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γιέ τήν ἂνεῠρεσιι μιές νέας ταυτότητας στῆν ’Δρυ-

στερέ ια( μιᾶς ἅποτελεσματικῆς σύμπραξης τῶν εὗρῦτιρυο δημοκρατιιῦν
Mild”... .

Ἡ αὐτοπροὸολή Ἀὃέρωφ καί 6 πόλεμος τῶν «δελφίνων»
MIA ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τό ταξίδι τοῦ κ. Καραμανλή
016 Βελιγράδι καί 16 30111101195011 6 κ. Ἀὃέρωφ σκέφτηκε πώς
ἠταν καιρός νά ἐμφανισθεῖ σάν 6 ὑπ. ἀρ. 2 (μετά τόν ἀρχηγό)
ὴγέτης τῆς «Νέας Δημοκρατίας» μόνος ἱκανάς νά «κλείσει τό
69111111 11']; ἐξου σίας 011'1 HAEOK»
Χρονι..κά ἡ αὑτοπροῢολή του αυτή συμπίπτει μέ τίς τερματιζὸμενι-’ς 01191.11 ἰ-κλογές στίς τοπικές ὀργ·α1ώσεις τῆς «N. Δ»,
ἑνόψη τοῦ 1111\169111111111 κόμματος ποί προγραμματίζεταιγιά
τίς ἀρχές τοῦ καλοκαιριοῠ Ενδοκομματικά. 115 16 συνεχιζόμενο. πά1τοτε. ἀγώ1α των «δελφι1 ω1>> γιά τή διαδοχή. Καί. πολιτικά. μέ 1111’1; σκληρούς διεκδικητικούς ἀγῶνες τῶν ἐργαζομένων. ἀπέναντι στούς ὁποίους ἡ κυδέρνηση ἀπαντᾷ εἴτε μέ
MAT καί (ἰστυνομικούς κλοιοὺς. εἴτε μέ διακηρὺξεις ἐμμονῆς
σέ μιά χρειῧιοπημένη εῑοοδηματική πολιτική· Ἤδη. στόν ὁρίζοντα διαγράφεται κοινή ἀπεργιακὴ ἑκδήλωση δημοσίων
ὑπαλλήλων. τραπεζικιῖιν καί ἐργαζομένων στίς ἐπιχειρήσεις
Κοινής Ὠφελείας. ένιῑ) ὁ Ἀπρίλιος χαρακτηρίζεται ἀπό τὼρα
σάν 6 «μῆνας 1'1 σκληράς». πού θά φέρει ὂχι... πασχαλιές. ἀλλά
κλιμάκωοη τῶν ἐιγροτικῶν κινητοποιήοεων.

Ἡ μάχη γιά τή διαδοχή
Ἡ ἀπόψαοη τοῦ κ. Ἀδέρωφ νά έμφανισθεῐ σάν 6 σημαιοφόρος τῆς πάλης κατά τοῦ «μαρξιστικοῡ ΠΑΣΟΚ», κλπ.. ἑρμηνέὺθηκε. ἀπο ὁρωμένους παρατηρητές σάν ἀπόδειξη 611 6 σημερινος ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμυνης εἶναι. «ὁπωσδήποτε», ὁ
αυριανός πρωθυπουργος καί ἡγέτης τῆς «Νέας Δημοκρα1111;»... '0 ν.. Ἀδέρωψ - ἐπιμένουν - δέν θά ἀνσλάμόανε ποτέ
τήν ἐκστρατεία κατά τοῦ ΠΑΣΟΚ. χωρίς τὴ συναίνεση τοῦ ἀρχηγοῦ, Ἡ ἑκατρατειά. ἀμεσα εἴτε ἔμμεσα. ἀποτελεῖ πρόκριμα
διαδοχῆς. Ὁ σημερινός ι’·πουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης - ὑποστη-

ρίζουν οἰ προσωπικοί φίλοι τοῦ κ. Ἀδέρωφ - εἶναι 6 «11010ξιωμένος αῠριανός ἀρχηγός τοτῖ1 κόμματος». γιά νά προσθέσουν; «”Ολα ἔχουν ουμφωνηθεῐῑ Μὲ 16 πέρασμα τοῦ K. K090μανλῆ στήν ποοεδοιά τῆς Δημοκρατίας. πρωθυπουργὸς ἀναλαμὸα1ιι 6 Εὐ 5111511111111. ἀντιπρόεδρος ὁ Π. Ράλλης. ένω τήν
αρχηγ ι’(ι 1111' κόμματος - ὲφόσο1 Θά διαχωρισθεῐ ἡ πρωθυπουρ1,ία οπο τι’11 κομιιατικὴ 111Ι5010. — 6 σημερινός ἀντιπρὸεδρος
Κ. Παπακιιι1στα1τι11ικ1ι 0011 1,ιά τό11Κ.Μητσοτάκη,σ-τήν καλυτιρη περιπτωση. 11.111951 νά παραμεί1ει ὑπουργὸς Συντονι-

λυπτο τόν ὑπουργό Ἐθνικής Ἀμύνης; « H κυὸέρνηση - δήλωσε-1 οὔτε υἰοθετεῖ, οὔτε ἀπορρίπτει τίς ἀπόψεις τοῦ κ. Ἀδέρωφ».

Ἀλλά καί ἀπό πλευρᾶς τῶν ἄλλων «δελφίνων», οἱ ἀντιδράσεις - ἔστω 51111505; — δέν έλειψαν; Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν
κ. Ράλλης, πού, σύμφωνα μέ ὁρισμένες πληροφορίες, προπορεύεται τοῦ κ Ἀὅέρωφ στή σειρά διαδοχῆς, φέρεται νά μή
συμφωνεῖ μέ τήν έπίθεση τοῦ συναδέλφου του ὑπουργοῦ κατά
τοῦ ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον ὡς προς τήν ἑπιλογή τῆς στιγμῆς..
«Χρειαζὸμαστε- δηλώνει σέ στενό κύκλο φίλων του- ἕνα καινούργιο μόντους ὃιὸέντι, παραδεκτό ἀπό ὁλόκληρο τόν πολι11116 κόσμο τῆς χώρας, χωρίς διακρίσεις... Δὲν εἶναι ἡ στιγμή
γιά ἐθνικούς διχασμούς καί διαιρέσεις». (Καί τίς ἀπόψεις του
αὐτές, ἐξέφρασε- ὅπως λέγεται- 16 περιοδικό «Πολιτικὰ Θέματα», μέ τήν «ἀνοικτὴ ἐπιστολή» πρός K. Καραμανλή, πού
δημοσίευσε 016 τελευταῖα τεῦχος του). .
Ὄσο γιά τόν ἀλλο «δελφίνο», τόν ὑπουργὸ Συντσνισμοῦ κ.
Μητσοτάκη, οἱ προσωπικοί φίλοι του ἐπιμένουν ὅτι ὁ κ. ’A65ρωφ ἒχασε, ὁπωσδήποτε, τό τραῐνοῑ «Ὁ Βαγγέλης Ἀὃέρωφ λένε - θά μποροῦσε νά εἶχε παίξει τό παιχνίδι του, τήν κρίσιμη
στιγμή τῆς «διεύρυνσης»... Θά μποροῦσε νά εἶχε πεῖ στόν κ.
Καραμανλήῑ Εἴτε ἐγώ, μέ τούς πενήντα δουλευτές μου, εἴτε ὁ
Μητσοτάκης στήν κυὸέρνηση... Ἐφόσον, συνεπῶς, τότε δέν
ἀντέδρασε, καί δέχτηκε τήν παρουσία τοῦ κ. Μητσοτάκη, καί
στήν κυόέρνηση, καί στή «Νέα Δημοκρατία», νομοτελειακά 59χεται δεύτερος ἡ τρίτος»...
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑε ‘H μάχη γιά τή διαδοχή, μεταξύ τῶν
«δελφίνων», συνεχίζεται ἀκάθεκτη, ὲνῶ ὁ ἀρχηγός ὲπιφυλάσσει πάντοτε εἰς ἑαυτόν - καί ὄχι 016 συνέδριο τοῦ κόμματος...
- 16 δικαίωμα νά χρίσει τό διάδοχό του; «Τό συνέδρω τῆς
“Νέας Δημοκρατίας”, τόνιζε ἡ κυόερνητική ἀνακοίνωση τήν
ἑὸδομάδα αὐτή, 65v'εχει καμιά σχέο-η με’ γῃικότερες πολιτικές
έξελίξεις, ὅπως μυθιστορηματικά τό ἐμφανίζει μερίς τοῦ Τύπου». T6 «μυθιστορηματικό» ἦταν πληροφορίες, ἀκόμα καί
φιλοκυῧερνητικῶν ἐφημερίδων, ὃτι 16.1900q5; συνέδρω τοῦ
κόμματος θά προετοίμαζε- μεταξὺ ἀλλων- καί τό θέμα τῆς
διαδοχῆς τοῦ Κ. Καραμανλῆ, μέ ἀναφορὰ στίς δημοκρατικές
διαδικασίες..

Συνέδριο καί διαδικασίες

σμοῡ».

Καί τά παρτιτάνιιι. μῑτορεῐ νά λέγονται. 6:16 τούς προσωπι111111; φίλους τοῦ κ. Ἀίἰὲρωφ. Στήν πραγματικὸτητα. ὡστόσο, ἡ
(ὶρθρογραη-ία 1101' ἡ ὅλη ἐπιστρατεία 'A6591111p. προκάλεσε ἁλυοιδωτές αντιδράοεις μέσα οτήν ἴδια τη «N50 Δημοκρατία»
καί. ἰδιαίτερα. 1111111; (1111051115; ἐκείνους τοῦ κόμματος πού
θεωροῦν 16 11111159w1'1 {1111119116 Ἐθνικῆς ”Αμυνης «ἂνθρωπο
παρωχημένο». ἔξω 0.16 τό κλίμα τῆς Εὐρώπης... Δήλωνε, τὴν
359110115111] Δευτέρα. οτούς διαδρόμους τῆς Βουλῆς. νέος ὅουλευτής ’τοῐ1 κυίόερνὼντος κόμματος «Ἂς μεταόεῐ 6 νς Ἂὸἐρωφ
στίς Βριξέῑνᾶνως 111' ("1; διανοηθεῑ, νά πεῖ ἐκεῖ πώς εἶναι ὁ ἀρχηγός τῆς... στρατιωτικῆς τηὶεοράσεως (TELEVISION MILITAIRE). για \1‘ ἀντιληαθεῑ οὲ ποιά κλίμα ζεῖνᾹ «'Avri ν’ ἀσχοτ
λεῐται μέ τό ΠΑΣΟΚ - δήῖνωνε. τό ἴδιο 69061:. ἄλλως 60113115111-

της 11']; «NA.» — θα ἧταν προτιμότερα ἀν ὁ z. Ἄῦὲιρωφ δυσχέτενε τήν πολυσχιδῆ δραστηριότητά τοι· στην ατωράῆυυψιιῃ (σιτα11111ιδιω11»(1(11ι(1ι(1τώνῖ...
“
Οἱ ὼπιδράοεις 01115;. ὑπσχρέακναν ὼειόιμα παιί πιών 71111165911111—
11316 ἐταράσσετο (Ἀθ. Τοαῑωδάρη) ν’ αςρησσι οιίισιιασιιιικιά 161711111314

“Η κυὸερνητική ἀνακοίνωη δέν 510166105 τήν Κεντρική
ΔιοίκησητῆςιΝέας Δημοκρατίας» νάδοῖωστήδτμιοστότητα
τή 612d] της ἀνακοίνωτμγιιάνά υπογραμμίσειὸτῑοὶ 50111110111101:1215; ἑκλισγές συνεχίζσνται μέ πιστή τήρηση τῶν κανόνων
τῆςέσωκομματικῆςδῃιοκραώτςᾱῃίςέκῦυσγέςτῆς Κυριακῆς
11Μαρηῦσυ,ψήφιων14ακ)μέληπσῦανιῆμωυνσέ37Τοωκὲς

Emm- Ὓωλρνιῖςετωιὸυιιιενιςδνλρτδςπιςπρωοιους
1(kaδ σριθιιάς νῶν WWW δά Wm
IOU;

>

ΤελσιωςδιιιαφσρεωωησικισναωπωσαδωειήαΚινησηΒολ61111;»: (Οἱ αλιαγὲς πισιίι διωξιιςμσνιιιιιιιι σιιιίς 111031111115; ὐργανώσεις

νῆις<<ΜΔηιιωνράνρς>-δνωιιιερδιδωκρι1κρρη τηςΚδνπρι-

νῆιςἚππρΜῙιςωῑις<Κιὶνιιιάιις>>- διιοιιιιάνρδένΜάρδωννάδιιιμισκυργηωιψπῄμιιιψτιῖωπμσηδιτμισωραωασῃς δμαδωσασίας. ἀλλά
(61.111111915111111, εμωισψιαπυαωατμελισισπσιηίθσιῇἒωαυα τῇςδιιῃιισιωραπίας» Καίιστιτξμ ὲιιιιιιικῄμωιακῃ (ιιτωιπῇ, ῑθά ,ιιωτσροτυσε νάπροσθέω

ναν-νζ νά«Ev/11W (ψωνάιδνα) πρῶ κατάρδων "1711111111111—
Wm διιτιιιεερϊδετ (ἔω-ά 1111’; W πράως δρκαιρδρίδς νδ

ΜΑΡΤΙΟΣ

/

r

τὴν ἀνάδειξη τῶν αἱρετῶν ὀργάνων τοῦ κόμματος, Καί ἦσαν τά
«συμπτώματα» αὐτά, ὅπως τά σημείωσε λ.χ. ἡ «Καθημερινή», ἡ
ἀνάμιξη στελεχῶν, δουλευτῶν, «ἀκόμα καί ὑπουργῶν», μέ
σκοπό τὴν προώθηση «κομματικῶν φίλων» 016 τοπικά καί
κεντρικάῦργανο τοῦ κόμματος, κ.ἀ.
ΣΥΜΠΙΞΡΑΣΜΑ; Παρά τούς ὅρκους τῆς ἡγεσίας τῆς «Νέας
Δημοκρατίαςνὸτι τό κυόερνῶιν κόμμα ἐπαυσε νά εἶναι κόμμα
ἀρχηγικό καί ὅτι, 5v πάση περιπτώσει, ἄνοιξε ὁ δρόμος τῶν
δημοκρατικῶν διοδικασιῶν «γιά τήν ἀνάδειξη αἱρετῶν ὀργάνων διοικήσεως τοῦ κόμματος, τόσο στὴν περιφέρεια, ὅσο καί
στίς κλαδικές ἐπιτροπές», ὁ δρόμος αὐτός δέν ἐπουσε νά εἶναι
νορκοθετημένοςί

Πότε οἱ ἐκλογές
Μέσα στό πλαίσιο αὐτό - τῆς διαπάλης γιά τὴ διαδοχὴ, τῆς
πορείας πρός τό συνέδριο καί τῆς πρόθεσης τοῦ ἀρχηγοῦ νά
μεταπηδήσει ἀπό τὴν πρωθυπουργίο στήν προεδρία τῆς Δημοκρατίας - 66 πρέπει νά τοποθετηθοῦν καί οἱ ἐπαναλομόονόμενες πληροφορίες γιά πρόωρες έκλογές - φθινόπωρο τοῦ 1979 ἤ
ἄνοιξη τοῦ 1980. ”Ηδη, ὁρισμένοι πολιτικοί σχολιοστές διεῖδον
στὴν ἐπίθεση Ἀὅέρωφ κατά ΠΑΣΟΚ, μιάν ἀκόμα ἐνδειξη ὅτι
«δέν πρέπει ν’ ἀπέχουμε πολύ ἀπό τίς ἐκλογές» (ἰδιοίτερα μετά
τὴ διαπιστοὺμενη, καί ἀπό τά κυὸερνητικά ἐπιτελεῖα, ἀνοδο
τῆς πολιτικῆς ἐπιρροῆς τοῦ ΠΑΣΟΚ), ἐνῶ Δυτικοί παράγοντες
στήν Ἀθήνα συσχετίζουν τὴ διενέργειο τῶν ἐκλογῶν μέ τρεῖς
ἐπί μέρους στόχους, ἀπό πλευρᾶς K. K090110105]:
0) M5 τήν ταχύτερη δυνατὴ - καί πανηγυρικὴ - ἐντοξη τῆς
χώρας στήν EOK. ‘O πρωθυπουργός στηρίξει πολλές ἐλπίδες
στίς καλές ὑπηρεσίες τοῦ φίλου του Ζισκάρ ντ’ Ἑστοίν, ὥστε ἡ
ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας νά πραγματοποιηθεῖ στὴν Ἀθήνα, μέ
τήν παρουσία τῶν πρωθυπουργῶν τῶν «ἐννέα».
6) M5 τήν ἀποσαφήνιση τῶν σχέσεων τῆς χώρας μέ 16
NATO. Ἤδη, ἀποδείχτηκε ὅτι τά συμφωνηθέντα μεταξύ
Χαίηγκ καί Ντάόου, δέν συνιστοῦσον «συμφωνία» (AGREEMENT), ὅπως ἐπέμενε ὁ κ. Ἀὄέρωφ, ἀλλά ἁπλὴ «ρὺθμιση»
(ARRANGEMENT), κατά τήν ὁρολογία τῶν Δυτικογερμανῶν... Καί ἡ παρουσία, τὴν 566011660 αὐτὴ, τοῦ στρατηγοῦ
Χαίηγκ στήν ”Αγκυρα, δέν εἶχε ἄλλο σκοπό παρά νά καθορίσει
τίς ζῶνες ἐπιχειρησιοκοῦ ἐλέγχου στό Αἰγοῖο, μεταξύ Ἑλλάδος
καί Τουρκίας. Πλὴν, ἡ ”Αγκυρο παραμένει ἀμετακίνητη στίς
γνωστές θέσεις της; Πρίν ἀπό ὁποιαδήποτε παρέμόαση τοῦ
NATO, 66 πρέπει νά προηγηθοῦν «διμερεῖς» συνομιλίες,
μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας. Μόνον ἐτσι, ἡ ”Αγκυρα θά
συγκατατεθεῐ στὴν ἐπάνοδο τῆς Ἑλλάδος στό στρατιωτικά
γ) Μέ τήν περαιτέρω προώθηση τῶν σχέσεων τῆς Ἑλλάδος
μέ τίς 6ολκονικές χῶρες. Καί ὁ στόχος αὐτός, ἤδη προωθεῐτοι
μέ τίς συνομιλίες πού ἔχει τώρα ὁ κ. Καραμανλῆς μέ τό στρατάρχη Τίτο, τόν πρόεδρο Τσοουσέσκου κοί, λίγο ἀργότερα, μέ
τόν πρόεδρο Ζίὸκωφ.
Πάντως, κοί πολύ πέραν ἀπό τούς ἐπί μέρους αὐτούς στόχους, διάχυτη παραμένει ἡ οῖσθηση στοὺς μελετητές τῶν πολιτικῶν μας πραγμάτων ὅτι ἐπέρχονται, γρηγορὸτερο ἴσως ἀπ’
ό,τι ἀνομένουν οἱ ἴδιοι, σημαντικές ἐσωτερικές έξελίξειςῑ Καί
στό μέτωπο τῶν διεκδικητικῶν ἀγώνων τῶν Ἑλλήνων ἐργαζομένων, κοί στό ι’-τνδεχόμενο πρόωρων έκλογῶν, καί οτίς συντελούμενες ἀνακοτατάξεις μέσα στούς κόλπους τῆς «Νέας Δημοκρατίας»...
·
ΑΝΤΗΝΩΡ

’

Πέμπτη 1:
0 Τά ἀποτελέσματα τῶν σημερινῶν
Βουλευτικῶν έκλογῶν στὴν Ἰσπανία, φέρνουν πρῶτα τό κόμμα τοῡ
Κέντρου τοῦ κ. Σουάρεθ μέ 34%.
δεύτερα τό Σοσισλιστικό Κόμμα
Ἑρνατῶν Ἱσπανίας τοῦ κ. Γκονζάλεθ μέ 29% καί τρίτο τό Κομ. Κόμμα
μέ 10% τῶν ψήφων
0 'H κυθέρνηση ἀποφασίζει τὴ
ματαίωση ἀποστολῆς τῶν ἀρχαιοτήτων τού Μουσείου Ἡρακλείου, μετά
τίς λαῑκές κινητοποιὴσεις τῶν κατοίκων τῆς πόλης ἐναντίον τῆς σχετικῆς κυθερνητικής ἀπόφασης.
Παρασκευὴ 2:
Ο Ἑνῶ ό Λεονίντ Μπρέζνιεφ, στὴν
ὁμιλία του στό ῚἈνιίιτατο Σοῧιέτ,
χαρακτηρίζει σάν «ληστρική έπίΘεση- τήν έπίθεση τῆς Κίνσς ’στό
Βιετνάμ. τό Ἀνόι ἀπορρίπτει χθεσινὴ διακοίνωση τής κινεζικῆς κυθέρνησης - ἡ όποία πρότεινε ἑναρξη διαπραγματεύσεων .καί «διακανονισμό έδαφυαῑιν διαφορῶν» ἀρνούμενο ὸποιαδὴποτε συνδιαλλαγὴ πρίν τὴν ὁριστικὴ ἀποχώρηση
τῶν κινεζικῶν στρατευμάτων ἀπο τό
Βιετνάμ.

Δευτέρσ 5:
Ο Ἀνακοινῶνεται έπίσκεψη τού κ.
Καραμανλῆ στό Βελιγράδι, ἀπό τίς
16-18 Μαρτίου.
- T6 κινεζικό πρακτορεῑο είδήσεων ἀνακοινῶνει ὅτι τά κινεζικά
στρατεύματα πῆραν έντολὴ νά ἀρχίσουν τὴν ἀποχῶρησή τους ἀπό τό
Βιετνάμ.
Τρίτη 6:
0 Τό Βιετνάμ.τηρεῑ «στάση ἀναμοvr'];- ἀπέναντι στὴν ἀνακοινωθεῑσα
ἀποχώρηση τῶν κινεζικῶν στρατευμάτων, ἐντείνοντος μάλιστα τίς πολεμικές προετοιμασίες του· ἀπ’ τὴν
άλλη, οί ὴγέτες τῆς ΕΣΣΔ καί τῆς
Οὺγγαρίας, Μπρέζνιεφ καί Καντάρ,
σέ κοινὴ δὴλωσή τους στή Μόσχσ,
Θεωροῡν ότι οί Κινέζοι αάρχισαν νά
γίνονται νηφαλιότεροι» μέ τὴν
άπὸφασὴ τους γιά ἀποχῶρηση ἀπό
τό Βιετνάμ.
Τετάρτῃ 7:
0 Μετά τὴν έπίσκεψὴ του στό Βελιγράδι, ό K. Καραμανλής, σύμφωνα
μέ έπίσημη ἀνακοίνωση, Θά έπισκεφΘεῑ τὴ Ρουμανία. Καί στίς δύο αὺτές ἐπισκέψεις του, ὸ Ἕλληνας
πρωθυπουργός Θά συζητήσει τὴν
κατάσταση πού προκύτπει 016 Βαλκάνια μετά τὴν έκδὴλωοη τοῦ κινεζικοῡ ἀνοίγματος καί τή διαφαινόμενη ἀντίθεση Κίνας - ΕΣΣΔ στήν
περιοχὴ.
O Γιά δεύτερη φορά μέσα σέ πέντε
Βδομάδες, ό Ἰταλὸς πρόεδρος Περτίνι ἀναθέτει τὴν έντολὴ σχηματισμοῡ κυΒέρνησης στόν Τζ. Ἀντρεότι, μετά τὴν ἀποτυχία καί τοῡ
ρεπουμπλικάνου Οῡγκο Λά Μάλφα.
0 T6 A60; κατηγορεῖ τὴν κυθέρνηση τού Πεκίνου δτι συγκεντρὼνει
στρατεύματα 011‘] σινο-λαοτινὴ μεθόριο, σέ μία προσπάθεισ έπέκτασης τῆς κινεζο-Βιετναμικῆς σύρρα-

Βέρνησης ότι προσσνατολίζει σέ
δυτικά πρότυπα τίς πολιτικές δομές

τῆς χώραςΠσρσσκευὴ 9:
Ο Μετά ἀπό διήμερη παραμονὴ του
στό Κάιρο, ό πρόεδρος Κάρτερ
ἀναχωρεῖ γιά τό Ἰσραὴλ στοχεύοντας τὴν ὁριστικὴ σύναψη τῆς [0—
ρσηλινο-αίνυπτισκής συνθήκης είρηνης, χωρίς νά ἑχουν ἀποδόσει τά
προσδοκώμενα ἀποτελέσματα ol
συνομιλίες του μέ τόν αίγύπτιο
πρόεδρο.
Ο 'O Ἀλεξέι Κοσύγκιν, κατά τήν διάρκεια τῆς έπίσκεψὴς του στὴν Ἰνδία, δηλώνει ὅτι ὴ ΕΣΣΔ καί ὴ Ἰνδία
ea πρέπει νά συνεργασθοῡν μέ
στόχο τὴν ἀντιμετώπιση τῆς «κινε-

ζικής έπιθετικότητσς».
ΣάΒΒστο 1οε
Ο Συγκσλεῑται σέ πρώτη συνεδρία
της ὴ νέα 15ομελής KE τῆς ΕΔΗΚ· ό
I. Ζίγδης διατύπώνει τὴν πρόταση
γιά συγκρότηση πανδημοκρατικοῡ
μετώπου σέ περίπτωση πού θά διεξαχθοῡν έκλονές μέ πλειοψηφικό
σύστημα, ἡ συμμαχίας μέ τό ΠΑΣΟΚ
σέ περίπτωση ένισχυμένης ἀναλοYlKnQΟ Ἠ «Λαῑκὴ Ἠμερὴσιαι» τού Πεκίνου, έπίσημο ὅρνανο τοὺ ΚΚΚ,
παραδέχεται έμμεσα σέ σχόλιό της
τὴν ύπσρξη φατριῶν στό έσωτερικό
τοῡ ΚΚΚ, 016 ζήτημα τῆς κινεζικής
είσθολῆς· ὴ «Φωνὴ τοῦ Βιετνάμ» έξ
άλλου, ἀναφέρει τὴν ὔπαρξη παράνομου ραδιοστσθμοῡ στὴν Κίνα πού
στρέφεται ένάντια στὴν πολιτικὴ
τού Τέγκ-Χσιάο-Πίγκ καί καταδικάζει τὴν είσΒσλὴ στό Βιετνάμ.
O Ὀγκώδεις διαδηλόωεις γυναικῶν
στὴν Περαία ένάντια στά μέτρα τοῦ
Χομέινι πού έχουν σκοπό νά Βεσμοποιὴσουν τήν «ίσλαμικὴ ἠθική»
(έπιθολὴ τοῦ «φερετζέ» στίς έργαζόμενες στίς δημόσιες ύπηρεσίες
κ.λ.π.). 'O X01151v1 έξ ἀλλου, καλεῖ τό
λαό σέ ύποστήριξη 101') πρωθυπουργοῡ Μπαζαργκάν, ἀφοῡ χθές
εἶχε ἀρνηθεῑ τὴν πσραίτηση πού
τού έπέδωσε ό τελευταῖος, σάν
πράξη διαμαρτυρίας γιά τὴ δραστηριότητα τῆς έπαναστστωής ἀριστερας,
Κυρισκὴ 11;
O Συνκεντρώσεις καί συλλσλητήρια, πραγματοποιεῑ ὴ Γενικὴ Συνομοσπονδία Ἀγροτικῶν Συλλόγων
Ἑλλάδος, 0‘ ὂλες τίς μεγάλες πό-

λεις τῆς χώρας. μετά τήν άρνηση
τῆς κυθέρνησης νά ίκανοποιὴσει τά
αίτὴματσ τῶν ἀνροτῶν, σ’ δ,τι
ἀφορά 11‘] διαμόρφωση τῶν τιμῶν
τῶν ἀγροτικῶν προϊόντων, κά.
11501-513112: ‘H Kiva διστάζει τὴν
ἀποχωρηση τῶν συμΘούλων της
ἀπο τό Λάος κατηγορὼντσς το γιά
τήν πρόσφατη μονομερη καταγγελία τοῦ Σινο-Λαοτινοῡ συμφώνου.
Ο Ἀποχωρούν ἀπό τό «ZENTO»
16 Πακιστάν καί ὴ Περσίσ.
Τρίτη 13: Ὀ πρόεδρος Κάρτερ,
μετά τὴν χθεσινὴ ἀπόρριψη τῶν Αί-

γυιπισκῶν άντιπροτάσεων ἀπ’
Ἰσραὴλ, ἀνακοινώνει

δτι

τό

κατά τὴ

Πέμπτη B:
0 Σέ μιά πρώτη του ἀνοικτὴ σύγκρουση μέ τόν Μπαζαρνκάν ὁ ἀνιατολάχ Χσμέινι, έπικρίνει τόν πρόε-

διάρκεια σύντομης σημερινῆς συνομιλίας του στό Κάιρο μέ τόν Σαντάτ, ό Αἰγύπτιος πρόεδρος δέχτηκε

δρο τὴς προσωρινής ίρανικής κυ-

στηρίζει δτι «ἤρθη τό ἀδιέξοδοι.

τίς Ἰσραηλινές προτάσεις καί ὺπο-

5

·Κ.Κ.Ε.; «ΕΑΜΟΙἚΝΕΙΣ» ΚΑΙ «ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ»
'H ὲκλογικη διεύρυνση τῆς δύναμης ὲνός κομμουνιστικοῠ
κόμματος, συνεπάγεται μᾶλλον καί την έγκαινίαση μιᾶς σειρᾶς ἀπό ἀποκλίνοντα ρεύματα στούς ίδιους τούς κόλπους

του, Αύτό φαίνεται πώς ἀρχίζει καί γίνεται κανόνας καί γιά
τό ίδιο τό K.K.E. παρά τίς ὅποιες ὀργανωτικίστικες ἀντιληψεις. Ὁ Μίκης Θεοδωράκης, κατέγραψε στό παθητικά του
τῆν ἀρνηση τοῦ Baa/K00 μέρους τῶν «ἱστορικῶν» στώεχών

τῆς ΕΔΑ, πού ἀρχικά δέν ἀπέκλειον μιά σύμπραξη στῆν
πρωτοθουλία τοῦ ΚΚΕ γιά τη δημιουργία μιᾶς κίνησης τῆς
εὐρύτερης ἀριστερᾶς· αὐτό ὅμως δέν φαίνεται νά awards!"
θασικό παράγοντα ἀνάσχεσης στό γενικότερο οχέδιο. Μέ
τονισμό τῆς «πολιτικῆς» (Kai ὅχι Ιδεολογικῆς) ἑνότητας τοῦ
ἀριστεροῦ χώρου Kai μέ ἄξονα ὀργανωτικοῡ προσανατολισμοῦ την «συσπείρωση ἀπ’ τά κάτω», ὁ Μ. Θεοδωράκης έντοπίζει τό στρατηγικό σκοπό τῆς «Κίνησης Ἐνιαίας Ἀριστερᾱς» - ὅπως πρόσφατα μετονόμασε την «ὲαμογενῆ συσπείρωση»... - στούς Ῑδιους σχεδόν ἄξονες μέ αὐτούς τῆς προδι-

κτατορικῆς ΕΔΑ. Ἀνακοινώθηκαν δέ ἤδη συναντήσεις σέ
διάφορες συνοικίες καί σέ ἑπαγγελματικούς χώρους, με’ τήν
πληροφορία μάλιστα ὄτι συγκροτηθηκαν καί έπιτροπές στα
πλαίσια τῆς «Κίνησης». Ἀπ’ τῆ μεριά τους τό ΚΚΕ ἐσωτερικοῡ καί τό ΠΑΣΟΚ ἀμφισβήτησαν τη συμμετοχή, στίς συσκέψεις αὐτές, στελεχῶν ἤ μώῶν τους, τονίζοντας καί πάλι

την ἀντίθεσῆ τους οτά σχέδια «διεύρυνσης (ὑπό τό ΚΚΕ) τῆς
Αριστερᾱς».
Δέν εῙναι ὅμως μόνο τό ΚΚΕ ἐσ. καί τό ΠΑΣΟΚ πού ἀμφισθητοῡν την ὀρθότητα τῶν συλληψεων τοῦ ΚΚΕ. Ἤδη η
μ o p φ o π o i η o η μιᾶς πρότασης ἁντίθετης ἀπ’ αὐτή τοῦ
ΚΚΕ, ξεκινᾱ ἀπ’ τούς κόλπους τοῦ τώευταίου μέ τήν.έμφάνιση τῆς ἀπό παλιά κυοφορούμενης «λενινιστικῆς (ἡ ἀριστερῆς) τασης» του. 'H κίνηση αὐτῆ, στοιχειοθετεῖ τήν κριτική
της σέ γενικώτερους χώρους ίδεολογίας καί στρατηγικῆς τοῦ
ΚΚΕ Kai καταθέτει τῆν ἀντίθεσή της ὲνάντια στόν «τεχνοκρατισμό», τῆν «ἀπολιτικοποίηση» καί τόν «ρεφορμισμό» πού
ἐπικρατεῖ, ἀπ’ τῆ μεταπολίτευση καί πέρα, στίς ἑπιλογές τῆς
ἡγεσίας τοῦ κόμματος. Χαιρετίζοντας τη δράση τῆς «ἀριστε-

ΠΕΝΤΑΓΩΝΟε
Ὁ ρόλος τῶν στρατιωτικῶν
στὴν ἀνάπτυξη τῆς ...δικτα-

τοριας
«'... ὅταν οἱ πολιτικοί παράγοντες τεθοῦν στό π ε ρ ιθ a’) ρ ιο , εἴχαμε πάντοτε
θαυμάσιες σχέσεις, οἱ στρατιωτικοί πρός
τούς στρατιωτικούς· ἡ στρατιωτική
πλευρά, πραγματικά καταλαὸαίνει ποῦ
ὄρίσκεται ὁ κ iv ὁ υ ν o ς περισσότερο
παρά οἱ ἰὸ ι ῶτες στήν πολιτική
πλευρά (ἀλλά) παίρνουν τίς ὁιαταγές
τους ἀπό τούς πολιτικούς καί τότε εἶναι
πού ἔχετε προὸλήματα» (κατάθεση τοῦ
Ρίτσαρντ Μπόουεν, στρατηγοῦ ἀεροπορίος - διευθυντῆ τοῦ Γραφείου Εὐρωποϊκῶν ὑποθέσεων τοῦ NATO στό Πεντάγωνο - στὴν ὑποεπιτροπή Εὐρώπης
καί M. Ἀνατολῆς τῆς Βουλής, στά πλοί6

ρῆς ἀντιπολίτευσης», στόι Κ.Κ. τῆς Δ. Εὐρώπης (τάση Ἀλτουσέρ π.χ.) τό λενινιστικό ρεύμα προσανατολίζεται στῆν
δημιουργία «Ἀριστερῶν Κομμουνιστικῶν Πυρηνων» μέ
στόχο τήν ἀνάδειξη στελεχῶν καί τὴν καταπολέμηση τοῦ
«ὀπορτουνισμοῠ» στό διεκδικητικό κίνημα.
Oi ἐγγενεῖς στῆν ἀνάπτυξη του, διαφοροποιητικές διεργασίες στό χώρο τοῦ ΚΚΕ, ἀνεξάρτητα ἀπό τη μάλοντικῆ
τους τύχη, ἀρχίζουν νά προσδίδουν μιά μορφή ρευστὸτητας
στόν μονολιΘικό κατά μία δογματικῆ ἀποψη, χαρακτῆρα
του, μέ ἀντίκτυπους, Τσως, στῆ πορεία του.

EAHK: ΑΝΑΖΗΤΩΝΪΑΣ ENA ΡΟΛΟ...
Ἡ ἁπάντηση τοῦ κ. Ζίγδη οτίς ὀργανωτικές προετοιμασίες γιά την «ἀνασυντακτικη» πού θα ὁδηγῆσζει σύμφωνα μέ
τίς ἀνακοινώσεις τοῦ κ. Πεσμαζόγλου στῆν ίδρυση τοῦ Κόμματος Δημοκρατικοῦ Σοσιαλισμοῦ πού ἐκδηλώθηκαν τό περασμένο δεκαπενθημερο μέ τη δημοσίευση στόν τύπο ὺπογραφῶν «στϋίεχῶν» πού συμμετέχουν o’ αὺτὲς, ὑπῆρξε
προφανῶς ὴ Σύνοδος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ΕΔΗΚ.
‘H ἀπάντηση αὺτή εἶχε δύο σκέλη· Τό πρῶτο ἀφοροῡσε
τῆν «ἀνασύνταξη» τοῦ κόμματος καί εἶναι ένδεικτικές o)
ἀποφάσεις τῆς K. E. γιά μιά σειρά ὀργανωτικῶν ἀποφάσεων
ὅπως ὴ ὲξασφάλιση τῆς οἰκονομικῆς αὐτοδυναμίας τοῦ
κόμματος, ἡ ἔκδοση ὲθδομαδιαίου δημοσιογραφικοῡ ὀργάνου κ.ά. ΕῙναι σαφές πώς η διεκδίκηση τοῦ κεντρώου χώρου
συνδέεται - καί ἀπό τίς δυό πλευρές... - μέ μιά ὀργανιυτικη
έπάρκεια.
Τό δεύτερο καί κύριο σκέλος ὅμως τῆς ἀπάντησης τοῦ κ.
Ζίγδη ὑπῆρξε η πρόταση του γιά «κοινῆ κάθοδο στίς ἐκλο-

γές πού ἔρχονται μέ τό ΠΑΣΟΚ, ἀν αὐτές γίνουν μέ ἐνισχυμένη ἁναλογική» - ὴ πρόταση αὐτῆ περιέχεται καί στῆ συνἐντευξη τοῦ K. Ζίγδη πού δημοσιεύει σημερα τό ANTI — πού
ἐνέκρινε ὴ K. E. τῆς ΕΔΗΚ. Ἐκεῖνο πού κυρίως θθει νά κατα·
δείξει αὐτη η. πρόταση εἶναι την πολιτικη ὁριοθέτηση τοῦ

σια τῆς συζὴτησης γιά τήν ἀμερικάνικη
ὅοὴθεια στὴν Ἑλλάδα καί στὴν Τουρκία,
στίς 28/2/79).

στροφές; τά προσκόμάτο στόν ἐντοπισμό
κοί τήν ἀντιμετώπιση τοῦ κινδύνου (δλ.
στροτηγικά καί ἀλλα συμφέροντα τῆς
Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού οἱ διαδι- ἀμερικονικῆς πολιτικῆς στήν περιοχὴ)
κοσίες πολιτικῆς ἀνάπτυξης μιᾶς χώρας
προέρχονται ἀπό τήν νοστρσπίο καί τήν
ἡ ὁποία δρίσκεται σέ σχέσεις ἐξάρτησης
προχτικὴ τῶν πολιτικῶν (τῆς πολιτικῆς
ἀπό ἐξωεθνικά κέντρα, και που χοροθά λέγομε ἐμεῑς).
κτηρίζετοι συγχρόνως ἀπό μιά ὑποανάΣυμπέρασμα; πρέπει νά «καταργηπτυξη στήν συνολική κοινωνικο-πολιτικὴ
θοῦν»; ἡ πολιτική σάν τέτοια, οἱ πολιτιτης δομή, δημιουργοῦν προόλὴματα στὴ
κές διαδικασίες δημοκρατικῆς ἀνάπτυχάροξη τῆς πολιτικῆς τῶν ἰμπεριαλιστιξης, οἱ πολιτικοί φορεῖς, ἡ διεκδίκηση
κῶν «μητροπόλεων». Ἡ ἀνακοπὴ αὐτῆς
τῶν συμφερόντων σ’ ἕνα πλαίσιο πού
,τῆς πολιτικῆς ἀνάπτυξης ἀπ’ τήν ἄλλη, ἐπιτρέπει τήν ἐπιδίωξη κοί ἱκανοποίησή
δέν κρίνεται πάντα κατάλληλη καί κυτους, καί τελικά ἡ ἐπιδολὴ μιᾶς στρατιωρίως ἐξαρτᾱτοι ἀπό πάρα πολλούς τικῆς «κοτάστασης πραγμάτων» πού νά
παράγοντες. Οί ἀμερικάνοι λοιπόν φαίεῖναι ἔγκυρος συνομιλητὴς τοῦ Πεντανεται ὅτι ἀντιμετωπίζουν άλλη μιά φορά _ γώνου καί τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς ἡ
αὐτό τό δίλημο; μ-ιά μορφή στρατιωτικῆς
όποίο δέν ἔχει χρεία ἐκπροσώπων δημοδιακυ έρνησης ἠ μιά προσπάθεια ἐλεγκρατικά ἐκλεγμένων, στὴν ὑπο-ἀνάπτυξη
χόμεν ς δημοκρατικῆς ᾴνάπτυξης;
«περιφέρειά» της.
Ὁ Μπόουεν ἐκφράζεται χωρίς περιὉπωσδήποτε ἡ σύνολη ἀντίληψη τῆς

,

κόμματος Kai τῆν συμπαραταξῆ της μέ τίς ἀντιδεξιές δυνάμεις τῆς χώρας σέ «ἀντίθεση μέ τό ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ τό ὁποῖο θεωρεῖται σάν ὺποκατάστημα τοῦ Καραμανλῆ».
Σέ 11010 6αθμό θόι μπορέσει v’ 0v10110Kp1051' ῆ ΕΔΗΚ 0’
0010 10 ρόλο, εῙναι κάτι 1100 δέν έξαρτᾶται μόνο 0110 τίς
προθέσεις τών προσώπων ἀλλα Kai 0110 K011010 «ἀντικειμένικῆ διαμόρφωση» 1100 καταδεικνύει ὅτι ὀ κεντρώος χώρος
περνᾱ σῆμερα «δύσκολες ώρες». Ὑπάρχουν έξάλλου πληθώρα διεργασιών 1100 ἀπομένει νά συντώεσθοῦν...

- δημιουργεῖ μιά κατάσταση, 1100, 0 ν τι κ ε ι μ ε ν ι κ 01, ώθεῖ
10 σχῆμα σέ μιά εὐρωπαίζουσα σοσιαλδημοκρατικῆ ἀποκρυστάλλωση. ”Ομως, ῆ ἱστορικοῦ χαρακτῆρα (καί γι’ 0010
πειστικότερη,·) ἀντιδεξιά τοποθέτηση τῆς ΕΔΗΚ· ῆ διεκδίκηση
Kai 0110 πλευράς τοῦ κόμματος αὑτοῦ τοῦ σοσιαλδημοκρατικοῦ «στίγματος», καί ῆ συνειρμικῆ ῆ δηλωμένη ταύτιση 100
ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. μέ τῆν μῆ πειστικῆ εὐρωπαῖκῆ σοσιαλδημοκρατία, εῙναι στοιχεῖα πού λειτουργοῦν σέ Βάρος τοῦ νέου σο-

σιαλδημοκρατικοῡ ὀργανισμοῠ.

Oi έξελίξεις στῆ διεκδίκηση τοῦ σοσιαλδημοκρατικοῦ χώ-

Δέν θάτανε ὑπερθολικός ὁ ίσχυρισμός ὅτι 10 μέλλον τῆς
ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. θά έξαρτηθεῖ 0110 τῆν κατεύθυνση καί τά 0110τελέσματα τῆς διαδικασίας έκσυγχρονισμοῠ πού ἐπιχειρεῖται
0110 10 1974 Kai μετά· καί, συγχρόνως, 0110 τούς συσχετισμούς δυνάμεων στό φάσμα 1100 101100515i101 ἐκτός μορξιστικῆς ἀριστερᾶς. Ἴσως 0’ 0010 10 πεδίο στηρίζεται καί ὴ
δημιουργία 100 νέου φορέα.· 0v ῆ Δεξιά δέν κατορθώσει
0110 μόνη της νά ἀντιμετωπίσει ἀποτελεσματικά τά προθλῆματα έκσυγχρονισμοῡ πού προκύπτουν 0110 τῆν ένταξη στῆ

ρου στῆν Ἐλλάδα, μπαίνουν σέ μιά νέα φάση μέ τῆν έναρξη
τών διαδικοσιῶν πού θά δώσουν μιά κομματικῆ μορφῆ στῆν

ΕΟΚ, τότε ὁ μῆ μαρξιστικός χώρος θά κληθεῖ ἐνδεχόμενα νά
συμδιώσει μέ τό πλέγμα τών δυνάμεων τῆς ἐξουσίας. Ἤδη,

κίνηση τοῦ I. Πεσμαζόγλου. Ἕτσι, τό Σάθθατο καί τῆν Κυριακῆ, 17-18 M0p117,‘11pay[.1a10110151'101 στῆ Θεσσαλονίκη ῆ
Ἱδρυτικῆ Συνδιάσκεψη γιά τό Κόμμα Δημοκρατικοῠ Σοσιαλισμοῦ.
Μέ μιά πρωταρχικῆ στώέχωση πού προέρχεται θασικά

10 περιοδικό τῆς Νέας Δημοκρατίας «N. Πολιτικῆ», ἔχει ζητῆσει τῆν ένταξη τῶν δυνάμεων τοῦ έκκολαπτόμενου κόμματος 010v ὀργανισμό τῆς Δεξιᾱς καί τῆν ε’γκατάλειψη τῆς
ἀπόπειράς τους γιά αὐτόνομη παρουσία.
T0 ζητούμενο γιά τό ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. εῙναι oi 0p 01 Kai 0

'H πρόσφατη πάντως έξαγγώία τοῦ κ. Ζίγδη γιά τόν «ἀντιμαρξιστικό ἀγώνα» πού πρέπει νά θέσει σάν στόχο της ὴ
ΕΣΔΗΝ, δέν προοιωνίζει παρά ἕνα φιλοδεξιό παραλλῆρημα.

ΚΟΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ

0110 τῆ Θεσσαλονίκη καί τῆν Ἀθῆνα, τό ὑπό συγκρότηση

ἀ ξ 0 v α ς τῆς πιθανῆς του σύμπραξης καθώς καί 0i σχέσεις

ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ, ἔχει κληθεῖ νά άντιμετωπίσει πειστικά καί νά
ἀντικρούσει τίς κριτικές πού τοῦ ἔχει ἀπευθύνει τό σύνολο
σχεδόν τών δημοκρατικών καί προοδευτικών δυνάμεων τῆς
χώρας, γιά τίς φιλοκυθερνητικές του προθέσεις. Μέ ἐξαίρεση τῆν ε’πιφυλακτικῆ στάση τοῦ ΚΚΕ έσωτερικοῠ, ῆ κίνηση
τοῦ Γιάγκου Πεσμαζὸγλου χρεώθηκε, ῆδη ἀπό τῆν έμφάνισῆ
της, τῆ σχέση τοῦ έμπνευστῆ της μέ διάφορους τομεῖς τῆς

του μέ τίς ἀλλες δημοκρατικές δυνάμεις· 0i σχέσεις του δηλαδῆ μέ τῆν δυνητικά ἀντιπολιτευτικῆ ι’δεολογία του. Ἀπό
δώ θά κριθεῖ ῆ έπιθίωσῆ του σάν αύτόνομο πολιτικά σχῆμα,
καί ῆ ΰίκτικῆ του δύνομη γιά 10 προσδοκώμενο έκλογικό του
ἀκροατῆριο.

κρατικῆς πολιτικῆς καί συνδέθηκε τίς φημολογούμενες δια-

ΑΠΕΙΛΙΞΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ...

θέσεις ὲνός τμῆματος τοῦ συντηρητικοῠ χώρου γιά συνεργασία μέ «μεμετρημένους» σοσιαλδημοκράτες.
Ὸπωσδῆποτε, ῆ πολιτικῆ καταγωγῆ τών στελεχών τοῦ
ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. - τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό μεταπολιτευτικόι
καί νεόκοπα σοσιαλδημοκρατικά μορφώματα, μέ έκδηλη τῆν
τάση τῆς ἀποκοπῆς τους ἀπό τόν κλασσικό κεντρώο κορμό

Ἐνώ τά ὲσωτερικά προδλῆματα 1100 ἔχει νά άντιμετωπίσει
ὁ κ. Ἐτσεθίτ φαίνεται 011 αὐξάνωνται καθημερινὰ καί σημαδεύονται 0110 μιάν ἀκόμα ἐνταση τῆς αἱματηρῆς πολιτικῆς
Βίας, ὁ τοῡρκος πρωθυπουργός συνεχίζει νά παίζει 10 παιχνίδι τοῦ «θυμωμένου παιδιοῡ» γιά νά έξασφαλίσει 0110

ἀμερικονικῆς πολιτικῆς γιά τό «δέον γενέσθαι» στίς ὑπό ἀνάπτυξη πολιτικές
δημοκρατίες προσκρούει στὴ δυναμική
τῶν διαδικοσιῶν πού συντελοῦνταιστὴν
«περιφέρειωκ "Av ἐγκλωόιστοῦν σέ αύταρχικά πλαίσια, κοί δέν μποροῦν νά
ἐκφροστοῦν οἱ ἀντιφάσεις τῆς δυνάμικῆς
αὐτῆς, τότε δημιουργεῖται μίο ἐκρηκτικὴ
κατάστοση μέ ἀσύμφορο τέλος (ὃλ. Περσία ἤ καί Ἑλλάδα ἀκόμα). ”Av πάλι
ἀφεθεῐ αὐτή ἡ δυναμική στὴ δική της λογική, τότε ἐνδέχεται ἡ ἐξέλιξὴ της νά
καταλήξει στὴ σύστοση ἰσχυρῶν κοινωνικῶν κινημάτων ἀνεξαρτησιακοῦ-δημοκροτικοῦ χαρακτῆρα μέ κύρια στόχο τήν
κοτάλυση τῶν δεσμῶν ἐτεροπροσδιορισμοῦ ἀπό τά «κέντρα» τοῦ παγκόσμιου
καπιταλισμοῦ. Στό δίλημο αὐτό δέν φοίνετοι νά μπορεῖ νά δώσει ὁριστικὴ ἀπάντηση ἡ ἀμερικάνικη στροτηγικὴ; Πάθητικός Θεοτὴς τῶν κοταλυτικῶν κοινωνικῶν κινημάτων, ἤ προληπτικά περεμόαί-

νων «χωροφύλοκος», εἶναι ἀπό τὴ φύση
της ἀδύνομη νά διεκπεροιώσει ὅπως θά
ἤθελε τά συμφέροντά της.
Τό δάρος πέφτει στίς δυνάμεις πού
ἀγωνίζονται ἐναντίον αὐτῶν τῶν συμφερόντων· ὕστερα μάλιστα ἀπ’ τήν περσινὴ
δήλωση ' τοῦ ἀμερικάνοῦ Ὑπουργοῦ
Ἀμύνης περί «ἐνολλακτικῶν λύσεων»
στὴν Ἑλλάδα, 6511‘ μᾶς ἐπιτρέπεται ἡ
ὀλιγωρία τῶν προοπριλιανῶν καιρῶν...
Ἰδίως τώρο, πού οἱ ἀμερικάνοί ἐνδιαφέρονται γιά τό «ἰσχυρά... φιλοδυτικό σύστημα»,,πού πρέπει νά διέπει τούς θεσμούς μσς, μετά τά γεγονότα τῆς Περσίας κοί τοῦ Ἀφγονιστάν καί τή συνοκόλουθη, «ἐντεινόμενη άστάθειο στὴν
ἀνατολικὴ Μεσόγειο» (όλ. κατάθεση τῆς
1ης τοῦ Μάρτη στήν ἐπιτροπὴ ἐξωτερικῶν τής ἀμερικάνικης γερουσίας ἀπό τόν
TC. B501, Ὑφυπ. Ἐξωτερικῶν γιά τὴν
Εὐρώπη).
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1005 πλούσιους κηδεμόνες 100 000 10 δυνατά μεγαλύτερο
χαρτζηλίκι γιά νά μπορέσει νά δώσει ἀκόμα ἕνα τονωτικό
ὀρό στῆ 6αριά καί ἀπό καιρό ἀσθενοῦσα, οἰκονομία τῆς χώ-

ρας του.
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"£101 05 πρόσφατη συνέντευξῆ του σέ ἀμερικανό δημόσιο-
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ραλντ Τρίμπιουν» έξέφρασε τῆν ἀπογοῆτευσῆ του γιά τόν
«ἀποκαρδιωτικό ρυθμό» καί τίς «ἀπαράδεκτες συνθῆκες»
πού ἐπικρατοῦν στίς διαπραγματεύσεις γιά τῆν 00170510,
0110 117v ῆμέρα τῆς σύσκεψης κορυφῆς στῆ Γουαδώούπη,
τόν Ἰανουάριο, 01100 oi τέσσερεις μεγάλοι τῆς Δύσης, 0110-

σχέθηκαν «60170510 ἀνάγκης» πρός τῆν Τουρκία.
«Ἐνώ ἀφέθηκε 17 ioupKia νά ἐννοῆσει 011 10 11p0ypa/.1/.10
στρατιωτικῆς 001705105 0110 τίς ΗΠΑ θά περιλάμθανε καί
δωρεάν κονδύλια, τελικά κάτι τέτοιό.χ δέν συμΘαίνει καί τό
συνολικό ὕψος Ιἀπέχει πολύ ἀπό τοῦ νά εῙναι Ικανοποιητικό» τόνισε ό τοῦρκος πρωθυπουργός. ‘H νέα προτεινόμενη στρατιωτική 60170510 1100 συζητεῖ αὐτῆ τῆ στιγμῆ τό
Κογκρέσσο ἀνέρχεται σέ 300 ἑκατ. δολλ. ἀπό τά ὁποῖα τά 200
ἐκατ. προορίζονται γιά τῆν ἀγορά στρατιωτικοῦ ὺλικοῦ μέ
πιστώσεις, δάνειο 98 ἐκατ. δολλ. γιά άγορές μῆ στρατιωτικῆς
φύσης καί 2 ἐκατ. δολλ. γιά ἐκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ὁ κ. Ἐτσεθίτ κατῦηξε μέ τῆν προειδοποίηση 011 17 110p0λειψη τῆς Δύσης «νά προσφέρει τῆν έπιθυμητῆ 00170510
ἀναπόφευκτα θά ἐπιφέρει μιά μεταθολῆ στῆν ἐξωτερικῆ πολιτικῆ τῆς Τουρκίας» ἀλλά ἀπέφυγε νά ἐπαναλάθει τῆν παλιότερη ἀπειλῆ 100' 115pi ἀποχώρησης 0110 10 NATO.
Παράλληλα ὅμως ὸ τοῦρκος πρωθυπουργός ἔδωσε καί μιά
6106500i10017: Ἀποκλείεται - εῙπε - νά έξελιχθεῖ 17 Τουρκία 0’
ἕνα θεοκρατικό καθεστώς κατά τό πρότυπο τῆς Περσίας...

ΒΟΜΒΙΣΤΩΝ ΠΡΟῙΣΤΟΡΙΑ
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KN 0A:
’Ἐνας ἀπό τούς Θομθιστές πού δικάζονται σέ λίγες μέρες, 0
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«v15’v15K110» Σαραντᾱκος, ἔχει τῆν τιμῆ νά εῙναι ό πρῶτος δι-

,

ΜΕΧΡι τὸε ΑΜΕΡιιεΑ ιιίῑ· “

τΑϊ- κουιι
‘
‘—

δάξας τῆ θομθιστικῆ ἐπιστῆμη στά πρόσφατα χρόνια.
Ὀπαδός τῆς φασιστικῆς παρακρατικῆς όργάνωσης
Ο.Α.Α.Ε.Ε. εἶχε 0110 10 1966 OUYKEVTPCDOE7 τίς ὺποψίες γιά
τῆν πρώτη θομθιστικῆ ἐνέργεια πού ἀκολούθησε τῆν ἀπο· .
στολῆ ἐμπρηστικῆς καί ἀπειλητικῆς ἐπιστολῆς πρός τό
«ΕΘΝΟΣ» (30-77-7966). Ἀπό τότε πολλά ἔπραξε ὁ δραστήp105 «v15v15K116» — χούντα μεταπολίτευση, Βασιλικές ὀργανώσεις. Μόνον γιά τά ὄργανα τοῦ κ. Μπάλκου δέν ὑπῆρξε
καμιά ἐνδειξη ὑποψίας. ..

ΜΗΝΥΣΗ ΣΤΗ ΜΗΝΥΣΗ...

ΚΑ θῑίΕΝοΣ,

Δειυ 1o
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o MnAMnAZ

οτι 11 ΙΣΤοΡιΑ τοι)
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‘H 10K11K17 νά... τούς ἔχουμε στό «χέρι» μέ μιά άτθειωτη
δίκη, εῙναι γνωστῆ. Φυσικά, 0010 δέν θ’ άποτᾱοῦσε ἐξαί-

ρεση καί στῆν περίπτωση τῆς δίκης τοῦ Λ. Χρηστάκη καί τοῦ
M. T011100pi617, 1100 K0117yop00v101 γιά δημοσία πρόκληση
I1,05 0115i0510 K010 τών νόμων καί σίωνδῆποτε νομίμων διαταγών τών ἀρχῶν... πού μέ τά άρθρα τοῦ πάλε-ποτέ (1975)
Panderma, διέπραξαν...

ιῑτοιιιι τιιῑ Λιιῑτει A1;
Ο ί

ἑῇ

Δευτς ιιιεΑὸεχετΑι

Στίς 26, λοιπόν, τοῦ περασμένου Γενάρη, ό λ οι oi μάρτυρες κατηγορίας, (ἀστυνομικοί, στρατιωτικοί καί πολίτες)
6 5 ν ἐμφανίστηκαν, K1’ 5101 17 δίκη άναθλῆθηκε γιά τῆν Τετάρτη 28 τρέχοντος, στό Α’ - πάλι - Τριμελές Πλημμελειοδι-

κεῖο Ἀθηνών. Στό μεταξύ ὀ Λεωνίδας Χρηστάκης, κατέθεσε
μῆνυση κατά τών ὑπευθύνων τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς
Ἀσφαλείας ῑΑθηνών, γιά ψευδῆ παροχῆ πληροφοριών
’στόν κ. ΕΙσαγγελέα, πού διαμόρφωσε τῆν έντύπωση ότι κι’

ἀλλα έντυπα, ἐκτός τοῦ Panderma 0v1’7K00v 01005 Xp17010K17
Kai T011100pi617...
τοῦ Γιάννη Καλσῑτζῆ

ποΡτοτΑΛΛιΑ;
Ἐπιστροφή στό παρελθόνί ..
'H οίκονομική κρίση πού μαστίζει τήν

Πορτογαλλία δέν ἐχει προηγούμενα στήν
Εὐρώπη, Ὁ πληθωρισμός καλπάζει στά
26%, K07 ol ἀνεργοι κοντεύουν τό ἑκατομμύριο 0’ 5v0v πληθυσμό έννιά ἐκατομμυ-

ρίων. ‘H κυθερνητική κρίση πού κράτησε
ἀπό τόν περασμένο Ἰούλιο ὼς τό Δεκέμθρη
παρέλυσε τήν οίκονσμία τῆς χώρας. Μέσα
o” όλα 0010 προστίθενται καί οΙ πολιτικές
ἀντιθέσεις.
ἰ

‘H ἐποχή ὅπου ό ἐπαναστστικός ἀνεμος
ἐκανε τήν Πορτογαλλία ἐπίκεντρο τῆς 'E0ρώπης εῙναι πολύ μακρινή. Ὀλοι τώρα
τρέχουν καί τσακίζρνται νά ἐξαφανίσουν

ό,τι τυχόν ὑπόλοιπα ξέμειναν ἀπό τότε.
Σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες, δεξιοί,
Τύπος κ.λ.π., ἔχουν συγκεντρώσει τό μένος
τους στό Σὺπαγμα '11'75 Πορτογαλλίας.
’Ὀπως εἶναι γνωστό τό Πορτογαλλικό Σύνταγμα εἶναι 16 προοδευτικότερο τῆς δυτικῆς Εὐρώπης, KI’ αὐτήν τήν «κηλίδα» δέ

χώρα. Μὴν ξεχνᾱμε πώς ὁ νόμος τῶν σοσιαλιστῶν γιά τήν ἀγροτική μεταρρύθμιση
ἐπανέφερε τά τσιφλίκια, κι’ 0116 0010 τά
τσιφλίκια έρχόταν πάντα στήν Πορτογαλ’λία 17 έ-πίθεση τῆς 655105. ‘0 πραγματικός
στόχος ὅσων μιλσῦν γιά συνταγματική
μεταρρύθμιση, εἶναι νά ξαναδώσουν τίς
κρατικές ἐπιχειρήσεις στά μονοπώλια. 'A116
117 μεριά τους, 07 πολυεθνικές ὲταιρίες εἶναι
ήδη πολύ δραστήριες καί προστταθοῦν νά
ξαναδώσουν ζωή στό Πόρτογαλλικό κεφάλαιο, μέ τήν προοπτική μιᾶς κατάρευσης
τοῦ δημόσιου τομέα. Κι’ έδῶ συμμερίζομαι
ἀπόλυτα τήν ἀνάλυση τοῦ Κουνιάλ, 010v
μιλάει γιά μανούθρα πισωδρόμισης».
Χαρίζονται - γράφει 17 REPUBLICA — 0|
ποινές τῶν ἀστυνομικῶν τῆς μισητῆς
ἀστυνομίας τοῦ Σαλαζάρ. Στά πανεττιστὴμια ἐπιστρέφουν ol καθηγητές πού «55x01p100v» γιά τάΙ ἀφθονα 6ι6λία τους, πάνω

στήν ἀνωτερότητα τοῦ Σαλαζαρικοῡ καθε-

στῶτος ἀπέναντι 0117 δημοκρατία. Στό
ὺπουργεῑο Ἐξωτερικῶν, ξαναπαίρνουν τά
πόστα τους 0| παληοί διπλωμάτες τοῦ φα-

μποροῦν νά τήν ἀνεχτοῡν ἀλλο οῠτε ὁ

σιστικοῠ

Σοάρες, οῠτε ὸ Σά Καρνέῑρο, οῠτε 6 στρα-

καταγγϋίει τό Κομμουνιστικό Κόμμα, 17 κυθέρνηση πῆρε τό κτίριο ἀπ’ τήν INTERSINDICAL (16 κεντρικό συνδικάτο τῆς ἀριστεp05, προσκείμενο 0117v πλειοψηφία του
στό ΚΚΠ) πού εἶχε καταλάθει τίς μέρες τῆς
κατάρευσης τοῦ Σαλαζαρικοῡ καθεστῶτος,
καί μέ τήν προθοκατόρικη 00117 ἐνέργεια,
1151055 τά συνδικάτα στό δρόμοκ
«OI περισσότερες εὐθῦνες ἠταν τοῦ Σοά-

τηγός Ἔάνες. Στό προοίμιο τοῦ συντάγματος ἀναφέρεται πώς 17 Πορτογαλλία εἶναι
δημοκρατία μέ κατάληξή της τό σοσιαλι-,
στικό μετασχηματισμό. «Πρέπει νά ἐξαλλειφθεῖ 17 p1710p1107 ἐπανασταστικότητα
πού χαρακτηρίζει τό σύνταγμά μας», λένε
οΙ σοσιαλιστές.

Κι’ ὸ ὺπουργός κοινωνικῶν “Υπηρεσιῶν,

καθεστῶτος.

Καί τώρα,

ὅπως

ρες, καταλήγει ὁ Μέλο Ἀντούνες. Ol συνΠροέλκα ντέ Καρθάλχο, ένας ἀπ’ τούς δεξιούς ὑπουργοὺς τῆς σημερινῆς κυθέρνησης ποῠναι ίσως ή συντηρητικότερη τῆς
δυτικῆς Εὐρώπης; «Ἐδῶ πολλά πράγματα
πρέπει νά μποῠν 0117 θέση τους. OI έθνικές
05755 γιά παράδειγμα, φθαρμένες ἀπό μιά

έιτανάσταση πού ἐκανε 16 πᾶν γιά νά
καταστρέψει τόν πατριωτισμό τῶν Πορτογάλλων, καί ἀπ’ τίς σοσιαλιστικές κυθερνή0515 πού τελικά Βάδιζαν στό πνεῦμα τῆς
σοσιαλιστικῆς διεθνοῡς. Χρειάζεται δηλαδή
νά έ-πανέλθει 17 ἐξουσία τοῦ κράτους, καί νά
ξαναπροθληθεῖ ή Ιδέα τοῦ ἔθνους...»

‘O συνταγματάρχης Μέλο

Ἀντούνες,

εχεῖς 0656016117155, 07 συντηρητικές ἐπιλογές τοῦ σοσιαλιστῆ ήγέι-η, ὸδήγησαν,
πρῶτα 0117 συνεργασία μέ 117 65510 K07 στή
συνέχεια στό νόμο γιά τήν ἀγροτική μεταρρύθμιση ὅπου καταργούσαν τίς κοινωνικές
κατακτήσεις τοῦ ’75. Στό σημεῖο αὐτό έγινε
κομφούζιο, οΙ σοσιαλιστές πέρασαν σέ κεντρῶες θέσεις, ὁ κόσμος κουράστηκε, καί
ὑπάκουσε κι’ ἀρχισε ἐτσι ή ἐ-ιτιστροφή στό
παρελθόν .....

ΙΤΑΛΙΑ
Τό 150 συνέδριο τοῦ ΙΚΚ

ένας 011’ 1005 «Ιδεολόγους» καί σκηνοθέτες

«Ἱστορικά» ἀναμένεται ἀπό πολλούς,

τῆς έπανάστασης, ἀπογοητευμένος καί πικραμένος, λέει στήν. Ιταλική ἐφημερίδα

νάναι τό 150 συνέδριο τοῦ Ἰταλικοῦ Κομμουνιστικοῠ Κόμματος, πού θά γίνει 0117
Ρώμη 011’ 175 20 ως τίς 25 τοῦ Μάρτη. 'A116
ἀλλους ἀντίθετα ὺποστηρίζεται πώς τί11010 τό καινούργιο κι’ «ἑντυπωσιακό» δέν
πρόκειται νά προστεθεῑ στά ήδη γνωστά.

REPUBLICA. «Αὺτή ὴ χώρα εἶχε γνωρίσει
μιά τέτοια ἐξαρση τόν καιρό τῆς ἐπανάστασης, πού θά μποροῦσε νά ἀνανεωθεῖ ἐκ
Βάθρων, Ὅμως τά κόμματα 117 φρενάρησαν. Καί 117 μεγαλύτερη εύθύνη 117 φέρνει
τό σοσιαλιστικό κόμμα τοῦ Σοάρες. Τό

πρόθλημα τώρα εῙναι πώς θρισκόμαστε σέ
μιά ἀντεπίθεση τῆς 655105 ο* ὸλόκληρη 117

10

ήὺποθάθμιση του.
6. Ἠ συζήτηση 7150’ ,τήν Κεντρική Ἐπιτροπή ήταν γιά πρώτη ἴσως φορά τόσο
έλεύθερη. OI διάφορες γνῶμες (παρουσιάστηκαν γύρω στίς πεντακόσιες) συζητήθηκαν όλες καί τέθηκαν σέ ψηφοφορία. Δημιουργήθηκαν πλειοψηφίες καί μειοψηφίες
πού δέν ήταν ὅμως στατικές.
7. Ὁ Μπερλιγκουέρ ὼθησε τό κόμμα νά
κάνει παραπέρα θήματα στό δρόμο πού
ἀκολουθεῖ ἀπέναντι στά παληά σχήματα,
καί στάθηκε Ιδιαίτερα 010 «εὐαίσθητα θέματα». Τόν εὐρωκομμουνισμό, τήν κριτική
0117 Σοθιετική Ἕνωση, τόν τρίτο δρόμο γιά
τό σοσιαλισμό. K010 τά ἀλλα, ἀκολούθησε
- ὅπως πάντα ἀλλωστε - τήν «κεντρώα»
’γραμμή 17 011070 K1’ ἐπικράτησε στίς Θέσεις.
Ὑπῆρξαν ol «00v117pr711K07» 1100 προσπάθησαν νά φρενάρουν τήν ἐξέλιξη κυρίως
0’ 0,11 ἀφορᾱ τόν «τρίτο δρόμο» καί τόν
«ἀντισοὸιετισμό». Ἀπ’ τήν άλλη μεριά 01
«προοδευτικοί» (ἀναφέρονται ol Λούτσιο
Λιμπερτίνι καί Λούτσιο Λομπάρντο Ραντίτσε), ζήτησαν ἀντίθετα μιά παραπέρα
προώθηση, μέχρι τό σημεῖο ν’ ἀρνηθοῠν τό
σοσιαλιστικό χαρσχτήρα τῆς Σοθιετικῆς
”Ενωσης καί τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς
Εὐρώπης.

ἀποκρυσταλλώσει αὐτές τίς Θέσεις. Κι’ εῙναι
858010 πώς τό ΙΚΚ 00 6γεῑ ὲνωμένο ίδεολογικά.

σεων είναι;
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Γιάννη Καλαῖτζῆ

2. 'H κριτική ἀπέναντι στή Σοθιετική
”Ενωση, εἶναι 17 αὐστηρότερη πού ἀσκήθηκε ποτέ. Τό Κρεμλῖνο δέν ἀκολούθησε τό
δρόμο τῆς ἀποσταλινοποίησης, καί τά
λάθη του, κυρίως r7 ταύτιση κόμματος κράτους, ἐμπόδισαν τήν ἀσκηση τῶν 6001κῶν δικαιωμάτων καί έλευθεριῶν. Ὁ ὁρισμός «σοσιαλιστικές χῶρες» ἀντικαταστάθηκε μέ τό «χῶρες μέ σοσιαλιστική κατεύθυνση» ή «καινούργιες κοινωνίες».
3. ‘H Ιδεολογία τοῦ ΙΚΚ παραμένει πάντα
ὁ Μαρξισμός, ἐγκαταλείπεται ὅμως ὸ Λενινισμός, ἀν καί διαχωρίζουν τίς θέσεις
τους ἀπ’ τούς Ἰσπανούς κομμουνιστές ο*
αὐτό τό σημεῖο.
4. Ὁ Ιστορικός 0071818007165 ἐξακολουθεῖ νάναι ή στρατηγική τοῦ κόμματος, μέ
σημαντικές ὅμως ἀλλαγές.
5. Ὀ «δημοκρατικός συγκεντρωτισμὸς»,
παραμένει κι 00165 ἀλλ’ ἀρχισε σιγά - σιγά

Καλεῖται λοιπόν τώρα τό συνέδριο ν’

EA! ElNAl

1115111114)

καί σοσιαλιστικοῡ».

Ποιές ὅμως ἐἶναι οἱ θέσεις του ΙΚΚ που

καλεῖται νά ἐπικυρώσει τό τωρινό συνέδριο, Τά πιό σημαντικά σημεῖα τῶν θέ1.

-ΞΕΡΕιΣ οτι

1. ‘O προσδιορισμός τοῦ «τρίτου δρόμου» γιά 16 σοσιαλισμό. Κι’ r7 ἀναφορά 011
57v01 1'7 πολιτική δημοκρατία κι’ ὸ πλουραλισμός αὐτά πού καθορίζουν τήν «ἀνώτερη
συνταγματική μορφή ἑνός κράτους, ἀκόμα

./
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τοῦ Ἀνδρέα Φραγκιά

Χρονικό τοῦ δρόμου
ὐτοί πού κυθερνοῦν τήν πόλη θέλουν, καθώς φαίνεA ται, νά διώξουν τούς φοθισμένους. ”Οποιος δέν ’ἐχει
κουράγιο γιά μπλεξίματο, ὃποιος δέ νιώθει σιγουριά

γιά τόν ἑαυτό του, νά τά μοζεύει καί νά χάνεται. Ν’
ἀμπσρωθεῖ, νά λσυφάξει. Δέ θ’ ἀσχοληθοῦμε ποτέ πιά μ’ οὐτούς, δέ θά ξέρουμε οὔτε ἄν ὑπάρχουν. Θά πηγοίνουν, 65-

6616, στίς δουλειές τους, θά ψωνίζουν θιαστικά δ,τι χρειάζοντοι καί θ’ ἀποσύροντοι. ”Οσο λιγότερ,οι κυκλοφοροῦν
στό δρόμο, τόσο πιό σίγουρο εἶναι τό καθεστώς, ἐπικρατεῖΙ
ἡσυχίακαί ὁ τόπος προκὸθει. ”Οταν οἱ δρόμοι εἶναι γεμάτοι,

οἱ τοροξίες μπερδεύοντοι μέ τό φιλήσυχο πλῆθος, 5.50an)νουν τούς πολίτες νά κάνουν πράμοτα πού δέ θά τά τολμοῦ-

σον ἄν ἠτον μόνοι τους ἢ κλεισμένοι στά σπίτια τους. eH
ἐξουσία θέλει πάντα νά ξέρει μέ ποιούς ἔχει νά κάνει, νά
1065 ἔχει ξεχωριστά.

ό πράγμα ἦτον ἀπλό. Ἀποσύρθηκον πολλοί. Σά νά

Τ

άλλος παρατήρησε; «Χρειάζεταῑ ἐκσυγχρονισμὸς. K67776ζουν ὃλοι καί ἀποροῦν ὅταν ἀκοῦν τίς ποληές ἀνσησίες.»

υμφώνησον νά πληρώσουν ἁδρά ἐνο μελλοντολόγο
γιά νά τούς ὑποδείξει τίς οὐριονές μορφές τῆς θίάς
Σ καί τίς νέες διοσταυρώσεῑς τοῦ φόθου ὥστε νά
προσορμοστοῦν τό τοχύτερο... Αὐτὴ εἶναι δουλειά
τους. Ν’ ἀφήσσυν τίς φαντασίες -κι’ 65 ἀσχοληθοῦν μέ κάτι
χρήσιμο. Καί κατολήξανε στό συμπέρασμα ὅτι φόθος καί

ἀνοσφάλειο ὑπάρχουν διάχυτα καί 05 μεγάλες ποσότητες
ἀλλά μένουν ἀνεκμετάλλευτο. Ποτέ δέν ἐλειψαν. Νά γίνοντοι - εἷπον - τοκτικές· μετρήσεις καί νά στηθοῠν ποντοῦστοθμοί ποροτηρήσεων, νά ἱδρυθεῖ κεντρικό ἰνστιτοῦτο γιά τὴν
ἀνάλυση τῆς ἀτμόσφαιρος, ποί) νά δείχνει τή διοκύμονση
αὐτοῦ τοῦ συστατικοῡ. Χρειάζονται ἀκόμα νέες μέθοδοι γιά
νά ἐλέγχεται καί v6 ἐπινοηθοῦν συνθέσεις ποί) νά οὐξάνουν

ἡ εὐθυθολίο καί ἡ ἀπστελεσματικότητά του.

λιγόστεψε ὁ πληθυσμὸς. Οἱ διοθάτες πού ἀπόμεινον
κυκλοφοροῦν τώρα ἄνετα, ἄν καί δέν εἶναι φρόνιμο

ἱ διαθάτες ὡστόσο πληθαίνουν στό δρόμο. Οἱ 0060-

νά γυρίζεις ἀργά. Σά νά σποταλᾱς ἐνο δικαίωμα πού

Ο μετρικοί σταθμοί σημείωσον ὃτι 6 1716605 ἐλαττώνε-

δέν τό ’ἐχουν ἀλλρι. T6 θήματο ἀκούγονται σά σφυριές, 6

τοι στήν άτμόσφοιρο. Σέ μερικές χιλιάδες φωτογριι-

5V65 κοιτάζει ἀπό μακρυά τόν ἄλλον.
ὴ θαρρεῖς ὅμως ὅτι κι’ οἱ διοθάτες πού θλέπεις ἀπό
Μτίς γρίλλιες εἶναι τίποτο θεριά ἀνήμερα, τέρατα
ποράτσλμα κι’ ἀποφασισμένα. Τίς περισσότερες φο-

φίες παρμένες ἀνύποπτα φάνηκε 05 πολλά μάτισ μιά
περίεργη λάμψη παρά τήν ἀδιαφορία που θέλουν νά δεί-

χνουν. Μελετήθηκον νέα συστήματα μέ. ἀκριθέστερους δεῖκτες γιά τίς νεφώσεις, κυκλῶνες.κοί τά κενά.

ιά ἄλλη ἐπιχείρηση ἀνοπτύχθηκε παράλληλα. Εἶπαν
Μδτι ἔπρεπε νά μοζέψουν ἀπό τήν πόλη ὅση ἐλπίδα
ὑπῆρχε ἀκόμη. Μέ. τό εἶδος αὐτό τροφοδοτοῦντοι
εἶναι ἀπ’ ὃλα όταν χρειοστεῖ. Μόνο οἱ ἁψίκοροι, οἱ ἀνόητοι
ρές δέν κατάλοθον πῶς θρέθηκον στό δρόμο. Ἠ

ἀλήθεια εῖναι δτι οἱ ψυχωμένοι Kl’ οἱ πολύπειροι ξέρουν νά

ἐκεῖνοι ποί) δέν . φοθοῦνται. “H ἐνέργεια κρίθηκε
Kl’ οἱ φουριόζοι δέν μποροῦν νά κροτηθοῦν. Οἱ ἄστοχες

παλλικοριές θοηθᾶνε πάντα τά ὄργανα καί εὐχοριστοῦν τή

ἀπαραίτητη γιοτί μέ ὁρισμένες συνθῆκες ἂν ἡ ἐλπίδα θρεθεῖ
μοζί μέ ἄλλο στοιχεῖα μποροῦν νά προκύψουν ἐνώσεις ἐκρη-

διοίκηση. ”Απλουστευουν ἐτσι τό ἐργο της.

\ κτικές ἥ νά προκληθοῦν άλυσωτές ἀντιδράσεις. Οἱ ποροτηδιοίκηση σκέφτηκε ὅτι πολλοί θ’ ἀποφύγουν τίς
Η προκλητικές ἐνέργειες ἀλλά δέ θά κλειστοῢν κοί στά
σπίτιο τους. «Νά 1065 ποροκινήσουμε νά φύγουν, νά
1065 προσφέρουμε κίνητρο», πρότεινε. κάπριος.
”Ετσι ὅμως δέ θ’ ἀνακολὺψουμε τούς πραγματικούς ἀντίπαλους, παρατήρησις ἐνας πού ἤθελε πιό δροστικά μέτρα. «Νά
τούς πείσουμε ὅτι, φοθοῦνται ἢ ὅτι θά φοθηθοῦν στό μέλλον

καί τότε θά εἶναι πολύ ἀργά. Αὐτό θά τούς τρομάξει περισσότερο.» ”Αλλοςῑ «N6 ποράγουμε καί νά διοχετεύσουμε. με-

ρητές εἶπον ὅτι ὁ φόθος καί ἡ ἐλπίδα εἶναι παράγοντες
ἀσυμθίθοστοι.· ”Οταν ἀνοπτύσσετοι 6 (716605, ἡ ἐλπίδα ὑποχωρεῖ, ζορώνει κοί εἶναι εὕκολο νά τήν συλλέξουν. Καί ὅπου
ὑποχωρεῖ, ὅπου σχηματίζετοι «κενό ἐλπίδος», ὁ χῶρος γεμίζει ἀμέσως ἀπό ἀπελπισίο καί άπογοήτευση.

προσπάθεια ὅμως ἦτον δύσκολη, γιοτί τό ἀγαθά αὐτό
Ηάλλάζει συχνά μορφή, μετοθιθάζετοι εὔκολα ἀκόμη
καί μέ τίς ματιές, δέν μπαίνει 05 06K16 οὔτε συγκεντρώνετοι μέ άπορροφητικά μηχανήματα. Στὴν ἀρχή

γάλες κοί φτηνές ποσότητες δυσπιστίος. Νά φοθᾱτοι 6 ἐνας
16v ἄλλον.»

ῑά τό θέμο αὐτό, πῶς θ’ ἀνοκαλύψουν 1065 ἐπικίνδυνους, ἐγινον συσκέψεις ἀλλεπάλληλες καί πολύωρες.
Ἀποφασίστηκε δτι πρέπει νά θελτιωθεῖ ἡ τεχνικὴ
παραγωγῆς φὸθου. Oi ὣς τά τώρα μέθοδοι κρίθηκαν

ἀλλά ἡ ποσότητα του κυμαίνεται ἀπό ἐποχή σέ ἐποχή,
ἀκόμα καί ἀπό ῶρα σέ ὥρα. Πολλοί ὑποστηρίζουν ὅτι ὃέν
εἶναι στοιχεῖο τοῦ ἀέροδπως, ἀς ποῦμε τό ὀξυγόνο, ἀλλά

ἀνεπαρκεῖς καί ἀπορχοιωμένες. ’Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι νά διοχετεύετοι περισσότερος κοί ἀποτελεσμοτικότερος

τήν ἀνοπνοή καί μέ τά λόγια του. Εἶναι ὅπως τά δέντρο πού
διοσποῦν τόν δηλητηρίοσμένο ἀέρα, κροτᾶνε τόν ἄνθρακα
γιά νά τροφοῠν καί ἐλευθερώνουν τό ὀξυγόνο. ”Αλλοι λένε

Ι

φόθος σέ διάφορες ποιότητες κοί ποικιλίες, ἀπό διάφορες
κοτευθύνσεῑς καί πηγές. ”Οταν ριζώσει δέν κρύθεται. Εἶπον
λοιπόν νά ἱδρυθοῦν θερμοκήπια 7.15 θλαστούς φόθου ἀπό τά
ὁποῖο θά ,ἐφοδιάζονται οἱ ὑπηρεσίες. Νά καλλιεργηθοῦν
ποικιλίες ἀνθεκτικές καί στίς πιό δυσμενεῖς ἐδοφικές καί
κλιματικές συνθῆκες. Παράλληλα θά πρέπει νά κοτοθάλλοντοι συνεχεῖς φροντίδες γιά νά μὴν ἀποθληθοῦν τά μοσχευματο. «”Ας μή νομίσουμε δτι εἶναι καινοὺργιο ἐφεύρεση. Ἤ

τεχνικὴ παραγωγῆς φόθου καί μέ τά παληά μέσα ὑπῆρξε
ἀποτελεσμοτική. Πῶς διοτηρεῖτοι τόσους αἰῶνες τό καθεστώς», εἶπε κάπριος ποί) μελετάει ἱστορικά τό 65716. Ἔνος
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νόμισον ὅτι εἶχαν μοζέψει τεράστιες ποσότητες ἀλλά 06vτομα ἐθλεπον δτι δέν κατεῖχον τίποτο. Εἶναι ἐλεύθερο ’ἀγαθά

παράγεται μέσα στάν ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ καί θγαίνει 715

ὅτι ὀλο αὐτά εἶναι περίπου σωστά, ἀλλά ἡ ἐλπίδα εἶναι ἀπο-

τέλεσμα μιᾶς σύνθετης καί θοθειᾶς διεργοσίος μέσα στόν
άνθρωπο στήν ὁποία συμθάλλουν καί ἡ κορδιά καί τό μυαλό
καί ἡ κρίση του. Εἶναι ἐνο λεπτό κί’ εὐοίσθητο προϊόν, δ,τι
πιό ἐκλεκτό κοί πολύτιμο μπορεῖ νά παράγει. Ὁ καθένας

κροτάει όσο τοῦ χρειάζεται γιά τίς ἀνάγκες του καί τό ἄλλο
τό χαρίζει. Πολλοπλασιάζετοι, διαδίδεται, γίνεται κοινό
ἀγαθό. Προχωρεῖ μοζί μέ τόν άνθρωπο, ἀλλά λίγο πιό ἐμ-πρός ἀπό αὐτόν ὡς τό σημεῖο πού συνειδητοποιεῑ τά προθλήμοτο ἀλλά κοί τίς δυνατότητές του καί προσδιορίζει τίς

ι Νέας ἐκδόσεις ,
· ,(Φλεὸόρης)
rum-o: xlllnnu

: 7,

παπ-οε
r ’ , ΧΕΙΜΩΝΑΣ

,οι ΧΤιΣΤΕΣ

Oi Χτίστες

κονΜΑκτμΡεΑΣ
,Τὸ “WP?“
ἰ), ~17: 66.111711171117150;

δυνατές 51111565515 1065, 1100 εἶναι ἀποροίτητες 716 117 ζωή
T0 κουρεῖα

του.

‘
ΚΛΕΙΤΟΣ KYPOY

A 5V5 611 ὑπάρχουν Θησαυροί ἐλπίδας 05 6115016010155
ποσότητες 7K0v55 νά θρέψουν ὅλον τόν κόσμο. K6-

v5v05 671615 65v 55051 πῶς εἶναι δυνατόν νά ἐλευθερωθοῦν. Κάπου εἶναι δεσμευμένοι, ἴσως K67 νά 1065
ἐχουν ξεχάσει. Τό 57605 δέν ἀναποράγεται 1116 01065 606μους, στίς 0115171170515, 175 συντροφιές 611615 677015, χάθηκε

K07 ἡ μυρωδιά του ἀπ’ τόν 6506. K110100757 17 χωμάτινη 670617017 1175 517060705 K07 71501K07 ἀποδίδουν σ’ 60117 117 015-

ΞΕΝ ΕΣ ΦΩΝ ΕΣ

- κλειτοεκνρον
,Ξένες φωνές.
> (1181061166815)

7v0 τήν κουροση τῶν ἀνθρώπων. Συνοντᾱς πολλούς διψασμένους καί πεινασμένους, 677065 1106 1065 λείπει χρόνια 17
ἀναπνοὴ K67 0K5806106v 11606K6100 75060715v01. Πολλοί
περνᾶνε. δίπλο σου 715 ἄδεια μάτιο K67 σουρτά 81771610.

Av-K6V5V65 1106 ψάχνει ἀπόάνάγκη γι’ 0016 16 57605
K67 061117051 ποῦ μπορεῖ νά 6057 ἐστω μιά σταγόνα,
θά συναντήσει σήμερο μερικούς 1100 66 1071 ποῠν
_
πρόθυμα ὅτι χάθηκε. 611 65 8070K5101 1101165v6. Εἶναι
ὴλίθιο - θά 16v συμθουλέψουν - νά περιμένει πιά K611 καλό
716 τόν 56016 του K07 7161 αὐτόν τόν κόσμο. «Κι’ ὅμως, δέ

γίνεται, δέν μπορεῖ...» Οἱ κήρυκες τοῦ χομοῦ, μοχητικοί K07
ἀπόλυτοι, ὀργίζονται μέ 11'7v ἐπιμονὴ K07 75v5 611 16 χειρότερο εἶναι νά ἐλπίζεις 611 6’ ἀνακαλύψεις κάποια ἐλπίδα.
"A7701 1100 16 ἐχουν μπερδέψει ἥ 807500v161 715 τήν 1116
1106751017 70017 ὑπόσχοντοι μέ χομόγελο στούς διψοσμένους

έπιστπμίου 44*.Τιιλ
3615.783

ὅτι ὅπου νά’ ναι 676 6’ 6776501111. A016 671615, K06615 007v5161, δέν εἶναι τόσο εὔκολο, δέν γίνεται-μέ ὑποσχέσεις. ”Ετσι,
μέ τήν ἀφθονία τῶν ὡραίων λόγων διψᾱς περισσότερο, K07
μένεις μέ 11'7v 111K017 756017 τους.
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ΤΕΣΤ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗΣ
τοῦ Νίκου Δσμίγου

οΔΗΓΙΑΙ;
1) Συμπληρώσοτε

διά

στυλογράφου

μελάνης χρώματος κυανολεύ κου.
2) Τά τετραγωνίδια ἐντός τῆς ἐστι·
γμένης γραμμῆς θά συμπληρωθοῡν
ύπό τῆς μηχανογραφικῆς ύπηρε-

σιας.

3) Αί ἀπαντήσεις ἑκάστης κατηγορίας
συγκεντρωτικῶς νά μεταφέρονται,
πρό τῆς συμπληρώσεως, ώς καί τῆς
ἑπομένης πορσγράφου, εἰς τήν
ἀντίστοιχον Θέσιν μεμονωμένως
άνά ζεύγη.

1) NOMIMOdJPOZYNH
α)

Γνωρίζετε πόσον στοιχίζουν εἰς τήν
χώραν σί όχλοκρατικοί ἐκδηλώσεις;

NAI

OXI

6)

NAI

OXI

γ)

Γνωρίζετε ότι ή Ἑλλάς ἐχει ἀνάγκην ἰσχυροῦ κράτους Δικαίου;
Ἐπιθυμεῖτε νά ἐπικρατῇ ἠρεμία καί τάξις

δ)

καθ’ άπασσν τήν Ἐπικράτειον;
Ἀποκηρύσσετε μετά Βδελυγμίας

τόν

ἐθνοκτόνον

τάς

κομμουνισμόν

καί

4) Ἀπσγορεύονται αἱ διαγραφαί καί
ἀποξέσεις
5) Αἰ θύραι ἀνοίγουσι καί κλείουσιν
αὐτομάτως.

6) Μετά τήν ἀναχώρησιν τοῦ συρμοῦ.
7) Ἀπαγορεύεται τό πτύειν.

η) Ἠ ἐξαδέλφη τῆς κουνιάδος σας πού ό
σύζυγός της εἶναι ναυτικός, τῆς εἶπεν
ότι είς τάς· σοσιαλιστικάς χώρας σπανίζουν οί νάϋλον κάλτσαι. Τί θά ψηφίσετε
κατά τάς ἑπομένας ἐκλογάς;
θ) Τί ἐψηφίσατε κατά τά τελευταῖα 3 δημοψηφίσματα;

NAI

OXI

NAI

OXI

NAI

ι) Διατί ὅλοι οί Πόντιοι εἶναι κομμουνιστοί
καί ἀναρχικοί;

παραφυάδας του;
1) Ναί

3) OIKONOMIA
2) ”Οχι (ὅπου ΟΧΙ συμπληρώσοτε NAI)
ε)

ο) Ποῖσι αί δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις εἰς τήν
άνάτπυξιν τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοθουλίας
μετά τήν καθιέρωσιν τού θεσμοῡ τῶν

Βσδίζετε εἰς τόν δρόμον μετά τήν δύσιν
τοῦ ἡλίου. Σάς διατάσσουν νά σταθῆτε
ἀκίνητος. Διστάζετε. Δέχεσθε τρεῖς πυροθολισμούς. Τί θά κάμετε;
1) Θά ζητήσω συγνώμην

τεκμηρίων;

1) Λιμός
2) Λοιμός

2) Θά ἐπιδείξω τήν άστυνομικήν μου
ταυτότητά

3) Σοθιετοποίησις τῆς χώρας

3) Θά ἀποθάνω

στ) Ὀ ἐξάδελφος σας εἶναι ἀριστερὸς. 'O
κουνιάδος σος έχει άκροίαν πολιτικήν
τοποθέτησιν. Ἐσεῖς διαθάζετε ANTI.

Βλέπετε.

τά

γνωρίζομεν

ὅλα.

v

”Οπως

ΜΑΛΙΠΑ KVPIE

Κατάλσθες ρέ;

2) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ
α) Ποῖαι, κατά τήν γνώμην σας, εἶναι σί εἰδοποιοί διάφοροί μεταξύ τοῦ Δημοκρατικοῠ καί τοῦ Σοσιαλιστικού συστήNAI OXI
ματος; Περιγράψατε ἐκτενῶς.
6) Γνωρίζστε ότι ὁ Μάρξ ἢτο Γερμανός;
ANTE κΑΛε OXI

γ)

Γνωρίζατε ότι ό Λένιν ήτο Ρῶσος;

NTA

NIET

δ) Διατί σί Ρῶσοι δέν εἶναι εἰς θέσιν νά

και σας διορίζει γενικόν διευθυντήν
τῶν

κατασκευάσουν καλάς τηλεοράσεις;
1) Διότι εἶναι κομμουνιστοί

ε)

2) Διότι εἶναι Ρῶσοι
Εύρετε τό λάθος εἰς τήν ἑπομένην πρότασιν;
«'O κονδυλοφδρος τῆς μάμμης μου
εύρῖσκεται ε’ίς τῶ ἀριστερόν συρτᾱρυον
τῆς κομόδας»

στ) Γνωρίζατε ότι ό Μάρξ ἡτο πάμπλουτος;

NAI

OXI

ζ) Γνωρίζστε ότι ό Ροκφέλλερ ἠτο πτωχός;

OXI

OXI
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6) Πόσους καί ποίους ,γνωρίζετε προσωπικῶς ἐκ τῶν 100 πρώτων ἀναφερομένων
εἰς τούς φορολογικούς καταλόγους;
Περιγράψοτέ τουςι μέ τά μελανὼτερσ
χρώματα
Πτύσατέ τους δίς
Y Πιστεύετε ή όχι εἰς τόν θεσμόν τῶν ἐκ·
πτωσεων;
ζ) Ποῖος νομίζετε ότι γνωρίζει καλλίτερα
ἀπό έσάςτί είνοι τό συμφέρον διά τήν
οικονομικην ευημεριαν της χωραςῑ
1) Ἠ Κυθέρνησις
2) 'O σύζυγος τῆς ἐξαδέλφης τῆς κουνιάδος μου
3) "Evoql πράκτωρ τῆς Μόσχος καί τέως
συμμοριτης
η) Ζητεῖτε ἐργασίαν παρά θιομηχάνου ἀλλά
άποπέμπεσθε. Βοδίζων περίλυπος είς τό
προαύλιον τοῦ ἐργοστασίου συλλέγετε
θελώνην ἐκ τοῦ ἐδάφους. 'O Βιομὴχανος σας καλεῖ ἐκνέου, σάς συγχαίρει

ἐπιχειρήσεων του. Τί θά κάνετεῑ
1) Θά ποροδεχθῶ τήν ἀνωτερότητσ
τῆς
ἐλευθέρας οἰκονομίας
2)Ι Θά ἀναζητήσω καλλιτέραν Θέσιν
Θ) Tl προτιμᾱτεῑ
1) Νά ἐχετε αὐτοκίνητον, τηλεόρασιν
καί
όλσ τα ἀγαθά
2ὲεῐὲίὲιντρώγετε μίαν κούπον ρύζι
ἀνά διή. l) Διατί όλοι οἱ σοσιαλιστικοί λαοί
πένοντοι;
(ύπόδειξιςῑ Διότι εἶναι Πόντιοι)

Αιιειιικευτοὲ

”Οταν ό Ο.Α.Ε.Δ φροντίζει
καί γιά τά συγκροτῆμοτο

“TEAM” A\NA|'M1ZTH£
κ

τοῦ Τύπουί..
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τοῦ Γισννῆ Καλαῖτζῆ
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’,ΥΒΛΕΜ ιο .· ευιιπιιτειε

τοῡ ΡΕποΡτειί””

Ἡ ἱστορία πάει λίγα χρόνια
πίσω, τόν καιρό τῆς δικτατορίας, ὅταν τό δημοσιογροφικό
συγκρότημα
τῶν
ἀδελφῶν
Μπότση (ἐκδίδει ὅπως εἶναι
γνωστό τίς ἐφημερίδες «Ἀκρόπσλις» καί «Ἀπογευματινή») πῆρε ἀπό κάπου ἕνα
δάνειο καί ἁγόρασε ἕνα οἰκόπεδο στούς Τράχωνες, ε’πί τῆς
λεωφόρου Βουλιαγμένης, μέ
σκοπό νά μεταφέρει ἐκεῖ τά
κτίρια (πιεστήριο καί γραφεῖα) τοῦ ἐκδοτικοῦ του μηχανισμοῦ... “H συνέχεια καί ἡ

ε’ ξ ἑ λ ι ξ η αὐτῆς τῆς «ἁπλῆς
ἐπιχειρηματικῆς δραστηριότητος» ἀποδεικνύεται πολλαπλά
διδακτική (...) ἀφοῦ κάποιοι
δημόσιοι λειτουργοίσυγκεκριμένα οἱ κύριοι τοῦ
Διοικητικοῦ Συμόουλίου τοῦ
Ὀργανισμοῠ Ἀπασχολήσεως
Ἐργατικσῦ Δυναμικοῦ — φαίνεται νά ἐνδιαφέρθηκαν πρῶτ’
ἀπ’ ὅλα γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν τοῦ συγκροτήματος Μπότση ἔστω καί
ἐπί ζ η μ ί a τοῦ Ὀργονισμοῦ
τόν ὁποῖο διοικοῦν. ”Ας γίνουμε συγκεκριμμένοι;
Ἀφοῦ οἱ ἀδελφοί Μπότση ἐκτισον
στσύς Τράχωνες - σημειῶστε ἐκτός σχεδίου... - κτίριο στό ὁποῖο στεγάστηκαν
τό πιεστὴριο καί τά
γραφεῖα τῆς

«Ἀπογευμοτινής»

ἀνοκάλυψαν

πως

ἦτον ἀ κ ο τ ά λ λ η λ o γιά τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ προσωπικοῦ τῆς ἐπιχείρησης,
δέν συν έφερ ε γιοτί ἦτον μοκριά
ἀπό τό κέντρο τῆς Ἀθήνας καί ἐτσι τό
προσωπικό ξονογύρισε στά γραφεῖα τῆς
ὁδοῦ Φειδίου 12.
Ο Τό 1977 τό Διοικητικό Συμόούλιο
τοῦ Ο.Α.Ε.Δ πε ίσ θ η κ ε νά ἀγοράσει τό κτίριο, πρᾶγμα πού ἔγινε μέ τή
δικαιολογία τῆς στέγασης τοῦ Οἰκοτροφείου τῶν Σχολῶν Μοθητείος τοῦ
ΟΑΕΔ.
Μέ τήν ’ίδιο δικαιολογία π ε ί σ θ η κ ε
κοί ἡ Νομισμοτική Ἐπιτροπή καί ἀποδέσμευσε τό ποσό τῶν 90 ἐκοτ. πού εἶχε
ἀποφοσισθεῖ γιά τὴν ἀγορά τοῦ κτιρίου.
Ποράλληλο;
Ο Μέ σχετική διάταξη ἡ περιοχή
«μ π ῆ κ ε» στό σχέδισ πόλεως παρά
τό γεγονός ὅτι δέν εἶναι οἰκιστικά
ἀξιοποιήσιμη οὔτε πρόκειται νά
ἀξιοποιηθεῑ στό μέλλον ἀφοῦ θεωρεῖται «τελείως ἄγονη» καί εἶναι
«κατάλληλη μόνον γιά ἐργοστάσια...».

Μετά τήν ἀγορά τοῦ κτιρίου άρχισαν
οἱ διορρυθμίσεις καί διάφορες ἀλλες ἐργοσίες ἀπό τὴν ἐτοιρίο «ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ»
(ἐδροῑ N. Ψυχικό) πού στοίχισον περίπου 2 ἐκοτ. δροχμές ἐνῶ ἡ ὅλη ἀξία τοῦ
κτιρίσυ δέν ὑπερόοίνει σύμφωνα μέ τίς
ἐκτιμὴσεις τῶν μηχανικῶν τοῦ Ο.Α.Ε.Δ
τά 50 ἐκοτ. λόγω τῆς ἀκοταλληλότητος

τῆς περιοχῆς-

·

Τὴν ἴδια περίπου ἐποχή τό Διοικητικό
Συμδούλιο τοῦ Ο.Α.Ε.Δ ἐνέκρινε τὴν
ἀγορά οίκσπεδικῆς ἐκτοσης στήν ὁδό
Πειραιῶς (πρός τό Μοσχάτο) ἀξίας
περίπου 30 ἐκατ. δραχμῶν μέ σκοπό τήν
ἀνέγερση κτιρίου γιά τή στέγαση τῶν
Ὑπηρεσιῶν τῆς Διοίκησης.

Ο Στό με ταξύ ὅμως εἶχε ἀποφασισθεῐ
ἡ ἐγκοτάσταση ὁρισμένων Διευθύνσεων τῆς διοίκησης στό κτίριο τῶν

Τραχώνων. ”Ετσι Eva) ἀπό τό κεντρικό κτίριο τῆς Δισίκησης τοῦ
ΟΑΕΔ στήν ὁδό Χαλκσκονδύλη δ é ν
μετοκινήθηκε καμιά ὑπηρεσία, ἐγκοταλείφθηκε τό κτίριο τῆς I"
Σεπτεμόρῐου ὅπου στεγάζονταν ὁρισμένες Διευθύνσεις καί γιά τό ὁποῖο
ὁ Ο.Α.Ε.Δ πλήρωνε ἐνοίκισ [10 χιλιάδες τό μῆνα.
Σήμερα 6 O.A.E.A πληρώνει περίπου
150 ἐκοτ. κάθε χρόνο γιά τὴ... μίσθωση
λεωφορείων πού μετοφέρουν τούς ὑπολλὴλους στούς Τράχωνες. Ἀποτέλεσμα
ὅλων αὐτῶν τῶν... «λελογισμένων ἐνεργειῶν» τοῦ Διοικητικσῦ «Συμόουλίου εἶναι ἡ τριχοτόμηση τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ
Ο.Α.Ε.Δ στά κτίρια τῶν ὁδῶν Χαλκοκονδύλη, Σοφοκλέους καί στούς Τράχωνες. ἀν ἀφήσουμε 6έ6αια τὴν διασπάθιση
τοῦ χρήματος τῶν ἐλλήνων φορολογουμένων. Πρός τί ἀλήθεια ὅλος αὐτός 6
φαυλος κύκλος; Ἱ-Ι ἀ ν 6 ρ θ ω σ η τῶν
ζημιῶν τοῦ συγκροτήματος Μπότση εῖνοι 6έ6οια ἕνας σ ε 6 α σ τ 6 ς (!..) λόγος.
Μόλις τήν περοσμένη ἐδδομάδο ἐξάλλου δημοσιεύτηκε στίς ἐφημερίδες ἡ
προκὴρυξη ἀπό τόν Ο.Α.Ε.Δ. ἑνός «διογωνισμοῦ μισθώσεως ἀκινήτου, κατολλὴλου πρός στέγαση καί λειτουργία
τῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Διοικὴσεως τοῦ
Ὀργονισμοῦ» ἀπό 1ης Ὀκτω6ρίου.
Ὑποπτευόμοστε πώς ἀφοῦ ἐξέλιπε πιά
ὁ «σεδοστός» λόγος, ἡ Διοίκηση τοῦ
ΟΑΕΔ τά μοζεύει ἀπό τούς Τράχωνες
κοί μετακομίζει.
Μὴπως ὅμως ὁ γνωστὸς κοί μή ἐξαιρετέος κ. Μπουντουὸῆς θά μποροῦσε νά

μᾶς πεῖ περισσότερα; Ἀναμένομεν...

ι
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Τό «πάγωμα» τῶν τιμῶν
και οι επιπτώσεις του
Ι

C

3

τοῦ Κ. Χρήοτου
Σέ λύση ἀπελπισίας ὁδηγήθηκε ἡ καί ὑπηρεσιῶν στα ἐπίπεδα πού δρίκυόέρνηση μετά ἀπό τήν πρόσφατη σκονταν στίς 31 Ἰανουαρίου 1979.
ἔκρηξη τῶν τιμῶν καί τίς δυσοίωνες
προόλέψεις για τήν ὅλη πορεία τοῦ Ἡ χρονική διαρκεια πού θά ἰσχύσει
τιμαριθμου μέσα στό 1979. Ἔτσι τήν τό μέτρο αὐτό δέν ἐχει προσδιοριπερασμένη Πέμπτη (23/2/79) «ἀπο- στεῖ μέχριΙ τώρα, ἄν καί ἐμμεσα διαφασισε καί διέταξε» τό γενικό πα- φαίνεται ὅτι θά διαρκέσει τουλάχιγωμα τῶν τιμῶν ὅλων τῶν ἀγαθῶν στον για τέσσερις μῆνες.

-

ΣΕ ΑΝΑΚΟΠἹΩΣΗ τοῦ ἁρμόδιου Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου ἀναφέρεται ὅτι ὅσοι δέ θα
συμμορφώνονται μέ τίς διατάξεις τῆς σχετικής
νομοθετικῆς ρύθμισης, θα τιμωροῦνται μέ φυ-

λακιση τουλάχιστον τριῶν μηνῶν ἦ μὲ χρηματική ποινή τάυλάχιστο 50.000 ἠ καί μέ τά δύο.
Ἐπίσης ἀνακοινῶθηκε ὅτι ἡ κυὸέρνηση προτίθεται να λάθει καί εἰδικότερα «σκληρά» μέτρα για τήν τιθασευση τῶν πληθωριστικῶν
πιέσεων ὅπωςῑ
’
’ἕ
O τήν περικοπή τῶν δημοσίων δαπανῶν
ἀναστέλλοντας τήν ἐκτέλεση δημοσίων ἔργων.
Ο τό παγωμα τῶν κερδῶν 6.116 τήν οἰκοδομική δραστηριότητα.
Ο τόν καθορισμὸ ἀνώτατων ἀμοιόῶν για
τούς γιατρούς δικηγόρους κλπ, καθώς καί τόν
καθορισμό ὡρομισθίου γιὰ 61100; ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες (ἡλεκτρολόγους, ὑδραυλικούς κλπ).
Ο τόν περιορισμό τῶν πιοτώσεων πρός τό
ἐμπόριο, τή μείωση τῆς κυκλοφορίας τοῦ χρήματος, καί τήν κατάργηση τῶν στῆαστικῶν
δανείων (ἐκτός αὐτῶν πού προορίζονται για
λαϊκές κατοικίες).
ΣΥΜΦΩΝΑ πάντα μέ κυῧερνητικές δηλώσεις, τά μέτρα αὐτα αἰτιολογοῦνται λόγω «ἐκτακτου 60906101100 καί ἐξαιρειικῶς ἐπειγούσης ἀνάγκης». Εἰδικότερα ὁ ὑπουργὸς
Συντονισμοῦ τόνισε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητα για
νά συγκρατηθεῖ ὁ τιμάριθμος, οἱ αὐξήσεις τοῦ
ὁποίου «ὀφείλονται 100% σέ εἰσαγόμενο
πληθωριομό, λόγω διεθνῶν ἀνατιμήσεων
(κρέας, πρῶτες ὑλες, καύσιμα, κλπ)».
Ὁπωσδήποτε, μιά δήλωση ὅπως ἡ παραπάνω εἶναι, κατά τόν ἐπιεικέστερο χαρακτηρισμό, ἀστήρικτη, ἆνκληφθοῦν ὑπόψη οἱ πολύ
μικρὸτερες αὐξήσεις τῶν τιμῶν - σέ σχέση μέ
τήν Ἑλλάδα - στίς δυτικές χῶρες ἀπ’ ὅπου
ὑποτίθεται ὃτι εἰσάγεται ὁ πληθωρισμός.
Ἐκεῖνο πού εἶναι ὅέὸαιο ὅτι εἰσάγεται ἀπό
τίς χῶρες αὐτές στίς ὁποῖες ἀνήκει «δογματικά.» καί ἡ Ἑλλάδα, εἶναι τό γενικότερο μέτρο
του παγώματος τῶν τιμῶν. Καί εἶναι περισσότερο ὂέὸαιο ὅτι ἡ γνωστὴ ἀποτυχία πού σημτείωσαν παρόμοια μέτρα στίς χῶρες αὐτές, θά
ειναι περισσότερο τονισμένη στόν τόπο μας
πού χαρακτηρίζεται ἀπό μία ἀναρχούμενη οἰκονομία. Μιὰ τέτοια θριαμόευτική ἀποτυχία
προδικαζεται 6.116 16 γῆονός τῆς ἰδιαίτερης
διόγκωσης τῶν παρασιτικῶν 61005001061111κῶν καί ἐμπορικῶν δραστηριοτήτων - τομεῖς
στούς ὁποίους οἱ τιμές εἶναι πολύ δύσκολο νά
ἐλεγχθοῡν ἀποτελεσματικά. Ἡ δισπίστωση
αὐτή ἐπιτείνεται ἀπό τή γνωστή ἀνενιαρκεια
καί τὴν παντελῆ ἐλλειψη ὀργανωτικής ὑποδομῆς τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν φορέων νά ἀναλαὸουν ἕνα τόσο δύσκολο έργο καί ἀπό τή
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γνωστή λειτουργία τῆς «μαύρης ἀγορᾶς».
ΚΑΤΑ τήν ἄποψή μας ὁ πληθωρισμός δέν
ὀφείλεται σέ μεμονωμένα αἴτια ἀλλά ἀποτελεῖ
ἕνα γενικότερο σύμπτωμα τῆς ὂαθύτερης κρίσης πού διέρχονται οἰ σύγχρονες κεφαλαιοκρατικές οἰκονομίες. Οἱ κραδασμοί τῆς κρίσης αὐτῆς εἶναι περισσότερο ἐμφανεῖς σέ
περιφερειακές χῶρες ὅπως ἡ Ἑλλάδα. Οἱ τελευταῖες δέ διαθέτουν τό οἰκονομικό 6600;
καί τήν ἂντοχή για να ἀπορροφήσουν ἕνα μέρος τῶν πληθωριστικῶν κραδασμῶν ὅπως
ἐπιτυγχανεται ῶς ἕνα 6αθμό μέχρι τώρα στήν
περίπτωση τῶν μητροπολιτικῶν οἰκονομιῶν.
ΣΑΝ ΕΝΑ τέτοιο γωικὸτερο σύμπτωμα, ὁ
πληθωρισμός δέν ἀντιμετωπίζεται μέ μεμονωμένα καί οπασμωδικά μέτρα. Χρειαζεται μιά
γενικὸτερη καί ὁλοκληρωτική θεραπεία πού

φυσικά δέν εἶναι σέ θέση ούτε καί ἔχει τή
διάθεση, νά ἀναλαὸει ἡ σημερινή κυὸέρνηοη.
ΑΝΕΞΑΡΊἨΤΑ ἀπό τίς παραπανω διαπιστώσεις, εἶναι γεγονός ότι ἡ πρόσφατη ἐκρηξη
τῶν τιμῶν (ἄνοδος δείκτη τιμῶν καταναλωτή
τόν Ἰαν. ’79: 3,8%), ὀφείλεται σέ πολύ περιορισμένο ποσοστό, στόν εἰσαγόμενο πληθωρι-

σμο.
ΚΑΤΑ πρῶτο λόγο, ἡ «ἓκρηξη» θα πρέπει
νά συνδεθεῖ μέ τή λήξη τοῦ προηγούμενου μερικοῦ παγώματος τῶν τιμῶν πού εἶχε 6111611]θεῖ οτούς τελευταίους μῆνες τοῦ προηγούμενου χρόνου, Μέσα στόν Ἰανουάριο, ἡ ἴδια ἡ
κυὸέρνηση «ἐπιὸράὸευσε» τόν τιμάριθμο μέ
τήν κατάργηση τῶν ἐπιδοτήσεων κυρίως στό
κρέας καί στα λιπάσματα καί τίς αὐξήσεις

πού ἐπέόαλε στό ἠλεκτρικό ρεῦμα καί 16 εἰσιτήρια τῶν ἀστικῶν συγκοινωνιῶν. Οἱ αὐξήσεις 0615; συμπαρέσυραν καί τίς τιμές μιᾶς

σειρᾶς αλλων ἀγαθῶν πρώτης ἀνάγκης. Ἔτσι
μέσα στόν Ἰανουάριο καί τίς ἀρχές ($569000ρίου, τό ἠλεκτρικό ρεῡμα αὐξήθηκε κατα 25%
και 16 εἰσιτήρια τῶν συγκοινωνιῶν κατα 33%
(ἀπό 6 δρχ σέ 8 δρχ). Ἡ τιμή τοῦ ὅοδινοῠ
κρεατος σημείωσε ἂνοδο κατα 37% (ἀπό 120

δρχ 16 κιλό σέ 165 δρχ), τοῦ ἀρνιοῦ κατα
24% (6.116 190 σέ 235 δρχ) τοῦ κοτόπουλου
κατα 13% (611660 σέ 68 δρχ), κ.λ.π. Θά πρέπει ἀκόμη νά ἀναμένεται μιά ἰδιαίτερα σημαντικὴ ἐπιὸἁρυνοη τοῦ τιμάριθμου, ἀπό τήν
υπερακόντιση τῆς τιμῆς τῶν ὑγρῶν καυσίμων
μετα ἀπό τά πρόσφατα γεγονότα στήν Περ-

010.
,TO

ΚΡΙΣΙΜΟ

ἐρώτημα πού ὰνακύπτει

τωρα εἰναι κατά πόοο θά ἐπιτύχει καί ποιές
ἐπιπτώσεις θά ἔχει ἡ υἱοθέτηση τοῦ μέτρου

του παγωματος τῶν τιμῶν. Γενικα εἶναι γνωστό ότι παρόμοια μέτρα ὅπου ἐφαρμόστηκαν
σημειωσαν ἐλαχίστη ἐπιτυχία. Ἰδιαίτερα δι-

δακτική εἶναι καί ἡ παταγώδης ἀποτυχία τῶν

σχετικῶν μέτρων πού ἐφαρμοσαν 16 1972-73
στή χώρα μας οἱ οἰκονομολογοὺντες παρανοίκοί ἐγκέφαλοι 100 δικτατορικοὺ καθεστῶτος.
Εἶναι νωπή ἀκόμη ἡ ἐμπειρία τῆς λειτουργίας
τῆς μαύρης ἀγοράς καί τῶν καπέλλων, καθώς
καί ἡ τελική ὑπερακόντιση τοῦ ἐπίοημου τιμάριθμου πάνω ἀπό 30,6% 16 1973 (μέσος
690; 1972-73).
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΙΞ τό πάγωμα τῶν τιμῶν δέν
μπορεῖ να έχει παρα προσωρινό χαρακτῆρα.
Ὅταν λήξει ἡ περίοδος για τήν ὁποία ἴσχυε,
ἐπέρχεται ἀναπόφευκτα ἡ ’έκρηξη τῶν τιμῶν
πού τα ἀποτελέσματα της εἰναι κατα κανόνα
περισσότερο ἐπώδυνα ἐοτό τή σταδιακή ανοδο
τῶν τιμῶν σέ μια αναρχούμενη οἰκονομία.
, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ μια ἀπό τίς σημαντικότερες
ἐπιπτώσεις πού ἐχει 16 πάγωμα τῶν τιμῶν,
κατά τήν περίοδο πού ἰσχύει, εἶναι ὅτι στὴν
πραξη λειτουργεῖ μόνο σέ 6690; τῶν πηγῶν
ἀπό τα ὁποῖα προέρχονται τα ὁρατά εἰσοδήματα, ὅπως αύτα τῶν ἐργατούπαλλήλων. ”Οσο
για τούς ὅιομηχανους σαν παράδειγμα θα
μποροῦσε να αναφερθεῖ ἡ περίπτωση ένός
συγκεκριμένον.) ὃιομηχανικοῡ κλαδου, λ.χ. τῆς
ὑφαντουργίας. Στήν περίπτωση αὐτή εἶναι
δυνατο να ὲτιὸληθεῖ καί να ἐλεχθεῖ ὡς ἕνα
ὅαθμό τό παγωμα τῶν τιμῶν τῶν ὑφασμάτων.
H ΠΡΑΞΗ αὐτή θα χρησιμοποιηθεῖ ὡς 60σικὸ ἐπιχείρημα 011; διαπραγματεύσεις τῶν
ὂιομηχανων ὑφασμάτων μέ τούς συνδικαλιστικούς ἐκπροοώπους τῶν μισθωτῶν για 16
ἀντίστοιχο πάγωμα τῶν μισθῶν. Παράλληλα
ὅμως, οἱ ὅιομηχανίες ὑφασμάτων εἶναι σέ
θέση νά καταοτρατηγήσουν τή γενικὴ ἀπαγόρευση τοῦ παγώματος κυρίως μέ τό νά 01106166000v τήν ποιότητα τῶν προϊόντων πού
παραγουν.
ΦΥΣΙΚΑ πολύ πιό άμεση καί ἐμφανής ἐκδήλωση ὁλικοὺ ἦ μερικοῡ παγώματος τῶν μισθῶν εἷναι; α) οἱ κυὸερνητικές προθέσεις νά
μήν αύξηθοῡν οἱ ἀποδοχές τῶν δημοσίων
ὑπαλλήλων κατά τό τρέχον ’έτος καί 6) ἡ τρέχουσα εἰσοδηματική πολιτική τῆς κυόέρνησης
πού ἐπιδιώκει τή μή αύξηση τῶν μισθῶν ἡμερομισθίων πάνω ἀπό 10%, για 16 1979.
Σέ τελευταία ἀνάλυση, τό ὃλο πρόὸλημα
τῶν ἐντονων πληθωριστικῶν πιέσεων δέ λύνεται μέ μεμονωμένα καί σπασμωδικα μέτρα.
Λύσεις ὅπως αὐτή τοῦ παγώματος τῶν τιμῶν
(καί προφανῶς καί τῶν μισθῶν) δημιουργοῦν
περισσότερα προῧλήματα ἀπ’ ὃσα ἐπιλύουν.
Εἰδικότερα, λειτουργοῦν σέ 6690; τῶν μικρομεσαίων εἰσοδηματικῶν ταξεων καί ἰδιαίτερα
τῶν ἐργατοϋπαλλήλων, ἐνῶ ἁντίθπα εὐνοοῦν
τούς «εὐφυεῖς» ἐκείνους Ἕλληνες πού ὲτιμένουν νά γίνονται διαρκῶς πλουσιὸτεροι.
I

Ε.Μ.Π..·

«... ἐπικρατεῖ κάποια τρομοκρστίσ ατη σχολή τῶν ”Αρχιτεκτόνων
κσί Πάντως μίσ ένδημική ἀταξία... Είσηγοῡμσι, Κύριε Πρύτσνι,... νά
τιμωρηθούν οί ἑξῆς σπουδαστσί
καί τά έξῆς μέλη τού ΘοηθητιK017 διδακτικού προσωπικοῡ
(μέ) ποινές ἀποθολής καί ποινές
ἀπολύσεως... (μέ) άνορθόδοξες δισδικσσίες.. ,(ἀν) δέν ἐχουν συμπληρωθεῑ οί ἀπαιτούμενοι νομικοί τύποι» (ἀπό τὴν ὁμιλία τοῡ καθ.
I. Παιτπᾱ στῆ συνεδρίσση τῆς 9/2/79 τοῡ συλλόγου τακτικῶν καθηγητών τοῦ E. M. Πολυτεχνεῑσυ).
,Ξεχείλισε μέσα μου ὴ άγσνάκτηση πέντε ἐτῶν γιά τη 6ρωμιά
τῶντοίχων τού Πολυτεχνείου μσς. (0.0. έννοεῑ θρωμιά λόγω τῶν
πολιτικῶν άφισσῶν καί συνθημάτων τῶν φοιτητῶν τού Πολυτεπροχωρησσ,... τού πῆρα τή Θούρτσσ τῆς κόλλσς (0.0.
χνείου)
κόλλα γιά ἀφίσες) καί τοῦ πσσάλειψσ·μ’ σύτη τό πρόσωπα.» (Ἀναφορά τοῡ ἵδιου
καθηγητῆ στίς 20-2-79 στόν πρύτανη τοῦ
Ε.Μ.Π.).
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Δέν ξέρουμε κατά πόσο οἱ πρσξικοπημστικές ἀντιλήψεις τού κ.
Πσππᾱ συνόδουν πρός τό δεῖγμα τῆς συμπεριφορᾶς του. Kai δέν

ΑΞ Too:
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"A9 δοῡμε όμως τὴν πορεία τοὺ «προθλὴμστος Σίνου», τό όποῑο ὅπως τονίζει ό

Σύλλογος σπουδαστῶν τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς Σχολῆς (ΣΣΑΣ), - σέ ἀναφορά του ’στόν
καθηγητὴ κ. Λιάπη στίς 27-7-77 - «65v εἶναι
ἀπλα 5V0 95110 καθηγητῶν-φοιτητῶν’Ὀταν ό καθηγητὴς Πᾱνος Μιχελῆς ἀποχώρησε λόγω ὁρίου ἡλικίας ἀπό 16; 5690
Ἀρχιτεκτονικῆς
Μορφολογίας- υθμολογίας, προκηρύχθηκε ἐσπευσμένα ἡ πλήρωσὴ της. T6 50n500115v0 τῆς προκὴρυξης, πού δέν ἀποτελεῑ- κάθε ἀλλο’(Ι) - τόν
κανόνα ἐπανδρωσης στά AEI τῆς χώρας
μσς, παραπέμπει σέ πιέσεις καί διασυνδέσεις προσωπικῶν καί ἀλλων συμφερόντων
ποὺ λειτουργοῦσαν ἀποτελέσματικότερα
στὴν περίοδο τῆς δικτατορίας όπου ἡ ἐλλειψη κριτικῆς καί συλλογικῶν διαδικασιῶν
ἀξιολόγησης, χαρακτήριζε τὴν πολιτική τῆς
χούντας στὴ στελέχωση τῶν διαφόρων
ὑπηρεσιῶν.

Ὑποψὴφιος για τὴν 5690 6 τακτικός καθηγητὴς τῆς Πολυτεχνικής τοῡ Α.Π.Θ. κ. Ν.
Μουτσότιουλος, ὸ ὺφηγητής τῆς προκηρυχθείσας 56909 στό ΕΜΠ κ. Γ. Κουμανοὺδης
καί ό κ. Σίνος ὺφηγητὴς στό Πολυτεχνεῑο
τῆς Καρλσρούης. 'H τριμελὴς είσηγητικὴ
ἐπιτροπὴ δέν κατέληξε στήν ἐκλογὴ κανενός, κατα τὴν Πρώτη ψηφοφορία. Στὴν
ἐπαναληψη τῆς διαδικασίας ἐξελέγη σάν
καθηγητὴς ό K. Σίνος μέ τριετὴ θητεία ό
όποῖος καί ἀναλαμθάνει ἐπίσημα τό καθήκοντα του τόν Ἰοὺλιο τοὺ 1971.
M5 τὴν έναρξη τῶν διαδικοσιῶν ἀντιδι-

θά μᾶς άπσσχολήσει στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς ἔρευνσς.
Προτασσουμε ὅμως σύτό τά σημεῖα ἀντίληψης καί συμπεριφορᾶς γιστί νομίζουμε ὅτι άπεικονίζουν τήν «κστάσταση πνεύματος»
τῶν ἀντιδρσστικῶν δυνάμεων τοι] Ε.Μ.Π. σέ μιά φάση πσλινόρθωσης τού χουντισμού στα A.E.l. 'O K. Πσππᾱς ἐξ ἄλλου εἶναι ἀπό
τούς άμεσους συνηγορους τού K. Σίνου - μσζί μέ ἀλλους
ίδὶου πνεύματος καθηγητές τού Ε.Μ.Π. - στήν προσπάθεια τού
τελευταίου νά ἐκμετσλλευθεῖ τά κενά τῆς πολιτικοποίησης καί
τούς «εύνοῖκούς» γι’ σύτόν συσχετισμούς·δύνσμης στήν καθηγητική κοινότητα με’ στόχο νά κστοχυρώσει μέ κάθε μέσο τήν ἐπαναφορά του στή Σχολή, ὕστερα ἀπό τήν άπόφσση τού συλλόγου
τακτικῶνγ καθηγητῶν τού ΕΜΠ στίς 29-4-77. _
κτατορικής ’τ’τσλιτικοποίησης στό φοιτητικό
σῶμα, ἡ ἀμφισθὴτηση τῶν φοιτητῶν ἐντοπῑζετσι καί στό πρόσωπα τοῦ K. Σίνου, στό
όλοκληρωτικά θεωρητικά περιεχόμενα πού
δίνει στήν ἐδρα στρέφοντας την πρός τὴν
ἱστορία τῆς ἀρχιτεκτονικῆς - ὅπου καί 6
τομέας του ἐξ ἀλλου - καί παραμερίζοντας
τή συνθετικὴ πλευρά πού εἶναι καί κύριο
συστατικό -στοιχεῑο τῆς ἕδρας του.
T6 Φεθρουάριο τοῡ 1973 6 K. Σίνος, συμπορευόμενος μέ τὴ δικτατορικὴ πολιτικὴ
τοῡ πρύτανη Λοῑζου, ἀντιδρά στίς ἀποχές
τῶν φοιτητῶν παίρνοντας ἀπουσίες ἀπό τίς
παραδόσεις, πιέζοντας τό
θοηθητικό
προσωπικό τῆς ἐδρας καί κανοντας μά-

θημα 01009 ἐλαχίστους ἀπεργοστιάστες
φοιτητές.
Σ’ αὐτὴν ἀκριθῶς τὴν ἀγαστὴ συνεργασία με τήν κυρίαρχη δικτατορικὴ πολιτικὴ
ἀπέναντι 016 AEI, ὀφείλεται καί ὴ ἀρνησῄ
του νά δώσει τίς σημειώσεις τοῡ μαθήματός του στὴν ἀδελφὴ 100 φυλακισμένου
φοιτητὴ Πάντου (τό τελευταῖα ἀποτέλεσε
καί μιά ἀπό τίς κύριες δόσεις τοῦ σκεπτικοῡ τῶν φοιτητῶν γιά τὴν ἀπομόνωσὴ του,
στήν μεταπολίτευση). Στίς 25-1-1974 ὴ
σύγκλητος τοῦ ΕΜΠ προκηρύσσει μέ ἀπόφασή της τήν πλὴρωση τῆς κενῆς τακτικῆς
ἐδρας τῆς Μορφολογίας-Ρυθμολογίας (ό K.
Σίνος ἡταν, όπως ε’ίπαμε, καθηγητὴς μέ

τριετὴ θητεία). Κάποιες «καθυστερήσεις»
ἐπεκτείνουν τὴ δημοσίευση τῆς ἀπόλυσης
στὴν ἐφημερίδα τῆς Κυθερνήσεως μέχρι
τίς 6-8-74. 'H μεταπολίτευση διανύει τίς
πρῶτες μέρες της, καί ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ

φοιτητικοῡ κόσμου, ἀξονίζεται στό καίριο

πρόθλημα τῆς ἀποχουντοποίησης καί τῆς
δημοκρατικῆς, θεσμικῆς ἀνσδιάρθρωσης
τῶν AEI. 'H ἀντιφοιτητικὴ, ἀντιδημοκρατικὴ
καί ἐλλειπὴς στίς λειτουργικές ἀνάγκες
τῆς 56909. πολιτικὴ 100 K. Σίνου γίνεται
5V0 K0910 πρόθλημα τοῦ φοιτητικοῡ κινὴματος τοῡ ΕΜΠ, καί 100 Συλλόγου Φοιτη-

τῶν τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς καί τοῦ· θοηθητικοῡ προσωπικοῡ εἰδικότερα.
Στίς 8—11-74 115 65015911 ἀπόφαοη τῆς
Συγκλὴτου συγκροτεῖται τριμελὴς ἐπιτροπὴ είσηγητικὴ, ἀπό τοὺς καθηγητές
Λιάπη, Λαμέρσ καί Μπούρα, με ἐργο τὴν
πλὴρωση τῆς ἕδρας ἐπιλέγοντας θσσικά
μεταξὺ τῶν Σίνου καί Σφαέλλου. Στίς Β2-75 ὴ ἀπόφαση τῆς ἐπιτροπῆς ἀναφέρει
ότι ἡ ἐπιτροπὴ «δέν εἶναι σέ θέση νά προτείνει 5v0 5K τῶν ύποψηφίων δια τὴν καταληψιν τῆς ὺπό πλήρωσιν 56909».
«δεδομένου ὅτι... τό ἔργον ἀμφοτέρων δέν
καλύπτει πληρως τό περιεχόμενον τῆς ύπό
πλήρωσιν έδρσς καί ὅτι ἀμφοτέρων τό ἔργον
τόσον τό μορφοπλσστικόν ὅσον καί τό συνθεπκόν είνσι λίαν περιορισμένσ είς σημασίσν».

"A9 σημειωθεῑ ἐπιπρόσθετα ὃτι ό καθηγητὴς Λαμέρσς εἶχε τὴ γνώμη ότι θα ῆταν
δυνατό «νά δοθεῑ τό προθάδισμα εἰς τόν κ.
Σφαέλλον». A016 στίς 8-2-75, 0' 6.11 ἀφορᾱ
τὴν ἐπάρκεια τοῦ κ. Σίνου για τίς
ἀνάγκες τῆς ἐδρας καί τό ἐργο του. Καί
0010 πέρσ ἀπό τίς ἀμφισθητὴσεις πού ὑπάρχουν γιά τό καθαυτό συγγραφικό καί
ἐρευνητικό του ἐργο σε θέματα ἀρχαιολογικά καί ἱστορίας τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς. Στίς
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4-2-75 ὅμως ὴ συνέλευση φοιτητῶν τῆς
Ἀρχιτ. Σχολῆς έχει ἤδη ἀποφασίσει τήν
ἀποπομπή τοῡ κ. Σίνου ἀπό τὴ Σχολὴ ««γιά
τὴν ἀντιφοιτητικὴ του στάση κατά τὴ διάρκεια τῆς δικτατορίας»...
Εἶναι ένσ κύριο στοιχεῖα, πού έντσπίζει
καί τήν ἀπαρχὴ τοῦ «θέματος Σίνου». Τὴν
ἀπόφαση τῆς Γ.Σ. τοῦ ΣΣΑΣ ἀκολουθεῖ μιάάλλη ἀπόφαση τοῦ ῖδιου συλλόγου καθώς
καί τοῦ Συλλόγσυ θοηθητικοῡ προσωπικοῡ
τοῦ τμήματος Ἀρχιτεκτόνων; Ἐπικυρώνοντας ἐμπράκτα τὴν ἀρνητικὴ ἀπόφαση
τῆς εἱσηγητικῆς ἐπιτροπῆς, οἱ φοιτητές
ἀποφασίζουν στίς 44-75 τὴ λειτουργική
κατάληψη τῆς έδρας σέ περίπτωση ποὺ ό
Σίνος δέν θά ἀπομακρυνότανε, σέ πέντε
ἡμέρες καί ζητοῦν ἀπό τό ΕΔΠ νά «ἐξασφαλιστεῑ ὴ λειτουργία τοῦ μαθήματος».
Ἀπ’ τήν πλευρά τους, οἱ θοηθοί, διαπιστώνοντας δτι «ό καθηγητής Σίνος δέν ἐπιτελεῖ τα διδακτικα του καθήκοντα, ἐφ’ ὅσον
ἔχει παψει να λειτουργεῖ ἠ σχέση ἀποδοχῆς
καί
ἐπικοινωνίσς
διδάσκοντοςδιδσσκομένου», ἀποφασίζουν στίς 8-4-75
νά συμπαραταχθοῡν μέ τό σ’ίτημα πού τούς
έχουν ἀπευθύνει οἰ φοιτητές καί ἀναλαμ-

θάνουν οὺσιαστικά τὴ λειτουργία τῆς
έδ ρας, o’ όλη τὴν κλίμακα τών ἀναγκῶν καί
ἀπαιτήσεών της.“ Ἠ λειτουργική αότὴ κάληψη τῆς κενῆς έδρας ἀναγνωρὶζεται ἀργότερα καί τυπικά ἀπό τὴ Σὺγκλητο ἡ
όποία καί τὴν κατοχυρώνει ἀναθέτοντσς
τὴν ὑπογραφὴ τῶν πρακτικῶν τῆς θαθμολογίας - πού τὴν ἐκανε τό Βοηθητικό
προσωπικό - σέ ἀλλον καθηγητὴ.

‘H ύστερη

αποχουντοποὶηση;

μια ἀπόφαση...
Ἀπό τό Σεπτέμθρη τοῦ ’75 ώς τό Φλεθάρη τοῦ ’77 ό K. Σίνος θρίσκεται σέ μιά
ἱδιότυιτη νομικὴ καί πολιτικὴ σχέση μέ τό
EMI'I. 'H «ἀργίαν- τῆς έδρσς δέν σημαίνει
καί «ἀργία» στὴ μισθοδοσία τοῦ κ. Σίνου.
Καί όση σημασία έχει τό γεγονός τῆς συνεχιζόμενης παράνομης μισθοδοσίας του
ἀπό τὴ δισίκηση τοῦ ΕΜΠ άλλη τόση καί
μεγαλίιτερη σημασία ἐχει τό ότι αὑτὴ ὴ μισθοδοτική σχέση σημαίνει καί τῆ διατήρηση τοῦ κανονικοῦ νσμικοῡ «στάτους»

τοῦ άδιόριστου καί ἀνεπιθύμητου K. Σίνου.
Ἀπ’ τὴν ἀλλη ὴ πολιτικὴ σχέση τοῦ κ. Σίνου ἐκφράζεται στό ότι διατηρεῖ τούς δεσμοὺς του μέ τὴ μερίδα τοῦ συν-τηρητικοῡ-ἀντιδρσστικοῦ χώρου τοῦ ΕΜΠ καί
περιμένει τόν κατάλληλο «συσχετισμό» γιά

ΣΕΙΡΕΣ
τριμηνισῖο Θεωρητικό περιοδικό
για τη φιλοσοφία καί τίς έπιστῆμες τοῡ
ἀνθρώπου
τεῦχος 1 1o τρίμηνο 1979
Ἀπό τά περιεχόμενα τοῦ 1ου τεὺχουςῑ
O ΑΦΙΕΡΩΜΑ στὸν Ἀλτουσέρ καὶ τόν
Γκολντμάν μέ πρωτότυπα κείμενα τους
καί κείμενα τῶν Α. Σάφ, B. Τσερατάνα
κ.ἀ.

O M. Μάρκοθιτς; Γιά τό περιοδυώ «Praxis» στὴ Γιουγκοσλαθὶα καί τίς ἀπόψεις
τῶν ἱδρυτῶν του.
O Σ. Τσοχατζὶδη; Παρατηρήσεις πάνω στὴ
χρὴση γλωσσολογικῶν όρων μέσα σ’
ἐνα κείμενο κοινωνιολογικῶν όρων.

νά παρέμθει πρός όφελός του. Οἱ περιπέτειες τῆς ἀποχουντοποίησης καί οἱ «ἀτυχίες» τῆς ἱστορίας της θά δώσουν γρὴγορα
μιά τέτοιαν εὐκαιρία. ‘H ἐπαναπρόσληψη
σημαδεύει κσί φέρνει στὴν ἐπιφάνεια τὴν
γενικότερη ἀντίστροφη πορεία τοῡ χουντισμοῡ στά AEI ἀπ’ τό 1976 καί μετά.
Πάνω άπό δύο χρόνια ἡ Σύγκλητος δέν
εἶχε συνέλθει γιά νά ἀποφασίσει πάνω στό
(ἀρνητικό) πόρισμα τῆς εἱσηγητικῆς έπιτροπῆς. Ἐκ τοῦ πονηροῡ; ‘H έξέλιξη τῶν
γεγονότων γύρω ἀπό τό θέμα τῆς έδρας
τῆς
Μορφολογίας-Ρυθμολογίας,
δίνει
άπειρες λαθές γιά μιά τέτοια ὑποψία. Ὁ
νεποτισμός τῶν πανεπιστη μιακῶν δομῶν καί

τό πλέγμα τῶν ἀντιδραστικῶν δυνάμεων
έξακσλουθοῡν νάναι δύο παράγοντες κσθοριστικοί για τὴ φυσιογνωμία τῶν έδρῶν
τῶν AEI. Ὀ συνδυασμὸς τους ἐξακολουθεῖ
νά λειτουργεῖ ἀποτελεσματικά ένάντια σέ
κάθε ἀπόπειρα ἐκδημοκρστισμοῡ καί όρΘολογισμσῡ τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητας.
Στίς 29-4-77
ό Σ.Τ. Καθ. τοῦ ΕΜΠ. σέ
δεύτερη ψηφοφορία του, ἀποφασίζει τὴν
κάλυψη τῆς ἐδρας ἀπό τόν K. Σίνο, προσλαμθάνοντάς τον γι’ άλλη μία τριετίσ. Συγκεκριμένσ ό συσχετισμός οτήν ψηφοφορία
εἶναι 27 ὺπέρ τῆς ἐκτακτης θετοὺς θητείας
τοῡ κ. Σίνου καί 19 ὑπέρ τῆς μονιμοπσίησὴς του. ”Ας σημειωθεῑ ότι στήν πρώτη ψηφοφορία 29 ἐψὴφισαν ὑπέρ, 16 θεώρησαν
ότι κανείς δέν εἶναι κατάλληλος καί 1 έριξε
λευκό (τά στοιχεῖα εἶναι ἀπό τὴν αἵτηση
ἀκυρώσεως τῆς παραπάνω ἀποφάσεως τῆς
Συγκλὴτου πού κατέθεσαν τά μέλη τοῦ
Δ.Σ. τοῡὶΣΑΣ στό Συμθ. τῆς Ἐπικρατείας
στίς 9-8-78). Πέρα ἀπό τὴ διάσταση τοῡ συσχετισμοῡ ἀνάμεσα στὴν α’ καί τὴν 6' ψηφοφορία - πού μᾱς θάζει σέ κάποιες γενικότερες σκέψεις γιά τὴν ἀνατροπὴ τοῡ συσχετισμοῦ στὴν α’ ψηφοφορία - γεγονός
εἶναι ότι ὴ ἀπόφαση αὑτὴ σημαδεύει τήν
δξυνση τῆς καταστάσης στῆν Ἀρχιτ. Σχολὴ
κι· αὑτό γιστὶ
α) παρέθλεψε τὴν ἀρνητικὴ εἱσηγητικὴ έκθεση τῆς τριμελοῦς εἱσηγητικῆς ἐπιτροπῆς
’καί ἀνέτρεψε τό πόρισμα της χωρίς «πλήρη
καί έξειδικευμένη αἱτιολόγηση- καί γιά τό
λόγο αὑτό α... ἡ παρακαμψη τῆς αντιθέτου
είαηγητικής έκθέσαυς εἶναι αύθαίρετη καί ἡ
ἀπόφαση ἐλέγχεται ἀπό πλευρᾶς τύπου καί
ούσίας σαν μ ή vb μιμη -. (θλ. αἶτηση
ἀκυρώσεως ἐνώπιον τοῡ ΣΤΕ).
Β) Δέν πῆρε ὑπ’ όψη της τήν ἀπό 24-4-77
ἀντίθετη εἱσήγηοη τῶν φοιτητῶν, γιά τὴν
πληρώση τῆς έδρας, καθώς κσὶ τίς ἀπό 28-4—
77 παρατηρήσεις, ὺπό μορφή εἱσὴγησης, τοῦ
ΕΔΠ, σχετικά μέ τόν ὑποψὴφιο Σὶνο καί τὴν
έδρα Μορφολογίας.
γ) Ἠ ἀπόφαση στηρίχτηκε στίς ψήφους τῶν
καθηγητῶν τῶν σχολῶν Μηχανολόγων, Tortoγράφων κλπ. ἐνῶ κανείς καθηγητὴς τῆς ἀρχι-

τεκτονικῆς δέν ψὴφισε” ὑπέρ τοῦ ὺποψηφίσυ
Σίνου (έδῶ ὑπάρχει μιά έξσίρεση. 'O K. Μπούρας, ποὺ στὴν εἱσηγητικὴ ἐκθεση τῆς τριμελοῡς ἐπιτροπῆς εἶχε ἀντιταχθεῑ στὴν ἐκλογή
τοῦ κ. Σίνου, έδωσε -προφορική ψῆφο τιμῆςστόν κ. Σίνο σδια τό έργο του τό όποῖο ὅμως
δέν κεῖται είς τήν περιοχή τοῦ κα θ opt_auévou
περιεχομένου καί τῶν
ἀνα γκῶ ν τῆς ἔδρας ἀλλά σαφῶς στήν
περιοχή τῆς ίστορίας τῆς αρχιτεκτονικῆςι.
Βλ. α’[τηση ἀκυρώσεως κλπ).

Πέρα
ἀπό
τὴν
ἀντιδεοντολογικὴἀντιδημοκρστικῆ, στὴν οὑσία καί στόν
τῡπο τῆς διαδικασίας ἐκλογῆς, ἡ ἀπόφαση
ἀγνόησε όλοκληρωτικά τὴν κατάστσση πού
εἶχε δημιουργηθεῑ μετά ,τό 1975 καί κυ,ρίωςῑ
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1) τὴν κατηγορηματικὴ ἀρνηση ἀποδοχῆς τοῦ K. Σίνου ἀπό τοὺς φοιτητές καί
τό Ε.Δ.Π.
2) τὴν ἀδυναμία τοῡ κ. Σίνου νά λειτουργὴσει στά πλαίσια τῆς έδρας καί
τὴν δξυνση τῶν προθλημάτῳν, στήν
όργάνωση καί τήν ἐκπαιδευτικὴ της
λειτουργία, πού συνεπάγεται ή πράξικοπηματική του ἐπιθσλὴ.
Οἱ ἀντιδράσεις ἧταν ἀμεσες καί όριοθετοῦν τὴ δεύτερη φάση τῶν ἀγώνων τῶν
φοιτητῶν καί τοῡ ΕΔΠ μέ στόχο τὴν λειτουργική ἀναδιάρθρωση τῆς έδρας σύμφωνα μέ τίς σὺγχρονες ἀπαιτήσεις τῆς ἀρχιτεκτονικῆς καί τή δημοκρατική της λειτουργία. Ἠ ἀπόφαση τσῡ ΕΔΠ (τμῆμα ἀρχιῑ
τεκτόνων) τῆς 6-5-77 ζητεῖ «να έξσσφσλιστεῖ η λειτουργία τῆς ἕδρας χωρίς τη συμμετοχή τού κ. Σίνου» δηλῶνει ότι «6d ἐξακολουθησει να πραγματοποιει· τά μαθηματσ ὅπως τά εἶχε προγραμματίσει» καί
άποφασίζει τήν αποχῶρηση πῦν Βοηθῶνἐπιμελητῶν τῆς έδρσς σέ περίπτωση πού ό
κ. Σίνος θα παρουαιαστεῑ σέ μαθήματα,
διαλέξεις ἢ διπλωματικές έργσσίες τελειοφοιτων».
Ἐξ άλλου ἀπ’ τὴν πλευρά τους, οἱ φόιτητές στὶς 27-5-77 «καταγγέλουν τὴν ἐπιθολὴ
τοῦ Σ. Σίνου σάν καθηγητή στὴ σχολὴ μσς
ἀπό μιά μερίδα καθηγητῶν τοῦ EMI'I», ἐξακολουθοῡν νά ἀρνοῦνται ἀκόμα καί τὴ
«φυσικὴ παρουσία τοῡ Σ. Σίνου σέ όποιαδήποτε λειτουργία τῆς Σχολήςι> λόγω τῆς
«ἀντιφοιτητικῆς του στάσης στὴ δικτατορὶσ καί τοῦ ἀνασταλτικοῡ ρόλου του στὴ
διαδικασία ἐκδημοκρατισμοῡ τῶν σπουδῶν... καί τὴν ἀναδιάρθρωση τοῦ περιεχομένου τῆς ἕδρας». (Ἐδῶ σημειώνουμε ότι
στήν παραπάνω ἀπόφαση τοῡ ΕΔΠ ἀναφέρονται); «Νέσ ἐπιθσρυνπκα στοιχεῖα για τη
σταση τού Σ. Σίνου».
Οἱ φοιτητές (παίρνουν ἀπόφασης)
α) νά συνεχίσουν τὴ συνεργασία μέ τό
θοηθητικό προσωπικό στά πλαίσια τῆς
λειτουργικῆς κατάληψης τῆς έδρας.
6) Νά προωθὴσουν τὴ συνεργασία μέ
ἐπιμελητές καί καθηγητές πού εἶχαν
δηλώσει τὴν ἀντίθεσὴ τους στὴν ἐκ·
λογὴ τοῡ Σ. Σίνου.
γ) Νά προχωρὴσουν στὴν έπεξεργασία
όλοκληρωμένων
προγραμμάτων
μέ
στόχο τήν προώθηση τῆς ἀνσδιάρθρωσης τοῦ μαθήματος τῆς έδρσς.
Στό πλαίσιο αὑτό προκύπτει ξεκάθαρα
καί Θέμα νομιμότητσς όχι μόνο τῆς ἀπόφασης ἀλλά καί τῆς παρουσίας τοῡ Σίνου
στὴν ”Εδρσ. Ὅπως τονίζουν οἱ φοιτητέςμέλη τοῦ Δ.Σ. τοῡ ΣΣΑΣ - στὴν αῖτηση άκυρώσεως ἐνώπιον τοῦ Σ.Τ.Ε.
. -'H αὺτοδιοίκηση τῶν AEI δέν έχει σκοπό
νά προστατεύσει τά ἐπαγγελμαπκά προνόμια
τῶν καθηγητῶν, αλλά νά έξσσφαλίαει τήν
ἀσκηοη τοῦ δικαιώματος παιδείας σέ καθηγητές καὶ απουδαστές».

Ποιά εἶναι ὅμως ὴ οτάοη τοῡ Σ. Σίνου
ἀπέναντι στην κατάσταση ὀξύτητας πού
δημιουργεῖ ἡ ἀπόφαση τῆς Συγκλὴτου καί
ὴ σιγή· τῶν ἐπίσημων παραγόντων στὶς
κατάφορες παραθιάσεις τῆς ἠθικῆς καί ἐκπαιδευτικῆς τάξης ποὺ («δέον νά») ἐπικρατεῖ στά AEI;

Kai ὴ στρατηγική τοῦ Σίνου.
Τό δημοκρατικά «μέτωπο».
‘O K. Σίνος, συνταγμένος μέ τήν αὺταρχικὴ νοοτροπία τῆς ἀπόφασης προχωρεῖστὴν έμπρακτη πραξικοπηματικὴ (ἀλλά καὶ

παράδοξη σ’ ό,τι ἀφορα τά μέσα πού μεταχειρίζεται) ύλοποὶησή της. Ἑτσι ἕνα ἀπ’ τά
στοιχεῖα αὑτῆς τῆς στάσης του, θά εἶναι ὴ
θαθμολόγησηυ) τῶν φοιτητῶν τόν Ἰούλιο
τοῦ '77. ἐνῶ α’ίτημα τῶν φοιτητῶν ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ή θαθμολόγησὴ τους ἀπό
τό θοηθητικό προσωπικό τῆς έδρας. Συνέπεια τῆς πλήρους ἀποκοπῆς τοῦ Σίνου

λουν τό δισγώνισμα, θέτουν τό θέμα στή
σύγκλητο πού συνεδριάζει καί ό κοσμήτορας ἀποφαὶνεται ότι τό δισγώνισμα εἶναι
έγκυρο. Δέν μπορεῖ ὅμως παρά νά ἀκυρωθεῑ τελικάτό δισγώνισμα όταν τό Δ.Σ. τῶν
σπουδαστῶν
παραδίδει στόν πρύτανη
15 γραπτά (ὅσοι καί οἱ συμμετασχοντες).

ἀπό τὴν πραγματικότητα τῆς έδρας εἶναι

τῶν φοιτητῶν ὅταν εἱδοποιοῡντσι ότι ἀν
δέν προσέλθουν στήν έξέταση τῆς 1017
δέν κστοχυρώνουν θαθμό καί δέν παίρνουν δίπλωμα.
Στό μεταξύ ό Σ. Σίνος ἐχει προχωρήσει
στῆν ἀπόπειρά του διάσπασης τοῦ προσωπικοῡ τῆς ἐδρας ἀναθέτοντσς σέ μιά μερίδα 1'0U τή διεκπεραίωση τῶν όσων ἀρνοῦνται νά κάνουν, νομιμοποιώντας τον, οἱ
δημοκρατικοί παράγοντες τῆς έδρας.
'H διαδικασία ἐξέτασης τῆς 10/7/78
καταγγέλλεται ἀπό τό ΕΔΠ τοῦ ΕΜΠ, ἀπό
τό Τμῆμα Ἀρχιτεκτόνων τοῦ ΕΔΠ καί ἀπό
τό Σ.Σ.Α.Σ. καί ἀρνοῦνται τὴ συμμετοχή
τους στὴ, μέσω τοῦ έκθιαστικοῡ διαγωνίσματος, συγκατάθεση καί παραδοχή τῆς
«ἐκλογῆς» τοῦ Σίνου.
Τό ΕΔΠ τοῦ Πολυτεχνείου ἀπ’ τήν άλλη
ζητάει τὴν «παραλσθη τῶν γραπτῶν ἀπό τό
a ύν ολ o τοῦ ΕΔΠ τῆς ἕδρας», παρεμθσίνοντας έτσι στὴ στρατηγικὴ διάσπασης τοῦ
Σίνου πάνω σέ μιά ένωτικὴ θάση. καί χαράζοντας τὴν προοπτική τῆς «κατοχύρωσης
τῆς 6σθμολογίας ἀπ’ τό πρ a γμ α τι κ ό
προσωπικό τῆς έδρας καί τη σχολή». Εἶναι
ένα θασικό σημεῑο πολιτικῆς τοῦ ΕΔΠ πού
στοχεύει στήν ἐκ τῶν ένδον ἀπσδιάρθρωση

τά ἐξῆς; θαθμολογεῑ τό 60 έξάμηνο - ἐνῶ
δέν διδάχτηκε μάθημα - θάζοντας «παῦλες»· δηλαδή ότι οἱ σπουδαστές όφείλουν
μάθημα μή διδαγμένο. Βσθμολογεῑ τό 4o
έξάμηνο μέ θάση ὅσα θέματα θρῆκε κάποια Κυριακὴ στὴν έδραῌ) χωρίς συνεργασία μέ τούς έπιμελητές. Βαθμολογεῑ τό 80
ἐξάμηνο (τό κατ1 ἐπιλογὴν) καταθέτοντας
τή θαθμολογία τοῦ θσηθ. προσωπικοῡ πού
θρῆκε στῆν έδρα (ἱ) καί τό 80 ἐξάμηνο
(ύποχρεωτικό) μέ θάση τούς θαθμούς τοῦ
κατ’ ἐπιλογὴν στούς ὁποίους προσθέτει καί
μία μονάδα (ἱ) ἐνῶ κι αὑτό ἐπίσης δέν ἐχει
διδαχτεῑ στούς φοιτητές.
Τό Δ.Σ. τοῦ ΣΣΑΣ καταθέτει α’ίτηση σύγκλησης συνεδρὶασης τῶν καθηγητῶν στίς
26-7-77, ἀπευθυνόμενο στόν πρύτανη K.
Λιάπη. 'O τελευταῖος στίς 29-7. διαθιθάζει
τό έγγραφο τῶν σπουδαστῶν στό Σίνο καί
τοῦ ζητᾱ «νά μᾱς γνωρίσετε τίς ἀπόψεις
σας» (I). Μπροστά στίς τραγελαφικές καί
όλοφάνερα παράνομες ἐνέργειες τοῡ Σ.
Σίνου (ή μόνη νομιμότητά του θασίζεται
στήν ἀμφισθητούμενη νομιμότητα τῆς
ἀποφ. τῆς Συγκλὴτου) ὴ Κοσμητεία τῶν
Ἀρχιτεκτόνων τηρεῖ σιγὴν ἱχθύος, ἀρκούμενη σέ «διαδικαστικές... ύποδείξεις».
Μέ τὴν έναρξη τοῦ νέου ἀκαδημσϊκοῡ
έτους 1977-1978. 0 Σ. Σίνος θά ἐνισχυθεῑ
στίς θλέψεις του καί στήν κάλυψή του. K0σμήτορας τῶν Ἀρχιτεκτόνων γίνεται ό,κ.
Ἀρσθαντινός (γνωστός γιά τήν προσφορά
του στό «Τάμα» τοῦ Παπαδόπσυλου) ἐνῶ ὴ
καθηγ. κ. Α. Μουρίκη (συγγενής τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΚΥΠ ἐπί Παπαδόπσυλου, στρατηγοῦ Μουρίκη) πρωτοστατεῑ στὴν κίνηση
τῆς επιθολῆς του.
Ἀπό δώ καί πέρα ὁ Σίνος θά ἀξονίσει τὴν
προσπάθειά του σ“ ἐνα σημεῖο τοῡ λειτουργικοῡ πλαισίου τῆς έδρας του; στὴ
θαθμολογίσ καί στὴν κάλυψη τῶν διαγωνισμάτων τοῡ ἑξαμήνου. Στίς 22/9/77 καταθέτει θαθμολογίσ 4ου ἐξαμήνου ἐνῶ ή
ἀνακοίνωση τῆς Γραμματεὶας τῆς Σχολῆς
όριζε ἡμερομηνὶα παραδοσης τῶν θεμάτων
στίς 23/9/77 (I).
Στίς 3110177 οἱ φοιτητές ἀποφασίζουν
ἀποχὴ όλων τῶν ἐτῶν ἀπό τό μάθημα τῆς
Μορφολογίας ἀρνούμενοι νά ἀποδεχτοῦν
τήν παρουσία τοῦ «καθηγητὴ» ,τους «καί
στό διοικητικό καί στό έκπαιδευτικό σκέλος».

Στίς 12/10/77 ἡ σχολὴ μετά τίς «παρατυπίες» καί τά ἀδιέξοδσ όρίζει ἐπιτροπὴ ἐξἐτασης τοῦ θέματος ἀπό τόν Πρύτανη καί
τόν ἀντιπρύτανη. Ἑνῶ τόν Ἰανουάριο τοῦ
1978 ό K. Λιάπης κσὶ ἡ κ. Μουρίκη (...) όρίζονται σάν ἐπιτροπὴ μετά ἀπό ἀπόφαση
τῆς σχολῆς γιά νά ἐξετάσει τά προθλὴματα
λειτουργίας πού προέκυψαν στήν ἐδρα τῆς
Μορφολογίας μέ τό ΕΔΠ καί τούς φοιτητές
(...) ‘H ἐπιτροπὴ συνεδριάζει «απαξ» καί
«ἀνευ ἀποτελέσματος» (φυσικό ήταν λόγω
σύνθεσης...)
'0 K. Σίνος ὅμως δέν ἀνησυχεῑ. Συνεχίζει
ἀπτόητος τό «λειτούργημα» του καί στίς
22.6.78 γνωστοποιεῑ τό θέμα τῆς έξέτασης

(I) τοῦ 80u δμήνου. Οἱ φοιτητές ἀναθάλ-

Στὶς”101717θ ἀρχίζει μιά φάση ἐκθιασμοῡ

τῆς ύπονομευτικῆς πρακτικῆς τοῦ Σίνου

καί στήν ἀνεύρεση δημοκρατικοῦ διεξόδου.
'H καινούρια φάση τοῦ προβλήματος,
χρονολογεῑται τό Φεθρουάριο έφέτος.
Συγκεκριμένα, ἐνῶ ἐκκρεμαῡσε ἀπόφαση
τῆς Σχολῆς γιά τό ἀν ἐγινε ἢ δχι τό μάθημα
τοῦ 5ου ἐτους στήν έδρα τῆς Μορφολογίας, ό K. Σίνος ἀναγγέλλει δισγώνισμα.
Ταυτόχρονα ὑπῆρχε ἀπόφαση τῶν σπουδαστῶν καί τοῦ ΕΔΠ ὅτι τό μάθημα ΔΕΝ
ΕΓΙΝΕ. Παρ’ όλ’ αύτά, ό K. Σίνος στέλνει
ὡρισμένους θοηθούς (θεωρούμενους ώς
ὴμέτερους) οἱ όποῑοι παρά τίς ἀντίθετες
ἀποφάσεις τοῦ συνδικαλιστικοῡ τους όργάνου δέχονται νά συμμετασχουν σάν ἐπιτηρητές στό «δισγώνισμα τοῦ κ. καθηγητοῦ». Τὴν ἠμέρα τῆς αέξέτασης» προσέρχονται μόνον 12 ἀπό τούς 365 φοιτητές. Τό
Δ.Σ. τοῦ ΣΣΑΣ ἀναλσμθάνει νά τούς ἐξηγήσει τούς λόγους ἀποχῆς καί τήν στιγμή
ἐκείνη ό ἐπιτηρητής κ. Ραυτόπουλος ἀπσφασίζει τὴ ματαίωση τοῦ διαγωνισμοῦ.
'O K. Παππάς πού «παρίστατο τυχαίως»,
δηλώνει ότι θά θέσει τό θέμα στό Σύλλογο
τακτικῶν καθηγητῶν καί ἀπειλεῖ ἀπό κοινοῦ μέ τὴν K. Μουρίκη, μέ ἀπόλυση τούς
παριστάμενους Βοηθούς οἱ όποῑοι δέν κάνουν ἀλλο ἀπό τό νά περιφρουροῦν τίς
ἀποφάσεις τοῦ ΕΔΠ γιά μὴ συμμετοχή σέ
όποιες δισδικασίες παρίσταται καί ό Σ. Σὶνος.
Ἠ ἀμφισθήτηση τῆς νομιμότητας τῶν
ἐνεργειῶν τοῦ Σίνου, θασὶζεται πλέον σέ
συγκεκριμένο στοιχεῑα;
- Στό «δισγώνισμα» δέν παρίσταται
οὔτε ό κ. «καθηγητὴς» - γιά λόγους εύνόητους - οὔτε καί ή έπίσημη σχολὴ,
δηλαδή ὸ κοσμήτορας.
- ‘O K. Ραυτόπουλος δέν έχει δικαίωμα ἀπό μόνος του νά ἀποφασίσει

- Τό θέμα τοῦ διαγωνισμοῦ μπορεῖ

νά δοθεῑ μόνο ἀπό τόν καθηγητὴ τῆς
έδρας καί όχι ἀπό «έντεταλμένους
βοηθούς».
- Δέν ἢταν παρόντες όλοι οἱ θοηθοί
ἀλλα μόνον ὅσους έκρινε «κατάλληλους» ό K. Σίνος.

'H σκλὴρυνση τῆς στάσης τῶν ἐπίσημων
θαθμίδων τοῦ ΕΜΠ ἀπέναντι στό πρόθλημα
Σίνου ἐκφράζεται τὴ φορά αὑτὴ μέ ἐντολή
γιά ’ένορκη Διοικητικὴ Ὲξέταση (ΕΔΕ)
γύρω ἀπό τίς συνθῆκες ματαίωσης τοῦ
«διαγωνίσματσς». Τό γεγονός τῆς συντριπτικῆς ἀποχῆς, πού εἶναι δεῖγμα συσπείρωσης τοῦ φοιτητικού στοιχείου, ἀντιμετωπίζεται μέ ἀπόπειρες ποινικοπσίησης
τοῡ συνδικαλισμοῡ ὅπως εἶναι ὴ ἐνέργεια
γιά ΕΔΕ καί ἐπανασύοτασης πειθαρχικῶν
συμθουλίων (κατά τίς συμθουλές τοῦ κ.
Hanna Kai ἀλλων).
"O ἀξονσς ὅμως πού ’έχει χαράξει τό φ.κ.
καί τό δημοκρατικό διδακτικό προσωπικό
συνιστά μιά ἀφετηρία γιά θετική έκφραση
τοῦ ζητήματος. Τό ΕΔΠ τοῦ ΕΜΠ καί τό
τμῆμα ἀρχιτεκτόνων τού ΕΔΠ, ἐντασσουν
τήν πρόσφατη ἐνέργεια γιά ΕΔΕ, (τῆς
ὁποίας μέχρι στιγμῆς τό πόρισμα δέν Exam
συζητηθεῑ ἀπό τὴ Σύγκλητο) στίς προσπαθειες πού καταθάλλοντσι ἀπό τούς ἀντιδραστικούς κύκλους γιά ἀνασύσταση τῶν
πειθαρχικῶν συμθουλίων σέ ἀλλα AEI τῆς
χώρας (Βλέπε σχετικό ἀρθρο συνεργάτου
μσς σέ ἀλλη στήλη). Καλοῡν τὴ σύγκλητο
καί τή σχολή ἀρχιτεκτόνων νά στσματὴσουν τὴν πολιτικὴ τοῦ σύτσρχισμοῡ πού
ἐπιχειρούν στήν ἀρχιτεκτονικὴ σχολὴ, καί
νά ἀνοίξουν τίς δημοκρατικές δισδικασίες
γιά τὴν ὁλόπλευρη ἐξέταση τοῦ «θέματος
Σίνου». (Βλ. οχετικὴ ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. τοῦ
ΕΔΠ τοῦ ΕΜΠ στίς 15.2.79).
Αὺτό τό τακτικά πλαίσιο δράσης τοῦ δημοκρατικοῦ φάσματος τοῦ ΕΜΠ καί τῆς
ἀρχιτεκτονικῆς εἱδικώτερα, συμπληρώνεται ἀπό μιά συνολικώτερη ἀντίληψη γιά τὴν
ἀκολουθητέα στρατηγικὴ. Αύτὴ ὴ ἀντίληψη
διατυπώνεται σέ μιά πσλιότερη ἀπόφαση
τοῡ τμ. ἀρχιτεκτ. τοῦ ΕΔΠ στίς 18/10/78.
Πιστεύουμε ότι ὴ μεθόδευση τῆς στρατηγικῆς αὑτῆς ἀφορά καί ἀλλα κρούσματα
ἀνάκαμψης τοῦ χουντισμοῦ στά AEI.
Ἠ παρσπάνω ἀπόφαση, ἐντάσσοντας
στόν πραγραμματισμό δράσης της τήν καινούρια θεσμικὴ κατάσταση πού προκύπτει
ἀπ’ τὴν καθιέρωση τοῦ «τομέα», καί ἐκμεταλλευόμενη τό πλεονέκτημα τοῡ ότι τό
ΕΔΠ ἀνήκει στόν τομέα καί ότι ό τομέας
εἶναι αὺτός πού προγραμματίζει τό μάθημα, ζητά ἀπό τή σχολή νά προθεῖ στόν Kaθσριαμό ούσιαστικῶν τομέων ὅπου καί νά
ἐνταχθεῑ τό μάθημα τῆς Μορφολογίας. Εἶναι ένα συγκεκριμένο δεῖγμα θεσμικῆς παρέμθασης τό όποῑο όλοκληρώνει τόν
ἀγῶνα πού διεξάγεται σέ ἀλλα πεδία λήψης
ἀποφάσεωνῖ (Σύγκλητσς, Κοσμητεία, κλπ).
Κλείνοντας αύτό τό σημείωμα, τό μόνο
πού έχουμε νά προσθέαουμε εἶναι ότι στό
θαθμό πού θά διευρυνθεῑ τό μπλόκ τῶν
προοδευτικών δυνάμεων στό ΕΜΠ ένάντισ
στό μή συμπτωματικό «πρόθλημα Σίνου»,
010v ἵδιο θαθμό ἡ ἀποχουντοποίηση καί
στά ἀλλα AEI. μέ ἀφετηρὶσ - γιατί όχις - τό
ΕΜΠ. θά ἐνσκήψει καί πάλι στό παρελθόν
της ἀναπροσδιορίζοντας τίς θασικές πλευρές της καί χαράζοντας νέους δρόμους
δημοκρατικῆς ἀνσδιάρθρωσης καί θεσμικῆς δόμησης τῶν AEI.

· ματαίωση τοῦ «διαγωνισμσῡ».
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ςΗ «ἀνακύκλωση»
τῶν παλιῶν «χρησιμων» συνταγῶν τῆς χούντας
καί ἡ ἀναδίωση τῶν «πειθαρχικῶν»...
τοῦ Θέμου Λιοντάρη

”Av κατι φάνηκε νά σημαδεύει τίς πρόσφατες φοιτητικές ἐκλογές
σέ ὅ,τι τουλάχιστον ἀφορᾶ τή σύνδεσή τους μέ τή μάχη πού καλεῖται νά δώσει τό Φοιτητικό Κίνημα γιά τήν κατάργηση τοῦ ν. 815,

ἦταν δίχως ἀλλο ἡ κίνητοποίηση τῶν φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου
τῆς Θράκης ἐναντία στό θεσμό τοῦ Πείθαρχικοῦ καί τήν ἐπιχείρούμενη ἀπό τήν κυόέρνηση ἀναόίωσή του Μία κινητοποίηση πού
παρά τό γεγονός ὅτι ἀποτελεῖ σήμερα ἕνα ζήτημα αἰχμῆς γί’ αὐτήν
τή μάχη ἔμεινε ἤ κινδυνεύει νά μείνει περίορισμένη στα στενά
πλαίσια ἑνός «περίφερείακοῦ» πανεπίστημίου, ἀφοῦ καμίά οὐσίαστική προοπτική δέν διαφαίνεται γιά τήν ὥρα...
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ τοῦ προὸλήματοςῑ
«ἀναδίωση τῶν πειθαρχικῶν» σάν ζητήματος αἰχμῆς γίά τό Φοιτητικό Κίνημα
σήμερα, ἀπορρέει φυσικά ἀπό τά στοίχεῖα ἐκεῖνα πού έρχονταί νά πιστοποιήσουν τήν κ λ L μ ά κ ω ση τῆς κυὸερνητίκῆς ἐπίθεσης στό χῶρο τῶν AEI. Η κυδέρνηση ἠταν καί εἶναι σαφῶς σέ θέση
νά γνωρίζει ὅτι ἡ ψήφιση τοῦ ν. 815 ἀλλά καί ὁποιουδήποτε ἄλλου παρόμοιου νομοθετήματος - δέν ἐξαρκεῖ γιά
νά ἐκπληρωθοῦν οἱ προθέσεις της.
ΤΟ Φ.Κ. —— παρά τίς ἀδυναμίες πού
ἐκδήλωσε τά τελευταῖα χρόνια - δέν φάνηκε διατεθειμένο νά ὑποκύψεί σέ μιά
«ἄνευ ὅρων» παράδοσή του στίς κυόερνητίκές ὀρέξεις (ίδίαίτερα μάλιστα για
θέματα ὅπως ἡ ἀφαίρεση κατακτημένων
δικαιωμάτων του, ἤ ἀκαδημαϊκῶν, συνδικαλιστικῶν καί πολιτικῶν ἐλευθερίῶν). Ἔτσι ἡ κυόερνητική πολιτική
στόχευσε ἀπό τήν ἀρχή τῆς φετεινῆς
χρονίας

Ο Τή διαμόρφωση ἐκ τῶν προτέρων
τῶν ὅρων ἐκείνων πού θά έπέτρεπαν
τήν πιό ἀνώδυνη γιά τήν κυόέρνηση
τελικὴ ἐπιόολή τοῦ ν. 815 0cm AEI
καί θά ἅνοιγαν τό δρόμο πρός τήν
ὑλοποίηση μιᾶς ἐκδηλωμένης ἤδη κυ6ερνητικῆς ἑπιδίωξης· νά θεσμοθετήσει καινούρια μέτρα πού θά «συμπληρώνουν» τόν ν. 815 (Παν. ’Άσυλο
- Φοιτητικός Συνδικαλισμός κλπ).
Ο Τήν ἀνακοπή κάθε δυνατότητας ἥ
διάθεσης πρός μιά· πανελλαδική καί
ἑνοποιημένη σύγκρουση με’ τήν κυὄέρνηση με’ στόχο τήν κατάργηση τοῦ
ν. 815. Μιᾶς σύγκρουσης πού δέν θά
ἀποτελοῦσε παρά μιά συνολική και
ὀργανωμένη πρώτη ἀπάντηση τοῦ
Φ.Κ. στήν ἐπιόολή τοῦ ν. 815, ιἰπάν-

., “.3

Ο Τό κομματιαστό πέρασμα τοῦ
NH. πού ἐπιχειρήθηκε ἀπό κυὸερνητικῆς πλευρᾶς, μέ ὄασική συνισταΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ἐξάλλου πού ἀκολουθεῖ
μένη τῆς κυόερνητικῆς πολιτικῆς τήν
ἡ κυὸέρνηση ἀπέναντι στά «περιφεἐντατικοποίηση τῶν σπουδῶν, ἐκδηρείακα» Πανεπιστήμια εἶναι γνωστή. Ὁ
λώθηκε πρῶτα καί κύρια στά
μικρός ἀριθμός τῶν φοιτητῶν,“ ἡ γεωπεριφερειακά Πανεπιστήμια, γιά νά
γραφική ἀπομόνωση, ἡ μή σύνδεση μέ τό
λαϊκό κίνημα, καί ἡ ἀπόλυτα ταυτίσμένη
γενικευθεῑ σιγά σιγά μέχρι τό ἀποκομέ τήν κυόερνητίκή πολιτική σταση τῶν
ρύφωμα τῆς κυὸερνητικῆς ἐπίθεσης
καθηγητῶν - πού (ἀν μή τι ἄλλο) χαφετος.
ρ α κτη ρ ί ζου ν τό «Δημοκρίτειο ΠαΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ὅμως ἡ ἴδια όρίοθένεπίστήμιο Θράκης» - ἀποτελοῦν ἕνα τηση προὸάλλει (καί ἐπίὸάλλεί) μίαν
εὐνοϊκότατο ἐδαφος γίά τήν προώθηση
ἄλλη παραδοχῆς
Ο Ἡ ἀρνητική ἐμπειρία τοῦ 75- 77,
καί τό πέρασμα μιᾶς σειρᾶς «μέτρων»
μέ τό ξεσπασμα τήν περασμένη χροπού δύσκολα θα μποροῦσαν νά προωθηνιά τῶν φοιτητίκῶν ἀγώνων, στή Πάθοῦν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς στά κεντρικά Πανεπίστήμια. Βασικός σκοπός αὐτῆς τῆς
τρα, τά Γιάννενα τή Ξάνθη καί ἀλλοῦ,
φάνηκε νά ὁδηγεῐται σέ μιά μεταλταχτικής ἧταν δέόαια - καί παραμένει λαγή πρός μιά θετική πείρα καί σέ
ἡ ἀπό εύνοϊκότερες θέσεις προώθηση,
ἔμπρακτη ἐναντίωση στήν κυὸερνηστή συνέχεια τῶν ἴδίων μέτρων καί στα
τική ἐπίθεση καθώς καί στήν ἀπαρχή
ὑπόλοιπα Πανεπίστήμια.
μιᾶς «καινούριας πορείας» γιά τό
ΤΟ XPONIKO διάστημα· πού μεσολαΦ.Κ. σέ πανελλαδική ὅάση. Ἡ
6ησε ἀπό τό 1975 (ὁπότε καί τό Φ.Κ.
«μεταλλαγή» ὅμως αὐτή δέν ὁλοἀπαντῶντας ἀποφασίστικά στήν τότε
κληρώθηκε καί δέν ἀξιοἐπίθεση τῆς κυόέρνησης μέ τά νομοσχέπ ο ι ή θ η κ ε.
δια για τόν Φοιτητικό συνδίκαλισμό καί
τό Πανεπίοτημίακό ”Ασυλο τήν ἀνάγ· Η AITIA γί’ αὐτό όρίσκεται κύρια
κασε νά τά ἀποσύρει) μέχρι τό καλοστόν σκεπτίκισμό μέ τόν ὁποῖο ἀντιμεκαίρι τοῦ 78- ἀποτέλεσε γιά τούς φοιτητώπίσαν τίς συγκεκριμένες κίνητοποίήτές μιά περίοδο ἀρκετά δυσάρεστων (καί
σεις οἱ λεγόμενες μεγάλες παρατάξεις ἐκ·
ἐπωδύνων ὅπως φαίνεταί σήμερα) ἐμτιμῶντας προφανῶς τίς κίνητοποίήσεις
πείρίῶν σέ σχέση μέ τήν τακτική πού
αὐτές ’σέ συνάρτηση μέ τήν γενικότερη
ἀκολουθεῖ ἡ κυὸέρνηση για τήν έπιόολή
πολιτική τῶν κομμάτων τους.
τῆς Πολιτικῆς της στά ΑΙΞΙ.
ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΙΞΣΜΑ αὐτῆς τῆς σταΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ όρίοθέτηση κί’ ἀν
σης καί θέσης ἦρθε καί ἡ «ἀδυναμία»
γίνεί τόσο για τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο τῶν ἀνώτερων φοιτητίκῶν συνδικαλιστιμεθοδεύτηκε ἡ ἀντεπίθεση τῆς Δεξίᾶς κῶν ὀργάνων (καί κύρια τῆς ΕΦΕΕ) νά
ἐνοποίήσουν καί νά συντονίσουν τίς
ἀπό τό καλοκαίρί τοῦ 75 καί μετα, όσο
συγκεκριμένες κίνητοποίήσεις τῶν φοίκαί γίά τίς ἀντίστοίχες «ἀπαντήσεις»
πού έδίνε - ἤ δέν έδινε - τό φ..,κ δέν τητῶν ἐναντία στίς ἑκάστοτε ἐκφράσεις
μπορεῖ νά ἀποφευχθεῖ μίά «ἀποδεκτή»
τῆς κυδερνητικῆς πολιτικῆς στήν πολιδιαπίστωση;
τική τῆς ἀπόκρου ση·ς τῆς ἐντατικοτηση πού μέχρι σήμερα δέν ἔχει δοθεῖ]

ποίησης καί τῶν ἀπώτερων μονοπωλίακῶν ἐπιδιώξεων για τά ΑΕΙ.
ΟΛΕΣ αύτές αἱ ἐκτιμὴσείς φυσικά, δέν
θά ἀποτελοῦσαν παρά μία σκέτη φιλολογία ἀν τά ὅσα διαδραματίζονταί φέτος
στό

Πανεπιστήμίο τῆς

Θράκης

εἶχαν

καταφέρει νά ξεφύγουν ἀπό τό μόνιμο
πλέον για κάθε φοιτητική κίνητοποίηση
σκόπελο; Τὴν αρνηση (πρακτικά) τῆς
ΕΦΕΕ καί τῆς ΦΕΑΠΘ γία οὐσιαστικὴ
ὅοήθεια πρός τό Φ.Κ. τῆς Ξάνθης (τὴ
στιγμή πού δέχεταί σήμερα μιά ὁλομέτωπη καί ἰδιαίτερης ἐντασης ἐπίθεση
ἀπό τήν κυόέρνηση), τόν περιορισμό σέ
ἀφορίσμούς μπροστά σ’ ἕνα ζήτημα σημαδιακό γιά ὁλόκληρο τό Φ.Κ. ὅπως εἷναί τά «Πειθαρχικά Συμόούλία» καί
κατ’ ἐπέκταση ἡ αύταρχικοποίηση τῆς
πανεπίστημιακής ζωῆς καί τὴν ἀνασταλτίκή τέλος τακτική σέ σχέση μέ τὴν ὀργάνωση τῆς πάλης τοῦ Φ.Κ. ένάντία στό ν.

Ἠ προώθηση τῆς τρομοκρατίας
ΟΤΑΝ πέρσι οί φοιτητές τῆς Ξάνθης
κίνητοποιήθηκαν μέ αἴτημά τους τήν καλυτέρευση τῶν ἀθλίων συνθηκῶν σίτίσης, οἱ καθηγητές ἀπάντησαν μέ :0 χάσίμο τῆς χρονίᾱς καί τήν εἰσήγηση, ἀπό
τόν πρύτανη κ, Κογκέτσωφ, γιά λειτουργία «Πανεπίστημίακῆς ἀστυνομίας». Φέτος τά γεγονότα ἐξελίχτηκαν ραγδαῖα

στό ῐδίο μοτίόο. Εῖχαν ὅμως Eva έπι-

γορεύσείς (ὅπως τῆς ἀφισοκόλλησης, τῆς
δίακίνησης έντύπων κλπ). Διάφορες
«προτάσεις» ἀπό τούς καθηγητές γία εἰδική ἐκπαίδευση θυρωρῶν ἐτσι πού νά
μποροῦν νά συλλαμὸάνουν τούς ἐπικίνδυνους ἀφισοκόλλητές ἤ γίά τὴ δημιουργία «ὁμαδων περιφρούρησης τῆς πανεπίστημίακῆς ὁμαλότητας», Ἀπειλές ἀπό
τήν πλευρά τοῦ κοσμήτορα κ. Γεωργόπουλου τοῦ τύπου «θα χαθεῖ πάλι ἡ χρονία» ἦ «θα κοπεῖτε κατά γκρούπ>>ἱὶῐ
Ο Παράλληλα ἐντάθηκαν οἱ προσπαθειες γιά τὴν ἐπιὸολή ὑποχρεωτικῶν παρουσιῶν καί ὑποχρεωτικῶν προόδων σέ
ὅλα τά μαθήματα «μέ συντελεστές πού
θα καθαρίζει ὁ κάθε καθηγητὴς προσωπικά γία τόν κάθε φοιτητή» (!1) μέ κύρίο

«ὑποστηρικτή» τόν καθηγητὴ Λαμπρίνό

ε ’”’“’

στόν ὁποῖο οἱ φοιτητές ἀποδίδουν τό

Ἡ πρόταση πού καταψήφίσε ἡ Γ.Σ.
(καί ὑποστηρίχτηκε ἀπό τίς παρατάξεις
ΠΣΚ - ΠΑΣΠ) προέὸλεπε μονοὴμερη
ἀποχὴ. Τίς ἴδιες ἀποφάσεις μέ τὴ Γ.Σ.
τῆς Πολυτεχνικῆς πῆρε καί ἡ Γ.Σ. τῶν

περίφημο «ἐλευθερία εἶναι ἡ ἄρχουσα
τάξη καί οἱ καθηγητές τοῦ ΠανεπίστημίΟυ» (111)
ΣΤΙ-ΙΝ ΟΛΗ εἰκόνα τῆς ἐπιχειρούμενης κατά τά λεγόμενα τοῦ κ. Κογκέτσωφ
«δημιουργίας ἐκπαιδευτίκῆς ἀτμόσφαί-

ρας στό ΔΠΘ» ἦρθε νά προστεθεῖ τέλος
ἡ ἀναῧίωση τοῦ «Πείθαρχικοῦ Συμόουλίου» μέ τὴ σύγκλησὴ του γίά πρώτη
φορά στίς 24 τοῦ Γενάρη 79 γίά νά «δικάσει» 17 φοιτητές ἀπό τήν Ξάνθη καί
τήν Κομοτηνή. (Ἀνάμεσά τους οἱ 12
καταδίκασμένοι «πρωταίτιοι» καί ὁ
πρόεδρος τοῦ φοίτητίκοῦ συλλόγου τοῦ

πλέον ,ἀλλά κύρω χαρακτηριστικὰ τὴ
ΜΠΡΟΣΤΑ α’ αὐτή τήν κατάσταση οἱ
συνολική προώθηση τῆς τρομοκρατίας...
φοιτητές κινητοποιοῦνταί. Στή Γενίκή
Τό Φ.Κ. τῆς Θράκης θρέθηκε ἀντιμέτωπο μέ μιά χωρίς προηγούμενα φασι- “ Συνέλευση τῆς Πολυτεχνικῆς Ξάνθης
(22.1.79) υἰοθετεῖται ἡ πρόταση τῶν
στικοῦ τύπου ἐπίθεση - πού δέν ἦταν
παρατάξεων ΠΠΣΠ - « Αὐτόνομη συἀσχετη φυσικά ἀπό τό γενικό πλαίσιο
σπείρωση» καί ἀποφασίζονται τά έξῆς;
μέσα στό ὁποῖο κίνήθηκε ἡ ὁλομέτωπη
Ο Δέν ἀναγνωρίζουμε, δέν παρουσίαφετεινή κυόερνητίκή ἐπίθεση ἐναντία σέ
ζόμαστε στό πείθαρχίκό
ὁλόκληρο στό Φ.Κ.
Ο
Παλεύουμε γία τήν κατάργησή του
NA MEPIKA στοιχεῖα πού συνθέτουν
Ο ”Av λείτουργὴσεί προωθοῦμε τή διάαὐτή τήν αποψη;
λυσή του
O Στίς 15 τοῦ Δεκέμὸρη 78 δικάζονται
Ο Ἀπέχουμε ἀπό τά μαθήματα στίς 23
καί καταδικάζονται ἀπό τό Τρίμελές
καί
24 Γενάρη.
Πλημμελείοδικεῖο Ξάνθης 12 φοιτητές
τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς γιατί περιφραύρησαν τήν περσίνὴ ἀποχὴ τους
(Φλεὸάρης - Μάης 78) ἀπό τρεῖς ἀπερ· γοσπάστες φοιτητές καί τούς καθηγητές
Λαμπρίνό, Θαναηλακη, Σακκά καί

Σαρρή·

.

Ο Εἶχαν προηγηθεῖῑ ἡ συμπλήρωση «:00
καταλόγου τῶν πρωταιτίων» τῆς ἀποχῆς
ἀπό τόν πρύτανη ὁ ὁποῖος μέσα ἀπό ἕνα

Ε

φοιτητῶν τῆς Νομικῆς στὴν Κομοτηνή.

ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τίς ἀποφάσεις τῶν
Γ.Σ. :0 πρωϊ τῆς Τετάρτης, 300 περίπου
φοιτητές συγκεντρώθηκαν μπροστά στὴν
«Τσανάκλειο» τό κτίρίο-ὅπου θά συνεδρίαζε τό Πειθαρχικό. Σ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς συγκέντρωσης, ίσχυρές δυνάμεις

ἀπό ροπαλοφόρους καί ΜΑΤ εἶχαν
καταλαόει «θέσεις μάχης» σταύς γύρω
χώρους. Ὁ εἰσαγγελέας πού ἐφτασε ἀργότερα, κάλεσε τούς φοιτητές νά διαλυθαῦν ἀπειλώντας μέ ἐπίθεση τῆς ἀστυνομίας. Κάτω ἀπό τήν ἀγωνιστίκή στάση
τῶν φοιτητῶν ὁ εἰσαγγελέας ἀναγκάστηκε νά ὑπαχωρήσει, παρά τήν πίεση
ταῦ πρύτανη γία τή 6ίαίη δίαλυση τῆς
συγκέντρωσης ἀπό τά ΜΑΤ... Τελίκά ἡ
πρώτη συνεδρίαση τοῦ πείθαρχικοῦ δίαλύθηκε γιατί κανένας ἀπό τούς κατηγορούμενους φοιτητές δέν παρουσίάστηκε
α’ σι’)τό.

ΑΝΑΛΟΓΗ τύχη εἶχε ’κί ἡ δεύτερη
σύγκληση τοῦ Πείθαρχικοῦ στίς 14 τοῦ
Φλεὸάρη τό πρωΐ. Ἡ πρωϊνὴ συνεδρίαση

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗ

ἱστορία
.
της
Μουσικῆς

Κυκλοφορεῑ
”Εμίλ Βυλερμόζ

πλῆθος 100 περίπου ἀτόμων πού εἶχαν
συγκεντρωθεῖ στίς 18 τοῦ Ἀπρίλη 78
στό Πανεπιστήμιο γίά νά περίφρουρήσουν τό Πανεπίστημίακό ”Ασυλο διαλεξε
ὅσα ὀνόματα τοῦ «χρειάζονταν». Ἀπείλές (ἀπ’ τὴ μεριά τοῦ πρύτανη καί πάλι)
γία «ὁμαδικές δίκες» τῶν φοιτητῶν πού
περιφρουροῦν τίς ἀποφάσεις τῶν Γ.Σ. Ἡ
παραπομπή τῆς ὅλης ὑπόθεσης ἀπό τὴν
Πρυτανεία 010v εἰσαγγελέα πού ἀσκησε
αύτεπάγγελτη δίωξη μέ 6001] :0 γνωστό
«ἰδίῶνυμο» (νόμος 410/76).
Ο Ἀκολούθησαν; μία σειρά ἀπό ἀπα-

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ MOYZIKHZ'
Ο Μέ μετάφραση - ἐλληνικό ἐπίμετρα - γλωσσάρι θασικῶν μουσικῶν ὅρων τοῦ Γιώργου Λεωτσακου
Ο 'An0 τὴ μουσική τῆς ἀρχαιότητας μέχρι τά μουσικά ρεύμστα τῆς
δεκαετίας τοῦ 1970
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δίαλύθηκε γίά νά ἐπαναληφθεῖ 0:0
κρυφα τό ἀπόγευμα τῆς ῖδιας μέρας (χωρίς τήν παρουσία τῶν «ένοχλητίκῶν φοίτητῶν») καί νά «ἀποφασίσ-τεῖ» τελικά ἡ
«ἀθώωση» τῶν φοιτητῶν τῆς Κομοτηνῆς
καί ἡ «ἀναθολή ἐπ’ ἀόριστον τῆς ἐκδίκασης τῆς ὑποθέσεως τῶν 12 φοιτητῶν
τῆς Ξάνθης».

Τό Φ.Κ. μπροστά σέ μἰά
ἀνσκύκλωση...
ΠΕΡΑ ὅμως 07:0 τούς ὁποιουσδήποτε
έλιγμούς τῶν καθηγητῶν, αὐτό 7:00 σίγουρα μπορεῖ νά καταγραφεῖ σάν νίκη
τῶν φοιτητῶν τῆς Θράκης εἶναι τό ὅτι μέ
τίς ἀγωνίστίκές κίνητοποίήσεις τους τούς
τελευταίους μῆνες κατάφεραν νά δη-

μιουργήσουν Eva ὅχι εὐκαταφρόνητα
προηγούμενα ἀπό ὄποψη τοποθέτησης ἀλλά καί πραχτικής - ἀπέναντι 0’ ἐνα
ζήτημα ὅπως αὐτό τῆς ἀναὸίωσης τῶν
Πείθαρχικῶν, πού ἀναπόφευκτα παραμένει ἀνοιχτό γία ὁλόκληρο τό Φ.Κ.

Ἰδιαίτερα σήμερα, πού ἀπέναντι ’σ-τή
διαγραφόμενη προοπτική μιᾶς ὀργάνωμένης ἀπάντησης τοῦ Φ.Κ. σέ·ὅ,τι τουλάχίστο ἀφορά τόν v. 815, οἱ προθέσεις τῆς
κυόέρνησης δίαγράφονται ἐξ ἴσου καθαρέςῑ τσάκισμα κάθε φοιτητίκῆς ἀντίστασης, τρομοκρατηση τῶν φοιτητῶν, ἀμφι-

σὸήτηση τοῦ δικαιώματος για ἐλεύθερο
φοιτητίκό συνδικαλισμό κ.λ.π.
ΟΣΟ ΓΙΑ τό ῖδιο τό Φ.Κ. τῆς Θράκης
αὐτό :0 προηγούμενα δέν ἀποτελεῖ
παρά τὴν καλύτερη προῦπόθεση γία τὴ
συνέχίση τοῦ ἀγώνα 7:00 ἤδη ξεδιπλώθηκε στό Δ.Π.Θ., ένα χῶρο πού ἀντιμετῶπισε καί εἶναι σίγουρσ ότι θα συνεχίσει νά ἀντιμετωπίζει (γίά λόγους πού
ἀναφέρθηκαν πιό πάνω) ἰδιαίτερα ὀξυμμένη τήν κλιμάκωση τῆς κυόερνητικῆς
έπίθεσης. Κάτι πού πιστοποιεῖ ἄλλωστε
αὑτὴ τὴν ἀναμενόμενη ὅξυνση στό χῶρο
τοῦ ΔΠΘ εἶναι καί οἱ ἀποφάσεις 7:00
πάρθηκαν σέ πρόσφατη συνεδρίαση τῆς

Συγκλὴτου. Ἀνάμεσα 0’ αὐτές εἶναι καί
ὅτι «πειθαρχικό παράπτωμα ἀποτελεῖ
ἀκόμα καί ἡ ἀρνηση φοιτητή νά δώσει τά
στοιχεῖα του σέ ὁποιοδήποτε ἀπό :0
προσωπικό τοῦ ΔΠΘ :00 τά ζητήσει, ἡ
ὁποιαδὴποτε ἀφισοκόλληση (γιά τό θέμα
αὐτό ἒχουν ἠδη ,παραπεμφθεῖ στό Πειθσρχίκό ἀρκετοί φοιτητές...), ἡ ἀνάρτηση πανώ καί ἀνακοινώσεων στό χῶρο
τοῦ Πανεπιστημίαυ κλπ».
H IAIAITEPOTHTA -τῶν γεγονότων
πού ξετυλίχτηκαν στό Πανεπιστήμιο τῆς
Θράκης ἐπίόάλλει δίχως ἀλλο τὴν υἱοθέτηση ἀπό τό Φ.Κ. μιᾶς ἀνάλογης στάσης.
Κί αὑτό ὅχι μόνο γιατί ἡ ταχτική πού

ἀκολουθεῖ ἡ κυὸέρνηση ἀπέναντί του
ὁδηγεῖ ἀόίαστα στό συμπέρασμα ὅτι καί

τά ὑπόλοιπα πανεπιστήμια δέν θά «ξεφύγουν» ἀπό μία παρόμοια ἐπίθεση.
Ἀλλά καί γιατί ἡ ἀπόκρουση τῆς ἀναδίωσης τῶν πειθαρχικῶν στήν περίπτωση
πού ἐπίτευχθεῖ θα ἀποτελέσει μιά πρώτη
ταχτίκή νίκη για τό Φ.Κ. στὴ «μάχη» τῆς
ἀπόκρουσης τοῦ ν. 815.
ΑΠΟ ΤΗΝ άλλη πλευρά :0 πειθαρ-

χικό δέν εῖναι ἀγνωστο στό Φ.Κ. σάν ὅργανο καταπίεσης στό χῶρο τῶν AEI μέ
συγκεκρίμένη μάλιστα πραχτικὴ. Ἔχει
νά ἐπιδείξει «ἀξιόλογη» δράση ἰδιαίτερα
-στήν περίοδο τῆς δικτατορίας ὁπότε
«πρός τήρησιν τῆς πειθαρχίας καί τῆς
τάξεως» κινήθηκε ἐναντία σέ κάθε φωνή
διαμαρτυρίας. Βασικό ἄλλωστε αἴτημα

τοῦ Φ.Κ. στα χρόνια τῆς χαύντας ἠταν ἡ
κ α τ ά ρ γ η σ η τοῦ Πειθαρχίκοῦ.
2HMEPA τό ἴδιο ἀκριόῶς πρόόλημα
καί κάτω ἀπό ἴδια προσχήματα «τῆς τηρήσεως τῆς πειθαρχίας καί τῆς τάξεως»
μπαίνει ξανά μπροστά στούς φοιτητές.
T0 Φ.Κ. καλεῖται νά ἀντιμετωπίσει Eva
πρόόλημα πού τότε (κάτω ἀπό μιά παλεμίκὴ πού ἐξαπολύθηκε ἐνάντια στό αῖτημα τῆς κατάργησης προὸάλλοντας ἀντί
γί’ αὐτό τή «διεύρυνση τοῦ Πειθαρχίκοῦ
μέ έκπροσῶπους τῶν φοιτητῶν») δέν
κατάφερε νά ἀντιμετωπίσει ἀποτέλεσματικά. 'H κατάσταση πού δίαγράφεται
σήμερα δείχνεί ὅτι θρισκόμαστε σέ μίά
I
«ἀνακύκλωση» τοῦ προὸλήματος.

ΦΛΕΒΑΡΗΣ 1979‘: (Ι)()1’1Η”1“1Κκῖ,ὶ“ ΙἺῙΚΛΟΙῈΣ

Μιά ἀπάντηση
Ἀπό τό ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑ-

Ρήγα καί τήν «Β’ Πανελλαδικήη

ΔΗΜΟΥΛΗ, μέλος τοῦ ΚΣ.

συνολικά εἶναι 38+37+18 = 93

τῆς Ε.Κ.Ο.Ν «Ρήγας Φεραῖος»,

πήραμε τήν ἀκόλουθη ἀπάντηοη στό ἄρθρα τῆς Κύρος
Ἀδάμ, «Φοιτητικές ἐκλογές.’ Οἱ
ἴδιες δυνάμεις ατήν κορυφή νεα στοιχεῖα στό προσκήνιο».·
ΣΟΒΑΡΟ πολιτικό ζήτημα δημιουργεῖ τό ἀρθρο τῆς Κύρας
Ἀδάμ γιά τίς φοιτητικές ἐκλογές
στό τελευταῖα ΑΝΤΙ. Ὁ τρόπος
παρουσίάσης
τῶν
ἐκλογικῶν
ἀποτελεσμάτων καί τοῦ συσχετισμοῦ μεταξύ τῆς Ε.Κ.Ο.Ν. Ρ.Φ

καί τῆς «B' Πανελλαδίκής» εἰναι
κατάφωρα δίαστρεῧλωτίκός. Ξεκινᾱ ἀπό λαθεμένα στοιχεῖα, μεθοδεύοντάς έτσι τὴν ἐξαγωγή
πολύ διαφορετικῶν συμπερασμάτων ἀπ’ αὐτά 7:00 προκυπταυν
ἀπό :0 πραγματικά δεδομένα.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑῑ Ὁ συσχε-

τισμός πού παρουσιάζει 5lva::
«AA — AE ι(ΚΚΕ εσ); 38 ἐδρες.
ΔΑ - ΑΠΚ (Β’ Πανελ.) 37. K0:νοί συνδυασμοί 18 ἐδρες πού
μοίραζονταί ΔΑ - ΔΕ (ΚΚΕ εσ);
ῗὸθ καί Δ.Α - ΑΠΚ (B’ Πανελ.);
-12»

Παρατήρηαη 1η.· Μέ τά στοιχεῖα
αὐτά, 01. ἐδρες τῶν συνδυασμῶν
πού ὑποστηρίχτηκαν ἀπό τόν
20

καιολογημένο κίνδυνο νά ὑπάρχουν καί λάθη στά «στοιχεῖα»

Μηχανίκοί ΘεσΙνίκηςῙ) καί τουλάχίσταν 8 ἀκόμη πού ἐκλέχτηκαί ὅχι 91 ὅπως (καί σωσ-τά) πα15ης, ἡ δ. Κύρα Ἀδάμ δέν ἦρθε σέ καν ἀπό συνδυασμούς εὐρύτερης
μιά συννενόηση καί μέ τήν
ρουσίάζονται στόν κατάλογο τῶν
συνεργασίας ἀνὴκουν σέ ἀλλους
Ε.Κ.Ο.Ν Ρ.Φ για τὴν διασταύγενικῶν ἀποτελεσμάτων, στό ἴδια
πολιτικούς χώρους, καί ὁπωσδήρωση τῶν δεδομένων της ὅπως . ποτε δέν·ἀνὴκουν στὴν «B’ Πα09690. Μέ τὴν «γλῶσσα τῶν ἀρίἐπιὸαλλει ἄλλωστε ὴ δημοσίοθμῶν» λοιπόν φαίνεται καθαρά
νελλαδικὴ» (Γεωλογικό Ἀθήνας
πώς τά στοιχεῖα αὐτά εῐναι του- γραφίκή δεοντολογία ἀλλά καί ἡ στήν ΠΠΣΠ, Βιολογίκό Ἀθήνας
στοιχειώδης πολιτικὴ ὑπευθυνόλάχιστον λαθεμένα καί πῶς (καί
στήν ΠΠΣΠ, Γεωπονική σέ
«Ἀντιεξουσίαστική
Ὁμάδα»,
αὐτό ἔχει ἰδιαίτερη σημασία) ἡ VITO;
ΕΧΟΥΜΕ λοιπόν κάθε λόγο
συντάκτις τοῦ κειμένου δέν
Μαθηματίκό Ἀθήνας στὴνΑΠΣ,
μπήκε στάν κόπσνά τά ἐλέγξει · νά ἐλέγχουμε ὅχι μόνο τὴν ὀρθό- , Ἀρχιττεκτσνική Θεσίνίκης, Βίοκαί νά τά ἐπεξεργαστεῑ, ἀλλά τά
τητα τῶν «στοιχείων» ἀλλά καί ” λαγικό Πάτρας κ.λ.π.)
πῆρε ἐτοιμα. (Ἀλλαίῶς θά ἀνατήν «μέθοδο» συλλογῆςτους.
ΣἸἩΝ-«Β’ Πανελλαδική» λαικάλυπτε τήν ἀνακολουθία τῶν 91
Ποιά εῖναι ἡ πραγματικότητα;
πόν καί μέ τίς πιό εὐνοϊκές
καί 93 ἑδρῶν ταυτόχρονα).
"Av καί εἶναι ἐπιζήμια γιά τόν προϋποθέσεις ἀναλογοῦν παλιΠαρατήρηση -2η.·
Ἀναλυτική
_ _
Δ.Α καί τήν ΔΕ ἡ ἀνατομία τῶν
τίκά 28 τό πολύ ἐδρες στά Δ.Σ.
καταγραφὴ του συοχετίσμου των ἰδίαίτερων πολιτικῶν ταποθετή- Elva: λοιπόν τελείως λαθεμένος ὁ
δυνάμεων μεταξύ ΕΚΟΝ Ρ.Φ καί ’σεων τῶν ἐκλεγμένων συνδίκαλίῐσχυρισμός ὅτι «ἡ ζυγαριά γὲονει
«Β’ Πανελλαδικῆς» 0:0 νέα Δ.Σ
στῶν τους, εἶναι πιά, ἀναγκαία ἐλαφρά πρός τήν μεριά τοῦ ΔΑ δέν εἶχε γίνεί δημόσια μέχρι τήν γίά :0 ξεκαθάρίσμα τῶν συγχύ- ΑΠΚ — (B' Havel)». Αῦτό φαίστιγμὴ πού γράφτηκε καί-δημοσεων πού δημιουργοῦνται. Ἀπό
νεταί ἀκόμη πιό καθαρά ἀν συγσίεύτηκε τό ἄρθρα στό ANTI.
,τά 91 ἐκλεγμένα μέλη στά Δ.Σ. οἱ
κριθοῦν τά φετεινά ἀποτελέΑΠΟ ΠΟῙΕΣ φερέγγυες καί
47 δέν ἐχουν καμίά σχέση μέ τόν
σματα μέ τά ἀντίστοίχα περσινά.
«ἀντικείμενικές» πηγὲς πῆρε,
«ΔΑ - ΑΠΚ» καί τήν «Β’ ΠαΠέρσί ἀπό ’τούς 101 «Ρηγάδες»
λοιπόν, ἡ συντάκτις τοῦ 096900,
νελ» μιᾶς καί ἀνήκουν στήν
συνδικαλιστές 01. 44 ἐμείναν στήν
τά στοιχεῖα πού παρουσίασε;
Ε.Κ.Ο.Ν Ρήγας Φεραῖος.
ὀργάνωση μετά τὴν ἐσωτερίκή
Διερεύνησε καί πῶς, ἂν ἀνταποἈπό τούς ὑπόλοιπους 44: οἱ Β
της κρίση καί οἱ 57 προσ-χώρησαν
κρίνονται στήν πραγματίκότητα;
εἶναι πρώην μέλη τοῦ «Ρήγα» ’στήν «B' ·Πανελλαδική»,,».(Τά
Elva: τυχαῖο ὅτι, παρά τήν δεδο- πού σήμερα δέν ἀνήκουν οὔτε στοιχεῖα αὐτά, ἀπαραίτητα ,για
μένη πολυπλοκότητα τοῦ ζητήμαστόν «Ρήγα» οὔτε στήν ’«Β’ Πατήν ἐξαγωγή οῦσιαστικῶν συμπετος (λόγω κοίνῶν συνδυασμῶν,
νελλαδική» καί τόν «ΔΑ - ΑΠΚ»
ρασμάτων, «ξεχνιοῦνται» στό
εὐρυτέρων συνεργασιῶν στίς ἐκ· _ (Παντέως 2, Ἀρχιτέκτονες 2,
ἀρθρο τῆς 6. Κύρος Ἀδάμ). Τά
λογές κ.λ.π.) καί τόν ἀπόλυτα διἨλεκτραλόγοι 2, Χημίκό 1, Πολ.
φετεινά ἀποτελέσματα δείχνουν

λοιπόν ὅτι ὑπάρχει, μικρή ἐστω,
ἄνοδος τῆς EKON Ρ.Φ μέσα σέ
συνθήκες πτώσης τοῦ συνολικοῦ
ἀριθμοῦ τῶν ἐδρῶν τοῦ ένιαίου
πέρσι ΔΑ καί ΔΕ, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ
B' Πανελλαδική χάνει πάνω ἀπ’
τό 50% τῆς δύναμής της πέφτοντας ἀπ’ τίς 57 ἐδρες στίς 28.
ΟΣΟΝ ἀφορᾶ τό σχῆμα «AA —
ΑΠΚ», 0010 στήν πραγματικότητα δέν ὑφίσταται. Δέν ὑπαρχουν οῦτε τά ἰδρυτικά μέλη, οὑτε
Εἶναι,
ἱδρυτίκές διαδικασίες.
στήν πραγματικότητα, μιά παράταξη - φάντασμα πού παρουσίαστηκε δῆθεν μέ τήν έγκριση 100
AA μιᾶς 05:90; σχολῶν (Ἀρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι, Ἠλεκτρολόγοι, Ε.Μ.Π., Παντείος,
Φυσικό, Μαθηματικό ’ἱωαννίνων
κ.λ.π.) ἤ παρατάξεων μέ ἀλλους
τίτλους σέ ἀλλες σχολές, ἐν
ἀγνοίᾳ τους, γεγονός πού προξένησε έντονες καί δημόσιες ἀντιδράσεις τῶν παρατάξεων αὐτῶν
πού ἐφτασαν μέχρι καί σέ δίαψεύσεις ἀπό τόν 10710. (Γεωπονίκή Ἀθήνας Βιολογικό Ἀθήνας
- στήν «Ἐλευθερστυπία»). Ὀ
«ΔΑ - Α.Π.Κ.» ἀποτελεῖ άπλά
ἕνα ἐγκέφαλίκό κατασκεύασμα
2-3 στελεχῶν τῆς «Β’ Πανελλαδί-’
κῆς» για να ψαρέψουν «στά θολά
νερά καπελλώνοντας «ἀπό τά
πάνω» ἀνεξάρτητα συνδικαλι-

στίκά σχήματα καί κυρίως γία. νά
συγκαλυφτεῖ ἡ ραγδαία συρρίκνωση τῆς «Β’ Πανελ» 010v (1701-.
τητικό χῶρο - τόν μοναδικό χῶρο
ἄλλωστε πού συνεχίζεί» νά ἐπι- .
6:0)v51.
ΕΚΤΟΣ ὅμως 0710 τόν τρόπο

δημιουργίας τοῦ «ΔΑ - ΑΠ’Κ»
ὑπάρχει καί τό ζήτημα τῆς πολιτικῆς του φυσίογνωμίας. Elva:
τουλάχιστον ἀδάσιμη ἡ ἐκτίμηση
ὅτι οἱ χωρίς ἀρχές καί προοπτική, εῦκαιριακές ἐκλογικές
συνεργασίες τῆς «Β’ Πανελλαδίκῆς» μέ τὴν σταλίνική ΠΠΣΠ,
τήν τροτσκιστική ΑΠΣ, ἥ καί
ἀναρχικές - ἀντιεξουσίαστικές
ὁμάδες ἀποτελοῦν ἐκφραση μιᾶς
«ὀργανωμένης πολιτικῆς 719010σης μέσα 010v φοιτητικό χῶρο» ἥ
ἀκόμη καί ἔκφραση «μιᾶς ἄλλης
έκδαχής τῆς κομμουνιστικῆς ἀνανέωσης» ὅπως ἰσχυρίζονται ὡρίσμένα στελέχη τῆς «Β’ Πανελλαδικῆς». Τά φαινόμενα 00:0 δέν
ἀποτελοῦν τίποτε ἄλλο παρά τά
συμπτώματα πολιτικῆς καί 1650λογικῆς ἀποσύνθεσης ἑνός φθίνοντος

χώρου

καί

ΕΝ ΠΑΣΕΙ περιπτώσει, τίς
πολιτικές της ἐκτιμήσείς, μέ ἀρκετές ἀπ’ τίς όπαῖες συμφωνοῦμε,
ἡ δ. K090 ’A6011 ἐχει κάθε δίκαίωμα νά τίς δίατυπώνει καί v0
1:1; ὑποστηρίζει, ὅπως νομίζει
καλύτερα. "000v ἀφορᾱ ὅμως τά
«στοιχεῖα» καί τήν «μέθοδο συλ-

εσ πολιτικὴ πού τελευταῖα προωθεῖται ἀπό μερίδα τοῦ τύπου, καλυμμένη πίσω ἀπό Eva μανδύα
«ἀντικείμενικότητας»,
στηριγμένη σέ μιά ἐντεχνη καί παραμορφωτίκή παρουσίαση τῆς πραγματίκότητας. Στόχος της φυσικά

λογής» τους τό ζήτημα τίθεται

περιθωριακῆς όμάδας στελεχῶν
(B' Πανελλαδική») ἀλλά ἡ ἐντεχνη ἐκμετάλλευσή της μέ στόχο
τήν σύγχυση καί τήν ἀποδυνάμωση τοῦ ΚΚΕ εσ καί εὐρύτερα
τῆς ἀνανεωτίκής ἀριστερᾶς.

ἐντελῶς
διαφορετίκά.
Ἐδῶ
έχουμε νά κάνουμε μέ ἕνα ὀλίσθημα μεγάλης κλίμακας ἀπό τήν
ὑπεύθυνη γιά τήν σύνταξη τοῦ
σχετικοῦ ἄρθρου πού ἀντικείμενικά, πλήττει τό ἄξια κατακτημένο κῦρος τοῦ ANTI 6107110v:0; καί τό ῐδω τό περιοδικό.
Τέτοιες ἐνέργειες δέν 01711601λουν στήν σωστή πληροφόρηοη,

παράλληλα

719007106501] γιά οὐσιαστικό καί

ἀποθέωση ἑνός πρωτοφανοῦς
ὀππορτουνισμοῦ. Τό ζήτημα αὐτό
ώστόσο εῖναι ἰδίαίτερα 006090

γάνιμῡ δυάλογο στίς γραμμές τῆς

καί δέν εἶναι στίς προθέσεις μας
νά ἀντιμετωπίστεῖ στά πλαίσια
τούτου τοῦ σημειώματος.

ἀριστερᾶς 7:00 ἀποτελεῖ ἄλλωστε
καί δυακηρυγμένο μόνιμο στόχο
τοῦ ANTI.
Ἀντίθετα ἐμφανίζουν τό ANTI
νά συμπράττει σέ μιά ἀντι- ΚΚΕ

δέν εἶναι ’ ἡ ὑποστὴρίξη μίας

Υ.Γ. Στό ίδίο ἄρθρα γίνεται (πιστεύουμε ἄθελα) κι ἐνα ἀκόμη
1060;. Παραλείπονται οἱ ψῆφοι
τῶν συνδυασμῶν τοῦ Δ.Α πού
ὑποστηρίχτηκαν καί ἀπό τήν
E.K.O.N Ρ.Φ καί ἀπό τήν

«Β’Πανελλαδική»’ ἐτσι τό συνολικό ἄθροισμα τῶν ψήφων ἐμφανίζεται 6.319 ’ψῆφοι ἐνῶ στήν

πραγματικότητσ. εἶναι 7.508

καί μία ἀνταπαντηση
'H συνεργατης μσς ΚΥΡΑ ΑΔΑΜ,
στήν όποία θέσσμε ὑπ’ ὅψη τό
γράμμα τοῦ Δ. Πσπαδημούλη, σημειωνει;
Εἱνσι τουλάχιοτο πολιτικά ἀπαράδεκτα, ἀν ὅχι καί ἐπιζήμια γιά τόν
’ίδισ τόν Ρήγα Φεραία καί τόν ΔΑ ΔΕ, τό γεγονός ὅτι ό Δ. Πσπαδημούλης, προσπαθεῑ στήν κατακλεὶδα τῆς ἐπιστολῆς του, νά ἀποδώσει στό «ΑΝΤΙ» ἀλλά καί σέ μένα
προσωπικό, μιά διάθεση γιά άντιKKEea. πολιτικὴ, καλυμένη πίσω
ἀπό μιά ϋπατιτη, κατά τόν ἐπιστολαγράφο άντικειμενικότητα.

Πραγματικά πρακαλεῑ κστάπληξη
τό πῶς, μέλος τοῦ ΚΣ τῆς EKON ΡΦ
καί κομμουνιστής πού μάχεται για
τήν Ἀνανεώτική ”Αριστερά στάν
τόπο, καταφεύγει σέ τέτοια ἐκφραστικά μέσα, προκειμένου νά «ἀι-ισ-

καλύψει» τό «ἀναληθές», τό «ἀνακριθές» καί «φαῦλα» σέ τελευταία

ἀνάλυση, μιας ἐκτίμησής μου. πού
δέν συμφωνεῖ ή εἶναι διαμετρικά
ἀντίθετη μέ αὑτήν τῆς όργάνωσὴς
του.
Οἱ χαρακτηρισμαί καί οί έκτιμήσεις του γιά τό φοιτητικό σχῆμα AAΑΠΚ καί γιά τό πολιτικό μόρφωμα
EKON — Pm-B' Πανελλαδική, εἶναι
ἀναφαίρετο δικαίωμα του καί πιθανά ἀποτελοῦν χρήσιμα ύλικό γιά
εύρύτερο διάλογα καί προθληματική, μέσα στάν πολύπαθο χῶρο τῆς
Ἀριστεράς καί ἱδιαίτερα τῆς Ἀνα-

νεωτικῆς. Σέ τίποτσ ὅμως δέν ἀνατό
παρατήρηση,
τήν
τρέπουν

ἀντικειμενικό γεγονός τῆς
ϋπσβξης αὐτή τή στιγμή μέσα στό
φοιτητικό χῶρο, τόσο τῆς όργανωμένης πολιτικῆς πρότασης n00 ἐκ.
φράζεται ἀπό τόν ΔΑ - ΑΠΚ, 000 καί
τῶν ἀνεξάρτητων συνδικαλιστικῶν
σχημάτων, ὅπου αὺτά έμφανισῑ-η.
καν (τό δεύτερα σκέλος τῆς napa-

τήρησής

μου

αὐτῆς.

ἐπιμελῶς

παραλείπει ό ἐπιστσλογράφας),

ea συμφωνὴσω Hall του ἀπόλυτα,
ὅτιτὸ ὅλο θέμα τῆς σχέσης τῶν δύο

γων»,
I. στήν στρατηγική ἀγωνιστικῆς
συγκληαης τοῡ φοιτητικοῡ κινήματος μέ τό ΕΔΠ καί ἀλλα κινήματα
ποὺ ἀναπτύσσοντσι στό χῶρο τῆς
ἐκπαίδευσης,
ο στὴν πρόταση ἀποχῆς τών φαιτητων ἀπό τίς διεργασὶες συγκρότησης κυθερνητικοῦ τομέα,
0 0:0 εἶδος τῆς κριτικῆς πού
ἀσκεῖται στὴν ΚΝΕ.
”Ακόμα. ᾳέπὶμαχαι» κοινοί ὺπο-

παρατάξεων, τῶν κοινῶν και 51'791’7ψήφιοι στό Πολυτεχνεῑο καί τό Φυτερων συνεργσσιῶν τους, elvul . σικό διέψευσαν μέ ἐπιστολή τους
πράγματι πολύπλοκα καὶ 500K010.
ιπόν τῡπο ὅτι ἀνήκουν 010v ΔΑ-ΔΕ.
Γι’ αὐτόν ἀκριθώς τό λόγο, ὁδηγὸς
Αγάλογες δισψεύσεις έγινσν ἀπό
1:111:ἀναλύσειςΙ
γιά
γνώμονας
καί
τό Γεωλαγικὸ, Βιολογικό, Γεωπομήσεις καί συμπεράσματα, ἀποτελεῖ
νική, τό Μαθηματικό σέ ὅ,τι ἀφορά
τα περιεχόμενο τῶν έκλογικῶν
τήν p ἐνταξη συνδικαλιστών στήν
προγραμμάτων πού οἱ φοιτητές κα.
ΠΠΣΠ καί τὴν «ἀντίεξαυσιαστική
λέστηκαν νά ύπερψηφίσουγ η Va
όμάδα- καί τήν ΑΠΣ, Ἐδῶ Βέθαια
καταψηφὶσουν καί όχι ἀπλά και 170θά πρέπει νά ἀναφέρουμε ὅτι d791vov ὴ ὀνομασία αὐτῆς ἡ ἐκείνης τῆς
σμένοι συνδικαλιστές διευκρίνισαν
παράταξης.
στὸν τῡπο ὁτι δέν ἀνήκουν στῆν
Ἑτσι, σέ σχολές ὅπου ὑπῆρξαν
Β ’ΠανελλαδικήΙ γεγονός ὁμως πού
κοινά ψηφοδέλῖῑῦ. (ἈΡΧΠεκτόνων,
μέχρι στιγμῆς, ἡ τελευταία αὺτή
ἨλεκτρολόΥί-Ν,
Μηχανολόγων,
ποτέ δέν ἱσχυρίστηκε.
Παντεὶου, ΦΜΣ). Τό ΠΡόΥΓ-’ῠμμα πού
"Eva σημεῖα ἀκόμα, στό ὁποῖο ὁ
παρουσιάστηκε, ἀποκλείνει σὲ 60ἐπιστολογράφος ἀτυχῶς προσπαθεῑ
σικά του σημεῖα ἀπό αύτό :00 AA _
νά στηριχθεῑ γιά νά ἀποδείξει τήν
AE. Καί πιό συγκεκριμέναῑ
«ἀνυπσρξί n, κατά τή γνώμη του,
ο στό εἶδος τῆς κριτικῆς no1'7
ἐλέγχου ελεί ἐπεξεργασίος τῶν
ἀσκεῖται γίά τόν ν. 815 καί τήν ενταστοιχείων πού πσρέθεσα, εἶναι ή
τικοποὶηση,
ἀνακολουθία ποὺ διαπιστώνει ἀνάο στήν ἀντίληψη ΠΡΟΟΥΠΙΚῆς τοῦ· μεσσ στό σύνολο τῶν 91 έδρῶν πού

ἀγῶνα, ὅπου υἱοθετεῑτσι ὸ 090;
«OUVKpoucm μέ τὴν Kuegpmnm
πολιτικὴ», ἐνῶ ό ΔΑ-ΔΕ ἀναφέρει :0
ὅρο u πολιτική ὀισρθρωτικῶγ, 011:0-

παραθέτειγό πίνακας, καί τῶν 93
ποὺ ό ῐδιος -θγάζει ἀπό τήν ἀθροιση.
Συνηθῑζετοι ομως «στή γλώσοα τών
ἀριθμῶν· ἀνάμεσα σέ δυό τιμές

πού ἀντιπρόσωπεύουν τό μέγιστα
καί τό έλάχιστο, νά προτιμᾶται τό
ἐλάχιστα. Ἔτσι λοιπόν 38+37+6+10
Καί γίά νά κλεὶνουμε; Σκοπός τοῦ
ἄρθρου καί ρόλος του, δέν εἱνσι νά
κάνει τόν «καταμετρητὴο ψήφων
τῶν συνδικαλιστικῶν παρατάξεων
καί πολύ περιασότερο νά μειώνει,
ἐντεχνσ κσὶ σκόπιμα, τό κῦρος τῆς

μιᾶς ἡ τῆς Mn: παρὰταξηςΣέ τελευταία ἀνάλυση, τό ἄρθρα
αὑτό δέν εἱχε ποτέ τή «φιλοδοξία» νά ἐμπλακεῑ στό πνεῦμα μίας
κοντόφθαλμης πολιτικῆς συλλογιστικῆς πού φαίνεται νά δισπνέει
τήν ἐπιστολή τοῦ Δ. Πσπαδημούλη.
Θέλησε ἀπλά νά καταδεὶξει καί μέ
τήν θοήθεια τῆς γλώσσας τῶν ἀριθμῶν, ὅτι ή ἀπόλυτα ἀναγκαία ἐξ·
άπλωση τῆς Ἀνανεωτικῆς ἀντίληψης καί μέσα στό φοιτητίκό χῶρο,
ἐχει μείνει στάσιμη ἐδῶ καί πολύ
καιρό. Καί ὅτι ἀντίθετα, ἀναλίσκεται
σέ «ἐνδοοικογενειακές» διαμάχες
πού καί σὺτές συνετέλεσαν στό νά
ἀνσρριχηθεῑ στήν τρὶτη θέση, παρά
τήν μείωση τῶν ψήφων της, ὴ ΔΑΠ.
Μέ ἄλλα λόγια, ή ὺπόθεση τῆς
Ἀνσνέωσης γιά νά στεργιώσει, σε
μιά τόσο δύσκολη γι· αὐτὴν ἐποχή,
χρειάζεται πρῶτα ἀπ’ ὅλα πνεῦμα
καὶ συλλαγιστική τολμηρή καί ἀνοικτή καί δχι εῠκολους ἀφορίσμούς
καί εῡκολες ἀντιδικίες, μέ ἀπόψεις
ποὺ δέν τονώνουν τό δικό μσς σίσθημσ ἀσφάλειός καί λογικῆς.
I
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗ
ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑῑ
τρεῖς πίνακες
Ὁ πανεπιστημιακός δάσκαλσς καί φίλος
τοῦ περισδικοῦ ΑΘΑΝ. ΑΛ. ΦΟΥΡΛΑΣ μᾶς
ἔστειλε τό σημείωμα πού ἀκολουθεῖ παίρνοντας
ἀφορμή ἀπό τό ἄρθρο τοῦ K. ΚΡΙΜΠΑ μέ τίς·
«Ἰδεολογικές ε’πιδράσεις στήν Ἀνώτατη Παι·
δεία» πού δημοσιεύτηκε στό τεῦχος 116.
Τό σύντομο ἀλλά περιεκτικό ἀρθρο
τοῦ Κ. Κριμπά καί ἰδιαίτερα οἱ δυό Πίνακες πού δείχνουν παραστατικά τίς χῶρες στίς ὁποῖες σπούδασαν ῆ μετεκπαιδεύτηκαν οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι χρημάτισαν Πανεπίστημίακοί Δάσκαλοι στα
χρόνια 1846-1909 καί στα τελευταῖα
χρόνια 1974-1978, μοῦδωσε τήν ἀφορμή
ν’ ἀνασκαλέψω τά χαρτία μου καί ν’
ἀνασύρω τρεῖς ἀλλους Πίνακες πού
ἐχαυν κάποια σχέση μέ τό ὅλο θέμα.
Ἐπειδὴ δέ πιστεύω πῶς γιά πολλούς οἱ
Πίνακες αὐτοί εἶναι ἄγνωστοι καί γίά
μερικούς ἴσως πολύ χρήσιμοι γι’ αὐτό
ἀποφάσισα να τούς παρουσίάσω ἐδῶ
σάν πηγαῖο ὑλικό χωρίς σχόλια.
Πρόκειται για Πίνακες πού έχουν δημοσιευθεῖ
στό
«HELLAS—
JAHRBUCH»(‘) 1936(00. 73-76) 0’ ένα
άρθρο μέ τόν τίτλο «Οἱ Ἕλληνες σπουδασταί στή Γερμανία καί οἱ γείτονές
των», Ἐνῶ τό αρθρο εἶναι γραμμένο ἤ
καλλίτερα μεταφρασμένο στα Ἑλληνικά,
αἱ Πίνακες καί οἱ ἐπεξηγηματίκές σημείώσεις εἶναι Γερμανικά, πράγμα πού
ἀποδίδω ἐγώ τώρα στά Ἑλληνικά.

Ὁ Πίνακας 1 πού δείχνει τόν ἀριθμό
τῶν Βαλκανίων σπουδαστῶν στά Γερμαx-

70.-E.* Χ.-Ε.**

Θ.-Ε.

νικά
Πανεπιστήμία
στα
1930-1934135 έχει ὡς έξῆςῑ

χρόνια

Θ.-Ε.

Χ.-Ε.

Χ.-Ε.

Χ.-Ε.

9.-Ε.

Χ.-Ε.

Θ.-Ε.

Ε

we ς

‘

19,30 1930/31

1931

1931/32 1932 1932/33 1933 1933/34 1934 1934/35

Ἀλὸανία
Βουλγαρία.

1
460

1
47B

1
478

1
454

1
393

2
333

2
343

2
297

254

245

Ἑλλάδα
Γωυγκοσλαὸίιι

125
192

123
149

121
179

137
163

112
151

113
132

107
104

93
86

90
72

96
76

Ρουμανία

697

604

661

618

576

567

500

438

377

352

Τουρκία

103

109

129

127

137

139

121

115

117

118

Θ.-Ε. = Θερινό Ἑξάμηνα

"‘ X.—E. = Χείμερινὸ Ἑξάμηνο

Γίά τόν Πίνακα αὐτό σημειώνεται πώς
τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν Ρουμάνων
καί Γιουγκοσλάόων φοιτητῶν ἤτανε γερμανόγλωσσο καί γερμανικῆς καταγωγῆς.
Ἐδῶ σημειώνεται ἐπίσης πῶς οἱ
Βούλγαροι ἀναλογικά μέ τόν τότε πληθυσμό στίς διάφορες δαλκανίκές χῶρες
παρουσίάζαυν τήν μεγαλύτερη ποσοστίαία ἀντίπροοώπευση στή Γερμανία.

Συγκριτίκά μάλιστα καταχωρίζεται πώς
στή Γαλλία τό 1933134 σπούδαζαν ἀντίστοιχαῑ
596
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334
184]
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Βούλγαροι
Γιουγκοσλάὸοι
Ἕλληνες
Ρουμάνοι, καί
Τοῦρκοι.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ὀ Πίνακας 3 που δείχνει τόν κατα
ἑξῆς εἰκόναῑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.
Ὀ Πίνακας 3 δείχνει τόν καταμτριομό
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Ἐδῶ σημειώνεται ἐπιπρόσθετα πῶς αἱ Στατιστικές τῶν AEI τῆς Γερμανίας δέν καταχωροῦν ὁμάδες ἀλλοδαπῶν φοιτητῶν
πού δέν ξεπερνοῦν τόν ἀριθμό 5 ἀτόμων.
σιαλίστή Ὑπουργό Παιδείας Bernhard
Σχολῆς στήν Ἀθήνα καί στή ΘεσσαλοἘπιλογικα ἀντί για σχόλυο
νίκη(2). Στό Πανεπιστήμιο τῆς Ἀθήνας Rust κ’ ἄλλοι 28 Γερμανοί Καθηγητές
ἀνακηρύχθηκαν μέ τήν εύκαίρία τῶν
ἐπίτιμοι Δίδάκτορες, ἕνας ἀριθμός πού,
Στά χρόνια τῆς Δικτατορίας τοῦ
Γ ίορτῶν τῆς Ἑκατονταετίας του (27
ὅπως γράφει ὁ Dblger δέν ’έφθασε οὔτε
Μεταξά σημειώθηκε μεταξύ ἀλλων καί
Ἀπρίλη 1937) ἐκτός ἀπό τόν ἐθνικοσοκατά προσέγγιση ἀλλο Κρατοςθ).
ἀξιοσημείωτη ἀνθηση τῆς Γερμανίκῆς

1) «ΕΛΛΑΣ-ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ». ”οργανο τῆς
Γερμανο-Ελληνικῆς Ἑταιρίας πού ἔὸγαζι· ὁ
Καθηγητής Eric/1 Zit‘bul'fh με’ τήν οἰκονομική
ὄοήθεια τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Ἱὸρύματος Ἀμ6ούργου καί τῆς Γερμανικῆς Ἀκαδημίας τοῦ

Μονάχου.
2) Ἡ γερμανική Σχολή τῆς Ἀθήνας ἱδρύθηκε
τό 1896, ἐκείνη τῆς Θεσσαλονίκης τό 1887.
3) Hellas-Jahrbuch 1937, s. 93. Πρὸλ. καί τό
ἄρθρα τοῦ Καθηγητῆ J. Irmscher, «Griechi-

sch-Deutsche Beziehungon vam I3. Jahrhunder! his zur Gclgenu'art» (Ἕλληνα-Γερμανικές σχέσεις ἀπό τό Ι3ο αἰῶνα μέχρι σήμερα)
στό Revue 111’s Etudes Sud-Est Europe’ennes 4
(I966) σσ. 355-370 (για περίπτωσή μσς ε’δῶ a.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΙΓΔΗΣ;

«Τό 1980
ἐμεῐς Θόι εἵμαστε
οἱ ρυθμιστὲς
τῶν ἐκλογῶνί»
Σέ μιά ᾁποκαλυπτική ουζήτηση, μέ τό
ANTI 6 ἀρχηγός τῆς ΕΔΗΚ.
Ο Ἀναλύει τίς αἰτίες πού ὁὸήγησαν στήν ἧττα
τοῦ Κ151/1901) στίς ἐκλογές τοῦ 1977
Ο Ἐξηγεῐ τούς λόγους γιά τούς ὁποίους «ὁ
Καραμανλῆς θέλει νά διαλύσει τήν ΕΔΗΚ»
καί τούς σκοπούς τῶν «ὁιευρυνθέντων».
Ο Χαρακτηρίζει τό «Κόμμα Δημοκρατικοῠ
Σοσιαλισμοῦ» σάν «ὑποκατάστημα τοῦ κ.
Καραμανλῆ...»
Ο Καταγγέλλει τή «συνωμοσία σιωπῆς καί
ὁιαὸολῆς» τοῦ Τύπου ἐναντίον τῆς ΕΔ HK!..
Ο Καταλογίζει εὐθῦνες 0’ 62671217917 τήν
Ἀντιπολίτευση γιά «τήν παραμονή τῆς Δεξιᾶς στήν ἐξουσία» καί ἀναλύει τήν ἀντίθεσή
του μέ τήν μεταπολιτευτική «κυόέρνηση
Ἑθνικῆς Ένότητας»...
O Διατυπώνει τήν πρόταση συνεργασίας
,ΕΔ ΗΚ - ΠΑΣΟΚ στίς ἐρχόμενες ἐκλογές σέ
περίπτωση πού αὐτές γίνουν μέ ἐνισχυμένη
ἀναλογική.
Ο Μιλάει γιά τήν «ἀνασύνταξη τῆς ΕΔΗΚ»
καί ὁιαπιστώνει ὅτι «ἀποτελεῖ 16 κλειὸί τῶν
πολιτικῶν ἐξελίξεων»...
Ὁλόκληρη ἡ συζήτηση εἶναι ἡ ἀκόλουθηᾙ 1
ANTI: Θέλω νά σᾱς ρωπῇσω για τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή σας 0117
Θεσσαλονίκη. Ποιά ἠταν ὴ ἁπήχηση πού Θρήκατε arr) Βόρειο. Ἑλλάδα;
ΖΙΓΔΗΣε Ἐπέστρεψα 0116, τή Θεσσαλονίκη περισσότερο ὑπό
ίκανοποιημενος. Μοῡ φαίνεται καταλυτική ὴ σημασία πού εἶχε ἡ
ὁμιλία μου στή Βουλή, κατα τη συζήτηση σε ὲπίπεδο ὰρχη ῶν
κομμάτων. 'H τηλεόραοη στήν ὁμιλία αὺτή με ὲμφανισε γιό πρῳτῃ
φορά οτόν Ἑλληνικό λαό, ἔστω καί κουτσουρεμενο. Ἀλλὰ ἡ εντὺπωση ὑπῆρξε καταλυτική...
.
ANTI: Ὑπῆρξαν καί ἅλΛες ἐνδείξεις για τή Θετική άπήχηση ἀὺ-

τής τῆς ὁμιλίας σαςῑ
24
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Στό Στρατοὸικεῑο τῆς χούντας.

,.
ΖΙΓΔΗΣε 'A116 όλη τήν ”Ελλαδα εἶχα τηλεφωνήματα, τηλεγραφήματα, γράμματα κ.λ.π. Ἀλλα αλλο να δεχεσαι τήν απήχηση στό
γραφεῖα σου καί ὀλλο να τή διαπιστώνεις στό δρόμοί. Παντοῡ
ὅπου πήγαινα 0'1 ὲκδηλώσεις τοῦ κόσμου ἠταν συγκινητικές.
Ὅπως μοῡ εἶπαν ατη Θεσσαλονίκη, όν καναμε αὺτή τή συνεστίαση πρίν ἕνα χρόνο, Θα ε’ίχαμε 20 στόμα, πρίν 6 μῆνες θα ε’ίχαμε 100 ανθρώπους. Στήν ἐκδήλωση αὺτή ἠταν καταπληκτικός ὸ
ὄγκος τοῦ κόσμου, αλλα καί ό τρόπος με τόν όποῑο αντεδρασε
οτήν ὁμιλία μου. Παλια στελέχη, τό ὁποῖα εἶχαν αδρανοποιηθεῑ
ἠρθαν v6 μοῡ δηλώσουν ότι από δῶ καί μπρός θα εκόηλωθοῡν δημόσια καί θα μποῠν στόν αγώναί..
ANTI: Ἠταν αὐτό ἀποτέλεσμα τῆς μεταδοσης τῆς ὁμιλίας σας
ἀπό τήν τηλεόραση, ἥ ἔχει σχέση με τήν «(Imam/111.1017» τοῦ κύpout; τοῦ κόμματος,·

ΖΙΓΔΗΣε Καί τα δυό. 'H ὁμιλία ὑπῆρξε επιθεόαίωση τῆς ανασὺνταξης πού ἐγινε στό διάστημα πού περασε. Βλέπετε ὁ κόσμος πού
ἠταν στό Κέντρο, καί παρέμεινε στό Κεντρο, ἐξ αἰτίας τῆς συνωμοσίας τῆς σιωπῆς καί τῆς διαθολῆς τόσο από τήν τηλεόραση καί
τό ραδιόφωνο όσο καί από τόν τόπο, θρίσκονταν σε μια κατάσταση
σύγχυσης καί όμηχανίας.
Τό τελευταῖα γεγονότα, όμως στό Κόμμα, η Συνδιασκεψη τοῦ
Δεκεμθρη. ὴ ἑκδοση τῆς ἰδεολογικής διακήρυξης τοῡ κόμματος
(προκαλῶ να μοῡν ποῡν ποιό αλλο κόμμα, τό τελευταῖα 50 χρόνια,
ἔκανε μιό ἱδεολογική διακήρυξη σαν αὺτή τῆς ΕΔΗΚ τοὺ Δεκεμθρη 1978), ὴ ανασυγκρότηση τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου καί τῆς ΚΕ,
ὅλα αὺτα ἀπέδειξαν στἰς μαζες τῶν ψηφοφόρων ότι ἡ ΕΔΗΚ ζεῖ καί
συνεχίζει τόν αγώνα. "011 ναί μεν ή ΕΔΗΚ περασε μια μεγάλη κρίση, όλλό τώρα, όφοῡ εξυγιανθηκε, προχωρεῖ στό δρόμο της. Εἶναι
συγκινητικες ol εκδηλώσεις επιδοκιμασίας πού ἔχω από τή Δεξιό
ἀλλα καί όπό τήν ”Ακρα Ἀριστερα, για τή γραμμή πού ακολουθεῖ
τό κόμμα μας.
·
ANTI: ‘A116 τό Κέντρο ὅμως,’ΖΙΓΔΗΣε Για τό 12% τῶν εκλογῶν τοὺ 1977 μπορῶ να σός πῶ
ὅτι, δέν εἶναι r116 12% αλλό μεγαλύτεροί 'A116 16 ΠΑΣΟΚ, εξόλλου,

άπό πολλοὺς ψηφοφόρους K61 στελέχη του, έχουμε 1112517001011ματα, έχουμε ἐκδηλώσεις πού λέγουν ότι ἐξέφρσσα τήν προοδευτική ἂποψη στή Βουλῆ. "011 1'1 γραμμή ποὺ ακολουθεῖ τό κόμμα,
εἶναι γραμμή 1106 n50106v51 v6 δεῖ ἐφαρμοσμένη ὴ μεγάλη πλειοψηφία 106 Ελληνικοῡ λαοῦ.
ANTI: Κάνστε προηγουμένως μιά v6517 καί είπστε 611 ὑπάρχει
μιά «συνωμοσία σιωπῆς» γύρω 6116 16 κόμμα καί γύρω .6116 16
np'60111n6 009. “Ἰσως 6 6009 «συνωμοσία σιωπῆς» δέν είνσι άκρι6119. ὑπάρχει μιά κριτική..
ΖΙΓΔΗΣ. Δέν ὑπῆρξε K0016 κριτική ἐπί ένσ χρόνο. Ύπῆρξε άντιδικία. ψεῦδος, δισθολή καί αποσιώπηση. Ἐγώ δέν φοθσμσι τήν
κριτική, τήν ἐπιζητῶ. Σέ κάθε συγκέντρωση 106 κόμματος ζητᾱμε
κριτική. “Υπῆρξε συνωμοσίαψεὺδους καί δισθολῆς. ”Ας έρθει K6110109 v6 06 διαψεὺσει σ’ σὺτό. Ἐπί 6va χρόνο τί άκούω;
“·Ἀς δοῡμε 601119 11016 51v01 16 πρόθλημα τό τωρινό καί γιατί έπι66911K5 6 Καρσμανλῆς O όλη αὺτή τήν προσπόθεισ v6 δισλὺση16
κέντρο- Για νά μείνει στήν. 650u010 ὴ δεξιά πρέπει v6 0116051 16
12%. Αν μείνει ἐτ’σι ὅπως εἶναι, 0 Καρσμανλῆς δέν θλέπει ξανά
ἐξουσία. Γιατί οί ἐπόμενες ἐκλογές, 6v γίνουν μέ σπλή- σνσλογικὴ
δέν 106 ἐξασφαλίζουν κοινοθουλευτική πλειοψηφία. "Av γίνουν 06
ένισχυμένη άναλογική, τότε νομίζω πῶς δέν 96 ξσνσγίνει τό λάθος
τοῦ 1977. Θά συνενωθεῖ ἡ ΕΔΗΚ καί τό ΠΑΣΟΚ καί ἐπομένως θά
χάσει τό παιχνίδι. Πλειοψηφικό δέν τολμᾱ v6 K6v51. γιατί 96 συναντήσει άλλες δυσκολίες. ”Αρα γιά νά κρατηθεῖ στήν ἐξουσία πρέπει νά διαλύσει τό 12%'.— 1106 ὃν μείνει 6v61101po,96 άποτελέσει
σοθαρό πόλο έλξεως τῶν δυσσρεστημένων τῆς Νέας Δημοκρατίσς
”Ας δοῡμε τώρα συστηματικά πῶς τίθεται τό πολιτικό πρόθλημα
σήμερα. Γιατί ὑπάρχει σὺτή 1'1 06v1011 κρίση 0111v';EM660
H πολιτική δέν εἶναι φιλολογία, εἶναι πράξη. Βέ6α1σ, 1'1 πολι-

τικτή πρέπει v6 εἶναι φιλοσοφημένη πρόξη, όλλοιῶς δέν ξέρεις 1106
κατευθύνεσαι.
2. Όποιος άνσκστεύεται μέ τήν πολιτική, έχει 6V0 στόχο, τήν
ἐξουσία.
_ 3. Στή δημοκρατία ἡ ἐξουσία, πρέπει νά μεταθάλλει φορέα,
γιατίάν τήν ἐξουσία άσκεῖ συνεχῶς ένα κόμμα, τότε δέν έχουμε
δημοκρατία. ἐχουμε ένσ καμουφλσρισμένο κσισσρισμό. Αὺτές εἷναι 3 6ασικές άρχές γιά ένα δημοκρατικό πολίτευμα.
Στήν Ἑλλάδα τήν ἐξουσία δοκεῖ 6116 16 1935 ἡ δεξιά, μέ ἐλάχιστα διαλείμματα άλλης άπόχρωσης κυθερνήσεων καί μέ ένσ μόνο
6116 16 1952. "E101 65 όρισμοῡ τό πολίτευμα δέν εἶναι δημοκρατικό.
Ἐφ’ 600v δέν λειτουργεῖ σύμφωνα μέ τίς θσσικές άρχές καί δέν
ἐπιτρέπει τήν μετατόπιση τῆς ἐξουσίας δέν εἶναι δημοκρατικό. Τό
θέμα μσς ἐπομένως εἶναι πῶς θά φὺγει ὴ δεξιά 6116 -τήν ἐξουσία.
A616 εἶναι τό πρόθλημσ. Ὅσα κόμματα λένεῑ Δέν θισζόμαστε νά
διώξουμε τή δεξιά γιατί θέλουμε προηγουμένως νά δημιουργηθοῡν ol 11006110960519 γιά νά ἐπιθάλουμε τή δική μσς ίδεολογία,
τότε δέν εἶναι άντιπολίτευση. Καί 6001 λένε πώς διεκδικοῡν· τήν
ἐξουσία μετά 6116 3- 4 χρόνια πάλι δέν εἶναι σντιπολίτευση. Βοηθοῡν τή δεξιά νά μείνει στήν ἐξουσία. ιατί 0516 2- 3 χρόνια δέν
ξέρουμε τί συνθῆκες θά υπάρχουν. ’ἰνντιπολίτευση εῖναι ἐκείνη
1106 θέλει v6 διώξει τώρα τή δεξιά. Γιατί ποιά εἶναι ἠ κατηγορία
κατά τῆς δεξιᾱς;
Σάν κυθέρνηση άπέτυχε πατσγωδῶς καί στόν ἐσωτερικό καί
στόν ἐξωτερικό τομέα. Στόν ἐξωτερικό τομέα ξέρετε 1106 069
όδήγησε. - στήν άμφισθήτηση τῆς ἐδαφικῆς σκεραιότητσς τῆς
χώρσςί Στόν ἐσωτερικό 10060 K01 μόνο ἡ οίκονομική K016010011
δημιουργεῖ τέτοια άδιέξοδα, ὥστε νά άπειλοῡνται έπικίνδυνες κοινωνικές σνσστατὼσεις. Τό θέμα τοῦ πληθωριομοῡ, ἡ ἀνελευθερία
στό συνδικαλισμό, ὴ δοκιμασία τοῦ αγροτικοῡ κόσμου εἶναι χαρακτηριστικά παραδείγματα άποτυχίσς. Αὺτή ἠ άποτυχία εἶναι 6116λυτη. K01 γι· αὑτό πρέπει νά φύγει ἡ δεξιά 6116 τήν ἐξουσία. Τό
πρόθλημσ 666010 εἶναι «111119 96 φὺγει».
ANTI: ‘H 65516 παραμένει στῆν ἐξουσία· καί ἔχει μιά κυΒέρνηση
πού 111v ἐκπροσωπεῑ. Ὅμως Θά ἐπρειτε θέθσισ κανείς ’νά πσίρνει
ὺπόψη καί τίς άστοχίες τῆς δημοκρατικῆς άντιιτολίτευσης,..
ΖΙ ΓΔΗΣ; Δέν φτάνει μόνο v6 51001 6v11951'09. ἄν θέλεις νά άλλάξει 1‘1 κυθέρνηση. Καί 0616 σποτελεῑ σαφῆ ἐπίκριση τῶν κομμάτων τής άντιπολίτευσης. Γιατί ἡ δεξιά 6v K01 εἶναι μειοψηφίσ στό
λσό κστορθώνει v6 v1v5101 11501010010K6 κοινοθουλευτική πλειοψηφία. καί νά νέμεται τήν ἐξουσία. 'O έκλογικός νόμος εῐνσι σὺτός
1106 05101061151 τή λσϊκή μειοψηφία σέ κοινοθουλευτική πλειοψηφία. Τό γεγονός, 601119. 611 ἡ δεξιά, θρίσκετσι στὴν ἐξουσία συνεχῶς, ἀποτελεῖ καί φτσίξιμό τῆς άντιπολίτευσης. Ἑμεῖς τῆς δίνουμε τή δυνατότητσ v6 6010115101 στῆν ἐξουσία. Γιατί ἐμεῖς τή
θοηθόμε στό v6 ἐπιθάλλει 1069 ἐκλογικούς νόμους 1106 τῆς 606σουν, όπως ἐπίσης νά ἐπιτυγχάνει μ’ 061069 16 στόχο της. K01 γιά

νά 11605 06 1100K11K6 πράγματα, γιά v6 δεῖτε τί συμθσίνει, πόσο
έξυπνσ καί σδίστσκτα δούλεψε μετά τίς ἐκλογές 106 ’77 ὸ Καρσμανλῆς καί πόσο ἐμεῑς τόν θοηθήσαμεί...
· ANTI: T6 κόμμα, ὅχι ἐσεῑς, ἴσως...
ΖΙΓΔΗΣ Αὺτοί. ποι-ἰ έλεγαν 611 όνῆκσν στό κόμμα καί 610v νόμισαν ότι Θουλιάζει ἐσπευσσν 06v 16 nov11K10 νά τό ἐγκαταλείψουν καί v6 ζητήσουν άλλη σανίδα σωτηρίαςί...
OI ἐκλογές του ’77 ἠταν 016 άπογοήτευση γιά τόν κ. Καραμσνλῆ,
ό 6110109 τίς έκαμε γιά v6 θγάλει 240 δουλευτές K01 v6 ἐνισχύσει
τό .54°/ 106 1974. Ἐν τούτοις ἐπεσε στό 42%.Bo1’191105 σ’ 0616 K01
6 Στεφανόπουλος. Γιατί 6v δέν κστέθσινε χωριστά ό Καρσμανλῆς
96 ἐξασφόλιζε δχι μόνο τήν κυθέρνηση, σλλά τήν παντοδυναμία...
ANTI: Kal πάλι ὅμως, 6v 6 Στεφανόπόυλος δέν K016601v5.1'7 Δε516 «ιιπεφωτισμένη 1'1 910010111111...
ΖΙΓΔΗΣ Πολλές φορές ἡ άντινομίσ εἶναι καταλυτικός 11006yov109 στῆν ίοτορίσ. '0 Στεφσνόπουλος έσωσε τή δημοκρατία, 6v K01
6.66010 δέν κατέθηκε γ1’ αὑτό. Η χωριστή κάθοδος τῆς 6K009 655169 6011005111v ,πσρσδοσιακή δεξιά ποὺ κυθερνᾱ τήν Ἐλλάδα 6116
16 '52. Περιόρισε τόν Καραμσνλῆ στούς 172 θουλευτές καί τόν
έκσνεΥ όνῖκσνο νά πραγματοποιήσει αὺτοδύνσμος 660 στόχους
πού ἦταν θασικοί τῆς πολιτικῆς του;0 N6 ἐπικυρώσει τή συμφωνία τῆς έντσξής μσς στήν EOK 6116 τή
Βουλῆ.
Ο Νά πάει στήν Προεδρία.
A616 ἦτσν τό θσσικό συμπέρασμα τῶν ἐκλογῶν τό όποῖο K016λσθε άμέσως ό Καρσμανλῆς καί χωρίς v6 x6051 χρόνο αποφάσισε
νά όντιδράσει άποφσσιοτικά.
ANTI: M6 111 «615606v017»;
ZII'AHI: K01 γιΙ σὺτό προσέφυγε στή «διεύρυνση» M516 119 έκλογές σφοῡ 5165 6 Καρσμανλῆς ότι οὔτε στήν προεδρία μπορεῖ νά
πάει, 0615 τήν ἐντσξη νά ἐπικυρώσει 6116 τή Βουλῆ, αὑτοδυναμα,
σκέφθηκε νά ἐπιτεθεῑ κατά τῆς ΕΔΗΚ. ”Αν μπορέσω, εἶπε, v6
προσαρτῆσω τήν ΕΔΗΚ, έλυσα τό πρόθλημσ; 172 06v 15 ἴσον 187.
A616 K01 6111x510n05 0516 119 ἐκλογές, γιά νά έπιτὺχει 1069 666
100 016x069. Kai 16 πέτυχε γιατί άπόσττασε 6116 τήν κοινοθουλευτική δὺνσμη τῆς ΕΔΗΚ 11 θουλευτές, 1106 51v01 110696001 νά τόν
ἐξυπηρετήσουν στό σχέδιά του.
'H «6156puv011». όμως, άπέτυχε ἐντελῶς 6116 άπόψεως προσελκύσεως όπσδῶν 106 K6000109. Πράγμστι, 1'1 μεγάλη μάζα τῶν 6110δῶν μσς 106 12%, όχι μόνο δέν πῆγε μαζί μέ 1069 «μηδίσαντες»,
ἀλλά ἀντίθετα άγσνάκτησε καί συσπειρώθηκε γύρω 6116 16 K6000.
Ἑτσι ἡ ἐπιχείρηση «ιδιεὺρυνση» χρειάστηκε v6 συνεχισθεῑ μέ άλλη
μορφή πλέον, καί ἡ τελευταία, στήν όποίσ κατέφυγον, εἶναι 1'1 δημιουργία τοῦ δῆθεν «κόμματος τοῦ Δημοκρατικοῠ Σοσιαλισμοῡ».
Ἀλλά, πάνω 0' 0616. νομίζω ότιθά μιλήσουμε καί άργότερσ.
'0 K. Καρσμανλῆς, γιά νά ἐπιτύχει τό σκοπό του προσέφυγε στήν
ἐξαγορά τῶν θουλευτῶν καί στελεχῶν τῆς ΕΔΗΚ, μέ πλουσιοπαροχσ καί ποικίλης φύσεως άντσλλάγμστα. Προσέφυγε δηλαδή πάλι
στή μέθοδο τῆς διαφθοράς τοῦ πολιτικοί] κόσμου, ὅπως ἐκσνε ἡ
δεξιά καί στά 1965.
Ἐνεργεῖ δέ κσί πάλι μέ τήν “ίδισ τεχνική. Μετσχειρίζετσι δηλ. τή
μέθοδο τῆς λεγόμενης σαλσμοποίησης». Δίνει δηλαδή στή δημοσιότητσ. δχι τσυτόχρονα, όλα 16 6v60010 τῶν έξσγορσσθέντων,
άλλό K016 660519. γιά νά συντηρεῖ τό κλίμα συγχίσεως καί νά ἐμφανίζει ότι ἠ ΕΔΗΚ τελρῑ-σέ 016 K016010011 συνεχοῦς δισλύσεωςί...
Ξέρω δτι τήν προσεχη Κυρισκή, 96 ἐξαγγελθεῑ ἠ προσχώρηση
στῆ N. Δ κάποιου μέ ένσ γνωστό πολιτικό 6v00a (Πσπαπολίτης).
”Οταν γίνει σὺτό (σ.σ., ἠδη ἐξαγγέλθηκε), τότε θά δεῖτε πόσο δίκιο
εῐχσ 610v μιλοῡσσ γιά προῖκες στή Βουλή...
Πολλοί διερωτοῡντσι γιστί τόσα στελέχη τῆς ΕΔΗΚ, μετά τήν

ἐκλογική ἧττα. ἠταν τόσο πρόθυμα v6 «650v0000906v» K01 νά
προσχωρήσουν σι’-ἠν πσράτσξη 1106 πολέμισαν τόσο πολύ μέχρι καί
τίς ἐκλογές. Ἠ ἐξήγηση εῖναι ἁπλῆ. ”Ολοι 06101. 0516 τήν έκλογική
ἢττα, έχσσσν τήν ἐμπιστοσύνη τους στό K6000. έχσσσν τήν ἐλπίδα
ότι 96 011000600v νά ἐκλεγοῡν ξανά δουλευτές ἤ v6 γίνουν
ὑπουργοί. K01 ἐπειδή τό ὓψιστο άγσθό γι’ 061069 51v01 «τό 651111μα . πρόθυμα άντσποκρίθηκσν στό κάλεσμσ 06106 1106 61096151
τήν ἐξουσίαί Πρόκειται γιά 16 «κουρσσμένσ πσλλικάριση τῶν παλαιῶν χρόνων καί τούς σδίστακτους άρριθιστές πού είσχώρησαν
στό κόμμα 0516 τή μεταπολίτευση,
“Αντικείμενο τῆς «διευρύνσεως», σέ όλες της 119 μορφές, εἶναι
φυσικά, ὴ δημιουργία πολώσεως - πού γιά τόν κ. Κσρσμσνλῆ εἶναι
1'1 06v11 διέξοδος γιά νά διστηρηθεῑ καί μετά τίς προσεχεῖς ἐκλογές, ἡ δεξιά οτήν ἐξουσία.
Ἀλλά 6 K. Καρσμανλῆς εἶχε συνειδητοποιήσει πολὺ νωρίτερσ
τήν ἀνάγκη τῆς πολώσεως γίό τό σκοπό αὑτό. Καί γιά τοῦτο τόν
κστάγγειλσ, τόν M60110 106 ’77, ότι μή έχοντσς 1116 τήν πλειοψη25

λο. Αὑτός ἠξερε δτι δέν μποροῦσε νά γίνει ἀρχηγός.
φία τοῦ λαοῦ εἶχε adv Βασική του έπιδίωξη τήν πόλωση. Γι· αὑτό
ΑΝΤΙτΤέΘηκε ποτέ Θέμσ μετσσχημστισμοῡ ἢ διάλυσης τῆς ΕΔΗΚ;
καί ἐγκατάλειψε ἀπότομα ἀπό τότε -νά προθάλλει τό Μαῦροι» καί
ΖΙΓΔΗΣι ”Οχι, καί αὑτή ἠταν ή γραμμή μου εὑθὺς μετά τήν ἐκἀρχισε νά «προθάλλει» τόν Ἀνδρέα. Ἠταν τό πρῶτο ἀρθρο που
λογή μου ώς προέδρου τῆς Διοικοὺσης Ἐπιτροπῆς. Στή συζήτηση
ἐγραψσ μετά τή μακρά μου σιωπή. ῦστερα ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ '74.
ὅμως στή κοινοθουλευτική ὸμάδα προκειμένου νά ἐκλεγεῑ ἀρχηΝομίζω δτι τά γεγονότα μέ δικαίωσσν. Μετσχειρίσι-ηκε κάθε μέσο
γιά νά θγάλει ἀπό τὴ μέση τό κόμμα τῆς ΕΔΗΚ, ἐμπαίζοντας τόν
γός, ό Κανελλόπουλος ἀφοῦ είδε ότι δέν εἶχε καμιά ἐλπίδα vd γίτότε ἀρχηγό του καί rd στελέχη του ότι θέλει νά κόνει κυθέρνηση
νει ὁ “ίδιος ἐπιχείρησε νά πάρει μερικούς θουλευτές καί νά διαλῦἘθνικῆς Ἐνότητας, καί έται κατάφερε vd τό ἐξευτελίσει πρίν ἀπό
σει τό κόμμα. Ἠταν ἀρνητική ἡ στάση του. σέ δλσ τά θέματα. Ἀλλωστε ξέρσμε ότι εἶχε συζητήσεις μέ τήν κυθέρνηση γιά νά γίνει
τίς ἐκλογές. Μέ τόν τρόπο αὑτό έδωσε στόν “Ελληνικό λαό τήν
ἐντὺπωση δτι ό Ἀνδρέας ήταν ό μόνος ἠγέτης τῆς ἀντιπολίτευ- ‘ ὑπουργός Συντονισμοῦ. Τελικά όμως τόν έκανσν Οίκονομικῶν,
σης. Μέ αὺτούς τοὺς χειρισμούς στή Βουλῆ (ἀπό τόν Μάρτιο μέχρι
γιατί ἢρθε τό κῦμα τῶν παλιὼν ἀποστατῶν - τοῦ Μητσοτάκη - ποὺ
τίς ἐκλογές). τό ΠΑΣΟΚ ἐμφανίσθηκε adv ἡ μόνη πραγματική
τόν σκέπασεί...
Ἠ δεῦτερη προσπάθεισ τοῦ Καραμανλῆ γιά νά καταλάθει τό
ἀντιπολίτευση, ἐνῶ ὴ ΕΔΗΚ. adv ἕνας παράγοντας πού μποροῦσε
κόμμα ἐγινε μέ τόν Πεσμαζόγλου. '0 Πεσμαζόγλου ἀν γίνοντσν
εὔκολα νά ἐξαγοραστεῖ καί vd ταυτιστεῖ μσζί του. Ἑτσι πήγσμε
ἀρχηγός θά συνεργαζόταν μέ τόν Καραμσνλῆ σέ μιά κυθέρνηση
οτίς ἐκλογές μέ μιά πλήρη ἀναξιοπιοτία τοῦ κόμματος τῆς ΕΔΗΚ.
δῆθεν Ἑθνικῆς Ἑνότητσς. Θέλει νά ἐχει ή Ν. Δ. ένα ὑποκατάστημα
Βέθαισ θοὴθησσν a' αὑτό, καί τά ἐσωτερικά τοῦ κόμματος.
“Εκείνη τήν ἐποχή ὑπῆρχον διάφορες, ἀλληλομισοὺμενες κλίκες
δῆθεν««ιοσοσισλιστικό γιά νά λέει ότι δέν εἶναι τό κόμμα τῆς ἀντίστό κόμμα...
δρασης καί τῆς συντήρησης, ἀλλά Κεντρῶο καί σοσιαλιστικό. Ἔτσι
θέλει νά ἐμφανίζεται.
“Ἀλλοι ἐμφανίζονταν adv κεντρῶοι. ἀλλοι adv σοσιαλιστές. ‘H
Ὺπῆρξε τέλος καί μιά ἀλλη προσπάθεισ ἀπό τους ἀνθρώπους
μεγάλη μάζσ, οί όπαδοί τοῦ κόμματος, εἶχαν ζσλιστεῑ καί δέν ἡξετοῦ Μαυρου, 0'1 ὁποῖοι δέν κατάλαθσν γιατί πσρσιτήθηκε ὁ ἀρχηρσν τί νά κάνουν. ”Ολσ αὑτά θοήθησαν στήν ἀνσξιοπιστίσ τοῦ κόμγός τους. Τοῦ ἐπσνσλάμόανσν; «Τώρσ ποῦ σ’ ἐχει ἀνάγκη ό Κσρσματος μέ ἀποτέλεσμα τό 12% οτίς ἐκλογές.
μανλῆς παραιτήθηκες; 'O Καρσμανλῆς θά πραγματοποιήσει τίς
ANTI: Μεγάλη εῙναι δμως ὴ εὑθύνη τοῦ κόμματος, τῶν φορέων
ὑποσχέσεις του. δίνοντάς σου τό πρῶτο ῆ τό δεύτερο πόοτο σέ
τοῦ κόμματος...
μιά κυθέρνηση συνεργασίσς, ποῦ εἶναι ἀναπόφευκτη τώρσ»Ι..
ΖΙΓΔΗΣτ Βέθσια... "Av σέ δουλέψει ὁ ἀντίπαλός σου ἐπιτυχῶς,
Αὺτή ήτσν ἡ τριμέτωπη ἐπίθεση πού ἀντιμετώπισε τό κόμμα. εὑφτσῖς ἐσῦ. '0 Καρσμανλῆς εἶναι ό κατ’ ἐξοχήν κομματάρχης, ή
σύγχρονη ἐκδοση τοῦ Τσουμπέ. Τοῦ θγάζω τό κσπέλλο adv κομ- - θύς μετά τίς ἐκλογές καί τήν ἀνάδειξή μου σέ πρόεδρο τῆς Διοικο ῦσας Ἐπιτροπῆς.
μστάρχη. Γ1’ αὑτό ὑποστηρίζω δτι εἶναι πολὺ μεγάλη ἠ εὺθὺνη τοῦ
Ξέρετε πῶς έγινα πρόεδρος τοῦ κόμματος. Οῦτε ὑποψηφιότητσ
κόμματός μου, ὁπως κσί δλης τῆς ἀντιπολίτευσης, γιατί διατηρεῖέθεοα. οὔτε τό ζήτησσ ἀπό κανέναν. Αὑτοί οί ἐκπρόσωποι τῶν
ται στῆν ἐξουσία ή Δεξιά. Ἀλήθεια, τί ἡθελε ἡ ἀντιπολίτευση, τήν
ἀκραιφνῶν ἀντιδεξιῶν τοῦ 12%. δηλ. ό Χοῦτσς καί ὁ Βενιζέλος
ἐνισχυμένη ἀνσλογική τό 1977; Δέν ῆξεραν ότι χάριζσν τήν ἐξουμοῡ τό ζήτησον...
σία στόν Καρσμανλῆς ”Αν ῆθελαν νά γίνεί ἀλλαγή φορέως ἐξουANTI: Γιατί τό 12% ἐκπροσωποῡσαν σὺτοί οί δυό καί δχι ol ἀλσίας, δέν έπρεπε νά δεχθοῦν τό νόμο τῆς ἐνισχυμένης ἀναλογιλοι,·
κῆς. Θά μποροῦσαν ἀκόμα νά τόν ἐκμεταλλευθοῦν πρός τό συμΖΙΓΔΗΣ; Γιατί σὺτοί ἢτσν οί ἀσυμθίθσστοι μέ τή Δεξιά. Τό 12%
φέρο τους κατεθσίνοντας ΕΔΗΚ καί ΠΑΣΟΚ μαζί. Ἀλλά οὔτε ἠ
δέν πάει μέ τή δεξιά I— όσοι ἠταν νά φὺγουν ἐφυγσν - οὔτε δμως
ΕΔΗΚ, οῠτε τό ΠΑΣΟΚ ῆθελαν νά φῦγει ό Καρσμανλῆς ἀπό τήν
εῙναι ἐτοιμοι νά nave σέ σχήματα τῆς Ἀριστερας. Στίς ἐκκλήσεις
ἐξουσία. Τό μέν ΠΑΣΟΚ νομίζοντας δτι δέν εἶναι ὥριμα ἀκόμη rd
τοῦ Χούτα καί τοῦ Βενιζέλου, εἶδα τίς ἐκκλήσεις τοῦ 12% καί χωπράγματα γιά νά κυθερνήσει, ὴ δέ ΕΔΗΚ γιατί δέν μποροῦσε μόνη
ρίς τότε vd ἐχω κσμιά πρόθεση. εἶπα ότι ἀνταποκρίνομσι στήν έκτης νά διεκδικήσει τήν ὲξουσίσ καί μέ τή σκέψη πώς μόνο ἀν
κληση. ”Οταν εἶδα rd πράγματα μετά τή πρώτη πρές - κόνφερανς,
ἀκουμποῦσε στόν Καραμανλῆ θά μποροῦσε νά γευτεῖ ἐνσ μέρος
τῆς 30 Νοέμθ. 1977, δτσν rd ndvra ἀποκαλυφθηκαν, ἀποφάσισσ νά
ςί...
πολεμήσω τή συνωμοσία τῆς καθυπότσξης τοῦ κόμματος στή δεANTI: Πάντως πολλοί ηιστεύουν δτι ό κόσμος δέν ἀκολούθησε
ξιά καί νά τή μσταιώσω. Αὑτό νομίζω τό πέτυχσ, γιατί εῐχσ τή συντήν ΕΔΗΚ δχι τόσο ἐξ σίτίσς τῶν ἐσωτερικιῦν της προβλημάτων τά
εργασία αὑτῶν τῶν δὺο, ἀλλά καί τοῦ Μπαντουθά καί τοῦ Ξυλοῦdroid ιίις τήν ἡμέρα τῶν έκλογῶν δέν εἶχαν θγεῖ πρός τά ἐξω, ἀλλά
ρη. Αίσθσνόμουνσ, ὅμως, ότι εἶχσ πάντοτε καί τήν ἠθική συμπαρόγιατί ἐμφανίστηκε «ἀνσξιόπιστηι. Μέ ἀλλα λόγια στῆ συνείδηση
στσση ὁλοκλήρου τοῦ 12%. Δέν ὑπῆρχε ψηφοφόρος τοῦ Κέντρου,
τῶν Κεντρώων τσυτίστηκε μέ τη NA. Τό ποσοστό πού έχασε ἐξάλποὺ ὁταν μέ έθλεπε δέν ἐπιδοκίμσζε τή γραμμή μου.
λου δέν τό πῆρε ό Καρσμανλῆς, ἀλλά τό ΠΑΣΟΚ πού ἠταν ῆ οὺσισANTI: Δηλσδή αὐτοί εκφράζουν τό 12% γιατί ἔμειναν κοντά σας,·
στική ἀντιπολίτευση τότε.
ΖΙΓΔΗΣι Ὄχι γιατί έμειναν κοντά μου, ἀλλά γιατί δέν θέλησσν
ΖΙΓΔΗΣ Td στελέχη ὴτσν μουδισσμένσ γιατί γνώριζσν τή φαγωνά γίνουν δργανα τῆς Δεξιάς. Δέν ἐπιζητοῦσαν ὑπουργεῖσ. Δέν
μάρσ μέσα στό κόμμα. Αῦτή όδήγησε σέ μιά πολιτική σῦγχυση κσί
τελικά στήν ἀνσξιοπιστία. Ἠ ΕΔΗΚ έλεγε ὁτι ἠταν σοσιαλιστική καί - ἤθελσν ἐπίσης νά πάνε στόν Ἀνδρέα ὴ στ”ήν Ἀριοτερά. Ἀντίθετσ
οί ἀλλοι, οί «μηδίζοντες» έλεγσν «γιατί νά κλείσουμε τήν πόρτα a'
ol ἐμφανιζόμενοι σάν σοσιαλιστές ἠταν πολλές φαρές τά φερέαὑτά ποῦ προσφέρει ό Καρσμανλῆςμο Αὑτοί ποῦ έμεινσν ὑπηρέτηφωνσ τῆς πολιτικῆς τοῦ Καρσμανλῆ. π.χ. στό θέμα τῆς EOK. Ἀλλά
σαν τό πνεῦμα ποῦ ἀνέφερα καί πίστεψσν ότι δέν πρέπει νά γίνει
καί οί «όρθόδοξοιι κεντρῶοι, ἀπό ἀπέχθεια πρός κάθε τί τό σοσιατό Κέντρο ὑπηρέτης τῆς Δεξίᾶς. Οῠτε νά προχωρήσει α’ ἐνσ aoλιστικό έμφσνίζονταν συχνά ὡς συνοδοιποροῡντες μέ τόν Καρασιαλισμό πού δέν πείθει ότι εἶναι στά ἐλληνικά δεδομένα. Τό θέμα
μσνλῆ. “Ετσι δέν ῆξερες ποιά όμάδσ ἤθελε vd πάει πρῶτα στόν
εἶναι ἀντικειμενικό καί ίδεολογικό. Γι’ αὑτό τό λόγο ἐξέφρασσν τό
ΚαρσμανλῆἈλλά μέ τόν τρόπο αὑτό καταστράφηκε ή ἀξιοπιστία
πνεῦμα τοῦ 12%.
τοῦ κόμματος καί ἐπισσε τό σύνθημα ποῦ ὑπῆρξε καταλυτικό; «Tl
Δέν θέλησσ ἐγώ τόΔ Συνέδριο γιά τήν όριοτική ἐκλογή ἀρχηγοῦ.
Μαῦρος τί Καρσμανλῆς. - Ti EAHK τί NA:Ὲπέμεινα vd γίνει σέ μερικούς μῆνες, ἀφοῦ πρῶτα ἀνσσυνταΑὺτό ἀπογοήτευσε τοῦς ἀκραιφνεῖς ἀντιδεξιοὺς όπαδους μσς.
χθοῡν ol όργανώοεις τῆς δάσης, γιά vd μπορέσουν vd έκλεγοῦν σ’
Ἀρκετοί ἐφυγσν καί πήγαν στό ΠΑΣΟΚ, OI «σοσιαλίζοντες» ἀντιαὑτό πραγματικοί έκπρόσωποί της. Ol ὁμάδες δμως, τῶν ·ΚενΘέτως ἀλλά καί οί παρσδοσισκοί φιλελεύθεροι σκέφθησαν διαφοτρώων» τοῦ Μαύρου καί τῶν «Σοσιαλιστῶνπ τοῦ Πεσμαζόγλου
ρετικά; Ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε πραγματικὴ διαφορά μέτσξὺ ΕΔΗΚ,
ἐπέμενον νά γίνει ἀμέσως ή σύγκλησὴ του. Ἠτσν ή πλειοψηφία
N.Δ. γιατί vd μή πᾶς ἀπ’ εὐθείας στό κόμμα τῆς ἐξουσίας, γιά καλστή K.O. Καί ἐγώ δέχθηκσ τήν ἀπόφασή τους. Καί ἐγινε τοῦτο τό
λίτερη ἐξυπηρέτησης "Era: ἡ ΕΔΗΚ έχσσε Eva σημαντικό ἀριθμό
πρωτάκουστοί ”Οσοι εἶδαν ότι δέν μποροῦσαν νά ἐξσσφσλίσουν
ψηφοφόρων πού ψήφιοσν τή ΝΔ καί Eva μικρότερα ποῦ ψήφισε
τήν πλειοψηφία τοῦ Συνεδρίου, ἀποχώρισσν ἀπό τό κόμμα πρίν
ΠΑΣΟΚ “Από τόν Καρσμανλῆ πάλι έφυγαν οί ΕΑΜογενεῑς, που τόν
συγκληθῆ (Κσνελλόπουλος). ”Αλλοι ἐπιχείρησον μέ τήν ἀνταρσίσ
εἶχαν ψηφίσει στά 1974.
τῆς Νεολσίας νά τό δισλὺσουν (Πεσμαζόγλου)- ἐθεσσν τούς ἐσυANTI: Ἀλλά ἀς γυρίσουμε ard σημερινά...
τοὺς τους ἐκτός κόμματος γιά νά μέ κατηγοροῦν κατόπιν δτι τοὺς
ZII'AHE: Μόλις ό Καρσμανλῆς κατάλσθε ότι δέν μποροῦσε μόδιέγραψα. Καί οί όπαδοί τοῦ κ. Μαύρου, τέλος, ἀφοῡ έδωσαν τήν
νος του vd ἐπιτύχει τοὺς δυό Βασικοὺς στόχους, πού προανέφεμάχη στό Συνέδριο, καί έχσσσν. τό κατάγγειλαν ὡς... παράνομο καί
pa. έκσνε τήν ἐπίθεση γιά vd κστσλάθει τό κόμμα. Τήν έκσνε μέ
ἐφυγαν ἀπό τό κόμμσί... Ἒφυγσν καί σῦτοί μόνοι τουςί Κανείς δέν
δυό τρόπους; Ὺποσχέθηκε σέ ἐπίδοξους ἀρχηγοὺς vd τοῦς κόνει
τοὺς διέγραψε πσρά τίς ἀνσκρίθειες τοῦ ΤῦπουΙ...
ἀντιπροέδρους. ἀν ἐφερνσν δλο τό κόμμα συνταγμένο μσζί τους.
Γιστί έφυγσν λοιπόν; Προφανῶς μόνο, γιατί ἀπελπίοτηκσν ἀπό
Καί ἐνθάρρυνε ἀλλα στελέχη νά τορπιλλίαουν, νά δισλῦοουν τό
κόμμα γιά νά μσζέψει τοὺς δουλευτές του στή N.A. 'H ἐπίθεση γιά . τήν ἀνυποχώρητα ἀντίθετη πρός τή δεξιά θέση μουΙ...
Αὺτή ήταν ὴ τριμέτωπη ἐπίθεση. πού ἀντιμετώπισε τό κόμμα,
vd δισλυθεῑ τό κόμμα έγινε θσσικά ἀπό τόν ’Θσνάση Καννελόπου-
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εὐθύς μετά τίς ἐκλογές καί τήν ἀνάδειξῆ μου σάν πρόεδρο τῆς
Διοικοὺσας Ἐπιτροπῆς.
ANTI: Σᾱς κστηγοροὺν γιά ἐμπάθεια καί γιά τήν πολιτική γλωσσσ
ποὺ χρησιμοποιεῑτε καί ποὺ εἶναι άπό σκαμπρόζικη έως έπιθετικῆ...
ΖΙΓΔΗΣι Τό προσόν μου εἶναι d τρόπος nod μιλάω. Χιοῦμορ καί
σαρκασμός. Χιοῦμορ καί σσρκαομός εἶναι ol ἐκδηλώσεις τοῦ πολιτισμένου ἀνθρώπου. Μέ τό χιοῦμορ καί τόν σσρκσσμό όλοι oI Φαρισαῖοι γελιοποιοῦντσι. Ἐνοχλοῦνται ὁπωσδήποτε καί ἀπό rd δυό.
Καί κσταφεὺγουν στό ψεῦδος καί τή συκοφαντία. Προσπάθησσ νά
τοῦς κρατήσω a' ένα ἐπίπεδο καλῆς συμπεριφορᾶς. Τοὺς εἶπα
ἐλατε νά μοῦ πεῖτε ποιές εἶναι οί δισφορές μσς. Nd τίςσυζητήσουμε νά θροῦμε μιά λὺσηί. Στό σπίτι μου, στό γραφεῖο μου, στό
σπίτι σας. ’Ὀπουδήποτε Δέν πῆρα άπάντηση. Ἀντίθετσ δέχθηκα
καταιγισμὸ ἀπό ὑθρεις, καί λοιδορίεςί
ANTI: Εἴπατε νά μῆν προσωποποιοῦμε τά πράγματα. Νομίζω ότι
ἐνας άπό τοὺς λόγους ποὺ έφυγαν ἀπό τό κόμμα εἶναι σὺτή ἠ
προσωποποιήση ποὺ ὑπάρχει στίς δισφωνίες σας, Λένε ἐξ ἀλλου
ότι δέν εἷστε συνεργάσιμος...
ΖΙΓΔΗΣε Εἶναι τό κσλλίτερο «κοπλιμέντου ποῦ μοῦ κάνουν. Μή
έχοντας νά μοῦ προσάψουν τίποτε ἀλλο, θρῆκαν αὑτό τό σωσίθιοί
Nd σας τό πῶς «Συνεργάσιμος» τί έννοια έχει; Μῆπως ἀρσγε ἐννοοῦν ότι δέν κάνω μικρότητες, ότι δέν κάνω κομπίνες, ότι δέν
κάνω μικροσυ μθιθασμοὺς, ἀπεχθάνομαι τίς κουτοπονηρίες καί δέν
προδίδω τίς άρχές μου; Ρωτῶ dv ἐγινσν πουθενά τόσο δημοκρατικές συζητήσεις ὁπως γίνονται στήν ΕΔΗΚ ἀπό τότε πού πῆγσ στῆ
προεδρία. Ἐγώ πάντα ὑποχώρησσ όταν ῆ πλειοψηφία ἢτσν ἐναντίον μου. Δημοκρατία σημαίνει νά ὑποστηρίζεις τίς θέσεις σου.
Ἀλλά, 'drav θρεθεῖς οτή μειοψηφὶσ vd ὑποταχθεῖς στήν πλειοψηφία. Καί ἐγώ ὑποτάχθηκσ στή πλειοψηφία. "Orav ἤθελον νά κάνουν
συνέδριο τήν ἀνοιξη τοῦ 78 τοῦς εῐπσ ότι δέν ἠταν ὥριμα rd πρά«
γματα καί ότι πηγσίνσμε γιά καταστροφή. Αὑτοί ἐπέμεναν. Κι ἐγώ,
εἶπα μάλιστα, καί έγινε τό συνέδριο, όπως τό ζητοῦσαν. Ι”Οταν,
ὅμως, 0'1 ἀποφάσεις του στράφηκαν ἐναντίο της, τό κατάγγειλαν
ως παράνομοί Αὺτό ποῦ λένε ότι «d Ζίγδης δέν εἶναι συνεργάσιμος» τοὺς έχει γελιοποιήσειί Γιατί όποιος έρθει στό κόμμα ed δεῖ
ότι ὁ Ζίγδης εἶναι d md συνεργάσιμος ἀνθρωπος μετσξὺ όσων δέν
εἶναι φαρισαῖοι, λεθαντίνοι τῆς πολιτικῆςίί
Στά 1945 - 47 κατά τή διάρκεια τοῦ ἐμφὺλιου, εἶχσ μσζέψει 200
διαπρεπεῖς ἀνδρες ἀπό τήν ἀκρσ δεξιά μέχρι τήν άκρσ ἀριστερά
καί κάναμε τό πρόγραμμα ἐξηλεκτρισμοῦ καί ἐκθιομηχανίσεως τῆς
χώρας. Πῶς ἤμουν τότε συνεργάσιμος; Τό κσλοκσίρι τοῦ 1963 rd
κόμμα τῆς ΕΚ ήταν σχεδόν ὑπό διάλυση καί όμως στῆν ὁδό Κανάρη 17, ἐπί 4 μῆνες έκσνσ μέ 150 συνεργάτες τό πρόγραμμα τοῦ
κόμματος. ‘H έκπαιδευτική μεταρρὺθμισηθγῆκε ἀπό κεῖ, ή ἀμυντική πολιτική ἀπό κεῖ, καί όμως δέν εἷμαι συνεργάσιμοςί 'O Ζίγδης
δέν εἶναι συνεργάσιμος ἐπσνσλσμθάνω μέ τοῦς “Ισουίτες, τοὺς
Φαρισαίους, καί τοῦς Λεθαντίνους τῆς πολιτικῆς. Θέλω νά μοῡ
ποῦν μισ περίπτωση ποῦ ἀρνήθηκα νά συζητήσω. Ρωτῆστε αὺτούς
γιατί έφυγσν. ’Ἐχουν καμιά δικαιολογία νά προτάξουν; Καμία.
Ἔφυγαν, όταν μετά τήν ἐκλογή μου δισκήρυξα 3 πράγματσ;
Ο Ὅτι θά ἀκολουθήσουμε τίς ἀρχές τὶοῡ δημοκρατικοῦ σοσιαλισμου.
O “Ὀτι θά ὑπάρξουν δημοκρατικές δισδικασίες καί θά φὺγουν 0'1
κλίκες ἀπό τό κόμμα.
Ο “Ὀτι δέν πρόκειται νά ὑπάρξει συννενόηση μέ τή δεξιά.
Αὑτό τό τελε υτσῖο καί τίποτα ἀλλο ἠταν ἠ σίτία ποὺ ol «όρθόδοξοι» Κεντρῶοι ή οῖ φσνστικοί «ισοσισλιστές» προσπάθησσν νά δισλὺσουν τό κόμμα καί τελικά τό έγκστέλειψαν - ὅταν δέν μπόρεσαν
νά τό καταλάθουν καί νά τό κάμουν ὑπηρέτη τῆς δεξιάς - μέ dvτάλλαγμα τῆ συμμετοχή τους στά κσλά τῆς νομῆς τῆς ἐξουσίσςί..
ANTI: Ὑπάρχει ῆ ἐντὺπωση ότι στείλστε τήν Ἀστυνομία στά
γραφεῖα τῆς Νεολαίσς, τότε μέ τίς δισμάχες. Αὑτό ἠταν κάτι πού
εἶχε δυσμενῆ ἐπίδρσση όχι μόνο στό χῶρο αὑτό, ἀλλά καί γενικότερσ...
ΖΙΓΔΗΣ Αὑτό άποδόθηκε σέ μένα, ἀλλά ἠταν μιά μεγάλη κσκοήθεια. Εἶχα ἀναθέσει στόν Παπαχρῆστο - τό θουλευτῆ ποὺ τώρα
θρίσκετσι στόν παράδεισο τῆς συμπολιτεύσεως - νά εἶναι ὁ κοινοθουλευτικός σύνδεσμος, μέ τῆ Νεολσίσ - τήν ΕΣΔΗΝ καί νά ἐξετάσει τά α’ίσχη ποῦ γίνοντσν ἐκεῖ ὑπό τῆ διοίκηση τοῦ Ξυριτάκη,
ἐνός ἀνθρώπου πού διστηροῦσε σχέσεις μέ τό Μητσοτάκη. Ἠ άντσρσίσ τῆς Νεολσίας όφείλονταν σ’ αὑτόν καί τοὺς ἀνθρώπους
του. Στό μόνο ποῦ ἐπεσα ἐξω, γιατί ῆμουν ἀπληροφόρητος, ἢτσν
αὑτή ἡ άνταρσία. Δέν πίστευα ὁτι ήταν τόσο κίθδηλοι αὑτοί οί νέοι
ἅνθρωποι, στοὺς ὁποίους έδωσσ όλη τήν ἐμπιστοσὺνη μουί ”Οταν
τήν προηγουμένη μέρα μοῦ ζητοῦσαν λεφτά γιά νά κάνουν Συνέδριο στῆν Ἀθήνα καί τοῦς εἶπα ότι θά προστταθήσω νά τοὺς τά
θρῶ, δέν φανταζόμουν ότι τῆν ἐπομένη θάθρισκσ λεφτά γιά νά τό
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H AHMOKPATIA ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Τό πρῶτο θιθλίο ποῦ θάζει σέ ἐφαρμογή
τίς άρχές τῆς δημοκρατίας
>μέσα στῆν ’ίδια τήν οἱκογενεισκῆ ζωή.
’
Ἀπλό, ἀνθρώπινα
καί γεμάτο ζωντανά καθημερινὰ παραδείγματα,
.
γραμμένο ἀπό
τόν P. Ντράικωρς καί τοῦς συνεργάτες του,
δείχνει στοὺς γονεῖς πῶς,
μέσα ἀπό τῆν ἀσυνεννοησίσ, τή σῦγκρουση· ·
καί τό χάος,
,
vd φτάνουν σέ ἀποφάσεις ἀποδεκτές
ἀπ’ ὁλσ rd οίκογενειακά μέλη
καί νά μετατρέπουν τήν οίκογενειακῆ ζωή
σέ μιά εὑχάριστη
καί δημιουργικῆ ἐμπειρία.
Τό θααικό ὁργσνο γιά νά λειτουργήσει
ή δημοκρατία στό σπίτι .
εἶναι rd οίκογενειακά συμβούλια, ποῦ
. ο ἀποτελεῖ τόν ἀσφαλέοτερο τρόπο
γιά τήν ἀνάπτυξη καί διατήρηση
τῆς οἱκογενειακῆς ἁρμονίας,
ο ἐπιτρέπει σέ όλα τά μέλη τῆς οίκογένειας
νά παίρνουν μέρος
στῆ διαμόρφωση τῶν ἀποφάσεων καί
ο πιστεῦει ὁτι όλῗι μέσα στήν οίκογένεια
ε ναι “ίσοι
καί adv ’ίσοι πρέπει ν’ ἀντιμετωπίζονται.
Τό οίκογενεισκό συμθοὺλιο
ἀποτελεῖ ἀπό μόνο του ένσ παρορμητικό
καί ἐνθσρρυντικό πρόγραμμα
γιά κάθε γονιόποὺ νιωθει
ότι δυσκολεὺετσι νά τά θγάζει πέρα
μέ τίς ἀπαιτήσεις
τῆς σὺγχρονης οἱκογενεισκῆς ζωῆς
καί θέλει νά θεμελιώσει
μιά ἰσότιμη καί ἀρμονική σχέση
ἀνάμεσα σέ όλα τά μέλη
ποῦ συνθέτουν τήν οίκογενειακή κοινότητα,-

_
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κάνουν στή Θεσσαλονίκη μέ σκοπό νά όργσνῶσουν ένα νέο
«κόμμα Μσρξιστικό - Σοσιαλιστικό»1 ”Επεσσ ἀπό τά σύννεφσί
”Οπως έμσθσ ἀργότερα αύτή ἡ δουλειά ἠταν τοῦ Ξυριτάκη σέ συνεννόηση μέ παράγοντες τῆς πσλιάς ἀποοτσσίσςί...
Γιά νά ἀντιμετωπίσουμε αὑτή τήν κατάσταση έθαλσ τόν Παπαχρῆστο πού τότε πσρίστσνε τόν πολύ πιστό στό κόμμα νά πάει
στῆν όδό Θεμιστοκλέους - στά γραφεῖα τῆς ΕΣΔΗΝ Kai νά τοὺς
ζητήσει νά φύγουν ἀφοῦ έστράφηκσν κατά τοῦ κόμματος. Αὺτός
θεώρησε καλό νά πάει στήν Ἀστυνομία. Πῆρε τούς ἀξιωματικοὺς
τοῦ τμήματος καί πῆγαν ἐκεῖ. Ἐγώ τά έμαθσ άπό τίς ἐφημερίδες.
’ν ἐπο έν
TnANTI εμΝοῗιίζω ότι εἶχε άκουστεῑ καί τό όνομσ τοῦ K. Βενιζέλου,..
ΖΙΓΔΗΣε Κοινοθουλευτικός ἐκπρόσωπος γιά τῆ Νεολσίσ ἠταν ὁ
Πσπαχρῆστος, Τόν συνόδευσε όμως κ1’ ὁ Βενιζέλος. Τήν εὺθύνη
εἶχε d Πσπαχρῆστος, πού εἶναι Kai νομικός. "Orav μοῦ τό εἶπαν τί
θέλατε νά έκαμνσ; Νά τόν ἀποκηρὺξω, νά τόν ἀποδοκιμάσω; Ξέρετε τί θά έλεγσν; ”Εδιωξε καί τόν Παπαχρῆστο ό Ζίγδηςί Καί ἐδῶ
πρέπει νά τονίσω δυό πράγματα. Πρῶτον, δτι ἡ δῆθεν αέπιδρομή»
τῆς Ἀστυνομίας, ἢτσν κατασκεύασμα τῶν διαθολέων τοῦ κόμματος. Καί δεύτερο ὁτι ἡ προσφυγή
ν Ἀστυνομίσ ἠταν ἐσκεμένη
πράξη τοῦ Πσπαχρῆστου καί τῶν όπισθεν αὑτοῦ κρυπτομένων. EIva1 πολύ άθλια σὺτή ὴ ὑπόθεση τῆς Νεολσίας. Ἀλλά όλσ θά μσθευτοῦν κάποτε. Ποῦ θρέθηκαν π.χ. τόσα λεφτά γιά τό δῆθεν Συνέδριο τῆς Θεσσαλονίκης καί ποιός τό ἐκμετσλλεὺτηκε;
ANTI: ”Ας γυρίσουμε στό κὺριο θέμσ μσς. Τῆν ἀλλσγή τοῡ φορέα τῆς ἐξουσίας - ὅπως λέτεί

ΖΙΓΔΗΣε Μάλιστα, εἶναι καιρόςί
”Αν τεθεῖ στό λαό τό δίλημμα «Καρσμανλῆς ἠ Ἀνδρέας» ἐγώ νόμίζω, ότι τό μεγαλύτερο ποσοστό θά πάει μέ τόν Καρσμανλῆ, γιατί
rd σοσιαλισμό τοῦ Ἀνδρέα. δέν μπορεῖ νά τόν κσταπιεῖ, εἶναι ίδιότυπος.
ANTI: Kai ποιός εἶναι ό ρόλος τῆς ΕΔΗΚ,·
ΖΙΓΔΗΣε Εἶναι τό κλειδί, σὺτή κσθορίζει ποιός θά εἶναι ό νομέας
τῆς ἐξουσίας. Αὑτό τό κλειδί κρατα στά χέρια της ή ΕΔΗΚ καί ῆ
ήγεσίσ της. "Era1 ἐξηγεῖται ἡ ἀνέντιμη τακτική τοῦ δῆθεν ἀντιπολιτευόμενου

τύπου

ἐναντίον

τοῦ

κόμματος

καί

ἐναντίον

μου

προσωπικσ.
Σκεφθεῖτε σέ ποιό σημεῖο έφτσσαν; ”Οταν πῆγσ στῆ Θεσσαλονίκη εἶχσ ἀποκαλύψει στόν ἐλληνικό λαό ότι παρά τίς διαψεύσεις
τοῦ πρωθυπουργοῦ καί τοῦ “Αθέρωφ γίνοντσν τουρκικά γυμνάσια
άνστολικά τοῦ Αῖγσίου θσσισμένος πάνω σέ δελτίο τοῦ Πολεμικοῦ
Ναυτικοῦ. Τήν τρομερή αὑτῆ ἀποκάλυψη, πού κατά τούς Σιαπκσρά
καί Ἀναγνωστόπουλο στοιχειοθετεῖ τό ἐγκλημσ τῆς ἐσχάτης πρόδοσίσς πῶς τήν ἐμφάνισε ὁ «ἀντιπολιτευόμενος» τύπος, δηλαδή
τά συγκροτήματσ «Λαμπράκη» - «Ἐλευθεροτυπίσςνη 'H “Ἐλευθεροτυπία» δέν έγρσψε τίποτα, οὔτε μιά γραμμή καί τό συγκρότημα
Λαμπράκη, ένα μονόστηλο. στήν δεύτερη σελίδα. Εἶχε όμως ἐξάσ-τηλο τό ιιΒῆμσνι, ὁπως καί ἡ αἘλευθεροτυπίσ» γιά τή μετάσταση τῶν 7 «μεγάλων σοσιαλιστῶν» ποῦ πῆγαν ἀπό rd Κέντρο
στὸν Ἀνδρέα. Αῦτό ήτσν τό μεγάλο νέο ποῦ έπρεπε νά μάθει ὁ
ἐλληνικός λαός καί όχι, ότι γίνονται τουρκικά γυμνάσια, τά ὁποῖα
ἀποκρύπτει ἡ κυθέρνησηί...
nomic society τῆς Μεγάλης Βρεταννὶας καί τῆς Ἑλληνικῆς ἑταιρίας Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν.
Μετά τή συμπλήρωση τῶν
σπουδῶν του γύρισε στήν Ἑλλάδα καί μετά τήν ἰταλική ἐπί.θεση τῆς 28ης Ὀκτωὸρίου 1940,
πρωτοστάτησε στό σχηματισμό
τοῦ Συντάγματος Ἐθελοντῶν
Δωδεκανήσου,

κατατάχθηκε

στό

σάν

ὁποῖο

καί

στρατιώτης.

Ὑπηρέτησε στό Μακεδονίκό μέὈ Γιάννης Ζίγδης γεννήθηκε
στή Λίνδο τῆς Ρόδου, τό I913.
Τέλειωσε τό «Βενετόκλειο Γυμνάσιο» Ρόδου. Πανεπιστημιακές
σπουδὲς (οἰκονομικές καί πολιτικές έπιστήμες κ.τλ.) στήν Ἀθήνα,
Λωζάνη, Γενεὺη καί Λονδίνο. Τό
1939 πῆρε τόν τίτλο τοῦ διδάκτορα ἀπό τή London school of
Economics. Γνωρίζει τήν ἀγγλική, γαλλική καί ἰταλική
γλώσσα. Μέλος τῆς Royal eco28

τωπο καί στή συνέχεια, ἀκολούθησε τίς ὅρετανικές δυνάμεις —
στήν Κρήτη. Διέῳυγε στήν Αἴγυπτο μετά τήν πτώση τῆς Κρήτης
καί κατατάχθηκε ἐθελοντής στίς
ἑλληνικές δυνάμεις τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς. Γιά τήν πολεμική του
ἳράση πῆρε δύο πολεμικά μετάλια.
”Οταν ἀποστρατεὺθηκε τό Φε6ρουάριο τοῦ 1944 μετέχει στό
ἐπιτελεῑσ πού ἀσχολήθηκε μέ τά

Αὑτά τά Kdvouv κατ’ ἐντολήν τοῦ Καραμανλῆ, γιατί τούς ἐχειι
οίκονομικά δεμένους καί γιατί τέτοιο εἶναι τό σύστημα. “Επρεπε να
δείξουν ότι δισλύθηκε ἡ ΕΔΗΚ. "Av συντηρεῖται κάποια ἐντύπωση,
ὅτι ἀλλα κόμματα μποροῦν νά ἀμφισθητῆσουν τῆ μοναδικότητσ
τῆς παρουσίας τῆς ΕΔΗΚ στό χῶρο τοῦ Κέντρου, αὑτό εἶναι ’δουλειά τοῦ τύπου πού τελεῖ ὑπό τόν έλεγχο τοῦ Καραμσνλη. Κσι φυσικά Kai τῶν κρατικῶν μέσων ἐνημέρωσηςί
’
ANTI: Πῶς ἐξηγεῖτε σὺτῆ τῆ «μοναδικότητσ»,Ι
ΖΙΓΔΗΣ; Γιατί δέν ὑπάρχει άλλο κόμμα, πού νά εἶναι ἐκφραστης
τῆς κεντρώσς ίδεολογίας - πού σήμερα εἶναι ὁ δημοκρατικός σοσιαλισμός.
ANTI: Td κόμμα τοῦ Πεσμαζόγλου ἐμφανίζεται K1 αὑτό στό χῶρο
τοῦ Κέντρου, θέλει νά κερδίσει σέ μιά άντιπαράθεση μέ τήν
ΖΙΓΔΗΣε Δέν μπορεῖ νά ἐχει ἀπήχηση οτόν δημοκρατικό κόσμο.
Ἀποσκοπεῖ φυσικά νά πάρει ἐνα μέρος τῶν φηφοφόρων του. Ἀλλσ
ή κύρια ἀποστολῆ του εἶναι νά συγκεντρώσει τούς δυσαρεστημένους τῆς Ν.Δ., γιά νά μήν ἐλθουν σέ μσς. Ἀλλά χρειάζετσι ό κ.
Καρσμανλῆς στό έσωτερικό καί ίδίως στό ἐξωτερικό - στῆν EOK ένα «σοσιαλιστικό ύποκατάοτημα»1.
ANTI: Τί σᾱς κάνει νά πιστεύετε ότι τό «Κάμμα τοὺ Δημοκρατικοῡ Σοσιαλισμοῡ» εἶναι ὑποκατάστημσ τοὺ Καραμσνλῆ;
ΖΙΓΔΗΣι Πρῶτα πρῶτα, ῦπάρχουν θέσεις, ῦπάρχουν κείμενα,
πού νά δικαιολογοῦν ένσ τέτοιο τίτλο;
ANTI: Ὑπάρχει ὁμιλία...
ΖΙΓΔΗΣ; Μά αὑτό δέν εἶναι σοσιαλιστικό κείμενο. “Υπάρχουν
ὅμως συνεντεύξεις τοῦ Πεσμαζόγλου πρίν 4 - 5 μῆνες, όπου έλεγε
ότι μπορεῖ νά συνεργαστεῖ καί μέ τή δεξιά. 'O Πεσμαζόγλου ἐπετέθη μέ τέτοιο τρόπο κατά τοῦ ΠΑΣΟΚ ῶστε ἀποκλείεται καί ἀπ’Ἴ
αὺτῆ τήν πλευρά ἡ συνεργασία. Πέστε μου, έχει πεῖ ἠ κάνει τίποτα
πού νά μσς δείχνει ότι εἶναι σοσιαλιστῆς; Τίποτσί Μόνο γενικότητες καί κοινοτοπίεςί.. ”Ολες 0i συνεντεύξεις του, εἶναι κείμενα
«ριζοσττάστη μεταρρυθμιστή», τά ὁποῖα ὁ ῖδιος ἀποκαλεῖ σοσιαλιστικά. “Ἀς φέρουν ἐνσ κείμενο κι’ dc, μσς ποῦν, τί σοσιαλισμό πιστεύουν;
Σῆμερα θέθσια, ὁλοι εἶναι σοσιαλιστές. Καί ὁ Χίτλερ ἠταν σοσιαλιστής καί ὁ Καρσμανλῆς καί oi πάντεςί ”Ολο τό Κολωνάκι εἶναι
σοσιαλιστές, ίδίως αὺτοί πού έχουν «Μαζεράτιυ,
Ρωτῶ εῦθέως τούς κυρίους πού πάν νά ίδρύσουν τό κσινόύργιο
κόμμα γιατί ἐφυγσν ἀπό τήν ΕΔΗΚ; Σέ τί δισφώνησαν; Σέ τί σύτοί
εἶναι σοσιαλιστικότεροι ἀπό μσς ἀπό ἀπόψεως ίδεολογίσς; Τό
κόμμα δουλεύει ἐπί ένα χρόνο, ὁμαλά, χωρίς κλίκες. “Ολα τά όργανά του ἐφαρμόζουν μέ πίστη τίς δημοκρατικές δισδικασίες. Εἰναι άραγε μεγαλύτερη ή προσήλωσή τους σ“ σὺτές; Στίς δημοτικές
ἐκλογές δέν διόρισα κσνένσ ὑποψήφιο δήμαρχο. “Αφησα τίς τοπικές ἐπιτροπές νά τούς έκλέξουν. Κάνσμε μία συνδιάσκεψη, ὑπόδειγμα δημοκρατικότητσς. Τί ἀλλο θέλουν;
“Ας ὑποθέσουμε ότι έκανσν λάθος τότε καί δέν μέ πίστεψσν.
Τώρα γιατί δέν μέ πιστεύουν; Ἀλλά ένσς πσλιός θουλευτής, φίλος
τους, ἐλεγε πρίν λίγες μέρες στό Βενιζέλο; «Δέν εἶστε μέ τά καλά
σας, μόνο μέ τόν Καραμσνλῆ θά ξσνσγίνουμε ὑπουργοί».
Δέν ξέρουμε, φυσικά, ἀν ὁλα τά στελέχη τῆς ΔΗΣΕΚ θά πανε
μεταπολεμικά οἰκονομικὰ προ6λήματα, ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ
Ὑπουργοῦ

Συντονισμοῦ

Καθη-

γητῆ Κυριάκου Βαρόαρέσου.
Ἀπό τόν Ἰούνιο τοῦ 1944 μέχρι
τά τέλη τοῦ 1947 - ὑπηρέτησε
οτήν UNRRA. Ἀπό τήν θέο-η
αὐτή πῆρε τήν πρωτοὸουλία γιά
τή συγκρότηση τῆς Ἐπιτροπῆς
Τεχνικῶν καί Οἰκονομολόγων,
πού κατάρτισε τό πρῶτο μακροχρόνιο πρόγραμμαῼθετές) γιά
τόν ἐξηλεκτρισμό καί τήν E71610μηχάνιση τῆς Ἑλλάδας. Τό 1948
διορίσθηκε μέλος τοῦ «Ἀνωτάτου Συμδουλίου Ἀνασυγκροτήσεως», πού συστάθηκε γιά τήν
ἀξιοποίηση τῆς ὂοήθειας τοῦ
Σχεδίου Μάρσαλ. Τοῦ ἀνατέθηκε
ταυτόχρονα καί ἡ Γενική Διεύθυνοη τῶν ’Ὑπηρεσιῶν τοῦ
Α.Σ.Α. Σύντομα ὅμως παραιτή·θηκε, διαφωνήσας μέ τήνΙκυὸερνητική οἰκονομική πολιτική.

Διατέλεσε Ὑπουργός ἄνευ
χαρτοφυλακίου καί κατόπιν B10μηχανίας στήν Κυόἑρνηση Κέντρου (Πλαστήρα) τό 1951 - 2.
Ὑπουργός καί πάλι τῆς Βιομηχανίας στίς δύο Κυὸερνήσεις
ἓζξέἶιροςι (Γ. Παπανδρέου 1963,
Μετά τήν ἐγκαθίδρυση τῆς δικτατορίας, συνελήφθη γιόι πρώτη
φορά τήν 1η Ἰουνίου 1967. Κρατήθηκε ἀρχικά στή Σχολή Χωροφυλακῆς καί στό κτίριο τῆς
ικεἈμέσου Δράσεως» στό Μαρούσι. Στά τέλη Σεπτεμῦρίου ἐκτοπίσθηκε στή Φολέγανδρο καί
ἀργότερα στῆ Σύρο. Ἀπελευθέρωθηκε στίς 23 Δεκεμὸρίου 1967,
μέ τήν ἀμνηστία ὕστερα ἀπό τό
ΙῗόαῗιὲλιῦιιΊό
πραξικόπημα
τῆς
Τήν 2 Ἀπριλίου 1970 καταδικάοτηκε ἀπό τό ”En-canto ,Στρατοδικεῐο Ἀθηνῶν σέ 4'/2 χρόνια

τελικά στόν Πεσμαζόγλου. ’Ἐχει μερικά στελέχη παραπλσνημένσ,
πού δέν θά ἀκολουθήσουν. Γιατί ἐφυγε ὁ K. Μυλωνάς ἀπό τήν
ΕΔΗΚ; Ἐγώ τόν φώναξσ πέντε φορές καί τοῦ εἶπας «Σέ σάς τούς
παλιούς σοσισλίζοντες θέλω νά στηριχθῶ». Γιατί πρόδωσε καί
μένα καί τό κόμμα μσς;
Td'i61o κόμμα ένα έχει σκοπό; νά ἀποτελέσει τό «σοσιαλιστικό κεντρῶο» ὑποστήλωμσ τῆς δεξιάς.
ANTI: Md r) νέα Δημοκρατία δέν μετστοπίσθηκε πρός τό Κέντρο,’
ΖΙΓΔΗΣε ”Ας ε’ίμαστε σοθαροίί Τ·ό ότι έφυγε τό 7% τῆς ἀκρας
δεξιάς δέν σημαίνει ότι ἐγινε αὺτόματσ κόμμα «συντηρητικά»,
ἐστωί Τά ἀντιδραστικά χουντικά στοιχεῖα εἶναι περισσότερσ ἀπό
7% Kai στεγάζοντσι μέσα στά σπλάχνσ της.
“
Θά ήμουνσ πολύ εύτυχής dv γινότσν δισχωρισμός τῶν ἀντιδραστικῶν στοιχείων ἀπό τά συντηρητικά στῆ Ν.Δ. ”Αν ὁ Καρσμανλῆς
ἠταν πολιτικός ήγέτης καί ήθελε ἐξυγίανση τοῦ πολιτικοῦ κόσμου,
ἐπρεπε vd εἶχε ἐπιζητήσει αὑτό τό διαχωρισμό. Ἀλλά αὑτός κρατά
όλσ τά ἀντιδραστικά στοιχεῖα μέσα στήν παράτσξή του. Αὑτό τό
7% ποῦ τοῠφυγε, εἶναι oi md «θυμοειδεῖς» Αὑτοί πού ἀγανακτοῦν

ἐναντίον του γιατί τούς ένέπαιξε σέ δύο θασικά θέμστσῑ
Ο Στό θέμα τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ Βασιλέως καί τῆς μή τιμωρίας
τῶν χουντικῶν.

Εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ Καρσμανλῆς στοὺς θασιλικούς νά φέρει τόν
6ασιλιά καί στοὺς χουντικούς νά μήν τούς θίξει καί γι· αὑτό εἶχε
θγάλει τόν περίφημο νόμο «περί ἀμνηστίας» Ὑπό τήν πίεση τῆς
ἀγανακτήσεως τῆς κοινῆς γνώμης τούς γέλασε καί σὺτοί δέν τοῦ
rd συγχωροῦν καί θά τόν κάνουν νά τό πληρώσει, ἀν θέθαισ μπο-

ρέσουν, κάποτε.

.

Μέ τόν ἀποχωρισμό λοιπόν τοῦ 7% δέν ’ἐγινε ῆ Ν.Δ. κόμμα οὔτε
κάν ὁρθόδοξο «συντηρητικό» Γιατί έχει στά σπλάχνα της τό μεγαλὺτερο ποσοστό ἀντιδραστικῶν στοιχείων.
Στήν ἐκκλησία - γιατί δέν τό Βλέπετε - ή Ν.Δ. διατηρεῖ Eva κσθσρό χουντικό καθεστώς...
ANTI: Ὑπάρχει ὅμως καί ῆ ἀποψη πώς η ἀποχουντοποίηση ἅρχισε στῆν Ἐκκλησία μέ τῆν άποπομπῆ τοῦ Ἰερώνυμου.,.
ΖΙΓΔΗΣ; Εἶναι ἀστείσί ‘H Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδας εἶναι σήμερα
άντικσνονική καί ἀντισυνταγμστικῆ. Γιά νά γυρίσουμε πίσω ὁ Kaραμσνλῆς παραμένει ήγέτης τῶν ἀντιδραστικῶν καί συντηρητικῶν
δυνάμεων. Εἱνσι τό μόνο κόμμα στήν Εὑρῶπη πού συστεγάζει
ἀντίδρσση καί συντήρηση. Καί αὑτό εἶναι τό πιό ἀδύνατο σημεῖο
τῆς πολιτικῆς μσς διαρθρώσεως.

Βέθσια - αὑτό τό περίεργο συγκρότημα τῆς ἀντίδρασης μέ τή
συντήρηση - περιλαμθάνει καί τό 1.8% τοῦ Μητσοτάκη. Ἐπομένως
εἶναι 44%. Εἶναι ἀδύνατο στίς προσεχεῖς ἐκλογές τό 25% τοῦ “Ανδρέα νά εἶναι πάνω ἀπό τό 44%. Γιά νά γίνει αὑτό θάπρεπε ὁλόκληρο τό 12% τῆς ΕΔΗΚ νά πάει στόν Ἀνδρέα καί ένσ τουλάχιστον
8% τοῦ Καραμανλῆ. Τέτοια μετάστσση ψήφων εἰνσι φύσει ἀδύναANTI: Στίς δὺο όμως τελευτσῖες ἐκλογές, ἐχουμε μιά κινητικότητσ μεγαλύτερη dnd όση ἀναμενότσν. Δέν εἶναι μηχανιστικό σὺτόΞΙΓΔΗΣῑ "Orav κάνεις μαθηματικούς ὑπολογισμούς έτσι ξεκινᾱς. Ἀλλά εἶναι σχετικό αὑτό. Εἶναι ἀδύνατο όλο τό δικό μσς 12%
φυλάκιοη καί χρηματική ποινή
300 χιλ. μεταλλικές δραχμὲς,
γιατί στίς 24 Μαρτίου 1970 ἡ
ἑφημερίδα «Ἔθνος» δημοσιέυσε
συνέντευξή του, στήν ὁποία συνιστοῦσε, ἐξ αἰτίας τῆς έπιδεινώσεως τοῦ Κυπριακοῡ (ἀπόπειρα
κατά
Μακαρίου,
δολοφονία
Γεωρκάτζη κτλ), τό σχηματισμό
Κυῧέρνησης Ἐθνικῆς Ἐνότητας
καί ἐπιστροφή στή δημοκρατική
τάξη. Αὐτό χαρακτηρίστηκε ἀπό
τό Στρατοδικείο σάν «διασπορὰ
ψευδῶν εἰδήσεων» καί ἀσκηση
ἀντεθνικής προπαγὰνδας».
Κρατήθηκε στίς φυλακές K0ρυδαλλοῦ μέχρι τήν 22 Ἰανουαρίου 1973, ὅταν, μέ ἀπόφαση τοῦ
Πλημμελειοδικείου
Πειραιῶς.
δισκόπηκε ἡ ἓκτιση τῆς ποινῆς
του γιά νά προληφθεῐ «ἀνήκεστος

Εἰσηγήθηκε καί ἦταν ἕνας ἀπό
τοὺς πρωτεργόιτες τῆς συγκρότησης τῶν «Ἐπιτροπῶν Ἀποκαταστάσεως Δημοκρατικῆς Νομιμότητος», πού ὀργάνωσαν τόν
ἀγώνα κατά τοῦ Δημοψηφίσματος τοῦ Παπαδόπσυλου orig 29
Ἰουλίου 1973.
Τόν Μάρτιο τοῦ 1974, καί ἐνῶ
όρισκόταν στό Λονδίνο γιά θεραπεία, πῆρε ἐπίσημη πρόσκληση
τῆς
Ἐπιτροπῆς
Ἐξωτερικῶν
Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς τῶν
Ἀντιπροσώπων τῶν Η.Ι“Ι.Α., γιά
νά καταθέσει για τίς ἑλληνοαμερικανικές σχέσεις. Γιὰ τή δραστηριότητά του στῆν Ἀμερική ἡ
δικτατορία τόν παρέπεμψε Kai
πάλι στό Στρατοδικεῖο.
Τήν ἑπομένη τῆς σι·1εδριάσεως
τοῦ Συμὸουλίου Ἀσφαλείας, τήν

ὃλάόη τῆς ὑγείας του» - εἶχε ἤδη

21η

ὑποστεῑ
μάτι.

πρός τοὺς Ἕλληνες ἀξιωματικοὺς
έκκληση ἀπ’ τήν «Ντώυτσε

δύο

θρομὸώσεις

στό

Ἰουλίου

1974,

ἀπηύθυνε

Ἡ ἐπιστροφή ἀπό τίς ΗΠΑ στίς 4-8-74.

νά πάει στόν Ἀνδρέα. Αῦτό τό λέω, όχι ἀπό συνομιλίες μέ τά στελέχη, ἀλλά μέ τό λαό, τούς ψηφοφόρους. Εἶναι ἀδύνατο νά πάνε
σ· σὺτό τόν τύπο σοσιαλισμοῦ. Δέχονται τόν δικό μσς σοσιαλισμό.
γιατί εἶναι ή ἐξέλιξη τοῦ ἀρχικοῦ Βενιζελικοῦ πνεύματος. Καί πιό
δύσκολο ἀκόμα, εἶναι vd φύγει rd B°/orﬁq N.A. Kai νά πάει στό ΠΑΣΟΚ, Ἐκεῖνο πού εἶναι πραγματοποιήσιμο εἶναι ῆ ἀφαίρεση ἀπό
τήν ΕΔΗΚ ἐνός μεγάλου ποσοστοῦ ἀπό τῆ Νέσ Δημοκρατία - ή
ἀπορρόφηση τῶν δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της, γιατί τό 44%
ἀποτελεῖται σ’ Eva μεγάλο ποσοστό ἀπό Βενιζέλογενεῖς. Ἐάν σὺ- ’
τούς τούς πείσουμε νά φύγουν ἀπό τῆ ΝΔ, καί αὑτό τό θλέπω
μέσα στίς δυνατότητές μσς, τότε ΕΔΗΚ - ΠΑΣΟΚ γίνονται εϋκολα
πλειοψηφία στίς προσεχεῖς ἐκλογές. ”Αν ἀντίθετα ἐπιτύχει τό σπάσιμο τῆς ΕΔΗΚ, τότε Eva μεγάλο ποσοστό τῶν ψη φοφόρων της θα
πάει κστ· εὑθείαν στὸν Καραμανλῆ καί στά ὑποκατάστατά του, καί
Eva μικρότερο πρός τό ΠΑΣΟΚ,

Βέλλε» «γιά κατάλυση τῆς Δικτατορίας ἐντός 24 ὡρῶν, ἄν δέν
ἠθελαν νά εἶναι οἱ νεκροθάφτες
τοῦ Ἔθνους».
>
Μετά τήν ἐπιστροφή του στήν
Ἑλλάδα orig 3 Αὐγούστου 1974
ἀντιτάχτηκε στήν πολιτική τῆς
Κυόέρνηοης Ἐθνικῆς ἐνότητας
στά θέματα τῆς ἀποχουντοποίησης, τοῦ Κυπριακοῦ, καί τοῦ
ΝΑΤΟ. Ὑποστήριξε τήν ἀνάγκη
τῆς διατήρησης τῆς Ἑνώσεως
Κέντρου καί ἐπέκρινε τήν ἵδρυση
τοῦ ΙἸΑΣΟΚΙ πιστεύοντας ὅτι

ἦταν ἐνέργεια ποῦ ἀποδυνάμωνε
σοὸαρά τήν δημοκρατική παράταξη.
Ἡ κάθοδός του orig ἐκλογές

έπικεφσλῆς τῆς «Δημοκρατικῆς
Ἑνώσεως Κέντρου» (Δ.ΙΞ.Κ.)
στήν Δωδεκάνησο δέν τοῦ ἐξ·
ασφάλισε συμμετοχή στήν πρώτη
μεταδικτατορική Βουλή. Ἐτσι
ἔμεινε μοκριά ἀπό τήν ἐνεργά

πολιτική καί ἀσχολῆθηκε μί· συγγραφική ἐργασία. Ἐξέδοσι· τρία
ὂιὸλία μέ θέμα τή δικτατορία καί
τή μεταπολίτευσηι «Μπροστά στό
Νέσ Ἐθνικό Διχασμό», τό 1974.
«Γιά τή Δημοκρατία καί τήν Κι’·προ - Τέσσερεις μῆνις (“ιιγώνα
στίς Η.1Ἰ.Α.» τό 1976 καί τό
«Προτίμησα τή φυλακή» τό 1977.
Τό Μάϊο τοῦ 1977 ἐπιστρέφει
στήν ἐνεργό πολιτική, καί ὑπω6άλλει στίς ἐκλογές τοῦ Νοεμ6ρίου ὑποψηφιότητα στα Δηιότκὰνησα «ὡς συνεργαζόμενωςυ μί
τήν Ε.ΔΗ.Κ.. Μετὰ τήν ἧττα τοί·
Κόμματος καί τήν παραίτηση τοί·
Γ. Μαύρου ἀπό τήν ήγεσίσ του. ι’]
Κ.Ο. τόν ἐξέλεξε mi; 2‘) Νιιιίιὅρίου 1977 Πρόι-’δρυ Τριιιι-λυῡῑ
Δ.Ε., στῆν ὁποία καί ἀνί-011111 τῆν
ἡγεσία τοῦ Κόμματιις. Τι’» “Ἰ-’κτιικτο Συνέδριο πού πραγμαιιν
ποιήθηκε 19-20 Μάρτη 1978. τόν
ἐξέλεξε Ἀρχηγό τοῦ Κόμματιη.
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"Av ὑποθέσουμε ότι ’ἐνα 6% μένει σ’ ἐμάς ἠ πάει στόν Ἀνδρέα,
καί τό ἀλλο 6% πάει ἐμμέσώς ἡ ἀμέσως στόν Καραμανλῆ τότε τό

44% θά φθάσει στό 50%.! Αὑτό θά εἶναι κσταστροφικό. Γ1 αὑτό, ό
Καρσμανλῆς ἀνέπτυξε τή στρατηγική τῆς «διεύρυνσης» μέ στόχο
τήν «διάλυση τῆς ΕΔΗΚ», ἐξαγοράζοντας στελέχη της, γιά ἀμεση
προσχώρηση ῆ δημιουργία δῆθεν νέων σοσιαλιστικῶν κομμάτων.
Γιατί ἀν πάρει Eva κομμάτι τῆς ΕΔΗΚ, τότε παρά τήν ἀποτυχία
του, σάν κυθέρνηση ἐνισχύεται έκλογικά καί μένει ή δεξιά ἀμετάθετη στῆν ἐξουσία. 'O Καρσμανλῆς κατάλαθε ότι εἶναι θέμα ζωῆς
καί θανάτου γιά αυτόν νά σπάσει τήν ΕΔΗΚ. Kai νά μή ξεχνάμε ὁτι
έχει δεξιά του αὑτό τό 7%, rd d110'10.1':'1v θρεῖ κάποιον δυναμικό
ήγέτη, μπορεῖ νά γίνει 10%. Ὀ Καρσμανλῆς κστσλαθαίνει ποιός
εἶναι ό κίνδυνος γι’ αὑτό ρίχνεται ἐναντίον μσς, πού μσς θεωρεῖ
τήν ἀδύνατη πλευρά.
Γι· αὑτό ἡ στρατηγική τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης πρέπει

νά κυριαρχεῖται ἀπό τή ἀποψη ότι ἠ ΕΔΗΚ πρέπει νά μείνει κυpiapxn στό χῶρο τοῦ Κέντρου, ὥστε νά μπορέσει νά ξεδοντιάσει
τή Δεξιά.
ANTI. Πῶς διαμορφωνετσι 1'7 κατάσταση σέ σχέση μέ τῆν Α-ρι
στερά,’
ΖΙΓΔΗΣ; "Av συνεργαστεῖ π. χ. ό Ἀνδρέας μέ τό ΚΚΕ καί μέ rd
ένδιάμεσσ μικρότερα κόμματα ΚΚΕ εσ, ΕΔΑ θά έχουμε; 25% Ἀνδρέας σύν 12 - 15%, ’ίσον 40%. A1'er εἶναι τό μάξιμουμ πού μποροῦν νά πάρουν. Ἀλλά δέν εἶναι δυνατόν νά δεχθοῦν 0i δυνάμεις

τῆς ἀντίδρασης, πού εἶναι πολύ ἰσχυρές ἀκόμα μέσα στόν κρατικό
μηχανισμό, νά πάει ή ἐξουσία a' αύτή τή παράτσξη. Γι· αὑτό δέν
μποροῦμε αὑτή τήν ἐποχή νά μιλάμε γιά συμπσράτσξη, εἶναι λάθος. Δίνουμε τή δυνατότητσ στῆν ἀντίδρσση νά ἐπιστρατεύσει τίς
δυνάμεις της καί νά μάς καταλύσει. 'H μάχη ἐναντίον τῆς δεξιάς
θά γίνει μέ τήν ΕΔΗΚ Kai rd ΠΑΣΟΚ,
ANTI: Μπορει· ἀρσγε νά ὑπάρξει μιά πολιτικῆ χωρίς ΕΔΗΚ ῆ ΠΑEOK; Εινσι Kdr1 ποὺ ἀνσρωτιέτσι πολύς κόσμος καί ῆ πιό ἁπλουστευμένη κριση εἶναινά πάει ῆ ΕΔΗΚ στό ΠΑΣΟΚ».
ΖΙΓΔΗΣ; Μά δέν μπορεῖ νά γίνει αὑτό, γιατί μόνο Καρσμανλῆς

καί Ἀνδρέας ’ίσον πόλωση. Ἀντίθετσ, ἡ ὑπαρξη τῆς ΕΔΗΚ νομιμοποιεῖ Kai rdv Ἀνδρέα νά διεκδικήσει τήν ἐξουσία Kai αὑτό θά γίνει
μέ ὶσότιμη συνεργασία μαζί μσς. Kai δέν εἶναι δύσκολο νά θρεθεῖ
Eva «μίνιμουμ πρόγραμμα» πού θά μπορέσει νά πείσει τό λαό.
Πάντως ἐπαναλαμθάνω, ότι όσοι λένε ότι ή ΕΔΗΚ πρέπει νά πάει
στό ΠΑΣΟΚ, δέν ξέρουν τί λένε, θέλουν πόλωσηῑ Η ΕΔΗΚ εἶναι τό
μόνο σχῆμα πού εἶναι ἡ άρνηοη τῆς πόλωσης. ”Αν ὅμως ὁ Ἀνδρέας
συμμαχήσει μέ τήν ΕΔΗΚ, τότε πάμε γιά τήν ἐξουσία χωρίς πόλω011-ANTI. Γιά νά ἐχουν ἀποδεικτική θάση σὺτές σί ἀπόψεις θά πρέ-

ΜΟΥΣΙΚΗ
’ ενα σὺγχρσνο προοδευτικό
περιοδικό ποὺ λεει περισσότερσ
ἀπ’ συτά ποὺ γράφει

οΛοΣ o MoszKoz Konoz
KAeEMHNA ΣΤΑ XEPIA zAz

δ’ ....,ΜΟΥΣΙΚΗ
τοῦ Mapriou ὁισβσστει
O αποκλειστική συνὲντευξη τοὺ Διονῦση Σαββόπου·

λου Ο Τὸ ΚΑὲΦτικο τραγουόι O Avvo Μπολὲνσ απὸ
τῆν ΕΛΣ O Τά ορστόριο τοῦ Χαίντελ Ο η νἐσ τζσζ τοὺ
Γουὲην Σόρτερ O noprpoiro τῆς Τζόνι Μίτσελλ Ο
Κριτικῆ γιά τό φίλμ «Τελευταίο Βάλς» τών Μπάντ 0
To «νεο κύμσιι- τοὺ Ροκ Kai o ”Ελβις Κοστελλο O Τά
μπλουζ Β. Β. KivyK 0 η Iv61Kn'μουσική Ο 610110110111κἐς O ΑρΘρο Hi- Fl για τά Ηχείσ O εγκυκλοπσιδικό
λεξικό μουσικῆς K. α. Θεματσ
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πει ῆ ΕΔΗΚ νά εἶναι συμπαγῆς, νά δυναμιίισει, νά εἶναι δηλσδῆ
ὑπολογίσιμη...
_
ZII'AHI: Εἶναι πρός τό συμφέρον τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων
νά θοηθήσουν τήν ΕΔΗΚ, Kai ὁ τύπος, που δέν εἶναι όργσνο ro'
Καρσμανλῆ, νά ἀποκαλύψει τήν ἀπάτη τοῦ σχηματισμοῦ νέων δῆθεν κεντρώων κομμάτων1...

ANTI: 'H προσχώρῆση τῶν 7 πρώην Βουλευτῶν στό ΠΑΣΟΚ δέν
ἀποτελεῖ κι· αὑτῆ πλῆγμα κατά τῆς ΕΔΗΚ,ΖΙΓΔΗΣ; Αύτό δέν τό ξέρω. OI προσχωρήσεις ζημίωσσν τόν Ἀ-ν
δρέσ, δχι ἐμάς. Γιατί τό ΠΑΣΟΚ διευρὺνεται μέ παλαιοκομμστικούς. Αὑτσί πού πῆγσν, ἠταν oi ἀντίπαλοι κάθε σοσιαλιστικῆς
ἰδέας στῆν ΕΔΗΚ. Ἐξεφράζοντο ἐναντίον τοῦ “Ανδρέα κατά τρόπο
άπσράδεκτα προσθλητικό. Πῶς τούς πῆρε ἀλήθεια ὁ Ἀνδρέας,
αύτούς τούς παλαιοκομμστικοὺς, τούς ἀντισοσιαλιστές καί όχι
πολύ νέους.. Εἶναι σέ πολλούς ἀκστανόητοί
ANTI: Ἐπιμένω στό ἅν νομίζετε ὅτι τό ΠΑΣΟΚ μέ τόν τρόπο αὑτό
κάνει προσπάθεισ «διάθρωσης καί διάλυσης» τῆς ΕΔΗΚ.

ΖΙΓΔΗΣε Σ· αὑτό δέν μπορῶ _vd έχω γνώμη. Τίποτσ τέτοἙ, ἀπτό,
δέν ’έχω δισπιστώσει μέχρι στιγμῆς. Στίς δημοτικές ἐκλογές συνεργσσθήκσμε πολύ καλά μαζί. Δέν ὑπάρχει συμφωνία κοινῆς δράσεως, ἀλλά δέν μπορῶ νά πῶ, ότι εἶναι τετσμένες oI σχέσεις μέ τό
ΠΑΣΟΚ Ἀντίθετσ καί στή Βουλῆ όταν μιλάω ἐγώ, rd ΠΑΣΟΚ χειροκροτάει. “Ἀς μή δώσουμε μεγαλύτερη σημασία σ’ αὑτό...
ANTI: Δέν φαίνεται νά έχετε πσλὺ καλές σχέσεις μέ τόν τὺπο...
ΖΙΓΔΗΣ; Ἐκεῖνο πού θέλω νά τονίσω εἶναι ότι ὁ ἐλληνικός τύπος δέν ἀσχολήθηκε μέχρι σήμερα μέ τῆ Δισκήρυξή μσς τῆς 10
Δεκέμθρη τοῦ ’78. Γιατί; Ἀπό τόν Χίτλερ μέχρι τόν Μάο καί πάρα
πέρα ἐχουμε σοσιαλιστές. Εἶσαι σοσιαλιστής ἀνάλογα μέ τήν ίδεολογία καί τή στρατηγική πού προτείνεις. Ἠ ΕΔΗΚ, Eva κόμμα μέ
ίοτορικές ρίζες, ἐκσνε μιά διακήρυξη, πού εἶναι ίοτορικό ντοκουμέντο. Γιατί δέν ἀσχολήθηκε ὁ τύπος, ἰδιαίτερα αὑτός ποῦ ἐμφανίζεται εὑνοῖκά προσκείμενος πρός τό σοσιαλισμό; “Υπάρχει Kdr1
rd άρρωστημένο στόν έλληνικὸ τύπο. Δέν τό λέγω γιά νά ἐπικρίνω...
ANTI: Νομίζω ότι ό τὺπος μετράει τά πράγματα Kai προθάλλει
ἀνάλογα μέ τῆ φαινόμενη τουλάχιστον δὺνσμη τοῡ κάθε κόμματος.
”Ενα κόμμα ποὺ έχει περισσοτέρους όπαδοὺς φέρνει περισσότετ
ρους·ἀνσγνῶστες στῆν ἐφημερίδσ.
ΖΙΓΔΗΣτ Αῦτό θά ήτσν σωστό, ἀν ὁ Τύπος ἠταν ἐλεύθερος. Σῆμερα ὁμως εἶναι δέσμιος καί ἐξηγήσαμε τό γιατί. Κάνουμε π.χ.
συνεστίσση χιλίων προσώπων καί δέν γράφει τίποτα. Κάνουμε μιά
συνδιάσκεψη 750 ἀντιπροσώπων καί τήν περνάει στά ψιλά. Ἐξαγγέλλουμε μιά «Δισκήρυξη» καί δέν τήν γράφει κάν. Οϋτε τήν συζητεῖ οϋτε τήν κρίνει1 Εἶναι όλα αὑτά ἀποτέλεσμα τῶν ὁδηγιῶν καί
τῶν δεσμεύσεων τοῦ Καραμανλικοῦ κράτους. "Av πῆγσινε ὁ Ἀνδρέας στή Θεσσαλονίκη μέ τόσο κόσμο θά γίνοντσν σεισμός; '0
Πεσμαζόγλου πῆγε στήν Κέρκυρα, εἶχε 50 - 60 άτομσ, ἀπό τά
ὁποῖα τά περισσότερσ ήταν ἡ συνοδεία του καί τό ἐμφάνισον σάν
ίοτορικό γεγονός1 Αῦτά τά καταγγέλλω γιά νά θοηθήσω καί τούς
έκδότες ν’ ἀποδεσμευτοῦν ἀπό τόν Καρσμανλῆ, Γιατί ἠ πρώτη
ἐπανάστσση πού πρέπει νά γίνει εἶναι γιά τήν ἐλευθερία τοῦ Τύπου. Ἐγώ εἷμαι ό μόνος πολιτικός που πῆγσ φυλακή γιά τῆν Ἐλευθεροτυπία. Κανένας ’άλλος1 Εἶναι συνεπῶς όξύμωρο καί ἀνόητο νά

μέ ἐμφανίζουν σάν ἐχθρό τοῦ ΤύπουιἘίμαι ὁ προστάτης του..
ANTI: Πως Βλέπετε τό μέλλον,“

ΖΙΓΔΗΣ. O λαός εἶναι μαζί μσς, τό ἀπόδειξσν καί ol δημοτικές
ἐκλογές Kai ἡ Θεσσαλονίκη, τό ἀπέδειξε ἡ συνεστίαση τῆς Ἀθῆνας, τό ἀπέδειξε Kai ῆ Συνδιάσκεψη. ’0,τι τεκμήρια ὁμως Kai νά
παρουσιάσουμε. πάντα, oi «καλόπιστοι» θά λένε ότι δέν εἶναι πειότικά, ὃτι «δισλύθηκε» τό Κέντροί Τό γεγονός ὅμως εἶναι ότι ἐφυγαν 0i «ἐμπορικοί» τῆς πολιτικῆς. ”Ετσι, όμως, δισλύθηκε τό καρκίνωμα, πού ὑπῆρχε ord σπλάχνα τοῦ κέντρου.
Ἐπσναλσμθάνω αὑτό πού εἶπα πολλές φορέςῑ Td 1931 ῆ ήγεσίσ
τοῦ Ἐργατικοῦ Κόμματος τῆς Μεγ. Βρεταννίσς μέ ἐπικεφσλῆς τόν
Μάκ Ντόναλντ ἀποφάσισε νά πάει μέ τή δεξιά καί ἀπό κοινοῦ νά
κάνουν κυθέρνηση Ἐθνικῆς Ἐνότητας. Τό Ἐργατικό Κόμμα τήν
ἀποκήρυξε καί έμεινε χωρίς ἐπώνυμα στελέχη. 'O μόνος ἀπό τούς
ἠγέτες πού ἠταν γνωστός, ἠταν ὁ Λάνσπουρυ, ὁ φιλειρηνιστής.
Εἶπαν τότε ότι έσθησε τό Ἐργατικό Κόμμα. Μετά 2 - 3 χρόνια
ὅμως, ἀφότου έφυγσν oi «σκουρισσμένες δόξες» καί τό κόμμα ἐξ·
υγιάνθηκε, ἐγινε τό πρῶτο τῆς “Αντιπολιτεύσεως καί σέ μερικά
χρόνια πανίσχυρο μπῆκε στήν Κυθέρνηση. Τό “ίδιο θά γίνει καί μέ
τήν ΕΔΗΚ1 ”Εφυγσν ἀπό τό ναό ἐκεῖνοι πού τόν εἶχαν μεταθάλει σέ
τόπο ἐμπορίου1 Τό κόμμα έξυγιάνθηκε καί τώρα θά προχωρήσει.
Θά δεῖτε ότι rd κόμμα αύτό ed ειναι πολύ σύντομα ὁ ἀποφασιστικός παράγοντας τῆς πολιτικῆς ζωῆς. Καί τό 80. πού1 θάχουμε ἐκλογές, έμεῖς θά κσθορίσουμε ποιά θά εἶναι ἡ κυθέρνηση τῆς χῶρσςί

Γιά τίς ἀμερικάνικες Μυστικές Ὑπηρεσίες οἱ τεράστιοι πρωτοσέλιὸοι
τίτλοι 0’ ὅλες τίς ἰταλικές ἐφημερίδες πού μεταὸόθηκαν εὐρύτατα 0’
ὅλο τόν κόσμο ἦταν ἀκόμα ἕνας «πονοκέφαλος». Στις 13 Φεόρουαρίου 1979 ή ἰταλική κυόερνηση ἀπέλασεε’ναν ἀνώτερα ὑπάλληλο τῆς
ἀμερικανικῆς πρεσὸείας μέ τήν κατηγορια τῆς κατασκοπείας. Ηταν ἡ
πρώτη ἀπέλαση αὐτοῦ τοῦ εἴὸους στήν ’“Ιταλίαόσο μπορεῖ νά θυμηθεῐ
κανείς. Μιά, τόσο ἀποφασιστική ἐνέργεια μέσα σέ συνθῆκες πλήρους
ὁημοσιότητας εἶναι χωρίς προηγούμενο ἀνάμεσα σέ συμμάχους τοῦ
ΝΑ ΤΟ. Ἐγείρει ὅέὸαια πολλά ἐρωτηματικά ἀπό τά ὁποῖα τό σημαντικότερο εἶναι κατά πόσο ἡ κυὸερνηση των ΗΠΑ κατασκοπεύει συστηματικά τούς συμμάχους της, στό ΝΑΤΟ. H ὑπόθεση συνὸεεται
ἐπίσης ἄμεσα με τή ὁημοσίευση, λίγους μῆνες πρί,ν ἑνός ἀπόρρητου
ντοκουμέντου τῶν ἀμερικανικων Μυστικων Υπηρεσιῶν. Για νά
κατανοήσει κανένας τήν ὑπόθεση τῆς ἀπέλασης εἰναι ἀναγκαία ἡ
ἀναὸρομή 0’ αὐτό τό ντοκουμέντο.

Κστασκο πε υο ντας .

τοῦ Φίλιπ Α’ίητζη

..._,, - .-:-.-:c:-*

τοὺς Συμμάχους
ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ τοῦ 1978 τό περιοδικό «Τριοῦμφο» τῆς Μαδρίτης δημο-

σίευσε ἕνα «ἄκρως ἀπόρρητα» έγγραφο
τοῦ ἀμερικάνικου Στρατοῦ μέ τόν τίτλοῑ
«Συμπλήρωμα B’ στό Στρατιωτικό Ἐγχειρίδυο 30-31 (Ἐπιχειρήσεις Σταθεροποίησης). Τό έγγραφο περιεῖχε ὁδηγίες
γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο oi μονάδες

γράφους ὅτι αὐτό rd κ Ακρως Ἀπόρρητο» έγγραφο δέν ἧταν παρά ἕνα μέρος
τῆς ἐκστρατείας ἀντιπληροφόρησης πού
διεξάγει ἡ σοδιετική KGB σέ παγκόσμιο
ἐπίπεδο γιά νά ζημιώσει τίς σχέσεις τῶν
ΗΠΑ μέ τούς συμμάχους της στήν Εὐρώπη καί τήν ”Απω Ἀνατσλή. Τό Πεν-

τάγωνο εἰπε ὅτι τό έγγραφο ἦταν πλαστό

κῶν Ὑπηρεσιῶν πού δροῦν σέ «φιλικές»
χῶρες θά μποροῦσαν νά διεισδύσουν σέ
στρατιωτικές ὑπηρεσίες καί ὑπηρεσίες

καί ἡ ἁρμόδια έπιτροπή τῆς Βουλῆς ὅτι
έρευνοῦσε τόσο αὐτή όσο καί άλλες τέτοιες πλαστογραφίες πού ἐπιχειρήθηκαν
γιά νό. δυσφημίσσυν τίς δραστηριότητες

ἀσφαλείας τῆς «φιλικῆς» κυόέρνησης γιά

τῶν

νά συλλέξουν μυοτικές πληροφορίες σί
ὁποῖες θά ἦταν δυνατά νά χρησιμοποιηθοῦν γιά νά ὁδηγήσουν τήν κυὸέρνηση
στό έπιθυμητό πλαίσιο δράσης. Περιέγραψε ἀκόμα τό έγγραφο αὐτό τόν
τρόπο διείσδυσης μέσα σέ έπαναστατικές
,καί ριζοσπαστικές ὁμάδες μέ στόχο τήν
«προδοκάτσια», ὥστε νά ἀναγκαστεῖ ἡ
κυὸέρνηση νά “λάὸει αὐστηρά καταπιεστικά μέτρα ἐναντίον τῶν κομμουνιστῶν
καί τῶν ἄλλων ἀριστερῶν.
ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ μῆνες τό έγγραφο δημοσιεύτηκε ord ἔντυπα τῶν
περισσότερων χωρῶιν τῆς Δυτ. Εὐρώπης
παρά τίς προσπάθειες τῆς κυὸέρνησης
τῶν Ἡνωμένων Πσλιτειῶν νά τό πνίξει.
Στή Ρώμη π.χ. ἡ ἀμερικανική Πρεσόεία
προσπαθεῑ χωρίς ἐπιτυχία νά σταματήσει
τή δημοσίευσή ro‘v ord «Europeo» μέ τό
ἐπιχείρημα πρός τούς έκδότες ὅτι θά εἶναι, (ἡ δημοσίευση) «ἀτοπη». Στίς ΗΠΑ
τό έγγραφο δημοσιεύτηκε τόν Ἰανουάριο
τοῦ 1979 στό «Covert action information
bulletin» (Caib).
H ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ στό CAIB φαίνεται
πώς ἦταν ἡ αἰτία τοῦ κύματος τῶν διαψεύσεων πού ἀκολούθησαν. Στά μέσα
Ἰανουαρίου
ἀνώνυμοι
«ἀμερικάνοί

σιων.
ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ γνώριζαν αὐτοί οἱ ὑποστηρικτές τῆς συνωμοσίας ὅτι τήν ἴδια
στιγμή στή Ρώμη τό πιάτο ξεχείλιζε μ’
ἕνα συγκεκριμένο παράδειγμα καί ὅτι
σύντομα θό. ἀποκαλυπτόταν μιά ἐπιχείρηση διείσδυσης τῶν ἀμερικανικῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν μέσα στούς μηχανισμούς ἀσφάλειας ἑνός συμμάχου στό
ΝΑΤΟ. Ἕνας ίταλο-αμερικανός, ό Nroμινίκ Περρόνε τοῦ ὁποίου τά ἰταλικά
σημαδεύονταν ἀπό τήν έντονη προφορά
τοῦ Μπρούκλυν ἠταν τό κεντρικό
πρόσωπο.
ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ἀπό τή θέση τοῦ
Στρατιωτικοῡ ἀκολούθου τῆς ἀμερικανικῆς Πρεσὸείας, ὁ Περρόνε μάζευε
«εὐαίσθητες» πληροφορίες πού ἀφοροῦσαν τήν ἀποτελεσματικότητα καί ,τήν
ἡγεσία τῆς ἀντιτρομοκρατικής ἐκστρατείας τῆς ἰταλικῆς κυδέρνησης ἀπό 6
περίπουι ἀξιωματούχους τῶν Μυστικῶν
Ὑπηρεσιῶν καί τῶν Ὑπηρεσιῶν Ἀσφαλείας. Οἱ πληροφορίες πού συγκέντρωσε
ἠταν ἐξαιρετικά σημαντικές ἀφοῡ περιελάμὸαναν τίς ἀπόψεις τῶν Ἰταλῶν συναδέλφων του πού θεωροῦσαν ὅτι οἱ ἀντιτρομοκρατικές ἐπιχειρήσεις δέν ἠταν τίποτε ἄλλο παρά λουτρά αἵματος χωρίς

τῶν ἀμερικανικῶν στρατιωτικῶν Μυστι-

ἀξιωματοῦχοι» εἶπαν στούς δημόσιο-

ἀμερικανικῶν Μυστικῶν

Ὑπηρε-

Kavéva ούοιαοτικο ι1’.-1·1
ιμιι.
ΑΥΊἸ-’.Σ ὑέὺαια δίν ιἰπιιιι ,”.ουοαν πληροφορίες για τά οοίίιιτικιί. στρατιωτικά

σχέδια. πρᾶγμα πού 011 περίμενε κανένας
νόι κάνει ό Περρόνε 1ἶκτιῆ1ιιίντας τήν Kaνονική του ἐργασία σάν στρατιωτικός
ἀκόλουθος, (ἰνταλλασοοντας πληροφορίες μέ μιιί «φιλική» νατοῖκή ὑπηρεσία.
Στήν πραγίιατικότητα ό Περρόνε εἰσχω-

ροῦσε μέσα στίς halt/.1": ίιπηρεσίες
ἀσφαλείας ὅπως ἀκριοιῖις περιγράφεται
στό «πλαοτό» συμπλήρωμα τοῦ στρατιωτικοίι ἐγχειριδίου.
ΣΤΑ τέλη Ἰανουαρίου ό Περρόνε
ὑπέόαλε μιάν ἀναφορὰ 4.000 λέξεων στό
γραφεῖα Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν “Αμύνης
τοῦ Πενταγώνου καί (ἰντίγοιιιια σέ ἂλλες
μονάδες ἀιιι·ρικι·ι.ιικ1ῖ’)ι στρατιωτικῶν
Μυστικῶν an101-‘1'01ιιν οτηιἸταλία Kai
Δυ.τ Γεομανιίι. .\\1'1_La'oa στούς παρα-

λῆπτες στήν 0111111‘1/111 ηταν 11 CIA τό
Σταίητ

Ντηπ(ἰρτ,111·’ντ

καί

ἡ

Εθνικη

εΥπηρεοιά ”Adda/.1111;
AAAA οτιίν Οίιιίοιγκτον τά μυστικά
φυλάγονται ὅπως (ικριοιῐις τά δελτία
καιροῦ. Ἔτοι orig (“ιρχές Φεὸρουαρίου,
μιά δηλαδή ὀδομαδα μετά πού ἡ ἀναφορὰ τοτ’,ι Περρονε ἰ’-φτασιι στα γραφεῖα
τῶν ἀναλυτιῖκιι κάπριος ταχυδρόμησε
ένα ἀντίραιιο στήν εφημεοίδα «La
Republicu»rf1gPd)1111_:.

Στίς

I3

Φε-

6ρουαρίοιι ἀφου τό ,ιιεταφρασε καί
προσπάθησε να πιοτοποιήοιι τήν αὐθεντικότητα του ἡ «Republicu» δημοοίευσε
τό έγγραφο. Τήν ἰ’δια μέρα ἡ Ἰταλική
κυὸέρνηοη διέταξε τόν Περρόνε νά έγκαταλείψει τό έδ(ια;ι)ς τῆς χώρας μέσα σέ
24 ὧρες.
H ΥΠΟΘΙΞΣΗ ἔγινε τήν ἑπομένη κύριο θέμα α’ όλες τίς ἰταλικές ἐφημερίδες.
Τό πῆρε ἡ διεθνής ὑπηρεσία τοῦ BBC
καί τά rile“; μεταδοσαν τό γεγονός 0‘
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ὁλόκληρο τόν κόσμο. Καμιὰ ὅμως οὐσιαστική ἀνάλυση δέν ἐγινε στήν «ἀναφορὰ Περρόνε» ἔξω ἀπό τήν Ἰταλία παρόλο πού ἡ μελέτη της γεννᾶ πολλά καί
ἐξαιρετικά ἐνδιαφέροντα ἐρωτήματικὰ.
ΠΡΩΤΑ ἀπ’ ὅλα; Εἶναι αὐθεντικό τό
ἐγγραφαῆ πρόκειται μήπως γιά μιά
ἀκόμα «πλαστογραφία τῆς KGB»; ‘H
ἀμερικανική πρεσὸεία στή Ρώμη, τό
Σταίητ Ντηπάρτμεντ στήν Οὐὰσιγκτον
καί τό Πεντάγωνο, ὅλοι λίγο πολύ παραδέχτηκαν πώς ἡ ἀναφορὰ ἧταν αὐθεντική μέ τήν ἄρνησή τους νά διαψεύσουν
τήν αὐθεντικότητά της. Στήν πραγματικότητα ἀρνήθηκαν κάθε σχόλιο γιατί.
«ποτέ δέν σχολιάζουν θέματα πού ἀφοροῦν τίς Μυστικές Ὑπηρεσίες». Ὁ ἴδιος
ὁ Περρόνε ἐξάλλου θά μποροῦσε νά ἀρνηθεῖ ὅτι ἔγραψε τήν ἀναφορὰ, πρᾶγμα
ὅμως πού δέν ἐκανε. ἸΞπιπλέον μιὰ θεώρηση τῆς ἀναφορᾶς πού ἐγινε ἀπό τό
ἐπιτελεῖο τοῦ CAIB, πού διαθέτει ἀνὰλογη πεῖρα στίς Μυστικές Ὑπηρεσίες
ὁδήγησε στό συμπέρασμα πώς τό ἐγγραφο εἶναι πραγματικά αὐθεντικό. Εἰδικά μάλιστα ἐξαιτίας τῆς πόλύ πρόσφατης ἡμερομηνίας τῶν πληροφοριῶν
(πράγμα πού δυσκόλευε πολύ λόγω χρόνου τήν ἐπινόηση καί πραγματοποίηση
τῆς πλαστογραφίας).
Η ΑΝΑΦΟΡΑ τοῦ Περρόνε εἰναι μιά
πικρόχολη κριτική τῶν ἀντιτρομοκρατικῶν ἐπιχειρήσεων τῆς ἰταλικής κυὸέρνησης τίς ὁποῖες περιγράφει σὰν «ὁλοκληρωτικά ἀναποτελεσματικές», «1101966161σεις τοῦ νόμου», «χαώδεις» καί ὅτι «καθοδηγοῦνται ἀπό ἀνίκανα πρόσωπα».
”Av καί αὐτοί οἱ χαρακτηρισμοί ἀποτελοῦν τήν ὁμόφωνη γνώμη τῶν πηγῶν τοῦ
Περρόνε, τόσο ἀνθρώπων τοῦ ἰταλικοῦ
στρατοῦ όσο καί τῶν καραμπινιέρων
(τῆς ἐθνικής ἀστυνομίας), ἐντούτοις δέν
ἀφήνεται καμιά ἀμφιὸολία πώς καί rd
Γραφεῖο τοῦ Στρατιωτικοῦ Ἀκολούθου
συμφωνεῖ.
ΤΟ ΙΞΓΓΡΑΦΟ διαόαθμεῖ τίς πληροφορίες του μέ τήν ἐνδειξη «2», πού συν-

ήθως στή γλώσσα τῶν ἀμερικανικῶν
Μυστικῶν ’Ὑπηρεσιῶν σημαίνει «πιθανῶς ἀληθεῖς» ἐνῶ ἡ διαὸάθμιση ὡς πρός
τίς πηγές σημειώνεται μέ τήν ένδειξη
«B» πού σημαίνει «συνήθως ἀξιόπιστοι». Ἐπιπλέον ὁ Περρόνε μέ εἰδικό
σχόλιό του ἐπισημαίνει τήν“ «εὐαισθησία» τόσο τῶν πληροφοριῶν όσο καί τῶν
θέσεων τῶν πηγῶν. Αὐτός εἶναι καί 6
λόγος γιά τόν ὁποῖο 6 H5996v5 119606505
πέρα ἀπό τόν χαρακτηρισμό «”Ακρως
Ἀπόρρητον» καί τόν δείκτη NOFORN 6
ὁποῖος ἐξαιρεῖ τήν ἀναφορὰ ἀπό τά
κοινὰ προγράμματα ἀνταλλαγής πληροφοριῶν μεταξύ τῶν ΗΠΑ καί τῶν φιλι-

κῶν κυὸερνήσεων ὅπως εἶναι οἱ K0659νήσεις τῶν χωρῶν τοῦ ΝΑΤΟ. Ὁ δείκτης
NOFORN σημαίνει «ὅχι ξένες διαδόσεις» πού θά πεῖ πώς ἡ ἀναφορὰ μπορεῖ
νά ’διαόαστεῖ μόνο ἀπό ἀμερικανούς
ἀξιώματούχους.
Η ΑΝΑΦΟΡΑ χωρίζεται σέ δυό κύρια
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τμήματα. Πρῶτοι Μιά διαπραγμάτευση
τῆς δραστηριότητας τῶν Ἰταλικῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν καί τῶν ὑπηρεσιῶν
Ἀσφαλείας, καί δεύτερα Μιά περιγραφή τῆς προσωπικότητας καί τοῦ τρόπου ἐργασίας τῶν τριῶν καραμπινιέρων
στρατηγῶν πού ἦσαν ἐπικεφαλής τῶν
ἀντιτρομοκρατικῶν ἐπιχειρήσεων.
ΤΟ ΚΥΡΙΟ ὅμως θέμα τοῦ Περρόνε
εἶναι ἡ ἀποτυχία τοῦ στρατηγοῦ Τζούλιο
Γκρασσίνι νὰ θέσει σέ ἀποτελεσματική
λειτουργία τή νέα ἀντιτρομοκρατική
ὑπηρεσία πού ἐγκαθίδρυσε ἡ Βουλή στά
τέλη τοῦ 1977. Αὐτός 6 ὀργανισμός, ἡ
Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν καί Δημοκρατικής Ἀσφαλείας (SISDE — Servizio
per le informazioni per la Sicurezza
Democratica) ἱδρύθηκε μέ ἀποστολή τήν
ὑπαγωγή σέ μιά ὑπηρεσία ὅλων τῶν
ἀντιτρομοκρατικῶν ἐπιχειρήσεων πού
τελοῦσαν μέχρι τότε ὑπό τήν καθοδή-

τική δράση τῆς 518Μ1 καί ἀλλες της ἁρμοδιότητες οὐσιαστικὰ εἶχαν νεκρωθεῐ ἐξ
αἰτίας τῆς ’έλλειψης ἱκανοῦ προσωπικοῡ
ἀλλὰ καί τῆς μεταστροφῆς της σέ ἀντιτρομοκρατική ὑπηρεσία».
ΞΑΝΑΓΥΡΝΩΝΤΑΣ στήν SISDE, μιά
ἀπό τίς πηγές τοῦ Περρόνε παρατήρησε
ὅτι «61v καί ἡ SISDE ἠταν ἡ μόνη ἐπιφορτισμένη-ἀπό τό νόμοὺπηρεσία γιάςτή
διεξαγωγή ἀντιτρομοκρατικῶν ἐπιχειρήσεων ἐν τούτοις διεξήγαγε τίς λιγότερες
ἀντιτρομοκρατικές ἐπιθέσεις». Παρόλο
πού οἱ πηγές του ὃρῆκαν καί δέχτηκαν
ἀρκετὰ σοόαρές δικαιολογίες γιὰ τήν
ἀποτυχία τοῦ στρατηγοῦ Γκρασσίνι, ὁ
ἴδιος 6 H5996v5 παρατηρεῖ ὅτι «καμιά
αἰσιόδοξη ἀποψη γιὰ τό παρόν καί rd
μέλλον τῆς SISDE δέν ἀκουγόταν».

ΑΛΛΑ ἡ αἰτία δέν ἦταν μόνο ἡ ἀποτυχία τοῦ στρατηγοῦ Γκρασσίνι, Ἕνας
ἄλλος στρατηγός τῶν καραμπινιέρων, ὁ
Κὰρλο Ἀλμπέρτο Ντάλλα Κιέζα πηγαινοερχόταν ἀπό τή μιὰ ὑπηρεσία στήν
άλλη προὸὰλλσντας ἀπαιτήσεις καί δίνοντας ἐντολές ἀπό τή θέση τοῦ πρωθυπουργικοῦ συντονιστή γιά τήν ἀντιτρομοκρατία καί τίς ἐρευνες σχετικὰ μέ τή
δολοφσνία τοῦ ”Αλντο Μόρο. Ὁ στρατη-

γός Ντάλλα Κιέζα ἦταν ἐπίσης ὑπεύθυνος γιὰ τίς εἰδικές φυλακές τρομοκρατων.
.
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ μιὰ ἀπό τίς πηγές τοῦ
Περρόνε. 6 Ντάλλα Κιέζα συνήθιζε «νά
ἐμφανίζεται προσωπικὰ στίς ἐπιθέσεις
καί στίς ἀλλες άξιες δημοσιότητας περιπτώσεις» καί «νά καρπώνεται ἀξιοπι. στία ἀπό τίς ἐνέργειες τῶν ἀλλ’ων ὑπηρεσιῶν». Μιὰ ἀλλη πηγή ἀναφέρει τόν
Κιέζα σάν «ἀκτιὸίστα καί ἀνθρωπο πού
τόν ἐνδιαφέρουν τά ἀποτελέσματα» χωγηση διαφόρων στρατιωτικῶν καί ἀστυ- ρίς νὰ νοιὰζεται καθόλου γιὰ τίς μεθόνομικῶν ὑπηρεσιῶν.
δους. «Τό λεπτό σημεῖο τῆς νομιμότητας
ΣΥΜΦΩΝΑ ὅμως μέ μἰὰ ἀναφορὰ, ἤ τῆς παρανομίας τῶν ἐνεργειῶν του δέν
πού συντάχθηκε τό Δεκέμὸρη τοῦ 1978.
τόν ἐνδιαφέρει καί εὔκολα ἀναλαμὸὰνει
γιά τόν πρωθυπουργό Τζούλιο Ἀνδράση ἀφήνοντας σέ κὰπσιον ἀλλο τήν.
τρεόττι ἀπό τήν Ἐκτελεστική Ἐπιτρσπή
ἀνησυχία κατὰ πόσο αὐτή ἡ δράση εἶναι
Πληροφοριῶν καί Ὑπηρεσιῶν Ἀσφαἀπόλυτα νόμιμη ἤ ὅχι». Ἡ ἴδια πηγή
λείας. ἡ SISDE ’στό τέλος τοῦ πρώτου
περιγράφει τόν Ντάλλα Κιέζα σὰν «ἐξυχρόνου τῶν ἐπιχειρήσεων της «δέν λειπνσ» ἀλλὰ «ὅχι διανοούμενο», «λίγο ’
τουργοῦσε σύμφωνα μέ τούς νόμους· δέν
ἅσπλαχνο»
καί
«ὑψηλά
ἱστάμενο
εἶχε φέρει σέ πέρας τήν ἀποστολή της·
πρόσωπα πού θέλει δημόσια ἀναγνώριση
δέν εἶχε κατορθώσει νά διαμορφώσει μιὰ
γιά τίς προσπάθειές του...»
ὅιώσιμη δομή καί ὅρισκόταν ἀκόμα στό
, O ΤΡῙχΤΟΣ στρατηγός τῶν καραμπιστάδιο τῆς 69161110011;- καθοδηγοῦνταν
νιέρων πού ἐπικρίνεται στήν ἀναφορὰ
ἀπό ἀνίκανα πρόσωπα πού ἀγνοοῦσαν
τοῦ Περρόνε εῖναι ὁῚ ἀρχιστράτηγος Ἀρτό ἐπαγγελματικό προσωπικό» καί
νὰλντο Φερρὰρα, πρώην ὑποδισικητής
ἐπρεπε «νά κριθοῦν σάν τελείως ἀναποτοῦ Σώματσς τῶν Καραμπινιέρων καί
τελεσματικά». =
τώρα σύμὸουλος τοῦ ἰταλοῦ προέδρου
EN MEPEI'06V ἀποτέλεσμα τῆς ἀπογιά τήν ἀντιτρομοκρατία, καί τή Δημότυχίας τῆς SISDE ἀλλὰ καί ἐν μέρει σάν
σια Τάξη. Δυό ἀπό τίς πηγές τοῦ Περαἰτία, σύμφωνα μέ τήν ἀναφορὰ τοῦ
ρόνε περιγράφουν τόν Φερρὰρα σάν ἕνα
Περρόνε, ἡ Ἰταλική Ὑπηρεσία Πληρο«πολύ φιλόδοξο πρόσωπο» πού ἐλπίζει
φοριῶν καί Στρατιωτικής Ἀσφάλειας
πώς θά εῖναι 6 πρῶτος μή στρατιωτικός
(SISMI — Servizio per le Informationi E
πού θὰ διορισθεῖ Ἀρχηγός τῶν Καραμρετ la Sicurezza Militare) ἀνελὰμὸανε
πινιέρων.
παράνομες ἀντιτρομοκρατικές ἐπιχειρή-γ
Μιὰ πηγή εἷπε πώς 6 Φερρὰρα δέσεις παραμελώντας έτσι 0060196 11’1v κύχτηκε τή θέση τοῦ Προεδρικοῦ Συμόούρια στρατιωτική ἀντικατασκοπευτική
λιου γιὰ νὰ «κρατήσει τόν ἑαυτό του στή
ἀποστολή της. Σύμφων-οι μέ μιά ἀπό τίς
δημοσιότητα καί γιά νὰ τήν χρησιμοπηγές τοῦ Περρόνε «ἡ ἀντικατασκοπευ-

ποιήσει ὥστε νὰ ἀναλάῧει στό μέλλον
ὑπεύθυνα πόστα» ἐνῶ μιὰ άλλη πηγή
πῶς «πιθανότατα θὰ χρησιμοποιήσει τήν
τωρινή του θέση σὰν θεμέλιο λίθο».
ΤΟ ΕΡΩΤΙ-ΙΜΑ πού γεννιέται ἀπό τήν
ἀνάγνωση αὐτῶν τῶν πραγματικά ἐντονων

ἐπικρίσεων

κατὰ

τῶν

Ἰταλικῶν

Ὑπηρεσιῶν ,Ασφαλείας καί τῆς ἡγεσίας
τους εἶναι κατὰ πόσο οἱ πηγές τοῦ Περρόνε ἠταν προκατειλημμένες ἀπό ἐπαγγελματική ἀντιζηλία καί ἀπό τίς δικές
τους ἀποτυχίες ή ἁπλῶς ἀναρμόδιες;
Ἴσως ὁ Περρόνε νὰ τούς ἐδειξε πολύ μεγαλύτερη ἐμπιστοσὺνη χαρακτηρίζοντάς
τις «συνήθως ἀξιόπιστες» καί τίς πληροφορίες τους «πιθανῶς ἀληθεῖς».
Θὰ μποροῦσε νά εἶναι ἐτσι, μόνο πού
οἱ ἀμερικανικές ὑπηρεσίες ἀποφεύγουν
τόν χαρακτηρισμό) «συνήθως ἀξιόπιστες»
γιὰ τίς πηγές (καί στήν περίπτωση τοῦ
Περρόνε ,καί οἱ έξη πηγές τους ἐχουν
αὐτό τόν χαρακτηρισμό) πού δέν ἐχουν
δοκιμασθεῖ γιὰ ’ένα διάστημα ἐξη μηνῶν
μέχρι ένός χρόνου.
ΟΠΩΣ καί νάναι, ὁ Περρόνε λέει ὅτι
οἱ πηγές του εἶναι ἀξιωματικοί τῶν
Στρατιωτικῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν
(SISMI) καί τῶν Καραμπινιέρων, ἀπό
τούς κατώτερους 6αθμούς μέχρι στρατηγούς καί ναυάρχους πού ὑπηρετοῦσαν σέ
διὰφορες θέσεις οἱ ὁποῖες τούς ἐξασφὰλιζαν «στενή ἐπαφὴ μέ τόν στρατηγό
Γκρασσίνι καί τήν SISDE». Εἶχαν ἐπίσης στενές σχέσεις μέ τόν Ντάλλα Κιέζα
καί τόν Φερρὰρα. Φαίνεταιγλοιπόν ὅτι
ἐπρεπε νά ξέρουν.
H ΑΝΑΦΟΡΑ ἀποκαλύπτει ἀκόμα

πηγές του μέσω τοῦ συνηθισμένου τρόπου ἐπαφῆς καί ἀνταλλαγῆς πληροφοριῶν πού ἀφορσῦν ἐχθρούς τοῦ ΝΑΤΟ.
κέρδισε ὃαθμιαῖα τήν ἐμπιστοσύνη τους
καί μέ ἐπιδέξιο τρόπο κατάφερε νά τούς
ὁδηγήσει στήν ἀπὸκὰλυψη «εὐαίσθητων» Υπληροφοριῶν γιὰ τίς ὑπηρεσίες
τους.
ΣΕ ΚΑΘΕ περίπτωση ἡ πρακτική τῆς
CIA 0’ ὅλο τόν κόσμο - καί εὔλογα θά
ἀνέμενε κανένας τό ἴδιο καί ἀπό τούς
στρατιωτικούς - εἶναι ἡ «ἀνταλλαγή
ἶὑπηρεσιῶν» ἀνάμεσα στούς ἀξιωματού· χους σὰν τρόπος διείσδυσης στίς «ἀδελφές» ὑπηρεσίες. Στόχος εἶναι ἡ προστασία τῶν μονομερῶν ἐπιχειρήσεων τῆς
CIA (ἐπιχειρήσεων πού κρατοῦνται μυστικές ἀπό τίς «φιλικές» κυ6ερνήσεις καί
τίς ὑπηρεσίες τους) ἀπό ἀποκαλύψεις
καί διεισδύσεις ἐτσι ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ ὑποὸοήθηση τῶν ἐπιχειρήσεων
τῆς CIA ἐκ μέρους ἄλλων ὑπηρεσιῶν,
ὅπως π.χ. μέ ὑποκλοπές τηλεφώνων,

πῶς τό Γραφεῖο τοῦ στρατιωτικοῦ Ἀκο-

λούθου τῆς πρεσὸείας στή Ρώμη, χρησιμοποίησε αὐτές τίς πηγές ή ὰλλες γιὰ τή
σύνταξη παρόμοιων ἀναφορῶν καί στό
παρελθόν. Ἐδῶ ἐπανερχόμαστε στό ὑποτιθέμενο πλαστὰ Ἐγχειρίδιο Πληροφοριῶν τοῦ ἀμερικὰνικου Στρατοῦ. Ὁ
Περρόνε σημειώνει στήν εἰσαγωγική
περίληψή του ὅτι ἡ ἀναφορὰ ἀνταποκρίνεται στίς πρόνοιες έξη παραγράφων
ένός «Ὁδηγοῦ γιὰ τή συλλογή πληροφο-

ριῶν». Ἔτσι εἶναι σαφές πώς ἡ Στρατιωτική Ὑπηρεσία Μυστικῶν Πληροφοριῶν

τῶν ΗΠΑ ἀπαιτοῡσε συνεχῶς ἀπό τόν
στρατιωτικὰ Ἀκόλουθο στή Ρώμη νὰ
συγκεντρώνει πληροφορίες ὅπως ἀκρι6ῶς αὐτές που περιεῖχε ἡ ἀναφορὰ τοῦ
Περρόνε. Πραγματικά ὁ ἴδιος ό Περρόνε
σημείωνε πώς ἡ ἀναφορὰ του «συμπληρώνει καί φρεσκὰρει πληροφορίες» (πού
περιέχονταν σέ τρεῖς ἀλλες παρόμοιες

ἀναφορές πού εἶχαν συνταχθεῖ τό I978).
I'IPOKEITAI γιὰ μιὰ κλασσική κατασκοπευτική ἐπιχείρηση ὅπου ,ὁ Περρόνε
πληρώνει τίς πηγές του καί καλύπτει τήν
έπιχείρηση καί μέ ὅλα τά συνακόλουθα
τῶν συγκαλυμένων ἐπιχειρήσεων; Πιθανότατα ὅχι, ἀν καί ἡ ἐπικεφαλίδα τῆς
ἀναφορᾶς περιλαμὸάνει“ καί «Ἀριθμό
Προγρὰμματος» πού στήν πρακτική τῆς
CIA συνήθως ἀποτελεῖ ’ένα τέχνασμα γιά
τόν ἐλεγχο τῶν χρημάτων. Τό πιό πιθανό

ὅμως εἶναι πῶς ὁ Περρόνε γνῶρισε τίς

ἀλλὰ καί γιὰ νά μπορεῖ νά καθορίσει (ἡ
CIA) τήν «ἱκανότητα καί τό ἧθος» τῶν
τοπικῶν ὑπηρεσιῶν. Ἀνεξάρτητα ἀπό τό
ἀν τό «ἄκρως ἀπόρρητσ» ἐγχειρίδιο Μυστικῶν Πληροφοριῶν τοῦ ἀμερικανικοῦ
στρατοῦ εἶναι πλαστό ἤ ὅχι, ἡ ἀναφορὰ
τοῦ Περρόνε δείχνει πώς ἡ στρατιωτική
ὑπηρεσία Μυστικῶν Πληροφοριῶν λειτουργεῖ σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες αὐτοῦ
τοῦ ἐγχειριδίου καί ὁπωσδήποτε οἱ ἐπιχειρήσεις της διεξάγονται σύμφωνα μέ
τήν πρακτική τῆς CIA.
TEAIKA κανείς δέν μπορεῖ νά ἀποφύγει τό ἐρώτημα; γιατί αὐτή ἡ μυστική
ἀναφορὰ διοχετεύτηκε στή «Republica»;
Μπορεῖ νά φανταστεῐ κανείς τήν ἐκπληξη τοῦ Περρόνε καί τῶν ἄλλων μέσα
στήν ἀμερικανική πρεσὸεία τῆς Ρώμης
ὅταν «ἀνακάλυψαν» ὅτι μόνο δυό 6δομάδες ἦταν ἀρκετές γιὰ νά πάει ἡ ἀναφορὰ ἀπό τήν πρεσόεία τῆς Ρώμης στήν
Οὐάσιγκτον, καί ξανά πίσω στίς ἐφημε-

ρίδες τῆς Ρώμης.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ στό ἐρώτημα «γιατί
τό ἐγγραφο ἀφέθηκε νὰ διαρρεύσει» θὰ
πρέπει νά ἀναζητηθεῖ στὰ ἀποτελέσματα
τῆς δημοσίευσης. Δέν ὑπάρχει ἀμφιὸολία
πῶς οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στίς ἀμερικανικές καί ῖταλικές ὑπηρεσίες θά ἐνταθοῦν.
Στίς ᾰλλες χῶρες οἱ «ἀδελφές» μέ τή CIA.

καί τήν ἀμερικανική στρατιωτική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν θὰ ἐχουν ἀλλο ἕνα
λόγο γιὰ νά περιορίσουν τίς σχέσεις καί
τή συνεργασία τους μαζί τους. Γιὰ πέντε
περίπου χρόνια οἱ κάθε φορὰ διευθυντές
τῆς CIA παραπονιοῦνται γιά τό ἴδιο
πρόὸλημα, καταγγέλλοντας ὅτι οἱ ’ἐρευνες τῆς Γερουσίας προκαλοῦν διαρροές
καί ἀποκαλύψεις.

Η ΑΝΑΦΟΡΑ τοῦ Περρόνε εἶχε δέ6αια ἀντίκτυπο καί στήν ἰταλική πσλιτική ζωή. Τόσο οἱ κομμουνιστές ὅσσ καί
οἱ χριστιανοδημοκρὰτες κατὰγγειλαν τή
δραστηριότητα τοῦ Περρόνε καί αὐτὰ
μεγάλωσε τίς δυσκολίες τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀντρεόττι στήν προσπάθειὰ του νά
σχηματίσει κυὸέρνηση μέ τούς κομμουνιστές οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἤδη ἀρχίσει νὰ ζητοῦν καινούργιες ἐρευνες γιὰ τόν τρόπο
μέ τόν ὁποῖο χειρίστηκε ἡ κυὸέρνηση τίς
ἀνακρίσεις γιά τή δολοφονία τοῦ Μόρο.
Ἱ-Ι 6λά6η αὐτή στό γόητρο τῶν κύριων
πολιτικῶν συμμάχων τῶν ΗΠΑ στήν
Ἰταλία (τούς ὁποίους ἀπό τό B’ Παγκόσμιο πόλεμσ καί μετὰ ἡ CIA χρηματοδότησε μέ 10 ἐκ. δολλάρια) φαίνεται νά ἐν·
δυναμώνει τήν πιθανότητα τῆς σκόπιμης
διαρροής τῆς ἀναφορᾶς μέ σκοπό να
προκαλέσει ἐνταση τῆς ἀντιτρομοκρατικῆς ἐκστρατείας.
ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ἀνάλυση κάποια διαφωνία-στήν Οὐάσιγκτον ἴσως νὰ εἶναι πιό
πιθανή ἐξήγηση γιὰ τή διαρροή. ‘H ὑπόθεση αὐτή θά μποροῦσε νά προσθέσει
ἐνα ἀκόμα «πονοκέφαλο» καί νὰ ἐπιτείνει τήν ἀναξιοπιστία στήν ὁλοένα καί
περισσότερσ ἐπισφαλῆ θέση τοῦ διευθυντῆ τῆς CIA Στὰνφιλ Τάρνερ ὁ ὁποῖος
τελικά θά εἰσπράξει τή ζημιὰ ἀπό τό
«χαστούκι» τοῦ Περρόνε, μιά καί αὑτός
εἶναι ὁ ὑπεύθυνος γιὰ ὅλες τίς ἀμερικανικές ὑπηρεσίες πληροφοριῶν συμπεριλαμὸανομένων καί τῶν στρατιωτικῶν.
ΟΠΩΣ ὰκριὸῶς καί στήν περίπτωση
τῆς πρόσφατης κριτικῆς τοῦ Προέδρου
Κὰρτερ σχετικὰ μέ τήν ἀδυναμία τῆς
CIA νά ἐκτιμήσει σωστά τήν σταθερότητα τοῦ καθεστῶτος τοῦ Σὰχη στό
Ἰράν, πού διέρρευσε πιθανότατα ἀπό
ἀνώτερο ἀξιωματοῦχο τῆς CIA μέ στόχο
τήν ὑπονόμευση τοῦ Τάρνερ, ἐτσι καί ἡ
ἀναφορὰ τοῦ Περρόνε θά μποροῦσε νὰ
ἐχει παρόμσιο ἀποτέλεσμα. Ὁ Τάρνερ,
ἐχει δημιουργήσει μιά τέτοια διχόνοια
μέσα στίς ἀμερικανικές μυστικές ὑπηρεσίες πού ἀκόμα καί οἱ δικοί του προσπαθοῦν νά δροῦν τρόπο γιὰ νὰ τόν
ἀναγκάσουν νά παραιτηθεῖ.
ΟΠΟΙΑ κι’ ἄν εἶναι ἡ ἀλήθεια πού
κρύῧεται πίσω ἀπό αὐτή τήν ὑπόθεση
ἐνα εἶναι 6έ6αιο; εΟ Ντομινίκ Περρόνε —
’πού ὑποσχέθηκε νά στείλει μιὰ ξεχωριστή ἀναφορὰ γιά τήν ἐσωτερική δομή τῆς
SISDE — δέν πρόκειται νά ξαναστείλει
ἀλλες ἀναφορές ἀπό τή Ρώμη. Οὔτε θέ6αια οἱ ἰταλικές πηγές του θά συνεχίσουν νὰ ἀποκαλύπτουν τά «ὅρώμικα μυστικά» ἑνός «συμμάχου» τῶν ΗΠΑ στό
ΝΑΤΟ...
I
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T0 πολιτικό πλαίσιο
καί οἱ
πολιτικές δυνάμεις
Ἡ ἐπιλογή τῆς κυόέρνησης τῆς Ν.Δ. γιά τήν ἔνταξη τῆς χώρας στήν EOK, οἱ συντελεσθεῖσες ἤδη
διαδικασίες, ὅπως καί οἱ ἀπομένουσες πού ἀφοροῦν κυρίως τήν προετο ιμασία τῶν διάφορων
τομέων τῆς δημόσιας ζωῆς ὥστε νά «ὑποδεχτοῦν»
τήν τελείωση τῆς ἔνταξης δημιουργεῖ προὸλήματα
συγκεκριμένα πού ἀξιοῦν συγκεκριμένη ἁντιμετώπιση πέρα ἀπό τή θέση «ὑπέρ ἥ κατά».
’Ἑτσι ἡ τροχιά τῶν ἐξελίξεων πού θά ἀπελευθερωθεῑ μέ τήν ὑπογραφή τῆς ὁριστικῆς συμφωνίας
γιά τήν ἔνταξη τῆς χώρας μας στήν «Εὐρωπαϊκή
Κοινότητα» θά φέρει στό προσκήνιο προόλήματα
γιά τά κόμματα καί τίς δυνάμεις ἐκεῐνες πού τάχθηκαν «κατά» τῆς εἰσόδου στήν ΕΘΚ - ὅπως ἡ
συμμετοχή ἤ μή στίς ἐκλογές γιά τό Εὐρωπαϊκό
Κοινοὸούλιο καί στά ἄλλα κοινοτικά ὄργανα.
Z" αὐτά τά «καινούρια» προόλήματα πού θά γεννηθοῦν μέ τήν ἔνταξη καί στούς ἀνάλογους χειρισμούς τῶν πολιτικῶν δυνάμεων τῆς Εὐρώπης

μπροστά στίς
εὐρωπαϊκές ἐκλογές
1ιῆ

πού εἶναι ἤδη «μέσα» 0117v EOK ἀναφέρεται τό
ἄρθρο πού ἀκολουθεῖ.. Καί φυσικά ἡ ἔννοια τῆς
«προώθησης τῶν συμφερόντων μας» δέν ἔχει καμιά
σχέση με’ τήν κυόερνητική προπαγάνδα περί «ἐθνικῶν συμφερόντων»...
ΤΟ ΑΡΘΡΟ αὐτό περιορίζεται 0’ ἕνα
συγκεκριμένο - καί πολύ σημαντικό, πιστεύουμε - γεγονός. Τίς ἐκλογές στίς χῶρες - μέλη τῆς EOK γιὰ τήν ἀνάδειξη
τοῦ εὐρωπαῖκοῦ κοινοθουλίου, πού γίνονται τόν ἐρχόμενα Ἰούνη. Τό εὐρωπαϊκό κοινοὸούλιο ἐχει ἤδη μιὰ ἱστορία
20 ὁλόκληρων χρόνων. Ὁ πρῶτος πού
ὑποστήριξε τήν ἀπ’ εὐθείας ἀνάδειξη ἀπ’
τό λαό τοῦ εὑρωπαῖκοῦ κοινοθουλίου
ἠταν ὁ Ἰταλός Χριστιανοδημοκρὰτης
ήγέτης Ντέ Γκάσπερι. ”Ὀμως γιατί ἐπί 20
χρόνια αὐτή ἡ ἰδέα εἶχε μείνει στὰσιμη
καί τόν πρόσφατο καιρό ἀποφασίστηκε
34

Περιμένοντας τό μαέστρῡ”

ἡ διενέργεια ἐκλσγῶν; Κανένας δέν ἐδειχνε ἓνδιαφέρον γι’ αὐτό τό κοινοόούλιο,
καμμιά ἐφημερίδα δέ δημοσίεψε ποτέ
κάποια συνεδρίασή του, κί’ ὅσοι ὑπουργοί λὰὸαιναν μέρος σ’ αὐτό - πού δέν
εἶχε κὰν οὔτε μιὰ μόνιμη ἕδρα - τόόλεπαν σὰν ταξίδι ἀναψυχῆς. Καμμιὰ δύναμη δέν εἶχε, οὔτε κάν συμὸουλευτική.
ΕΙΝΑΙ ὅμως γεγονός πώς πολλὰ πράγματα ὰλλαξαν καί ἀλλὰζουν. Τὰ ἴδια τὰ
εὐρωπαϊκὰ κράτη, ἀντιμετωπίζουν ὀξυμένα προόλήματα ἐνῶ ἡ οἰκονομική
κρίση εἶναι φαινόμενο πού τὰ θίγει σχεδόν ὅλα. Αὑτό τὰ ένώνει ἀκόμα περισσό-

ἀπό n; «Guardian»
τερσ καί τὰ κὰνει νὰ ἐπιδιώκουν τήν
ἀντιμετώπιση αὐτῆς ἀκριὸῶς τῆς κρίσης,
ἀπό κοινοῦ. Ἠ ἀλλαγή ἐπίσης στήν κορυφή τῶν δύο κυριωτέρων μελῶν, δηλαδή τῆς Γερμανίας καί τῆς Γαλλίας, καθώς καί ἡ ’ένταξη τῆς Ἀγγλίας στήν
EOK. ῶθησαν, πιστεύουμε 10 Εὐρωπαϊκό κοινοόούλιο στήν πολιτικοποίηση
ΜΗΝ ξεχνάμε ὅτι, οῖ ἐμπνευστές καί
ἰδρυτές τῆς EOK. οἱ Γερμανοί Χριστιανοδημοκρὰτες κι“ οἱ Γάλλοι Γκωλλιστές
ὂρίσκσνται. τώρα στήν ἀντιπολίτευση. Ἡ
γερμανική Χριστιανοδημοκρατία διανύει
ἐνα στάδιο κρατισμοῦ καί συντηρητι-

Τό εὐρωπαϊκό κοινοὸὀύλιο.

σμοῦ καί ἔχει ἀπομονωθεῖ. Συνδέεται
ἰδεολογικὰ περισσότερσ μέ τίς ἀνὰ τήν
Εὐρώπη δεξιές συντηρητικές δυνάμεις,
παρὰ, ἀς ποῦμε. μέ τήν Ἰταλική Χριστιανοδημοκρατία. μέ τήν ὁποία συνδέονταν στό παρελθόν ἀλλὰ πού ἐκείνη
τώρα πέρασε σέ «κεντρῶες» θέσεις. ξΗ
Ἰταλική Χριστιανοδημοκρατία συγγενεύει ῖδεολογικὰ πολύ περισσότερσ μέ
τούς Γερμανούς σοσιαλδημοκρὰτες, συνεργὰζεται μέ τούς Κομμουνιστές στήν
κυὸέρνηση, τή στιγμή πού οἱ Γερμανοί
ὁμοϊδεὰτες τους ἀρνοῦνται τό διὰλογο
ἀκόμα καί μέ τούς σοσιαλιστές.
BEBAIA οἱ Ἰταλοί ὑποχρεώθηκαν ἀπ’
τὰ πράγματα ν’ ἀκολουθήσουν αὐτή τήν
πορεία. Τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ Κομμουνιστές αὐξῆσαν ἐντυπωσιακὰ τήν ἐκλογική τους δύναμη, κι’ έφτασαν στίς
τελευταῖες ὅσυλευτικές ἐκλογές τόν
Ἰούνη τοῦ ’76, τό 34.5%. Ἡ Ἰταλία δέν
μπορεῖ πιὰ νά κυὸερνηθεῖ χωρίς τούς
κομμουνιστές οἱ ὁποῖοι μέ τόν “ένα ἤ τόν
ἀλλο τρόπο διαδραματίζουν ἐνεργητικό
ρόλο στή διακυὸέρνηση τῆς χώρας τους.
“Ανεξάρτητα ἀπ’ τίς ἐξελίξεις 1101') θά
πάρει ἡ πρόσφατη κυθερνητική κρίση
στήν Ἰταλία, αὐτός ό ρόλος δέ μπορεῖ νὰ
ἀγνοηθεῖ.
ΣΤΙ-ΙΝ Γαλλία ὁ «κίνδυνος» γιὰ μιά
ἀνοδο τῶν κομμουνιστῶν καί σοσιαλιστῶν στήν ἐξουσία, φαίνεται πώς ἀνήκει
πιὰ στό παρελθόν καί οἱ Ζισκαρικοί
ἐδραιώνουν τή θέση τους. ”Ολα αὐτὰ
ἦταν ἀρκετὰ σημαντικά γιὰ ν’ ἀλλοιώσουν τή φυσιογνωμία τῆς Εὐρωπαϊκῆς
κοινότητας, ὅπως ἦταν τόν καιρό τῆς
ἵδρυσής της. Σ’ αὐτή τήν ἀναμφισὸήτητη
διαφοροπσίηση. ὀφείλεται καί ἡ ἀλλαγή
στάσης ἀπέναντι. στήν Εὐρώπη τῶν Κομμουνιστικῶν κομμάτων, μέ κύρισ ἐκφραστή τό ΙΚΚ.
ΕΤΣΙ φτὰνουμε στίς ἐκλογές 101') ἐρχόμενου Ἰούνη, γιὰ τήν ἀνάδειξη τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κοινοὸουλίου. πού θὰ προκύ-

ψει μέ ἀμεση καθολική ψηφοφορία τῶν
ἐκλογέων πού ἀνήκουν στὰ κράτη - μέλη
τῆς Κοινότητας. Τυπικὰ, πέρα ἀπό τόν
τρόπο ἐκλογῆς τοῦ κοινοὸουλίου δέν ἀλλαξε τίποτ’ ἀλλο. Ὑπὰρχει ὅμως μιὰ ἐξ·
έλιξη, μιὰ πορεία πρός τήν πολιτικοποίηση τοῦ κοινοθουλίου μέ κορύφωση

τίς προσεχεῖς ἐκλογές πού δέν πρέπει νὰ
περάσει ἀπαρατήρητη. Ἐδῶ καί μερικούς μῆνες τό εὐρωπαϊκό κοινοὸούλιο
συζήτησε τή δυνατότητα μιᾶς κοινῆς πολιτικῆς 01011 τομέα τοῦ ἐξοπλισμοῦ. Σ’
αὐτή τή συζήτηση ἀντέδρασαν ἐντονα οἱ
Γκωλλικοί ὑποστηρίζοντας πώς εἶναι
θέμα πού δέν προὸλέπεται ἀπό τίς συμφωνίες. T013; ἀπαντήθηκε πώς δέν ἀσχολοῦνται ἀκριὸῶς μέ τήν πολιτική τῆς
ἀμυνας, ἀλλὰ τήν πολιτική τῆς διομηχανίας. ”Ομως τό κσινοόούλιο ἀσχολήθηκε
καί μέ καθαρά πολιτικὰ θέματα, ὅπως τό
πρόὸλημα τῆς διχτατορίας στή Νικαράγουα καί τό πρόὸλημα τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων στήν Τυνησία μετὰ τήν
καταδίκη της ἀπό τὰ συνδικάτα.
O LORENZO NATALI, 0111111905090;
τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐπιτροπῆς καί ὑπεύθυνος τώρα γιὰ τήν προεκλογική ἐκστρατεία, καί τήν πληροφόρηση τῆς κοινῆς
γνώμης γιὰ τίς προσεχεῖς ἐκλογές, ὑποστηρίζει πώς;
_
«Ἡ εὐρωπαϊκή κοινότητα μεγάλωσε, ἕγινε ἤδη ἡ μεγαλύτερη οἰκονομική δύναμη στόν κόσμο. Κι’ αὐτό τό
προτσές τῆς ἀνόδου δέν μπορεῖ νά μή
σημαδέψει τό πέρασμα ἀπό μιά φάση
καθαρά οἰκονομικοῦ χαρακτῆρα, σε’
μιά ἄλλη φάση πολιτικοῦ χαρακτῆρα.
Ἕνα ἄλλο παράδειγμα πολύ ἐν·
δεικτικό, εἶναι ἐκεῖνο τῆς Ἑλλάδας
τῆς Ἱσπανίας καί τῆς Πορτογαλίας,
πού μόλις ἀπόχτησαν 117 δημοκρατία,

τό πρῶτο πράγμα πού ἔκαναν, ἦταν
νά ζητήσουν τήν εἴσοδό τους 011711

Ko11117 Ἀγορά. Οἱ λόγοι εἶναι ὅέόαια
οἰκονομικοί. Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως οημαίνει πώς ἡ κάθε μιά ἀπ’ τίς τρεῖς
χῶρες θέλουν νά συμμετάσχουν σέ
μιά πραγματικότητα πού εἶναι καί
πολιτική. Ἕγινε τελικά ἀντιληπτό, ὅτι
αὐτή ἡ παραπέρα, ἴσως ὁριστική, εὐ-,
ρωπαϊκή ἀνάπτυξη, δέ μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ,Ι ἄν δέ δημιουργηθει· ἕνα πραγματικό κοινοόούλιο, ἕνα 11011106015λιο ἐκλεγμένα ἀπ’ ὅλους τούς εὐρωπαϊκούς πολίτες, καί νομιμοποιημένο
νά τούς ἀντιπροσώπεύσει ὅλους».
ΣΤΟ τέλος τοῦ Μάρτη ἀρχίζει ἐπίσημα
ἡ προεκλογική περίοδος. Μέχρι τότε ὅλα
τά κράτη - μέλη πρέπει νάχουν κατοχυ-

ρώσει νομικὰ τή φόρμουλα μέ τήν ὁποία
θά διεξαχθοῦν οἱ προσεχεῖς ἐκλογές.
Πάντως οἱ ἐκλογικοί νόμοι θᾶναι
προσωρινοί, θὰ ἰσχύσουν δηλαδή μόνο σ’
αὐτές, τίς ἐκλογές, γιατί ἐνα ἀπ’ τά
πρῶτα θέματα πού θ’ ἀπασχολήσουν τό
ἐκλεγμένο κοινοὸούλιο θάναι ἡ ψήφιση
ἑνός κοινοῦ ἐκλογικοῦ νόμου γιά ὅλα τά
κράτη - μέλη τῆς EOK.
ΤΟ ΝΕΟ εὐρωπαϊκό κοινοὸούλιο θά
περάσει, ἀπ’ τίς 198 ἐδρες πού ὑπάρχουν
σήμερα στίς 410, ἀπ’ τίς ὁποῖες 81 θ’
ἀνήκουν στήν Ἰταλία, οἱ ἴδιες στή Γερμανία, Μεγὰλη Βρετανία καί Γαλλία, 25
στήν Ὁλλανδία, 24 στό Βέλγιο, 16 στή
Δανία, 15 στήν Ἰρλανδία καί 6 στό Λου-

ξεμὸοῡργο. Οἱ ὑποψήφιοι θὰ χωριστοῦν
σέ ἐξῆ 6ασικὰ πολιτικά γκρούπ;
Ο T013; χριστιανοδημοκρὰτες,
-Ο Τούς σοσιαλιστές,

Ο T013; κομμουνιστές,
Ο T013; φιλελευθέρους,
O T013; συντηρητικούς, (ὅπου καί οἱ
γκωλλιστές) καί
Ο Σέ ὅλες τίς ἀλλες ὁμάδες δουλευτῶν
ἀπό τὰ διάφορα μικρότερα κόμματα.
Η ΑΝΑΛΟΓIA ἐκλογέων - δουλευτῶν
στό εὐρωπαϊκό κοινοόούλιο εἶναι ένας
δουλευτής σέ 630.000 ψηφοφόρους...
Στό τελευταῐο γκάλλοπ πού ὀργανώνει· ἡ
EOK κάθε ἐξάμηνο, ἀνακαλύφθηκε πώς
οἱ ψηφοφόροι πού θὰ πᾶνε τελικὰ νά ρίξουν τήν ψήφο τους στή Δυτική Γερμα-

νία καί τό Βέλγιο θάναι μόνο τό 34% μέ
36% αὐτῶν πού ἐχουν δικαίωμα ψήφου.
Ἡ ’ἴδια περίπου ἀδιαφορία φαίνεται, νά ,
ὑπάρχει καί στίς ὑπόλοιπες χῶρες. Ποσοστό ἀναμφισὸήτητα πολύ χαμηλό πού
προκαλεῖ ἀνησυχία σ’ ὅλες τίς πολιτικές
δυνάμεις· ἡ εὐθύνη γιά τήν αὔξηση τῆς
συμμετοχῆς ὅαραίνει αὐτές ἀκριὸῶς τίς
δυνάμεις πού ἐπιθυμοῦν νά δοῦν νομιμοποιούμενη τήν παρουσία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κοινοὸουλίου.

ΟΜΩΣ τόί 180 ἐκατομμύρια τῶν Εὐρωπαίων τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς,’ποιά Εὐρώπη ὁραμ·ατίζονται; ”Ας δοῦμε τί λένε
τὰ σημαντικότερα ἀπό τὰ εὐρωπαϊκό
κόμματα πού εἶναι οἱ πολιτικοί ἐκφραστές τους καί πού ἐπαιξαν ίοτορικό καί
ἡγεμονικό ρόλο στήν προοπτική μιᾶς πολιτικῆς Εὐρώπης.
35

ἰτΑΛοι ΚοΜΜοΥΝιΣΤΕΣ
ΤΟ Ἰταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα εἶναι τό πρῶτο κομμουνιστικό κόμμα τῆς

Εὐρώπης πού τὰχθηκε σαφῶς ὑπέρ τῆς
ἰδέας " Εὐρ(11πα“ι“κῆς
’

Κι’ 01310 05 010 ἱστορική φάση ὅπου οἱ
προκλήσεις εἶναι ἀπειρες...
Ἀρκεῖ νὰ σκεφτοῦμε τά μεγάλα προ6110011111 τοῦ πληθωρισμοῦ, τῆς ἀνάγκης
γιά περιορισμό τῶν ἐξοπλισμῶν, τό θέμα
Βορρᾶς - Νότος, καί τή θεμελιακή ἀναγκαιότητα τῆς Εὐρώπης νά δημιουργήσει
καινούργιες σχέσεις μεταξύ ἀναπτυσσο-

μένων κρατῶν καί κρατῶν πού ὅρίσκονται στό δρόμο τῆς ἀνάπτυξης. “Ή, στό
χῶρο τῆς κοινότητας, τίς δυσκολίες πού
συναντά ἡ οἰκονομική καί πολιτική ὁλοκλήρωση.
Εἶναι σημαντικό, ἡ ἐκλογική καμπάνια
γιὰ τό εὐρωπαϊκό κοινοόούλιο - ἀν θέλουμε νά μήν ξεπέσει σέ εὐρωπεῖστικη
ρητορική (ἠ Εὐρώπη θὰ μᾶς λύσει ὅλα
τά προὸλήματα...) - νά συνδεθεῖ μέ τά
πραγματικά γεγονότα, ὅπως γιὰ παρὰ·
δειγμα τό 0060901010 0500 τῆς ὕπαρξης
στήν κοινότητα μιᾶς ἀνεργίας πού φ-τάνει καί ξεπερνὰει τὰ ἐξη ἐκατομμύρια
στό σύνολό της, καί ποῦ πλήττει ἰδιαί-

ῙΤΑΛΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ περισσότερσ ἀπό 80%
οἱ Ἰταλοί εἶναι ὑπέρ τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Κοινότητας, ὅπως δείχνουν τουλάχιστο
οἱ διάφορες σφυγμομετρήσεις. Ἀπ’ 013-

τούς, οἱ Χριστιανοδημοκρὰτες εἶναι 65-

τερα τίς νέες γενηές.

λουθουμε, θέλει νά καταλήξει σέ
μιά

Μέ τούς Γάλλους κομμουνιστές ἐχουμε
μεγάλες διαφορές, ὅπως στό θέμα τῆς
διεύρυνσης τῆς Κοινότητας ἤ τῶν ἐξουσιῶν τοῦ κσινοὸουλίου. “Ὀμως μεγάλες
διαφορές ὑπάρχουν καί μεταξύ τοῦ ἐργατικοῦ κόμματος τῆς Ἀγγλίας καί τῆς
γερμανικῆς σοσιαλδημοκρατίας. Ὑπὰρχουν ὅμως καί κοινές ἰδέες, ῖσχυρές, πού
ἀποτελοῦν τό φαινόμενο τοῦ εὐρωκομμουνισμοῦ.
Δέν ἀμφισὸητεῖται ἡ κοινή ἐπιλογή
τοῦ δημοκρατικοῦ δρόμου γιά τό σοσιαλισμό, 6ασισμένου στήν ἐλευθερία καί
τόν πλουραλισμό.
Οἱ κριτίκές καί πολεμικές, ἀπέναντί
μὰς θέσεις τῶν κομμουνιστικῶν κομμά-

πρλιτική πού προτείνει τό ξεπέρασμα

των τῶν χωρῶν τοῦ ὑπαρχτοῦ σοσιαλι-

των,ισ-τορικῶν διαφορῶν στό ἐσωτε-

σμοῦ - ἐκτός τοῦ Γ ιουγκοσλαὸικοῦ - δέ
μᾶς ἐπηρέασαν στίς ἐπιλογές μας, οἱ
ὁποῖες καθορίζονταν πάντα μέ πλήρη
αὐτονομία. Κι’ ἐτσι θὰ ἐξακολουθήσει νά
γίνεται. Ἀνεξάρτητη ἐπίσης εἶναι καί ἡ
θέση μας γιὰ τή δεύρυνση τῆς EOK. 05
σχέση μέ κομμουνιστικὰ κόμματα τῶν
δέν εἶναι ἐκείνη πού ἦταν τόν καιρό τῆς
ἐνδιαφερομένων χωρῶν, ὅπου ἐχτός τῶν
ἵδρυσής της. Οἱ ἴδιοι οἱ χριστιανοδημιἹσπανῶν κομμουνιστῶν, καί οἱ Ἕλληνες
κράτες ἐχουν ὑποστεῖ ἀλλοιώσεις. Ἡ δύκαί οἱ Πορτογὰλοι εἶναι ἀντίθετοι.
ναμή τους ἔχει κλονιστεῖ στή χώρα τους
Ἐμεῖς θά συζητήσουμε αὐτὰ τά 11906111]καί κατ’ ἐπέκταση καί στήν Εὐρώπη. Ἡ
0010 05 1015; “Ἐλληνες καί τούς Πορτοδιαφοροποίηση τῆς Ἰταλικῆς κοινωνίας
γὰλους». Ἡ· πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ Τζ. . ἀνάγκασε καί τό κόμμα τους νά προσαρ..αγέτα στή χώρα μας, ἧταν 5110 δεῖγμα
μοστεῖ, νά ἐκσυγχρονιστεῖ. Οἱ κομμαὑλοποίησης τῆς παραπάνω ἀντίληψης τὰρχες μέ τήν ἐκλογική πελατεία χάνονὅπως τήν ἐκφράζει ὁ Σέγκρε.
ται σιγά - σιγὰ. Ὁ παληός χυδαῖος ἀντιΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ μέ τίς ἀπόψεις κομμουνισμός ἐξαφανίστηκε καί τώρα οἱ
τοῦ Τζιόρτζιο Ἀμέντολα ὅπως διατυπώἴδιοι ζητοῦν τή συνεργασία μέ τούς κομθηκαν στήν ἐκθεσή του γιά τό 150 συνμουνιστές. 856010 ὅλα 01310 εἶναι τώρα
έδριο τοῦ κόμματός του;
πραγματικότητα,ὅμως ἡ δεξιὰ μέσα στή
«Ἡ ὑπογράμμιση τῆς αὐτονομίας χριστιανοδημοκρατία εἶναι ἀκόμα πανίκαί ἀνεξαρτησίας τῆς Κοινότητας εἶσχυρη, καί μπορεῖ οἱ συνθῆκες νὰ μειώναι ἡ σημαία μας... δουλεύουμε >γιά σαν τή σημασία της καί τή δύναμή της
μιά προοπτική ἕνωσης τῆς Εὐρώπης στό πολιτικό προσκήνιο ἀλλὰ ἡ ρευστόσέ μιά δύναμη πολυεθνική καί φυ- τητα τῆς’πολιτικῆς δυναμικῆς εἶναι τέσικά μιά Κοινότητα πού ἑδραιώνεται,
τοια πού δέν ἀποκλείει δυσάρεστες ἀλθᾶχει μιά δική της ἐξωτερική καί λαγές.
ἀμυντική πολιτική...
ΣΤΙΣ πολιτικές θέσεις πλησιὰζσυν

ὼ.

Μ περλίγκο υερ.

<<ᾼύτό ἐντάσσεται - λεέι ὁ Σέρτζιο
Σεγκρε ὑπεύθυνος τῆς ἐξωτερικῆς
πολιτικῆς τοῦ ΙΚΚ - στή ὅάση τῆς
αι’τονομίας πού οἱ Ἰταλοί κομμουνι-

στες αναπτύσσουν ὅλα αὐτά τά
χρόνια,
[0117v παρουσία τους καί τό ξεκί-

νημα 19v; γιά μιά κοινή δράση, ὅχι
μονον οσον ἀφορᾱ τό εὐρωπαϊκό κοινοὸουλιο, ἀλλά σέ πολλούς
γενικότερα τομεῖς μέ τό σύνολο τῶν ἀριστ
ερων] και δημοκρατικῶν δυνάμεωνΑιιτη η δράση πού μέ ὑπομονή ἀκο-

ρικο της ἐργατικῆς τάξης...
Ειμαστε διατεθειμένοι νά
συμπῡρὲυζ
τουμε με τό σύνολο τῶν δυνάμ
εων κομμουνιστικῶν,
σοσιαλιστικῶν,
σοσιαλδημοκρατικῶν καί ὃημοκρατικ
ῶν,
«λαικων» ἤ καθολικῶν - πού
αἰσθάνονται την ανὰγκη μιᾶς καινούργιας
παρουσιας της δυτικῆς Εὐρώπης στόν
κόσμο.

Χ315

Ζαγκανίνι.

6010 ἀπ’ τούς πρώτους καί φανατικότερους ὑποστηρικτές. Ὑπερηφανεύεται ἡ
ἡγεσία τοῦ κόμματος γιατί τήν ἐπιλσγή
της αὐτή, τήν ἐνστερνίζονται τώρα κι’ οἱ
πολιτικές ἐκεῖνες δυνάμεις πού πρίν

ἠταν ἀντίθετες.
«Παρ’ ὅλες τίς ἀντιθέσεις πού
ὑπάρχουν ἀνάμεσα στίς διάφορες πολιτικές δυνάμεις ἔχουν ὅλοι διαπιστώσει ὅτι δέν ὑπάρχει ἐναλλακτική
λύση γιά τήν Εὐρώπη» λέει ὁ γραμματέας τοῦ Ἰταλικοῦ Χριστιανοδημακρατικοῦ κόμματος Μπενίνο Ζαγκανινι...
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ὅμως νά μετριὰσουν τήν
πολιτική τους αἰσιοδοξία. ‘H Εὐρώπη

ἐκεῖνες τῶν Ζισκαρικῶν καί τῶν Γερμα-

νῶν σοσιαλδημοκρατῶν. Πιστεύουν στό
παληό τῶν ὅνειρο Ἑνωμένων Πσλιτειῶν
τῆς Εὐρώπης, κί’ ἐργάζονται γιὰ τήν
παραπέρα ἕνωση τῶν κρατῶν - μελῶν
τῆς Κοινότητας, σέ μιὰ «νέα κοινή πατρίδα».
OI ΑΛΛΕΣ πολιτικές δυνάμεις τῆς
Ἰταλίας, κινοῦνται ἀνάλογα μέ τίς ῖδιαιτερότητές τους, κὰπου ἀνάμεσα στούς
δύο κολοσούς (κομμουνιστές - χριστιανοδημοκράτες).
«Ἡ Εὐρώπη, λέει ὁ Μπετίνο Κρὰξι
- γραμματέας τοῦ Σοσιαλιστικοῦ
Κόμματος - μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ, πρέπει νά πραγματοποιηθεῖ,
πέρα ἀπό κάθε ρητορεία. Κάνοντας
νά αὐξηθεῖ στούς πολίτες ἡ συνείδηση
τῶν ὑποχρεώσεών τους μέσα ἀπ’ τόν
κοινό προορισμό καί μέσα ἀπ’ τόν
ὑπόλοιπο κόσμο. Ἡ Ἰταλία θά ὄγεῑ
ἀπ’ τήν κρίση της καί, θά σταθεροποιήσει τή θέση της στήν Εὐρώπη, ἄν
θά ὄρεϊ τήν ἀπαραίτητη συνοχή,
στούς πολίτες καί τίς κυόερνήσεις,
γιά ν’ ἀναπτύξει μιά μεγάλη πολιτική
ἀνανέωση, ὑπευθυνότητας καί ἀνάπτυξης».

ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΆΤΕΣ
ΚΑΙ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ
ΚΑΤΩ ἀπ’ τήν ἐπιροή τοῦ Ντέ Γκὰσπερι καί τοῦ Ἀντενὰουερ οἱ Χριστιανοδημοκράτες στή Γερμανία, τήν Ἰταλία,

τή Γαλλία καί τό Βέλγιο πρωτοστάτησαν
OK. Εἰδικὰ

Χριστιανοδημοκράτες
γ52

Σοσιαλιστές
63
Συντηρητικοί
Εὐρωπαῖοι 1 7
'

Κομμουνιστές καί
συγγενεῖς ὁμάδες
17

Εὐρώπης, κι’ ὅπου ἐπρεπε ν’ ἀκολουθεῖ
τίς διαταγές χωρίς νὰ τίς συζητὰει.
,ΟΜΩΣ μετὰ ἀπό εἴκοσι χρόνια κινδυνεύει τώρα νὰ 6ρεθεῖ ἐκείνη ἀπομονωμένη μέσα στό Λαϊκό Εὐρωπαῖκό Κόμμα,
τήν ὁμὰδα στήν ὁποία συμμετέχει μαζί
μέ τὰ ἀλλα χριστιανοδημοκρατικὰ κόμματα. ‘H μετατόπισή της, σέ ἀκροδεξιές
θέσεις κὰτω ἀπό τήν ἐπίδραση τοῦ
Στράους κὰνουν πολύ πιθανό αὐτόν τόν
κίνδυνο.
O ΦΟΝ ΧΑΣΕΛ, ὑπεύθυνος τῆς γερμανικῆς Χριστιανοδημοκρατίας στίς εὐρωπαϊκές ὑποθέσεις, ἀναφέρει;
«Μέσα στό Λαῖκό Εὐρωπαῖκό
Κόμμα, εἶναι φυσικό πώς ὁ καθένας
θά ἔχει ἀπόλυτη ἐλευθερία δράσης.
Τό πρόόλημα δέν εἶναι νά ἐπιὸάλλουμε τή γραμμή μας, ἀλλά νά ἐμὸαὍσον ἀφορᾶ τούς σοσιαλιστές, στή
Γερμανιά έχουμε συνεργαστεῖ μαζί
τους στήν κυόέρνηση... Ἐκεῖνο πού

πρέπει ν’ ἀποφευχθεῖ εἶναι ἡ μεταφορά τῶν ’ἐθνικῶν συνθηκῶν, στό
Εὐρωπαῖκό Κοινοόούλιο.
Ἐκεῖνο
πού ἔχει μιά σημασιά στό ἐσωτερικό
μιᾶς χώρας, δέν ἔχει ύποχρεωτικά
σημασία καί γιά τήν Εὐρώπη... Ἡ
στάση μας ἀπέναντι στούς κομμουνιστές εἷναι
πολύ
ε’πιφυλακτική.

”Εχουμε μάθει τί πράγμα εἶναι ὁ κομ-

Σμίτ.

τήν Ιδέα τῆς Εὐρώπης. Ἠταν γι’ αὐτούς

μιὰ μεγάλη εὐκαιρία νὰ ὅγοῦν ἀπ’ τήν
ἀπομόνωση καί τήν ὑποταγή, πού 6ρέθηκε ἡ Γερμανία μετὰ τόν B’ παγκόσμιο

πόλεμο. Ἧταν ὁ ἰδεώδης χῶρος γι’ αὐτήν
ν’ ἀσκήσει μιὰν ὰλλη πολιτική, πέρα ἀπό
κείνη πού τῆς εἶχαν προκαθσρίσει στόν
ψυχρό πόλεμος Τοῦ προχωρημένου ὀχυροῦ τοῦ NATO μέσ’ στήν καρδιὰ τῆς

οιλελεύθερη καί
Δημοκρατικῆ ὁμάδα
27.

Ἀνεξάρτητοι 2

Οἱ πολιτικές ὁμάδες στό Εὐρωπαϊκό Κοινοὸούλιο, ὅπως ἧταν ὁιαμορφωμένες σέ ἕόρες, τό 1977.

θύνουμε τά πολλά κοῖνά σημεῖα.

γερμανοί Χριστιανοδημοκρὰτες - πού
κυόερνοῦσαν τότε τή χώρα τους- εἶχαν
κι’ ἰδιαίτερους λόγους πού ἀγκὰλιασαν

Προοδευτικοί
Εὐρωπαῖοι .
Δημοκρὰτες

ΟΤΑΝ ὅμως ἀνέλαὸε τήν ἐξουσία ὁ
Χέλμουτ Σμίτ ἐγκατέλειψε τήν «ὀστπολιτίκ» καί ὃλέπει τό Εὐρωπαϊκό Κοινο6ούλισ σά μιὰ εὐκαιρία ν’ αὐξήσει σέ
διεθνῆ κλίμακα τή ὂάση τῆς ἀποδοχῆς
τοῦ προγράμματός του. Ἐπιδιώκει νά
ἐπηρεάσει καί νά ἐναρμονίσει τήν Εὐρωπαϊκή πολιτική σέ μιά σοσιαλδημο-

κρατική γραμμή. Ἐξ ἄλλου δέν εἶναι μόνος του. Τὰ σοσιαλιστικὰ κόμματα δέν
ἀποτελοῦν μόνο ἀριθμητικὰ τήν πιό
ἰσχυρή ὁμὰδα στό Εὐρωπαῖκό Κοινο6ούλιο, ἀλλὰ καί τή πιό ὁμογενῆ, πολιτικὰ.. Μέ λίγα λόγια, ἡ γερμανική σοσιαλδημοκρατία, ἦρθε νὰ πάρει τή θέση
πού κατεῖχε πρῶτα ἡ Χριστιανοδημοκρατία...

OI ΑΓΓΛΟΙ ΕΡΓΑΤῙΚΟῙ
ΕΝΑΣ πολιτικός παρατηρητής χαρακτήρισε πολύ ἐπιγραμματικὰ τή σχέση
τῆς Ἀγγλίας μέ τήν Εὐρώπη.

«Βρίσκεται - εἶπε - στήν Εὐρώπη,
περισσότερσ μέ τό μυαλό παρά μέ τήν
καρδιά ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ νά
παραμένει στόν Ἀγγλοσαξωνικό κόσμο. Αὐτό σημαίνει πώς στέκεται
-πάντα κριτικά ἀπέναντι στήν Εὐρωπαϊκή Κοινότητα, ὑπολογίζοντας τό .
κατά πόσο κάθε ζήτημα ξεχωριστά
συμφέρει τή,συγκεκριμε’νη στιγμή τά

μουνισμός ἀπό ἄμεσες ἐμπειρίες,
συμφέροντά της».
γιατί οἱ κομμουνιστές ἐξουσιάζουν
Η ΑΓΓΛΙΑ ἐχει πολλές ὁμοιότητες μέ
ἕνα μέρος τῆς χώρας μας. Γι’ αὐτό θ’
ἀντιταχθοῦμε σταθερά στήν ἀπόπειρα
τήν Ἰταλία. Κι’ οἱ δύο χῶρες ἀγωνίζονται γιὰ νὰ ἀνορθώσουν τήν οἰκονομία
νά ὑποὸιὸαστεῑ ὁ κίνδυνος πού ἀντιτους’ κι’ οἱ δυό εἶναι ἀντίθετες στήν
προσωπεύεται ἀπ’ τούς κομμουνιστές,
κοινή ἀγροτική πολιτική τῆς κυὸέρνηκαί πού κατά τή γνώμη μας αὐξήθηκε
σης ἄσχετα 1ἀν”εχουν διαφορετικούς λόμέ τόν εὐρωκομμουνισμό...»
γους ἡ κάθε μιά· καί οἱ δυό διαθέτουν
ΜΕ ΤΗΝ ὰνοδσ τῶν σοσιαλδημοκραἰσχυρότατα συνδικὰτα μέ τά ὁποῖα”εχουν
τικῶν στήν ἐξουσία ὁ Βίλυ Μπράντ ἐριξε
πάντα ἀνοιχτούς λογαριασμούς... Ἐνῶ ’
τό ὅὰρος στήν «ὀστπολιτίκ», τό ἀνοιγμα
ὅμως στήν Ἰταλία ἡ κρίση εἶναι ἀπό
δηλαδή τῆς Γερμανίας στά σοσιαλιστικὰ
κράτη καί τήν ἴδια τήν ἀνατολικὴ Γερ “ πολλὰ χρόνια καθημερινό φαινόμενο,
(φαντάζομαι τήν ἡμέρα ,ὅπου ἡ ἰταλική
μανία. Τότε ἡ Εὐρώπη εἶχε περάσει σέ
τηλεόραση θ’ ἀναγγείλλει πώς δέν ὑπάρδεύτερο πλάνο.
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Κίλλα-αι’.

χει τιτιά κρίση. Σίγουρα οἱ Ἰταλοί θὰ
ὅγοῦν στούς δρόμους. ὄντας (if-{Sum πώς
κάτι ea (1111111111111-1...) οτήν Ἀγγλία τά τι·
λευταῐα χρόνια παίρνει δραματικές διαστάσεις. Μέχρι τώρα οἱ κρίσεις... έπιλύονται μέ τήν ένιῑιλλ(11,11’1 τῶν κομμάτων

τελευταῖες δουλευτικές ἐκλογές, ποιός
ἐγγυᾶται πώς αὐτό δέ θᾶχει ἐπιπτώσεις
καί στίς ἐσωτερικές πολιτικές ἐξελίξεις
τῆς Ἰταλίας; Θάναι δηλαδή οἱ Εὐρωπαϊκές ἐκλογές ἕνα εἶδος σφυγμομέτρησης
γιὰ τίς πολιτικές δυνάμεις τῆς κάθε χώρας. παίρνοντας ὅέόαια ὑπ’ ὅψη ὅτι
ἄξονας ἀναφορᾶς τους, στήν προκειμένη
περίπτωση. εἶναι ἕνας χῶρος ὑπερ-ἐθνικός. καθώς καί τίς συνέπειες αὐτῆς τῆξ
ἰδιομορφίας.
MIA τέτοια προσδοκία φαίνεται νά
διαγράφεται καί στούς ὑπολογισμούς
τῶν Γάλλων σοσιαλιστῶν. Ἐλπίζουν νά
ξεπερὰσουν τό 30% τῶν ψήφων ὁπότε
καί θὰ ξεκόψουν ὁριστικὰ μέ ὅ,τι ἔχει
ἐναπομείνει ἀπό τή σύλληψη τῆς “Ενωμένης Ἀριστερᾶς. ”Ετσι ἐξηγοῦν τήν
ἀπάντηση πού ἐδωσε στό περιοδικό
EURO ὁ Κλώντ Ἐστιέ - ἕνας ἀπ’ τούς

θεσμῶν (πού μέχρι τώρα ἐξυπηρετοῦσαν τά μεγάλα μονοπώλια), κατά τέΔ
τοιο τρόπο πού νά καλυτερεύουν οἱ
συνθῆκες-’,ζωῆς τῶν ἐργατῶν. Ἀπό δῶ

μπορεῖ νά προέλθει ἡ «μεγαλωσύνη»
τῆς Εὐρώπης. Ἀπ’ τή μεταρρύθμισή
της. ’Όχι πιά ή κοινότητα τοῦ χρήματος καί τοῦ κέρδους, ἀλλά ἡ κοινότητα τῶν λαῶν πού τήν ἀποτελοῦν».

ΒΕΒΑΙΑ ὅλα αὐτὰ εἶναι δείγματα
μιᾶς ἐλπιδοφόρας θεωρητικῆς προοπτικῆς. Πῶς θὰ γίνουν ὅμως πραγματικότητα; μέ ποιὰ στρατηγική; μέ ποιές συμ-

μαχίες;
Πρόπερσι τό σοσιαλιστικό κόμμα τῆς
Γαλλίας, πῆρε τήν πρωτοὸουλία γιὰ τή
δημιουργία ἑνός «κοινοῦ προγράμμα·
τος» ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν σοσιαλιστικῶν καί σοσιαλδημοκρατικῶν κομμάτων
ἐν ὄψει τῶν κοινοτικῶν ἐκλογῶιν. ”Ομως
οἱ ἀπόψεις τῆς Γερμανικῆς σοσιαλδημοκρατίας, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀντιμετῶπιση τῶν οἰκονομικῶν προόλημάτων,

ἦταν διαμετρικά ἀντίθετες ἀπό ἐκεῖνες

Χριστιανοδημο-

τῶν Γάλλων σοσιαλιστῶν. Κατὰ τήν
άποψη τῶν τελευταίων εἶναι ἀναγκαῑο
νά μεταρρυθμιστοῡν ριζικά οἱ δομές τῆς
καπιταλιστικῆς κοινωνίας. Σ’ αὐτή τή

κρὰτες ὅρι’σκονται συνεχῶς στήν ἐξουσία

στρατηγική εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετοι οἱ

ἀπ’ τό τέλος τοι1 Β’ παγκοσμίου πολέμου.
μέσα ἀπό ἰδιόμι1ρε1ους ὅέὸαια, συνασπι
σμούς πού πέρασαν ἀπό διάφορα στὰ
δια.
ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ στῆν ,Αγγλία εἶναι

Γερμανοί σοσιαλδημοκρὰτες ὅπως ἐπίσης κι’ οἱ ”Αγγλοι ἐργατικοί. Οἱ διαφορές τους εἶναι καθαρά ἰδεολογικές κι’
ὀφείλονται στήν ἐγκατάλειψη τῆς μαρξιστικῆς μεθόδου ἀπ’ τούς Γερμανούς καί
τήν ἀρνησή τους γιά ὁποιαδήποτε συνεργασία μέ τούς κομμουνιστές, τή στιγμή
πού οἱ Γάλλοι, ἐχουν ἤδη μιά θητεία σ’
αὐτή τή συνεργασία, πού ἡ περαιτέρω
πορεία της θά κριθεῖ κατὰ πολύ ἀπό τή
νέα ταυτότητά τοῦ Γ.Σ.Κ. ὅπως θά προκύψει ἀπ’ τό προσεχές συνέδριό του.
«Εἴμαστε — λέει πάλι ὁ Ἐστιέ πολύ πιό κοντά στήν ἀριστερή πτέρυγα τῆς Γερμανικῆς σοσιαλδημοκρατίας, παρά στό κατεστημένο τοῦ
κόμματος, m’ αὐτό μᾶς δημιουργεῖ
καί προὸλήματα στίς σχέσεις μας μέ
τούς Γερμανούς συντρόφους μας. Καί
γιά νά μιλήσουμε καθαρά, ή θέση μας

στῆν κι·ι»1’ρ111111ιι·;

”1·1.·ι κιιίὶιεριιιθιῑ πιά

αὐτό. (ι’ ιἰντιυιι-ιη 111· τήν Ἰταλία ὅπου
κυριαρχεῖ - μέχρι τώρα τοιιλὰχιστον — ὁ

μονοκομματισμόςῑ

τά

πολύ

Οἱ

ὀργανιιιμένα

κι“

ἰσχυρότατα

συνδικάτα. ποτ’1 ὅμως δέν ’έχουν κατορθώσει. παρ’ ὅλη τήν ίσχύ, τήν πείρα τους
καί τή μακρόχρονη ἱστορία τοιις. νά
ὅροῦν πολιτική ἐκφραση. Γιατί γιὰτά συμφέροντά τοιις δύσκολα μπορεῖ νά ῖσχυριστεῖ κανείς ὅτι τό Ἐργατικό Κόμμα
μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει μιὰ αὐθεντική πολιτική ταυτότητά. τ’·’ναρμονισμένη μέ τίς
ἀπαιτήσεις τῶν ταξικῶν συμφερόντων

τῆς ἐργατικῆς δάσης τῶν συνδικάτων.
ΑΠΟ τήν άλλη ,μεριά ὑπάρχουν οἱ
συντηρητικοί πού τώρα μέ τή Θὰτσερ,
τήν καινούργια τους ἀρχηγό. προσπαθοῦν νὰ περάσουν μιά κεντρώα «πόπουλίστικη» γραμμή πού δέ φαίνεται ὅμως

νά ὅρίσκει ἀντιιπόκριση στή «σιωπηλή
πλειοψηφία» στῆν ὁποία καί ἀπευθύνονται.

ΓΑΛΛΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ
OI ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ εὐρωπαῖκές ἐκλογές
ἴσως μᾶς έπιφυλάσσουν πολλές ἐκπλήξεις. ”Οχι μόνο ὅσον ἀφορά τό κοινο6ούλιο πού θά προέλθει ἀπ’ αιίτές. ἀλλὰ
καί σέ σχέση μέ τίς (’1νακατατὰξεις πού
πιθανόν νὰ δημιουργηθοῦν·στήν ἰσορρο-

πία τῶν πολιτικῶν δυνάμι-11111 στίς χῶρες
- μέλη τῆς EOK. “Ἀν γιὰ παράδειγμα. τό
ποσοστό τῶν ψήφων πού θὰ συγκεντρώ-

σει τό Ἰταλικό Κομμουνιστικό κόμμα.
εἶναι πολύ μεγαλύτερο - ἢ καί πολύ μι-

κρότερο... - ἀπ’ τό 34..“”κιί’ πού πῆρε στῖς
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Μιττεράν.

ἐθνικούς γραμματεῖς τοῦ σοσιαλιστικοῡ

κόμματος. Εἶπε ὁ Ἐστιέῑ
«Οἱ ἐκλογές τοῦ προσεχοῦς Ἰουνίου θᾶναι ἕνα σημαντικά τέστ γιά τό
μέλλον τῆς Γαλλίας. Πρῶτα - πρῶτα
τό σοσιαλιστικό κόμμα πρέπει νά
ὁριστικοποιηθεῖ σάν ἡ πρώτη πολιτική δύναμη στή χώρα. Kata’ δεύτερο
λογο, ἐλπίζουμε νά σιιγκεντρώσουμε
σέ ε’θνική κλίμακα πάνω ἀπ’ τό 30%
τῶν ψήφων. Αὐτό θ’ ἄνοιγε μιά σημαντικοτατη προοπτική. Ἡ παραπερα ἓξάπλωση τοῦ σοσιαλιστικοῦ
κομμαῖος, πέρα ἀπ’ τό 30% θά σήμαινε ισως - ὅπως ἔδειξε στό παρελ-

θον τό Γκωλλικό κόμμα πού εἶχε -τό
35 % — πώς ’θά μποροῦσε νά πάρει τήν
πλειοψηφία τῶν ἑδρῶν στήν ἐθνική
αντιπροσωπεία».
. ,«Το ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ κόμμα - λέει
0 Εστιέ στήν ἴδια συνέντευξη - ὁραματιζεται τήν Εὐρώπη τοῦ 1980. σά
μιά κοινότητα οἰκονομική ἀλλά καί
πολιτιστική, πραγματικά ἀνεξάρτητη.
Το ν,ασαι ὑπέρ τῆς ΕΘΚ, δέ σημαίνει
την εγκατάλειψη τῆς χώρας σου, ἀλλά
την παλη γιά δημοκρατικοποίηση
τῶν

δέν εἶναι πολύ μακρυά ἀπό κείνη τοῦ
Ἰταλικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος.
Ὅπως π.χ. στό σημεῖο τῆς κριτικῆς
τους γιά τή λειτουργία τῶν δομῶν τῆς
ι κοινότητας, ἤ ἀκόμα στίς μεθόδους με’
τίς ὁποῖες ἡ EOK ὅοήθησε τήν ἀνάπτυξη τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν».
Πάντως ὁ Ἐστιέ ὅλέπει ὅτι οἱ Γάλλοι
σοσιαλιστές μποροῦν νά συνεργαστοῦν
μ’ ὅλα τά σοσιαλιστικὰ καί σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, γιατί παρ’ ὅλες τίς
διαφορές ὑπάρχουν ἀρκετὰ κοινὰ σημεῖα, κι’ αὐτή τή συνεργασία τῆς σοσιαλιστικῆς οἰκογένειας τή ὅλέπει στὰ πλαίσια ἑνός ἀνοιχτοῦ διαλόγου καί μιᾶς
συμφωνίας μέ τό ΙΚΚ. Δέν ἀναφέρει
ὅμως τίποτα γιά τό Γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα γιατί ὅπως ἐχει πεῖ κι’ ὁ
Μπετίνο Κράξι, οἱ κομμουνιστές τῆς γειτονικής χώρας εἶναιΙ πάντα καλύτεροι...

”Av τό Ἰταλικό Κομμουνιστικό κόμμα
ἠταν τό πρῶτο πού ἐνσωμὰτωσε στήν
ἰδεολογία του καί τή στρατηγική του τήν
Εὐρωπαϊκή Ἰδέα, γύρω στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 60, τό Γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα, ἀργησε νά συνενταχθεῑ μέ

ΑντΗ τΗΝ ενΡΩπΗ ΔΕΝ τι-ι οεΛονινιέ
Τόν περασμὲθο Νοέμὸρη ὴ Προλεταῑ
ριακή Δημοκρατία (Ἰταλικό μαρξιστικο
κόμμα στα ἀριστερὰ τοῡ ΙΚΚ) ὅργανωσε
μιὰ συνόντηση ακροαριστερῶν κυρίως
ὁμαδων καί κομμάτων, ὲφτά εὺρωπαικων
κρατῶν, ὅπου διαδήλωσαν τήν αντίθε-ση
τους «στήν Εὐρώπη τῶν πολυεθνικών,
στήν κοινωνική εἰρήνη τῶν αφεντικων,
στό αὐταρχικα κράτη, στούς ἐξοπλισμούς, στήν πυρηνική ἐνέργεια, και στα
σχέδια τῶν 1μπεριαλιστῶν». Μ’ αὐτές τις
αφετηρίες ἀποφάσισαν να αγωνξοτουν
ἀπό κοινοῦ, στίς προσεχεῖς ἐκλογές, για
τό εὐρωπαϊκό κοινοθούλιο.
Ol ίσχυρότεροι ἠταν τό γαλλικό PSU
πού αποσχίστηκε τό 1960 ἀπό τό σοσιαλιστικό κόμμα - τό δανὲζικο νεηεπεεοcialisterne -1μαρξιστικό κόμμα μέ πεντε
δουλευτές (στούς 170) καί ἰσχυρή παρουσία στα συνδικάτα - τό 1σπανικὸ Κομμουνιστικό Κίνημα μ’ ἕνα δουλευτή κί’
ἕνα γερουσιαστή καί 10% τῶν ψήφων
στίς Βασκικές ἐπαρχίες, τό Βελγικό
«Pour Ie socialisme» — μαρξιστική ὅργανωση μή παραδοσιακή, συνδεμένη μὲ τὰ
οἱκολογικα καί φεμινιοτικὰ κινήματα καί
κεῖνα τῶν χριοτιανῶν τῆς ἀριστερᾶς - καί

Μαρσαί.

τήν ἀντίληψη αὐτή καί σήμερα ἐξακολουθεῖ νά ὃλέπει μέ κριτικό μὰτι τήν
EOK.
Μιά 6ασική ἀντίθεση τοῦ Γαλλικοῦ
ΚΚ ἀπέναντι στό Ἰταλικό - πέρα ἀπ’ τή
μή ὁλοκληρωτική παραδοχή τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἰδέας - εἶναι κι’ ἡ ἀρνησή του
στή διεύρυνση τῆς EOK. Πιστεύει πώς
θὰ ὅλαφτοῦν ἐτσι τὰ συμφέροντα τῆς
Γαλλικῆς ἐργατικῆς τὰξης, καί τῶν
ἀγροτῶν κυρίως, μέ τήν ἀνταγωνιστική
εἵσοδο τῶν ἐλληνικῶν, κι’ ἀργότερα τῶν
ἱσπανικῶν καί πορτογαλλικῶν ἀγρότικῶν προϊόντων. (ὄλ. καί τίς θέσεις τοῦ
Γ.Γ. Ζώρζ Μαρσαί κατὰ τήν πρόσφατη
ἐπίσκεψή του στή χώρα μας). Καί ἔχει
λάθος ἡ ἐλληνική κυὸέρνηση πού πρό6αλλε τίς ἀντιρρήσεις αὐτές σὰν... ἀπόδειξη τῆς ὠφέλειας πού θάχει ἡ ἐλληνική
ἀγροτική οἰκονομία ἀπ’ τήν ἐνταξη.

·

τό δικό μσς ΠΑΣΟΚ, Ἐκτός ἀπ’ τά κόμματα ἐλαὸσν μέρος καί διάφορα κινήματα
διαμαρτυρίας καί κέντρα μελετῶν, καθώς
κι“ ὁρισμένες προσωπικότητες στό χῶρο
τῆς ἀριστερᾶς, ὅπως ὁ Γάλλος Ζὰν Πιὲρ
Βιζιὲ. Γι’ αὐτόν τόν τελευταῑο, ὁ ὁποῖος
μαζί μέ τό Λουϊ Ἀλτουσὲρ, γράφει ἕνα
616λίο πάνω στήν Εὐρώπη, τό μελλοντικό
Εὺρωπαῖκό κοινοὸούλισ δέ Θᾱναι τίποτ
ἀλλο ἀπό «τό ὅργανο μιᾱς νέας ἱμπεριαλιστικῆς τόξης τῆς Γερμανίας καί τῆς
Γαλλίας».
η,
'O δηλωμένος σκοπός τῶν εὺρωεπαναστατῶν-μαρξιστῶν-λενινιοτῶν, οἰκολόγων

συνάντηση στόςΡτιΙΙ (Torlno) τῆς Ἰταλίας.

καί τροτσκιστῶν, μαξιμαλιστῶν καί μετριοπαθῶν — εἶναι νά καταρρίψουν τό

μῡθο τῆς Εὐρώπης. Θέλουν νὰ θὲσουν
τίς Βάσεις μιᾶς ἑναλλακτικῆς στρατηγικῆς αντίθετης 010v εὐρωσσσιαλισμό,
«γιατί παίρνει μέρος στό παιχνίδι τοῦ κα-

πιταλισμοῡ», ἀλλὰ καί 010v εὐρωκομμουνισμό «για τήν αντικειμενική ανικανότητὰ
του, να δώσει ἕνα πειστικό πρόγραμμα
στήν ἀριστερὰ».
·
Κι’ ὁ Λουίτζι Σκριτσόλο, ὑπεύθυνος στά
ἐξωτερικά θέματα τῆς Προλεταριακῆς

Δημοκρατίας, λέει· «Ε’ίμαστε δὲθσιοι πώς
ό ἀγώνας σέ ἑθνικὰ πλαίσια δέν ἀρκεῖ
πιά. Εἶναι ἀναγκαία ἡ δημιουργία μιᾶς
αντικαπιταλιοτικῆς κι“ αντιιμπεριαλιστικῆς όμάδας τῆς δυτικῆς Εὐρώπης, σε
ὑπερεθνικό ἐπίπεδο». Γιὰ τήν ὺλοποίηση
αὐτοῦ τοῡ προγράμματος, ἡ «νέα αριστερα» εἶχε καί Θὸχει κι’ ὅλλες τέτοιες
συναντήσεις, πάνω σέ συγκεκριμένο εὐρωπαϊκό προθλήματα. Τήν καταπίεση οτή
Γερμανία, τό ἑργατικό κίνημα καί τήν
ἀνασύνταξη τοῦ καπιταλισμοῡ στήν Ἰταλία, τίς μειονότητες στήν Ἱσπανία, καί
τόν ἁντιπυρηνικό αγώνα στή Γαλλία.
K.B.

ΕΠΙΛΟΓΟΣτ Γιά μιὰ Εὐρωπαϊκή ἀριστερά...

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ Εὐρώπη εἶναι ἀμεσα
ἐξαρτημένη ἀπ’ τίς Ἐνωμένες Πολιτεῐες,
κι’ οἱ πολυεθνικές ἐταιρίες κατευθύνουν
κι’ ἐξουσιάζουν τήν οἰκονομία της.
”Ομως τὰ εἴκοσι χρόνια ἱστορίας τῆς
κοινότητας δείχνουν πώς πρέπει ἀλλὰ
καί μπορεῖ ν’ ἀλλάξει κατεύθυνση.
Ἀπαραίτητη προῦπόθεση γιὰ νά δοθεῖ
τό καινούργιο αὐτό περιεχόμενο στήν
Εὐρώπη, εἶναι ἡ συνεργασία τῶν κομO ΓΑΛΛΟΣ μαρξιστής ἱστορικός Jean
μουνιστικῶν, σοσιαλιστικῶν καί σοσιαλElleistein, πού 6ρέθηκε στό ἐπίκεντρσ
δημοκρατικῶν κομμάτων. Κι’ ὑπάρχουν
τῶν συζητήσεων στό Γαλλικό ΚΚ, πού
δυνάμεις καί στούς κομμουνιστές καί
ἀκολούθησαν τήν ἐκλογική ἀποτυχία τῆς
στούς σοσιαλιστές καί σοσιαλδημοκρὰ“Ενωμένης Ἀριστερᾶς στίς τελευταῖες
τες,
πού πιστεύουν κι’ ἐργάζονται γιὰ
ἐκλογές, ὑποστηρίζει πώς τήν ἐλεύθερη
μιὰ τέτοια προοπτική.
διακίνηση τῶν προϊόντων πού ἐπιδιώκει
ΟΜΩΣ αὐτὰ εἶναι μιὰ ὕστερη κατὰἡ EOK πρέπει ν’ ἀκολουθήσει κι’ ἡ ,
σταση, καί γιὰ νὰ φτάσει ἐκεῖ πρέπει νὰ
κοινή νομοθεσία ὅσον ἀφορᾶ τό κόστος
ὑπάρξουν ὁρισμένες ἀλλες φάσεις. Καί
τῆς ἐργατικῆς δύναμης, πρᾶγμα πού θὰ
μιὰ ἀπ’ αὐτές - ἡ πρωταρχικῆ ἴσως - εἷἐνώσει καί θὰ ἰσχυροποιήσει τά εὐρωναι ἡ συνεργασία, σ“ ἕνα κοινό πρόπαϊκά συνδικὰτα, γιά νά διαδραματίγραμμα τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων
σουν ἐναν ἐνεργητικό ρόλο στή δημιουρτῆς Εὐρώπης, πράγμα πού αὐτή τή στιγία μιᾶς ἄλλης Εὐρώπης.

γμή δέ συμὸαίνει.
ΣΤΟ ξεκίνημὰ της. ἡ ἰδέα τῆς εὐρωπαῖκῆς κοινότητας καταδικάστηκε ’έντονα ἀπ ’ὅλα τὰ κομμουνιστικὰ κόμματα.
ἶΗταν ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 50 κι’ ἡ
εὐρωπαῖκή ἰδέα ὅχι μόνο προέρχονταν .
ἀπ’ τίς συντηρητικές δυνάμεις, ἀλλὰ
χρησιμοποιοῦνταν καί σὰν ὅργανο τοῦ
ψυχροῦ πολέμου, ένὰντια στά ἀνατολικὰ
κρὰῑτη. Μόνο μετὰ τόν παραμερισμό τοῦ
ψυχροῡνπολέμου ὰρχισαν τὰ κομμουνιστικὰ κόμματα νά ὃλέπουν μ’ ἀλλο μὰτι
τήν Εὐρώπη.
Σήμερα, καθῆκον ὅλων τῶν εὐρωπαίων κομμοῦνιστῶν εἶναι - σέ συνεργασία καί μέ τίς ὰλλες προοδευτικές κί’
ἀριστερές δυνάμεις - νά ἐργαστοῦν μαζί
γιά τήν ἐπιὸολή λύσεων πάνω στὰ κοινὰ
προὸλήματα, πού θὰ δώσουν ἕνα ἀλλο
κοινωνικό· περιεχόμενο στήν Εὐρωπαϊκή
Ἰδέα. Κι’ αὐτὰ... ἐν ἀναμονῆ τοῦ Εὐρωπαῖκοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος.

ι
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ςΗ ΑΚΕΛική ἡγεσία 1
’
καί οἱ σχέσεις μέ τό ΚΚΕ
Μέ ἀφορμή τήν μαρτυρία τοῦ ΠΛ. ΣΕΡΒΑ.· «Τά προηγούμενά μου μέ
τό Νίκο Ζαχαριάδη», ὁ B’ Γενικός Γραμματέας τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΑΚΕΛ καί ὅουλευτής Ἀμμοχώστου ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΝΤΗΣ μᾶς ἔστειλε τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ.Συγγραφέας τοῦ ἄρθρου εἶναι ὁ κ.
Πλουτῆς Σέρὸας, πού ῶς γνωστό διατέλεσε γιά μερικά χρόνια Γ.Γ. τοῦ Κ.Κ.

πάνω στό ἐπίμαχα θέμα. cH ἀπάντηση.

πού ὁ Ἀντρέας Φάντης εἶχε μεταφέρει

Κύπρου-ΑΚΕΛ καί ἀποὸλήθηκε ἀπό τό

στήν ἡγεσία τοῦ Κ.Κ.Κ. ἦταν ὅτι τό ΚΚΕ
εὐνοεῖ τή συγχώνευση» (6λ. ANTI, τεῦ-

ΑΚΕΛ γιὰ ἀντικομματική,φραξιονιστική

χος 119 σελ. 38 - Οἱ ὑπογραμμίσεις στό

διαψιιγή.

κείμενο).

Ἀνάᾳέρομαι α’ αὐτό τό ἀρθρο ὑποχρεωτικά γιατί περιέχει χονδροειδεῖς
(’11/011916515; 000v ἀφορᾶ τουλάχιστο στό
σημεῖο πού ἀναφέρεται σέ μένα προσωπικὰ.
Γράφει ὁ συγγραφέας τοῦ ἀρθρου; «Η
ΠΡΩΤΗ φορὰ πού ἡ ἀκελική ἡγεσία εἶχε
ζητήσει συμὸουλή ἀπό τό K.K.E. ἧταν
στά 1942. τότε πού στίς γραμμές τοῦ
Κ.Κ.Κ. συζητούσαμε ἐντσνα τό θέμα τῆς
συγχιίινευσης τῶν δυό κομμάτων - τοῦ
παράνομου Κ.Κ.Κ. καί τοῦ νόμιμου
ΑΚΕΛ. Συγκεκριμένα ὁ Ἀντρέας Φάντης. ἐθελοντής τότε στό 6ρετανικό
στρατό (ἀκολουθώντας τό σύνθημα τοῦ
κόμματοςῑ νά στρατευθοὺμε στίς συμμα-

χικες δυνάμεις. ἐοτω καί κάτω ἀπό δρετάνική σημαία. στόν ἀγώνα ἐνὰντια στό
χιτλερισμό-φασισμό) ὅρισκόταν στήν
Ἐλλάδα καί προσέγγισε τό Γιώργη
Σιὰντο ζητώντας τήν ἀποψη τοῦ Κ.Κ.Ε.,

“Ολόκληρο αὐτό τό ἀπόσπασμα εἶναι

συμδουλή ἀπό τό Κ. Κ. Ε. ἦταν στὰ

ἀπό τήν ἀρχή ὡς τό τέλος ἕνα μεγάλο
ψέμα.
Πρῶτα-πρῶτα οὔτε τό 1942 οὔτε ἀργότερα, ποτές δέν εἶχα τήν εὐκαιρία νὰ

1942...» ἤ μήπως ὀφείλεται στό προχωρημένο τῆς ἡλικίας τοῦ κ. Σέρὸα πού
συντείνει στό νά συγχύζει διάφορα γεγονότα, ἀκόμα καί τόσο γνωστὰ, ὅπως
αὐτή ἡ ἱστορική ἀπόφαση τῆς 16ης τοῦ
Ἰούνης
Τρίτο, σὰν συνέπεια τοῦ προηγούμενου, τό 1942 οὐτε ὁ Ἀντρέας Φάντης
οῦτε ἀλλος ἀκελιστής ὅρισκόταν ἤ ἧταν
δυνατώ νά ὅρισκόταν στήν Ἀθήνα, πού
στέναζε κάτω ἀπό τό χιτλερο-φασιοτικό
ζιιγό.
Ἐγώ προσωπικὰ μαζί μέ ἄλλους Κύπριους στρατιῶτες, ἐθέλοντές στό 6ρετανικό στρατό, πῆγα στήν “Ελλὰδα στίς 18
τοῦ Ὀχτώὸρη 1944. ὑπηρετώντας στή
νεοσύστατη μονάδα R.C.L. μέ ἕδρα τόν
Πειραιᾶ. Στήν Ἑλλάδα, ὑπηρετώντας 0‘
αὐτή τή μονάδα. ἐζησα τά Δεκεμὸριανὰ,
τήν ῶμή ἐπέμὸαση τῶν στρατευμάτων
τοῦ Τσῶρτσιλ καί παρὰμεινα ὡς τίς 27
τοῦ Γενάρη I945. ὁπότε οἱ 6ρετανικές
άρχές μέ μετάθεσαν στήν Αἵγυπτο.
Στοιίς μῆνες πού ύπηρετούσαμε σ’
αὐτή τή μονάδα 010v Πειραιᾶ οἱ στρατιῶτες ἐθέλοντές τοῦ ΑΚΕΛ ἀποκαταστήσαμε ἐπαφή μέ τό ΕΑΜ τοῦ Πειραιᾶ.
Προσωπικά, ἡ μόνη ’φορὰ πού ἐπισκέφθηκα τά Γραφεῖα τοῦ ΕΑΜ στήν
Ἀθήνα ῆταν τήν Παρασκευή 1η τοῦ Δεκέμὸρη 1944, ἡμέρα πού παραιτήθηκαν
ἀπό τήν κυόέρνηση Παπανδρέου οἱ 3
’Υπουργοί τοῦ ΕΑΜ; - Ἀλ, Σόῶλος, Γ.
Ζεῦγος και Μιλτ. Πορφυρογένης. Τό
ἀπόγευμα τῆς 1ης Δεκεμὸρίου ὅταν ἐπισκέφθηκα τά Γραφεῐα τοῦ ΕΑΜ μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά συναντηθῶ καί νά
σιιζητήσω μέ ’ένα σύντροφο, πού οὔτε τό
ὅνομά τοιι δέν μοῦ εἶπε, γιὰ τίς ἐξελίξεις
στήν Ἐλλάδα καί τίς προοπτικές τους. ’
Παρ’ ὅλο πού ὁ σύντροφος. αὐτός δέν
μοῦ εἷπε τήν ταυτότητά του, μπορῶ νά

συναντηθῶ μέ τό Γιώργη Σιὰντο. Καί ὅχι
μόνο τό Σιὰντο δέν εἶχα συναντήσει
ποτέ, ἀλλὰ οὔτε κανένα ἄλλο ἡγέτη ἤ
στέλεχος τοῦ K K E ὡς τό 1957.
Ἀπ’ αὐτό διαψεύδεται καί τό ὅτι ἐγώ
ζήτησα τήν ἀποψη τοῦ Κ.Κ.Ε. γιὰ τό
«ἐπίμαχα» θέμα γιά τή συγχώνευση τῶν
δυό Κομμὰτων καί μετὰφερα καί τήν
ἀπάντηση «ὅτι τό ΚΚΕ εὐνοεῖ τήν συγχώνευση» στήν ἡγεσία τοῦ KKK. ”Ετσι, ἡ
«ἱστορικὴ» αὐτή πληροφορία τοῦ ἀρθρογρὰφου σας εἶναι ἀπλὰ Eva παραμύθι“ καί τίποτε ἄλλο.
Ἀλλὰ, δέν εἶναι μόνο αὐτό τό σημεῖο

πού εἶναι ψέμα. Ὁ ἀρθρογρὰφος σας
γράφει πώς «ὁ Ἀντρέας Φάντης, ἐθελοντής τότε (σημ. τό τότε σημαίνει τό
1942, γιατί κατά τά γραφόμενα τοῦ κ.
Σέρ6α; «Ἥ πρώτη φορά πού ἡ ἀκελική
ἡγεσία εἶχε ζητήσει συμθουλή ἀπό τό

ΚΚΕ ἠταν στὰ 1942»), στό ὅρετανικό
στρατό... ὅρισκόταν στήν Ἑλλάδα...»
Πρῶτα, τό 1942 δέν συζητούσαμε καί
μάλιστα ἐντονα στίς γραμμές τοῦ Κ.Κ.Κ.
ζήτημα συγχώνευσης τῶν δυό κομμάτων.
Αὐτό τό θέμα μπῆκε ἐπίσημα γιὰ συζήτηση καί συζητιόταν στίς σελίδες ἐνός
παράνομου δἀχτυλογραφημένου ,δελτίου
τῆς Κ.Ε. τοῦ Κ.Κ.Κ. τό 1943-44. Δεύτερο. τό 1942 οὐτε ὁ Ἀντρέας Φάντης
οὐτε κανένα ἄλλο ἡγετικό στέλεχος τοῦ

ΑΚΕΛ ἦταν «ἐθελοντής στό ὅρετανικό

a3? εεωι· Es
-εριι-ι-σινς.

Εἶναι ἀξια ἀπορίας, πῶς διαστρεὸλώνει τήν ἱστορία σ’ αὐτό τό σημεῖο ὁ ἀρθρογρὰφος σας. Διερωτᾶται κανείςῑ
Μήπως αὐτό γίνεται σκόπιμα γιά νά
ὑποστηριχθεῖ ἡ ἀποψη, πώς «ἡ πρώτη
φορὰ πού ἡ ἀκελική ἡγεσία εἶχε ζητήσει

στρατό».
'H ἰστορική ἀπόφαση τῆς Κ.Ε. τοῦ
ΑΚΕΛ γιά ἐθελοντική κατὰταξη στό
στρατό πάρθηκε στές 16 τοῦ Ἰούνη 1943
καί οἱ ἐθελοντές τοῦ ΑΚΕΛ κατατάχθηκαν μαζικά στίς 28 τού Ἰούνη 1943.

ὂεόαιώσω κρίνοντας ἀπό τή φυσιογνωμία καί τήν κορμοστασιά του ὅτι ὁπωσδήποτε δέν ἧταν ὁ Σιάντος. πού τόν
γνώριζα ἀπό φωτογραφίες του. ”Οταν τό
1957 συναντήθηκα στή Μόσχα μέ τό A.
Παρτσαλίδη καί 2-3 ἀλλους τῆς ἡγεσίας
τοῦ ΚΚΕ, ἧρθε στή μνήμη μου άμέσως 1‘1
μορφή τοῦ προσώπου μέ τό ὁποῖο συναντηθήκαμε τήν 1η τοῦ Δεκέμὸρη στὰ
Γραφεῖα τοῦ ΕΑΜ. ”Ετσι, χωρίς νά 10
ὂεὸαιώνω αὐτό μέ άπόλυτη σιγουριά.
ἐχω τήν ἐντύπωση πώς τό πρόσωπο πού
συνάντησα καί συζήτησα μαζί του στῆν
Ἀθήνα τήν 1η τοῦ Δεκέμὸοη εἶναι ὁ Δ.
Παρτσαλίδης.
Ὀσο γιά τό θέμα τῆς 011 ζήτησής μας
ἀσφαλῶς δέν μπορουσ-ι· νά ἠταν άλλο
ἀπό τήν κρίσιμη κατάσταση πού δημιουργήθηκε στήν Ελλάδα μί· τήν
παραίτηση τῶν τριῶν Ύποιιργῶν τοῦ

ΕΑΜ καί τίς διαγραφόμενες προοπτικές
καί σέ καμιά περίπτωση τό ζήτημα τῆς
συγχώνευσης τῶν δυό K011110111111 —
K. K. K. -AKEA. H συζήτηση 1101' κάναμε

0‘ αὐτή τή συνὰντηση παο ί1111ποί1 11111.1
ἐνδιαφέρουσα, δέν ι’·μπίπτιι στό 1111111

αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς γι αὐτό καί δέν θά
τήν ἀναφέρω.
Τέλος, θάθελα νά ἀναφέρω πώς (‘11-10
τήν Αίγυπτο στὰλθηκα στήν Κύπρο τίς
ἀρχές τοῦ Μάρτη 1945 καί πρός τό τέλος
τοῦ ίδιου μήνα οἱ δρετανικές στρατιωτικές άρχές μέ ἐθεσαν σιῗ· διαθεσιμότητα
γιὰ πολιτικούς λόγους καί τό Μὰη μοι’1
γνωστοποίησαν τήν ἀποστράτευσή μου.
Κλείοντας εἶναι ἓνδιαφέρον νά σάς
πληροφορήσω πῶς τό Μάη τοῦ 1945
πῆρα μέρος σέ συνεδρίαση τῆς Κ.Ε. τοιῗι
ΑΚΕΛ στήν ὁποία συζητήθηκε σάν μοναδικό θέμα, ἡ κατάσταση τοῦ Κόμματος, πού ἦταν κυριολεχτικά σμπαρὰλιασμένο σὰν ἀποτέλεσμα τῆς 11190510111011—
κῆς δουλιᾶς τοῦ τότε Γ.Γ. κ. Πλ. Σέρῦα.
πού συνειδητὰ ἀπειθαρχοίισε σέ ἀποφάσεις τῆς K.E.. καλλιεργοῦσε τήν προσιοπολατρεία γύρω ἀπό τό πρόσωπό του
καί συγκέντρωνε γύρω του διάφορα
πρόσωπα πού κολάκευαν τίς ἀδυναμίες
καί τίς φιλοδοξίες του.
Σέ κείνη τή συνεδρίαση ἀποφασίστηκε
ἡ ἀπομὰκρυνσή του ἀπό τή θέση τοῦ Γ.Γ.
τῆς Κ.Ε. καί ὁ ὑποφαινόμενος ὁρίστηκε
Προσωρινός Γ.Γ. μέ ἐντολή νὰ ὀργάνωθεῖ σέ 3 μῆνες τό Δ’ Συνέδριο τοῦ Κόμματος, πού ἐγινε τόν Αύγουστο τοῦ
1945. Εἶναι αὐτό τό Συνέδριο πού ’έθεσε
τέρμα στή φραξιονιστική διαμὰχη πού
σμπαρὰλιασε τό Κόμμα στὰ χρόνια
43-45, ὅταν Γ.Γ. τῆς Κ.Ε. ἠταν ὁ ἀρθρογρὰφος σας κ. Πλ. Σέρὸας, τόν ὁποῖο τό
Δ’ Συνέδριο τιμώρησε ἀποκλείοντάς τον
ἀπόμέλος τῆς K. E.
Αυτὰ γιὰ τήν ἀποκατάσταση της ἀλήθειας.
Μέ έκτίμηση.
A. Φάντης
Β’.Γ.Γ.Κ.Ε. ΑΚΕΛ
Λευκωσία 28/2/1979

cO ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ, ὑπόψη τοῦ ὁποίου θέσαμε
τό κείμενο τῆς ἀπάντησης τοῦ ΑΝΔΡΕΑ ΦΑΝΤΗ,
ἀνταπαντᾶ ῶς ἐξῆς;
Είχα κρίνει χρήσιμο νά προσφέρω 010179
Κληρίδη ὲνάντια στό Μακάριο, πού εἶχε
ένδιαφερόμενους, μελετητές ἢ έρευνητές,
ὑπογράψει τή Ζυρίχη.
μιά προσωπική μου μαρτυρία γιά τό Νίκο
Ὸπωσδήποτε. «Ξεχασμένσ» αὺτά. ΣήΖαχσριάδη. Σχετιζόταν σὺτή μέ τίς παρεμ- μερα, ὀ κ. Φάντης καί τό Κόμμα του προτιν
ὃάσεις τοῦ Ζαχαριάδη στό Κυπριακό καί μέ
μοῡν νά χρησιμοποιοῡν τίς σταλινικές μέάλλα τινα, γύρω άπό τό σκληρό ὲγωκενΘοδες, τουλάχιστσ ὅταν πρόκειται νά διστρικό χσρσχτήρα του.
πρμπεύσουν τούς άντιφρονοῡντες.
[‘1’ 01710 καί ή έγερση 1017 κ. Φάντη ένάνΠαρενθεσιακά θεώρησα σκόπιμο νά
παραθέσω κάτι τό σχετικό μέ μιά παληά -τια 010v 111517111 φρσξιονιστή.· «”Ολόκληρο
αὐτό τό ἀπόσπασμα εἶναι άπό τήν ἀρχή ώς
άποψη τοῦ ΚΚΕ γιά τά προβλήματα 1017
τό τέλος é'va μεγάλο Ψέμα». Ἀλλά γιατί
KKK-AKEA. Συγκεκριμένα, Eypacpa:
εἶπα 01710 10 μεγάλο ψέμα,· Καί ό ἴδιος ό κ.
Ἠ πρώτη φορά πού 1‘7 “Ακελική ήγεσίσ
Φάντης ἀπορεῖ· Καί διερωτᾱται; «Μήπως,
εἶχε ζητήσει συμθουλές άπό τό ΚΚΕ
ήταν τό 7942, τότε n01'1 0119 γραμμές
01710, y1'v5101 σκόπιμα γιά νά ὐποστηριχτεῖ
1017 KKK συζητούσαμε ἕντονα τό θέμα
ή άποψη πώς ή πρώτη φορά πού ή ἀκελική
τῆς συγχώνευσης τοῦ παρανόμου ΚΚΚ
ήγεσίσ εἶχε (,Ὗγτήσει συμθουλή άπό τό ΚΚΕ
καί 101.7 νομίμου ΑΚΕΛ. Συγκεκριμένα ὸ
ήταν 0117 1942, ή μήπως ὀφείλεται στό προ’“Αντρέας Φάντης ἐθελοντής τότε στό
χωρημένο τῆς ήλικίας τοῦ κ. Σέρθα n01'1
6ρετανικό στρατό, θρισκόταν στήν Ἐλσυντείνει στό νά συγχέει διάφορα γεγονοτα...»
λάδα καί προσέγγισε τό Γιώργη Σιάντο,
ζητώντας τήν άποψη 1017 KKE 11de 010
Δυό, λοιπόν, οί έκδσχές τοῦ κ. Φάντη γιά
έπίμαχο Θέμα. 'H άπάντηση , πού ὸ Ἀντίς «διαστρεθλώσεις» n01'1 ἐπεχείρησα,
τρέας Φάντης εἶχε μεταφέρει 0117v ήγεὅπως τίς καταγράφει. Πρῶτά, γιατί, καθόρισα τό 7942 ώς χρονολογία, πού ή ἀκελική
σία τοῦ KKK ήταν ὅτι τό ΚΚΕ εὐνοεῖ τή
ήγεσίσ γιά πρώτη φορά εἶχε ζητήσει συμσυγχώνευση.
θουλή άπό τό KKE. Ὅμως, αὐτός, καμίά
'An0 ὁλόκληρο τό δισέλιδο κείμενόμ μου
χρονολσγὶα δέν κσθορίζει. Λέει μόνο πώς
μόνο αὐτή, τήν πιό πάνω, παράγραφο
άδραξε 0 κ. Φάντης. Καί, όπλισμένος μέ
στά 7944 εἶχε συναντήσει κάποισ ήγέτη 1017
KKE, 11017 01715 10 ὄνομά του... δέν έμσθε.
άνανεωμένο πάθος σκάρωσε τήν ὀργι«Χωρίς μέ άπάλυτη σιγουριά νά μπορεῖ νά
σμένη άπάντησή του, γιά νά μέ στηλιτεύσει
τό Βεθσιώσει “ίσως νά εἶναι ό Δ. Πστσαλίμε’ 10179 παληούς, τετριμμένσυς χαρακτη6ης», Ὅμως ὅλα αὐτά (7942 ἢ 7944,·) μπορισμούς τῆς σταλινικῆς ἐποχῆς (Ἀντικσμροῦν νά δικαιολογήσσυν τόν όποιοδήποτε
ματικός, φραξισνιστής κτλ). μέ 10179
θόρυ60; Καί μάλιστα, άπὸ Eva ήγέτη, πού
ὁποίους χιλιάδες κομματικά στελέχη, πού
δέ ξεκινᾱ μέ σκοπό νά στηλιτεύσει,·
ζοῡσαν μέσα 0117 σταλινική ἐπικράτεια
άντίκρυσσν τό έκτελεστικό ἀπόσπασμα,
'H δεύτερη ἐκδοχή (... πιό «0060001710vr79» αὐτή) εἶναι τό ὅτι φταίει τό.,.· «προχωἐνῶ άλλες χιλιάδες, πού ζσῡσαν έχτός 1017
ρημένο τῆς ήλικίας μου». Ἀλήθεια] Tl σαρσταλινικοῡ παρσπετάσματος καί 11017 ἡταν
κασμός πρός τήν ήλικίσ άπό ένα μαρξιστήἀδύνατο νά έκτελεστοῡν, ἢ νά δολοφονηλενινιστήί Καί νά λησμονεῑ ό κ. Φάντης, ὅτι
6017v εἶχαν καταδικαστεῖ σέ διασυρμούς
καί διαπόμπευση.
ὸ προκαθήμενος τοῦ Γ.Γ. τοῦ ΑΚΕΛ κ. Παπαίωάννσυ, καθώς, έπίσης, καί ὸ ήγέτης
Φαίνεται, ὅτι ὀ κ. Φάντης, καί ol σύντροφοί του, εὐκολα έχουν λησμονήσει τίς άλ1017 Κρεμλίνου, κ. Μπέζνιεφ μέ 10179 περισλσγές πού εἶχε ἐπιφέρει (προσωρινά δυσσότερους άπό 10179 στενοὺς συνεργάτες
τυχῶς) στήν ένδσκσμμστική τακτική τῶν
του, έχουν τήν ἴδια ήλικία μέ μένα. “Αλλά,
κομμουνιστικῶν κομμάτων, ὸ Ιστορικός
καί 117 δική του ήλικία ποῡ τήν τοποθετεῑ ό
κ. Φάντης,’ Εἶναι γνωστό ὅτι άπό καιρό ἔχει
άντισταλινικός λόγος 1017 Νικήτσ Χρουστσιώφ, στά 1956. ’Ὀλα τά κομμουνιστικὰ
ξεπεράσει τά έξήντσ του.
Τί νά κάνσυμε; "E101 συζητσῡνρ] «μ-αρξι
κόμματα εἶχαν τότε ,έξσναγκαστεῑ νά κάμουν έπανεκτίμηση τῶν σταλινικῶν έγκληστές·λενινιστές-σταλίνιστέςι, Καί μέ τέτοια
εὐτράπελα. Μά πρό παντός μέ στηλίτευση]
μστικῶν μεθόδων. Πλῆθος ἀγωνιστῶν άποκσταστάθηκσν. Καί μετά Θάνατο. Καί έν
Πάντως, τήν οὐσία 01715 πού δοκίμασε ό
ζωή. Ἕκαμε, τότε, καί ή ”Ακελική ήγεσίσ
κ. Φάντης νά τήν άγγίξει. Καί νά δισμφισᾶητίς έπανεκτιμήσεις της... Καί τό κομματικό
τήσει, ὅσα πάνω στήν οὐσία έχω πεῖ. Κυρίως, γιά τίς παρεμθάσεις τοῦ Ζαχαριάδη
στέλεχος, ὀ κ. Γεώργιος Μσνούρης, μοῡ
εἶχε μεταφέρει τό μήνυμα ὅτι σή KE 1017
στό Κυπρισκό, πού εἶχαν ἀποτελέσει τήν
ὀλέθρια 6άση, γιά τήν πραγματοποίηση τών
Κόμματος ήτσν διατεθειμένη νά έπσνεξεἱστορικῶν λαθών τῆς Ἀκελικής ήγεσίας,
τάσει τήν περίπτωσή μου». Γιά λόγους, πού
πού κάτω άπὸ τήν πίεση τῶν κακῶν εἶχε
Θά πήγαινε 1017 μάκρσυ νά έκτεθοῡν, εἶχσ
έξσναγκαστεῑ νά τά ὁμολογήσει. Καί έν μέδώσει τήν καθσρή άπάντησή μου; «Δέν
ρει (δυστυχῶς) νά τά κσταδικάσει.
I
Βλέπω τό Κόμμα νά πηγαίνει σέ σωστό
δρόμο (Τό ΑΚΕΛ καί ὸ Ζαχαριάδης 6ρισκόταν σέ διαμετρική ἀντίθεση πρός τόν
άγώνα της ΕΟΚΑ), Προτιμῶ νά παραμείνω
’“τ-ἶῃ> 11111211101111.
έλεύθερος σκοπευτής».
“Ακόμη, καί 101710, φαίνεται ὅτι λησμονεῑ
ὀ κ. Φάντης, ὅτι ή ἀκελική ήγεσίσ στενά
εἶχε συνεργασθει· μέ τόν ιάντικομμστικό»
καί «φρσξιονιστή» Πλουτῆ Σέρθα στήν
Συγχιοονῖο
πρώτη ἐκλογική μάχη. Τότε (Δεκέμθρης
1959) 11017 AKEA καί Δημοκρατική ”Ἐνωση
,Μαχτιτικο
εἶχαν ἀποδείξει γιά τό Προεδρικό Ἀξίωμα
‘ Προοὸευτ-ικὸ
κοινόν ὑποψήφιο, τόν Ἀντιζυριχικό Γιάννη
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Οἱ ὃερὸισάδες
«Σοόαρή ὅμως καί ὑπεύθυνη ὁημσσιογραφία ὁέν συμόιόάζεται πάντοτε μέ κυκλοφοριακοῦ χαρακτήρα σκοπιμότητες οὔτε
μπορεῖ νά ἔχει σάν γνώμονα τίς ἀντιὸράσεις στοιχείων πού
ἀντιλαμὸάνονται τήν πολιτική σάν μιά ἔκφραση μαζικοῦ παροξυσμοῦ, σάν μιά παραλλαγή χοροῦ ὁερὸισάὸων».
«... ’A 6 ι κ α ι ο λ ό γ η τ α ἔντονες καί ἐπιθετικές
δηλώσεις».

«...ένέργειες μέ ἀνεξιχνίαστες ἀκόμα προεκτάσεις», πού πάντως
«ἀσφαλτοστρώνουν τούς ὁρόμους πού ὁὸηγοῦν στή λεωφόρο
μιᾶς νέας ἐκτροπῆς ἀπό τή Δημοκρατία»
«ὄραχυπρόθεσμοι ἀντιπολιτευτικοί στόχοι». ,

Ο Παραλειπόμενα ἀπό τίς
λαϊκές κινητοποιήσεις στό
Ἡράκλειο γιά τή ματαίωση τῆς

ἀποστολῆς τῶν «ἀρχαίων» στό
ἐξωτερικό. “Ηλικιωμένος
δρακοφὸρος πού δρέθηκε ἔξω
ἀπό τό μουσεῖο ρωτήθηκε τί
γυρεύει έκεῐ, μαζί μέ τούς
ἄλλους· καί ἡ ἀπάντησή του -

εἰρωνική - ἦταν; «Πέρυσης
κόπηκε ἡ κόρη μου στά ἀρχαῖανά μήν ἔρθώ καί γώ φέτος νά τά

γλυπτικῆς τοῦ Κυριάκου Ρὸκκου
έγκαινιάστηκε τήν περασμένη
Τετάρτη στό κτίριο τῆς
ὂιὸλιοθήκης τοῦ Κολλεγίου
Ἀθηνῶν· ὁ ζωγράφος Βαγγέλης
Δημητρέας μίλησε 016 έγκαίνια
τῆς έκθεσης που θά παραμείνει
ἀνοικτή ὡς τό τέλος τοῦ μήνα.
Ο Τήν ἴδια μέρα - l4 Μάρτη
- ἄνοιξε καί ἡ έκθεση τοῦ
Δημήτρη Μπούτσικου στή
γκαλερί «Συλλογή», Γιά τά

παλέψαη».

Ο ”Οταν κάποιος πάλι
παρατήρησε σ’ έναν Ἀνωγειανό
Ἰδού μερικά ἀποσπάσματα ἀπ’ ὅσα ὁ καθηγητὴς Β. Φίλιας
πώς διαδίδεται ὅτι οἱ χωριανοί
ἔγραψε στήν «Ἐλευθεροτυπία» (7-3-79) σχετικά μέ τίς λαϊκές
του κατέὸηκαν ὁπλοφορώντας
κινητοποιήσεις πού προκάλεσε ἡ ἀπόπειρα γιά φυγάδευση τῶν
στή διαδήλωση, ἀπάντησε «Καί
“ εἷντα θέλεις νά κρατοῦνε οἱ
ἀρχαιοτήτων ἀπό τό Ἡράκλειο.
’

Ὑπάρχουν ὅέόαια καί ἄλλα στοιχεῖα στό ἄρθρο τοῦ κ. Β.
Φ. ὅπως έκεῖνο πού αἰτιολογεῖ τή σκοπιμότητα τῆς ἓκθεσης
τῶν ἀρχαιοτήτων στό ἐξωτερικό μέ τή χιλιοειπωμένη ἰδεολογική διαστρέὸλωση τοῦ τύπουῑ
«... ἐπιὸιώκεται νά καταδειχθεῖ ἡ ἑνότητα, ἡ ἐλληνικότητα καί ἡ συνέχεια τοῦ πολιτισμοῦ μιᾶς περιοχῆς, - συγκεκριμένα τοῦ Αἰγαίου ».
’
’
’
Ἀλλά 1:6 πρὸὂλημα εἶναι ἄλλος Ὁτι ἄνθρωποι ὑπεύθυνοι
ἀποδεικνύονται ἀπληροφόρητοι γιά τόν χαρακτῆρα μιᾶς συγκεκριμένης λαῖκῆς κινητοποιήσεως πού, ἀντίθετα ἀπ’ ὅσα πιστεύει ὁ κ. B. Φ., χαρακτηρίζονταν ἀπό παλλαϊκὸτητα, συνειδητὸτητα καί γνήσιο .αὐθορμητισμό - μ ή é ξ α ρ τ ημ έ ν o ἀπό κάποια κέντρα ἤ συγκροτήματα.
'H πολυπλοκότητα τοῦ φαινομένου τῶν κοινωνικῶν ἀγώνων
εἶναι ἀρκετὰ σύνθετη γιά νά ἐξηγεῖται μέ κανόνες τοῦ τύπου
«παρακίνηση ἀπό τούς πηχιαίους τίτλους τῶν ἐφημερίδων» ἤ
νά έξομοιώνονται 16 νερὸ τοῦ Καματεροῦ καί ἡ κινητοποίιηση
τῶν Ἡρακλειωτῶν - καί μάλιστα νά ἐμφανίζεται ἡ τελευταία
σάν... «παραλλαγή χοροῦ ὃερόισάδων».
”Αλλα μαθήματα περιμέναμε ἀπό τόν κ. Βασίλη Φίλια.

Ἀνωγειανοί,· Βασιλικούς» -

ἐννοοῦσε φυσικά τό μυριστικό

φυτό.

’

Ο Ἡ ΕΛΕΜΕΠ τοῦ Λονὸίνου
ὀργάνωσε γιά χτές καί σήμερα
ἕνα σεμινάριο μέ θέμα
«Ἀνάπτυξη καί ὑπανάπτυξη.· ἡ
περίπτωση τῆς Ἑλλάὸας».
Συμμετέχουν ἄγγλοι καί έλληνες
ἐπιστήμονες μέ μιά σειρά ἀπό
ένὸιαφέρουσες ἀνακοινῶσεις.
Τή Δευτέρα 19 Μαρτίου θά
γίνουν στήν αἴθουσα τοῦ Γαλλ.
Ἰνοτιτοὺτου τά έγκαίνια τῆς
- έκθεοης τοῦ Γάλλου ὀιεθνοῡς
φήμης καλλιτέχνη A.
MANESIE, ἑνός ἀπ’ τούς
πρωτεργάτες τῆς νεώτερης
σχολῆς τοῦ Παρισιοῦ.
Τόν Γάλλο καλλιτέχνη πού θά
ἓρθει εἰδικά οτήν Ἀθήνα θά
προλογίσει ἡ κ. Ντόρα Ρογκάν

τοπεῖα τοῦ νέου ζωγράφου, ἡ
Ντ. Ἀντωνακάτου, γράφει; «Ἡ

ταύτισή του μέ τή Φύση,
μαρτυράει ἀκόμη, καί τήν
ἄρνησή του νά μετέχει στή
διαμαρτυρία, στήν ὁιατύπωση
μιᾶς μομφῆς, στό «κατηγορῶ»,
κατά τῆς τεχνσκρατικῆς
ἀλλοτρίωσης, μέ ὁανεισμένα ἀπό
τήν ἴδια τήν τεχνομορφική
πραγματικότητα, ἐρεθίσματα».
Ο Ὁ Γιάννης
Παπανελόπουλος έκθέτει
ζωγραφικῆ στῆν ΩΡΑ μέχρι τό
τέλος τοῦ μήνα. Ὁ νέος
ζωγράφος μέ τίς ρεαλιστικές του
ἀναζητήσεις ἀσκεῖ τήν κοινωνική
κριτική του 016v σύγχρονο
κοσμο.
_/
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στημα Τῆς περιόδου ὀχι μόνον τρώγει άλλά καί ἑναποθηκεύει
διότι εἰσέρχεται είς χειμερινήν νάρκην. Εἶναι τά φείδια τά
ὸποῐα εἶναι 6λα6ερά είς τόν ἄνθρωπον διότι δαγκώνουν καί
ἔχουν δηλητήριον, ζοῠνε πολλά χρόνια καί ὑπάρχουν πολλῶν εἰδῶν μικρά καί μεγάλα».
Β. «... Χρόνου φείδου εῙναι 6 χρόνος ή τό χρῆμα ή καί 6 πλοῦ-

τος πού χάνει κανείς ὅταν δέν σπεύδει άμέσως είς τόν χρόνον
Φίλος τοῦ περιοδικοῡ, ὰπόστρατος τῆς χωροφυλακῆς - γιατί
ἒχουμε καί τέτοιους φίλους - μᾶς ἔστειλε ἀπό· τό ἀρχεῖο του τά
ἁπανθίσματα πού ἀκολουθοῦν.

διά τό χρῆμα καί τόν πλοῦτον τόν σκορπᾱ, δηλ. τόν σπαταλᾱ
ἤ τόν διαθέτει ἐκεῖ πού δέν χρειάζεται νά τόν διαθέτη».
I'. «... Ὀ χρόνος χωρίζεται είς τέσσαρας ἑποχάς τήν ἄνοιξιν,
καλοκαῑρι, φθινόπωρον καί χειμών. Αὐτάς τάς ἐποχάς ὅλος

EIvaI άποο-ιτάσματα ἀπό ὲννιά ἐκθέσεις μέ θέμα «ΧΡΟΝΟΥ

6 κόσμος τούς θέλει διότι 6 καθείς μας είς τάς ἐποχὰς αὐτάς

ΦΕΙΔΟΥ» υποψηφίων πού δισγωνίοτηκαν στίς εΙσαγωγικές ἐξ·
Ἱετάιεὲἓιὲς οτη Σχολή “Υπενοματαρχῶν τοῦ Νομοῡ Θεσσαλονίκης

o

.

' Θεωρουμε πάντως πώς

ὸ Βος

ὺποψήφιος άδικήθηκε.

Επρεπε νά εἶχε εΙσαχθεῑ οτή Σχολή ἂν ὅχι τίποτα ἄλλο, τουλάχιστο γιατί διέθετε προφητικὲς 1κανότητες. Ὁ ἄνθρωπος προ-

φήτευσε ὰπὸ τότε τήν 21η Ἀπριλίου. Μετά τήν ἐκ τῶν ὑστέρων
ὰνακάλυψη τοῦ ταλέντου του, πρέπει νά ὲξαπολυθοῡν λσγω-

νικά προς-εξεύρεσή του καί νά ὑποχρεωθεῑ νά γράφει μιά ἑκθεση τό μηνα. Ποιός ξέρει ἀπό τί, μπορεῖ νά μᾶς σώσειί
Θέμα; Χρόνου Φείδου
Α. «...Ὸ χρόνος τοῦ φείδου εἶναι ώς ἑξῆς· τόν μῆνα ΜάΪο ἐξέρχεται άπο τήν φωλεάν του ζητώντας τήν τροφή του, τρώγει
τά πιό καταστρεπτικά ἔντομα πού θλάπτουν εΙς τήν γαυργίαν, οχι μόνον ἔντομα ἀλλά καί διάφορα ποντίκια. Στό
διά42

θρίσκει καί τά ήμέρας τά ὁποίας τάς ἐκτιμᾶ· ὅλοι μας oi Ἕλληνες τάς τιμοῡμεν, αὐται δέ εἶναι ή 25η Μαρτίου κ.ο.κ.»
Δ. «... Διά νά κερδίσωμεν τόν χρόνου φείδου α1τεῙται μεγάλην
εὐφυίαν Kai ψυχραιμίαν εἰς ἐμπόδια πᾶς φύσεως, πού πρόκειται νά μᾶς παρουσιασθοῦν διά τό ὄφελός μσς. Πολλά
παραδείγματα εἶναι πού μπορεῖ κανείς νά κερδίσει τόν χρόνον τοῠ φείδου».
E. «... 'O φθινόπωρος εἶναι μιά ἀπό τάς 4 ἐποχάς τοῦ ἔτους.
Ἔπειτα ἔρχεται 6 χειμώνας μέ τάς πολλάς θροχάς Kai μετά
ἔχομεν τήν ὡραίαν ἐποχήν. Τότε θγοιίνει ἀπό τήν φωλεάν του
ὸ όφις φείδος είς ταχύτατον χρόνον καί ψάχνει γιά τροφήν».
ΣΤ. «... 'O Φεῑδος ήταν ἕνας ἐκ τῶν μεγάλων σοφῶν τῆς Πατρίδας μσς καί ήκμασε κατά τήν ἐποχήν τοῦ μεσαίιυνα. Κατήργησε τό ἐπικρατοῦν κατά τήν τοῡ μεσαίωνα ήμερολόγιον καί
ώρισέ νέον, γι’ αὐτό καί ἐκεῖνον τόν χρόνον πού ἐγινε ή άλλαγή αὐτή, ὀνομάσθηκε ὸ χρόνος τοῦ Φείδου».

Ἡ ἐκδήλῶοη 1:013 ANTI γιόι τά παιδιά

ΕΞΕ ΤΑΞΕΙΞ,

. Εκογινιε 5195951
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ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΞΝΙΣΜΟΥΣ

«δέν ξιὶριι) τί νά κρύηιιιι ἀπ’ τα
παιοιιί...

παραμύθια καί, τραγοιίὸησιτ οτα
παιὸια, 0' ἕνα πρόγραμμα ποιἰ

....(ιη οιι (11.1( τ1ἰ ξιῗροιινῃυνι
τραγοιιὸοιίσε 1’1 Διονύσης 20660-

κράτησε 3 τέταρτα. Προκαλοιίοι·

πουλος τήν T9111] 010v Ὑμηττό.
καί πιιρι’·οιιρι-· 101"; πιτοιρίκοιις

νά τραγουὸήσουν. νά ὸιηγηθοιίν
ἰστορίες, πρᾶγμα ποιί έκαναν μέρικοί. ”Οταν τιῗ·λι·ιωυι-· ὅλοι εἶχαν

να χορι-ιίοιιν 016 ριιθμό τῶν τραγουὸιιίιν τοιι. ”[Ξνας μάλιστα. ὁ

Φοῖοος. κιιριολτχτικα ὕκὶιιψιῑ τήν
παρασταοη.
Ἀ.-ιό τίς 5 καί μισητῆς Τρίτης
(6.3.79) (1] ['261']}.11101] ι’ἰρχιζι· οτίς

τούς πιτσιρίκους νά χορέψοιιν.

τήν αἴσθηοη πώς μόλις ἀρχιοι-

για να ι’)λίποιιν ι”ινι-«τα τ1’1 παιδιά»,

καί περίμεναν μέ ἀγωνία να 01Wτχίοει.
Ὀ Σαὸὅόποιιλος χαιρέτηοε τα
παιὸιά μ’ Eva τραγοιίὁι. που στό
ρυθμό του χόρειιαν οἱ πιτσιρίκοι
καί ἔφυγε.
Τι’) ANTI θέλι-ἰ νιί τ1’1ν εὐχαριστήσι-ι θερμά γιά τήν προσηορα
του αὐτή. καθώς ἐπίσης. τ1’1 Φιλοπρόοὸο “Ὀμιλο για τήν παρα-

Στίς 7. ἡ αἴθουσα π1ιριιιιτ(ἰσι-·1ι11’.

χώρηση τῆς (ιῖθοιιυιις. καί τ1’1 1”

(1 ὖξιίπιτης, τ1’1 ‘l 011031113. οῖ ακάλιζ

πρόγραμμα 1013 ραὸιοιμῦνοι· τῆς
EFT γιά τήν ἠχογραηιηοη καί

7) πολιί λίγος χῶρος ιὲ1ιι>1ιι> ι’·λι-ἰίθέρος οτήν αἵίὶοιιοα. Τιίοος. 711)ιί

ἰὀιι - ”ιόιι, μποροιιοις να πιτραοι-ις
για να ,τι-ῖς ι-ῖιαριικαλοίιμι· τους
μι-«γιίλοιις να παντ 010v ι’·’ξιίιστη

ἠταν γιχιιιίτις 111219013; καί μιγα-

λοιις.
’()

111106001] στιγμι1’1τυπιι)ν τῆς 1'7.-

Σαοοόποιιλος

ὸιηγήθηκι·

WVLH- ο] κύικᾳκψκ \

ὃήλωοης ἀπό τήν [Ἧι-[11117111 KA—
OHMEPINA.
\W\/

/

W

Z. «... Είς κάθε μας ἐνέργεια πρέπει νά είμεθα ε’νεργητικοί ὡς 6
ὄφις. 'O όφις ὅταν ἐνεργήση ἐπίθεσιν κατά τινος ἐμψύχου
ἀντικειμένου, δέν ἔχει οὐδεμίαν καθυστέρησιν κατά τήν ἁρχι-

ΚΑΛΑΙ

Στό διαγωνισμό μποροῦν νά

κήν του ἀπόφασιν. T6 άποτθίεσμα δέν γνωρίζεται πιό θά εἶναι, πάντως θά τῆν ὲκτϋίέση παρ’ ὅλη τήν σωματικήν TOU
διάπλασιν. Ἐφ’ ὅσον 6 ὄφις ἔχει αύτήν τήν ὲνεργητικοτητα
ἔστω καί άν άποτύχη, ήμεῐς ὡς ἔμψυχα καί κοινωνικόι ζωο
θά πρέπει νά ε’νεργοῦμε γνωρίζοντες καί τό ἀποτέλεσμα ως
μὰς διακρίνει η λογική».
_
H. «... T6 φίδι εἶναι ἕνα ζῶον ἑρπετόν τό ὁποῖον συντηρειται
διά τῆς τροφῆς τοὺ χώματος, τό ὁποῖον δέν μπορεῖ νά ζηση

κατά τῆν χειμερινήν περίοδον ὅπου ἔρχεται ἐντόςιπῡν Κρυπ-ιών τῆς γῆς καί μέχρι τθίους Σεπτεμθρίου ή 20, Απριλ1ου
ἀναλόγως τάς καιρικάς συνθήκας τῆς φύσεως. Εκε1 aura
συντηρείται μέσα στῆ γῆ διά τῆς άτομικῆς του τροφῆς. K01
τόν Ἀπρίλιον ἀρχίζει τήν θερινήν ζωήν ἅμα καί τήν τεκνοποίησιν. Χρειάζεται λοιπόν νά εἶναι όλοι oi ἀνθρωττοι προσῑ
εκτικοί κατά τῆν διάρκειαν τῆς ζωῆς των, μέ τόν φοθον καθ
όλην τῆν ώραν μήπως άναγκασθῆ κανένας ὄφις και δσγκάοηῐ
καί τοι) προξενήση ζημιά καί προθῆ είς δηλητηριάσεις και
μπορεῖ νά πεθάνη. Δι’ αύτό 6 ἄνθρωπος ὅταν θαδιζει ἐχει
φόθον είς τόν δρόμον, ἔχει τόν φόθον ὰπό τά φιδισι και τα

πάρουν μέρος παιδιά μέχρι
ἡλικίας 15 χρονῶν.
περιμένουμε τά σχέδιά στή
διεύθυνῠηῑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ANTI
Δημοχάρους 80
Ἀθήνα (601)
Πάνω στό φάκελο πρέπει νά
εἶναι γραμμένο 16 ὄνομα καί
ἡ διεύθυνση τοῦ παιδιοῡ πού
τό στὲλνει.
Στά σχέδιά τους τά παιδιά
μποροῦν νά σχολιάσουν τά
πολιτικά γεγονότα, τίς πολι-τι·
κές συζητήσεις τῶν μεγάλων,
ὅσα άκοῡνε ὑπ’ τό ραὸιόφωνο
καί τήν τηλεὺραση ἢ διαθάζουν στίς ἐφημερίδες καί φυ-

MEXPI T12
5' AIM/1101 ΘΑ

·

σικά ὁ,τι συζητᾱνε μεταξύ
τους.

φίδια άπό τόν ἄνθρωπον, διότι ὸ Θεός τό ἔχει ὀρίσει νά σερ-

νεται με’ τήν κοιλιά ἐντός Τῆς γῆς ὅπως καί μέ τήν λενέρδα
ὕδ a».

Θ. «ξ. ’A116 τήν ήμέρα καθ’ ήν ἄρχεται ή ζωή τοῦ ἀνθρώπου,
ἆρχε-ται καί 6 χρόνος τοῦ φείδου, δηλ. νά γίνει. 6 ἄνθρωπος
χρόνος οίκονομικά».
43

μεγαλύτερη συνέπεια καί ὁμοιογένεια ἁρμονικῆς γραφῆς σελίδες
τῆς σχολῆς αὐτῆς μετά τόν Καλο1101911Καί οτίς δυό συναυλίες ὅμως.
τό στοιχεῖο μέ τό μεγαλύτερο ένδιαφέρον οχολιασμοῦ ἡταν ἴσως
οἱ σολίστ. Στήν πρώτη, οἱ πιανί-

4 ἐκδηλώσεις τοῦ Φλεὸόιρη
Δυό συναυλίες τῆς K.O.A. ο ‘O κιθαριστής
Τζούλιαν Μπύζανταϊν ο Ἕνα θαυμάσιο
Ἑλληνικά τρίο ἀλλά
ἀπό τό Παρίσι.
ἑοῦ-Γιώργου Λεωτσάκορ

στες
ΑΑΛΕΣΙΑΣΧῼΛίΕΣ, ἄτεγκτα χρονοὸόρες ὁέ μᾶς ἅφησαν,
μηνες τωρα, να επικοινωνήσουμε μέ τούς ἀναγνῶστες τοῦ
«Ἀντί». Οὔτε γιά νά σχολιάσουμε τίς περισσότςρες ἀπό τίς
φεστιόαλικές ἐκὸηλώσεις, ὁργανωμένες κάποτε μ’ ἕνα
πνεῦμα σσυσουὸισμοῦ (ὁέ μποροῦμε νά τριῦμε μόνο ἀκρι6οπληρωμένο παντεσπάνι φερμένο ἀπόξω τή στιγμή πού
ἔχομε ἀφήσει τή ντόπια μουσική μας νά καταντήσει μπομπότα μουχλιασμένη) οὔτε καί γιά νά ε’πισημάνουμε τό μπάὲ
σιμό μας μστή χειμωνιάτικη μουσική Σαρακοστή ὅπου ἀπό
τήν Κρατική Ὀρχήστρα Ἀθηνῶν (κουτσοί - στραόοί στόν
“Αγιο Παντελεήμονα...) περνοῦν καί θά περάσουν ὅλοι οἱ
ἀμφοτέρων τῶν φύλων μαέστροι ἤ «μαέστροι». Τό νά τίς
σχολιάσουμε ὅλες μαζί ἀναὸρομικά, τή στιγμή μάλιστα πού
αὐτό ἔγινε στόν ἡμερήσιο Τύπο, δέν θά εἶχε νόημα. Περιοριζόμαστε λοιπόν ἐὸω σέ μιά ἑπιλεκτική θεώρηση, μερικῶν
ἀπό τίς τελευταῖες μουσικές ἐκὸηλώσεις.
Ἑτσι, ἀπό τή συναυλία τῆς
12.2.1979 τῆς Κ.Ο.Α. σημειώνουμε τήν παρουσία τοῦ ἀρχιμουσικοῦ Γιώργου Θυμή,“γεν.
διευθυντῆ τῆς Κρατικῆς Ὀρχήστρας Θεσσαλονίκης. Χαιρόμαοτε πάντα ὅταν τοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νά μᾶς δείχνει τήν τόσο
σίγουρη τεχνική του, παίρνοντας

στό. χέρια του ἕνα «ὅργανο» πού
ὃγάζει ἤχους ὁπωσδήποτε καλύτερους σέ χρῶμα καί ματιέρα καί
σχετικὰ ἀκριὸέοτερους τονικά
ἀπ’ ἐκείνους τῆς Κ.Ο.Θ. Ἡ ἐκτέλεσή του τῶν τόσο εὐγενικῶν
«Δυό Συμφωνικῶν Εἰκόνων» (ἡ
ἐμπρεσσιονιοτική «Αὐγή στόν
Παρθενῶνα» καί τό «Πανηγύρι
τῆς Κακάὸας» εἶναι ἀπό τίς γνωστότερες σελίδες τοῦ συμφωνικοῦ
ρεπερτόριου τῆς Ἐθνικῆς Σχο-

λῆς») τοῦ Σόλωνα Μιχαηλίδη
ἦταν ,δεμένη καί μέ συνοχή. Τίς
ἴδιες ἀρετές, σὺν τήν πλαστικὸτητα ἐκείνη τῆς ρυθμικής ροῆς
πού ζητᾱ ἡ μεγάλη συμφωνική
. φόρμα, χαρήκαμε ὡς ένα μεγάλο

Ἀλίκη

Βατικιώτη

καί

Νέλλη Σεμιτέκολο, μαζί μέ τούς
Ἀλ, Συμεωνίδη καί Σάὸὃα
Ζάννα (κρουοτά) έπαιξαν μιά
ἀπό τίς ὑψηλότερες σελίδες τῆς
δημιουργίας τοῦ Μπέλα Μπάρτοκ, τή Σονάτα γιά δυὸ πιάνα καί
κρουστά (τήν εἶχαν παίξει καί
παλιότερα, στό θέατρο «Στοά»)
αὐτή τή φορά ὅμως στή μεταποίησή της ἀπό τόν ἵδιο τό συνθέτη σέ K01/109910 γιά δυό
πιάνα, κρουστά καί ὀρχήστρα.
Πρόκειται γιά σελίδα τόσο πλούσια σέ πυκνῆς εὐαισθητοποίηοης
καί ὑψηλοῦ πνευματικοῦ ἤθους
μουσικά νοήματα δσο καί τά τρία
τελευταῖα κουαρτέττα ἐγχόρδων
τοῦ Μπάρτοκ, ἐφάμιλλα κατά γενική πιά παραδοχή μ’ ἐκεῖνα τοῦ
Μπετόόεν. ”Ομως ἡ Σονάτα (ἤ τό
Κοντσέρτο, ἄν θέλετε) θέλουν
πιανίστες μέ «ἀτσάλινα δάχτυλα»
ἱκανούς ν’ ἀντιμετωπίζουν τούς
δεξιοτεχνικούς
δεινόσαυρους
ἑνός Λίστ ἀλλά καί τόσο μουσικούς ὥστε ἀπό τίς πιό στιὸαρές
συγχορδιακές κρούρεις νά μποροῦν νά κάνουν τόν ἧχο τους αἰθέριο σάν νεραϊδόγνεμα. Κι ὅλα
αὑτά ὅχι γιά νά ὲπιδείξουν «69—
ξιοτεχνία» ἀλλά γιατί τό θέλει ἡ
μουσική.
”Οπως καί τήν προηγούμενη
φορά, στό θέατρο «Στοά», οἱ δυό

ποσοστό καί στή Δεύτερη Συμφωνία τοῦ Μπράμς. Μέ μόνη τή
διαφορά ὅτι λιγότερο στό α ’καί
πολύ περισσότερσ στό τελευταῐο
μέρος, ἡ δυναμική ἐκτροχιάστηκε
σέ ἐντάσεις γιά τίς ὁποῖες δέ μᾶς
προετοίμασε τό ὅλο πλησίασμα
τοῦ έργου ἀπό τό μαέστρο (σωστό κατ’ ἀρχήν καί μέ γοῦστο),
ἐνῶ ἀπό ἕνα σημεῖο καί πέρα καί
τό έκφραστικό στοιχεῖο σημείωσε

11611111111Περιέργως θά μποροὺσαμε νά
χρησιμοποιήσουμε σχεδόν τά ἴδια
λόγια γιά νά περιγράψουμε (αῦτάδελφες σχεδόν, τόσο στά θετικά όσο καί οτά περισσότερα
ἀπό τά ἀρνητικά τους σημεῖα
ἠταν κι οἱ δυὸ έκτελέοεις) τά ὅσα
έγιναν καί τήν έπόμενη Δευτέρα,
18.2.1979, μέ τόν Λευτέρη Χαλκιαδάκη
στήν
πρώτη
τοῦ
Μπράμς. Ὁ Χαλκιαδάκης άρχισε
τό πρόγραμμά του ἐπίσης μ’ ένα
έργο Ἐθνικῆς Σχολῆς, τό μετεμπρεσσιονιοτικό «Θρὺλο» (1936)
τοῦ Λεωνίδα Ζώρα. Ἀπό τίς μέ

πιανίστες εἶχαν μελετήσει καλά
τό ἔργα. «Διάὸασαν» τό μέρος
τους μέ καθαρότητα, ἀξιοπρέπεια
καί, κυρίως, ἀρκετά συντονισμένα. Ἀρετές ὅμως σάν κι αὐτές
δέν ἀρκοῦν γιά νά δικαιώσουν
(αὐτή τή φορά. ἡταν ὁλοφάνερο
πιά) τήν ἐνασχόληοή τους μέ μιά
σελίδα τόσο μεγάλων ἀπαιτήσεων. ”Αν σ’ αὐτή τήν έντιμη
ἀλλά πολὺ ἀπομακρυσμένη ἀπ’
αὐτό πού ζητᾶ τό ἓργο ἀνάγνωση

προσθέσουμε τά κρουοτά που
ἁπλῶς «διάόαζαν» ἀδιάφορα τό
μέρος τους, καπακώνοντας συχνά
μέ τήν ἀνεξέλεγκτη έντασή τους
τά δυό πληκτροφόρα, καθώς καί
τήν ἐξ ἴσου ἀδιάφορη παρουσία
τῆς ὀρχήστρας, θά δοῦμε γιά ποιό
λόγο θά συνιστοὺσαμε στίς δυό
πιανίστες νά μήν ξανασχοληθοῦν
μέ τό έργο. Εὐγενική ἡ προσπάθειά τους, ὁδήγησε σέ μιά ἡρωϊκή
ἧττα. Παρ’ ὅλα ταῦτα, ἀκριδῶς
ἐπειδή ἡ προσπάθειὰ τους, ἠταν
εὐγενικὴ καί τίμια, ἐκεῖνος που
δέν γνώριζε τό κάπως έρμητικό
αὐτό έργο τοῦ Μπάρτοκ, ἀδικοῦσε τό συνθέτη καί ὅχι τίς σολίστί
Διαφορετικά

ἄτυχη

στάθηκε

καί στήν έπόμενη συναυλία ἡ
ἑπιλογή ἀπό τό σολίστ, διολιστή
Τὰτση Ἀποστολίδη, τοῦ Κοντσέρτου ,γιά ὃιολί ἀρ. 22, 09 7.0
97.. (1792-93) τοῦ περίφημου
στόν καιρό του 6ιολιστή καί συνθέτη Βιόττι (1755-1824). Σελίδα
μέ χαλαρότατη κι ἐλάχιστα ὀργανική σύνδεση ἀνάμεσα στά πληθωρικά σέ ὑφή καί ποσότητα δεξιοτεχνικά της περὰσματα ἀπό τὴ
μιά καί οτή φτώχεια τῆς μουσικῆς
οὐσίας της ἀπό τήν ἄλλη. Σελίδα
πού ἀκούγεται πολὺ συχνά στά
ώδεῐα, γιά λόγους παιδαγωγικοὺς, ἀλλά σπανιώτατα ἔξω ἀπ’
αὑτά. Ἡ έπιλογή τοῦ σολίστ (θά
μποροῦσε νά παίξει ἕνα ἀπό τά
μεγάλα κλασσικά κοντσέρτα) δέν
πλησίασε κάν σέ μιά δικαίωσή

της κάρη 0’ ἕνα ὑψηλῆς κλάσης
συγκερασμό δεξιοτεχνίας καί
μουσικότητας. Στό παίξιμό του
ὑπῆρχαν 696010 καί τά 61.16.1101.ξιμο πάντα 6ιολιστικότατο καί μέ

ὡραιότατο ἧχο. “Ὀμως ἀντί γιά
συγκερασμὸ τά δυό αὐτά στοιχεῖα χωρίζονταν τόσο πολύ
μεταξύ τους όσο καί τά νερά τῆς
Ἐρυθρᾶς θάλασσας σάν τήν πέρασαν οἱ Ἰσραηλίτες. Καί ἐπί
πλέον, τόσο στό α’ ὅσο καί στό γ”
μέρος, ὑπῆρχαν, πέρα ἀπό τό
συγγνωστό, ἐκτενῆ περάσματα
τονικῆς ἀστάθειας.

οπο επομενο τευκος Νο 23 a
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ΙΞΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ προσωπικότητα τῆς κλασσικῆς κιθάρας,
μέ θητεία πλάϊ σέ τρανσὺς ἑρμηνευτές καί συνθέτες συγχρονης
μουσικῆς ὅπως ὁ Πιέρ Μπουλέζ
καί ὁ Πῆτερ Μάξγουελλ Νταίη·
ὄις, ὁ ”Αγγλος Τζούλιαν Μπύζανταῖν. Ἴσως 0‘ αὐτή τή θητεία
νά χρωστᾱ ἐν μέρει αὐτή τήν
ἃψογη,

«ἀτσαλάκωτη»

κι

ἀδί-

σταχτα ἄνετη τεχνική του - ἰδίως
σέ τρίλλιες καί γρήγορα ποικίλματα, τόσο προὸληματικά 0' ἕνα
ἔγχορδα νυκτό, μέ τάστα. ”Ο,τι
ἐντυπωσιάζει στό παίξιμό του εἰναι τό ἁδρότατο, σχεδόν «πιανιστικό» σέ χάραξη γραμμῶν,
«τουσέ» του, ένας ἦχος πού ἡ
«ξηρότητά» του θὺμιζε τσέμπαλο
ἀλλά κι ἕνας ᾶτεγκτα τετραγωνισμένος ρυθμός καί μιά σχεδόν
άρνηοη ἀπό μέρους τοῦ ἑρμηνευτῆ νά κάμει τή μουσική νά
τραγουδήσει. Φαινόταν ν’ ἀγνοεῖ
σχεδόν τελείως ἕναν ἀπό τοὺς θεμελιώδεις νόμους τῆς διατονικής
μουσικῆς - τούς νόμους τῆς φυ-

σικῆς έλξης ὁρισμένων φθόγγων
μεταξύ τους, ὅπως τοῦ προσαγωγέα καί τῆς τονικής, ἤ τῆς τέταρτης 6αθμίδας πρός τήν τρίτη. "ON
αὐτά ἦταν φανερά περισσότερσ
σέ πολυφωνικά κομμάτια Ἱσπανῶν τοῦ 16ου αἰώνα (Λ. Ναρὸάες
καί Ἀ. Μουδάρρα) καθώς καί
στίς κατά κανόνα ἄτυχες μεταγραφές γιά τό ὀργανό του σελίδων Μπάχ καί Σκαρλάττι, γιά
ἄλλα ὄργανα. Ἀντίθετα, πολύ
εὐτυχέστερος
φαινόταν
οτήν
ὁμοφωνική, (καί γραμμένη εἰδικά
γιά τό ὂργανό του) ”Ηρωϊκή Σονάτα τοῦ κιθαριστῇ - συνθέτη
Μάουρο Τζουλιάνι (1780-1820).
Κι ἀκόμη καλλίτερος στήν ἀνούσια, 6αρυφορτωμένη μέ πηχτό
φτιασίδι διάφωνων συγχορδιῶν
πού τοῦ κάκου προσπαθοῦσε νά
κρύψει τά νεοκλασσικά
γερατειά της, Σονατίνα τοῦ νΑγγλου
συνθέτη Λέννοξ Μπάρκλεϋ (γεν.
1903) πού ὅμως γράφεται Μπέρκλεῦ, τρέχα γύρευε γιατί... (Βρεταννικό Συμόούλιο, 8.2.1979).
ΤΡΕΙΣ νέοι Ἕλληνες ἑρμηνευτές ἀπό τό Παρίσι, πού σάν ρεσιταλιστές ἐχουν 6έὸαια νά ἐπιδείξουν καθένας τους ἐπιδόσεις ἐνδιαφέρουσες καί ἄξιες κάθε σε-

ΚΡΟΤΗΜΑ 3», πού σίγουρα θά
μποροῦσε νά εἰναι τό καύχημα
τῆς έπόμενης Ἑόδομάδας Νέων
Καλλιτεχνῶν στή Θεσσαλονίκη.
Θεσμοῦ πού χρόνια τώρα μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά διαπιστώσουμε τήν τραγική ποιοτική κ ί
ποσστική φτῶχεια τῆς «παραγωγῆς» νέων μουσικῶν ἀπό τά
ὠδεῑα μας καί πού κι αὐτός ἐπιζεῐ διευρὺνοντας ὁλοένα τόν κὺκλο «εἰσαγωγῆς» ἀκροαμάτων
του - ἀπό τά Βαλκάνια, στήν

ὡραῖα

σαρκωμένου,

φωτεινοῦ

ἀλλά καί μέ σαφέστατα διαφοροποιημένη χροιά, ἰδίως στήν κοινή
περιοχή τῆς «τεσσιτούρας» τους.
Ἐφησυχαστική ὴ τονική τους
ἀκρίὸεια. Εἶχε ὂέόαια μικροδιαλείψεις ἀλλά δέν ἧταν μήτε τόσες
μήτε τέτιες πού νά σοῦ φέρνουν
σφίξιμο στό στομάχι κάνοντάς σε
νά τίς περιμένεις πρίν συμὸοῦνέ
”Οσο γιὰ τά ἐκφραστικά προὸλή-

Τό πρῶτα καί μοναδικό βιβλία
ατήν Ἑλλάδα πού ἀπαντάει, ἀναλύει
καί ἀποδεικνύει μέ ἀναρίθμητα αταιχεῑα
καί αύθεντικά ντακαυμένταΙ
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τελευταῖα ρεσιτάλ τῆς νέας πιανίστας, κι αὐτά εἶχαν ἐξαφανιστεῖ
«ὡς διά μαγείας».
Τό ξαναλέμε; ἡ σύμπνοια, ἡ
συλλειτουργία, ὁ συγχρονισμός
τῶν τριῶν νέων καί κυρίως ἡ 6αθειά αἵσθηση τῶν ἐκφραστικῶν
ἀποχρώσεων πού διακρίνουν
κάθε ὕφος ἀλλά καί συνιστοῦν
τήν ὀμορφιά του, ἧταν ἐντελῶς
«εὐρωπαϊκοῦ» ἐπιπέδου καί μάλιστα ὅχι τῆς σειράς. Κλασσικότατα ἀνάλαφρος, αἰθέρια τραγουδημένος
(μαργαριτὰρι
οἱ
γκάμμες τοῦ πιάνου), ὁ Χάῦντν
τους, στό Τρίο ἀρ. 1 σέ σολ μείζ.

Ἀριστοὺργημα κομψότητας, ἠκη-

(6ιολοντσέλλο).

σός», 21.2.1979).

τό λεγόμενο «ΠΑΡΙΣΙΝΟ ΣΥΓ-

σοσιαλισμός ἤ καπιταλισμός
καί φασισμός;
βοήθεια στά κινήματα ἥ ἡγεμονισμός;
ὕφεση ἤ Πολεμικές Προετοιμασίες
καί άπειλή;

(Ir-snowman I

ματα πού ἧταν δλοφάνερα στό

πάντα 100% ἀδιάόλητες (εἴτε
στόν τεχνικό εἴτε στόν ἐκφραοτικό τομέα) ἓνωσαν τίς δυνάμεις
τους καί πέτυχαν κάτι θαυμάσιος
ἐφτασαν σέ μιά ὑψηλή, πραγματικά «εὐρωπαϊκή», στάθμη ἐκτελέσεων μουσικῆς δωματίου. Στάθμη ἀπό τήν ὁποία, στίς ρεσιταλικές ἐπιδόσεις τους (αὐτές τουλάχιστον πού έμεῖς εἴχαμε ἀκούσει) τούς χώριζαν ἀποστάσεις
διαφορετικές. Οἱ τρεῖς μουσικοί
εἰναι ὁ Σῶκος Κυριαζόπουλος
(ὂιολί), ἡ Ἀλεξάνδρα Νομίδου
(πιάνο) καί ἡ Μαριάννα Νομίδου
Συναποτελοῦν

Ποιά εἶναι ὴ Ρωσία σήμερα;

ἀρχή, πέρασε καί στή λοιπή Εὐ-

ρώπη...
Τά δυό ἔγχορδα ξεχωρίζουν
γιά τήν ὀμορφιά τοῦ ἤχου τους,

τικῆς γλαφυρότητας καί ρυθμικής
ζωντάνιας τό τελικό «οὐγγαρέζικο» ρόντο. Συγκρατημένα ρομαντικό, μέ κλασσικής καθαρότητας φθογγική ἀρθρωση, άψογη
ἰσορροπία φωνῶν ἀλλά καί στερεότατα χτισμένα τά ἐκφραστικά
τόξα (ὅσα χρειαζὸταν πλατειά)
τῶν μορφῶν, τό Τρίο σέ ρε ἐλ.
έργο 49, ἀρ. 1 τοῦ Μέντελσον.
“Ωραιότατο ἐπίτευγμά τους καί ἡ
ἐκτέλεση τοῦ Τρίο, έργο 90, γνωστοῦ μέ τήν ἐπωνυμία «Ντοὺμκυ»
τοῦΙ Ντόόρζακ. Κράτησαν τό
σλαύϊκο φολκλορισμό τῶν γρήγορων ρυθμῶν του σέ μιά ἠχητική
λιτότητα ἀνάλογη μ’ ἐκείνη τοῦ
τελευταίου μέρους τοῦ Χάῦντν,
πρᾶγμα ποῦ τούς εὐκόλυνε στό ν’
ἀντιμετωπίσουν σωστά ἐκφραστικά τά τόσο μυστηριώδη περάσματα τοῦ ἔργου ἀπό τό ἀργό στό
γρήγορο. Ἔτσι ἀντί γιά τή, φτήνεια πού παραμονεὺει σέ κάθε
6ἠμα τόν ἐπιπόλαιο έρμηνευτή
πού μένει στήν ἐπιφάνεια τῶν
πραγμάτων, ἐδοσαν στό έργο μιά
ἀπόκοσμη
καί
«ἀφηρημένη»
πνευματική ὀμορφιά. («Παρνασ-

6ασμοῦ γιά τό ἦθος τους ἀλλ’ ὅχι

—
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580 σελίδες, 25 ἀναλύσεις, 20 χάρτες
Ἀηό τύ περιεχόμεναι Εἰσαγωγή Π. ΠΑΓΚΟΥ 0 Γ. ΜΥΡΝΤΑΛ (ΣουηδΙσ)
χαιρετισμός 0 N. ΧΟΛΜΠΕΡΓΙ( (ΣουηδΙα) τα ἑαωτερικά ulna τοῦ 003L211καῡ ὲι-ιεχτατισμοῡ. 0 B. κΑῘΖΕΡ (Γερμανία) α1 ταξικο( ἀγῶνες στήν ΕΣΣΔ 0
Β. ΧΑΝΤΕΛ ὴ ααβιετική ψυχιατρική 0 K. ΣΛΕΓΚΕΛ ἀγῶνες τῶν μαζῶν σιήν
ΕΣΣΔ 0 P. ΒΑΓΝΕΡ τό ἠγεμανιστικό δόγμα τῆς σαβ. ἠγεα1ας 0 N.
ΧΕΝΝΙΓΚΣ τό ναυτικά δόγμα τῆς ΕΣΣΔ 0 P. ΜΠΙΛΛ (ἎγγλΙαΗι «ὕφεσι-Ι. 0
B. ΣΒΙΝΤΡΤΣΙΚ (ΓερμσνΙα) ἡ Γερμανία καί οΙ δύο ύηερδυνάμιις 0 B.
XOMEP ἡ ιΚΟΜΕΚΟΝ» 0 Ζ. ΜΟΜΠΕΡ (raMla) αοσιαλιμπεριαλισμός καί
Γαλλία 0 N. ΦΕΡΝΜΠΑΧ (Ἀγγλίσ) ἡ καινωνική βάαη τῆς φιλαααβιε-ιικῆς
ΙδεαλαΥΙας 0 T. ΜΠΡΟΥΝΙΛΑ (warms!) LE. καί Φιλανδία 0 Σ, ΛΙΝΤΓΚΡΕΝ
(Invalid) «Φιλανδοι-ιοίηαη- ῆ -σαυηδαπαίησηις 0 N. ΣΙΝΖΙ (“Ισιυνία) ἡ ΣΕ
καΙ τά Ιαηωνικά συνδικατα 0 Χ. ΟΣΑΝΑῘ (“Ιαπ) ΗΠΑ καί ΣΕ σιήν Α. Ἀναταλή
0 K. ΧΕΝΣΜΑΝ (Id/Mm) Τρίτος κόσμος καί ΣΕ 0 X. ΣΑΡΜΑ (ἸνΜοςΠΕ
καί Ἰνδία 0 Π. ΜΑΓΙΟΥΜΠΝΤΑΡ (Rwandan-(4:) I'| £E_016 Μι-ιέι-γκλαντις 0
K. ΜΕΛΧΕΡΣ (Γερμανία) ἡ ΣΕ σι-ήν Ἀφρική 0 ΚΑΥΖΕΡ-ΜΑΥΝΣ LE καί
Καύβα στήν Ἀγκόλα 0 B. KPAOYZE ol αἰγυητα-σαβιετικές σχέσεις 19581976 0 Γ. ΝΤΑΓΚΙΕΛΙ (Τουρκία) ἠ ααβ. πολιτική στή Τουρκία 0 Π. ΠΑΓΚΟΣ
(Ἐλλάδα) ὴ Ρὼαικη ύπερδύναμη ἀπέναντι στήν Ἐλλάδα “ιή κρίση ατη
Κύπρα καί τό Alvalo 0 Π. ΠΑΓΚΟΥ (Ἐλλάδα) - Γ. ΝΤΑΓΚΙΕΛΙ (Toma-la)
καινή δήλωση

Τιμή 390 δρχ. Ἀτιοστέλλεται καί ταχυδραμικά, (μέ
ἐξαδα τῶν εκδόσεων), γράφοντας καί ἐπισυνάητοντας ταχυδρομική ἑπιταγῂ σέ διαταγή H. l'léτραυ στήν Πιό κάτω διεύθυνση.

Κεντρική διάθεση;

Βιβλιοπωλεῑα Ἀκαδημίας 57
Στοά κινηματογράφαυ ΟΠΕΡΑ.

Τηλ. 3600235

ΙΞΡΡΙΚΟΣ A’ τοῦ Πιραντὲλλο
10 πρόσωπα ζητοῦν σκηνοθέτη
“ Τῆς “Ἀννυς Καλτσιδαποὺλου
...« ",0 τι ζεῖ, ἔλεγε ὁ Πιραντέλλο, ἔχει φόρμα-σχῆμα, ἐπειδή

λοιπόν, ὅπως τόσο συχνά διαπιστώνουμε μόνοι μας ὅταν ντυνόμαστε συνειδητὰ ἤ ἀσυνείδητα
ρόλους πού μᾶς ὑπαγορεύουν
πρόσωπα ἤ καταστάσεις.
Εἶναι ὅμως φανταστική αὐτή ἡ
διαπίστωση ἢ τραγικά ἀληθινή;
”Οταν ὁ Πιραντέλλο παραδεχόταν μέ λόγια ντροπιασμένα ἦ μ’
ἐνοχη σιωπή - μπροστά στή γυ-

Ἀπό τή φρεναπάτη αὐτῆς τῆς
τρελλής γυναίκας - πού κατέληξε
σέ ἄσυλα - καί που τόν ὑποχρέωνε χρόνια ὁλόκληρα νά παίζει έναν ρόλο ξένο ἀπ’ τόν ἐαυτό
του γιά νά καταλαγιάζει τίς κρίσεις της, ἀπ’ αὐτή τήν «παράνοια» τήν πλαστή καί τήν πραγματική, πήγαοε καθώς λένε, οἱ
πιραντελλιστές, κι ὁ «Ἐρρῖκος

ζεῖ και γι’ αὐτό ἀκριὸως πρέπει καί νά πεθάνει. Μ’ ἐξαιρεοη

τό ἕργο τέχνης, πού παραμένει ζωντανό, ἐφ’ ὅσον ἔχει
φόρμα»...
Κι εἶν’ ἀλήθεια, πώς ἀσταμάτητα προσπαθοῦμε ὅλοι μας, νά
ὸιαμορφώσουμε στή ζωή ι’ὁέες-σχήματα γιά τούς ἄλλους καί
γιά τόν ἑαυτό μας τόν ἴὸιο. Ἐπιχειρώντας ὅμως κάτι τέτοιο,
οκοτώνουμε τή ζωή, πού ὁέν ἐπιδέχεται «ὁιαμορφώσεις».
Πιραντέλλο,

μιά διεισδυτική, καλύτερα διαπε-

δέν ἀπεικονίζει ἁπλᾶ ζωή, ἀλλά
μιά ζωή καθρεφτισμένη μέσ’ ἀπ’
τόν ἀντικατοπτρισμό πάνω ἀπ’ τὴ
ζωή. A616 πού ὀνόμασε 6 Σάρτρ
«ἀποκέντρωση τοῦ ὑποκειμένου». εἶναι παράγωγο τῶν ἐπαναστατικῶν ἀνακατατάξεων τοῦ
1910. Ἀπ’ αὐτή τή σκέψη, κατά-Ι
γονται κι οἱ ἰταλοί δραματουργοί

ραστική φαντασία.
«Μιά μικρή καί πολύ σόέλτη
ὑπηρετριούλα 6ρίσκεται στή δούλεψη τῆς Τέχνης μου ἀπό χρόνια
τώρα - μ’ὅλο πού μοιάζει μόλις

T6

Θέατρο

τοῦ

τοῦ 19ου αἰώνα Chiarelli, Anto-

nelli. San Secoudo καί μέσ’ ἀπ’
αὐτή τή σκέψη, ἔκτισε κι 6 Πιραντέλλο τό θέατρο τῆς ((μή-ταύτισης» τοῦ προσώπου, τό θέατρο
τῆς «γυμνῆς μάσκας», που ἐπηρέασε τόσο ἐνα με’γάλο μέρος τοῦ
παραλόγου θεάτρου (Ἰσνέσκο,
Ζενέ. Ντύρρενματτ, Μπέκετ), ὅσα
καί τόν νεαρό Μπρέχτ.
Ὀ Πιραντέλλο ἔκανε ἀληθινό
«φιλοσοφικό θέατρο» δραματοποιῶντας αὐτή καθεαυτή τήν έννοια τῆς διαλεκτικῆς καί θέατρο
ϋφους-φόρμας ἐπιστρατεύοντας

ἀπό χθὲς - καί μένει πάντα καινούργια καί πάντα προκομένη...
Τή λένε, φαντασία».
Καί μ’ αὐτή τή φαντασία, ντυμένη στήν «ποδιά» τοῦ πεσσιμισμοῦ ἀνατέμνει σά νυστέρι τήν
προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου
στά δύο, 016. τρία, στά τέσσερα,
στό ἄπειρα, δίνοντάς του ἰσάριθμες ταυτότητες; «Δέν εἷμαστε
αὐτό πού νομίζουμε. Ὁ καθ’ ’ένας
μας, εῖναι ταυτόχρονα κι ’ένας
ἄλλος ἤ πολλοί ἄλλοι, ἀνάλογα
πῶς μᾶς ὅλέπει αὐτό ἤ ἐκεῖνο τό
πρόσωπα, καί πάντα διαφορετικοί ἀπ’ ὅ,τι ὂλέπουμε ἐμεῐς οἱ
ἴδιοι τοῦς ἑαυτούς μας, μέσ’ στό
μυαλό μας...
«Uno, nessuno e centomila“».

Μιά σκηνή ἀπό τόν Ἐρρῖκο Δ ’ τοῦ Θεάτρου Μουσούρη, ὅπου ἐκτός ἀπ’
τόν Δημήτρη Χόρν παίζουν οἱ ἡθοποιοί Σταῦρος Ξενίδης, Βύρων Πάλλης,
Τζίιιη Ρουοσέα, Ματίνα Καρρᾶ, Γιῶργος Γεωγλερῆς, Θεοδόσης Ἰσακίόης,
Νίκης Ἀρμάος, Γιῶργος Χαὸίνης, Κωνοταντῐνος Χιόνης, Γιάν Zaé’gadwég.
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ναίκα του — πώς ἦταν ἄπιστος,

Δ’» ὅπως κι ὁ δραματουργικός

ἐρῶτήλος, ἡδονοχαρής, πάει νά
πεῑ πῶς αὐτή ἠταν ἡ ταυτότητά
του; Κι ὁ «προφεσσόρε» τῆς
Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας μέ 16
πρόωρα γκριζαρισμένο γενάκι, μέ
τό δασανισμένο ὅλέμμα πού κάθε
πρωί ἐγκατέλειπε μιά οἰκογενειακή τραγωδία γιά νά τήν ξα-

πυρῆνας ὁλοκλήρου τοῦ ἔργου
του.
Στόν «Ἐρρῑκο τόν Δ’» ἐχουμε
δυό ὑποθέσεις. ποτ’1 μᾶς... παίζουν ἕνα παιχνίδι; Ἕνας νεαρὸς
ἄντρας. άρχές τοῦ αἰῶνα μας.
ντυμένος σ· ἕνα μπάλλ-μασκέ,
Ἐρρῑκος Δ’ τῆς Γερμανίας, πέφτει ἀπ’ τό ἁλογό του καί χτυπάει
στό κεφάλι.
Ἀπό τότε, νομίζει πῶς εἶνἀι
πραγματικά 6 Ὲρρῖκος Δ’. Κλείνεται σέ μιά 6ίλλα-φρούριο, ὅπου
ὅχι μόνο οἱ μυστικοσύμδουλοιὑπηρέτες του, κυκλοφοροῦν μέ
κοστούμια τοῦ 11ου αἰῶνα καί
γνωρίζουν ἀπ’ ἔξω κι ἀνακατωτά
τά ἱστορικά γεγονότα γύρω ἀπ’
τόν Ἐρρῐκο τόν Δ’, ἀλλά κι οἱ
φίλοι του, πού τόν ἐπισκέπτονται, ἐμφανίζονται μέ ἀνάλογα
κοατοὺμια ἀπ’ τό... (ὧι-στιάριο τῆς
δίλλας, για να μή ταριίξουν τήν
φρεναπάτη του, Εἴκοσι χρόνια,
ὕστερ’ ἀπ’ τό ἀτύχημα πού τόν Ἰ
«τρέλλανε», ἐμφανίζεται κι ὁ παληός του ἐριστικός ἀντίζηλος.
μαρκήσισς Μπελγκέρντι, μαζί μέ
τό τότε μήλο τῆς Ἔριδας, τή
Μαρκησία ντί Σπίνα - κι ἐρωμένη τοῦ μαρκήσιου ὅλ’ αὐτά τά
χρόνια, θέλοντας νά ὅεόαιωθσῦν

ναόρεῑ τό ὃράδυ, ποιός ὴταν;
Πάλι 6 Πιραντέλλο. Κι 6 πυρέτικός συγγραφέας 6 δυθισμένος
016. ὁράματα, στίς «ἀνακαλύmug» καί 016. παιχνίδια τῆς διαπι-ραστικῆς του φαντασίας, ὁ
παράξενος στοχαστής πού χειρονομοῦσι· καί μιλοῦσε μόνας του
πάνυ) στά χαρτιά του, τόσο πειστικα. πού οἱ ἑργάτες, μιᾶς οἰκοδομῆς. ἀπέναντι ἀπ’ τό δωμάτια
τοι· οτή Via Maria Pagano τῆς
Ρώμης, νά τόν παίρνουν για

τρι-λλό. αὐτός πάλι ποιός given;
Παλι 6 Πιραντὲλλο, μέ τήν τραγωὸία μιᾶς οἰκονομικῆς κοιτα0190111]; πίσω του, μέ τήν τραγωὸία μιᾶς τρελλῆς γυναίκας πλάϊ
του - που τόν ὑποχρέωνε νά «ἐνδίὸει» στή ξέφρενη ζήλεια της, μ’
1ε’·να ἀόέόαια μέλλον μπροστά του
κι έναν κατακερματισμένο κόσμο,
σάν θριμματισμένα κάτοπτρα,
μέσα του.

Ἡ μετάφραση ἧταν τοῦ r. Ρούσσου. τά σκηνικά καί τά κοοτοιῖμια τοῦ
Γιάννη Καρύὸη, οἱ φωτισμοί τοῦ Γ. Οἰκονόμου m ἡ σκηινοῌκσιίι τοῦ Δ. Χύρν
. μέ Α ’ Βοηθό Σκηνοθέτου τήν Μαρία Κωνσταντάρου καί Β ' [ἰοηθό Σκηνοθέγτου τήν Μυρτώ Μακρῆ.

_

γιά τήν πραγματικὴ του τρέλλα,
κουὸαλὼντας μάλιστα μαζί κι
έναν ψυχίατρο. Κι ὁ «τρελλός»,
παραδέχεται σέ μιά θριαμὸευτική
ὅσα καί τραγική «παράόαση»,
πώς μόνο τά 12 πρῶτα χρόνια
έμεινε πραγματικά τρελλός. Τά
ὑπόλοιπα τά ’ζησε σέ μιά ἑκούσια
τρέλλα, γιά ν’ ἀποφύγει, τή θηριωδία τῆς κοινωνίας πού θά τόν
περίμενε ὡς «γιατρεμένο». Πετάει στό πρόσωπα τοῦ ἀντίζηλου
καί τῆς ἐρωμένης τη μάσκα του,
τραὸώντας ὅμως μαζί καί τή δική
τους μάσκα, τῆς προδοσίας, τῆς
ψευτιᾶς, τῆς δειλίας, τῆς ἀνανδρίας κι ἀκόμα τῆς ἀπόπειράς
δολοφονίας. Οἱ ἐπισκέπτες περίεργοι ἠ φίλοι, σοκάρονται πού
τόσα χρόνια, 6 «τρελλός» τούς...
ἐπαιρνε γιά τρελλσὺς κι ὅταν 6
Μπελκέρντι γίνεται προκλητικός,
6 Ἐρρῖκος Δ’ σάν τρελλός Ἐρρῑκος ἤ σάν ἐξαλλος λογικός, τόν
μαχαιρῶνει κατάστηθα. ”E101,
δέν ὑπάρχει πιά γι αὐτόν άλλη
λύση, ἀπ’ τό νά συνεχίσει γιά
πάντα, τό παιχνίδι τῆς τρέλλας
του καί τήν τρέλλα τοῦ παιχνιδιοῦ του.
Ἡ δομή τοῦ έργου, εἶναι φανερό, πῶς περιστρέφεται γύρω
ἀπ’ τόν ὁμώνυμα ρόλο σά κεντρικό ἄξονα. Δέν ξέρω ὅμως,
71600 θά μποροῦσε νά ὑπάρξει 6
ὁμώνυμος αὐτός ρόλος δίχως τά·
«ὂοηθητικά πρόσωπα πού φτάνει
ἕνα ροῦχο τοῦ 11ου αἰῶνα, γιά
νά χάσουν τὴν ἐπαφή μέ τήν
«πραγματικότητα», γιά νά γίνει
καί γι αύτούς τό παρελθόν πα-

ρόν, ἡ ἀλήθεια ψέμμα, ἣ κίνηση
μέσα στό χρόνο ἀκινησία»...; Στή
παράσταση τοῦ Θέατρου Μουσούρη, δέν νομίζω, πώς τέθηκε
ποτέ αὐτό τό ἀντίστροφα ἐρώτημα. Τά πάντα, προορίστηκαν,
χτίστηκαν καί διαμορφώθηκαν
γιά τόν κεντρικό ἄξονα, τόν ρόλο
τοῦ Ἐρρίκου, πού θά τόν ἐπαιζε
6 Δημήτρης Χόρν κι 6 ἴδιος θά
σκηνοθετοῠσε καί τή παράσταση,
T6 Θέατρο, ἀσφικτικά γεμάτο,
ἀπογευματινές ,καί ὅραδυνές, οἱ
θέσεις λίγες, οἱ φῆμες πολλές, κι
οἱ φοιτητές πολλοί, μά τά φοιτητικά εἰσητήρια ἀνύπαρκτα, ”Οχι
ἐξαντλημένα, ἀ-νύ-παρκτα. Διαμαρτύρομαι, μέσα μου κι ἐξω.
Νοιώθω τόν ἐκνευρισμό μου γιά
ὅλα τά εἰδικά κι ὅλα τά γενικά
κακῶς κείμενα τοῦ ἐλληνικοῦ
Θεάτρου νά ὑπάρχει ἀκόμα κι
ὅταν ἡ παράσταση ἀρχίζει. Κι
ἀρχίζει μέ 20 λεπτά καθυστέρηση. Ὁ ἐκνευρισμός μου μεγα-

λώνει μέ τή διαπίστωση, πώς ἡ
σκηνοθεσία ἀπουσιάζει κι ἡ διδασκαλία ἀκόμα περισσότερσ.
Ἐχουμε μιά συνηθισμένη «τοποΘέτηση» ἀνθρώπων καί πραγμάτων ἐπί σκηνῆς, πού μοιάζει νά
ὑπηρετοῦν κινούμενα. 0151101)μενα, μιλῶντα ἤ ὁμιλούμενα,
μόνο τόν πρωταγωνιστή πού δέν
ἔχει παρουσιαστεῖ ἀκόμη. ”Ολα
ὅμως, τοῦ έτοιμάζουν 16 δρόμο,

τοῦ ἀνοίγουν τή... σκηνή. Μέσα
μου, δέν τοῦ τό συγχωράω, οὔτε
τοῦ πρωταγωνιστῆ οὔτε τοῦ σκη-

νοθέτη.
Σ’ ἕνα τόσο πολυεπίπεδο έργο
σάν τοῦ Πιραντέλλο, πῶς εἶναι
δυνατό νά δίνεται κι 6 7116 μικρός·
ἀκόμα ρόλος, 1600 μοναδιάστατα
καί τόσο μονοσήμαντα. ”Αρα δέν
πέρασε ἀπ’ τόν νοῦ τοῦ σκηνοθέτη, πῶς ἡ Πιραντέλλική φιλοσοφία κι ἡ διάσπαση τοῦ ἐγώ,
δέν... 6ασανίζει μόνο τόν δικό
του ρόλο μά κι ὅλους τούς ἄλλους
σέ διαφορετική κλίμακος Δέν
σκέφτηκε ὁ κ. Χόρν, πώς εἰναι
ὄαρύ παιχνίδι σέ 6άρος ἀξιόλογων συναδέλφων του, αὑτό τό

«πρόσταγμα» γιά καλλιτεχνική
ὑποτέλεια; Αὐτά κι ἄλλα πολλά
σκέφτομαι, γι’ αὐτά καί 71’ ἀλλα
πολλά ἐπαναστατῶ, μέχρι πού
ἐμφανίζεται στή σκηνή... 6 δρά015719Ἐρρῖκος Δ’ τῆς Γερμανίας.
Τρελλός. Περίπτωση κλινική. Τό
δείχνουν σί κινήσεις του, ἡ περπατησίά του, οἱ ἐκφράσεις τοῦ
προσώπου του, οἱ ρυθμοί τῆς
φωνῆς του. “Ὀλα δείχνουν ὅτι
παίζει τρελλό κι ὅλα δείχνουν,
πώς 6 X697 εἰναι μεγάλας. Καί
ἠθοποιός καί θεατρῑνος. Στό
μεταξύ, ἐχω ξεχάσει τόν σκηνο-θέτη. Ἡ ὑπόλοιπη παράσταση,
ἀνήκει 0167 ἠθοποιό Χόρν. Σ’
αὐτό τό ἀνεξάντλητο δυναμό πού
δονεῖται καί δονεῖ, παρασύρει
καί παρασύρεται, μαγεύει καί
μαγεύεται, παίζει καί περιπαίζει,
πηδάει μέ τή δεξιοτεχνία ένός
ζογκλέρ ἀπ’ τήν παράνοια στήν
τραγικὸτητα τῆς λογικῆς, 61160θύνει μέ τήν ύπσόλητικότητα ἑνός
μεγάλου τραγικοῦ στό σπαραγμό
τοῦ διχασμένου ἀνθρώπου, περιγελάει, σαρκάζει, σατιρίζει μέ τή
σπιρτάδα ἑνός μεγάλου κωμικοῦ
τήν «ἀποτύπωση» τοῦ «παιχνιδιοῦ» του στήν ἐμὸρόντητη ἔκπληξη τῶν ἄλλων. Τῶν ἄλλων,
πού θά ’πρεπε κι αὐτοί ν’ ἀλλάζουν τούς ρόλους καί τίς μάσκες
τους σύμφωνα μέ τά προσ-τάγματα τῆς μπαγκέττας του... ἀλλά
δέν τό κάνουν. Κρατάει ἕνα
κοινό - ἐχθρούς καί φίλους - δεμένο μαγικά 016 νήματα τῆς φω-
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011/01$η...
70 ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ 15.900 ι ’
31 MAPTIOY - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ,
ΜΟΣΧΑ - ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ

’ 16- 28 AHPIAIOY

AENINI‘KPANT - KIEBO - ΜοΣΧΑ
16 - 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ - ΜΟΣΧΑ
21 - 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΜΟΣΧΑ - ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ - ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ
21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 5 ΜΑΪΟΥ
ΜΟΣΧΑ - ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ - ΡΙΓΑ

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 5 ΜΑΪΟΥ
ΜΟΣΧΑ - ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ - ΚΙΕΒΟ
28 ΑΠ ΡΙΛΙΟΥ - Ι7. ΜΑΪΟΥ
ΜΟΣΧΑ - ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 12 ΜΑΪΟΥ
ΜΟΣΧΑ - ΜΠΑΚΟΥ - ΕΡΙΒΑΝ - ΤΙΦΛΙΔΑ 19 - 30 ΜΑΪΟΥ
ΜΟΣΧΑ - ΣΟΥΖΝΤΑΛ - ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ,
26 ΜΑΪΟΥ - 4 IOYNIOY
MOEXA - ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ
ΛΙὉΚΛΕΙΣΤΙΚᾹ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ῙὉΙΟΤΗΤΟΣ ’“’ΜἪ
lntourlst

Groutas Tours

W
-ω,

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 14 1ος ὄροφος, ΑΘΗΝΑ ,THIL 3226867, 324642y

Γ--κυκλοφόρησεῇ
NTINA BAIOY XATZHMIXAAH

νῆς του, τῆς ἐκφρασής του, τῆς

κίνησής του, τῶν φθόγγων του,
τῆς μελετημένης του παρτιτού-

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

ρας, τῆς «χορογραφίας» του, τῆς

διάφανης έρμηνευτικῆς του ἄπο“MSΚαί τελειώνοντας ἡ, ὅραδυά,
μένει ἡ ἀνάμνηση μιᾶς παράστασης, ὅπου δέκα ὑπάλληλοι ἠθοποιοί, ὑπηρέτησαν μιά παράσταση 716 έναν μεγάλο θεατρίνο.
Βγαίνω ἀπ’ 16 θέατρο - Μουσούρη - λές καί μεταφέρω μέσα
μου, ἕνα σπασμένο πιραντελλικό
11611071190: Ἐδῶ ἐνα κομμάτι
συνεπαρμένου θεατή, ἐκεῖ ἐνα
κομμάτι «ἀντικειμενικοῦ» παρατηρητή, ἀπέναντι ἕνα τρίτο ἀγανακτισμένου πολίτη.
I

ΠΕῬΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ,

ANAHTYEH

’

KAI EKBIOMHXANIZH
— 0070710))11011169 ἐπενδύσεις
στῆν

Πζύλο -

——56.171094—
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ΜέμοςιΜακρῆςῑ

Σαράντα χρόνια
δημιουργικῆς δουλειᾶς
στῆν Οὐγγαρία
τῆς Ντόρας Ἠλιοπούλου - Ραγκάν

Τριαντατέσσερα χρόνια ἀπουσίας ἀπό τήν Ἑλλάδα σόήσανε
μονομιᾱς μέ τήν τωρινή ἀναὸρομική ἔκθεση τοῦ Μ. Μακρῆ,πού
ὀργανώθηκε στήν Ἐθνική Πινακοθήκη σε’ συνεργασία μέ τήν
Ἐθνική Πινακοθήκη Βουὸαπέστης. Κάτι πιό πολύ ἀπό ἔντονη ·
εἶναι, πράγματι, ε’ὁῶ ἡ παρουσίαση τῶν κάπου 60 γλυπτῶν σε’
χαλκό σφρρήλατο, σε’ μπροῦντζο, σε’ μόλυὸὁο, σέ μόλυὸὁο
σφυρήλατα, σε’ τερρακόττα, σέ μάρμαρο κ.α”. πού ἀντιπροσωπεύουν κάπου 41 χρόνια ὁουλειᾱς. Τά πορτραῐτα, οἱ μεμονωμένες μορφές, κι οἱ συνθέσεις γιά μνημεῖα πού ὅλέπουμε ἓὸῶ,
ἀποκαλύπτουν ἕνα πολύ στιόαρό ταλέντο πού ἀντιοτέκεται τό
ἴὸιο στό χρόνο ὅπως καί σι’· κάθε ἐτικέττα κι αὐστηρά προσδιορισμό.
Γεννημένος τό 1913 στῆν Πάτρα 6 Μακρῆς σπούδασε στήν
ΑΣΚΤ μέ καθηγητές τούς Δημητριάδη καί Τόμπρο καί τό 1945
έφυγε γιά τό Παρίσι ὅπου μαθήτεψε πλάϊ στόν M. Gimond. Ἀπό
16 1950 ζεῖ καί ἐργάζεται στῆν
Οὐγγαρία ὅπου τιμήθηκε μέ τά
6906510 Κοσσούτ καί Μουνκάτσι
καί φιλοτέχνησε ἀνάμεσα σέ ἄλλα
τό Μνημεῖο τῆς Οὐγγρικῆς Δημοκρατίας τῶν Σοὸιέτ που στῆθηκε στῆν πόλη Σέκσαρντ καθώς
καί τό μνημεῖα τῶν Οῦγγρων
μαρτύρων στό Μάουτχάουζεν,
καί τῆς ἀπελευθέρωσης στό Τισσαφουρέντ (1974), τό
Πέτς
(1974) καί τό Σέγκχαλμ. Ἀναφέρουμε ἐπίσης ἐδῶ καί τό Μνημι-ῐο
τῆς Διεθνοῦς Ταξιαρχίας στῆν
Ἱσπανία 1969.
Στὴν τωρινή του ἐκθεση μᾶς

ἀποκαλύπτεται μέσ’ ἀπό τῆ σωστή ἐπιλογή πού ἐχει γίνει 16 πηγαῑο ταλέντο τοῦ Ἕλληνα γλύπτη
πού κατορθώνει νά πλάθει τά
ἔργα του ἐτσι ὥστε νά μᾶς ἀναμεταδίδουν μέ μιά ζωντάνια τό ἐρέθισμα πού προκάλεσε τόν 1610
ἐνῶ συγχρόνως περιόάλλονται τῆ
δύναμη τοῦ ἀρχέτυπου. Μέ μιά
606516 ριζωμένη μέσα του αἴσθηση τοῦ ὑλικαῦ καί τῆς ἀνόθευτης ἀπό περαστικές μόδες αἰσθητικότητας 6 καλλιτέχνης κατορθώνει νά φιλοτεχνεῖ τά γλυ-
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ἀνάμεσα στό αἰσθησιακό καί τό
συμόολικό μέρος, γνώρισμα πού
τούς χαρίζει ἕναν ἰδιόμορφο ρυθμό καί 1116 11171]01] 016 χῶρο.
Συνθέσεις ὅπως ὁ “Ανοιξιάτικος
χορός (1977) κατυρθώνουν νά

πνεῦμα.

περιστρέφονται μπροστά 016. μα-

τια μας καθώς οἱ μορφές πού τίς
ἀποτελοῦν δείχνουν ἐναλλασσομενες στίς στάσεις καί τίς θέοι-«ις.
Τέλος μνημι-’ῐα ὅπως ἐκεῖνο για
τούς μάρτυρες στό Μάουτχάουζεν καθηλώνουν πέρα ἀπό τό

πτά του ἐτσι ὥστε νά ἐπεμὸαί-

ὃλέμμα μας καί τόν ιμυχισμό μας

νουν στό γύρω χῶρο καί νά
προεκτείνονται μέσ’ ἀπό αὐτόν
(Μνημεῐο στό Μέτς 1974, κ.ά.)
Στά πορτραῖτα του 155719066)»λει πάντοτε κάτι τό καίρια χαρακτηριστικό ἀπό τήν ἰδιοσυγκρασία τῆς μορφῆς. Στίς γυναικεῖες

καθώς μοιάζουν διαπιρασμένα
ἀπό μιά πραγματικὴ πνοή. Ἀνά-

λογη εῖναι κι ἡ αἰσθητικὴ τοῦ
μνημείου τῆς (ἰπι-λι-υθέριιωης στό
Πέτς πού ένῶ μᾶς προκαλεῖ συνειρμοὺς μέ τῆν κίνηση τῆς Νίκης
τῆς Σαμοθράκης διαπνέι·ται συν-

εκθεσεις
Σέ λίγες μέρες ἐγκαινιάζεται
ἡ ἐκθεση ζωγραφικῆς τοῦ Παύλου Μοσχίδη πού σημαδεύει εἰκοσι χρόνια τώρα - μιά συνεχῆ παρουσία στῆν καλλιτιτ»
χνική ζωή τῆς Ἀθήνας. Ἀντί
ἀλλης παρουσίασης δι’νουμε
ἐδῶ ἕνα κείμενο τοί1 ποιητῆ
Γιώργαυ Λίκου πού (ἰναφέρι-ται
στή ὃουλειά τοῦ Π. Μοσχίδη.
Στό ἔργο τοῦ Παύλου Μοσχίδη
ὅχι μόνο ἔχει σταματήσει ὁ χρύνος, ἀλλά καί ὁ περιόάλλων κόσμος καί οἱ ἀνταύγειές του ἔχουν
κλεισθεῐ ἀπ’ ἔξω. Τά ι”ὸια τά
πρόσωπα ἢ τά [1011/101111171 rim:
αὐτόφωτα, ἔχουνε φῶς πού (5707’-

μορφές ὃλέπουμε 1116 ἰσορροπία

.

νει ἐκείνη τη στιγμή ἐκ σ”αθέων
καί καταυγάζιῑι την ι)μορφιά τοῦ
ἔρωτα καί τῆς ἀγάπης. ’Δέν πρόκειταιγιά ὡραιοποῐηση τῶν μορφῶν, πρόκειται γιά τήν ὀμορφιά
τῆς συγκίνησης καί τῆς ἀγάπης
τοῦ ἀνθρώπων. πρόκειται ἀκόμη
γιά τόν ἔρωτα που ἑὸν) παίωνι-ι τό
ὅαθύ καί οὐσιαστικύ Trm νόημα
με’ μορφές ὸιννατιξ στην (ἰπλότητά τους, με’ 1011/1011670 πού εἶναι σάν ι’·’κρηξη ψυχῆς ἥ γυναικεῖες μορφές πού καμιιὶ φορά
θυμίζουν Πομάκι·ῑ η’ Μογγόλις
φὲρνοντας μαζί του; μνημις ἀπ’
τήν στέππα καί τήν τιιύυτρα ξαπλωμένες στή ζεστασιά (δώματος
μεσογειακοῦ.
, Στή ζωγραφικη τοῦ Παύλου
Μοσχίὸη με’-σα ἀπό τόν ρεαλισμό

ἀπό

ἕνα

πιό

σύγχρονο

Τό έργο τοῦ Μακρῆ ἐτσι ὅπως
τό ὂλέπουμε στίς διάφορες ἐπιμέ9011; ἱ-νότητές του ἀλλού πιό
κλασσικό, ἰδεαλιστικό, 0111160λικό κι (ἰλλού πιό ἀνορθόδοξα,ἀρχέτυπα καί συνάμα δεκτικό
στούς σύγχρονους παλμούς μᾶς
κερδίζει μέ τήν ποιότητα τῆς τεχνικῆς, τῆν ἀνανεωτική του δύναμη μέσ· 6716 τίς ἐπιδράσεις πού
γνώρισε καί τήν ἀρετή του νά
ὑποῦάλλει μέ έναν πολύ λιτό
τρόπο. Φέρει μαζύ του, ὁ M0—
κρῆς, ἕνα πολύ σημαντικά φορτία
ἀπό αἰσθητικές ἀρειές ἀπό τό
περιεχόμενο τοῦ ὁποίου ἀναλώνι-ι κάθε φορά καί μ’ έναν διαφορετικό τρόπο τίς ἐμπνεύσεις καί
τα ἐρεθίσματα του.
NT. H—P

μέ δύναμη καί τέχνη ὂγαίνει ἡ
νωοταλγία τῆς ποίησης. Καί αὐτό
ἀκριόῶς θέλω νά ἐπισημάνω, τό
ἐκ ὄαθίτυν τοῦ ὑποσυνείὸητου
πού ἡ πραγμάτωση τῆς ἔντονης
ἐπιθυμίας του φέρνει στόν καλλιτίχνη α ιἰτήν τήν τρυφερότητα καί
μαζί της τήν αἴσθηση τοῦ φευγαλίυι· T7); στιγμῆς, τῆς στιγμῆς αὐτῆς ἀκριίῑως πού θέλει 7’ ἀποθανατίσιτ μέ τό ἔργο του. Ἀπό τόν
ριαλισμό λοιπόν μέ τήν εὐαισθησία τοῦ (δημιουργοῦ γεννιέται
ποίηοη ὅπως στά ὅράχια γεννιοῡνται κυκλάμινα. ’Όμως στούς
ἀναρίθμητους τῶν χρόνων γύρους, ὁ ἄξιος τοῦ ὀνόματος καλλιτέχνης ἀντιπαραθέτει τίς ἀνεπανάληπτες στιγμές τῶν ἔργων
του.

I

ανρετε
Ὁ Χριοτόφορος Λιοντάκης
παρουσιάζει τό ὕιὸλίο
τοῦ ΜάξιμουὉσύρου
«EYH. Z. ΒΟΥΤΣΑΡΑ Π»,
Ἐκ δόσεις «Πλέθρον»,

τό ἐλάχιστα χρονικό μέ τῆ μέθοδο
τῆς ἀναίρεσης σ’ ὑπηρέτησα»
γράφει.

Καί ἡ ἀναίρεση ἐδῶ δέν εἶναι

Ἀθήνα 1978
T6 ποιητικό σύμπαν τοῦ Μαξίμου Ὁσύρου δύσκολα ἐκπορθεῖται, καθώς τό προὸάδισμα ἐχει
πάντα ἡ διαίσθηση κι ὅχι ὴ λογικὴ. Καθώς ἡ δράση συμῧαίνει
περισσότερο στή συνείδηση τοῦ
ποιητή καί λιγότερο σ’ ἀλλους
χώρους.
Καθώς θέλει νά κατακτήσει τήν
άκρίδεια- ἀκρίὸεια μορφῆς καί
περιεχομένου, ἀν νομιμοποιείται
6έ6αια 6 διαχωρισμός. Μιά
ἀκρίὸεια ἐξελισσόμενη καί ὅχι
στατικὴ γιατί στίς σελίδες τοῦ
ποιήματος διαπιστώνει κανείς,
ὅτι πολλές φορές τὴν καταχτᾱ
ἀλλά στίς ἀμέσωςεπόμενες γραμζητήσει σ’ ἄλλες μορφές τροφοδοτώντας ἐτσι μιά ποιητική γεωμετρία ὅπου τά σχήματα προὸάλλονται κοφτερά καί στέρεα.
‘O παράτιτλος «Μιά μυστική
ἑνός τρομοκράτη θεολογία» ἀφῆνει ἴσως νά διαφανεῖ κάπως ὁ
χῶρος πού κινεῖται τό ποίημα.
Εἰναι ὁ χῶρος πού διεκδικεῖ ένας
λόγος γιά τό ὀρθόδοξο καί τό αἱρετικὸ, τήν κακία καί τήν ἀρετή.
Τό ποίημα εἰναι ένα δοκίμιο γιά
τῆ δράση καί τήν ἀδράνεια ὡς
τὴν ἐλευθερία τῆς δούλησης. «T6
φτερό τῆς ράχης σέ ἀναχωρήσεις
μάς καλεῖ ἀλλά στό πλάι τό μεγάλο ἰσορροπώντας τῆ δικῆ μας
ἀδράνεια ὁρίζει».
_, “H ποιητική γραφή τοῦ Ὁσύρου ἐχει μιά μοναδικότητα, γεγονός πού διαφοροποιεί ἐντελῶς
τήν ποιητική του παρουσία στό
χῶρο τῆς καινούργιας ποιητικῆς
γενιᾶς. Γιαυτό θά πρέ-πει v‘ ἀποκλέιστοῦν οἱ γνωστσί χαρακτηρισμοί καί ὅροι κυρίως δέ ὁ σουρρεαλισμός. Γιατί ἂν οἱ διάφοροι
αύτοί
ὅροι ἣ χαρακτηρίζουν
παράλληλες γραφές στῆν πρόοδο
καί τήν ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ ποιήματος πῶς θά πρέπει νά ὀνομάσουμε μιά μέθοδο ἡ ὁποία άποδλέπει στῆν κατάργηση τοῦ γεγονότος πού, υκατέχει μιά θέση στή

συνείδηση;’ « Καταργώντας αὑτό

πτομέρειες λές καί ἡ οἰκείωση
δεινά θά προκαλέσει στό ποίημα.
Οἱ μορφές ἐμφανίζονται παραλλαγμένεςῑ ὁ ἐνωματάρχης, ὁ χρη-

ματιστής, ἡ Εὔη, εἰναι πρόσωπα
μόνο μιά φαινομενική φραστικῆ
συνθετικά πού συναιροῦν κι ἄλλα
σύγχιση ῶς τήν κατάργηση τοῦ
πραγματικά καί συχνά φανταγεγονότος μέ σκοπό τό ἀνάὸρυστικά σέ μιά ἀλληλοσυγκρουόσμα τῆς λυρικῆς οὐσίας’ τότε τά
μενη δράση. Πρόσωπα πού ὁ
σχήματα θάταν περισσότερο τυποιητὴς κινεῖ μέ μία μοναδική
χαῑα καί τό ποίημα τυφλό. Ὁ
δεξιοτεχνία. Συμὸαίνει ἐτσι νάναι
ποιητὴς φαίνεται νά μὴ στέκεται
παρόντα κι ἄλλοι νά τό ἀγνοοῦν
α’ αὐτὴ τῆ λυρικὴ ούσία ἀλλά νά
καί νά μιλοῦν γι’ αὐτά σά νάταν
προχωρεῖ στῆν κατάργηση τοῦ
ἄγνωστα νά καταστρώνουν σχέγεγονότος ὥς τό δάκρυ. «Νά σωδια γιά νά τά πλησιάσουν ἀπό
πάσεις ἀκόμα κάτω ἀπ’ τό θόλο
κοντά τῆ στιγμή πού ὅρίσκονται
πού τῶν δακρύων τήν τάξη ἱστορεῑ». Ἀναίρεση σημαίνει δι- ”δίπλα τους. Συμόαίνει ἐπίσης τό
ἰδιο γεγονός νά προὸάλλεται
καίωση τοῦ γεγονότος σέ μιά
μέσα ἀπό τρία ἤ τέσσερα
θέση ἀπό πρίν ἐτοιμη, σ’ ἕνα
πρόσωπα πού στῆν πραγματικόποιητικό σύμπαν πού 6ιώνει τόν
ποιητῆ καί τό δημιούργημα. Θυτητα εῖναι ἐνα.
“Ὀλα ὅμως συμὸαίνουν τόσο
μᾱται τόν δημιουργό του «ἡ ἀπόφευγαλέα πού εἰναι ἀδύνατο νά
σταση πού μέ διώνει τά ταξίδια
μιλὴσουμε εἰδικά ἀλλ’ ἴσως καί
νάναι οἰ μεταμορφώσεις του».
πρόωρα γιατί ἡ γνώμη μου εῖναι
Ἀλλά ποιό εἰναι τό χρονικό
πού ἱστορεῖ τό ποίημα; Σέ μιά
ἰδιαίτερα προσεκτική ἀνάγνωση
διακρίνει κανείς τίς εἰκόνες ἑνός
Παιδικά ὅιόλία
ταξιδιαῦ, μιά συνάντηση σέ σπίτι
φίλων, μιά παρτίδα μπιλιάρδο, τό
Οἱ Ἐκδόσεις «ΑΡΓΩ» συνεχίλουτρό, τή μέθη, τόν ἐρωτα. Εἰζοντας τήν ἀξιέπαινη προσπάκόνες, ἐπάλληλες πολλές φορές,
θειά τους γιά ἐνα πραγματικά
πού χάνσυμε τελείως 1:6 νῆμα
τους. Ἀ’λλοτε δοσμένες ἀποσπα- ,καλό παιδικό καί νεανικό 6ι6λίο,
πλούτισαν ἐφέτας τίς σειρές τους
σματικά κι ἄλλοτε μέσα ἀπό μιά
τελετουργικότητα πού καταργεῐμ «Παιδικῆ» καί «Νεανική Βι6λιοθήκη» μέ νέα ἀξιόλογα 6ι6λία.
τό σφαιρικό καί προὸάλει στό
Ἑτσι, στῆ σειρά «Νεανικὴ Βιέπακρο τίς λεπτομέρειες μέσ’ ἀπ’
6λιοθὴκη», προστέθησαν ἀκόμα
τίς ὁποῖες ξεπηδοῦν καινούργιοι
τέσσερα νέα ὡραῖα 6ι6λία;
ὁρίζοντες, πού καί πάλι χάνονται
«Κάτω οἱ ὄαρόνοιί» τοῦ T.
μέσα (τ’ ἄλλους.
Τρήζ. Ἕνα ὡραιότατο μυθιστόΓιά τίς ἐποχές τοῦ ποιήματος
ρημα μέ θέμα τήν ἐξέγερση τῶν
πάλι δέν εἶναι εύκολο νά μιλήἄγγλων δουλοπάροικων στῆ μεσουμε μέ σαφήνεια. Κάθε ἀπόσαιωνικὴ Ἀγγλία. Ὁ Ρόμπιν
σπασμα, κάθε πρόταση ἐχει μιά
Χούντ παλεύει καί πεθαίνει σ“
ἀνεξαρτησία καί αὐτοτέλεια, ἀπό
έναν ἀνισο ἀγώνα γιά τήν ἀπετήν προηγούμενη ἤ τήν ἑπόμενη
λευθέρωση τοῦ λαοῦ του.
σά νά ρίξουμε μιά χούφτα ἀμμα
«Ἐπιχείρηση τό Μεγάλο Παιστῆν ἀκίνητη ἐπιφάνεια μιᾶς λίχνίὸι». Ἕνα ὃραόευμένο μυθιμνης. Ὁ ἐλάχιστος κόκκος γίνεστόρημα τοῦ Κριστιά Γκρενιέ, μέ
ται τό κέντρα μιᾶς δόνησης πού ἡ
θέμα μιά παγκόσμια δικτατορία
περιφέρειά της θά σμίξει μέ ἀλλες
πού ἐπιὸάλλει ἡ καταναλωτικὴ
στήν ταραχὴ μιᾶς γενικῆς κίνησης
κοινωνία, καί τήν ἀνατροπὴ της.
ἡ ὁποία κοιτάζει πρός τά ἐξω.
—— «Τί ὥρα Elven; τοῦ M. Ἰλύιν.
Κάτω ἀπ’ τήν ἐπιφάνεια τῶν στίἝνα τρισχαριτωμένο 6ι6λίο πού
χων ὑπάρχει δυνάμει μιά ὁλόμᾶς παρουσιάζει τήν ίστορία τοῦ
κληρη μυθιστορία, κατακερματιρολογιοῦ ἀπ’ τούς ἀρχαιότατους
σμένη καί δοσμένη μέ ὑπερόολική
χρόνους ὥς σήμερα.
ἀποσπασματικότητα πού δέ σοῦ
ἐπιτρέπει νά εἰσχωρὴσεις σέ λε-

grappalea:·

ὅτι τό ποίημα εἰναι ἐν τῷ γίγνεσθαι
Σ’ ὁλόκληρο τό ποίημα ἐνυπάρχει μιά ὁραματική λάμψη πού
συντηρεῑ τό θεολογικό χαραχτῆρα τοῦ ποιήματος. Ὁ τρομοκράτης ὕστερα ἀπ’ τά ἑξάμετρα,
στῆ θέα τοῦ νεκροῦ; φαίνεται νά
ἠρεμεῖ. Ἔδρασε μέ τή μέθοδο τῆς
ἀναίρεσης καί δέ σηκώνεται πιά
ἀπ’ τό κρεὸάτι. Κάποιος ἄλλος
ἔχει ν’ ἀσχοληθεῖ μ’ ὁτιδήποτε
ἐδινε χρῶμα καί αἰχμή στίς μέρες
του. Κάτι ἄλλο ἀπαντᾱ στίς λέξεις του «μέ τήν κατάφαση ἐκείνου πού ἀπό πρίν γνωρίζει».
Τά παραπάνω νομίζω ἐξηγοῦν
καί τὴ γραφή τοῦ ποιητῆ; δέ θέλει νά δικαιώσει μιά στιγμή μόνο
ἀλλά μιά ζωντανὴ ποικιλία σχέσεων, γεγονότων, μεταμορφώσεων ὅπου τό ἐλάχιστα διεκδικεῖ
νά καταλάόει τόν ὅλο χῶρο γιά
νά πρσὸληθεῖ τό λευκό δόγμα τῆς
θεολογίας του.
XA

- «Ὁ ἄσπρος Μπίμ με’ τό
μαῦρο αὐτί» τοῦ Γαὸριήλ Τροεπόλσκι. Ἕνα ἀριστουργηματικό
μυθιστόρημα πού παυλὴθηκε o‘

ἐκατομμύρια ἀντίτυπα στῆ Σ
Ενωση μεταφράστηκε σέ ξένες
γλῶσσες καί γνώρισε καταπληκτική ἐπιτυχία σά ταινία τοῦ κινηματαγράφου, πού ἔχει τόν τίτλο
«Μή
ζητᾱς
ἀνθρώπινη
ἀγάπη».
Στή σειρά πάλι «Παιδική Βι6λιοθήκη», σημειώνουμε δύο νέα
ὂιὸλία τῆς περίφημης σειρᾶς
«Μπαρμπαμπαμπάς».· «Τό σπίτι
τοῦ Μπαρμπαμπαμπᾶ» καί τήν
«Κιὸωτό τοῦ Μπαρμπαμπαμπᾶ»,
ὅπου συνεχίζονται οἱ περιπέτειες
τοῦ καλόκαρδου αὐτοῦ ἥρωα τῆς
ἀντιὸίας. Οἱ ίστορίες τοῦ Μπαρμπαμπαμπᾱ θ’ ἀρχίσουν νά προ6άλονται στήν τηλεόραση (ΕΡΤ)
ἀπό τόν Φεόρουάριο.
Σημειώνουμε ἀκόμα τή δεύτερη
έκδοση τῶν « Ἀσημενιων Παραμυθιῶν» τῆς γνωστῆς ποιήτριάς

μσς Μάχης Μουζάκη. Εἶναι μιά
σειρά παραμύθια γεμάτα ποίηση.

ὲΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ἀπό ’έμπειρο καθηγητὴ

σκοὸη μαικου εΠιΠεδου

παραδίδονται μαθήματα σέ

· Διαμαντιὸης 363429οξ

μαθητές - φοιτητές τηλ. 720527.

AIA-OTOY49 ο
Ο Ο O Ο Ο Ο O
49

ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΡΑ ΤΖΑ ΦΕΡΗ

Μπαζαγιάζι
Ἐκδόσεις Καοτανιώτη

κάθε ἐνέργεια ἐχει τήν [δια
ἀξία.» Αὐτά καί ἄλλα πολλά
ὅπως τό ὅτι,«Οί ἂνθρωποι συν-

ήθως δέ ζοῦνε τίς ξκαθημερινές
Πρόκειται γιά τό τελευταῖα μυθιστόρημα τῆς γνωστῆς ἀπό 1:6
«Χαμένο Κουμπί» συγγραφέας.
Τό «Μπαζαγιάζι» εἶν’ Eva; λόφος, 6.116 τὴν κορυφὴ τοῦ ὁποίου
ὁ Ξένος καταγράφει μυθιστορηματικά καταστάσεις καί συγκρούσεις πού καλύπτουν τά χρόνια 6.116 τὴ δικτατορία τοῦ
Μεταξᾶ μέχρι τήν έσχατη πτώση
τῆς τελευταίας δικτατορίας. Αὐτός ὀκριόῶς 6 λόφος, ἐξω 6.116 111
ζωή τοῦ χωριοῦ, ταυτίζεται μέ τὴ
Νέα Ὑόρκη, ἐξω ἀπό τῆ ζωή τῆς
γεωγραφικῆς Ἑλλάδας, ὅπου καί
ἔζησε ἡ Ι.Κ. “H 6116016011 016
διάστημα, ἡ ἀφαίρεση τοῦ χρόνου, ἀπαλείφουν τήν ἴδια 6.116 16
μυθιστόρημα καί μένει μόνο ἡ

συγγραφική της ἀναμφισὸήτητη
δυνατότητα.
ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ
ΝΑΡΑΝῙΟ
ΡΟΜΠΕΡΤ ΟΡΝΣΤΑΪΝ
Ἡ ψυχολογία τοῦ Διαλογισμοῦ.
Μετάφρ.· Ἑλένη Τσούτη Ἐκὸ. «I.
Χατζηνικολῆ», Ἀθήνα 1978
«Ὁ ὁδοκαθαριστής πρέπει νά
πάρει τό καθῆκον του, τοῦ σκουπίσματος, σάν ἀφειηρία Διαλαγισμοῦ. Τό ἵδιο πρέπει νά πάρει
τή δουλειά του καί 6 ἀγγειοπλάστῆς, πού φτιάχνει στόν τροχό
σκεύη ἀπό πηλό καί ὁ μπαλωματής, τά ἐργα τῶν χεριῶν του. Καί
ἐδῶ εἰναι φανερά ὅτι ὁ καθένας
μπορεῖ νά κάνει αὐτό πού θά
ἀποφασίσει, ἐφ’ ὅσον ἔχει 6.116—
λυτη ἐπίγνωση τοῦ τί κάνει. Σάν
6άση σέ μιά άσκηση νταράνα,

τους ἐνέργειες, Ζοῦνε εἴτε στό
παρελθόν εἴτε στό μέλλον. Μολονότι φαίνεται νά κάνουν κάτι
«τώρα» μέ τή σκέψη τους ζοῦν
κάπου ἀλλοῦ, 016-11906711111616
τους», ὑποστηρίζουν οἱ «θεωρητικαί» τοῦ Διαλογισμοῦ.Ι Φυσικά
οἱ ἰδέες αὐτές ἐχουνηπέραση· λύνουν τά προὸλήματα διά τῆς
ἀντιμεταθέσεως κλπ.
ΛΕΥΚΙΟΣ ΖΑ ΦΕΙΡῙΟΥ
Ἀπομαγνητο φώνηση
Λευκωσία 1 978
Πρόκειται γιά τό Ἰτρίτο 6ι6λίο
τοῦ νέου κύπριου ποιητῆ Λεύκιου Ζαφειρίου, ὕστερα 6.116 16

«Ποιήματα» (α’ ἐκδοση 1975)
καί 1:6 «Σχεδὸν ’ μηδίζοντες»
(1977). Δεῖγμα γραφῆςῑ
“
«Ἡ ἀγάπη σου μέ σμπαραλιάζει / φυτρώνει παράφορα / μέσα
σέ καυσαέρια καί μπετόν / τρέχω
011’1v πρώτη ταὸέρνα τό ὅράδυ /
6v611506 Μέτς καί Παγκράτι / σέ
χάνω / 16 πελώρια κλάξον τῶν
αὐτοκινήτων / ἐκμηδενίζουν / 16
61116 μας ὅραχνᾶ. / Καί τήν
ἀγάπη σου».
.
ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΜΑΡΚΟ ΥΖΕ.·
ἀνθεκτικότητα τῆς Τέχνης
Ἐκὸ. «70 — Πλανήτης».

σεις τοῦ μεγάλου γερμανοῦ στο-

ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΡΗΝΤ

«Ἱστορία τῆς μοντέρνας ζωγρα-

Ἡ Ἱστορία τῆς μοντέρνας ζωγραφικῆς τοῦ Χέρμπερτ Ρήντ ἐχει
χαρακτηριστεῐ σάν ἀναμφισόὴτητα ἡ καλύτερη εἰσαγωγὴ στό
θέμα καί ἀποτελεῖ μοναδικό σέ
περιεκτικότητα καί καθολικότητα
ἐργαλεῖα
πληροφόρησης
καί
ἀναφορᾶς. Ξεκινώντας ἀπό τόν
Σεζάν καί τόν Ματίς, ὁ συγγραφέας ἐξετάζει τίς ἐξελίξεις τῆς
ὀπτικῆς ἀντίληψης πού δδήγησαν
0' αὑτό πού ὀνομάζουμε μοντέρνα ζωγραφικὴ καί τὴ σχέση
τοῦ νέου αὐτοῦ τρόπου θέασης
τοῦ κόσμου μέ τίς γενικές τάσεις
τῆς σκέψης καί τῆς εὐαισθησίας
τοῦ αἰώνα μας. Κινήματα ὅπως ὁ
κυθισμός, 6 φουτουρισμός, τό
νταντά, ὁ σουρρεαλισμός, 6 κονστρουκτιόισμός, 6 ἀφηρημένος
ἐξπρεσιονισμός καί μορφές τῆς
μοντέρνας ζωγραφικῆς ὅπως ὁ

Ὁ Χέρμπερτ Μαρκοῦζε ὡς
τώρα
σπάνια
καταπιάστηκε
ἄμεσα μέ αἰσθητικά προὸλήματα
μ’ ὅλα πού στό συνολικό τσυ έργο
ἡ τέχνη καί ἡ λσγοτεχνία ἐπανέρχονται σάν μόνιμα θέματα. Καί

ρουμε

παυς (pounce;
Διεθνη Φοιτητικη
Ταυτοτητα

Φοιτητικες Πτησεις
Φδηνα Εισιτηρια
με σεροηλανα- ηλοια-τρσινο
Εξηρες Λεωφορειο
yla Λονδινο
,ἓ γανωμενες Εκδρομες

ωτερικου
Μαθηματα
για E

£32333. “MM“

GATE...
AGHNA: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2·ΤΗΛ.3600233”
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗε ΤΣΙΜΙΣΚΗ 113 ·ΑὈΡΟΦΟΣ

Πικάσο, 6 Κλέε, ὁ Καντίνσκυ, ὁ

Νταλί ὁ Μοντριάν, 6 Κοκόσκα, 6
Πόλλοκ ἀναλύονται καί ἀξιολογοῦνται ἀπό τόν Ρήντ μέ ἰδιαίτερη γλαφυρότητα καί ὀξυδέρκεια.

ἔ
ἓ
ε

·

ΣοφΙΑΣ ZAPAMHO YKA
Σχέὸια ἀπ’ τήν Ἀμερική
Κέὸρος, Ι 978

-

ΒΑΣΙΛΗΣ I. ΦΙΛΙΑΣ

Τά κοινωνικά συστήματα, τόμοι
1ιὶΕκὸι.ἔς «Νέα Σύνορα».
Στό A' 16110 καλύπτονται όλες
οἱ μορφές κοινωνικῆς ὀργάνωσης
καί οἱ ἀντίστοιχοι τρόποι παραγωγῆς πού προηγήθηκαν ἀπό τόν
καπιταλισμό ὅπως ὁ ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
καί OI ΝΟΜΑΔΕΣ, Η ΠΟΛΗ -

ΚΡΑΤΟΣ ΤΟ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ καί κλείνει μέ τή
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣ-

χαστη.

”Εκὸ; Ὑποὸομή 1978

ᾙ

61:27.1...

στο

εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτή εἰ-

εἰναι τό ζωγραφικό της ἡμερολόγιο ἀπό τίς μέρες πού έζησε σάν
φοιτήτρια στῆν Ἀμερική, «Στήν
Ἀμερική» γράφει προλογικά 1‘1
ἴδια, «ἔφθασα 016 δεκαεννιά μου
χρόνια γιά νά σπουδάσω. Ἡ
χώρα αὐτή μοῦ ἐκανε μεγάλη ἐντύπωση. (...) Μέ τήν ἀλληλογραφία δέν τά εἶχα πολύ καλά καί τά
γράμματα θέλουν πιό πολλή ὥρα
ἀπ’ τά σχέδια. "E101 κράταγα
πάντα μαζί μου Eva 15196610 καί
σχεδίαζα 6ιαστικά τίς ἐντυπώσεις
καί τίς σκέψεις μου.

ναι καί ἡ ἀφετηρία, στίς ἐκτιμή-

φικῆς»

ΦΟΙΪΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

npo

γιαυτό μονάχα τό λόγο τοῦτο τό
6ι6λίο, πού ἐκδόθηκε τελευταῖα
01:6 γερμανικά (πρῶτα) καί 016
ἀγγλικά μέ δελτιώσεις, εἰναι ἕνα
ὁρόσημο στῆ συγγραφική δουλειά
τοῦ μεγάλου στοχαστῆ.
Στηριγμένος στή μαρξιστική
Θεωρία, 6 Μαρκοῦζε ἐπιχειρεῖ
μιά 666516 ἀνάλυση τῆς τέχνης
καί τῆς λειτουργίας της κι ἀνακαλύπτει σ’ αὐτήν ποιότητες πού
τόν φέρνουν 0‘ ἀντίθεση μέ τήν
ὀρθόδοξη μαρξιστική αἰσθητικὴ.
Ἀλλά κυρίως ὁδηγεῐται 011’1v
καταδίκη ἐκείνης τῆς ἀντίληψης
πού >ὅλέπει τήν τέχνη σάν μιά
ἀκόμα ἀνταλλακτική ἀξία μέσα
σ’ όλες τίς ἐμπορευματοποιημένες
ἀξίες τοῦ καπιταλιστικοῦ κόσμου. Ἡ ὃιομηχανοποιημένη τέχνη τοῦ ἀναπτυγμένου καπιταλισμοῦ δέν ἔχει καμιά σχέση μέ τῆ
γνήσια, τήν αὐθεντική τέχνη, πού
εἶναι διαμαρτυρία καί καταγγελία ἐνάντια σέ κάθε μορφῆς
καταπίεση κι έχει τελικό της
στόχο τὴν άπελευθέρωση καί τήν

T6 6ι6λίο αὐτό τῆς Σοφίας Za-

961111013116, 11013

εἰναι γνωστὴ

’περισσότερο σάν συγγραφέας καί
εἰκονογράφος παιδικῶν 6ι6λίων,

ΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ.
Στό B’ 16110 11013 ἀναφέρεται
στῆν ἰδεολογικο-πολιτική πλαισίωση τοῦ ἀνερχομένου καπιταλισμοῦ καί τὴ θεωρητική θεμελίωση τῶν σοσιαλιστικῶν ρευμάτων ὅλων τῶνκατευθύνσεων στό
XIX αἰώνα, τά 6ασικά του κεφά-

λαια εἰναι; ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΙ-ΙΣ
ΑΝΕΛΙΞΗΣ
καί ΟΥΤΟΠΙΣΤΕΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ καί ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ.

Ἡ ἀναδρομή 016 016616 ἐξέλιξης τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τὴν 669—
669611116 πρός τή σύγχρονη
ἐποχή μέσα 6.116 ὂαθμιαῐες μεταλλαγές, παλινδρομήσεις καί ἐπαναστατικές ἀνατροπές τῶν ὅρων
παραγωγῆς καί τῶν ἀρρηκτα
μαζί τους δεμένων μορφῶν κοινωνικῆς ὀργάνωσης εἰναι Eva
0vv69116011116 ἐγχείρημα. Συναρπαστικό καί 6αθύτατα ἀποκαλυπτικό ταυτόχρονα διότι μᾶς δίνει 16 κλειδί τῆς ἑρμηνείας τῆς
κοινωνικῆς μεταὸολῆς. Φέρνει
011'1v ἐπιφάνεια τούς παράγοντες
ἐκείνους, πού λειτουργοῦν ἀσταμάτητα πέρα καί ἐξω ἀπό τό
ίοτορικό ἐπεισόὸιο καί προσδιορίζουν σέ τελευταία ἀνάλυση ὃχι
μόνο τό εἶδος καί τή διαδικασία
ἀλλά καί τούς ρυθμούς 1151666—
σης ἀπό τό Eva κοινωνικό σύστημα α’ Eva ἀλλο.
Ὁ καθηγητὴς B. I. ΦΙΛΙΑΣ μέ
τό έργο του αὐτό πού διαὸάζεται
ὅχι μόνο ἀπό τούς σπουδαστές κι
ἐπιστήμονες ἀλλά καί ἀπό τό
πλατύ κοινό πλουτίζει τήν Ἑλληνική ὂιόλιογραφία στάν τομέα
τῆς Κοινωνιολογίας.

Ο Στό ἄρθρο τοῦ R. Marek τοῦ
τεύχοῦς 118 ἀναφέρονται τά
γράμματα πού ἀκολουθοῦν.. Ὁ ἐργάτης N. Παπαδόπσυλος
γράφει.69011596 οὐρανό, πού ἐδῶ καί

δέκα χρόνια δέν εἶναι καθόλου ἡ
Ἀγοπητό Ἀντί.
Γράφει ὁ R. Marek 716 7570v616 K90016v61];, Δίκες Μόσχας
τό ’30, ἐξεγέρσεις Πολωνίας Οὐγγαρίας τό ’56, γιά σφαγές 16
’70 στῆν Πολῶνία, καί τήν
“Ανοιξη τῆς Πράγας τό ’68. Θά
ἠθελα νά πῶ, γιατί μόνο μετά τήν
“Ανοιξη τῆς Πράγας, εἰδανε ὅλα
τά γεγονότα, καί ὅχι πρίν. Καί
ἀφοῦ ὅπως λένε, ὑπερασπίζονται
τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ὅπου
Γῆ, γιατί δέν γράφουνε, (δέν
θέλω νά πῶ ὅτι δέν E1151 σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγῆς), καί
γιά τή Λ,Δ. ΚΙΝΑΣ. Μήπως γιατί
καί ἡ Κίνα κατηγορεῖ τή Σ.
”Ἐνωση καί E1151 συμπαραταχθεῐ
μέ τή A1301]; (Βλέπε σύμφωνα μέ
Ἰαπωνία, ὑποστήριξη Δικτατοριῶν Ζαῑρ, Χιλή, Ἰράν, κ.λ.π.).
“Ασχετα ὅμως μέ ὅλα 61316, δέν
μᾶς πείθουν, ὅτι ὑπερασπίζονται
τά ἀνθρώπινα δικαιώματα.
“Ὀσο 716 16 611 16 μεγαλύτερο
ἐμπόδια, γιά τή σοσιαλιστική
Ἐπανάσταση, εἰναι οἰ σχέσεις
παραγωγῆς, ἡ πολιτική κατάσταση, καί ἡ πολιτιστική ἰσοπέδωση, στίς χῶρες τοῦ Σοσιαλισμοῦ, καί 6111 ἡ ἐπίδραση τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης, φαίνεται 6.116 16 7570v6;, μέ τί ζῆλο τά
Ἀστικά Μέσα μαζικής Ἐνημέρωσης παρουσιάζανε τή Χάρτα
Νίκας Παπαδόπσυλος

Ἐργάτης

«Χρυσῆ Πράγα». Στίς 3.1.79 011']
μπυραρία «Ajidelny v Praze i»
γνώρισα τόν πρώην καθηγητὴ τῆς
Φιλοσοφίας Ivan Dubsky, καί
τόν γιό τοῦ Καθηγητῆ Jan Pa—
tocka, Jiri. Καί οί δυό ἐχουν ὑπογράψει τήν Χάρτα 77. Γι’ αὐτό
16v λόγο εἶναι ἄνεργοι. Ὁ Ivan
Dubsky, δέν μπορεῖ νά διδάξει
στό Πανεπιστήμιο, μακρύτερα
ἀπό 20 χιλιόμετρα ἀπό τῆν
Πράγα δέν μπορεῖ νά ταξιδέψει.
Ἔξω 6.116 11’] 116916 1013 σπιτιοῦ
του στέκεται φύλακας στά πολιτικά μέ μικρό ἀσύρματο καί μέ
πιστὸλι στόν κόρφο του. «Καί γιά
ψῶνυα νά πάω, μέ ἀκολουθεῖ, μοῦ
ὁμολογεῖ. Κι αὐριο 6v 11’ ἐπισκεφτεῑτε, θά περάσετε ἀπό τόν
ἐλεγχό του.1(αταλα6αίνεις, μοῦ

ἀπαντᾱ, ὴ Πράγα εἰναι τό κουτί
τῆς Πανδώρας, πού παράγει μιά
ἐλπίδα, στήν ὁποία σκάζεις κυριολεχτικά....»
Ὁ Jiri Patocka, E1151 τελειώσει
τίς σπουδές του, φιλοσοφία καί
πολιτική, ἀποκλείστηκε 6.116 16
πανεπιστήμια σάν 601166;. Διηγεῑται τήν ἀπάνθρωπη, ἀστυνομική ψυχοτρομοκρατία πού τά
ὄργανα τοῦ συστήματος ἀσκησαν
στόν πατέρα του διεθνοῦς φήμης
καθηγητὴ τῆς φιλοσοφίας Jan
Patocka, γιατί ἠταν Eva; 6116
1013; συντάκτες τῆς Χάρτας 77,
Χρέος μου, στῆν ἀνάμνησή μου
τῶν-δυὸ αὐτῶν ἀνθρώπων, εἶναι
νά ἀναφερθῶ σέ μιά δίκη, τόν

στικές άρχές ἐχαρακτήρισαν ῶς
-·ἀντισοσυαλυστικά’ E976 τῶν 1116
σημαντικῶν τσέχων συγγραφέων
πού ἐκδόθηκαν στῆν ἀλλοδαπή).
Σέ μιά ἐποχή, ὅπου 6 Μπρέζνιεφ
δίνει συνέντευξη στῆ γαλλική ‘Le
monde’ καί ὁ Γκιέρικ στῆν
‘Washigton post'. ὅπου τό Πεκίνο
ὑποδέχεται τόν Τίτο,... σέ μιά τέτοια ἐποχή ὅπου τό ἀδύνατο γίνεται δυνατώ... σέ μιά τέτοια
ἐποχή στῆ καρδιά τῆς Εὐρώπης,
στῆν Εὐρώπη τοῦ Ἐλσίνκι, 61116ζόμαστε σάν ἐγκληματίες, γιατί
στείλαμε στό ἐξωτερικό μερικά
ποιήματα, τά ὁποῖα παροτρύνουν
σέ σκέψεις, μερικά χιουμοριστικά
θεατρικά E976, καί μιά χούφτα
ναυῧέλες καί ἐπιφυλλίδες.

Αὐτὴ ἡ ἀπόφαση εἰναι μιά
καταπιεστική ἀπόδειξη τοῦ παρελθόντος, ἕνα λείψανα τοῦ ψυχροῦ πολέμου. Ἡ ἀπόφαση λέει,
ὅτι ἐγώ ἀπό ἔχθρα πρός 16 Σο0161110116 καί ἐνάντια στή Δημο-

κρατία μας ἐνήργησα... Εἰμαι
ἀκριόῶς Eva; ἐχθρός τοῦ Σοσιαλισμοῦ ὅπως γιά παράδειγμα 6
Μαρσαί, Μπερλίγκουερ, Καρίγιο.
Βρίσκομαι πολύ κοντά 011’1v ἀντίληψή τους, συμφωνῶ ἀπόλυτα σέ
πολλά σημεῖα μαζί τους, ὁ,τι
ἀφορᾱ τά γεγονότα τοῦ 68. τήν
εἰσέλευση τῶν σοὸιετικῶν στρατευμάτων τόν Αὐγουστα, καί τήν
κατάσταση τῆς χώρας στίς ἀρχές
τοῦ 70. Πιστεύω στόν σοσιαλισμό, στό Σοσιαλισμό ποῦ ἐγγυάται τή δημοκρατία προπάντῶν
γιά τούς ἐργάτες, ὅπου τά συνδι-

κάτα εἰναι αὐτόναμες, δημοκρα-

Η ΧΑΡΤΑ ’77

\

Ο Ὁ Π. Καρακάσης μᾶς στέλνει
μιά «μαρτυρία ἀπό τήν Πράγα»;
Μέ ἀφορμή τό ἄρθρα τοῦ Radovam Marek, 016 ANTI Νο 118,
ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω τῆν συμπαράσταση καί ὑποστήριξή μου,
στούς ἐκπροσώπους τῆς Χάρτας
77, μά καί 0’ ὅλους τούς πολίτες
τῆς Τσεχοσλοόακίας πού ἀποτελοῦν τήν σοσιαλιστική ἀντιπολίτευση 011’1v χώρα τους.
Βρέθηκα στή Πράγα τήν Πρωτοχρονιά, τοῦ 78. 2E 1116 H9676
γεμάτη κόκκινες σημαῑες, ὅλες
γκρίζες κι ἀρρωστημένες νά κρέμανται ἀκίνητες κάτω 6.116 ’ναν

Ὀχτώὸρη τοῦ 77 στή Πράγα,
ὅπου καταδικάστηκε σέ τρία
χρόνια φυλάκωη 6 Δημοσιογράφος Jiri Lederer, μέλος τῆς Χάρτας 77.
,
Ὁ Jiri Lederer, 011’1v ἀπολογία του, μεταξύ ἀλλων ἀναφέρει
τά ἑξῆς «Αὐτό πού τήν πολιτεία
μας στῆν πραγματικότητα ζημίωσε, αὐτό πού τήν ἠθική αὐθεντία καί τήν ὑπόθεση τοῦ Σοσιαλισμοῦ πράγματι κατεδάφισε

εἶναι αὐτῆ ἡ καταδικαστική ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου. (οί 61116-

. ἡὴ,

τικές ὁργανώσεις. Στό Σοσιαλισμό ὅπου ἡ ἐλευθερία τῆς γνώμης
καί τοῦ τύπου λειτουργοῦν, καί
πού σέὸεται τή δημοκρατική
παράδοση τῆς χώρας 116;. 21:6
Σοσιαλισμό πού δέν καταπιέζει
τήν ἀντιπολίτευση ἀλλά τὴ δέχεται σάν Eva 1101111611 τῆς δημόσιος
γνώμης. Στό Σοσιαλισμό, ὅπως
έμεῖς πρίν δέκα χρόνια προσπαθήσαμε μέ ἀγῶνες νά κατακτήσουμε. Αὐτὴ ἡ προσπάθεισ ουνθλίόηκε 6.116 16 ξένα τάνκς..»
Ἐδῶ 6 δικαστής πῆρε τόν λόγο
ἀπό τόν Jiri Lederer.
Ἀγωνιστές ὅπως 6 Δημοσιογράφος J 1τί Lederer, σέρνονται σέ
δίκες - παρωδίες, καταδικάζον161 σέ φυλάκιση στό ὄνομα τοῦ

σοσιαλισμοῦ, χάναυν κάθε δικαίωμα γιά μιά ἠθική ὑπόσταση
κι ἀνθρώπινη ζωή. Καί νομίζω
ὅτι κάθε ἔντιμος σοσιαλιστής καί
κομμουνιστής
στήν
Ἑλλάδα,
ὅπως καί πανταῦ, πρέπει νά 16χτεῑ στό πλευρό τους καί νά φωνάξει γιά τήν ὑπόθεσή τους...»
Συντροφικά,
Παντελής Καρακάσης
Μάϊντζ Δυτ. Γερμανίας.
1 1.2.1979

Ο Μέ ἀφορμή τό ἄρθρο τοῦ M.
Νικολιαᾴκου «ὁ Θάνατος τοῦ
Πολυτεχνείου» καί τόν ὁιάλογο
πού ἀκολούθησε πήραμε τά
γράμματα πού ἀκολουθοῦν καί
ἀναφέρονται κυρίως στά περιθωριακά κινήματα
Ο Ἡ ΚΛ. γράφει.Ἀγαπητό “Αντί,
Παίρνω ἀφορμή νά σοῦ γράψω
ἀπό τό γράμμα πού ἐστειλε τό
Ἀπελευθερωτικό Κίνημα Ὁμοφυλόφιλων Ἑλλάδας στό ”Αντί.
Οῐ ἀπόψεις πού ἐκθέτει μέ δρίσκουν σέ γενικές γραμμές σύμΜ’ αὐτή τήν ἀφορμή λοιπόν,
θά ’θελα νά ἐκφράσω μερικές
σκέψεις μου πάνω στή νοοτροπία

τῆς Ἑλληνικῆς ”Αρωτερᾶς, καί
τό ρόλο πού πρέπει νά παίζουν
ἀδέσμευτα 11591061116 06v 16
T6 ὁτι ἡ ἀριστερά στῆν Ἑλλάδα κυριαρχεῖται ἀπό «1101391τανικές», «πεπαλαιωμένες» καί

«ἀνδροκρατικές» νοοτραπίες είναι ἀρκπά γνωστό; τό ξέρουμε
ἀκόμα πιό 611506 έμεῖς οί γυναῖκες, πού ὀλέπουμε νά ἀναπαράγονται στά λεγόμενα ἐπαναστατικά κόμματα δλες οί ἀντιδραστικές νοοτραπίες πού κυριαρχοῦν στάν [διο τόν ὲλληνικό 1101νωνικό σχηματισμό α’ ὅ,τι θέματα
ἀφοροῦν 16 σέξ, τά ἢθη, 11’] θέση
τῶν δύο φύλων, τήν οἰκογένεια
κ.α. πολλά.
Ἔτυχε νά διαὸάσω τό περιοδικό τοῦ Α.Κ.Ο.Ε. καί ξαφνικά

5166 11600 εἶναι ἀκόμα καί στενά
πολιτικά ἐπικίνδυνα νά ὑπάρχει
μιά τέτοια «ἀνισομερής ἐπανα0161111611116» (716 νά ἐγκαινιάσω
ἐναν καινούργιο 690): 16 νομο51

ἐλληνική κυὸέρνηση καί τό νομοσχέδιο πού ἀπειλοῦσε τούς ὁμοσχέδιο μέ τό ὁποῖα ἀπειλοῦσε
φυλόφιλους καί πού κανένα ἀριτούς ὁμοφυλόφιλους — οὔτε λέξη
στερό κόμμα δέν τόλμησε νά
στό ANTI! Μέ ἀφορμή τήν κινηκαταγγείλει ἦτἀν μιά σοόαρή
τοποίηση αὐτή φάνηκε ὅτι πολλά
ἀπειλή γιά κάθε πολίτη ἀφοῦ
εὐρωπαϊκά κόμματα ὑποστηρίὅπως ξέρουμε εἰναι ἀδύνατον νά
ζσυν ἐνεργά τούς ὁμοφυλόφιἀποδειχθεῖ
«ἰατροδικαστικά»
λους; τό Ὁλλανδικό, τό Ἀγποιός εἶναι καί ποιός δέν εἶναι
γλικό, τό Σουηδικό καί κορυκυρίαρχα ὁμοφυλόφιλος. “Ηταν
φαῖες προσωπικότητες τοῦ Γαλμιά ἀπειλή ἀκόμα καί γιά τά ἀριλικοῦ Κ.Κ.; ὁ Ζάν Ἐλλενστεϊν
στερά κόμματα καθ’ ἑαυτά, ἀφοῦ
(δΙντής τοῦ Κέντραυ Μαρξιστιἡ ἀστυνομία θά μποροῦσε νά ἐκκῶν Μελετῶν καί Ἐρευνῶν) καί
6ιάζει ὁμοφυλόφιλα μέλη τους μέ
ὁ Αουῑ Ἀλτουσσέρ. Πρόσφατα
τήν ἀπειλή δημοσίευαης στοιχείων της πού θά ἀποδείκνυαν, “διάόασα κάπου (νομίζω στῆν
((Ἐλευθεροτυπία») δτι ἀκόμα καί
τήν ὁμοφυλοφιλία τους.
τό Κομμ. Κόμμα Ἱσπανίας καί
Τί μποροῦμε νά κάνουμε γιά νά
ξειτεράσουμε τή δοσμένη αὐτῆ
ἀλλα 4 κόμματα τῆς Ἰσπανικῆς
κατάσταση; Ἐδῶ, πιστεύω ὅτι ἡ
ἀντιπολίτευσης ἔστειλαν διαμαρὃασική εὐθύνη πέφτει στά κομτυρία στῆν “Ελλ. Βουλή πού ὅχι
ματικά ἀδέσμευτα περιοδικά τῆς
μόνο καταδίκαζαν τό ἑλληνικά
ἀριστερᾶς. Θά ἐπιχειρήσω ἐναν- νομασχέδιο ἐνάντια στούς ὁμοπαραλληλισμόῑ ἀν τά ἀριστερά
φυλόφιλους ἀλλά δήλωναν ὅτι
κόμματα καί όργανώσεις εἰναι τό
ἐδῶ καί πολλά χρόνια ὑποστηρί-

Ο Ὁ Σ. Βλάχος γράφει.
Ἀγαπητό «ANTI» ᾗ

Στό τελευταῖα τρίμηνο παρακολουθῶ ἀπό τίς στῆλες τοῦ
«Διάλογου» τίς θέσεις πού παίρνουν ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικαῦ
ἀπέναντι στίς ἐκδηλώσεις τῆς 17
τοῦ Ναέμὸρη. “Αν κατάλαὸα
καλά ὑπάρχει μιά κατηγορία ἀνθρώπων πού θέλει αὐτή τή μέρα
σά μέρα περισυλλογῆς, αὐτοκριτικῆς, σύγκρισης τοῦ «τώρα» σέ
σχέσει μέ τό «τότε». Ἀπό τήν
άλλη μεριά ὑπάρχει άλλη κατηγορία ἀνθρώπων πού θέλει τῆν
ἡμέρα αὐτή πανηγυριώτικη σέ
τρόπο πού νά ἀφήνεται ὁλότελα
λεύτερη ἡ ὁλοκλήρωση τῆς λαϊκῆς

ἐκφρασηςΛυπᾱμαι πού θά ὀπογοητέψω
καί τούς μέν καί τούς δέ, ἀλλά
πρέπει νά πῶ ὅτι καί τό Πολυτεχνεῑο, ὅπως καί τόσες ἀλλες τραγικές στιγμές τῆς ἐλληνικῆς καί
τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, θά πε-

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ KAI ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ

ράσει, ἀργά ἢ γρήγορα, ὑπό τή
«σῶμα» τῆς ἐπανάστασης ,ἐνα
ἀδέσμευτο περιοδικό πρέπει νά
παίζει τό ρόλο τῶν «αἰσθητηρίων
ὀργάνων» πού κρατοῦν τό ἐπαναστατικό κίνημα σέ ἐπαφή μέ
τόν ἐξω κόσμο.
Δυστυχῶς, διαδάζοντας τό
ANTI ἐχω συχνά τήν αἰσθηση ὅτι
ἀντί νά κοιτάζει πρός τά ἐξω (τό
κίνημα τῶν γυναικῶν, τόν ἀγῶνα
τῶν ὁμοφυλόφιλων, τίς 6αθειές
ἀλλαγὲς στῆν Εὐρωπαϊκή ἀριστερά κ.λ.π.), ἁπλῶς ὅραχυκυκλώνει τῆν ήδη ὑπάρχουσα κατάσταση μέσα στῆν ἐλληνική ἀριοτεράῑ ἀντί γιά μάτια, αὐτιά καί
ὅσφρηση γίνεται ὁ καθρέφτης
ὅπου ναρκισσεύεται καί αὐτοῖκανοποιεῖται, στίς ξεπερασμένες
νοοτροπίες της.
Γιά νά εἰμαι συγκεκριμένηῑ
ἀπό τό περιοδικό τοῦ Α.Κ.Ο.Ε.
(τὸ ΑΜΦΙ) πού ἔτυχε νά διαδάσω, εἰδα ὅτι ἒγινε μιά παγκόσμια κινητοποίηση ἐνάντια στῆν

ἕὶὲἰλέἓῡ ἓγμὲόέοξρῖγῖἕέῗ L?

ζουν τούς ἀγῶνες τῶν ὁμοφυλόφιλων.
Γιά ὅλ’ αὐτά, λέξη στό Ἀντί.
Γιατί; γιά νά μῆν ταραχτοῦν τά
ἥσυχα νερά τῆς παραδοσιακῆς
ἀριστερῆς νοοτροπίας; Ὑπάρχει
ἀλήθεια πιό ἀστεῖα καί τραγικά
φαινόμενο ἀπό μιά στρουθοκάμηλο πού προσπαθεῑ νά κάνει
ἐπανάσταση; Ἀκόμα περισσότερο; μήπως δέν ἀποδείχτηκε
περίτρανα στόν αἰῶνα μσς ὅτι
δέν ὑπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος γιά τήν ἐξέλιξη μιᾶς ἐπανάmum]; ἀπό τήν «ἀνισομερῆ ἐπαναστατικότητα» τῶν φορέων πού
τῆν κατευθύνουν, καί πού ἀνοίγει
τήν κερκόπορτα τῆς ἀντίδρασης
(ὅλῑ σταλινικό φαινόμενα, θυζαναὸισμός, στακχανσόισμός καί
τόσα ἀλλα πού ἀκόμα καί σήμερα
ταλαιπωροῦν τό ἐργατικό κί-

Μ]

σταγωγία θά γίνει τυπολατρεία.
(Ἀπὸ
τόν
ἀπελευθερωτικό
Ἀγώνα τοῦ 1821 ἀπόμειναν οἱ
θλιὸεροί φουστανελοφόροι τῶν
σχολικῶν γωρτῶν, οἰ δεκάρικοι
λόγοι τῶν προϊσταμένων σέ 6αρυεστημένες ὁμάδες ἐργαταῦπαλλήλων καί μιά παρέλαση στραΤό Πολυτεχνεῑο ἠταν ἀποτέλε-

σμα μιᾶς κωροκρονικῆς συγκυρίας δσμῶν, καταστάσεων καί

φυσικῶν προσώπων, ἠταν δη-

γιά

τῆ

νόημα τοῦ Πολυτεχνείου τό ένοιωσαν στήν πληρότητά του μόνο
οί πριιηαγωνιστές σάν ἀποτέλεσμα ἐμπειρίας μέσα ἀπό πράξη
καί ἠ ἐμπειρία δέν μπορεῖ νά
μεταὸιῧαστεῖ ἀλλά μόνο νά περιγραφεῐ,’ νά γίνει δηλαδή γνώαη.
Κάθε προσπάθεισ διατήρησης
τοῦ νοήματος τῆς 17 Νοέμόρη
τοῦ ’73 πέρα καί ἐξω ἀπό τούς

φιλοξενία,

τότε ἀγωνιστές εἶναι ἐπαινετή,

κεῖσο

ἀλλά, τελικό, μάταιη.
Μιά, ἀς τήν ποῦμε, περιπλοκή
τοῦ διαλόγου γιά τίς ἐκδηλώσεις

στῆν ἐπέτεια τῆς 17 Ναέμὸρη’

ἔτινε μέ τήν ἀφορμή τῆς συμμετοχῆς α’ αὐτές τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Κινήματας Ὁμοφυλόφιλων
Ἑλλάδος καί ἐπειδή ὁ κ. Μ. Νικολινάκος χαρακτήρωε αὐτή τῆ
συμμετοχή σάν «ἐκδηλη ἐκφραση
ἐκφυλισμοῦ».
Μ’
ἕνα . τους
γράμμα στό τεῦχος 117 ἐκπρόσωπαι τοῦ Α.Κ.Ο.Ε. κατηγοροῦν
τόν κ. Νικολινάκσ γιά ἀστική καί
μάλιστα μικρααστική παρέκκλωη
καί δίνουν μερικές θέσεις σχετικές μέ τούς στόχους τοῦ Κινῆμα-

σταχυ
’ Ξάνθου 7 Κολωνσκι

αντικειμενα
Δημήτριοι] Γουναοη 30 ΘεσσσΛονίκη

τος.

Ἡ λέξη

EPFAZTHPIO:
;

Φανερωμενης 48 Χολσογος.

κής ὁμάδας εἰναι δύο, ἡ ἐπιὸίωση
τῶν μελῶν της καί ἡ παραγωγή

νέων μελῶν. Oi ὁμοφυλόφιλοι εἰναι ἐκφυλισμένα ἀτομα γιατί
διαστρέφουν συστηματικά καί
πάντα τὴ διαδικασία τῆς ἀναπαραγωγῆς. Ἡ προσπάθεισ πού κάνουν
οἱ
ἐκπρόσωποι
τοῦ
Α.Κ.Ο.Ε. νά συνδέσουν τήν ἀποδοκιμασία τῆς ὁμοφυλόφιλίας μέ
τό ἀστικό ἦ καί τό μικροαστικό
’”κατεστημένο εἶναι ἀστσχη γιατί ἡ
ἴδια ἀποδοκιμασία ὑπάρχει καί
στίς χῶρες τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ σάν ἐνστικτώδικη λαϊκή
ἀντίδραση στῆν ἀντικοινωνική ἤ
ἔστω ἀ-κοινωνική δραστηριότητα
τῶν ὁμοφυλόφιλων. T6 ἴδω

άστοχη ἠταν καί ἡ προσπάθεισ
αὐτῶν τῶν ἐκπροσώπων νά δώσουν μιά μαρξιστική κάλυψή στό
Ἀπελευθερωτικό Κίνημα Ὁμοφυλόφιλων Ἑλλάδας,
’0,μαρξισμός σά φιλοσοφικῆ
σκέψη καί σάν πολιτική πράξη
ἐχει 6ασικό στόχο τήν ἀπαλλαγή
τῶν λαῶν ἀπό τήν ἀνέχεια, καί

λαδή μιά ἰστορική στιγμή καί σάν

τέτοια εἶναι ἀνεπανάληπτη. Τό

νῆμα)-

Εὐχαριστῶ

ται γιά νά χαρακτηρίσει περιπ-τώσεις σάν τίς δικές τους. Στὴν
6ιολογία σάν ἐκφυλισμός χαρακτηρίζεται ἡ ὑπόστροφη ἐξέλιξη
ἑνός ίστοῦ ἡ συστήματος ἰστῶν σέ
τρόπο πού νά μήν μποροῦν νά
ἀνταποκριθοῦν στίς λειτουργικές
ἀνάγκες τοῦ ὀργανισμοῦ. Στό
κοινωνικό πεδία ἐκφυλισμένα εἰναι τά ἀτομα ἐκεῖνα πού ἐνῶ
ἐχαυν ἀνατομικολειτουργική ἀρτιότητα δέν ἐξυπηρετοῦν, μέ δικὴ
τους ὑπαιτιότητα, τίς ἀνάγκες
μιᾶς καινωνικῆς ὁμάδας. Οί θεμελιακές ἀνάγκες μιᾶς κοινωνι-

’

-. TnA.6521725
.

«ἐκφυλισμός»

θεν

κανείς μαρξιστής φιλόσοφος ἥ
μαρξικός πολιτικός δέν εἰπε ποτέ
πώς ὁ μαρξισμός θά ἱκανοποιεῖ
σεξουαλικά ἢ ἀλλα 6ίτσια.
Ἡ ἀμφιὸσλίατῶν ἐκπροσώπων
τοῦ A.K.O.E. γιά τήν ὗπαρξη
,«ὀιπολύτων ἀνδρῶν» καί «ἀπολύτων γυναικῶν» θά συζητηθεῖ μόλις φανεῖ ἡ περίπτωση γυναίκας
πού ἔχει γονιμοπαιηθεῖ ἀπό γυ-

ναίκα ἡ ἄντρα πού ’ἐχει γονιμοποιηθεῖ ἀπό ἄντρα. Μέχρι τότε ἡ
φύση θά τούς ὅεὸαιώνεικαθημερινά γιά τό ἀντίθετα.
Ἡ ἐπίθεση τοῦ Κινήματος ἐν·
άντια στῆ Χαύντα καί στόν καπι-

ταλισμό εἰναι ἐκδήλωση ἀχαριστίας.Στήν Χούντα εἰχαν οἰ δμοφυλόφιλοι ἐπιφανεῖς ἐκπροσώπους, ὅπως εἰπώθηκε στῆ διάρκεια τῆς δίκης τῶν πρωταίτιων
τῆς δικτατορίας, καί σέ καπιταλιστικές χῶρες ὅπως ἡ Δανία, ἡ
Ἀγγλία, ἡ Σουηδία, κ.ἀ. ἡ νομική
προστασία καί ἐξυπηρέτηση τῶν
ὁμοφυλόφιλων εἰναι τέτοια πού·
τὴ ζηλεύουν καί ἀλλες κατηγορίες πολιτῶν.
Ὀλοι συμφωνοῦμε πώς πρέπει
νά ἀπελευθερωθοῦν οἰ ὁμοφυλόφιλοι ἀπό τήν ἀλλοτρίωση γιατί

ἔπρεπε νά ἐνοχλήσει τούς ἐνδια-

πραγματικά εἰναι ἄτομα ἀλλο-

φερόμενους γιατί δέν εἰναι τίποτε

τριωμένα ἀπό :6 πάθος τους. Ἡ
ἐπιστήμη ἔχει στή διάθεσή τους
καί τά μέσα καί τίς μεθόδους καί

περισσότερο ἀπό τόν εἰδικά έπιστημονικό ὅρα πού χρησιμοποιεῖ-

τούς εἰδικούς ἐπιστήμονες.
Πέρα ἀπό τίς ἀόριοτες γενικότητες 7:6 καταπίεση, ἀλλοτρίωση

1:.6. εἶναι πολύ δύσκολο νά καταλάόει κανείς ἀπό τό γράμμα τῶν
ἐκπροσώπων τοῦ κινήματος τούς
στόχους τοῦ κινῆματός τους καί
πιό εἰδικά ποιοί καταπιέζουν καί
ποιοί ἐκμεταλλεύονται τούς ὁμοφυλόφιλους. Οί ὁμοφυλόφιλοι

πού εἶχαν κάποιες ίκανότητες δέν
ἐμποδίστηκαν ποτέ, 61:6 κανένα
καί μέ κανένα τρόπο στήν ὅποια
καριέρα διάλεξαν. Ὁ Πελοπίδας,
ὁ Ἐπαμεινώνδας, 6 Ἀλέξανδρος
6 Μακεδόνας, ὁ Ἰούλιος Καίσα90;, 6 Κίπλιγκ, ὁ Πόε, 6 πρώην
Γεν. Γραμματέας τοῦ Ο.Η.Ε.
Χάμμερσκελντ διέπρεψαν στίς
πιό διαφορετικές δραστηριότητες
χωρίς νά ἀντιμετωπίσουν τῆν
παραμικρὴ ἀντίδραση καί καταπίεση μέ ἀφορμή τό πάθος τους.
Συναντοῦν ἀντίδραση μόνον ὅταν
γίνονται ἐπίμονα φορτικοί σέ
ἀνύποπτους ἀνθρώπους καί ἀνὴλικα ἀτομα, στῆν προσπάθειά
τους νά 69067 ὁμόφυλα σεξουαλικό σύντροφα.
Τά μεγάλα καί ἀξεπέραστα
προὸλῆματα τῶν ὁμοφυλόφιλων

’Ὀλοι μος πλέον ξέρουμε ὅτι ἡ

ἕως καί σήμερα πού κυὸερνά τόν
ἀτυχο αὐτό τόπο. Νά χιλιογραφτεῑ πόσες φορές κατέστρεψε τήν
Ἑλλάδα οἰκονομικά καί στρατιωτικά. Ποιές ἧταν τέλος πάντων αὐτές οἱ αὐθεντίες,,οἱ σωστῆρες, οἱ εὐεργέτες - διαθαζε
κλέφτες - πού κρατοῦσαν τήν
τύχη 106-161106 πού ποτίστηκε
χίλιες φορές μέ τό ζεστό καί
ἀθῶοαῖμα παλικαριῶν πού πίστεψαν στὴν ΠΑΤΡΙΔΑ - ΘΡΗΣΚΕΙΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, σύνθημα πού τούς ταίριαζε καί τούς
ταιριάζει νά ἀλληλοσκοτώνονται
ἄλλοι, γιά νά ἐπιδιώνουν αὐτοί;

ἑκάστοτε δεξιά εἶναι 6 τοποτηρητὴς τῆς ντόπιας καί ξένης ὀλιγαρχίας, ὁ φύλακας τῶν πρανο010611017, 6 ἐκφραστής ὅλων ὅσων
πιστεύουν στὴν ἀντίδραση, πού
ὅμως μέ τίς ἑκάστοτε καιροσκοπικές μηχανορραφίες της κατορθώνει καί ψηφίζεται ἀπό τούς
«ἀφελεῖς» ὑποψήφισυς - ἐπιχειρηματίες, ἀγρότες καί ἐργάτες πού περιμένουν τῆν ἑπομένη τῶν
ἐκλογῶν δτι θά ἐγκαταλείψουν
τήν χιλιοϊδρωμένη γῆ ἠ τό ποτι-

σμένο μέ αἶμα ἐργοστάσιο καί 96
φορέσουν παπιόν ἡ μεταξωτή
7906610.
Χρόνια καί χρόνια τώρα 016
συνέδρια
τῶν
δημοκρατικῶν
κομμάτων κυριαρχεῖ ἡ ἀπόφαση.
Πληροφόρηση :06 ἁπλοῦ μή

Αὐτὴ πρέπει νά εἰναι ἡ ἐνημέρωση
τοῦ
Ἕλληνα.
Ὀκτώ
ἑκατομμύρια φυλλάδιο ὀλιγοσέλιδα μέ τόν τίτλο; NA IIOIOI
ΠΡΟΔΩΣΑΝ

προνομιοῡχου ψηφοφόρου, πληροφόρηση τοῦ μικρααστοῦ, πληροφόρηση τοῦ ἀστοῦ, πληροφόρηση τοῦ κάθε Ἕλληνα γιά κάθε

.

ἀπογσήτευση. Τό δεύτερα εἶναι
ὅτι 600 προχωροῦν στὴν ἡλικία

όρίσκουν ὅλο καί πιό δύσκολα
ὁμόφυλους σεξουαλικούς συντρόφους κι αὐτό τούς ὁδηγεῖ σέ
πολύ μελαγχολικές καί πικρές
σκέψεις. Αὐτά τούς δημιουργοῦν
έντονα συναισθήματα μειονεξίας
πού θρίσκουν διέξοδο στὴ μετατόπιοη τῆς ἐνοχῆς.
Γράφω αὐτό τό γράμμα έχοντας ἐπίγνωση τῶν δυσάρεστων
ἐντυπώσεων πού θά δημιουργήσαυν αὐτά πού λέω, γιατί πιστεύω πώς πρέπει νά συνηθίσουμε νά ὃλέπουμε τὴν πραγματικότητα ὅπως εἶναι, ὅσα δυσ-

άρεστη κι ἀν εἶναι.
Μέ ἐκτίμηση
Σ. ΒΛΑΧΟΣ

. ωᾞ-εω--πῑέαειιιτ v
«ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ
ΓΙΑ TON ΛΑΟ»
Ο Ἕνας φίλος

ἀναγνώστης -

πού ὅπως μᾶς γράφει «δέν εἶναι
καμιά προσωπικότητα» - διαπνέεται ἀπό μιάν ὑπέρμετρη αἰσιοδοξία γιά τήν πειστικότητα
τῶν ἐπιχειρημάτων καί τῆς προπαγάνδας. Ἰδού.Μά ἐπιτέλους τί θά γίνει μέ μᾶς
τούς Ἕλληνες Ὡς πότε ἡ σκοταδιστική φασιστικὴ δεξιά καί άλλατε αὐτοανομαζόμενη «Δημοκρατικήδεξιά» θά κυῧερνᾶ αὐτόν τόν 161:0:

ΕΛΛΑΔΑ.

τότε νά εἶστε σίγουροι ὅτι ἡ ση-

εἶναι δύο. Τό πρῶτο εἶναι 6:: δέν
μποροῦν ποτέ νά ἀποδώσουν
ὁλοκληρωτικά τό ρόλο πού ἐπιμένουν νά παίζουν γιατί τούς
λείπουν τά ἀπαραίτητα ἀνατομικά ὄργανα καί οί ἀναγκαῖες
λειτουργικές δισδικασίες μέ 61:0τέλεσμα νά ἐχουν κάθε φορά μιά

ΤΗΝ

Ὁ κάθε Ἕλληνας μικρός καί μεγάλας, ἀκροδεξιός, δεξιός, κεντρῶος, ἀριστερὸς, ἀναρχικός νά
προμηθευτεῖ :6 61611109611: καί

J
τί πσὺ τόν ἀφορᾱ. Ξεκινᾱνε κλι061::0. Γίνονται συγκεντρώσεις
ἀπό τούς ἰδίους 716 τούς ῖδιους,
ἐνα δυό μῆνες καί μετά πίσω 0:6
ἐνδοκαμματικά προὸλὴματα. Καί
ὁ ἀγρότης, 6 ἐργάτης, 6 νεολαῖος,
6 κάπως προὸληματιζόμενος αὐ16;, μή έχοντας πού νά ἐκτονώσει
τὴ δύναμὴ του τό ρίχνει 016 «ἀλλότρια». Καφενεῐο στίς ἀγρατικές
περιοχές καί ὅταν λέμε καφενεῖο,
ἐννοοῦμε ὧρες δλόκληρες- μέσα
στούς καπνούς μέ τά λιγοστά
χρήματα - πού προορίζονταν γιά
κάτι ὠφέλιμα - ἐτοιμα νά κάνουν
φτερά 6:07 ἡ καλά, σέ πανελλά-

δική κλίμακα, πημὲνη μηχανή
ἔχει φούλ 106 ἂσου καί ὁ ἀπλη-

ροφόρητος ἀγρότης μας νόμιζε
ὅτι ἡ κέντα του ἠταν πολύ δυνατή. Μπουζαὺκια 6 ἐργάτης τῆς
πόλης γιά νά ἐξισωθεῖ μέ τόν
6ιομῆχανο, μιά καί αὐτός ψήφισε
«πεφωτισμένη» δεξιά. Καί ὁ νεολαῖος ψάχνει νά 6951 κάποια
δουλειά πού νά μὴν ἐργάζεται

γιά νά ἔχει ἐλεύθερες ὧρες γιά
«χόμπυ», ἴσως νά ψάχνει νά θρεῖ
μιά θέση διευθυνταύ κάποιας
νεοσύστατης μικρῆς εὐκαιριακῆς
ἑταιρείας.
Χρόνια λοιπόν ἡ Δεξιά 6910115—
ται στήν ἐξουσία καί θά 6910115—
ται πολλά ἀκόμη (μήν περιμένετε
τὴν αὐτοκαταστραφή της) 6:07 ἡ
πληροφόρηση τοῦ Ἕλληνα πολίτη δέν πάρει τὴ σωστή καί δυναμική μορφὴ της. ”Οχι-,πλέον τί

θά κάνουμε έμεῖς ὅταν-ζ ἐρθουμε
στὴν ἐξουσία, γιατί αὐτά εἶναι
γραμμένα καί χιλιοεῇυτωμένα,
ἀλλά τί ΕΙΝΑΙ καί τί ΕΚΑΝΕ ἡ
δεξιά 61:6 :6 1821, ναί ἀπό τότε

,

μερινή μειοψηφία πού κυόερνᾱ
τόν τόπο θά δεχτεῖ ἀνεπανόρθωτα πλῆγμα σέ σημεῖο πού καί
αὐτοί οί δημοκράτες στυλοὸάτες
της - διάόαζε στρατιωτικοί - θά
τήν ἐγκαταλείψουν.
Ἀν προὸληματίζεστε γιά τά
κείμενα αὐτά, ὑπάρχουν· ὅσα γιά
τά ἐξοδα, ἄν τά κόμματα τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης δέν
τά διαθέσουν, 6; ἀπευθυνθεῖτε
στούς Ἕλληνες Δημοκράτες, πού
θέλουν ἐπιτέλαυς νά μαθευτεῖ
πώς 67 1:61:010; πρόδωσε τήν
Ἑλλάδα - καί όχι μιά φορά - αὐτός εἶναι ἡ δεξιά, οἱ αὐτοανομαζόμενοι καί αὐτοαποκαλούμενοι
ἐθνικόφρονες πού μέ τό πρῶτο
σημάδι μιᾶς «ἁπλῆς κακοκαιρίας» διοχετεύουν στό ἐξωτερικό
μερικά ἐκατομμύρια τά ὁποῖα δέν
ἐπιστρέφουν ποτέ.
Πράταση μου λοιπόν εἶναι νά
δημιουργηθεῖ μιά ἐπιτροπὴ ἡ
ὁποία θά συντάξει τό ὀλιγοσέλιδα ὂιῧλιαράκι καί θά ἀναλάὸει
τόν συντονισμό γιά τό μοίρασμά
του δωρεάν ἤ σέ συμῧολικὴ τιμὴ,
ἀφοῦ ἡ ἐκδοση θά εἶναι ἀπό τόν
λαό γιά τόν ἴδια τόν λαό. Κι’ 67
αὐτὴ ἡ ἐπιτροπὴ δέν μπορεῖ νά
γίνει, ἃς ἀναλάόει μιά πρωτο6ουλία τό περιοδικό σας πού
τόσο ἀντάξια κρατάει τὴν ἀγωνιστικότητά του μιά καί ἔρχεται σέ
σύγκρουση μέ τόν ἰσχυρό ἄνδρα
τῆς Κυθέρνησης. Θά θρεῖ πολλούς πού θά θέλουν νά θοηθή-

σουν. Βέὸαια, 96 ἦταν προτιμότερη
μιά
ἀντιπροσωπευτική,
λαϊκή ἐπιτροπὴ, ἀν καί ὑπάρχει
περίπτωση νά διαὸρωθεῖ ἀπό τήν
καιροφυλακτούσα
νυχθημερόν
καθεστηκυία τάξη, καί νά χαθεῖ
E10: 016 εὐκαιρία πραγματικῆς
ἐνημέρωσης “ μέ ὅραχυπρόθεσμα,
καί μακροπρόθεσμα κέρδη γιά
τόν ἑλληνικά λαό.
Εὐχαριστῶ γιά τήν φιλοξενία
Ἀγωνιστικά-

Λ.Ε.Κ.

TO
HOAITIZTIKO
KINHMA
M16 παρέμὸαση στή συζήτηση
τοῦ «ANTI» γιά τό πολιτιστικό
κίνημα.
0) Ἐπίκαιρη καί ἀναγκαία εἶναι
ὴ ἐρευνα πού κάνει τό ANTI γιά
τό πολιτιστικό κίνημα. ἰ
Τό πρῶτο κείμενο τοῦ Θανάση
Πλατιᾱ μοῦ δίνει ἀρκετές ἀφορμές γιά νά διατυπώσω τίς θέσεις
μου καί νά προσπαθὴσω νά δώσω
ὁρισμένες ἀπαντήσεις 016 ἐρωτήματα πού ἐμμεσα μπαίνουν ἀπό
τόν προὸληματισμό τοῦ Θ.Π.
6) Ὁ Θ.Π. στό κείμενό του γράφειῑ «... Στόν ἀγώναῇτου λοι-πάν
κατά τῆς ἀρχουσας ίδεολογίας
τοποθετεῖται ἀπό τὴ μιά πλευρά
ἡ δράση τοῦ πολαϊστικοῦ κινήματος καί εἰδικότερα τοῦ πολιτιστικοῦ. Ἡ ἄλλη πλευρά τῆς δρά-

011; του ,ᾗταν ἡ προσπάθεισ δημιουργίας κουλτούρας, ὅχι πιά σέ
σχέση με’ τήν ἀντιπαράθεση, ἀλλά
σέ πλαίσια γενικότερης δημιουργίας». Πιστεύω πώς τό ξεχώρισμα αὐτό πού ἐπιχειρεῖ ὁ ΘΠ.
γιά τούς στόχους τοῦ πολιτιστικοῦ κινήματος σέ ἀμυντικούς
(ἀντιπαράθεση μέ τήν ἄρχουσα
ἰδεολογία) καί σέ δημιουργία
μιᾶς νέας κουλτούρας δέν εἶναι
σωστό, Σίγουρα αὐτοί εἶναι οἶ
στόχοι τοῦ πολιτιστικοῦ κινήματος στή σημερινή φάση. Ἡ διάκριση αὐτὴ δέν εἶναι σωστή γιατί
μέσα 61:6 τὴ δημιουργία μιᾶς
νέας κουλτούρας - ἀπαλλαγμένης
ἀπό τή μεθοδολογία παραγωγῆς
καί μετάδοσης τῆς ἀρχουσας
ίδεολογίας, - θά γίνει ἡ ἀντιπαράθεση. ”Αρα ἀντιπαράθεση καί
δημιουργία εἶναι ἀναπόσπαστα
συνδεδεμένες.
γ) Σωστά παρατηρεῖ ὁ Θ.Π. ὅτι
τό

ΘΕΑΤΡΟ,

ὁ

KINHMATO-

ΓΡΑΦΟΣ, ἡ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ἡ
ΜΟΥΣΙΚΗ ἐχουν δημιουργήσει
ΠΟΛΙΤΙΚΑ E970. ‘H δημιουργία
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ἐργων δέν εἶναι
Eva 95600 τῆς ἐποχῆς ὅπως πολλοί θά ἰσχυριοτοῦν. Στή γενικότερη πολιτική τῶν προοδευτικῶν
δυνάμεων ἡ δημιουργία ΠΟΛΙ-

ΤΙΚΩΝ ἐργων εἶναι μιά συνιστώσα δύναμη πού μαζί μέ ἀλλες
θά συνθέοουν τήν κοινή συνισταμένη, πού δέν εἶναι άλλη ἀπό τήν
κοινωνικὴ ἀλλαγὴ. A616 δέν σημαίνει 6έ6αια ὅτι :6 πολιτιστικό
κίνημα θά παραμελήσει τὴν
παραγωγή ἄλλων μορφῶν έργων.
δ) Ὁ Θ.Π. στό τέλος τῆς παραγράφου Α κάνοντάς κριτική
πάνω 016 πολιτικά E970 γράφει
ὅτι ἡ τάση αὐτή λειτούργησε 6.9711::1:6 πολλές φορές στῆν ποιότητα καί στῆν ἀναζήτηση τρόπων
53

παραγωγῆς καί μετάδοσης τῶν
ἐργων.

Τήν παρατήρηῠη οιῡ·ῑή τήν δὲκομαι χωρίς καμμιά ἐπιφύλαξη,
ἀλλά θάθελα νά προσθέσω 059:κές ἐκτιμήσεις, Ἡ ἀρνητικὴ λει.τσυργία σέ 6690; τῆς ποιότητας
μπορεῖ νά δικαιολογηθεῖ μόνον
ἀν δεχτοῦμε 6:: E7175 ατήν προσπάθεισ τῶν δημιουργῶν νά ὲκλαῖκεύσουν τόν 11906111000006

1011;.
”Οσο ἀφορᾱ τὴν ἀρνητικὴ λειτουργία σέ 6690; τῆς ἀναζήτησης
νέων μέσων παραγωγῆς καί

μετάδοσης, αὐτό εἶναι ἕνας τομέας 0167 ὁποῖο πρέπει νά 0:90φεῐ τό πολιτιστικό κίνημα μελετῶντας τίς ἰδιομορφίες τῆς ἐλληνικής κοινωνίας (ἰδιαίτερα τήν
δεκτικότητά της, τόν 6αθμό πλη-

ροφόρησης,

τήν

πολιτιστική

εὐαισθησία καί τόν 09061110005) Σωστή ἡ παρατήρηση τοῦ
GIL ὅτι γιά τῆν (”κνάπτυιξοῆι τοῦ
κυρίου φορὲα τοῦ πολιτ ικοῦ
κινήματος, τοῦ φοιτητικοῦ, εἶναι
ἡ λανθασμένη λειτουργική του.
Oi διαδικασίες σήμερα στό πολιτιστικό κίνημα 6ασίζανται στίς
πολιτικές δισδικασίες. Ὁ τρόπος

τόν Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο, τόν
Στρατάρχη Τίτο, τόν Κώνσταντῖνο, τήν Παξινοῦ, τόν Ὠνάση,
καί γιά 45 περίπου ἀλλα
πρόσωπα ἐπικαιρότητας. Κατά
τὴν ἴδια λογική, ἀλλοι μέ χαρακτηρίζουν ἀριστερό, άλλοι Πασοκτσῆ, ἀλλοι 6ασιλικό κ.λ.π. Ἡ
κρίση εἶναι ἐλεύθερη καί ἑπόμενα
δέν ἀγανακτῶ καθόλου μέ τίς
κρίσεις τῶν ἄλλων γιά τό
πρόσωπό μου.
2. Τό ἐπαγγελματικό μου ἦθος,
ἡ 15χρονη δημοσιογραφικὴ μου
καριέρα καί ἡ συναδερφική συμ’περιφορά σέ κλαδικές ἀπεργίες

307. Δ.Α. Μιά δύναμη πού κατά
τή γνώμη μου έχει τίς περισσότερες ἐπεξεργασμένες θέσεις γιά :6
πολιτιστικό κίνημα, ἀλλά πού
δυστυχῶς δέν μπόρεσε νά πείσει
τίς ἀλλες παρατάξεις γιά τήν ἀλλαγὴ τῆς λειτουργικῆς τοῦ πολιτιστικοῦ κινήματος καί γιά τή

κάραξη νέων δρόμων δημιουργίας καί ἀναζήτησης. Ὄλη αὐτή
ἡ κατάσταση ὀφείλεται στίς διαμάχες τῶν κομματικῶν τους 0oρέων, πού δυστυχῶς δέν ἐχουν
πεισθεῑ ὁλοι γιά τὴ σχετική αὐτονομία τοῦ πολιτιστικοῦ χώρου.
ζ) Οί στόχοι καί ἡ γενικότερη
πολιτική τοῦ πολιτιστικοῦ κινή-

εἶναι δεδομένα καί ἐλέγχονται
ἀπό ὅλους σχεδόν τούς συναδέρφους 1:06 μέ γνωρίζουν καί έχουν
συνεργαστεῖ μαζί μου. ”Εχω ένα
λευκό παρελθόν καί κανείς δέν
μπορεῖ νά μέ κατηγορήσει γιά
ὁτιδήποτε
ἀντισυναδερφικό,
ἀντιδημακρατικό, ἀνελεύθερα.
3. Στά χρόνια τῆς 7ετίας, ἐκδότης περιοδικοῦ 6001; καί σεῖς
πῆγα δυὸ φαρές στό δικαστήρια
(Τριμελές καί Ἐφειεῖο) γιατί δη-

ματος πρέπει νά εἶναιῑ
1. Δημιουργία καί ἀντιπαράθεση,
ταυτόχρονα πρός τὴν ἄρχουσα

ἰδεολογία.
2. Ἀλλαγὴ 0:6 μέσα παραγωγῆς
τῶν πολιτιστικῶν προϊόντων.
3. Μελέτη τῶν στοιχείων τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας 7:6 0'1-05:660011 τῶν ἔργων.
4. Κριτική στάση σ’ όλες τίς θέ-

σεις.
5. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΣΧΕΔῙΑΣΜΟΥ KAI ΣΤΟΝ
ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
KINHMA-

μοσίευσα

ἀποφάσεων εἶναι αὐτός τοῦ κοινωνικοοικονομικοῦ χώρου. Αὐτές

οἰ διαδικασίες εἶναι ἀνεφάρμο0:5; 011'1\1\.101111116 χῶρο πού εἶναι ίδιόμυρφοςκαί σχετικὰ αὖ·
167000; στίς σχέσεις του μέ κοινωνικοοικονομικό χῶρο...
Καί σ’ αὐτή τήν τακτική - (τῶν
πολιτιστικῶν διαδικοσιῶν στό
πολιτιστικό κίνημα) καθώς καί
στή διαφωνία γιά τὴ σχετική 06τονομία ἢ μὴ τοῦ πολιτιστικαῦ
χώρου
ὀφείλεται
κύρια
ἡ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΠΟΛΩΣΗ.
στ) Ἐρχόμενος στήν κριτική τῶν
παρατάξεων πού ἀναφέρει 6
ΘΠ. παρατηρῶ; Ιαν. Π.Σ.Κ.
Προσκολημένη 0:6 «σοσιαλιστικό ρεαλισμό» ἀρνεῖται κάθε τί

πού ἔχει σχέση μέ τήν ἀναζήτηση
γιατί Θά ξεφύγει ἀπό τά «σταλι7016» δογματικά πρότυπά της
(κύρια τοῦ πολιτικοῦ φορέα της).

Καί αὐτό τῆς στερεῖ κάθε εἶδος
πρωτοπορίας, γιατί ἁρνσύμενη

Πιστεύω ότι αἶ προὸληματισμοί
μου αὐτοί θά σταθοῦν ἀφορμή
7:6 τόν προδληματιομό ἀλλων
ὅπως 0169111107 716 μένα τοῦ
Θ.Π., καί μέσα ἀπό τίς στῆλες
τοῦ φιλόξαισυ ANTI νά προκύψει μιά συνθετικὴ 16011 γιά κα-

096011:

αὐτὴ ἡ παράταξη δσο καιρό ἠταν
ήγετική δύναμη στό φαιτητικό κίνημα δέν μπόρεσε 76 051066115:
τὴν λειτουργική τοῦ πολιτιστικοῦ
κινήματος καί νά χαράξει νέους

δρόμους ἀναζήτησης, χαρακτηριζόμενη 61:6 016 ἀτολμία πού
πολλές φορές τὴν E0595 110716
στῆν ΠΣΚ.

«ἡ

λογοκρισία

εἶναι

Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601
Τηλ; 732.713·- 732.819
Ο Ἐκδότηςῑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131, Ἀθήνα 601.
Ο “Υτιεύθυνος Τυῐιογραφείαυς .

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Δημοσθένους 153
Καλλιθέα
O Καλλιτεχνική ἑπιμέλειαῑ
ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
O Διαφημίσειςς
ΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΤΤΥ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΚΟΥ
Ο Φωταστοιχειοθεσίαῑ
«ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ» ΕΠΕ
Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ. 748.314 — 713.604
Ο Ἀναι-ιαραγωγῆ φίλμςς
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΤΖΑΝΝΕΤΟΣ
Μετσόθαυ 29
Τηλ. 8221.829
0 “Εκτύιτωσηῑ
Ἐργοστ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιστέρι.
Τηλ. 57.22.201

0 ΚάΘε ἐνυηόγραφο άρθρο
ὲκφράζει τήν Προσωηική
άποψη τοῦ συγγραφέα του

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Erma—_—
Ὲξαμ. 320 δρχ. - “Ετήσισ 640
Ὲτήσια Οργανισμῶν,

Τραπεζῶν, κλι-ιῑ 1.500 δρχ.
Γιά φοιτητές ἐκπτωση 15%

Εξωτερικου
Εὺρώτιη - M5007. χῶρεςι
ἑξάμηνηῑ ....... άηλή δολ. 13
...... ἀεροι-ι. δολ. 16

XOYNTIKOI
XAMAIAEONTI
ΣΜΟΙ

,

Σχετικά μέ τό πορτραῑτο τοῦ E.
Παπαδόπσυλου, πού φιλοτεχνήσαμε καί φιλοξενήσαμε στό τεῦχος 118, πήραμε τήν ἀκόλουθη
ἐπιστολή ἀπό τόν «εἰκονιζό-

μενο»
Ἀξιότιμε κύριε,
μόλις σήμερα πληροφορὴθηκα τό
σχετικό μέ :6 πρόσωπά μου δημοσίευμα στό περιοδικό «ANTI»
(τεῦχος 118) πού ἐκδίδετε καί
παρακαλῶ νά 6110001560515 στό
ἀμέσως ἑπόμενα τεῦχος του καί
τά. ἑξῆς συμπληρωματικά στοι-

'

6. Ξεχωρίζσντας κανείς φράσεις ἀπό ἕνα κείμενα ἤ μερικές
ἐνέργειες ἀπό τή ζωή ἑνός ἀνθρώπου μπορεῖ νά τόν παρουσιάσει ὅπως ἐκεῖνος θέλει καί
ἐπιδιώκει. Μιά τέτοια ὅμως
προσπάθεισ φτάνει καμιά φορά ἀνάλογα μέ τίς συνθῆκες πού
ἐπικρατοῦν - σέ συκοφαντία ἠ
δυσφήμιση. Κι αὐτό δέν εἶναι ἐντιμο - ἀπό καθαρά πνευματικὴ
καί ἀγωνιστική πλευρά.

ἑτήσια; ......... ἀΠλή δολ. 26
....... άεροτι. δολ. 32
Η.Π.Α. - Καναδὰς - Ἀν. Ἀσίας
ἑξάμηνηῑ ....... ἀπλή δολ.
...... 650011. δολ.
5:1’1010: .........ἀπλήδολ.
....... deport. δολ.
Αὺστραλία - “Ωκεονία;

13
20
26
40

έξάμηνηῑ .....,ρτιλή
...... ἀεροπ.
ἐτήσιαι ......... άτιλή
....... άεροη.

13
26
26
56

δολ.
601
δολ.
δολ.

σ.σ. Τά ἀποσπάσματα ἀπό τό ὄιὒλίο τοῦ Κ. Παπαδόπσυλου πού
παραθέσαμε στό τεῦχος 118, πιστεύουμε ὅτι ἀποτελοῦν δείγματα ’
πολιτικῆς στάσης τοῦ συγγράφοντας, καί δέν ἐπιδέχονται ἄλλη
_
ἑρμηνεία. Τίποτε ἄλλο.

α I‘IAAIATEYXH:TIMH δρχ,4ο

Ὅσο γιά τήν 09000911000116τητα τοῦ κ. Παπαδόπσυλου καί
τό πλῆθος τῶν ὄιογραφιῶν πού
ἔχει συντάξει, ἄξιος ὁ μισθός :06!
Τί συνταγματάρχης Παπαδόπουλος, τί στρατάρχης Τίτο,] Τί «Πασοκτσῆς», τί ὅασιλικός] Πάντως
ὁ κ. Ἐ. Παπαδόπσυλος προόάλλει καί σήμερα ἀπό τήν ἐφημερίδα του τήν ἀμνήστευση τῶν ἔγκλειστων τοῦ Κορυδαλλοῦ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
Ο γιά τά 6ι6λιοιτωλεῑα
τῆς Ἀθήνας;
Στά γραφεῖα τοῦ «ANTI»
Δημοχάρους 60, τηλ. 732-713
0 γιά τά 6ι6λιοτιωλεῑα
B. Ὲλλάδαςῑ
Βιθλιοιτωλεῑο
N. Κοτζιᾱ καί Σία O.E.
Τσιμισκῆ 76, τηλ 279.720
Θεσσαλονίκη

O 'E06600010. 511110759:
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗ-ΝΑ 601.
O TIMH TEYXOYZ: δρχ. 25

χειαι
1. Δέν ἔγραψα μόνον γιά τόν
Γ.
Παπαδόπσυλο
6ι6λία.

Ἔγραψα γιά τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου, τόν K. Καρσμανλῆ,

ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

710 υπαψηφιαυς GCE Φοιτητες πανεπιστημιων
σπουδαστες KATE τηλ 3615 403 011075110010
54

ἠταν

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ἔπρεπε νά εὐνοοῦμαι.

·

τήν ὰναζήτηση, τήν ἁμφισῦήῑηση
κάθε εῑδους ἀξιωμάτων καί ἀλάθητων, δέν μπορεῖ νά προσχωρήσει, νά δημιουργήσει...
207. Π.Α.Σ.Π. Δυστυχῶς καί

πού

πνευματική προσόολή» ἀφήνοντας τόν χῶρο τοῦ ἄρθρου λευκό.
5. Σέ κεῖνα τά χρόνια ἐπίσης
δούλεψα 0:6 κρατικά μέσα ἐνημέρωσης μέ τό μικρότερο κασσέ,
χωρίς νά έχω δικές μου ἐκπομπές
ἦ ἐπί πλέον 600165; —— πού 060—
φωνα μέ τήν δική σας μσμφή θά

λύτερο πολιτιστικό κίνημα.
Εὐχαρωτῶ γιά τὴ φιλοξενία

,

διήγημα

«ἀντίθετα μέ τά χρηστά ὴθη καί
ἄσεμνα». Γνωρίζετε ἀπό τέτοιες
στιγμές.
4. Σέ κεῖνα πάλι τά χρόνια,
δημοσίευσα στό ἐξὼφυλλο τοῦ
περιοδικοῦ μου ἕνα καγκελόφραχτο παράθυρο φυλακῆς καί τήν

-αντί .

ενοι-11110)

ΛΑΟΥΡΑ KONTI

TI εἶιναι n Οικολονιο _

Ειδικος
στα
νομισματα
και
μοναδικος
στα
Χαρτονομισματα
- Ἐκδόσεις.<<Ἀστὲρι>>
i’n—TJ'IAMPS and COINS

20mm: 121
τηλ. 3606597 - 3619802

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ.; 32 10 577 - 32 10 334

AN\G>OPEF\}Z
ΒΑΛῘΕῘΣΙΟΥ 50

ΑΘΗΝΑ

145 - ΤΗΛ. 3638693

οεκὸοσεις γβεργος

KOPNHA102 ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΑΠοκΛειῑτικΗ ΔιΑοεῑΗ

Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ KOINDNIA:
nlEP [AMOYEA
ΟΙκολονΙσῑ χαλάρωση ἢ δσιμονιιὸς κύκλος

1. 0| παρανωγικὲς σχέσεις στὴ ΡωσΙα
200

250

‘2' I.“ {nuvﬁoruan lard γῆς ypuwloma‘rlul;

3. H ΡωσΙα μετὰ τὴν ἑκβιομηχάνιση
ΙΒΑΝ ΙΛΛΙΤΣ

K°""‘""° W" ””7”“

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

150

.

1. '0 Ιμηεριαλισμδς In! δ πόλεμος

EBEPET ﬁE'MEP
Τὸ σχολειο (lvul "we

2. To ἑπανασ-τατικδ κΙνι-ιμα στό σύγχρονο ιαπιταλισμὸ
150

Mno NTAN ANTEPIEN, {OPEN XANZEN,

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ >ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ

Η ΠΕΙΡΑΪΟΥ εΡΓΑΪΙΚΟΥ K'NHMATOI:

FIEZFIEP fIENiEN
To κόικινο βιβλισρίικι τῶν μαθητῶν

IYI'XPONOI ΙκλτιιτΑΛιεΜοῑ KAI EHANAITAZH:

ΕΚΔΟΣΕῙΣ

1. Πως ν άνωνιστουμε
60

250

2' HpoAanIdTo “α. ὺβνάνωὰη

.

ΕΓΝ ATI A

H I'AMIKH ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΛΕΝΑ ΤΖΙΑΝΙΝΙ ΜΠΕΛΟΤΤΙ
”Απ”τήν πλευρὰ τῶν κοριτσιῶν

150

1311,ῗῖἴὲἵέῖῖ’“ὲιηρὲοέηᾶῗαῢὲτῗεῖλ vu
διανοητῆ, νια 11ον tutu-Lo ιαΙ-τήν

ΑΛλιΝ annEf και ZAN-MAPKAEBY ΛεΜηοΝ
(ΑυτοἹκριτική της ἐπιστήμης

-εῃῦνάστσση an, amp“ mum

PJIAP l'KOMnEN

Ἴ

60

"mm.“
ηοικτκ

,, “

°"‘°‘°°"

“Αναμνὴσιιςε 00 ἰρδνια κάτω dn'm σημαΙα

100

EPIK XOMI'IZMI'IAOYM

οι More;

ﬁcmodmo Wroypacuu

200

Α. !TINAI
'H καταγωγὴ τοῦ ὰριστερισμοῦ

Περιοὸικο Τραμ

ﬂ

150

533.3313

τῆς σοσιαλιστιιιῆς tnuvdoruonc

“Γζῶῗζὲζξξῇᾞζῦὲᾟ

Τόμος Α’

I «ιω v

τόμος ἐ’

160

κ. M. XAPnOYTAOY: ‘H τουριια σε ammo

zoo

onxououu

·

”’.Ἐῖῗιῗλ

ηιῗιῖῗῖῗῗ
φ

ΠΗΤΕΡ ONT“
Πετρέλαιο κοΙ παγκόσμια δύναμη

A. AIANTINHI:'E£umIov Ἐνύπνιον
150

0| 'EAevek; mg DUINO

τοῦ H. M. RILKE
XOYAIAN ΑΓΙΡΡΕ

Πῶς καΙ vlcnl ékveMauuc τὸν Κσορερο Μηλάνιο

,Ε K δ ό O ε I c

διμένο 250
’ὖῦῐτο

100

Ζω

D. H. LAWRENCE: 'Exdvoq ποὺ “X. "m,
Νουβελα

N ἑ a c

Π o ρ ε i a c

so

'.0Up60)\n KGI ουμβουλη 0m διανομῇ ϊων εκδοοεων
_

ANT. ΛΙΒΑΝΗΣ ᾶΣΙΑ “ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ»
ΣΟΛΩΝΟΣ 94, τηλ.; 36 10 589
775': «ζῇς-,μμ »ς

- - ε ·-’ ηππτ-

[νῑὲῖ-,ῑ,’ῑ--τζῑῂ-Ᾰ-,ι-τῑι-ς.»πρὶν. κῆν "--=.. -

r

--

-

BIBAIA
I'IA AYTON πον θέλει NA MAOE|,NA
ΣκεφτετΔι KAI NA zmmmxu 2m: ΛιιοφΛΣειῑ nov TON ΔφοΡοΥιι
“

> “ [ΟΛΑῘΡΙΔΗ

‘...

εκΔοτειῖὛὲίεἰξῑνΝοΡικ.

:mmg m mm

προβλήματα

του τριτον
καυμυυ .

urmi‘um ι ΜΛικοΛιωΑκων.

pup-cu
νικολινεικου

,εξαρτηοη
και
. αικονομικη
ηναητυξη

“twang ι

L

_

V80 OUVODO
αλῶωής

'

'7 ‘7" "'-"T:"-"E‘E‘TT,‘EP".T"1C’5PT‘TF‘WT‘WF'IFF-i , "v.- .3132).

..

“Jar; ι. ῃ.

,

..ια ιν.. zzuw;

η f“

m

