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OI "AIAKOHEE" γιά τούς περισσότερους ἐργαζόμενους ὑλοποιοῦνται γύρω στό
πρῶτο ὁεκαπενθημερο τοῦ Αὐγούστου. Γιά τούς περισσότερονς· ὅχι γιά ὅλους.
Où ἀγρότες Βρύσκονται στήν πιά σκληρῆ στιγμή τῆς ἅκατάπαυστης ὁραστηριό τητάς τους. Πολλοί ἐργάτες ἦ ὑπάλληλοι χρησιμοποιοῦν τίς ὀιακάπές γιά νά
κερὸάσουν ἕνα πράσθετο ὁεκαπενθήμερο πού ad Βουλώσει κάπως τίς τρῦπες που
ἄνοιξε στάν προϋπολογισμό τους ὁ πληθωρισμός. Πολλοί μικροεπαγγελματίες
δέν ἔχουν T6 ὁυνατότητα νά ὀυσαρεστήσουν ἐκεῖνο τό μικρό τμῆμα τῆς Islamiας, πού οέν ἔφυγε καί πού ἀντιπροσωπεόει συχνά τῆ διαφορά ἅνάμεσα στην ἐπιβίωση καί r6 χρεωκοπία. Πολλοί φοιτητές καί μαθητές θά "T6 βγάλουν“ στό
φροντιστήριο, προσπαθώντας κάτω ἀπό ἕντονη οὗκογενειακή πίεση νά ὐπερπηὼῷ
σουν ἕνα ἀπό τά πολΧαπλά ἐμπόδια πού μέ μεγάλη ὁεξιοτεχνία ἔστησε μπροστά
τους τό ἑκπαιόευτικό μας σύστημα. Αὐτοί ὅλοι ὁέν θά πᾶνε ὁιακοπές.
ΑΛΛΑ γιά νά Βγάλουμε τά είσαγωγικά, τί σημαίνουν ὁιακοπές; Τί κρύβει
πέρα ἀπό τήν ἀργία, τά φαινόμενο αὐτό πού πῆρε διαστάσεις τεράστιου λαΕωῦ
προβλήματος 016v ἑλληνικά κοινωνία τά.ιΐκοσι τελευταῖα χρόνια; Bd λέγαμε,
μιά στενώτέρη ἐπαφῆ μέ τῆ φύση καί τήν ἑντύπωση μιᾶς κάπως μεγαλάτερης ἀτομικῆς αὐτοδιάθεσης.”Ανάγκες, πρό ὀημιοόργησε ἠ σύγχρονη Βιομηχανικῆ πάλη.

Η ΑΠΑΝΘΡΩΠῙΑ τοῦ συστήματος πού ὀημιουργῆθηκε, σέ μεγάλα Βαθμό, μέ r6
συνεργασάα ἦ T6 συνενοχῆ τοῦ κάθ“ἑνάς ἀπό μᾶς, εἶναι ὺόιαῦτερα αὒσθητη σ’
ὅ,τι ἀφορᾶ τίς σχέσεις τοῦ κατούκου τῆς μεγαλοόπολης μέ T6 φύση. “Η ἀνεξέλεγκτη ἑκβιομηχάνιση μέ μόνο γνώμονα τό κέρδος Mud ἠ καταναλωτικῆ ὐστερία
ἐξαφάνισαν T6 φύση, μέσα καί γόρω ἀπό τούς μεγάλους οικισμούς. Μπήκαμε σ’
ἕνα φαῦλο κόκλο ςοπου ὅσο πιό πολλά καί πιά δυνατά εἶναι τά μέσα πού διαθέτουμε, ὑποτίθεται, γιά νά ὺκανοποιησουμε τίς ἆνάγκες μας, τόσο μειώνεται
ἠ γενικώτερη ποιότητα τῆς ζωῆς μαε-

HPIN εἰκοσι χρόνια, ἡ Ἀθῆνα ἦταν μιά πόλη πού εἶχε τίς ὁιακοπές στην
πόρτα της. Στή Φρεατίὸα, στό Φάληρο, στό Σκαραμαγκά καί στῆν Ἐλευσϋνα ·
οὐ ἐργαζόμενοι πήγαιναν γιά μπάνιο μέ τά πόόια ἦ τό ποδῆλατο. Σήμερα, πρέ
πει ν’άγοράσουν αὑτοκῦνητο καῠ βενζῠνα, πού παράγονται ἀπό τά ἱδια ἐργοστάσια, πού ρυπαίνουν σ’ὄλο καί μεγαλότερη ἔκταση 16 θάλασσα.Γῦνονται προνάμιο τῶν λόγων καί ἠ ποιότητά τους εἶναι άνάλογη μέ T6 δαπάνη πού ἀπαι τοῦν.

ΩΣ ΕΝᾼ σημείο. Γιατύ ἐὸῶ λειτουργεῖ ὀ δεύτερος παράγοντας. Εἶναι δυνατά
ἀκόμα, μέ πρωτοβουλία καί φαντασῠα νά περάσει κανείς φτηνές καΰ πρωτότυπες
ὃιακοπές. Εἶναι δυνατά νἀὐτοδιατεθεῦ ἕνας ἄνθρωπος ἅτά τήν ἀλλοτρίωση τοῦ
ἐμπορεύματος. Εἶναι δυνατά, ἔστω καί γιά δεκαπέντε μέρες ν’ἀνθῦσουν σχέσεις
ἐπικοινωνύας καί δημιουργικῆς συνεργασίας.

EINAI ΔΥΝΑΤΟ ἀλλά ὃλο uuü πιό ὁύσκολο. Πρῶτά γιατῦ ἁντρώνονται οὐ γενιές
πού ὑφίστανται τήν πλύση ἐγκεφάλου τῆς χουντικῆς καί τῆς ἰσάξιάς της μετα·
χουντικῆς τηλεόρασης, Γι”αὐτούς, οὐ ὀιακοπές ἔχουν ἔναν ἦχο “ντύοκο” καί ἑξάτμησης, μιά γεόση ἀπό κόκο-κόλα, ξυνη μπύρα καί βιομηχανοποιημένη τροφή .
Γιἀὺτοός ἡ πρώτη ἀνάγκη μιᾶς μαγευτικῆς παραλίας, εἶναι ἕνα πολυόροφο κτίριο, μ’ἕνα καλά πάρκιν κι ἕνα σουπερμάρκετ. Ι
OAOI OI AAAOI, πολλοί ἁκόμα εὐτυχῶς, που ἀναζητοῢν μιά ὁιακοπη στῆν ἀπο βλακωτικη καθημερινή ρουτίνα τῆς μισθωτῆς ἐργασίας καί τῆς ἑξαναγκασμένης
κατανάλωοης, πρέπει ν’ἆναπτύξουν πονηράες κλεφτοπόλεμου γιά νά προοτατέψουν
I6 μικρῆ γωνιά καταφυγῆς, πού θ’ἂνακαλβῲουν.
ΤΟΥΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΕΣ ΔῙΑΚΟΠΕΣ.μ
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"-1 νει κάποια «μικρή (3-4%) τιμαριθμική ἀναπροσαρμογή» ὑπέρ
τῶν ἐργαζομένων, πού ζητοῦν, ὅπως εἶναι γνωστό, αὐξήσεις,
τουλάχιστον 10%. Τέλος, μιά ἄλλη ὄιποψη, ρίχνει τό 6άρος της
στήν ἐλαστικότητα τοῦ ὡραρίου, στήν εἰσαγωγὴ τῆς πενθήμερης ἐὸδομάδας στό δημόσιο, μαζί μέ κάποιες «ἀναπόφευκτες
μικρές παροχές στούς ἐργατοϋπαλλήλους».
Ποιοί εἰσηγοῦνται τή μιάν ἄποψη καί ποιοί τήν ἄλλη, δέν
» ç ἔχει τόση σημασία... Οὔτε μπορεῖ κανείς, ὅέὸαια, νά δίνει πί-

nagé: τόν... Μπερξόν·
Ὓ““ῑ ὁ AÜV°U°T°<=
δ Πολύ ((989μὸς», gig-1
H ΑΝΑΦΟΡΑ στό Γάλλο μεταφυσικό φιλόσοφο Ἀνρί
Μπερξόν - κατά τή δεξίωση τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρσυ, γιά τήν
πέμπτη ἐπέτειο ἀπό τήν κατάρρευση τῆς δικτατορίας - φαίνεται πώς δέν ὑπῆρξε ἰδιαίτερα πειστικὴ... Γι’ αὐτό, μιά êôôoμάδα ἀργότερα, στή συνεδρίαι τοῦ ὑπουργικοῦ ωμόουλίου, ὁ
κ. Καραμανλής σκέφτηκε πώς έπρεπε νά γίνει σαφέστεροςῑ Ἡ
παγκόσμια ἑνεργειακή κρίση - εἶπε στοὺς ὑπουργοὺς του μπορεῑ νά πάρει ἐκρηκτικές διαστάσεις, μέ ἄμεσες ἐπιπτώσεις
καί οτή ὁική μας οἰκονομία... Ὡς ἐκ τούτου, πρέπει νά ὁιαφωτίζετε καί νά προστατεύετε τό λαό ἀπό τήν παραπλάνηση καί
τή δημαγωγία.
Τί θά πεῖ ὅμως «δημαγωγία»; Ὀ ὁρισμός δόθηκε στό ὑπουργικό πμόούλισ καί μεταφέρθηκε, μέ τή μορφή κυὸερνητικῆς
ἀνακοίνωσης, στόν ἴδιο τό λαός «Δημαγωγία», λοιπόν, εἶναι «ἡ
προσπάθεια προκλήσεως κοινωνικῶν ἀναταραχῶν, μέ τήν ἐν·
θάρρυνση ἀκαίρων αἰτημάτων, ἀπεργιῶν καί ἄλλων ἐκδηλώσεων> «Δημαγωγία» εἶναι ἀκόμα «ἡ προσπάθεια δημιουργίας τεχνητῆς κρίσεως, μέ τή ὁιάὸοση ἀνησυχητικῶν ἥ καί
ἀνακριὸῶν εἰὸήσεων καί τή μεγαλοποίηση συνήθων περιστατικων».

Πίσω ἀπό τούς ὁρισμούς
Φυσικὰ, κανείς ἀπό τούς ὑπουργοὺς δέν διανοήθηκε νά πάρει τό λόγο, γιό. νά ζητήσει ὁποιεσδήπστε διευκρινίσεις. ‘O
ὁρισμός ἧταν σαφής; Μεγαλοποίηση συνήθων περιστατικῶν
λ.χ., εἶναι ὅταν, στίς πανελλήνιες ἐξετάσεις τοῦ Λυκείου, σημειώνεται μιά κάποια διαρροή θεμάτων καί ô εὐεπίφορος σέ
παραπλάνηση λαός ζητεῖ τήν παραίτηση τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας ἤ τόν ἐκσυγχρονισμό - καί ἐκδημσκρατισμό - τοῦ ὅλου
ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος... Διάδοοη ἀνακριὸῶν εἰὸήσεων
πάλι, εἶναι ὅταν φίλοι προσκείμενοι πρός τό κυὸερνητικό
κόμμα παράγοντες (ὅπως, άς ποῦμε, ἡ κ. Ἑλένη Βλάχου, διευθύντρια τῆς «Καθημερινής»...) ἀρθρογραφεῖ στοὺς «Νιοὺ
Γιόρκ Τάιμς» καί ὑποστηρ-ίζει ὅτι εἶναι ἀμφίδολο ἂν, στίς ἐπόμενες ἐκλογές, ἡ «Νέα Δημοκρατία» θά συγκεντρῶσει τό 35%
τῶν ψήφωνέ... ’Ὀσο γιά τά ὑπόλοιπα ἄλλα - τίς ἀνησυχητικές
ὁιαὸόσεις, τά ἄκαιρα αἰτῆματα, τήν κοινωνική ἀναταραχή, κλπ
- ἧταν αὑτονόητο πώς ὁ ὁρισμός ἀναφερόταν στή «δημαγωγούσα» ἀντιπολίτευση, ἀλλά καί στούς «δημαγωγοῦντες» ἐργαζόμενους, που ἐπιμένουν ὅτι ὁ πληθωρισμόςνκαλπάζει, ὅτι ὁ
τιμάριθμος θά ξεπεράσει, ὥς τό τέλος τοῦ ’79, τό 20% καί ὅτι ἡ
τιμαριθμική ἀναπροσαρμογή εἶναι στοιχειῶδες αἴτημα, γιά τήν
προάσπιση τοῦ 6ιοτικοῦ ἐπιπέδου τους...
Καί αὐτά μέν συνέδησαν στή συνεδρία - ἐν πλήρει συνθέσει
- τοῦ ὑπουργικοῦ συμὸουλίου, τήν περασμένη Δευτέρα... Πίσω
ὅμως ἀπό τούς ὁρισμούς καί τίς παραινέσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ («φειὸώ στίς ὁημόσιες ὁαπάνες», «ἐπικοινωνία μέ τό λαό»,
κλπ), φαίνεται πώς στήν κλειστή Κυὸερνητική Ἐπιτροπή κάποιος «διάλογος» μεταξύ πρωθυπουργοῦ καί ὁρισμένων
ὑπουργῶν, ὂρίσκεται σέ ἐξέλιξη... Τί θά κάνουμε,’ Ποῦ ὅαὸίζουμε,· Καί πῶς θ’ ἀντιμετωπίσουμε τό ὁιαγραφόμενο ἀπεργιακό κίνημα; Οἱ γνῶμες, φυσικά, διίστανται. Μιά ἄποψη λ.χ.,
εἰσηγεῖται τήν παροχή ὡρισμένων «φορολογικῶν διευκσλύνσεων» - καί· μόνο - στά χαμηλά εἰσοδήματα. Μιά ἄλλη, προτεί4

’ στη στά ὅσα τά ἴδια τά μέλη τῆς Κυὸερνητικῆς Ἐπιτροπῆς,
ἀφήνουν νά «διαρρεύσουν», γιά λογαριασμό τους ὁ καθένας.
"Av θά πιστέψουμε λ.χ., τόν ὑπουργό Συντονισμοῦ κ. Μητσοτακη, αὐτός μόνον - καί όχι ὁ ὑπουργός Ἐργασίας κ. Λάσκαρης ἤ ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶνκ. Ἀθ. Κανελλόπουλος... - εἶναι ὁ τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής καί τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής] vAv θά παρακολουθήσουμε πάλι τόν κ. Λάσκαρη, μόνον
αὐτός, σάν ὑπουργός Ἐργασίας, μπορεῖ καί κατανοεῖ τά προ6λήματα τῶν ἐργαζομένων... Γι’ αὑτό - λέει - συνέπηξε κοινό
μέτωπο μέ τή ΓΣΕΕ, ἐναντίον τῶν οἰκονομικῶν ὑπουργῶν, καί
ἰδιαιτέρως κατά τοῦ κ. Μητσοτάκηέ Τέλος, ἄν δώσουμε πίστη
στόν κ. Ἀθ. Κανελλόπουλο, μόνον αὐτοῦ οἱ ἀπόψεις εἰσακούονται ἀπό τόν κ. πρωθὺπουργό, που θαυμάζει τήν κατάρτιση καί τήν μεθοδικότητά του. «Σέ λίγο θά σᾶς ἀποδείξω
πόσο δυνατός εἷμαι» - εἶχε πεῖ, πρίν λίγο καιρό, σ’ ένα στενό
κύκλο δημοσιογράφων...

Ἕνας «Θέρμος» Αὔγουστος
eH διάσταση αὐτή ἀπόψεων καί ὁ «ἐσωτερικός πόλεμος»
μεταξὺ ὑπουργῶν, δέν ἐμπόδισαν, ὡστόσο, κάποιες κοινές διαπιστώσεις; ’Ὀτι δ Αὔγουστος προμηνύεται ἐξαιρετικά «θερμός», μέ τίς ἐν’ ὅψη κινητοποιήσεις τῶν ἐργαζομένων... "OIL ἡ
«δημοτικότητα» τῆς «Νέας Δημοκρατίας» ὅρίσκεται σέ συνεχή
πτώση, ἐνῶ, ἀντίθετα, ἡ πολιτική ἐπιρροή τῆς ἁντιπολίτευσης,
ὁλοένα ἀνέρχεται... ὅτι ἡ λαϊκή δυσφορία κατακτᾱ ὅλα τά πολιτικά καί κοινωνικά στρώματα, μέ ἀπροσμέτρητες, μέχρι στιγμῆς, ἐπιπτώσεις καί διαστάσεις. Καί ἐνῶ ἡ Κυὸερνητική Ἐπιτροπή, ἀναποφάσιστη καί ἅτολμη, ἐξακολουθεῖ πάντοτε νά
«μελετᾶ» τήν κατάσταση (τό μόνο μέτρο ποῦ πήρε ὥς τώρα
ἧταν νά μετακινήσει τήν ἐναρξη τῆς ἐργασίας ἀπό τίς 9 τό
πρωΐ, στίς 8.30 π.μ.), ὁ ἴδιος ὁ κ. Καραμανλῆς πρότεινε - καί
ἐφαρμόστηκε ἀμέσως - τό ὅργωμα τῆς ὑπαίθρου. Ἀποτέλεσμα;
12 ὑπουργοί καί ὑφυπουργοί, ἀλλά καί δεκάδες ὅσυλευτές καί
στελέχη τῆς «Ν.Δ.», νά γίνουν, τήν περασμένη ἐόδομάδα, ένα
εἶδος «κομί - ὂουαγιαζέρ», περιοδεύοντας σέ 22 νομούς τῆς
χώρας καί ἐξαίροντας τά ἀγαθά τῆςγ πενταετίας Οἱ ξένοι ἀποκαλοῦν τό ἔργο μας θαῦμα... Ἐμεῑς λέμε ὅτι ἔγινε τό καλύτερο
πού θά μποροῦσε νά γίνει, κάτω ἀπό τίς γνωστές ἐσωτερικές
καί ὁιεθνεῖς συνθῆκες... Ἴ-Ιὸη, ἐνταχθήκαμε στήν EOK... Καί
ἤδη κατέχουμε τήν 28η θέση στήν κλίμακα τῶν πλουσιοτέρων
χωρῶν τοῦ κόσμου, ἐνῶ ἡ Σοόιετική Ἕνωση κατέχει τήν 32η
θέση, κλπ...
e$201000, οῦτε ὁ ζῆλος τῶν ἐν κινήσει προπαγανδιστῶν, οὕτε
ἡ θεωρητική ἀναρρίχησή μας στήν κλίμακα τῶν πλουσίων, λύνουν ὁποιαδήπστε προὸλήματα, πού παραμένουν ὀξύτατα καί
’ἀπαιτοῦν ἄμεσες λύσεις. γΤά προὸλήματα εἶναι γνωστά; Πληθωρισμός, ἐνεργειακό, ἐκὸιομηχάνιση, ἀναδιάρθρωση τῆς
γεωργίας, ἐκσυγχρονισμός τῶν θεσμῶν, προσαρμογή στίς νέες
συνθῆκες τῆς EOK, κλπ.
Ἀλλά ὑπάρχουν καί κάποια εἰδικότερα ἄλλαι Ὁ ἀνασχηματισμός, ἡ ἐπιλογή τῆς στιγμῆς γιά τή διενέργεια ἐκλογῶν, τό
πέρασμα - σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν ἴδω τόν κ. Καραμανλῆ - ἀπό τήν
πρωθυπουργία στήν προεδρία τῆς Δημοκρατίας.
Καί, ὡς πρός τό πρῶτο, φαίνεται ὅτι ὁ κ. Καραμανλῆς ἀπο-

φάσισε πώς —— ὥς τή διενέργεια ἐκλογῶν - «τίποτε δέν γίνεται»

μέ τό σημερινό ὑπουιργικό συμὸούλιο. Γι,’ αὐτό ἐκρινε πώς ό V

ἀνασχηματισμός, τόν ἐρχόμενο Σεπτέμὸριο ἤ Ὀκτὼὃριο, μπόρεῖ νά εἶναι «μικρός», μέ τήν ἀντικατάσταση 4-5 τό πολύ
ἓπουργῶν ἤ ὑφυπουργῶν. Φύσιν πονηράν μεταὸαλεῖν, οὔ ράιον...
Ὡς πρός τή διενέργεια ἐκλογῶν, ὁ κ. Καραμανλής δέν
ἐπαυσε νά ἐλπίζει πώς, ὥς τήν ἐκπνοή τῆς θητείας τῆς σημερινής Βουλῆς, θα ὃρεῐ μιά εὐνοϊκή γιά τό κόμμα του συγκυρία.
, “Ωστόσο ἡ ἐπιλογή τῆς στιγμῆς - καί, προπαντός, ἡ θετική έκὃαση τῆς λαϊκῆς ἐτυμηγορίας - παραμένει προόληματικὴ,
ἀκόμα καί ἂν ὑποτεθεῐ πώς ἡ καταλληλότερη συγκυρία κρίνεται, ἡ στιγμή πού καί τα ἐννέα εὑρωπαῖκά κοινοὸοὑλια θά ἐπι)ἓέρῗδὲἓᾙᾊ τή συνθήκη ἐνταξης τῆς χώρας στήν Εὐρωπαϊκή
Ἀπομένει τό πέρασμα στήν προεδρία τῆς Δημοκρατίας. Καί
ὁ κ. Καραμανλής, μπορεῖ νά παραμένει δίὸουλος, ἀναλογιζό-’
μενος «τί θά γίνει στό κόμμα», ἄν ποτέ μετακινηθεῖ στήν προεδρία τῆς Δημοκρατίας... Ἀλλά ἡ κ. Ἑλένη Βλάχου, μέ τό ἀρθρο της στοὺς «Νιοὺ Γιόρκ Τάϊμς», ὑπέμνησε ἤδη στόν κ. πρωθυπουργό πως τά περιθώρια όλοένα καί περισσότερο στενευουν καί πώς, ἄν ἀκόμα σκέπτεται τό ἅλμα στήν Προεδρία, ·

ΙΟΥΛΙΟΣ

Παρασκευή 20 _
Ο Κοινή παρέμθαση τῶν
δύο ’Υπερδυναμεων στό
Κυπριακό, για να ὐποχρεωΘεῖ ἡ Τουρκία να σεθαστεῑ
τίς ἀποφάσεις τοῦ Ο.Η.Ε.
εἰσηγήθηκε ὁ κ.’Κυπριανοῡ,
μέ τήν εὐκαιρία τῆς 5ης
ἐπετείου τῆς Τουρκικῆς
εἰσθολής στή Κύπρο.
Δευτέρα 23
0 Σέ ὁμιλία του ό κ. Ὲτζεθίτ κατηγόρησε τήν αντιπολίτευοὴ καί ἰσχυρούς οἰκονομικοὺς παραγοντες τῆς
τότε θά πρέπει να διαστεῖ νά πᾶρει μιαν ἀπόφασηέ
’Τουρκῑας «ὅτι Προσπαθοῡν
να
γκρεμίσουν
τό
ἐσωτερικο
Ἡ ἐμπλοκή στίς έλληνοαμερικανικές
τῆς χώρας μέ Θοήθεια, ησύ
προέρχεται .dné τό ἐξωτεΣτά παραπάνω αὐτα, θά πρέπει νά προστεθοῦν καί τα προρικο».
6λήματα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί, εἰδικότερα, ἡ μή ἀποΟ Τό συμπέρασμα από τή
κρυπτόμενη πιά πλήρης ἐμπλοκή τῶν ἐλληνοαμερικανικῶν
διασκεψη τῆς Εὐρωδεξιας
σχέσεων. Τήν ἐμπλοκή αὐτή, ἀνομολογοῦν τώρα καί τά φιλοστό Λονδίνοῑ «‘O Εὐρωκομκυὸερνητικα φύλλα (ἀκόμα καί ἡ ((Βραδυνή) ...), ἐνῶ ἡ κυὸέρμουνισμός αντιπροσωπεύει
νηση ἐκρινε πώς ὁ μόνος ἀπομείνας... φίλος της εἶναι ὁ νέος
τόν κίνδυνο κατα τῷν ἐλευὕπατος διοικητής τοῦ ΝΑΤΟ, στρατηγός Ρότζερςέ Σ’ αὐτόν
Θεριῶν γιατί κρύὸει τήν ώμή
ἀποθέτει τώρα τίς ἐλπίδες της, πιστεύοντας πώς ὅταν ἐνημερωΣοθιετική Πραγματικότητα
θεῖ, μέχρι τόν ἐρχόμενο Σεπτέμόριο, «θά θελήσει, ἀσφαλῶς, νά
μέ τό χαμογελαστό καί πεισυνεχίσει τίς ὁιαπραγματεύσεις Ἐλλάὸας - ΝΑΤΟ, ὁίὸοντας
στικό του πρόσωπο... καί τό
οὐσιαστική ἀπάντηση στή σύναψη συμφωνίας εἰὸικῶν σχέσεων
σύνθημα «Ποτέ md äuuva»!
τῆς χώρας μέ τό ΝΑ T0»...
Ἐπιχειρήσεις εὐρείας κλίΦυσικα, δηλώνοντας ἡ κυὸέρνηση πώς διαπραγματεὺεται
μακας έναντίον Κούρδων
μόνο μέ τόν Ρότζερς,· ἐπιθυμεῖ νά διαμηνύσει στήν Οὑάσιγκτον
αὐτονομιστῶν, μέ έκατονπώς θεωρεῖ τό θέμα τῆς ἐπανόδου της στό στρατιωτικό NATO,
ταδες νεκρούς, πραγματοσάν θέμα καθαρά «τεχνικό» - καί ὅχι πολιτικό, ὅπως ἐπιμένει
ποίησαν οἰ φρουροί τῆς
τό Σταίητ Ντηπαρτμεντ, πού συσχετίζει τήν ἐπανοδο αὐτή μέ
Ἰρανικής Ἐπαναστσσης, για
τό ΣΑΛΤ-Ζ, τήν κακή οἰκονομική ὑγεία τῆς Τουρκίας καί τήν
να αποκαταστήσουν «τήν
ὅλη πορεία τῶν ἀμερικανοτουρκικῶν σχέσεων. ’Ὀμως γιά τήν
ταξη, τήν εἰρήνη καί τήν
Οὑάσιγκτον, ὁ ἐλληνικός αὐτός «ἑλιγμός», ἀποτελεῖ ψιλά
ἀσφάλεια» ’στό Δυτικό Ἰραν.
γράμματα. Γιά τό Σταίητ Ντηπάρτμεν, ἡ Ἑλλάδα όχι μόνο θα
Τρίτη 24
πρέπει να ἐπιδείξει «κατανόηση» ἀπέναντι στίς δυσχέρειες ποὺ
Ο Τό ριζοσπαστικό σκέλος
ἐμφιλοχωροῦν στήν ἀναπτυξη τῶν ἀμερικανοτουρκικῶν σχέτῆς ETA, μέ ανακοίνωσή
σεων, ἀλλα καί να συναινέσει στό μοίρασμα —— ότή ὂαση «φίφτυ
του καταγγέλλει τήν συμ- φίφτυ» - τοῦ ἐπιχειρησιακοῦ ἐλέγχου τοῦ Αἰγαίου. Ἀκόμα,
φωνία τῶν μετριοπαθῶν τῆς
ἡ Ἑλλάδα, θα μποροῡσε νά δεχτεῖ ἕνα μέρος τῶν πρώην ἠλεὀργανωσης, μέ τήν Ἰσπακτρονικῶν όὰσεων τῶν ΗΠΑ στήν Περαία amt, ἐνδεχόμενα, να
νική κύθέρνηση, για παροχή
προσφέρει τά ἀεροδρόμια της, για τήν περίπτωση πού οἱ ΗΠΑ
αὐτονομίας στούς Βασκους
θόι ἀναλάμόαναν κάποια τιμωρό ἐπιχείρηση κατά τῶν πετρεκαί δηλώνει ότι «Θα ἐξακολαιοπαραγωγῶν χωρῶν τῆς Μέσης Ἀνατολήςί
λουθήσει vd σκοτώνει τούς
Ἡ κυὸέρνηση, σύμφωνα μέ ὅλες τίς ἐνδείξεις, φαίνεται να
ὺποστηρικτές τῆς [σπανιέχει ἀπορρίψει τίς ἀμερικανικές αὑτές προτάσεις καί, ἄν θά
κής πολιτικῆς».
δεχτοῦμε τίς πληροφορίες τῆς-«Καθημερινής», φαίνεται νά
διαμήνυσε στήν Οῠάσιγκτον πώς τόσο ἡ παραπέρα λειτουργία
τῶν ἀμερικανικῶν ὂάσεων στήν Ἐλλάδα, ὅσο καί ἡ γενικότερη
ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνοαμερικανικής συνεργασίας, θά ἐξαρτηΟ.Η.Ε. για προσωρινή έγκαθοῦν ἀπό τή ρὺθμιση τοῦ θέματος τῶν εἰδικηῶν σχέσεων μέ τό
τασταση Βιέτναμέζων
προσφύγων στό έδαφός
“Ωστόσο, ἡ ἀντία-ταση αὐτή, ὅσο καί ἂν ἐκτιμᾶται, μέσα στα
της, έπικαλούμενη οἰκονοπλαίσια καί τή λογική τοῦ ἀτλαντισμοῦ, ἐλάχιστα συγκινεῖ τόν μικές αδυναμίες.
ἐλληνικό λαό, που δέν ἐπαυσε νά θέλει τήν ἐξοδο τῆς χώρας
Πέμπτη 26
ἀπό τό στρατιωτικό ΝΑΤΟ, «ὁριστική καί ἀμετάκλητη».
Ο Ἔνταση καί περιπλοκή
ΑΝΤΗΝΩΡ “

στό Μεσανατολικό δη-

μιουργεῖ ἡ δολοφονία τού
Ζοχέρ Μοσχέν στίς Καννες.
'O Μοσχέν ἡταν ἡγέτης τῆς
φιλοσυριακῆς Παλαιστινιακῆς ὸργανωσης «Σαϊκα» καί
έπικεφαλῆς τοῦ στρατιωτι,κοῡ τμήματος τού PLO.
Ο Συνεχίζοντας τή μαχη
για τη διασωση τού γοήτρού
του ό πρόεδρος Καρτερ
«κήρυξε τόν πόλεμοι» στίς
έταιρεῑες πετρελαιοειδὼν
τῶν Η.Γ1.Α. διακηρύσσοντας
ότι «αδιαφορούν για τα
προὸλήματα πού δημιουργούνται καί τίς ἐπιπτώσεις
τούς στόν απλό λαό καί ένδιαφέρονται μόνο για τα
ὐπερκέρδη τούςιι.
Παρασκευή 27
O Τό νέο καθεστώς τῆς Νικαραγούα, μέ α’ίτησή του,
ζητα να ενταχθεῑ στό κίνημα τῶν αδέσμευτων χωρων.

Κυρισκή 29
O Ὀ Χέρμπερτ Μαρκούζε,
πνευματικός ήγέτης τού
Ἀμερικανικοῡ αντιπολεμικού κινήματος τῆς δεκαετίας τού ’60. πού ἀναδείχτηκε σαν ὸ «προφήτης»
τῆς μεταμαρξιστικῆς ὐπερσβιοτεβῆς ἀμφισθήτησης.
πέθανε σέ ἡλικία 81 έτῶν
στό Σταρνμπεργκ τῆς
Βαυαρίας.
Δευτέρσ 30
O Σαρανταδύο ατομα,
πρώην ὑπουργοί, ανωτατοι
ἀξιωματικοί καί μέλη τού
κύθερνῶντος κόμματος στό
Ἰρακ «Μπααθ» εκτελούνται
μέ τήν κατηγορία, ότι σχεδίαζαν πραξικόπημα μέ τή
θοήθεια «μιας αλλης ἈραΘικῆς χώρας»
Τρίτη 31
Μετα τή δολοφονία τεσσαρων ἀστυνομικῶν στή Βισκαγια τό Σα66ατο ἡ «πολιτικο-στρατιωτική» ταση τῶν
Βασκων τῆς ΕΤΑ ξαναχτύπησε στήν καρδια τῆς Μαὃρίτης. Πέντε νεκροί καί
έκατονταὸες τραυματίες
εἶναι τα Θύματα τριῶν 6ομΘῶν πού έξερραγησαν στό
αεροὸρόμιο καί σέ δύο σιδηροδρομικούς σταθμούς.

ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ NATO: H ΦΙΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
ΣΕ ΑΔΙΙΞΞΟΔΟ

Δύσκολες μέρες διαγραφονται για τα σχέδια τῶν ΗΠΑ 0’
ὅτι αφορα τό πρόθλημα τοῦ Αἰγαίου. καί τίς ὓληνοτουρκικές
σχέσεις. ‘H πολιτικη τους εῙχε ἀνέκαθεν δύο, ἄξονες. Ὀ
πρῶτος ηταν η συνεχῆς καί ουστηματικη προῶθηση τῶν
τουρκικῶν Θέσεων σέ Βάρος τῶν ὁλληνικῶν. ‘O δεύτερος ῆ
προσπαθεια νά έπωφεληθοῦν 0170 τόν ανταγωνισμό τῶν
δύο χωρῶν για να ένδυναμῶσσυν τίς στρατηγικές τους ἑγκαταστασεις καί στίς δύο. 'H αντίφαση αναμεσα στίς δυο
αυτές πολιτικές ύποχρέωνε σέ μια καποια μετριοπαθεια 0’
0.11 αφορᾱ τῆν προῶθηση τοῦ πρώτου στόχου. "Av γινόταν
φανερό ότι oi ΗΠΑ εῙχαν ανεπιφῦλακτα ταχθεί στό πλευρό
τῆς Τουρκίας ῆ Ἑλλάδα θα στρεφόταν πρός μιαν αδέσμευτη
πολιτικη καί η Τουρκία πού θα εἶχε ῆδη κερδίσει τό παιχνίδι,
θα αρνιόταν τούς ἐκθιασμούς.
Τό τελευταῙο έτος έγκαταλείφθηκε αὐτῆ ῆ ἰσορροπία,
ὅμως σημειῶθηκαν αλλεπαλληλες φιλοτουρκικές ἑκδηλῶσεις, συχνα περιιτές γιατί δέν δημιουργοῦσαν αμεσα διπλῶματικα r") στρατιωτικά αποκρυσταλλῶματα. Κυρίως, μετα τό
γνωστό, απαραδεκτο για τῆν Ἐλλαδα, σχέδιο Χαίηγκ,
καταρτίοτηκε νέο, 1700 εὐθυγραμμίζεται πια ὁλοκληρωτικα
μέ τῆν ουσία τῆς τούρκικης αποψης, γιατί ἀφαιρεῖ 0170 70v
ὲλληνικό έπιχειρησιακό ἔλεγχο καί για τῆ θάλασσα καί για
τόν αέρα, ὀλο τό ΑἰγαῙο 0170 την Ἵμθρο καί τῆν Τένεδο μέχρι
καί νότια 0170 τῆν Κρῆτη καί 0170 70 .quIc'x 700 Ἀρχιπελαγους ῶς τῆν νότια ακρη τῆς Εὐθοιας.
Ἔτσι, ῆ έλληνικῆ κυθέρνηση αντιμετωπίζει ἓναν ὲντϋίῶς
γκαγκστερικό έκθιασμό 0170 αὐτούς, πού θεωρεῖ προνομιακους συμμάχους της, έκθιασμό στόν ὁπσίο δέν μπορεί μέ
κανένα τρόπο να ύποκύψει, αν θέλει να ἔχει μια καποια πιθανότητα να διεκδικῆσει ξανα τῆ λαϊκῆ έντολῆ.
Πολλά έρωτῆματα γεννα η νέα αῦτη στροφῆ τῆς αμερικανικης πολιτικῆς. Καί πρῶτα 017’ ὅλα γιατί oi ΗΠΑ θυσιαζουν
τόν κ. Καραμανλῆ μέ τόση ευκολία;
Μια ἑρμηνεία εἶναι ὅτι μέσα στῆ γενικῆ παραλυσία τῆς
«διοίκησης» Καρτερ, αῦτονομοῦνται 0i 07p070Kp07IKOi K0κλοι τοῦ Πενταγώνου καί η ΣΙΑ, 1700 ἀνέκαθεν εῦνοοῦσαν μέ

μια σειρα σχετικα ἁπλοϊκὰ έπιχειρῆματα — ὅπως τῆ γειτνίαση μέ τίς πετρελαιοπηγές ῆ τό μέγεθος τοῦ στρατοῦ της
- τῆν Τουρκία σαν τόν προνσμιακό παραγοντα τοῦ NATO
στῆν περιοχῆ. Oi κῦκλοι αυτοί έχουν-καταλῆξει στῆν ἐκτίμηση ὅτι ὸ κ. Καραμανλῆς «ἔχει φαει τα ψωμια του» κι ὅτι ῆ
δυομενέστατη έξῦιξη τῆς έσωτερικῆς οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς καταστασης κανει ὸλότελα απίθανη μια νέα κοινοθουλευτικῆ πλειοψηφία τῆς δεξιὰς. Μεθοδευουν λοιπόν μια
νέα ανῶμαλη λύση, κοινοθσυλευτικῆ, ῆ παρακοινοθουλευτικη, 1700 πιστεῦουν ὅτι θα εἶναι ἰκανη να έπικυρῶσει ακόμα
καί τίς πιό απαραδεκτες για τα,έθνικα συμφέροντα λύσεις.
Τό λαίκό κίνημα πρέπει να αντιπαλαίψει καί 0070 70 σχέδια χωρίς να ὺποστείλει τῆν σημαία τῆς νόμιμης καί ανυποχώρητης αντίθεσης πρός την κυθερνητικη πολιτικῆ.

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΥΣΪΗΡΙΟΥ
Χαρακτηριστικό δεῖγμα τῆς ὲπικίνδυνης σόγχυσης 1700
δημιουργεῖ η μυστικοπαθῆς πρακτικη τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων γύρω 0170 τίς μεγαλες χωροταξικές προγραμματιζόμενες αναδιαρθρῶσεις στῆν περιοχῆ Ἀττικῆς εἷναι ἕνα δημοσίευμα σέ καθημερινῆ έφημερίδα τῆς Κυριακῆς.
Ἐκεῖ, 0 συντακτης ἰσχυρίζεται οὐτε λίγο οὔτε πολύ, ὅτι
γνωρίζει τό χῶρο 01700 θα ὲγκατασταθεί πόλη 85000 κατοίκων, δορυφόρος τῶν Ἀθηνῶν, αλλα δέν τόν κοινοποιεί για
να μη δυσκολευτοῦν 0i διαπραγματεῦσεις τοῦ δημοσίου μέ
τοῦς ἰδιοκτῆτες τῶν οἰκοπέδων.
‘O ίσχυρισμός αγγίζει τα ὅρια τοῦ σκανδαλου. Σημαίνει
ὅτι μια μικρῆ ὀμαδα ανθρώπων μετέχει στα ὺποτιθέμενα
κυθερνητικα χωροταξικα μυστικα καί μπορεῑ κατα συνέπεια,
ακόμα καί να γίνει έπίκεντρο κερδοσκοπίας, ὑπαίτια ῆ αναίτια. ”Ετσι 0i καλα πληροφορημένοι θα αγορασουν έγκαιρα
γῆ σέ έξευτελιστικῆ τιμῆ 0170 τοῦς αγρότες - ἰδιοκτῆτες 1700
κρατοῦνται σκόπιμα σέ αγνοια.
”Ελα ὅμως 1700 έμείς έχουμε μια μικρῆ αδυναμιά στους
«6λαχσυς». υΟσοι για παραδειγμα ἔχουν χωραφια καί θοσκές αναμεσα στόν Αυλῶνα καί τῆν Ἐθνικη Ὀδό, καλό θα
εἶναι να μην Ιπουλῆσουν φέτος. Ποῦ ξέρεις τί γίνεται...

ΟΤΑΝ O «ΟΔΗΤΗΤΗΣ» ANTI—KPOYEI: Oi πρόσφυγες τῆς Ἰνδοκίνας
Εἶναι δικαίωμα τοῦ «Ὀδηγητή» νά θεωρεῖ ὅτι δέν συμ6αλλαμε «070 διαλογο καί τή
συσπείρωση τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων»
καθε φορα 1700 ὰσκούμε κριτική στήν πολιτική τοῦ ΚΚΕ ἤ τῆς νεολαίας του, 7700
διαπιστώνουμε δυσαρεστα γεγονότα ἡ
καταστάσεις 1700 τούς αφορούν. Ῥμεῖς
θεωροῡμε ὅτι πρῶτο χρέος ἑνός ὰδέσμευτου έντυπου, 1700 0070 ακριθῶς τό σκοπὸ
«ἰσχυρίζεται» ὅτι έ-ιτιδιώκει, εἶναι να ἐπισημαίνει τα δυσαρεστα καί τα αμφισθητήσιμα
στοιχεῖα κάθε τασης τῆς αριστερᾱς,χωρίς
καμια απολύτως έξαίρεση καί μέ καθε
αντικειμενικότητα. A070 ακριΘῶς κανουμε.
Καί, 8έ6αια, θα συνεχίσουμε. Εἶναι λιγότερο
δικαίωμα του να διαστρεθλώνει τα κείμενα
μας για νά μᾱς ἀποδώσει σκέψεις 1700 δέν
καναμε ἠ σκοποὺς 1700 δέν έχουμε, αλλά κι
0070 μπορεῖ νά 70 δισπραττει 070 Βαθμὸ
πού 0i αναγνῶοτες του δέχονται μιά τέτοια
πρακτικῆς Ἐμεῖς πάντως δείξαμε καί πρίν
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καί τώρα τήν απόλυτη συμπαρασταΟή μας
για τούς ἀγῶνες τῶν ἡρωϊκῶν λαῶν καί
τοῦ Βιετναμ καί τῆς Καμπότζης. υΟποιος
προσπαθεῖ νά μᾶς έντάξει στήν χορεία
ὅσων προσ-ιταθοῡν νά μειώσουν τίς εὐθύνες τοῦ αμερικανικου καί τοῦ εὑρωπαϊκοῠ
ίμπεριαλισμοῦ για τή σημερινή κατασταση
τῆς Ἰνδοκίνας ἡ να μᾶς έμφανίσει ὅτι συμπλέουμε μέ τήν ὲλληνική κυθέρνηση πού
καταδημαγωγεῑ τήν κοινή γνώμη, ένῶ
κρατᾱ μακρια 0170 τῆ χώρα μας δεκάδες
χιλιάδες αγωνιστές τῆς έθνικής αντίστασης
καί θύματα τοῦ έμφύλιου πολέμου, δέν είναι δυνατό παρα νά προκαλέσει τήν αντίδράσι] τῶν κοινῶν μας αναγνωστῶν.
Εἶναι ακόμα δυνατὸ να ἀγνοεῖ ὸ «‘08quτῆς» τόν διεθνή 70170 ἀπ’ ὅπου πήραμε τίς
πληροφορίες πού αναφέραμε. Γιά τοὺς
45.000 πρόσφυγες 1700 αποκλείστηκαν στα
σύνορα Ταϋλάνδης — Καμπότζης από τά

Βιετναμικα στρατεύματα προσθέτουμε ὅτι,
ή τραγωδία πήρε τέτοιες διαστάσεις, ῶστε
οταλθηκε εἰδική αποστολή τοῦ OHE καί
μετα 0770 παρέμΒασή · της ἡ Ταϋλανδη
αναγκαστηκε v0 τούς ἐπιτρέψει να ξαναπεράσουν τα σύνορα. Ἀμέσως μετα συγκλήθηκε ἠ εἰδική συνδιασκεψη τῆς Γενεὺης
καί τό Βιετναμ συμμετέχοντας ἀνεγνώρισε
ὅτι ὑπάρχει πρόΒλημα προσφύγων. Τέλος
αναφέρουμε ὅτι ένα μεγαλο μέρος τῶν
πληροφοριῶν μας πηραμε 0110 άρθρο τοῦ
γνωστοῦ Αὺστραλοῦ κομμουνιστή δημοσιογραφου Βίλφρεντ Μπαρτσετ (μεταφραστηκε 0170 70 διεθνή 70770 στήν «Ἐξόρμηση» 22/7) καί 1700 έχει γραφτεῖ για να
ὑποστηρίζει τήν άποψη τοῦ Βιετ-Ναμ, αλλά
μέ καποιο σεΒασμό πρός τα γεγονότα.
”Ολα 0070 δυοχεραίνουν 6έ6αια τόν «διαλογο», αλλα τό σοθαρὸτερο ζήτημα πού
δείχνει μιαν ουσιαστική πολιτική διαφωνία,
εἶναι αλλοῡ.

ΤΑ 3450 ΔΟΛΑΡΙΑ
Ρίχνει τη στάθμη τοῦ πολιτικοῦ διάλογου ἡ κυΒέρνηση
ὅταν πανηγυρίζει γιατί η Ἐλ6ετικη Τραπεζικη Ἕνωση μὰς
ταξινόμησε 28ους γιά τό κατα κεφαλήν είσοδημά μας πού
ὑποτίθεται 011 ἀνέθηκε 0110 10 2700 δολάρια τοῦ 7974 οτά
3450 φέτος. Κι αὐτό για μιά σειρά ἀπό λόγους.
Κατ) άρχην αῦτη η ταξινόμηση δέν εἶναι 0710 τίς πιό ἔγκυρες. Σέ ανάλογου τύπου πίνακες ὅπως της Παγκόομιας
Τράπεζας ἥ τοῦ ΟΟΣΑ θρισκόμαστε σέ δυσμενέστερη Θέση.
[Ἱέραν αὐτοῦ, Θά πρέπει v0 εἶναι γνωοτό οτούς έγκέφαλους
τοῦ οἰκονομικοῦ τομέα της δεξιᾶς ὅτι τέτοιου εἴδους συγκρίσεις, ίδιαίτερα σέ ἐποχές ἕντονου πληθωριομοῦ δέν ἔχουν
καμία οοΘαρότητα. Ἠ χρηματοποίηση ὡρισμένων δραστηριοτητων καί η άνοδος τῶν τιμῶν, φαινόμενα, ίστορικό τό
πρώτο, νοσηρό τό δεύτερο ἐμφανίζονται ἀπό τόν ἀπατηλό
αῦτό δείκτη σάν οὺοιαοτικη αὐξηση. Ἀκόμα ἕνα τόσο γενικό
ποσό εἶναι δυνατό v0 Kp0651 έκρηκτικές κοινωνικές ἀνισότητες καί ἀντιθέσεις. Τέλος ίδιαίτερα οτην ἑλληνικη οἰκονομία
τό κατα κεφαλην έθνικό είσόδημα περιλαμθάνει αὐτά ἀκριΒως 10 μεγέθη πού ἀποτελοῦν πάγιο άποδιοπομπαῖο
τράγο των προγραμματιοτών τῆς οἰκονομίας τίς είσαγωγές
καί την ῦπερκατανόιλωση. ‘O K. Ὑπουργός τῶν Οἰκονομικων μέ τίς δηλώσεις TOU μᾶς διδάσκει 011 ὅσα περισσότερα
σπαταλοῦμε τόοο μεγαλύτερη 60 εἶναι η ποδοσφαιρικοῦ
τύπου ῦπερηφανειά μας γιά την παγκόσμια κατάταξη ἐθνι-

κων ὁμάδων κατά κεφαλήν είοοδημάτων.
Λίγο περισσότερη σοθαρότητα δέν Θά έθλαπτε κανένα.

Μετά τό ὁιπλό τεῦχος πού ἔχετε στά χέρια σας, τό
ANTI θά ὁιακόψει γιά ἕνα ὁεκαπενθήμερο. Θά ξαναὄρεῖτε ’τό ANTI (τεῦχος 133) τήν Παρασκευή 31 Αὐγούστου καί ἀπό τότε, ἀντί κάθε ὁεύτερο Σάὸὅατο,
θά κυκλοφοροῦμε ταχτικά κάθε ὁεύτερη Παρασκευή.
’Έτσι ἱκανοποιοῦμε πολλούς ἀναγνῶστες πού ὁέν
ἐργάζονται τά Σαὸὅατοκύριακα καί ὁιευκολύνεται
ὁιανομή μέσα) τοῦ πρακτορείου ἐφημερίδων. X9510στηκε μιά τεχνική προσπάθεια ἀλλά πιστεύουμε ὅτι
ἐπιτύχαμε νά ἔχετε, μετά τίς ὁιακοπές, τό ANTI στά
περίπτερα, ἀπό τήν Παρασκευή κάθε 15 ἡμέρες, ἀρχίζοντας ἀπό τήν 31η Αὐγούστου.
Ὡς τότε καλές ὁιακοπέςί

Οῦτε την κυ6έρνηοη.

OI ΞΕΝΥΧΤΗΔΕΣ
ΤΗΣ ΕΡΗΜΙΑΣ
Σκότος καί ερεθος λοιπόν
0‘ ὅλους τοὺς παραλιακούς
δρόμους. Σ’ ὅλους ἐκτός
0110 'évav. "Eva μικρὸ δρὸμο
τιου διασχίζει τήν άπρόοτιτη
ἑπαυλη τῶν στενῶν φίλων
τοῦ K. Πρωθυτιουργοῡ Γουλανδρηδων στην Ἑρωτοστιηλιά τοὺ Πόρτο - Ράφτη.
Χτισμένη 0' ἕνα άκρωτήρι
Περιθαλλεται 0110 ψηλὸ
συρματὸι-ιλεγμα καί ὅγρια
σκυλιά Περιφερονται ἕτοιμα

v0 μασήσουν κάθε παρεί- _
σακτο. T0 ὅλο Θέαμα φωτίζεται ὅλη τή νύχτα - Πάντα
γιά λόγους ἀσφαλείας ÙnoBÉIouue — άτιὸ καμιά εἰκοσαρια πανὶοχυρα φωτιστικά
σώματα καί μερικοὺς προΘολεῑς. "Av ëoônvov τά
φῶτα 0'1 K.K. Γουλανδρῆ,
τουλάχιστον ὅταν λείηουν
με τό Πελώριο γιώτ τους σέ
ταξίδι, Θά εξοικονομουσαμε
αρκετὸ ἠλέκτρικὸ γιά νά
λειτουργήσει ὅλη τή νὺχτα
καί ἡ Λυκὸὃρυοη καί τό γαλατάδικο τῆς Ὀμὸνοιας

T0 ANTI ἔδειξε καί Θέλει νά δείχνει πάντα
μιάν αὐξημένη εὐαισθησία γιά κάθε πράξη
καταπίεσης καί Βίας, γιά τά Βασανιοτηρια,
τίς οφαγές, τη στέρηση ἐλευθερίας, τίς ἑξορίες καί τοὺς ἑξευτελισμούς πού έπιΒάλλονται οτό ὄνομα πολιτικῶν καί ίδεολογικών
συγκρούσεων. Καί αὐτό πρός κάθε κατεύθυνση, σέ me: εὐκαιρία καί πέρα 0110
K065 σκοπιμότητα, Ἕτσι (ANTI τεῦχος 127)
KlVñOGpL.‘TÔ ζήτημα τῶν άπαγχονισμῶν
κομουνιστῶν 010 Ἰράκ μέ άρθρο τοῦ Γ.Λ.
(συνεργάτη τοῦ «Ριζοσπάστη», πού δέν
μποροῦοε v0 έκφραστεῑ 0110 τίς στήλες τῆς
ἐφημερίδας του) καί εἵδαμε μέ εὐχαρίστηση
μετά 0110 ὼριμότερη σκέψη τήν έφημερίδαΙ
τοῦ ΚΚΕ - πού εἶχε σιγήσει μέχρι εκείνη τή
στιγμή - v01 κινητοποιεῑται κι αὐτή. Ἴσως
έτσι τά δυό μσς έντυπα συντονίστηκαν μέ
έκείνη τήν διεθνη έκοτρατεία άλληλεγγύης,
πού ανάγκασε τήν κυΘέρνηοη τοῦ Ἱράι( νά
άναστείλει άπαγχονισμοὺς κομμουνιστῶν

καί άλλων δημοκρατὼν. Ἒτσι καί τώρα
ὑποστηρίζουμε ὅτι δέν εἶναι δυνατά νά
πληρώνουν μέ τη ζωή τους γιά ἐγκλήματα,
πού δέν ἔχουν διαπράξει, δεκάδες χιλιάδες
γυναικόπαιδα. Κι 0v κρὺθονται άνάμεσά
τους ὸρισμένοι ὑπεύθυνοι γιά ἐγκλήματα,
πρώην συνεργάτες τῶν ἰμπεριαλιστῶν, ἡ
έπαναοτατική ἐξουσία πρέπει νά τούς
ὰπομονώσει καί v0 τοὺς τιμωρήσει - άφοὺ
πρῶτα τοὺς δικάσει. Κι άκόμα ἑπιμένουμε
ὅτι ἡ διεθνής κοινότητα - πρῶτα καί κύρια
ol Ἀμερικάνοι καί Γάλλοι ἱμπεριαλιοτές,
πού κατέστρεψαν τήν Ἰνδοκίνα, άλλά καί τ’]
Κίνα καί ἠ Καμπότζη καί 10 Βιέτ-Νάμ, πού
ὰναγκαοτικά ἐμπλέκονται 010 ζήτημα,
πρέπει νά σταθοῡν ὰλληλέγγυες έτσι ὥστε
νά σωθοῠν ὁσες περισσότερες ζωές γίνεται.
Χωρίς άνθρωπισμό δέν ὑπάρχει σοοιαλισμὸς.

'H διαφωνία πάνω 0' αὐτές τίς άρχὲς εῘ-

ναι πράγματι ζήτημα σοθαρό. Καί ὁ ἴδιος 0
διάλογος δυσκολεύιπαι ὅταν ἡ διαφορά
ὰπὸψεων άντιμετωπίζεται μέ μιάν 0110πειρα ίδεολογικής τρομοκρατίας - πού
ἑφαρμόζεται στην περίπτωση αὐτή 0110
10v «Ὸδηγητή».
Υ.Γ. Καί μιά καί ἀναφέρεται 0110 10 ὁργανο
τῆς ΚΝΕ ἡ δημοοιογραφική δεοντολογία,
δύο μικρὲς παρατηρησειςε

1. Elva: άπαράδεκτο νά μπαίνουν μέσα
σέ είοαγωγικά λέξεις πού δέν ὺπάρχουν
στό κείμενο στό ὁποῙο γίνεται ἀναφορὰ.
«Σφαγές»π.χ. οτό Βιὲῐ-Νάμ εμείς δέν τό είπαμε πουθενά.
2. Εἶναι άπαράδεκτοι oi ὺπαινιγμοί γιά
συγκεκριμένο συντάκτη, ὅταν πρόκειται γιά
ὰνυπόγραφα κείμενα πού έκφράζουν ΘέBulu άπὸλυτα τίς θέσεις τοῦ περιοδικού.

H ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧῙΑΣ
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ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΚΟ I'IPOBAHMA:
Προοπτικές για τή λύση του

Ἐνώ ή ἐνταση συνεχίζεται στό κατειλημένο 0110 τήν Τουρκία μέρος τοὺ Κουρδιστάν καί ὸ γυιός 100 110p050010K00 ήγέτη
Μπαρζανί γύρισε στό Ἰρακ για νά ὁδηγήσει
τούς «πεσμεργκά» (Κούρδρυς ἀντάρτες)
ξανά στόν ἀγώνα για τήν αὑτονομία, ὁ
περσικός στρατός ἐδώσε γιά πρώτη φορά
ἀνοιχτή μάχη, με αρματα καί πυροθολικό,
τήν Τρίτη 24 100 Ἰούλη για να διώξει τούς
Κούρδους ἓνοπλους πού εἶχαν ἀποκλείσει
τό μόνο μεγαλο δρόμο πού διασχίζει τό
“Ατζερμπα“ιτζάν.
Τό πρόθλημα τών Κούρδων, πού τό 110TpIK0 τους ἐδαφος τό διαμοίρασαν αναμεταξύ τους 0i παλιοί κατακτητες τής περιοχής, κι 010v ακόμα δέν Βρίσκεται 010
προσκήνιο τής-ἐπικαιρότητας είναι κεντρικό στοιχεῑο τής μεσανατολικής κρίσης.
Μερικές ελληνικές ἐφημερίδες καί περιοδικά, ασχολήθηκαν κατα καιρούς μέ 10
ζήτημα. Τό ANTI τής Ί5ης Ἰούλη 1978 τεύχος 103 — εΙχε φιλοξενήσει ἕνα άρθρο
τού κ. Περικλη Νεάρχου παραθέτοντας
αρκετά στοιχεῖα για τήν ἱστορία καί τούς
συνεχεῖς ἀγώνες τού κουρδικοῠ λαοῡ, καθώς καί τήν ὑποδούλωση καί τήν ταπείνωση πού ὑφίσταται.
Πρέπει έδώ να τονίσουμε 011 10 Κουρδιστάν ἀποτελεῖ ἐνιαία εθνική καί γεωγραφική ἐνότητα. Εἰναι περικυκλωμένο ἀπό
τήν Τουρκία, τή Συρία, τό Ιράκ τό ”Ιράν
καί τή Σοθιετική Ἀρμενία. “OTch τό Κουρδιστάν ἐπελευθερωθεῑ, τά δυτικά σύνορα
του θά άκουμπίσουν τή Μεσόγειο, ἀπέναντι από τή θόρειο - ἀνατολικὴ οὑρά τής
Κύπρου, 10 ἀκρωτήρι 100 ”Αη - Ἀνδρέα.
Ἔτσι θα καλύπτει μια μεγάλη περιοχή
475.000 τ.χ., 000 δηλαδή ή Μεγάλη Βρετανία, η Ὀλλανδία, τό Βέλγιο, ή Ἐλθετία Kai ή
-Δανία, 'O πληθυσμός ὑπολογίζεται γύρω
στα 20 ἐκατομμύρια. Oi K00p601 ἀγωνιστές
όνομάζουν μέ κάποια πικρία τήν πατρίδα
τους, Πολωνία τῆς Ἐγγύς Ἀνατολής.
”Οπως τήν Πολωνία τήν εἶχαν μοιράσει
μεταξύ τους oi καταχτητές, Ρώσοι, Γερμανοί Kai A001010Koi, ἐτσι καί τό Κουρδιστάν
τό διαμέλισαν η Τουρκία, τό ”Ιράν, τό ’ίράκ
καί ή Συρία.
‘H Τουρκία εῙχε αρπάξει τή μερίδα τοῦ
λέοντος, τά 47% 100 κουρδικοῠ ἐδάφους.
Τό Ἰράν τά 35,1%, 10 'lp0K τά 14,B% καίή
Συρία τά 3%. Χαρακτηριστικό εἶναι ἐπίσης
01110 30% τής ὅλης τουρκικής ἐπικράτειας,
τά 9,8% τής ίρανικής, τά 16,8% τής ίρακινής
καί τά 3% τής συριακής, εἶναι κουρδικό
ἔδαφος.
Δώδεκα ὲκατομμύρια Κοῡρδοι ζούν στήν
Τουρκία, 6 010 Ἰράν, 3 στό Ἰράκ, 600.000

στή Συρία καί 200.000 στήν ΕΣΣΔ.
Μακραίώνη εἶναι η ἱστορία γτών Κούρδων, Ἀρχίζει πρίν ἀπό 6 χιλιάδες χρόνια.
Εἶναι ἀπόγονοι τών ἀρχαίων Μήδων. Μιλοῠν τή δική τους γλώσσα, πού ἀνήκει
στήν ἱρανική οἱκογένεια της ὶνδο-εύρώπαϊκής ὁμάδας. Oi 1110 πολλοί εἶναι μωαμεθαvoi. Ὺπάρχουν ἐπίσης χριστιανοί καί ἀλλες
μικρές θρησκευτικές μειονότητες,-

0| πρόσφατες ἐξελίξεις γύρω ἀπό τό ζήτημα διαφέρουν ἀπό χώρα σέ χώρα. Στὸ
Ἰράκ. ή κυθὲρνηση ρίχοντας σταχτη στα
μάτια τῶν διεθνών παρατηρητών, εΙχε
παραχωρήσει στούς Κούρδους μιά ψευτοαυτονομία. Διόρισε «ὑπουργοὺς» οτήν
κεντρική κυθέρνηση, πού ούσιαστικά εἶναι
ὑποχρεωμένοι να ἐκτελοῡν ὸ,τι 0i ἀρχὲς
προστάζουν, καταπνίγοντας κάθε διεκδίκηση ἀνεξαρτησίας καί ἀνθρώπινων δικαιωμάτων. Μετά τις 20 τοὺ Μάρτη τοὺ
1975. τό ίρακινό καθεστώς σύναψε μια
συμφωνία μέ τό Σάχη καί χρησιμοποιώντας καί τούς «ὑπουργούς» κατόρθωσε νά
ὑπονομεύσει τό κουρδικό κίνημα στό Ἰράκ
καί να τό ὁδηγήσει σε μιά πρσωρινή λήξη
τών ἐπιχειρήσεων.
Oi μαζικές εκτελέσεις Θρίσκονται στήν
ήμερήσια διάταξη. Τουλάχιστον 12 Κοῡρδοι
απαγχονίζονται «des Βδομάδα στίς φυλακές τής Μοσούλης. Τά πτώματα τὼν κρεμασμένων δέν παραδίνονται στίς οἰκογένειές τους πού παίρνουν μόνο ένα τιοσό 75
λιρών γιά τήν ἀξία τοὺ φέρετρου. Εἶναι χιλιάδες 0| Κοῡρδοι πού ἐκτοπίζονται στίς
ἐρήμους τού Νότου καί ἑκατοντάδες τά
παιδιά πού πεθαίνουν ἀπό κακή διατροφή.
ΙὈλα τά κουρδικα χωριά πού θρίσκονται
σέ απόσταση εἴκοσι χιλιομέτρων ἀπό τά
σύνορα τού ”Ιράν καί της Τουρκίας πυρπολήθηκαν καί εξαφανίστηκαν. O| κάτοικοι
διατάχθηκαν να ἀποσυρθοῡν στα ἐνδότερα. Τά κουρδικα σχολεῑα κλείνουν ή
μετατρέπονται σέ άραθικά. Στούς κουρδικούς οἰκισμούς δίνονται ἀραΘικά ὀνόματα.
”Ολα, σύμφωνα μέ τό πρότυπο τής τουρκικής πολιτικής, πρέπει να αραΘοποιηθοῡν. Στούς νέους Κούρδους δέν ἐπιτρέπεται να φοιτήσουν στά πανεπιστήμια, ñ νά
δουλέψουν σέ δημόσιες ύπηρεσίες, ἐφόσον
δέν εἶναι μέλη τοὺ παναραθικοῡ κόμματος
Μπάαθ.
Στό Ἰράν, 01 Κοῡρδοι, μέ τήν ὑπόσχεση
τής ΕΣΣΔ γιά συμπαρασταση, εῙχαν ἐγκαθιδρύσει στα 1946 κουρδική δημοκρατία 010
Μαχαμπαντ, πού ὅμως δέν ἐπέζησε περιοσότερο ἀπό ἕνα χρόνο, γιατί 01 σοθιετικοί
ξαφνικά αποσύραν τίς ὑποσχέσεις τους, μέ
ἀντάλλαγμα τή συμμετοχή τους στίς ἐπιχειρήσεις τοῦ ίρανικοῡ κεφαλαίου. Ἕτσι, 0|
Κοῡρδοι ἀντιμετώπισαν μόνοι τους τόν
ἰρανικό στρατό. ‘O Πρόεδρος τής δημοκρατίας καί 01 ἀλλοι ήγέτες πλήρωσαν τελικά μέ τό κεφάλι τους.
Στήν πάλη γιά τήν ἀνατροπή τοῦ τύραννου Σάχη, 0| Κοῡρδοι πρόσφεραν ὁλες τίς
δυνάμεις τους, μέ τήν πεποίθηση 011 0
ἀγώνας τρῡ ίρανικοῡ λαοῦ ήταν καί δικός
τους ἀγώνας. Πίστευαν 011 ή ἐπικράτηση
τῆς ίσλαμικής ἐπανάστασης θά ανοιγε καί
γι’ αὺτούς ,τό δρόμο τῆς ἐλευθερίας.
”Ομως, ξανά διαψεύστηκαν ὁλες 0| προοδοκίες τους. Ἠ Ισλαμική ἐπανάσταση, μέ
τίς ίσχυρὲς θρησκευτικὲς δυνάμεις ἐπικεφαλής, δέν μπορούσε νά προχωρήσει πέρα
ἀπό τήν κατάλυση τοὺ διεφθαρμένου σαχι-

κού καθεστῶτος. Ἠ πάλη για ριζικές ἀλλαγές, μόλις τώρα άρχίζει. Αύτό, γρήγορα τό
καταλαθαν 0| Κοῡρδοι, καί μέ τό ὃπλο στό
χέρι, ἔχουν ήδη ἐπιδοθεῖ 010v άγώνα για
μιά πραγματική ἀνεξαρτησία. Τό ἀτύχημα
γι’ αὑτούς εἶναι 011 αρχισε νά προδιαγράφεται μιά, ἐκ τών ἔνδον, προδοσία τών
ίδανικών τους. Αὑτό δείχνουν 0i τελευταῑες
δηλώσεις τοὺ θρησκευτικοῡ αρχηγοῡ τους,
τού ΙΑγιατολάχ Χουσείνὶ, πού δήλωσεῑ
...ιιδέν ἐπιδιώκουμε να άποσχισθούμε ἀπό
τό “Ιραν. Παλεύουμε μόνο γιΙ αύτονομία,
διότι αποτελοῡμε αναπόσπαστο μέρος τού
lpdv...» _
OI Κοῡρδοι ἐπαναστάτες στό Ἰράν,
ἐχουν ακόμη να διαξάγουν σκληρό αγώνα.
Στή Συρία, ἀκολουθεῑται ἴδια γραμμή γιά
τήν «αραθοποίηση» τών ἐκεῖ διακοσίων χιλιάδων Κούρδων, Τούς έχουν, ἐπίσης,
ἀπομακρύνει ἀπό τά σύνορα Τουρκίας καί
Ὶράν, για νά μήν τυχόν ἐρθουν α’ ἐπαφή μέ
τούς ἀλλους Κούρδους, πού Θρίσκονται 0’
αὑτές τίς χώρες. Τούς πολιτικούς ἀρχηγούς τοῠ παράνομου Δημοκρατικοῡ Κούρδικου Κόμματος, τούς κρατάνε στίς φυλακές. Ἡ χρήση τής κουρδικής γλώσσας στα
οχολεῑα ἀπαγορεύεται, καθώς επῐσης καί ή
κυκλοφορία κουρδικών ἐφημερίδων.
Στήν Τουρκία, 0| διωγμοί ξεπερνοῡν κάθε
φαντασία. Ἐδώ, σύμφωνα μέ τήν ἐπίσημη
ἐκδοχή, Κοῡρδοι... δέν ὑπαρχουν. ”Υπάρχουν μόνο ὁρεσίθιοι Τούρκοι, πού, κατά
σύμπτωση, λησμόνησαν τή μητρική τους
γλώσσα κι ἐφτιαξαν μιά άλλη «διάλεκτο».
Στό γεωγραφικό χάρτη, Κουρδιστάν δέν
ὑπάρχει γιά τούς Τούρκους. ΙΥπάρχει μόνο
Ἀνατολή. Καί ἀλίμονό σου 0v πεῑς 011 είσαι
Κούρδος ή ὅτι ἓχεις πατρίδα άλλη ἀπό τήν
Τουρκία.
Γιά τούς διωγμούς, ὁχι μόνο ἐνάντια στά
ἐκατομμύρια τών Κούρδων, ἀλλά κι ἐναντια, στίς άλλες μειονότητες, πού παίρνουν
διαστάσεις γεννοκτονίας, πολλα ἔχουν
γραφεῖ καί γράφονται καθημερινά στό διεθνή καί ἐλληνικό τύπσ. _
Στό ΙΙράν, αμεση λύση τοὺ κουρδικοῠ
προθλήματος δέν προδιαγράφεται. Δυστυχώς, ή τύχη τῶν λαῶν τοῦ Ἰράν, στό παρόν στάδιο, Βρίσκεται οτά χέρια τοῠ ”Αγιατολάχ, μέ τήν ἀντιδραστική νοοτροπία καί
τήν έξη πρός τή Βία.
0| Ἀγιατολάχ, ξεπερνοῠν τίς ἐσωτερικές
κρίσεις τού καθεστῶτος δημιουργώντας
συσπείρωση ἐναντίον τοῦ κουρδικοῠ στοιχείου.
Ἀλλά ἡ δυσμενέστερη κατάσταση ὑπάρχει στήν Τουρκία. Τό μεγαλύτερο μέρος της
τουρκικής ἐπικράτειας τό κατοικοῡν Κοῡρδοι καί άλλες μειονότητες, Ἀλλά ὁλες 0i
τοὺρκικες κυ6ερνήσει ἀπό τήν ἐποχή τοῦ
Κεμάλ Ἀτατούριξ διακηρύσσουν 011 οτήν
Τουρκία δέν ὑπάρχουν παρά μόνο Τούρκοι.
Γι’ αὺτό καί σήμερα, 0 Μπουλέντ Ἐτσεθίτ
δέν παύει νά διακηρύτ-ιει πώς κάθε σκέψη,
γιά διαχωρισμό ή ἀποχωρισμό, πρέπει
ἀμείλικτα νά διώκεται σάν ἐθνική προδο-

σία. Σ’ a010, 0710 10 ἀντιδραστικά τουρ- κικά κόμματα συμφωνοῦν καί ὑπερθεματίζουν.
'O ἀγὼνας τῶν Κούρδων ἓχει μεγάλη
σημασία γιά τήν Ισορρσπία τῆς περιοχῆς
μας πού δέν εἶναι δυνατόν νά ἑδραιωθεῖ
χωρίς νά Ικανοποιηθοῠν τά ἐθνικά δίκαια
τῶν λαῶν. Ἕχσυμε σάν Ἕλληνες κάθε συμφέρον νά τόν παρακολουθοῠμε ἀπό κοντά.
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αντιὲθεματὰ
Ἀντρέα Φραγκιᾱ

«Ζήτω κρίσηῑ...»
ί κρίμα, κι ἡταν ὅλα τόσο ὡραῑαέ...»

Τά εἰδυλλιακά ἐκεῖνα χρόνια φαίνονται τωρα πολύ
μακρινά κι ἑξωραΐζονται γιά νά μείνουν στό μουσεῖο
σάν μιά νεωτερη μπέλ-έπόκ, γεμάτη λάμψη καί νοσταλγία. “Η κοινωνία τῆς ἀφθονίας καί τῆς ὑπερκατανάλωσης ἡταν ένας τόσο εὔθραυστος θρύλος; Θεαματικό προϊὸν
τῶν διαφημιστῶν τοῦ συστήμνατος, παρουσιάστηκε σάν τό
θαῦμα καί ἡ οὐσία τοῦ καπιταλισμοῦ. Τό σύστημα τὼρα λέει;
«Λυπηθεῖτε με, μοῦ στεροῦν τή ζωή». Θρηνεῖ, μάλλον κάνει
πως θρηνεῖ, γιά τό τέλος τῆς χρυσῆς έποχῆς του. Καί τά
δάκρυά του εἶναι δυό σταγόνες πετρέλαιο.
Τωρα μέ τήν ἴδια ένταση καί μέ ὅλα τά μέσα διαφημίζεται
ἡ κρίση. Πρῶτο σύνθημα-κραυγή; «Μαῦρα χρόνια μᾶς περιμένουν. Τό πετρέλαιο σωνεται, τί νά γίνει;». Δεύτερο σύνθημα σέ τόνο ρεαλιστικῆς σωφροσύνης «Νά ὑποταχτοῦμε.
Δέν ὑπάρχει λύση. Ὀ κόσμος ὁλόκληρος μπῆκε στό στάδιο
θαθιᾱς κρίσης». Ψίθυρος συμπερασματικός; «“Ὀ,τι θελήσουν
αὐτοί πού έξουσιάζουν τό πετρέλαιο». Κι έπειδή αὐτοί πού
έξουσιάζουν τό πετρέλαιο θά ζητοῦν ὃλο καί περισσότερα,
ἀνοιγοκλείνοντας τή στρόφιγγα τοῦ έκθιασμοῦ, δέν ὑπάρχει
τελευταῖο σκαλί στήν κατρακυλα τῆς ὑποταγῆς.

γιαστικό. Τό ψίχουλο τῆς χαρᾶς, αὐτή ἡ μοναδική κι ἀκριθοπληρωμένη δυνατότητα νά νομίζεις ὅτι ξεφεύγεις ἀπ’ τήν.
πρέσα, τό ζωντανό μηχάνημα μέ τά χίλια παρατσούκλια καί
τά χαϊδευτικά ὀνόματα, τό μαλακό κύλισμα πού παίρνει μαζί
του τόν λογισμό-σου, τό πρωταρχικό προῒόν τῆς θιομηχανικῆς ἐποχῆς φαίνεται νά στό ἁρπάζουν. "Av μείνει σκουριασμένο καί δυσκίνητο πολλοί θά μαραζώσουν. Τό ἀγαθό αὐτό,
προϊόν τῆς έμπορίας τοῦ πετρελαίου, τρέφεται καί εἶναι
ὑπήκοος τῶν πετρελαιάδων, ὅπως ὑπήκοός τους εἶναι καί τό
ὅνειρο τῆς ἀπόκτησης καί τῆς χρήσης του. Τό σύστημα φωνάζει ὅτι τό ὅνειρο εἶναι ἀτροφικό ἄν τό αὐτοκινητάκι δέν
γίνει αὐτοκινητάρα κι’ ἄν δέν μπεῖς ἐνέχυρο γιά νά τό κατακτήσεις. “Η ἐρωτική σχέση μ’ αὐτό τό μηχάνημα γίνεται
ἀκόρεστη. Τὼρα, τείνει νάγίνει λατρεία μεταφυσική προσήλωση, μονομερής έξυπηρέτηση τῆς μηχανῆς, εὔνοια πού
παρέχεται μέ προθεσμία. ‘H αὐτοκινήτολογία, μιά κυριαρχική περιοχή τῆς σύγχρονης ὁμιλίας καταλαγιάζει, ή αὐτοκινητοψυχολογία πού ἐκάλυψε ἀρκετά χρόνια τή σκέψη καί
τό θυμικό, περνάει σέ πιό σύνθετα καινούργια στάδια.

ἡ πανίσχυρη,
ή προθλεπτική
νά
Εἶναι δυνατόν
αὐτόςἡὁπάνσοφη
ὡραῖος καί
θαυμαστός Δυση
κόσμος,
ἀσφυκτιᾱ καί νά κινδυνεύει ἀπό παράλυση ἐπειδή

μερικοί μυθικά πλούσιοι σεΐχηδες ἀποφάσισαν νά
γίνουν πλούσιότεροι; Κι έτσι ξαφνικά, σά νά τρελάθηκαν,
ζητᾶνε κεφαλικό φόρο πού θά αὐξάνεται κατά τή θούληση
τοῦ σεῖχη ἀπεριόριστα; Οί διαφημιστές τῆς κρίσης προσπαθοῦν νά δείξουν τήν προκατασκευασμένη ἀναστάτωση σάν
αἱ τό αὐτοκινητάκι μας; Αὐτή ἡ πολυσύνθετη καί φυσικό φαινόμενο μέ ἀκατανίκητη δύναμη φωνάζουν ὅτι
μηχανική ταυτότητα πού ἀποκτήσαμε μέ τά πολλά ἥ
πρέπει νά σταθοῦμε μέ δέος μπροστά στό ἀκαταμάχητο καί
μέ τά λίγα, αὐτή ἡ μεταλλαγὴ τῆς ὕπαρξής μας σέ θεῖο δικαίωμα αὐτῶν πού έξουσιάζουν τό πετρέλαιο νά ὑπαλαμαρίνες, γαλόνια, ίπποδύναμη,“ ὀκτάνια, χιλιόμεγορεύουν τούς ὅρους τους σ’ ὅλο τόν κόσμο. Οἱ διαφημιστές
τρα, τό ἑξακύλινδρο, τό δεκακύλινδρο, τό χιλιακύλινδρο
παρουσίασαν ἀρχικά τήν ἀκόρεστη θουλιμία τῶν σεΐχηδων
ὅνειρο θά σκουριάσει καί θά διαλυθεῖ παρατημένο στήν
ὡς μοναδική αἰτία, γρήγορα ὅμως φάνηκε καί ἐπιθεθαιωθηκε
ἄκρη τοῦ δρόμου ῆ θά δώσουμε τά πάντα γιά νά τό συντηρήμέ τό σάπιο θλέμμα τοῦ Κάρτερ ὅτι τόν πρῶτο ρόλο τόν
σουμε, Τό καθένα ἀπ’ αὐτά κρύθει μέσα του τήν ἐπιθυμία νά
έχουν δικαιωματικά oi γνωστές καί μεγάλες έταιρίες τῶν πεἡταν ῆ νά γίνει μεγαλύτερο, πιό δυνατό καί πιό ἀκριθό. Ὁ
τρελαίων. Αὐτές, μαζί μέ τούς σεΐχηδες καί τούς ἀμιιρικαἴλιγγος δέ γεννιέται μόνο μέ τήν ταχύτητα. Καί σιγά σιγά νά
νούς κυ6ερνῆτες, πού ἀποτελοῦν τό ἀνωτερο κλιμάκιο τοῦ
πηγαίνει, κι ἄν ἀκόμα σκοντάφτει ἡ μηχανή του, κι ἄν τρίσυστήματος, ἀποφασίζουν πότε, πῶς θά έκδηλωθεῖ καί ποιό
ζει, εῖναι τό μεγάλο ὄχημα, τό θαυμαστὸ καί 16 καλύτερο
θά εἶναι τό θάθος καί ἡ ένταση τῆς κρίσης. Τά λόγια τοῦ
πού μέσα του αἰσθάνεσαι σιγουριά, ἰσοτιμία στή ρευστή καί
Κάρτερ σούρνονται σάν ὲρπετό πού τρέφεται στήν πετρεκινούμενη μάζα τῶν δρόμων μέσα στό μεταλλικό κέλυφος
λαιακή λάσπη καί σφυρίζει τήν ἀναπότρεπτη ὑποταγή στούς
πού κάθε του κομμάτι, τό τελευταῖο του έξάρτημα συνὸέεται - έξουσιαστές καί στήν κρίση πού θέλουν νά έπιθάλουν.
άμεσα μέ κάποιο μέλος, μέ τά ὅργανα τοῦ κορμιοῦ σου καί
ἰ σεισμογράφοι τῶν οἰκονομικῶν έξελίξεων, τά ἰντό ρυθμικό θούϊσμα τῆς μηχανῆς ἀκούγεται σά μουσική πού
στιτοῦτα γεωλογίας, οἱ σοφοί προγραμματιστές μέ
τρέφει, τραγουδάει καί ὑπόσχεται. ”Ολοι θ’ ἀπαντήσουν ὅτι
τούς τρομερούς κομπιοῦτερ, πιάστηκαν στόν ὕπνο
εῖναι Eva ἐργαλεῖο δουλειᾶς, ένα χρήσιμο μεταφορικό μέσον
στήν έξοντωτική ἀναρχία, τό πήξιμο τῶν πόλεων, ἕνα ἐπαγκαί ξύπνησαν πανικόθλητοι ἀπό τούς τριγμούς στα
γελματικό έξάρτημα πού σοῦ προσφέρει μετακίνηση, οἰκοθεμέλια τοῦ συστήματος; Τωρα ἀνακάλυψαν ὅτι ὁλόκληρο
νομία χρόνου, σέ γλυτὼνει ἀπ’ τόν έκνευρισμό τοῦ Θασανιτό σύστημα τρέφεται ἀποκλειστικά μέ πετρέλαιο καί ὅτι 16
στικοῡ λέωφορείου, ἕνας τρόπος νά φύγεις ἀπ’ τά καυσαέρια, φυσικό αὐτό προϊὸν ἐξαντλεῗται; Τωρα ἀνακαλύπτουν ὅτι ἡ
νά ξεκινήσεις γιά τήν κυριακάτικη ἐκδρομή. Τί ἄλλο μᾶς
περίφημη ἀφθονία καί ἡ μορφή τῆς τεχνολογίας πού ἐπικράἀπέμεινε; Μιά ρόδα πού σέ πάει παντοῦ, πού σέ ξεκολλάει
τησε δέν ἡταν παρά προέκταση, έφαρμογή, μετατροπή, ποιἀπό τόν μεταφορικό ἱμάντα σπίτι-δουλειά, δουλειά-σπίτι, τό
κιλίες στήν πολύμορφη κατανάλωση τοῦ πετρελαίου. Μέχρι
ποτίζεις δύο-τρία γαλόνια καί σέ πάει σέ μιά παραλία, κάτω
χτές ὁλόκληρο τό σύστημα παρακινοῦσε μέ ὅλα τά μέσα τήν
ἀπό 16 πολυπόθητο πεῦκο. Εἶναι τάχα κακό; Βλάφτει κανέ,περισσότερη κατανάλωση πετρελαίου καί πουλοῦσε ἐγκαταναν; Δέν· τό πληρὼνεις μέ κόπο; Λίγα ξενύχτια, ὑπερωρίες,
στάσεις καί προϊόντα ἀχόρταστα σέ πετρέλαιο. Ἣ κοινωνία
στερήσεις, ὑπολογισμούς καί οἰκονομίες, τήν ἀγωνία τοῦ
τῆς ἀφθονίας ἡταν μιά ὑπεραγορά ἀπό αὐτά καί λειτουρμηνιάτικου γραμματὶου φέρνειμέσα του αὐτό 16 γυαλιστερό
γοῦσε γιά νά έξυπηρετεῖ. Ἡ ύπερκατανάλωση ἡταν ἕνα πραἀντικείμενο ῶσπου νά τσουλήσει ἔξω ἀπ’ τήν πόρτα μας;
τήριο πωλήσεων τῶν πετρελαιάδων, Τωρα ἡ στρατηγική τῶν
Μακάρι ὅλα τά σημαντικά ἀγαθά νά φτάσουν στήν πόρτα
συμφερόντωνπους έγινε φυσικός νόμος, πῆρε διαστάσεις
ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί νά ’χουν ὅλοι ἀνεξαίρετα τό αὐτοκίκαί, ὅπως εἶχε διεισδύσει σέ ὅλες τίς μορφές παραγωγικῆς
νητο καί τό ἀεροπλάνο τους ἀκόμα. Οἱ πετρελαιοπῶλες ὅμως
δραστηριότητας, ἡ σύσπαση τῶν πλοκαμιῶν του φαίνεται
καραδοκοῦν καί θέλουν νά σοῦ ἐπιθάλουν περιορισμένη
ὅτι ἐξαρθρώνει τό σύστημα, ένῶ ἁπλῶς τό ξεζουμίζει καί τό
χρήση, νά τό κάνουν ὄνειρο δυσπρόσιτο, ένδειξη ταξικῆς
μεταπλάθει, φορμάροντάς το κατά τήν έξουσιαστική θουλιμια του.
διάκρισης, ὅπως ἡταν πρῶτα, νά κάνουν τό ὅνειρο πιό ξελο10
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δέν ἐχει, καί...χο.οές. Χρειάζεσαι. βέβαια μεγάλη φαντασία
γιά νά σηεφτεῖς τόν ΟΤΕ...λυτιημένο, ἀλλ’ἁξίζει, τόν Métro.

nou
Πουλρῑες
44‘?!“
’Β πως nomme:

ΰῦὓέ) 4>nooo KCIVEl aütô Ποῦ Πῳυλᾱῑες,
I'lOIO eîval τό npdl'ôv nou Πουλ
Στᾱ Βασικὰ αὐτὰ ἐρωτήματα τῶν πελατῶν σας,
δὶνει άηόντηοη μὸνο ὁ Χρυσὸς Ὀδηγός.

Mo»! ENA ετΑ TezzEPA

'0 Χρυοὸς Ὀδηγὸς σᾶς εἶναι τὸσο
ἀπαραίτητος. ὁσο ἀπαραίτητο εἰναι
vù οὑξ ξὲρουν ol ἂνθρωποι. Nù ξὲρουν
γιὰ σᾶς στὴ -κοτόλληλη στιγμὴ
ΠΟΥ ηουλᾱτε, ΠΩΣτιουλᾱτε,
ΠΟΣΟ κάνει αὐτὸ noù πουλᾱτε,
ΠΟΙΟ εἶναι τὸ Προϊὸν noù ηουλᾱτε.

malus. :
Σῐο ΧΡΥΣο ΟΔΗΓΟ.
Σᾱς συ ἑεινὸ εῐστε μέσα.
0X! ΒΕΒῆιῆ ES Knee εηιτι,

arrmA AER Exex

ἶ εἷστε μέσα οτὸ Χρυσὸ Ὀδηγὸ î _ ἶ
'erm où νὺ εῐστε μέσα ê ‘
,ι οὲ κὰθε σπίτι.

Τηλεφωνήστε paç σήμερα Î “
ὸἚῗιῗκῗῗέῐξέἓὶῳκςλῃω °
THAEQQNO

$3133?
‘AvoîEre' ἕνα κατάστημα V
σὲ κύθε (min.
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ΠΕΝΤΕ XPONIA ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ς
Περισσότερη αὐτοκριτική
καί λιγὼτερες θριὰμὸολογί
Τοῦ Σπ. Λιναρδὰτου
Μέσα στους πανηγυρισμοὺς γιά τό «θαῦμα» της πένταετιας απο
τήν αποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας ἤ στήν πολεμική τῆς ἀξιωματικῆς. κυρίως, ἀντιπολίτευσης γιά τήν οἰκοδόμηση τοῦ «αὐταρχικοῦ κράτους» τῆς Δεξιάς, μάταια θ’ ἀναζητήσουμε κάποιο ἴχνος
αὐτοκριτικῆςτων κομμάτων - κυὸερνητικοῦ καί αντικυὸερνητικωνὅχι μόνο γιά τήν έλλειψη ἐποικοδομητικοῦ καί γονιμου διαλόγου,
ὅπως σωστά έπισήμανε ο κ. B. Φίλιας (((Ἐ-λευθεροτυπία» 26 Ἰουλίου), ἀλλά καί γιά τήν ἀπουσία σοὸαρῆς, συστηματικῆς καί ἀδιάκοπης προσπάθειας μέ σκοπό If] δημιουργία τῶν ἀπαραίτητων
ἐκείνων διαρθρωσεων καί Θεσμῶν που θα κάνουν, ὅσο γίνεται, πιὸ
στερεο καί ἀπρόσὸλητο ἀπο ὑπονομευσεις τό δημοκρατικὸ πολίτευμα.
ΠΟΛΛΕΣ φορές καί ἀπό διάφορες
πλευρές ’ἔχει τονιστεῐ ὅτι ἡ ὑποὸαθμιση
τοῦ ρόλου τῆς Βουλῆς — ποῦ γι αὐτή εὐθύνεται κυρίως ἡ Κυὸέρνηση καί
προσωπικά ὁ Πρωθυπουργός κ. Καραμανλῆς. ἀλλα δέν εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπό
εὐθύνες καί ἡ Ἀντιπολίτευση καί ἰδιαίτερα ἡ ἀξιωματικὴ - ἀποτελεῖ ἀνασταλτικύ στοιχεῑο στή στερέωση καί ἐνίσχυση
τῆς Δημοκρατίας. Ἀναφέρομαι. ἀνάμεσα σέ ἀλλα (ὅλέπε καί ἀρθρο μου στίς
20 Μαΐου στο «Βῆμα»), στίς συχνές
ἀπουσίες ἦ μᾶλλον στίς σπάνιες παρουσίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης ἀπό
τίς συνεδριάσεις τῆς ὁλομέλειας τοῦ
Κοινοῧουλίου. Ἡ ἀποχώρηση κομμάτων
ἀπό ὅρισμένες συνεδριάσεις ἤ ψηφοφορίες τῆς Βουλῆς εἶναι ὂέὸαια πολιτική
πράξη καί ὅρίσκεται μέσα στά πλαίσια
τοῦ κοινοὸουλευτικοῠ καί πολιτικοῦ
«παιγνιδιοῡ». Ἀλλά ὁ τρόπος (((αῑφνιδιασμός τοῦ ἐχθροῦ») πού έγινε γιά ἕνα
μάλιστα τόσο σοόαρό θέμα, ὅπως ἡ ένταξη τῆς χώρας μας στήν ΕΟΚ, ἡ ἀποχώρηση τοῦ ΠΑΣΟΚ καί σέ συνέχεια
τοῦ KKE ἀπό If] συζήτηση στή Βουλή
στίς 25 Ἰουνίου, ἠταν πλῆγμα ἐναντίον
τοῦ Κοινοῧουλίου καί τοῦ δημοκρατικοῦ
διαλόγου, ἀλλά καί αὐτῆς τῆς ἀξιοπιστίας καί If]; σοὸαρὸτητας κυρίως τοῦ
κόμματος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης.
Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ. έξάλλου, δέν εἰναι
νοητό νά γίνεται σέ στιγμές ποῦ δίνεται
ἡ δυνατοτητα στήν Ἀντιπολίτευση νά
έκφρασει τίς ἀπόψεις της για ἕνα τόσο
μεγάλο θέμα ἀπό ὅλα τά μέσα μαζικῆς
ένημέρωσης. Καί, σέ κάθε περίπτωση,
ουνδέεται μέ κλιμάκωση τοῦ ἀγῶνα μέ
λαϊκές κινητοποιήσεις γιά νά ἀντιμέτωπιστεῑ μία ἀνώμαλη. ἀντιδημοκρατική ἤ
έπικίνδυνη για τά έθνικά συμφέροντα
κυόερνητ-ική ένέργεια. "Av τό ΠΑΣΟΚ
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καί τό KKE πραγματικά πιστεύουν,
ὅπως διακηρύσσουν. ὅτι ἡ προσχωρηοη
τῆς Ἑλλάδας στήν EOK ἀποτελεῖ πλήρη
ὑποδούλωσή μας σέ ξένα κέντρα ἀποφασεων καί ὅτι ἰσοδυναμεῐ μέ έθνική καταστροφή, εἶχαν τήν ὑποχρέωση να ἔχουν
ἀπό και,ρὸ κινητοποιήοει τίς λαϊκές δυνάμεις που Id ἀκολουθοῦν σέ ἕνα νέο
«ἀνένδοτο ἀγῶνα» για τη σωτηρία, αὐτή
τή φορά. ὅχι τοῦ πολιτεύματος, ἀλλα τῆς
ἴδιας If]; χώρας... Ἀφοῡ δέν τά έκαναν
ἔχουν πολλαπλασιάσει τά ἐρωτήματα για
τήν εἰλικρίνεια τοῦ διακηρύξαντος...
ΕΚΤΟΣ ἀπό τήν καλή λειτουργία τῆς
Βουλῆς. ὅασικές προῦποθέσεις γιά If]
στερέωση μιᾶς σῦγχρονης καί ἀνοιχτῆς
στίς έξελίξεις δημοκρατίας εἶναι ἡ δημοκρατική ὅργάνωση των κομμάτων, ὅ
ἰσχυρός. ἀνεξάρτητος καί δημοκρατικός
συνδικαλισμός καί ἡ μέ οὐσιαστικές ἐξ·
ουσίες Τοπική Αῦτοδιοίκηση. Ἠ έφτάχρονη δικτατορία, κοντα στίς ἀλλες
καταστροφές που ἔφερε καί πρίν ἀπ’ ὅλα
τήν τραγωδία τῆς Κύπρου (ποῦ γι αὐτή
μεγάλη εἶναι ἡ κυόερνητική εὐθύνη γιατί
δέν ὑπῆρξε ἀκόμα ἡ κάθαρση). γύρισε
πίσω γιά πολλά χρόνια τήν ζωή τῆς χώρας σέ ὅλους αὐτούς τοῦς ὅασικούςτομείς. Ἀλλά ἕγιναν ὅσα ἦταν ὃυνατό καί
έπρεπε στά πέντε χρόνια ἀπό τήν κατάρρευση If]; Χούντας γιά νά ένισχυθοῦν
καί τά τρία θεμέλια If]; ᾼημοκρατίας
πού ἀναφέραμε; ‘
FIA TH δημοκρατική ὀργάνωση κομμάτων ἀρχων έγιναν μερικα ὅήματα πού
καθε ἀλλο ἀπό ἱκανοποιητικά εἶναι. Τό
Συνέδριο τῆς «Νέας Δημοκρατίας» ἀποτέλεσε γεγονός, ἀφοῦ, γιά πρώτη φορά
στήν Ἑλλάδα, ἕνα συντηρητικόκόμμα
προσπαθεί νά ὀργανωθεῐ σέ ἀπροοωπη
δάση, μέ πρόγραμμα καί καταστατικές
ἀρχές. Παρ’ ὅλα αὐτά κανένας δέν πιστεύει, ὅτι ἡ Ν.Δ. μπορεῑ νά διατηρήσει
τήν ένότητά της ὕστερα ἀπὸ ἀποχώρηση

εςῑ I

τοῦ κ. Καραμανλῆ ἀπο τήν ένιτργο πολιτική. Ἀκομα καί αν ὁ κ. Καραμανλῆς
μεταπηδήοιι οτήν προεδρία ἀναμένεται,
ὅτι θα έκδηλωθοῦν έντονα οἱ πολιτικές
καί προσωπικές ἀντιθέσεις μέσα στο
κόμμα. Ὅσοι απο τούς «διερυνσίες»,
πέρα ἀπο τίς προσωπικές φιλοδοξίες
τους. δίνουν καποια σημασία καί στήν
ἰὸεολογική τους τοποθέτηση. ὶῗχουν ἤδη
ὅιαπιστώσει ποσο δύσκολο εἶναι να
συνυπάρξουν μέ παραδοσιακους δεξιούς. ὅπως οἱ κ.κ. Κ, Παπακωνσταντίνου. Κ. Στεφανοπουλος κ.α. Τό πιύ πιθανὸ εἶναι. ὅτι αποχώρηση τοῦ κ. Καραμανλῆ. πού στίς προσωπικές ἐπιλογές
καί τούς νέους κεντροδεξιοῦς προσανατολισμοῦς του, μετά If] μακρά παραμονή
του στη Γαλλία καί τήν πικρή ἐμπειρία
τῆς δικτατορίας σέ συνδυαομο μέ τήν έντονη ἐπιθυμία του γιά τήν ένταξη τῆς
Ἑλλάδας στήν EOK. ὀφείλονται. ὡς ἕνα
ὅαθμό. ὅσα ὅηματα γιά την ἀποκατάσταση καί στερέωση If]; Δημοκρατίας
(κατάργηση Α.Ν, 509, νομιμοποίηση τῶν
Κ.Κ., ἀδιάὸλητο δημοψηφισμα καί νομιμοποίηση τῆς ἀπομάκρυνσης τῆς 6amλείας. κά.) έγιναν οτήν πενταετία, 9d
φέρει καποια μετακίνηση τοῦ ἄξονα τῆς
πολίτικῆς ζωῆς σέ δεξιότερες θέσεις. μέ
τήν ένίοχυση τῶν ἔξω καί μέσα στή NA.
παραδοσιακῶν δεξιῶν καί ἀκροδεξιῶν ἤ
καιροσκοπικὼν στοιχείων. Αὐτὸ τόν
κίνδυνο δέν πρέπει νά τόν ἀγνοοῦν τά
δημοκρατικά κόμματα τῆς Ἀντιπολιτεύσεως. ὅταν χαράζουν τήν τακτική τους.
ΤΟ ΠΑΣΟΚ, ένῶ έχει γίνει ἡ ὅασική
δύναμη τῆς ἀντιπολιτεύσέως μέ αὐξημένες εὐθύνες για τήν πορεία τῆς χώρας,
δέν ἔχει κάνει σοὸαρα ὅήματα οὔτε γιά
τῆ δημοκρατική του ὀργάνωση, οὔτε για
τήν ἀποκρυστάλλωση τῆς φυσιογνωμίας
του,οἱ ἀποφάσεις για μαζικοποίηση
τῶν ὀργανώσεων του που πῆρε ἡ 5η σύνοδος τῆς Κεντρικῆς του Ἐπιτροπῆς (Φε-

ὅρουάριος 1979) ὕστερα ἀπό σχετική
εἰσήγηση τοῦ κ. A. Παπανδρέου, δέν
φαίνεται νά έκτελοῦνται, ένῶ ἡ σύγκληση τοῦ Α’ Συνεδρίου του ἀναόάλλεται συνεχῶς γιά ἀκαθόριστο χρόνο
ὥοπου νά ὑπάρξει ἡ κατάλληλη «ὡρίμανση» καί προετοιμασία. Σέ πολλές
ἀπό τίς σημερινές, τοπικές καί κλαδικές
ὀργανώσεις του, ἐπικρατεῖ «σεχταρισμός», ένῶ καί σέ ἀνώτερα στελέχη του
ζεῖ ἀκόμα ἡ ἀνεδαφική καί καφενειακή
νοοτροπία μερικῶν ὁμάδων τοῦ ἐξωτερικοῦ τῆς ἐποχῆς τῆς δικτατορίας. Χαρακτηριστικό ἀπό τήν ἀποψη αὐτή εἶναι
πρόσφατο ἀρθρο δουλευτή τοῦ ΠΑΣΟΚ
πού μάς «πληροφορεῑ», ὅτι ἡ ὀκταετία
τοῦ Καραμανλῆ (μέ τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως ὥς τό 1961. τίς χιλιάδες πολιτικούς κρατουμένους, τήν ἀχαλίνωτη
δράοη τῶν δοσιλογικῶν καί δολοφονικῶν παρακρατικῶν ὀργανώσεων, τίς
συνωμοσίες τοῦ ΙΔΕΑ καί τῶν παρακλαδιῶν του, ’τήν ἀπαγόρευση τοῦ ΚΚΕ
καί τῶν δικῶν «κατασκοπείας») ῆταν
πιό δημοκρατική ἀπό If] σημερινή δημοκρατία... («Ἐλευθεροτυπία», 27 Ἰουλίου). Ἔτσι, ἀνάμεσα σέ ἄλλα, ξεγρόιφονται καί ὅλοι οί ἀγῶνες καί οἱ κατακτήσεις τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων
ὅλα αὐτά τά δύσκολα χρόνια...
ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ μῆνες, γίνεται
στό ΠΑΣΟΚ μία συστηματικότερη προσπάθεια γιά έπαφή μέ τό λαό καί τά
προὸλήματα του. Πολύ 006091’]. ἐπίσης
εἶναι ἡ ὃουλειά τῆς «Ἐπιτροπῆς Ἀνάλυσης καί Προγραμματισμοῦ» τῆς ὁμάδας ἐπιστημόνων ὑπό τόν καθηγητή κ.
Ἀπ. Λάζαρη πού καταρτίζει τό 1111659νητικό πρόγραμμα τοῦ ΠΑΣΟΚ. Παρ’
ὅλα αὐτά παραμένει τό θεμελιακό πρό6λημα τῆς φυσιογνωμίας καί τῶν ἐξωτερικῶν προσανατολισμῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ,
καθώς καί τό καθῆκον γιά ὁλοκλήρωση
τῆς δημοκρατικῆς του ὀργάνωσης. Ἀλλά
αὐτά δέν εἶναι δυνατώ νά προωθηθοῡν
χωρίς ἀποφασιοτικές έπιλογές τοῦ ίδιου
τοῡ κ. A. Παπανδρέου, πού 6 ρόλος του
στό Κίνημα εἰναι πάντα κυριαρχικός,
χωρίς νά κλείσει κάπως τό χάσμα ἀνάμεσα σέ ὅσα παραδέχεται στίς ίδιαίτερες
συνομιλίες μέ τούς φίλους του 6 H965δρος τοῦ ΠΑΣΟΚ καί σέ ὅσα διακηρύσσει. Σέ τελευταία του συνομιλία μέ τούς
δημοσιογράφους, 6 11. A“. Παπανδρέου
παραπονέθηκε, ὅτι ἡ Κυὸέρνηση εἰρωνευόταν τό ΠΑΣΟΚ γιά τίς σχέσεις του
μέτούς ”Αρα6ες, ένῶ τώρα ἡ ἴδια τούς
«προσκυνᾶ» γιά νά ἐξασφαλίσει πετρέλαιο. Δέν μπορεῐ ὃέόαια νά ἀμφισὸητήσει κανείς τίς κυὸερνητικές εὐθύνες καί
παραλείψεις στόν τομέα τῆς ένέργειας
καί είδικότερα στό θέμα τοῦ έφοδιασμοῦ
τῆς χώρας μέ ὑγρά καύσιμα. Ἀλλά δέν
καταλαόαίνει ἄραγε 6 11. A. Παπανδρέου. ότι δέν ὑπῆρξε ποτέ ἀντικείμενο
ἐπικρίσεων, οὔτε ἀπό τήν Κυὸέρνηση,
οὔτε ἀπό ἀλλα κόμματα τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης, ἡ πολιτική του τῶν
καλῶν σχέσεων μέ 1616190611161 καί 6111/91-

1101/11161 1196111] καί κόμματα; Καίὸτι ἀν »κρός σχετικὰ ἀριθμός τῶν ὀργανωμένων E:
κάτι προκάλεσε ἐπικρίσεις καί εἰρωνίες
σέ κόμματα πολιτῶν, ἀκόμα μεγαλὺτερῳν
ἧταν οἱ προσανατολισμοί του καί οἱ
κίνδυνο γιά τό μέλλον τῆς Δημοκρατίας
έπαινοί του γιά κάποια 61901611161 καί
ἀντιπροσωπεύει ἡ περιορισμένη μαζικόἀφρικανικά καθεστῶτα καί πρότυπα τυτητα τοῦ ουνδικαλιοτικοῡ, συνεταιριστιραννικά ἤ ἀμφιλεγόμενα;
κοῦ καί φοιτητικοῦ κινήματος. Γιά κάθε

YI'IAPXOYN στελέχη τοῦ ΠΑΣοΚ.
πού, κατά If] γνώμη μου, ὀρθά, πιστεύουν, ὅτι τό μέλλον καί τῆς Δημοκρατίας καί τοῦ Σοοιαλισμοῦ στήν Ἐλλάδα
έξαρτᾶται, ὄιν ἑξαιρέσομε φυσικά τήν
περίπτωση σύγκρουσης τῶν Ὑπερδυνάμεων, πολύ περισσότερο ἀπό τίς ἐξελίξεις οτήν Εὐρώπη παρά οτή Μέση Ἀνατολή καί στήν Ἀφρική. ὅπου τά αὐτοονομαζόμενα «σοσιαλιστικά» καθεστῶτα,
κατά κανόνα, καταλήγουν σέ κρατικοαστικές δικτατορίες. Καί ὅτι ἡ θετική καί
ἑποικοδομητική παρουσία ένός μεγάλου
έλληνικοῦ σοσιαλιστικοῦ κόμματος 0161
ὄργανα τῆς EOK, ἰδιαίτερα αὐτή If] στιγμή πού ἡ δεξιά καί ἡάκρα δεξιά σηκώνουν κεφάλι οτή Δ. Εὐρώπη, καί γιά τά
συμφέροντα τῆς χώρας μας θά εῖναι πολύτιμη καί τήν ὑπόθεση τῆς Δημοκρατίας καί τοῦ Σοοιαλισμοῦ θά ὑπηρετήσει.
Ἐξάλλου, ὅπως τά ἴδια στελέχη τονίζουν, 6 κ. A. Παπανδρέου εἶναι ἡ πιό
κατάλληλη προσωπικότητα γιά νά ἀποτελέσει τόν κρίκο ἀνάμεσα 0161 εὐρωπαϊκά σοσιαλιστικά κόμματα καί τό
ἀντιαποικιακό καί ἀντιϊμπεριαλιστικό
κίνημα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τῆς
ἈφρικῆςΣΧΕΤΙΚΑ μέ τό ἄνοιγμα ἀνάμεσα
στήν αὐξανομένη έπιρροή τοῦ ΠΑΣΟΚ
στό λαό καί οτήν ὀργάνωσή του, θά πρέπει, νομίζω, νά σκεφθοῦμε, ὅτι αὐτό
ὁδηγεῖ στήν ένίσχυση τοῦ «λαϊκιστικοῦ»
καί ἀρχηγικοῦ χαρακτῆρα του σέ ὂάρος
τῆς μετεξέλιξής του σέ ἑλληνικό σοσιαλιστικό κόμμα μέ συνέχεια καί προοπτική,
ὅπως ἀκριόῶς τό χρειάζεται 6 τόπος.
O ΧΩΡΟΣ δέν ἐπιτρέπει νάέκφράσουμε ἀναλυτικά ἀπόψεις γιά If] δραστηριότητα καί τῶν ἄλλων κομμάτων.
Θά περιοριστῶ λοιπόν νά πῶ, ὅτι, κατά
11'] γνώμη μου, μετά τόν πολυκερματισμό
τοῦ Κέντρου, τό ΚΟΔΗΣΟ, μέ τίς θέσεις
πορ παίρνει μέσα καί ἔξω 61116 If] Βουλή,
ἐξελίσσεται σέ μία θετική παρουσία οτήν
πολιτική ζωή τῆς χώρας. Στό χῶρο τῆς
«παραδοσιακῆς» Ἀριστερᾱς, ἡ κυριαρχία τοῦ ΚΚΕ πού έπιόεὸαιώνεται, δέν
συντελεῖ στό νά ξεπεραστεῖ ἡ κρίση,
ἀλλά, ἀντίθετα τήν ἐπιτείνει. Στό ἴδω τό
KKE παρουσιάζεται κινητικότητα στή
νεολαία του, μέ ἀποχωρήσεις ἀπογοητευμένων ἀπό τήν πολιτική του στελεχῶν
καί μελῶν καί νέες στρατολογίες. Ἐνῶ
μεγαλώνει, ἀντί νά μειώνεται ὁ ἀριθμός
τῶν κομματικά ἀστέγων ἀγωνιστῶν καί
ὀπαδῶν τῆς Ἀριστερᾶς, τά μικρά κόμματα καί κινήσεις (ΚΚΕ ἐσωτερικοῠ,
ΕΔΑ, 11.61.) ὅλο καί λιγότερο πείθουν ὅτι
μποροῡν νά προσφέρουν λύση στό πρό6λημα τῆς Ἀριστερᾱς καί διέξοδο στήν
κρίση της.

ἕνα ἀπό τά κινήματα αὐτά ὑπάρχουν οί
ἰδιαίτερες αἰτίες που έξηγοῡν τήν καθυ- , ι
στέρησή τους, (λόγου χάρη γιά 16 ’ἔργα-ι
τικό κίνημα ἡ ἀλλαγή στή σύνθεση τῆς
έργατικῆς τάξης, ἡ ἀσυδοσία που 013010στικά έχουν οἱ μεγάλες ἐπιχειρήσεις στήν
ἀπόλυση ουνδικαλιστῶν κ.ὄι.), μποροῦμε
νά ὅροῦμε καί κοινούς συνετελστές. Καί
μερικοί ἀπό αὐτούς - πού ἰσχύουν, σέ
μεγάλο ὅοιθμό καί γιά τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση - εἴναι, ἀπό If] μιά ἡ προσπαθεια πού κάνει ἡ Κυόέρνηση νά ὑποτάξει
τούς τομεῖς αὐτούς καί τά κινήματα στίς
έπιδιώξεις καί τήν πολιτική της, μή διστάζοντας νά συνεργάζεται καί μέ χουντικοὺς έργατοπατέρες, καί ἀπό τήν ἀλλη,
ἡ ἀχαλίνωτη τάση γιά κομματικοποίηση.
Ἰδιαίτερα τό ΚΚΕ, προκειμένου 1/61 1159δίσει «πόντους» σέ όποιοδήποτε σωματεῖο ἤ δῆμο, δέν διστάζει νά διαὸάλλει
καί 1/61 καταπολεμά μέ ὅλα τά μέσα
ὁποιονδήποτε ἀλλο παράγοντα τοῦ δημοκρατικοῦ στρατοπέδου, ὑποὸοηθώντας
έτσι ἀντικειμενικά If] δεξιά.
ΟΛΑ ΑΥΤΑ δέν λέγονται γιὰ νά ὑποτιμηθεῖ ἡ συμόολή τῶν πολιτικῶν δυνάμεων σέ ὅσα έχει πετύχει ἡ χώρα 0161
πέντε χρόνια ἀπό τήν ἀποκατάσταση τῶν
δημοκρατικῶν θεσμῶν. Ἀλλά γιά νά τονιστεῖ, ὅτι οἱ δυνάμεις πού θεωροῦν
ἀναγκαῖο τό πλαίσιο If]; κοινοὸουλευτικῆς Δημοκρατίας γιά νά προοδεύοει ἡ
χώρα, δέν έκπληρώνουν τό χρέος τους μέ
θριαμόολογίες 61116 If] μία καί πολεμική
ἤ συνθηματολογία ἀπό τήν άλλη. Χρειάζεται, νομίζω, 006091’] αὐτο-κριτική, διάλογος, ἀναθεώρηση τακτικῆς σέ πολλοὺς
τομεῖς, 115910061591] δουλειά καί μεγαλὺτερη ὑπεθυνότητα. I
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ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟΘΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ
...<<ΕΘΝΙΚΗ ΠΟ-ΛΙΤΙΚἨ» τοῦ, Κ.Κίτσου
ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ σέ ἐπικρίσεις τσῡ προέδρου τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ἀ. Παπσνδρέου για τήν ἐνεργειακή πολιτική που ακολουθεῖ ὴ κυ6έρνηση, ὁ
ὑπουργὸς Συντονισμοῡ κ. K. Μητσοτακης δήλωσε ὅτι; «Μέ τίς συμ6ασεις Λατση-Βαρδινογιαννη ή χώρα ἐξασφαλισε τό αναγκαῑο Ποσὸ
ἑτοίμων προϊόντων πετρελαίου για να συμπληρώσει τό κενό τοῡ τρέχοντος έτους». Σέ ἄλλο σημεῖο τῶν ἵδιων δηλώσεων 6 K. Μητσοτακης
διευκρίνησε ὅτι «σί δύο αύτές ἐτσιρίες που πουλᾱνε τα ἕτοιμα
Προϊόντι] στήν τρέχουσι] μέση τιμή Ἰταλίας καί Ρότερνταμ, δέν πραγματοποιοῡν ύπερὸολικό κέρδος μέ τήν ἐκτέλεση τῆς συμβάσεως
σύτής».
OI ΔΥο έταιρίες πραγματοποιοῡν ύψηλα

κέρδη πουλώντας σέ τιμές «ἐλεύθερωνη
φορτίων» τούς δύο ἐκατομμύρια τόννους
Βενζῖνες, ντῆζελ καί αλλα ἐλαφρα προϊόντα πού αγοραζει τό δημόσιο. Καί πραγματοποιοῡν αύτα τα κέρδη, ’ίδια ακριθῶς
μέ 606 66 αποκομίζαν 6v διαθέταν τα
προϊόντα τους σέ ὁποιοδήποτε αλλο αγοραοτή αφοῡ οί τιμές τους εἶναι ol μέσες τιμές τοῦ Ρότερνταμ καί τῆς Γένοθας, γιατί
εἶχαν κανει ἐγκοιρα Προμήθεια «αργοῡ» σέ
χαμηλές τιμές. Τό πρὸὃλημα, ὅμως, τῆς
πετρελαϊκῆς Πολιτικῆς τῆς χώρας, τμῆμα
τῆς ἐνεργειακῆς Πολιτικῆς πού ἔπρεπε ναχει χαραξει, δέν εἶναι αν κερδίζουν ἠ όχι
καποιες ίδιωτικές ἐπιχειρήσεις, καί 6v αύτές οί ἐπιχειρήσεις ανήκουν σέ ’Έλληνες ή
σέ ξένους ἐπιχειρηματίες. Τό πρὸθλημα εἶναι ή πολιτική πού όδήγησε σέ προσφυγή
οτήν ασταθή καί αγρια έκμεταλλευτική
διεθνή αγορα «ἐλευθέρων φορτίων» (σπότ)
πετρελαιοειδῶν, για να καλυφθοῡν ἐσωτερικές αναγκες, κατα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο ἐκείνου πού καλύπτουν (κατα μέσο
όρο) διεθνώς οί αγορές τοῡ Ρότερνταμ καί
τῆς Γένοθας. T6 πρόθλημα εἶναι γιατί ὴ ἐλληνική κυθέρνηση δέν εἶχε έξασφαλίσει μέ
μακροχρόνια συμΘὸλαια, έπαρκεῑς καί 010θερές πηγές ἑφοδιασμοῡ της σέ ἀργό πετρέλαιο, αφοῡ τό ἐγκατεστημένο στή χώρα
διϋλιστικό δυναμικό τήν ύπερεξασφαλιζε
6116 περιοτασιακές ἐλλείψεις έτοιμων
ΰπροϊόντων, 6116 τήν ύποχρέωσή της, αρα,
να καταφεύγει οτή διεθνή αγορα για να
Θρεί

ἔσῗέἕὲφνω,
Mel/8w
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AN EIXE ἀκολουθήσει αύτή τή σωστή πολιτική ή κυθέρνηση, γιαϊτήν όποία δέν
έπρεπε να «ἐφεύρει» οῡτε ἕνα στοιχεῑο
της γιατί ἡτσν διαμορφωμένη 016 σύνολό
της σχεδόν 6116 εύρωπαῑκα καί αμερικανικα
προηγούμενα, ή φετεινή ἐπιθαρυνση τῆς
οἰκονομίας σέ συνάλλαγμα για είσαγωγή
ύγρῶν καυσίμων θα ήταν ή μισή (350 ἐκ.
δολλαρια, περίπου) απ· αὺτή πού τελικα
διαμορφώνεται, καί θα αποφεύγονταν ὀλο
16 αλλα φαιδρότατα μέτρα δῆθεν οίκονομιῶν οτήν καταναλωση πετρελαιοειδῶν,
πού ἐπιτείνουν 16 κλῑμα « φ υ γ ῆ ς n 6116
τήν έλληνική οἰκονομία, σέ στιγμή πού
χρειαζεται αύξημένες ἐπενδυτικές καί
παρσγωγικές προοπαθειες. Δέ μπορεῑ, ἐξ
αλλου, να λειτουργήσει οὔτε 16 ασθενέστερο ααλλοθι» ύπέρ τῆς πολιτικῆς πού
τελικα έπελέγη ὡς «ἐθνική πολιτική», γιατὶ
οί ανοδικές τασεις στή διεθνή αγορα πετρελαίου ἡταν τελεσίδικες 6116 16 1973,
χωρίς καμια, απολύτως καμια προοτπική να
μειωθεί ἡ ζήτηση καί αὑξηθεῑ ή προσφορά
«αργοῡ» ὥστε απ’ αύτή τήν ἐξέλιξη να
προκύψει συμπίεση τῶν τιμῶν. Ἀλλα καί οί
μηχανισμοί, πού 6116 τήν διακοπή ἠ τήν
κακή λειτουργία τους δημιουργοῦνται 616ταροχές οτήν ὁμαλή διακίνηση ύγρῶν καυσίμων, ἡταν απόλυτα γνωστοί, ὥστε να μήν
ἐπιτρέπεται να μιλαμε για απρόοπτες παρεμθολές αγνωοτων παραγόντων.
· ΟΛΕΣ ol εύρωπαϊκές χῶρες, 6116 16 1974

καί ύοτερα, ἔσπευσαν να αποκαταστήσουν
μοκροπρόθεσμα συμθόλαια αγορᾱς πετρελαίου από τίς παραγωγούς, μέ μεθοδεύσεις πού ποικίλαν πολύ 6116 τή μια οτήν
αλλη ἐθνική περίτπωση, αλλα πού όλες
ουγκλίναν σι-ήν ’ίδια κατασφαλιση; να μή
μείνει ή ἐσωτερική αγορα χωρίς τίς αναγκαῑες ποσότητες καυσίμων για τίς αναγκες
τίς 6ιομηχανίας, τοῦ ἐμπορίου, τῶν μεταφορῶν, τῆς οίκιακῆς καταναλωσης. T6
παραδειγμα πρός αὺτή τήν κατεύθυνση τό
έδωσε 6 ’ίδιος 6 K. Κίοσινγκερ, 6 ὁποῖος,
ἐνώ 6116 τή μία μερια (ΔεκέμΘριος 1973)
έριχνε τήν ίδέα συνεργασίας τῶν 6ιομηχανικῶν χωρῶν 016v τομέα τῆς ἐνέργειας Ιδέα πού σχηματοποιήθηκε τό Νοέμθριο
τοῦ '74 οτήν ϊδρυση, τοῡ Διεθνοῡς Γραφείου Ἑνέργειας ταυτόχρονα, φρόντιζε
για τήν ἐξασφωιση τῆς αμερικανικῆς αγορας. Συνῆψε, ἐτσι, δεκαετές συμθόλαιο μέ
τή Σαουδική Ἀρα6ίο για τήν προμήθεια απ·
αύτήν τοῡ 25% περίπου, τοῡ είσαγόμενου
οτίς Η.Π.Α.Ι «αργού». ι
ΑΛΛΕΣ κυ6ερνήσεις (Γαλλία, Ἰταλία),

αναθέτσν στίς κρατικές ἐπιχειρήσεις πετρελαιοειδῶν να μεριμνήσουν για αναλογες ἐξασφαλίσεις, όλες, ὅμως, Θέταν τίς
ξένες έταιρίες πετρελαιοειδών καί τα ünoκαταστήματα τους μπροοτα οτήν ύποχρέωση να ἐφοδιαζουν τίς έσωτερικές
αγορές μέ προϊόντα, πού ή τιμή τους θα
ξεκινοῡοε 6116 τή μέση τιμή τῶν «αργών»,
διαφορετικα θα τούς αφαιρεῑτο τό δικαίωμα ἐμπορικῆς παρουσίας.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ τούτη στηρίζεται σέ 6116 60σικές αρχές; ή πρώτη αρχή εἶναι ότι οἱ
ανωμαλίες στόν όμαλό ἐφοδιασμό τῆς οί-

’κονομίας δυνατὸ να προέλθουν 6116 έλ-

λειψη ακαθαρτου πετρελαίου (αργοῡ). Ἠ
δεύτερη αρχῆ, εἶναι '611, καί αν ἐξασφαλίστηκε ἡ προμήθεια αργοῡ, αλλα δέν 6116pχουν διϋλιοτήρια για να 16 ἐπεξεργαστοῡν,
τότε θα ύποχρεωθεϊ ή οἰκονομία σέ καταθολή τῶν διαφορῶν αναμεοα οτίς τιμές
αργοῡ καί έτοιμων προϊόντων, για να εἰοαγει απὸ 16 ἐξωτερικό 16 τελευταία αύτα.
ΣΤΗΝ, περισταοιακα μειωμένη, διϋλιστική ίκανότητα σέ παγκόσμια κλίμακα ἐξ
αίτίας τοῡ Θαρειοῡ περσινοῡ χειμῶνα, τῆς
απότομης απουσίας 6116 τήν αγορα τοῡ
ίρανικοῡ πετρελαίου, καί τῆς ὸμαδικῆς ἐξ,όρμησης για δημιουργία μεγαλων αποθεμάτων, 6ρῆκε τό λόγο τῆς ανθησής της ή
αγορα τῶν ἐλεύθερων φορτίων τοῡ Ρότερνταμ καί τῆς Γένοθας, μια αγορα, πού K01
τώρα ακόμα δέν καλύπτει παρα ποσοστό
μικρότερο τοῦ 5% τῶν αναγκών τών 6ιομηχανικών κρατῶν οέ έτοιμα προϊόντα,
ναφθα, ντῆζελ, 6ενζίνες.
ΧΡΗΣΙΜΟ εἶναι να γίνει έδὼ μια μικρή
παρένθεση. T6 διϋλιοτήρια πού εἰναι
ἐγκατεστημένα οτήν Εύρώπη καί οτήν
Ἰαπωνία (για τίς Η,Π.Α. τό πρόθλημα εἱναι διαφορετικό γιατί ἐκεῖ, ή έλλειψη
θενζίνης ξεκιναει 6116 16 τιμολογιακό
καθεστώς πού ἐπικρατεῖ οτήν ἐσωτερική αγορα) 06 δυναμικότητες διῡλισης
εἶναι περισσότερο 6116 αρκετα για τήν
καλυψη τῶν αναγκῶν σέ έτοιμα
προϊόντα. T6 μειονέκτημα τους, αὑτό
πού συνετέλεσε στίς ἐλλείψεις ἐλαφρών προϊόντων καί οτόν τριπλασιασμό
τῶν τιμῶν τους στίς αγορές «01161». εἱναι ότι τήν παραγωγική διαδικασία αύτῶν τῶν προϊόντων τήν ξεκινανε 6116
ναφθα, πού εἶναι καί αύτή διϋλιστικό
παραγωγο τοῦ πετρελαίου, καί σέ μικρή
αναλογία σέ οχέση μέ τό ακαθαρτο πετρέλαιο πού διϋλίζεται. Ὅταν, λοιπόν,
έλλειψε τό ακαθαρτο πετρέλαιο ἐξοιτίας τῶν γεγονότων τῆς Περσίας, καί
αντίθετα, αύξήθηκε ὴ ζήτηση ναφθας
, για παραγωγή ἐλαφρότερων προϊόντων,

ή τιμή της πήδησε απότομα πρός τα
πανω, παρασύροντας φυοικα καί τα
προϊόντα πού δίνει (Θενζῑνες, ντῆζελ
κ.λ.π.)
ΑΝ, ΕΜΕΙΣ, εϊχαμε έγκαιρα φροντίσει για
τόν ἐφοδιασμό μσς μέ «αργό» δέ θα ’χαμε
κανένα αλλο πρό6λημα μέ τα ύγρα καύσιμα, ἐκτός 6116 τῆν αναπροσαρμογή τῆς
τιμῆς του από τίς χώρες-μέλη τού O.|'|.E.K.,
δηλαδή, κατα 35%. περίπου, για τό δωδεκαμηνο τοῦ '79. Καί δέ θα·χαμε κανένα
πρόθλημα, γιατί ό δικός μσς χειμῶνας δέ
δημιούργηοε καταναλωτικές ύπερθολές
ὅμως αύτές τῶν χωρῶν τῆς θόρειας E11prπης, ἐνῶ ὴ διϋλιστική ἱκανότητα πού αντιπροσωπεύουν τα ἐγκατεοτημένα οτήν Ἑλλάδα διϋλιστήρια εἶναι ύπερδιπλασια τών
αναγκών μας;

O Ἀσπρόπυργος 4.700.000 μετρικοὺς
τόννους.
0 ΕΣΣο 3.300.000 μ.τ.
Ο Μότορ ’”Οιλ 7.000.000 μ.τ. καί
O Λατσης 4.500.000 μ.τ.

Καί δέν διϋλίζουμε για τήν ἐσωτερική
αγορα παρα 7.000.000 τόννους, μόνοί Δέν
ανακὺπτει πρόθλημα οϋτε για αποθηκευτικοὺς χώρους. Ποὺ συμποσοῡνται σέ
7.000.000 τόννους. Βέθαια, τό σύνολο αὑτῶν τῶν αποθηκευτικῶν έγκαταστασεῶν
χρησιμοποιεῑται από τα τρία διϋλιστήρια
(Ε,Σ.Σ.Ο., Βαρδινογιαννη, Λατση, στούς
ὁποίους ανήκουν δεξαμενές χωρητικότητας 5,7 έκ. τόννων) για αποθήκευση καί
τῶν καυσίμων πού ἐπεξεργαζονται για πελατες τοῡ ἐξωτερικοὺ. Ἀλλὰ ἡ αποθηκευτική πρόνοια δέν χρειαζεται να ὑπερθαίνει
τήν καταναλωση 3-4 μηνῶν, δηλαδή, 2.3 ὲκ.
ὥς 3 έκ. τόννους, τή μισή ποσότητα από
τοὺς ὁποίους θα μπορεί σέ λίγο να αποθηκεύσει μόνος ό Ἀσπρόπυργος.
ANTI, λοιπόν, να αποκαταοτήσουμε, αμέσῶς ϋοτερα από τήν ἐμπειρία τοὺ ’74, μακροπρόθεσμα συμθόλαια για τήν προμήθεια «αργοῡ», μέ παραγωγούς χῶρες, καί
να δεσμεύσουμε, ἐπίσης, τίς ἐγκατεστημένες ἐδῶ ἐπιχειρήσεις διῡλισης να προμηθεύουν στήν έσωτερική αγορα έτοιμα
Προϊόντι] μέ θαση τίς μέσες τιμές τοὺ αργοῡ (ὅπως εἶναι ή σὺμθαση μέ τήν
Ε.Σ.Σ.Ο.), αποδεχθήκαμε μέ ἐνθουσιασμό
τό α’ίτημα τῶν ξένων ἑταιριῶν, πού εἶχαν
ὑπογραψει τό 1968 τήν περίφημη σὺμθαοη
R.S.C. για ἐφοδιααμό τοὺ Ἀοπρόπυργου,
μέ δυόμιση έκατομμὺρια τόννους πετρέλαιο τό χρόνο, να λύσουμε αὑτή τή συμφωνία. Βρεθήκαμε, έτσι, μέ μοναδική Θέθαιη πηγή ἐφοδιασμοὺ μας μέ αργό, τό σοΘιετικό πετρέλαιο (1 έκ. τόννοι περίπου, τό
χρόνο) καί για προϊόντα (2,2-2,5 έκ. τόννοι),
αὑτα πού προσφέρει ή ΕΣΣΟ τῆς Θεσσαλονίκηςί Τοὺς αλλους 5 έκατομμύρια τόννους περίπου, έπρεπε να τούς αναζητοῡμε
στήν ἐλεύθερη αγορα καί από κεῖ να τούς
προμηθευόμαστε.
ΓΙΑ ΕΝΑ πολὺ μικρό διαστημα, οί τιμές
τῶν «ιέλεὺθερων φορτίων» πῆγαν κατω από
τίς δεδηλωμένες τιμές τῶν πετρελαιοεξανωνῶν τῆς Μ. Ἀνατολῆς, τῆς Ἀφρικῆς καί
τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς. Ἐξέλιξη, πολύ
φυσική ὑστερα and τίς απότομες ανατιμήσεις τοὺ ’74, Kai τόν καλπασμό τῶν πετρελαιοεξαγωγών για προσπορισμό ὅσα μποροῦσαν περισσότερων δολαρίων, για να
χρηματοδοτήσουν φιλόδοξα ἐπενδυτικα
προγραμματα ή έξοπλισμοὺς. (Μόνη ή
Σαουδική ”Αραθία εἶχε καταρτίσει ἐπενδυτικό πρόγραμμα οἰκονομικῆς. αναπτυξής
της ὕψους 141,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για τήν πενταετία 1976-80). Δέ μποροῡσε, ὅμως, σέ καμια περίπτωση να θεῶρηθεϊ σαν «ίστορική ταση» τῶν τιμῶν τού
πετρελαίου, αὑτή ή ἐξέλιξη. Πραγμα πού
σημαίνει ότι ήταν μέγα σφαλμα ή έναπόθεση τοὺ έφοδιαομοῡ τῆς ἐσωτερικῆς
αγορας στήν «ἐλεύθερη αγορα», μέ δικαιολογητικό ὅτι Θρίοκαμε φθηνότερα καπως προϊόντα.
ΔΙΑΠΡΑΞΑΜΕ, τοῦτο τό σφαλμα, μέ
πανηγυρισμοὺς (ὑπουργός Βιομηχανίας) ότι πετὺχαμε ,οἰκονομίες μέ τό
οτιασιμο τῆς αυμθασεως Η.8.Ο,, καί έτσι
φανήκαμε πιό έξυπνοι από τούς Εὑρωπαίους, τούς Γιαπωνέζους καί τοὺς
Ἀμερικανοὺς πού κυνηγανε μακροχρό-

νια συμ6όλαια, ἠ μέ έκπληκτικῆς διορατικότητας προθλέψεις, (ὑπουργός Συντονιαμοὺ) ὅτι τό πετρέλαιο θα εἶναι για
πολλα χρόνια ή φθηνότερη ἐνεργειακή
ὕλη, καί γι· αὑτό έπρεπε να τήν ἐκμεταλλευθοὺμε καί οτήν παραγωγή ἠλεκτρικῆς ένέργειας ακόμαί Καταφέραμε,
μ’ αὑτή τήν πολιτική, να πληρώσουμε,
χωρίς λόγο, 300 (τριακόσια) ἐκατομμύρια δολαρια περισσότερα ἀπ’ ὅσα θα
μας στοίχιζαν οἰ έπίσημες ανατιμήσεις,
καί να έξαρτιόμαστε απὸ τή «σπότ»
αγορα για τό Eva τέταρτα, σχεδόν, τῶν
καταναλωτικῶν μας αναγκῶν σέ πετρελαιοειδῆ, ἐνῶ - ὅπως αναγραφηκε καί
προηγούμενα - ό μέσος ὅρος ποὺ καλύπτει αὑτή ἡ αγορα οτή διεθνή ζήτηση
εἶναι τό 5% τῶν αναγκῶν τηςί
ΟΣΑ συνέδησαν - καί φαίνεται πώς θα
έξακολουθοῡν να συμθαίνουν - αποτελοῡν
παταγώδη αποτυχία τῆς πολιτικῆς πού θέλησε να οἰκοδομήσει ἡ πρώτη κυθέρνηαη
Καραμανλῆ μέ τήν καταγγελία τῆς σὺμθασης Δημοσίου - Νιαρχου για τήν ἐκμεταλλευση τοὺ διϋλιοτηρίου τοῦ Ἀσπροπύργου, καί τή μετατροπή της σέ «6ιομηχανίαΠιλότο» για τήν πειθαρχηση οτήν ἐσωτερική αγορα τῆς ἑμπορικῆς δρασης όλων
τῶν ἰδιωτικῶν έταιριῶν. Καί απέτυχε παταγωδῶς ή πολιτική ἐκείνη, γιατί εἶναι αδὺχ
νατο να έλέγξεις τήν τιμή τῆς πρώτης ὑλης
(αργοῡ) χωρίς συμθατικές δεσμεὺσεις
ἐκείνων ποὺ σοῦ τήν πουλανε, καί χωρίς
ἐπαρκή διϋλιατική ἰκανότητα οτό ἐσωτερικό τῆς χώρας, για να έπεξεργαζεσαι τήν
ἐξασφαλισμένη πρώτη ϋλη. ‘H κρατική
ἰδιοκτησία διϋλιστηρίου, ἐφ’ ὅσον λειτουργεῑ μέ τό χαμηλότερο δυ’νατό κόστος, ὅ,τι
προσφέρει, εἰναι ένας δείκτης για τό έπίπεδο τιμῶν, οτό όποῑο καί οί ἰδιωτικές
έταιρίες πετρελαιοειδῶν ε’ίτε έδῶ παραγουν τα έτοιμα προϊόντα, ε’ίτε τα εἰσαγουν,
πρέπει να τα πουλανε, ὥστε να μή μειώνεται- ὑπέρ αὑτῶν - τό περιθώριο φορολογιῶν πού καθορίζει - ὑπέρ αὑτοῦ - τό Δημοοιο.
OI EYMBATIKEZ αὑτές ὑποχρεώσεις 6apaivouv τήν ΕΣΣο τῆς Θεσσαλονίκης, ὅχι,
ὅμως καί τα διὺλιστήρια τῶν Λατοη καί
Βαρδινογιαννη. Γιατί; Γιατί, αραγε; ή συμφωνία πού έγινε στίς αρχές τοὺ χρόνου μέ
τοὺς δυό ἐπιχειρηματίες για τόν ἐφοδιασμό τῆς έσωτερικῆς καταναλωσης μέ
ἐτοιμα προϊόντα, οτηρίχθηκε οτίς αρχές
ποὺ ρυθμίζουν τήν αγορα από τό Ρότερνταμ καί τή Γένοθα, καί δέν ἐγινε καί μ’
αὑτούς ό,τι ἰσχύει μέ τήν Ε.Σ.Σ.Ο.; 'H όποία
μας πουλαει τα προϊόντα της μέ θαση τή
μέση τιμή αργοῡ τῶν χωρῶν τού Ο.Π.Ε.Κ.
καί μέ καθορισμένο διῡλιστρο; Ta δύο διϋλιστήρια, δέν εἶχαν φυοικα κανένα απολὺτως λόγο να μή δεχτούν τή ρὺθμιση, αφοῡ
τούς ἐξασφαλιζε τιμές «σπότι» για
προϊόντα ποὺ παραγουν από πρώτη ϋλη,
αγορασμένη μέ μακρόχρονα συμΒόλαια
από παραγωγοὺς χῶρες ἡ από μεγαλες
έταιρίες, πού εἶναι συμθεθλημένες μέ τούς
πετρελαιοεξαγωγεῖς Μόμπιλ, Τεξακο, κ.λ.π.
Ἀλλα αὑτοί, ἐπιχειρηματίες εἶναι, τή δουλεια τους κανουν. Ἐμεῑς γιατί δέν κανουμε
τή δική μσς ï
MONAAIKH απαντηση στό ἐρώτημα,
προθαλλεται, συνήθως, τό «σοσιαλιοτικό»
ἐπιχείρημα ότι τό κρατος δέν θέλει να
ουμθληθεῑ μέ «μονοπώλιαί». Δέν ἐπιτρέπεται, αλλωοτε, ὴ κατοχὺρωοη τῆς ἐσωτερικῆς αγορας ὑπέρ ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων,

γιατί αὑτό αντιστρατεύεται τίς διαταξεις
τῆς E.O.K. περί έλεύθερου ανταγωνισμού.
T6 ἐπιχείρημα, εἶναι αναπηρο. 'H ουμθατική δέσμευση τοῦ δημοσίου, τοῦ όποιουδήποτε δημοσίου, μέ τό ίδιωτικό κεφαλαιο
δέν πρέπει να γίνεται ὑπό ὅρους ποὺ ἐξυπηρετοῡν τό ἰδιωτικό κεφαλαιο σέ 6αρος
τοὺ Δημοσίου. ”Οταν οἰ ὅροι τῆς οὑμθασης
εἰναι αμοιθαία έπωφελεῖς, γιατί δέν θα
πρέπει να γίνει; Ποιός ὑποστηρίζει, στίς
χῶρες μέ τίς λεγόμενες ἐλεύθερες οἰκονομίες, ότι οί ίδιωτικές ἐπιχειρήσεις εἶναι
ὑπό διωγμό; Καί αν εἶναι ὑπό διωγμό, τότε,
τί αντικαθιοτα τήν παραγώγική καί ἐμπορική τους παρουσίας 'H κακή σὺμθαοη, πού
τούς ἐπιτρέπει τήν αποκόμιαη πολύ περισσότερων κερδῶν, από ὅσα θα συλλέγαν αν
ὴ σὺμθαση γινόταν από, ἀνθρώπους ποὺ
ξέρουν να συναλλασονται καί ἤξεραν τί
προστατεύει τό δημόσιο χρῆμα;
ΣΕ ΟΤΙ, αφορα τίς δεσμεύσεις, από τήν
Ε.Ο.Κ., τα ὑποστηριζόμενα εἶναι ή μισή μόνον αλήθεια. Γιατί ὑπαρχει, ὁ γενικός κανόνας πού ὑπαγορεύει τα ἰδιωτικα ἦ κρατικα μονοπώλια. Στό συγκεκριμένο ἐνεργειακό τομέα, ὅμως, δέν έχει διαμορφωθεῑ
ακόμα πολιτική γενικῆς ἐφαρμογῆς. ‘H
«Κοινοπραξία ”Ανθρακος καί Χαλυθος» καί
τό «Εὺρατόμ», δυό «Κοινότητεῳ, ποὺ ἐνσωματῶθηκαν στῆν Ε.Ο.Κ., προθλέπουν για
τό καρθουνο καί τήν πυρηνική ἐνέργεια, δέ
λένε τίποτε, ἐντούτοις, για τό πετρέλαιο.
Τό τελευταῖα, έχει ἐναποτεθεῑ για ρὺθμιση
στίς πρωτοθουλίες τῶν ἐθνικῶν κυ6ερνήσεων, μέ τήν παραδοχή ότι τό Θέμα εἰναι
πολὺ δύσκολα για να αποτελέσει αντικείμενο «κοινῆς αγορας», αλλα καί πολύ σο6ap6 για· τίς ἐθνικές οἰκονομίες, ὥστε να
μήν έχουν αρκετή ἐλευθερία ol κυ6ερνήσεις οτό χειρισμό του. Καί πέρα ὑπ’ αὑτές
τίς «απουσίες» πολιτικῆς, δέν ακοὺστηκε
από καμια πλευρα ὅτι ένας από τούς ἐξυπνότερους τρόπους για να σχεδιασεις τήν
ἐθνική σου πολιτική οτὸ πετρέλαιο, εἰναι
να τήν ἐξαρτήσεις απὸ τίς μεταθολές τῆς
διεθνοῡς αγορας τῶν κερδοσκόπων, τίς
όποῑες μέ κανένα τρόπο δέ μπορεῑς να
ἐπηρεασεις.
"Av λειτουργοῡσε μέ στοιχειώδη τρόπο
καί οτή χώρα μας ἡ εὑθιξία τῶν δημοσίων
ἀνδρῶν ὅταν συλλαμθανονται, ως κυ6ερνητικοί ὑπεύθυνοι. να διαπραττουν χονδροειδῆ λαθη σέ 6αρος τοὺ δημοσίου χρήματος καί τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας, ὅσοι
ἐπεξεργαοτηκαν ἤ αποδέχτηκαν μετα τό
1974 τήν πετρελαϊκή καί ἐνεργειακή πολιτική ἤ τήν υίοθέτησαν καί τήν ὑπερασπίζονται, Θαπρεπε ναχουν απομακρυνθεῑ από
τήν κυθέρνηση. Ἀντί γι’ αὑτό, έπιχειροὺν
να αμθλὺνουν τίς συνέπειές της, μέ μέτρα
πού μειώνουν τήν αγοραστική δὺναμη τῶν
ἐργαζομένων, ἐπιδεινώνουν τήν καταοταση τῶν περισσότερο αδικημένων στρωματων τοῡ λαοῡ, τού προσθέτουν ταλαιπωρίες, καί - τό χειρότερο — φρεναρουν
τήν παραγώγική ἐπίδοση τῆς χώρας. Ἐξαντλοῡν τήν αὑατηρότητα τους για τήν ἐξοικονόμηση - αν γίνει κι” αὑτή - 10 ἐκ. δολλαρίων από τήν καταναλωση Βενζίνας, δηλαδή τοῡ ἐνός τριακοοτοῡ πέμπτου αὑτοῦ
πού χαρίοτηκε στοὺς διεθνεῑς κερδοσκόπους μέ τίς αγορές φορτίων «σπότ», Καί
δέν φροντίζουν πῶς δέ θα πεταχθοῡν καί
αλλες ἐκατονταδες έκατομμὺρια. Ποὺ εἰναι
περισσότερο από 6έ6αιο ότι θα συμθεῑ αν
δέν αλλαξει ή ακολουθοὺμενη καταστροφική πολιτική.

Ι
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Ἀπεργία τῶν τραπεζικῶνε
πρώτη μάχη ἑνός πολέμου πού μόλις ἀρχίζει

Ἠ κυὸέρνηση μέ τήν πρόκληση τῆς μετατροπῆς τοῦ ὡράριου
τῶν τραπεζικῶν, ἄνοιξε τούς ἀσκούς τοῦ Αἰόλου τῶν άπεργιακῶν κινητοποιήσεων. Οἱ δυσαρέσκειες που έχουν ἤδη συσσωρευτεῐ εἶναι πολλές καί ποικίλες καί μέ κύρια αἰτία τήν πτώση
τοῦ διοτικοῦ ἐπιπέδου τῶν ἐργαζομένων 1101') δημιουργεῖ ἡ καΘυστέρηση τῆς ἀναπροσαρμογῆς τῶν μισθῶν μέ τήν πληθωριστική ἂνοδο τῶν τιμῶν. Ἀλλά καί οἱ συνθῆκες δουλείας-ὡράρια, ἐπιχειρησιακές ἱεραρχίες, ὑγιεινὴ τῶν χώρων, συνδικαλιστικές δυνατότητες - θεωροῦνται σέ πολλούς τομείς άπαράδεκτες.
Γιά τήν πρώτη αἰτία δυσαρέσκειας ἡ κυὸέρνηση, ὅποιες au.“
ἄν εἶναι οἱ ἐνδόμυχες προθέσεις της, δέν εἶναι σέ θέση νά πάρει
καμιά άπόφαση. ‘H πληθιοριστική πίεση δέν μπορεῖ μέσα στά
πλαίσια τῆς οἰκονομικῆς στρατηγικῆς καί τῶν διπλωματικῶν
ἐπιλογῶν τῆς Δεξιᾶς, νά κατανεμηθεῖ δικαιότερα, μέ λιγότερα
δάρη γιά 101’); ἐργαζομένους καί περισσότερες Θυσίες γιά τους
κερδοσκόπους.
Ἀλλά καί γιά τίς συνθῆκες δουλειᾶς, ἡ κυὸέρνηση εἶναι
ὑποχρεωμένη νά ἀνοίξει ἰσάριθμα μέτωπα, γιατί πρέπει νά
προσαρμόσει τά ἑλληνικά δεδομένα 011') σκληρά ἀνταγωνισμὸ
πού περιμένει τήν οἰκονομία μας στήν EOK. Ἔτσι ὡριμάζει
μιά σύγκρουση ἀνάλογης μορφῆς πού ἀφορᾶ τό ὡράριο τῶν
ἐμποροϋπαλλήλων. Ὁ ἐκσυγχονισμός, πού σημαίνει ὂέὸαια
ἀπολύσεις καί ἐντατικότερους ρυθμούς δουλειᾶς Θά μποροῡσε
ὂέὸαια νά συνοδεύεται ἀπό οἰκονομικές παραχωρήσεις. Ἡ
κρίση ὅμως πού περνᾶ καί ἡ ἐλληνική καί ἡ παγκόσμια οἰκο-

νομία δέν ἀφήνει περιθώρια γιά κάτι τέτοιο.
Ἔτσι, ὅπως δέν έχει άλλες δυνατότητες - οὔτε καί 11’) ἐπιθυμεῖ-ἠ Νέα Δημοκρατία εἶναι ὑποχρειυμένη νά ἀντιμετωπίσει
τούς ἐργαζόμενους ἀποκλειστικά μέ διοικητικά μέτρα καί
καταπίεση. Οἱ ἀπολύσεις συνδικαλιστὼν (ὅπως στήν ΠΙΤΣΟΣ), ἡ ἐπιστράτευση ὅπως στίς Τράπεζες, τά MAT σέ ἄλλες
περιπτώσεις εῖναι ἐλάχιστα πειστικά, ἀλλά δυστυχῶς τά μόνω
ἐπιχειρήματά της.
Μέσα σ“ αὐτόν τόν περίγυρο, ἡ κινητοποίηση καί ὁ ουντονισμός δράσης 1101') ἐξάγγειλαν ἡ OTOE (Τραπεζοϋπάλληλοι). ἡ
ΓΙΞΝΟΙἹ τῆς ΔΕΗ, ἡ ΣΕΔΟ, ἡ ΟΛΜΙΞ, ἡ Ο,Σ.Π.Α., οἱ οἰκοδομοι, οἱ ἐργαζόμενοι στοὺς Η.Λ.ΠΑ1Ἰ, ΕΑΣ, ἡ ΠΟΛ, ἡ ΠΟΘΑ
κλπ. παίρνουν τή μορφή μιᾶς ἀναμέτρησης που ξεπερνάει τίς
άπλές οἰκονομικές διεκδικήσεις. Ἡ σύγκρουση που ὅλα τά σημεῖα ἐξαγγέλλουν ἀφορᾶ άμεσα τόν ἴδιο τόν κοιν(ι)νικό συσχετισμό ἐργασίας καί κεφάλαιου καί τή σχέση τοῦ τελευταίου μέ
τήν κρατική ἐξουσία στή χώρα μας. Εἶναι δηλαδή οὐσιαστικά
καί κύρια πολιτική. ·

Ἰούλιος 1979
Τρίτη 3. Στίς 7 16 θράδυ τηλεδραση καί ραδιόφωνο άναγγέλλουν ὅτι ἡ Κυθέρνηση άττοφάσισε γιά νά εξοικονομήσει
ένέργεια νά μεταθάλλει 16
ὡράριο τῶν τραπεζικῶν. T6 νέο
ὼράριο εἶναι άτιό 9 ἕως 5.30
κάθε μέρα καί έκ Περιτροττῆς
τά Σά86ατα μέ μιά ὥρα δια-

Δευτέρο 9. Παίρνονται μέτρα
γιά τήν ύτιοκατάσταση τοῡ
τραπζικοῡ συστήματος καί
τῶν ὺπσλλήλων μέ τήν άνάΒεση τραπεζικῶν άρμοδιοτήτων
στά τομιευτήρια καί τήνπρόσληψη συνταξιούχων ἤ άνειδίκευτων άπεργοσιταστῶν. Στό
μεταξύ ἠ άγορά ἔχει Παραλύσει
άτιό τήν έλλειψηνρευστοῡ χρήματος καί τήν έκκρεμότητα τῶν
διακανονισμῶν.
ΤρΙτη 10. Τεράστια συγκεντρωση (τιάνω άτιό 10.000 6115pyoi) ει-ιικροτεῑ με ενθουσιασμό
τήν τιρόταση γιά συνέχιση τῆς
άπεργίας.

σεων Ἑλλάδος (ΟΤΟΕ) άττοφασίζει ὁμόφωνα τιανελλαδική
άῐτεργία διαρκείας καί συγκεντρωση μιτροστά στά γραφεῖα
της, Σίνμα 16. noü σημειώνει μεγάλη έιτιτυχὶα.
Καταγγέλλεται 6 κυὸερνητικός αἰφνιδιασμός n00 Θεωρεῖται 6116 τόν Σύλογο ’Υιταλλήλων Τραπέζης Ἐλλάδος (ΣΥΤΕ)
οὺσιαστική κατάργηση τῆς
16

πενθήμερης έργασίας.

καταγγέλλει τούς τρατιεζικούς
σάν «Προνομιούχουςη καί τούς
άηειλεῑ μέ 66616 τομή 016 τραττεζικό σύστημα.
Διατυτιὼνεται έιτίσης ἡ
άτιοψη ὅτι τά μέτρα έχουν σάν
Πραγματική αἰτία τήν έναρμόνιση τοῡ ὡραρίου με έκεῖνο
τῶν τραπεζῶν τῆς EOK.
Κυριοκή 8. 'H OTOE 611000111151 τήν κυ6ερνητική ἐπιχειρηματολογίιῑιΥ καί διοργανώνει
συγκεντρώσεις σ’ ὀλες τίς μεγάλες Πόλεις.

'0 K. Μητσοτάκης ὑποχωρεῖ
μτιροστά στή γενική κατακραυγή καί δηλώνει 611 μέ τή
φράση «Bd ληφθοῡν μέτρα»
δέν έννοοῡσε έιτιστράτευση
τῶν άιτεργῶν.

Ἕτσι λήγει τακτική ἐκεχειρία που ἴσχυσε, χωρίς διακοπὴ,
ἀπό τήν μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Ἠ πολιτική ζωή μοιραῐα
Θά πάρει κι ἄλλες διαστάσεις ἀπό αὐτές που μποροῠν νά τῆς
δώσουν τό κοινοόουλιο καί ô τύπος.

Καί ἔχει φτάσει πιά ἡ κρίσιμη στιγμή ὅπου οἱ δυνάμεις τῆς
ἀνιπολίτευσης θά πρέπει νά προσαρμόοουν 101"; πολιτικούς
ἀγῶνες στῆ νέα αὐτή πραγματικότητα.

Τετάρτῃ 11. 'H κυθέρνηση
ειτιστρατεύει μέ άτομικές
Προσκλήσεις 15% τῶν άπεργων.
Συνέρχεται 16 Δ.Σ. τῆς OTOE
καί άτιοφασίζει τή λύση τῆς
άῐτεργὶας μέ 52 ψήφους ύιτέρ

τῆς άτιόφασης, καί 23 K616.

Παρασκευή 13. Ἀνακοίνωση
τοῦ ΣΥΤΕ (Τράιτεζα Ἑλλάδος)
θεωρεῖ λάθος τη λύση τῆς
άιτεργίας άμέσως μετά τήν κυ6ερνητική άνακοίνωση.
Δευτέρο 17. Συγκέντρωση
τῶν ’Υιταλλήλων τῆς Τράττεζας
τῆς Ἑλλάδος κηρύσσει 16v
κλάδο σέ διωγμό, καταγγέλλει
τήν έι-ιιστράτευση καί κηρύσσει
άγώνα διαρκείας άῐτδ τήν 1η
Αὐγούστου.
Τετάρτῃ 19. T6 Γ.Σ. τῆς
OTOE άιτοδεχεται Προταοη τοῡ
Προεδρου (Μαυρουλίδης), γιά
ἐναρξη ὲφσομονῆς στή Πρὰξη
6116 1-B-79 TOÛ συμθατικοῡ
ὼραρίου (07.45 — 15.30) μέ τή
μορφή στάσεων ἐργασίας.
Ἀιτορρίιττεται ι-ιρόταση τοῦ
ΣΥΤΕ Πρόεδρος (Παι-ιαμάργαρης) γιά νέα άιτεργία διαρκείας
άιτό τήν ϊδια μέρα.

“Η,ἄποψη τῆς OTOÉ ἀπό τόν- Γενικὸ Γραμματέα της κ. Δ. Παφίλη
‘O χειρισμός τῆς ἐνεργειακῆς κρίσης
ὑπῆρξε ἰδιαίτερα ἀτυχής. Τα μέτρα για
τήν αντιμετώπισή της, πέρα ἀπ’ τήν προ,χειρότητα τους, ἀφήνουν διαφανο ὅτι οἱ
αρμόδιοι κυόερνητικοί παράγοντες ἐκμεταλλεύτηκαν τήν κρίση για να ἐπιδιώξουν ἄλλους στόχους.
Τα περισσότερα ἀπό τα μέτρα αὐτα
ἀποτελοῦν κρίκους στήν ἁλυσίδα τῶν
ἀντιπληθωριστικῶν μέτρων πού κατα
καιρούς ἐλαὸε ἡ Κυὸέρνηση. Καί πάλι τα
ὃαρη τοῦ καλπαζοντος πληθωρισμοῡ
ἐπωμίζονται οἱ ἐργαζόμενοι. Ἔτσι ὁ
πληθωρισμός ἀποδείχνεται περίτρανα
ὅτι ἀποτελεῖ μέθοδο ἀνακατανομῆς τοῦ
εἰσοδήματος σέ 6αρος τῶν ἐργαζομένων
μια καί ἡ ἐργοδοσία έχει τή δυνατότητα
αμεσης ἀναπροσαρμογῆς τῶν τιμῶν καί
φυσικά παραπέρα αὐξήσεως τῶν κερδῶν
της. .
Για τούς τραπεζικούς προσδιόρισαν
προσέλευση 9.00 καί ἀποχώρηση 5.30!
Για τούς ἐργαζόμενους στό Δημόσιο καί
τούς Ὀργανισμούς Κοινῆς Ὠφέλειας
ἐὸαλαν σαν πλαίσιο διαφορικοῦ ὡραρίσυ προσέλευσης 8.30 — 10.00.
Οἱ Τραπεζικοί μπροστα οτήν αἰφνίδια
καταλυση τῶν·συνθηκῶν ἐργασίας τους
καί στήν ἀπειλούμενη ἀλλαγή τοῦ τρόπου ζωῆς τους (μείωση ἐλεύθερου χρόνου για μόρφωση, ἀναπαυση, προὸλήματα μητέρων, κλπ.) ἀντέδρασαν αμεσα
μέ ἀπεργία διαρκείας καί μαχητικές

συγκεντρώσεις σ’ ὅλα τα διαμερίσματα
τῆς χώραςΤό ἀποτέλεσμα εἶναι γνωστό. Ἀφοῦ
ἀπέτυχαν ὅλα τα μέτρα τῆς μείωσης τῆς
συμμετοχῆς στήν ἀπεργία (προσπαθειες
για στήσιμο ἀπεργοσπαστικοῦ μηχανισμοῦ, ἀπειλές κλπ.) καί ἡ προσπαθεια
ὑποκατάστασης τῶν Τραπεζικῶν ἐργασιῶν ἀπό ἄλλους Ὀργανισμούς καθώς
καί τᾴ εὐτραπελα- τεχνάσματα για πρόσληψη ωνταξιούχων κλπ. κατέφυγαν
στόν ἐξαναγκασμό σέ ἐργασία, πού ρητα
ἀπαγορεύεται ἀπό τό Σύνταγμα, τήν
ἐπιστρατευση.
Οἱ Τραπεζικοί ἀνέστειλαν προσωρινα
τόν ἀγῶνα τους, κάτω ἀπό τήν ἀσφυκτική πίεση τῆς ἐπιστρατευσης καί στή
συνέχεια κήρυξαν λήξη τῆς ἀπεργίας διαρκείας πού ἐπιφέρει καί λήξη τῆς ἐπιστράτευσης - σύμφωνα μέ τό γράμμα καί
τό πνεῦμα τῆς ἀπόφασης ἐπιόολής της καί προγραμματισαν νέους ἀγῶνες; διατήρηση τοῦ ὡραρίου τους στήν πραξη, μέ
καθημερινές στάσεις ἐργασίας, πού ἀρχίζουν στίς 3.30, ὥρα δηλαδή ἀποχώρησης καί αἰφνιδιαστικές 24ωρες, 48ωρες
καί πολυήμερες ἀπεργίες.
‘O ἀγῶνας τῶν Τραπεζικῶν ἀναγκασε
τήν Κυὸέρνηση να ὑποχωρήσει σημαντικα, σέ ὃαθμό οὐσιαστικῆς κατάργησης
τοῦ μέτρου προσωρινα ὅσον ἀφορᾷ τούς
ἄλλους κλάδους ἐργαζομένων. Τό πλαί-

Οἱ ἐργαζόμενοι συνειδητοποίησαν τή

σκοπιμότητα τῆς στροφῆς αὐτῆς τῆς κυ6έρνησης ἡ ὁποία ἔχει σαν στόχο τήν
ἀπομόνωση τῶν Τραπεζοϋπαλλήλων καί
οτή συνέχεια διαδοχικα καί· ἄλλων κλαδων καί γι’ αὐτό αποφασισαν να ἀντιδρασουν ἀγωνιστικα καί παράλληλα να
περασουν στήν ἐπίθεση.
Ἔτσι οἱ συνδικαλιστικές ὀργανώσεις
τῶν Τραπεζῶν, τῆς Κοινῆς Ὠφέλειας, τῆς
ΣΕΔΟ (Συντονιστική Ἐπιτροπή Δημοτ
σιούπαλληλίκῶν Ὀργανὼσεων) ἀποφασισαν σέ πρώτη φαση, τή διοργανωση
πανεργατικῆς συγκέντρωσης. Παραλληλα γίνονται διεργασίες για συντονισμό
τῶν ἐνεργειῶν τῶν παραπάνω ὀργανώσέων μέ μια σειρά ἄλλες δημοκρατικές
”Ομοσπονίδες ὅπως τῶν Οἰκοδόμων, τῶν
Λογιστῶν (ΠΟΛ) καθώς καί Ἐργοστασιακα Σωματεῖα.

Καθολικό αἴτημα; Νά σταματήσει ἡ
πολιτική τῆς μονόπλευρης λιτότητας καί
ἡ φαλκίδευση τῶν συνδικαλιστικῶν
ἐλευθεριῶν. Τά νέα μέτρα ἧταν τό λάδι
στή φωτια πού σιγόκαιγε. Σύντομα θα
ἀρχίσουν πανεργατικοί διεκδικητικοί
ἀγῶνες μέ οτόχο τήν τιμαριθμική προσαρμογή τῶν ἀποδοχῶν τῶν ἐργαζομένων.
Εἶναι καιρός ἡ ἐργατοϋπαλληλική ταξη
να δώσει τό δυναμικό παρόν της γιατί
ἐδῶ καί χρόνια ἡ πλάστιγγα τῆς κυόερνητικῆς πολιτικῆς ἐγερνε προκλητικά
μονόπλευρα ὑπέρ τῆς ἐργοδοσίας.

εΗ ἄποψη τοῦ Θ. Παπαμαργαρη
'O ὀκταήμερος ἀγῶνας τῶν Τραπεζοϋπαλλήλων ἐναντια στήν ἀπόφαση τῆς
κυὸέρνησης να ἐπιὸαλλει, μέ πρόσχημα
τό ἐνεργειακό, αὐθαίρετα στούς Ἕλληνες
ἓναν ἄλλο τρόπο ζωῆς, ἀποτελεῖ σταθμό
στή συνδικαλιστική ἱστορία τοῦ τόπου
καί στήν ὅλη πορεία τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος.
Ἀνεξαρτητα ἀπό τό ὅαρύ λαθος τῆς
πλειοψηφίας τῆς Διοίκησης τῆς
O.T.O.E. να ἀναστείλει στίς l 1—7—79 τόν
ἀγῶνα αὐτόν ἀκριὸῶς πανω στήν κορυφαία του στιγμή, ἡ μάχη δέν έχει τελειώσει. Ἡ συνέχιση μέ καθε μέσο τοῦ ἀγῶνα
μετα τήν l Αὐγούστου (ἡμερομηνία
ἐφαρμογῆς τοῦ νέου ὡραριου 9.00 4.45). ἀποτελεῖ καθῆκον καί χρέος ὅλων
τῶν Τραπεζούπαλλήλων, για να διαφυλαξουν έτσι αὐτα που ἔχουν κατακτήσει
μέ σκληρούς ἀγῶνες καί να δώσουν
ἀντικειμενικα α’ ὅλους τούς Ἓλληνες ἐργαζόμενους τή δυνατότητα να ἀντιπαλαίψουν τήν πολιτική τῆς μονόπλευρης
λιτότητας καί τήν ἐπίθεση πού δέχονται
ἐναντια στίς συνικαλιστικές τους ἐλευθερίες.
Βασικό στοιχεῐο στήν ὅλη πορεία θα
εἶναι, ἡ καθετη αρνηση τῆς Διοίκησης τῆς
Ο.Τ,Ο.Ε. να ἀποδεχθεῐ τετελεσμένα γεγονότα μέ τή μορφή καποιας «συμὸιόα-.
οτικὴς» λύσης τοῦ τύπου 8.15 - 4.00 ἤ
8.30 - 4.15. Κατι τέτοιο θα σήμαινε, σέ
τελευταία αναλυση, ὁριστικό θάψιμο τοῦ

αγωνα τῶν Τραπεζοϋπαλλήλων για τό
ὡραριο, ἀποφασιστικό χτύπημα για ὅλο
τό ἐργατικό κίνημα καί παραπέρα φαλκίδευση κεκτημένων τοῦ κλαδου μέ
ἀπρόόλεπτες συνέπειες για τή συνοχή
του. Κι αν ἀκόμη τα πρακτικα μέτρα πού
αποφασισε τό Γενικό Συμόούλιο τῆς
O.T.O.E. στίς 18-7-79 δέν ἀποδώσουν,
αὐτό δέν σημαίνει ὅτι πρέπει να σκύψουμε τό κεφαλι καί να δεχθοῠμε ἐθελοντικα τό νέο ὡραριο. Ἱ-Ι ἴδια ἡ πραξη
σύντομα θα ἐξαναγκάσει τήν κυὸέρνηση
να αναθεωρήσει τό ἀνεφαρμοστο αὐτό
ὡραριο. "Av 010 μεταξύ ’ἐμεῐς μόνοι μας
τό έχουμε προσυπογράψει, θα ἐχουμε
ταυτόχρονα κλείσει τό θέμα ὁριστικα.
’EE‘ ἄλλου, παραμένει πάντοτε ἀνοιχτό
τό θέμα ἄλλων μορφῶν πάλης σέ συμπαραταξη μέ ὅλους τούς ἐργαζόμενους.
μορφές πάλης πού ἀντικειμενικα θα λεί·ψουν, ἄν ἡ Διοίκηση τῆς O.T.O.E.. κατω
ἀπό κοντόφθαλμες καί «ρεαλιστικές» ἐκτιμήσεις, σπεύσει να αποδεχθεῑ καποια
«συμὸιόαστική» λύση.

στό Δ.Σ. τῆς OTOE τῆς
/
(..,)Για ὅλους αὐτούς τούς λόγους, ἡ
θέση πού διατυπώνω καί ἡ πρότασή μου
εἶναι ὅτι θα πρέπει ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἐκτελεστικοῦ μας να εἶναι ἀπόφαση
ἀγνόησης τῆς παράνομης καί ἀντισυνταγματικῆς απόφασης, πού ὁ Κωνίνος Μη-

τσοτακης ὑποχρέωσε τήν Κυόέρνηση
Καραμανλῆ να πάρει, φυσικά ὄχι ὁ
ἴδιος, ἀλλα μέ τα ὅποια συμφέροντα ἐκπροσωπεῖ. Συνέχιση λοιπόν τοῦ ἀγῶνα,
ὅχι ἀναστολὴ τῆς ἀπεργίας, καί ὁλονύκτια ὃραστηριότητα ὅλων μας, καί ὅλων
αὐτῶν τῶν συναδέλφων πού εἶναι μαζεμένοι κατω καί περιμένουν τήν ἀπόφασή
μαςίυ)
(...)Κατα συνέπεια πιστεύω ιὅτι μια
ἀπόφαση τοῦ Ἐκτελεστικοῦ μας ἀπόψε
ἐδῶ για ἀναστολὴ τῆς ἀπεργίας, κατω
ἀπό ἕνα τελείως λαθεμένο σκεπτικό, θα
ὁδηγήσει ὅχι μόνο τόν Κλαδο ἀπό πλευρᾶς συμφερόντων σέ διάλυση καί σέ ἕνα
πισωγύρισμα ὁλόκληρου τοῦ ἐργατοϋπαλληλικοῦ κινήματος τῆς χώρας, πού
αὐτή τή στιγμή μᾶς ἔχει ἀνάγκη. Ἀναμφίόολα δέχομαι καί ἐγώ τίς θέσεις τῶν
Μαρξιστῶν φίλων μου ὅτι ὑγιής τοποθέτηση εἶναι ἡ πρωτοπορία να εἶναι τό
6ιομηχανικό προλεταριατο, αὐτό ὅμως
στή χώρα μας, στίς συγκεκριμένες συνθῆκες, κύριοι συναδέλφοι Ἐκτελεστικοί,
φοόᾶμαι ὅτι δέν θα γίνει πρίν περασουν
5 καί 10 χρόνια καί μέχρι τότε ἐμεῐς
ἐχουμε χρέος καί καθῆκον να 601161]σουμε τίς χιλιάδες τῶν ἐργατῶν να φτιαξουν συνδικατα ἰσχυρά καί να παρουν
αὐτοί τήν πρωτοπορία, τήν ὁποία για
ἱστορικσύς λόγους ἐχουμε ἐμεῖς καί πρέπει να τήν ἐχουμε για πολύ λίγα χρόνια

μόνο(...)
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Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
’“ ῑτζᾲῡτι Maw-«mu
Πέντε χρόνια ὕστερα ἀπό τή λεγόμενή μεταπολίτευσή τό πρόβλημα τήςχρήστικότήτας τοῦ Κ οινοβουλίου παραμένει ἀκόμη ἀνοιχτό. Ἠ μορφή κάτω ἀπό τήν ὁποία λειτουργεΓ στήν πραγματικότήτα ό κοινοβουλευτισμός, μέ· τό νά εἶναι δηλαδή ὄρ γανο ἀπόλυτα
προσαρμοσμένο ατίς ἐπιταγές τῆς ἐκτελεοτικής ἐξουσίας, ἀπλή Θεραπαινίὸα της πού
συναινεῖ καί συγκατανεύει σέ κάθε της κέλευσμα, προσφέροντας - σέ τελική ἀνάλυσή
- ἄλλοθι ὁήμοκρατικότήτας ἐντείνει καί ὐποδαυλίζει τίς συζήτήσεις γιά τή σημασία τοῦ
«ἀντιπροσωπευτικοῠ συστήματος» καί τήν ἀποτελεσματικότήτα τοῦ σημείου ἀναφορᾶς
του, πού εἶναι I) ἀστική δημοκρατία. Ἠ ἀδιαφορία με τήν ὁποία ή ἴδια ή ἐκτελεστική
ἐξουσία ἀντιμετωπίζει τίς καταγγελίες αῠτές - πού ὁέν ἀποτελοῦν ιτρονόμιο τοῦ τόπου
μσς μό νο - ὁέν καταδεῇγνει τήν παχυὸερμική της ἐγκράτεια, οὔτε ἀφευκτα πιά καταρρίπτει τίς μυθοπλασίες γιά τή δῆθεν «ὁιάκριση τῶν ἐξουσιῶν» r‘i τά τάχα «συμβόλαια»
ἀνάμεσα Πολλῶν καί κατόχων τῆς ἐξουσίας - καραμέλλωμα Trig ἀστικής ὀικαιίκής παράὁοσης, ἀλλά ἀποὸείχνει καί τήν ἐτσι συντελούμενη ἀόρανοποίησι] τοῦ πλήθους πού παραμένει ψήφοφορικά Θεατήςῑ ἀπό τό νά ὁιαφοροποιηθεί· δραστικά καί νό περιφρουρήσει
στό διηνεκές τίς καταχτήσεις τοῦ πολίτη. ,
Ἠ Βουλήτιῡν Ἐλλήνων φορτίζεται, ἐμπεριέχει, ἀνακλᾶ καί ἀναπαράγει τήν πραγματικότήτα τοῦ τόπου καί μάλιστα μέσα ἀπό τίς όιαθλαστικές συνθήκες ἐνός συ γκεκριμένου
καί μονοαήμαντου πλέγματος ἐξουσίας. Ὅσο τά ποιοτικά του ἀνύσματα βρίσκογται σέ·
τόσο ἀῇοὸἀκρυτο ἐπίπεδα ποιί μήτε τίς ὁευτερεύουσες καί περιφερειακές λείψσνὸρες
ἀκανθώσεις στομώνουν, ἀλλο τόσο καί τό «ἔργα» τῆς Boa/{rig Θά εἰναι ὁιαποτισμενο
,, ἀπό αὑτήν τήν «ποιότητα». Κι ἀκόμη ἄλλο τόσο Θά τήν στοαίζουν r) ἀπουσία ρεαλιοτικής ματιᾶς, οΙ συνειὸήτές ἀποκρύψεις τοῦ ὁυναμισμοῡ τοῦ τόπου, ή ὐποτελεια, ἠ συντηρήτικότητα καί ή εὐφορία τῆς ἀνεπάρκειας. Σ υατατικά πού βαρύνουν ὁμόζυγα τόσο. τό
κόμμα πού κυβερνᾶ, ὅσα καί τίς «ἀντίρροπες» πρός αὐτό δυνάμεις ἐνόσω ἠ προοὸευτικότητσ Θά εἶναι τό κατεξοχήν καταναλώσιμο προίόν τιῡν ήμεριῡν, μιά ἐτικετσρισμένη
σύταρέσκεια καί σύτοπροσὸιοριστική μαγγανεία καί ὄχι στάσή ζωῆς καθημερινά καί «ἐξ
ἀντικειμένου» πιστοποιοίιμενή.
O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ τῆς ἐξουσίας στή ὁιάρκεια
τῆς Β’ Συνόὸου τής Β’ Περιόδου τῆς βουλῆς
(2.10.78 — κι ἀν λογαριαατεῖ καί τό τμῆμα Θερινῶν ὁιακοπῶνῑ 5.7.78 — 30.6.79) ἑτεινε
πρός τήν ἀβεβαιότητα μετρων καί τή σπασμωὀικότητα ἀντιδράσεων, η ἀπουσία πρόγραμματισμοῡ ήτσν ἑντονα όρατή. «Γερας» της ἀναμΦίβολα ή σὺγχυση καί ὁ Πανικός. Παρόὸειγμα
τό μὲτρα γιά τήν ἐνέργεια καί τό κυκλοφορια-

Η ΒΟΥΛΗ πραγματοποΙησε ἀ·πὸ τίς 2.10.1973 ῶς τίς
30.15.1979. 239 συνεόριάσεις, 144 σε ολομὲλεισ, 48 016 A’
Τμῆμα Kai 47 016 B' Τμῆμα. ψηφίατηιιαν 124 νσμάσχὲὁια
(ἀντί 48 μόνα περσι) καί συζητήθήκσν 90 ἐπερωτήσεις Kai
377 ἐρωτήσεις (ἀντί ἀντία-ιοιχα 64 καί 347 περσι). Ἀκόμη
καταχωρήθηκαν ατά ἐπίσημα Πρακτικά 2.ΟΒΟ γραπτὲς
ἀπαντήσεις καί 9.429 ἀνσΦορὲς. Ἑπιπρόσθετα 16 τμῆμα θερινῶν όιακοπιῐιν ψήφισε, σε 50 συνεόριάσεις, ἀλλα 31 νομοθετήματα. Γιά τήν ἀσφαλέα-ιερη συναγωγή συμπερασμάτων ἀναφέρεται ότι πέρσι τό χειμῶνα ή Βουλή πραγματοποίησε 103, ὅλες σε όλομέλεισ, συνεδριάσεις. Ἐφόσον Φετος 0| συνεδριάσεις εἶναι κστά 3,3 Φορές περισσότερες ἀς
γῙνει ή ἀναγωγή τῶν στοιχείων τοῦ κοινοβουλευτικοῡ ἐλὲγχου KI ἀς κατανοηθεῑ τό πραγματικά μέγεθος τῆς ὁιαπίσ-ιωσης γιά φαλκίὸευσή του. Ὺπσβλήθηκαν - τέλος - 18 προτάσεις νόμου ἀπό βουλευτές, Β προτάσεις νόμου συζητήθηKav στή Βουλή (Kai πανηγυρικά ἀπορρίΦτηκαν) καί πραγματοπαιήθηκαν 14 ἀνομαστικές ψηφοφορίες.

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ YI'IOYPI'EIOY
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ κστά ὺπουργεῖο, με βάση τό πραβάόισμα πσύ
ἀναγνωρίζει 6 νόμος 40011976 «περί ὺπουργικοῡ συμβουλίου», τό παρών στή βουλή εἶναι τό ἀκόλουθα, γιά τό ἐννιά-

μηνσ Ὀκτωβρίου 1978 — Ἰουνίου 1979:
Ὑπουργεῖο ΣυντονισμοῡιΝόμοι 4, ἐπερωτήσεις 5(3 ΠΑΣο K,
1 KKE,1 EAHK), ἐρωτήσεις 23 (3 ΝΔ, 14 ΠΑΣΟΚ, 4 ΚΚΕ,
1 ΚΔΣ, 1 Ἀνεξ.) καί 39 γραπτες ἀπαντήσεις (6 ΝΔ., 16
ΠΑΣΟΚ, 8 ΚΚΕ, 1 ΚΔΣ, 3 ΚΚΕέσ., 5 Ἀνεξ.), 1 νόμος στό
θερινό.
Ὑπσυργεῑσ ΠροεδρίσςεΝάμσι 6, ἐπερωτήσεις 2 (2 ΠΑΣΟΚ),
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κό, ὅπου ἕνας νόμος (ἐκεῖνος πού ὅριζε ὄριο
’ ταχύτητας τό 80 χιλιόμετρα) ἀντικαταστέιθηκε
πρίν τό ψηφισμὲνο ἀπό τή Βουλή κείμενο
ἐκδοθεῑ καί ὁημοσιευτεῖ. Φαίνεται ὅτι ή πολυμερής ἀσυμφωνία ἀποτελεῖ μᾶλλον πολιτική
ἐπιλογή ἐκπορευόμενη ἀπό τήν Κεφαλή ’τής
ἐκτελεσπκής ἐξουσίας, ὁιαφορετικά ὴ ἐποπτεία
της (μὲ τὲτοια ἀλλοπρόσαλλα μὲτρα) ὁεν πρεπει νά ξεπερνάει μερικά τετραγωνικό μετρα.

Ἑνὸσω ὅμως ή πολιτική παράγρξη "où βρῙσΚΕται οτήν ἐξουσία ἀποδείχνει πώς ἢ ύποταγή 0'
ἕνα σκοπούμενο καί ὁιευθετοὺμενο, ἀμοραλιοτικῆς ἑμπνευσης, πολιτικὸ ρεαλωμό ἀποβαινει γιά τήν Ῐόια ώΦὲλιμη, σὲ ηεῑσμα μάλιστα
τῶν ((ίὸεολογικῶν» περιχαρακώσεων τῶν ἀντιῑ
πόλων της, ol συναισθηματικὲς Kai ὺπεραπλουστευτικές Φορτίσεις περισσεύουν, Καί εἶναι
παραλογισμός νά ἀποῷίὸεις weave; aé κόποιον πετυχημὲνο, ἀκριβῶς ἐῃΕΙὸή Πετυχε, ἑκμεταλλευόμενος μάλιοτα στό ἐπακρο τίς ὀδυναμίες καί τό λόθη τῶν ἀντιπάλων του.
ΟΤΑΝ η πολιτική ἐξουσία Kai 0| ὀπαδοί της
ἐλκουν Ιστορικό τήν καταγωγή Kai γήν πολιτική
ἀντίληψη ἀπό τό Λαῖκὸ Κόμμο ἐνὸε,ξη τῆς τραγελαφικής ἀντιρεαλιοτικής θεασης γῶν πόντων
ἀποτελεῖ ή ἐπανάληψη σήμερα κόποιων συνθημάτων ἐκείνου τοῦ κόμματος, Πορφουμαρισμὲνων κατάλληλα, ἀπό τούς «όντιπάλους»
της. Δὲν μπορεῖ νό μή ὁιακρῑνονγρι ἀναλονίες
στά περῑ«ἐθνικής ἀνεξαρτησίας» συνθήματα
τῶν ἡμερῶν μσς μέ τό ἀντῑστοιχο τῆς «μικρᾶς
ἀλλ’ ἐντίμου» Ἐλλάὁας Πασηῡλισμὲνα μόλιστα με «τσιτάτα» Ιταλικής «κοινωνιστικής» ἐμπνευσης ὁιαμορΦώνουννμιό συνθηματολογία
σοσιαλσωβινισμοῡ noü όφείλουμε κάποτε νά
τήν ἀντιμετωπίσουμε, μαζί μέ Τό ὑπόλοιπα
ὁμόλογά της, ἀνάλογα. ·
ΤΑ ΧΑΡΑΧΤΗ-ΡΙΣΓΙΚΑ τής ηεριὸὁου, τόσο
στήν ἐλεγκτικήέκὸοχή τοῦ Κοινοβουλίου, ὅσο
καί στή νομοθετική του ὁραστηριότητα, νομι-

μοποιοῡν τίς παραπάνω ὁιαι-ιισι-ώσεις, καθώς ”
καί κόποιες ἀλλες, τό ῖὸιο σημαπικὲς γιά τή
όιαμόρΦωση σΦαιρικῆς γνώμης γύρω ἀπό τό
((Ποιόν» τῆς Φετινής χρονιᾱς, Δρν πρὲπει νά
περάσει ἀπαρατήρητο τό γεγονός ηώς 6 Πρωθυπουργός ἀποόυναμώθηκε στό ἐπακρο ἀπό
τήν ἀχλύ τοῦ ((ἐθνάρχη», ὕστερο ἀπό τό «είὁύλλιο» τῆς ((μετα-χουντικήςι) περιόδου. “Η ἀντίληψη, πού ἑντεχνα εἶχε καλλιεργηθεῖ ἀπό τίς
προπαγανὸιστικὲς ἐκΠνΟὲς τῆς ἐξουσιαστικής
μηχανῆς κι εἶχε κατάλληλα λιπανθεῖ ἀπό τήν
ἀντιΦατική στάση τῆς ἀντιπολίτευσης, γιά τόν
ὑπερκομματικό ρόλο τοῦ κ. Καραμανλή, κατάπεσε ατίς 25 Ἰουνίου ὅταν 6 ἀρχηγός τοῡ ΠΑIOK μεσα στή βουλή, ὁὲ Θὲλησε νά ἐπιτρέψει
ὁιακοπή τοῦ λόγου του ἀπό τόν Πρωθυπουργό
καί - στή συνέχεια — ἀποχώρησε ἀπό τή συ-

ἐρωτήσεις 18 (2 ΝΔ 8 ΠΑΣΟΚ, 5 KKE, 2 ΕΔΗΚ, 1
ΚΚΕεσ) καί 80 γραπτὲς ἀπαντήσεις (8 ΝΔ. 50 ΠΑΣΟΚ, 11
ΚΚΕ, 5 EAHK, 1 ΚΚΕέσ, 5 “Ανεξ.), 1 νόμος 016 θερινό.
Ὺπῠυργεῑο ΈξωτερικῶνῑΝόμοι 37, ἑπερώτηαη 1 (ΠΑΣΟΚ),
γρατπές ἀπαντήσεις 24 (2 ΝΔ, 5 ΠΑΣΟΚ, 3KKE, 6 EAH Κ,
1 ΚΔΣ, 2 ΚΚΕέσ, 5 Ἀνεξ.), 6 νόμοι στό θερινό.
Ύπουργεῑσ ἈμύνηςιΝόμοι 3, ἐπερωτήσεις 7 (4 ΠΑΣΟΚ, 1
ΚΚΕ, 2 EAHK), ἐρωτήσεις21 (2 ΝΔ, 14 ΠΑΣΟΚ, 1 ΚΚΕ, 1
ΕΔΗΚ, 1 ΚΚΕέσ, 2 Ἀνεξ.) ml 79 γραπτὲς ἀπαντήσεις (2
ΝΔ, 60 ΠΑΣΟΚ, 9 KKE, B EAHK, 3 KAI, 1 EI'I, Z ΚΚΕέσ,
3 Ἀνεξ.), 1 νόμος στό θερινό.
’Υπουργεῖῠ ΔικαιοσύνηςεΝάμοι 8, ἐπερωτήσεις 5 (4 ΠΑΣο K,
1 KKE), ἐρωτήσεις 10 (10 ΠΑΣΟΚ) καί 17 γραπτὲς ἀπαντήσεις (1 ΝΔ, 11 ΠΑΣΟΚ, 2 ΚΚΕ, 1 ΕΔΗΚ, 2 ΚΚΕέσ), 1
νόμος 016 θερινό

τήσεις 17 (2 ΝΔ, 10 ΠΑΣΟΚ, 2 ΚΚΕ, 1 ΕΔΗ K, 2 Ἀνεξ.) καί
18 γραπτές ἀπαντήσεις (13 ΠΑΣΟΚ, 3 ΚΚΕ, 2 ΚΚΕέσ).
Ὑπουργεῖο Βισμηχσν(ας;Νόμοι 2, ἐπερωτήσεις B (6 ΠΑΣο K,
1 KKE, 1 EAHK), ἐρωτήσεις 32 (2 ΝΔ, 11 ΠΑΣΟΚ, 15
ΚΚΕ, 2 ΕΔΗΚ, 1 ΚΚΕέσ, 1 Ἀνεξ.) καί 122 νρσπτὲς ἀποντήσεις (6 ΝΔ, 60 ΠΑΣΟΚ, 34 ΚΚΕ, 4 ΕΔΗΚ, 3 ΚΔΣ, 10
ΚΚΕέα, 4 “Ανεξ.). “
Ύπουργεῑσ ἙμπορίουιΝόμοι 5, ἐπερωτήσεις 10 (B ΠΑΣΟΚ,
2 KKE). ἐρωτήσεις 28 (2 ΝΔ, 19 ΠΑΣΟΚ, 3 ΚΚΕ, 1 ΕΔΗΚ,
1 ΚΚΕέσ, 2 Ἀνεξ.) Kai 48 γραπτές ἀπαντήσεις (2 ΝΔ, 30
ΠΑΣΟΚ, 4 ΚΚΕ, 4 ΕΔΗΚ, 3 KAI, 3 ΚΚΕέσ, 2 Ἀνεξ.), 1 v6»
,μσς 016 θερινό.
Ύπσυργεῐρ Ἐργασίας; Ἐπερωτήσεις 5 (1 ΠΑΣΟΚ, 2 ΚΚΕ, 2
'AVEEJ, γραπτές ἀπαντήσεις 107 (4 ΝΔ, 45 ΠΑΣΟΚ, 40
ΚΚΕ, 1 ΚΔΣ, 14 ΚΚΕέσ, 3 Ἀνεξ.).

’Υπόιιργεῖο ἘσωτερικῶνεΝόμσι 5, ἐπερωτήσεις 3 (1 ΠΑΣΟΚ, 1 ΚΚΕ, 1 Ἀνεξ.), ἐρωτήσεις 39 (27 ΠΑΣΟΚ, 11
ΚΚΕ, 1 “Ανεξ.) καί 186 γραπτὲς ἀπαντήσεις (9 NA, 123
ΠΑΣΟΚ, 45 ΚΚΕ, 2 ΕΔΗΚ, 2 ΕΠ, 2 ΚΚΕέσ, 2 Ἀνεξ.)
Ὺπουργεῑσ ΠσιῆείαςεΝόμοι 4, ἐπερωτήσεις 6 (4 ΠΑΣΟΚ, 1
ΚΚΕέσ, 1 Ἀνεξ.), ἐρωτήσεις 25 (13 ΠΑΣΟΚ, 9 ΚΚΕ, 1 EAHK. 2 Ἀνεξ.) καί 224 γρσπτές ἀπαντήσεις (B NA, 154
ΠΑΣΟΚ, 32 ΚΚΕ, 2 ΕΔΗΚ, 5 ΚΔΣ, 16 ΚΚΕέσ, 8 Ἀνεξ.), 3
νόμοι στό θερινό. .

Ὑπουργεῖο Κριν. ὙπηρεσιῶνεΝόμοι 12, ἐπερωτήσεις 6 (5
ΠΑΣΟΚ, 1 ΚΚΕέσὶ, ἐρωτήσεις 32 (2 ΝΔ, 19 ΠΑΣΟΚ, 9
KKE, 1 EAHK, 1 'AveE.) Kai 304 γραπτες ἀπαντήσεις (11
ΝΔ, 199 ΠΑΣΟΚ, 46 KKE, 5 EAHK, 9 ΚΔΣ, 2 ΕΠ, 16
ΚΚΕέσ, 1 EAA. 9 Ἀνεξ.), 11 νόμοι σ-ιό Βερινὸ.
Ύπρυργεῑσ Δημοσίων "Epvmv: Νόμοι 9, ἐπερωτήσεις 8 (5
ΠΑΣΟΚ, 2 ΚΚΕ, 1ΚΔΣ), ἐρωτήσεις 63 (2 ΝΔ, 47 ΠΑΣΟΚ,
12 ΚΚΕ, 2 ΚΚΕέσ) καί 170 γραπτὲς ἀπαντήσεις (15 ΝΔ,
121 ΠΑΣΟΚ, 19 ΚΚΕ, 1 ΕΔΗΚ, 3 ΚΔΣ, 4 ΚΚΕέσ 7 Ἀνεξ.).
’Υπουργεῑσ ΣυγκοινωνιῶνιΝόμαι B, ἐρωτήσεις 10 (4 ΠΑΣΟΚ, 1 ΚΚΕ, 1 ΕΔΗΚ, 2ΚΔΣ, 1 ΚΚΕέα, 1 Ἀνεξ-ὶ, γραπτὲς
ἀπαντήσεις 115 (12 ΝΔ, 68 ΠΑΣΟΚ, 21 ΚΚΕ, 3 EAHK, 4
KAI, 3 ΚΚΕέσ, 4 Ἀνεξ.), 3 νόμοι 016 θερινό.
Ὺπσυργεῖο Δημοσίας ΤάξεωςτΝάμοι 2, ἐπερωτήσεις 3 (1
ΠΑΣΟΚ, 1 ΚΚΕ, 1ΚΔΣ) Kai 122 γραπτὲς ἀπαντήσεις (4
ΝΔ, 79 ΠΑΣΟΚ, 17 ΚΚΕ, 4 ΕΔΗΚ, 3 ΚΔΣ, 5 ΕΠ, Β ΚΚΕέσ,
1 Ἀνεξ.).
Ύπρυργεῑσ Ἑμπορικής Ναυτιλίσςι Νόμοι 4, ἐρωτήσεις 6 (1
ΝΔ, 3 ΠΑΣΟΚ, 1 ΚΚΕ, 1 Ἀνεξ.) καί 35 γραπτές ἀπαντήσεις (3 ΝΔ, 26 ΠΑΣΟΚ, 3 ΚΚΕ, 2 EAHK, 1 Ἀνεξ.).

Ὺπουργεῖο ΟΙκονομιιιῶνιΝόμσι 11, ἐπερωτήσεις 2 (2 ΠΑΣΟΚ), ἐρωτήσεις 38 (4ΝΔ, 21 ΠΑΣΟΚ, 6 KKE, 2 ΕΔΗΚ, 2
KAI, 2 ΚΚΕέσ, 1 Ἀνεξ.) καί 89 γρσ-ιττες ἀπαντήσεις (7 ΝΔ,
64 ΠΑΣΟΚ, 6 KKE, 2KAI, 2 ΕΠ, 2 ΚΚΕέσ, 1 “Ανεξ.1, 6νάμοι 016 θερινό.
Ύπουργεῖο Γεωργίσς; Νόμοι 6, ἐπερωτήσεις 15 (10 ΠΑΣΟΚ, 4 ΚΚΕ, 1 ΕΔΗΚ), ἐρωτήσεις 38 (1 ΝΔ, 23 ΠΑΣΟΚ, 9
ΚΚΕ, 1 ΕΔΗΚ, 1 ΚΔΣ, 1 ΚΚΕέσ, 2 Ἀνεξ.1καί265γρσπτὲς
ἀπαντήσεις (27 ΝΔ, 182 ΠΑΣΟΚ, 36 ΚΚΕ, 5 ΕΔΗΚ, 2
ΚΔΣ, 7 ΚΚΕέσ, 6 Ἀνεξ-) Kai 2' νόμοι στό θερινό.
Ύπουργεῑο Πολιτισμοῡ; Νόμοι 1, ἐπερώτηση 1 (KAI), ἐρω-

ζήτηση τοῦ «όνειρικοῡ θρύλου» τῆς συμφωνίας μέ τήν EOK. T6 «1101)(vi6111 naipve1 τώρα
άλλη τροπή.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ τοῦ προηγούμενου εἶναι 6 6pIστικός ἐπαφιασμὸς τῆς — καθοριστικής γιά
τήν ϋπαρξή τους - ἀποψης τῶν ντόπιων «εύρωκομμουνιζόντων» γιά τήν ϋπαρξη δυό ἀντίμαχων παρατάξεων (((καλῶν)) ἀπό τή μιά καί
«κακῶν» άπό τήν άλλη) στὸ πλέγμα ἐξουσίας
καί γιά τήν ἀνάγκη προσέλκυσης τῶν «καλῶν»
σέ μιά ἐνοπαιητική πλατΦόρμα, ὥστε νά διαΦοροποιηθοῡν καί θεσμικά ((στάτους» καί νά
ὁιαῲυλαχτεῖ ή (ἀστική) δημοκρατία. ‘H ἐξουσιαοτική παράταξη, ἀντίθετα, καλεῖ κάθε ἀσωτο νά γευτεῑ τό μὸσχο τό σιτευτό (ἀσωτο πού ή
ἴδια ἑκθρεψε - ἐννοεῖται). Σταδιακά oi «καλοί»
ἀπορροφοῡν τούς «κακούς» καί τούς ἐντάσσουν στῆν κοινή ἀγέλης

Διάλογος ἀπό τή Βουλῆς
«l'. Zepnàvoç: Κύριε Πρόεὸρε δέν βλέπω
στήν αἴθουσα Kavéva συνάὸελφο τῆς συμηολῙνευσης. Π συμβαίνει,’ Ἔχουν άπερ γΙσ 11
6110107; ( E I; τό σημεῖον αὐτό εΙσέρχετσι εΙς
τήν ἀἴθουσσν ὸ βουλευτής τῆς Ἐθνικής
Παρσνάξεως κ. Χρῆστος Άηοστολάκος).
Προεόρεύων (I. AaupeVT/ônç): OI συνάὸελφο] τῆς συμπολιτεύσεως έκπροσωηοῡντϊη
ἀπό νόν κ. Άποστολάκο...» (βλ. Ἐηίσημα
Πρακτικά P/(E/19.6.79, σελ. 5270).

ΠΕΡΙ ΗΓΕΜΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ήγεμονισμοῡ ποὺ χαραχτηρίζει τό ΠΑΣΟΚ (πνεῦμα πού εἷχε ἐπισημανθεῖ
Kai στήν περσινή ἀνασκόπηση) συνεχίζεται
ἀμείωτσ καί ἐπαυξανόμενο καί Φέτος, μέ ἀποτέλεσμα τή Φαλκίδευση ούσιαστικά τοῡ κοινοβουλευτικοῡ ἐλέγχου. Ὸ Κανονισμός εἷναι σαφής; ἐπιτάσσει γιά τόν ἐλεγχο διάρκεια 6
ὡρῶν - 16 ἀνώτερα - τήν ἑβδομάδα γιά τίς
ἐρωτήσεις (Τρίτη, Τετάρτη, Πὲμπτη καί Παρασκευή μέ 16 κρατοῦντα σήμερσ) καί προσφέρει
δυὸ πλήρεις συνεδριάσεις (ΤρῙτη καί Παρασκευή) στὸν ἐλεγχο, συνεχίζοντας μέ ἐπερωτήσεις. Ὅταν τό μέγιστα ὕριο χρόνου γιά τήν
ἀνάπτυξη ἐρωτήσεων ἀπό κάθε βουλευτή ε’(ναι
10 λεπτά (πού συχνά ἐπιμηκύνεται) καί 0| βουλευτές τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης ἐγγρά-,

'YËBU‘SVEÎO Βορείου Ἑλλάδοςῑ4 γραπτές ἀπαντήσεις (ΠΑ-

OI BOY BOI ΚΟΜΠΑΡΣΟΙ
Η Ei'lAPKEiA τῶν «ψηφοφόρων» Kai ή ἀπάθεια τῶν «6vτιιτροσώπων» δοκιμάζεται ἐξακολουθητικά στήν ἀδρανοποιημὲνη μακαριότητα κάποιων βουλευτῶν, σχεόὸν τῶν ίόιων κάθε χρονιά. Τέσσερες βουλευτές, 01 M. Μακρής, Z.
Παπαλαζάρου, Γ. Πλυτάς, Kai Z. Τζιτζικώστας ἔχουν νά πσρουαιάσουν μηδενική ὁραστηριότητα, 6 δεύτερος καί 6 τέταρτος παρουσίασαν καί πέρσι μηδενική δραστηρίότητα,
ἐνῶ παραπλήσια ήταν καί ή συμβολή τῶν ἀλλων, ἐνῶ ὑπάρχουν δεκάδες πού γλιτώνουν τή ὁιαπόμπευση (γιατί ἐτσι
ἔπρεπε νά ’τανε) γιατί έχουν πεῖ κάποτε μιά κουβεντοὺλα, ῆ
ἐχουν καταθέσει δυό - τρεῖς ἀνσΦορὲς. Κατά κατηγορία πάντως δραστηριότητας 28 ἐμειναν βουβοί, 55 6év κατάθεσαν
ἐρώτηση καί 39 δέν προσυπόγροψαν ἀναφορά. Ἀναφέρσντοι ἐόῶ «πρός στιγματισμόν» (6v εἶναι δυνατό) ἐκεῖνοι πού
016v κάθε τομέα ἐπιμέρους όραστηριότητος πορσμένουν v16
δεύτερη χρονιά ἀπαθεῖς
Ὀμιλίες; A. Ἀνδριανόπουλος (ὺΦυπουργός Ἑξωτερικῶν Πειραιᾶ), A. Γκελεστόθης (Φωκίδος). Δ., Εύαγγελίου
(Φθιώτιδας), ΖεΪμπὲκ (Ξάνθης), X. Καρσπιπέρης (E60010νίας), Μ. Μακρής ίΓρεβενῶν), Ν. Μάρτης (ὑπουργὸς Βορείου Ἑλλάδος - Καβάλσς), Σ. Μπίρης (Πειραιά), H. Παπαηλιού (Ἀρκαδίας), K. Πρίντζος (Μαγνησίας), Κ. Τσιουπλάκης (Χαλκιδικῆς) ἀπό τή Νέο Δημοκρατία καί 6 Κάρολος Παπούλιας ἀπό τό ΠΑΣΟΚ.
Ἑρώτησειςε Θ. Βύζας (Κοζάνης), Κλ. Γιαννούσης·(“1“ρικάλων),
Δ. Γρίβας (Δράμας), E. Ἐλευθεριάὸης (Πιερίας), X. ἙρμείόΓις (Θεσσαλονίκης), E. Κανονάρχος (Δωδεκανήσου), A.
Κατσαούνης (Θεσσαλονίκης), Α. Κρίκος (Ἀθήνας). Γ. Ματθαιουάάκης (Θεσσαλονίκης). Γ. Μπακατσέλος (Θεσσαλονίκης), Σ. Μπίρης (Πειραιά), Γ. Παπαδόπουλος (Κοζάνης),

Φονται μέ τή δεκάδα σέ κάθε ἐρώτηση, θέλοντας Kai νά τήν άνατπύξουν, εἶναι λογικό νά ἑχει
συζητηθεῖ Φὲτος μόλις τό 2,5% τοῦ συνόλου
τῶν ἐρωτήσεων (Kai ἀναφορῶν) ποὺ ὑποβλήθηκαν. Τό i610 συμβαίνει καί μέ τίς ἐπερωτήσεις, ὅπου τά Φαινόμενο νά συζητιέται μία σέ
κάθε συνεόρίαση ἦτον ἐνδημικό. Ἐδῶ τό ποσοστό εἶναι κάπως ψηλότερο; γύρω στά 8%
τῶν ἐπερωτήσεων πού κατατέθηκαν, συζητήΘηκαν.
ΣΥΝΕΧΙΣΓΗΚΕ ἐπίσης ή διαμορφωμένη ἀπό
τό 1974 άντίληψη στό ΚΚΕ πώς κάθε «καλός
ἀγωνιστής» ε’(ναι κατάλληλος καί γιά τή βουλή
(ἑγραΦα σχετικά πέρσιε «ἠ κοινοβουλευτική ε’(ναι μιά ίδιαίτερη μορφή πάλης πού χρειάζεται
ἀνάλογα προικισμένους ἀνθρώπους νά τή
ὁιεκπεραιώσουν»). ,Τό Φαινὸμενο ἐξηγεῖται 6v
κατανοήσουμε πώς τό ΚΚΕ στερεῖται εύὲλικτης στρατηγικῆς, ἐπιμένοντας σέ «ἐπιβιώσεις»
ξεπερασμὲνων καί ἀποτυχημένων τρόπων
δράσης καί ἀκόμη 6v όιδαχτοῦμε ἀπό τήν προφανή ἀντίφαση ἀνάμεσσ οτίς «ἐπαναστατικές»
προσδοκίες ἑνός κομμάτιοῡ τῶν ὀπαδῶν του
(πού δέ συμβιβάζονται μέ τήν παρουσία σέ
Κοινοβούλιο 6011K6) Kai Ti; «χαλιναγωγικές»
τάσεις κάποιων ἀλλων, ἀριθμητικά λιγότερων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ σύγχυση μέσων Kai ἀσάΦεια στόχων, ἑτσι πού οί βουλευτές τοῦ ΚΚΕ
- νά γίνονται καθημερινά δράστες εῠθυμων ἢ μή
παρανοήσεων καί ἀντιόεοντολογικῶν καμωμάτων (πού τό ὁργανό του τήν ἐπομὲνη ἢ σέ κάμποσες μέρες βαφτίζει «διακρίσεις» σέ βάρος
τους). Γιατί - τελικά - οὔτε ή «πολιτική τῆς
ἀνέχειας» (οίκονομικῆς, άλλά καί πνευματικῆς)
ὠφέλησε (ἀντίθετα μιά διαφορετική τακτικήῑ ἀνάπτυξης π.χ. τοῦ κριτικοῦ καί συγκρητικοῡ
πνεύματος τῶν ὀπαδῶν καί μελῶν - Θά όπλιζε
μέ περισσότερο πρόσφορα «ὁργανα» καί ρεαλιστικότερες ἀποτιμήσεις τό χῶρο αὐτό) οὔτε ὴ
στάση άνυποταγῆς (610v μετέχεις σ’ ἕνα «1101—
xvi61» — 6111.11; τό κοινοβουλευτικό - άδήρπη
ἀνάγκη νά σεβαστεῖς τοὺς κανόνες του στό ἑπσκρο, ἀλλωστε ἐχουν θεσμοθετηθεῖ χωρίς νά
λάβουν ὺπόψη τήν εῖσοόό σου σ· αὑτό). 'Av ol
κανόνες δέ σοῦ «πηγαίνουν» τό ἑντιμο εἶναι νά
ἀπσσυρθεῖς (καί τό m6 ἐντιμο γιά τό ΚΚΕ θά ήταν νά ἐξηγήσει κάποτε μέ σαφήνεια τίς ἐπιλογές Tou: ὴ στρατηγική τῆς ἑνοπλης ἀναμέτρη-

Θ. Ρέντης (Κορινθίας), Ι. Τραγάκης (Πειραιά), A. Τσουκαντάς (Ἀθήνας), I. Φικιώρης (Ἀθήνας), ἀπό τῆ Νέα Δημοκρατία καί 6 Γιάννης Ἀλευράς τοῦ ΠΑΣΟΚ.
ἈναφορέςςΓ- Βογιστζής (Εὐβοίας), Μ. Γαλενιανός (Ἡρακλείου), Γ. Δαλσκούρας (Ἀθήνας), M. Κοκαράς (Εὐβοίας),
Α. Καλαντζάκος (Μεσσηνίας), E. Κανονάρχος (Δωδεκανήσου), Δ. Καραῖσκάκης (Ah-Mac). A. Καρβέλσς (Ἐπικρστείας), Z. Κράτσας (Σάμου), Ἀλὲκα Μαντζουλίνου (Ἑπικρατείας), Γ. Ματθσιουδάκης (Θεσσαλονίκης), E. Μπέιιλας
(Κυκλάδων), Γ. Μπακατσέλος (Θεσσαλονίκης), Α. Fla-navτωνίου (Ροδόπης), Θ. Ρέντης (Κορινθίας), Γ. Ροδίου (Ξάνθης), |. Φικιώρης (Ἀθήνας), ἀπό τή Νέα Δημοκρατία καί
πάλι 6 κοινοβουλευτικός ἐκπρδσωπος τοῦ ΠΑΣΟΚ (γιά τόν
ὺποῖο Φυσικά δέν· ίσχὺουν T6 περ( ἀνενεργείας καί ἀπαθείας σχόλια).

OI ΠΙΟ ΔΡΑΣΙῊΡΙΟΙ
Ὀ Ἀπόσ-τολος Κακλαμάνης διοτήρησε καί φὲτος τήν
πρωτοκαθεδρία στόν τομὲα τῶν ἀγορεύσεων μέ 65. Ἀκολουθοῦν 6 κοινοβουλευ-πκός ἐκπρόσωπος τοῦ κόμματός του
Γιάννης Ἀλευράς μέ ΒΟ, 6 B. Κεδίκογλου μέ 77, 6 A. Λισροκάπης μέ 64, 6 E. Βερυβάκης μέ 56, 6 Γ. Κατσιμπύρδης μέ
55, 6 Δ. Τσοβόλας μέ 65, 6 Χοραλαμπόπουλος μὲ 53, o Β.
Ἀγοράστης μέ 50 καί 6 Γ. Ἀποστολάτος μέ 46. Ἑντύπωση
προκαλεῖ ἡ ἀπουσία 6116 τή «δεκάδα» (γιά πρώτη Φορά ἀπό
T6 1974) 105' Κώστσ Κάππου (πού μέ 3B όμιλίες βρίσκεται
ατήν τρίτη δεκάδα τοῡ καταλόγου). Δὲ θεωρῶ βέβαια On ἡ·
611010 ποσότητα προσφέρει ἀνσγωγικά ποιστικές ἐξακτινώ- ι
σεις λόγω μεγέθους, μήτε ἠ παράθεση τῶν 1116 δραστήριων
μὲ ἀριθμητικούς δεῖκτες ἐδῶ σημαίνει ἀποδοχή μιᾶς τέτοιας
ἀντίληψης. Ὠοτόσο εἶναι ὲνδειξη καταβολῆς κόπου - τουλάχισ-το - 600 K01 6 «καταποντισμάς» τοῦ Κάππου ὲνδειξη
ἐπαλήθευσης κάποιὼν ψιθύρων πού σίωροῡνταν στήν ἀτμόσΦαιρα ἐκεῖ γύρω στίς ἐκλογὲς τοῡ 1977.
{TON TOMEA τῶν ἐρωτήσεων ἐντούτοις 6 Ku’10'10; K611-

σης - 6; T6 ξαναθυμήσουμε - εἶναι ἀντίθετη
μὲ τήν παρουσία στό Κοινοβούλιο, ή ἀβεβαιότητα καί ή σύγχυση Θά γεννοῡν καθημερινά
τερατικὲς καταστάσεις). Παστρικές ἐξηγήσεις
χρειαζόμαστε σέ τοῦτον τόν τόπο πιά καί τώρα, ὁχι αύτοκριτικές γιά τά λάθη μσς σέ κάποισ
μελλοντική όλομέλεια.
ΣΥΜΜΙΚΤΟ μέ τήν ἀνοψία του εἷναι καί τό
ἀνθυποηγεμονιστικό, ὑπό T6 ΠΑΣΟΚ, πλέγμα
τοῦ ΚΚΕ. Καί δέν ἀναφέρομαι οτήν «περιπέτεια» τῆς ἀποχῶρησης στή συζήτηση γιά τήν
EOK, ἀλλά σέ περιστατικά 61101;:

Διάλογος άπό τή Baum:
«Προεὸρεὺων (I. Aaupevr/ông’): Aomôv
πρό 701.7 K. ΔημητρΙσυ Καλούόη εἶναι o} κύριοι Τσοβόλσς, Άσλάνης, Χστζοπλάκης
KaTU/pnâpônç, ΒΑΣΑΛΟΣ Kai Map/w’ônç.
EÏva/ Kaveiç' ύηό αὐτούς ηοὺ Θέλε] v6 ὁμιλήσει πρίν δώσω τόν λόγο στόν K. Καλοὺδη,· /. Ἁλευράς.’ Ὄχι κύριε Πρόεὸρε όέν εἶναι ἕτοιμοι» (βλ. Ἐι-ήσημσ Πρακτκκά ΡΚΗ /
7.6.79, σελ. 5040).

ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ Ti; ἐπιτροχάδην παρατηρήσεις ἀπό τή όραστηριότητα τῆς βουλῆς φέΔτος σημειώνω Kai T6 ἐξῆς;
α) '0 K. Πρώθυπουργὸς εῘναι ὑποχρεωμένος
νά ἀναζητήσει νέο Πρόεδρο Βουλῆς τόν
Ὀκτώβριο. ‘O K. Παπασπύρου δέν κατάφερε
νά παλαντζάρει τίποτε στή διάρκεια τῆς θητείας του Kai δείχνει νά εἶναι ἑκθετος ἀπέναντι
ὅλων, μιά ποὺ πέρα ἀπό T6 Φορτίο τῶν χρόνων
κατατρύχεται καί ἀπό τήν «ψύχωση τῆς ἀπο010010;».
‘ β) Ἠ- βουλή νά περιφρουρήσει T6 κύρος της
ἀπέναντι σέ ὺποβολιμιαῖες ταχτικές ὑποσκάψεις του, ίδισίτερα ἀπό ἕνα τμῆμα τοῦ προσωπικοῦ της (πού ὅμως μάταια περιμένει πέντε
χρόνια τώρα T6 δικό του Κανονισμό) καί ἀπό
τήν ἀσύδοτη ἀγνοια (ἀντάμα μέ τόν ἀργυρώνηὲ
To Φενακισμὸ) όργάνων τοῦ δημοσίου βίου.
γ) Νά ἐνεργοποιηθεῖ ή διάταξη γιά τήν ἀφαίρεση τμήματος τῶν ἀποδοχῶν ἀπό τούς συατηματικά ἀπόντες βουλευτές καί νά τούς ὑπσμνηστεῖ πώς εἶναι λαθροχειρία (6 ήπιώτερος
χσρσχτηρισμάς) ἡ ἀλλοίωση πρακτικῶν καί ή
κατασκευή Φανταστικῶν διαλόγων ἀπό μέρους
τους γιά προσωπική προβολή σέ μέσα ἐνημέmuons-

no; παίρνει τή ρεβάνς, ἀλλωα-τε ή ὺπογραφή 1116; ἐρώτησης
εἶναι πράξη ἀκινδυνωδέστερη ἀπό μιά ὁμιλία (ἢ -τουλάχιστο
— προσφέρει τό ἀπαραίτητα ἀλλοθι γιά τήν ἀπόκρυψη τῆς
ουσιαατικῆς πράγματι στροφῆς γύρω 6116 τήν ἀντιμετώι-ιισή
του), μέ 557. Τόν ἀκολουθεῖ 6 A. Κακλαμάνης πού κστάθεσε
51 θ K1 ἀκόμη - πιό πίσω - οί E. Βερυβάκης (406), M. Δαμανάκη (398), Π. Κρητικός (370), Γ. Κατσιμπάρὸης (351), A.
Καλλέργης (323), I. Σκουλαρίκης (319), N. Κει-ιέσης (313), I.
Φλῶρος (310), συμπληρώνοντας τήν πρώτη κατά σειρά
ἀριθμοῦ ἐρωτήσεων δεκάδα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ διαφορά εἶχε ἀπό τήν ἀρχή σχεδόν ἐξασφαλίσει, στόν τομέα τῆς προσυπογραφῆς ἀναφορῶν 6 K.
Μπαντουβάς. Τελικά μέ 1.360 προηγεῖται τῶν ἀλλων. Στήν
πρώτη δεκάδα καί ο1; Γ. Παπαδημητρίου (901), K. K611110;
(730), A. Κύρκος (635), Δ. Μαυροόόγλου (547), Γ. Σερπάνος (467), M. Δαμανάκη (462), Κ. Βασάλσς (401), N. Κει-ιέan; (360) καί Γρ. Φαράκος (377). Γιά νά ἀποφευχτοῡν ἐνδεχόμενες παρανοήσεις σημειώνε-ι-αι πώς - κατά πάγια τακτική
του - τό ΚΚΕ προσυπογράφει κάθε ἀναφορά μέ 4 βουλευ<
τές του, ἀλλά τήν ἀναπτύσσει ἕνας.

ΤΕΛΟΣ Φὲτος ἐγκρίθηκσν 87 ταξίδια βουλευτῶν στό ἐξωτερικό (προηγοῦνται - ἀπό 4 - οί Λ. Κύρκος, E. Παπαευστρατίου καί X. Φλωράκης) καί σημειώθηκαν συνολικά
1.225 ἀπουσίες στή διάρκεια τῶν 14 ἀνομαστικῶν ψηφοΦοριῶν τῆς Συνόόου.

OI APXHI'OI ΚΟΜΜΑΤΩΝ
O ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ μίλησε Φέτος 3 Φορὲς στῆ Βουλή. 6
K. Πσπσνδρέου μίλησε 5 Φορές, 6 κ. Φλωράκης πῆρε 4 6»
δειες, 6 K. Ζίγδης μίλησε 33 Φορές καί κατόθεσε μιά ἐρώτηαη, 6 K. Κύρκος μίλησε 46 Φαρές, κατάθεσε 273 ἐρωτήσεις
προσυπογραψε 635 ἀναφορές καί πῆρε 4 ἀόειες κοί 6 K.
Ἠλιού μίλησε 19 Φαρές, κατάθεσε 9 ἐρωτήσεις, προσαπόγραψε 90 ἀναφορές καί πῆρε 2 ἀδειες.
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κλ-ιμάκωση πρός τόν ἐμφύλια

.-\II() τήν ,τριιαικτικὴ αναγνιιιιιι] τιῐιν ἡμιριιμη-

<<... τιί {mm-nm» πρόγραμμα ὃρασης... πλησιάζῃ
νιιῑιν αλλα κνριιιις ἰτιὶ τίς {Jana/24’; Μάκ ΒέΓνκαί τό ιμισισμιί σέ μια πιριίιὸω πού ἂν κατι ἶχιι
Κιιραμιπίνη ,τού .τιιραΗι’τιιι“μι. υγαίνιι (ὶόίαστα τό ιιπιιδιιχτιῖ (pro τά «,νι·“,ἰ)νύτ(ι ιῖναι (m (I qmnnpü;
ιιυμ.τι’ραα,ιιιι ὁτι ι) {MI/mm) ὁιςια μιθιὶὸιυιιι αυδιν ἔχινκαμιὰ Him] στύ ιιύγχριινι» κόσμων (rum;στηματικα την κλιμακιιιαι) ιτριὶς ταν ι’μιχ ιὶλιιι πόλιμιι - μαίνιι ι] ’κιμι ρικιὶνιις ὁιπλιυματιμ. MHZ ,τρωσικτικὴ
πων ι) ὀραματικι) λὴᾁι) τοι· ,τὴρι τίλας τι’τι)ιι ; μι’ρι ς, (li/(2711100)] ὁιίχνιι ιἰτι ακιὶμα καί για κάπριον ,τού
,τριν αἴτι’ τριαντιι χρωνιιι.
α.τιιὸι’χιται τό σύνολι) μιας αντικωμμωννιστικῆς
SAN αρχικιὲς ,τριςραμμιιτιατής τοι· ιιχιὸιιιι· ρή(Hui/Ital]; τῆς πραγματικότητας μι τα τήν ἀπι),ι 1‘61’ç'lj; ι’ΛιιιιανιἙιται τι] 1'.- νικιὲ ’1.πιτι λι in. ,τού κυριαρ- ριυινι] καί ,τοῦ ύπι ρααπίζι ται χωρίς καμιιὶ ἐπιφύχι mu. ι’κι ι’νι) τήν ι.τι)χή fun? ("un/1mm"; καί 0“qu ια
lug); τά υυμιιίρωντα τοῦ ῐμ.τι ριαλιιιμρύ καί τῆξ ι’),αντικιιμμιιι·νιατι’;“καί αντι(δημοκρατικούς αςιιιιμα).ι]νικι>; ὀλιςηιρχίας. ι] [ﬁt/13Mo; ι’ἱχι μόνω ὀι’ν ιὶταν
τικυιι. Μι γιιλιιπιιιιιιῖντιιι ni m'vôvvm (kin; τήν ,τααναπιῖᾳι υκτος ἀλλά καί καθαρή ιὶνιιηαία. Ἠ ἔλληριιιίιιίι τοῦ KKI; un; {run/12'.- ὁυναμι ι, καί ρι’ ὸιανική ὁιςζιά σι’ στι w) ὀργανική σχιίυγ με’ τι’; αμιρικιὶαννόιίιιις τοι· μι’ τίς ια’)ιὶριιις χιῑιρι, ,τιιύ μόλις
νικις ὑπι]ρισιί; πού ι’πιὸιιύκαν μιαν ι’ὶμιαι] rua/m}ἔχουν ,τιριὶαιι στα ιιιιιιια).ιατικιῖ ατραταπιὸιι. ’
σμια (huh/2.4.57} ιῖναι drum/I: ιστικά ύῖιιύθυνη yum’
TU ()[ΙΙΙ“(),1()Ι“() ιἰμιυς μήνυμα Tut“ ι’ἱ.λ.ι]νωαμι- ἵκανε· τήν εἶτιλογή τῆς αι’ματωχναίας σάν μόνης ὁνρικιὶνιιυ πράκτσρα Il}; L I.-\ Καραμιιῐίνι] Ô: ίχνιι
van); λύσης.
,καθαρά ὁτι ισχυριὶτιρις ὁιααιψὸιίιι I; {'rnjgzrw καί
μαλιστα ,τρώς (2).}..- ; κατι νθύνυι ι;. ()ι” αμιριὲκανικρί T0 ΣΥΜΠΙιΡΑΣΜΑ αὐτό μποροῦμε να τό
ψυχριιπωλιμικιιῐ κύκλοι ιιχαν fun} τιῑτι mum/Zulu”
παρακωλι)υθήσιψι-, μέρα μί τήν ἡμίρα, ἀπό πράξῃ
rut"; Ἕλληνις αξιιιψατικωύς καί ,τριιὸιαγραιμιι τήν
ὄιάς σι’ πράξῃ ὄϊας (mi ἡμιρωλόγιι) πού συντάχτηκι·
μί ίῖάσι] τόν κιιθημιρινό - ἀστικό - τύπω τῆς ἐποχῆς.
ιιίματιιχινιία (mir τύπω μας.
Άνάγλυςία προόάλλιι ἡ κλιμάκωσι] τοῦ ἀποτρω,νὶΥΤΑ ι’.τιί)ιι’)αιιὺνιι τι] ὸιιὶτιριι κιιμινι) πού
ι”.τιιγραᾳιι ι] τιὶτι αμιρικανιὶζ 7(9:Qf)1UTI};, ,1ιίικιιλν πιασμοῡ πού ῶὸηγιῖ στήν (ὶλλιῙλιιιωιιγή τῶν Ἑλλήνων.
Μιικ ιιι),-

-Ἠ

OI ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Ψ τι-ιΣ AMEPIKANIKHZ EnEMBAsz

Πρωτότυπο Φωτοαντίγραφο στό ’Υπουργεῐο Ἐξωτερικῶν
Ἀντιγραφο.’ Στό Τμῆμα Ὑποθέσεων Ἐγγύς Ἀνατολής
Συνημμένα Ἀντιγραφο Ἀπόρρητης Ἀναφορας
ΑΠΟΡΡΗΤΟ·

Συνειμμένο τῆς Ἐπιστολῆς No 5010 ἀπό τήν Ἀμερικανικη Πρεσόεία τῆς Ἀθήνας, Ἐλλας, με ὴμερομηνία 10 Αὐγούστου 7946, για
τό (rim/.10: «Ἐκστρατεία τῆς Δεξιᾱς για τήν ἐξαφανιση τοῦ κομμονισμοῦ οτήν Ἐλλάδα»
1η Αὐγούστου 1946 Πρός Τόν κ’ MaK Br?
Θέμα· Τό ΚΚΕ (Κομμουνιστικό Κόμμα Ἑλλάδος)

Κύριε, ,

1. Ἕγινε σήμερα γνωστό από ἐγκυρη πηγή, δηλαδή θαθμοφόρο
αξιωματικό τῆς Διεῦθυνσης Πληροφοριῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ
Ἐπιτελείου ότι τό Ἐπιτελεῑο μελεταει εῦνοϊκα ἕνα εμπιστευτικό
σχεδιο για τη λήψη αὺοτηρῶν μέτρων όσφόλειας για τήν προστασία τῶν ἐνόπλων ὑπηρεσιῶν από ανατροπή καί σαμποταζ. Τό σχεδιο απαιτεῑ ὲκκαθαριση ὅλων τῶν ἐνοπλων δυνάμεων καὶτῶν σωματων ααφαλείας από ὅλα τα ὕποπτα για συμμετοχή ἥ συμπάθεια
πρός τό ΚΚΕ ατομα. Τό σχεδιο απαιτεῑ ἐπίσης τή μεταφορὰ σε ενοπλες όμαδες ὅλων ὅσων ὑπηρετοῦν τή στιγμή αὺτή σε ταγματα
εἰδικοτήτων (Πεζικό, Πυροθολικό, κλπ.) καί πιστεύεται ότι εἶναι
μελη ἦ συμπαθοῦντες τοῦ ΚΚΕ.

2. Ἠ πηγή τῶν Πληροφοριῶν μας ἔκανε ὲπίσης σαφές ότι τό-

Ὲπιτελεῑο μελεταει αῦτή τή στιγμή μεθόδους με τίς όποῑες,
ὕστερα από τή λήξη τοῦ Συνεὸριου τοῦ Παρισιοῦ ἢ αμεαως μετὰ, ή
Ἑλληνική Κυθερνηση θα μπορεῑ να προχωρήσει στήν πλήρη καί
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αποτελεαματική εξουδετερωση τοῦ KKE, ακόμη κι αν εἶναι απαραίτητο να τεθεῖ τό κόμμα ὲκτός νόμου. Τό Ἐπιτελεῑο εἶναι τῆς
γνώμης ὅτι τό κόμμα αποτελεῑ α’ αῦτή τή χώρα μια Πεμπτη Φαλαγγα· ὅτι αυνεργαζεται ανοιχτα με τίς χωρες τοῦ θορᾱ τῶν
όποίων ἠ πολιτική κατευθύνεται τή στιγμή αῦτη κατα τῆς εδαφικῆς
ακεραιότητας τῆς Ἐλλαδας’ καί ότι ή συμμετοχή ακριθῶς στό
κόμμα θρισκόταν ἡ θρίσκεται καθ’ ὁδόν να μεταθληθεῑ σε πρακτορεῑο κατασκοπείας τό όποῑο θα φτανει καί στα πιό μακρινα ακόμη
σημεῖα τοῦ ὲθνικοῦ όργανισμοῦ.
3. "Av καί οἱ ἀξιωματικοί τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελειου εἶναι ανεκαθεν
γνωστοί σαν αποφασιοτικοί αντι-κομμουνιστες, πιστεύεται ότι
πρόσφατα γεγονότα ἐχουν ὲνισχύσει τή οταοη τους πρός τήν κατεῦθυνση αὺτή, Ἀναμεσα α’ αῦτα εἶναι οἱ δύο ανταρσίες σε μοναδες τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ. ή σύλληψη πρακτόρων τῆς ΝΟΦ με
ἐγγραφα τα ὁποῖα ενοχοποιοῦν τό ΚΚΕ, ol διαφορες εμπρηστικες
ὲνεργειες ol όποῑες ἔχουν συμθεῑ σε αποθῆκες τοῦ στρατοῦ, ἡ
θίαιη προπαγανδα τῆς Now ατό θορρα ἡ ὁποία παρακινεῖ τοῦς
Ἕλληνες να αποφῦγουν τή στρατιωτική θητεία, ἡ εντατική δραστηριότητα Ἀριότερῶν ἐνόπλων όμαδων καί ol ανοιχτες απειλές
για αἷμα καί Bic στίς δημόσιες όμιλίες τοῦ αρχηγοῦ τοῦ ΚΚΕ.
4. Εἶναι ἴσως λυπηρό τό ότι ή μετριοπαθεια καί ἡ διακριτικότητα
δέ θεωροῦνται σῦμφωνες με τήν αποτελεσματικότητα από τήν
τωρινή Κυθερνηση καί μπορεῑ κανείς ν’ αναρωτηθεῑ αν θεθιασμενες καί κακο-σχεδιασμὲνες ενεργειες δε θα κανοῦν τελικα περισσότερο κακό. Παρ’ όλα αὺτα, κατω ὑπ’ τό φῶς όλων τῶν Πληροφοριῶν μας δὲ μποροῦμε να διαφωνήσουμε με τόν τρόπο πού καθορίζεται τό πρόθλημα από τό Ἐπιτελεῑο. .
, Με σεθασμό
Τόμος Καραμεσίνης

ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΝΟ 3010

. . Ἀθήνα Ἑλλάς 10 Αὐγούστου 1946
60110.: Ἐκστρατεία τῆς Δεξιᾱς για να ξεριζωθεῐ 0 κομμουνισμός
ᾀὶἓότιμο ’Υι-ιουργό Ἐξωτερικῶν
Οὺασινγκτον
Κύριε,

Ἀναφορικα μέ τη δευτερη παραγραφο τοῦ 011" αριθμ. 1003 τηλεγραφήματός μου τῆς 3ης Αὐγούστου 1946 καί μέ προηγούμενα
σημειώματα μου όπόυ αναφέρθηκα στήν έντατικοηοίηση τῶν αντικόμμουνιστικῶν μέτρων έκ μέρους τῆς έλληνικῆς κυθέρνηόης,
έχω τήν τιμή να έσωκλείσω έδῶ αντίγραφό μυστικῆς αναφόρας ἡ
όπόία 1100 ἐγινετήν 1η Αὐγούστου 00100 100 χρόνου από τόν K.
Τόμας Καραμεσίνη, ακόλουθό αὐτῆς τῆς πρεσθείας καί σέ συνεχή
έπαφή μέ τίς έλληνικές καί Θρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας.
Ὅπως Θα αντιληφθεῑ τό Ὑπουργεῑο, ό K. Καραμεσίνης αναφέρει,
μετα 0110 έγκυρες πληροφορίες θαθμόφόρου αξιωματικοῡ τῆς
ΔιευΘυνσης Πληροφοριῶν 100 Ἑλληνικοῦ Γενικόῡ Ἐπιτελείόυ ότι
τό Ὲπιτελεῑο μελεταει σχέδιο έξυγίανσης τῶν ἐνόπλων δυνάμεων
καί τῶν σωματων ἀσφαλείας (αστυνόμία, χωρόφυλακή) 0110 ὅλα τα
ϋποπτα για συμμετοχή 010 KKE (Κόμμουνιστικό Κόμμα Ἑλλαδας)
ατομα, ἢ τούς συμπαθοῦντες τό κόμμα αυτό- ότι τό σχέδιο 0010
θεωρήθηκε απαραίτητό από τό γεγονός 011 10 KKE απότελεῑ μια
«πέμπτη φαλαγγα» σέ διακηρυγμένη συνεργασία μέ τίς χώρες
πρός θόρραν, ἡ πολιτική τῶν όποίων στρέφεται κατα τῆς έδαφικῆς
ακεραιότητας τῆς Ἐλλαδας- 011 ανταρσίες μέσα 010v έλληνικό
στρατό, έμπρηστικές ένέργειες σέ απόθῆκες τοὺ στρατοὺ, κατασχεθέντα έγγραφα Μακεδόνων αὺτονομιστὼν 1100 ένόχόπόιοῡν τό
ΚΚΕ, προπαγανδα έξαπλωμένη από τα ϊδια στοιχεῖα για να αποΘαρρυνει τη στρατόλόγηση 0111 600810 Ἐλλάδα, αὺξημένη δραστηριότητα αριστερῶν ένόπλων όμαδων, καί απειλητικόί λόγοι τοῦ
K. Ζαχαριαδη αρχηγοῠ τόῡ ΚΚΕ συντελέσανε όλα στό να πεισθεῖ
τό Ἐπιτελεῑο για τόν ἐπείγοντα χαρακτηρα 100 Θέματος· καί 01110
σχέδιο Θεωρεῑται σαν μέρος μιας γενικώτερης Πολιτικῆς τῆς κυ6έρνησης για τό καθολικό ξερίζωμα τοῦ κομμουνισμοῡ 000 y1V8101
νωρίτερα («001800 0110 10 τέλος τοῦ Συνέδριου για τήν Εἰρήνη ’ἠ
λίγο αργότερα»), έστω καί αν 0010 01101181 να τεθεῑ έκτός νόμου
10 Κομμουνιστικό Κόμμα.
Σαν σχόλιο μπορώ να πώ κατ’ αρχήν, ὅτι δέν ὺπαρχει αμφιθολία
για τα πρόσφατα συμὸαντα, μικρής σημασίας ανταροίες καί σαμποταζ, στόν έλληνικό στρατό καί ὅτι 1'1 αναμειξη 100 KKE σχετικα μέ
0010 εἶναι κατι περισσότερο 0110 πιθανή.
Τό ’Υπουργεῑο θυμαται ἴσως τήν ’Ἀκρως Ἀπόρρητό 011' αριθμ.
1538 ἐπιστολή μου τῆς 18 Σεπτεμθρίου 1945, 01100 ανέφερα 011 όί
Βρετανικές ’Υπηρεσίες Πληρόφόριών ὑπόλογίζόυν 11’1 δύναμη τοῦ
ΚΟΣΣΑ, τῆς ανατρεπτικῆς όργανωσης τοῡ ΚΚΕ μέσα στίς Ἐλληνικές ένόπλες δυναμεις καί τίς ὺπηρεσίες ασφαλείας, σέ 15% στίς
δυναμεις ξηρας καί σέ 17% στήν Ἀερόπόρία. Πρόσφατοι ὑπολογισμοί από τήν ’ίδια πηγή ανεθαζουν ακόμη τη δύναμη τοῦ ΚΟΣΣΑ
010 Στρατό 0' Eva 10% μετα από έκκαθαρίοεις 0‘1 όποῑες έχόυν
ἤδη γίνει, ίδιαίτερα στην Ἀεροπορία, αλλα έπίοης, καί στίς δυναμεις ξηρας 0110 1018 1100 γραφτηκε 1'1 έπιστολή 1100 ανέφερα πιό
πανω. Ἐπιπροσθέτως τό ’Υπουργεῑο έχει ἤδη πληροφορηθεῑ 11'1
δραστηριότητα ἐνόπλων κομμουνιστικών όμαδων 0010 10 καλοκαίρι, ἱδιαίτερα 011'1 Δυτική Μακεδονία καί 11'1 Θεσσαλία. Ἀκόμη,
διασυνδέσεις αναμεσα στους Μακεδόνες αὺτονομιστές 1100 6000v
στή Γιουγκοσλαθία καί 11‘1 Βουλγαρία καί τό Ἐλληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα εἶναι πιθανές, αν καί οί «αποδείξεις» που συγκέντρωσαν ὡς τώρα οί έλληνικές αρχές δέν μπορεῑ να θεωρηθόῡν απόφασιοτικές. Τέλος, 1'1 αγριότητα τοὺ Κυρίου Ζαχαριαδη 000v
αφορα τους Βρετανούς κι ol συνεχεῖς απειλητικές νύξεις του για
«ιέμφύλιο πόλεμοι· ακόμη κι 010v μιλαει για «συμφιλίωση», 1100
αποτελοῠν καί τήν πολιτική τοῦ Κόμματός του, εἶναι πράγματα
ἤδη γνωστα καί δέν χρειαζεται να έπαναλαθουμε έδῶ. 'H περιγραφή 100 KKE ώς «πέμπτη φαλαγξ» εἶναι έπίοης αρκετα Θασιμη
αν σκεφτεῑ κανείς πώς η ἡγεσία ένός είδικόῡ στήν κοινωνική Enavc’1010011 έκπαιδευμένου στή Μόσχα, (ό Κύριος Ζαχαριαδης) προσπαΘεῑ να έδραιώσει 0' 00111 11'1 δημοκρατική χώρα τή δικτατορία
100 προλεταριατου όχι μόνο μέ 11'1 60116810 μυστικῶν ανατρεπτικῶν (ΚΟΣΣΑ) καί τρομοκρατικῶν όργανώσεων (ΟΠΛΑ), αλλα έπίοης

μέ 11‘] 60119810 μίας μεγαλης καί παρασυρμένης μερίδας τῆς κακοπληρωμένης διανόησης καί τῆς ταξης τῶν έπαγγελματιῶν.
Συνολικα. τό συμπέρασμα τόῡ K. Καραμεσίνη 011 «κατω 011' 10
φῶς όλων τῶν πληροφοριῶν μσς δέν μπόροῡμε να διαφωνήσόυμε
μέ τόν όρισμό πού δίνει στό πρόθλημα τό Ἐπιτελεῑο», φαίνεται
αψογο. Ἀλλα εἶναι χρήσιμα να πρόστεθεῑ ἄλλο Eva σχόλιό, δηλαδή
τό 011 0 ὁρισμός. όσο κι αν, εἶναι σωστός εἶναι τό λιγότερο Eva
χρόνο πόλιός. Στήν πραγματικότητανόλες αὺτές όί διαμαρτυρίες
κατα 100 KKE γίνανε Eva χρόνο πρίν, αν καί ἡ συγκέντρωσή τους
0' Eva σύνολό δέν έγινε για να έξυπηρετήσει μια αντι-κόμμουνιστικη EKG-1001810. 'O ΚΟΣΣΑ ἠταν ι-ιιό δυνατός 011' 011 Eva
χρόνό πρίν, ή δραστηριότητα τῶν ἐνόπλων όμαδων τόυλαχιστο τό
’ίδιο ζωηρή ὅπως σήμερα, ὴ Σλαθο-Κομμουνιστική αναμειξη στα
Ὲλληνο-Μακεδονικα ζητήματα έΕ, ’ίσου «αι-ιοδεδειγμένη», ό Ζαχαριαδης όχι λιγότερο απειλητικός. K1 όί πεμπτόφαλαγγίτικες ένέργειες τοὺ ΚΚΕ 1000 καθαρές για τόν παρατηρητή 000 καί σήμερα.
'H αναφορα στίς έι-ιιστολές μου τοῦ περασμένου χρόνου 60 811168Βαιώσει ἄνετα ὅλα αὐτα καί κατα συνέπεια γεννιέται φυσικα τό
έρώτημα ποια εἶναι τό καινούριο στοιχεῖα στήν κατασταση αὺτή
1100 να τήν κανει φετινό κι όχι περσινό πρόθλημαηΕῐναι φανερό
πώς όλοκληρωμένη είκόνα τοῦ ζητήματος δέν δίνεται 010v «0010110» 100 Ἐπιτελείου καί πρέπει να γίνει καποια αναφορα 010 110ρελθόν.
A010 1100 εἶναι καινούριό στήν τωρινή κατασταση θρίσκεται φυσικα πρός τό μέρος τῆς Κυθέρνηοης κι όχι τῶν Κομμουνιστῶν. Ἠ
έντατική έξασκηση τόῡ έλληνικόῡ 0100100 καί τῆς χωρόφυλακής
0110 τίς 6ρετανικές αι-ιόστόλές σέ Eva χρόνο εἶχε σαν συνέπεια να
δημιουργηθεῑ Eva πολύ πιό απότελεσματικό όργανό για τό «νόμο
καί τήν ταξη» 011' 0010 1100 διέθεταν 0'1 έλληνικές κυ6ερνήσεις τό
1945. Ἀκόμη καί ἡ ἵδια ἡ έλληνική κυ6έρνηόη έχει αλλαξει ριζικα
χαρακτήρα 0110 πέρσι τό M00111. Τώρα εἶναι, για πρώτη φόρα 0110
τό 1936, ώς Eva 6001.10 τόυλαχιστο. μια έκλεγμένη κυΘέρνηση. "Av
δέ μπόρεῑ ακόμη να ίσχυριστεῑ 011 ἕχει τήν ὑπόστηριξη μιας πραγματικῆς πλειοψηφίας στή χώρα, μπορεῑ ὅμως να εἶναι τουλαχιστον
6έ6αιη ὅτι ἔχει πίσω της Eva γερό κόμμα. "E101 νιώθει αρκετα
ίσχυρή“για να χρησιμόποιήσει όπόιοδήποτε μέσα έχει μπροστα της
για να στερεώσει καί νακαλυτερέψει τη θέση της. Κι ακόμη εἶναι
απόλυτα κατανοητό, 00101 1100 0110 10 Δεκέμ6ρη 100 1944 απειλοῡνται από τούς «ξυπόλητόυς» στήν 1110 φόδερή σύγχρονη όργανωμένη μορφή · ,να Θέλουν ν’ ανταποδώσουν τό χτύπημα μόλις
απόχτήσόυν αρκετή δύναμη για να τό κανουν. Δέ μπορεῑ να περιμένει κανείς 011 Βα δεχτοῡν τίς κόμμουνιστικές προτασεις για
«συμφιλίωση» ὅπως έκφραζόνται ἠ ακόμη μια πολιτική «τῆς μέσης
όδοῡ» σαν κι αὑτήν 1100 συμθόυλευουν οἰ σχετικα ασφαλεῑς δημοκρατίες τῆς Βρετανίας καί τῆς Ἀμερικής 011' έξω. "OÀ' 0010 μπο000v να κανανόηθόῡν καί να έπιτραποῡν. Ἀλλα 0010 1100 81v01 λιγότερο κατανοητό, τόυλαχιστο 0' 0011'1v τήν περίοδό τῆς παγκόσμιας ἱστορίας εἶναι τό έπιθετικό πρόγραμμα δρασης που συνδέεται φανερα μ’ αὐτή τήν αμυντική αντίδραση. Μέ τό προσωπεῑο τῆς
φιλοὸασιλικής τασης τό πρόγραμμα 0010 πλησιαζει τό φασισμό σέ
μια περίοδό 1100 αν κατι ἔχει αποδειχτεῑ 0110 10 γεγονότα, εἶναι 10
011 0 φασισμός δέν ἔχει καμια θέση στό συγχρονο κόσμο. Μέ τήν
πολιτική 1100 ακολουθοῡν να διαοτέλλουν συνεχῶς τόν προσδιορισμό τόῡ κομμουνισμοῡ ὥστε να περιλαμθανουν όλους όσόυς
δέν ὑποστηρίζουν τήν έπιστρόφή τοῦ Βασιλια, 0‘1 έξτρεμιστές 101100 Μαυρομιχαλη, πού καθοδηγοῡν τώρα τήν αντι-κόμμόυνιστική
σταυροφόρία τῆς κυ6έρνησης. κινδυνεύόυν να δημιόυργήσόυν
καί στήν Ἑλλαδα τόν ’ίδιο 10110 ίδεολογιών έμφὺλιου πολεμου ό
όπόῑός συνέθη καί οτήν Ἰαπανίαέπισφραγίζοντας 11'1 συμμαχία μεγαλόυ αριθμοῦ δημόκρατῶν μέ τήν ακρα αριστερα. "E101 πρόωΘόῡν τό εἶδος ακριθῶς τῆς αντιπαραθεσης n00 0'1 ϊδιόι ol κομμουνιστές πρόοτταθησαν να πραγματοπόιήσόυν στή χώρα 0011’1 μέ
προηγουμένους χειρισμούς τους καί μέ 10v τωρινό έλεγχο τοῦ Κινήματος τῆς Ἀντίστασης. Τέτοιου ε’ίδους ανοησία, αν συνεχιστεῑ.
μπόρεῑ να καταλήξει μόνο στό να μεγαλώσει περισσότερο τή σύγχυση που ἐπικρατεῖ 0' αὺτή 11'1 χώρα. Κι 0010 ακριὸῶς τό πραγμο
ταιριαζει ώραιότατα (τυφλό καθώς εἶναι μπρόστα στήν πραγματικότητα) μέ τα πιθανα σχέδια ὁποιασδήποτε ξένης δύναμης θα
ἤθελε να δημιουργήσει Θέμα γύρω από τίς συνθήκες n00 E111Kpa100v έδώ, στα Ἠνωμένα ἝΘνη.

Δικός σας μέ σεθασμό
Λίνκολν Μακ Βή
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ςΗ τρομοκρατία τῆς δεξιᾶς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ TOY ΕΜΦΥΛΙΟΥ
ΑΠΡΙΛΗΣ 1946 -— ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1948

1946
Ἀπρίλης
8 Μελιγαλὰς. <(“Αγνωστοι» τραυματίζουν
τόν Εὐοταθιο Κονίδη.
14 Κατσιπόδι. “Ομὰδα χιτῶν κακοποιεῖ τόν Γ.
Νικολάου. Συλλαμὸάνονται οἱ N. Στεφανᾶκος, K. Κωτσαρίδας, A. Πολίτης καί διαφεύγσυν τή σύλληψη οἱ Σπ, Ἀλαφὰκης, E. Κωτσαρίδας nui Ἀργ. Παλλης ἀπό τούς δράστες.
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16 Γαστούνη. Δολοφονοῡνται οἱ A. Κουρόιτσιὰνος, ἀδελφός τοῦ εἰδικοῦ ἐπιτρόπου δικαστηρίου δοσιλόγων καί Δημ. Πετας.
16 Σκοτώνεται με λακτίσματα στήν ὁδό
Ἀκροπόλεως ὁ Γ. Νικολάου.
17 Τραυματίζεται στήν Καλλιθὲα ὁ Εὐαγγ.
Νικολαΐδης καί στό Néo Κόσμο οἱ Ἀρτίν Μιχαηλιὰν nui K. Κορδελλας.
20 Τραυματίζονται στόν Κολωνό οἱ K.
Μπιζκοὺρτης καί A. Βαταξιάν.
22 Τραυματίζονταιι στήν Πεντὲλη οἱ Στ.
Σταφυλάς nui A. Μουχός, στήν Ἑκάλη οἱ Γ.
Καμπουράκης, Στεργ. Χατζηανδρὲου. Ἀγγ.
Καρμίχης, A. Γαὸριηλίδης, X. Κουτσουόέλης,
K. Παπαχρήστου nui Ἀθ. Τσεκοὺρας.
24 Σὲ ταὸἑρνα τῆς ὁδοῦ Ψαρρῶν τραυματίζεται ὁ Π, Κονταξής nui στόν Κολωνό ὁ Ἀντ.
Δενδρινός. Ἐπίσης στή Νὲα Κοκκινιὰ πυρο6ολεῖται nui τραυματίζεται ὁ I. Μεγκουσίδης.
26 ’Άγιο Πνεῦμα Σερρῶν. Ξυλοκοπεῖται ὁ
Θεοχ. Δραγκός ἀπό τόν ἐνωμοτάρχη Π. Παπασπὺρο.
29 Καλαμὰτα. Δολοφονοῡνται οἱ K. Παυλής
nui Θ. Νικολόπουλος. ‘
30 Γιαννιτσά. Τριεψιλίτες σε μπλόκο δολοφονοῦν 10 ἄτομα.
Μάης
2 Ἐκτελεῑται στό Περιστέρι ὁ ὑποκελευστής
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Π. Παπαθανσισίου nui ρίχνονται χειροὸομὸίδες σε σπίτια δημοκρατικῶν πολιτῶν.
5 Οἱ Ἀρ. Χαμόδρακας nui Δ. Κυρίτσαςδολοφονοῡν στα NÉu Σφαγεῖα τόν E. Θειακό.

7 Εὐηνοχώρι Αἰτωλίας. Δολοφονοῡνται οἱ
K. Τσίπρας nui Π. Κανελλόπουλος. V
7 Αὑλώνας. Μπλόκο ἀστυνομικῶν καί κακοποίηση τοῦ Ν. Μαραγκουδάκη.
8 Μηλιὲς Μαγνησίας. Δολοφονεῑται ὁ Η.
Διαμαντής.
11 Τραυματίζεται οτήν Ἀγίου Κωνσταντίνου
ὁ Α. Χατζόπσυλος.
14 Μεγαλόπολη. Μπλόκο ἑκατονταμελοῦς
μοναρχικῆς συμμορίας, ἀπαγωγὲς nui ἐκτελέou; δημοκρατικῶν.
14 Στό Πολὺγωνο ὲκτελείται ὁ Γ. Ζερὸός.
17 Μελιγαλὰς, Δολοφονεῖται ὁ Γ. Λ. Κοτσίρας.
17 Πύλος. Ἠ συμμορία Μαγγανά σκοτώνει 3
ἄτομα ἔξω ἀπό τό ἀστυνομικό τμῆμα.
18 Σπουργίτι Κιλκίς. Δολοφονεῖται ἡ K. Καραμπσυτζίδου.
18 Λάρισα. Σκστιῦνεται ὁ Γ. Πατσαὸοὑρας.
18 Ἀγία Τριάδα Βοιωτίας. Ἐκτελεῐται ὁ
κομμουνιστής Σεραφείμ Ράπτης.
19 Βόλος. Ἐπιδρομή στρατιωτῶν καί κοιταστρσφή τῶν ἐγκαταστὰσεων τῆς ἐαμικής ἐφημερίδας «Ἀναγὲννηοη» (διευθυντής της ὁ Θ.
Τσουπαρόπσυλος).
23 Τρίπολη. Παρόμσια ἐπιδρομή nui καταστροφή τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς ἐφημερίδας
«Λευτεριά».

ἲ ΑΠΟ ῘΕΛΟΥΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ θῦΡΥΒῦΝ
Ὀ κ. Τσολδὰρης ίρωτηθιῖς ἐπὶ τῶν ἆναγροφιισὼν πληροφοριῶν ττι.ρὶ διαφωνιών
εἰς τοὺς κόλπους τῆς Κυόερνήσιως συνι.
πιίᾳ γινομένων δηλωσιών του, dch οτι
«τοιούτου Θὲμα "pounced νὰ δημιουργήση
μισ μόνον ἐφημερὶς, παριρμηνιυουσα τὰς
δηλώσιις του καὶ ἐξάγουσα ίδικὰ της συμπιροσματσ.

Τὰ ἀναγραφὸμινα, ιῐπιν, ἀποτιλοῦν 5η,σιογρσφικὸν Θόρυόον καὶ παριρμηνιίαν
τῶν δηλώσιών του. Δισφωνίσι καὶ μάλιστα
ὑπὸ τὰς σημῑρινὰς πιριστὰσιις διν εῖναι
δυνατὸν νά ὺπάρξουν, προσὲὓισι δὲ ὅτι
ὑπὸ τὸ ὡς ἅνω πνεῦμα δημοσιιὺει καὶ ἁρΘρον αὔριον ιῐς την ὶδὸομαδιαίαν bpan
ριδα (Ἀνεξσρτησίαι.

ΙW
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6 Βαθὺ Ρὲμα Καρδίτσας. Ἐκτελεῑται ὁ Π.
Δεληγιαννης nui τραυματίζεται ἡ γυναίκα του
Γραμματική.
20 Λαγκαδάς. Στρατιῶτες σκοτώνουν. με
χτυπήματα τόν ὀπαδό τῶν φιλελευθέρων Δ.
Τουὸλαμτιότη.
21 Μαλὰκι Μαγνησίας. Ἡ συμμορία Καλαμπαλίκη σκοτώνει l l πηλιορεῐτες χωρικούς.
22 Βαλεστίνο. Σκοτώνεται ὁ Ι. Καραγκιόζης
από τή συμμορία Τσελωυ.’
22 Γιὰννινα. Ἐπιδρομή στά γραφεῖα τοῦ
KKE. Διαρπάζονται τά ἀρχεῖα nui σκοτώνε-

τοῦ Γιώργου Α. Πανσγῐώτῠυ
ται ὁ Μιχάλης Χατζάρας καί ὃυό χωροφύλα· '
nez.
22- Κακοποιεῖται ὁ ἀνάπηρος περιπτέρῑοῡχῼς
Κ. Μαράτος ἀπό τό διοικητή ’[οῡ 25ου TWP
ἓέτῗαλαμος Μαγνησίας, Σκοτώνοντᾶξ (δὶ
Μπουρμπσύλιας nui N. Ζουμπούλης (λπό Π]
συμμορία Καλαμπαλίκη.
26 Κρόκιο Ἁλμυροῡ, Σκοτώνονται Οἱ 1ιΙῖιωὺὅελης nui M. Καρεζούπης καί maul-1015'
Ezvmjgam Ἠλείας. Σκοτώνεται ὁ Κ. Παλαωλόγος.
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29 Ἀλμυρός. Ἐπιδρομή τῆς συμμορίας
Μπίσδα με 5 νεκρούς.
Ἰοὺλης
4 Ἀλόννησος, Δολοφονοῡνται οἱ ΣωτΔροσάκης καί N. Ἀθανασίου ἀπό TÔV Καλαμπαλίκη. Τήν ἴδια μὲρα ἡ συμμσρία «κτυπὰει» nui τή Γλώσοα Σκοπέλου οκοτώνοντας
τόν N. Λαρυγγὰκη.
4 Στόν Κολωνό στρατιώτης τραυματίζει τόν
Π. Πετράκη nui στό Néo Κόσμο τόν Π. Στρατιώτη.
Χωροφύλακες
8 Κερασοχώρι Φθιώτιδας.
σκοτώνουν τόν Γ. Παλληκαρά.

9 Κακοποιεῐται στό Μεταξσυργεῑο ὁ Σπ.
Κονσολάκης.
10 Σκοτώνεται στόν Κολωνό ὁ Δ. Ἀναγνωστόπουλος nui τραυματίζονται οἱ A, Κοκόλας
καί Π. Γαλάτης. ’
13 Χειροῧομὸίδα στό Néo Κόσμο σκοτώνει
τόν T. Ὠρολογά nui τραυματίζει πολλοὺς ἆλλους.

16 Στοῡ Μὲτς τραυματίζεται ὁ Γ. Κογκαλίδης.
17 Στό λόφο Στρὲφη τραυματίζεται ὁ Ριχ.
Σωμερίτης καί οτήν Πλάκα ὁ Σ. ”Αλ6ης.
17 Λαμία. Ἠ συμμορία Βουρλὰκη σκοτώνει
τό Σωτήρη Μπουργιανό nui εἰσόάλλει στή
Σπερχειάδα κακοποιώντας τό σύνολο σχεδόν
τῶν κατοίκων. Ὑπῦκὺπτουν οἱ E. Καμάρας
nui E. Γόγολας.
18 Στή διασταύρωση Ἀγαθουπόλεως - Παμίσου σκοτώνεται ὁ ἀξιωματικός τοῦ ΕΛΑΣ
A. Λικοσιώτης,

21 Στό Παγκρὰτι τραυματίζονται οἱ A. Νορτατζίδης καί Γ. Σερὸετάς.
τῆς συμμορίας
22 Ρεντίνα. Ἐπιδρομή
Σοὺρλα.

24 Λαμία. Πυρπολοῡνται τά γραφεῖα τῆς
ἐφημερίδας «Ρούμελη».
24 Στήν Κυψελη τραυματίζεται ὁ Ἀριστοκλής Κωνσταντινάτος.
26 Βόλος. Σκοτώνονται οἱ Μ. Γιουρμετάκης,
Λ. Τσοῠτσος καί Π. Παυλίδης.
26 Σμόκοὸο. Ὁ Βουρλάκης σκοτώνει τούς A.
Τόλη καί Θ. Τεφηκή.
26 Λάρισα. Σκοτώνεται μέ χειροὸομόίδα ὁ H.
Γαστής.
ναδὲλφων των. , μ
--·ΜΕΡΙΚΟΙ ἀναγνῶσται μας [σγυρίζονται ὄτι ὡρισμένοι ἀξιωματικὸί,οῑ“ ‘
ὁποῖοι ὺπηρετουν είς τὰς Ἀθήνας ἀπο
μακροῦ χρόνου, δὲν ἀπεστάλησανζ κα· ε; '
v Θόλου εἰς τὰς ζώνας τῶν ἐπιχειρήσὲό
ων. Ἐκφράέουν δὲ τὴν «ἐι-πορίσωΤ 61011“ 1
κρατοῦνται πὶ τόσον χρόνον εἰς τὰ μέν
“ τὸπιοθεν. . ἐνῷ ἄλλοι συνάδελφοΓ πων · ï
εὑρίσκονται συνεχῶς εἰς τὸ μέτωπον.
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Αὔγουστος

l Καρδίτσα. Δολοφονεῑται ὁ ταγματάρχης
ΙΞῠΘ. Βουκέτας.
3 Στή λεωφὸρο Ἀλεξάνδρας σκοτώνεται 6
Θ. Πάτρας, ἐπειδή μοίραζε προκηρὺξεις, ἀπό
τόν ἀοτυφὺλακα Στραὸόλαιμο.
4 Βρονταμά Σπάρτης. Ἀπόσπασμα ὑπό τόν
Κατσαρέα δολοφονεῖ 5 κατοίκους. Μεταξὺ
τους καί ὁ Νίκος Κονταξής, πατέρας τοῦ δη- ‘
μοοιογράφου Χριστὸφορου Κονταξὴ, πού,
κατά τίς πληροφορίες πού ὑπάρχουν, σκοτώθηκε ἀπό τόν «ἀνθυπολοχαγό» Βατσινέα.

13 Χιλιαδοῦ Δομοκοῦ. Ἡ συμμορία Βουρλάκη σκοτώνει τούς Π. Γεωργοὺση καί Ι.
Καρπέτα.
14 Ἀρεόπολη. Δολοφονεῖται ὁ Γ. Πολίτης.
15 Λαμία. Σκοτὼνεται ὁ H. Ζάζαλος.
17 Ἀνδρίτσαινα. Σκοτώνεται 6 H. Γάτος.
20 Στόν Πειραιὰ σκοτώνεται ὁ Ἀγαμ. Φώης.
21 Βόλος. Σκοτώνεται ὁ N. Καραδήμος σέ
ἀντίποινα γιά τό φόνο τοῦ μοναρχικοῦ Μάργαρη. .
21 Σπάρτη. Ἠ συμμορία Κατσαρέα (λοχαγοῦ) σκοτώνει. τοὺς Ἀνδριτσόπουλο, Περτσολιά. Βλαχάκη, Γονίτη καί Κωστὰκη.
21 Μπερέκλα Ὀλυμπίας. Κακοποιοῦνται οἱ
A. Ταοιόπουλος, K. Κουτσοῠκος, Σταθούλα
- Λυμπεροπουλου, Παραοκευή Ταοιοπούλου,
Εὐσταθία Ἀγιγελοπούλου, Α. Κουτσοῡκος, Γ.
Μητρόπουλος καί A. Λυμπερόπουλος.
22 Στόν Κολωνό δολοφονεῖται ὁ Γ. Γκιώνης.·
22 Στή Δραπετσώνα δολοφονεῖται 6 Γ. Κά-

ῑύο νςωνετικὶῡν φανήτω-ι. ,
ὀ ”ΡιῑοῑηΑῑτΗῑ·.’ ,μ ᾗ .
ΒΑ ΔΙΩΧΒΗ MATA'ZKOHEIAŸ“ χ
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Ὑπὸ τεῦ A‘ Σ. Στρκτῡῠ διετάχθη
ἡ 5.27.7732; πει-«ικῆς ἀγωγῆε κατὰ τῶν
ὓπευῆὑηιυη τῆς ἑζηειερίίες «Ιίζτσπά- ’
ττηςῑ» διὰ. τὸ δηιιςηιευθὲί ἀπόρρητῡν ,
ἕγγριῑιν τεῦ l‘svmcü Ἐπιτελείευ τοῦ
Στητιῦ.
Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἐφημερίδας και-νηρ
γοςεῦιτκι διὰ. κκτκτκεπείαν ἐπὶ τῇ
Ξάτει τεῦ νόειευ 3ῖῦ ἀριθ. 2. 2151-.- κῶν ἀνακρίσεων ἐπελήζθη ὁ· ιὶ“ιτεπί-’
7957:5; τοῦ Α’ muni; 31:10:35:Ι κείου κ. Καιηελλπὶκης, ‘

πος καί οτήν Κηφισιά ὁ Ἐλ. Κεφαληνός.

22 Στίς Τρεῖς Γέφυρες δολοφονεῖται ὁ Ι.
Μωραΐτης.
23 Ἐλαία Σπάρτης. Δολοφονεῖται 6 A. Μαρινόικος ἀπό τόν Κατσαρέα, πού σκοτώνει τήν
ἴδια μὲρα στίς Κροκεές καί τόν Δ. Πικραμένο.
23 Πύλος. Δολοφονεῖται ὁ A. Τσώνης.
23 Βόλος. Ἐκτελοῦνται ὅμηροι τῶν χιτὼν.
Ἀνάμεσά τους οἱ N. Γραμματικός, Λ. Λυμπέ9ης, E. Δουκίδης καί Θ. Πετράκης.
29 Καρδίτσα. Δολοφονεῖται ὁ K. Καόράκος.
29 Στήν Πεντέλη σκοτώνεται ὁ A. Ἀδάμαντίδης.

30 Ἀλυκές Βόλου. Ἡ συμμορία Τσέλιου
σκοτὼνει 4 ἄτομα.
30 Τρίπολη. Μακελειό μέ 40 καί πλέον νεκρούς. ,
30 Ζάρκο Τρικάλων, Ὁ Σούρλας σκοτώνει
δυό χωρικούς.
31 Σέρρες. Χωροφύλακες σκοτώνουν τόν φιλελεύθερο πολιτευτή Βροντοὺλη καί ἄλλους 3.
Σεπτέμὸρης

1 Ζεμενὸ Βοιωτίας. Χωροφύλακες καί χίτες
ξυλοκοποῦν τό στρατηγό Σπὺρο Παπασπύρου.
6 Πυργος. Τραυματίζεται 6 E. Κολώκας.
6 Σπάρτη. Δολοφονοῦνται 3 ἄτομα.
8 Στό Κουκάκι (ὁδός Δυοὸουνιώτου) σκοτώνονται οἱ Ἀόρ. Μαυρόπουλος καί Ζαφειρία Εὐσταθίου. >
12Κάτω Τρίτος Λέσὸου. Ἡ συμμορία Σκοπελίτη σκοτὼνει τούς Ι. Τσαμάκο καί Γ ρ. Γ ιαννιὸ καί τραυματίζει τούς Γ. Στρακαζάνο, Ν,
Κοτζιά καί Δημ. Ὀρφανό. ·
17 Στό ἄλσος Καισαριανής σκοτώνεται 6 E.
Ψυχογιός.
19 Στίς Τζιτζιφιές σκοτώνεται 6 Γ. Κοτζαμπασακης.
24 Στό ἐργοστάσιο Λιπασμάτων σκοτώνεται
ὁ Δ. Σακκὰς. ’

κλίμα τρομοκρατίας στή συνοικία Ἀγίου
Παύλου.
'5 Τραυματίζεται ,ὁ δικηγόρος A. Παπαγεράκης, στέλεχος τοῦ ΚΚΕ.
9 Μεγαλόπολη. Ὁ δραπέτης δοσίλογος τῶν
φυλακῶν Καλλιθέας Ι. Πουλὸπουλος κακοποιεῖ δημοκρὰτες.
14 Χωροφύλακας τραυματίζει μέ ὑποκὸπανο
τόν δικαζόμενο οτά δικαστήρια Ἀθήνας Χαρ.
Μαργέτη.
14 Σέ καφενεῖο τῆς ὁδοῦ Κεραμεικοῦ σκοτώνεται 6 K. Εὐαγγελάτος.

Ὀκτώὸρης
9 Στό Περιστέρι τραυματίζονται οἱ Ἀλεξ.
Ρινάκης, H. Γιαννοὺλης. Π. Βλαχοπαναγής,
Εὐστρ. Ἡλιόπουλος, B. Τσιγαρίδης καί Σ.
Τσιγαρίδης.
15 "Avm Βόλος. Σκοτώνεται 6 Ι. Μπέζος.
16 Στά Κάτω Πατήσια (Δαμὸέργη) σκοτώνεται ὁ I. Κοντοπουλος.
17 Ἀργαλαστή Μαγνησίας. Καίγονται σπίτια
δημοκρατικῶν καί λεηλατεῖται τό λιοτρίόι τοῦ
I. Γεωργαντζή.
20 Σκοτώνεται ἀπό χειροόομόίδα στό Περιστέρι 6 Δ. Ζαφειρόπουλος.
22 Στόν’ ’Ἀγιο Λουκά τραυματίζονται τά
ἀδέλφια Φαράντου.
26 Γκὸριτσα Σπάρτης. Ἡ συμμορία Κατσα-ι
ρέα σκοτὼνει 12.
29 Διπόταμο Κιλκίς. Σκοτώνονται οί Ι. Χατζηγεωργιὰδης καί Ἰωσήφ Παπαδὸπουλος.
Νοέμὸρης ·

ἢ 4 Οἱ ἀδελφοί Κατελόινου δημιουργοῦν

21 Χὸὃολη Καλαὸρύτων. Ἐπιδρομή καί
ἄγριο ξυλοκόπημα κατοίκων.
21 Χίτες κόὸουν τά μαλλιά γυναικῶν στό
Χολαργό. 24 Νεράῖδα Λάρισας. Σκοτώνεται 6 A. Καραῑσκος.
26 Ἀναστατώνονται τά Σεπόλια ἀπό ριπές
πού ρίχνουν χίτες.
26 Ξηροχώρι Κιλκίς. Ἐπιδρομή τριεψιλιτῶν.
Σκοτώνονται 40 καί τραυματίξονται ἄλλοι 45.
29 Στό Κέντρο Πανωλιάσκου στὸ Μεταξουργεῖο οοὸαρά ἐπεισόδια.
30 Σέ ταόέρνα τοῦ Νέου Κόσμου χειροόομδίδα σκοτώνει τόν Α. Ψαρόόαρκα καί τραυματίζει ll.
Δεκέμῧρης

l Zïﬂv Κοκκινιά τραυματίζονται ἀπό χειροὸομόίδα οἱ Π. Καπής καί M. Γιουλὰκας.
4 Πύργος. Σκοτώνονται οἱ Δ. Σκούρας καί
Ἀοημ. Παπαδόπουλος.
7 Σκοτὼνονται στά Κάτω Πετράλωνα 6 A.
Χατζηγεωργάκης καί στίς Τρεῖς Γέφυρες 6
Παντ. Βογδανίδης.
10 Σκοτώνονται 6 Χρ. Ἐξαρχίδης στά Σφαγεῖα κι ὁ Ι. Κόντης στή Ζωοδόχου Πηγὴς καί
τραυματίζονται 5 στά Σφαγεῖα καί ὁ E. Γὰκης
στό Βὺρωνα.
23

13 Ριπή ὁπλοπολυόόλου θερίζει στήν Καισαριανή τόν Π. Τσαλκάνη.
15 Σκοτώνονται (ni; Τρεῖς Γέφυρες ὁ Γ. Καραγιᾶννης καί στὸν Πειραιᾶ ὁ K. Ροξᾶκης.
17 Ἐπιδρομή στό Βὺρωνα με συνέπειες ἕνα
νεκρό (Avr. Μανωλαρᾶκης) καί τραυματίες
(γνωστό τό ὄνομα τοῦ Ἀντρ. Κατρανιᾱ).
Ἐπίσης στόν Πειραιᾶ οκοτώνονται ὁ K. Μαριόλης καί ἡ Λίτσα Σουσαρλή.
17 Κόρινθος. Σκοτώνεται ὁ Α. Κιζαριώτης.
18 Στᾶ Μανιᾶτικα τοῦ Πειραιᾶ οκοτώνεται ὁ
Κυρ. Κοιλᾶκος.

21 Μέγαρα. Σκοτώνεται καί ὁ A. Κιζαριώτης.

Γ. Ξενάκης (6 πρῶτος χωροφύλακας) σκοτωνουν τόν Π. Μοτᾶκη.
22 Ἀλμυρός. Στᾶ κρατητήρια τῆς χωροφυλακῆς σκοτώνονται ὁ Ἀντ. Κουντούρης καί
μιᾶ νέα.
Σεπτέμὸρης
19 eO διοικητὴς τῶν ΜΑΥ Φαλὰρων Λαγκαδᾶ Μεζές ouordrvev 16v Φιλ. Κουσαξίδη.
Mé ἀφορμή τό περιστατικό μερίδα τοῦ τύπου
διαμαρτύρεται ἐπειδή ἐπικεφαλής τῶν ὁμάὂων MAY ἔχουν τοποθετηθεῐ δοσίλογοι.
Δεκὲμῧρης
19 Στήν Εὐγενία τοῦ Πειραιᾶ σκοτώνεται ὁ
Ν. Γρηγοριᾶδης.

κυκλοφορεῖ
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31 Στόν Πειραιᾶ ἐκτελοῦνται οἱ Α. Κουκουμπέτσος καί Γ. Κουκουμπέτσος.

3 Στόν Πειραιᾶ σκοτώνεῐαι ἡ Σοφία Ἀρμυράντη καί τραυματίζεται ἡ Μαρίνα Ἅρμυραντη.
5 Ἀγρίνιο. Ἐκτελεῖται ὁ Λ. Λιτσόντος.

30 Τρίπολη. Δολοφονεῖται ὁ κομμουνιστής
ὃικηγόρος Πουλίδης.
30 Καλαμάτα. Σκοτώνεται ô K. Μαυρομμᾶτης.

5 Ἐκτελοῦνται σε ἀντίποινα τοῦ φόνου τῶν
χιτῶν Διον. Μεσολωρά καί Ἐμμ. Τσάση σί
Γιακ. Πουλάδης. Μαρία Δούνα, Μιχ. Κοντοκωνσταντής καί N. Βάρδας.
7 Ἀγρίνιο. Τρεῖς φόνοι, μεταξὺ τῶν νεκρῶν
κι ἡ Χρυσούλα Διαμαντίδου,

Φλεῧάρης

8 Μαυρίκη Ἀρκαδίας. Σκοτώνεται, 6 Γ.
Τσιρώνης.
9 Μυτιλήνη. Σκοτώνονται ἡ Ζαφειροὺλα
Κρικλᾶνη κι ἡ μητέρα της.
9 Πύλη. ‘O χωροφὺλακας X. Μίτζας σκοτώνει τόν Γ. Κολότσο.

11 Ἀνὸρίτσαινα. Σκοτώνονται οἱ Γεωργία
καί Δημητρούλα Δημητρακοποὺλου.
Φλεῧάρης
6 Καλαμὰτα. Ἀπαγχονίζειαι ὁ Κ. 1113:1901)λας καί σκοτώνεται 6 A. Σπανέας.

18 Σκοτὼνεται οτή Νέα Ἰωνία ὁ Α. Κοντογεωργίου.
Μάρτης
8 Στό Néo Κόσμο οἱ χίτες K. Ρήγος, Ι.
Ἰωαννίδης καί E. Πολυδώρου σκοτὼνουν τόν
K. Ἀγγελόπουλο.

Ἀπρίλης
1 «Ἀγνωστοι» ὁολοφονοῦν στήν Τούμπα
τῆς Θεσσαλονίκης τούς Θ. Βασιλειᾶδη, N.
Κρυστᾶλλη, N. Γαὸριηλίδη καί σε ἐπιδρομή
ἐναντίον τῆς ἐφημερίδας «Ἀγωνιστής» τούς
Σ. Μαγουλᾶ, M. Διακᾶκη, Γ. Βονίσα καί
τραυματίζουν ἄλλους 6.
23 Μᾶυδες σκοτώνουν στήν Ἀρκαδία 11
ἄτομα.
28 Λεωνίδι. Μᾶυδες κακοποιοῡν μέχρι αἱμοπτύσεως τόν Μιχ. Ζαρόκωστα.
Μάης

2 Στή Θεσσαλονίκη σκοτώνονται οἱ Ζήνωνας Κοντιολᾶς καί Χρ. Ζηργοὸίνης.
20 Στό Νεο Ψυχικό ὁ Θ. Κουρετζής σκοτὼνει
τούς ἀξιωματικοὺς τοῦ ΕΛΑΣ Λάζαρο Παπᾶζογλου καί Ι. Κοσά καί τραυματίζει τόν I.
Καραμούζη.
30 Τραυματίζεται 016 Περιστὲρι 6 I. Βελλώνης,
Ἰούνης
18 ((Δραπετεὺει» ὑ ὑπόδικος γιᾶ τούς φόνους
τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ ΕΛΑΣ Θ. Κουρετζής.
Ἰούλης
11 Καστέλι Κισσᾶμου. Οἱ Μ. καί Γ. Καμηλάκης σκοτώνουν τούς I. Γᾶσπαρη καί Γ. Ἀναγνωστᾶκη,

13 Ἀκτή Χανίων. Οἱ Π. Τραμπουκάκης και
24

26 Καλαμᾶτα. Δολοφονοῦνται 20 δημοκρατικοί πολίτες.
Μάρτης

3 Καλαμὰτα. Ἐκτελοῠνται οἱ Δ. Κοτσώνης
καί Πότα Κοτσώνη, κόρη του.

4 Καλαμᾶτα. Σειρᾶ φόνων στήν πόλη,

(ὅπως τοῦ Μεταξᾶ καί τοῦ Σωκρ. Γ εωργαν- ’
τέα).

Ἀπρίλης
15 Σπάρτη. Ἡ ὲξεγερση τῶν «ἐθνικόφρονων»
χωροφυλᾶκων τῆς φρουρᾶς πού δολοφονοῡν
τό ὀιοικητή τους καί 26 κρατούμενους.
Μάης

Γ--ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ --’

8 Néo χωριό Χανίων. Δολοφονείται 6 Δεξιός E. Λιναρᾶκης ἀπό ὁμοϊδεᾶτες του, πού
ὅμως στρεφουν τό μενος τους ἐναντίον τῶν
Ἀριστερῶν τοῦ χωριοῦ σκοτώνοντας γιᾶ
ἀντίποινα τούς K. Τσομπανᾶκη καί E. Μαρουση. .
15 Ὁ ἐσατζὴς Σταῡρος Καρὲτας, μέ τή 601']θεια τοῦ λοκατζή Γ . Γ ιανναρόπουλου καί τοῦ
MAY N. Καρὺδη σκοτὼνει οτήν εΗλιούπολη
τόν Στ. Δασκαλᾶκη.
19 Ὁ Ν. Καμαρινεας στήν Ἀὅία Καλαμᾶτας
σκοτώνει τούς Σταῡρο Τζανὲτα καί Κώστα
Μητσέα δὲνοντᾶς τους πίσω ἀπό τξίπ πού τεθηκε 0é κίνηση.

24 Στόν Πειραιᾶ σκοτώνεται 6 N. Γεωργιά,ὃης καί ὁ φονιᾶς του χωροφὺλακας Κ. Πετουοης.

28 Σκουρὸίλα Ἡρακλείου. Τραυματίζεται
σοῦαρά 6 M. Πουλικᾶκης ἀπό τόν Σ. Κυριακάκη.
29 Ὁμᾶδα χιτῶν ἐλέγχει ταυτότητες 016 Πυριτιδοποιεῑο.
Ἰούνης
4 Λιανοκλᾶδι. Ἡ συμμορία Βουρλᾶκη σκοτώνει τόν Γ. Κωστή.
14 Ὁ χίτης μαθητής A. Οἰκονόμου ἐπειδὴ
ἀποκλείστηκε ἀπό τίς ἐξετάσεις ἓρριξε χειρο6ομ6ίδα τραυματὺζοντας 5 συμμαθητες του.
Ἰοὺλης
2 Μαυρομάτι Θήόας. Ὁ Γ. Μπὸκος σκοτώνει τόν B. Πελώνη.
2 Ναζήρι Μεσσηνίας. Σκοτώνεται ὁ ἀστυνομικός σταθμάρχης K. Πετρόπουλος ἀπό τόν
χίτη N. Ζάκα.

Ὀκτώῧρης
13 Μεσόγεια Κισσᾶμου. Σκοτώνεται 6 E.
Κατερουὸᾶκης ἀπό τόν H. Ἀνουσᾶκη.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΑΣ. HPAKAEIOY 26 Τηλ. 231811
Κεντρική Διᾶθεση
Ἐκδόσεις «ΝΕΦΙΞΛΗ»
Σόλωνος 94 - Τηλ. 360.77.44

cH παραφιλολογία τῆς
ΛΗΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ
ι.()ί ,îJ/(m’; ζυῡνι μ’ ἀγάπη καί τρόμῳ.
Ἂν ι’,ιιπιί’ωι·ν μόνω τρόμι). trin τούς μισοῦν καί ὸιίι τούς ιῖπαστηρίζωυν».

Γ ιασάρ Κεμάλ

”() λῃστής, ἥρωας αγριπικῶν Mou/mi]—
των. πρύοιιιπρ πού ἡ ζωή καί ἡ στάση
του γινικα χαρακτηρίζωνται σάν πυρίπτιιιση ατυμικὴς διαμαρτυρίας καί ἀντιπαραθιιῑης μί τις ἀρχές καί τήν ἐξουσία.
δι’-ν ξ’χιι πάντα ρόλι) ἀγαθοποιό, ἀλλα
ωὕτι αναγκαυτικά καί ὑπαναστατικύ.
Στήν ’[;λλ(ἰὸα. ἡ ληστρκρατία ("wle
μιτα τό πρώτω τρίτο τρῡ περαομὲνυυ
αἰῶνα καί μέ minou; ἐξάρσεις καί ὑποχιιιρήσιις mama» για ἕνα οχιτὸόν
ιιῑιίινα. Οἱ αἰτίιτς της ὕρίσκυνται οτών
παραμιριρμιί τῶν α’μυνιοτιῦν τοῦ ’21
(ἰῑῑζ. τύ μιτιπαναστατικό κράτος, τή γι·νική διαλυση καί τήν ἁνέχιέια. Μὲρι)ς
ἀπὸ τύ (mm της ἄντλησε ἀπ’ τα κατωρθώματα τῶν «κλωπῶν» τῆς πρρεπαναστατικῆς πιριιίὸρυ. καί τή ôgüm] τους
(Πών {urn λι ι’(Ἰι-ριιΠι-κύ ἀγῶνα.
Ἠ ληιῐτωκρατῐα σάν ἱστρρικύ καί κρινιιηίκώ ([αινώμιτιίι ἕχει εὐρύτερα μελϋτηΗιῐ. in] χώρα μας. πέρα ἀπ’ τίς σχετικές
with; αναπτύχθηκυ μιὰ ὑλόκληρη
παραιῑιλωλργία ,καί ἡ μυθρποιητική
ὸιιργααία καρῑιρφύρηοε καί σί· ἄλλρυς
κρρυιμαῖο
χιίιρωυς· ,διῐγμα τά «λαμπρά
τρῡζ
ι πιτι κινηματυγράφου
ι’·γματα»
ιμηηῑτανίλα.

Mt τό ἀφιὲρωμα πρύ ἀκολουθεῖ ἐπιχι·ιρή(ὶηκυ “la πρροὲγγιση οτό EÎÔo5
αὐτό τῆς παραφιλολογίας’ ἐκφράοτηκαν
mngf"; ἀπόψεις σχετικὲς μέ τό λαϊκό
αναγνωιῃια πού για χρόνια ὑπῆρξε ἕνα
ἀπ’ τά ὃημρφιλὲοτερα. Κάθε ἓπρχή
παράγϊι καί τό ἱὸιαίτερό της εἶδος λαϊκωῠ (’wuyvd)“(mm; xénon μάλιστα
περισσότερα ἀπό ἕνα. Στήν ῧποχή μας
για παράδυιγμα, δέν ἔχει nui négum].
ὅπως παλιύτερα, ὁ φουοτανελάςῗ τό
(ἰστυνρμικό ἔχει m αὐτό ἀτονίσει. Τήν
Him] τους, θέοι] «κυρίαρχου» ἀναγνώματως, φαίνεται νά ἔχει πάρει τό ἀνάγνωσμα τῆς ἰ·πιστι]μι)νικὴς φαντασίας.
Ἠ πρυσέγγισή μας στό θέμα τῆς «ληστρικής» παραφιλολργίας δέν (ριλοὸυξεῖ
νά ἀναλύσει, Ὀυκιολικά τό εἶδος — ἄλλω.στι-· κατι τέτωιο προϋπρθὲτει ἐργαοίες
ὑπρὸρμὴς πού δέν ὑπάρχοιιν - ἀλλά
καταθὲΠι ἐκεῖνα καί ὅσα ἀπ’ τά στοιχεῖα
ὸίνυυν πληροφορίυς γιά τά «ληστρικόι»
ἀναγνώσματα καί τό κλίμα τῆς ἐποχῆς
μέσα στρ Ônoîo γεννήθηκαν. Παράλληλα,
μέσα ἀπό τά Εἰκονιῡτικὰ στοιχεῖα noix
κρομωῡσαν αὐτά τά ἀναγνώσματα. μνωρωῠμι· νά ὶὲχρυμε τό οτίγμα τοῦ λαϊκρῡ
(dm-hui]va τῆς f—‘wañç.

Τήν ἐπιμέλεια αὐτῶν τῶν σελίδιιΝ εἶχε
’ὁ συνιργατης pu; ΝΙΚΟΣ ΠΛΑΤΗΣ.

Ὅ τρόμος ἐπλανᾶτο ὑπεράνω τῶν Ἀθηνῶν, εἰς ἑκάστην οἰκίαν τῶν ὁποίων ἐξυφαίνετο καὶ μία συνωμοσία ..

Ἡ ’Ἐξωσις τοῦ ’Ὀθωνος φυλ 14

Σχέὸιο τοῦ λαὶκοιῖ ζωγράφου Χρηστίὸη ἀπό τό φυλλάὸιω << Ἡ Ἔξιυσις τοῦ ’Ὸθωνωφ τοῦ
μιιθιστοριωγράφου Κιᾷιωνός Ἀθηναίων. Ὁ (ὶσύλλιῙπτως ἥρωας σί - προὸρομική - μορφή
σωύπερμαν ἥ Κίνγκ-Κόνγκ... ’

Στύ ἐξώφυλλι) αὐτρῡ τρῡ τεύχους χρησιμρποιήοαμε λαϊκό ιμ’λλάὸιρ ἀπό τήν Emu-‘1']
τοῦ Ἐμφυλίρυ πού, ἀφηγρύμενι) «τά ἡρωϊκα κ(ιτρρθιὶ)μ(ιτ(ι τῆς χωρρφυλακής ἐναντίων τῶν ληστρικῶν ὀργίων τῶν ΕΑΜΟΣΛΑΥΩΝ κρμμωυνιρτιῖιν». ὸιαιιιψίζει μέ τόν
τρόπω του τή μεγάλη - καί ὅαθια ριζιομὲνη - παραὸοση τῶν ληστρικών (ὶναγνυωμάτιον.
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ςΈνοις ἀθεράπευτος
«ΤΣΟΥΚΑΛΟΦΑΓΟΣ

Γεώργιος Τσουκολᾱςε Διαοημος αυγγραφέας «λαϊκων ἐντυιτων» καί «φαντασπκων ἡρωϊκῶν κατορθωμάτων» τοῦ
ελληνικοῡ μεσοπόλεμου. ΓεννηΘηκε τό
7903 στόν Προυσσο τῆς Ευρυτανίας,
Σπουδαοε Nopth οτό Πανειτιστημιο τῆς
Ἀθήνας, a'n’ ὅπου κι’ αηοφοίτησε μέ
ἄριστα. Πρωτοεμφανίστηκε μέ δυό
ποιήματα του, τό 1928, στό Περιοδικό
«Νουμᾶς» τοῦ Ταγκόιτουλου. ‘Epydστηκε σα συντάκτης Kai μεταφραστής
σέ πολλες ἐφημερίδες καί περιοδικα
τῆς ἐποχῆς. Τύπωσε τίς ποιητικές συλλογές, «Ἀγροτικά», «Ἐρωτικα», «priομός», «Ἑλ Ντορέντο», «Ἀλήτης»,
«Ἀναζητηση» K.ä., μερικες and τίς
ὀποῑες μεταφράστηκαν στα ὰγγλικα καί
γαλλικά, Ἄλλο ἔργα του.’ «'O Ἀὀρατος
Ἄνθρωπος» (ηρωϊκόν μυθιστόρημα), «Ἠ
Καταστροφή καί η Ὠραία τῆς Σμύρνης»
(ἡρωϊκόν pue), «Τζίμ Λόντος, ὸ οιὸερένιος γίγας» (ἀθλητικὸν μυθιστὸρημα),
«Καπεταν Ἀπέθαντος» (ηρωικὸ μυΘ,),
«Ὀ Κατσαντωνης» (ηρωϊκ. μυθ,), «'O
Ἀστραπόγιαννος» (ηρ. pue), «'O Καπετάν Ζαχαριᾱςυ (ηρ, μυθ.), «Μαρία η
Μαγδαληνή» (Θρησκευτικόν μυθ.), «Τζίμ
Λόντος, ὁ Βασιλεύς τῆς Ζούγκλας
(Περιπετειῶδες μυΘ.), «Ὀ Ὀλυμπιονίκης Τόφαλος» (ἀθλητικὸν μυθ.), «Λαντρυ, ο ὄολοφόνος τῶν γυναικῶν» (ἀστυνομικόν μυΘ.), «Ὀ Ἕλλην Ταρζαν καί τα
μυστήρια τῆς Ζούγκλας» (Περ. μυΘ.), «Ὀ
Βρυκόλακσς τῆς Ζουγκλας» (τρόμου)
καί ἄλλα πολλα, αμέτρητα. Τελευταῑα,
τό 1965, συνεργάστηκε μέ τό Περιοδικό
«Εἱκόνες», ônou καί ἔγραφε τό «Ὠροσκόπιο» τῶν αναγνωστῶν, Πέθανε τό
1974 ὕστερα and ἐγκεφαλικό επεισοδιο.
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Oi δύο «πρωτοπόροι» τό ἢξερα πως εἶχαν πεΘάνει άπο καιρό.
Καί ὁ Τσουκαλάς καί Ô Ἀττικός. Τόν,τρίτο τόν Βρῆκα στόν τηλεφωνικό κατάλογο· «Σκουτερόπσυλος Ἰωάν., Τιμάρχου & Μερκσυρη
27». Τόν άναζητησα μέ κάΘε ἐπιφύλαξη, μηπως καί την πάθω
ὅπως τίς άλλες, που γυρευα νά μιλησω σέ πεθαμένους ανθρώπους, μέ κεῖνο TÔ άπερίγραπτο «μου δίνετε παρακαλεῖ) τόν κυplo...!». ’Ἠτανε ὁ ἴδιος στό τηλέφωνο. Μὲ ρωτησε Ti Θέλω καί τοῦ
εἶπα πως κάνω μιά δουλειά πάνω στά «φουστανέλλας». Μοῡ
άπάντησε πως εἶναι ἄρρωστος, δέ μπορεῖ, καί «τί σημασία ἐχουν
πιά cxùTo’r»!
Τόν ξαναπῆρα πολλές φορές. Τέλος, ἐπεδίωξα νά τόν συναντησω. ’Ἡξερα πώς τά πρωϊνά σύχναζε 0’ ἕνα φιλικά του τυπογραφεῑο. ’Ἑτσι τόν γνωρισα KI’ άπό κοντά. Ἕνα συμπαθητικό γε·
ροντάκι, πατημὲνα ἐνενηντα, πού οὔτε καταλά6αινε τί του γύρευα,
οὔτε που άκουγε κάν. Ξανατύλιξα τό καλωδιο στό μαγνητόφωνο
καί γυρισα σπίτι μου, μέ τίς προηγουμενες τρεῖς απανωτὲς συγΚοινωνίες, πού εἷχα πάρει γιά νά τόν συναντήσω. Τζίφος δηλαδή]
Ἀπελπίστηκα η ἀλήθεια] Τήν ἑπομένη μέ ζητησε στό τηλέφωνο
τοῦ περισδικοῡ ἕνας κύριος ὀνόματι Χριστόφορος Γεωργοπουλος,
ἐπάγγελμα ἐκδότης. Γ ράφατε «φουστανὲλλας»; τόν ρωτησα. ’Όχι
μου άπάντησε, αλλά ἡμουνα φανατικός άναγνωστης τους] Γνωpica, μάλιστα, KI’ άπό κοντά τόν Τσσυκαλά] ’Ἠμουν ἕνας ἀθεράπευτα «Τσουκαλοφάγος» καί καθ’ ἕξιν «Τσσυκαλομανης»] Πήρα
πάλι τό μαγνητόφωνσ ὑπό μάλης καί ξεκίνησα γιά Κυψέλη. Μοῡ
ἄνοιξε ὁ ἴδιος την πόρτα...
(...) Εἵχσμε ἀνάγκη σὺτοὺς τοὺς ἥρωες.
υΟπως Kai oi πστερόιδες μσς, E101 KI' ἐμεῖς
oi πιτσιρικάδες νιώθσμε πληγωμένοι. Ἀπὸ
νικητές εἵχσμε Θρεθεῖ ἡττημένοι Kai ὺπὸ
Κστοχήν. Εἶχε θικτεῑ ὁ πσιδινὸς μσς ἐγωϊσμὸς Kai ἡ ἐθνικη μσς ὺπερηφάνεισ. Ἴσως
γι” σύτό μὰς ὄιρεσε, σε μᾱς τά παιδιά της
Κστοχής, νά δισθάζουμε περιπετειώδη μυθιστορημστσ Ἑλλήνων συγγραφέων με Ἕλληνες ἤρωες. Mac ὼφελήσσνε κιόλσ. Ἐξ’
σίτῐσς τους μάθσμε νά γράφουμε κάπως
κσλά, νά ἐκφρσζὸμσοτε σωστά.
Ἀπὸ κείνη την ἡμέρσ πού μέ «μύησε» ὁ
φῖλος μου ἐγινσ μεγάλος «μυθιστοριοφάγος». Μάζευσ χαρτζιλίκι κι’ άγόρσζσ ὅλοι
τά φυλλάδισ πού κυκλοφοροῠσσν. Τά μάζευσ σέ σειρές Kl ὕστεροι τά πήγσινσ 0’ Eva
γνωοτό μου Θιθλιοδέτη καί τά ἐδενσ oi; τόμους. Γινόντουσσν Βιθλῑσ κσνονικά. Πῶς
εῖπστε; "Av ὑπῆρχε περιθώριο τότε γιά
χσρτζιλῐκι; Kai 6ἐ6σισ ὑπηρχεέ Γιστί πουλάγσμε ἐφημερίδες, τσιγάρσ, εἵχσμε σχέση
μέ τούς Γερμανούς, κάνσμε «μοιύρη ἀγορά»
ἐμεῑς. Σσλτάρσμε στ’ σὺτοκῑνητσ, κλέΒσμε,
τό θεό μσς δέν εἴχαμε. Σσλτσδόροι Kai
κλέφτες εϊμσστε ἐμεῖς τά παιδιά τῆς Κστοχης... Πῶς δέν ὑπήρχσν 616λιοδέτεςέ ”Οχι,
Βέθσισ, ὅπως πσλιά. ’Υπήρχσνε ὅμως ἐκεῖ·
νοι, oi ὁποῖοι εἵχσνε 6ι6λιοπωλεῑσ συγχρονως, νά ποῡμε, καί τυπογρσφειάκισ· δηλσδη Eva μηχάνημσ ὀλο Kr’ ὀλο, Eva πιε-

οτήριο, κάνσνε στοιχειοθεσῑα στὸ χερι, 8|6λιοδεσίες, τά πάντα. ’Ἐτσι πού λέτε... ὃχι...
ὁχι... κσλά κάνστε 1100 ρωτήσστε... πσρσκάλω...
(...) Τούς τόμους αὐτούς Kai τά φυλλάδια τά τοποθετούσσ, με θρησκευτικη εὐλά6εισ μπορὼ νά πώ, σ’ Eva μεγάλο, παμπάλσιο, μπσούλο στόν ὁντὰ τῆς μάνσς μου,
πού τὸχε πάρει προῑκσ σπό τη μσκσρίτισσ
τη γισγιά μου. Τό μπσοῠλο σὺτό ἤτσνε ἡ
6ι6λιοθηκη μουέ Mac γράφει τό μσγνητὸφωνο, μήπως τελειώνει ἠ τσινῑσ; Ἄ,
ὼρσῑσ... ὼρσῑσέ... Τὸ μπσοῡλο-Θιὸλιοθήκη
τό άνοιγσ κάθε φορά πού ἠθελσ νά δσνεῙσω Eva ἀπ’ σὺτά τά Βιδλῐσ σέ κάποιο
φῙλο - μέ πολύ κὸπο πάντα γιστῑ τό κσπάκι
ἠτσνε πάρα πολὺ 6σρὺ - kai μέ τη συμφωvia πώς θά μοῠ τό ἐπέστρεφε ἐξάπσντος.
(...) Ἔπειτα ὰπό 60o χρόνια, θά πρέπει
νά ἠμουνσ στῙς τελευτσῑες τάξεις τοῦ δημοτικοῠ οχολεῑου, γνώριοσ κάποιο γυμνασιὸπσιδο 1100 ἐμενε άπένσντι άπὸ τό σπίτι
μου Kai διάθσζε KI’ αὐτὸς περιπετειώδη
μυθιστορήμστσ, άλλά ὃχι αὐτά πού ἐθγσιvav ἐκείνη τήν ἐποχή, άλλά προπολεμικά,
πού τά εἶχε Θρεῖ στην άποθηκη τοῡ πστέρσ
του. Αὺτά ἠτσνε μεγάλοι Kai ὀγκώδη, δυό
φορές σάν τά «δικά» μσς, με περισσότερες
εἰκόνες Kai πιο συνσρπαστικές. Ἐκεῖνος ὸ
γείτονάς μου, λοιπόν, μοῡ χάριοε Eva ὰπὸ
κεῖνα τά 6ι6λίσ. Ὀ τῐτλος του ἠτσνε «Τζίμ

καί καθ’ ἕξιν
ΤΣΟΥΚΑΛΟΜΑΝΗΣ»
Λὸντος, ὁ 6ασιλιας τῆς Ζούγκλας», συγγραφέας Γ. Τσουκαλας, εκδότης Ἀπόλλων
Παπαδημητρῑου, ὁδὸς Πειραιῶς 7, Ἀθῆναι.
Τόν εὐχαρίστησα καί γύρισα αμὲσως
σπῐτι μου. Θυμαμαι ἠτανε μεσημὲρι κι’
ἐκανε πολύ ζέσ-ι-η. Ἐγώ ὅμως πήγα Kai
κλείστηκα 0’ ἕνα δωματιο κι’ ἔπεσα αμεσως
με τα μοῠτρα στὸ διαθασμα, γυρῐζοντας τῖς
σελίδες με κομμὲνη τήν ανασα καί Βλεποντας με θαυμασμὸ ἑκεῖνες τίς καταπληκτικὲς
«εἰκόνες ζούγκλας». Ἒνιωθα σαν μέσα σὲ
ὃνειρο, σα να τα εῘχα μπροστα μου ὅλα
ὲκεῑνα πού ἔγραφε. Τόσο μαγικό πραγμαέ
Μὸνο καποια στιγμή αντιλήφθηκα τήν
.πραγματικότι“]τα, πού με φώναζε ἡ μανα
μοι· να παω γιατῐ εἶχε, λὲει, στρώσει τό
τραπὲζι. Τῆς απαντησα, Θυμαμαι, πώς δεν
πειναω Kai πώς θα φαω μια καί καλή τό
Βραδυ. "ETC! αντῐ τό μεσημερινό ἐγώ κατα6ρόχθησα τό «Τζῑμ Λὸντος». "OXI με τα
μοῡτρα, πού σας εἶπα προηγουμένως,
αλλα μὲ τα «τέσσερα» εῘχα πεσει. I'lin
ακὸμα νυκτώσει ἐγώ τὸχα τελειώσει. Ἀπαρησα, μαλιστα, πώς ἐγώ τὸσο μικρός μπὸρεσα, σε τὸσο μικρὸ χρόνο, να διαθασω
ἕνα τόσο μεγαλο 6ι6λίο. Ἀμὲσως μόλις τό
τελειωσα 6γήκα απὸ τό σπῐτι μου Kai τρὲχοντας για να μέ πάρει ἠ ὥρα, γιατῐ σε λίγο
σταματούσε ὴ κυκλοφορία, πῆγα στα σπῙτι
τοῡ φίλου μου ἐκείνου πού σας ἓλεγα πού
μὲ «μύησε» οτὸ μυθιστὸρημα, Νῑκο τό λενε,
για να τοῦ τό δείξω. Τρελλαθηκε απὸ τή
χαρα του ὁ Νῖκοςέ Πὲταγεέ Να τόν δεῖτε
πῶς ἔκανε αμα τοῦ εἶπα πώς θα τοῡ τό
αφήσω να τό διαθασει... λες καί τοῡ ἓδωσα
δεν ξὲρω Kai γώ Ti! Βλέπετε εἷμαστε παιδια
τότε Kai ὅλα αὐτα πού διαθαζαμε μας πιανανε. Σαν ὅνειρο μας φαινόντουσαν. Μιλούσανε για Βασιλιαδες, για εξωτικες καλλονὲς, για γίγαντες Kai αμαζὸνες. Δεν ξερω
τί να σας πώ.. ναί... εἴχανε καποιο ἐρωτισμὸ πού τόν νιώθαμε, αλλα πιό πολύ «ψυχικα». Αὑτα τα ἡμῖγυμνα στήν εἰκονογραφηση, για παράδειγμα, μᾶς «πιανανε»,
αλλα μὲχρι ὲνὸς σημείου. Ξερετε μεχρι
ποιοῦ ((σημεῐου»...
(...) Ναί, κατα καποιο τρόπο, εἵμαστε
ὲρωτευμενοι με τίς «κοπὲλες» αὺτες. Μὲ τήν
καθε «ἡρωῑδα» δηλαδή πού διαθαζαμε.
’Υπήρχαν διαφορεςέ Ποτε ὅμως μὲ τήν
«πρωταγωνιστρια»1 ”Οχι, αὐτή δὲν τή 6M:παμε δικια μας, αὐτή ἠτανε «ἱερή» για τον
αναγνώστη. Ἀλλα ὑπήρχανε αλλα
πρόσωπα, αλλες γυναῖκες ἐκεῖ μὲσα, πού
τίς Θρίσκαμε τού χεριοῡ μας. Λευκες, νέγρες, μιγαδες κοπέλες πού εῖχανε ἐγκαταλείψει, ας πούμε, τόν πολιτιομὲνο κόσμο
καί εἴχανε εἰσχωρήσει στή ζούγκλα ἠ εἴχανε
παρει τα Θουνα ἡ ἤσανε 6εζυροπούλες
κ.λ.π. Αὺτὲς Βλεπαμε σαν «ὲρωμένες» ὲμεῑς.
Ποτὲ ὅμως τήν ὲρωμὲνη, ας ποῠμε, τοῠ
«πρωταγωνιοτή», τοὺ κύριου «ἥρωα».
Αὺτή ήτοινε «ἱερὸ» πρόσωπο για μας, τό
Ῑδιο ὅσο Kai ὁ «ἥρωας». ΒεΘαια... 6ἑ6αια...
τις ὁνειρευόμαοτε κιὸλαῑ Καθε Θραδυ μαλιστα...

Ὅ ἀόρατος ἅνθρωπος ἄρχισε vins-tain ἐπάνω aroù
κατατρομαγμένους τζοχανταραίους ὅ,τι εὕρισκε pupa
πά του...
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ῗκῖοσις Παπαδημητρΐοιι
Σωκράτους 53 φυλ.
ξξ-Δ-ψυά--φκ-.ω.κὴ-.ιο;..ι ᾢῃ-ΑΑ-ιοι--ι-Α ς ξξξ-σι--όο--αμκὴ-..Α
ξ Ἀποκόπῑετε τὰ δελτία μέχρι τέλους τοῦ βιβλίουέθὲΔΞΔῊοΝ
διὰ νὰ λάβετε 4 μεγάλας πολυχρώμοις ζεῗκὸναςξ
É τῆς ἐπαναστάσεως* δωρεάν. 1 , ' “'56 ·
’πτ-*ητ--νπ-Ὑ- ἰν-γω--ψ-νῗᾮ· ΥὟΪ*ὌΤὙΨῖίῖἔ-ΨΨ“ΨἽ “<

«ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ», «ἕκὸυσις Α. Π(ιπ(ιὸι]μητρι’(ηι, Σωκράτους 53» (ὶριθμ. q 13).}.01' Nu 9 — κι ψιιύ Γ.
Tamoul/là—1'ixovoygâqn]m] Χρηυτίὸυ. Ἀθήνα [93])
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Ἐξώῐῑυλλυ ἀπό τό «Μυστικό τοῦ Ἀόρατου Ἀνθρώπου (2η ἱῖκὸοση, μέ τό νόμω Α. Παπαὸημητρίοιι, εἰκοιιωγράᾳηση Νίκσιι Νείρου. Ἀ θήνα 1950).

(...) ΙἨτανε δυσεύρετα αὺτά T6 φυλλαδια, γιατί ῇτανε παλιὲς ἐκδόσεις καί κάναμε
ὅλοι μας μεγάλο ἀγῶνα γιά v6 T6 θροῡμε.
Είπαμε, αὐτα εἴχανε κυκλοφορησει προπολεμικά. Στά πρακτορεῖα ἐφημερίδων καί
στα 6ι6λιοπωλεῑα εἴχανε ἤδη ὲξαντληθεῑ.
’Ἑπρεπε να κανουμε νὲες γνωριμίες με συνομηλίκους μας νκαί ίδιαίτερα με μεγαλύτερα
παιδια, με την ἐλπίδα ότι 0T6 σπίτια τους,
στίς 6ι6λιοΘῇκες τῶν γονιῶν τους ῇ τῶν
συγγενῶν τους θα μπορούσαμε v6 Θροῡμε
τ’ ἀγαπημενα μας 6ι6λία. M’ αὑτό τόν
τρόπο Θρῇκαμε μερικά καί τότε ἀνακαλύψαμε ὅτι 6 Γεωργιος Τσσυκαλάς εἶχε γράψει πολλα, ἀπειρα μυθιστορῇματα, πού
ἡταν ἀπίθανο να T6 Θρούμε ὅλα γιά v6 T6
διαθάσουμε. Ματαιότητα δηλαδή. Ἀλλά
εμεῑς με τῇ «λύσσα» πού είχαμε καί τῇ μανία πού p6: εἶχε κυριεψει νά 6ροῡμε κι’
ἀλλα ἓργα τοῦ «γόητος συγγραφέως» ἒτσι τόν ἀπσκαλοῡσαν τότε - δεν τό Θαλαμε
κατω. Ἀντίθετα, μαλιστα, ὅλοι μαζί καί 6
καθὲνας χωριστά, 6αλθῇκαμε νόι T6 ἀνοικαλὺψουμε. Καί πραγματικά ἔπειτα ἀπό
ἀδιάκσπες καί ὲπίμονες προσπάθειες Θρηκαμε, θυμαμαι, τόν «Ἀστραπόγιαννο», πού
μοις ἔκανε φοΘερῇ εντύπωση τό ζωντανό
του γραψιμο. Λίγο ἀργότερα τόν «Ἕλληνα
Ταρζόιν καί T6 Μυστῇρια τῇς Ζούγκλας»,
τόν «Καπεταν Βρυκόλακα», τόν «Ἀόρατσ
Ἄνθρωπο» καί τέλος τόν «Καπετάν Ἀπεθαντο». Εἶχε γράψει καί τό φοΘερό ἐκεῖνο
«Μυστικό τού Καπετόιν Ἀπέθαντου», πού
ἠτανε συνέχεια τοὺ πρῶτουβιθλίου - στό
οποῙο μάλιστα ἀπσκάλυπτε καί τό μυστικό
τῇς ἀθανασίας τοῠ ἠρωά του - ἀλλά, δυστυχῶς, δὲν καταφὲραμε ποτὲ ν’ ἀνακαλύψουμε αὑτό τό 6ι6λίο. Κάποτε, πάλι, ἓπεσε
στά χέρια p6: ἕνα ἀλλο 6ι6λίο του, 6 «Κατοαντώνης» νομίζω, p’ ἕνα Βιογραφικό του
σημείωμα καί μιά φωτσγραφία του. Πίσω
λοιπόν ἀπ’ αὐτῇ τῇ 6ιογραφία, στῇν ἑπόμενη σελίδα, ὺπῇρχαν T6 ἔργα τού ἵδιου KI’
εκεῖ ἀνακαλύψαμε πολλούς τίτλους ἀπό T6
μυθιστορῇματα ποὺ εἶχε γράψει. Ἐπίσης,
ἀνακαλύψαμε ὅτι T6 περισσότερα 6ι6λία
του ἠταν «ῇρωϊκά-ληστρικά», «φουστανὲ-

v λας», ἑμπνευσμὲνα ἀπό τῇν προεπαναστατικῇ ἐποχῇ T6 περισσότερα, «Κατσαντώγης», «Καπετόιν Ζαχαρίας», «Καπετόιν Βρυκόλακας» K.6. Kai 6ἑ6αια ῇτανε τεκμηριώμὲνα τό( ὅσα ἔγραφε, T6 6ασικόι στοιχεῖα T6
εἶχε πάρει ἀπό ἱστορικοὺς, τό ἀνάφερε p6λιστα σὲ κάποιο σημεῑο τοῦ 6ι6λίου τῇν
πηγῇ του λ.χ. ἀπό τόν ίστορικό τάδε v6
πσῡμε, τόν Κονδηλό, τόν Τόικη Μιχαλόπουλο κ.λ.π., KI’ 61T6 κεῖ καί πὲρα μυθοποιοῠσε τούς ἥρωες καί ὅλα τ’ ἀλλα. “Ολα
τόι πρόσωπα πού ἀναφέρει εἶναι Ιστορικά
πρόσωπα, όχι φανταστικά
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(...) Καποτε ἀνακαλύψαμε, ἐγώ καί ἠ
παρὲα μου, ὅτι 6 Γιῶργος Τσουκαλᾱς εἶχε
δικό του ὲκδοτικό οῘκο καί 616λιοπωλεῑο,
καθώς ἐπίσης καί δανειστικη Θιθλιοθῇκη, ῇ
ὁποία ἴσως ἤτανε καί ἡ μόνη τότε δανειστικῇ πού ὑπῆρχε, στῇν ὁδό Φιλελλῇνων 35
νομίζω. Ἐπειδη ἐγώ ἤμουνα 6 μόνος πού
ἀνέ6αινα τόσο τακτικά ἀπό την Κόρινθο
στην Ἀθήνα, εῘχα ὺποσχεθεῑ στούς φίλους
μου πώς Θά πῇγαινα νόι τόν γνωρίσω ἀπό
κοντα. “Ολοι, ὕστερα ἀπό κύθε ταξίδι μου,
περίμεναν v6 τοὺς πάω νεα. Γιά διαφόρους
λόγους, ἀνεξάρτητους ἀπό μενα, δέν T6
κατάφερνα v6 περασῳ. Τελικα πὲρασα δυό
φορὲς ἀπό T6 6ι6λιοπωλεῖο του. Τήν
πρώτη δεν τόν Θρῇκα κι’ ἓφυγα γιατί δὲν
εῘχα πολύ χρόνο στῇ διόίθεσῇ μου. Τῇ δεύ-

τερη που ξαναπὲρῡισα ἤτοινε εκεῖ, ἀλλά εἶχε
πολύ κόσμο pÊOO‘ Kou’ νΤρὸιπηκα v6 μπῶ.
Πέρασα γιόι τρῙΤη φορά, σε κάποιο ἀλλο
ταξίδι μου, τότε ἐπιτελοος τόν Θρῇκα ἐντελῶς μόνο του, IÎCïp’ ὥλο ὅτι ἤμουν τολμηp6: véo: καί 600 νὄιναι εῘχα κόιποιο «ἀέρα»,
ὁμολογῶ ὅτι TPO‘Kc’quoû ἐκείνη τῇν ῶρα,
Ἠταν καθισμὲνθς (Πό Βάθος τοῦ 6ι6λιοπωλείου, 0’ ἕνα μΙΚΡὸ γραφειόικι, κάπνιζε μιόι
πίπα πού εἶχε OTÔ στόμα του KI’ ἔγραφε.
Τόν πληοίασσ ËTUI μουδιασμὲνος ὅπως
ῇμσυνα, τόν ΧαΙρετησα καί συστῇθηκα.
Ἐκεῖνος σηκῶθηΚΕ όρΘιΟς καί μοῠ ἐσφιξε
ἑγκαρδια T6 XÉPI. KüpIE Τσουκαλᾱ, τοῠ
εῘπα, εῙμαι 6 φῦνατικώτερσς Θαυμαοτής
σας κι’ ἑνιωσα Τήν ἀκατανίκητη ἐπιθυμία
v6 06: γνωρίσω ὰπὸ κοντά. Αὑτῇ τῇ στιγμῇ, ἀλήθεια σᾶς λεω, εῘμαι πολύ χαρούμεvoç! «Z' εὐχαρΙΟΤῶ παιδί μου, καθησε»,
μοῠ εῘπε ἐκεῖνος· «Ἐγώ 06: εὐχαριστῶ»,
τοῡ εΙπα καί κὰθησα σὲ μιά καρὲκλα ἀκριΘῶς ἀπεναντί TOU καί τοῦ διηγῇθηκα την
ἱστορία πού εἶπα καί σᾱς προηγουμένως.
Ἐκεῖνος με παρακολουθοῠσε μ’ ἓνδιαφέρον
καί χαμογελοῡσε. Ἐγώ ἀπό την ἀλλη τόν
περιεργαζόμσυνῦ πάνω-Κάτω. Ἣτανε ἕνας
μεσόκοπος ἅνθρωπος, μελαχροινός, μὲτρισς στ’ ἀνάστημα, T6 πρόσωπό του
πλατύ. Εἶχε μακριά μαῠρα μαλλιόι καί πυκνά μαῡρα γὲνια. 'H μύτη του κανονικη με
κάπως ἀνοικτό( ρουθούνια. T6 p6TI0 του
ἠταν πελώρια, καταμαυρα, κι’ ἓλαμπαν
παράξενα. 'H φυσιογνωμία του ἓδινε ἀμὲσῶς την εντύπωση τοῦ συγγραφέα,
ποιητῇ, ἀλλά καί τοῦ μάγου, TOÛ ἀποκρυφιστῇ, τοῦ ίδιόρρυθμου καί παρὰξενσυ ἁνθρώπου. Ἠταν μια ξεχωριστῇ προσωπικότητα δίχως ἄλλο. TÔV επισκέφθηκα κι’
ἀλλες φορὲς, γιατί καθησα πολλὲς μερες
πάνω στῇν Ἀθήνα. Πάντα εργαζότανε καί
καπνιζε τήν αἰώνια πίπα του. Τίς πιό πολλὲς ἔγραφε κι’ ἅλλες πάλι διαθαζε διάφσρες
ἐφημερίδες καί περιοδικά. Στό μεταξύ εί)(αμε γίνει δύο καλοί φίλοι, ’Ὀταν ηταν v6
ὲπιστρεψω στην Κόρινθο πῇγα καί τόν
ἀποχαιρὲτησα. Θυμάμαι ποὺ μοῡ εἶπε να
δια6ι6ασω τούς χαιρετισμοὺς του στόι
«παιδιά» καί πῶς θά χαιρότανε νά με ξανάθλεπε ὅταν θα μ’ ἓφερνε 6 δρόμος μου
πάλι στην Ἀθήνα. ’Ὀταν ῇ παρὲα μου
ἔμαθε τόι καθεκαστα ἑνθουσιάστηκε. ’Ἀρχισαν v6 μοῡ κάνσυν ἐρωτήσεις 1Tde σε
ἐρωτήσεις. «Τί ἓγινε, σοῡ εἷπε τό μυστικό
τοῦ «Ἀόρατου Ἀνθρώπου»; Ἤτανε μιά
παλιά μας ἐπιθυμία τό μυστικό αὐτό. Θελαμε δηλαδή,νὰ μάθουμε τό «μυστικό» γιά
να γινόμαστε κι’ εμεῑς ἀόρατοι. Πῶς δέν T6
1TI0T£66p£I Τότε δεκαεφτά-δεκαοχτώ χρονῶν ἤσουνα ἀκόμα παιδί. Μην κοιτάτε πού
σῇμερα ἓχουν ἑξελιχθεῖ oi ἄνθρωποι. Τότε
εἵμαστε παιδιά ἀκόμα... Πλακωσαν λοιπόν,
τίς ἐρωτήσεις ὅπως 06: εῙπα. Ποῠ μπορεῖ
v6 Θρεῑ κανείς τό «μαγικό φίλτρο», πῶς 6
ἁνθρωπος μπορεῙ να γίνει ἀθάνατσς σόιν
τόν «Καπεταν ’ATTÉGGVTO», ποιό τό μυστικό
του, 6v 6 «Καπετόιν Βρυκόλακας» ἔπινε στ’
ἀλήθεια ἀνθρώπινο αῘμα καί τετοια ἀφελῇ
πράγματα. Ἀκόμα με ρώταγαν 6v εἶχε
πάει 6 ἴδιος στῇ ζοὺγκλα ἠ T6 ἔγραφε ὅλα
αὺτόι με τῇ φαντασία του καί ποῠ 6 «Tlip
A6VTo:» ἔμαθε v6 παλεύει τόσο καλά. Ἐγώ
δεν εῘχα τί v6 τούς ἀπαντῇσω. Δεν τό ρώτησα τούς εῘπα, γιά v6 μή φανῶ «ἀδιάκριTo:»! Κόκκαλο ol φίλοι μουέ

(...) Μετά ἀπό λίγα χρόνια ἐγκαταστάθηκα στην Ἀθήνα. Τότε μποροῠσα καί τόν
ἓ6λεπα συχνά, πιό τακτικά. Μὲ δεχότανε
πάντοτε μ’ εὺχαρίστηση καί κεῖνο τό καλό-

κάρδο γέλιο του, «Καλῶοτον, κάθησμῖ μοῡ
ἔλεγε πάντα. Τόν ἐθριοκα, ὅπως σᾶς εἶπα,
πάντα άπασχολημενο, νά γράφε, ἠ νά
μεταφράζει, ἐχοντάς συνέχεια άναμὲγη τήν
πῐπα του. Δούλευε φοΘερόιῖ Τίς τῃό πολλὲς
φορές, ἐπειτα ὀιπὸ τόν ἁρχικὸ χωρρτισμό
μας, δέ 1106 μιλοῡσε καθόλου. "0X. πέντε
καί δέκοι λεπτά, γιά ώρες σάς “maux Δέν
άκουγὸτανε κίχ. Ἐγώ πάλι δέ δυσανασχετούσα. Καθόμουνα δίπλοι του Καί 16v
παρακολουθοῦσα. M‘ εὐχαριστοῡσε πού
τόν ἐθλεπα νά ἐργάζεται μέ τόσο ζηλο.
Ἤξεροι ὅτι δέν άγνοοῡοε τήν παρουσία μου
καί ὅτι θά ἐρχὸτανε κάποια ΟΤΙΥμή 1106 θά
σταμάτάγε νά ξεκουραστεῖ, νά πάρει
ὰνάσα άπὸ τη δουλειά του, K01i τότε θά
στρεφότανε άμέσως σε μένα γιά νά τά
πούμε, Μιλούσαμε άρκετή ώρα ῃά τά 616λῖα, τούς συγγραφεῖς, τούς ποιητὲς καῖ τά
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ἐργοι τους. Μού άρεοε πολύ νά τόν ἀκούωι
,κυττάζης μὲ 4—5 κιζάνισ νὰ
νά μιλάει. Αἶσθανὸμουνα μεγάλη συγκῖιΙ ἀποκλιείσης τὰ σοκάκια ποὺ εἶνηση. Ἠτάν πνευματώδης με λεητὸ χιοῡ’ κατ yum.) [ντὸ σπῐτι· Ἐγώ Βὰ
ποεσπσὲήσω 1-0 εξουδετεοώσω
μορ καί θυμὸταν πάρα πολλά περωτστικά,
_' τὸ, χσζύ πού ἕδσλε ὁ Ζιχιῆ ·
παρ’ ὅλο που συχνά παραπονιὸταν πώς
,ε ιιι-ιὲη( ιὰ περιι-ιῡλῆ ἔξω άπὸ
σττζτι του. ”Ε,α κιζάυι Βὰ
δέν εἶχε γερη μνήμη καί πώς θαύμαζε τη δι- =16
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του, 1106 εἶχαν δημοσιευτεῖ κατά καιρούς
σε διάφορες ἐφημερίδες καί περιοδικόι, μερικά 61116 T61 6110i0 εἶχαν ὲκδοθεῑ Kon’ σέ 61-
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τά ψευδώνυμα καί τούς τίτλους τῶν μυθικὰκ-,με μεγάλη ωασαρία, οὔτε
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, ιῖταν πεοασμέιά μεσάνυχτσ.“Ο
στην πραγματικοτητα τ’ ὁνομά του. ΜετέΙ ᾖ [κερ ΓἈλῇ( ξυμ-ε νεῦμα σ-ιὸν

φραζε δηλαδη 16 πραγματικὸ του ὄνομα
στά γαλλικά. "E101, y10 16 «ξενικό» 106
’πράγματος Θά σάς πώ 16 y101i. Εἶχε γράψει K0i 11é άμερικάνικο ὄνομα. «Οὺῑλιαμ
ΣμῖΘ»1 «Τζώρτζ Πὸρτερ»ἶ Ko1i μέ τό ἑλληνικὸ ψευδώνυμο Γ. Λοης. Σπάνιες φορὲς,
ὅμως, χρησιμοποῖησε ψευδώνυμο, Πολύ
λῙγες, ἐλάχιστεςῖ Ἕὸαζε πάντα τ’ ὄνομά
του. Τά ψευδώνυμο τά χρησιμοποιούσε γιά
λόγους ἐμπορικοὺς, νά πούμε, ἐπειδή δημοσιευόντουσαν στίς ἐφημερίδες K1’ ἐπειδη
οἶ ὑποθέσεις τῶν μυθιστορημάτων αὐτῶν
διαδραματιζὸντουσαν 016 H0pi01 δηλαδή,
16 onôivo ἡ τη Néo: Ὑὸρκη, κι’ ἐτσι φαινότάν ὅτι τά ἐγράφε ξενος συγγραφέας K0i
ὅχι Ἕλληνας. Περιὲγραφε νά ποῡμε τούς
«θρύλους Toü Παρισιοῡ» ἡ γιά τά «Φαντα011010 106 Λονδῖνου», 0110 Βλὲπάνε oi ἑλληνες άναγνὼστες ὅτι τά ἐγραφε 6 Γ. Τσουκάλάς Θά λέγανε «τῖ δουλειά ἐχει αὐτὸς με 16
ΠαρῙσι άφοῡ μένει στην Ὀμὸνοια K0i πού
τά ξέρει>>ἶ Εἶχε γράψει, γιά παράδειγμά 16
«Λοιντρύ, 6 δολοφόνος τῶν γυναικῶν» με τ’
ὁνομά του στά γαλλικά, δηλαδή T6 «Ζώρζ
Πωτιέ», 16 ὁποῖο 1<1’ ἐξέδωσε σέ 6ι6λῙο
προπολεμικά καί εἶχε μεγάλη ἐπιτυχῖα. Θά
εἶχε αὺτη την ἐπιτυχῖα ἅμα ἔγραφε 16 πραγματικό του 6vo110;

(...) 'O Γιάννης ὁ Μσρής ἤτανε πολύ (piλος με 16v Τοουκαλᾱ ι(άῖ τόν ἐπισκεπτὸτανε
me; 1600. Ἐκεῖνο 16 διάστημα 6 ἐκδὸτης
τῆς «Ἀθηναϊκής», ὁ Παποιγεωργῖου δηλαδή, ἐθγάζε μιά πρωϊνή ἐφημερίδα, 16
«Λόγο», K01' ζητησε άπό 16v Τσουκαλά νά
τοῦ γράψει κάτι γιά τούς «δράκους» ὅλων
τῶν ἐποχῶν. Καί ξεκῖνησε 6 Τσουκαλάς μέ
16 «Λαντρύ». Ἀλλά ἐλα 1106 δεν εἶχε 010

« ’Λ πογῑυματιιίᾷν [954.

χέρια του ἐκεῖνο 16 πρωτότυπο πού εἶχε
γράψει προπολεμικά, 1i νά κάνει, 6 Πάπα- ’
γεωργῖου 16 Θιαζὸτανε κιάλα. Ἕπιασε λοιπόν καί 16 ξανάγραφε πάλι άπό τήν άρχη.
Παῐρνει χάμπάρι 1i γίνεται 6 Μαρής κάῙ τοῦ
λὲει; «Γιώργη, ἐγώ ὅταν πηγαινα άκὸμα
016 Γυμνάσιο εἶχα διαδόσει κάτι πάνω 0'
0616 πού, λέει, 16 εἶχε γράψει κάποιος
Γάλλος, δέ θυμάμάι τώρα τ’ ὁνομά του,
πῶς τὸ λέγανε μωρέ..., τέλος πάντων, 0110
ψάξεις μπορεῑ νά 16 Θρεῖς ἐκεῖνο 16 6ι6λῑο,
ἐχει πολὺ ὑλικό καί θά σε Θοηθησει, μη κάΘεσαι νά παιδεύεσαι>>ἶ «Βρέ Γιάννη μου»,
τοῦ λεει 6 Τσουκαλᾱς, «16 ξὲρω, γιατι ἐγώ
τόχω γράψει, άλλά δεν ἐχω κρατήσει οῠτε
μιά κοπιάῖ Ποῡ νά 16 φαντάστὼ ὅτι θά
ξαναρχὸτανε πάλι στη 116801»! Πάει K1’
αὺτόῖ Ἀπὸ T106 νά πιάοεις κοιῙ πού νά τελειώσεις μ’ αὐτόν 16v 61v9pw110! ’Ἠτανε
άνεξάντλητοςῖ
(...) Εἶχε 6γάλει 1(01’ τήν «Ἐγκυκλοπαῖδειά
τῶν Ἀπόκμυφων Ἐπιστημὼν», τήν ὁποῖά
ἐγραφε 6 ἶδιος φυσικά, άλλά δέν εἶχε μεγάλη άνταπόκριση καί τη στάμάτηοε. Ἀργὸτεροι τήν κυκλοφὸρησε πάλι, άλλά με
άλλο τῖτλο, «Ἐγκυκλοπαίδεια Ψυχικών
Ἐπιστημών», άν θυμάμαι καλά. ’Ἠτανε
γνώστης, πολὺ μορφωμὲνος ἀνθρωποςῖ
Εἶχε δισΒάσει πάρα πολύῖ Κάτεχε τά
πάνταέ Καί 16 άλλοι Ἀσχολεῑτο μέ τούς
«άστερισμοὺς», τά ζώδια 1106 λένε καί τέτοια. ΙΥπάρχει μιά ὁλόκληρη ἶοτορῖα πάνω
σ’ 0616. "Av τά πίστευε; Πῶς δέ τά πίστευε,
6ἐ6αιά καί τά πίστευεῖ Καί ὃχι κουτουράδες
πράγματα. Τά6γαζε μέσα 61116 ἀριθμούς
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ἠτανε σωστό νά μήν Τόν πληρώσουνε. Τό
θυμόιμαι ἐπί λέξειῑ «Ἐγώ, σέ παρακαλῶ,
Ἕλενίτσα μου κουράοτηκα καί δούλεψα καί
εἶναι κρῖμα νά μην τά πληρωθῶ αὐτὰ πού
ἐθγαλα. Τώρα ἐάν φοθάται ἡ ἔχει τούς φόθους της ἠ Βλάχου a: μή δημοσιευτούνε, δὲ
μέ νοιάζει. Ἐγώ τό μόνο πού θελω εἶναι νά
πληρωθῶ ὅπως συμφωνήοαμε». Καί πραγματικά τόν πλήρωσε ἡ Βλάχουέ

ηοω
M’ ἕνα
πήδημα,
ὁ γίγας
βρέθηκε
ὁλὸρθος.
Ἐτένται-σε ἔπειτα τὰ χέρι-ι, του, τὰ νεῦρα του ὑπερεντάθησαν, σὰν νά ἦσαν χαλύβδινα, καὶ. οἱ χοντρὲς ἁλυσσίὕες ἔσπασαν.
Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ἔκδοσις Ἀλ. καὶ Εὖ. Παπαδημητρίου, Σωκράτους 53, (pul- 81
Γιό τό Φοινόμενο τοῦ «Ἀόρστου Ληστή» ὁ E. Χομι-ισμηάουμ σημειώνειῑ
«'H ἀσρανότητό γους μοιύζει diorama νύ εἶναι ἕνα ἀρκετά μηερὸεμέιιο Φαινόμειια. Μέχρι ἑνός σημείου ὁεῄγιιει r17 σιγοιιριύ ησύ νιώθαυιι oi Ana-ré; ἀναμεσα ατούς σιιμηαηαιιῡτες rouç καί τόν Τύηο Touç. Ἐ ni rr/léov ἐκφραζει Τήν ἐλπίδα τοῦ
κόσμου γιὰ Τόν ἀρχηγό mu, ὕτι ὁὲνμπαρεΐ νύ νικηθεῆ τό râle εἶδοςέληίόας Παύ κατασκευάζει ναύς ἀτέλειωτοιις μύθους
γιά τόν καλό Baa/Aid Α Kai τόν καΛύ Ληατὴ - noü ὗεν ηὲθανε ατὴν Πραγματικότηῑα, ἀλλὰ Θα ἐπιστρέψει μιὰ μὲρο νιύ νά
Θριαμβεύσει ἡ δικαιοσύνη. Τό νύ μήν Πιστεύεις ατό Θάνατα ένόςληατὴ, εἶναι ἕνα σίγουρα κριτήρια ὥστε νά ε-*ηιβεβαιωθεῐ
ἠ-«εὐγειιικήιι νοιι καταγωγή. 'H firm Kai ό Θάνατος τοῦ ληστῆ εἶναι ἠ ﬁrm Kai ό Θάνατος τοῦ Λασῠ mu, Kai Τό χειρότε ο
εἰναι, ὴ ἐλπίδα ησύ χύνει-αι μαζί νου, 0/ ἂνθρωποι μηαροῦν νά (ﬁant/v χωρίς δικαιοσύνη Kai σέ· γενικέ( νβσμμές ειναι
ὺησχρεωμὲιισι, ἀλλα ὁὲν μηαροῠιι νά ζὴσαυιι χωρίς έληίόα».

καί πράξεις. Σοῦ ἐλεγε, νά ποῡμε πότε ἔχεις
γεννηθεῑ, ποιά μὲρα κ.λ.π. Ἐγώ, η ἀλήθεια,
γελοῡοα μαζί του, δέν τά πολυπίστευα. KI’
ό ἴδιος γελοῡσε μ’ αὐτά πού ἐλεγε καμμιά
φορά. Πάντως όρισμένα ἀπ’ αὑτά πρέπει
νά ἓχουνε καποια «Béton» καί εἶναι παραδεκτά. Ἀπόδειξη αὑτό πού θά σοις πῶ, δὲ
θέλω νά τό γράψουμε, εῘναι φοθερό....
Πρίν γίνει ἠ Δικτατορία, Βλέπω τή Λένα Tr’]
Δουκίδου - τήν ξέρετε, δημοσιογράφος εῘναι - ἡ ὁποία εἶχε ἐρθει ὰπό τή Βλάχου νά
πάρει κάτι πού ἔγραφε ό Τσουκαλάς για τίς
«Εἰκόνες». Ἤτανε, ξὲρετε, πού άλλαζε ὁ
χρόνος καί εἶχε φιάξει τό «Ὠροσκόπιο»
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τοῡ καινούργιου, μέ προθλέψεις διάφορες
γιά τό τί ἐπρόκειτο νά συμθεῑ. Μοῡ τάχε
διαθάσει ἐμένα αὑτά τά πράγματα πού μού
σηκώθηκε η τρίχα. Πρόθλεπε τά πάνταί
Δικτατορίες, αίματα, ἐξορίες, μέχρι καί την
ἐκθρόνιση τοῠ Κωνσταντίνουί Τά πάντα
σας λέωέ Τί εἶναι αὐτὰ, τοῦ λέω. Αὺτά εῘναι, μοῠ λέειέ Αὺτά θλέπωέ 'H Βλάχου ταραχτηκε μόλις τά διάθαοε, «πού νά δημοσιεὺσουμε τὲτοια πράγματα», λὲει στή
Δουκίδου, «ea μᾶς-δέοουνε», καίδὲ δέχτηκε
νά τά δημοσιεύσει. Kai τελικά δέ δημοσιεύτηκαν. Θυμᾱμαι, μάλιστα, καί τήν ἐξήγηοη
πού ἓκανε οτή Δουκίδού, ὅτι δηλαδή δὲν

(...) Τά χρόνια κὺλιοαν, Πήγα στρατιώτηςέ ’Υπηρέτησα τό μεγαλότερο διάστημα
στήν Ἀθήνα, κι’ ἐτσι μοῦ δινότανε ἡ εὐκαι’ρία νά τόν ἐπισκέφτομαι συχνά. Ἀπολύθηκα KI’ ἐτοιμαζόμουνσ 'va φύγω γιά Θεοσαλονίκη, γιατί στό μεταξύ εἶχε ἐγκαταοταθεῖ ἡ οἱκογένειά μου ἐκεῖ. Πέρασα καί
τόν αποχαιρὲτησα. Ἔπειτα ἀπὸ λίγο διάστημα ἅνοιγα θιθλιοπωλεῖο ατη Θεσσαλονίκη καί τοῡ ἔστειλα ἕνα γράμμα. Μοῡ
απαντησε, ὰμέσως Kai σέ πολὺ φιλικὸ
τόνο, πώς εἶχε χαρεῑ ἱδιαίτερα πού εῘχα
διαλέξει τό ἐπάγγελμα τοῦ 616λιοπώλη.
Μοῡ πρότεινε, μάλιστα, ουνεργασία η
ὁποία καί πραγματοποιήθηκε, Ἔπειτα ἀπό
λίγα χρόνια ἐγκατελειψα τό θιθλιοπωλεῑο
Kai τη Θεσσαλονίκη, γιατί δέν πήγαινε καί
τόσο καλά τό μαγαζί, κι’ ἐπέστρεψα πάλι
οτήν Ἀθήνα, ὅπου κι’ ἐγκαταστάθηκα μόνιμα πιά. Εῐχα πάρει τήν ὰπόφαση ν’ ὰκολουθηοω τό ἐπάγγελμα τοῦ ἐκδότη. Ἕτοι
άρχιοα τίς ἐκδόσεις, τό 1955, με τή συνεργασία τοῦ αξέχαστου φίλου μου Γ. Τσουκαλά, ἐκδίδοντας τό ττρώτο μου Βιθλίο πού
εἶχε τόν τίτλο «Κουρασμένος άπό ἐρωτα»,καί πού εἶχε γράψει ὸ ἴδιος. “Η συνεργασία μας συνεχίστηκε γιόι πολύ. Μοῡ μετέφρασε πολλά άστυνομικά μυθιοτορήματα, τοῦ E. Οὑάλλας, τῆς Ἀγκάθα Κρίοτι,
τού Μωρίς Λεμπλάν, τοῦ Πῆτερ Τσαίνιγκ
Kai πολλῶν άλλων. Κάποτε πού εἶχε πολλή
δουλειά - συνεργαζότανε συγ-χρόνως με
δύο-τρεῖς μεγάλους ἐκδοτικούς οἴκους τοὺ πήγα νά μοῡ μεταφράσει τήν «Κούφια
θελόνα» τοῦ Μωρίς Λεμπλάν. Ήξερε ὁτι
εῘχα ἀδυναμία 0' αὑτό τό Θιίὶλίο. Ναί
μπράθο, αὑτό μέ τόν Ἀρσέ Λουπαίν, τόν
ἀριστοκράτη λωποδύτη, μάλιστα. Τόν
Βλέπω, λοιπόν, ἐτσι πνιγμένο, δέν τοῦ εἶπα
τίποτα. Οὔτε ότι τό Βιαζομαι - οὐτε τίποταέ Αὺτός ὅμως μέ κατάλαΒε καί γυρίζει
Kai μού λὲει. «Χριστόφορε, μή σκιάζεσαι,
θά τό φιάξω καί τό δικό σου. Μην ξεχνᾱς
ὅτι ὺπάρχουν Kai oi «χριοτοφοριακές
ὡρες» (...)
’ Τό 1971 πήρα άπόφαση νά ἐκδώσω τόν
«Ἕλληνα Ταρζαν» οέ 2η ἐκδοση. Είχαμε
συμφωνήσει, τό εῘχα προαναγγείλει μάλιστα, νόι ἐπανεκδώσω ὅλα ἐκεῖνα τά πρωτότυπα μυθιστορηματά του, πού τὸσο
πολύ εἷχανε σημαδέψει τήν παιδική μου
ἡλικία. Λόγοι καθαρά οἰκονομικοί, δυστυχῶς, δέ μού ἐπιτρέψανε αὐτή τη χαρά. Ἐκτός ἀπό τόν «Ἕλληνα Ταρζάν» δέ μπόρεσα
νά 6γάλω τίποτ’ ἄλλο.
‘H φιλία μας διατηρήθηκε μέχρι τό θάνατό του. Ἀπό τί πὲθανες Ναί... νά σᾶς
πῶ. Στήν ἀρχή ἐπαθε Eva ἐγκεφαλικό ἐπεισόδιο, ὕστερα ἔκανε άποκόλληοη 016 μάτι
κ.λ.π., ἔπαθε ήμιπληγία, τυφλώθηκε, ἡ
ημιπληγία ἐξελίχθηκε at καρκίνο τοῦ ἐγκεφάλου, κάτι τέτοιο...
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...καί ΠΩΛ-ΝΟΡικά ënn!
’Ὴτανε πολύ τῆς μόδας κάποτε αὐτὰ
τά «ληστρικά». Καί δίνανε πολύ μεγάλη
κυκλοφορία στίς ἐφημερίδες πού τά δῃμοσιεύανε. Ἔτσι πού εἶχε φτασει θά ἠῖαν
πιό ὃίκαιο να ἐπικηρύσσονται οἱ δημοσιογραφοι παρα οἱ λησταίέ Mayan; ἐπιωχίεςέ Μάλιστα, θυμάμαι, εἶχε εἰδικῑυθεῐ
πανω σ αὐτα ὁ Πᾶνος ὁ Κατηφὸρης. ι-ιακαρίτης πλέον δημοσιογραφος, ὁ ὁποῖος
ἔγραφέ σῒό «”Εθνος» τό «Γιαγκούλα» πού
ἔὸωσε φτερα στήν κυκλοφορία τῆς ἐφημερίδας καί τήν ανεὸαοε στα ὕψη. Καί ὁ
Ἀντώνης ὁ Σὺιυκος τῆς «Ἑλληνικῆς» είχε
γραψει ἕνας inter]; ὡραῖο. τούς «Τζατζάδες τῆς Ἠπείρου», ἂν θυμαμαι καλά τόν
τίτλο. Εἶχε παει. μάλιστα. ἐκεῖ πανω νά
τούς παρει συνέντευΞη. ἀλλα ὁὲν τούς
ποόλαοε, ’Ἠτανε τότε που εἶχε δολοφονηιιιι ο Ἰταλὸς οτρατηγος Τελίνι. ὁ
imam; εἶχε παει για τι) ῠιακανονισμι) της
παραμεθορίοι· κ.λ.π., ἀλλα τόν «φαγανε
λαχανο». Καί οἱ Τζατζαδες, οἱ ὁποῖοι ὅέ6αια ἡσανε ὕποπτοι για If] ὸολοφονία τοῦ
Τελίνι. ὁικαστηκαν στα γρήγορα καί
καταδικαοτηκαι οι θανατο ἀμετακλητα
καί τό πρωΐ έκτελέοτηκαν, διότι θύ. προέ6αιναν σ” ἀποκαλύψεις, ὅτι, ξὲρω γά), δέν
ἤτανε ἀπό δική τους πρωτοὸουλία ἡ ὃολοφονία τοῦ Ἰταλοῦ στρατηγοῦέ (...) Λοιπον. ὅπως σας εἶπα καί προηγουμένως,
έπεοα nL' ἐγώ «θύμα» αὐτῆς τῆς μόὸας.
’Ὴτανε τόν καιρό πού εἰχε γίνει θέμα μέ
τούς «Γιαγιαὸες» τῆς Σάμου. ’Ὴτανε 3 - 4
ἀδέλφια αὐτοί οἱ «Γιαγιαὸες» - «Γιαγάὀες» λεγόντουσαν κανονικα, ἀλλα απλοποιήθηκαν «χάριν εὐκολίας» - που ἀγωνιζόντουσαν ὑπέρ τῆς αὐτονομίας τῆς Σαμου, πολιτικοί ἀντίπαλοι τοῦ Σοφούλη,
ὀχι παντως ληστές. Δε θυμαμαι τώρα τί
ακριὸως εἴχανε κανει, θυμαμαι ὅμως πώς
ἡ κυὺὲρνηση τούς εἶχε ἑπικηρύξει, μεγάλη
ἱστορία. Ἐγώ ἐκείνη τήν έποχή ὸούλευα
στήν «Ἐσπερινή» τοῦ Γιανναρου - πρό
τοῦ ‘30 — «Δέ γραφουμε ni έμεῐς κανένα
ληοτρικό αναγνωόμω». μοί1 λέει ὁ ἀρχισυντακτης ὁ Μπορτολής. Να
γραψουμε τοῦ λέω m‘ εγω. κι’ ετσι έπιασα
να μαζεύω ὑλικό. καναμε. μαλιστα καί μια
προαναγγελία ὅτι προσέχως θα ὸημοοιεύαμε τήν «Ἱστορία τῶν Γιαγιαὸων»,
Πανω στήν ὥρα “a; παίρνει nL' ἕνας μοίραρχος Σπυρόπουλος, ἔται τουλαχιστον
μᾶς συστήθηκε. ὁ ὁποῖος μᾶς εἷπε ὅτι εἶχε
προσωπική γνωριμία μέ τούς «Γιαγιαδες»
κί’ ὅτι ἕνας τους. ὁ Κώστας Γιαγᾱς, κρυ6όταν, λὲει. στό Néo Φάληρο, nus-[ou πρός
τήν Καστέλλα. Εἶπε, λοιπόν, ὁ Σπυρόπουλος ὅτι «ἐγώ ἀναλαμὸανω να πάρω ἕνα
συνῖακτη σας καί να τόν παω ἐκεῖ...». Δώσαμε, λοιπόν, ραντεὸοὐ μ’ αὐτό τό Σπυρόπουλο. ὁ ὁποῖος θάτανε. λὲει, μέ τα πολιτικά καί θα μέ περίμενε μπροστα στό σταθμό τοῦ ἠλεκτρικοῡ, στό Νέο Φαληρο.
Καλοῦ κακοῦ εἴχαμε συμφωνήσει nui καποιο σύνθημα για να μέ αναγνωρίοει,
ἀλλα δέ χρειαστηκε γιατί μέ ἀναγνώρισε
ἀμέσως ἀπο τό σοιιλούπι. ἐγώ από τότε
ἢμουνα καρηκομόων. μέ μακρια μαλλια
πού ἦταν τότε μαῡρα. Μί· πῆγε, καί
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τόν εἷδα. ’Ὴτανε ἕνα πολὺ μορφωμένο
παιδί καί κατηρτισμένος (ριλολογικα καί
μου εἷπε «κύριε Νικολαῐὸη (ἀκόμα δέν
εἷχα γίνει Πώλ Νόρ) ἐμεῑς δέν εἴμαστε λησταί ὅπως μας παρουοιαζουν καί θα μας
καθαρίσουνε αὸικα των ἀοίκων», Μετα,
να μή σας τα πολυλογὼ κιόλα, ἓπιασα κι“
ἔγραψα μερικές συνέχειες μέ τίς «Περιπετειες τῶν Γιαγιαὸων», Πῆρα ὡρισμένα
στοιχεῖα πού μοῡ έὸωσε ὁ Σπυρόπουλος,
ἒόαλα καί τα πιό πολλα ἀπό τό νοῦ μου.
φανταστικές μαχες, οσμπλοκές μέ τ’ ἀποσπαοματα πού δέν εἶχαν γίνει ποτε, ἀπαγωγές nui τέτοιες σαλτσες. έγινε «σήριαλ».
Μέχρι καί ὀνόματα φονευθέντων εἶχα ὄαλει ὁ καλός σου. ”Οχι πραγματικα ὃέὸαια.
έτοι ἀπό τό μυαλό μου. Ὁπότε μια μέρα
ὁρμαει μαινόμενος στα γραφεῖα If]; ἐφημερίδας ένας συνταγματάρχης, Νικηφορακη νομίζω πώς τόν λέγαν, σαν ταυρος
σε ὑαλοπωλεῐο πού λέμε, σαν... Παττακόςέ Φωνές, σαματας, πῦρ καί μανία
ἤτανε ὁ ἄνθρωπος. Σαν παλαὸός ἔκανε.
«Ποιός εἶναι αὐτός πού μέ ἀναγράφει φονευθέντας» Κατέληξε καποια στιγμή. Τόν
οτείλανε σέ μένα, «Τί πράγματα εἶναι
αὐτα...» γυρίζει καί μου λέει, «πῶς μέ ὄαζετε φονευθέντα ἀφοῡ εἷμαι έὸω nui σας
μιλαως» «Ἀκοῡστε κύριε συνταγματαρχα», τοῦ λέω. «κατ’ ἀρχήν ὲδω εἶναι
εφημερίὸα καί δέν περνανε οἱ παλληκαριές που ξερετε, γιατί ἐδώ εἵμαστε εἴκοσι
κι“ εἴσαστε ἕνας. καί δεύτερον αὐτα τα
στοιχεῖα μᾶς δώσανε nL' αὐτα ὂαλαμε. Νικηφορακης μᾶς εἴπανε. Νικηφορακης
γραψαμε...»1 Ἀλλα. λέει. «μήπως ἐννοεῖτε
τόν ὲξαὸελφύ μου, τό Νικηφορακη, ὁ
ὁποῖος πράγματι ἐσκοτώθηκε;»
«Μπραὸο» τοῦ λέω, «τόν ἐξαδελφόν σας
εννοιῑ) nits!» «Ναί», μοῡ λέει πάλι. «αὐτόν
ὅμως τόν λὲγανε Νῐκο καί ὅχι Γιῶργο,
Γιὼργο λένε ἐμένα... κατι πρέπει να κανετε, μοῠ κανουνε πλάκα οἱ συνάδελφοι,
μοῡ ἓχσυνε σπάσει τά νεῦρα...»1 «Τί να
σᾶς πιῖ) κύριε συνταγματαρχα μου», τοῦ
κάνω, «ἐμεῖς οἱ ὁημοσιογραφοι κανουμε
μια δουλεία ὅπως ὅλος ὁ κόσμος, γίνονται
καί λάθη..., μπορεῖ να σᾶς σκοτώσαμε
κατα λαθος, ἀλλα δὲ χάλασε nL' ὁ nô—
o]lo;...>>! Καντε μια ὁιόιψευση nL' ἐμεῐς θα
σας If] ὁημοσιεύσουμε>>ἔ Ἔτσι nL' ἔγινεὶ
Πήγε οτό παραὸίπλα γραφεῑο καί καθησε
καί τήν ἔγραψε...
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'0 κουρσάρος πού ἀμφέβαλε γιά τήν ὕπαρξη
Τ’λ’‘
Ο η η τοῦ Μαῦροι, Καπετάνυου, ἅναατὶιιωοε τούς ὤμους

-ἡρωϊκό
WHO
IS
WHO
τῆς un};
ὃρακμης

ι του.
L 'EToLuaÇô1ave ν’ἇπαντῆση, ὅταν τράβηξε
τόν προσοχή του,ἕνας παράδοξος ὄγκος, ἀκίνη’ τος ατήν ἕρημη ἇῑτῆξῇἷρῦ χτυπούσανε τά κύματα τῆς θάλασσας.
Χ - Γιά ποίταξε ἐκεῖ, εἶπε στρεφόμενος πρός
τό αύντροφό του.
4 Ποῦ ς
— Στό γιαλό .
- ”Ξ, τί συμβαίνει ;
H — Δέν Βλέπεις ;
— 'Oxu.
— N6, κεῖ ἀριστερώτερα, πλᾶὓ στό βράχο.
'0 Μουχτᾶρ πρόσεξε καλύτερα,μκὸίταξε πρά

τό μέρος ὅπου τοῦ ἕδευχυε ὁ σύντροφός του,
κάί φώναξε :
— Τί νᾶναι ἄραγε ς

- ”Α, Βλέπεις ἱ
- Ναύ.,”Ενα ndeua πού μαυρίζεμ στῆν ἀκω-

γιαλιά.
— Καί πού τό Χῖυπᾱνε τά’κύματα.
— TOpes ὧρες τό οκεπάζουν.
- Τί ὃμάβολο νᾶναι ;
- Κανένας βρᾶΧΟΞ ἱ
- Δέν τό πιστεύω· Δέν φαίνεται γιᾶ ῲάχοςὶ
- Τότε τό νᾶναι ς
- Hands EanEL; Μπσρεῖ κανένα ναυάγιῡ.
- Ναυᾶγιο ;
— Ναί. Κανέυα συντρίμι ἀπό καρᾴβι,
- Κι’ἀπό πουό καράβι θάτανες Τόσες μέρες

(oi δημοφιλὲστεροι «ἥρωες», «λεροί» καί μή, τῶν

ιῗ ’Πριήνν '42?- l tu» ,Α
Ὀ Νταδέλης εις τό καφενεῖσν τῆς
(ΑΙμιλΙου Ἀθηναίου «Ο ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΝΤΑΒΕΛΗΣ, - φύλλα
Na 5, εΙκονσγράφηση M. ﬂanayewpylou/ùeﬂva 1911).

Νταθέληςε
ἕνας Ρομπὲν τῶν Δασῶν
«μεῖντ iv γκρίις»
'O Νταθὲλης (κατά κόσμον Χρῆστος Νάτσος) ὑπῆρξε ὸ mo δημοφιλής ληστής ἥρωας τού «Νεου Ἑλληνικοῦ Βασιλείου»
καί ὸ πιο Θρήσκος. Τή συνήθεια νά κοθει
μερτικό στούς φτωχούς, στσύς Πάσχοντες
καί στήν Προστάτισά του «Παναγὶα ΕἰδυλMa», τήν κράτησε Πιστά μέχρι Θανάτου
του. Γεννημενος στήν Ἤπειρο, γύρω στά
1810, Περνάει τά Παιδικά του χρόνια 6οσκοντας Πρὸ6ατα. Ἀμέσως μετά τήν «άνε32

ξαρτησίω μεταναστεύει, με τήν οἰκογὲνειά του, στην άπελευθερωμενη Ἐλλάδα μαζί με Πολλες άλλες οἰκογενειες νομάδων
Θοσκῶν - στά χωριό Στύρι τῆς ΛειΘαδιάς.
Γιά τρία χρόνια μοιράζει, με τό γάϊδαρο
του, γάλα στὶς συνσικιες τῆς Ἀθήνας καί
στή συνέχεια πηγαίνει ύπηρετηιῑΙ στή «μονή
Ἀσωμάτων». ‘H «καριερα» του αρχίζει στά
18 του, οπάτε καί καταδικάζεται ὀκτώ μήνες γιά ζωσκλοπή. Ἀμὲσως μετά τήν anoφυλάκισή του (κι’ άφοῡ Πρὼτα εκδικεῖται
«δεοντωςι» τόν καλάγερο Πού τάν «κάρφωσε») μπαίνει οτη μικροσυμμορὶα i:qu
μΠάρμΠα του (ο ὁποῖος, λὲνε, τον 6ρήκε
άχαμνό κι’ «άκστάλληλο γι’ αύτες τίς δουλειες»). Πού τόν δεχτηκε με μισή καρδιά
«λόγω συγγενείας». Τον εΠάμενο κιάλας
χρόνο, ὸ Νάτσος, εἶναι άρχηγός τῆς ληστροσυμμορὶας. Στή συνεχεια ενώνεται με
τίς συμμορίες τού Κακαράπη καί τοῦ Καλαμπαλίκη. Στά εἵκοοί του εἶναι ἤδη ὸ
«Τρὸμος τῆς Παρνασίδος» καί επικεφαλής
μιάς συμμορίας Πού άριθμεῑ Περί τά 30
άτομα. Κατ’ εξοχήν Πολεμιστής κι’ ἐπαναστάτης, εμπνεόμενος άι-ιό καθαρες ἰδεες
τοῦ άρματωλισμοῡ, Παίρνει μέρος, στήν
επανάσταση τοῦ 1854 καί πολεμάει με τούς
συντρόφους του στή μάχη τῆς ΚαλαμπάKaq. Ὅταν ἐγινε κατοχή άπὸ τίς ξενες δυνάμεις, θὲλησε νά επιτεθεῑ με τούς άντρες
του στά άγγλογαλλικὸ στρατόπεδα καί νά
Προξενήσει «Θόρυὸο» άλλά τήν τελευταῖα
στιγμή ύΠανεχώρησε, άφού Πείστηκε and
τόν ΚακαράΠη γιά τό μάταισ τῆςὲνεργειάς
του, Ἔτσι, περιορῐστηκε μόνο στήν anaγωγή ἑνός Γάλλου λοχαγοῦ, τόν ὸποῑο ap—
γότερα άΠελευΘὲρωσε. Σκοτώθηκε σε μονομαχία άπό το διώκτη του (Kai Παλιὸ του
σύντροφα) ύΠαξιωματικό Γεώργιο Μέγα,
τόν ὁΠοῑο ὅμως ιιρολαὸε v' άντιι-ιυροθολήσει Kai νά τραυματῑσει θανάσιμα (ιιΜάχη
τοῡ Ζεμενοῠιι). Γιά νά επανελθει, Πενήντα
χρόνια άργότερα, σάν «ἥρωας» τῶν μυθιστορημάτων «φουστανελλας», ὅπου Kai 8'
άποδειχθεῑ Πραγματικό χρυσορυχεῑο. Mé
τούς Πιό μετριοπαθεῑς ὑπολογισμούς (μεσος ôpoq κυκλοφορὶας 30.000 τεύχη X 100
συνεχή φυλλάδια), φέρεται ὅτι, Πουλήθηκε
σε Περισσότερα άπὸ 3.000.000 τεύχηέ MG:
συνεπακολουθα κερδη τουλάχιστον, εἵκοσι
φορες Πάνω άΠό τό συνολικο Προϊόν ὅλων
τῶν ληστειῶν Πσύ διεπραξεὶ...

Tüncx'lncïcrçéçœv Ἀρβανιτοβλὰχων

Χρηστος Ἀρ6ανιτάκης
ὁ μοιραῑος ἅνθρωπος
τοῡ Ζαῑμη
ΊΞΠικηρυγμενος καί σαραντάρης πιά
ὲτσιμάζεται νά κάνει, μαζί με τον άδερφά
TOU' Δημήτρη, τή «μεγάλη μπάζα» Πού θά
τούς «ξελασπὼσει» μιά γιά Πάντα. ΠαραδίΠλα, oi άφελεῑς Εὐρωπαῖοι ὲκδρομεῑς (δέκα
τά σύνολο), Πού δέν ξὲρουν φυσικά τί τούς
μέλλεται, άΠολαμΘάνουν τό άνοιξιάτικο
τοΠίο Kai άπαγγελουν κσμμάτια άΠό τόν
Ὅμηρο. Ξαφνικά, Kai χωρίς νά καλοΠάρουν
ε’ίδηαη 1i άκριθῶς συμ6αίνει, θρίσκονται
ὅμηροι. Ἀνάμεσά τους ὁ λορδος καί ἡ
λαίδη Μουγκάστερ, ὁ διαπρεπής δικηγορος Λόϋντ Kai ὁ τότε γραμματεας τῆς ιταλικῆς Πρεσθείας στήν Ἀθήνα. '0 Ἀρ6ανιτάκης στελνει τά μαντάτα στίς Ἀρχες Kai
κάνει ὃνειρα γιά τό «μέλλον» του. Ἑκτός
and τά Βαριά λύτρα, ζητάει τήν άμνήστευσή του, εκείνη τοὺ άδελφοῡ του, καΘώς καῖ τῶν «M:pr φσυστανελοφόρων»
τῆς εἰκοσαμελοῦς συμμορίας του. 'H άγ-

τώρα, πού εἱμαστε ἀγκνρσβολημένσι ἐὸῶ, δέν
ἐὕὸαμε κανένα καράβι νά τσακιστῆ στούς Βράῥχσνς.
- Μπορεῑ νάχη ναυαγῆσει ἀπό καιρὸ...
- Καί ξεβράστηκε τώρα;

- Ναί.
- Σά νά μήν τό πιστεύω.

- Ναί, ἂς πᾱμε.

Hand ἦταν ἠ καπετᾶνισσα Βασιλική καί πῶς
ἕγινε συναρχηγός τοῦ Σεχρέτη, θά τό ἑξηγῆ- h
σουμε στῆ συνέχεια τῆς ἅφῆγηόῆς Has.

Kb 0L ὁυό κουρσάροι, στρέφοντας τήν πΜῶ
on τῆς Βάρκας τους npôs τήν ξηρά, ἄρχισαν
νά κωπηλατσῢν μέ δύναμη, πλησιάζοντας ὀλοενα πρός τό μυστηριώδη ἐκεῖνο σκοτεινά ὅγκο
nod τούς εἶχε κινήσει τήν περιέργεια.

OC ὀυό λοιπόν αὐτοῦ κουρσάροι εἷχανε Syd
σέ μυά ἀπό τίς βάρκες τῆς πειρατικῆς γαλέρας
στό ψάρεμα. η
Καί, καθώς ἐψάρευαν, ἀντελήφθησαν τό ναυάγιο ἐκεῖνο στῆν ξηρά κω ἅπσφάσισαν νά διευθύνουν τη Βάρκα τους πρός ἐκεῖνο τό μέρος, γιά
νά ζὸοῦν περί τίνος ἐπρόκευτο,

7Ηταν ἀπόγευμα.

— Καί δέν κάνουμε τᾷτε ἕνα πρᾶγμα.
— Τί ;
— Nd πᾶμε νά ὺὸοῢυε Τί Εἶναῦ·

Ἠ σκηνή, πού ἀφηγηθῆκαμε, ὁμεὸραματιζόπωε
στόν κόλπο τῆς Γουμενύτσας, στίς ἐκβολές τοῦ
ποταμοῦ Καλαμᾶ.

- Νά nave ὥς τό γυαλό ἑ
- Ναί.
- Δέν βαριέσαυ â
_ Zduaïh ἔχουμε καί καμιά ôouÀLd;

Οἱ δύο κσυρσάροι, ὁ Μουχτᾶρ κε ὀ Βελῆς,
ἀνῆκαν 016 πλήρωμα μνᾶς πειρατμκῆς Ὑαλᾴῃς
πού ἀρχηγύνα της ἦταν ἦ καπετάνισσα Εασμλμκῆ.

— Δόκιο ἔχεις-

"Eva ἄλλο πειρατυκό πλοῑο, τό ἀρχηγευόμαω
ἀπό τόν ἑξωμότη Σεχρέτη, ἦταν τό ἀγκυροβοΜ-

- Τότε πᾶμε.

μένα σέ μικρῆ ἀπό τό πρῶτα ἀπόσταση.

Ἀπόσπασμα ἀπό ἕνα «ἡρωϊκό ἀνάγνωσμα,
χαρακτηριστικό για τήν χωρίς νόημα φλυαρία
του· ἀλλὰ μέ 16 «τρύκ» αὐτό ἡ ἱστορία τρα6άεισὲ μάκρος καίτό ἕνα φυλλάδι ,ἀκολουθεῖ 16 ἄλλο. T6 δίδαγμα ἔμεινε καί ἡ ἑλληνική
τηλεόραση 16 ἀφομοίωσε στά ἀτέλειωτα σήμριαλ...

μυθιστορηματων «φουστανὲλλας»)’
γλική καί Ιταλική Πρεσθεία δέχονται να
Πληρώσουν τα λύτρα καί Παραλληλα Πιεζουν τήν ἑλληνική κυθερνηση να ίκανοΠοιήσει καί 16 δεύτερο ὂρο τῶν αηαγωγέων. 'O τότε, ὅμως, Πρωθυῐτουργός Θρασύὸουλος Ζαῖμης εἶναι ανενδοτος καί δίνει
εντολή στή χωροφυλακή «να Πραξει τα v0μιμα-»1 Ἀι-ιοτελεσμα ή γνωστή στήν ὺφήλισ
«Σφαγή τοῦ Δήλεσι» (ἈΠρίλιος τοὺ 1870)!
Τουτεστιν, ol ληστες κατέσφαξαν τούς εὺγενεῑς ὃμηρους, 0i χωροφὺλακες εφτα αῐτό
τούς ληστες καί συλλαθανε ἅλλους τεσσερεις, στα αγγλικὸ κοιναὸούλισ ὸ ανθελληνισμὸς φτανει 016 ατιοκσρύφωμα του,
αιτειλοῡνται επεμὸασεις καί ή Ἐλλαδα
αποκαλεῑται - ηλεον «χώρα αγρίων», tch ἡ
«ικραταια» κυθερνηση τοῦ Θρασύὸουλου
ὲξαναγκαζεται σε ΠαραίτησηΙ

Για τή «Σφαγή τοι] Δήλεσι» ἓχουν ασχοληθεῖ διεξοδικα ὸ Ἰωαννης Σκουτερστιουλος, ὸ Ἀθανασιος Τσογκας καί Πολύ
Περισσότερο 0 Αἰμίλιος Ἀθηναῖος, στήν
τρισεθδομαδιαία «Ἰστορία τῶν Ληστῶν»
(Ἀθήνα 1975) καί ηια Πρσσφατα 6 T. Βουρ-

u Kunlnh Anfﬂuvnuiuwnnﬂ a (iv θύελλα μὶ μ’)
γιηιηνιῡη γυμνά,1γηνιισν may Τηυρκηλβηνων.

Καπεταν Ἀπέθαντοςι
ὁ μασκοφόρος, μαρμαρινος,
ἐκδικητής.

’Ὀταν 6 Μωαμεθ 6 B' (σύμφωνα με 16 Γ.
Τσουκαλα) τοῡ ἐδωσε τή χαριστική σιταθια,
σ’ αντίθεση με κείνους ιτού 16v ἐνόμισαν
νεκρό, αὑτός ὗεν Πεθανε, αλλα αιτλῶς
μ α p μ α p ω σ ε ! Πραγματι, εἶχε μαρμαρώσει, εἶχε δηλαδή Παγώσει γιατί, Πεφτσντας
κατω απὸ ἕνα δυνατώ κτύι-[ημα σΓιαθιοῡ
εἶχε γλυστρήσει αιτὸ 'éva ανοιγμα μιας

ὑπονόμου, σὲ μια στοα τοῦ Βυζαντινοῡ ἰ
ύδραγωγείσυ, Πού ἠτανε 1600 ψυχρή,
ὥστε oi σταλακτίτες σχηματιζαν θόλσυς
καί στῆλες. 'O Παλαιολόγος λοιι-ιὸν, (γιατί
Περί αὑτοῦ Πρσκειται), ι-ιὲφτοντας μέσα
στήν Παγωμενη κατακὸμθη, ὲΠαγωσε καί
διατηρήθηκε ζωντανός, μὲσα 0' ἕνα Πολυχρόνιο ünvo χωρίς ὂνειρα. T6 μαγικό φίλτρο Πού τοῦ εἶχε δώσει να ιτιεῖ μια Θεία του
μαγισσα (σύμφωνα Παντα με τό ὁμώνυμα
μυθιστόρημα τοῡ Τσουκαλα), κρατοῡσε
στή ζωή 16 αἶμα του, ὲνῶ ὂλο τό κορμί του
ἠταν ακίνητο, Παγωμενο, φαινσμενικα νεκρό. T6 μυστικο τῆς αθανασίας τοὺ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 16 ἡξερε μόνο
ἕνας ερημίτης καλόγερος 6 ὸι-[οῑος. Πηγαίνσντας στήν Πσλη ἐξ εΓιί τούτου, κατόρθωσε να εἰοχωρήσει στή μυστική κρύτιτη.
Ἐκεῖ Ποτίζοντας 16v Παλαισλὸγο μ’ ἕνα
αλλσ αντίδοτο, 16v ὲΠανεφερε στή ζωή. ‘O
Παλαισλόγος, κατα τό διαστημα τοῡ αἰώνιου αὑτοῦ λήθαργοι] του εἶχε ψηλώσει
Πολὺ, εἶχε γίνει σωστας γίγαντας. 'An6 τόν
καλόγερο ἐμαθε ὅλα ὅσα ε’ίχανε συμ6εῑ
016 κρατος του, αι-ιό τή μερα Πού εἶχε Πεσει ἡ Πόλη στα χερια τῶν Τοὺρκων, ὸτῐότε
κι’ αΠοφασισε να Περασει στή δραση. ΝτύΘηκε φουατανὲλλα, τσαρούχια κόκκινα με
φσύντα, φὸρεσε καί μια μαύρη Προσωιτίδα
για να μή 16v αναγνωρίσουν (;) καί, κρυφα,
ἔφυγε απὸ τήν Πόλη μαζί με 16v καλόγερο
καί Πήγανε 016 Μορια. 'An6 δῶ Kai Περα
αρχίζει ἡ τρομερή δραση του εναντια
ατσύς αιτιστους καί τούς ἐχθρούς τῆς na—
τρίδας του. Σε συνεργασία Παντα με 16v
«‘A6pa10 ἂνθρωποι· τρσμσκρατεῑ καί τρει-ιει θαθμηδόν τοὺς Τούρκσυς ε’ίς ατακτον
φυγήν, Βοηθώντας ἑτσι τα μεγιστα τήν ελληνική ἑτιανασταση. Κι· ὃταν Πια ἐπιτελεῖται 16 Τιτανιο αὑτό ἑργο του, καί δημιουργεῖται 16 Πρῶτο ἑλληνικό Βασίλεια, ἐξαφανίζεται αῐτσ τοῦ Προσώι-ισυ τῆς γῆς, με τόν
’ίδιο ακριθῶς τρόι-ιο 1-ιού εἶχε φανερωθεῖ...

0 AOI’ATO‘J ΑΝΘΙὮΠΟΣ ’Enôo-n: ι ΑΣΤΞῚΙὈΣ,
v1. 109 53 φ
('Al ιιιιὶ Ε Πιιπαῆημηῐαίυι) Σαυςιίωις

i
’Μαῦρος Καπετανιος
ἤ Ἀόρατος ἅνθρωπος
Προτοῦ ακόμα 6 Ἀλή Τεῐτελενλής γίνει
Πασσας στα Γιαννενα, ὅταν ἥτανε αῐτλός
λήσταρχος στα 6ουνα, ζοῡσε στα Ζαχσροχώρια τῆς Ἠι-ιείρου ὲνας γιγαντόσωμος
Ἕλληνας, 6 Νῑκος Ραδος, ὸ ὸι-ιοῑος εἶχε
αγαῐτήσει Kai αρραθωνιαστεῑ μια κοπελλα
6116 ενα κοντινό χωριὸ. Τήν ἡμέρα τῶν γαμων τους, ὅμως, 6 Σεχρέτης - ἕνας συχωριανός του noù τόν μισοῦσε γιατί... αγαΠοὺσε τήν αρραθωνιαατικια του - υόήγησε
τοὺς ληστες τοῦ Ἀλῆ, noü ἔπεσαν Πανω
στή γαμήλια τελετή, σκότωσαν τοὺς γονεῖς
του, αρτιαξαν τή νιόνυφη Kai Πληγώνοντας
τόν ’ίδιο, 16v ἓσειραν σιδηροδεσμιο στα
Πόδια τοῦ Ἀλὴ. 'O Ἀλῆς, στή συνέχεια,
κρατησε τή νιονυφη για 16 χαρεμι του Kai
γκρεμισε 16 Ραδσ σε μια 6αθια κι’ αῐτσκρυμνη χαραδα. Ἀλλα ὸ Νῖκος Ραδος - ὑστερα
αι-ιό δραματικες Περιτῐὲτειες - κατώρθωσε
να σωθεῖ (ὲνῶ ὅλοι τόν Πίστευαν νεκρό) Ki'
αργότερα με μια μαὺρη Προσωηίδα 016 μὲτωιτο ξαναγὺρισε στήν Πατρίδα του τήν
Ἥῐτειρο, ὅπου γρήγορα τ’ ὕνομα του Μαῦρος Καῐτετανισς - ἓγινε Θρύλος, σκορΠίζοντας τόν τρὸμσ καί τόν Πανικό στοας
Τουρκαλθανούς...1 (Δημιουργός του 6 συγγραφέας Γ. Τσουκαλας. Ἔκδοση τῶν Ἀλ.
καί Eù. Παιταδημητρίσυ, Σωκρατσυς 53
κ.λ.ῐ·ι., σε καθημερινα φυλλαδια τῆς μιας
δραχμῆς).
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τήν πλούσια λεία τους. Τήν ’ίδια στιγμή ορμαει κατα πανω τους καί τόν πρῶτο ποῦ
6ρήκε μπροοτα του, κι· αφοῦ τοῦ εγῦμνωσε τό στῆθος, τόν καρφωσε με τό δόντια του περα για πέρα (...). Τό δόντια του
ποῦ ἔσταζον αἷμα μπήχτηκαν μεσα 0'
εκείνη τήν τρομερη πληγή κί’ ἔπειτα μ’ ἕνα
απότομο τίναγμα, ό θρυκόλακας απεριψε
τό πτῶμα ποῦ σφόδαζε σκόμα καί καρφωσε
στα δόντια του τή ματωμενη εκείνη καρδιὰί...».
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Καπετάν Βρυκόλακας ὥρμησε, τὸν ἅρπαξε

σιδερένια του χὲριπ καὶ ἐμπηξε τὰ μὲ τὰ
δόντια του orb στῆΕος του.

Καπετὰν Βρυκόλακας
τό πρῶτο γκράν-γκινιόλ
«φουστανὲλλας»
'O καπετόν Βρυκόλακας ἡ Νῑκος Κατσὼνης (αδερφός τοῦ Λαμπρου κ.λ.π.) εἶναι ό
δεύτερος, κατα σειρα, «ἥρωαςη τοῦ Γ.
Τσουκαλῡ ποῦ ἑκανε «καριερα» μετα θανατον. «Ὅπως εἶναι γνωστόν», ὸ Κατσωνης
δολοφονήθηκε μεσα οτό σπίτι του, and) τό
φιλοξενοῦμενό του Ταχίρ Χότζα, ό ὸποῑος
στή συνέχεια - καί με τή θοήθεια τῶν τζοχανταραίων του - θίασε καί σκότωσε τή
γυναῖκα του Χρυσσῦλα, ἐθαλε φωτια στό
σπίτι του καί ἂρπαξε τό θιός του. Ἠ «εκδίκησή» του αρχίζει and) τόν ασκεπαστο,
ακόμα, ταφο του (παρισταμένων τῶν συγγενῶν, φίλων καί συχωριανῶν του ποῦ τόν
κλαῑνε με αναφιλητα), όι-ιου τήν τελευταία
στιγμή ανοίγει τό καπὲικι τῆς κασας καί πετέιγεται ἓξωί Χαρακτηριστικό δεῖγμα γραφῆς; «Τό πτῶμα εκινήθη μεσα οτό φερετρό
του. Μολονότι τό χαρακτηριστικὰ του εξακολουθοῦσαν vc’1 ἔχουν τήν θανάσιμον
εκείνη ὠχρότητα, εν τούτοις τό θλεφαρα
τρεμόπσιξαν, ᾱνσιξαν, καί τό θλεμμα τοῦ
νεκροῦ εξηκσντίσθη τριγῦρω. Ἔπειτα, μ’
Eva απὸτομο πήδημα, ό νεκρός εῦρεθη
ὄρθιοςυ. Καί λίγο παρακατωῑ «Τρεχοντας ό
Βρυκόλακας μπήκε στοῦς δρόμους τοῦ
χωριοῦ πού ὁ φόθος τῆς νεκρανόστασης
εἶχε ερημῶσει τελείως τῶρα. Στό μεταξύ σί
ληστες εἶχαν επιδοθεῑ οτή λεηλασία τοῦ
αρχοντικοῦ τοῦ Κατσῶνη, εἶχαν δολοφονήσει τοῦς ὺπηρετες, τό σπίτι τό ἐζωναν
φλόγες καί ή γυναῖκα του Χρυσοῦλα κείτονταν νεκρή στήν αὺλή μεσα σε μια λίμνη
and) αἷμα. Μπροστα στή φρικαλεα αὺτή είκόνα “ τῆς καταστροφῆς ό Βρυκόλακας
ἐὸγαλε μία κραυγή ἄλγους καί απόγνωσης.
Ta γιόλινα ματια τοῦ νεκροῦ Κατσῶνη
ὁναψαν από τή φλόγα τῆς εκδίκησης.
’Ἐφερε τό θλεμμα του τριγῦρω αναζητῶντας τοῦς ἐχθρούς. Τή στιγμή εκείνη oi δσλοφόνοι του, ποῦ δεν εἶχαν αντιληφθεῑ Θέ6αια τί συνεθη, θγαίνανε ἀπό τό σπίτι με
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Τζατζός
ὸ αἱμοδιψής
«Βασιλεῖς τῶν
Ἀπό τοῦς τελευταίους
όρεων» καί διάσημος, ἐντεῦθεν, «ἥρωας»
τῶν ληστρικῶν μυθιστορηματων τοῦ Κίμωνος Ἀττικοῦ (Αίμίλιου Ἀθηναίου), σε ήμερήσια φυλλαδια τῆς μιᾱς δραχμῆς.
Ἀφορμή, λενε, ποῦ ἐγινε ληστής σταθηκε
i:an γιατρός, εξ αἰτίας τοῦ ὁποίου πεθανε
ἠ γυναῖκα που «αγαπησε m0 πολύ ἀπό
καθε τί ὁλλο στόν κόσμο». ,Περιθόητος γιό
τήν πανουργία καί τό δολοφονικό του «ταπεραμεντο», φέρεται πῶς διεπραξε περισσότερους and ὲκατό φόνους, ὑπό τοῦς
όποίσυς, ὅμως, αποδείχθηκαν μόνο oi τέσσερεις (συμπεριλαμθανομενου κιΙ ἐκείνου
τοῦ γιατροῦ)1 Μεγαλῦτερη «επιτυχία» του
θεωρεῖται ἡ απαγωγή τοῦ γερουσιαστή Χατζηγόκη, πιό γνωστή σαν «ιληστεία τῶν Τρικόλων».

Ἡ «ἐθνοσωτήρια ἑπιινάσταση» τῆς 4ης Αὐγούστου τά ἀπαγόρῐυσι· μῦ τό αι’τιωλιιγικό ὅτι «προίτρεπίιν εἰς’πράξεις δίας» κατ’ ιῗπί πλέον «ὁιότι ὸιῑν
ὁιέποντο ἀπό τόν ἀπαιτωύμιῚΌ ("Carma πρός ni
σώματα ἀσφαλείας καί τάς νομᾲιυυς ἀρχάς τοῦ κράτους». Ἔτσι τά «ληστρικά» καί «ἡρωικά» καταργήθηκαν ὁλοσχερῶς καί (ίμιττίκλητα γιὰ νά ἐπανέλθουν ὁέκά χρόνια ἀργότιριι μαζίμέ τήν «ἀπελευθέρωαη». Οἱ κάποιες «μικρές» (ὶλλαγές, ὔέὸαια μυιάζουν νά εἶναι φανερές.
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ἶ ἶῖῃΑτ-Ριοτᾈκιι,ΑΝᾷζΝαεΜΑτΑ ι
|
AOANAIIDV TlorKA
1 TA OPHA TON EAMOZAAYQN
ιιι ι] summum EBNIKDI ειιιιιιιιιιι
Ο
’ἱιιίιιιιριιν nnlplumbv ἀνάγνωσμα θγαλμένρ ὑπὸ lbv
àyûva τῆς Ἕλληνιιῆς Φυλῆς, lvam’av ιῦν [υμροριιῦν
καί πρακτόρων mu [λρυιιιμοῠ mi Ἐρυθροο Φασιανοῦ.
Ο

'En': ni θᾱρη (malitu οιυιχιίυν lul ίίθίυιυν.
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Ὺ. ç,
Ὁ Γιρωιυιαστής κ, Χατζηγακης κιριππας ιιι-τά
τῶν κ.κ. Ραᾳτάκοι· ’(ἐκ (δεξιῶν) καί Μπαλιιὶκωιι ἐξ αριστι-ρῶν. μόλις (ἱᾳιχθιῗιιτιυν [κ τῆς
αἰχμαλωσίας των.

Καζατζιὸικύν φινὰλι· (κατά τό «ἡ μία (mi rngâônm/m' r']
ἄλλη ἀπό κακά xm’ﬂdmo...) καί ἡ «νέα κατάσταση πραγμάτων» πού, παρά τίς ὄποιες πρυσὸοκίες, ôl'v κράτησε καί τόσα
πολύς ο( «πνευματικοί» νυνι-ῖς τοῦ «Θυῑλλώὸυνς Ἐθνικυῡ
Ἐκόικητοῡ», Ἀθανάσιος Τσόγκιις καί Δημήτρης H5911thκης, «ι’πί τῇ ὕάσῃ ἐπισήμων στοιχείων καί Ικθιίσιων» ντιί μέν
τά οἰκονόμηιηιν ἐθνικῶς. πλήν ὅμως πού ἁναγκὰυτηκαν νά κυκλοφτιροῦν σςιιίὸυ μέ τό μπύρ κατι-(ἱεισμένο μέχρι τά φρύdm. '0 πρῶτος κατάντηαι· μόνιμος ἀρθρυγριίφος πιριυὸικιιῦ
τῆς ἀατυνομίας καί ὁ àrün‘goç quvr (d'rqur/ uni Ληξιιιρχι Io.
μέ τύ (ιΙτιολιιγικό ὅτι ι·[χαν τυπίσι-ι τύ νεῦρα τον, κι“ ἀπ’ιὶ Περατζάκης ι’ῑγινι· Πιῃωτζιὶκης,,.]

Οἱ λη (nié;
Τοῦ E. Ϊζ. Χομπσμπάουμ
Υ) Ε. Τζ. (Υθμῖτθμῗῐάθιῇὶι (Πιὶ ίῗιύλίω του «Οἱ ληστός» (που
ἔχει ιῖκὸωθϊῖ καί ("f2 ἑᾸᾸΙῙΊῚἌά) ἐξετάζω ἀυαλιιτικά - καί μί
(ῙΠΗΖΓῘΜ ἀἭῖ Τιθλλῑξ Z0391"; · Τό κωινωνικό (ραινόμεψω τῆς λι]στωκρατίας.

Ἀπώ τύ ίῖίϊῖλῐο mu αὐτό, rîvuôwtoozz'z'vo11,111 ἑὸιῦ χαρακτηριστικά (ὶπωσπάσματας
Σέ γενικὲς γρῦμμὲς ῆ κοινωνική ληστεία εἶναι φαινόμενα τοῦ
Παρελθόντος. συχνά. ὅμως ἑνός Παρελθόντος κοινοῦ. 'O σύγχρονΟς κόσμος Τῆς ëôwoe ËVG Θῦνῦτηφόρο πλῆγμα αν καί εἶχε αντικαταστήοει τίς ηρωτόγονες καί έγκλημσῃκες της μορφὲς,
Ποία θέση, üv ἔχουν Béon Βὲθαια, κατέχουν 0'1 ληατές α’ όλες
ΟὺΤὲς Τίς ὗῑῦμσρψώσεις Τῆς Κοινωνίαςς Σαν ατομα, δέν εἶναι τελείως πολιτικοίή καινωνικοί ὰνΤὰρτες, οϋτε ὅμως κι έπαναατατες,
εἶναι ἁπλούστατα. χωρί’(ῡὶ “OÙ ἀρνοῦνται να ύπσταχθοῦν καί γι’
GÙTÔ Εεκόὸουν and ΤΟύς ὅλλοος αγρότες ἤ πιό απλα ακόμη εἶναι
αντρες πού Θρίσκονται ἐξω ὰῐῑό Τη αυνηθισμένη τους απασχόληαη
καί έξω από τήν Ταξη ΤΟυς Kùî κατα αυνέπέια αναγκαζονται να
ὃγαίνουν στήν παρανομία καί να επιδίδονται οτό «ἔγκλημα». Γενικα εἶναι κατι λιγότερο από συμπτώματα κρίαης κι έντααης ατό
έσωτερικό τῆς κοινωνίας στῆν ὁποία ζοῦνε - συμπτώματα ὅπως
εἶναι ἡ έλλειψη τροφίμων, Οἱ λοιμοί, οί πόλεμοι, ἡ κι αλλα πού
προκαλοῦν τήν διάλυσῆ Τῆς ΚΟΝωνίας τους.
'H ληατεία λοιπόν δέν εἶναι απὸ μόνη της ένα πρόγραμμα τῆς
αγρστικῆς κοινωνίας, ἀλλὰ μιό μορφή αὐτονομίας για να ξεφύγει
καποιος από είδικές αυνθῆκες.
O'1 ληατές. ἐκτός από τή θέληαή τους ἠ τήν ίκανότητα τους v'
αρνηθοῡν τήν ατομική ὺποταγή. δέν έχουν διαφορετικές ίδέες
από ἐκεῑνες πού ἔχει η αγροτική κοινωνία (ἠ μέρος αύτῆς) τῆς
ὁποίας ἀποτελοῦν τμῆμα. Εἶναι ανθρωποι τῆς δρααης κι όχι ἰδεαλόγοι ἢ προφῆτες ἀπ’ τούς ὁποίους μπσρεῑ κανείς να περιμένει
καινούριες ίδέες ἡ καινούριους πολιτικοκοινωνικούς τρόπους Op—
γανωσης. Εἶναι αρχηγοί μέ σιγουρια καί σκληρότητα, μέ δυνατή
ΠβοῦωΠῑΚόΤΠΤΕΙ KGÎ UTPGleTlKÔ ταλέντο, έτοιμοι για να παίξουν
τό ρόλο τους. Τό ὲπαγγελμα τους εἶναι ν’ ανοίγουν τό δρόμο κι όχι
να τόν ανακαλὺπτουν.

Μερικοί ὑπ’ αύτούς τούς αρχηγούς - ληατές, ατή νότιο Ἰταλία
αναμεαα στό 1860 καί τό 1370. ὅπως ἠταν ό Κρόκσ καί ό Νίνκο
Νανκο έδειξαν τέτσιο ταλέντο αρχηγείας πού πρακαλεααν τό θαυμασμό τῶν ὸξιωματικῶν πού τούς πολεμοῦσαν, αλλα αν καί «τα
χρόνια ληστείας» εἶναι ένα απανιο παραδειγμα μίας σπουδαίας
αγροτικῆς έξέγεραης, πού τήν πατροναρανε οί κοινωνικοί ληατές,
οἱ αρχηγοί τους δέν ζήτησαν σέ κανένα an’ αύτούς πού τούς ακολουθοῦααν να καταπατήσουν τη γῆ καί πολλές φαρές φανηκαν
ανίκανοι να ακεφθοῦν μια «αγροτική μεταρρύθμιαη», ὅπως θα λέa
ε
’
ερα.
Y “[μό ῗῃὲόγραμμα» τῶν ληστῶν, ὅταν εἶχαν πρόγραμμα, ἠταν να
ύπερασπίζονται ἤ να αναστηλῶνουν τήν παραδοαιακή ταξη, να
κατακυρώνουν τα πραγματα, «ὅπως θαπρεπε να εἶναι» (δηλ. για
τίς παραδοσιακές κοινωνίες, ὅπως πιατεύσνταν ότι ἠταν α’ ένα
παρελθόν πραγματικό ἡ μυθικό), 0'1 ληατές έπανόρθωναν τα
σφαλματα, τιμωροῦααν καί έπσιρναν έκδίκηαη για τίς αδικίες,
χρησιμοποιώντας Eva κριτήρια πιό γενικό δικαιοσύνης κι έπιείκειας ατίς σχέσεις αναμεαα σταύς ἀνθρώπους γενικα καί εἰδικώτερα αναμεαα ατόν πλούσια καί τό φτωχό, αναμεσα στό δυνατό
καί τόν αδύνατο. Αύτός εἶναι ένας μετριοπαθής σκοπός πού αφηνει τόν πλούσια να ἐκμεταλλεύεται τό φτωχό (δίχως όμως να ξεπερνα τα γνωστα παραδοαιακα όρια πού γίνονται αποδεχτα σαν
«δίκαια»), τόν δυνατό να καταπιέζει τόν αδύνατο (μέσα ὅμως στα
πλαίσια τῆς αμεροληψίας χωρίς να Εεχναει κανείς τα ἠθικα καί
κοινωνικὰ του καθήκοντα).
Ἠ ληατεία δέν ζητα να μήν ύπαρχουν αφεντικα, κι οϋτε περιμένει οί αφενταδες να σέθονται τίς γυναῖκες τῶν ύπσταχτικῶν τους,
απαιτεῑ ὅμως όταν πηγαίνουν μ’ αύτές τίς γυναῖκες να μήν ξεχνανε έπειτα να δίνουνε μια μόρφωαη ατα νόθα τους παιδία. Oi
κοινωνικοί ληατές, μ’ cum τήν έννοια εἶναι μεταρρυθμιστές κι όχι
ἐπαναστατες.

Μεταρρυθμιατική ἤ έπαναατατική ἡ ληστεία δέν αποτελεῑ μια
κοινωνική κίνηση. Μπορεῑ ὅμως να παίζει ρόλο αντικαταατατη,
ὅπως όταν oi αγρότες θαύμαζαν τόν Ρομπέν τῶν Δααῶν σαν
ύπερααπιστή τους, γιατί ένοιωθαν τήν αναγκη μιας καποιας περιααότερης θετικης δρααης από τούς έαυτούς τους. Μπορεῑ ακόμη
να θεωρηθεῖ ααν ύποκαταατατο τῆς κοινωνικής κίνηαης, όταν ή
ληστεία αυστηματοποιεῖται μέσα από σκληρούς καί μαχητικούς
αγῶνες τῆς αγροτιας, καί ανακόπτει τήν αναπτυξη αλλων μέσων
παλης. Τό κατα πόσον αύτό πραγματι ουμθαίνει δέν έχειαπσδειχθεῖ μέ θεθαιότητα, αλλα φαίνεται πιθανό.
'O ληστής δέν εἶναιμόνο ένας αντρας αλλα κι ένα αύμθολο. (...)
'O μύθος τοῦ ληστῆ αναμεαα στούς ’ίδιους τούς αγρότες εἶναι
ίδιόρρυθμος, γιατί παρ’ όλη τήν απέραντη προσωπική γοητεία τῶν
πιό φημισμένων παρανομῶν, ἡ φήμη τους εἶναι μαλλον ἐφήμερη.(...) “Υστερα από έναν αριθμὸ γενεῶν, ἡ αναμνηση ένός ατόμου συμπλέκεται μέ τη αυλλογικη εἰκόνα τῶν μυθικῶν ἡρώων τοῦ
παρελθόντος, ό ανθρωπος αφομοιῶνεται από τό μύθο καί τόν τελετουργικό αυμαολιαμα, γι’ αύτό ἡ ἥρωας πού ουμΒαίνει να διαρκεῖ πέρα απ’ αύτό τό όριο, (...) δέν μπορεῑ για πολύ v‘ αντικατααταΘεῑ ατή δομή τῆς αληθινῆς ίατσρίας. (...) Ἠ θλιθερή, πιθανή
αλήθεια εἶναι ὅτι οί ἥρωες τοῦ παλιοῦ καιροῦ ἐπιζοῦν ακριθῶς
ἐπειδή δέν είναι μ ό ν o οί ἠρωες τῶν χωρικῶν.(...)
'O μύθος τοῦ ληστῆ γίνεται ἐπίσης κατανοητός καί σέ ύψηλα
αατικοποιημένες χῶρες, πού διαθέτουν ακόμη Eva μικρό κενό
χῶρο για φαντασία τοῦ «παρελθόντος» ἡ τοῦ «γουέατ», για να
τούς θυμίζουν ένα ἡρωϊκό παρελθόν πού μπορεῑ ναναι τελείως
φανταστικό καί να παρέχουν ένα συγκεκριμένο locus για νοσταλγία, ένα αύμθολο παλιας καί χαμένης αρετῆς ατήν ύποθετικα
ἰδεαλιστική περιοχή ὅπου (...) ένας ανθρωπος μπορεῑ να όνειρευτεῑ ένα καταφύγιο για τόν έαυτό του, όταν ἡ καταπίεοη τσῦ πολιτισμοῦ γίνεται ααφυκτική.(...)
’Υπαρχει ἐν τούτοις, μέσα ατην εἰκόνα τοῦ ληατή, τόσο στό φιλολογικό τομέα, όαο καί ατό λαογραφικό πού μας προσφέρεται,
κατι περισσότερο από ένα ντοκουμέντο τῆς αύγχρονης ζωῆς ατίς
καθυστερημένες κοινωνίες, ἡ νοσταλγία για τή χαμένη αγνότητα
καί για τήν περιπέτεια στίς προηγμένες κοινωνίες. Εἶναι αύτό
ακριθῶς, πού απομένει, όταν απογυμνῶαουμε τό τοπικό καί κοινωνικό πλαίσια τῆς ληατείας; μόνιμη αυγκίνηοη κι ένας μόνιμος ρόλος. ’Υπαρχει, ἐλευθερία, ήρωϊαμός καί τ’ όνειρο τῆς δικαιοσύνης.

Σέ μια κοινωνία, ὅπου oi ανθρωποι ζοῦνε κατω από συνθῆκες
δουλοπρέπειας, σαν ἐξαρτηματα μεταλλικῶν μηχανῶν ἠ ααν κινητα μέρη ανθρωπίνων μηχανῶν, ό ληατής ζεῖ καί πεθαίνει χωρίς
να ακύθει τό κεφαλι. Ὀπως εϊδαμε, όλοι οί μυθικοί ληατές δέν αντέχουν στό χρόνο για να αυνεχίαουν να τροφοδοτοῦν τα δνειρα
τῆς αατικῆς μσταιοδοξίας. Στήν πραγματικότητα, σχεδόν κανείς
από τούς μεγαλους ἱστορικοὺς ληατές δέν ἐπέζησε στα μετασχηματιαμό της κοινωνίας από αγροτική αέ θιομηχανική, ἐκτός αν
ἡταν πρακτικα αύγχρονοι τῆς τελευταίας, ἡ αν από πολύ παλια είχαν Βαλααμωθεῑ από τή λογοτεχνία, τό μόνα ανθεκτικό μέσα μέσα
στή φθορα τοῦ χρόνου.(...)
Γι’ αύτό οἱ ληατές ανήκουν στην αναμνηατική ίστορία πού διακρίνεται καί ξεχωρίζει από τήν έπίσημη ἱστορία τῶν θιθλίων. Ἀποτελοῦν μέρος αὐτῆς τῆς ἱστορίας πού δέν εἶναι τόσο ἡ αποτύπωαη
τῶν γεγονότων κι ἐκείνων πού τα διαμορφῶνουν όσο τα σύμθολα
τῶν στοιχείων πού ἐλέγχονται θεωρητικα ἐνῶ ατήν πραγματικότητα εἶναι ανεξέλεγκτα καί τα όποῑα προσδιορίζουν τόν κόσμο τῶν
φτωχῶνῑ τῶν δικαίων θααιλιαδων καί τῶν ανθρώπων πού φέρνουν
δικαιοσύνη στό λαό. Γι’ αύτό ό θρύλος τοῦ ληατή διαθέτει ἐκείνη
τή δύναμη πού μας δονεῖ. “Ἀς αφήαουμε τόν τελευταῖα λόγο τοῦ
’16αν “Ολμπραχτ, πού ἐγραψε καλύτερα από καθε αλλον w αύτας
'O ἅνθρωπος έχει μια αχόρταγη νοσταλγία για δικαιοσύνη. Ἐπαναατατεῑ μέσα στήν ψυχή του ἐναντίον καΘε κοινωνικῆς διαταγής
πού τοῦ ἀρνεῖται αὐτή τήν δικαιοσύνη, κι ὂποιος κι αν εἶναι ὸ κόσμος μέσα ατόν όποῑο ζεῑ κατηγορεῖ καί τήν κοινωνικὴ rain, κι
ὁλόκληρα τό ύλικό σύμπαν για τήν αδικία. 'O ἅνθρωπος ἔχει μέσα
του ἕνα περίεργα καί Πεισματαρικο κίνητρο να Θυμᾱται να σκέπτεται καί να αλλὰζει τα πράγματα· έπί πλέον οέρνει μέσα του την
ἐπιθυμία ναχει ἀτί δέν μπορεῑ ν’ αποκτήσει - έστω καί μέ τήν
μορφή τοῦ παραμυθισῡ. K1 cum εἶναι ϊσως η 6αση τῶν ἡρωϊκῶν
μύθων ὅλων τῶν έποχῶν, ὀλῶν τῶν Θρησκειῶν, ὅλων τῶν λαῶν, κι
ὅλων τῶν τάξεων.
E. Τζ. ΧΟΜΠΣΜΠΑΟΥΜ; «OI ΛΗΣΤΕΣ», “Ξκδόσεις «Βέργος», 1975.
Merc’uppaan: Φαίδρας Ζαμπσθᾱ - Παγουλατου.
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ΕΝΑΣ ΔΡΑΚΟΣ ΘΥΜΑΤΑΙ...
(Ἀπομαγνητοφωνημένος - τό κατά δύναμη - μονόλογος ἑνός ,παλιοῦ δημοσιογράφου καί κατ’
ἐπάγγελμα ληστρικογράφου, ὅπου ὁ «εὐτυχής» αναγνωστης ἔχει μία καλή εὐκαιρία νά μάΘει _
ὀλίγα 011’ ὅλα καί μέ «νόημοων περί τῆς ψηνικής έπανάστασης, της ληστοκρατίας, τοῦ Ντα6έλη,
τοῦ Τζατζᾱ, 100 Γ ιαγκσύλα τζούνιορ, 100 «Γ εωργίου 100 Μέγα», των «ἡρωϊκῶν» ἀναγνωσμάτων
1100 άπαγόρευσε 0 Μεταξάς καί ἐπιπροσθέτως πῶς κό6εται μέ τήν «πρώτη» ἕνα κεφάλι, γιατί
όσο κι’ άν φαίνεται πράγμα εὸκολο, θέλει K1’ 0010 1r’1v πέχνη» του. Ἀκόμα, μπορεῖ κανείς νά
μάΘει γιά τίς «Λευκές άδελφές τοῦ Ρασπούτιν» καί 10 κυριότερο, γιατί δέν έθαλε «λουκέτο» η
«Ἀπογευματινή» έκείνη τή Δευτέρα.
νΟσο K1’ άν σάς φαίνονται άσχετα ὅλα αὑτά μεταξύ τους, πιστέψτε 10, δέν εἷναιΙ)
(...) Κατ’ ἀρχήν ήτανε οὶ κλέφτες καί oi άρματωλοί. "£101; Ναί]
Μετά γίναν ἕνα, έγιναν ὅλοι «κλέφτες». Δηλαδή ἐκεῖνος ὁ ἄκληρος
κόσμος, 1100 £5y01001r1x5 0110 τούς καιροσκόπους καί τούς
πολιτικάντηδες, καί πού προκειμένου νά ζήσει καί νά 6ρεῖ 10 δίκιο
του, άναγκάοτηκς νά Βγεῑ 010 κλαρί. Κι’ ἐπειδή, πῶς νά τό 11001.15,
μπορεῑ νά ἠτανε ληοτές, ἀλλά προστατεύανε 10v K00110, 10v
ΒοηΘάγανε, ξέρω γώ πῶς, ἐπῆραν τήν αὐτή τους καί μπήκανε οτό
Θρύλο. Κι’ έχουμε πάρα πολλούςί Ὁ Τοόκρης] Ὁ σιδερένιος
προσωπιδοφόρος. ‘O καπετάν Θοδωράκης Γρίθας] 'O
Κατσαντώνης] 'O N-raôdtqç! 'O Τζατζάς] “Ο... ὸ Γιαγκούλας, ὁ
Τσουλής, ὸΠαπακυριτσόπουλος, ὁ Καλαμπαλάκης, ὸ Ντελής... ὁ
Μπίμπησης, ὁ Ἰωάννης ὁ Μέγας, ὁ Καπε-Γάν Μαῦρος...
Χιλιάδες] Ἐχω γράψει γιά τούς πιό πολλούς. Χιλιάδες σελίδες, 0015
601101101 πόσες ὰκριθῶς. 'O Τουρκοδήμος, νά 1100115, φοθερή
Ιστορία. Καί παλληκάρι μέ τά ὅλα 100! Ἤτανε oi παλιοί πολεμιστές
τῆς ἑπανάοταοης, κουροάροι καί άρματωλοί, 1100 γίνανε ὕστερα
ληοταί τοῦ πῡλάγους καί τοῦ Θουνοῦ. Ἤτανε πάρα πολλοί, 0015
ἕνας - 0015 δυό] Ἐγώ 10 ἔχω ἐρευνήσει πολύ 0010 10 θέμα. Πήγα
καί 010 μέρη 1100 ζήσανε αὐτοί oi 0v6pw1101, γνώρισα μερικούς
01r0 δαὺτους, ἕψαξα στίς παλιές ἐφημερίδες. Πηγα καί 010
Ἀνάπλι, κάτω στίς φυλακές τοή Παλαμιδίου, ό μόνος
δημοσιογράφος 1100 τίς ὲπισκέφτηκε, κατέθηκα μέσα στίς οτέρνες
πούχανε τούς φυλακισμένους - έχει καί τήν ὀνομασία της η κάθε
μιά - ἐκεῖ πούχανε ὰλυσοδεμένο τόν Κολοκοτρώνη. Κατεθαίνεις
κάτι φθαρμένα, πέτρινα, οκαλιά κάτω 0110 τή γῆς. Θυμᾱμαι,
μάλιστα, πώς γιά νά K015600115 έκεῑ πέρα, μᾶς Βοήθησε ἕνας
παλιός κατάδικος, ὁ Θεοχάρης. ‘O Θεοχάρης, ὁ ὁποῖος ήτανε
μέγας ληστής στά νιάτα του μέχρι 1100 τόν πιάσανε μιά μέρα oi
χωροφύλακες, ἔδειξε καλή διαγωγή καί πήρε χάρη, δέ τόν
ὰποκεφάλιοαν ὅπως τούς ἄλλους, έγινε καί φύλακας μάλιστα 100
Παλαμιδιοῡ. Ἕνας 0110 τούς τολευταίους νά ποῡμε. Αυτόνα,
λοιπόν, ὅταν ξαναπήγα μέ 10v Ἰωνᾱ τό φωτορεπόρτερ, εῘχα μαζί
μου καί μᾱς έδειχνε τά κατατόπια. 'O γιός του, ὁ ὁποῖος μάλιστα
ήτανε καί άναγνώστης μου καί θαυμαστής μου — πολύ τοῦ άρεοαν
10 «ληστρικά» πού ἓγραφα - μᾶς εἶχε δώσει τίς λαμπάδες τοῦ
γάμου του... χέ, τό θυμᾱμαι 0010 10 πρᾶγμα, σά νᾰναι τώρα, καί
μ’ 0010 10 φώς κατεθήκαμε ἐκεῖ κάτω στά μπουντρούμια, δέν
ὑπῆρχε ἀλλο. Πήγαμε ἐκεῖ άκριθώς 1100 εἴχανε φυλακίσει 10v
Κολοκοτρώνη μαζί μέ 10v Πλαπούτα K1’ έτοιμαζόντουσαν, λέει, νά
τούς κόψουνε τό κεφάλι, ενπάσει περιπτώσει φοθερή ἱστορία.
Ἀπό γεγονότα; Ποιά νά πιάσεις καί ποιά v’ ἀφήσεις δηλαδή. 'H
«Σφαγή 100 Δήλεοι» γιά παράδειγμα. Ἤτανε μέ τούς
Ἀρθανιτάκηδες τούς περιΒόητους, εἶχε Θουῑξει 0 κόσμος K1’ 0
ντουνιάς, ἔχω πάει καί κεῖ πού λές, σάν «έπιτόπια» ἔρευνα νά
ποῡμε, νά δέστε 0010, 0X1... ἐκεῖνα, 0010 100 «@11000p00»,
μάλιστα 0010. Ἤτανε καί 10 «Φάντασμα τοῦ Παλαμιδιοῡ», άλλη
Ιστορία καί τούτη. Ἤτανε ἕνας ληστής 1100 10v εἴχανε δέν ξέρω K1’
ἐγώ πόσα χρόνια θαμένο 0’ 0010 10 1.11100v1p001110, 1p10v10 00p0v10, μπορεῑ καί περισσότερα, φοθερά πράγματα. Ἐκεῖ μέσα
γέρασε. Κάτω 0110 τή γη τόσα μέτρα, 0015 φὼς - 0015 110p060po,
0015 τίποτα. Τόν 8γάζανε μόνο μιά φορά τό χρόνο πάνω στίς .
ἐπάλξεις 100 Παλαμιδιοῡ, ν’ άντικρύσει λίγο ήλιο καί νά ζεσταθεῑ,
κι’ ὕστερα πάλι κάτω μέχρι 1100 πέθανε.Μετά εῙναι καί 1’ άδῶφια
oi «Χοντρογιανναῑοι», εῙναι πάρα πολλοί... Τί νά σάς πρωτοπώ]
ΑΙ... 0 «K011510v Μαῦρος», ὸ περίφημος Ἰωάννης ὸ Ἀργυρός,
μέγας ληστής τοῦ λόγου του, καταγόταν μάλιστα κατευθείαν 0110
10 Βυζάντιο, 0110 10 001' τῶν Ἀργυρων, 0v ἔχεις ἀκουστά.
Φοροῦσε, λένε, μαύρη φουοτανέλλα, μαῦρο τουρμπάνι, μαύρη
καπότα, μαῡρο πουκάμισο, ὅλα μαῡρα τά φορούοε καί στό
οτήθος εῙχε κεντημένη μέ άσημένια κλωστή μιά νεκροκεφαλή.
Ἰωάννης ό Ἀργυρός, ὁ ἑπωνομαζόμενοε καί «ληστής Φάντασμαι),
36

Ὁ «αιμυχαρης» M10111; «K117111011 Θεοχάρης», ἀήῑοῦ πριῖιτιι ἀμνηστεύθηκε
«λόγω εἰλικρινοῦς μεταμελείας», ἕγινι φύλακας uni «ἀξιοθέατα» τοῦ Fla/{(1111ὁίου· στήν πραγματικότητα «κάρφωσε» τούς πολιούς συντρόφους mu προκειμένου νά σώσει τό m‘y/(1M του. TH1011 ἀπό τούς ἔλάχιστους ἐκείνους ληστῦς πού
πέθαναν σέ κρειῖάτι κι’ ἀπό φυσικά θάνω-ο...

γιατί μποροῡοε, λένε, νά θρίσκεται καί νά πολεμάει τούς
χωροφύλακες σέ δύο καί τρεῖς μεριές ταυτόχρονα] Τώρα πώς
γινότανε 0010 εῙναι μιά άλλη Ιοτορίαί Δέν ήτανε ἕνας, νά ποῡμε,
ἀλλά δύο] Δύο δίδυμα άδέρφια, πού έμοιαζε ὸ ἕνας μέ τόν ὰλλονα
σάν δυό σταγόνες νερό. ‘O πασάς 1100 τόν έπιασε ὅμως δέν τό
ήξερε 0010 10 11p0110. Τήν ώρα 1100 τόν κρεμοῡσαν αὐτός, λέει,
yüoryc καί κορόϊδευε, ἓδωοε μάλιστα καί p01v15600 100 11000, στίς
δώδεκα τό Θράδυ νά 10v περιμένει έξάπαντος] ‘O Τουρκαλάς
γέλασε εἰρωνικά καί 100115 «Bd σέ περιμένω V0 111on5 καί μιά
ρακί». Πέρασε η μέρα, νύκτωσε, στίς δώδεκα άκριθως ὰκουσε ἕνα
φοθερό Θόρυθο στή στέγη του καί τά τζαμικάλια του νά
σωριάζονται συντρίμια στά πόδια του. Κέρωοε 0 ἅνθρωπος 0110
10 90060 100, λένε, μάλιστα πώς τάκανε πάνω του, τέλος πάντων]
Σημασία εῙχε πώς ό «Καπετάν Μαῦρος» εἶχε κρατήσει τό λόγο του.
Ὀ Νταθέλης ήτανε 0 πρῶτος άρχιληστής. Χάλασε κόσμο KI’ αὑτός.
'O «Ἰωάννης ὁ Μέγας»,ήτανε τό πρωτοπαλλήκαρό του νά 1100115,
0 μπιστικός του, 1100 έπωφελούμενος 10v 115pi άμνηστείας νόμο,
1100 εἶχε Θεσπίσει η πολιτεία, προκειμένου νά Θάλει μιά τάξη, ἕνα
λογαριασμό, γιατί εῙχε χάσει π αυγά της καί τά πασχάλια της,
παραδώθηκε κι’ έγινε άνθυπολοχαγός τής Χωροφυλακής, 0110 τήν
ὁποία καί άναδείκτηκε. Ἣξερε, Βλέπεις, τίς συνήθειες, τά χούγια,
10 λημέρια τους. Στό Νταθέλη ὅμως ἔτρεφε μιά παθολογική άγάπη
KI’ ἑκτίμηση, άλλά τί νά κάνει, 1'00 δώσανε διαταγή κι’ ἔπρεπε νά
ὑπακούσει. Δέν πήγε ὅμως στό μουλωχτό. Μήνυσε 100 Νταθέλη,
δίνουνε ραντεθού κάπου στή Λαμία, ἕτσι ὅπως άνεθαίνουμε μέ τό
τραίνο φαίνεται αὐτή η τοποθεσία 1100 000 μιλάω, συναντιῶνται,
κάνουνε γλέντι τρικούθερτο καί 010 φινάλε μονομαχοῡν σάν
άντρες, ὅπου καί σκοτώνονται K1’ oi δυό μαζί, ὸ ἕνας 0110 10 Βόλι
τοῦ άλλου. ’Ὀλα 0010 1100 ἔχω γράψει δέν εῙναι φαντασίες. ’Ὀλα
εῙναι ἀλήθεια] Στά πενηντατέσσερα χρόνια 1100 κάνω αὐτή τή
δουλειά δέν ἔγραψα 0015 ἕνα ψέμμα. Μπορεῑ νά τά διάνθιοα,
μπορεῐ νά τά στόλισα, ἕτσι γιά νά συγκινήσω τοὺς άναγνώστες,
άλλά ποτέ δέν ἕγραψα ψέμματα. ’Ὀλα εῙναι ἀλήθεια] ’Ὀλαί Oi

ὴμερΟμηνῐες, πού σεἶῐς λέω, ποθ TÎÇ Θυμάμαι δηλάδή; ΙἈμα ἥτανε
ψὲμμαΤά Θὰ Τίς 6L’Pôyouva; ’ΌΧί πέστε μου...
(...) Ποῡ τό ἓθρισκα αὑτό τό ὺλικόι Na σᾶς παι... Kaf ἀρχὴν
E‘PC’YOr ὅλη T’i ῦΚὸνΓΙ τῶν 6ι6λιοθΓΙΚῶν. Ἀνέτρεξα εἰς τά παλιά
KEI’prVOr καί TÏÇ ἐφημερίδες. ’ἈρχΙΟΟι ἀπό την «αὐτη» τοῦ
ἑΥΚᾸῙϊμάτοει Τιώς T’iV λένε, την.,· Τὴν... τό «Ἔγκλημα στην Ἐλλάδα»
νά ΠΟῡμε, τόν WON/K6 νόμο, ξέρω γω τί αύτόι, ὅ,τι ἀνεφέρθη εἰς
Tic παλιες ἐφημερίδες, Toü 1800 τόσο, ἀπὸ κει περα δηλαδή, και
σιγά - σιγά μελετώνΤας ὅλα αὐτὰ τά ὀνόματοι καί τά περιστατικά.
Διάφορες περιπτώσεις] ”Ας ποῡμΕ ὴ «Ληστεία τῆς Πέτρας» ἢ η
«Σφσγή στό Δήλεσι» πού σᾱς εἶπα προηγουμένως, ἡ τούς ἀλλους,
Πῶς Τούς λέΥανΕ, ΠΟύ αἰχμαλώΤΙΟοιν κατζάμ ὑπουργό τῶν
Ἐσωτερικῶν καί ζηΤὰγανε λύτρα, ζητάγανε ἀμνηοτεία, τά μαλλιά
Τῆς κεφαλῆς TOUC ζηΤάγανε, τόν «ἄλλο» πού εῙχε ἀπαγάγει τόν
eioayydéa, διάφορα τέτοια, κάΤΟε νά ἀνατρέξῶ καί νά σού πῶ,
χιλιάδες πράγμσῖα, γιά νά δεϊς δηλαδή πώς ἠτάνε ἀλήθεια, δέ
Τᾶθγαζά άῖῑό Τά μυαλό μου. '0 Νταθϋης, πού λέγαμε. Μεγάλη
ἱστορία] Καί Ti δέν ἔχω γράψει γ1’ αὐτόν... ούουουου... ού...
(...) Ναί, νά Οάς Πώ πῶς ἀρχισα αύτη τη σειρά μέ τά «Μεγάλα
μσχαῐριοι», Μπήκανε σέ μιά μεγάλη ἐρεύνα πού έγινε ἐξ ἀφορμῆς,
δηλαδή... ἅς τό πάρουμε πιό αὑΤόι... η «Ἀκρόπολις» εῙχε πέσει καί
ἔπι. UTE νά Πάρει φύλλα καί σκεφΤήκαμε ὅτι μποροῦσε νά πιάσει
αύτό μέ τοὺς πσᾸΙΟύς κακοποιούς...’ Πηγα λοιπόν στην Ἀσφάλεια,
πηρα Eva ἀστυνόμο φίλο της «ΔΙώξεως» καί πηγαμε στά λημέρια
τους, ὲκεϊ σΤά Θράχιοι τῆς Πειραϊκῆς χερσονήσου. ‘H Πειραϊκη
ητανε, πῶς νά τό Πούμε, ἠτανε Τό φρούριο τῶν κακοποιῶν. Δέ
κόνταγε νά Won-I706! ἅνθρωπος] Ἀπὸ τόν καιρό πού ἓγινε ἡ
«Ἀστυνομϊά Πόλεων» αύτη ητανε ὴ πρώτη τους ὺπόδειξη, ὅτι
δηλαδή μόλΙς νυχτώνει νά φεύγετε νά μη σᾶς «φᾱνε λάχανα». Ποιά
ἐποχή ἠτανί Ἐκεῖ γύρω στό 30-32... ὀχι... ὅχι... oi «ἄλλοι» oi ληστές
πού λέγαμε ἐκεῖ Υύρω στό 1920 μέ 25 έπαψαν νά ὺπάρχουν...
Βέθαιά,.. αὐτοί ἠτανε κακοποιοῘ ἅς ποῡμε, ἀλλά ὅχι σάν τούς
πολιούς, αὐτός ἢτάνε ὁ ύπόκοσμος γιά νά σάς δώσω νά
κατοιλάθετε- Γ <<ὰνΤράκια3ιΙ "OX/m ὀχι... ἡ ἔρευνα πού σάς λέω
έγινε ἐκεῖ γὺρω 0Τὸ 1950. Πολύ ὰργότερα] Πηγα μέ τόν Ἰωνά, εῙχα
κάνει πρῶτα ὅμως Τήν ἓρευνά μου. ΕῙχα δεῖ τόν καθηγητη τῆς
ϊατρσδικασΤΙκής ΓΚάΤσια, τόν Γαρδίκα, τῆς «Ἐγκληματολογίας» νά
ποῡμε, μορφωμένος ἄνθρωποί, εῙχα ἐπισκεφτεϊ καί τό «Μουσεϊο
Ἐγκληματολογίάς», Τό ὁποϊο ἠταν Θέθαια ὺποτυπωδες καί τό
διατηρούσε ὁ Ῐατροδικαοτης ὁ Γεωργιάδης μαζί μέ τόν
ὶατροδικαστή τό (Pi/‘0 μου, πού ὀλο ξεχνάω τό ὄνομά του, αὑτός
μωρέ πού ἕγινε σκάνδαλο μεγάλο, θοι τόν Θύμηθῶ..., λοιπόν, τά
εΙχα δεῖ αύτά τά Πράγματα, πηραμε μάλιστα καί φωτογραφίες, νά
αὐτη εἶναι Πού ὁ ὶατροδικαστηζ μού δεῐχνει τήν «Παρδάλο», ξέρεις
ηταν Τό πιό μεγάλο μαχαίρι πού εῙχαν θρεϊ σέ κακοποιό. Ξέρεις, τό
meg μαχαίρι ἔγραφε τά δικά του, ὅλοι oi κακοποιοῘ νά ποῡμε.
«Ἒμένα τό μαχαῖρι μου κανένα δέ φοθᾱται» καί τά τέτοια, τό «Ἅχ
Kai θάχ» πού λένε, καί ἀναλόγως τῶν φόνων πού έκανε ὁ καθένας,
τού ἀριθμοῦ τῶν φόνων δηλαδή, «μεγάλωνε» καί τό μαχαίρι του,
ὅχι 6έ6αια ὴ κόμα του, ἀλλά η «φήμη» του. I'I’ αύτό τη σειρά αὐτη
τήν ὀνόμασα «Τά μεγάλα μαχαίρια». Αύτοῐ oi ἅνθρωποι oi ὁποῖοι
ἠταν Τά κουτσοιΒάκια νά ποῡμε, oi «σκληροῐ», τά «παλληκαράκια»
τῶν πολιτικῶν. Φορούσαν, λοιπόν, πλατύγυρο καπέλο, μέ μιά
μάύρη κορδθα Θλίψη, πένθος δηλαδή, έτσι χωρίς λόγο, καί στό
μανίκι φοροῡοαν «θλίψη», την πάτατούκα τη φορούσαν
μονόπαντα, τό σημερινό ὲπενδύτη πού λέμε, πηγαιναν Kai λίγο
γερτά, ἀπό τό δεξί μέρος, πρέπει νά πρόλαθες τόν Κυριακοῡ πού
ἔκανε τό μάγκα τόν «έτσι», μέ τό καθουράκι καί τά τοιαῦτα,
8έ6αια, τοῦτα ηταν παρωδῐες, καί φοροῡσαν ζωνάρι μεγάλο νά
σέρνεται, πλατύ ζορΙέ παντολονάκι, μυτερό παπούτσι, μέ τακούνι,
σαρανταδύο ἦταν τό μπόϊ του, σαρανταέξι φόραγε αὑτός, τέτοια
φεροίματά. Ἀφοῠ λοιπόν τούς κυνηγησάν ἀπ’ ὅλη την Ἑλλάδα
αύτοί ἥρθανε καί μαζευτηκοινε στόν Πειραιᾶ, ἐκεῖ στῐς σπηλιές της
Πειραϊκῆς. Αύτοί ἥτανε τά κατάλοιπα της φουστανέλλας πού
λέγαμε. Oi διάφοροι αύτοί φύγανε ἀπό τά θουνά, ξεπέσανε στίς
πόλεις καί στη δούλεψη τῶν πολιτικῶν, πού τούς πηρανε κοντά
τους γιά τραμπούκους Kai σαμάτά. Χαρακτηριστικό εῙνάι καί τό
ἑξῆς Μιά φορά, OTer Πῡλοπὸννησο, εἶναι ἕνας τέτοιος ἀνδρας νά
ποῡμε Kai πάει ἕνας κλητῆρας νά τού παραδώσει Eva χαρτί, «τί
εῙναι αὐτό» τοῦ λέει, «Eva δικόγραφο» τοῦ ἀπαντάει ὁ κλητηροις,
«φάτο» τού ἀπαντάει καί 6γάζει τό πιοτόλι του καί τοῦ τό κόλάει
στη μύτη. Ἔτσι ὁ κλητῆρας ἀναγκάστηκε, τί νά κάνει ὁ ἄνθρωπος,
νά φάει τό δημόσιον ἔγγραφον. "Em: «μεγάλωνε» τό μαχαῐρι τού
καθένα ἀπό δαύτους κι’ έκανε «ὄνομα», ΕῙχαν γίνει μεγάλη ὁχληση,
πραγματικη «μάστιγξιΛ Ὁπότε ὁ Μπαϊρακτάρης, ἀρχηγός τῆς
ἀστυνομῐας τότε, πέρασε οτην ἐπίθεση. Μόλις συνώἀμθανε Eva
τέτοιο, Eva «μεγάλο μαχαίρι» νά ποῡμε, τοῠδινε δυό χαστούκια Kai
τόν έδερνε μ’ Eva μαστίγιΟ. Μετά τούλεγε «θα δῶ, δέ μου λές, ἔχεις

χωρίς ὅμως ποτέ νά ἐξασκήσει τό ἐπάγγελμα αύτό. Ἐργάζεται σά δημοσιογράφος
ἀπό εϊκοσι χρονῶν Kai ξεκίνησε and τήν ήμερήσισ ἐφη-

μερῖδα «Ταχυδρόμος» τοῦ Γ.
' Διάκου. Στή συνέχεια συνεργάστηκε μέ τῖς ἐφημερίδες

Θεόδωρος E. Δράκοςε Ἀπό
τούς πρώτους ἐπαγγελματίες,
Ἕλληνες, ρεπόρτερς (μέλος
τῆς «Ἕνωσης Συντσκτιῖιν» με
αὔξοντα ἀριθμό No. 68), μέ
δεκάδες «λαυράκια» («Σπυριδούλα», «Ἀπαγωγή τῆς Τασούλας», «Σκάνδαλο Παπᾱ Κουρή», «Ὑπόθεση Ρουμιτιρόζα» κ.λ,π.) καί «άποκλειστικές συνεντεύξεις» στὸ ἐνεργητικό του, λογαριάζεται ἀπό
τούς πιό ἐμπορικοὺς δημοσιογράφους τῆς γενιάς του
Kai «πρόδρομος» τῆς «Σχολής

6ρινή» Kai «Ἀπογευματινη»,
καθώς ἐπίσης καί μέ τά ποικίλης ϋλης περιοδικά «Μπουκέτο», «Θησαυρός», «Ἐθδομάς», «7 ὴμέρες», «Καλύτερο»
K.ä. Χρημάτισε ὄιευθυντής Kai
άρχισυντάκτης στήν «Ναυτικὴ
καί Στρατιωτική Ἠχώ». ’Ἐχει
γράψει ὺπεράριθμα ληστρο ὴρωϊκά μυθιστορήματα πού
γνώρισον μεγάλη έπιτυχὶα,
ὅπως τη «Δούκισσ τῆς Πλακεντίας», τίς «Μεγάλες ἀγχόνες» καί τά «Μεγάλα Maxaiρια». Μιλάει εὐχερῶς 'Ay—
γλικά, Γαλλικά Kai Γερμανικά.
Συνταξιοῡχος δημοσιογράφος
σήμερα Kai πάππους τριῶν
ἐγγονιῑιν ἐργάζεται στόν «OIκογενεισκό Θησαυρό».

πένθος», «την πατατούκα γιατῘ τη φοράς ἀπό τό Eva χέρι»,· «Ἕτσι»
τοῦ "okays ὁ ἀλλος] «A! έτσι λοιπόν, E, τότε δέ σοῡ χρειάζεται
δηλαδή» καί χράπ τούκοθε μέ μιά ψαλίδα τό χέρι, τό μανῘκι ὴθῡλα
νά πῶ. Μετά πηγαινε στά παπούτσια του. «Βάλε τό πόδι σου
πάνω στό ξύλου] Τόθαζε ὁ ἀλλος. Αὐτός έπιανε Kai τό πάταγε στίς
μύτες. ««Πούναι τό πόδι σου pé»; Κι’ έπιανε πάλι την ψαλίδα Kai
χράπ τούκοΒε τη μύτη πού περίσευε. Ὕστερα ἓφτανε στό πένθος.
«Ἔχεις πένθος ρέ σύ»,· «'OXI» τούλεγε ὁ ἀλλος. «'E, τότε γιατί τό
φορᾶς» κι ἕπιανε Kai τοῦ τό ξύλωνε. Μετά τόν περιλάθαινε μέ τό
καμουτσίκι. Νά Kai τούτη, νά κι ’ ὴ άλλη] Μεγαλο ρεζιλϊκι δηλαδή.
Τό φύσαγε καί δέν κρύωνε ὁ κακοποιὸς.
(...) Λοιπόν, τί σοῡ ϋεγα... ά, ναί, γιόι τίς σπηλιές τῆς Πειραϊκῆς,
πού κμυθόντουσαν ὅλοι oi παράνομοι. Ξέρεις ἠταν χάος αύτές oi
σ-ιτηλιές, φωλιές ἀτϋιειωτες, πῶς νά στό περιγράψω δηλαδή... Ἀ,
Πειραιώτης εῙσαι ῶραϊα - ῶραϊα, ξέρεις λοιπόν πῶς ἡσανε αύτές
oi σπηλιές. Πῆγα, πού λές, μ’ Eva ἀοτυνομικό Kai τό φωτογράφο
τόν Ἰωνᾶ, κι’ ὅταν Βγηκαμε εἴμαστε καταπράσινοι ἀπό τη μούχλα
καί τά ωίκια, σά φίδια μοιάζαμε. Ἐγώ ἤμουνα ὁ πρῶτος
δημοσιογράφος πού πηγά έκεϊ μέσα. Δέ φαντάζομαι νά πῆγε
ἀλλος. Εϊχαμε θγάλει, μάλιστα, Kai κάτι φωτογραφϊες. Ἠτανε πολύ
δύσκολη ἀύτη η ἱστορία κι’ έπικῐνδυνη νά ποῡμε Kai ὁ ἀστυνόμος
πού ἤτανε μαζί μου μέ ζύγιζε ὁλοένα, δέ μ’ ἐπιανε τό μάτι του.
Μιά στιγμή, πῆγα τώρα ἐγώ νά πηδηξω ἀπό τόσο ὕψος, μεγάλο
τό ὕψος κι’ ἀπό δῶ η θάλασσα, κι’ ἀπό κεϊ τά Θράχιοι γκρεμός, τά
θυμάμαι ad νὰναι τῶρα, λοιπόν τώρα Δράκο, δέν πρέπει νά σοῡ
ρῐξει καζούρα ὁ ἀστυνομικός,·κάνω κουράγιο Kai πηδάω] Αύτό
ἤτανει Μέ παραδέκτηκε] Τό ἔλεγε η καρδιά μου] Τέλος πάντων]
Θυμάμαι, λοιπόν, ἔξω ἀπό Τ’ ἄλλα, ἐκεῖνο τό έκκλησάκι στό θουνό,
ἥτανε μέσα oJ Eva σπῐτι, τό «Ἀμάραντον». Τό διατηροῡσε μιά
γυναῖκα, πού ἔμενε ἐκεῖ πέρα, Μανιάτισα ἠτανε, ἅγιος ἄνθρωπος.
Ἐκεϊ μέσα λοιπόν, δέ θά τό πιστέψεις, πηγαίνανε Kai
προσευχόντουσαν oi κακοποιοῐ. Μάλιστα] «Ρόδον τό Ἀμάραντον»,
έτσι τό λέγανε. ’
(...) Ἀμέτρητες τέτοιες Ῐοτορῐες. Τά καλλίτερά παλληκάρια, πού
λές, oi πιό τρανοί ἀγωνιστές. Ὁ Μαθούρης γιά παράδειγμα. Ἀπό
τούς καλλῐτερους, μέγας ὸπλαρχηγός κατεδικάσθη σέ Θάνατο.
Πολλοί] Ἐδῶ δικάσανε Eva Κολοκοτρώνη KI’ Eva Πλαπούτά, τί ἀλλο
θέλεις] Μέχρι τη γκιλοτίνα εϊχανε Emlyn! Αύτοί oi ξένοι ἥσανε
φοθεροί] Στό Ναύπλιο ὑπῆρχε Eva κάφενεϊο, πού τό λέγανε τό
«Καφενεϊο τῶν Τριῶν Ἀγχονῶν», τῶν τριῶν Δυνάμεων δηλαδή, τῆς
37
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Ἀγγλίας, τῆς Γαλλίας καί τῆς Ρωσίας] Ἕτσι τόχε θγαλει ὁ λαός.
Εῖχαμε, λοιπόν, Eva μεγαλο ποσοστό ἀγωνιστῶν, oi ὁποῖοι γίνανε
λησταί καί πέρασαν μέ τα κατορθώματα τους στό αὑτό, στό θρῡλο
να ποῡμε. Βέθαια, ἢσανε επαναστατες] Δέ δέχονταν την αδικία, “
ὁχι. Στην αρχη, ὲδῶ πού τα λέμε, μπορεῖ να θγῆκαν για πλιατσικο.
Μετὰ ὅμως, σιγα - σιγα, καί τέτοιοι πού ἧσανε καταλαθαίνανε τη
φτώχεια, ληστευαν μόνο τοὺς πλούσιους καί δίνανε καί στούς
φτῑυχούς. Ἕχουμε πολλα παραδείγματα ληστων πού ἔκαναν καλα.
Ἐκδικοῡντο τα κορίτσια πού ἦταν ὰτιμασμένα, τούς τοκογλύφους,
πολεμοῦσαν τούς τσιφλικαδες. Αὐτοὺς ὅλους πού εῖχανε χτηματα
τοῦς τσακισαν. Τοῦς «αὔτωσαν» την Παναγία καί τόν Ἀδόξαστο]
Αὔτό εῘναι γεγονός. Μέ τούς παπαδες ἀντίθετα εἴχανε Eva
σεθασμό. Μπορεῖ να ἠσανε ὸ,τι ἥσανε, αλλα τό θεό τό
σεθόντουσαν] Ὑπῆρχε, ξέρεις, καί τό μερίδιο τῆς Παναγιας.
Βέθαια, εῖχανε δικια τους Παναγία, τήν «Παναγία τήν Κλέφτρια».
’Ὀταν κανανε πλιατσικο καί μοιραζανε τα λαφυρα, να ποῦμε,
πρῶτα έθγαινε τό μερίδιο τῆς «Κλεφτρίας» καί μετα τό δικό τους]
Αὔτό τό συνηθειο τό εῖχανε από παλια, από τότε πού ἠσανε oi
αρματωλοί Kai oi κλέφτες.
(...) ‘O Καποδίστριας αρχισε αὔτές τίς έκτῡλέσεις. Τούς μαζεψε Kai
τοῦς ἔκλεισε στό Παλαμίδι, στην Ἀκροναυπλία δηλαδη, Kai ἦταν,
λέει, τόσοι πολλοί πού δέ χωραγαν εκεῖ μέσα, πατεῖςμε - πατώσε
ἠταν. Καί κανσνε oi ἴδιοι oi λησταί, ποῦ ησανε καταδικασμένοι σέ
θανατο, Eva ἕγγραφο καί ζηταγαν τό θανατο σα λότρωση. Μια
αγωνιωδης έπίκληση, να σοῦ σηκώι·ειαι ι] ιριλιι, nounou μσς
ὲπιτεἋους, σκοτωστε μσς», δέ θαστοῦσαν αλλο oi ανθρωποι τα
θασανιστηρια καί τα μαρτύρια ποῦ τραθοῡσαν ἐκεῖ μέσα. KI’ E10!
καποια στιγμη αρχισε τό ξετταστρεμα. [ια να τοῦς αφησουν
έλεῦθερους θέθαια δέν ὑπῆρχε περίτι-Γωση, αποφασίσανε λοιπόν
να τοὺς ἑκτελέσουν. Ἀλλα δια ντέ, πού κανείς δέ δεχόταν να γίνει
δήμιος] Ἀπαντησανε τό λοιπόν oi αρχές, ὁ φρούραρχος καί oi
αλλοι, ὅτι ἑνταξει να σας έκτελέσουμε κύριοι, ποιός ἀπό σας
δέχεται να γίνει δήμιος, ας κόνει ἕνα θήμα μπρός καί θα του
χαρίσουμε κιόλα τό ὑπόλοιπο της ποινῆς Kai θαναι ἃεύθερος να
παει μετα στό σπίτι του. Κανένας τους δέ δέχτηκε νά γίνει] Οὔτε
από τοῦς κρατουμένους - οὔτε από τούς ἀλλους. Ξέρεις,
φαντάζομαι, έκεῖνο τό προηγούμενο μέ τόν Ντεμπλέρ, που εἴχανε
φέρει από τη Γ αλλία, για να αποκεφαλίσει τόν Κολοκοτρώνη.
Κανείς δέ τοῦ μίλαγε, κανείς δέ τόν πλησίαζε. Τόσσ ποῦ καί στό
καφενεῖο ποῦ έπινε τόν καφέ του, τοῦ σπαγανε τό φλυτζανι, δέν
ἔπινε αλλος ἀπ’ αὐτό, ἥτανε μαγαρισμένο να ποῡμε. Οὔτε στην
πόλη δέχτηκε κανείς να τοῦ δώσει σπίτι. Ἕμενε στὸ Μποῦρτζι,
πανω στόν νησακι, αν ξέρεις. Ἀπομονωμένος, δέ τοῦ μίλαγε
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κανένας. Kai για να περάσει την ὥρα του μετροῡσε τίς μπακίρες
δεκαρες που ἓπαιρνε για καθε κεφαλι που ἓκοθε. Ἤρθανε KI’ ἄλλοι
ξένοι δήμιοι έκτός από τό Ντεμπλέρ. Μέ τόν καιρό ὸ κόσμος
συνηθισε τίς ἑκτῡῖέσεις, μαλακωσε ὅσο ναναι, Kai δέ τοῦκανε πια
τόση έντῦπωση. Καί θρέθηκαν ἂνθρωποι ντόπιοι πού έγιναν
δημιοι. Πιό πολύ ἀπό κείνους πού ἥτανε καταδικασμένοι σέ
θανατο. Μαθανε καί την «τέχνη» σιγα - σιγα, πηρανε τό «κολαῖ».
Χρειαζεται τέχνη κι η καρμανιόλα, μη σας κανει έντῦπωση, εἶναι
μεγαλη δουλεια να ξέρεις πως κόθεται μέ τήν πρώτη Eva κεφαλι.
Eival μια θαση, ας ποῡμε, Eva κενό πού μπαίνει τό κεφαλι, τα
χέρια πίσω δεμένα, δίπλα ακριθώς, ἀπό κατω μαλλον, έχει Eva
σακο μέσα στόν όποῖο πέφτει τό κεφαλι αμέσως μόλις κοπεῖ. Τίς
πρωτες μέρες ἕγινε της κακομοίρας με τοῦς δικοῦς μας δημιους.
Μαρτῦρησαν oi ταλαίπωροι oi ληστές. Δέν ξέρανε, Βλέπεις, δέ
μπορούσανε να τους κόψσυνε τό κεφαλι μιόι KI’ ἔξω, τό
μισοκόθανέ. Πολλές φορές τούς στηνανε καί δυό καί τρεῖς φορές
μέχρι να τούς κοπεῖ τό κεφαλι, μαρτύρια σοῦ λέω, μαρτύριο. Αὔτα
γινόντουσαν ἐπί ”Οθωνα.”Οχι σέ πλατείες καί κεντρικούς δρόμους.
Ἀπόμερα. Ιι’Ξκεῖ στό «Ἀλωνακι» στό Παλαμίδι, ἀπό την αριστερη
πάντα τοῦ Ναυπλίου, όχι στό κέντρο. Ἐκεῖ ἥτανε στημένη η
λαιμητόμος κι’ έκοθε τα κεφαλια. Ὑπαρχει μαλιστα κι’ ἕνας θρῦλος
πού λέει πως ἐκεῖ πού εἶχε στηθεῖ η λαιμητόμος κι ’ἔτρεχε τό αἷμα,
δέ φῦτρωνε χορταρι] ΚαταλαΒες; “Ο κόσμος παρακολουθοῡσε
από μακρια, δέ ητανε σα τη Γαλλία δηλαδη πού ἀγόραζε καί
παγωτό. Μαῡρα χρόνια τότε στην Ἕλλαδα. ‘H ζωή εῙχε γίνει
σωστη κόλαση] Ι
(...) Αὺτό έγινε μια - έγινε δυό, εῙπε τό κρατος «δέ μποροῡμε
συνέχεια να κόθουμε κεφαλια», είχανε τιγκαρει κιόλας oi φυλακές,
στό τέλος δόθηκε όιμνηστεία. Καί πολλοί ληστές παραδόθηκαν καί
ένεταχθησαν, μαλιστα, στη δῦναμη τῆς χωροφυλακῆς.
(...) Για νόι δεῖς πόσο «περνᾱνε» μερικά θέματα καί πιανουνε τό
σφυγμό τοὺ κοσμόικι ὅπως καλη ώρα τα «ληστρικα
μυθιστορηματα» καί oi «Γενοθέφες», θα σοῡ φέρω Eva παράδειγμα
σχετικο.

Ἠ «Ἇπογευματινη» ἕθαζε «λουκέτο». Ἤτανε Σαθθατο, μοῡ
τᾱλεγε τότε ὁ Ἰωνᾶς, ἐγώ δέ ταξερα αὔτα, ἐγώ ἦμουνα - καί τώρα
δηλαδή E‘ral εῙμαι - ἐκτός τόπου καί χρόνου. Πέρα ἀπό τη δουλεια
μου, τόν κόσμο μου, δέ μ’ ένδιαφέρει τίποτα. Οὔτε τα λεφτα πού
θα παρω, οὔτε αν καποιος ἄλλος παίρνει περισσότερα ἀπό μένα,
οὔτε αν θα μ’ ἑκμεταλλευτοῡνε. Ἕχω Ev ὲνθουσιασμό κι’ αὐτός
εῙναι πού μέ κραταει στη ζωη. Δέ μέ νια ει για τίποτα ἄλλο]
Συγκεκριμένα έγινε αὐτό, να πούμε, μοῦ τόπε ὸ Ἰωνᾶς καί δέν
εῖχα κανένα σκοπό να μην τόν πιστέψω, ΙἨτανε Σαθθατο καί

ὲλήφθη ἁπόφαση νά Βγᾶλουνε ἀλλο ἕνα φύλλο τη Δευτέρα, τό
Tdcuraïo ôﬂÂüôrÿ, Kai νά τη σταμαΤήσουνε. Γίατί, ᾸὲΕΙι ΕῙΧΕ ΠὲΟΕΙ
Πάρα Πολύ ὴ κυκλοφορία καί δέ Πυνὲφερε νά GyGÎVEI ἄλλο· KUÎ
συμπίπτει μέ τό ἑξῆς γεγονός τὴ «Env/3,500,101»! Πρόσεξε νά δεῖς
τώρα πῶς ἓγινε, Moo τηλεφωνεῖ ἕνας γνωστὸς μου, ἀπό τό Ζάνειο
νΟΟοκΟΙ-Ιεῖο, ὅτι «κύριε Δράκο, άν θές νά δεῖς ἕνα καταπληκτικό,
Τάξε [JOU KI ἐγώ καθαρίζει) γιά σέὶία”- Τοῦ ἔταξα] Ἕνα χιλιάρικο,
ἕνα πενΤακΟΟὔιρικο, δέ θυμάμαι TED/301 11000 ἀκριβῶς. Ti εἶναι, τοῦ
λέω. «Ἕνα ΚΟριτσάκι» μοῦ λέει, «τόχουνε σιδερώσει 1J άφεντικά του
Καί μᾶς Τό (Pg/Dave πληγωμένο καί Elva: ζήτημα ἄν θά ζησειί».
1(ὶραῑα, τοῦ Ᾰὲω, ἐρχομαιί Ἐγώ τό Πίοτεψα, δέ τό πίστεψα, ἀλλά
ξΕΚῙνησα καί Πηγα μέ τόν Ἰωνᾱ K01" 6ρεθηκαμε πρό ἑνός φοθεροῦ
θεάμαΤΟς. “ΗΤοι τά 65% τοῦ δέρμίΠΟς είχανέ Καεῖ, ὴ ἄδηλος
ὰναπνοη δέ γινόταν πλέον καί ὁ ίαΤροδικοιστής μᾶς εἶπε ὅτι Nye:
ἣτανε 0i cprC του γιατί ἐτσι κι’ ἐτθΙ] Μαζεύω ὅλο τό ύλικό, γράφω
Eva ώραῑο κομμάτι, παίρνω καί τὸν Κωνσταντόπουλο 1100 ἥτανε
τότε διευθυνΤής τῆς ἐφημερίδας, τηλὲφωνάω καί τοῦ Γρηγοριάδη
TOÜ ἁρΧΙσυνΤάκτη καί μοῦ λένε «ΑΛΠΡάΒο σου Δράκο, ἐπιασες
λαυράκι, ἐλα γρηγοραί» Τό ἐξετίμησε νά ποῦμε ὸ Γρηγοριάδης
ἀλλά τό φοθήθηκε κιόλα. «Μπάς Kai mandrach 0 Δράκος» θά
ΕῘΠΕ, «Ti Elva! ἕνα κορίτσι καί τό π’ῥσανε καί τό σιδερώσανε,
ροῡχο,’». "ETC" άντί πρώτη σώίδα Emacs Kai τὸθαλε οτην τρίτη.
Δέν πήρε oÜTE μισό φύλλο η «'AKPÔTToÀlç»! Πιάνω ἐγώ Kai
τηλεφιυνάω σπῐτι τού Κωνοταντότῖουλου. Κύριε Σάθθα αὐτό KI’
αὐτό ἐγινε. Θόι κάνω θέμα γιατί εἶναι φοθερό, Μοῦ λέει
συγκέντρωσε 6,11 ύλικό μπορεῖς νά Βρεῖς κι’ ἐγώ σοῦ ἐχω σίγουρη
τήν πρώτη σάίδα. Καί πραγματικά ἕτσι ἐγινε. Βγαίνει τη Δευτέρα η
«Ἀπογευμστινή» μ’ ἕνα ὀκτάστηλῡ ὁλόκληρο «Σπυριδούλα», μέ
ξύλινα γράμματα τόσα ἐπάνω καί Τά λοιπά. Ξέρεις πόσα φύλλα
πάνω Πηρὼ· Πενήντα χιλιάδες φύλλα] Ἐκεῖ πού ἥτανε νά κλείσει
δηλαδή] Αύτές oi ίστορίές άρέσουνδ 010v κόσμοί Ἀκοῦστε πού σάς
μιλάωί Θά σᾶς ἀναφέρω μιά άλλη Περίπτωση. Ἕγραφα
προπολεμικὰ 010v «Ἐλεύθερο Ἄνθρωπο» τή «Zij τοῦ Ρασπούτιν»
σέ καθημερινές συνέχειες. Μιλᾱμε ﬂpr γιά ἐποχή 7930 μέ 32!
Διευθυντης συντάξεως ἤτανε ὁ Δημήτρης ὸ Πουρνάρας, καλός
ἅνθρωπος καί οίκογενειάρχης νά ΠΟὐμε. Τό «Ρασπούτιν» τόν
ἐφιαχνα μέ θάοη Eva Θιογραφικό του πούχε κυκλοφορησει στα
γαλλικά- ΚάΠοτε rüslwaa TÔ ύλικὸ μου, Tag/woo KI’ ἐγώ τή σειρά.
Ἐπῆγα τά τελευταῖα χειρόγραφα στόν Πουρνάρα καί τοῦ τά
παράδωσα. Μετά άπὸ λίγο χτυπάει τό κουδούνι καί μέ φωνάζει
010 γραφεῑο του. «Κύριε Δράκο, δέν πρέπει νά τό σταματησεις]
Ἐγώ τό Gﬂw ὰκόμα. Αύτό μὰς ἐδωσε κυκλοφορία καί ὁ
Βενιζῶοςυί TÎ νά κάνω ἐγώ, τό συνέΧΙσα. Πηγαίνω, λοιπόν, στοῦ
«Κάουφμαν» καί ψάχνω νά 6ρώ τίποτα παρόμσιο καί 6ρίσκω τά
«Ἀπομνημονεύματα τοῦ Γιουσούττωφ», τοῦ ἐκτελεοτοῦ τοῦ
Ρασπούτιν, καί γράφω KI’ ἐγώ τίς «Λευκές ὰδολφές τοῦ
Ρασττούτιν». KI' ἐτσι τράθηξα τό θέμα μέ τό Ρασπούτιν κανά - δυό
μῆνες άκόμα. ΚάΘε «0010» ἐχει καί την «αῦτη» του] ’Ὀπως τό
«κίτρινο ύγρὸ» τοῦ Γεωργιάδη τοῦ ποτοποιοῦ, νά ποῦμε, δέ Θά
την ξέρεις ἐσύί Μεγάλη ίστορίαί Ἀφησε ἐποχή] Ἕνα ὑγρά, νεράκι
τοῦ Θεοῦ δηλαδή, 1100 θεράπευε, λέει, ὅλες τίς παθησεις. Τρίχες
δηλαδή, άλλά «τράθηξε» τό θέμα, Καί γιά μῆνες ὁλόκληρους τό
κρατάγαμε πρώτη σῡλίδα. Είχε άνέ6ει η κυκλοφορίο τῆς
ἐφημερίδας σΤό διπλό. Ἐτσι πήγε καίμέ τά «ληστρικά». "Emacs 10
θέμα κι’ ὅλοι πέσανε σά τίς σφίγγες στό μέλι. “Ολοι άρχισαν νά
γράφουν «ληστρικά» καί «ὴρωῖκά» ἁναγνώσματα. Κάτι τευχάκια
τῆς πλάκας ητανε δηλαδή, νά τόσο... ὀχι τόσο, τόσο δά, ὅσο αὐτό
ἐδῶ, Eva δεκαεξασὲλιδο συνηθως, εῙχε μπροστά Eva κλισέ μέ τη

Τύ «ιλιιυράκι» πυύ γλύτιυυε τελευταιά στιγμή τήν «Ἀπωγε-υματινή» ἀπό τό
«Âm'xt‘m». « Ὡς ὸιά μαγείας» ἡ κυκλοφορία n]: àvz‘t’njzr κοντιὶ πενήντα χιλιάὸες
ᾳ Min πιιραπήνιιι]

φωτογραφία τοῦ ληστη ἥ μιά λιθογραφία μέ μιά παράσταση. ‘O
Χρηστίδης -ἐκανε ωραῖες λιθογραφίες. Ζωντανά πράματα, θεγες
Kai θά σοῦ μιλησουνε, τέτσιο χέρι είχεί Δέν ἥτανε άκριθά, ξέρω γώ,
μία δραχμή, μιάμιση, πολύ φτηνά καί yI’ a010 εἴχανε καί πολύ
μεγάλες κυκλοφορίες. Κι’ άς μην ξέρανε καλά-καλά νά τά
διαθάσουνεί Ἐκεῖ τσούκ - τσούκου, γράμμα μέ γράμμα, τό Θγάζανε
oJ Eva άπόγεμα. Δέν εἵχανε καί μέ τί νά περάσουνε την ώρα τους
τότε oi ἅνθρωποι, αὐτά διαθάζανε. Ούτε κινηματογράφοι
ὺπηρχαν τότε, οὔτε τηλεὸραση, ούτε τίι, οταί Πάντως εῖχανε πολύ
φαντασία αύτά τά φυλλαδιάκια, εῖχανε πλοκὴ, περιπέτεια,
καλοστημένες ίστορίες. "E, μετά ΒέΘαια, πού ἐπιασε τό είδος αὐτό
ἁρχισαν τίς συνηθισμένες πονηρίες. Ξεχυλώνανε τίς ίστορίες μέ
τούς διαλόγους καί τίς κάνανε τόσες. «Σήκω», «Κάτσε», «Τί κάνεις», V
«Καλά εἷμαι», «Πῶς εἶπες», «Σοῦ είπα»... Τέτοια κόλπαί
Κατάλαθες; Καί γέμιζε ὴ σελίδα ὡς 1100 νά πεῖς κίμινο. Ἀνάλογα
μέ την κυκλοφορία πού είχανε, κυκλοφορούσανε καί δυό καί τρεῖς
φσρές την ἐθδομάδα. Oi πιό πολλοί ἐκδότες θγάζανε τέτοιες
σειρές. Κι’ ὁ Σαλίθερος είχε θγάλει, καί ὁ Δημητράκος, ὁ Δώῆς,
ὅλοι τους] Εῖχανε φοθερη ἐπιτυχία. Oi ἐφημερίδες τότε ώχριοῦσαν
μπροστά τους. Πούλαγε νά ποῦμε τό «Βήμα» ἐφτά - ὀκτώ χιλιάδες
φύλλα την ημέρα, τό τελευταῖο ληστρικό ποτέ δέν ἐπεφτε κάτῑυ
άπὸ τίς εἴκοσι. Τέτοια ἤθελε ὁ κόσμος. Εῖχανε πέραση τότε αὑτά τά
πράματα. Ἤτανε η «τιμή» τοῦ άδϋίφοῦ, τοῦ πατέρα, η «άέρινος
κόρη», η «Γκόλφω», η «ὡραία θοσκοπούλα», η αῦτη... πῶς τη
λένε, τὸλος πάντων, κι’ ὰς ἥτανε θρωμοφάρες, άλλη ἱστορία αὐτη.
Θυμᾱμαι μιά φορά μέ τόν Σιλάντο τόν ίατροδικαστή, πού εἴμαστε.
ἐκεῖ πάνω στη Λευκάδα κάπου, ἤτανε μιά πολύ Βρώμικη ὺπόθεση,
καί γυρνάει κάποια στιγμή ἐκνευρισμένος καί μοῦ λέει; «Ti εἶναι
αὐτά 1100 λέτε ἐσεῖς oi δημοσιογράφοιί Ποιά εΙναι τά ὰγνά ἤθη της
ὑπαίθρου πού γράφετε καί ποῦ τά εῖδατεί» Πραγματικά εἶχε δίκιο
ὀ χριστιανός. Τά «ἁγνά ἢθη» πού γράφανε 0i ἐφημερίδες δέν
ὺπῆρχαν οὐτε γιά δεῖγμα. Παντοῦ Βρώμα, αἱμομιξία, ἀτιμία,
σοδομισμός καί παλιανθρωπιά. Αύτοί 0i ἅνθρωποι πού ζούσανε
μέσα σέ μαῦρα χάλια, χωρίς φῶς, μ’ αὐτό τη 6γάζανε, μ’ ἕνα
λυχνάρι, ὅλοι μαζί, παιδιά, γυναῖκες, άντρες, ξαδελφια α’ Eva
κρεθάτιί υΟ,τι μπορεῖς νά φανταστεῖς γινότανε ἐκεῖ μέσα. Θρηνοςί
Στέρηση τοῦ σέξ, άγραμματοσύνη, ξεσπάγανε στά κατοικίδια καί
στίς γυναῖκες τους, τίς κόρες τους. Ἕτσι ἦτανεί Λοιπὸν, πιάσανε
αύτές oi φυλλάδες, γιατί τά λέγανε «ὡραῖα». Μέχρι 1100 ἦρθε ὁ
Μεταξᾱς, πότε ὴτανε, τό ’36 ἄν δέν κάνω λάθος, καί τάκοψε μέ τό
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Aivou Πολίτη, Ἰστοριά τῆς Νεοελληνικης Λογστεχνίας
(14 x 21), οο. ιοτ’ + 442 Δρχ.
’Ὲηογοίορέοίε de la Pléiade", Ἰστοριά τῆς Φιλοσοφίας 'H Καντιανη Ἐπανασταση
MET. Κυριακος Σ. Κατσιμανης

(14 x 21). οο. 305 Δρχ.

300

' Λεύκωμο ιιΜακρυγιαννη» (Στοχασμός Μακρυγιαννη,
Χείρ Παναγιώτη Ζωγραφου - Είιιονογραφιά roü ’21)
24 ἐγχρωμοι πίν. 40 >< 50 ἐκ. Δρχ. 1.000
‘ Κύπρος ’74 — Τό ἀλλο πρόσωπο τῆς Ἀφροδίτης

120

300

600

400

· Κυκλοφοροῡν καί σέ αγγλικη γλώσσα
200

“Enclyclopédie de la Pléiade". Ἰστοριά τῆς Φιλοσοφίας 79ος αἰώνας; DouavnKoi-KonthoÀôyot
Mar. Τίτος Πατρίκιος-Παὺλος Χριστοῦουλίδης
300

250

Πινακοθηκη καί Γλυπτοθηκη TOÜ Μορφωτικοῡ
Ἰδρύματος της Ἐθνικησ Τραπεζας ατη Θεσσαλονίκη
31 ἑγχρωμοι πίν. 35 x 39 εκ. Δρχ.
400
Σημείωοηε Td βιβλιοὸετημένα ἀντίτυπα έπιβαρύνονται μέ τοο,
δραχμές

Πωλοῡνται οε ὅλα τα βιβλιοπωλεῑο
Κεντρική Διαθεοηῑ Πλατεία Μητροπόλεως 3,
2ος ὄροφος ίτηλ. 32.21.337)
Πρατήριοῑ Ἐθνική Τραπεζα, Καρ. Σερβίας 2
(Πλατεία Συνταγματος)
Tc'1 Ëooôo οπο τίς πωλήσεις διατίθενται
για πολιτιοτικοὺς σκοπούς

cH ἁστυνομική ἐκδοχή
γιά τόν χημικό πόλεμο

, Τά ὅπλα τοῦ πολέμου ’

” ’τόῦ "PÊñbPTEP
<< Τά Χημικά μέσα εἶναι τό πλέον ἀποτελεσματικόν ὅπλον εἰς χεῖρας τῆς Ἀστυνομίας πρός διάλυσιν συναθροίσεων. ’
Διά τῶν δακρυγόνων, ἐλύθη ὁιά τήν ἀστυνομίαν τό σοόαρόν θέμα τῆς ἀντιμετωπίσειυς μεγάλου ἀριθμοῦ ἀνθρώπων, συγκροτούντων συνάθροισιν. Ἡ ἀριθμητική ὑπεροχή τοῦ πλήθους ὁὲν ἀποτελεῖ πλέον θέμα διά τήν ἀστυνομίαν. Ἡ ἀστυνομία κατέστη ἰσχυροτέρα οἱασὸήποτε συναθροίσεως, ὁσοιὸήποτε καί ἄν συγκροτοῦν ταύτην καί οἱανδήποτε ὁραστηριότητα καί ἄν ἑπειὸυκνύουν.

Ὁσάκις ἡ ἀστυνομία ἀντιμετωπίζει πλῆθος ἀριθμητικῶς ὑπέρτερον καί ἐπιδεικνῦον ἐπιθετικήν συμπεριφοράν, ὀέον νά προσφεύγῃ εἰς τά ὁακρυγόνα, ὁιότι
οὕτω θά ἀποκαταστήσῃ τήν τάξιν μέ ταχύτητα καί ἐλαχίστας ζημίας».
ME ἀπόσπασμα-ια ἀπό τό κείμενο αὐτό τοῦ 6’ ὑπαρχηγοῦ τῆς Ἀστυνομίας Πόλεων
κ, HAIA ΨΥΧΟΓΙΟΥ ἀρχίζαμε τήν παρουσίαση τῶν σύγχρονων ἀστυνομικῶν μεθόδων καταστολής, ὅπως αὐτές περιγράφονται στα «ἐκπαιδευτικά ὂοηθήματα» τῆς
ἀστυνομίας. Στό σημερινό, τελευταῖο σημείωμά μας, δίνουμε τά στοιχεῖα αὐτοῦ τοῦ
χημικοῡ πολέμου μέ δακρυγόνα καί ἄλλα ἀέρια που ἀποτελοῦν καί τό ἰσχυρό ὁπλοοτάσιο τῆς ἀστυνομίας γιά τή διὰλυση τῶν «ὀχλοκρατικῶν ἐκδηλώσεων». ι
ΕΠΕΙΔΗ οἱ «ἐκ τοῦ συστάδην» ἑνέργειες δέν εἶναι πάντα πρόσφορες, ἡ ἀστυνομία
υἱοθετησε τά ὅπλα τοῦ Χημικοῠ Πολέμου, ἀφοῦ προηγούμενα ἔκανε ὅλες τίς προσαρμογές ταχτικήςιπού ἐπιὸάλλονται γιά τίς «μάχες τῶν πόλεων». Τά χημικά μέσα θά
ἐκτοξευτοῦν μέ κατάλληλα ὅπλα καί συνήθως ὅχι ἀπό τίς δυνάμεις τῶν πεζῶν. Γιά τό
σκοπό αὐτό ὑπάρχουν οἱ περιώνυμες αὖρες τίς ὁποῑες ὅλοι γνωρίσαμε καί πού οἱ
«τακτικές» κινήσεις τους περιγράφτηκαν στά προηγούμενα σημειώματα.
Ο,ΤΙ πρέπει νά σημειώσουμε ἐδῶ, εἶναι ἡ πρόνοια γιά τίς... μετεωρολογικέςουνθήκες, ὅταν γίνεται χρήση τῶν καπνογόνων καί τῶν δακρυγόνων. Τό πρόόλημα δέν
εἶναι τόσο ἡ ὅροχή - ἒτσι κι ἀλλιῶς ἀκατάλληλες συνθῆκες γιά... συγκεντρώσεις πού ἐκμηδενίζει τά «ἀγαθά ἀποτελέσματα» τῶν ὃλημάτων. Χρειάζεται γνώση καί
πολύ σπουδή τοῦ... πνέοντος ἀνέμου. Πρῶτα γίνεται μιά δοκιμαστική ρίψη καπνογόνου χειροὸομὸίδας. νΑν ὁ ἄνεμος εἶναι ἰσχυρός, τότε ρίχνονται χειροὸομὸίδες Ν. 121
πού ἀναδίνουν «ἀναθυμιάσεις έπί ἀρκετόν».
Γ IA τήν μεγαλὺτερη ἀποτελεσματικότητα πρέπει νά καθοριστεῐ ἡ «γραμμὴ ρίψεως»
τῶν δακρυγόνων. ‘H συνταγή; «Ἡ γραμμή ρίψεως δέον νά σχηματίζει ὀρθήν γωνίαν
πρός τήν κατεύθυνσιν τοῦ ἀνέμου, πρέπει δέ νά εἶναι μεγαλυτέρα τοῦ πλάτους τοῦ
πλήθους... καί νά ἀπέχει ἀρκετά ἀπό τοῦ πλήθους, ὥστε τά ἐπί μέρους παραγόμενα
νέφη νά ’ἑνωθοῦν πρό τοῦ πλήθους καί νά καλύψουν αὐτό». _
«Πρός κατάπληξινῌ) τοῦ πλήθους, ρίπτονται καί καπνογόνοι χειροὸομόίὸες N.
108 ἥ ἐρεθιστικαί - πταρνιστικαί Ν. 555. Αὗται ἐκόάλλουν μεγάλην ποσότητα καπνοῦ καί ἐπιὸροῦν ψυχολογικῶς». ”
ΔΕΝ «φτάνει» ὃὲὂαια ἡ «ψυχολογική πίεσις». Καί ὅλα αὐτά δέν εἶναι ὂέόαια 65yγαλικά στό.., γάμο τοῦ Καραγκιόζη. Ἡ ἀναταραχή καί ἡ τρομοκράτηση εἰναι μιά
ἀπό τίς φάσεις. Στή συνέχεια ιθόι ὁρμήσουν οἱ ἀστυνομικοί ἐναντίον τοῦ «ὄχλου», τά
γκλόμπς Θά δράσουν, θά διενεργηθοῦν οἱ προγραμματισμένες συλλήψεις καί θά
ἀπαγγελθοῡν οἱ κατηγαρίες γιά τίς δίκες πού θά ἀκολουθήσουν.
ΘΑ μπορούσαμε νά συνεχίσουμε γιά πολύ τό ἀνάγνωσμα τῶν περιπετειῶν «τοῦ
ὄχλου» καί τῶν μεθόδων πού ἀκολουθεῖ ἡ ἀστυνομία γιά τήν κατάπνιξη κάθε διαμαρτυρίας στό ὄνομα «τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἐννόμου τάξεως καί τῆς προασπίσεως τῆς ζωῆς καί τῆς περιουσίας τῶν πολιτῶν».
ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ὅμως μέ ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τό δακτυλογραφημένο κείμενο τοῦ κ.
Η. Ψυχογιοῦ πού φέρει τίτλο «Ὀχλοκρατικαί ἐκδηλώσεις». Στή σελίδα 24 γράφω
«Ὅταν καταληφθῇ ἕν κτίριον ὑπό τῶν ὁιαὸηλωτῶν, ρίπτονται χειροόομὸίδες ἤ ὅλήματα ἐντός αὐτοῦ, ὁιά τῶν ἀνοικτῶν παραθύρων.
Ἐάν εἷναι γνωστός ὁ χῶρρς τοῦ κτιρίου τό ὁποῖον ἔχουν καταλάὸει, ρίπτονται
ἀέρια, κατά πρῶτον, εἰς τούς λοιπούς χώρους, διά νά μήν προόοῦν εἰς τήν κατάληψίν
των καί κατόπιν ρίπτονται εἰς τόν χῶρον τόν ὁποῖον οὗτοι κατέχουν. Ἐάν τά παράθυρα εἶναι κλειστά,,ἀνοίγονται ὁπαί ὁιά ὅλημάτων καί κατόπιν ρίπτονται τά δακρυγόνα, ὁ δέ ἀέρας τά παρασύρει πρός τό ἐσωτερικόν τοῦ κτιρίου». v
O ΠΟΛΕΜΟΣ εἶναι ὁλοκληρωτικός καί ἡ ἀστυνομία γιά τή διεξαγωγή του χρησιμοποιεῑ θεμιτά καί ἀθέμιτα μέσα. Καί τότε οἱ «πολίτες» (ἀφοῦ προηγούμενα ἔχουν
μετατραπεῐ σέ «ὅχλο») πλήττονται καί στή ζωή τους καί στή σωματική τους ἀκεραιότητα. ’Ὀσο γιά τήν «περιουσία», αὐτή πληρώνει τήν ἀστυνομική λογική τῆς προάσπιon; της.

Σημαντικό μέρος τῆς «μελέτης» τοῦ
K. ψυχογιοῡ ἀναφέρεται στό «χημικό
μέσα». Ἠ αηοτελεσματικότητό τους για
τή διαλυση τῶν συγκεντρώσεων δικαιώνει τό ενδιαφερον του. Τα «χημικό
μέσα» noü χρησιμοῐτοιεῑ ή ἀστυνομία
εἶναι τό και-ινογόνα καί, εκεῑνα που
οτήν ὁρολογία τοῦ Χημικοῡ Πολέμου,
χαρακτηρίζονται σαν «ἐρεθιστικα».“
α. Και-ινογόναῑ «Πρός δημιουργίαν
Πανικοῦ καί διάσηασιν τῆς στενῆς ἐπα(pm; των».
6. Ἐμετικα; «χρησιμοηοιοῡνται μόνον
εἰς Πολύ σοβαρὰς καταστάσεις, καθ’ ἅς
τά δσκρυγόνα δέν αναχαιτίζουν τούς
διαδηλωτάς»- s '
γ. Πταρνισ-τικα, ὲρεθιστικόῑ «napouσιαζουν τό Πλεονέκτημα (I) ὅτι ἐκτός
τοῦ ἐρεθισμοῡ τῶν ὀφθαλμῶν, Προκολο Üv Πταρνισμα καί Θήχσ».
δ. Δακρυγόναῑ με κύριο συστατικό
τήν χλωρακετοφαινόνη Προκαλοῡν
«ἰσχυρόν ἐρεθισμόν roü ἐπιπεφυκότος
τῶν ὀφθαλμῶν καί τῶν ἄλλων θλενογόνων μεμΘρανῶν (στόματος-ρινός)».
’Όλα αὑτό τό «αντιοχλοκρατικό
ότιλα» ρίχνονται μέ χειροδομθίδες καί
6λήματα. Στή συνέχεια αντιγραφουμε χρησιμοτῐοιώντας τήν «ἐτιιστημονική
γλῶσσα» τοῦ K. ψυχογιοῡ — ὅσα ἀναφερει γι’ αὺτες τίς χειροὸομὸἱδες καί τό
θλήματαῑ

A. ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΕΣ
1. Νούμερον 112 (CN)
Χρῶμαῑ Ἔρυθρον
Μικτόν θαροςῑ 425 γρ.
Βάρος γομὼσεωςῑ 389 γρ.
Βάρος δακρυγ. κόνεωςῑ 128 γρ.
Διόρκεια ἐξόδου αερίουῑ 25-35” λειττό,

Διαρκεια καύσεως θρυαλλίδοςῑ 1” λεΠτόν.

Ἠ ρῐψις τῆς θομθῐδος γίνεται ὡς ακολούθωςῑ Κρατεῑται ό μοχλός ἀσφαλείας
καί ἀφαιρεῖται ἡ ασφαλιστική Περόνη.
Μετό ρὶτιτεται ἡ θομὸἰς. Ἕνα δεύτερον
λεπτόν ἀπό τῆς ρίψεως, ἡ θρυαλλίς
μεταδὶδει τόν σπινθῆρα εἰς τήν γόμωαιν
μετα τῆς ὁποίας εἶναι ἀναμεμιγμένη ἡ
χλωρασετοφενόνη. Ἠ γόμωσις ἀναφλεγεται αῐτό τήν Kalth τῆς Πυρὶτιδος, καί
διανοίγει τός ὁτιός,ἀϊτινες εὑρίσκονται
εἰς τήν δόσιν, τήν Κορυφήν καί τα τοιχώματα αηό ônou αναδίδέται δακρυγόνον νέφος. Ἠ ἔξοδος τοῦ αερίου διαρκεῖ ὲΠί 35” λεητα, Περίτῐου. Ἠ χειροθομθίς δέν ὲκρήγνυται,οϋτε τέμνεται
εἰς τεμάχια δυνάμενα να Προξενήαουν
σωματικήν Βλόὸην.
41

2. N. 115 (CN)
Χρῶμα; Ἐρυθρόν
Μικτόν 6άροςῑ 570 γρ.
Βάρος γομώσεωςῑ 284 γρ.
Βάρος δακρυγόνου; 82 γρ.

Διάρκεια ἐξόδου δακρυγόνου; 20-25”
λεπτά.
Διάρκεια καύσεως θρυαλλίδοςῑ 2” λεma.
'H χειροθομθίς αῦτη ρίιττεται ως καί ἡ
προηγουμένη. Εῦθύς ὼς ἡ θρυαλλίς
μεταδώσῃ τόν σπινθῆρα εἰς τήν γόμωσιν, ἡ θομθίς ἐκρήγνυται καί χωρίζεται
· εἰς τρία τεμάχια, τά όιτοῑά ἐνεργοῦν ως
τρεῖς Βομθίδες.
Τά τεμάχια ταῦτα ἐκτινάσσονται καί
διασκορπίζονται, ἐνεργοῦντα ὡς χωριοταί θομθίδες, άναδίδουσαι νέφος ἐπί
20-25” λεπτά τῆς ὥρας. Διά τόν λόγον·
τοῦτον δέν ἐπιτρέπεται νά ριφθῇ ἐπί ἥ
μεταξύ άνθρωπων, διότι ὑπάρχει κίνδυνος νά τραυματισθῇ τις ἐκ τῆς Θιαίας
ἐκτινάξεως τῶν τριῶν τμημάτων. Ἑκτός
άπό τόνηχωρισμόν τῆς θομθίδος εἰς
τρία τεμάχια, οὐδέν άλλο θραῦσμα δημιουργεῖται.
3. N. 121 (CN)
Χρῶμα; Ἐρυθρόν
Μικτόν θάροςῑ 284 γρ.
Μικτόν θάρος γομωσεωςῑ 181 Yp.
Βάρος δακρυγόνου; 132 γρ.

Διάρκεια ἐξόδου κόνεωςῑ ”Αμεσος
Διάρκεια καύσεως Θρυαλλίδος; 2” λετιτα.
Ἐκ τῆς χειροθομθίδος ταύτης ἐξέρχεται κόνις καί όχι καπνός. Ἠ ἔξοδος τῆς
χλωρασετοφενόνης συντελεῖται άμέσως, εύθύς ὼς ἡ Θρυαλλίς μεταδωσῃ
τόν σπινθῆρα είς τήν πυρίτιδα.
Ἔχει κατασκευασθή οὕτως, ὥστε νά μή
δημιουργήται θερμότης καί μετατροπή
τῆς στερεάς οῦσίας εἰς ἀέριον. Ἑνδείκνυται αῦτη ὁσάκις ό χῶρος ἔνθα πρόκειται νά ριφθοῦν δακρυγόνα περιέχει
εύφλέκτους ῦλας ὴ όσάκις Πνέῃ άνεμσς. Διότι ὡς γνωστόν ό άνεμος παρασύρει τό δακρυγόνον νέφος μακράν
τοῦ χώρου συναθροίσεως μέ συνέπειαν
νά μή προσθάλλωνται oi διαδηλωταί.
4. Καπνογόνος Ν. 1.08 (Ηο)
Χρωμα; Κίτρινον

Μικτόν Βάροςῑ 710 γρ. l
Διάρκεια καύσεως θρυαλλίδος; 1” λει-πον.
Διάρκεια ἐξόδου και-ινοῦῑ 2,5 λεπτά.

Ἠ χειροθομθίς αῦτη ἐκθάλλει μεγάλην
ποσότητα καπνοῦ.
Ἑνδείκνυται ἡ ρίψις της όσάκις ἐπιθυμοῦμεν νά δημιουργήσωμεν προπετασμα καπνοῦ. Ἐπίσης ρίιττονται όμοῦ
μετά δακρυγόνων πρός δημιουργίαν
πανικοῦ.
5. N. 555
Ἐρεθιστική - πταρνιοτική. Ἔχει
χρῶμα μιτλέ καί περιέχει μῖγμα δακρυγόνου Kai πταρνιστικοῦ. 'H ποσότης
καπνοῦ ἠτις ἐξέρχεται άπό τάς όιτάς εἶναι κατά 2-3 φοράς μεγαλυτέρα τῆς τῶν
άλλων χειροθομθίδων. Ἠ ἔξοδος τοῦ
καπνοῦ άρχίζει 1” λεπτόν μετά τήν άπασφάλισιν Kai ρίψιν της.42

"O «Χρυσός “Ωδηγός» για
καί τήν καταδίκη
Τῶν. «ὀχλοκρατῶν»
ἔχουν δημιουργήσει τόν άποκλεισμόν, έρευνοῦν (ὀπτικῶς) τό πλῆθος διά τόν έντοπισμόν τῶν ἑΥΚαΘέ-ιων, oi ὁποῖοι προτρέπουν
τοῦτο νά μή ὑπακούσῃ εις τάς συστάσεις
τῆς Ἀοτυνομίας, Ἀφοῡ τούς ένΓοπίσουν,
ΤΟύς παρακολουθοῦν καί τούς ἀναγνωρίζουν καλῶς. Εὺθύς ὡς ἀρχίσουν τά ἐπεισόδΙα, oi ἈΟΤυνομικοΤ οὑτοι, διά ταχείας ένEPYE/GÇ. ΠΡΟΘαΙνουν είς τήν σύλληψιν καί
ἀπομάκρυνσιν τῶν προσώπων τούτων ἀπό
τόν χῶρον τῆς συγκεντρώσεως. Ἐνδείκνυται
ὅπως ἕκαστον ἀτομον συλλαμβάνεται ὑπό
δύο Ἀστυνομικών». '

ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τίς χυδαῖες έπιστημοσύνες
καί τίς θεωρίες τοῦ κ. ψυχογιοῦ ol διαμαρτυρόμενες τάξεις καί oi διαδηλωτές ἀποτελοῦν ἒναν «ὁχλο» ποὺ ἀθουλα σύρεται ἀπό
ἀγκιτάτορες, δχι γιά τήν ίκανοποίηση συγκεκριμένων αἰτημάτων ἠ τήν προθολή ἑνός
πολιτικοῦ ἡ έθνικοῦ αίτήματος, ἀλλά γιά
τήν ἀνατροπὴ τοῦ καθεστῶτος τῆς Δεξιᾱς.
Αὐτῆς τῆς Δεξιάς πού μέ διάφορες μορφές
- ἀπό χούντα ὡς πεφωτισμένη - ὁ 6’
ὑπσρχηγός ὑπηρέτησε μέ ἀξιοθαύμαστη
ὺπαλληλική εύσυνειδηοία.
ΑΥΤΟΣ ὸ «ὁχλοςρ, ὸ ἀθουλος, ὁ ἀρεσκόμενος είς τό ψέμμα, ὸ συμπεριφορόμενος
ὅπως τά νήπια, πρέπει δχι μόνον νά διαλύεται, άλλά καί νά ἀποκεφαλίζεται ἀπό
τούς φυσικούς του ἠγέτες, ὼστε νά μπορεῑ
νά «ἐγκλωθιστεῑ» καταλλήλως. "010v μάλιστα συλληφθοῦν oi ἠγέτες καί σάν πρωταίτιοι τῆς «διαταράξεως τῆς ἐννόμου τάξεως» ὸδηγηθοῦν στά δικαστήρια μέ άρκετά πειστήρια ὥστε νά καταδικαστοῦν,
τότε ἠ ἐξουσία ἔχει μιά κάποια έξασφάλιοη
δτι γιά κάποιο διάστημα όλα ἠρεμοῦν.
ΩΣΠΟΥ θέθαια αὐτό τό τέρας τοῦ δχλου,
σάν Λερναῖα Ὕδρα ξαναθγάλει κεφάλι. "E!
Kai τί μ’ αὺτό... ‘H Ἀστυνομία ὑπάρχει Kai
είς τήν γωνίαν ἀναμένει ἠ θαυματουργός
Kai τιμωρός ράθδος.
Η ΣΥΛΛΗΨΗ Kai τιμωρία διαδηλωτῶν εῘναι πάντως η ἑμμονη ἰδέα πού διακατέχει
τά κείμενα τοῦ κ. Ψυχογιοῦ. Στά ἀποσπάσματα πού έχουμε ἠδη δημοσιεύσει, ἔχει
καταγραφεῖ πολλές φορές σὺτή ἠ μόνιμη
φροντίδα του.
ΣΗΜΑΣΙΑ πάντως ἔχει νά συλληφθοῦν 0|
δραστήριοι. Παρατηρητές, «περιπολοῦντες», μέ πολιτική περιθολή, ὅλοι οΙ ἀστυνομικοί ἓχοιιν a’ αὐτούς στραμμένα τά θλέμματά τους. Ὑπάρχουν μάλιστα κάποιες
οτιγμές πού τό ἓργο τους γίνεται πιό εῦκολο;
«Κατά τόν χρόνον τῆς διαπραγματεὺσεως
μεταξύ τών έκπροσώπων τῶν Ἀρχῶν
(Ἄστυν. ΔΙντοῦ,1,ΕΙσαγγελέως καί ὑπαλλήλου Νομαρχίας) καί τῶν όργανωτῶν τῆς
συναθροίσεως ἠάλλων ὑπευθύνων, καθ’ ἦν
ἀνακοινοῦται εἰς αὐτούς καί τό πλῆθος ὁτι
ἡ συγκέντρωσις ἢ ὴ πορεία ἔχει ἀπαγορευθῆ κλπ., oi ἀστυνομΙΚΟΙ 0i ὁποῖοι

ΣΠΑΝΙΑ συναντά «avqu τόοο κυνική
παραδοχή μιᾱς ἀνανδρης οτάσηςί Ἀλλά
θέθαια πρόκειται γιά αὲγκάθετους», ἀμετανόητους ἀνατροπεῑς...
ΑΦΟΥ ὴ ἓπιχείρηση «σύλληψις» ὁλοκληρωθεῑ, ἀρχίζει ἀλλη (paon:
«'H σύλληψις ἀποτελεῖ τό πρῶτον σκθος
τῆς ἀστυνομικής δραστηριότητος. Θά €110κολουθήοη τό δεύτερον, τό ὁποῖον εἶναι ἐξ
Ῑσου σοθαρόν, ἀν δχι δυσκολότερον.(...)“Η
συλλογή τοῦ ἀποδεικτικοῦ ὑλικοῦ καί ὴ στήριξη τῶν κατηγοριῶν».
ΚΑΙ Η συλλογή τοῦ ἀποδεικτικοῦ ὺλικοῦ
εἶναι εῠκοληε Ἐκτὸς ἀπό τίς φωτογραφίες ·
- ποῦ δέν κατατίθενται συνήθως οτίς δίκες
- ἀν ὲρευνηθοῦν τά «θυλάκια τῶν διαδηλωτῶν» θά Θρεθοῦν (στέτρες, προκηρύξεις,
πατάτες μέ ξυραφάκια, πρόκες, μαχαίρια»
κλπ. κλπ. - καί πολλές φορές τά πειστηρια
αὺτά «προσεκομίσθησαν».

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ὅμως δυσκολεύει κυρίως
οτήν «ἐπ’ ἀκροατηρίω» διαδικασία;

«Kami τό παρώθόν ὑπῆρξαν πολλαί περιπτώσεις καθ’ ἀς oi κατηγορούμενοι ἀπηλλάγησαν, τῆ Βοηθεία τών ἀστυνομικῶν,
διότι δέν ἐγνώριζον τί ἔπρεπε νά καταθέσουν. Τοῦτο δέν εΙναι έπιτρεπτόν. Oi ἀστυέ
νομικοΙ ἐφ’ ὅσον συνθαθον πρόσωπα μετέχοντα παρανόμου συναθροίσεως ἡ προέΒησσν είς θιαιοπραγίας κατά προσώπων
καί πραγμάτων, πρέπει νά καταθέσουν

κατά τοιοῦτον τρόπον, ὥστε τό Δικαστήριον
νά πεισθῆ περί τῆς ένοχής τοῦ κατηγορουμένου Kai νά έπιθάλη τήν προθλεπομένην
ὑπό τοῦ νόμου κύρωσιν».
ΕΠΕΙΔΗ «δέν εἶναι έπιτρετι-τόν» νά μήν ξέρουν τί θά ποῦν στό δικαστήριο oi ἀστυνομικοί, ὸ κ. ψυχογιός ἀναλαθαίνει νά τούς
τό διδάξει. Γιατί κατά τό παρελθόν συνέθη
καί τοῦτοι
«Ἐπί τινος ὑποθέσεως, ὴ ὑπεράσπισις ὑπέ-

τή σύλληψη
B. BAHMATA “
Τά δακρυγόνα Βλῆματα ζυγίζουν άπό
250-400 γραμμάρια. Τινά ἐξ αὑτῶν ρυθμωμένα νά ένεργήαουν είς προκαθωρισμένον χρόνον καί ὅλλα εὑθύς ὼς
προσκρούσουν έπί τινος ἀντικειμένου.
Οὑδέν ἐξ αὐτῶν ἐκρήγνυται. Ταῦτα εἶναις

θαλεν εΙς τόν μάρτυρα ἀοτυνομΙκόν μίαν
ἐρώτησιν. ‘H ἀπάντησις η ὸποῙα ἐδόθη ὑπό
τοῦ μάρτυρος δέν ἰκανοποῙησε τόν ἐρωτηοαντα ουνηγορον, οὐδέ τόν ΕΙσαΥΥελῙα. 'O
συνήγορος ἐπέμεινεν ἐπί τῆς ἐρωτήσεως
άλλά ὁ μάρτυς δέν απαντοῠοε. Τότε, έπεμΒάς ὁ Εἰσαγγᾱεύς, παρετηρησενί «ὴ ἐρώτησις εῙναι ἐπί άδιδάκτου Θέματος» ὐπονοών ὄτι ὀ μάρτυς δέν εῙχε λάθεΙ ὁδηγίας
περΙ τοῦ τΙ ἔπρεπε νά άπαντήση ΕΙς τοιαύτην έρώτησιν». “
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ λοιπόν 01 ὁδηγίες «διά
μίαν καλήν κατάθεσιν ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου». Εἶναι ὲξονυχιοτικες στῆν περιγραφή
τους;

Ο ‘O ἁοτυνομικός πρέ-πει «νά ἀναγνωρῙζη καλῶς» τόν κατηγορούμενο πού συνέλαθε.

O «'O μάρτυς πρέπει νά εῙνσι άκριθης
κατά τήν κατάθεσιν. Δέν ἐπιτρέπεται νά
άφΙνη ἀμφιθολίας εἰς τούς δικαστάς ὡς
πρός τήν πρᾶξιν τοῦ ἠ τῶν κατηγορουμένων. Οὕτω, ἐάν-συνώηφθη κάποιος, διότι
μέ ἀλλους μαζῐ έξεφούσκωσε τό ϋαστικόν
τοῦ λεωφορείου, νά δύναται νά διευκρινίοη
ἀν ἦσαν καί ἄλλοι καί πόσοι καί ἀν val, ὸ
ουλληφθείς ἦταν πρωταῙτιος η ὰπλός συνε ός» κ.ἀ.
P; «Ἐπί έξυθρίσεων, νά διακρΙνη ἀν ὕβριζαν την Ἀρχήν ἡ τόν άστυνομικόν; λ.χ.
ὺθρΙζουν oi διαδηλωταΙ τούς ἀστυνομικούς
ἀποκαλοῦντες τούτους, φασῙοτες, καθάρματα, πουλημένσυς κ.λ.π.».
Καί ἀκολουθεῖ η νομική ἑρμηνεῖαι
«AI ὕθρεις αὐται οτοιχειοθετοῡν τό ἀδίκημα
τῆς περιϋθρίσεως τῆς Ἀρχῆς, ένῶ κατ’ ἀλλον τρόπον έκφραζόμεναι, δύνανται νά
θεωρηθοῦν ὡς ὔθρεις κατά τοῦ ἀστυνομιKOU».
Ο Ἀλλόι πρέπει νά μπορεῑ νά άπαντᾱ καί
σέ άλλες ἐρωτήσεις πού ὑποθάλλουν συνήγοροι καί δικαστέᾳ Πόσοι 01 διαδηλωτές,
ἀν εἶχαν «γένειον ἠ μακριά μαλλιά» κ.λ.π.
Q Πρέπει νόι μπορεῑ νά ἀπαντήσει ἂν
ὰγινε παρεμπόδιση τῆς κυκλοφορίας κλπ.
γιά νά στοιχειοθετηθεῑ ἡ εύθύνη «τοῦ ἀρΘρου 290 τοῦ Π.Κ.».
Ο «Ὁ μάρτυς άστυνομικός πρέπει νά clναι ὀλιγόλογος». 'OXI πολυλογῐες καί μακριά εΙσαγωγη. Δέν ἁφήνουν καλές ὲντυπώσεις.

τῆς τροχιας πτερύγια εὑρισκόμενα εἱς
τό ὄπισθεν μέρος 100 Βλῆματος, τά
όποῑα έκτείνονται (άνοίγουν) εὑθύς ὡς
τό Βλῆμα ἐξέλθῃ τῆς κάννης 100 ὅπλου
διά 100 ὁποίου έκτοξεύεται, καί σταθεροποιοῡν τήν τροχιάν του πρός άποφυγήν οτρεφογυρίσματος κατά τήν πτῆσιν
του. Δι’ αὑτῶν ὲπιτυγχάνεται άκριΒής
Βολή μέχρις όποστάσεως 100 μέτρων.
‘H ταχύτης 100 Βλήματος εἶναι 100 μέτρα κατά δεύτερον λεπτόν καί ἡ ὡστικῆ

του δύναμις ἱκανή νά διατρυπήσῃ·

κατασκευάς άπό κόντρα-πλακέ καί λεπτάς σανίδας. Τό μέγιστον Βεληνεκές
του εἶναι 300 μέτρα (325 γιάρδες).
1. Δακρυγὸνον N. 206 (CN)
Τό Βλῆμα 10010 χρησιμοποιεῑται, ὅταν
Χρῶμα; Ἐρυθρόν
ἑπιΒάλλεται ἡ ρίψις δακρυγόνων ἐντός
Μικτόν Βάρος; 255 yp.
οἰκίας άπό παράθυρα ῆ ὅλλα μικρά
άνοίγματα, προκειμένου νά ἐξαναγκαΜικτόν Βάρος γομώσεως; 120 γρ.
σθοῡν ὅνθρωποι νά έξέλθουν ἢ νά
Βάρος δακρυγόνουῑ 48 γρ.
Διάρκεια ἐξόδου άερίου; 25-35” λεπτά. καταστσῡν άνίκανσι πρός ἀντίστασιν ὴ
Διάρκεια καύσεως θρυαλλίδοςῑ 4” λεδρᾱσιν.
πτα.
'H έξσδος 100 δακρυγόνου ἄρχεται 4”
λεπτά μετά τήν έκτόξευσίν του καί διΜέγιστον Βεληνεκές; 200 μέτρα.
Ταχύτης 6λήματος; 75 μ, κατά δεύτε- αρκεῖ έπί 25-35” λεπτά. Οὐδέποτε ρίpov λεπτόν.
πτεται ἐναντίον ανθρώπου, διότι ὑπάρΤό Βλῆμα τοῦτο έχει μέγιστον Βεληνε- A χει πιθανότης νά διατρυπήσῃ τό σῶμα
TOU.
κές 135 μέτρα (150 γιάρδες). Ἡ έξοδος
100 δακρυγόνου νέφους γίνεταιάπότάς
4. Δακρυγόνον Ν. 232 (CN)
ὁπός αἱ όποῑαι εὑρίσκονται είς τά τοιχώματα αὑτοῦ επί 25-35” λεπτά, άρχίζει Χρῶμαῑ Ἐρυθρόν
Μικτόν 6άρος; 453 γρ.
δέ 4” λεπτά μετά τήν έκτόξευσιν 100
Μικτόν Βάρος γομωσεωςς 62 γρ.
Βλῆματος. Τό Βλῆμα κατά τήν πτῆσιν
Βάρος δακρυγόνου; 46 γρ,
του στρεφογυρίζει. T0010 χρησιμοποιεῑται προκειμένου νά προσΒάλωμεν
Διάρκεια ἐξόδου κόνεως; ’Ἀμεσος
Διάρκεια καύσεως θρυαλλίδος; Ἐνερδιαδηλωτάς έκ 100 μακρόθεν, ὁσάκις
γεῑ κατά τήν πρόσκρουσιν.
δέν εἶναι δυνατή ἡ προσέγγισις τούτων.
Ἀπαγορεὺεται ἡ ρίψις τοιούτων Βλημά- Μέγιστον Βεληνεκὲςε 295 μέτρα.
Ταχύτης Βλήματσς; 100 μ. κατά δεύτετων ἐπί ἀνθρώπων διότι εἶναι ἱκανά νά
προκαλέσουν Θάνατον. 'H ταχύτης πτή- pov λεπτόν.
Τό Βλῆμα 10010 όμσιάζει καθ’ ὅλα μέ τό
σεως των εἶναι (100) μέτρα κατά δεύτερον λεπτόν.
Ν. 230. 'H διαφορά των εἶναι ὅτι τό μέν
Ὁσάκις πρόκειται νά χρησιμοποιηθοῡν Ν. 230 έκΒάλλει νέφος από τάς όπάς, τό
δέ Ν. 232, κόνιν εύθύς ὡς προσκρούσῃ
άπό μεγάλας ὑποστάσεις ὲκτοξεύονται
έπῐ τινος σκληροῦ ἀντικειμένου.
κατά τοιοῦτον τρόπον ὥστε νά προσκρούσουν πρῶτον ἐπί 100 ἐδάφους καί Ἀπό τό Βλῆμα 10010 έξέρχεται κόνις
μετά άπό πολλά πηδήματα νά φθάσουν εύθύς ὡς προσκρούσῃ έπί 100 ἐδάφους. ψ
είς τόν στόχον των, ὅτε Bd έχῃ έλαττωθῂ ἠ ὠστική των δύναμις.
Καί τό Βλῆμα 10010 εἶναι έφωδιασμένον
μέ οταθεροποιητικά πτερύγια, ὡς τό Ν.

T0010 εἶναι ὅμοιον μέ τό Ν. 206. 'H διαφορά έγκειται είς τό Βεληνεκές. Τό N.
219 ἔχει Βεληνεκές 50-60 μέτρα. Ταῦτα
ἐνδείκνυνται νά ρίπτωνται ἐναντίον
πλήθους εὑρισκομένου μακράν τῶν
Ἀστυνομικῶν, οὐδέποτε ὅμως έπί τῶν
ανθρώπων. 'H γωνία 100 ὅπλου θά εἶναι
τοιαύτη ὥστε νά προσκρούῃ άρχικῶς τό
Βλῆμα έπί 100 ἐδάφους καί μετά νά
πλησιάζῃ τό πλῆθος.
3. Δακρυγόνον N. 230 (CN)
Χρῶμα; Ἐρυθρόν
Μικτόν Βάρος; 453 γρ.
Μικτόν Βάρος γομὼσεως; 121 γρ.
Βάρος δακρυγόνου; 48 γρ.
Διάρκεια ἐξόδου δακρυγ. 25-35” λεπτά.
Διάρκεια καύσεως θρυαλλίδοςῑ 4” λεπτά.

Μέγιστον Βεληνεκές; 295 μέτρα.
Ταχύτης Βλήματος; 100 μ. κατά δεύτερον λεπτόν.
Τό Βλῆμα τοῦτο όμοιάζει μέ τό Βλῆμα
N. 206. Εἶναι ὅμως έφωδιαομένον μέ
τέσσερα ἐκτεινόμενα οταθεροποιητικά

ῑξι

5. Δακρυγόνον N. 203 (ON)
Χρῶμα; Ἐρυθρόν
Μικτόν Βάρος; 227 γρ.
Μικτόν Βάρος γομωσεως; 90 γρ.
Βάρος δακρυγόνου; 45 γρ.
Βεληνεκές; 9-12 μ.

T0010 όμοιάζει μέ κάλυκα φυσιγγίου
κυνηγετικοῦ ὅπλου. Δέν περιέχει
Βλῆμα. Ὲντός 100 κάλυκος ὑπάρχει ἡ
χλωρασετοφενόνη, ἥτις έκτοξεύεται
άπ· εὐθείας ἐκ 100 στομίου τῆς κάννης
100 ὅπλου εἰς ἀπόστασιν 10 περίπσυ
μέτρων. Οὑδέν ὅλλο σκληρόν άντικείμενον ἐξέρχεται τῆς κάννης, συνεπῶς
' δέν ὑφίσταται κίνδυνος τραυματισμοῡ
προσώπων εν περιπτώσει σκοπεὺσεως
ἐπ’ αὑτῶν, Προσοχή ὅμως πρέπει νά
καταΒάλλεται, ’ίνα ἡ σκόπευσις γίνεται
είς τό ὕψος τῆς μέσης, 100 σώματος
τῶν ἀνθρώπων καί οὑχί έπί τῆς κεφαλῆς, διότι ὑφίσταται σοΒαρός κίνδυνος
τυφλώσεως σίουδήποτε εὑρισκομένου
έντός τῆς ζώνης τῆς έκτοξευομένης
κονεως.
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ί
Ἀστυνομική Θεωρία καί πράξη ἑ
IΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A’: Κατάθεση ἐνώπιον δικαστήριου
IΕΦΑΡΜΟΓΗ; οἱ δίκες τῆς Πάτρας _

Ο «OI ἀστυνομικΟΙ πρέπει να είναι ἀντικειμενικοί. Ὑποχρεοῦνται να καταθέσουν
ἀμερολήππυς τα γεγονότα, ἀκριβῶς ώς
ϋαθον χώραν. Τα ὺποκειμενικα στοιχεῖα να
μήν ἀναμιγνύωνται μέ τα ἀντικειμενικα
τοιαῦτα, ώστε να μή συσκοτίζεται η ἀλήθεια. Τα δικαστήρια Θεωροῠν, κατα κανόνα,
τούς μάρτυρας ἀστυνομικούς, (Dc; τούς
πλέον ἀμερολήπτους. Ἐπί ἀλλων ὑποθέσεων, Θασίζονται ὲπί τῆς μαρτυρίας τούτων
καί ὲκδίδουν τας ἀποφάσεις. Τοῦτ’ αὑτό
δέον να γίνεται καί ἐπί τῶν ὑποθέσεων αί
ὁποῖαι εἶναι σχετικαί μέ τας συναθροίσεις».
ΒΛΕΠΕΤΕ, ἐκεῖνος ὸ άστυνομικός πού
κατα τό παρελθόν ἀναγκασε τόν ΕΙσαγγελὲα να παρατηρήσει δτι «ἡ ἐρώτησις εἶναι
ἐπί ἀδιδακτου θέματος», θαρύνει ὀλο τό
Σῶμα προκειμένου για πολιτικές δίκες. Ἀς
ἑλπίσουμε ὅτι μετα τίς διδαχές τοῦ κ. ψυχογιοῠ, oi αστυνομικοί θα εἶναι στό ἑξῆς
αντικειμενικοί καί δέν θα δώσουν λαΘη για
είσαγγελικα «καρφώματα».

Ο 'O μαρτυρας άστυνομικός πρέπει να
καταθέτει μόνον όσα εἶδε ὁ Ῑδιος. Ὀχι
ἀφηγησεις ἀπό δεύτερο χέρι.
Q «Oi αοτυνομικοί πρέπει να είναι εὑπρεπεῑς. ‘H εὐπρέπεια περιλαμθανει τήνἀψογον ἑμφανισιν, τήν κοσμιότητα έπῐ τοῦ
λόγου καί τό μέτρον εἰς τα ἐκφράσεις. Ἡ
χρησιμοποίησις ἁπλῆς γλώσσης καί ἐκφρασεων έπιτυγχανουν τα καλλίτερα αποτῡλέσμσΤα».
’Ἕνα καλό, μαρκετιν ἔχει τούς κανόνες
Tou! «Τα καλλίτερα αποτῶἐσματα» εἶναι
προφανῶς ἡ ένοχοποίηση τῶν διαδηλωτων.
Ο «Ἐπί · ἐρωτήσεων τών συνηγόρων
ύπερασπίσεως αποσκοπουσῶν είς τήν
ὣαφρυνσιν της Θέσεως τών κατηγορουμένων πελατῶν των, να μή δυσανασχετοῠν,
διότι ὁ άστυνομικός δέν ἀποβλέπει ὁπωσδήποτε εἰς τήν καταδίκην αὐτῶν. Ἐαν αἱ
ἐρωτήσεις κεῖνται έκτός τού Θέματος δια τό
ὁποῖον κατηγορεῖται ὁ πϋίατης, να αποποιοῡνται τήν ἀπάντησιν εὐγενῶς, π.χ. δέν
γνωρίζω τό Θέμα. Ἐπί πολιτικοῦ περιεχομένου ἑρωτήσεων, να ἀρνοῦνται ὁπωσδήποτε
τήν ἀπάντησιν».
ME THN κατακλεῖδα αὐτη κλείνουνιοί
ὁδηγίες «δια μίαν καλήν κατάθεσιν». Κυρίως ὸχι πολιτική. Αῦτή δέν ἑνδιαφέρει
τούς αστυνομικούς. Ὠς γνωστόν (Βλέπε
καί «Ἕκθεση δραστηριότητος Α.Π. τοῦ
1978») «Τα Κόμματα, ο) Κυθερνήσεις καί τα
καθεστῶτα (sic) ἔρχονται καί παρέρχονται,
ὅμως η Ἀστυνομία μένει πάντα έτοιμη στίς
ἐπάλξεις». «Δέν ἀνήκει σέ καμια πολιτική
παραταξη». Καί όταν συμθεῑ να κυθερνᾱ ἠ
Χούντα, ὸ κ. ψυχογιός θα ὑπηρετήσει σαν
ὑπασπιστής τοῦ <<ὺπουργού>> Τοτόμη· όταν
συμ6εῑ να κυθερνᾱ η Ν.Δ. Θα γίνει 6’ ὑπαρχηγός τῆς AI]. “OÀa ἔρχονται καί παρέρχονται. Ὀχι ὅμως καί οί ψυχογιοί τῆς Δεξιᾱς... I
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ΟΣΑ διδάσκουν οί θεωρίες τοῦ κ. ψυχογιοῦ δέν εἶναι Πάντοτε εὔκολα έφαρμόσιμα. Αῦτό άποδείχτηκε άλλη μιά φορά οτίς
δίκες τῶν φοιτητῶν τῆς Πάτρας οτίς 11 τοῦ
Ἰοῦλη (γιά τίς ὸποῖες γράψαμε οτό τεῦχος
129 - οελ. 16 - 18).
META τήν άκροαματική διαδικασία τό δικαστήριο δέχτηκε τήν άθωωτική πρόταση
τοῦ είσαγγελέα κ. Μακρή καί άπάλλαξε
δλους τούς κατηγορούμενους. Βέ6αια” ό κ.
Μακρῆς δέν προχῶρησε σέ παρατήρηση.
ιάνάλογη μέ κείνην άλλου συναδέλφου του
δτι οί μαρτυρικέςκαταθέσεις τῶν άστυνομικῶν «δέν ἦσαν έπί διδακτέας ϋλης»,άλλά
τό άκροατήριο διέπραξε παρόμοιες σκέψεις. 'H πρακτική έφαρμογή τῶν άστυνομικῶν θεωριῶν καί-ἠ άνεπαρκής προετοιμασίά τῶν μαρτύρων κατηγορίας δέν έπεισαν...
EKEINO ποῦ Πάντως πρέπει νά σημειωθεῑ
εἶναι πῶς μέ τήν άπόφάση αῦτή ὑπῆρξε
άμφισθήτηση τοῦ «άλάθητου τεκμήριουυ
τῶν καταθέσεων τῶν άστυνομικῶν ὁργάνων σέ δίκες πού λίγο ῶς πολύ έχουν καθαρά πολιτικά χαρακτήρα. Καί φάνηκε πῶς
στὴ συγκεκριμένη τουλάχιστο περίπτωση
ε’ίχαμε νά κάνουμε μέ δυο κακότεχνα στημένες δίκες.
KAI OMQZ:

OI AZTYNOMIKOI πού παρέλασαν σάν
θασικοί μάρτυρες κατηγορίας οτή συνεδρίαση τοῦ δικαστηρίου έδωσαν καταθέσεις χαρακτηριστικές,δχιμόνο γιά
τίς ἀντιφάσεις τους καί τίς άλληλοσυγκρουόμενες ἀπόψεις τους, άλλά καί γιά τό
πνεῦμα μέ τό ὁποῑο άντιλαμΘάνονται (ἡ
δέν άντιλαμθάνονται) τά δικαιώματα τοῦ
πολίτη. “
ΓΝΩΣΤΟΙ οἱ περισσότεροι καί άπό τίς
καταθέσεις τους σέ πολιότερες δίκες μέ
κατηγοροῦμενους φοιτητές ἠ σπουδαστές,
παρουσίασαν τό ὀλο φάσμα τῶν κριτηρίων
τους γιά τόν έντοπιομό, τήν σύλληψη, τήν
οτοιχειοθέτηση κατηγοριῶν καί τέλος τήν
ποινική δίωξη ὁποιουδήποτε άπό τούς πολίτες δέν δέχεται άδιαμαρτύρητα τήν κυ6ερνητική πολιτική τῆς καταπάτησης (μέ
τίς αύρες, τά ΜΑΤ ñ μέ τό, «έκσυγχρονισμένο» νομικό ὁπλοοτάσιο) τῶν έλευθεριῶν καί τῶν δικαιωμάτων του...
ME τέτοιου εἴδους «κριτήρια» 5 φοιτητές (πού τυχαῑα άραγε ἠταν συνδικαλιστές
καί μέλη Διοικητικῶν Συμθουλίων;) θρέθηκαν κατηγοροῦμενοι για τήν λειτουργία
τοῦ Ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Κατάληῑ
ψης, τήν έγκατάσταση τοῦ ὁποίου εἶχαν
άποφασίσει οἱ Γενικές Συνελεύσεις τῶν
συλλόγων Μαθηματικοῦ - Φυσικοῦ - Βιολογικου.
ΤΟ «πιστεύω» τῶν μαρτύρων κατηγορίας
γιά τήν ένοχή τῶν κατηγορουμένων στηρίχθηκε οιο γεγονός ότι,τοος εἶχαν «ἐντοπίσει ότι ἡτον οτήν Συντονιστικη Ἐπιτροπη
της Κοτάληψης άπό τίς διαπραγματεύσεις
πού έκανανμέ τίς άρχες κατα τή διάρκεισ
τῶν γεγονότων τῆς 2οης Μαρτη» καί άρα
·-αῦτοί ἠσαν oi μόνοι ὑπεύθυνοι για νά
στοματήσουν τήν λειτουργία τοῦ παράνομου πομποῦυ. ’0.κ. ψυχογιός γράφει έξ
αλλουῑ «Kara τόν χρονο τῆς ὄιαιτραγμσ-

τευσεως έντοπιζουν. παρακολουθοῦν κοιῙ
ιους άνσγνωριζωυν κάλως (τους «πρῶτοί-γ
τιους») Εύθυς ως ἀρχισουν ια ἐπεισόδια οι
ἀστυνομικοι προθαίνουν είς τήν σύλληψινέ
τῶν προσώπων τούτων.. υ Τά άστυνομικ’
ὃργανα δέν εκαναν τίποια παραπάνω ànä
ιο νά έφαρμόσουν ιις συνταγές καί τήν
«διδακτέο ῦληιO ΚΑΝΕΝΑΣ άπό τοὺς μάρτυρες κατηγο
ρίας δέν ήταν σέ θέση νά προσδιορίσε
ποιές άρμοδιότητες εἶχε ή Σ.Ε. (ἡ οί κατη
γορούμενοι) οτό έ σ ωτ ε ρ ι κά τοῦ Πανε
πιοτήμιου ὅπου λειτουργοῦσε ό πομπάς.
Ο ΚΑΝΕΝΑΣ δέν γνῶριζε άν οί κατηγο
ροῦμενοι > ακατασκεῦασαν καί έθεσαν σε
λειτουργίαι» τόν πομπό, κανείς δέν γνῶριζε
ποιός πῆρε τήν άπόφαση νά έγκατασταθε4
ὸ πομπάς.
O ΚΑΝΕΝΑΣ δέν ἄκουσε νά λειτουργέῑ τό
μυστηριώδη πομπό τῶν «άγανακτισμένωψ
οιτ των.
φ ΟΛηΟΙ οί άωυνομικοί εἶχαν τήν γνώμη δτί
οί κατηγορούμεναι ἠταν ὑπεύθυνοι για TI‘
λειτουργία τοῦ πομποῦ χω ρίς ὅμως vd
οτηρίζουν τήν άποψή τους σέ π ρ ογ μ αξ
τι κ ά γεγονότα, άλλά οτό... «άτράνταχτοί
έπιχείρημαῑ «Ἔτσι πιστεύω», «Εἶναί
προοωπική μου πίστις»...
ΜΕΣΑ στό ’ίδιο περίπου πλαίσιο κινήθηκξ

καί ἡ άκροαματική διαδικασία στή δίκη τῶι
9 άτὸμων (άπὸ τά ὁποῖα 7 ἡταν φοιτητές]
πού
κατηγοροῦνταν
σωματική
θλάθι»
άντίοταση
κατά τῆςγιά
άρχής
καί διατάραξ
συνεδρίασης
τοῦ
δικαστηρίου.
κατά άστυνομικοῦ ὀργάνου - ίδιῶνυμο ï
MONO πού σ’ αύτή τή δίκη δέν χρειά,
στηκε οὔτε μάρτυρες ῦπεράσπισης νά έξι
εταοθοῦν, οὔτε oi συνήγοροι ῦπεράσπιοη(
νά άγορεύσουν, οῦτε οί κατηγορούμενο]
νά άπολογηθοῦν... ΑΡΚΟΥΣΑΝ οἰ καταθὲι
σεις τῶν μαρτύρων κατηγορίας, πού φυ
σικά ήταν ὅλοι άωυνομικοί γιά νά κατα
ρεύσει ὁλόκληρο τό κατηγορητήριο...
«Μέ λακτισε στό πόδι ένας ξανθός μή
γυαλια» κατέθεσε ένας άστυνομικός άποε
δίδοντας τό άδίκημα τῆς «σωματικῆς ὂλάί
6ης» (γιά τήν πιστοποίηση τῆς ὁποίας κο]
μία ίατροδικαστική έκθεση δέν εἶχε ῦπο·
θληθεῑ στό δικαστήριο) στόν κατηγοροῦ
μενο Θ. Γεωργιάδη... πού δέν ἠταν μέ
ξανθὸς, ἀλλά ήταν κατηγορούμενος κο
οτήν δίκη γιά τόν ραδιοσταθμό.
ΑΛΛΟΣ ὅμως άστυνομικός κατέθεσε ὅτ
ό «ξανθόςυ ήταν ό κατηγορούμενος Δημσ
κόπουλος (ποῦ ὅμως δέν φοροῦσε γυαλιά)
ένῶ ένας τρίτος ὅτι δέν άντελήφθη κανέν
«ξανθά μέ γυαλιά» καί κανένα λάκτισμα...
ΟΣο γιά τόν κατηγορούμενο Γεωργιάδ
(σύμφωνα μέ τίς καταθέσεις τῶν μαρτύρω
κατηγορίας πάντα) τήν ’ίδια περίπου χρο
νική στιγμή «δροῦσεη σέ τρεῖς διαφορετι
κους χῶρους;

- Εἶχε συλληφθεῖ ’καί θρισκόταν στ
γραφεῑο τοῦ είσαγγελέα.

- Διαπληκτιζόταν μέ άστυνομικό μέ πο
λιτικά, διαπράττοντας τά άδικήματα τῆ
,σωματικῆς θλάθης καί τῆς άντίοτασης κατ
τῆς ùpxñq.

— Τόν κυνηγοῦσε πρός τήν έξοδο τῶ
δικαστηρίων άλλος άστυνομικός...

ΑΥΤΑ καί πολλά ἄλλα ακούατηκαν κατά
τήν 5ωρη συνεδρίααη τοῦ δικαστηρίου.
Μια και-ιοια γεύοη δίνουν τά ακόλου θαστιγËÏËËÏËËQ: Πηγατε σέ γιατρό;

Μ(αρτυς αστυνομικός); ”Ὸχι, δέν πήγα.
Πάντως η πληγη ἔδγαλε αἶμα.
n: ’Ἐᾶγαλε αίμα η πληγη καί δέν πήγατε σέ
σέ δικό μου-γιατρό.
agir/[7d έδιῡ δέν ὑπάρχει ίατροδικαστικη ἔκM: δέν πῆγα... I

I1: Εϊσαστε ἔν ὑπηρεσία ὅταν συλλάθατε
τόν κατηγορούμενα,M: "Ox:... Ἀλλά ό κανονισμός λέει ότι εἴτε
έν στολῇ, εἴτε όχι, είμεθαέν ὑπηρεσία...
I1: Δηλώσατε ότι clore άστυνομικός στόν

κατηγορούμενα
M: "Ox:.
n: Γ ιατί,’

M: ΜηπωςὌπήρχε περίπτωση νά πάει κανένας πολίτης νά τόν συλλάθει,’ ’

n: Γιατί δέν συλλάθατε τοὺς πρωταίτιους,·
M: Ὅπως καταλαθαίνετε, στίς όχλοκρατικές συγκεντρώσεις δέν Θρίσκεις πάντοτε
αὑτόν ποὺ ζητᾱς...
M: Τότε οί φοιτητές, ἐπειδη κατάλα6αν πώς
ἔρχεται ίσχυρη άστυνομικη δὺναμη, ξεχὺθηκαν στίς σκάλες, ἔπεσαν πάνω στίς πόρτες καί ἔται ἔσπασαν τά τζάμια...

n: Τά τζάμια τά σπάσαν έπίτηδες, η ἔται
ὅπως ἔτρεχαν μέ όρμη ἔπεσαν πάνω στίς
πόρτες κι ἔσπασαν,’
M: Ναί, έπίτηδες τό ἔκαναν...

Ἀστυνομική θεωρία καί πραξη
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ B’: ’Enieeon ἐναντίον τοῡ ὄχλου
ΕΦΑΡΜΟΓΗ; Ἀπεργοί «Πετζετακη» στή Θήβα

«Βάναυση καί προσχεδιασμένη ἠταν η
«ἐπιδρομή» τῶν Μ.Α.Τ. κατά τῶν άπεργιῦν
τοὺ σωματείου «ΠΕΤΖΕΤΑΚΗ» στη Θηθα
(27-6-79) ὅπου τραυματίστηκαν άπεργοί
(άνάμεσά τους καί μιά ἔγκυος γυναίκα),
δέχτηκε προκλητικη έπίΘεση, καί τραυματίστηκε, ό δουλευτής τοῦ ΠΑΣΟΚ K. Γιώργος Κατσιμπάρδης καί προπηλακίστηκε ό
Μμαρχος τῆς Θηθας K. Κώστας ΚουρκοὺΑΥΤΑ καταγγέλλουν σε επερώτηαή τους
πρὸς τοὺς Ὑπουργούς Δημόσιας Τάξης.
Ἐργασίας καί Δικαιοσύνης 0': θουλευτές
τοῦ ΠΑΣΟΚ Ν. Ἀθανασόιτουλος. 'An. Κακλαμανης, Γ. Μωραῑτης, Γ. Περράκης καί Δ.
Σσι-ιουτζής.

Η ΒΑΝΑΥΣΟΤΗΤΑ περιγράφεται ατήγ
έπερωτηοη - άλλά καί τά ρειτορτάζ τῶν
ἐφημερίδων - καί άποτυπώθηκε ατίς φωτογραφίες άι-ιό τά ἐπεισόδια. 'H μεθόδευση
ὅμως καί ή προετοιμασία τῆς επίθεσης
φαίνεται and τά περιστατικά που καταγράφει ή επερὼτησηε
κα) 'H είδοποίηση τῆς Χωροφυλακής γιά
άπαγόρευση τῆς συνάθροισης τῶν άπεργῶν - μέ την άναφορά στοὺς λόγους ποὺ
την ἐπέβαλαν - εἶχε συνταχθεῖ καί δακτυλογραφηθεῑ... άπό τήν προηγοὺμενη μέρα
(20-6-79), συμπληρώθηκε δέ μόνο η χρονολογιά (27-6-79) καί ἠ ὥρα τῆς άνακοίνωσης..., μόλις ἔφθασαν στόν τόπο τῆς άπεργίας οί κρανοφόροι τῶν Μ.Α.Τ.
6) Μέ τήν μεσολάθηαη τοὺ δουλευτή Γ.
Κατσιμπάρδη καί τοῡ δημάρχου K. Koup—
κοὺτη o:' άπεργοί δέχτηκαν νά περάσει τό
ποὺλμαν μέ τοὺς άπεργοσπάστες. Καί ένῶ
αὑτό εἶχε είσέλΘει στό έργοστάσιο (ὅπως
φαίνεται άπό τίς φωτογραφίες) καί μετά
πάροδο πενταλέπτου, διατάχτηκε - χωρίς
νά ὑπάρχει κανένας λόγος - η έπίθεαη τῶν

Καί μιά... δροσερή στιγμή

Ἠ διοίκηση τοὺ Σωματείου των άπεργων
εἶχε κοινοποιήσει στόν ΔιευΘυντη τῆς Χωροφυλακής (ὅπως φαίνεται άπὸ τό σχετικό
επιδοτηριο), άπόφαση ότι άρχίζει Γενικη
Συνελευση ατο χὼρο ἔξω άπό τό έργοστάσιο. ίἹαρΙ ὀλα, αὑτάδοθηκε ἐντολή ἐπίθεont; τῶν M.A.T. κατά αττεργῶν Που Θρίσκονταν σε νόμιμη γενική συνέλευση.
Ότι, έπιόης, η έπίθεση τῶν ροπαλοφόρων κατά τοὺ Βουλευτή Γ. Κατσιμπάρδη,
ηταν προσχεδιασμένη φαίνεται άπό τά
παρακατω περιστατικά.’
α) ό παριστάμενος άντιεισαγγελέας κ.
Πατσής, ό Διοικητής Χωροφυλακής Θηόὡν
κ. Κληρονόμος καί ό Διοικητής Ἀσφάλειας
Θη6ιῑιν K. Ἀλεξάκης γνώριζαν τόν Βουλευτη, ένώ ό έπικεφαλης τῶν Μ.Α.Τ, Ταγματάρχης B. Ξενοδοχίδης καί οἰ ἄνδρες του
εἰδοποιηθηκαν έπανειλημμένα άπό τόν ὶδιο
καί τά μέλη τοι] Σωματείου, για τήν ἰδιότητά
του.

6) ὅπως φαίνεται άπό τίς φωτογραφίες
καί τήν ίατροδικαστική γνωματευση, ποὺ>
συντάχτηκε ὑστέρα άπό παραγγελιά τοι]
Είσαγγελέα, η κρανοφόροι απομόνωσαν
καί τραυμάτισαν τόν Βουλευτη μέ κλωτσιές
καί τά γκλόπς καί προπηλάκισαν τό Δημῢιῡχίῖί»θ
ΑΛΛΑ γιατί ὲρωτοὺν καί έπερωτοῡν 0':
K.K. 6ουλευτές; 'O 6' ὺπαρχηγός τῆς Α.Π. κ.
Ἠλίας ψυχογιός ἔχει δώσει άπάντηση σέ
ὅλα αὺτάῑ
«Ἡ Ἀστυνομία διά νά άντιμετωπίσει
την μάζαν πρέπει νά ἔχει τήν πρωτοΘουλίαν ἥτις έπιτυγχάνεται δι’ ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων». Καί άκολουθεῖται ἠ
«ινόμιμος διαδικασία» - ὅταν ακολουθεῑται - δηλαδή ὴ προειδοποίηση κλπ.
«γιά νά μήν ἀπαλλάσσωνται οἰ κατηγοροὺμενοι ὑπό τῶν δικαστηρίων».
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ γιά τήν νομιμοφάνεια τῶν
ἐνεργειῶν τῆς Ἀστυνομίας εἶναι μέσα στό
γενικο σχεδιο καί ὑποτελεῖ μέρος του. Τό
αἱτοίιμενο για τοὺς ὑφισταμένους τοὺ κ.
Μπαλκου εἶναι ἠ. με τήν παρουσία τῶν δικαστικῶν λειτουργῶν, καταστολὴ τῶν
αδχλοκρατικῶν συγκεντρώσεων» τῶν ὑπηκόων τοῦ κ. Λασκαρη. Πάλη τῶν τάξεωντελοςΙ

Ἠ Ἀστυνυμία μας αξιοποιεῐ ὅλα τά
μίσαῑ (ἰίρια. στερεά καί ὑγρά. Τό νερύ
π.χ. «ἐπιφέρει ἰξαιρετικιί ἀπο-[ἐλέσματα» για τή διάλυση τῶν συγκεγτριίισιἰον. Ἀλλὰ, ἃς ἀιιήσουμε τόν κ. ψυχογιό νά μᾶς τά ônwnﬁrï μέ τήν χαρακτηριστική του γλαφυρώτητα καί ὅλη τή
ὸροσια τῆς πίνας τονῑ
ιι Ἠ χρησιμοποίησις τοῦ ίῑὸιιτος πρός 61:2λυσιν τοῦ πλήθους {nu/159:: I’Eruglnmî ἀποτι λίσμιιτα.
Εἰς τό μέσον τοῦτο, ἐπιόάλλετοι ὅπως
καταφεύγῃ ἡ Ἀστυνομιά ὁσάκις τό ἤρεμον
πλῆθος ὁέν ἀπομακρύνεται ἀπό τόν χῶρον
τῆς συναθροίσειος χωρίς ὅμως νά μετέρχεται
δίαν κατά τιὺν ἀστυνομικῶν. ’
Ἡ ὁιά τῆς Ἀστυνομικῆς ράόὁου (διάλυσις
σνναθροίσιως πρέπει νά ἀντικαθίσταπιι.
τούλάχιστον κατά το πρῶτον στάὸιον τῆς
συγκρούσεως, ὸιά τοῦ ῐῧὸοτος, καθ’ ὅτι ιῖναι
λίαν ἀποτελισματικόν, ι’ὸίᾳ κιιτιὶ 1:2; ιρι-χρώς
ἰποχὰς.
Τό ὁιά τῆς ράόὀον κτύπημιι (δύναται νιὶ
ἐπιφέρῃ σοὸιιρόν τριιιχιιατισμον τοῦ ὸιχομένον τοῦτο, ἑνῴ (Ξπι’1ἰιιιτιίις τό ράντισμα ὸιιὶ
τοῦ ἱιὸιιτος οὐὸιμίαν σωματικήν ὅλάὸην προξενιῖ.
Τό χρησιμοποιούμι νον ἱιὸιυρ θα ἠὸιῖνιιτο ντὶ
εἶναι χρωμιιτισιιιίιον.
Ἠ 0m τοῦ χριομιιτισμέιὌι· Mum; (M ἐπι]ρὲίιζι το πλῆθος. ὸιοτι ἡ σκέψις τοῦ οἰωνὸν)ποτι ἀτόμου ὅτι τό ὕὸοιρ (ιντο 6:2 ἕολιιπτι> τήν
ἑνὸυμασιίιν τον. θά το ἠνάγκαζε νά (ὶπομιικρννθῂ ταχέως ἐκ τῆς σννιιθροίιπιυς.
Ἠ’χρι]σιμοποιί]σίς τοῦ ι”ὸιιτος τούτοι· 0:2
ι’ὗοήθιι προσέτι τήν Ἀστι-νομίιιν προς ἑξιικρίόωσιν τῶν μετασχόντων της σνντιθροίστοις προσώπων, ἡ (δι’ χριομιιτισμιίιι] ἑνὸιχιιιισιίι θα ἀπιόιίκιψι τήν (τι-,ιιμι-τοχην τοῦ σνλλιῙᾳ θέντος ιίς τήν σννιιθροισιν. Ἠ ἑκτόξιᾛοιζ
το Ü νόστος τοῦτον ὸέν πρέπει νά γιἰί 1::: air/νιὸιιιστικιύς, ἀλλά κατά τρόπον προκιιλοῦνττι
πριοτίστιυς τήν προσοχήι· τοῦ πλήθονς.
Προς τοῦτο, :3 ἑῖτικιφιλὴς τιῡν Ὑβριστλιών. ὸιίιν ντὶ ιἰἰργῄ θιιιιιιιτικήν ὀοκιιιιαστικήν ι’κτοξιιῸιν νὸιιτος. (bars νιὶ ἀντιληῳθοιῑι·
οἱ σι·ιί]ί-)ροισ,ιιιίἰ)ι το χριμιιατιιῐιιιίυν ι’ὸιορ.
καί νά τούς ὸοθῆ ο ιιπιιιτοιῖιιινος χρόνος
rrzt'q'æw; καί ἀποφάσεως (ὶποιιιικριῖιτῑεως.

Kan: τήν ὁρὰσιν τῶι· ιῖὸραντλιιῦν. λιι-οὔανοντιιι προστιιτιντικιὶ τούτων μέτρω, προς
πιιριμποὸίσιν ι’πιθέσιιυς ἑνοντιίἓ· των καί
προκλησιιος ζημιῶν)
’.ἅλλα ι’] μίθοὸος ι’χιι καί τιί μησὶ-ῖκτηματιί της. ()i συνδυασμοί ιἰκυμη π-ιιιι
ιττιίγ ιἰοτνγομικιί πολιμο ἔχοντ· 10:"; κανιίγινς τι»ι·;;
«Ah: ιῖνιιι ίπιτριπτῄ ἡ χρηοιιιινπιιιίμες
ί”ὸιιτος ὁμοῦ μιτὴ ὸ(ικρι·;ὀιίυν. ὸιοτι το ι’·ὸωρ
(ὶχρηοτιύιι Tri Ôuzgz'ydwz. 7ο ι”ὸοιρ εἶναι z".
ι’χθρός τιον ὸακρνγόνοιν».
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ῤΗ παραγραφή τῶν
ἐγκλημάτων πολέμου
στή Δυτική Γερμανία..
ΣΤΙΣ 31 τοῦ Δεκέμβρη 1979, ὅσοι Γερμανοί ἐγκληματιες πολέμου ειῖζαν·
διαφύγει ἀκόμα τήν τιμωριὶι, θά μποροῦσαν νά ἐπωφεληθοῦν dm? την παραγραφή. Μετά μιά μακριά καί ἔντονη συζήτηση, τό Μπουντεσταγιξ, δυτικογερμανική βουλή, ψήφισε ἕνα νόμο στίς 3 τοῦ Ἰούλη, ποιῖκαῖξιργει την παραγρα’φή γιά τις ἀνθρωποκτονιες ἐκ προθέσεως. Οῐβουλευτές ειζαννάφεθει 63160013—
ροι ἀπό τά κόμματά τους καίὴ ἀπόφαση πάρθηκε μέ μικρη μονο πλειοψηφια,

255 ὑπέρ, 222 κατά.
OI HEPIHETELEE 1ñç δικαστικῆς
καί τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας τῆς Ὁμοσπονὸιακ-ῆς Γερμανίας μὲ τούς χιτλερικους ἐγκληματίες πολέμου εἶναι παραδειγματικες γιά τίς ὃυσκολίες που συνάντησε στή χώρα αὐτή ἡ ἀποναζιστικοποίηση.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 6.312 ἑγκληματίες πολέμου καταδικάστηκαν ἀπό τά δικαστή-·
ρια τῆς Βόνης σε ὃιάφορες ποινὲς. Συχνά, οἱ ποινὲς αὐτὲς θεωρήθηκαν ἀπό τή
διεθνή κοινή γνώμη σάν ὑπερβολικά μικρες. Αὐτή τὴ στιγμή 45 ἔχουν παραπεμφθεῖ στά δικαστήρια κι ἀνάμεσά
τους ἀστὲρες πρώτου μεγεθους τοῦ χιτλερικοῦ ὃολοφονικοῦ μηχανισμοῦ, δπως ὁ Χόρστ Βάγκνερ, πού ἔλυνε τά
«διπλωματικά προβλήματα» ποὺ ἐμπό-.
διζαν τήν ἐξὸντωση τῶν Ἑβραίων στίς
κατεχόμενες χῶρες, 6 ’Άλφρεντ Γκανζενμύλλερ, ὑφυπουργὸς συγκοινωνιῶν,
εἰδικευμενος στά τραῖνα τοῦ θανάτου
καί ὁ Κοὺρτ Αίσκα, ἀρχηγός τῆς Γ κεστάπο στή Γαλλία.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ NAZI

OI «ΔΙΩΚΤΕΣ» τῶν πρώην ναζί ἒχουν ἐπισημάνει ὁρισμὲνους ἄλλους
που ζοῦν σε διάφορες χῶρες ἔχοντας
ἀλλάξει ταυτότητά καί συχνά καί μορφή με πλασπκὲς ἐγχειρήσεις, ὅπως 6
περιβόητος γιατρος τοῦ Ἂουσβιτς
Μενγκέλε, που κατεφυγε στήν Παραγουάη τοῦ Στρέσνερ, ὁ Ράουφ που συνεργάζεται με τόν Πινοσὲτ καί 6 Ἅλοῖς
Μπροῦνερ που βοῆθησε 16v Ἀιχμαν
στήν ἐξὸντωση τῶν Ἑλλήνων Ἰσραηλιτῶν ποὺ λέγεται ὅτι ἐργάζεται στήν Αἴγυπτο. ’
ΑΡΧῙΚΑ, ἡ εἰκοσαετής παραγραφή
εἶχε θεωρηθεῖ ὅτι ὑπολογίζεται μόνο
ἀπο τήν ῖδρυση τῆς Ὁμοσπονδιακῆς
Γερμανίας, δηλαδή ἀπο 16 1950. Ἔτσι
τά ἐγκλήματα τοῦ 1945 θά παραγράφονταν μετά μιά εἰκοσαετία ἀπό 16
1949, δηλαδή 16 1969... Τό 1970 ἡ βουλή ἔκανε τήν παραγραφή τριακονταετῆ
γιά τίς δολοφονίες. Τὲλος, παρά 16 γεγονός ὅτι ἡ γεννοκτονία εἶχε ἤδη καθιερωθεῖ σάν ἀπαράγραπτο ἔγκλημα 16

6116 τήν «Ἑνωμὲνη Ἐθνική
ἈντῙσταση, 1941 - 44» (EAM,
ΕΔΕΣ, ΕΚΑ, ΠΕΑΝ, EOK, AAA,
Ἰερή Ταξιάρχία) καί τήν κίνηση
«Ἠ Γυναῖκα οτήν άντίοταση».
Στήν ἐκδήλωση πού ἐγινε Kaτατὲθηκαν Πλῆθος μαρτυρίες
πού μερικὲς 6116 αύτὲς, 6110σπασματικά δημοσιεὺουμε;

O Maprupla τοῦ ΙΑΚΩΒΟΥ
’ ΚΑΜΠΑΛΙΕΛΛΗ, Θεατρικαῡ αυγγραφέα»

φανούμενον οτό

1979, ἡ βουλή προτίμησε νά καθιερώσει
16 ἀπαράγραπτο τῆς ἀνθρωποκτονιας
γενικά (πρωτοφανὲς γιά εὐρωπαικο δικαιο) ἀπο 16 ν’ ἀντιμετωπίσει καταπροσωπο τήν πολιτική οὐσία τοῦ προβληατο . . _
μ ΟΙΞΙΩΣΔΗΠΟΤΕ ἡ ἀπόφαση της
Ὁμοσπονδιακῆς Βουλῆς, γιά τήν ὁποια
χρειάστηκαν ὄχι μὸνο οἱ σοσιαλδημοῖ
κράτες καί οἱ φιλελεύθεροι, ἀλλά και
ὁρισμένοι ἀντιφασίστες χριστιανοὸημοκράτες ἧταν θετικήιᾶν ὄχι τολμηρη.
ΠΑΝΩ στοὺς βουλευτὲς ἄσκησαν
πίεση δύο τάσεις τῆς κοινῆς γνῶμης;

’ O Ἡ πρῶτη εἶναι ἡ κόπωση που ἔχει
δημιουργηθεῖ στοὺς μεγαλυτερους, ἀπί
τή συνεχή ἀναφορά 016 παρελθόν, που
ἐπικαλοῦνται τό γεγονὸς ὅτι κανείς ὃεν
τιμωρηθηκε ποτε π.χ. στή Γαλλία για
τίς σφαγες τῆς Μαδαγασκάρης και της
Ἀλγερίας, στήν Ἀγγλία γιά τήν ἐξοντωση τῶν Μάου - Μάου τῆς Κενυας ᾖ
στήν Ἀμερική γιά τά ἐγκλήματα του
Βιετνάμ. Ἀκὸμα ὅτι τά ἐγκλήματα του
σταλινισμοῦ ὃὲν ἐδημιουργησαν, περα
ἀπό μιά ἠθικοπολιτική ἀποδοκιμασω,
κανενός εἴδους εὐθὺνες γιά τούς πρωταγωνιστες τους. Ἡ γενιά τῶν Γερμανῶν
πού ’χει περάσει τά σαράντα, αἰσθάνεται
ὅτι εἶναι ἀδικημὲνη καί χρησιμεύει σάν
ἀποδιοπομπαῖος τράγος γιά τά ἐγκλήματα ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας. Αὐτά τά
αἰσθήματα ἐκμεταλλεὺεται σε μεγάλη ἒκταση ἡ δημαγωγική πολιτική ἐκστρατεία τῶν Δεξιῶν χριστιανοδημοκρατῶν
καί ἰδιαίτερα τοῦ Φράντς - Γ ιόζεφ
Στρᾶους που ἐκστρατεύει ἐπίσημα πιά
γιά τήν Καγκελαρία.
Ο Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως μεριά λειτουργησε τό δεος τῆςὲπανεμφάνισης,
με τή βοήθεια τῆςικρίσης καί τῆς ἐνεργείας, τάσεων ξενοφοβίας, ἐθνικισμοῦ
καί ἀποθὲωσης 106 χιτλερικοῦ παρελ-

τερ. TH091: πρῶτος μὲ ὸγδὸντα κεΦάλια. Στό κούτελο τοῦ καθὲνα ἑβαλε καί τήν ὑπογραφὴ του μ’ ἐν
μελανὸ μολύβμη»
Ο Μαρτυρία ΑΝΤΩΛΙΗ ΦΛOYNTZH, κρατούμενον ἀναγνωρισμένου ἀπό τούς Γερμανούς, yIaνρός τοῦ στρατόηεόου Xaïôap/oü:
((...Στήν άρχή ἐπαιρναν 16 πρωί
Kai η ζωή 016 ο-τρατὸπεδο μετριόταν με τά 24ωρα. Ἔπειτα άρχισαν
v6 Φωνάζουν καταλόγους καί 016
Bpa61v6 προσκλητήριο καί ζούσαμε με 16 12ωρα. Φανταστεῖτε τήν
ψυχική άγωνία τῶν κρατούμενων.
T6 Ἐθνικὸ Γραφεῖο Ἑγκληματιῶν
Πολέμου ὺπολογίζει σὲ 1.800, ὅσους ἐκτελέα-τηκαν 016 Χαῖδάρι.
Ἀποσπάαματα ἀπ’ 16 110001191πτικὸ βούλευμα τοῦ Συμβουλῑου
τοῦ Ἐθνικοῡ Γραφείου Ἐγκληματιῶν Πολὲμου· διαβάζω; «0| κατη-

’ Maourxàouç'ev:
ιι... 01 κρατούμενοι εἶχαν κρυΦτεῖ σὲ Θάμνια, σὲ λάκκους σκε” πασμὲνους μέ κλαδιά καί ἄλλοι εἷχαν σκαρφαλώσει πάνω οτῖς βελανιὸιὲς, πού τό Φύλλωμά τους ἧπυκνὸ. 01 Ἐς - Ἐς ἀξιωματικοί
’“ v ,γῆς μς ‘I.’ V I .’ ταν
πῆραν
καθένας
16
σκὺλο
του
Kai
Κῑνηση γιά νάὴμήν παραγρα-6px100v 16 κυνήγι. Νικητής ὸ 06vΦοῡν τά ἐγκλήματα τῶν Ναζῑτερσάρφ - Φύρερ, Βίλλυ Μίλλερ
. γορούμενοι διά 16 ἐν Χαϊδαρίω
όργανώθηκε οτήν .‘ Ελλάδα 611' 16 Ρὸτενμπουργι( - άμ - Ὀνὁιαπραχθὲντα είς βάρος Ἑλλήνων
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πολιτῶν, δὲν εἶναι ἐξ ἐκείνων τούς
ὁποίους δύναταί τις νά συναντήιοει είς οίανδήποτε, οίασδήποτε
ἐμπνεύσεως, περιγραφήν ἐνοτίκτων ἐγκληματιῶν, ἐκψύλων ἡ πεπορωμένων τήν συνείδησιν, ἐστερημὲνων δέ οίουδήποτε ῐχνους
ἀνθρωπισμοῦ...»
«T6 Xa'1'66p1, ὼς οτρατόπεδο
συγκεντρώσεως, ἐδημιούργησε
στίγμα άνεξίτηλον είς τό κράτος 16
ὁποῖον 16 ἐδημιούργησε, ὴ 6V6μνησίς του ξεπερνᾱ οίασδήποτε
σκοτεινάς σελίδας καταπτώσεως
ἀνθρώπων, ἐνῶ ἐξ άλλου, θά εἶναι
πηγή ἐμπνεύσεως τῆς ὑπομονῆς
ἑνός λαοῦ, τοῦ ὁποίου ἐσύρθησαν
μέχρι τῆς κολάσεως ἐκείνης ἐκλεκτότατα τὲκνα, ὧν τινα ,δέν
ἐπέπρωτο νά ίδουν τό Φῶς τῆς
ἐλευθερίας τροφοδοτήσαντα 16
6 ηφάγον ἐκτελεατικόν ἀπόσπασ a τοῦ κατακτητοῡ». ’

θὸντος ἀνάμεσα στή νεολάῖα. Ὅπως εἷπε ἕνας βουλευτής;
«Ἐάν ἔστω καί ἕνας ἐγκληματιας πολέμου μπορεΐ νά κυκλοφορεῖ ἐλεύθερα
καί νά ἐπαιρεται γιά τίς πράξεις του, ἠ
πολιτική μσς ίσορροπια καί τό αῆτθημα
âmaz’ov α’ αὐτή τή χώρα θά’ καταρρεόσει». ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑΜΕ πώς τό αἴσθημα δικαίου θά δεχύταν ἕνα σοβαρό
πλήγμα σε κάθε χώρα καί ἰδιαίτερα
στήν Ἑλλάδα πού ἔχειύποστεῖ δυσανάλογα μεγάλες θυσίες γῑά τό μέγεθός της.
Η ΜΝΗΜΗ τῶν ἐγκλημάτων τοῦ
ναζισμοῦ πρεπει νά συντη ρεῖται. Δὲν εἷναι ἓναζήτημα ἀνταπόδοσης καί ἀφῆρημενης δικαιοσύνης. Εἶναι ἕνα καυτό
πρόβλημα ἐπιβίωσης τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν ἀπέναντι στήν πάγια τάση
τοῦ συστήματος νά λύνει τά προβλήματα πού δημιουργεῖ ἡ κρίση του μὲ τή
βία, τὸ φασισμὸ καί τόν πόλεμο.Ι

Γ ΕΡΜΑΝΙΚΟΤΕΡΟΙ
ΤΩΝ Γ ΕΡΜΑΝΩΝῖ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ τῆς Εὐρώπης ψήφισε, γιά νά ἀσκήσει πίεση στή Γερμανική Βουλή, τήν πρόταση τοῦ Ὀλλανδοῦ σοσιαλιστῆ ἡγὲτη Στοφὲλεν νά μήν
ἰσχύσειὴ τριακονταετής παραγραφή ’γιὰ
τά ἐγκλήματα τῶν Ναζί. Μόνο δύο ὁμάδες ύποστήριξαν ἀντίθετη ἄποψη στό
Εὐρωπαῖκό Κοινοβούλιο;

Οή ἄκρα Δεξιά ἀπό τή Δανία καί
Οὴ ἑλληνική συμπολίτευση.
Η ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ, βουλευτής
τοῦ ΠΑΣΟΚ στό Στρασβοῦργο καί παλιά κρατούμενη ’τῶν Γερμανῶν χιτλερικῶν ἡ ἴδια, δήλωσε ὅτι δύο ἧταν of δικαιολογίες τῶν Νεοδημοκρατῶν βουλευτῶνε ὅτι στήν Ἑλλάδα ἰσχύει ἡ παραγραφή καί, ὄτι ἡ θὲση μας θά ἦταν
δύσκολη, ἄν μᾶς ζητήσουν νά ἐκδώσουO Maprupla E. ΖΑΧΑΡΙΛΔΗ,
(ηρόεόρου Κοινότητας Χορτιάτη)
γιά τύ ὀλοκσὺτωμσ roü Xopr/äm:
«... 'O Σούμτιερτ Given τίς διατανὲς via τόν άφανισμὸ τῶν KaToiKUJV. Στό φοῦρνο τοῦ Γκουραμάνη
Kai στό aTTiTI τοῦ Νταμποὺὁη συσσωρεύονται -τά ζωντανά κορμιά
καί ὕστερα άτγό λῐγο μετατρὲηονται σέ στάχτη άτι· τίς φλόγες τῆς
ἑμπρηατικῆς σκόνης Kai τῶν φλογοβόλων.

Στινμὲς ἀπερῐνρσπτηφ Φρῐκης
ξαναζωντανεύουν τά κρεματόρια
καί τούς Θαλάμους άερῑων
Ἀουσβιτς Kai Νταχάου. Οῐμωγὲς,
κατάρες, κραυνὲς, noü σχίζουν τά
σωθικά, αφήνουν άσυνκῐνητους
τούς ὑήμιους πού συνεχὶζουν
άητόητοι τό μακάβριο ἑργο τους.
Τρεῖς ἀνθρωττοι γλυτώνουν τη
φωτιά καί ξεφεύνουν άπαρατήρητοι, σάν άῐτό θαῡμα, κι εἶναι σήμε-

με Γ ερμανό «τώρα πού swam çoüoz τῆς
Γερμανιας». Τί νά πρωτοθαυμάσει ’κανείς ἀπό αὐτά τά ἐπιχειρήματαὶ

FIA ΤΟ πρῶτο ἡ Ἀμαλῖα Φλὲμιγκ
δήλωσε; “
«Εἶναι ἀνθρώπινα νά ησραγράφονται
τά έγκλήμστσ, νάρχεται ἠ λήθη ὅταν ιτεράσοιιν μερικά χρόνια, Ὅμως ύπάρχοιιν
ἐγκλήματα τόσα φοβερά, ιτοίι Προκαλοῠν

τόση ἀγανάκτηση Kai ἀπέχθεια noû όέν ' ἦ ’·

έῙνσι δυνατόν οὔτε νά ξεχσσθοῦν, οὔτε νά
συχωρεθοῠν. Σ ’ αὐτη τήν κατηγορία ἀνηκσυν τά ἐγκλήματα τιῡν Naç’i ένάντισ ατήν
ἀνθρωηότητσ, ι
Δέν εἶναι δυνατόν νά ξεχαατεΐηοτέ ὅτι
ἀιτό 500.000 μικρά παιόάκια, τά έβρσιόηουλσ, Πάρθηκσν τά ρουχσλάκισ Kai τά
ιτσπούτσια τους Kai μετά ρῂγθηκσν τά naiὁιά ατούς θαλάμους δηλητηριωδιῦν ἀερίων Kai στοάς κλιβάνοιις ἀπανθρσκιὶισεαις, Δέν μηοροῦμε νά {exécraqu τά χωριά μσς ησύ κάηκσιι τούς ἀνθρώπους μσς
ησύ ρᾱθηκαν ζωντσνοί ατοὺς φαύρνοιις,
ησύ βασανιστηκαν, κρεμάστηκακ ἐκτελέστηκσν. Τά παιδιά μσς noü ιτέθσναν ἀηύ
Τήν ne] va, ne! va ιτού έιτιτηὸες προκάλ εσσν
o/ Ναζὶδες. _

Ὅσες ἀπό μᾶς εηισσταν στῙς yuva/Kefeg
φυλσκές Άβέρωφ στην ἀρχή τοῦ ’42 όέν
θά ξεχάσοιιμε ποτέ τόν κρότο τιῡν ὄιτλων
nüv έκτελεατικιῡν ἀποατιασμάτων ησύ
μᾶς ξυιτνοῠσε τά χσράμστιι ὅταν έκτελοῡασν στήν πλαινη μσς αὐλή, στῘς φυλσκές
Άβέρωφ ,τῶν ἀνδρῶν. Κι ἆταν ἀνθρώπινα
η φυσική μσς ἀγωνία γιά τοίις ηστριαῖτες
ιτού σκοτιίινσνε νά ’ναι ἀκόμα ιτιό μεγάλη,
γιατΙ al ηερισσότερες ἀπό μᾶς eïxape δικούς μσς ατΙς ἀνδρικές φυλακές. Πά ὅλα
αὐτά τύ φρικτά έγκλήματσ, γιά τήν γεννακτονῙα πού ἔγινε, ναμΙζοιιμε ιτιὶις κανένας
νόμος Παρσγρσφῆς δέν μησρεῖ νά ἰσχύσει.
Ἠ έπιατημα νικη δῆθεν ἄηῠψη ησύ ’e‘mτρέιτει νά ησρσγραφοῠν τά φρατότερσ έγΞκλήματα ἀπέναντι στήν ἀνθρωηότητσ, ὀ

μσρ τυρικός Θάνατος έκατομμυρῐων
,ἀθιίιων ἀνδρῶν, γυναικιῦν, Παιδιιῦν, δέν

ρα ζωντανοί μάρτυρες τῆς Θηριωδίας τους.
Ἀνικανοι-ιοίητοι άττό τόν άφανισμό τῶν κατοίκων λεηλατοῦν καί
καταο-τρὲφουν με τή φωτιά τά
στῐῐτια. 01 Φλόνες ξαπλώνονται α’
ὀλο τό χωριὸ φωτίζοντος τό μακάβριο σκηνικό άνθρώτιινων σκελετῶν Kai στιιτιῶν. 'H καταστροφή
ἑχει συντελεατεῖ. 146 τά τραγικά
θύματα - άντρες, γυναῖκες Kai
ι-ιαιὸιά. Ἐκεῖ πού άλλοτε ὑπῆρχον
απίτια, λουλούὸια Kai δὲντρα, δὲν
ὑπῆρχον ma παρά χαλάσματα Kai
ατάχτες...»
Ο Maprupia E ΥΓ ΕΝΙᾺΣ MMI1PIIVOY, κρατούμενης στό ατρατόιτεδο τοῦ Ράβενσμιτοργκ,
(ε... Στό Χαῖὸάρι βρήκαμε τήν
Ἀριάδνη Καλοὺδη, Πού ατή Μέρλιν τήν εἶχαν καθήσει Πάνω σὲ
ήλεκτρικά σύρματα Kai ἧταν καταιτληνιασμὲνη. Τήν Κατερίνα Γιαννοποὺλου, πού τήν εῘχαν βασανί-

«W». y ’ a”, ι

μοιάζει νά Ιαχὺει στό Πολιτισμένο pug/{é
τῆς συμπολὶτειισης γιά τήν Παραγραφή
τιῦν... ”έγκλημάτων” τιίιν Πολιτικῶν μσς
Προσφύγων».
ΟΣΟ Γ ΙΑ τό δεύτερο θά παρατηρούσαμε ὅτιτὸ ἑλληνικό κράτος δὲν δυσκολεύτηκε καθόλου στό νά ἐκδώσει τόν
ἀτυχή Πόλε, πού εἶχε πιστὲψει στήν ἑλληνῑκή δικαιοσύνη, κάτω ἀπό συνθῆκες
πού προκάλεσαν πολλὲς ἀμφισβητήσεις
καί ἐδῶ καί παγκὸσμια. Ἀλλά φαίνεται
ὅτι ἡ κυβερνηση δυσκολεύεται ἰδιαίτερα στό νά ἐκδίδει χιτλερικούς πρός τή
Δυτική Γ ερμανία. Προφανῶς νομίζει ὄτι θά «δυσαρεστήσει» ἐπειδὴ ἀπὸ κεκτημὲνη ταχύτητα θεωρεῖ ὅτι ὑφίσταται κάποια συνέχεια ἀνάμεσα, στήν κυβερνηση τῆς Βόνης καί τό χιτλερισμὸ; Γενικεύειτή δῑκή της ίστορική ἐμπειρία πού
διακρίνεται, ὅπως ὅλοι ξὲρουμε, γιὰ τίς
ἀμνηστεύσεις καί τήν προωθηση σε
ἀποφασιστικὲς θέσεις τῶν κάθε εἴδους
φασιστικῶν καθαρμάτων, ἀπό τούς προχθεσινούς δοσίλογους ταγματασφαλίτες, μεχρι τούς χθεσινούς συνεργάτες
τῆς χούντας.

ΗΡΘΕ’ ὅμως ἡ ψηφοφορία στό
Μπουντεστάγκ ’γιά νά β’γάλει «οφ»
σάιντ» τούς Νεοδημοκράτες ((εύρωπαῖἕ
στὲς». Γ ερμανικὸτεροι τῶν Γ ερμανῶν;
Ἡ ἁπλῶς παλιὲς, καλες συνήθειες τοῦ
ραγιαδισμοῦ πού συχνά ὀδηγοῦν στό
ρεζιλίκι;

σει κρεμασμὲνη Kai τῆς εἶχαν
σπάσει τά ὁόντια μὲ τό ὕπλο. Τήν
Ὲλὲνη Κριτσῐκη, σπουδάστρια τῆς
Ῥαλλεῐου Ἀκαδημίας Πειραιῶς,
καταμαυρισμὲνη καί Πρισμὲνη άιτό
τό ξύλα. Τή Χρυσάνθη Λεμονῆ,
τσακισμὲνη ἀπ’ τά βασανιστήρια,
πού τήν ἐκτελεσαν ατῐς 3 Αὐγούστου. Τήν Ἀγγελική Σουλάκου,
καμὲνη ατά γεννητικὰ ὄρνανα...».
«...“Η Ἀσήμω Σωτηρῐου, άκούνοντας τούς Γερμανούς v' ἀνεβαίνουν τή σκάλα, κρύβει κάτω ἀπό
τά φουατάνια της τό ἑγνονάκι της,
κάθετοι στό παρανώνι Kai περιμένει ἤρεμα τό θάνατο. Δέχεται κατάστηθα τά βόλια, ἑνῶ τό Παιὸάκι
σώζεται»
ΟΜσρτυρΙα KJ'AZH:
«...·Στό Δῐατομο, αὐτό πού μᾶς
εἶχε ἀφήσει βουβούς κι ἀσάλευτους οτή θὲση μας, σάν πετρωμένους, δέν ἠταν τό πλῆθος τῶν
σκοτωμὲνων, 310 Θὺματα, ἦταν T‘

άλλα, τ’ ἀνήκουστα. Αύτά noü κάνανε στῙς γυναῖκες καί στά παιδιά,
σε νήπια καί σὲ βρέφη...»
((...Δύο ηαιὸάκια τῆς οΙκογὲνειας Λάσκου, ὁ Νικόλας 5 χρονῶν καί ὁ Δημήτρης 1 ἑτους, βρὲΘηκαν σὲ φρικτή κατάσταση, χωρίς κεφάλια Kai χωρίς χὲρια. Τοῡ
μικροῦ Στάθη Σταθᾱ, 6 χρονῶν,
τοῦ κὸβουν μέ μαχαῙρι Kai τοῦ
βγάζουν άιτὸ τούς μηρούς τίς σάρκες του Kai τὸν ἅφήνουν ἑτσι ν’
άρνοῐτεθαῑνει μαρτυρικά.’ Τήν
Ἑλένη Σταθᾱ, 5 χρονῶν καί τό
Γιάῖινη 3, τούς κὸβουν τό λαιμό μὲ
μσχαίρι Kai τό άβάφτια-το βρέφος
τριῶν μηνῶν τό σκοτώνουν μὲ
λονχισμοὺς μὲσα ατήν κούνια του.
Τήν ’Παναγιωτίτσα Σταύρου, 4
χρονῶν, αφοῡ τήν βασανίζουν με
ὁιάφορους ἀκατανόμαστους τρόπους, ϋστερα τῆς κόβουν τό κεφάλι. Τό ῐὸιο κάνουν Kai στό Γιάννη
Καρβούνη, 5 χρονῶν...»
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Ὀκ.-Παναγιωτόπουλος
(ἀδελφός) καί τα<<Μαρμαρα Καθαλας»
Ἀπαντώντας οτό κείμενό μας μέ τίτλο
«Διευκολύνσεις ὑπουργῶν πρὸς ὑπουργὸν»
(τ. 1291 7-7-79) ὁ νομικός οὑμὸουλος τῆς
«A.E. Μαρμαρα Καόἁλας» κ. Γιὰννης Παναγιωτόπουλος, ἀδελφός τοῦ ὑπουργοῡ Ἐμπορίου μᾶς ἔστειλε ἐπιστολή οτήν ὁποία. μεταξὺ
ἄλλων ἐπικαλεῖται τό νόμο περί τύπου καί
χαρακτηρίζει τό σχόλιο μας ὡς «ψευδὲσῖαϊο».
Ἀς ὃοῦμε ὅμως τήν ἐπιστολήῑ
Στό τεῦχος 129 τῆς 7-7-1979 καί ὑπό τόν τίτλο
Eva Σκάνδαλο οτήν Καθαλα - Διευκολὺνοεις
Ὺπουργῶν πρός Ὑπουργόν δημοσιεὺετε άνυπόγραφο σχόλιο στό όποῖο, ἐκτίθεται σειρα ψευδῶν
γεγονότων μέ καταφανῆ τήν πρόθεση νά οπιλωθοῡν ὑπολήψεις καί όνόματα ὡς τό άναφερόμενο
δικό μου φέροντάς το σάν ἀναμεμειγμένο σέ
άνὺπαρκτο στήν πραγματικότητα σκάνδαλα.
Θέλοντος λοιπόν νά σας δώσω τήν εὐκαιρία να
άνασκευάσετε καί νά ανακαλέσετε τα ὃσα άνεύθυνα ἐγράφησαν στό παραπανω σχόλιό σας, έκθέτω τήν πραγματικότητα πού εἶναι άντίθετη μέ
τα γραφόμενα οας, αξιωνοντας κατά τόν περί τὺπου νόμον να τήν δημοσιεύοετε στό ἶδιο χῶρο
καί μέ τά ’ίδια στοιχεῖα.
Τά διατηρητέο μνημεῖα στήν Καθαλα. αφοῡ
κτίοττμε όλη σχεδόν ἠ όδός Βενιζέλου που τόσο
σας ένδιαφέρει. χωρίς οἰ δψιμα φωνασκοὺντες
κατασκευαστές καί ’μελετητές τῶν οἰκοδομῶν
πού κατασκευαοτηκαν νά διαφωνήσουν. χαρακτηρίοτηκαν μέ τήν 23145/101/22-11-1971 απόφαση τοῦ Ὺπουργοῡ Πολιτισμοῡ καί Ἑπιστημῶν,
ποὺ δέν περιλαμθάνει στα διατηρητέο τό άκίνητο
ποὺ απέκτησαν τα ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ A.E.

-

'H άπόφαση αὺτή πού πρέπει νά Εέρετε ότι
Θγαίνει μετά γνώμη τοὺ άρχαιολογικοῡ συμθουλίου, ἴσχυσε μέχρι τό 1974, ὥστε όταν τό 1972
άπέκτησαν μέ αγορα τό έπίμαχο άκίνητο τα
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.. μέ σκοπό θέθαια τήν
αξιοποίησή του. δέν ἦταν χαρακτηρισμένο ὼς
διατηρητέο όπως ψευδέα-τοτα ἀναφέρει τό σχόλιό σας καί συνεπῶς έξ ῑσου ψευδέστατα καί τα
στό σχόλιό σας «καραδοκοῦσαν τήν εὐκαιρία για
τόν άποχαρακτηρισμόν.
Ἀλλωοτε τό οἰκόπεδα αὑτό, μετα άπό προσκὺρωση - ρυμοτομία (100 τετρ. μέτρων περίπου),
γιά τήν όποία τό δικαιοῡχο Ἐλλην. Δημόσιο εἰοέπραξε παχυλή άποζημίωση, εχει έμθαδό 1274
τετρ. μέτρα καί δύο κύριες προσόψεις; τήν θορεινὴ πρός τήν όδό Βενιζέλου έπί τῆς ὁποίας παλαιά κτίσματα άμφιθόλου σημασίας noü καλὺπτουν 220 τετρ. μέτρα τοῦ οἰκοπέδου καί τήν νοτία πρός τήν παραλιακή λεωφόρο, έμ6αδοῡ oiKoπέδου πλέον τῶν 1000 τετρ. μέτρων πού ἦταν καί
εἶναι ακαλυιττο καί a’ αὑτό ἐγένετο ἡ προσκύρωση, ὥστε να μή ὑπάρχει οὔτε ὑπόνοια κινδὺνου χαρακτηρισμοῡ όταν τό 1972 τό άποκτοῡοαν
τά ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ A.E.

haw...-

"an για μένα. Βέῧαια καί εἷμαι νομικός οὑμΤό έτος 1974 όμως μέ τήν Φ. 31/27174/
Βουλος τῆς A.E. Kai μάλιστα άπό τῆς πρό 1οετίας
2521/10-8—1974‘7 απόφασή του ό Ὺπουρῑ
καί πλέον ἱδρύσεως της, άνήκω στήν μαχομένη
yôq Πολιτισμοῡ καί Ἑπιστημῶν ανακαλεῑ τήν
δικηγορίαν καί τήν άοκῶ ὅπως έπιθαλλεται να
παραπάνω άπόφασή του καί οτήν νέα χαρακτηρίτήν αοκῶ, χωρίς νά αναμένω ὑποδείξεις άπό σας
ζει διατηρητέο τήν παραπάνω παλαιά οἰκία έπί
τῆς ὸδοῡ Βενιζέλου άρ. 97 καί μόνο αὑτή.
αλλ’ οὔτε καί κακοήθεις ὑπαινιγμούς.
Διότι
ἡ
ἰδιότητά
μου
σάν
αδελφοῡ
Ὺπουργοῡ
Μέ τήν ῑδια απόφαοη χαρακτηρίστηκαν καί
δέν μέ μετέταξε οτήν τάξη τῶν αργοσχόλων αλλα
αλλα κτίσματα καί σέ ὅσα an' αὑτά ἡ εἰσηγουκατέστησε
περισσότερο
οκληρή.
έπίπονο
καί
μένη ὑπηρεσία έκρινε ὅτι έπρεπε, χαρακτηρίζεδιακριτική
συνάμα
τήν
άσκηση
τοὺ
λειτουργήμαται ρητα καί κατηγορηματικα ὡς διατηρητέος ό
τός
μου,
ποὺ
αν
στοιχειωδης
δημοσιογραφική
περιθάλλων χῶρος ἠ κῆπος ἢ προαύλιο ῆ αλλο
δεοντολογία
ὑπῆρχε
στόν
συντάξαντα
τό
σχόλιο
άναλογα μέ τήν περίπτωση, πραγμα noü δέν
θα
τοῡ
έπέτρεπε
να
τό
πληροφορηθεῑ.
έγινε μέ τό έπίμαχο οἰκόπεδο διότι προφανῶς
Ἠταν ὂὲὂαια περιττή ἡ ἀπειλή τοῦ νόμου
έκτός τοῦ κτίσματος δέν παρουσίαζε άλλο ένδιαφέρον.
περί τύπου γιατί ἡ ἐπιστολή τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ
Δέν εἶχε λοιπόν ποτέ χαρακτηριστεῑ ὡς διατηκ. ὑπουργοῦ καί... «μαχόμενου ὁικηγόρου»
ρητέο τίποτα παραπανω άπό τό κτίσμα (καί αὺτό
παρουσιάζει ἀρκετό ἓνδιαφέρον «πρὸς δημοτό 1974) καί δέν έγινε ποτέ καί πρός καμία κασίευσιν»...
τεὺθυνση καμία ἐνέργεια για άποχαρακτηρισμό.
O Πρῶτοι-πρῶτα γιατί φανερώιέι ἁρκετά
Τό ότι μόνον τί κτίσμα εἶναι χαρακτηρισμένο τό
καθαρά μιά νοοτροπία «ἐκμετάλλευσης τῶν
Εεθαίωσε καί δικαστική άπόφαοη (ή 17/1979 τοῦ
πάντων»’ ὅπως οτήν προκειμένη περίπτωοη,
Διοικ. Πρωτ. Καθαλας), πού σέ προσφυγή τῆς
A.E. για τήν έπιθολή συνεχῶς τελῶν ακαλὺῐπων
τῆς ἐθνικῆς μσς κληρονομιᾶς. Κτισμάτων ὁηχώρων, άποφάνθηκε ότι όφείλονται τέλη γιατί
λαὸή καί χώρων με σημαντική πολιτιστική
μόνο τό κτίσμα χαρακτηρίζεται διατηρητέο καί
ἀλλά καί ἐθνική ἀξία ὅπως ὁ χῶρος ὅπου ἡ
όχι τό ὑπόλοιπα οἰκόπεδο 1000 καί πλέον τετρ.
ἑταιρία
τοῦ
ἀὸελφοῦ
τοῦ
κ.
ὑπουργοῦ
θέλει
μέτρων.
νά
ὑψώσει
πολιικατοικία.
Στό μεταξύ οἰ ἰδιοκτήται τοῦ οἰκοπέδου έπεθαΓιατί τά κτίσματα τῆς ουνοικίας,τοῡ "Anρὺνσντο μέ φόρους άκινήτου περιουσίας. μέ φόΓιάννη εἶναι πραγματικὰ ἀριστουργὴματα τοῦ
ρους ὑπεραξίας. μέ δημοτικα τέλη κ.ά. ποὺ κατέστησαν αναγκαία τήν έκποίηοη ἠ άξιοποίησίν του.
εἴδους καί ουνδυάζουν τήν τοπική ἀρχιτεκτονική μέ εὐρωπαῖκὲς ἐπιδραοεις. Ἐπί πλέον
Ἕτσι τό 197B έζήτησαν νά έκδοθεῑ αδεια ανεἀποτελοῦν τό μόνο καθαρό οημαδι τοῦ ἑλληγέροεως οἰκοδομῆς έπί τοῡ νότιου τμήματός
νικοῦ στοιχείου στήν Ἀνατολική Θράκη καί
του, πρός τήν παραλιακή λεωφόρο, έμθαδοῡ μόλις 568 τετρ. χωρίς νά θίγωνται τα εἰς τό Βόρειον
χαρακτηρίζοῡν τήν ανοδο τῆς ἑλληνικῆς ἀστιτμῆμα διατηρητέο κτίρια ποὺ έχουν πρόσοψη
κής τὰξης ἐπί τουρκοκρατίας.
οτήν όδό Βενιζέλου μέ γὺρω οἰκόπεδον πλέον
Ἀνεξάρτητα ὅμως, ἀπό αὐτούς τοὺς ουσιατῶν 700 τετρ. μέτρων καί ἐξεδόθη ἡ κατα νόμον
οτικούς
λόγους
μπροοτὰ
ὃέόαια
στοὺς
αδεια ανοικοδομήσεως. Τότε οἰ πληροφοριοδόται
ὁποίους
ὁ
κ.
Παναγιωτόπουλος
καί
ἡ
ἑταιρία
coq εκ ταπεινῶν καί μόνον έλατηρίων ὁρμώμενοι
του θᾶπρεπε νά σταματήσουν ὁποιαόήποτε
καί διαστρέφοντες τήν πραγματικότητα αρχίτυπική ἐπιχειρηματολογία καί τά τυπικὰ
ζουν, γνωρίζοντες τήν άναλήθεια καί,γιά νά δηἀποδεικτικα στοιχεῖα πού προσκομίζει στήν
μιουργήοουν έντυπῶοεις, νά θορυθοῡν για δήθεν παρανομία, Θρίσκοντας προθὺμους να δεἐπιστολή του «πασχουν» ἤ εἶναι ἠθελημὲνα
χτοῡν σκανδαλο έκεῑ που δέν ὑπάρχει. Ἀλλά για
ἐλλειπήῑ
ποια παρανομία ὑπαινίσοονται αφοῡ δέν ὑπῆρχε
Ο Πραλείπει ὁ κ. Παναγιωτόπουλος νά diva.χαρακτηρισμός τοῡ οἰκοπέδου, άλλα καί αν
φέρει
τήν
ὑπουργικὴ
ἀπόφασι]
τοῦ
ὑπῆρχε τέτοιος θά αρκοῡσε ἡ ὺποθολή μιας αὶ1970
μέ
τήν
ὁποία
ὅλα
τά
κτίρια
τήοεως άδείας άνοικοδομήσεως καί μέσα a' ένα
πού ὄρίσκονται στῆ ὅόρεια
έξαμηνο κατά νόμον ἠ θα ἐχορηγεῖτο ή αδεια
πλευρά τῆς (Ξὸοῦ Βενιζέλου χοιὑποχρεωτικα ἠ θα απαλλοτριοῡτο τό ακίνητο καί
ρακτηρίζονται ὡς διατηρητέο.
θα άπεζημιωνοντο οἰ ἰδιοκτῆται, πραγμα άδὺνατον λόγω τῆς μεγάλης άξίας τοῡ οἰκοπέδου καί
Ἀκόμα καμώνεται ὁ κ. Παναγιιυτόπουλος
τῆς ἐλλείψεως τέτοιων πιστῶοεων.
πώςρέν ξὲρει ὅτι ἡ αὐλή τοῦ κτίσματος ὁέν
χαρακτηρίζεται ἀλλά θεωρεῖται ὅτι περιλαμ'O K. Νιάνιας λοιπόν δέν άποχαρακτήρισε τό
οἰκόπεδο ποὺ κτίζεται, διότι δέν ἡταν χαρακτηρι6άνεταιί... ’
σμένο. Οὔτε τό Τ.Ε.Ε, έζήτησε ποτέ νά τό αγοΠραγματικά μέ τήν ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῡ
ραοη. Ἐζήτησε να αγοράσει ëvo παρακείμενφ
Πολιτισμοῦ
τῆς
22-1
l-l97l
ἀποχαρακτηρίζε(τήν παλαια Α.Τ.Ε.) άντί εὐτελοῦς τιμήματος, ένῶ
ται
ἕνα
τμῆμα
τῆς
ὁδοῦ
Βενιζὲλου
περιλαμὸαή άξία του, ὅπως τουλάχιστον τήν ὑπελόγισε
, νομὲνου καί τοῦ κτιρίου πού ἀπὲκτησαν τά
άφελῶς καί έγγράφως ό vùv Πρόεδρος τοῡ
Τ.Ε.Ε., Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης.
«A.E. Μαρμαρα Καόαλας» γιὰ να ἐπαναχαόταν τοῡ έζητήθησαν στοιχεῖα τῆς άξίας τῶν oiρακτηριοθεῑ μὲ τήν ἀπόφαση τῆς ἰΟ-8-1974.
κοπέδων, εἶναι αὺτή πού λέει ότι τοὺ ἐζήτησαν οἰ
Ο Ἀλλά. ὑπάρχει καί ἡ ὑπουργική ἀπόφαση
ένδιαφερόμενοι.
τῆς Ι5-ΙΙ-78 μέ τήν ὁποία ὁ ὑπουργός ὁ ἐν
ψευδέοτατα λοιπόν ὅλα τά ἀναφερόμενα στό
ἀ
π
ο
ὁ
ἑ
χ
ε
τ
αι
τήν
γνωμοὸότηση
τοῦ
Κενσχόλιό σας άναμειγνύοντας για τήν δημιουργία
τρικοῦ Συμὸουλίου Νεωτέρων Μνημείων καί
έντυπωσεων Ὑπουργοὺς καί συγγενεῖς.
ἀποφασίζει
τόν
μῆχαρ
ακτηρ
ι
σμ
ό
τοῦ
Καί τό ψευδές άπεκαλὺφθη καί σέ Δημόσια Συπεριὸάλλοντος χώρου μέ τό αἰτιολογικό ὅτι
ζήτηση πού έγινε σιήν Καθάλα οτίς 26/6/1979
στό ξενοδοχεῑο αΓαλαξίαςν· παρουσία τοῦ άντι«ὁ χῶρος αὐτός ὁέν εἶχε συμπεριληφθεῐ στήν
προέδρου τοὺ Τεχνικοὺ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος
κήρυξη τῆς ἀνωτέρω οἰκίας καί λόγω τῶν
K. Δεσύλλα μέ θέμα τό έπίμαχο οίκόπεδο, οτήν
μεταόολῶν πού ἐν τῶ μεταξύ
ὁποία oi ὑποκινηταί, πρό τῶν ἀμειλίκτων στοιἐπῆλθον στήν ὅλη κατάσταση
χείων ποὺ ανέτρεπαν τοὺς ἰσχυρισμοος τους,
τοῦ
οἰκοπέδου
ἀπό
πλευρᾶς
έψέλλισαν ότι δέν ἤξεραν όλα τά στοιχεῖα, για νά
ἰὸιοκτησίας»...
αποδείξουν ὅμως·έκ τῶν ὑστέρων, μέ τίς πληροΘά ἦταν πραγματικά ἓνδιαφέρον νά μᾶς ἐξ·
φορίες πού σας διοχέτευσαν, ότι δέν τοὺς ένηγοῦσε μὲ μιὰ καινοὺρια ἐπιστολή του τί οηδιαφέρει ἡ οὑοία καί τό δίκαιο, για τά όποῖα δῆθεν κότπονται, άΛλά ἡ δημιουργία καί μόνο θομαίνουν αὐτὲς oi « μ ε τ α 6 ο λ é ς » καί μάλιpüﬁou.
στα «ἀπό πλευρᾶς ἰδιοκτησίας»...

Ἄποκέντρωσηῑ ἡ άλλη πρόταση
Σχολιάζοντας διάφορα περιστατικά ποῦ ἀφοροῦν τήν πολιτιστική μας ζωή, πολλές φορές έχουμε έπισημάνει καί ένθαρρὺνει παράλληλα, τίς πολιτιστικές ἐκεῖνες ένέργειες ποῦ εἶναι
μέσα στό πνεῦμα τῆς άποκέντρωσης καί τῆς ἀνάπτυξης τῆς
περιφέρειας.
Τώρα σ’ αὐτή τήν ἀντίληψη πρέπει νά προστεθεῖ ὅτι δέν τή
ὅλέπουμε μονοδιάστατα καί ἁπλουστευτικάῑ Ἀποκέντρωση
γιά τήν ἀποκέντρωση καί μέ ὅποιο τρόπο.
Ἀφορμή γι’ αὐτές τίς σκέψεις μᾶς δίνουν οἱ γιορτές πού ὀργανώνονται σέ λίγες μέρες στ’ Ἀνώγεια τῆς Κρήτης. ’Ὀσα
γράφουμε γιά μιά πρωτοόουλία τόσο ένδιαφέρουσα καί
«ἀγαθή» δέ θά πρέπει νά θεωρηθεῖ ὃτι ἀποτελοῦν μεμψίμοιρη
κριτική. ’Ὁμως εἶναι ἀνάγκη νά προσεχτεῖ τό γεγονός ὅτι τέτοιες έκδηλώσεις τότε μόνον λειτουργοῦν σωστά, ὅταν εἶναι τό
δημιουργικό ἀποτέλεσμα τοῦ έσωτερικοῦ παράγοντα· ὅταν ,
δηλαδή ὁ τόπος ὁ ἴδιος έχει δημιουργήσει έκεῐνες τίς προϋποθέσέις πού παραγουν «έργο» καί πού δέν στηρίζονται στούς
προσκεκλημένσυς «έπαΐοντας», σ’ αὐτό τό πανηγύρι έλευσης
προσωπικοτήτων πού ὃποιοι καί ὅσο ἄξιοι κι ἄν εἶναι, δύσκολο νά ένσωματωθοῦν σ’ αὐτό ποῦ κάθε «τόπος» εἶναι.
"li-r01 μόνο θά μποροῦσαν οἱ έκδηλώσεις αὐτές νά καρπίσουν;
Ο Στηριγμένες 0‘ ἕνα διάλογο - μπόλιασμα, πού λειτουργεῐ
ἀμφίδρομα, να γίνουν ἱκανές τίς ρίζες τους νά κρατήσουν
ἀκαίριι-ς καί νά ἀναζωογονήσουν τό φυτό τους ἀπ’ ό,τι καινούριο.
O Στηριγμένες 0' ἕνα διάλογο - ἀνταλλαγή. νά μετουσιώσουν τόν περιθωριακό τους χαρακτήρα σέ πρόταση - κυρίαρχη
τῆς «ἄλλης ποιότητας» που αἰτεῖται για τήν πολιτιστική ζωή
τοῦ τόπου μας.
Γεκκκοκκῆ L‘Ew
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O Ἀπογευματινήι έφημέρίδα
εἶχε καταγγείλει τήν Γαλλική
τουριστική έγκατάσταση
«Σκάρλετ Μπήτς» που _‘__
ὅρίσκεται ἀπέναντι ἀπότίς· H
Σπέτσες (ἀγγλιστίι «Κόκκινη
Ἀκτή»), γιατί ἀπαγόρευε τήν
εἴσοδο καί διαμονή Ἑλλήνων. Ὁ
διευθυντής τῆς έπιχείρησης
ἀπάντησε τεκμηριώνοντας τήν
ἅποψη ὅτι οἱ ξένοι μας πρέπει
νά έχουν τό δικαίωμα νά μένουν
μεταξύ τους ἄν τόν ἐπιθυμοῦν
χωρίς νά τούς ἐνοχλοῦν οἱ...
ἰθαγενεῖς.
Ἡ ὑπόθεση δέν θα
παρουσίαζε έξαιρετικό
ἓνδιαφέρον ἄν δέν ὑπῆρχαν
ὁρισμένα πρόσθετα στοιχεῐαῑ Ἡ
«Κόκκινη Ἀκτή» ἔχει
δημιουργηθεῖ ἀπό τό Κ.Κ.
Γαλλίας καί τήν κομμουνιστική
Συνομοσπονδία Ἐργατῶν γιά vu
παραθερίζουν τά μέλη καί τά
στελέχη τους, “
Ἐμεῐς παντως εἰδοποιοῦμε
τούς φίλους μας πού πᾱνε γιά
διακοπές. Νά αποφύγουν τήν
Κόστα. Τό νέο σύνθημα εἶναι;
«Προλετάριοι ὅλων τῶν χωρῶν
ἀπομακρυνθείτε.»
Ο Mé τή «σχεδία» 3 έχουμε πιά
τήν αἴσθηση ὅτι μποροῦμε μέ
σταθερότητα νά ἀναφερόμαστε
0‘ ἕνα περιοδικό λογοτεχνίας nui
κριτικης, ὅπου καινούριο καί
οὐσιαστικό ἒργο συντελεῖται,
Διαὸάσαμε Rolland, Barthes,
Jules Supervielle, L0 θυι-3.,
Ἐπίσης ἕνα κείμενο τοῦ Δ.
Ἀγραφιώτη γιά τήν
έλληνικότητα σάν
(ψευδο)πρό6λημα nui ἄλλα
ένδιαφέροντα θέματα.

O Διαὸἀσαμε 016 διπλό τεῦχος
(5,6) τοῦ λογοτεχνικοῦ
περιοδικοῦ «Παραλλάξ» ἕνα
ἓνδιαφέρον «σπονδυλωτό» τοῦ

Τά ἀλὸανικά συγκροτήματα
Τό πέρασμα τῶν ἀλὸανικῶν
λαϊκῶν συγκροτημάτων ἀπό τήν

Ἀθήνα (Λυκαὸηττός, 23/7/79)

έδωσε τήν εὐκαιρία νά δοῦμε
ἀνάγλυφα, μέσα ἀπό τό εἶδος τῆς
λαῖκῆς κουλτούρας πού καλλιεργεῖται στήν Ἀλὸανία, πόσο μακριά ἀπό κάθε ἰδέα πραγματικῆς
προόδου 6ρίσκεται αὐτή ἡ δῆθεν
σσοιαλιστική χώρα, τουλάχιστο
στόν πολιτιστικό τομέα. Ἡ εἴδηση ὅτι θά έμφανίζονταν ένα
μουσικό καί χορευτικό λαϊκό
συγκρότημα ἀπό τήν έλληνική
Δρόπολη μᾶς έκανε νά έλπίσομε
πώς θ’ ἀκούγαμε nui θά ὃλέπαμε
τραγούδια καί χορούς γνήσιους
τῆς Βόρειας Ἠπείρου, πού εἶναι,
ὅπως ξέρουν ὅσοι ἔχουν γνώση

τῶν πραγμάτων, ἡ πιό παράξενη
καί συγχρόνως ἡ πιό ὃαθιά ἁνθρώπινη λαῖκή τέχνη πού ὑπάρχει, τουλάχιστο στόν εὐρύτερο
γεωγραφικό χῶρο τοῦ· Δυτικοῦ
Κόσμου, ἀπό Οὐράλια καί δώθε.
Καί ἀκούστηκαν μέν μερικά μέτρα τῆς περίφημης Δροπολίτισσας στήν ἀρχή τοῦ προγράμμα·
τος. ἀλλά πνίγηκαν ἀμέσως ἀπ’
τά χειροκροτήματα τοῦ κοινοῦ
καί τό τραγούδι δέν ξανακοὺστηκε, οὔτε ἀκούστηκε καί τίποτ’
ἄλλο γνήσια ὅορειοηπειρώτικσ
ὡς τό τέλος τοῦ προγράμματος.
“Ὀ,τι ἀκολούθησε ἀποτελεῖ διαστρέὸλωοη σέ μικρότερο ἤ μεγαλὺτερο ὃαθμό τῆς παραδοσιακῆς
μουσικῆς καί τῶν παλιῶν χορῶν.

Τά περισσότερα τραγούδια δέν
ἦταν κάν ὅορειοηπειρώτικαἧταν ἕνα ἀνακάτωμα ἀπό ἄσχετα
πράγματα (μερικά γιαννιώτικα
καί μερικὰ τῆς Τσαμουριᾶς, παρουσιασμένα μέ ἐντελῶς ἀφύσικο
τρόπο, πχ. συρτοί χοροί ἀπό χορωδίες), ἀπό
καλαματιανά,“
«ἀθηναϊκὰ» ἐμπορικὰ (((Γιάννη
μου τό μαντίλι σου»), θεσσαλικά,
ἀστικά λαϊκά («Fake-Adm») ικαί
ὂαλσοειδή ἂγνωστης προέλευσης.
Καί πολλά ἀπ’ αὐτά μεταμορφωμένα σέ ὕμνους τοῦ κόμματος nui
τοῦ Χότζα. Σταλινική προσωπολατρεία στό τετράγωνα Ἀκόμα
καί τά συγκλονιστικά ἀνόργανα
ὁμαδικά ὅορειοηπειρώτικα τραγούδια «τοῦ σιαδιοῠ» δεδηλωμένα καί παραμορφωμένα (οἱ
τραγουδιστές ὅρθιοι φάτσα στό

Γ ιάννη Δὰλλα, γιά τόν
«Διαμαντή Διαμαντόπουλο...»
τοῦ Γιώργου Χρονᾱ, ποίησηΝΓ.
Καρατζὸγλου nui Ἀγγ.
Βαλσαμίδη nui κριτική 6ι6λίων
τῶν Ἀλ. Ζήρα καί Γ.“
Παναγιιὶπου, Ζωντανή κι
ἁνεπιτήδευτη προσέγγιση.
O Μαθαίνσυμε ὅτι σύντομα
πρόκειται νά κυκλοφορήσει ἕνα
έντυπο μέ τίτλο «Νεοελληνικές
Προοπτικές», πὰνω σέ θέματα
κοινωνικων ἐπιστημῶν, “
πολιτικῆς οἰκονομίας καί
νεοελληνικής ἱστορίας, μέ
συντακτική ἐπιτροπὴ τοὺς; Κ.
Βεργόπουλο, Γ. Κατηφόρη, P.
Κούνδουρο, N. Μουζέλη, Ν.
Πουλαντζᾶ, Ν. Σὸορῶνο, Κ.
Τσουκαλᾶ.

Στόχος τῆς έκδοσης αὐτῆς που
θά κυκλοφορεῖ μία ὡς δύο φορές
1:6 χρόνο, εἶναι νά παρουσιάσει
καί νά συνδέσει τή νεοελληνική
κοινωνικὴ σκέψη μέ τά σύγχρονα
διεθνῆ ρεὺματα ἰδεῶν.

Ο Ἀφιέρωμα 016v Ἀλέξανδρο
Μωραϊτίδη ἤ κατά τούς
μοναχοὺς τοῦ Ἀγίου (Ὀρους,
στόν ἀδελφώ Ἀνδρόνικο.
κυκλοφορησε τό περιοδικό
«Σκιάθος». Md; χωρίζουν 50
χρόνια ἀπ’ τό Θάνατο τοῦ
λησμονημένου Σκιαθίτη
συγγραφέα που τό έργο του ἔχει
έπισκιαστεῐ ἀπό αὐτό τοῦ
πατριώτη καί συγγενῆ του
Παπαδιαμάντη. Ἀξιέπαινη ἡ
προσπάθεια.

κοινόέ) ἀπ’ τήν ἀγροίκα κομμαmi] γραμμήἈλλὰ ὃσο ἑξοργιστικό ἦταν τό
πρόγραμμα (τό καταπληκτικό
κλαρίνο ἐξοντώθηκε. ένῶ δέν
ἀκούστηκε οὔτε μιά δοξαριά ’
ἠπειρώτικου ὃιολιοῦ, οὔτε δυό
μέτρα λαούτου, οὔτε τρεῖς χτύποι
ντεφιοῦ) τόσο - καί περισσότερο
- έξοργιστικές ἧταν οἱ ἀντιδράσεις τοῦ κοινοῦ πού χειροκρατοῦσε μέ μανία καί μάλιστα κυρίως ὅταν ἀκούγονταν οἱ λέξεις
κόμμακαί Χότζα.Τίνάπεῐ
κανείς... Δέν έὸλεπαν οἱ θεατές
ὅτι οἱ δύστυχοι Βορειοηπειριῖπες
εἶχαν μεταὸληθεῖ σέ πολιτιστικές
μαριονέτες τοῦ καλπάζοντος ἀλὅανικοῦ σοσιαλισμοῦ; Γιά μᾶς
ἦτα ιιά ὅραδιά πού μᾶς γέμισε

9W”- “ ΑΝΤΩΝΗΣ A. ΖΩΗΣ
49

Ἕλλα Φιτζὲραλντ
ξὲῐού Γιώργου Λεωτσάκου
ΔΕΝ εἷμαι κριτικός τῆς τζάζ. Διευκρίνιση ἀπαραίτητη προκειμένου γιά ἕνα εἷὸος πού τόσο οἱ πρωτογενεῐς του μορφές,
ὅσο καί τά πολυάριθμα, μεταγενέστερα παρακλάὸια του, ὡς τή
τζάζ-ρόκ, παρουσιάζουν τεράστιες ἀπαιτήσεις ἐξειὸίκευσης.
Κι ἅς προσφέρει ἡ μουσική αὐτή μέ τόν τόσο πυκνό καί ἰὸιότυπο μελορυθμικό κι ἁρμονικό της πλοῦτο, ἕνα ἀκρόαμα ὑψηλῆς αἰσθητικῆς στάθμης κι ἀκαταμάχητης ζωντάνιας, ἀφομοιώσιμο ἀπό ἕνα εὐρύτατο φάσμα ἀκροατῶν τῶν πέντε ἠπείρων; Γιατί πῶς νά τό κάνουμε; οἱ Νέγροι μέ τό ὁιονυσιασμό
τους καί τήν ήχητική αὐτή «λίμπιντο» ἔμαθαν τούς λευκούς
(καί ὄχι μόνον αὐτούς) νά ἐπικοινωνοῦν καί πάλι μέ πηγές ἀρ· “
χέγονης εὐαισθησίας πού ὁλόκληροι αἰῶνες χριστιανικοῦ πουριτανισμοῦ λίγο ἔλειψε νά στερέψουν... h
“Ὀμως μιλοῦσα γιὰ τίς ἀπαιτήσεις ἐξειδίκευσης αὐτῆς τῆς μρυσικῆς. Στίς καλλιτεχνικές σελίδες
τῶν μεγάλων εὐρωπαϊκῶν, ἀσιατικῶν καί ἀμερικανικῶν ἔφημερίδων (γιά τά μουσικά περιοδικά
πιά αὐτό εἶναι κάτι αὐτονόητοέ)
οἱ ἂνθρωποι πού ὑπογράφουν
κριτικές ἤ ἄρθρα γιά τὴ τζάζ εἶναι συνήθως μόνιμα ἀπασχολοὺμενοι εἰδικοί. Γι’ 01316 καί θά
περιοριστῶ ἐδῶ σέ μιά λίγο-πολὺ
δίχως μεγάλες κριτικές ἀξιώσεις
παρουσίαση τῆς Ἕλλα Φιτζέραλντ, 1:013 οἱ δυό συναυλίες της
0:6 Av1:0611116 0106111:0v 01:6 τά
σημαντικότερα μουσικά γεγονότα
τῆς κρονιᾱς-

Στὴν Ἑλλάδα, ὅπως καί στίς
περισσότερες χῶρεςςὺπάρχει ἕνα
ευρυτατσ κοινό φίλων τῆς τζάζ.

“Ὀμως, ενῶ α’ ὅλη τὴ λοιπὴ E13ρὼπη, ἀνατολικὴ καί δυτικὴ
(ἀκόμη καί Βαλκάνιαὶ) ὀργάνωνονται δεκάδες μικρῶν καί μεγάλων φεοτιὸάλ ἀφιερωμὲνα 0‘
αὐτό τό εἶδος, σέ μᾶς (ὅπως ἐπεσήμαινε καί σχετικό σχόλιο τῆς
Μουσικῆς Σελίδας τῆς «Πρωϊγῆς», 19.7.1979) τό κοινό αὐτό
ὀφείλει τὴν ἔξοικείωσὴ του μέ τὴ
τζάζ κυρίως 016 δίσκο καί, κατά
δεύτερο λόγο, στό ραδιόφωνο.
Καί οἱ τόσο ἀναπάντεχες ἐμφανίσεις τῆς-μεγάλης Ἔλλα ἔδωσαν
καί ἕνα μέτρο τοῦ πόσο
πολυάριῇιο εἶναι τό κοινό αὐτό;
πάρα πολλοί πού δέ ὅρήκαν εἰσιτὴρια λυπόντουσαν πού ἡ διάσημη τραγουδίστρια δέν ἔδωσε
μιά σειρά ἀπό 4-5 συναυλίεςέ Καί
νά συλλογιστεῐ κανένας ὅτι τά τελευταῖα 20-25 χρόνια οἱ συναυ-

καί ὅλα τό εἴδη, CAMPING
dé πολὺ συμφέρουσες τιμὲς
ΣΚΠνέςᾼηο 1500 ,
Sleepings b09S 9m 700
ΚΙΑΦΑΣ 3 (ἀπό Ἀκαδημίας 78)
τηλ. 36.15.438 =

λίες τζάζ στὴν Ἀθήνα μετριῶνται
στά δάχτυλα1
Εἰπώθηκε (πολύ σωστά) πώς
ἔστω καί 0:6 ἡλιοόασίλεμά της
ἄξιζε ν’ ἀκούσουμε τὴ Φιτζέραλντ. Τό ((ἡλωόασίλεμα» συλλογιστήκαμε, ὅσο τό μικρό ὀργανικό συγκρότημα πού τὴ συνοδεύει (τό Τρίο Πὼλ Σμίθ; Πὼλ
Τάτσερ Σμίθ - πιάνο, Οὐίλλιαμ
Τὸμας Μπέτς - μπάσο, Γ κράνὸιλ
Ρόκερ Μίκυ - ντράμς) παρέτεινε
,σέ μιά ὁλόκληρη μικρὴ συναυλία
αὐτό πού θεωρήσαμε σάν «προανάκρουσμα», προορισμένο νά ζεστάνει τὴν ἀτμόσφαιρα. Τό πρόγραμμα, 1:013 μοσχοπληρώσαμε 30
δραχμές, δέν ἔκανε οὔτε ἕνα
ὑπαινιγμό ἔστω γιά :6 τί θ’
ἀκούγαμε - περιεῖχε ἓνα σύντομο
ὅιογραφικό τῆς μεγάλης τραγουδίστριας, ἑνῶ μᾶς ἐνημὲρωνε 513—
συνείδητα γιὰ τά πλεονεκτήματα
δυό καλλυντικῶν καί ἑνός ραδιοκασετόφωνουέ (Φυσικά 51:96κειτο γιά διαφημίσεις). ’Ὀπως
καί νά ’χουν τά πράματα. 1.151911—
σαμε κάπου ἓξι ἤ ἑπτά αὐτοσχεδιασμούς τοῦ Τρίο, ἡ ὥρα εἶχε
πάει 10 παρά 2 λεπτά (ἐπίσημη
ὥρα ἔναρξηςῑ 9 μ.μ.) καί ἡ Φιτζέραλντ δέν εἶχε ἀκόμα ἐμφανιστει.

Κάποια στιγμή ὅμως ἐμφανίστηκε καί ἡ Φιτζέραλντ. Τά
10-12 τραγοὺδια καί τά δυό
«μπίς» 1:013 ἔρμήνευοε, 0‘ ἔκαναν
νά ὑποψιάζεσαι ἔναν αὐστηρά
προμελετημένο προγραμματισμό
1:013 ὑπάκουε στὴν καλύτερη 69γανωτικὴ παράδοση τῆς ἀμερικάνικης show business. Μάντευες
μιά σκέψη παραπλήσια μέ :6
«1600 μπορῶ σήμερα στά 61 μου,
τόσο δίνω, γιά νά περιφρουρήσω
τόν ἑαυτό μου». Ἡ μαγεία τῆς
προσωπικότητας δέν ἄρχισε νά
γίνεται ἄμεσα ἀντιληπτή καί νά
λειτουργεῐ πάνω μας παρά
ὕστερα ἀπό τό τρίτο ἤ τέταρτα
τραγούδι. Λίγο-λίγο, τό γκρίζο
παστέλ τοῦ τίμπρου της, διαφορετικό κάπως ἀπ’ ἐκεῖνο στό
ὁποῖο μᾶς ἔχει συνηθίσει ὁ δίσκος, πλημμύρισε 01:6 μιά 060οταχτη συγκίνηση καί μελαγχολία
ποὺ λές καί «χτιζόταν» ἀπό νότα
σέ νότα καί χυνόταν ὡς τόν ἀκαταμάχητο οἰστρο τοῦ περίφημου
«φαλσέττο» της, ψηλά ἤ στίς
πολὺ ὅαθιές, ((ξεκούρντιστες» νότες της 1:013 θυμίζουν κοντραμπάσο. Μιά συγκίνηση 1:013 κυριαρχοῦσε α’ ὅλα τά τόσο διαφορετικά «τέμπι» 1013 after you've

Ἀπό τό Τρίο πολύ 11:6 ἀξιοπρόσεκτος ἦταν ὁ δεξιοτεχνικός
του οἶστρος παρά ἡ φαντασία καί
gone ἠ στίς μιμήσεις σαξόφωνου
ἡ ἔμπνευση τῶν αὐτοσχεδιασμῶν
σέ γρὴγορο «τέμπο», ὅπου ὅμως
του. "an καί τά τρία ὄργανα
ἔνιωθες φανερά τά σημάδια τοῦ
ὴταν ampliﬁed. χαιρόταν κανένας
χρόνου πάνω στὴν εὐκαμψία τῆς
ἄνετα τὴν τέλειας καθαρότητας
φωνῆς της. Συγκίνηση 1:013 σέ
ἰλιγγιώδη δεξιοτεχνία ἑνός πιακάποια ἡρεμότερα περάσματα
νίστα μ’ ἀτσάλινα δάχτυλα καί,
κάνει ἀναπόσπαστο μέρος τῆς
δυνητικά τουλάχιστον, 6ελοὺδινο
ἔξωτερίκευσὴς :11; ἀκόμη καί κάloucher — πόσοι πιανίστες μας
ποιους τονικά μετατοπισμένους
ἔχουν αὐτὴ τὴ σιγουριά; - καθώς
φθόγγουςέ "OÀ’ αὐτά, 600 κι ἂν
καί τόν ἀνάλογο οἰστρο ἑνός
τά νιώθεις κάπως «κατεστημπασίστα. Κρίμα 1:013 τόν οἶστρο μένα», ὅπως καί 10 ἀλλεπάλληλα
αὑτό μᾶς τόν ἔδειξε σέ μιά δικὴ
thank you με τά ὁποῖα, ὕστερα
του, φτηνά «ἰσπανοπρεπὴ»
ἀπό me: τραγοὺδι ἀπαντοῦσε
(Ἰσπανία τῶν τουριστικῶν γρα»στά χειροκροτὴματα τοῦ κοινοῦ,
φείων...) σύνθεση ὅπου :6 κονἀποκτοῦν μιά δύναμη ἀποκαλυτραμπὰσο μιμεῖται κιθάρα.,. Βέπτικὴ σάν πρωτόρχεσαι σέ ζων6αια, ὅσο κι ἂν σιούς αὐτοσχετανὴ ἐπαφὴ με τό φαινόμενο
διασμοὺς ὁρισμὲνων μορφὼν
Ἐλλα Φιτζέραλντ - ἡλιοόασίτζάζ μπορεῐ νά χρησιμοποιηθεῑ
λεμα 1:013 ἄν δέν ἔχει, φυσικά,
ὁποιοδὴποτε ὑλικό, θα μποροῦσε
τῶν μεσουρανημάτων τὴ λάμψη
νά παρατηρήσει κανένας ὅτι σ’
σέ σφραγίζει ἴσως πολύ πιό ἀνεἐκείνους τοῦ Τρίο Πὼλ Σμίθ οἱ
ξίτηλα με τὴν ἔνταση τοῦ συναικαλλιτεχνες εἴτε δέν 1: ρ o χ ω σθὴματος καί τῆς μελαγχολίας
ροῦσαν πολὺ πιό πέρα ἀπ’
του κάνοντάς σε ν’ ἀναπλάσσεις
αὐτό 1:013 σάν ϋφος προδιέγραφε
τὴ μεγάλη τραγουδίοτρια ἰδατό ἑκάστοτε θεματικό ὑλικό, εἴτε
νικά, ἀλλά καί πιστά ἓτσι ὅπως
ὅτι ἔνιωθε τό ὑλικό, αὐτό ἁπλῶς
πρέπει νά ἦταν 0:10 νιάτα της. Τό
σάν μιά ἀφετηρία ἤ πρόσχημα νανοὺρισμα summer time ἀπό τὴν
στὴ θέση του θὰ μποροῦσε νά
ὄπερα :013 Γκέρσουϊν «Πόργκ καί
εἶχε χρησιμοποιηθεῑ ὁποιοδὴποτε
Μπές», τό τραγοὺδησε τόσο ἀνάἄλλο. Ἐτσι 6 ἀκροατὴς ἔμενε μέ
λαφρα καί-σπαραχτικά μαζί ὥστε
κάποιες μνῆμες «ρομαντικῆς»
τήν ἐμπειρία του τὴν τοποθετῶ
μουσικῆς 0 λά Μπρὰμς καί Ραχπλάι 0' ἐκείνη τῆς ἀκρόασης τοῦ
μάνινωφ, μουσικῆς ὑπερπολυτεΡοστροπόὸιτς ὅταν ἔπαιξε σέ
λοῦς ἑστιατορίου ἀπ’ ἔκεῖνες πού
(ςμπίῳ) τή Σαραμπάντα 01:6 τὴ
συνοδεύουν τὴν ἀπόλαυση 1:0.—
Σουῑτα σέ ρε ἐλάσσονα γιά σόλο
ποιου «πόρτερ σταίηκ» καί κά-“ 6ιολοντσέλο :013 Μπάχ, στό
ποιων άσχετων θεματικῶν ὑλῶν;
Ἡρώδειο. Ἀπό τίς σημαδιακές
01:6 μιά πασίγνωστη μελωδία 1:013
ἔμπειρίες τῆς ὅποιας κριτικῆς
0:1'1v Ἑλλάδα τῆς ἔχουν κολλήσει
μου σταδιοδρομίας. (Θέατρο Λυ’τά λόγια «λαγός στὴ φτέρη πηδᾱ
καόηττοῦ, 16.7.1979).

χαρωπά» ὡς τό Δεύτερο Πρε-
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λούντισ σε ντο ἐλάσσονα, ἀπό τό
Α’, Τεῡχος 1013 «Συγκερασμένου
Κλειδοκὺμόαλου» 1013 Μπάχέ

Ταινίες καταστροφῆς
καί ἡ δυσκολία παλινόρθωσης
του ἀμερικανικοῦ ὀνείρου
τοῦ Δήμου Τὲνια
Πρίν μερικά χρόνια ἡ παραγωγή ταινιῶν-καταστροφῆς ἧταν
ἡ ὅιταμίνη πού ἀναζωογόνησε τήν κουρασμένη κινηματογρα-Ι
φική ἀγορά. Γ ρήγορα τό προὶὸν ὁιαφοροποιήθηκε, μεταμορφώθηκε γιά νά καλύψει κάθε μορφή καταστροφῆς; ἀπό τό σεισμό μέχρι τήν ἑκστρατευτική ὲκρηκτική ἐπέλαση ἑντόμων. Μόλις οἱ ταινίες-καταστροφῆς ἀπόκτησαν ἐμπορικό ἀντίκρυσμα
ὁιεκὸίκησαν τό χρῖσμα τοῦ κινηματογραφικοῦ εἴδους καί τό
ὁικαίωμα νά ὁιὸάξουν καί τά ἄλλα εἴὸηΕὉ θεατής ὄέόαια μέ
τό ἀντίτιμο ἑνός εἰσιτηρίου, ἀσήμαντον σέ σύγκριση μέ τό τεράστιο κόστος παραγωγῆς καί ὁιαφήμισης, ἀπολαμὸάνει μέ
ἀπόλυτη ἀσφάλεια κοσμοχαλασιές καί κοσμογονίες.

Ὡστόσο δυό ἐρωτήματα προκύπτουν ἀμέσως;
O Ποιά πολιτιστική-κοινωνική
ουγκυρία καθορίζει τήν ἀπόφαση
γιὰ τήν παραγωγή τους;
O Πῶςοῑ ταινίες αὐτές συμ6ἁλλουν οτήν «πανοπλία τῆς έξουσίας»;

Ἔχουν ἤδη προταθεῖ μερικές
ἀπαντήσεις.
Ἡ πιό εὐλογοφανής καταφεύγει στόν «ἀμείλικτο», ὅπως θεωρεῖται, οἰκονομικό ὀρθολογισμό,
ἐφ’ ὅσον εἶναι γνωστό ὅτι μέ τήν
ἴδια έπένδυση τό κέρδος μιᾶς
ὑπερπαραγωγῆς εῖναι μεγαλύτερο
ἀπό τό κέρδος μιᾶς σειρᾶς ταινιῶν συνηθισμένου κόστους.
Μιά δεύτερη ὑποπτεύεται ὅτιὸ
συναγωνισμός κινηματογράφουτηλεόρασης ἀναγκάζει τόν πρῶτο
νά ἀκολουθήσει στρατηγικές
διαφοροποίησης καί έξειδίκευσης; ὁ κινηματογράφος ἀναλαμ6άνει τό ὑπερθέαμα ένῶ ἡ τηλεόραση ἑξασφαλίζει τήν καθημερινή δόση θεάματος.
Σύμφωνα μέ μιάν ἄλλη ἄποψη,
ἡ παρακολούθηση-κατανάλωοη
τῶν ταινιῶν καταστροφῆς συνδηλώνει τήν προσπάθεια τοῦ κοινοῦ
νά συμμετασχει στήν καλλιτεχνική έπικαιρότητα (έδῶ κινηματογραφική)- έτσι ἡ ἔξοδος γιόι
κινηματογράφο μετατρέπεται
ἀπό συνηθισμένη «διασκέδαση»
σέ καθῆκον καί ἡ παρουσία στήν
αἴθουσα προὸολῆς λειτουργεῑ
σάν κοινωνικό σημεῑο (signe social, social sign).
Πιστεύουμε πώς μιά διάσταση
λιγότερο έκδηλη, ἄν καί πιὸ σημαντική ἀπό τίς προηγούμενες,
πρέπει νά ἀναζητηθεῑ στή μακροχρόνια στρατηγική ἀνανέωσης,
ἑπιδιόρθώσης καί μετασχηματισμοῦ τοῦ ἀμερικάνικου συστήματος; ἡ στρατηγική παλινόρθωσης τοῦ «ἀμερικανικοῦ ὀνεί-

ρου». Γιά νά ἀπο-δειχτεῑ ἡ σημασία τῆς διάστασης αὐτῆς θά
χρειαστεῖ ἡ παράθεση μερικῶν
έκφράσεων τοῦ ὀνείρου στά
διάφορα ἐπίπεδα τῆς σύγχρονης
ἀμερικανικῆς ζωῆς.

‘k‘k‘k
Στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 60
οἱ ἀμερικανοί τεχνικοί καί οἰκονομολόγοι διαπιστώνουν ὅτι ἡ
πρωτοκαθεὸρία καί ἡ ὑπεροχή
τῶν Η.Π.Α. δέν εἶναι έξασφαλισμένη 0’ ὅλους τούς τομεῐς. Αὐτή
ἡ διαπίστωση καθόρισε σημαντικά τήν έξωτερική καί τήν έσωτερική πολιτική πού εἶχε σάν
στόχο νά διευθετήσει τήν «παρακμή τῆς αὐτοκρατορίας», ‘H
διευθέτηση προέὸλεπε (καί προ16λέπει) τή διαμόρφωση μιᾶς διεθνής τὰξης μὲ τήν ουμμετοχή τῆς
Ἰαπωνίας καί τῶν ἰσχυρῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης, μέ τήν προϋπόθεση ὅτι θά εἶναι οἱ Η.ΙἸ.Α. ὁ
ρυθμιστής τῶν ἀνακατατάξεων.
Ἐπίσης προῧλέπει τήν προσαρμογή τῆς ἀμερικάνικης «κοινῆς
γνώμης» σέ μιόι νέα διεθνή κατανομή δύναμης, θυσιῶν καί κερδῶν. '
Ἡ ἴδια φροντίδα τῆς διευθέτησης μεταφράζεται στόν κύκλο
τῶν ἐπιχειρήσεων ὂχι μέ ὅρους
καθαρά πολιτικούς, στρατιωτικούς καί διπλωματικοὺς ἀλλά μέ
ὅρους τακτικῆς γιά τήν ἑπιὸίωση
τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος. Γιὰ
παράδειγμα, o‘ ἕνα εἰδικό τεῦχοςΞΕ τοῦ περιοδικοῡ «Fortune»,
πού έκφράζει τίς ἀνησύχίες καί
τά σχέδια τῶν πολυεθνικῶν έταιριῶν, έκθέτονται τά 6ασικά στοιχεῖα τοῦ ἀμερικανικοῡ συστήματος καί κηρύσσεται μιά σταυροφορία γιά τήν ἀνανέωση ’τοῦ
«ἀμερικανικοῦ ὀνείρου». Ἐπίσης
στά τελευταῖα τεύχη τοῦ «New
York Review of books»3 οἱ μεγὰ-

λες ἐπιχειρήσεις (ἡ Mobil μεταξύ
ἄλλων) προσπαθοῦν νά ἐξηγήσουν στούς ἀμερικανούς διανοουμένους τήν ἀναγκαιότητα
τῶν busines καί έπιμένουν ὅτι
χωρίς τήν ἐλεύθερη ἐπιχειρηματική ὁραστηριότητα, τήν τεχνολογία καί μιά ἐπιστήμη κατευθυνόμενη σχεδόν ἀποκλειστικά ἀπό
τίς ἀνάγκες τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος, ἡ Ἀμερική δέν θά
ἦταν αὐτή πού εἶναι; ἡ πρώτη
χώρα, ἡ χώρα μέ τήν στρατιωτική
καί πολιτική αὐτονομία.
Ἔμμεσα οἱ διευθύνοντες
παραδέχονται πώς ὁ τεχνικο-οἰκονομικός ὀρθολογισμός εἶναι
ἀλώῦητος καί κατά συνέπεια
ἱκανός νά λύσει τά προὸλήματα
τῆς χώρας, παρ’ ὅλο πού οἱ μάνατζερς ἔχουν χάσει κάθε ἀξιοπιστία ἐπίσης ὅτι τό κέρὸος ὁέν
εἶναι ἁμαρτία ἀλλά έπιστέγασμα
τοῦ πιό λογικοῦ τρόπου δράσης
παρ’ ὅλο πού οἱ οἰκονομολόγοι
δέν εἶναι σύμφωνοι μέ τόν ὁρισμό
του.
Μιά νέα ὁμάδα οἰκονομολόγων
διατείνεται ὅτι μόνο ὁ ἄγριος καί
σκληρός καπιταλισμός μπορεῖ νά
ἐπιδιώσει· καί στό πρὸὂλημα, ἄν
ὁ ,καπιταλισμός πμόαδίζει μέ
τήν Δημοκρατία, ἡ ἀπάντησή
τους δέν ἁφήνει καμμιά ἀμφιὸολία; ἡ Δημοκρατία μπορεῐ νά
ὑπάρξει στό μέτρο πού δέν ἀνατρέπει τίς ὃασικές δομές τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος· δηλαδή
Δημοκρατία οτό μέτρο πού αὐτή
εἶναι τεχνοκρατική Δημοκρατία4.
Σέ τελευταῖες κοινωνιολογικές
ἀναλύσεις διαπίστώνεται μιά
τάση ἐπανόδου στήν παλιὰ καλή
ἐποχή καί στίς παλιές καλές μεθόδους5ς ἐπιστροφή στήν αὐταρχική έκπαίδευση, μιά καί τό 6aσικό πρόὸλημη τῶν πρωτοετῶν
φοιτητῶν εἶναι ἡ ἀδυναμία νά
χειριστοῡν σωστά τήν ἀγγλική

γλώσσα· τά προγράμματα γιὰ
τήν ἰσότητα τῶν φύλων καί τῶν
φυλῶν πρέπει νά ἐγκαταλειφθοῡν, μιά καί ἡ πλειοψηφία τῶν
πολιτῶν πιστεύει ὅτι ἡ ἀξία τοῦ
ἀνθρώπου μετριέται μέσα στούς
μηχανισμούς τῆς ἀγορᾶς γιὰ νά
ξεπεραστεῐ ἡ ἀδιαφορία γιά τά
κοινὰ καί ἡ παθητικότητα τῆς
νεολαίας, πολλοί προτείνουν τήν
κλασσική μέθοδο τῆς σύντομης
νικηφόρας στρατιωτικῆς ἐκστρατείας (ἴσως στήν Ἀφρική).

*‘k‘k
Αὐτόῑ τά ἀποσπασματικά καί
ἑτερογενῆ στοιχεῖα ὑποδηλώνουν
μεταξύ ἄλλων τήν ὕπαρξη μιᾶς
μεταόατικῆς, ἴσως καί κρίσιμης,
περιόδου καί τήν προσπάθεια
ξαναζωντανέματος τοῦ ἀμερικανικοῡ «ὀνείρου». Τά συμπτώματα
γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ πρώτου
σημείου εῖναι πολλά, δσο γιά τό
δεύτερο σημεῐο πρόκειται γιά μιά
ἀναμεταμόρφωση καί ἀνακατασκευή τοῦ «ἀμερικανικοῡ ὀνείρου», ὥστε οὔτε μεγάλες ἀλλαγές
νά γίνουν ἀλλά οὒτε νά δοθεῐ ἡ
έντύπωση μιᾶς ἄχαρης συνέχειαςζ
Οἱ λόγοι αὐτῆς τῆς μισο-παλινόρθωσης εἶναι πολλοί. ‘O πρῶτος σχετίζεται μέ τήν ἐμπειρία
καί τήν έξυπνὰδα τῆς ἆρχουσας
τάξης, πού ξέρει δτι ἡ ἀναστήλωση τῶν παλιῶν ἀρχῶν, τό ξαναζωντάνεμα καί ἡ έπιόολή ἑνός
πουριτανικοῡ ὀνείρου, δέν θά εῖναι παρά μιά φάρσα. Ὁ δεύτερος
λόγος συνδέεται μέ τό χαρακτῆρα
τοῦ παραδοσιακοῦ ἀμερικανικοῠ
«ὀνείρου», πού για νά λειτουργήσει προϋποθέτει ουνθῆκες πολέμου 0’ ὅλες τίς παραλλαγές του.
Στούς προηγούμενους αἰῶνες καί
στίς ἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ τό ἀντικείμενο γιὰ κατάκτηση. ἧταν οἱ
δυτικές πολιτείες, δ ἀντίπαλος οἱ
ὲχθρικές φυσικές δυνάμεις καί τό
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μέσον ἡ τεχνολογία. Τό άμερικάνικο ὅνειρο ἐνέπνευσε ἀλληλεγγύη, συλλογική προσπάθεια καί
ἑπαγρύπνιση καί ὁ πόλεμος κερδήθηκε. Αὐτός ὁ παραδοσιακός πουριτανικός πόλεμος δέν μπορεῖ
πιά νά κηρυχθεῐ καί ἄν κηρυχθεῑ
ἡ έπιοτράτευση τῶν δυνάμεων θά
εἶναι ἀοήμαντη· ἡ εὐημερία, ἡ
καταστροφή τῆς φύσης ἀπό τήν
τεχνολογία, ἡ ύπαρξη τοῦ κράτους σάν ὀργανωμένου μηχανισμοῡ ἀλληλεγγύης έπιὸάλλουν
πιά τήν ἀνακάλυψη ἑνός νέου εἵδους πολέμου.
Οἱ ταινίες καταστροφῆς συμ6άλλουν στῆν παλινόρθωση, τήν
ἐπιδιόρθωση τοῦ «ἀμερικανικοῦ
ὀνείρου» μέ τό νά παρουσιάζουν
μικρο-πολέμους, νά ξαναφέρνουν
τό θέμα τῆς πάλης ἐνάντια σέ
εχθρικές δυνάμεις, τῆς αὑτοθυσίας, τῆς νίκης, τῆς δόξας. Μόνο
πού τώρα, δέν πρόκειται γιά τήν
κατάκτηση τῶν δυτικῶν πολιτειῶν, ἀλλά τήν ἀντιμετώπιση

τῶν χθόνιων, γαλαξειακῶν καί
διαπλανητικῶν κινδύνων καί
ἴσως τό πιό σημαντικό - τῶν κινδύνων ἀπό τά δημιουργήματα
«τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος»,
δηλαδή τά προϊόντα τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ· χάρη στίς ταινίες αὐτές ἀνοίγεται ἕνας νέος
ὁρίζοντας, μιά νέα περίοδος πάλης ὅχι πιά γιά τήν πεπερασμένη
κατάχτηση τοῦ Far West ἀλλά
ενάντια στίς κρυφές ἀπειλὲς ἑνός
ἀπεράντου σύμπαντος, στά καπρίτσια τῆς Φύσης καί οτήν ἀτέλειωτη ἐφευρετικότητα τοῦ ἀνθρώπου-κατασκευαστή. Μέ τίς
ταινίες-καταστροφῆς κηρύσσεται
ὁ πόλεμος στίς ποικιλίες «μικροὅίων» πού μποροῦν νά καταστρέψουν τίς εὕθραυοτες κοινωνικές δομές καί τίς μέχρι τώρα
καταχτήσεις τοῦ πολιτισμοῦ. Τά
μικρόὸια μπορεῖ νά προέρχονται
ἀπό τὴν Φύοη καί τήν παροιΦύση (ἔντομα, ψάρια, θηρία,
σειομοί, ήφαίστεια, ἀσθένειες...)
ἀπό τίς δραστηριότητες τῆς ἵδιας
τῆς κοινωνίας (φωτιά, ἐπικίνδυνη
τεχνολογία, ρομπότ, πυρηνική
ἐνέργεια, μέσα μεταφορᾶς...), ἀπό
ἄλλους πλανῆτες ἡ ἀλλες κοινωνίες (διαστημάνθρωποι, ἀνθρωποφάγοι, King-Kong...)°.
Οί ταινίες καταστροφῆς ἔχουν
κηρύξει τόν πόλεμο σέ ὁρατούς κι
ἀόρατους ἐχθρούς ἀλλά τήν ἴδια
στιγμή δείχνουν ὅτι ὅσο καί ἄν ἡ
μάχη εἶναι δύσκολη, οἱ θυσίες
πολλές καί οἱ άνθρώπινες λύσεις
ἀτελεῖς, τό χάος δέν θά ἔρθει καί
ἡ κοινωνία θά ἐπιόιώσει ἔστω καί
ἄν χρειαστεῐ νά μετακινηθεῖ
τούτη τή φορά σ’ ἄλλους πλανῆτες, ὅπως κινήθηκαν ἀπό τήν Εὐρώπη στῆν Ἀμερικῆ, ἀπό τίς
ἀνατολικές πολιτεῑες στίς δυτικὲς
ἀπό τά χωριά στίς πόλεις, ἀπό τίς
πόλεις στά προάστια. Τό σύμπαν

· εἶναι μιά κάπσια λύση. ‘H πολεμική «ἀτμόσφαιρα» τῶν ταινιῶν
ἀποτελεῖ λοιπόν ἕνα πεδίο ὅπου
τό ἀμερικάνικο ὅνειρο πλάθεται

καί ἀνακατασκευάζεται, προδίνεται γιά νά ἀναγεννηθεῖ.

*‘k‘k
Χωρίς νά ὑποστηρίζεται ὅτι οἱ
ταινίες καταστροφῆς καθορίζονται ἀπόλυτα ἀπό τήν κοινωνική
καί πολιτιστική συγκυρία, (ἀνάπλαση τοῦ ἀμερικανικοῦ ὀνείρου) καί ὅτι έκφράζουν ἠ ἀντανακλοῦν. μόνο αὐτή τήν συγκυρία,
πιστεύουμε ὅτι ὃρίσκονται σέ
στενή καί πολλαπλή ἑξάρτηση.
Ἐάν θεωρήσουμε ὅτι ὑπάρχει μιά
στρατηγική κοινωνικοῦ ἐλέγχου
δέν εἶναι ὃέὸαια σίγουρο ὅτι οἱ
ταινίες αὐτές θά λειτουργήσουν
σάν προγραμματισμένοι μηχανισμοί, γιά τόν ἁπλό λόγο ὅτι οἱ
ταινίες καταστροφῆς δέν εἶναι
μόνο προϊόντα μιᾶς 6ιομηχανίας
(ἑδῶ κινηματογραφικῆς) ἀλλά εῖναι ἐπίσης καί «ἔργα τέχνης, αἰσθητικά ἀντικείμενα», δηλαδή
ἀντικείμενα πού ἀφήνονται - σέ
μιά πολλαπλότητα ’ἑρμηνειῶν καί
ποικιλία προσλήψεων ἀπό τίς
κοινωνικές όμάδες ἤ τά ἀτομα.
Εἶναι πιθανόν αὐτές οἱ ταινίες νά
λειτουργήσουν όχι ὅπως φαντάοτηκαν οἱ δημιουργοί τους ἤ
ὅπως θέλησαν συνειδητά ἦ ἀσυνείδητα οἱ χρηματοδότες τους,
ἀλλά μ’ ἕνα τρόπο πού σχετίζεται
μέ τήν ἰδιαίτερη πολιτιστική καί
κοινωνικὴ ὕπαρξη μιᾶς ὁμάδας
ἀνθρώπων. Ἴσως τελικά λειτουργήσουν σάν ἀντικειμενσποιημένος έφιάλτης πού νά μπορέσει νά
ταράξει τόν ὕπνο τῆς εὐημερίας,
νά ἀποκαλύψει τήν παγωνιά τῆς
ὑπεροψίας καί τό άστεῖο τῆς φιλοδοξίας καί τῆς κατάχτησης. Ὁ
τρόπος πρόσληψης τῶν ταινιῶν
ἀπό τό ἀμερικανικό ἤ τό διεθνὲς
κοινό δέν μπορεῖ νά προῦλεφτεῑ
μέ σιγουριά. Ὡστόσο ἡ ὲμπορική
ἑπιτυχία τῶν ταινιῶν δικαιώνει
τούς ἀρχιτέκτονες τῶν ὀρθολογημένων ὀνείρων.
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πού εἶχαν καί Eva γενικότερο ἐνδιαφέρον ἀναφέρουμε τό Σεμινά-

-ριο ποῦ· ὀργανῶθηκε ἀπό τοὺς;

XPONIKO ΕΚΘΕΣΕΩΝ
τῆς Ντὸρσς Ἠλισπούλου - Ρογκάν
’Ὀπως κάθε ’χρονο τετοια εποχη το «ANll» δημοσιεύει στό
τεῦχος αὐτό τό B’ Μέρος τοῦ Χρονικοῦ τῶν Ἐκθέσεων πού
ἀναφέρεται σέ ὅσες έγιναν ἀπό τίς ἀρχές Γενάρη 1979 μέχρι
καίτόν Ἰούνη τοῦ 79'. T6 A' Μέρος (Σεπτέμὸρης 78 - Γενάρης 79) δημοσιεύτηκε στό Τεῦχος 118 (3 Φλεόάρη 79). Στίς
180 μέρες πού μεσολάόησαν ἀπό τό Γενάρη μέχρι καί τόν
Ἰούνη ὀργανώθηκαν στοῦς κυριότερους χώρους ἐκθέσεων τῶν
Ἀθηνῶν κάπου 310 παρουσιάσεις. Στήν ἀντίστοιχη περσινῆ
περίοδο οἱ ἐκθέσεις ἦταν 265- καί τό 1977 ,209. Ἀπό τίς φετινές 310, ἐκεῖνες που παρουσίασαν, ἀναμφισὸῆτητα, Eva πολύ
μεγάλο ἓνδιαφέρον δέν ξεπερνοῦν τίς 14, ὅμως, ὑπῆρχον καί
πολλές ἀλλες πού ἦταν ἀρκετά ἀξιόλογες καί πού θά τίς ἀναφέρουμε ἐδῶ. Ὑπενθυμίζουμε, ἀκόμη, ὅτι ἡ μνεία τῶν ἐκθέσεων στό Χρονικό δέν έχει τό χαρακτῆρα μιᾶς -ὀρθόδοξα ἐννοημένης ἀξιολόγηοης- . Κάτι τέτοιο εἶναι ἀνέφικτο καθότι
πολύ ὑποκειμενικό, 696 παραπλανητικό. ‘H, ἐδῶ, ἀναφορά
πρέπει v6 θεωρηθεῖ ἁπλῶς 06v μία δειγματοληπτικὴ παρουσίαοη.
Στό Χρονικό, 66 προσπαθῆσουμε - 016 6916 τοῦ δυνατοῦ νά ἀκολουθῆσουμε μιά χρονολογικὴ 05196, 66 ἀρχίσουμε, ὅμως,
μέ τίς πολιτιστικοῦ περιεχομένου
ἐκθέσεις. Οἱ τελευταῖες μειώθηκαν σέ ἐνδιαφέρον καί σέ ἀριθμό
σέ σχέση μέ τῆν ἀντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς καί μέ τήν
ἀμέσως προηγουμένη, παρουσιὰζουν, ὅμως, 1116v ἐνδιαφέρουσα
πολυμορφία στοὺς στόχους καί
16 περιεχόμενο.
Πολύ ἀξιόλογη καί μέ μεγάλες
προοπτικές εἶναι ἡ θέσπιση τῆς
συνεργασίας τῆς Ἐθνικής Πινακοθήκηςῑμέ τό Κέντρο Z. H011πιντοῦε δραστηριότητα πού ἐγκαινιάστηκε μέ τήν έκθεση φωτογραφιῶν τοῦ Κέντρου καί τό έργο
τοῦ πολὺ ἀξιόλογου καί διεθνῶς
ἀναγνωρισμένου Γάλλου καλλιτέχνη Z. Ἐλιόν. Ὁ τελευταῖος
έπαιξε Evav πολύ σημαντικό ρόλο
στῆν ἐξέλιξη τῆς σύγχρονης τέχνης σέ Eva 6116 16 1116 κρίσιμοι
σημεῖα της (Ἔργα τοῦ Ἐλιόν παρουσιάστηκαν, παράλληλα, καί
οτήν ΑΤΑ).
Ἡ έκθεση Γκρέκο 016 Μουσεῖο
Μπενάκη, 6v καί συμπεριλάμ6ανε μόνον 4 έργα τοῦ μεγάλου
καλλιτέχνη, στάθηκε εὐκαιρία νά
ἀπολαύσουμε ἀπό κοντα Eva 6116
16 ἀριστουργηματικότερα - κατά
γενικὴ ὁμολογία - έργα του; τό
θάνατο τοῦ Λαοκόοντα πού μᾶς
δάνεισε ἡ Ἐθνικὴ Πινακοθήκη
τῆς Οῦάσιγκτον.

Πολὺ ἀξιόλογη σέ περιεχόμενο
καί σέ ποιότητα σέ ὅτι ἀφορᾶ τὴν
τεχνικὴ ἦταν ἡ έκθεση μέ έργα
τῶν Καθηγητῶν τῆς Ἀκαδημίας
Καλῶν Τεχνῶν τῆς Κρακοόίας
στήν ΑΣΚΤ. Ἀντιπροσωπεὺονταν 0’ αὐτήν διάφορες τάσεις,ένῶ
συγχρόνως ἧταν κάτι περισσό-Ἰ
ῑερο ἀπό ἐμφανής ἡ έντονη

προσωπικότητα τοῦ κάθε καλλιτεχνη.
Ἱ-Ι «Νέα Γεωμετρικὴ Τέχνη»
στά πλαίσια τῶν ἐκθέσεων μέ χαρακτικά ἔργα πού ἀντιπρόσωπεῦουν διάφορες τάσεις στῆ Δ.
Γερμανία καί ἀπό τίς ὁποῖες παρουσιάζει 11665 χρόνο καί μιά
διαφορετικῆ ἑνότητα τό Ἰνστιτοῦτο Γ καῖτε, εἶχε Eva ἀναμφισὸῆτητο ἐνδιαφέρον. Τό τελευταῖο ἐνισχύθηκε ἀπό 16 ὅτι 6 τεχνοκριτικός Μ. Μαυρομμάτης
πού προλόγισε τῆν ἐκδῆλωση 116ρουσίασε συγχρόνως ἐργα Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν μέ ἀνάλογους
προὸληματισμοῦς.
Πάντοτε, 016 πλαίσια τῆς γνωριμιᾶς μέ τὴν καλλιτεχνική κίνηση ἄλλων χωρῶν, ἀναφέρουμε,
ἐδῶ, τήν έκθεση μέ σχέδια B95τανῶν καλλιτεχνῶν 016 B9.
Συμόούλιο καί τῆν έκθεση τῶν
Ἰαπῶνων ζωγράφων στῆν
Ἐθνικὴ Πινακοθήκη.
Ἐνδιαφέρουσα ὄχι μόνο γιά
τόν ἁπλό έπισκέπτη, ἀλλά καί γιά
τόν ’ίστορικό τῆς τέχνης ἦταν ἡ
παρουσίαση, λιθογραφιῶν τοῦ
Γ καὸαρνύ στὴ Στοά Τέχνης.
Σέ ὅτι ἀφορᾶ τῶρα τήν προσπάθεια μιᾶς παρουσίασης σφυγμομέτρησης τοῦ έλληνικοῦ
κυρίως καλλιτεχνικοῦ δυναμικοῦ,
ὀργανώθηκαν τουλάχιστον τρεῖς
ένδιαφέρουσες έκδηλώσεις. Πρόκειται γιά τήν παρουσίαση μέρους 6116 τή συλλογὴ Ι. Βορρέ
στῆν Ἑλληνο-Ἀμερικανικῆ
Ἕνωση, τήν έκθεση μέ ἔργα 40
Ἑλλήνων γλυπτῶν πού ὀργάνωσε
6 Δῆμος Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν
ἐκδήλωση 016 Σκιρώνιο μέ τή
συμμετοχῆ 47 Ἑλλήνων γλυπτῶν
(παράλληλα, στήν ἐκδήλωση αὑτὴ
πήραν μέρος καί ξένοι καλλιτέ11%;)-

’A116 τίς είδικές ἐκδηλώσεις

X. ΙἸωακειμίδη, Βλ. Κανιάρη καί
Ντ. Χάκερ (Ἰνστ. Γκαῖτε) μέ τό
καυτό θέμα; «Ἔχει ἡ Ζωγραφική
κανένα Νόημα;» Ἡ έκδὴλωση
ποῦ ἐπεσήμανε πολλά ένδιαφέροντα σημεῖα ουνοδεὺονταν ἀπό
τὴν έκθεση πού ὀργάνωσε ὁ Ντ.
Χάκερ μέ θέμα τό «Μύθο τῆς Εἰκόνας».
Θεωρὴσαμε ἰδιαίτερα ἀξιέπαινη τήν πολύμορφη καλλιτεχνική δραστηριότητα τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς Βακαλό τῶν
ὁποίων οἱ φετινές ἐργασίες ἀφιερωμένες στό Ἔτος τοῦ Παιδιοῦ - διακρίνονταν γιά τῆ διεθνοῦς ἐπιπέδου ποιότητά, τους
καί γιά τήν ὡριμότητα τῶν προ6ληματισμῶν ,καί τῶν λύσεων.
‘H 5η «Συνάντηση τῶν Νέων
Δημιουργῶν» στῆν ’Ὠρα δικαίωσε γιά 1116v 61161111 φορά τό
ζῆλο τῶν ὀργανωτῶν τοῦ Κέντρου αὐτοῦ ποῦ φέτος κλείνει
δέκα χρόνια δημιουργικῆς παρουσίας 016 πολιτιστικά καί 01:6
καλλιτεχνικά πράγματα τοῦ τόπου.

Γιά πρώτη φορὰ στῆν Ἑλλάδα
πραγματοποιήθηκε τόν περασμένο Γενάρη μιά ἐξόρμηση (σέ
συνεργασία μέ τῆν Ἑλληνικὴ
Ἐπιτροπὴ γιά τῆ Διεθνή ’Ὑφεση
καί Εἰρήνη καί τὴν Ἕν. Πτυχιοῦχων τῆς ΑΣΚΤ) γιά v6 νκαλυφθοῦν μέ χαρακτηριστικές τοιχογραφίες τά ἐξωτερικά τῶν σπιτιῶν καί οἱ κοινόχρηστοι χῶροι
σέ 15 Δῆμους καί Κοινότητες τῶν
Ἀθηνῶν καί τοῦ Πειραιᾶ. Τὴν
προσπάθεια αὐτὴ πού λόγω τῆς
ἐπιτυχίας πού σημείωσε ἐπαναλῆφθηκε τό M611, τὴ χαιρετίζουμε
σάν Eva ἰδιαίτερα εῦοίωνο γεγοVU:
Ὁ Γ. Ζογγολόπουλος μᾶς
έδωσε μιάν ἀκόμη ἀπόδειξη - μέ
τήν ἓκθεσή του στή γκαλερί
Ζουμπουλάκη - τῆς [κανότητάς
του νά ἀφομοιώνει τό πνεῦμα τῆς
ἐποχῆς καί νά δημιουργεῖ ἀνάλογα μέ αὐτό Eva ὁλότελα
προσωπικό έργο. Στά πλαίσια τῆς
κινητικῆς τέχνης καί μέ τῆ συνδρομή τοῦ ὑγροῦ στοιχείου, τῶν
μεγεθυντικῶν φακῶν, ἀκόμη καί
τῆς πνοῆς τοῦ ἀνέμου ποῦ παίζουν Eva σημαντικό ρόλο στῆν
τωρινῆ του δουλειά, ὁ πολύ ἀξιόλογος Ἕλληνας γλῦπτης ἐπινοεῖ
εὑρηματικές λύσεις πού τίς ἐκτελεῖ μέ μιά τέλεια τεχνικὴ.
Οἱ φωτογραφικές συνθέσεις
τοῦ Γ. Σημηριῶτη (Μπερνιέ) μέ
ἀναζητήσεις πάνω στῆν αἰσθητική τῆς πληροφόρησης καί μέ
ἐρέθισμα τό τηλεοπτικό μέσο, μᾶς
ἀποκάλυψαν Eva πολύ ἰσχυρό
καλλιτεχνικό ταλέντο ποῦ, σέ
κάθε περίπτωση, δημιουργεῖ Eva
έργο ἀπόλυτα προσωπικό, περι6λημένο Eva οῦσιαστικό νόημα
καί πού, συγχρόνως, ἀποτελεῖ σέ διεθνῆ πλαίσια - μιά « 69wρία» μέ μεγάλες προοπτικρ

Κατ’ ἐξοχὴν πολύτιμη ὑπόμνηση τῆς συμόολής ἑνός καλλι>τέχνη πού, πρῶτος — οὐσιαστικά
- είσὴγαγε στῆν Ἑλλάδα, ἀφομοιωνοντάς τα δημιουργικά, τά
σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεὺματα,
στάθηκε ἡ έκθεση μέ έργο τῆς
περιόδου 1935 - 1940 τοῦ Ν. Χατζηκυριάκου - Γκίκα (Τρίτο
Μάτι). T6 καθένα ἀπό τά ἔργα
αὐτὰ ἐκφράζει καί ἀπό μιά διαφορετικῆ πτυχή τοῦ ταλέντου τοῦ
μεγάλου Ἑλληνα καλλιτέχνη πού
κατορθώνει νά στήνει τῆ σύνθεσή
του σέ διεθνές ἐπίπεδο, συγχρονως ὅμως, τῆς ἐμφυσᾱ κάτι τό
οῦσιαστικά ἑλληνικό. Ἔργα ὅπως
ἐκεῖνο μέ τό «Κανάτι καί τό Κυπαρίσσι» ἤ ἡ «Ὕδρα» τοῦ 1939
εἶναι ἀριστουργήματα πού συνδυάζουν εὑρηματικά τοῦς δύο
παραπάνω τρόπους. Παράλληλα
παρουσιάστηκαν καί πρόσφατα
ἐργα τοῦ ζωγράφου πού εἴτε
παραστατικά εἶναι σέ τεχνοτροπία, εἴτε ἀφηρημένα, ἀποτελοῦν,
κάθε φορά, τῆν ἐνορχῆστρωση
μιᾶς ἰδιαίτερα εὐαίσθητης χρωματικῆς ἁρμονίας. Ἰδιαίτερα, 016
ἀφηρημένα ἔργα ἐπισημάναμε ὅτι
τά τελευταῖα εἶναι πολὺ πιό «ριζοσπαστικά» ἀπό ἐκεῖνα πολλῶν
νέων δημιουργῶν.
Οἱ συνθέσεις σέ μαῦρο καί
ἀσπρο τοῦ M. Πράσινου (Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο) καί οἱ ταπισερί
του μέ 16 έντονα χρώματα μᾶς
ῦπενθὺμισαν μετά τήν περσινή
παρένθεση - 16 λουλοῦδια καί 16
πουλιά - τό 6601116 ἕρμα τῆς
δουλειᾱς του; ἐκεῖνο ποῦ καλλιεργεῖ ἐδῶ καί χρόνια μέ δημιουργικές καί εῦρηματικές στῆ
λιτότητα τους λύσεις. Οἱ ἀφηρημένες συνθέσεις τοῦ Πράσινου
μέσῖ ἀπό τὴν ἀποκλειστικὴ ἀντίθεση τοῦ λευκοῦ καί τοῦ μαύρου
ἀποτελοῦν πέρα 16 τῆν ἀποκρυπτογράφηση έντυπώσεων ἀπό
τό 611500 περιὸάλλον Eva ψυχογράφημα τῶν συγκινησιακῶν
καταστάσεων τοῦ καλλιτέχνη πού
διαθέτει 1116v ἀναμφισόἠτητη
ποίηση.
ὲΗ τελευταία δουλειά τοῦ Γ.
Ψυχοπαίδη (ΑΤΑ) ἀπέδειξε ὅτι 6
καλλιτέχνης προχώρησε ἀκόμη
πιό πέρα ἀπό τὴν ἀμέσως 119011γούμενη, κυριαρχώντας τώρο.
ὁλότελα 0' Evav 196110 έκφρασης
ποῦ θεμελιωνεται σέ λιτά μέσα
καί σέ 1116v ὀργανικά ἐννοημένη
σύνθεοη, δίχως έφέ. Ὅ ζωγράφος
ἔχει πραγματοποιήσει ἐδῶ Evav
προσωπικό τρόπο ἐκφρασης ποῦ
ἀξιοποιεῖ εῦρηματικά τίς ἀρχές
τοῦ ὑπερρεαλισμοῦ.
Χαρακτηρισμένη ἀπό μιά τεχνικὴ τελειότητας, ἡ δουλειά τοῦ
Α. Ἀπέργη (Ἑταιρία Διάδοσης
τῆς Σῦγχρονης Τέχνης) πέρα ἀπό
τό ταλέντο τοῦ καλλιτέχνη, σὴμανε μέ τό πνεῦμα καί 16v τρόπο
ποῦ τήν παρουσίαοε ὁ δημιουργός της - μέ 1116v εἰλικρινῆ προσπάθεια γιά τῆ μείωση τῶν τιμῶν Eva παράδειγμα ἀξιο ἐπαίνων
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καί παράλληλα, μιά πράξη θάρρους.
Οἱ συνθέσεις τοῦ H. Δεκουλάκου (Δεσμός) ὑλοποίησαν σέ μεγάλες διαστάσεις - τούτη τή
φορά - τούς προόληματισμούς
πού ἀπασχολοῡν έδῶ καί χρόνια
τό ζωγράφο.
Μέ εὐσυνειδησία, ζήλο καί μέ
μιά ὥριμη γνώση τῆς τεχνικῆς ἡ
E. Ἀπέργη (Ὠρα) ἔπεισε γιά τήν
ποιότητα τῆς δουλειᾱς της. Ἡ τελευταία ἔχει σάν κύρια χαρακτηριστικά μιάν ἄνεση οτή οὐνθεση,
μιάν εὐαισθησία στά χρώματα
καί πού ἀποκαλύπτει, συνάμα,
μιὰ φαντασία πού κατορθώνει νά
ὑποὸάλλει τό θεατή αἰνιγματικά.
Τήν τελείως πρόσφατη δουλειά
του παρουσίασε ὁ Γ. Μαυροειδής
(Ἀργώ). Σ’ αὐτήν, ἡ πρότερη έντονα έξπρεσιονιοτική τεχνοτροπία τοῦ καλλιτέχνη ἔχει δώσει τή
θέοη της σέ μιά πιό ὀρθόδοξη,
ρεαλιστική έκφραοη.
Ἕνα \ ἰδιόμορφο «πνεῦμα»
ἀποκάλυψε 6 «κόσμος» τῆς Μ.
Κανδρεόιώτου στό « Πολύπλανο». Ἱ-Ι καλλιτέχνιδα ἀποκρυπτογράφησε οτήν καθεμιά
ἀπό τίς φιγοῦρες της ένα μήνυμα
πού δέν μᾶς ἀφήνει σέ καμιά
περίπτωοη ἀδιάφορους.
Μέ θέμα τό ἀλογο 6 Π. Πρέκας
παρουσίασε ἕνα σύνολο δουλειᾱς
(Ὠρα) μέσ’ ἀπό διάφορους τρόπους έκφραοης καί τεχνικές (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτικά,
σχέδια) πού ὅλοι τους ἀντανακλοῦν τήν πηγαία καί έντονη
δραστηριοποίηση τοῦ καλλιτέχνη.
Τό γλυπτό έργο τοῦ Μ. Μακρῆ
(Ἐθν. Πινακοθήκη )παίρνει e161κές διαστάσεις 6v ἀναλογιστοῦμε
16 χρονοδιάγραμμα τῆς πορείας
καί τό χῶρο πού δημιούρΥησε ὁ
καλλιτέχνης. ”Αριστος τεχνίτης, 6
Μακρής ξέρει νά ἀφομοιώνει τό
πολύπλευρο πνεῦμα τῆς ἐποχῆς
του κι αὐτό παρουσίασε πολυπρισματικά, φιλτράροντάς το
μέσ’ ἀπό τήν προσωπικότητά του.
Ἡ ἐπιτυχημένη διευθέτηση τοῦ
χώρου (Δεσμός) ἀπό τόν Β. Σκυλάκο ἀποτέλεσε μιά δημιουργική
έκπληξη σέ σχέση μέ τό μέχρι
τώρα γνωστό έργο τοῦ καλλιτέχνη πού παρουσιάστηκε παράλληλα σέ ἄλλο χῶρο τῆς αἵθουσας.
Ἡ παρουσίαοη ἑνός λευκώματος ἀφιερωμένου στό ἓργο τοῦ Γ.
Μίχα έδωσε τήν εὐκαιρία μιᾶς
· πιό ἀμεοης έπαφής μέ τό σύνολο
τῶν δημιουργημάτων του τήν περασμένη δεκαετία.
Ἀποκάλυψη οτάθηκε ἡ παρουσίαση τοῦ ἔργου τοῦ Κύπριου
καλλιτέχνη Α. Χαραλαμπίδη
(Ἀργώ). Εἷδαμε μιά δουλειά μέ
ἀξιώσεις πού καθιερώνει τόν
καλλιτέχνη σέ διεθνεῖς χώρους,
προὸάλλοντας συγχρόνως τήν έντονη προσωπικότητα τοῦ έργου
του. T6 τελευταῐο ἄν καί ένημερωμένο στίς διεθνείς τάσεις ἔχει
συγχρόνως κρατήσει τήν ταυτότητα τοῦ ἀμεσου περιόάλλοντος
τοῦ καλλιτέχνη.
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T1‘]v εὐσυνείδητη πορεία μέσα . Μιά τεχνική τελειότητα, μιά
ἀπό τήν τέχνη τῆς χώρας του μᾶς
μεγάλη εὐχέρεια στό χειρισμό τῆς
θύμισε ἡ δουλειά τοῦ N. Νικοὕλης, μιά 6αθιά γνώση τῶν μυλάου (Ζουμπουλάκη). Ἡ διπλή στικῶν της καί μιά ἒντονη φανσέ ὑπόσταση - έκφραοη τοῦ καλτασία χαρακτήριζαν τή δουλειά
λιτέχνη πού μᾶς ὑποὸάλλει εἴτε
τοῦ Ἀγγλου γλύπτη Ν. Μίλλερ
μέ τίς ἠθελημένα παραμορφωμέ(Βρετανικό Συμὸοὑλιο).
νες φιγοῦρες - ἀραὸέσῖα - εἴτε
Ὁ Πέτρος σέ δύο παράλληλες μέ τίς μνημειακές μορφές πού
χρονικά - παρουσιάσεις οτήν
προὸάλλουν μέ τήν ἰδιότητα τοῦ
ATA καί 016 Τρίτο Μάτι μᾶς
ἀρχέτυπου, καθηλώνει πάντοτε
ὑπενθὺμισε τίς ἰδιὸμορφες ουντό μάτι καί τό ἐνδιαφέροντοῦ
θέσεις του πού μοιάζουν έμπνευθεατή, ένῶ συγχρόνως ἀναμετασμένες ἀπό τό χῶρο τῆς ἐπιστηδίδει καί μιάν αῖσθηοη μουσικό’μονικής φαντασίας καί μᾶς γοήτητας, Τήν ἓκθεση συμπλήρωναν
τευσε ξανά μέ τή δύναμη τῶν
οἱ ὡραῖες πέτρες τοῦ καλλιτέχνη
χρωμάτων πού χρησιμοποιεῑ.
στίς ὁποῐες σύνθεση καί πρώτη
Τή χαρακτηριστική «ποίηοη»
ὕλη δένουν 0' Eva ὀργανικό οὐντοῦ Α. Φασιανοῦ μᾶς θύμισε ἡ
ολο.
ἀναδρομική έκθεση τῶν χαρακτιὉ Γ. Κουνέλης πιστός οτόν
κῶν του (Ζουμπουλάκη) πού
τρόπο έκφραοης που καλλιεργεῖ
έγινε μέ τήν εὐκαιρία τῆς έκδοσης
έδῶ καί χρόνια ἑναλλάσοντάς τον τῶν μεταλλίων (Ἡ Ἀθήνα πού
εὐρηματικά μέ τή ὅοήθεια τῆς
Ἔφυγε) ἀπό τόν καλλιτέχνη, Ἡ
δραστήριας φαντασίας του, ἀπέὑποόολή πού ἀσκεῖ ὁ ζωγράφος
δειξε γιά ,μιάν ἀκόμη φορά
μέσ’ ἀπό τή σύνθεση καί τό λιτό
(Μπερνιέ) ὅτι διαθέτει τό δαιμόσχεδίασμα ἔχει τονωθεῖ 016
νιο νά προὸληματίζει δημιουρπρόσφατα χαρακτικά του ἀπό
γικά μέσ” ἀπό τήν τέχνη του.
τήν ἀνανεωμένη χρωματική
Ὁ Μήλιος στίς δύο συνεχόμε· γκάμα πού περιέχει ἓντονες, καί
νες ἐκθέσεις του (Γκ. 20111111011λάκη) μᾶς παρουσίασε τήν ἐπιδεξιότητά του στοὺς χειρισμούς
πολλῶν διαφορετικῶν καί δύσκολων τεχνικῶν, τή δημιουργική
φαντασία του καί τήν εὐαισθησία
του σέ ὅτι ἀφορᾶ τή σύνθεοη καί
τό χρῶμα. ,

Ὁ Θ. Μανωλίδης ἀπέδειξε
οτήν τελευταία του δουλειά
(ΑΤΑ) ὃτι εἶναι σέ μεγάλο ὂαθμό
γνώοτης τῶν μυστικῶν καί τῆς
ὑποὸολῆς πού ἀσκεῖ τό χρῶμα.
T6 τελευταῖο ἔχει κατακτήσει
στίς τωρινές συνθέσεις τοῦ καλλιτέχνη μιά πρωτοφανή ένταοη.
“Ο Κ. Ἡλιάδης παρουσίασε
(Γ αλλικό Ἰνστιτοῦτο) ἀντιπροσωπευτικά δείγματα τῆς πολύχρονης καί πολύμορφης καλλιτεχνικής του δραστηριότητας πού
συμμερίστηκαν καί οἱ νέοι Ἕλληνες ζωγράφοι πού χρημάτισαν
μαθητές του.
Τά «Δέκα Πιάτα ἀπό ’Έλληνες
Καλλιτέχνες» πού κατασκεύασε ἡ
Ἑλ. Βερναδάκη (έκδ. Πολὺπλανο) ΐτάνω σέ σχέδια πολὺ
ἀξιόλογων Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν
- ἀποτελοῦν μιάν ὑποδειγματική
δουλειά κι ἕνα παράδειγμα γιά
μίμηση.
Ἀντιπροσωπευτικότατα δείγματα ἀπό τή δουλειά του τῶν δύο
τελευταίων χρόνων παρουσίασε ὁ
Θ. Ἀκριόόπουλος (Ζυγός). Ἐπιοημαίνουμε έδῶ μιάν ἀκόμη μεγαλύτερη ὡριμότητα στή σύνθεση
ἀπό ὅτι στά προηγούμενά του
ἔργα, έναν πιό λιτό καί συνάμα
ὑποόλητικό τρόπο ἓκφρασης, καί
πάνω ἀπ’ ὅλα ὅτι ὁ καλλιτέχνης _
ἔχει νιώσει ἀπόλυτα καί σέ ᾅάθος
τό ἓργο του. ’
Εὐσυνείδητη, μέ ένα εἰλικρινές
πάθος καί μέ μιάν ἀμέριστη ἀφοσίωση στό θέμα πού ὑπηρετεῖ
ἦτον ἡ δουλειά τῆς Ντ. Ἀντωνακάτου (Συλλογή).

σέ μεγάλες έπιφάνειες, ἀντιθέσεις.

Ανᾳμφισόήτητες ἱκανότητες
“à meson ἐπέδειξε ô Δ. P6101κἿὲ (Κολλ. Ἀθηνῶν).
,"E‘VO‘V κόσμο γεμάτο πάθος καί
“Ê 6ιωμὲἳή μέσα του τήν ἔννοια
της τΘΟῑΥιιήδίας ἀποκρυπτογράῬησε Οῗήν πρόσφατη δουλειά της
η ,Nt‘ ΙῚαπαηλιοπούλου - Λελουόα· Μέ τήν πλούσια φαντασία
της “a; Τήν εἰλικρινή συμμετοχή
της Um ὃράμα τῶν συνανθρώπων
LUIS ἡ ζωγράφος ἐξασφάλισε 016
ÉQY‘I ἵης ἕνα ἀπόλυτα προσωπικό
υφος.
,εΗ δουλεία τοῦ Θ. Μάϊπα (ΖυΥῗς) ὃιωῐρίθηκε ὅπως πάντα γιά
Em [κανότητα τοῦ καλλιτέχνη σέ
ou àfPOQCL τή οὐνθεση, τήν εὐαι00‘1th T011 016 χρώματα καί τήν
πο,ιοἷηῖα τῆς τεχνικῆς.
Α7ῑ()’>((3ῑλυψη στάθηκε ἡ μεγάλη
ζωγραφῑκή ἱκανότητα τοῦ Γ. Ρίτσοῖ) στίς πέτρες, τίς ἀκουαρέλες
καὶ τά ῦχέδια πού έδειξε στίς
((Νέες Μορφές» (παράλληλα μέ
τίς εἰκθνῡγραφήσεις ἄλλων καλλιτεχνῶν γιά τά ποιήματά του),
καθώς καί οτή γκαλερί Χρυσόθεμις (Χαλάνδρι). Πρόκειται γιά
"Là δουλεία που μᾶς ἀποδεικνύει
τίς μεγάλες ἱκανότητες τοῦ
ποιηἛῆ - ζωγράφου γιά σύνθεση,

‘H ἀναδρομική έκθεση τοῦ Κ.
Ρόκου (Κολλ. Ἀθηνῶν) μᾶς 01'1- ’ῗήν ὲξίῡῦυ πολύ ἒντονη εὐαισθησία του στό χρῶμα. τήν 611159113μισε τήν εὐχέρεια μέ τήν ὁποία ὁ
Ωῑσῖη φαντασία του καί τὴ ὂαθιὰ
καλλιτέχνης χειρίζεται τά διάnommñ έκφραοη πού έδιῑ) μᾶς
φορα ὐλικά του (πολυεστέρα,
ἀναμεταδίὸῃαι ζωγραφικά.
μπροῦντζος, γύψος, ξύλο, 11.6.)
(O Ἴωάνγωυ ((Ὠρα), Ουνῑχίκαί συνάμα τή φαντασία Ικαί τήν
ἐπινοητικότητα ἑνός δημιουργοῦ
CH VÙ καλλιεργεῖ τόν τρόπο έκcPQClmIS πού τόν χαρακτηρίζει μέ
πού έκφράζεται μέ μιάν άνάλογη
ῑή Υνωῠτή του συνέπεια.
ἀνεση στό χῶρο τῆς γλυπτικῆς,
Ὁ Θ. Παπαγιάννης παρουτῆς ζωγραφικῆς καί τῶν κατασίαῡέ μία χαρακτηριστική ἑνσκευῶν, προικίζοντας τό κάθε
ότητα ἒργων του (Ὡρα) ὅπου μᾶς
δημιούργημά του μέ ἕνα κοινωνικό νόημα.
{ma/91311105 16 γνωστό προσωπικό του ὕφος,
Τό ζωγραφικό έργο πού παρουσίασε ὁ Κ. Ἀνδρέου (Τρίτο
Ἡ τελείως καινούρια δουλειά
Μάτι) μᾶς προκάλεσε ἐποικοδοτοῦ Κ. Τοόκλη (Δεσμός) ἀπέδειξε
μητικούς συνειρμούς μέ τή γλυὅτι ὁ καλλιτὲχνης κατώρθωσε καί
πτική του, ουγχρόνως ὅμως μᾶς
πάλι νά ἀλλάξει πορεία. Πολὺ
ἀποκάλυψε κάτι ἀπό τήν ὑπερἐνδιαφέρουσα καί προσωπική ἡ
ευαίσθητη ψυχοσύνθεση τοῦ καλ- ἰδέα πού συνέλαὸε ὲόὧ, πού
λιτέχνη πού ὃρήκε έδῶ μιά διέ«δίωσε» 6 ἴδιος έντονα καί που
ξοδο στόν πληθωρικό ψυχισμό
κατώρθωσε νά μᾶς κάνει νά τή
1011.
νιώῡῡυμε καί μεῖς, ὅχι σάν ἕνα
ἔργο «τελειωμένο», ἀλλά σάν μιά
Στά ἔργα πού ἔδειξε σέ δύο
καλλιτεχνική πράξῃ, σάν μιά ὀρσυγχρόνους χώρους ὁ B. Κυγανικά κι τεξελικτικά ἐννοημένη
πραῖος (Νέες Μορφές καί Σύγἑνότητα, Παράλληλα, τά σχέδια
χρονη Χαρακτική) παρουσίασε
ἵΟῡ ζωγράφου χαρακτηρίζονταν,
τήν προσωπική του ι μυθολογία
ὅπως πάντα, ἀπό μιάν έντονη
θεμελιωμένη στίς ἒννοιες τοῦ θαποιηοη.
νάτου καί τῆς ζωῆς κι έκτελεσμένη μέ μιά μεγάλη σιγουριά
Ἣ Μ. Σπέντζα παρουσίασε τήν
οτήν τεχνική. Τά ἔργα στό σύνολό πολύμορφη καί πάντοτε ἔντονα
τους διακρίνονταν γιά τήν ποιόπροσωπική δουλεία της (Γαλλικό
τητα καί τό προσωπικό τους
Ἰνστιτοῡτο) καί μᾱς ἀπέδειξε γιά
υφος.
μιάν ἀκόμη φορὰ τήν εὐχέρεια με
τήν ὁποία χειρίζεται διάφορους
Στά χαρακτικά της ἔργα ἡ Ν.
τροπους ἓκφρασης, τήν ἱκανόΝικολαῐδου (Σύγχρονη Χαρατητά της 716 σύνθεοη καί τήν
κτική) μᾶς ἀπέδειξε τήν [κανότητά της γιά σύνθεση, τήν εὐαιεὐαισθησία της στό χρῶμα.
σθησία της στό χρωματικό παρά- Μέ πολλή εὐαισθησία κι ἐπιγοντα καί γενικά τήν «ποιότητα»
νοητικότητα διεμόρφωοε ἡ Ν.
τοῦ ἔργου της.
Καναγκίνη 16 χῶρο πού παρουσίασε τήν τελευταία της δουλειά,
Ἕνα προσωπικό ὕφος καί μιά
εὐαισθησία 016 χρώματα χαρα(Συγχρονη Χαρακτική) έτσι ὥστε
κτήριζαν τήν τελευταία δουλειά
πέρα ἀπό τό νά μᾶς δημιουργήτοῦ N. Χουλιαρᾶ (Νέες Μορφές). σει, ἁπλῶς, συνειρμυύς μέ τό δικό

της ἐρέθισμα, νά μᾶς κάνει νά τό
νιώσουμε m ἐμεῖς ὃσο πιό έντονα
γίνεται. Ἐκτός ὅμως ἀπό τὴ
διευθέτηση τοῦ χώρου, οἱ ζωγραφικές συνθέσεις της ἀποδεικνύσυν γιά μιάν ἀκὸμη φορά τή
δημιουργικά ἐννοημένη ένημέρωσή της στά διεθνὴ ρεύματα τῆς
τέχνης, έτσι ὥστε τό ἀποτέλεσμα
νά εἶναι μιά προσωπικη δουλειά
μέ ποιότητα.
Ἡ Ζ. Μακρῆ έντυπωσίασε στίς
δύο συνεχόμενες ἐκθέσεις της
(Νέες Μορφές) μέ τήν ποιότητα
τῆς πολυμορφης καλλιτεχνικής
της έκφρασης στίς ζωγραφικές
της συνθέσεις μέ ψηφιδοηά, στά
χαρακτικά, στά σχέδια καί στίς
ταπισερί. Κατόρθωσε πράγματι
νά σφραγίσει ὅλες αὐτές τίς μορφές τῆς τέχνης μέσ’ ἀπό τίς
ὁποῖες έκφράστηκε μέ τήν πολύ
ἒντονη προσωπικότητά της, τήν
ἰκανότητά της γιά σύνθεση, τήν
εὐαισθησία της στό χρῶμα, τη
δημιουργική της φαντασία, γνωρίσματα που ἀποτελοῦν τό συνδετικό κρίκο ἀνάμεσα στά ἔργα
της καί πού ἀποκαλύπτουν
συνάμα μιά μεγάλη καλλιτέχνιδα.
Τά ἔργα τῆς M. Ρούσσσυ ,(Συλλογή) διακρίνονταν γιά τήν εὐαισθησία μέ τήν ὁποία ἡ καλλιτέχνιδα εἶχε χειριστεῐ τή συνθεση
καί τό χρῶμα. .
Ἐντυπωσιακά παστέλ παρουσίασε ὁ Σολοὺνιας (Ζυγός). Ἡ
δουλειά του παρουσιάζει μιὰ
σαφή έξέλιξη - διαφοροποίηση σέ
σχέση μέ τήν ἀμέσώς προηγούμενη καί διακρίνεται γιά τήν
ποιότητα τῆς τεχνικῆς, καθώς καί
γιά τόν τελείως προσώπικό χαρακτήρα τῆς σύνθεσης.
Ὁ Δανιήλ πραγματοποίησε καί πέτυχε - τό δύσκολο ἐγχείρημα νά παρουσιάσει τήν τελείως
πρώτη του δουλειά (Πολὺπλανο)
πού ὅμως ἀπό τότε διακρίνονταν
γιά τό προσωπικὸ της ὕφος.
ἱΟ Δ. Παπαγεωργίου ποὺ ζεῖ
κι ἐργάζεται στήν Ἰσπανία παρουσίασε (Χρυσόθεμις) τά πρόσφατα χαρακτικά ἔργα του πού
μᾶς ἀποκαλύπτουνι γιά μιάν
ἀκόμη φορά ἕναν δημιουργό μέ
μεγάλες καλλιτεχνικές ίκανὸτητες
καί μέ μιά προσωπική - εὕρηματική - φαντασία.
Προσωπική καί μέ μιαν ἀναμφισόήτητη ποιότητα ἧταν ἡ δουλειὰ τοῦ A. Βλασσόπουλου στά
ἔργα του πού εἶχε έμπνευστεῖ ἀπό
τήν ἑλληνική πσίηση (Ἕνωση
Συντακτῶν).
Ὁ Σπ. Μεθενίτης παρουσίασε
(Ὑδροχόσς) μιά πολύ ἐνδιαφερουσα δουλειά με συνθέσεις πού
ἔχουν γίνει μέ ξεραμένα λσυλούδια.
Ὀ Γ. Καλακαλλᾱς παρουσίασε
ἀπό τή δουλειά του τῶν δέκα τελευταίων χρόνων (”Αλσος Φιλοθέης) ἔργα στά ὁποῖα ἔχει χειριστεῖ διάφορα ὑλικά καί τεχνικές.

Ἀπό τούς νεώτερους, τ(ί)ρα,·
καλλιτέχνες ἀναφέρουμε τή δουλειά τῶν ἑξῆςῑ

‘H P. Σαρελάκου που ἔχει ἤδη
ἀπὸ τήν πρώτη της ἕκθεση τὸ
1976 ἀποδείξει ὅτι ἔχει κατακτήσει τήν ὡριμότητα, μᾶς ὑπενθύμισε μέ τή φετινή της παρουσίαση, τήν καλλιτεχνική της ἰδιοφυῑα στό χῶρο τῆς χαρακτικής.
Πέρα ἀπό τήν ἱκανότητά της γιά
σύνθεση καί τή δυνατὸτητά της
νά «ὄλέπει» σωστά, ἡ νέα χαράκτρια ἑξασφαλίζει πάντοτε στά
ἔργα της τήν ποιότητα. Στήν τελευταία της δουλειά πού εἶναι
έμπνευσμένη ἀπό τόν κόσμο τῶν
μηχανῶν κατορθώνει νά ἐμφυσήσει Eva πηγαῐο ποιητικό αῖσθημα.
Ὀ Γ. Λαζόγκας ἔπεισε μέ τήν
ἔκθεσή του (Δεσμός) γιά τήν εὐχέρεια μὲ τήν ὁποία χειρίζεται τίς
διάφορες τεχνικές καί γιά τίς εὑρηματικές λύσεις πού ἐξασφαλίζουν στὸ έργο του ένα προσωπικό ὕφος. ‘O K. Κατζουράκης συνεχίζει
τό θεμελιωμένο στό φωτογραφικὸ
ρεαλισμό έργο του (ΑΤΑ).
Ἡ Μ. Βασίλογλου μέ τήν τελείως πρόσφατη δουλειά της —τοπία στά ὁποῖα ἡ χρωματική
γκάμα εῖναι τελείως ἀνανεωμένη
σέ σχέση μέτα προηγούμενα ἔργα
της - θέλγει τό θεατή καί πείθει
γιά τήν εὐαισθησία της (Κρεωνίﬁns)Ἡ E. Μπέη έπεισε γιά τίς ἱκα
νότητές της στή σύνθεση. Στά
«ἰδιόμορφα» τοπία της κατορθώνει καί μᾶς προὸληματίζει μέ τήν
«αἰνιγματικότητα» μέ τήν ὁποία
τά χειρίζεται. (Ὠρα).
’Ὁ Π. Βασιλειάδης κατρθωσε
νά δημιουργήσει μιά τελείως
προσωπική δουλειά μέ ἀποκλειστικό θέμα τά ἐρεθίσματα πού
τοῦ δημιουργεῖ ἡ ἔννοια τῆς κατοικίας ἀρχιτεκτονικά καί πολεοδομικά. νΑλλοτε σέ δύο κι ἄλλοτε σέ τρεῖς διαστάσεις δημιούργησε μιά μεγάλη ποικιλία
συνθέσεων μέ λιτά μέσα.
Παρά τά 24 μόλις χρόνια της ἡ
Φ. Ἰσιδωρίδου ἐντυπωσίασε
(”Ωρα) μέ τίς ἱκανότητές της για
σύνθεση καί τή γενικότερη ἱσταρουσία» τῶν έργων της.
‘H A. Γιαννίση παρουσίασε μιά
δουλειά (Ζυγός) που γοητεύει μέ
τήν τεχνικὴ της τελειότητα.
Ὁ N. Τζιώτης δημιούργησε ἕνα
προσωπικό ρεπερτόριο σήμανσης
ἐμπνευσμένο ἀπό τά σύγχρονα
σινιάλα καί τόν κώδικα κυκλοφορίας (Πολὺπλανο). ~
Ἡ A. Κοράκη ἔδειξε μιά δουλειά τοποθετημένη στὰ ὅρια τῆς
ἐννοιολογικῆς καί τῆς ἐλαχίστης
τέχνης (Δεσμός).
Μέ μιά μεγάλη συνέπεια καί
ἀκούραστο ζῆλο, ὁ-Γ. Βαλαὸανίδης ἀναπαράστησε τά εἴδη τῶν
ψαριῶν τοῦ Αἰγαίου (Γκαζετ).

Π. Βασιλειάὸης, 1977-78

Πέτρος, Tecnica misla, I979

A. Γιαννίὸη, T0 KAPO

Ἡ A. Βερτσώνη παρουσίασε
μιάν ένδιαφέρουσα δουλειά μέ
κύριο πρωταγωνιστή τό χρῶμα.
Ο Ἀπὸ τούς ξένους καλλιτέχνες πού ἔδειξαν τή δουλειά
τουςὸστήν Ἀθήνα σημειώνουμε,
τους :

Orgz-Ipunkr.
ἐνόργανσ μπάσσ

Grim" Himux.
Emgrgrniuurirndr Ram-n.
γριψμές μέ ιὶιτιθεῐη xurc’l‘RI-nw ,Ἱρτίου-ιι xu'ô
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A. Μανεσιέ, ἱδρυτική μορφή
τής Νέας Σχολής τοῦ Παρισιοῦ
καί κατ έξοχήν ἀξιόλογο στέλεχός της. Ὁ Γάλλος καλλι-τέχνης ἕνας ἀπό τούς σημαντικότερους
καί διεθνῶς ἀναγνωρισμέγους
ζωγράφους τοῦ ἀφηρημένου έξπρεσιονισμοῦ - μᾶς γοήτευσε μέ
τή μαγεία τῶν χρωμάτων του πού
ζωντανεύουν μέ ένα μοναδικό
τρόπο τή συνθέση μπροστά μας.
Ἡ ὑποὸολή που ἀσκεῖται έδῶ,
περιὸάλλεται μιά μυστικιστική
χροιά, -κάτι πού προόάλλει μέ
μιάν ἰδιαίτερη ἔνταση οτίς λιθογραφίες μέ θέμα τά Πάθη τοῦ
Χριστοῦ. Σ’ αὐτές τό προσωπικό
συναίσθημα τοῦ καλλιτεχνη διοχετεύεται 0‘ ἐμᾶς μ’ ἔναν τρόπο
πού δέν ἐξαρτιέται ἀπό τό σχέδιο, ἀλλά άποκλειστικά ἀπό τό
χρῶμα. (Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο).
Ὁ Ἀμερικανός καλλιτέχνης
Στ. Οὐὰϊτ παρουσίασε ἀντιπροσωπευτικά δείγματα ἀπό τή δουλειά του τῶν τελευταίων δέκα
χρόνων στό χῶρο τῆς χαρακτικής
καί τῆς εἰκονογράφησης πολυάριθμων έκδόσεων, σχεδίων, ν..ἄ.
τά ὁποῖα χαρακτηρίζονται ἀπό
μιάν έναλλαγή ὕφους καί τρόπου
’ (Ἑλληνο- Ἀμερικανική Ἕνωση).
Ὁ Ἰταλός Ζ. Ζόριο ἔμπνευσμένος ἀπό τή ἔννοια τῆς ἐνέργειας, παρουσίασε ἔργα πού διακρίνονται γιά τόν προσωπικό χαρακτήρα τῆς δουλειάς καί που

δίκαια τοῦ ἔχουν έξασφαλίσει τή
διεθνή φήμη (Μπερνιέ).
Ὁ E. Ματτιάτσι παρουσίασε σ’
αὐτήν τήν πρώτη του ἔκθεση στήν
Ἑλλάδα (Μπερνιέ) ἔργα πού
γνωστοποιοῡν τή θέση του σέ
σχέση μέ τό σύγχρσνο περιὸάλλον, τούς προὸληματισμοὺς καί
τήν ὅλη διεργασία πού ὑποκινεῖ
τό τελευταῖο στόν καλλιτέχνη καί
κατά συνέπεια 01:6 θεατή.
Ἡ P. Μένις παρουσίασε μιά
τελείως καινοὺρια δουλειά σέ
σχέο-η μέ τήν προηγούμενη. Τά
πρόσφατα ἔργα της, μέ ἕνα σαφή
ἔννοιολογικό προσανατοἌισμὸ
χαρακτηρίζονται πάντοτε ἀπό
τήν ποίηση πού ἀποτελεῖ κι ἕνα
ἀπό τά κύρια γνωρίσματα τῆς
καλλιτέχνιδας. (Γκαζέτ).
Ὁ TC. Παολίνι ἔδειξε μέ τά
ἔργα του (τεμαχισμένες φωτογραφίες σέ συνδυασμό μέ οχέδια)
πῶς ἔννοεῐ τήν καλλιτεχνική
διεργασία σέ σχέση μέ τή σύνθεση
καί μέ τό περιὸάλλον 016 ὁποῐο
δημιουργεῖ ὁ ζωγράφος (Μπερνιέ).
Οἱ φωτογραφίες τῆς Π.
Μπράουν ξεχώριζαν γιά τήν καλλιτεχνική εὐαισθησία καί τίς ψυχολογικές ἱκανότητες τῆς δημιουργοῦ (Ἀστορ).
Ἀπό μιάν ὡριμότητα στή σύνθεση καί μιάν ἀναμφισὸήτητη
εὐαισθησία στό χρῶμα χαρακτηρίζονταν οἱ ἀκουαρέλες τῆς Π.

ÀMJ'1)96101)V (Τέχνη καί Περιὸάλον .

O Ἀπό τούς ’Έλληνες καλλιτέχνες πού ἔδειξαν τή δουλειά
τους στό έξωτερικό, σημειὼνουμε τούς παρακὰτω (ἔδῶ
κάθε παράλειψη ὀφείλεται 016
ὅτι δέν μᾶς κράτησαν ἐνήμερους καί ὅχι σέ ἕνα ἀξιολογικό
κριτήριο).
Ἑλ. Βερναδάκηῑ Γκαλερί Φακέττι (Παρίσι) καί Στσύντιο
Μπάχ (Γενεύη). Καί οἱ δύο 13.11911:—
σεις τῆς πολὺ ἀξιόλογης κεραμείστριας σημείωσαν μεγάλη ἐπιτυχία. Ἐπίσης ἡ Βερναδάκη πήρε
μέρος καί στή διεθνή ἔκθεση τῆς
Βασιλείας.

Γ. Βογιατζῆςῑ Παρουσίασε τήν
πρόσφατη ἐνδιαφέρουσα δουλειά
του στήν Γ καλερί Κοὺρ Σαίν
Πιέρ (Γενεὺη).
Μ. Βογιατζόγλου; Ἀντιπροσώπευσε τήν Ἑλλάδα στή Διεθνή
Ἔκθεση Κεραμεικής Τέχνης στήν
Πολωνία.
ὉΤ. Γαῖτης παρουσίασε τή
δουλειά του σέ μιά περιοδεύουσα
ἔκθεση σέ διάφορες πόλεις τῆς
Γαλλίας, στό Στούντιο Μπάχ τῆς
Γενεὺης καί στό Μουσεῐο τῶν
Σκοπίων. Σέ ὅλες αὐτές τίς ἔκδηλώσεις τό ἔργο του εἶχε μεγάλη
ἀπήχησηὉ Μ. Γιαννουρής θά ἀντιπροσωπεύσει τή χώρα μας στίς ἔκδη-

λώσεις τοῦ Μουσείου Σΰγχρθνης
Τέχνης οτό Πρίλεπ.

Τήν ἔνδιαφὲρουοα πρόσφατη
δουλειά του παρουσίασε ὁ
Κατζουράκης στή γκαλῑρί ’ἵης
Ντ. Ρενέ οτό Παρίσι.
Ὁ Χρ. Καρᾱς παρουσίασε τήν
τελευταία του χαρακτηριστικη
δουλειά oé ἀτομική ἔκθεση πού
ὀργανώθηκε στά πλαίσια τῆς
Διεθν. Ἔκθεσης τῆς Βασιλείας
(Πολὺπλανο)
Ὁ Θ. Μανωλίδης ἔδειξε τή
δουλειά του στό Παρίσι καί τή
Νέα Ὓὸρκη
Ἀντιπροσωπευτικά δείγματα
ἀπό τήν πρόσφατη δουλειά της
παρουσίασε ἡ N. Πάστρα στή
Γκαλερί τῆς Ντ, Pavé 016 Παρίσι
κι ἡ ἔκθεσή της εἶχε μεγάλη έπιτυχία. Ἡ καλλιτέχνιδα ἐπεξεργάζεται τώρα μιά τελείως καινούρια
καί πολύ ἀξιόλογη δουλειά.
Ὁ Στάϊκος παρουσίασε τή
δουλειά του στό Στούντιο Μπάχ
(Γενεύη)
Ὁ Τάκης ἔδειξε τήν δουλειά
του 01:6 Κουνστὸεράιν τῆς Κολωνίας, στή γκαλερί Ρέττερμαν τῆς
ῖδιας πόλης, στό Μουσείο τῆς πόλης τοῦ Καλαί (Γαλλία). ’Όλες οἱ
ἔκδηλώσεις εἶχαν μεγάλη ἐπιτυχία κι έξασφάλισαν στόν καλλιτέχνη μιά σειρά ἀπό ἂλλες παρουσιάσεις.

Ὁ Τσόκλης ἔδειξε ἀντιπρόσωπευτικά δείγματα τῆς δουλειᾶς

Ὗὲπθέσειξ στίς κυριότερες Υκαλερί τῆς "PC-"8000009.—
ἈιΘοΥΣΑ τεχΝΗΣ

Γ. Παρασκευόδης
Γ. Imednoquq
Ν. Χουλισρᾱς
Γ. Νικολακόῐτουλος
Β. Κυτιραῑος
Γ. Ρίτσος
Ρ. Σαρελακου
Ζ. Μακρῆ
ΓΚΑΛΕΡΙ «O»

P. Γκαϋ
Δ. Καρακώστα - Σταματίου
Κλ. Χατζηνίκος

ΠΟΛΛΑΠ ΛΟ
Διάφορες Ὀμαδικές
ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ

Μ. Κανδρεθιώτου
r1. Βασιλειαδης
10 H1010 0116 ’Έλληνες Καλ-

“Ομαδική Θαλάσσιας Εἰκόνας
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
Ὀμαδική

Ὸμαῦική
Μ. Μπογιατὸν
T. Νικολαῑδη
Β. Κυήραῑος

N. Καναγκίνη
ΣΥΛΛΟΓΗ

Ντ. Ἀντωνακειτου
A. Κακουλίδης
A. Νταγκαρη
Δ. Ρέπσικας
Δ. Μπούτσικος
Α. Κυρίτσης

Β- 20x013qu
M. Ρούσσσυ
Ἐλληνικό Tonio

του στή γκαλερί Σάντ Ἀντρέα
(Μιλάνο) σέ μιόι παρουσίαὸη πού
προκάλεσε τό ἓνδιαφέρον.

—
έκθεση πού πραγματοποιήθηκε
χάρη στή πμόολή Ἑλλήνων καί
ξένων συλλεκτῶν. Μαθαίνουμε
ἀκόμη ὅτι οἱ θησαυροί τῆς Βεργίνας θά οταλοῡν οτήν Ἀμερική.

eO Φασιανός ἔχει 016 ἐνεργητικό του 4 εκθέσειςῑ Στή γκαλερί
,Μπωμπούρ (Παρίσι), στή γκαΟ Ἀπό τίς τιμητικές διακρίσεις
λερί ντὺ Σαπίτρ (Παρίσι), στήν
στό χρονικό διάστημα πού μᾶς
Ἔκθεση τῆς Νέας Ὑόρκης καί _ ἐνδιαφέρει, σημειώνουμε; Τό
στήν Ὀρανζερί τῆς Κολωνίας.
Ἀριστεῐο Τεχνῶν τῆς Ἀκαδη’Ὁλες αὐτές οἱ παρουσιάσεις ξε- . μίας Ἀθηνῶν πού ὁὸθηκε στό Γ.
οήκωσαν τό γενικὸ ἓνδιαφέρον.
Μόραλη. Τήν ἐκλογή τοῦ γλύπτη
ῘΗ Χρὺσα σέ μιάπολύ ἐνδιαΓ . Νικολαῖδη στήν ΑΣΚΤ (ἕδρα
φέρουσα ἀτομική της ἓκθεοη στά Γ, Παππᾱ) καί τό, φίλμ πού γὺπλαίσια τῆς Διεθν. Ἑκθεσης τῆς
ρισε ὁ B. Μάρος (σέ συνεργασία
Βασιλείας παρουσίασε τήν χαρα- μέ τό BBC καί τή Βαυαρική Τηκτηριστική της δουλεια (Γκ.
λεόραση) γιὰ τή ζωή καί τό ἔργο
Ζουμπουλάκη).
τοῦ Ν, Χατζηκυριάκου - Γκίκα.
Ἀ’ῧαφέρουμε ἀκόμη τά χαρα"Ag σημειωθεῖ ὅτι 6 ’Έλληνας
κτηριστικὰ «ἀντικείμενα» πού
καλλιτέχνης εἶναι 6 τρίτος οτόν
παρουσίασε τό «Πολύπλανο» στή κὸσμο 016v ὁποῖο ἒγινε αὐτή ἡ
γκαλερί Φακέττι (Παρίσι) καί τή
τιμή. Τό φίλμ κρίθηκε σάν τό κασυμμετοχή τῶν; Ζουμπουλάκη,
λὺτερο φίλμ τοῦ Φεστιὸάλ τῆς
Μπερνιέ καί Πολύπλανο στή
Ἀκαδημίας Τεχνῶν (Λονδίνο).
Διεθνή Ἔκθεση τῆς Βασιλείας.
MEQLnd πρόχειρα 6έ6αια
Ο Τέλος εῖχαμε καί μερικές μεσυμπεράσματα πού θά ἀναφέγάλου πολιτιστικοῦ ἓνδιαφέρονρουμε καί πάλι ὃειγματολητος ἐκθέσεις πού πρόὸαλλαν τή
πτικά έὸῶ, σχετικά μέ τήν καλχώρα μας στό ἐξωτερικό. Πρόκειλιτεχνική περίοδος Γενάρης μέται γιά τήν; «Ἑλλάδα τῶν Νηχρι καί Ἰούνης ’79 εἶναι τά
σιῶν» 016 Λοῦὸρο πού θά περιἑξῆςτ
οδεύσει, ὅπως μαθαίνουμε, καί
Σέ ὅτι ἀφορᾱ τήν τεχνοτροπία
οτή Σοόιετική "va011. Τήν «Κυκαί γενικότερα τόν τρόπο ἐκφρακλαδική Τέχνη» (συλλ. Γ ουλανσης τῶν καλλι-τεχνῶν οτό ζωγραδρή) οτήν Ἐθν. Πινακοθήκη τῆς
φικὸ χῶρο ἄρχισε νά παρατηρεῖΟὐάσιγκτον. Τήν «Ἑλλάδα μέσ’
ται κι ὲδιῖ) κὰτι πού ἔχει ἤδη έὸῶ
ἀπό τούς Πίνακες τῶν Ζωγράκαί μερικά χρόνια Θεσμοποιηθεῖ
φων τοῦ 18ου αἰώνα (Λονδίνο),

Γ. Ζογγολόπουλ ΚΛ ΜΕΝΗ ΣΦ
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διεθνῶςῑ Ἡ ἐπιστροφή οτήν
παραστατική - ρεαλιστική τέχνη,
ὃίχως ὅμως τίς ἐξάρσεις τοῦ φωτογραφικοῦ ρεαλισμοῦ πού είδικὰ στή χώρα μας ἦταν ἀρκετά
ἓντονες.
Σέ ὅτι ἀφορᾱ τόν ἀριθμό τῶν
ἐκθεεσεων, ἇς ἀφήσουμε τά μαθηματικά νά μιλήσουν μόνα
τους...

Ἀπότὸ Γενάρη ‘79: μέχρι nui
τόν Ἰοὺνη 310 (τουλάχιστον) ἐκθέσεις σέ σχέση μέ τίς 265 τῆς
ἀντίστοιχης περιόδου τοῦ ’78 καί
τίς 209 τοῦ 1977. Ἠ αὕξηση αὐτή

γίνεται ἀκόμη πιό ἐνδεικτική ἂν ‘
ἀναλογιστοῦμε ὅτι οτήν ἀμέσως
προηγούμενη περίοὸο (Σεπτέμὅρης ’78 -Γενὰρης '79: 6λ. Χρονικό Α’ Μέρος) 6 ἀριθμός τῶν

Κοσμᾱς
Ἀργυροι-ιούλου
Bo ὑλγα ρης
Δὸγκο
Ζσῐοης .
Μαρσέλλου-Τσιμηούκου

Ποσθούρης

anâq

Μητροι-ιούλου
Ko υῐσο υνάῐσιο υ
. Μπολάφσ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ KENTPO
TOY AHMOY ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ὸμσδική Ζωγροφι 'q-r λυπτικῆς καί Χαρσκ ῆς Καλλιτεχνικῶν Ὀμίλων
Δ. Ἀττικῆς
X. Μαυρόηοὺλος
Παιδική Ἀφίσα
An. Κούστας
Δ. Πονήρη
EA. Πσηαδογιάννη
Δ. Μπαλιός
Φ. Σαραντάκου-Πσίταρόδου
Ὀμσᾱκή Ζωρᾳφικῆς- __
Γλυπτικῆς K0_1_ Χαρακτικης
Διεθνοῡς Ἔήἀῑσής Καλῶν
Τεχνῶν
Σ. Λιώρη - Κυπορίσσοῠ
Ν. Δογοὺλης
Η. Χατζαντωνίου - Λιόση

A. Γόντικας I
M. Ουτζιὰμ Ἀηοστολοι-ιου’λου
Φωτογραφικός Μορφωτικός
Σύλλογος Μεσολογγιτῶν

· 5‘7

ΛῖΞῧΞῆἛΒ-ὲὲξῆᾗῆἷᾴ .
OEATPIKH ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ

W l‘avant ειῐηνιιω
μεσαιωνιιω pavotqu

Kepûpm

αντικειμενο

σταχυ
Ξάνθου 7 Κολωνακι
αντικειμενο
Δημητρίου ῶὼναρι] 30 Θεσσαλονίκη

ἐκθέσεων — 180 — ἦταν ἀκριόῶς ὁ
ἴδιος μέ ἐκεῖνον τῆς ἀντίστοιχης
περιόδου τοῦ 1977; οτασιμότητα
χαρακτηριστική, ἀπό τή στιγμή
πούχ δέν ὑπῆρχε ἡ ἀνάσχεση τῶν
ἐκλογῶν, ὅπως τό φθινόπωρο τοῦ
‘77. Συνολικά ’γιά τή χειμερινή
περίδο 1978 - 79 εἴδαμε μόνῦ στό
χῶρο τῶν Ἀθηνῶν 490 ἐκθέσεις
(κι αὐτές στίς κυριότερες αἴθουσες) σέ σχέση μέ τίς 445 τό
1977-1978 καί τίς 396 1:6 1976 1977. Ὁ έκπληκτικά ὑπερὸολικός ἀριθμός τῶν.490 ἐκθέσεων σέ
σχέση μέ τό καλλιτεχνικό δυναμικὸ τῆς χώρας προὸάλλει ἀκόμη
πιό έντονα ἄν ἀναλογιστοῡμε ὅτι
οἱ παρουσιάσεις πού εἶχαν ἕνα
ἀναμφισὸήτητα μεγάλο ένδιαφέρον δέν ξεπερνσῦν τίς 30, ένῶ
ὅσες εἶχαν γενικά κάτι τό ἀξιόλογο νά προσφέρουν εἶναι κάπου
80. Φυσικό έπακόλουθο τῆς
κατάστασης ,αὐτῆς εἶναι ὅτι αὐξήθηκαν κι οἱ διάφορες ὁμαδικές; Κάπου 80 (Γενάρης-Ἰούνης
’79) σέ οχέση μέ τίς 40 τήν ἀντίστοιχη περίοδο τοῦ 78 καί τίς 25
τό 1977. Τό γεγονός αὐτό παίρνει
ἀκόμη μεγαλὺτερες διαστάσεις ἄν
ἀναλογιστοῠμε ὅτι συνεχῶς ἀνοίγουν χῶροι εἰδικά γιά τήν ὀργάνωση καί τήν προώθηση τῶν
ὁμαδικῶν ἐκθέσεων (Ἀγκάθι,
Γκραὸὑρ, Πολλαπλό, κά.)

Ἀκόμη εἴχαμε ἀρκετά έκρηκτικά παραδείγματα προώθησης
πλαστῶν ἀξιῶν κι εὔκολου κέρδους, παγίδα στήν ὁποία πέσανε
τά μέσα μαζικῆς ένημέρωσης
πμόάλλοντας ἔτσι οτήν καλλιτεχνική καί οἰκονομική ἀποπλάνηση τοῦ κοινοῦ.
’Ἀλλο ἕνα ἀρνητικό στοιχεῖο
εἶναι ὅτι παρατηρήθηκε μία
κάμψη στίς πολιτιστικές παρουσιάσεις σέ σχέο-η μέ τήν ἀμεσως
προηγούμενη περίοδο καί τήν
ἀντίστοιχη περσινή. ”Ομως, ’ἡ ἒναρξη τῆς συνεργασίας ΙΞθν. Πινακοθήκης - Κέντρου Πομπιντοῠ
εἶναι πολύ εὐοίωνη.

Συνεχίζει νά μήν ὑπάρχει καμιά σοῧαρή ἒνδειξη γιά τό Μουσεῖο Σὺγχρονης Τέχνης.
Παρατηρήσαμε ὅτι αὐξήθηκαν
τά παραδείγματα τῶν καλλιτεχνῶν πού παρουσιάζουν τή ῥουλειά τους σέ μόνιμα, Δἀτομικόι, έκθετήρια.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΊΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ’

Ï" _ V λ.-ΑΛεΞΑΝΔΡΑττειιῃηλειιεκθο

Ἐνδιαφέρουσα εἶναι κι ἡ
προσπάθεια τῆς ἀποκέντρωσης
πού ἀρχίζει νά παρατηρεῖται μέ
τήν ἐγκατάσταση μερικῶν γκαλερί στά προάστεια (Ἀρμός,
Χρυσόθεμις, κά), τίς πρωτοόουλίες μερικῶν Δήμων καί Κοινοτήτων (Φιλοθέης, Παλ. Φαλήρου)
καί τῶν ῖὸιων τῶν καλλιτεχνῶν,
ὅπως ἡ πολύ ένδιαφέρουσα ἐκδήλωση - ἀφιερωμένη στήν Ἐθνική
Ἀντίστοιση --τής Μ. Καραὸέλα
Νίκαια. (Βλ, τχ. 130 watt; τοιχογραφίες σέ 15 Δήμους καί Κοινότητες τῶν Ἀθηνῶν καί τοῦ
Πειραιᾶ).

Ἀπό τά ξένα Ἰνστιτοῡτα στή
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χώρα μας, ἰδιαίτερα δραστηριοποιήθηκε στήν περίοδο πού μᾶς
ἐνδιαφέρει τό Γαλλικό μέ τήν ὀργάνωση ἐκθέσεων πολύ σημαντικῶν Γάλλων καί ξένων καλλιτεχνῶν καί μέ πολλές ἂλλες, πολιτιστικοῐΙ περιεχόμενου, έκδηλώ- ’
σεις, ἀκόμη καί στήν ἐπαρχία. Τό
Γερμανικό Ἰνστιτοῡτο εἶχε δείξει
μιάν έντονη δραστηριότητα στό
διάστημα; Σεπτεμὸρης 78 - Γενάρης 79.
Εὐοίωνο γεγονός εἶναι ὅτι
ἀνοίγουν προσεχῶς τρία τουλάχιστον πολτιστικά ἱδρύματα καί
συλλογές τέχνης. Πρόκειται γιά
τό Μουσεῐο Τεριάντ στή Μυτιλήνη, τό Μουσεῐο B. Γουλανδρῆ
στήνὟΑνδρο καί τό Μουσεῐο
Βορρέ (Κορωπί).
Ἕνα ἀναμφισόήτητά θετικό
στοιχεῖο εἶναι καί οἱ προσπάθειες
μιᾶς σφυγμομέτρησης τῶν έλληνικῶν καλλιτεχνικῶν δυνάμεων
ποευ γίνονται μέ μερικές ὁμαδικές ἐκθέσεις ἀξιώσεων, ὅπως π.χ.
«Εἰκόνες τῆς Ἑλληνικῆς Τέχνης»
τόν περασμένο Ὀκτῶόρη (Βλ, A’
μέρος Χρονικοῡ) ἀπό τόν M.
Μαυρσμάτη, ἡ «Νέα Γεωμετρική
Τέχνη» (ὄλ, ἀνωτέρω), ἡ έκθεση
τοῦ Δ. Παλαιοῦ Φαλήρου, ἡ Ἔκθεση στό Σκιρῶνιο, ἡ ἒκθεση μέρους ἀπό τή Συλλογή I. Βορρέ,
κα.
Τέλος αὐξήθηκαν οἱ πολιτιστικές ἐκθέσεις πού ἀφοροῡν τή
χώρα μας στό ἐξωτερικό καί συγχρόνως πολλαπλασιάστηκαν κι σί
ἀτομικές παρουσιάσεις Ἑλλήνων
καλλιτεχνῶν στό διεθνή χῶρο. Σ“
αὐτά τά δύο φαινόμενα πρέπει νά
στρέψουμε τή προσοχή μας, γιατί
τό ἕνα ἀφορᾶ τήν ἱστορική - πολιτιστική προὸολή τῆς Ἑλλάδας
καί τό ἀλλο έπιὸραόεύει κι ἀξιολογεῖ τούς δημιουργούς μας μετά
ἀπό ἀρκετά χρόνια κάμψης.
Αὑτή, ἀκριὸῶς, ἡ δραστηρίοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ καλλιτεχνικοῦ δυναμικοῡ - ἀποτέλεσμα
τῆς σφυγμομέτρησης καί τοῦ
κατασταλριγματος πού ἀρχισε νά
παρατηρεῑται τελευταῖα στόν
τόπο μας καί πού σημειώσαμε
ἤδη στό χρονικό τῆς ἀντίστοιχης
περσινής περιόδου (ANTI, τεῦχος 104) προλέγει μιάν ἀκόμη πιό
αἰσιόδοξη έξέλιξη καί μειώνει τά
ἀρνητικά σημεῖα πού ἀναφέραμε
πιό πάνω καί πού τελικά καθιερώθηκαν νά ἀνήκουν στό «παρα
κράτος» τῆς τέχνης.

I. Περιλαμὸάνονται οἱ ἐκθέσεις
πού ἕγιναν μέχρι τήν ὑποόολή
τοῦ χειρογράφου στίς 23 Ἰούνη,
2. Γιά τίς ἐκθέσεις l". Χαλεπᾶ
καί Δ. Πικιώνη στάν ἴὸιο χώρα
ὄλ.. «ANTI» (Τεῦχος 118).

3. Γιά τόν Γάλλο ζωγράφῦ
Ἐλιόν ὄλ. ἀνωτέρω.

C Μέ τήν εὐκαιρία τῆς B’ Πανελλαὸικῆς συνάντησης τῆς
«ΠΑΠΟΚ», σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ «Προοὸευτικός Κινηματογράφος» μᾶς ἔστειλε τό κριτικό
σημείωμα πού ἀκολουθεῖ;
Στά τέλη τοῦ Μάη πραγματοποιήθηκε ἡ Β’ πανελλαδική συνάντηση πολιτιστικῶν φορὲων πού
διοργανώθηκε ἀπό τήν «Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση». Βλεποντας κανείς τήν πολιτιστική
πραγματικότητα τοῦ τόπου μοις,
τή πολιτιστική ἀλλοτρίωση τοῦ
λαοῦ μας καί τό κλείσιμο μιᾶς
σειράς συλλόγων, εἶναι φυσικό
νά ἀναρωτηθεῖ γιά τό κατά πόσο
αὐτός ὁ ὄαρὺγδουπος τίτλος τῆς
συνάντησης ἀντικαθρεφτίζει κάποια πραγματικότητα. Προτοῠ
ὅμως κάποιος ἀναρωτηθεῖ γιά
τόν πραγματικό χαρακτῆρα αὐτῆς τῆς συνάντησηςθᾰπρεπε νά
ἀναρωτηθεῖ γιά τό κατά πόσο ὁ
ἀλλος ὄαρύγδουπος τίτλος «Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση»
ἀνταποκρίνεται σέ κάποια πραγματικότητα.

Γιά νά ἀπαντηθοῦν αὐτά τά
ἐρωτήματα θά πρέπει κανείς νά
ξεκαθαρίσει μερικά ζητήματαῑ
αῖ πώς μιά «πανελλήνια πολιτιστική κίνηση» δέν κατασκευάζεται ἀπό τά πάνω ἀπό δηλώσεις
κάποιων «ἐξεχουσῶν προσωπικστήτων», οὔτε ἀπό κάμπσσα
ἄρθρα τοῦ «Ριζοσπάστη». Πολιτιστικὴ κίνηση σημαίνει πώς ὁ
ἴδιος ὁ λαός (κι’ ὅχι κάποιοι
ἀναγνώρισμένοι καλλιτεχνες) ἐνεργοποιεῖται γιά ν’ ἀντισταθεῖ
στήν κυρίαρχη ἰδεολογία ὅπως
αὐτή ἐκφράζεται σε ὅλους τοὺς
τσμεῐς,
6: Πώς πολιτιστική πραχτική
δεν σημαίνει καλλιτεχνικες ἐκδηλώσεις, ἐπετείους, δενδροφότευση καί σκάκι. Πώς ἡ πολιτιστική πραχτική ὁέν ταυτίζεται με
τήν καλλιτεχνική. Πώς πολιτιστική πραχτική σημαίνει παρέμ6001] στό ἐποικοδόμημα, σημαίνει (για τόν προοδευτικό ᾱνθρωπο) ἀντίσταση στήν ἰδεολογία τῆς ἀντίδρασης, στή νοοτροπία καί τόν τρόπο ζωῆς πού μᾶς
ἔχει ἐπιόάλει ἡ ἀστική ἰδεολογία.
Ἔτσι σὲ τελευταία ἀνάλυση ἡ πολιτιστική πραχτική δεν εἶναι
mod ἡ ὃιεξαγωγή τῆς ταξικῆς
πάλης στό ἐποικοδόμημα, ἡ πολιτιστική πραχτική δέ μπορεῖ παρά
νά εἰναι ταξική καί νά ὁδηγεῖ
στήν ἀρνηση τῶν ἀστικῶν μοντὲλλων συμπεριφορᾶς, νά ἔχει σά
ῡτόχο της νά ἐξαφανίσει τά συμπτώματα καί τ’ ἀποτελέσματα τῆς
μέχρι τώρα πολιτιπικής ἀλλο-

’ᾢΰο
τρίωσης πού ἔχει ὑποστεῖ ὁ λαός
μας ἀπό τήν κυρίαρχη ἐκμεταλλεὺτρια τάξη.
Μιά τὲτοια πολιτιστική πραχτική δέ μπορεῐ παρά νά ἔρχεται
σε ἀσυμφιλίωτη σύγκρουση με
τήν κυρίαρχη τάξη, με τήν κυρίαρχη ἰὸεολογία καί ὅλους τοὺς
φορεῖς της.
Ἕνα συμπέρασμα λοιπόν πού
εὔκολα μπορεῖ νά ὃγάλει ὁ καθενας εἶναι πώς μιά πολιτιστική
πραχτική πού ἔχει σά στόχο τήν
ἐξυπηρέτηση τῶν λαϊκῶν συμφερόντων δέ μπορεῖ παρά νά εἶναι
ἐνάντια καί νά μάχεται κάθε φορὲα ἀντιδραστικής ἰδεολσγίας,
κάθε φορέα πολιτιπικής ἀλλοτρίωσης, καί ἑπόμενα στό 6αθμὸ
που τό σημερινό κράτος εἶναι τό
κράτος τῆς δεξιᾶς, τῆς ἐκμετάλλευσης καί τής φασιστικοποίησης
σε ὅλους τούς τσμεῐς, μιά πολιτιστική πραχτική στήν ὑπηρεσία
τοῦ λαοῦ δέν μπορεῖ παρά νά μάχεται αὐτό τό κράτος καί τήν πολιτιστική του πολιτική.
Τί κάνει ὅμως ἡ ΠΠΚ πού ἐπιμένει νά θέλει νά ἐμφανίζεται
σάν ὑπερμαχος τῶν συμφερόντων
τοῦ ἐλληνικοῡ λαοῡ; Ἀποζητᾱ μέ
κάθε τρόπο τήν κρατική ὑποστήριξη, τή συνεργασία μέ τό σημερινό κράτος γιά τήν ἐφαρμογή
μιᾶς ἀπό κοινοῦ πολιτιπικής πολιτικῆς. Ἡ ταξική συνεργασία σε
ὃλο της τό μεγαλεῖο, Ἡ ΠΠΚ ἐντελῶς αὐθαίρετα ἐξορίζει τήν ταξική πάλη ἀπό τόν πολιτιστικό
χωρο.
Ἐτσι ὃρήκε ἡ ΠΠΚ τόν χῶρο
τοῦ πολιτιπικοῦ γιά νά ἀποπροσανατολίσει τόν κόσμο προπαγανδίζοντας τήν ταξική συμφιλίωση, προπαγανδίζοντας τήν
συνεργασία με τό σημερινὸ κράτος. Πέρα ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ
Ἐθνική Τράπεζα ἐνίσχυσε οἰκονομικά τή συνάντηση τῆς ΠΠΚ
στή Πάντειο (πέρυσι), εῖναι κάτι
παραπάνω ἀπό χαραχτηριστικό
γιά τό τί εἴδους πολιτιστική δουλειά γίνεται ἀπό τήν ΠΠΚ, τό γεγονός πώς ὁ ἴδιος ὁ ἀναπληρωτής
γενικός διευθυντής τοῦ ὑπουργείου πολιτισμοῦ καί ἐπιστημῶν
κ. Χατζηθωμᾱς ἀνάφερε ὅτι τά
ὑλικά τῆς ΠΠΚ θά εἶναι «πολύτιμο στοιχεῑο καί ὁὸηγός γιά τή
χάραξη τῆς ἑπίσημης κυδερνητικῆς πολιτικῆς» (ΔΕΛΤΙΟ No 7).
Πραγματικά εἶναι ἀπό τά πιό
ἀξιοπερίεργα τό πῶς εἶναι δυνατόν νά πμόαδίζουν οἱ διακηρύ-

ξεις τής ΠΠΚ γιά «σύνὸεση τῆς
ὁραστηριότητάς της γιά καλλιτεχνική δημιουργία μέ τούς ἀγῶνες
τοῦ λαοῦ μας γιά τήν ἐλευθερία,
τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία» ὅταν τό
ίδιο τό κράτος τῆς δεξιᾶς, τῆς
ὑποτέλειας, τῆς ἐπαναφορᾶς στό
NATO καί τῆς πρόσδεσης στήν
EOK, ὁμολογεῖ πώς ἡ πραχτική
τῆς ΠΠΚ θά γίνει ὁδηγός γιά τή
χάραξη τῆς ἐπίσημης κυῧερνητικής πολιτικῆς καί ὅταν ἡ ἴδια ἡ
ΠΠΚ θεωρεῖ παρόμοιες δηλώσεις
τῆς ἀντίδρασης ,τά καλύτερά της
εὔσημαὲ
'Aç παραθὲσουμε ὅμως ἀτόφιες
τίς ἀπόψεις τῆς ΠΠΚ πού δείχνσυν τήν πλήρη ταύτισή της μέ
τήν κυόερνητική πολιτική;
Εἶναι χαραχτηριστικὲς οἱ ἀπόψεις πού ἔχει ἡ ΠΠΚ πάνω στόν
τουρισμό γιά τήν ταὺτισή της με
τήν κρατική πολιτική. Γιὰ τό φεστιὸάλ Ἰθάκης π.χ. λέειε

«Ὁ οτόχος τοῦ φεστιὸάλ Ἰθάκης εἶναι τριπλός;

α) πολιτιστική προσφορά
στούς κατοίκους τοῦ νησιοῦ

ὅ) προσφορά στό θέατρο
γ) προσφορά στό τουριστικό
ἀνέὸασμα τῆς Ἰθάκης. Καί τά
τρία πᾶνε μαζί χωρίς κανένα
νᾶρχεται πρῶτο ἢ ὁεύτερο».
(ΔΕΛΤΙΟ ΝΟ 4) Ἀλλωστε καί ὁ
Μ. Κατράκης - ίδρυτικό μέλος
τής κίνησης - δηλώνει σε συνεντευξή του στό ἴδιο δελτίο; «Φέτος

χωρῶν τῆς EOK, τῆς Γερμανίας,
τῶν λευκῶν κελιῶν, τῶν χωρῶν
με τά «ἀντι» τρομοκρατικά νομοσχέδια. 'H ΠΑΠΟΚ μᾶς λέει πώς
οἱ χώρες πού οἱ κυόερνὴσεις τους
τρέφουν τούς λαούς τους μὲ τά
πορνό ἤ με τά τραγουδάκια τῆς
Γ ιουροὸίζιον δίνουν σημασία
στήν ἀνάπτυξη τῆς τωρινής πνευματικῆς ζ,ωήςέ "000 γιά τήν πολιτικά ἀντιδραστική σημασία τῆς
παραπάνω θέσης ἔχουμε νά
ποῦμε πώς εἶναι ἀπαράδεκτο
ὅταν ὁ λαός μοις ἀγωνίζεται γιά
τήν μή ἔνταξη τῆς χώρας μας
στήν EOK ἡ ΠΑΠΟΚ νά παίρνει
σά δσσμένη τήν εἰσδοχή μας καί
νά ἐξωραῖζει τήν EOK μ’ αὐτό
τόν τρόποι (πρόκειται γιά τήν .
εἰσήγηση τῆς ΠΠΚ πὲρυσι οτήν
Πάντειο).
Πάντως ἡ εἰσήγηση τῆς Β’ συνάντησης ξεκαθαρίζει πολύ καλά
πώς ὁ 6ασικός στόχος τῆς ΠΠΚῑ
εἶναι ἡ με κάθε τρόπο ἀναγνώριση ἀπὸ τήν κυὸἐρνηοη Καραμανλή, με στόχο τήν ἀπό κοινοῦ
με τό κράτος, πραχτική.
Εἶναι πολύ ἐνδιαφερον νά δεῖ
κανείς τί ἐπιπτώσεις θά ἔχει καί .
πόσο θά ὅοηθήσει τό λαό ἄν
πραγματοποιηθεῖ αὑτό πού ζητάει ὁ δήμαρχος Θεσίνίκης Μ,
Παπαδόπουλος στήν εἰσήγηση
γιά τήν B’ συνάντηση πολιτιστικῶν φορεωνῑ «Ἀπαιτεῐται νά
ἀναπτυχθοῦν προγράμματα πολι-

ΠΟΛΙΤ ΙΣΤΙ KA
γύρισα πολλά νησιά. ’Ἡθελα στό
πρόγραμμά μου φέτος νά ὑπηρετήσω καί τόν ἑλληνικά τουρισ o»... _
μἈποκορὺιερωμα πάντως καί
θεμελιακό παράδειγμα μιά που
θίγει τό θέμα τῆς ἐθνικής ἀνεξαρτησίας εἶναι ἡ ἂποψη τῆς ΠΠΚ
πάνω στήν EOK.
Παραθέτουμε τό σχετικό κομμάτι ἀπό τήν εἰσήγηση τῆς ΠΠΚ;
«.,. Ἀλλά θά μποῦμε σέ μιά κοινότητα ἀπό χῶρες πού ὁίνουν τε·
ράστια οημασία καί στή ὁιαφυλαξη τῆς παραὸοσιακῆς τους
κληρονομιᾱς καί στήν ἀνάπτυξη
τῆς τωρινῆς πνευματικῆς ζωης.
Ἐμεῑς πῶς θά ὁιατηρήσουμε τηΙν
πνευματική μας ὑπόσταση γωρις
τήν συνείδητοποίηση, τή φυλαξνῖ
καί τήν ἑνεργοποίηση τοῦ ὂικου
μας πολιτισμοῦ,·» Καλούμαστε
δηλαδή ἀπό τήν ΠΑΠΟΚ νά μιμηθοῡμε τό καλό παράδειγμα των

τιστικῆς ἀνάπτυξης τοῦ συνόλου
τῆς χώρας, ὄχι περιστασιακα
ἀλλά μέ μακρόπνοα, ευελικτα
προγράμματα πού νά στοχεύουν
καί σέ πλάτος καί σέ ὅάθος. Ἠ
εὐθύνη ἀνήκει στούς ὁημόσιους
φορεῖς»- καί παρακάτω;
«Νά ὁημιουργηθεῐ ἑνιαῖος φορέας γιά τόν Προγραμματισμό
ὲκὸηλώσεων Πανελλήνιου χαραχτήρα ἐπί Κρατικοῦ ἐπιπέὸου σέ
συνεργασιά ἄμεση μέ τήν Κεντρική Ἕνωση Δήμων καί Κοινοτήτων», καί τελειώνει; «Θά εἶναι
ὁ φορέας (ἐννοεῐ τή κεντρική
ἕνωση δήμων καί-κοινοτήτων), ὁ
ὁποῖος μετά ἀπό προτάσειςτ. θα
μπορεῐ νά συντονίζῑι και ἶνα
προωθεῖ γενικότερα προγραμματα, εὐρύτεροι) ἐθνικοῦ ενὸιαῖ
φέροντος σέ συνεργασία τα
Ὑπουργεῑα Πολιτισμοῦ και Επιστημῶν, Παιδείας καί Ἐσωτερικῶν>>1 Ἐδῶ πραγματικά συμπυ59

κνώνονται οἱ στόχοι, τής ΠΠΚ;
συνεργασία μέ τό σημερινό κράτος, συμμετοχή στή διοίκηση καί
τούς κρατικούς μηχανισμούς. M’
ἄλλα λόγια; νά έχει 111' αὐτή ἕνα
κομμάτι ἀπό τήν πίττα τής 6101κησης. Ἡ ΠΠΚ προσπαθεῖ μέ
κάθε τρόπο v0 παραχαράξει τό
πραγματικό χαρακτήρα τής πολιτιστικής πραχτικής πού εἶναι ταξικός. Προπαγανδίζει τήν μέ
κάθε 196110 συνεργασία μέ τό
κράτος λές 111‘ εἶναι ποτέ δυνατό
τό σημερινό κράτος τοῦ NATO.
τῶν ΜΑΤ, τής φασιστικοποίησης,
νά προωθήσει τά λαϊκά συμφέροντα οτόν πολιτιστικό χῶρο, λές
κι” εἶναι ποτέ δυνατό τό κράτος
τής δεξιᾶς νά πμὸάλλει 011'111
ἀφύπνιση τῶν, λαῖκῶν μαζῶν καί
016 χτύπημα τῆς ἰδεολογίας τῆς
ἀντίδρασης. Λές κι αὐτό τό 110111ταλιστικό κράτος μπορεῐ νά χτυπήσει αὐτήν τήν ἰδεολογία πού τό
στηρίξει καί χρόνια τώρα ἔχει
πασχίσει μέ κάθε 196110 νά ἐπι6άλλει καί ν’ ἀλλοτριώσει τίς
λαϊκές μάζες. Ἔτσι ἡ ΓΙΠΚ οὐσιαστικά έξωραῑζει ὃχι μόνο τό
σημερινό κράτος, ὂχι μόνο τήν
κυόέρνηση Καραμανλῆ, ἐκλιπαρώντας την τελικά νά ἀναλάόει
πιό συγκροτημένα τόν πολιτιστικό τομέα. ἀλλά καί γενικώτερα κάθε ἀντιδραστική ἰδεολογία, ἀποσιωπῶντας έντεχνα πως
ἡ ταξική πάλη διεξάγεται καί 016
πολιτιστικό μέτωπο, καί προπαγανδίζοντας οῦσιαστικά τήν ταξική συνεργασία.

Ἑτσι σήμερα ἡ ΠΠΚ παίζει τό
ρόλο τῆς ἀντίδρασης, πμὸάλλει
στήν παραπέρα ἀλλοτρίωση τοῦ
λαοῦ ἀποπροσανατολίζοντας
κάθε πολιτιστική 119001106610
0.116 16v πραγματικό της στόχο πού δέν ἔχει ἄλλο ἀπό τό χτύπημα τῆς κυρίαρχης ἰδεολογίας
σέ ὅλα τά ἐπίπεδα - καί καναλιζάροντάς την σέ ἀνώδυνες δεντροφυτεύσεις, έπιτραπέζια παι1111610 ἤ ἑορτασμούς ἀπό κοινοῦ
μέ 16 κράτος ὅπως π.χ. προαπάθησε νά κάνει μέ 16 «610; Σολωμου».

Αύτές τίς μέρες πολυδιαφημίστηκε ἀπό τόν «Ριζοσπάστη» ἡ B'
συνάντηση τῆς ΠΠΚ, κι’ ἀκούστηκαν πολλά «ὡραῖα» λόγια.
Τίποτα ὅμως θετικό δέν μπορεῐ
νά περιμένει κανείς ἀπό αὐτούς
πού έμποδίζουν ἀντί 110 προω,θοῦν τήν πολιτιστική δραστηριότητα. Εἶναι γνωστό σέ ὅλη τήν
Καλλιθέα τό κλείοιμο τῆς «Νέας
Πνοῆς» ἀπό αὐτούς πού πρόσκεινται στό «KKE». A1’1101, δηλώσανε λοιπόν πώς θά πάρουν
μέρος οτήν συνδιάσκεψη τῆς
ΓΙΠΚ γιά νά μεταδώσουν τήν
πείρα τους. Τήν πείρα γιά τό πῶς
νά ἀπομαζικσποιεῑται καί νά ἐμ·
ποδίζονται οἱ δημοκρατικές λειτουργίες τοῦ συλλόγου, τήν πείρα
γιά τό πῶς νά ἀρνιοῦνται τή Γ.Σ.
ὅταν τήν ζητοῦν έγγραφα 70 μέλη
τοῦ συλλόγου, τήν πείρα γιά τό

πῶς νά έξαφανίζονται τά πραχτικά, ὁ κατάλογος μελῶν καί τό
ταμεῑο ἀπό τά γραφεῖα τοῦ συλλόγου, καί κρυφά νά ἀλλάζουν
κλειδαριέςέ
Τίποτε θετικό δέν μπορεῐ νά
περιμένει κανείς ἀπό τῂν ΠΠΚ
ὅταν αὐτή ἐλέγχεται 0116 ἀνθρώπους πού ένὼ στά λόγια λένε γιά
ἀγκὰλιασμα κάθε πολιτιστικής
δραστηριότητας στήν πράξη έμποδίζουν 6ίαια τήν ἰδεολογική
πάλη, τήν ἀντιπαράθεση ἀπόψεων. Τίποτε θετικό δέν μπορεῐ
κανείς νά περιμένει ἀπό αὐτούς
πού μᾶς έμπόδιζαν νά πουλήσουμε τό πολιτιιιτικό μας περλσδικό ἔξω 0116 τήν αἴθουσα τῆς
συνδιάσκεψης.
Δέν μπορεῐ κανείς νά περιμένει
τίποτα τό θετικό ἀπό μιά «111νηοη» πού μέσα ἀπό τό ἷδιο της
16 1101001011116 διασφαλίζει τίς
ἀντιὸημοκρατικές διαδικασίες.
Συγκεκριμένα; Στήν ’ “ ΠΠΚ
συμμετέχουν μέ μία ψήφο οἱ σύλλογοι, πού εἷναι μαζικοί φορεῖς,
τό ἴδιο ὅπως καί τά ἄτομα μέλη.
Τά μέλη τῆς ΓΙΠΚ — ἀκόμα κι’
0v 11961161101 γιά έκπροσώπους
μαζικῶν φορέων —- δέν ἔχουν δικαίωμα λόγου στίς συνεδριάσεις
τοῦ Δ.Σ.
«Θέματα πέρα ἀπό τήν ἡμερήσια ὁιάταξη μποροῦν νά συζητηθοῦν ἅμα τό ζητήσουν 13 1011,10χιστο μέλη γιά τό Δ.Σ. ἤ 3 γιά τό
Προεὸρεῖο» (”Αρθρο 13 παρ. 2)
πού σημαίνει 611 ένα ἁπλό μέλος
τῆς ΠΠΚ, ὅταν θέλει νά ὅάλει
ἕνα θέμα γιά συζήτηση, πρέπει νά
ἔχει πείσει προηγούμενα 13 μέλη
τοῦ ΔΣ ἦ νά τάχει καλά μέ
προσωπικότητες ὅπως Πλασκο6ίτη, Μερκούρη. T0000 κ.λ.π.
πού ἀποτελοῦν 16 1190669610!

ΠΑΠΑΣ, ΕΟΚ,
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ...
O Ἀπό τόν πρωτοπρεσόύτερο Γ.
Πυρουνάκη πήραμε τήν ἐπιστολή
πού ἀκολουθεῖ καί πού ἀναφέρεται κύρια 06' ἕνα πρόὸλημα πού
τελευταῖα προέκυψε; τίς 61112111ματικές σχέσεις μέ τό Βατικανό.

Ἡ Κυὸέρνηση τοῦ κ. Καραμανλῆ, πού έπιμένει νά λέγεται
δημοκρατική καί ὅλοι σχεδόν τῆς
ἀντιπολιτεύσεως, πού έπίμονα
διακηρύττουν πώς εἶναι δημοκρατικοί, τί ἔχουν πάθει μέ τὴ
μανία τους νά συνάψουν σχέσεις
διπλωματικές μέ τό κρατίδιο τοῦ
Πάπα τῆς Ρώμης, τό Βατικανό;
Καί έκεῖνο μέν καλά κάνει καί
θέλει τίς σχέσεις του μαζί μας νά
τίς ἐπισημοποιήσει Ἐμεῖς ὅμως
γιατί; Γιά νά ένισχῦσουμε μέ τή
ὅοήθειά τοῦ τή δημοκρατικότητά
μας; Ἐτσι ὅπως περιμένυαίμε μέ
τήν ΕΟΚ; (Μὴπως σέ λίγο θά
δοῦμε καί τοῦτο τό περίεργο, νά
ζητήσει νά λάόει μέρος κι αὐτό
011; Ἑνωμένες Κοινότητες τής
Εὐρώπης)Ποιός κάνει πώς δέν ξέρει τί
εἴδους κράτος εἶναι αύτό; Ἐκτός
ἀπό τό μοναδικό τραγελαφικό,
μιά Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νά

εἶναι σύγχρονα καί ταυτόσημα

καί « Καισαρικὴ » (Βασιλείαὑπάρχει στή σύνθεση καί ατή
δομή του καί στίς σκοπεύσεις του
Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικό εῖἴχνος έστω δημοκρατικότηως;
ναι πώς οἱ έκλογές στήν ΠΙἹΚ γίΑὐτοκρατορική τακτική καί ὑπόνονται μέ... ἑνιαῖο ψηφοδέλτιο,
σταση καί μάλιστα ἀφοῦ στήν
δηλαδή μέ 111161011111ch1115)- ἕνα σύάλλη ὅψη του (τοῦ ἀρχιερατικοῦ
στημα καθαρά ἀντιδημοκρατικό,
του ξίφους) ὑπάρχει 16 «ἀλάἀφοῦ ὅχι μόνο δέν ἐξασφαλίζει
61110», 66 μπορεῐ νά λείπει 0116
τήν έκφραση τῆς
μειοψηφίας · τήν κρατική του ἰμπεριαλιστική
ἀλλά ἀντίθετα τήν ἀποκλείει. Κι“
ἰδεολογία καί μεθοδευμένη ἀριὅταν σήμερα ἡ άπλή ἀναλογική
010 διοχέτευσή της παντοῦ. Ἐκἀποτελεῖ τό μίνιμουμ δημοκραμετάλλευση σέ παγκόσμια κλίτικό αἴτημα τοῦ λαοῦ, ἡ υἱοθέμακα τῶν εὐκαιριῶν πού τοῦ πατηση ἀπό τήν ΠΓΙΚ τοῦ πλειοψηρέχουν ὅποια ἀντιδραστικά καί
φικοῦ εἶναι τό λιγώτερο πισωμαῦρα καθεστῶτα. (Μέχρι τελευχτύπημα στίς δημοκρατικές συνταῖα ὡραῖοι κληρικοί ἕλληνες τοῦ
ειδήσεις. Ἐκτός 666010 111’ ἄν
καθολικοῦ δόγματος ἡθελαν νά
κάποιος πιστεύει πώς ἡ ταξική
μᾶς πείσουν πώς (<“Αγία
πάλη δέν διεξάγεται 016v πολιτι’Ἐδρα» εἶναι μόνον καί ἀποκλειστικό τομέα, 61116; 111‘ ἀν κάποιοι
στικά θρησκευτικό καθίδρυμα.
πιστεύουν πώς ἡ ἰδεολογική πάλη
Τώρα τί λένε, πού δέχεται τίς
δέν ἔχει θέση στόν πολιτιστικό
προτάσεις μας - εἴδατε πώς τά
χῶρο (σχῆμα ὀξύμωρο φυσικά).
καταφέρνεις - νά τό παρακαΤίποτα τό θετικό δέν μπορεῐ νά
λοῦμε κιόλας - τό Βατικανό, δηὂγεῖ ἀπό ἀνθρώπους πού φολαδή τό κράτος τῆς Παποσύνης
ὅοῦνται τήν ἰδεολογική πάλη,
δέν εἶναι πού ἀπαντᾶ; Ἀφοῦ μάπού ἀρνοῦνται 1101 προσπαθοῦν
λιστα ἡ κυὸέρνηση ἀνακοινώνει
μέ κάθε 196110 νά έμποδίσουν τήν γιά νά καθησυχάσει τούς Ἰεράρέκφραση μιᾶς ἀντίθετης ἄποψης,
χες μας, πώς 611‘ οὐδενί λόγω θά
καταργώντας κάθε δημοκρατική
συναφθεῖ 1101111096010 πού εἶναι
διαδικασία. I
συμφωνία μέ κράτη γιά ἐκκληH ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥσιαστικά ζητήματα τῶν Καθολι-ΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
κῶν).

Ἡ δημοκρατική, λοιπόν, καί
Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα (δέν ἀλλάξαμε ’τίς συνταγματικές δομές
μας) σπεύδει νά συσχετισθεῖ δι-

πλωματικά μέ τό πιό σκληρό l
ἀντιδημοκρατικό 6ασίλειο τῆς
Δύσηςέ Γιά νά έξασφαλίσει τή
ὃοήθεια καί συμπαραστασή του
στίς ἀγωνίες καί στίς διεκδικήσεις τῶν δικαίων του τίς έθνικές
καί ἀνθρώπινες... Καί αύτὸ σέ
πεῖσμα τῆς πείρας τοῦ ἱστορικοῦ
παρελθόντος μά καί τοῦ σύγχρο-“
νου (ἀπάθειά του στά Κυπριακά
πού τώρα τήν πέμπτη έπέτειο
θλιὸερά θυμόμαστε) πού ἀναμφί6ολα ἄν ζοῡσε σήμερα·ὁ μεγάλος
Μακάριος θα μᾶς ἀπέτρεπε 0116
πράξη πού ἐκεῖνος δέχθηκε στήν
Κύπρο - καί πού τή χρησιμοποιοῦν σάν παράδειγμα 01 66(1)
μαζί μέ τό ἄλλο «ἀμάχητο» ἐπιχείρημα πώς ὡς τώρα 80 κράτη
τῆς ῦφηλίου ἔχουν συνάψει τίς
σχέσεις τους μέ τό Βατικανό,
Πρός ποιά κατεύθυνση ἀναμένεται ἡ ἐνίσχυοή τους Στά δημοκρατικά κράτη τῆς Εὐρώπης Καί
θά δεχθρῦν αὐτά, πού ἔδειξαν
εὐαισθησία γιά τόν πρεσὸευτή
πού ύπόδειξε ἡ Ἀθήνα, πού εἶχε
ὑπηρετήσει κοντά τους καί στήν
δικτατορική χούντα, (11111611110κρατικὴς πηγῆς καί ἰσχύος μεσολάὸησῑμ Πρός τίς Ἐν. Πολιτεῖες
τῆς Ἀμερικὴςς M0 ἔχομε ἀνάγκη
καί γιά κεῐ; Πρός τήν πλευρά τῆς
φίλης γειτώνισσας Τουρκίας; (Εἴπαμε γιά τό κυπριακό προηγούμενο). Πρός τίς Ἀνατολικές χῶρες; Τόσο 110; έντυπωσιάζει τό
(<άνοιγμα»»τοῦ Πολωνικής καταγωγῆς Πάπα; Φαίνεται πώς οἱ
διάδοχοι τοῦ Στάλιν ὑπολογίζουν
τώρα τίς ...Μεραρχίες τοῦ Πάπαέ

"A; συνέλθουν ἑπομένως οἱ πολιτικοί ἄνδρες καί γυναῖκες τοῦ
Τόπου καί νά σταθμίσουν σο6090 11; εὐθύνες τους ἔναντι τοῦ
παρόντος, μά κυρίως ἔναντι τοῦ
μέλλοντος. Ἀνοίγομε τίς ἐθνικές
μας καί έλεῦθερες πόρτες μας γιά
έπικίνδυνες περιπέτειες. Καί τόν
κώδωνα τοῦ κινδύνου τόν κρούει
ἕνας πασίγνωστα ἐλεύθερος καί
άδέσμευτος ἀπό ὅλα τά κατεστημένα 01169111110; πού καί ὑπογράφει τό 1161116110.
Ἀλλά ἃς προστεθοῦν ἀκόμη
μερικά; «Θά παρακολουθεῖ ἡ ἑλληνική κυὸέρνηση μετά τή σύναψη τών διπλωματικῶν σχέσεων,
καλύτερα 16 διάλογο τῆς Ὀρθοδόξου μέ τήν Καθολική Ἐκκλησία «δήλωση n. Ράλλη», Δηλαδή
δέν ἔχει ἐμπιστοσύνη ἡ Ἑλληνική
Πολιτεία 016 Οίκουμενικό Πατριαρχεῖο, πού γιά έθνική τιμή
μας εἶναι καί Ἑλληνικό, γιά νά
ένημερώνεται καί γιά νά 60116061
ὅπου χρειάζεται καί ἐκεῖνο θὰ
κρίνει; Δέ μᾶς έχει δώσει ἀποδείξεις τοῦ θαυμαστοῦ χειρισμοῦ
του; Ἑτοιμάζομε καί γιά ἐκεῖ
61161160061; 110; «σοφές καί σωτήριες»; Καί ἅλλες πάλι θέσεις
ἀποδυναμισμοῦ του όγκώδους

ἀγῶνα τους Θυμίζω τήν καταστροφική έπιχείρηση έπί χουντας
να ἀνακηρυχθεί ὁ ἐκλεκτός της
πρῶτος Ἀρχιεπίσκοπος σέ «Πατριαρχη τῶν Ἑλλήνων»... καί τίς
διενέξεις του μέ τόν μεγάλο Πατριαρχη Ἀθηναγόρα. Ἀλλά καί
αὑτήν ἀκόμα τήν πρόταοη τοῦ
νῦν καί δευτέρου τῆς χούντας
Ἀρχιεπισκόπου μας περί Κέντρου τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Εὐρώπης, πού έσπευσε νά ἀποδεχθεῐ ἡ
Ρώμη καί ἄλλοι τινές, μέ σιωπὴ
ὅμως τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
καί 1:013 φαίνεται πώς έγινε μόνο
για νά ὅοηθήσει καί ἡ Ἐκκλησία
μας, μέ παράλληλες γραμμές, τήν
κυόερνητική προσπαθεια στὴν
οἰκονομική καί πολιτική μας ένταξη στα Εὐρωπαϊκα. (Δέν φαλκιδεὺεται τό Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας 1:013 ἄνοιξε καί λειτουργεῖ
ἤδη θαυμάσια ο-τή Γενεύη τό OiἼσως ·
κουμενικό Πατριαρχεῖος
καί οἱ τρόποι τῶν διαλόγων μας
μέ τοὺς ἄλλους χριστιανοὺς καί ἡ
συνοχή στὴ λειτουργία τοῦ Παγκοσμίου Συμὸουλίου Ἐκκλησιῶν;).
Οἱ ἀντιρρήσεις δέν εἶναι - ας
ξανατονιστεῑ - προϊόν στενοκεφαλιας nui παραλογης φοὸίας.
Καί εἶναι κρίμα 1:013 ἡ Ἰεραρχία
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰναι χωρισμένη οὴμερα σ“ αὐτό τό
τεραστιας σημασίας θέμα, ένῶ
ἄλλοτε μέ τή συνοχὴ της ἐξουδετέρωνε τίς ἀπόπειρες τῶν διπλωματῶν μας καί τινιι)κ·πολιτικῶνκαί τό χειρότερο. που ἔχει ἐξευτελιοθεῖ στα μάτια τοῦ Κοινοῡ
nui ἀπό λαθη τακτικῆς της σέ
πολλα θέματα nui ἀπό τα τελευταῖα παθήματα της σκανδαλισμοῡ, πού δέν μπορεῐ να ξέρει
κανείς μήπως δέν εἶναι συμπτωση
απλή ἡ ἀθρόα ἀποκαλυιιιή των...

Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, πού
ἀναμφίὸολα έχει προσφέρει κάποιες θετικές ὑπηρεσίες, ἰδίως μέ
τούς ἁγνούς κληρικσύς στα λαϊκα
στρώματα, ὅπωςκαίπαλαια στίς
μεγαλες έθνικές ὑποθέσεις,
χρειάζεται· ὂοήθεια καί ὂχι
παραγκωνισμοὺς, μέ ἀντικαταστασεις της μέ ἀλλες ἀμφίόολης λαϊκότητας προὸολές έμμεσης
μ’ αὐτὴν συγκρίσεως. Γ ιατί μή
λησμσνιέται, ὅτι ἡ ἀξιοσημείωτη
ἀνάδειξη μερικῶν ἱερωμένων
Καθολικῶν στήν Ἰσπανία nui οτή
Λατινικὴ Ἀμερική πού συμπαραστέκονται ζωηρα σέ ἀπελευθερωτικα κινήματα δέν εἶναι ὁ nuνόνας τῶν Καθολικῶν. Τή
Γραμμὴ δέν τήν καθιερῶνει ὁ
θαυμαστός «Καμάρα», ἀλλά ἡ
κούρια καί τό κονκλάόιο τῆς Ρωμης. Καί στα έκκλησιαστικα καί
στα πολιτικά της.
Ὁ Πρωτοπρεσὸύτερος Γεώργιος
Πυρουνακης.

ΠΕΡΙ ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ
0 Σέ γράμμα τοῦ ἀναγνώστῃ
μσς Φ. Ντεριζῆ ἀναφέρονται οἱ
ὀυό ὲπιστολές πού ἀκολουθοῦν.
Ἡ πρώτη, ἀπό ἕναν συνὸικαλιοτή τραπεζιτικό,ἀσχολεῑται μέ τό
θέμα τῶν ὑψηλομίσθων.·

Κύριε Διευθυντά,
Σαν μόνιμος ἀναγνώστης τοῦ
περιοδικῶῖ) σας, έχω νομίζω τό
δικαίωμα να... διεκδικὴσω λίγες
γραμμές τής στήλης «διάλογος»
Ἀλλά ακόμη καί ἡ έπίσημη δήχάριν τοῦ... διαλόγου ἀπ’ τή μιὰ
λωση για τήν ἀπόφαση να συναφθοῡν οἱ διπλωματικές σχέσεις
κι ἀπ’ τὴν άλλη για να θέσω τὴν
μέ τό Βατικανό σέ ἡμέρες κρί- ρ ἄλλη ὄψη τοῦ νομίσματος σχετικα
p.‘ ὅσα ἔγραψε δ κ. Φώτης Ντερισεως γενικότερης τοπικῶν συμζής στό ὑπ’ ἀριθμ. 123 τεῦχος
φερόντων μέ ξένα μπερδέματα,
σας.
ὥστε ἡ κοινή γνώμη να αἰφνιδιαστεῐ καί να μή γίνει δυνατό να
Στα σημεῖα 1:013 ἀναφέρεται σέ
διαφωτισθεῑ σωστα nui να πεῖ τό
διάφορα Κόμματα καί Κινήσεις
λόγο της εἶναι ὁμαλή περίπτωση
δέν θα τοῦ ἀπαντήοω, γιατί εἶναι
καί ἐντελῶς τυχαίας
ἀναφαίρετο δικαίωμα του να πιστεύει σ“ ὅποιο Κόμμα θέλει καί
Παρὰ ταῦτα. ἐπειδὴ δέν ἔχει
νά κρίνει ἀνάλογα μέ τίς ἀντιλήτελεσίδικα συντελεσθεί τό κακό.
ψεις του, καθώς καί μέ ὅσα αἰa; έπικρατήσουν όρθότερες κρίσθάνεται ὃτι ταυτίζονται μέ τίς
σεις ‘nui ἀς ματαιωθοῡν ἦ τουλαέπιδιώξεις του. ”Αλλωστε κι ὁ
χιστον ἀναὸληθοῦν οἱ πράξεις.
ἴδιος για τά Κόμματα ἤ Κινήσεις
Τέλος δέ νομίζω πως εἶναι καθη11013 νομίζει ὅτι τόν ἐκφραζουν,
συχαστικές οἱ διαὸεὸαιῶσεις πώς
χρησιμοποιεῑ τό ρήμα «διαισθανδέ θα διαπιστευθεῑ σέ μᾶς Νούνθηκα» κι ὅχι τό ρήμα «πείστηκα»
τσιος Παπικός ἀλλά Προνούνὴ «κατασταλαξα». Παρ’ ὅλ’ αὺτα
τοιοςὶ Τό κέρδοςς Πρός τό παρόν
δέν θα ἐπιμείνω, γιατί ὁ καθένας
(γιατί ποιός διαὸεὸαιώνει πῶς κι
μπορεῑ να ὑποστηρίζει - έστω αὐτό αὔριο θα ἀλλάξει μέ μιά
κι αὐτό που μόνο τό διαισθάνεπροαγωγὴ) δέν θα καταλαόει
ται.
οτήν Ἀθήνα ὁ Πρεσὸευτής τοῦ
Βατικανοῦ τὴ θέση, μόνιμα, τοῦ
Σέ ἄλλα σημεῖα θέλω νά ἐπιΠρύτανη τοῦ Διπλωματικοῡ Σώστήσω τὴν προσοχή τοῦ κ. Ντεματοςέ ·
ριζή καί να τόν προόληματίσω ἄν μοῡ ἐπιτρέπει —— μέ στοιχεῖα
Καί τέλος στὴν κρίση πού διέρχεται στα χρόνια μας ἡ Ἑλληνική
πού ξέρω ὅτι εἶναι σωστα. Kai‘

λέω «ξέρω» κι ὅιχι «νομίζω»,
ἐπειδὴ δέν θ’ ἀναφέρω ἐκτιμὴσεις
καί κρίσεις, ἀλλά μόνο στοιχεῖα.
Γράφει ὁ, n. Ντεριζής, ὅτι
ὑπαρχέι.ὁ.θεσμός τῶν ὑψηλομίσθων καί τῶν χαμηλομίσθων,
πρᾶγμα πού εἶναι κοινωνικὴ ἀδικία κλπ. Ἐδῶ δ κ. Ντεριζής ἀπομονώνει ένα μεγάλω τμῆμα τῆς
κοινωνίας καί ἀγνοεῖ ἕνα ἄλλο.
Μιλαει σαν νά ὑπαρχουν στήν
κοινωνία μόνο ἐργαζόμενοι,
ὑψηλόμισθοι καί χαμηλόμισθοι,
ὁπότε μια έξίσωση μεταξύ τους
θα έφερνε τό ποθητό ἀποτέλεσμα
τῆς κοινωνικὴς δικαιοσύνης.

Συμὸαίνει ὅμως κατι τέτοιο;
Δέν συμ6αίνει.
Στήν κοινωνία ὑπαρχουν κι οἱ
έφοπλιστές κι οί όιομήχανοι κι οἱ
τραπεζίτες κι οἱ μεγαλέμποροι
πού κερὸίζουν έκατομμυρια. Αὐτούς ὁ κ. Ντεριζὴς δέν τοὺς αναφέρει καθόλου. Κι ἀς τό δοῡμε
ἀναλυτικότερα.
’Υπάρχει ένας χαμηλόμισθος μέ
12.000 μισθὸ, ἕνας ὑψηλόμισθος
μέ 30.000 κι ένας διομήχανος μέ
1.000.000 εἰσόὸημα.
”Αν τώρα ὅ μισθός τοὺ ἑνός
αὐξηθεῑ ἀπό 12.000 σέ 20.000
καί τοῦ ἄλλοι· μειωθεῑ ἀπό 30 σέ
22.000, νομίζει δ κ. Ντεριζής ὅτι
έπήλθε ἡ κοινωνικὴ δικαιοσύνη;
Ὀ 6ιομήχανος ἐξακολουθεῖ να
παραμένει οτό έκατομμὺριό του
καί ὁπωσδήποτε θα κρυφογελαει
μέ τήν έξυπναδα του να ὃαλεί
τοὺς ἐργαζομένους να τσακώνονται μεταξὺ τους καί ν’ αφὴνουν
αὐτόν στήν ἡσυχία του. Τό πρό6λημα λοιπόν δέν ὅρίσκεται ἀναμεσα στίς διαφορες κατηγορίες
ἐργαζομένων. ἀλλα ανάμεσα 0'
ὅλους τοὺς ἐργαζομένους τήν
μία καί τούς μῆαλοκεφαλαιοὺχους ἀπ’ τήν άλλη. Αὐτοί εἶναι
τελικά ἡ άλλη πλευρά τοιΙ λόφου.
Γράφει παρακατω ὁ n. Ντερι-’
ζής; « .. τήν ἑιόποιίμη] τῶν
ἀσφαλιστικῶν ταμείων 0' ἕνα,
ὸύο ἤ τέσσερα τό πολύ, ὥστε να
λείψει ἡ σημερινὴ καταφορη d01—
κία μέ κατηγοριές μισθωτῶν πού
παίρνουν σύνταξη 120, I30 καί
150% τοὺ μισθοῦ τους».

Ἐδῶ εἶναι ὁλοφανερο ὅτι ὅ κ.
Ντεριζής έχει πέσει θύμα τής κυδερνητικὴς προπαγανδας. Κανείς
δέν παίρνει τέτοια συνταξη. Κι
ἀν συμὸαίνει κατι τέτοιο, συμ6μαίνει μόνο σ“ ὁριομένες συντάξεις που δέν ἀνω-προσαρμόζωνται, ὁπότε αὐτό τό 120% κλπ.,

εἶναι έντελῶς πλασματικό καί σ”
ἕνα, δύο χρόνια ἔχει πέσει στό
85% καί παει λέγοντας. Ὅταν
ἀκοῡτε λοιπόν n. Ντεριζή γιὰ
συντάξεις 120% να ξέρετε ὅτι
πρόκειται για έκμεταλλευοη μιᾶς
πλασματικής καταστάσης 1:013

-π-ροσφέρεται για δημαγωγία,
ἀλλα πολὺ ἀπέχει ἀπ’τὴν πραγματικότητα. Ἀπόδειξηῑ ὀί τραπεζοῦπάλληλοι τής Ἐμπορικής
αὐτές τίς μέρες ἀγωνίζονται ν’
αλλαξουν τό συνταξιοδοτικό τους
καθεστώς παρ’ ὅλο 1:013 ἐμφανίζονται ἀπ’ τό ἁρμόδιο Ὑπουργείο σαν κάτοχοι τοῦ 150%. Κι
ὅμως ζητάνε τακτοποίηση τοῦ
συνταξιοδοτικοῡ τους καθεστῶτος, ὥστε να έξασφαλίσουν τό
100%. Λέτε να ”θελαν κατι τέτοιο
άν ἀπολάμόαναν τό 150%; ”Αρα
λοιπόν ὅσοι προόαλουν τέτοια
ποσοστά, παραλείπουν οίγουρα
κάποια πνιστώσα τόσο σημαντικὴ, που θ’ ἀλλαζε τὴν φορά τής
συνισταμένης. Ἀλλά εὐτυχῶς
ὑπάρχει κι ἡ άπλή λογική.
Αὐτα λοιπόν κι εὐχαριστῶ για
τὴν δημοσίευση τῶν ἀπόψεών
μου.
Φιλικά
Νίκος Γ εωργακόπουλος
Ἀντιπρόεδρος Συλλόγου Ὑπαλλὴλων Ἐμπορικής Τράπεζας.
Υ.Γ. Οἱ λόγοι πού ἀναφέρω τό
ἀξίωμα 1:013 μου ἐμπιστεὺτηκαν
οἱ συνάδελφοί μου εἶναι δυό; 1.
Για νά εἶναι ὑπόψη ὅτι αὺτά πού
γράφω για τίς συντάξεις εἶναι ἐγκυρα κι ὑπεύθυνα. 2. Γιά νά γίνει
κατανοητό ὅτι σάν ουνδικαλιστής
εἷχα χρέος να ἀντιμετωπίσω σωοτά τὴ διασπαστικὴ ἐργοδοτική
- nui γιατί ὃχι «πονηρή» - θεωρία περί ὑψηλομίοθων καί χαμηλομίσθων, ὅπως ἄλλωστε κι δ
καθε ἐργαζόμενος.

. Ἀκόμαῑ Για τίς συντάξεις mes
κατηγορία πληρώνει καί τό ἀνάλογο ἀσφαλιστρο. ·
Ἐπίσης; Ἐπειδὴ πολλές φορές
μέσα στό κείμένο ἀναφέρω τό
ὄνομα τοῦ n. Ντεριζή, θέλω νά
διευκρινίσω ὅτι τό κάνω ἀπό
διαθεση συνομιλίας καί φιλικῆς
ἀντιμέτωπισης κι ὂχι γι“ ἀντιπαραθεση. Ἀλλωστε μέ τόν n. Ντεριζή δέν ἐχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Εἴμαστε κι οἰ δυό ἐργαζόμενοι κι ἀπ’ ἀλλοῦ έρχεται ἡ έκμέτάλλευση κι ὅχι ἀπό μᾶς. Ἐτσι
n. Ντεριζὴ; ’ '
’Καί πάλι εὐχαριστῶ

mes Κιιριακῑιζι
ΤΗΣ K YP/À ΚΗῖ
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Ο Ἡ ὸεύτερη, ἀσχολεῖται μέ
τίς πολιτικές ἀναφορές “
Κύριε Ντεριζή.

Λυπὰμαι, ἀλλά θά αᾱς στεναχωρέσω λίγῡ. Γραφετε ὅτι ἀνήκετε «α’ ἐκείνους τούς πολίτες
που ἔχουν ωαθερὲς πολιτικές
ἀρχές, ἀλλ’ ἁσταθῆ πολιτική τοποθέτηση». Θὰ μοιάζουν πολύ
δογματικὰ αὐτά πού θα πιῑ) ἀλλὰ
δέν εἶναι, εὐτυχῶς γιὰ μένα καί
δυστυχῶς γιά σᾶς.
Λάθος πρῶτα Δέν έχετε
ἀσταθή, ἀλλά οταθερότατη πολιτική τοποθέτηση. Συντηρητικός
καί πολὺ μάλιστα, ἐστω κι ἂν δέ
φαίνεται μέ μιά πρώτη ματιὰ, τοῦ
τύπου «μή μου τούς κύκλους τά’ρα-ιτε», αἰώνιο παράδειγμα
ὼχαδερφιστή Ἕλληνα πού μιὰ
ζωή κυνηγὰει νά «πιὰσει τήν
καλή» - τά γράφει κι ὁ Χατζής
016 ἴδιο τεῦχος - τό ὑπ’ ἀριθμ.
123 - αὐτὰ.
Λαθος δεύτεροῑ Ἂν σάν κύριο
πρόῧλημά σας ὂὰζειε τή λογική
τῶν ποσοστῶν, τῶν μισθολογικῶν
διαφορῶν κλπ., κλπ., εἰλικρινό
δέν μπορῶ νὰ καταλάὅω πού
ὃλέπειε καί τίς «σταθερές πολιτικές ἀρχές» - λίαν ὠφελιμιστικαί,
ἄρα καί εὐάλωτοι, γάρ.
Ἀ, καί κατι ἄλλο. Λιγάκι πιό
προοεκτικός στίς κρίσεις σας γιά
16 HAZOK (Ἀῧέρωφ ἀνησυχοῦντα μου θυμίοατε κόμματι).
Γιατί τόσος φόὸος γιά τό τί θα
ἐπακολουθήσει τήν ἀνοδό του
στήν ἐξουσία; (ἀλήθεια, τί;)
Μπορεῖ ὂέόαια να μήν μπορέσει
ποτέ τό ΠΑΣΟΚ νά πατρονάρει
(sic) 1.000.000 (l) οἰκογένειες,
ὅπως τό ΚΟΔΗΣΟ, ἀλλά μιά κάποια δύναμη 016 λαό τήν ἐχει τέλος πάντων...
Πάντως ἥκιστα εὔηχος δ ρόλος
πού διαλέξατε γιά τό ΚΟΔΗΣΟ
(ὁ νοῶν, νοεῐτω).
Γιὼργος Δ.
Φοιτητής ΦΜΣ

H « NEA AHMOKPATIA»

Ο Ὁ ΣΚ. - πού ἐπιθυμεῖ
λόγω θέσεως τήν ἀνωνυμία γράφει ἀπ’ ἀφορμή πολίου μας
γιά τήν Ν.Δ..”
Ἀγατιητό ANTI,
Ξεκινώ πάντα τό διάὸασμα τοῦ
κάθε τεύχους σου ἀπό τό κύριο
ἀρθρο καί αὑτό γιατί πιστεύω ὅτι
δχι μόνο ἀναφέρει· τό πιό οὐσιῶδες γῆονός τοῦ δέκα-πενθημέρου,
ἀλλά καί διότι τό ἀναλύει - διαπραγματεύεται - σωστὰ.
Στό τχ. 125 καί μέ τίτλο «·“Νέα
Δημοκρατία”; ἱστορία καί παρόν» ἐπιχειρεῖται ἡ ἁνάλυοη τού
πρόαφατου συνεδρίου τῆς Χαλκιδικῆς παρουσιὰζοντας το σάν
ἕνα ἐγχείρημα ἐ-ιιδημοκρατισμοῡ
τῆς ἀστικής μας Νέας Δημοκρατιας».
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πελατεία ἐν δψει τῆς 11110111101]T0 ἄρθρο πού ἀρχίζει μέ μιὰ
οης τοῦ Καραμανλή σιήν προεἀναφορὰ στήν μετά τόν ἐμφύλιο
δρία καί τῶν όψιμων ἐκλογών
πολιτική μεταμόρφωση τῆς νικήπού ἄρχισαν να φαίνονται στόν
τριας παράταξης - ἕνα παρελθόν
ὁρίζοντα; Μήπως να προωθήσει
πού φαίνεται νά θέλει νά ἀπωθήτόν Ἀὸέρωφ στήν ἀρχή; Καί
σει ἡ Ν.Δ.,καταλήγει στό ὃτι τό
ποιός δέν τό καταλαὸαίνει ἄραγε
κόμμα τοῦ Καραμανλήνπροσπαὅτι αὐτό θα ἀποτελοῖ·οε τήν
θώντας νὰ ὃρεῖ τόν ἑαυτό του
καταστροφή της;
πέρα ἀπό τίς πιέσεις των «δυναμικὼν τομέων τοῦ κρατικοῠ μηΔιότι ἡ πόλωοη μπορεῐ νά μήν
χανισμοῡ» ὰνακὰλυψε τή ύση
ἐπιδιώκεται ἀπό τήν Ἀριστερά,
«κόμμα σὰν πολιτικό ἐργαλεῖο
ἀλλά συγχρόνως δέν ὠφελεῖ οῠτε
πού καθαρίζει αὑτό τήν ἀκολουni Δεξιὰ. ’
θητέα πολιτική». Ἰ
Ἀπό τή στιγμή πού ἐπιστρέΠρέπει λοιπόν νὰ χειροκροτήφει ô Καραμανλής ἀπό τό Παρίσι
σουμε τό νέο αὐτό «ριζοσπαοτικό
ἤθελε νά φορόι τό φωτοοτέφανο
φιλελευθεριαμό» πού διακηρύτοῦ δυτικοευρωπαϊστή φιλελεύχτηκε στή Χαλκιδική καί διαφη·
θερου ἡγέτη καί μία ἀπό τίς μεμίστηκε ἀπό τά μέσα μαζικής
γαλύτερες προσπάθειες τοῦ κόμἀποόλάκωσης, ὅπως χειροκροτήY
σαμε κατά τό παρελθόν
’ἐᾶϊὲὁτὲξοέἓῖαξὲῗὲξῗὼῖἰέἳῗ
πολυάριθμες ἐξαγγελίες τῆς κυτρώων
δουλευτῶν.
6έρνησης ὅπως λύση τοῦ ἐνεργειακου - ἐκδημοκρατισμό τοῦ
Στήν Χαλκιδική, καλλιεργήκρατικοῡ μηχανισμοῡ — ἐλεγχο
θηκε ἡ ἐντύπωση ὅτιὴ Ν.Δ. μποτιμῶν καί πληθωρισμοῡ - ἀπορεῖ νά δουλέψει σάν φιλελεύθερο
κέντρωση πρωτεύουσας κτλ;
’ ἀστικὸ κόμμα, πέρα ἀπό μεγαλοΚαί αὐτὰ τή στιγμή πού ἡ κυ- συμφέροντα, Αὐτή τήν ἐντὺπωση
ῦέρνηοηῑ
τή θεωρῶ σάν κίνηση-παγίδα 016
παιχνίδι τῆς Δεξιᾱς. Μιᾶς Δεξιᾱς
- Στόν έργατικό χὼρο 01.)quπού έχει κατὰ καιρούς ὒιφραστεῖ
ζει τη διασπαστική πολιτική της
τό ἴδιο κα.λὰ ἀπό τόν Παπόιγο,
μέ τήν ΓΣΕΕ καί EKA περιτριγυρισμένες ἀπό ἕνα σωρό σωμα- όσο καί κρυφθεῖ πίσω ἀπό τόν
Παπανδρέου τοῦ ‘44 — προσπατεῖα - σφραγίδες, φθάνοντας
θεια χωρίς οὒσιαοτικό ἀντίκρυπολλές φορές μέχρι τήν κατάργηση αὐτοῦ τοῦ δικαιώματος τῆς σμα, ἀναγκαία ὅμως γιά τήν αὐτοσυντήρηση τῆς Ν.Δ. στούς
ἀπεργίας.
δύσκολους καιρούς πού περνᾶ μέ
- Στόν οἰκονομικό τομέα δέν
μπορεῖ να τιθασσεύσει τόν πλη- τά συνῆςῶς αὐξανόμενα ἀνεπίλυτα προὸλήματα.
θωρισμό.
- Στήν δημόσια ζωή καταρΜιας «Νέας Δημοκρατίας»
γὼντας οῠοιαστικα τήν Τοπική
πού λίγο μᾶς πείθει ὅτι διαφέρει
Αὐτοδιοίκηὸη ὲπιόἁλλει τό «τροἀπό τήν παλιά ΕΡΕ, ὅταν μέ τό
μοκρατικό νομοσχέδιο» καί διαένα χέρι ἐγκαθιδρύει τό κράτος
τηρεῖ τούς χσυντικούς μηχανιτῆς Δεξιᾱς καί μέ τό ἄλλο ἀναζησμούς στίς Δημόσιες ’Υπηρεσίες, τεῖ φιλελεύθερο προσωπεῖο.
Στρατὸ καί Σώματα Ἀσφαλείας.
Εὐχαριστὼ
- Στόν ἐκπαιδευτικό τομέα
χορηγεῖ κονδύλια πείνας, ἐνώ
προχωρεῖ στήν ἐφαρμογή τοῦ 815 Ο Στό ρεπορτάζ (σσ. 14-17),
στὰ Πανεπιστήμια.
ἀλλά καί ατό κύρια ἄρθρα (a. 3)
- Στόν ἀγροτικό χώρο δέν
προσπαθήααμε νά ὁείξουμε τίς
μπορεῐ να έξασφαλίσει τήν διὰἀντιφάσεις τοῦ ἐγχειρήματος πού
θεση τῶν προϊόντων τῶν ἀγροτὼν ἐπαγγέλθηκε τό Io συνέδρια τῆς
μας, οὔτε νά τούς κατοχυρώσει μέ NA. Χωρίς νά ξεκινοῦμε μέ a
ἀνεκτές τιμές ἀσφαλείας.
priori θέσεις, ·κλείναμε αὐτό τό
Τήν ἴδια ὥρα, ἐνῶ γινότανε τό ἄρθρο ὡς ἑξῆς

Γ-αντῇAEKAnENeHMEPH
I'IOAITIKH enleEnPHzH
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601
TnA: 732.713 ι 732.819
.——W
0 Ἐκδότηςῑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131, Ἀθήνα 601.

ο Ὺηεύθυνος Τυηογρσφείουε
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ

Βασ. Ἀλεξάνδρου 26. Περιστέιῖ)Ι
O Καλλιτεχνική ἐπιμέλεια ,
ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
O Μοντάζ;
Γ. ΧΡΙΣΓΟΔΟΥΛΑΚΟΣ

O Διαφημίσειςῑ
ΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ
ο Φωτοστοιχειοθεσίαῑ
«ΦΩΤΟΚΥΠΑΡΟ» ΕΠΕ.

Βασ. Ἀλεξάνδρου 2. XLÀTOVΤηλ. 748.314 — 713.604.

ο Ἀναπαραγωγή φιλμς;
Γραφικές Τεχνες «STUDIO» — K.
Ροῡσσος

Λεωφ- Ἀλεξάνδρας 194 — Τηλ.
64.62.590
Ο Ὲκτύῐιωσηῑ
Ἐργοατ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Τηλ.
Ἰασίου 5. Περιοτὲρι.
57.22.201.
____,_____——
Ο Κάθε ὲνυηόΥΡσΦο ἄρθρα tn:
φράζει τήν Προσωηική anodin του
συγγραφέα του.

ο Χειρόγραφα δέν ἐπιστρέφονται.
_—__.__.__——

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Ἐσωτερικοῡ

Ἐξαμ. 320 δρχ. - Ἑτήσια 640
Ἑτήσια Ὀργανιομῶν,
Τραπεζῶν, κλῐτῑ 1.500 ὁρχ.
Για φοιτητες ἑκητωοη 15%

Ὲξωτερικοῡ

n . . . . . . . , άεροτι. δολ. 34
H.I'I.A. — καναδάς - 'Av. 'Aolq:
ἑξάμηνηε . . . . . . . . . . άῐῐλή δολ. 15

Συνέδριο, ἡ κυῦέρνησηῑ

- Ἐξαπέλυε τά ΜΑΤ στήν
Ἀγία Βαρὸἁρα καί πρόὸαινε σέ
συλλήψεις καί δίκες γιὰ νά σπάσει τήν συμπαρασταση στήν
ἀποχή πείνας τοῦ ἀπόὸλητου μα-

- Δεχότανε τίς κατηγορίες τού
κ. Ζίγδη ὅτι ἀρνεῖται νά συζητήσει στή Βουλή γιὰ τό «σκάνδαλο
πειρελαίου».
- Μεθόδευε τή διασπαση τής
ἀπεργίας τῶν Ἐκπαιδευτικῶν μέ
κάθε εἴδους πιέσεις, ἀπολύσεις
καί οἰκονομικές περικοπές ,— ἐνὼ
τό. προεδρεῖο τῆς ΟΛΜΕ ἐσύρετο
στα δικαστήρια.
Καί ἀναρωτιέμαι τί θα ’πρεπε
να κὰνει Ν.Δ. γιὰ να διατηρήσει τήν προπέρσινη έκλογική της

«ΒΕΒΑΙΑ ἡ «δεξιά πτέρυγα»
τῆς NA. ἡττήθηκε. Τό’ἄν αὐτή ἡ
ἧττα ἐπαληθεύει τή «στροφή»,
αὐτό ἐξαρτᾱται κι ἀπό τό κατά
πόσο αὐτή ἡ κομματική ἧττα
μεταφραστεῖ καί σέ μιά ἀπώλεια
θέσεων πού κατέχει ἡ πτέρυγα
αὐτή στόν κρατικό μηχανισμό.
Αὐτό καί ἄλλα ζητούμενα, ὅπως
π.χ. τό πῶς θά ἀντιμετωπίσει ὁ
«ριζοσπαστικός φιλελευθερισμὸς» τήν αὐξανόμενη κοινωνική
ἔνταση, εἶναι στοιχεῖα πού ἀνοίγουν ἕνα νέο κεφάλαια, μέ πολλά
ἑρωτηματικά, γιά τό ἐγχείρημα
ἐκὸημοκρατισμοῦ τῆς ἀστικῆς
μσς Νέας Δημοκρατίας».
Ποῦ ὄρῆκε τά χειροκροτήματα ὁ
φίλος Σ.Κ.,’

O Ἐμθάσματα, έπιταγέςῑ
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
Ο ΤΙΜΗ TEYXOYZ: δρχ. 25
O ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ; ΤΙΜΗ δρχ. 40
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