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σης. Σταθμός στήν ioropia‘fﬁ‘q'
Δ γνώσης. Οἱ διακόσιοι ἑνενήντα,
Πῖνακες ασῐῑρόμαυροι καί
χρωμοι, τῶν μεγάλων τῆς,
V χνης Θοηθᾱνε TÔV αναγνώοτη
να ζήσει καί να Θαδίσει μαζί ,
τους TÔV ἱατορικό δρόμο τοῡ
ΠολιτισμοῡΥ μας.

, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
’Λαϊκή ζωγραφική τοῦ 78ου
αἰώνα (1787) ἀπό τό μινιατουρίστα ΠΕ ΤΡΑΚΗ,

Ὁ Πετρακης ζωντανεύει μὲσα
ànô àvenavàÀnmsq ζωγραφιές
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ο ερωτοκριτα
τοι) λογοθετιη RETRAC _ ,
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Βιτσὲντζου Κορναρου. Tôχειρόγραφο φυλάσσεται στή
6ι6λιοθήκη τῆς Ἀκαδημίας τῆς
Ρουμανίας. Ἕνα Πολύτιμο
, ἀπόκτημα ὅχι μόνο γιὰ τούς
λάτρεις τῆς Λαϊκῆς
Ζῳγραφῑκῆς, ἀλλα >καί για καθε
Ἕλληνα.
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60, Ἀθήνα 601
Τηλ. 732.713 '—'732.819
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ΠΟΛΙΤΙΚο ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡο
ΑΝΤΗΝΩΡ; Κυθέρνηση, κασέτες καί

o man EAYTON’zneHm:
ΣΕ ΕΝΑ πολὺ ἑνδιαφέρον σχόλιό της,ή “Καθημερινή“ παρομοιάζει τις σημερινές οἷκονομικές
ἑξελίξεις μέ δτι εἶχε συμβεῐ τό 1973-74,δταν ᾶρχιζε τό λυκόφως τοῦ χουντικοῡ καθεστῶτος.
Ἐντονος πληθωρισμός-στά δρια τοῦ καλπάζοντος-καί καταναλωτικός πανικος,ὸφείλοντσν τότε
ἀναμφισβήτητα στή γενικευμένη,άν καί άόριστη συναίσθηῦη.ὖτι’ὗέν ῆταν δυνατόν τά πράγματα
νά συνεχίσουν νά έχουν έτσι ὡς εἶχαν.Αῦτοί οί ψυχολογικοί λόγοι.λέει ὅμως παράδοξα ή πιό
έγκυρη κυβερνητική έφημερίδα, δέν ῦπάρχουν σήμερα καί ἑπομένως Tû κυβερνητικά μέτρα περιορισμοῡ τῆς κατανάλωσης καί τῶν εἰσαγωγῶν εἶναι καί τά ένδεδειγμενα καί ᾱρκεῑὰ,γιὰ νά
μεταβάλλουν άρδην τό κλίμα.’Υποτίθεται δτι θά ἐπακολουθήσει ἠ έξυγίανοη τῆς συγκυρίας,
ὅπως μετά τή μεταπολίτευση.

“ Νά πού έχει δίκιο ὁ πρωθυπουργός...“ τελειώνει αὐτήν τήν κάπως βεβιασμένη έπίδειξη
αίσιοδοξίας ή “Καθημερινή“.
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A. MEAOY: ΠΑΣΟΚ - Μηροοτά στήν 6η
Σύνοδο τῆς Κ.Ε. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. 14
Σ. ΚΑΡΑΣ; Διέξοδος ατή χρόνια Kplan; 16
N. AYPH: Τό Α’ ξυνέδριο τῆς ’Χριστιανι-

ΑΡΓΥΡΩΣ ΚΟΚΟΒΛΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ;
Ἐσωκομματική δημοκρατία καί καθοδη-

ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΜΠΑΡΟ; Ἠ ιδεολογική
άδυναμία εἶναι ιτιό άιτεληιστική ànô τήν
‘éﬁ‘âäamamamnxmanz'wa; 3°

ΝΤ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΟΓΚΑΝ; ΕΙκαῗὸᾓιιῑρῡκκκπῆεῶεειεειςήξλτ ‘3

NA ΠΟΥ νιᾱ μιά ᾱκόμη φορά ἔχει άδικο καί ὁ κ.πρωθυπουονός καί οι ὑπεύθυνοι τῆς οίκονομικῆς πολιτικῆς.θά λέγαμε έμεῖς.Καί αὐτό δέν Θά μᾶς λυποῦσε ίδιαίτερα άν οί’μὸνες
συνέπειες τῆς παραγνώρισης τῆς πραγματικότητας ἦταν πολιτικές ζημίες γιὰ τό κυβερνηῑικό κόμμα.Ἐδῶ ὅμως κινδυνεύει άμεσα καί σέ μεγάλη έκταση τό Βιοτικό έπίπεδο τοῦ μεγα λύτερου τμήματος τοῦ λαοῦ.ι(σί εῖναι ἀνάγκη νά ὑπάρξει ἠ μέγιστηΙ δυνατή διαύγεια γύρω
ùnô αὐτον τόν κίνδυνο.
. ΛΑθΟΣ εἶναι καί δτι ῆ διεθνής οίκονομική·κρίση ὀφείλεται μόνο στῆ συγκυρία -δηλαδή
έχει περαοτικό χαρακτήρα καί στήν ἁνατίμπσπ τοῦ πετρελαίου- δηλαδή σέ παράγοντες ἐξωγενεῖς.
ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ μπροοτά σέ ένα δομικό άδιέξοδο τοῦ παγκάομιου καπιταλιστικοῦ συστήματος
πού ἀντανακλᾶται καί στό ἑσωτερικὸ κάθε χώρας.Κι άν οί συνέπειες γιά τῆνἘλλάδα εἶναι
ίδιαίτερα βαριές αὐτό δέν ὀφείλεται στό γεγονός δτι είμαστε “μικρή χώρα“ -ή έννοια
ἐξ άλλου δέν σημαίνει τίποτα πέρα άπό μιάν έκδήλωση τοῦ ψυχολογικοῠ πλέγματος’ἐνός
μεγαλομανοῡς πρωθυπουργοῦ- άλλά στήν έξωστρέφεια καί τήν έλλειψη συνοχῆς τῆς οἰκονοέ
μίας μσς.

ΑΝΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΕΣ εἶναι καί οί συγκρίσεις πληθωρισμοῦ καί παρεχόμενον δρίων αῠξησης τῶν “Lσθῶν.Τόσα μάλιστα, πού νά Θυμίζουν ὁλοκληρωτικό καθεστὼς.δπου ἡ ἐξουσία μιλάει γιά ἀνεξέλεγκτη γλῶσσα καί δπου ή ίδεολογία δέν αἰσθάνεται τήν ὑποχρὲωση νά ἔχει κάποιαν ὁποιαδήποτε σχέση μέ τά πραγματικά δεδομένα. V I

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ εἶναι ή άποσιώπηοη τῆς δυνατὸτητας νά στηριχθεῖ ἠ ἀντιπληθωριστική πολιτική
ῠχι στὸν χονδρικό περιορισμό τῆς συνολικῆς δαπάνης,άλλά σέ μιάν άναδιανομή τηζ.“Ετᾶι εἶναι
ξεκάθαρο δτι ή κυβέρνηση δέν θέλει ñ δέν μπορεῖ οὔτε τήν“προοδευτική έπιδέίνωοη τῆς άνισοκατανομῆς νά άνακόψει.“Ακόμα καί τά άντι είσαγωγικά μέτρα εἶναι, μἀύτό τό πρίσμα,άδιαφσροποίητα.Πῶς νά χαρακτηρίσει κανείς π.χ.τήν ὐπαγωγή τοῦ,..χσρτιοῦ καί τῆς γραφικῆς ῦλης οτά
μέτρα περιορισμοῦ τῶν πολυτελῶν εἰσαγωγῶν.
OI ERFAZOMENOI θά άπορρίὼουν τήν κυβερνητικὴ έκκληση “νά άπαλλαγοῦν άπό τό πνεῦμα τοῦ εὐδαιμονισμοῦ“ πού δείχνει έλλειὼη σοβαρὸτητας.Στήν προοπάθεια τῆς ὀλιγαρχίας νά τούς’έπιρρίὼει τό φορτίο τῶν ἀναγκαίων άναπροσαρμογῶν τοῦ συστήματος Θά άπαντήσουν άρχίζοντας μέ τήν
άπεργία τῆς Τοίτης 11 Δεκεμβρίου ὑπερασπίζοντας τό βιοτικό τούς ἑπίπεδο.

ΚΡΙΣΗ ὑπάρχει καί θά ’πρεπε νά άντιμετωπισθεῖ σοβαράζ Τά άλλσπρόσαλλα
ὅμως μέτρα τῆς άλληλοοπαρασσόμενης κυβέρνησης καί ή παιδαριώδης Βεμελίωοή τους, δίνουν μόνο
μιάν,προοπτική οτά λαϊκά στρώματα. Ι
ΟῘἾΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΙῑ προσπαθοῦν πανικόβλητοι νά διααφαλίσουν σέ άντιπαρσγωγικά κομποδέματα τά
ὑπερκέρδη πού συσσωρεύουν.”0 λαός δμως δέν μπορεῖ νά ἐγκαταλείψει τά σκάφος γιά νά καταφύγει
σέ διεθνεῖς πρωτεύουσες καί φορολογικούς παραδείσους. ἶ
θΑ ΔΩΣΕΙ τή μάχη ἐδῶ γιά νά άπαλλαγεῖ άπό τούς καπετάνιους πού έχασαν πυξίδα καί έξάντα
καί ’ὁδηγοῦν τό πλοῐο στό χαμύ.

Κυὸέρνηση, κασέτες
καί «φέουὸα»...
H ΥΠΟΘΕΣΗ τῆς «κασέτας», ἡ κατάθεση τοῦ προϋπολογισμοῡ γιά τό ’80, τά μέτρα γιά τόν έλέγχο τῶν εἰσαγωγῶν, ἡ
πρόκληση Μπάλκου στοῡ Μακρυγιάννη - εἶναι μερικά μόνον
ἀπό τά στοιχεῖα πού τροφοδότησαν τούς τίτλους τοῦ ἡμερήσιου τύπου, στό δεκαπενθήμερο αὑτό... “Ὀσο γιά τό «ἄλλο
θέμα» - τό ένδεχόμενο αἰφνιδιαστικῶν ἐκλογῶν, σέ συνδυασμό
ἤ όχι μέ ταχσχέδια τοῦ κ. Καραμανλῆ γιά τή μετάόασή του στήν
προεδρία τῆς Δημοκρατίας — φαίνεται ὅτι κὰποιοι διαπίστωσαν κορεομό καί δέν ἀνανέωσαν τή σχετική φιλολογία. Μόνη
έξαίρεση ἡ κ. Ἑλένη Βλάχου πού, στό χρονογράφημά της τής
περασμένης Κυριακὴς, ὂεόαιώνει πώς «ἀσφαλῶς» ὁ κ. Καραμανλής θά κάνει τό ἀλμα στήν Προεδρία. «Ὁ ἄνθρωπος - μᾶς
ὲξηγεῐ - ἔχει πιά ὄαρεθεΐ». Κυρίως ἀπό τίς έσωτερικές ἔριδες,
τή διαμάχη μεταξύ τῶν ὑπουργῶν τουὲ
ΔΕΝ ΧΩΡΙΞΙ ἀμφιὸολία πώς αὐτοί πούμέκλεψαν τήν «παρασταση», πάνω στή διαμὰχη αὐτή, εἶναι οἱ δυό «ἀρχιτέκτονες»
τῆς κυὸερνητικής οἰκονομικῆς πολιτικής; Ὁ ὑπουργὸς Συντονισμοῡ κ. Μητσοτάκης καί ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν κ. Ἀθ.
Κανελλόπουλος, πού έφτασαν νά χρησιμοποιήσουν ἀκόμα καί
κασέτες, προκειμένου ν’ ἀποδείξουν τό ἀπύθμενο μένος τοῦ
ἑνός κατά τοῦ ἄλλουέ
Το «szua» δέν δυσκολεύτηκε νά ὂρεῖ τήν καταλληλη τιτλοφόρηοηῑ «Ὑπαυργοί ἐν διαστάσει, κυὸέρνηση ἐν διαλύσει»... Γιά
\" ἀποδείξει, μάλιστα, τοὺ λόγου τό ἀσφαλές, πρόὸαλε στήν
πρώτη σελίδα του, ὁλόκληρο τό είκονοοτάσιο τῶν έν διαφωνία
ὑπουργῶνῑ Ἀθ. Κανελλόπουλος - K. Μητσοτάκης, Π. Σταμάτης - A. Μπάλκος, A. Παπαδόγγονας - Στ. Μάνος, I. Βαρόιτσιώτης — B. Κοντογιαννόπουλος, κλπ. Τέλος ἡ «Αὐγή», στέ-.

γασε τήν ἀνάλυσή της, κάτω ἀπό τόν τίτλο; Μιά ἀνύπαρκτη
«συνοχή» καίμιά πολύ ὑπαρκτή ρήξη...

Κόινει χισὺ μορ ὁ ἀρχηγός
H ΑΝΑΦΟΡΑ στή «συνοχή», ἧταν ἀναφορά στά ὅσα εἶπε ὁ
ἴδιος ὁ κ. Καραμανλής, στό «Σπόρτινγκ», στή συγκέντρωση γιά
τά πεντάχρονα τῆς «Νέας Δημοκρατίας>>ῑ Ἡ συνοχή τῆς
«NA.» — εἷπε ὁ ἀρχηγός της - εἶναι ἐχέγγυο πολιτικῆς ὁμαλότητας. Καί ἡ ἑνότητά της, ἀπόὸειξη ὅτι θά συνεχίσει τήν ἱστορική της ἀποστολή]
ΜΕΡΙΚΟΙ πολιτικοί σχολιαστές ἀναρωτήθηκαν; Κὰνει χιοῦμορ - μαῦρο χιοῦμορ - ὁ ἀρχηγός; "H μήπως τά περί «συνοχῆς», «ἑνότητας», κλπ, τοῦ κυὸερνητικοῦ κόμματος, ἐκφράζουν κάποια δραματική ἓκκληση πρός ὅλους τούς ὲν διαστάσει
ὑπουργούς, νά κατανοήσουν ὅτι κάθονται στόν κρατήρα ἑνός’

πμὸούλιο, στήν πράξη ὅμως, τό ἴδιο τό σύστημα ὁδηγεῖ στή
διαμόρφωση σειρᾶς «στεγανῶν» (ὁ Ἰνγκράο τά ἀποκαλεῖ
«φέουὸα»), μέ τή δική τους λογική καί τά δικά τους συμφέροντα. ”Αλλο λ.χ. τό «φέουὸο» Ἀὂέρωφ, μέ τίς προσὸάσεις του
στούς μηχανισμούς τῶν ένόπλων δυνάμεων καί τοῦ ΝΑΤΟ, καί
ἄλλο τό «φέουὸο», ἀς ποῦμε, τοῦ ὑφυπουργοὺ Οῐηκισμοῦ κ.
Μάνου, μέ τίς πολλαπλές διασυνδέσεις του μέ τό Σύνδεσμο
Ἑλλήνων Βιομηχάνων... ’Άλλο τό «(M'vao Μπάλκον», πού
ἀναζητεῖ ἐρείσματα στά έκτοπλάσματα τοῦ χουντιομοῡ καί τίς
πιό ἀκροδεξιές πολιτικές δυνάμεις, καί ἀλλο τό «Monde» Μητσοτάκη, πού οἰκοδομεῖ τό μέλλον του μέσω μιᾶς ὅιομηχανίας
«ἑκδουλεύσεων» καί «έξυπηρετήσεων», στή ΔΕΗ, στόν OTE,
στίς τραπεζες, παντοῦ ὅπου οἱ διορισμοί ἀποδίδουν ψήφους. .
ΠΕΡΑΝ ἀπό τό σύστημα, παραμένει γεγονός ὅτι ἡ διαμάχη
μέσα στούς κόλπους τῆς «Νέας Δημοκρατίας», έκφράζει,
ὁπωσδήποτε, τά σημερινά ἀδιέξοδα τῆς κυὸερνητικής πολιτικῆς. Ἡ κυόέρνηση μπορεῐ νόι φορτώνει στοὺς «σεῑχηδες» τοῦ
Ἀραόικοὺ Κόλπου τόν καλπάζοντα πληθωρισμό καί τήν
πτώση τοῦ διοτικοῡ ἐπιπέδου τῶν ἐργαζομένων. ”Ομως, καίτά
μικρὰ παιδιά ξέρουν ὅτι ἡ κυὸέρνηση θερίζει (in ἀκριὸῶς
έσπειρεῑ Ἡ μονόπλευρη λιτότητα, ἡ ἀπουσία ὁποιασδήποτε
σοόαρής ἀναπτυξιακής προσπάθειας καί ὁποιουδήποτε προγραμματισμοῦ γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐνεργειακής κρίσι]ς, ἡ
στασιμότητα τῶν 6ιομηχανικῶν έπενδύσεων, ἡ κυὸερνητική
«φιλοσοφία» ὅτι ὁ πληθωρισμός πατασσεται μέ τή ουγκράτηση
καί τή μείωση τῆς παραγωγῆς ὑλικῶν ἀγαθῶν — αὐτά καί ἀλλα,
ὠθοῦν τή χώρα στό «χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ». Καί, δέὸαια, πορεία αὐτή - ἀπό τό κακό στό χειρότερο - δέν ἀνακόπτεται οὔτε
μέ ἀλλαγές προσώπων στίς διοικήσεις τῶν τραπεζῶν καί δημόσιων ὀργανισμῶν, οὔτε μέ τήν «ἱκανότητα» τοῦ ὑπουργοῡ Οἰκονομικῶν κ. Κανελλόπουλου νά τριχοτομεῖ τόν ένιαῖο κρατικό
προῦπολογισμό, προκειμένου νά μήν ἑμφανισθοῡν ἐλλείμματαέ

Τό κόστος μιᾶς διοίκησης
ΑΛΛΑ τά ἀδιέξοδα τῆς κυόέρνησης δέν εἶναι μόνον οἰκονομικά, εἶναι καί διοικητικά, καί πολιτικά. κ =
AIOIKHTIKA, έφόσον ἀρνεῖται νά έκσυγχρονίσει τήν κρατική μηχανή, ν’ ἀνυψώσει τήν τοπική αὑτοδιοίκηση - προϋπόθεση γιά τήν περιφερειακή ἀνάπτυξη - ν’ ἀνοίξει τό δρόμο σέ
διαρθρωτικές δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, πού τόσο έχει
ἀνάγκη ô τόπος. Ἀποτέλεσμα; Ἡ ἀποσύνδεση καί ἡ ἀποδιάρθρωση τῆς ἐκτελεστικής ἐξουσίας καί τοῦ κράτους-μηχανισμοῦ,
νά εἶναι πλήρηςζ Ἠ κυὸέρνηση ἒφτασε να πιστεύει πώς μοναδική ἀποστολή ἔχει νά νομιμοποιεῖ καθημερινά τόν ἑαυτό τηςέ
Καί πώς ὅλοι οἱ ἀλλοι θεσμοί - ὅουλή, τοπική αὑτοδιοίκηση,
κόμματα, συνδικαλιοτικό κίνημα, κλπ. —- εἰναι παθολογικοί
πλεονασμοί. “la καί μόνον ἡ «Νέα Δημοκρατία» μπορεῐ νά έγ-

ἡφαίστειου καί ὅτι πρέπει, συνεπῶς, νά «ὁμονοήσουν», νά
ὅροῠν κάποια κοινή γλώσσας
Η ΕΞΙΞΥΡΙΞΣΗ κοινῆς γλώσσας, δέν εἶναι, φυσικά, εὔκολη
ὑπόθεση. Φαινομενικά μπορεῖ νά έχουμε «ἕνα» ὑπουργικό ’ γυηθεῖ τήν ὁμαλότητα καί πολιτική σταθερότηταέ Κάτω ἀπό
4

αὐτά τά δεδομένα, δὲν πρέπει ν’ ἀπορεῖ κανείς ἀν τό κόστος
τῆς ,διοίκησης ἐπιὸαρύνει τόν προϋπολογισμό κατά 43% περίπου (στίς χώρες τῆς EOK ἡ ἐπιὸάρυγση αὐτή κυμαίνεται γὺρω
στὸ 24%), ἀν πληθύνονται τά ΜΑΤ καί ἄν ἡάποχουντοποίηση
- πού δέν ἐγινε — ἓγινε μακρινή ἀνάμνηση...
ΟΣΟ γιά τά πολιτικά ἀδιεξοδα, φροντίζουν γιά τήν ἐξαρσή
τους, ἄνδρες ἐπιφανεῖς, ὅπως ὁ κ. Ἀὂέρωφ, ὁ κ. Μπάλκος, ὁ κ.
Παπαδόγγονας, κ.ἄ.
_ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ἐθνικῆς Ἀμύνης σκέφτηκε πώς ὁ καταλλήλότερος τρόπος γιά νά ὑπονομεὺσει τόν πρωθυπουργό του ἀμεσως μετά τά ταξίδια του στή Μόσχα καί τὸ Πεκίνο - ἦταν
νά ὑπομνήσει, τήν ἐὸδομάδα αὐτή, πώς «ἄν ὁέν ὑπῆρχαν οἱ
ΗΠΑ, ἡ Ἐλλάδα θά ὄρισκόταν ὑπό ὁλοκληρωῖικό καθεστώς».
(“H δήλωση ἐγινε μετά τὸ φιάσκο τῶν συνομιλιῶν Ντάὅου-Ρότζερς καί ἐγὼ ἡ κυὸἐρνηση διερευνᾱ - ὑποτίθεται — τή «χρησιμότητα» τῶν ἐδῶ ἁμερικανικῶν δάσεων ..). Ἀπὸ τήν πλευρά
του ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως, κ. Μπάλκος, σκέφτηκε πώς
ἡ καταλληλὸτερη ὥρα γιά νά προόληθεῐ καί αὐτὸς σάν «ἡγέτης» κάποιου τμήματος τῆς Δεξιάς, ἦταν ἡ σύναξη στοῦ Μακρυγιάννη, με τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῶν Δεκεμόριανῶν
Ἐκεῖ, λοιπὸν, κάτα) ἀπό τούς ἀλαλαγμοὺς τῶν πάσης φύσεως
φασιστοειδῶν, δέν εἶχε συνειδησιακοὺς ἀντιπερισποισμούς,
προκειμένου νά χαρακτηρίσει τήν ἐπέτεια τοῦ Πολυτεχνείου
σάν «γιορτή μίσους» καί νά ἐξάρει τὸ ρὸλο τῆς χωροφυλακῆς
στήν... ἐθνική ἀντίστασηέ Φυσικά, κανείς ὑπουργὸς - δέν ἐννοοῠμε τὸν ἴδιο τὸν κ Μπάλκο - δέν εἶχε τήν εὐαισθησία νά
παραιτηθεῖ. Ἀντίθετα, ὁ κ, Ὰὸἐριιπρ ἔσπευσε, σχεδόν δακρύων, νά συγχαρεῖ τὸν ἀξιο συνάδελφὸ του, ἐγὼ ὁ ὑπουργὸς
Συγκοινωνιῶν κ. Παπαδὸγγονας, περιχαρής. ἀνακάλυψε τὸν
παλαιό του φίλο, πρώην «ὑπουργό τῆς μπέρτας» Ἀποστολάκσ,
μὲ τὸν ὁποῖο ὥδευσαν πρός τήν ἐξοδο μαζίέ

Κλίμα πόλωσης

ΝΟΕΜΒΡΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28

ΠΕΜΠΤΗ 22

'0 K. Παπσνδρέου ἀπορρίπτει τίς
δηλώσεις τοῦ κ.Καρσμσνλῆ.

οί πλημμὺρες τῆς Μακεδονίας
ἔπληξαν 100,000 περίπου ἀγρότες.·Αακεῖται ἐντονη κριτική
κατὰ τῆς κυβέρνησης γιατί δὲν
εἶχε προβλὲψει τή δυνατὸτητα
καταστροφῆς καί γιατί ἔδειξε
ὀλιγωρία καί ἀσυναρτηαία στῄν
ἁντιμετώπισή της.
Ἀμερικανικα ἀεροπλανοφόρα
κατώλὲουν-ὁτὸν ' Ινδικό Ὠκεανό γιά ν’ᾱσκήσουν πίεση πάνω
στήν κυβέρνηαη τοῦ Ἰρὰν.
Κατελήφθη τό τέμενος τῆς
ῧέξιὲῧὲδπό φανατικούς ΜουοοιλΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23

Πυρπολήθηκε ἡ ἁμερικάνικη
Πρεσβεία στὸ Πακιστάν.
Ἐπέστρεψε ἀπό τήν Οῦγγαρία
ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ κ.“Ανδρ.
Παπανδρέου.οί συνομιλίες πού
εἶχε στή Βουδαπέστη χαρακτηρίζοντσν ἀπό ίδιαίτερη Θερμότητα καί ἁφοροῦσαν Θέματσ
κοινοῦ ἑνδιαφὲροντος τῶν λαϊκίῖιν κινημάτων τῶν δύο χωρῶν.
ΞΑΒΒΑΤΟ 24

ΑΛΛΑ τά πολιτικά ἀδιέξοδα δέν ἐκφράζονται μόνο με τίς
ἐπιδόσεις τῶν ἀκροδεξιῶν στοιχείων τοῦ ὑπουργικοῦ συμόουλίου. Ἐκφρόιζονται καί μέ τό κλίμα πὸλωσης πού ἡ ’ίδια ἡ κυδέρνηση ἐπιμένει νά καλλιεργεῐ, με τήν ἀρνησή της νά δεχτεῖ
οὑσιαστικό διάλογο μέ τά δημοκρατικά κόμματα, γιά νά ἐνισχυθεῖ τό μετωπο ἀντίστασης κατά τῆς ἀμερικανοτουρκικής
ἐπιὸουλής, με τήν ἀνικανότητά της ν’ ἀνταποκριθεῖ σε στοιχειώδεις ἀνάγκες τῆς χώρας καί τῶν καιρῶν. Εἶναι ἀδιανόητο
λ.χ., ἐνιῦ ὑπολείπεται ἕνας μόνο χρόνος ἀπό τήν πλήρη ἐνταξή
μας στήν EOK, νά μήν ἐχει γίνει ἡ παραμικρή προετοιμασία
πρός τήν κατεύθυνση αὐτή. (Τό μόνο γιά τό ὁποῖο φρόντισε ἡ
κυὸἐρνηση, ἦταν τά «πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης» γιά τούς
Ἕλληνες ὑπαλλήλους τῆς EOK — ἐνέργεια πού ἐπὲσυρε τήν
‘ καταλυτική ἀντίδραση τοῦ Εὐρωπαϊκοὺ Κοινοὸουλίου). ”Αλλο
τόσο ἀδιανόητα - καί ἐκτὸς εὐρωπαϊκοῦ κλίματος - παραμενουν τά «δικαστικὰ» ἀντιαπεργιακά μέτρα καί τά ἐμπόδια πού
παρεμὸάλλει ἡ κυὸἐρνηση γιά τήν ἀνάπτυξη ἑνὸς αὐτόνομου,
ἓνωτικοῦ, μή κυὸερνητικοὺ, συνδικαλιστικοῦ κινήματος.
H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ὡστὸσο, θά πρέπει νά συνειδητοποιεῐ τήν
ἀποτυχία της σε ὅλους τούς τομεῖς τῆς δημόσιας ζωῆς. Τήν
ἀπομόνωσή της ἀπό τό λαό. Ἔτσι μόνο ἐξηγοῦνται καί τά μὲτρα πού ἐπιχειρεῖ νά πάρει τώρα, γιά τὸν «ἔλεγχο τῶν τιμῶν»
καί τήν «πάταξη τῆς κερὸοσκοπίας» - ὅπως λέει. Τά μετρα,
σπασμωδικά ὅπως πάντοτε, χωρίς τούς ἀπαραίτητους μηχανισμοὺς καί ὑποδομές, πού Θά ἐγγυηθοῦν τήν ἐφαρμογή τους,
ἦταν φυσικό νά προκαλέσουν τήν ὀργή τῶν μεγαλοεισαγωγέων,
μεγαλεμπόρων καί τῶν λογῆς κερδοσκόπων. Καί ἀπομένει νά
” καταδειχθεί ἄν, γιά μιά ἀκὸμα φορά, ἡ κυὸἑρνηση θά ἐνδώσει
στίς πιέσεις τοῦ μεγάλου κεφαλαίου ἤ ἄν - σπάζοντας μιά θλι6ερή παράδοοη - Θ’ ἀντισταθεῖ μεχρι τέλους...
ΑΝΤΗΝΩΡ

Τίς εὐθύνες τῆς κυβέρνησης
για τὰ ἐργατικά ἀτυχήματα
πού συμβαίνουν στή χώρα μσς
ἑπεσήμανε ἠ αγτιπολίτευαη.
EVE) ὰπουσίαζε ὁ ’Υπσυργός
Ἐργασίσς κ.Λὰσκαρης.
Οί ΗΠΑ ζήτησον ὰπό τήν ἘΛλαδα διευκολύνσεις γιά μια ’,
ἑνδεχόμενη στρατιωτική ἑπιχείρηση ἐναντίον τοῦἿοὰν.
Παρὰλληλαή ΣοΒιετική“Ἐνωση
συνέστησε αὐτοαυγκρὰτηαη
καί στίς δύο πλευρὲς τῆς
διένεξης.’

w

Νὲες ὺποδείξεις τοῦ Στέιτ
Ντιπάρτμεντ πρὸς τήν κυβερνηση, για νὰ φανεῖ ὑποχωρητική
ατό ζήτημα τοῦ Αίγαίου,λαμβᾱνοντας ὑπ’δψη της ’“τὰ γενικὸ- u
τερα συμφέροντα τῆς συμμαχίας. ,

ρεπᾞέ-

Μεγάλη ἑργστική συγκεντρωαη
τῶν ΣΑΔΕΟ καί τῆς ΣΕΔο ὁργσνὼemu:de απάντηση ατήν είσοδηματική πολιτική τῆς κυβερνησης.

Τό ΠΑΣΟΚ εἶναι ἐτοιμο για ἑκλοτε
νές ᾱμέσως,λέει b Πρόεδρὸς του.

ΨΜ

Μεγάλη συγκέντρωση φοιτητῶν
ἔξω ἀπό τό ’Υπουργεῖο Παιδείας
ὀργσνὼθηκε κατὰ τοῦ Ν.815,ἀπὸ
τήν ΕΦΕΕ.
'0 Νάπας ἔφθασε στήν Ἀγκυρα
μέσα σε συνθῆκες πολεμικῆς nponapoakeuñgvmrt φανατικοί Mou—
σουλμὰνοι τῆς ἄκρας Δεξιᾶς διστύπωααν ὰπειλὲς γιά τή ζωή του.

w

Ἀπειλεῖ με βέτο τήν EOK ἠ κ.

νΘάτσερ,γιστί θεωρεῖ ὑπερβολική
τή συνεισφορύ τῆς Μεγάλης· Βρεξῗὲἑὲς στὸν κοινοτικὸ προυπολοἘγινε δεκτός ἀπό τόν Πρὸεδρο
τῆς Βουλῆς ὁ ἑκπρόσωπος τῶν Παλαιστινίων Ἀμπντούλ Τζαγσντὲλ
Σσλέχ,πού ῆρθε στήνἈθήνα μέ
τήν εὐκαιρία τῆς διεξαγωγης
Συμποσίου για τόν Ρατσιαμὸ.
. ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1

Συγκλήθηκε τό ΣυμβούλιοἈσφαλείας τοῦ ΟΗΕ για τήν ίρανοσμερικσνική ἑνταση.
Ἀρχίζει οἰκονομική ἐξόρμηση
τοῦ ΚΚΕ για νά οίκοδομηθεῖ τό
κτίριο τῶν γραφείων τοῦ κόμματος.

Τρεῖς νέοι Θανατοι καί πολυάριθμοι τραυματισμοί σὲ ἐργατικά ἀτυχήματα.
ΚΥΡῙΑΚΗ 2

Τό Δ.Σ. τῆς ΕΡΤ διαλύει τή
συμωνική ὀρχήστρα. ’
Κατατὲθηκε ὁ προυπολογισμός.

Ἀρνεῐται τό Μεξικό νά δεχτεί
τό Σάχη.
Ἀπλή δνσλογική ζητοῦν ΚΚΕ
καί KKE ἑαωτ. με χωριατές δη’ λὼσε ις ἐκπροσῶπων τους .

Lama
Λίβυσι δισδηλωτὲς πυρπόληοαν
ξὲγηπρεσβεία τῶν ΗΠΑ ατήν Τρί-

Ἐνῶ διεξάγεται δημοὼήφισμα
γιὰ τήν ἔγκριση τοῦ νέου περσιΤΡΙΤΗ 27
κοῦ συντάγματος,τό Συμβούλισ
Κάθε λύση ἐκτός ùnô τή Νεα Δη- Ἀσφαλείσς τοῦ ΟΗΕ ζήτησε ὁμόμοκρατία,ὁδηγεῖ ατήν περιπέτεια, φωνα τήν ὰπόλυοη τῶνἈμερικανῶν
δήλωσε ὁ κ.Καραμανλῆς σε χαιρε- ὁμήρων τῆς Τεχερὰνης.
τισμό του πρός τήν κομματική
’Υπογρὰφτηκε
σύμβαση
πού
ποιαυγκέντρωση.
νικοποιεῖ ὁριαμένα πολιτικά d—

'0 Xouetvf. κὰλεσε νά ἑκπαιδευ- δικήματα καί καθιστᾰ δυνατή τήν
τοῦν ατὰ δπλσ εἰκοσι ἑκατομμίφια ἐκδοοη τῶν κατηγορουμένων ἀνὰ-’
νὲους τοῦ “ Ιρὰν.
μεσα στίς χῶρες τῆς EOK.
5

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΒΟΗΘΗΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΪΟΝ OHE

'EKaTô χώρες ὲγκρίνουν τό ψήφισμα τών ἀδεσμεύτων γιά
τό Κυπριακό οτη Γ ενικη Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ. Ἐναντίον ψηφισαν μόνο τά προπύργια τῆς ίσλοιμικῆς ἀντίδρασης, ποὺ
ἔχουν σάν μόνο κριτηριο τῆς ἐξωτερικῆς τους πολιτικῆς τόν
Θρησκευτικό φανατισμό; τό Μπαγκλαντές, τό ,Πακιοτάν, ὴ
Σαουδικη Ἀραθίοι καί ό δορυφόρος της τό Τζιμποὺτι.

ροντα κι ὁχι οτίς ἀρχές ποὺ διαπρήσια διακηρύττουν. Δίνουν Era! τό p’wpo γιά την ἐμπιοτοσύνη, ποὺ μπορεῐ κανείς
νόι ἔχει οτίς φιλόφρονες προτάσεις τους καί οτά διπλωματικά τους ἀνοίγματα.

Ὸπωσδηποτε, η ἀπόφαση γιά τη δημιουργία είδικῆς ἑπιτροπής γιά τό κυπριακό εἶναι μιά σημαντική ὲπιτυχία τῆς
κυπριακής διπλωματίας καί ἕνα ἀξιόλογο θετικό θήμα.
Είναι ἀνάγκη νά κινητοποιηθεῑ ὸ δημοσιογραφικός καί
πνευματικός κόσμος της χώρας γιά νά ἀσκήσει πίεση
Trde OTer κυ6έρνηση καί οτούς ὅιπλωμάτες της γιά νά
ἀξιοποιηθοῡν αὺτές oi ÉEUVEEIÇ. Στό θαθμό, Θέθαια, πού τό
ὲπιτρέπουν oi δεσμεὺσεις τών σημερινών κατόχων τῆς ἐξουσιας.

OI ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ἀποχή ἕκαναν τριὰντα πέντε χώρες κι ἀνάμεσά τους ὴ
μεγαλὺτερη ὁμάδα ἠταν oi HI7A, oi χώρες τοῦ NATO καί τῆς
EOK, καθώς καί τό νεοαποικιακά τους έξαρτηματα.
Ἕτσι, γιά μιάν ἀκόμη φορά oi δυτικοί μας σύμμαχοι ἔδει·
ξαν ὅτι συμπαρατάσσονται οὐσιαοτικά οτούς Τούρκους
ἑπιὸρομεῖς. Δὲν διοτάζουν νά έρθουν σέ ἀντίφαση μέ τοὺς
κανόνες ποὺ διέπουν την κοινωνία τῶν δημοκρατικῶν ἐθνῶν
καί σέ ἀντίθεοι] μέ τη συντριπ-τική πλειοψηφία τῶν μολών
της.
Ἀλλες χώρες, ὅπως η Κίνα καίὴ Ἀλθανία, προτίμησαν νά
ἀπουσιάζουν τη στιγμή τῆς ψηφοφορίας, δείχνοντας ὲτσι
ὅτι oi έξωτερικές τους ἐπιλογές οτηρίζονται σέ μικροσυμφέ-

Οἱ ἀλλογὲς πού ἔκανε ὁ κ. Καρομανλῆς στίς διοικήσεις τῶν μεγάλων τραπεζῶν καί οτοὺς δημόσιους ὀργανισμούς, καθώς καί ὅσες ed ἀκολουθήσουν, μᾶς ὁδηγοῡν σέ ὁρισμένο συμπεράσματος
1. Ἐξαντλήθηκε ἀκὸμα καί ἠ ἐπίφαση τῆς μεταδικτατορικῆς " ἐθνικῆς ἑνότητας ". 0L νέοι ἰθύνοντες εἷναι πρόσωπα γνωστὰ γιά τόν ουντηρητιομὸ τους, στελέχη τῆς Δεξιᾶς,ίκανά νά ἑφαρμὸσουν καί νά Προτείνουν ἀντιλαὶἰκές λύσεις.
2. Διαλέγοντας Πρὸσωῐιο δεύτερης έπιλογῆς πού θά τοῦ
ὁφείλουν τήν ἀνάδειξή τους, ὁ κ. Καρομονλῆς ἐγκαθιστᾶ ἕνον προσωπικὸ ἐλεγχο πάνω στούς μοχλούς τῆς οἰκονομίας , noü Θά τοῦ εἶναι πολὺ χρήσιμος,ὅταν περάσει στήν προεδρεία.
3. Οἱ crevée Προσωπικὲς σχέσεις τοῦ κ. Παποκωνσταντίνου μέ ὁρισμένους ἀπἀὺτούς, τόν καθιερώνουν πιά
ὁριστικά σάν τόν μέλλοντα - προοωρινὸ - ηρωθυηουργό.
'EroL, γίνεται ηροβληματική ἠ Θέση τῶν δύο ἀλλων δελφίνων,-τοῦ κ. Ἀβέρωφ καί ἰδιαίτερο, τοῦ κ. Μητσοτάκη, ἀπό τόν ὁποῖα δέν ζητήθηκε κάν εἰσήγηση, παρόλο
ὅτι ed ἔπρεπε νά Θεωρεῖται ὡς ὸ κατεξοχήν “ καθ’ὕλην“
ἁρμόδιος.

Οἱ ἀξιωματικοί μηχανικοί τοῡ Ναυτικοῡ
Κλείνουν πενῆντα χρόνιο ἀπό τότε ποὺ ό
πρῶτος ἀξιωματικός μηχανικός τοῦ ναυτικοῡ ἀποφοίτησε ἀπό τή Σχολή Δοκίμων.
’Ὀταν τό κοράθιο έπαψαν νά εἶναι ίστιοφόρο καί μπήκον οί μηχονές, οτήν ἀρχή
χρησιμοποιὴθηκον μηχανικοί ἀπό ίδιωτικές
σχολές. Στήν συνέχεια ὅμως, ἠταν μεγάλη
ἀνάγκη νά ὲπονδρωθοῡν τά πλοῖα μέ ἀξιωματικοὺς μηχανικοὺς, μέ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου
γνῶσεις, κοί νοοτροπίο, όμοια μέ τῶν συνοδέλφων τους τῆς γέφυρος. Ἔτσι, τό 1925
μποίνει ὁ πρῶτος μηχανικός στή σχολή
ναυτικῶν δοκίμων.
'H έκποίδευση μηχανικῶν καί μαχίμων
παρουσιάζει έλάχιστες διοφορές, ποὺ
μειῶνοντοι μάλιστο, ὂσο τά προθλήματο
τῆς ναυτικῆς μάχης παίρνουν τεχνολογική
μορφηΜέσο στή σχολή, ἡ ἀρχαιότητα - ποὺ
Παίζει τό σημαντικότερο ρόλο στήν έξέλιξη
ένός ἀξιωματικοῡ - εἶναι κοινή. Μόλις
ὅμως ὸρκιστοῡν ἀξιωματικοί, ὅλα τελειῶνουν καί όλοι οί ἀξιωματικοί γέφυρος εἶναι
ἀρχαιότεροι οὺτομάτως ἀπό τοὺς ἀξιωματικοὺς μηχανῆς. Καί τό χειρότερός ὅσο είνοι στόν ίδιο Θαθμό ένος ἀξιωματικός γέφυρας, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τό πόσα χρόνια
έχει στόν θοθμό οὺτό, Θεωρεῑτοι ἀρχαιό6

τερος ἀπό τόν ἀντίστοιχο ἀξιωματικό μηχανῆς. ”Ετσι, ἀξιωματικοί τῆς ’ίδιος τάξης
διχάζοντοι.

Αὑτοῡ τοῡ εἴδους ol διακρίσεις ὺπάρ-χουν μόνο στό έλληνικό νουτικό καί φαίνεται ότι δημιουργοῦν τῶρο πιά λειτουργικά
προθλήμοτα.
'H χοὺντο μέ τό N. 778/1969 ποὺ ὀφείλετοι στόν τότε A/I'EN Μοργορίτη όνομάζει
τοὺς μηχανικοὺς σῶμα, δηλαδή στοιχεῑο
τοῦ στρατεύματος πού δέν παίρνει μέρος
στή μάχη. Ἀλλά ούτό εἶναι φυσικά έξω ἀπό
κάθε λογική, ὃσο, τουλάχιστον, ἀφορᾱ τό
νουτικό.
Ol μηχανικοί, στό κίνημα τοῡ Ναυτικοῡ
δίνουν ένο ήρωϊκό παρόν. Κλείνοντοι στά
Ιίδια κελιά μέ τοὺς συναδέλφους τῆς γέφυ- »
ρας, μαζί έξευτελίζοντοι, Θοσονίζοντοι καί
ἀποστροτεὺοντοι.
Μετά τήν μετοπολίτευση ἐπανέρχονται
ol κινηματίες ἀξιωματικοί καί θέτουν τό ζήτημα στὸν πολιτικό «ἀρχηγό» τοῡ κινήματος - ὅπως έπωνομάζει τόν έουτό του τόν Ὑπουργό Ἀμὺνης κ. Ἀθέρωφ. Ἐπεμ6οίνει,όμως,ὸ Ἀράπάκης κοί τό Θέμο τελματῶνετοι. Ἀπό τότε ῶς σήμερο, ἡ ἡγεσίο
τοῡ Ναυτικοῡ συνεχῶς καί μέ διάφορες
προφάσεις έξαπατᾱ τοὺς μηχανικοὺς καί

I

ἀνοδάλλει τή λὺση τοῡ προθλήμοτος.“
Σήμερο, Ποροσκευή 7 Δεκεμ6ρίου,
γιορτάζετοι ἠ πεντηκονταετηρίδα τῶν
ἀξιωματικῶν μηχανικῶν τσῡ Ναυτικοῡ
μέσα σέ Eva κλίμα δυσφορίος καίάπογοητεὺσεων, Διοκόσιοι μηχανικοί ἀπευΘὺνθηκον ἤδη σέ δικηγόρο γιά νά ζητήσουν τεχνικὸ έπίδομο. Θά τελειώσει
έκεῑ ἀρογε ὅλη ούτή ὴ ίστορία;

Χρήματα δίνονται μέ ἀπλοχεριά γιά τήν
προμήθεια ὺλικοῡ, ἀλλά φαίνεται πῶς ἡ
ήγεσία δέν ένδιαφέρεται γιά τό έμψυχο
δυνομικό ποὺ ἀξιοποιεῑ καί συντηρεῑ οὺτό
τό ὺλικό.
'H ἱστορία οὺτή, ὅπως κοί πολλές ἀλλες,
ἀποδεικνὺουν γιά μιάν ἀκὸμη φορά ὃτι ὁ,
περί πολλά τυρδάζων ίσόθιος τιτουλάριος
Ἐνόπλων Δυνάμεων, κ. Ἀθέρωφ καί ol σὺν
σὺτῶ, έχουν ἀποτὺχει στήν ἀποστολή
τοὺς. Γιοτί ό κυριότερος ρὸλος μιάς στρατιωτικῆς ἡγεσίας εἶναι ὴ έξοσφάλιση τῆς
ὁμοψυχίος καί τῆς ἠρεμίας τῶν ἀνδρῶν
ποὺ χειρίζοντοι τά όπλο. Ἀλλιῶτικο καί ὁ
ἀμυντικός μηχανισμός κινδυνεύει νά
παραλύσει κοί ἡ-δημόσιο ζωή, γενικότερα,
δηληριάζετοι.

o ΑΒΕΡΩΦ ΣΕ NEE): I'IEPII'IEI'EIEZ

ΑΚΑΔΗΜΑῙΚΙΞΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΙΞΣ

«Μεγάλη φίρμα»,τθος πάντων,ὁ κ. Ἀθερωφ. Πότε με τό
ἕνα, πότε με τό ἀλλο, μᾶς ὺποχρεώνει νά ἀσχολοόμαστε
συνεχῶς μαζί του.

Ἀπό τῆ Φιλοσοφικῆ Σχολη τοῦ Ἀριστοτώείου Πανεπι- χ
στημίου Θεσσαλονίκης πηραμε καί δημοσιεύουμε την ἀκόλουθη ἀπόφασηξ ·

Τόσο πού ἐχουμε ἁρχίσει νά τόν θαριόμαστε. Δέν μποροῡμε ὅμως, δυστυχῶς, νά ξεφωνῆσουμει «"OXI, δέν πειραCu!» ὅπως τά ((γκόσυ-γκόου γκέρλς» τοῦ γνωστοῦ ἐμπορικοῡ τραγουδιστῆ, μπρσστά στίς κατά καιρούς δημόσιες ἐκδηλώσεις τσυ. Γιατί ὁ K. Ἀθέρωφ πειράζει καί παραπειράζει
μάλιστα.
Τό Σάθθατο 7 Δεκεμθρίου, ἀπαντώντας στό ἀποκλειστικό
δημοσίευμά μας γιά τῆν διατάραξη τῆς ἀμυντικῆς ἰσορροπίας στό Αίγαῑο, μίλησε μέ ὐποθετικό καί ἀόριστο ’τρόπο
γιά τῆ δυνατότητα τῆς Ἐλλάδας να ἀποκαταστήσει τήν
ίσορροπία, «"Av ὑπάρξει κίνδυνος νά διαταραχθεῑ..,».
Μεταθέτοντας ἕτσι τό ζήτημα καί σχετικοποιώντας το,
ἕδωσε ἀναληθῆ στοιχεῖα) όχι μόνο στῆν κοινή γνώμη, ἀλλά
καί στά ῆγετικά στελέχη τών ἐνόπλων δυνάμεων πού τόν
ἀκουγαν. Κι ἕτσι ὺπόσκαψε τό κόρος του μόνος του, διευρύνοντας τόν κύκλο αὐτῶν πού πιστεύουν ὅτι εἶναι ἀκαταλληλος καί γιά Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί γιά καθε
παραπέρα εὐθύνη.
Ἀλλά καί τῆν ἑπομένη Κυριακη, 2 Δεκέμθρη, ὁ K. Ἀθέρωφ
συνέχισε ἀκάθεκτος, χανοντας ἀκόμα μιά φορά μιά χρυσῆ
εὐκαιρία σιωπῆς.
Ἀπρόσκλητος ὐπερασπιστῆς τοὺ 6ου Στόλου, πού ἀπό
τά νερά μας ἀπειλεῖ τό Ἰρόιν καί τόν Ἀραθικό κόσμο, ἀποθέωσε τῆν «δημοκρατική καί σύμμαχο χώρα», δηλαδή τίς
ΗΠΑ. Προσθάλλοντας τῆν κοινῆ λσγικῆ μέ τρόπο πού θυμίζει Γ εωργαλᾶ ἦ Ζουρνατζῆ, δηλωσε ὅτι oi ’Apcp/KdVOI, δημιουργοί τῆς χούντας καί κύριοι ὐπαστηριχτές της, «ἀντιταχθηκαν στῆ δικτατορία τῆς 27ης Ἀπριλίσυ περισσότερο ἀπό
ὸποιαδῆποτε ἀλλη χώρα».
Κι όταν κληθηκε να δώσει τά συγκεκριμένα περιστατικά
πού στῆριζαν αὐτῆν του τῆν ἑκτίμηση, ὁ K. Ἀθέρωφ, καθ’
ὐποτροπῆ, ἐπιστρέφει γιά μιάν ἀκόμη φορά στῆν μόνιμη
ίδεολογικῆ του ἀναφορά, τόν ἐμφύλιο πόλεμο καί τῆν ἀμερικάνικη ἐπεμθαση. Ἰ
Μᾱς ἐνισχύει Era] τῆν ὲντύπωση ὅτι σέ μιά κατάσταση
ὲθνικοὺ διχασμοῦ, πολιτικῆς ἀνωμαλίας καί ἕντονης ὑποτέλειας, ὸ Ὑπουργός μας ὲπί τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, θά alσθανόταν σάν τό ψάρι στό νερό.

Oi γυναῖκες χαμογελοῡν ἑνῶ oi
ἅντρες... 6A0σφημοῡν

στιγμή χαμογελώντας» - γραφσυν ol εὺσεθεῑς αντιθλασφημιστὲς. «Τοῦτο σημαίνει πώς κι
ἑσεῑς δέχεστε τή Βδελυρή
Βλασφήμια πού εἶναι μεγαλα
ἁμάρτημα, τό ὁποῑο πολὺ ὑπσλογῐζετε σεῑς (πρσθλὲπεται καί
Ποινή φυλακίσεως...)».

Ποιός λὲει ὅτι ol γυναῖκες Ἄντρες μή Βλασφημεῑτει Γυξὲἒέῗὲξῳρουν Κοινωνικά στῆν ναῖκες ἑπαγρυπνεῑτει Κεραμί-

'0 «Ἀντιθλασφημικός Σύν- 6m OUYKpameEuE!
δεσμός Θεσσαλονίκης» π.χ σὲ
πρσκήρυξή του πρός τας συζὺ-’·

YOUq’ μητέρας KGI no ὰ au “THEE” ow d
β ET < nu vouc. Ln! DEC. C Φ QHDI :1 na:
τό σύνθημα «'Ev τούτω νίκα»
ὰνακοινώνει ὅτι ἐπέτυχε «κατα 32°:
80%» να ἀπαλλάξει τοὺς «äv- n
δρες» ἀπό τό σκατανὸμαστο
πάθος τῆς Βλασφημίας «Θεὶων
Προσώπων καί Ἱερῶν Συμθόλων».

«Fla rd ὑπόλοιπα 20%» καλεῖται νά αναλαθει τό γυναικεῑο """“‘
φύλο τίς εὑθύνες τσυ - πού γ
καθ’ ὁρισμόν δέν Βλασφημεῑ - "°'
«adv ἰσχυρότερο στό Θὲμα
OÜTÔ”. Σημιιωωις mam... um; u v nolcc μανον »ις w

«an φεύγετε εκείνη τήν ouvon

Mé ἀφορμή σχετικό δημοσίευμά σας στό τεῦχος 139
τῆς 24.11.1979 σᾶς στὲλνσυμε τήν παρακάτω ἀπόφαση
τῆς Σχολῆς πού πάρθηκε στή συνεδρία τῆς 1488/29.11.79
Kai τήν ὁποία παρακαλούμε νά δημοσιεύσετε;
«Ἠ Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημῐου
Θεσσαλονίκης αἰσθάνεται ὀδυνηρη ἓκπληξη γιά μέρος
δημοσιεύματος τοῦ περιοδικού «ANTI» (Σελίς 25, στήλη
1/2: περικοπή ἐπιστολῆς πού ἀποδῐδεται στόν κ.
Χουσιόιδα) τό ὁπσῖσ, πὲρα ἀπό τήν προσθολή ἐναντίον
τῆς κ. Φατούρου, κηλιδώνει τό ἦθος καί τραυματίζει

· τήν ἑνότητα τοὺ συλλόγου της. Ἐττιφυλασσεται νόι
συζητήοει τό θὲμα οὺσιαστικά, μόλις ἔχουν παρασχεθεῑ
οἱ ἀπαραίτητες ὃιευκρινήσεις».
Με τιμή»
‘O Κοομήτωρ
ΕΥΔ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Θεωροῡμε ὅτι I) προσθολῆ ἐναντίον τῆς K. Φατούρου, ῆ
κηλίδωση τοῦ ἤθους καί ὁ τραυματισμός τῆς ὲνότητας τοῦ
συλλόγου προκύπτει ἀπό τά λόγια, τά κείμενα καί τίς ἐνέργειες τοῦ K. Χουσιαδα. Περιμὲνσυμε κι ἑμεῑς τῆν οὐσιαστικῆ
συζητηση τοῦ θέματος πού ἐπιφυλάσσεται νά πραγματοποιησει η Σχολῆ.
Τῆν εὐαισθησία τῆς Σχολῆς τῆν καταλαθαίνουμε, ὅπως
ἐπίσης καταλαθαίνουμε τῆν θειψη εὐαισθησίας τών κ.κ
,Παππᾱ καί Χουσιάδα) πού δέ θρῆκαν νά ψῡλλίσουν τίποτα.
Ἀλλά δέν καταλαθαίνουμε τῆ σιωπῆ τῆς Σχολῆς Μηχανολόγων καί τῆς Πρυτανείας τοῦ ΕΜΓΙ.
"Ooo γιά τό ((ιτερικοπῆ ἐπιστολῆς πού ἀποδίδεται στόν K.
Χουσιάδα», πρός ἀρσιν πάσης ἀμφισθητῆσεως... ἰδού ὴ
ἑπιστολῆ του.

Εΰχπῑιοτῦ Th4 τέ γςέκπν tn: Tic 57ης Γὶῡ Εὖ In)»: κοί αἱς τό ’ μ’ τί) Γοηίό (σε, rugir Ëovvuçt.u76 ΣἹυί ὑνιυ ' τυρμῠυμίυη. ἰς nuü Gî γῦκυι στῆν Idln μυς,

Δάν
χμτιαυέμια
μίμ ῦιιτῦῑυση ἑπελύτυς. “ᾑ1λῦς ἔγραψα 1d Evuud cur
Inrduïuan μελὲν τοῦ ἷυνείρῦιυ,
T6 Luvﬁcpua Bd γένει ατήν υίῡαυσα Εμνπὸρίωυ τῆς Λετὶνεῠε ἘΙ -

ῡζσεως ήευσαλαυίκηῦ (ιερίειερο υ). Τ-Γῂιμμὰτεῠι του 0! ἔρχῦσει Ίύ
ἐργάζεται ﬁlé τήν πῃηηγούμενη ἡμέρα (19 ἠύγεύοτσι) στό ιιρυιάνω τινί -

ιτεβο. I

ὒῦ ἐιιθέυεις ἑνπντίον uuu εῑγιν ὑλπρτή χαρῆιτπριστικί τῆς
‘ εὴμέηινῇς ιαυτπιττηνισλῆς ζωῆς z (cuLnE:1?u:fn7Tul£::r, ἓπεμιόῃιπτη
uuuny‘vtnan, ù ῡονη λύπιη.λὲ φηντμστεῖτε μάλιστα Ετι στῆἼ ὅλη LK‘VPA1min
ἡ urnuduu
un
ἀνάῑμωτυγωυιστεῑ
τό ιεζοϋρσνυακά
κηυεᾸλῆνξο κ Mû
Gutoduou. Διικουρικά καυηγήτμιυ τῆς gäuuu τηε Ψυχελυγίυς, σέ auvupyuσία μέ Id ana της Ὁιλουουιιῆς κχολῆς καί τούς νιιτητῶς.

Ianoﬁon ὗς ἁνπιῃιυῆῥ.Ηί“ῐολλοῠς χυιρετισμσύς καί
EH ιυλλῆν ὲκτίμηυη,
ﬂ/
Λάμιμσς Β. Χουτσμάηυς

BPAZIAlA-z
Τούς πίνουμε τό ,αἷμα
Ἐκατομμύρια δολάρια εἶναι ή ἐτήσια εῐσπραξη ἑνός νέου ἐξαγωγικοῦ ἐμπόριου πού
-ἐχει θάση τή Βραζιλία καί χῶρες προορισμοῦ τίς ΗΠΑ καί τή Δυτική Εὐρώπη. Πρόκειται γιά τήν προμήθεια καί ἐξαγωγή άνθρώπινου αἵματος.
Είναι θέθαια γνωστό, πώς οΙ νοσοκομειακές ἀνάγκες τῶν θιομηχανικῶν χωρῶν,
ὅπου ή κοινωνικη ἀλληλεγγύη ἀκολουθεῖ
πορεία ἀντιστρόφως ἀνάλογη μέ τό ἐθνικό
εΙσόδημα, ἐθρισκαν 0110 καιρό διέξοδο σὲ
φτωχές περιφερειακές χῶρες. OI ἐξαθλιωμένοι κάτοικοι τῆς Ταϊτῆς π.χ. πουλοῦσαν
μεγάλες ποσότητες αἵματος o’ ἕνα δίκτυο
«Τραπεζῶν» πού τελοῦσε ὑπό τήν κηδεμονία τοῦ ’ίδιου τοῦ «Παπαντόκ» Ντυθαλιέ,
πού μέ τή σειρά τους τό διαθέταν στά καλύτερα νοσοκομεῑα τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς.
Τῶρα ὅμως πρόκειται γιά Eva ἐμπόριο
νέων διαστάσεων. Χίλιες· περίπου «Τράπεζες Αἵματος» λειτουργοῦν στή Βραζιλία
μέσα σέ ἀθλιες συνθῆκες ὑγιεινῆς. Ἀγοράζουν τήν μέγιστη δυνατή ποσότητα αίματος 0110 τούς πεινασμένους ἀνεργους τῶν
τενεκεδουπόλεων μέ ἕνα γελοῑο ἀντίτιμο,
συνήθως τήν ἀξία δύο ῆ τριῶν γευμάτων
καί τό μεταπουλοῦν σέ δίκτυα λαθρεμπορικά ή ἐργαστήρια ήμιπαράνομα μέ περιθώριο κέρδους 5.000% ἕως 10.00096. T0
αῐμα αὑτό χρησιμοποεῑται 00v πρώτη ὕλη
γιά θιομηχανικά παράγωγα, 1100 μέ τή
σειρά τους χρησιμοποιοῦνται γιά τήν
παραγωγή καλλυντικῶν, χρωμάτων καί..
ὡρισμένων είδῶν διατροφῆς. Στή Βραζιλία,
τά δίκτυα αὑτά είναι Βασικά στά χέρια Γερμανῶν μεταναστῶν, χιτλερικῆς προελευσης
1100 ἐγκαταστάθηκαν ἐκεῖ ἀμέσως μετά τόν
πόλεμο. Ἕνα ἀλλο σημαντικὸ κέντρο μέ
ἀνάλογο προσωπικό φαίνεται ότι θρίσκεται
στή Νότια Ἀφρική.
Πολλοί ἀπό τούς αίμοδότες πάσχουν
ἀπό διάφορες ἀσθένειες, ὅπως ήπατίτιδα,
σύφιλη, ἠ «άρρώστια τοῦ Σάγκας», ἕνα είδος ἀρρώοτιας τοῦ ὕπνου. 0l μεταγγίσεις
γίνονται χωρίς κανὲνα ἐλεγχο καί πολλοί
0110 τούς πωλητές αἵματος διακινδυνεύσων
τή ζωή τους γιά νά κερδίσουν λίγα χρήματα περισσότερο. OI ἐφημερίδες ἔγραψαν
ἐτσι γιά κάποιο Τζοὺλιο Λουζάντα, πού
εἶχε πουλήσει σέ ε’ίκοσι τέσσερεις ὡρες
δυόμισι λίτρα 0110 10 αῘμα του γιά 350
6900(μὲςέ
Ἕνας φοιτητής, συνδικαλιοτής τῆς ίατρικῆς σχολῆς, ὁ Χάμιλτον Ἀλμὲιντα ντέ
Σούζα, πού ἐρευνοῦσε μέ μερικούς συμφοιτητὲς του τό σκάνδαλο τῆς ἀνάμιξης όρισμένων γιατρῶν στή φριχτή αὺτή ὑπόθεση, Βρὲθηκε πνιγμένος μέ ένα ὁργανο μέτρησης τῆς πίεσης στό σπίτι του, στάπερίχωρα τοῦ Ρίο ντέ Τζανέιρο. ‘O τύπος θεώρησε ότι, ό τρόπος αὑτός δολοφονίας ήταν
μιά προειδοποίηση τῶν ἐγκληματιῶν γιατρῶν καί τῶν χιτλερικῶν συνεργατῶν τους.
‘H πραγματική ὑπαιτιότητα ὅμως ἀνήκει
οτό σύστημα, πού ἐχει περιθωριοποιήσει
τά δυό τρίτα τῆς ἀνθρωπὸτητας. Προκειμένου νά πεθάνουν άμέσως 0110 ἀσιτία, oi
λιμοκτονοῡντες κάτοικοι τῆς περιφέρειας
προτιμοῦν νά πεθαίνουν λίγο-λίγο, πουλώντας τό αῘμα τους γιά νά μετατραπεῑ σέ
B

ἀχρηστα ῆ καί Βλαθερά προϊόντα γιά τίς
ὁλιγαρχίες τῶν Ιμπεριαλιστικῶν χωρῶν.
«Kai ὅλα πᾱνε γιά τό καλύτερο, μέσα στόν
καλύτερο τῶν δυνατῶν κόσμων».

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥτ

“ιwχ.

ίΊυρηνικά, Βακτηριολ
καί ἀλλα μέσα καταστροφῆς
Ol ἐξηγήσεις πού ἐδωσε ή ἀμερικάνικη
κυ6έρνηση γιά τό ἀτύχημα τοῦ ἀτομικοῦ
ἀντιδραστήρα τοῦ Θρῆ Μάιλς Ἀιλαντ, πού
ὸδήγησε στήν ἐκκὲνωση μιᾶς ὁλόκληρης
περιοχῆς, ἀποδείχτηκαν ἀνεπαρκεῑς καί
ἀνακριθεῑς.
“Η ἐκθεση τῆς ἐπιτροπῆς Κὲμενι 1100
ἐρεύνησε τό ἐπεισόδιο ἐπιΒεΒαιώνει τίς πιό
ἀπαισιόδοξες καί ἀνησυχητικές ἐρμηνεῑες.
Ραγίσματα οτό μολυθένιο κάλυμμα τοῦ
ἀντιδραοτήρα όπελευθέρωσαν τό 90% 100
πυρηνικοῠ καύσιμου. Δημιουργήθηκε ἐτσι
θερμοκρασία 3.000 Βαθμῶν καί τό οὺράνιο
ὑγροποιήθηκε. Τό ότι τώικά δέν ἓγινε ἐκρηξη, ὃπως στήν ταινία, «Κινέζικο Σύνδρομο», είναι Eva πραγματικό θαῦμα. 'H
ὲιτιτροπή, ἀφοῦ προτείνει μιά σειρά 0110
μέτρα γιά νά ἐνταθεῖ 0 κρατικός θεγχος
πάνω στούς πυρηνικούς ἀντιδραστῆρες,
καταλήγει κατά πλειοψηφία στήν εὑχή νά
ἀναθληθεῖ γιά μερικά χρόνια ή δημιουργία
καί ἀλλων πυρηνικῶν σταθμῶν παραγωγῆς ἐνέργειας γιά νά μελετηθοῡν καλύτερα
οΙ κίνδυνοι 1100 συνεπάγεται ή διάδοσή
τους,
Ἀλλά καί σὲ ἀλλες χῶρες ἐχουν δημιουργηθεῑ ἀνησυχίες γιά ἐνδεχόμενες συνέπειες
ὁρισμένων’ πυρηνικῶν καί Βακτηριολογικῶν ἐρευνῶν. Στή Σοθιετική Ἕνωση ό Νικόλας Ντελεζάλ ἔγραψε οτό θεωρητικό
περιοδικό «Κομμουνίστ» ἐνα ἀρθρο ὅπου
ἐξέφραζε ὸρισμένες ἀνησυχίες γιά τήν
ὑπερθολική ἀνάπτυξη τῶν πυρηνικῶν
σταθμῶν. Τό ἀρθρο αὑτὸ προσέχτηκε
ίδιαίτερα, γιατί λίγους μῆνες πρίν, ή K.E.
100 K.K.Z.E. εἶχε ἀποφασίσει νά ἐπιταχύνει
τό πρόγραμμα πυρηνικῆς ἐνεργείας.
Τήν ἴδια ἐποχή όργίαζαν 0| ψίθυροι στήν
ΕΣΣΔ γιά μιά σοθαρότατη καταστροφή 1100
προκλήθηκε σέ Eva ἐργοστάσιο θακτηριολογικῶν όπλων τοῦ Νοθοσιμπίρσκ.
Μιά μυστηριώδης ἐπιδημία πτροκάλεσε
τόν θάνατο ἐκατοντάδων ἀτόμων καί ὸδήγησε στά νοσοκομεῑα πολλές ἀλλες. Oi
συνοικίες πού θρίσιὲονταν κοντά 010 ἐργοστάσιο ἀποκλείὸτηκαν ἐντῶῶς 0110 σκαφανδροφόρα συνεργεῖα καί ὅλη ᾑ πόλη (1
ἐκατ. κάτοικοι περίπου) μεταθλήθηκε σέ
ἀπαγορευμένη ζώνη γιά τούς ἐπισκέτιτες
ἀπόάλλες περιοχές. “Ὀπως καί γιά τήν

πυρηνική καταστροφή τοῦ Καζακστάν καί
γενικά γιά τίς καταστροφές (ἀκόμα καί τά
ἀεροπορικά ἀτύχήματα), ή σοθιετική κυ6έρνηση οῠτε ἐπιθεθαίωσε, οῠτε διάψευσε
10 γεγονός.
Ἀλλά οἰ κίνδυνοι γιά τήν ὑγεία καί τή
ζωή τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς δέν προέρχονται μόνο ἀπό τήν άτομική ἐνέργεια καί τίς
θιομηχανίες Θακτηριολογικοῦ πολέμου.
'H κρατική «Ὀργάνωση γιά τήν Ἀσφάλεια καί τήν Ὑγεία τῶν Ἐργαζομένων»
(ΟΣΗΑ) τῶν ΗΠΑ κατάγγειλε ότι 38% 0110
τούς καρκίνους προκαλοῦνται στούς τόπους δουλειάς. Τό φοθερό αὐτό ἀποτέλεσμα λέει η ΟΣΗΑ, ὀφείλεται στίς διάφορες
ἁκτινοθολίες καί Ιδιαίτερα στίς ὁργανικές
συνθετικές οὑσίες πού ή σημερινή παραγωγή τους ἐφτασε τά 200 δισεκατομμύρια
κιλά. ‘H χρησιμότητα αὐτῶν τῶν οὐσιῶν
γιά τή θιομηχανία ἐγκειται ἀκριθῶς στήν
ίκανότητά τους νά συνδυάζονται μέ διάφο.ρες ἀλλες οὑσίες καί νά γίνονται ἐτσι λιπάοματα, σκόνες καθαρισμοῦ, πλαστικά
ἀντικείμενα ή ὑφάσματα. Γιά τόν ’ίδιο ὅμως
ἀκριθῶς λόγο εἶναι δυνατόν νά προκαλέσουν ὁργανικές ἀντιδράσεις καί στούς πυρῆνες τῶν Ιστῶν τοῦ ἀνθρώπινου σώματος. ’Ἐνας μάλιστα σοφός, ὁ καθηγητής
Σαμουήλ Ἐπστάιν ίσχυρίζει-αι ότι ή 0V0λυση ἑνός σημαντικοῦ δείγματος καρκινοπαθῶν ἐδειξε ότι τό 50% τῶν παθήσεων
ὀφείλεται οτό περιθάλλον τοῦ τόπου ἐργασίας. Σέ ὸρισμένα ἐργοστάσια ἐχουν ήδη

’ἀρχίσει νά τοποθετοῦν πιό ήλικιωμένους
ἐργάτες στίς ἀποδεδειγμένα καρκινογενεῑς
Θέσεις.
Καί γιά νά ὁλοκληρώσουμε αὐτή τήν...
ὑπέροχη καί γεμάτη ὑποσχέσεις, ἐπισκόπηση τοῦ πλανήτη, ἀς ὺπενθυμίσουμε τήν
πρόσφατη προειδοποίηση τριῶν Βραθείων
Νόμπελ γιά τή ραγδαία αὐξηση τοῦ ποσοστοῦ τῶν διαφόρων τεχνητῶν κατάλοιπων
γήινης προέλευσης στή ζώνη πού χωρίζει
τήν ἀτμόσφαιρα ἀπό τή στρατόσφαιρα. Τά
αΙωρούμενα αὑτά σωματίδια πού δέν
καταστρέψονται μέ καμιά γνωστή μέθοδο,
ἀποτελοῦν τό ’179ίη σήμερα, ἀντί τοῦ 7%0
1100 ήταν πρίν 0110 δέκα χρόνια. Ἠ
ὕπαρξή τους ἐμποδίζει τίς ἀνταλλαγὲς
ἀνάμεσα στήν ἀτμόσφαιρα καί τό ἀπειρον
πού ἐπαιζαν ρυθμιστικό ρόλο καί ταυτόχρονα περιορίζει τήν προστατευτική λειτουργία τῆς αέπιδερμίδας» αὐτῆς τοῦ περιθάλλοντος τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.’Φυσικά,
0| περισπούδαστοι ἐπιστήμονες πού ἐχουν
στρατευτεῑ στήν ὑπηρεσία τοῦ σύγχρονΟυ
κράτους καίητῶν μονοπωλίων δέν γνωρί-ζουν τίποτα ή σχεδόν τίποτα γιά τίς συνέπειες τῶν μεταθολῶν αὑτῶν πάνω στό
κλίμα καί τίς συνθῆκες ἀνάπτυξης φυτῶν,
ζώων καί τοῦ Ῐδιου τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλά
καί παραπέρα ἀγνοοῦν τί ποιοτικές μεταλλαγὲς μπορεῖ νά δημιουργήσει ή συσσώρευση τόσων ἐνεργειῶν πού ἀγνοοῦν καί
καταστρέφουν τή φύση.
Μερικοί σοφοί λὲνε ότι ή ἐμφάνιση τοῦ
ἀνθρώπου μέ τήν ὑπάρχουσα μορφή του
εἶναι μιά σύμπτωση τόσο σπάνια στήν
Ιστορία τῆς φύσης, ὥστε νά εἶναι ἀπίθανο
νά ὑπάρξει ξανά ή ἀλλοῦ. Ἴσως... 'H
καταστροφή πάντως τοῦ ἀνθρώπου δέν
θά εἶναι ούμπτωση. Θά εἶναι ἐργο τῶν θεσμῶν καί τῶν ἰδεῶν, ποῦ δημιούργησε ή
κοινωνική του ζωή καί ἐξέλιξη.
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‘O Κὸλιοις ,
KI 6 Ἀλεξαν ’
δρινός
κριτικὸς

ια τά ποιήματα τοῦ Nixon Ka66a8ia, ὂσο θυμᾱμαι,
ὁ Τίμος Μαλάνος, ἔγραψε πάντα καλά καί σωστά.
Αὐτό τοῦ 16 χρωστοῦσε χάρη 6 ποιητής καί σε
κάθε εὐκαιρία τὸνιζε πῶς 6 «Τίμος εἶναι ἀπό τούς
πρώτους 1:00 ἔγραψαν γιά μενα. ’Ὀπως καί γιὰ σενα», συμπλήρωνε, ἅν τύχαινε νά θρίσκομαι μπροστὰ κι εἵμασταν
ἀκόμα στή ρὸδινη περίοδο τῶν σχὲσεών μοι) με 16v κριτικὸ.
Στά γράμματά του, 6 Κὸλιας, σπάνια νά μή θυμηθεῖ «τά χαιρετίσματα στὸν Τίμο». Ἀλλὰ φιλότιμος καί φοθερά εὐαίσθητος ὅπως ἡταν, δὲν μποροῦσε νά συνηθίσει στόν τραχὺ
τὸνο τῆς φωνῆς καί στοὺς προστατευτικούς, ἄν ὃχι καί
προσθλητικοὺς τρόπους τοῦ Μαλάνου, προπαντὸς ὅταν τύχαινε νά ὑπάρχεί καί τρίτος μπροστά.
"E161, ἕνα Θράδυ πού διανυχτερευε ὁ Κὸλιας στήν Ἀλεξάνδρεια καί χρειὰστηκε κάτι νά πάρει ἣ νά πεῖ στό Μαλάνο, με πῆ ρε καί μὲνα μαζί του. ‘O Τίμος μᾶς ἓΘαλε νά καθίσουμε στὸ διὰδρομο-σαλονάκι μὲ τά χαμηλὰ ράφια γεμάτα
Θιθλία. Ἐπειδή ἀργοῡσε, ô Κόλιας ἀπ’ ἐκεῖ πού καθὸταν,
ἓσκυψε καί πῆρε ἕνα 6ι6λίο καί 16 ξεφύλλιζε. Σε λίγο, με
νεύματα, μοῦ ἔδειξε νίι διαθάσω στὸ ἀνοιχτό θιῦλίοῑ Σὲ δυὸ
σελίδες, ἀντικριστὲς, παντοῦ ὃπου ἀναφερὸταν, τ’ ὄνομα τοῦ
Μαλάνου ἡταν ὑπογραμμισμὲνο με κόκκινο μολύθι. Κοίταξα
τ’ ὄνομα τοῦ συγγραφεαῑ Ἧταν κάποιος ἀσήμαντος. Σήκωσα
τοὺς ὤμους, μπορεῖ καί νά χαμογὲλασα. Τοτε ἄνοιξε μιὰ
πὸρτα κι ἐμφανίστηκε ὁ κριτικὸς, σοῧαρὸς κι·ἀργοπερπάτητος. Πῆρε ἀπὸ τά χερια τοῦ Κὸλια τὸ 6ι6λὶο, 16 ξανάθαλε
στή θεση τοι) καί τοῦ εἶπες «Αὐτά δεν πρέπει νά τά Θγάζεις
ἀπ’ ἐκεῖ πού θρίσκονται».

ὰλασαν τά κεφια τοῦ Κόλια. T0v τρὰῧηξα σ’ἓνα
x μπαρ τῆς ὁδοῦ Μισάλλας, ποί) τὸ εἶχε Ëvaç’Küπριος. Γιά μεζε, ὃταν ἦταν ἡ ἐποχή τους, ἓθγαζε
ἀμπελοπούλια, θολθοὺς καί κρεμμυδάκια τοῠρσί.
Ἐκεῖ μοῦ διηγήθηκε με μεγάλο παράπονο, μιάν ἄλλη προσ'10

ὂολή 1:00 τοῦ εἶχε κάνει πρίν ἀπὸ μερικά χρόνια πᾲλι 6 Τίμος. Θᾶταν 16 1947, 6 Κόλιας πάνω στὸ «Κορινθία» ἓκανε
τή γραμμή Ἀλεξάνδρεια - Πειραιᾶ - Μασσαλία. Ὀ Μαλάνος,’γιά ν’ ἀποφεύγει τά τραθήγματα με τή λογοκρισία τόσο τήν ἑλληνική ὅσο καί τήν ἀγγλοαιγυπτιακή - τοῦ
ἓδωσε ἕνα δεμα με καμιά εἰκοσαριά ἀντίτυπα τῆς μελετης γιά
16v Κώστα Βάρναλη, 1:00 εἶχε τυπώσει στὴν Ἀλεξάνδρεια
στά 1944, καί με τίς περιπετειες τοῦ πολέμου δεν εἶχε φτάσει
ἀκόμα στά χερια τοῦ ποιητῆ. Ἐντολή, νά τά παραδώσει κάπου, ἴσως καί στὸν ἴδιο 16 Βάρναλη.
‘O Κόλιας, πού ὅπως ἔλεγε, εἶχε ἐνδείξεις πῶς ἡ Ἀσφάλεια τοῦ πλοίου ἀλλὰ καί τοῦ Πειραιᾶ 16v παρακολουθοῦσε,
προτίμησε νά δώσει τὸ δεμα σ’ ἕνα καμαρὸτο, δικὸ του ἄνΘρωπο, με τίς σχετικες ὁδηγίες. “Ο καμαρότος γὺρισε καί
εἷπε πώς 16 δεμα παραδόθηκε ἐντάξει. Ἀλλά ὕστερα ἀπὸ
κάμποσο καιρὸ 6 Μαλάνος πῆρε γράμμα πὼς τά Θιθλία ôév
ἓφτασαν ποτε στὸν προορισμο τους. Τὸτε κατηγόρησε ἀνοιχτά 16 φίλο μου γιά δειλία καί πῶς πεταξε τά Εὗιθλίαι στή
θάλασσα, Δεν ἓμαθα ποτὲ πῶς τελείωσε αὐτή ἡ ὑπὸθεση,
γιατί μοῦ ἔκανε κακό νά 6λεπω 16v Κόλια, στήν παραμικρή
νὺξη, νά τὸν πνίγει 16 δίκιο καί νά τοῦ ἀνεῧαίνει 16 αἷμα στὸ
κεφάλι.
Στά 1954, Ἀσυρματιστής Α’ πιά πάνω στὸ ἀτμὸπλοιο
«Κυρηνεία» μοῦ γράφει στίς 23 Μαΐου ἀπὸ τή Μελθοὺρνη
τῆς Αὐστραλίας. Ἡ προσφώνηση πότε Τζιοθάννι Λατίνι καί
ποτε ἕνα ἀπὸ τά δυο, κατά 16 Μπρουνεττο Λατίνι, τό δάσκαλο τοῦ Δάντη πού 16v ἀποθανάτισε στή «Θεία Κωμωδία»
τοι);
«Λατίνι... νά μέ πάρει ὁ ὃιάολος καί νά μέ σηκώσει... Γ ιατί
κατέθηκα πάλι ὅίχως λόγο στούς ἀντίποδες... Ἡ Σαλάγια στό
Κολόμπο ἔχει πεθάνει. Πνίγηκε - λέει - στή μεγάλη θροχή. Πόσα
πλήρωσα νά τό μάθω... Τούτη, ἡ καινούρια ἕνα κορίτσι ἇσχημο
ἀπό τή φυλή τῶν Ταμίλ δέν ἔχει στόμα... Πέρασα πάλι ἀπό τό
σπίτι τοῦ Γ ιατροῦ. Κλειστό. Νά γινόταν κάτι καινοόργιο. Μιάν
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ἁμαρτία πού νά μή λέγεται, πού νά μήν ἔχει συχῶριο, Ἀπόψε
μοῦλεγε ὁ λοστρόμος πώς οἱ θαλασσινοί ( ἐγώ εἶμαι,·) δέν πᾶνε
οὔτε στήν κόλαση οὔτε στόν παράδεισο. Βολοδέρνουνε σ’ ἕνα
διάδρομα μεταξύ. Δηλαδή κε ἐκεῖ ταξιδεύουνε. Γ ιά σκέψαι)...
Ἐγώ πού δέ σηκώνομαι νά πάω ποτέ ἐκδρομή, πού θαρέθηκα νά
πάω στό Λαύριο τελευταιά ποῦμουν στήν Ἀθήνα... Τί κρύο
ἀπόψε. Εἴκοσι μέρες λυώσαμε ἀπό τή ζέστη καί δέκα πού {6110γιάζοιιμε. Ἐκεῖνος ὁ δρόμος τῆς καμήλας ποῦ 6ρῐσκεται,· ”Ελαθα
τό γράμμα στό Πόρτ Σ άὶτ. Νά σ’ εὐχαριστήσω... Ντροπή μου.
Ὅταν σκέφτομαι τί ἔχεις κάνει γιά μένα] Ἐγώ τί ἔχω κάνει. Φασαριά σοῦ δίνω μονάχα. Ὅμως τί ὡραῖα πού εἶναι ἡ Ἀλεξάνδρεια ὅταν πηγαίνουμε οἱ δυό στό δρόμο ἦ μέ τό ἁμάξι σου...
Πόσα ταξίδια θά κάνω ἀκόμα ἐδῶ κάτου,·... Θέλω νά ταξιδέψω
στὸ Βορρά. Θυμᾶμαι κεῖνο τό ξενοδοχεῑο στό Μπέργκεν ὃταν
ῆμουνα δέκαεννιά χρονῶ. Τό κορίτσι πού μοῦστρωσε τό κρεθάτι.
Ἰούλιος Βέρν. Ἡ ξανθή Χούλδη... Γ ιατί μπερδεύονται γυναῖκες
καί μᾶς χαλᾶνε τά παραμύθια,’ Ὀχι, μᾶς τά φτιάνουνε οἱ ᾶτιμες.
Τό θιθλίο (σ. ἑννοεῖ τή «Βάρδια»),.. οὔτε τό πῆρα μαζίμοι). Δέ
μέ νιάζει. Μοῦρθε νά ξεράσω καί τόκαμα. Πῶς νά κάμεις ἀλλιῶς. Τ ώρα ξερνᾶν ἄλλοι μέ δαῦτο. Θέλω νά καθήσουμε γρήγορα
σ’ ἕνα τραπέζι ἐσύ ἡ Ἀντιγόνη Kl ἐγώ. Θά μποροῦσα νά κάμω
χαρακίρι μέ τόν εὐκολώτερο τρόπο ἄν μοῦ τό ζητούσατε οἱ δυό
σας. Ἴσως αὔριο ἀρχίσω τό Βιβλίο (poésies) πού θά σοῦ ἀφιερώσω. Θά τό θαφτῐσω ”ΜανούθραἿ - Στόν ’Τιμο πολλά. Πές
τοῦ ἀγαπητοῦ μοι) Mixé (0'. Χαλκοὺση) πώς τό πορτοφόλι του
εἶναι γούρικο. Γ ιομίζει συνεχῶς ἀλλά καί ἀδειάζει. Τόνε φιλῶ.
Ἀν θέλεις γράψε μου στά Πόρτ-Σάὶτ,· Θά εἷμαι περίπου στίς

τά 1957 εἶναι 6 ξαφνικὸς θάνατος τοῦ μικροῦ του
ἀδελφοῦ, τοῦ Ἀργῦρη, μεσα στήν καμπίνα τοο ἔξω
6116 16 λιμάνι τοῦ Κομπε στήν Ἰαπωνία. τΗταν
πρῶτος πλοίαρχος σε φορτηγο, ενας ἀνοιχτόκαρδος, με πολῦ χιοῦμορ λεθὲντης. Ὁ Κολιας ποὺ καμάρωνε
μᾶς 16v ἔφερε νά 16v γνωρίσουμε. Δυστυχῶς, λίγα χρόνια
16v χαρήκαμε. Αὐτός 6 θάνατος κατασπάραξε τήν καρδιά
τοῦ ποιητῆ. ‘O νοῦς του καί ἡ ἒγνοια του ὃλο στή μάνα τους.
«Πῶς θά τ’ ἀντεξει ἡ Κεφαλλονίτισσα», ὅλο αὐτὸ μουρμοὺριζε. Γιά καιρὸ νὸμισα πῶς δὲν θά ξαναπατοῦσε σε καράθι,
τοσο τήν εἷχε μισήσει τή θάλασσα. Ἔλεγε πώς αὐτή τοῦ εἶχε
σκοτώσει 16v ἀδελφὸ. Mû τὰ 6άρη τῆς οἷκογὲνειας εἶχαν
τωρα μεγαλὼσει κι ὃταν ἔμενε λίγο παραπάνω στή στεριά
μαράζωνε. Τότε νομίζω μπῆκε στό «Μασσαλία», κι ἔκανε τή
γραμμή τῆς Μεσογείοι), 16v Βλεπαμε πιὸ συχνά.
Στὸ μεταξύ ἐγώ είχα ριχτεῖ με τά μοῦτρα στίς ἓρευνες καί
τή συγγραφή τοῦ ὑλικοῦ ποί) δημοσιεὺτηκε στά 1958 με
τίτλο «“Ο Καθάφης καί ἡ ἐποχή του». Πρίν τελειώσω, παρακάλεσα 16v καλλιτεχνη φωτογράφο Ἀπκάρ (Ἀρμένης,
Ἀλεξανδρινός) v6 ψάξει στὸ ἀρχεῖο του μήπως Θρισκόταν ἡ
φωτογραφική πλάκα ποί) εἶχε τραθήξει τοῦ Καθάφη 16 1927
γιά νά μπεῖ στήν εἰκονογράφηση τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἀθαν. Γ.
Πολίτη «‘O Ἑλληνισμὸς καί ἡ Νεωτερα Αἴγυπτος». Περασε
καιρός· κάποτε μοῦ τηλεφώνησε πώς τή Θρῆκε. T6v παρακάλεσα νά μοῦ τραθήξει μιά σε μεγάλο σχῆμα, 3οΧ25. Εἶναι
αὐτή ποί) τελικά μπῆκε ὡς ὲξὼφυλλο στὸ ἀφιερωμα Καθάφη
τῆς «Ἐπιθεωρησης Τέχνης» (Δεκὲμὸρης 1963). Ἐντάξει,
μοῦ λέγει 6 ’A11K6p, 66 1p061'1E_,0) ἀκόμη μία καί θά τήν 6άλω
στήν προθήκη τοῦ μαγαζιοῦ μου». Πρεπει νά πῶ πως ἡ προθήκη τοῦ φωτογραφείοῦ του ἔκανε μπάμ σ’ ὃλη τήν Ἀλεξάνδρεια. “Η τοποθεσία τῆς πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα στήν ‘Oôo Φουάτ,
τήν 1116 ἑμπορική καί με τήν 1116 πλούσια καί καλοντυμένη
πελατεία τοῦ Καρτιε Γκρὲκ. ”Υστερα, 16 γοῦστο της; ὁ Ἀπκάρ ἄδειαζε ὅλο 16 χῶρο της κι ἀφηνε μὸνο ἕνα πορτραῖτο

κάποιοι) ἥ κάποιας Ἀλεξανδρινῆς πολὺ πετυχημενο καί πλάϊ
Eva Θάζο με ὑπὲροχα τριαντάφυλλα ἥ ἕνα κλαδί ἀνθισμὲνης
ἀμυγδαλιᾶς καί 1116 μὲσα, πίσω 6116 16 πορτραῖτο, ἕνα πίνακα
τοῦ Ἀγγελόπουλου ἠ τοῦ Μαχμούντ Σαῖντ.
Ο χιστο τή μερα μπρὸς ἀπὸ τοῦ Ἀπκάρ καί πάντα
Μαλάνος πηγαίνοντας 6116 16‘ σπίτι στή δουλειά·
στεκὸταν νά
δεῖ
τί
εἶχε
στήν
προθήκη.
Φθινὸπωρο
τοι) ἦ ἐπιστρέφοντας περνοῦσε τρεῖς φορές τουλάτοῦ 1958 κυκλοφορησε 16 ῧιθλίο μοι) γιά 16v Καθάφη, πῆρε
μάλιστα καί κρατικὸ θραθεῖο. Ἕνα χρὸνο σχεδὸν πιό
ῦστερα κυκλοφοροῦσε ἡ ἐπίθεση τοῦ Μαλάνου «‘0 Καθάφης τοῦ Κεφαλαίου Τ», 'H διαμάχη ὅμως εἶχε ἁρχίσει νωρίτερα, μεταφὲρθηκε καί στίς ἐφημερίδες καί τά περιοδικά τῆς
Ἀθήνας (Βλ. πρόχειρα; K. Πλασσαρᾶ, Βιθλιογραφία Στ.
Τσίρκα, σελ172182). Στὸ μεταξύ, 6 Ἀπκάρ εἶχε Θάλει 16 πορτραῖτο τοῦ Καθάφη στήν προθήκη τοι). Εἶχε μπεῖ πιά τό
1961. «Nd δεῖς, λέω τοῦ Κὸλια σ’ ἕνα 6116 16 ταξίδια του, ὁ
Μαλάνος θά νομίσει πώς ἐγώ ζήτησα ἀπό τόν Ἀ πκάρ νά θάλει
τή φωτογραφιά στήν προθήκη του» -. «Θά τοῦ πῶ ἐγώ ποιός τήν
ἔθαλε», μοῦ ἀπάντησε κοφτά 6 φίλος μου, φανερά πειραγμὲνος γιά χάρη μου ἀπὸ τήν, πολεμική καί τήν ποιότητά της.
Στὸ ὲπὸμενο ταξίδι τοι) μοῦ ζήτησε νά πᾶμε μαζί στοῦ Ἀπκάρ γιατί ἤθελε κι ἐκεῖνος ἐναν Καθάφη. Μὲ τὸν Ἀπκάρ
γνωριζὸταν 6116 καιρὸ. Ἀνῦποπτος πῆγα μαζί του στὸ
στοῦντιο τῆς ὁδοῦ Φουάτ, πῆρα κι ἐγώ μέρος στή συζήτηση
περί Ἀλεξανδρινῶν ζωγράφων. Ξαφνικά μοῦ λεειῑ «Εἶναι μιά
εὐκαιρία, θές νά φωτογραφηθοῦμε μαζί νά τήν ἔχω ἐνθύμιον)
Οὔτε ποί) 16 διανοήθηκα νά τοῦ χαλάσω τόι χατήρι. Τελείωσε
6 φωτογράφος καί πήγαινα νά σηκωθῶ, ὅταν ὁ Κολιας ζήτησε 6116 16v Ἀπκάρ νά μᾶς τραθήξει ᾀκὸμη μιά, μπάς καί
χαλάσει ἡ πρώτη στήν ἑμφάνιση. ’”Εγινε κι αὐτὸ, σε μερικες
μερες περασα, ἡ φωτογραφία εἶχε πετὺχει, 6 Κὸλιας ἀκουμ-

ποῦσε ἐλαφρά 16 δεξί τοι) στὸν ῶμο μου καί χαμογελοῦσε·
πανευτυχής. Παράγγειλα ἓξι σε σχῆμα κὰρτ-ποστάλ, «Θά
σοῦ δώσω καί μιά μεγέθυνση δῶρο» μοῦ κάνει 6 Ἀρμένης.
«Ἀμράκ» τοῦ λεω ἐγὼ στ’ ἀραθικά, δηλαδή «ὂ,τι διατάξετε».
Σε δυο μὲρες μοῦ τηλεφωνοῦν; ((Διάθασε τόν ”Ταχυδρόμο”
στίς ΗΓραμμές”. Αὐτός ὁ Κουτσούμης τί θέλει νά πεῖ, μόνο ζιζάνια νά σπέρνει». Ἧταν 7 Ἀπριλίου 1961. Στή στήλη πού κρατοῦσε ἀνυπὸγραφα 6 Κουτσοὺμης, κάποιος ρωτοῡσε τί σημαίνουν οἱ φωτογραφίες τοῦ Καθάφη, τοῦ Καθθαδία καί τοῦ
Τσίρκα μαζί, σε προθήκη γνωστοῦ φωτογραφείου τῆς ὁδοῦ
Φουάτ. Καί ποιό εἶναι 16 μήνυμα ποί) προσπαθοῦν v6 μεταδώσουν;

υλλιάστηκα. Μιά καί δυὸ, πάω στοῦ Ἀπκάρ. Ἡ
μεγάλη φωτογραφία τῆς προθήκης, κάτω 6116 16v
Καθάφη, ἡταν 6116 τή δεύτερη πόζα ποῦ μᾶς εἶχε
τραθήξει, χωρίς ἐγώ νά καταλάθω τί μοῦ σκάρωνε
6 Κόλιας. Σ’ αὐτή, 6 φίλος μου μ’ ἀγκαλιάζει 6116 16v ὡμο
καί με σφίγγει προστατευτικά πάνω του. Καί γουρλωνοντας
τά μὰτια, εἶναι σά νά λεει σ’ ἕνα ἀόρατο ἐχθρὰ «Πρόσεξε τί
κάνεις, εἶναι δικός μου φίλος».
T6 «κουσελοχῶρι», ὃπως ἀποκαλοῦσε 6 Δε Λεσεψ τήν
Ἀλεξάνδρεια ἑκατὸ χρὸνια πιὸ πρίν, ἓπεσε πάνω στὸ λαυράκι, ἀχόρταγο. Οἱ κοσμικὲς Ἀλεξανδρινες περνοῦσαν καί
ξαναπερνοῦσαν ἑμπρὸς 6116 16 Στοὺντιο Ἀπκάρ, στὲκονταν,
πάσχιζαν v6 κοιτάξουν πίσω 6116 τήν προθήκη, στὸ Βάθος
τοῦ μαγαζιοῦ. ”Ολες κοίταζαν γύρω τους μερικες παίρναν
κουράγιο καί μπαῑναν. Κι 6 Κὸλιας ἡταν στοῦς ὲφτά οὐρανους.
Ἀθήνα, 30 ΝοεμΘρίου 1979
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Πῶς δημιουργεῖται ὁ πληθωρισμός...
τοῦ Κ. Κίτσου.

Η ΠΟΛΥ σοόαρή ἐπιὸείνωση τῆς οἰκονομικῆς κατάστασης τῆς χώρας μέ κυριότερο σύνδρομο τήν σημαντική ὑποχώρηση τῆς καταναλωτικῆς ὁύναμης τῶν ἐργαζομένων, εἶναι ὁ ἕνας κίνδυνος. Ὁ ὁεύτερος κίνὸυνος εἶναι ῆ ἐξέλιξη στό χειρότερο τῶν πολιτικῶν μας πραγμάτων έξαιτίας, ἁκριόῶς, τῆς ἔντονης φθορᾶς πού προκαλεϊ στό καθεστώς ῆ πορεία τῆς οἰκονομίας, καί τῆς ὁιαὸηλωμένης πρόθεσῆς, αὐτοῦ τοῦ καθεστῶτος, νά μήν ἐγκαταλείψει τήν ἐξουσία. Πρίν λίγες
μέρες ἀκόμα, στῆ γιορτή γιά τήν συμπλήρωση πέντε χρόνων ἀπό τότε
πού ῐὸρύθηκε τό κόμμα τῆς «N. Δῆμοκρατίας», ὁ πρόεδρος καί ἱὸρυτῆς του κ. Κ. Καραμανλῆς ὁιακήρυξε ὅτι «ἡ κατάσταση εἶναι πολύ
σοὸαρή γιά νά ἐπιτρέπεται ἡ πολυτέλεια πειραματισμῶν».
ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ὅτι, τίς ὁυσμενεῑς γιά τήν κυόέρνηση συνέπειες
τῆς κακῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ὁ κ. πρωθυπουργός ὁέ ὁέχεται νά
τίς ἀναλίάόει, ὁέ ὁέχεται, ὁῆλαὸή, ὅτι ἡ φθορά πού ὑπέστη μπορεῖ νά
ἑκὸηλωθεῖ μέ καταψήφιση τοῦ κόμματος στίς προσεχεῖς ἑκλογές. Πῶς
ὅμως, θά ἀντιρροπηθεῖ μέ δημοκρατικά μέσα καί ὄχι μέ προσφυγή σέ
«δία καί νοθεία» ἡ ὁυσφορία τοῦ ἑκλογικοῦ σώματος, ἄν θελήσει, νά
ἐκὸηλωθεῖ μέ τήν ψῆφο του, Ἡ ἀδυναμία καταφατικῆς ἀπάντησης σ’
αὐτό τό ἐρώτημα εἶναι πού γεννάει τούς φόόους γιά πολιτικές ἐξελί-

ξεις, οἱ ὁποῖες, ὅπως καί παλιότερα εἰχε συμόεἷ, ὁέ θά σέόονται τίς
ἀρχές τοῦ κοινοόουλευτικοῦ, δημοκρατικοῦ ὅίου.

ΠΡΙΝ προχωρήσει στήν ἀπαρίθμηση
τῶν] μέτρων τῆς κυὸερνητικῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς πού εὐθύνονται γιά τήν
ὅξυνση στήν περιοχή τῆς ἐλληνικῆς οἰκονομίας, τῆς διεθνοῦς ἀναταραχῆς, πρέπει
νά ἐπισημάνει τόν παράγοντα πού δημιουργεῖ πολλές ἀπό τίς πιό χοντροειδεῖς
ἀδεξιότητες. Εἶναι ἡ ἀπροσχημάτιστη
ἐχθρότητα μεταξύ τῶν μελῶν τοῦ ὑπουργικοῦ συμὸουλίου καί ἰδιαίτερα ἀνάμεσα
στούς οἰκονομικούς ὑπουργοὺς. Καί ἄν
ἀκόμα γινόταν δεκτό ὅτι καθένα ἀπό τά
ὑπεύθυνα, γιά οἰκονομικὰ θέματα, μέλη
τῆς οημερινῆς κυὸέρνησης ἣταν ἕνας πασίγνωστος «εἰδικός», πράγμα πού δυστυχῶς δέ ωμὸαίνει, καί πάλι θά χρειαζόταν ἡ ἀδιάκοπη καί γόνιμη συνεργα“σία του μέ τούς ἄλλους «εἰδικούς», προκειμένου νά ἐλεγχθεῖ ἡ ὀρθότητα προτεινόμενου μέτρου, ὥστε νά μήν ὑπάρξουν
ἀνεπιθύμητες παρενέργειες. Ἀντί γιά τέτοιου εἴδους συνεργασίες, οῖ οἰκονομικοί
ὑπουργοί, φροντίζουν νά ὑπονομεύουν ὁ
ἐνας τόν ἀλλον, νά παίρνει, ὁ καθένας
στόν τομέα του. μέτρα, πού τά θεωρεῖ
τόσο πιό πολύ πετυχημένα, ὅσο πιό πολύ
ζημιά θά προξενήσουν στόν τομέα τοῦ
...ἀντιπάλου 1701)! 'H περίφημη «κασέτα»
μέ τίς γνῶμες τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν κ. Ἀθ. Κανελλόπουλου γιά τόν
προϊστάμενό του ὑπουργό Συντονισμοῦ
κ, Κ. Μητσοτάκη, θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ σάν ἐκδήλωση... ἀγάπης, μπροστά
σέ ὅσα διαπράττονται κατά τήν ἀσκηση
τοῦ ὑπουργικοῡ του ἐργου, τῶν μελῶν
τῆς οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς, Καί εἶναι
πολύ πιό σημαντικά αὐτά πού γίνονται,
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ἀπό ὅσα λέγονται, γιατί τά πρῶτα καταλίγουν σέ ὅλάὸες τῆς οἰκονομίας καί τοῦ
ἐπιπέδου ζωῆς τῶν ἐργαζομένων, ἐνῶ τά
δεύτερα, τό πολύ-πολύ νά ὑπονομεύουν
τό πολιτικό μέλλον κάποιου ἀπό τούς
ἀντιμαχόμενους· προοπτική, όχι καί
πολύ δυσάρεστη γιά τό κοινό.

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ἀλληλοεξὸντωσης γίνεται προσφυγή καί σέ κομματικὰ ἐπιχειρήματα. Αύτό ξαναφέρνει τούς φόôoug πού ἀρχικὰ διατυπώθηκαν ὅτι ἡ
προσπάθεια παράκαμψης τῶν ἀποτελεσμάτων φθορᾶς στό οἰκονομικό ἤ στό
πεδίο τῶν προσωπικῶν ὅλέψεων, θά μᾶς
ἀπομακρύνει, όλο καί περισσότερο, ἀπό
τόν ὁμαλὸ δημοκρατικὸ δίο. Ὁ ἐμόολιασμός π.χ. τῆς «Ν. Δημοκρατίας» μέ στελέχη κεντρώας προέλευσης ἔχει θέση σέ
κίνηση ἕνα ὁλόκληρο σύστημα ἀποσυνθετικῶν διαὸικασιῶν, σάν προσπάθειες
ἐξουδετέρωσης τοῦ πλήθους τῶν ἀντιρρήσεων πού ἡ διεύρυνσὴ-κατά περίπτωση ἐνδιαφερομένων- ξεσήκωσε. OE
«διευρυνσίες» προσπαθοῦν νά γίνουν
ἀρεστοί στούς ἰσχυρότερους παράγοντες
τῆς «N. Δημοκρατίας».ὥστε νά πάψουν
νά ζητᾶνε τήν ἐκδίωξή τους ἀπό τό
κόμμα. Ἕνα ἀπό τά ἐπιχειρήματα πού
προὸάλλει ὁ καθένας «διευρυνσίας» γιά
νά πείσει ὅτι μπαίνοντας στή «N. Δημοκρατία» δέν κούὸάλησε μαζί του καί τίς
«ἀντιδεξιές» παλιότερες ἀπόψεις του,
εἶναι νά κατηγόρεῖιγϋ αὐτό τό ἁμάρτημα
τούς ἄλλους τῆς ὁμάδας του. Ἐκεῖνοι
ὅμως, τούς ὁποίους θέλει νά πείσει, κάνουν τήν ἴδια προσπάθεια πρός τά «ἔξω»

πρός τήν κατεύθυνση, δηλαδή, τῶν ψηφοφόρων.
ΤΑ ΠΙΟ ἰσχυρά, ἀπό τά παλιά στελέχη
τῆς ΕΡΕ καί τώρα τῆς «Ν. Δημοκρατίας»,6λέποντας ὅτι διαρρέουν πρός τήν
ἀντιπολίτευση πολλοί ἀπό τούς πρώην
ἐκλογεῖς τους, ἐξαιτίας τῆς κακῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ἀγωνίζονται νά ἀναπληρώσουν τά δημιουργούμενα κενά, μέ
ἐπίκληση ἰδεολογικῶν συγγενειῶν πρός
ὅσους κατολίσθησαν στήν ἄκρα Δεξιά.
Γιά νά γίνουν, ὅμως, πιστευτοί πρέπει νά
ἀποδείξουν, μέ συγκεκριμένα ἔργα, ὅτι
μένουν πιστοί στίς παραδοσιακές αὐτές
ἀπόψεις, ἀλλά καί στά πρόσωπα, πού μέ
συνέπεια ·ὑποστηρίζουν αύτές τίς ἀπόψεις τά τελευταῖα τριάντα χρόνια. cH
,προώθηση, σέ κρίσιμους τομεῖς, ἀνθρώπων πού μέ τήν μεταπολίτευση εἶχαν
παραμεριστεῖ σάν συνεργάτες τῆς δικτατορίας, πειθαρχεῖ σ’ αὐτήν, ἀκριὸῶς, τή
σκοπιμότητα. Ἔτσι, ἡ προθυμία τῶν
«διευρυνσιῶν» νά φανοῦν εὐχάριστοι
στούς κομματικούς παράγοντες τῆς «N.
Δημοκρατίας» τούς ὁδηγεῖ στήν πραγματικὸτητα, νά ἐξυπηρετοῡν τούς σχεδιασμούς τοῦ χρεοκοπημένου πολιτικοῦ, οἰκονομικοῦ καί κοινωνικοῦ κατεστημένου, πού ύπὸθεσαν ὅλοι πώς ἔληξε ὁ
«χρυσοῦς αἰῶνας» του μαζί μέ τή δικτατορια.
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ ὁρισμένες πληροφορίες, οἱ προτάσεις τοῦ κ. Μητσοτάκη
πρός τόν πρωθυπουργό γιά ἀλλαγές σέ
διοικήσεις Τραπεζὼν καί ὀργανισμιῦν,
ὅρίσκουν τόν πρωθυπουργό σύμφωνο,
γιατί πιστεύει ὅτι οἱ σημερινοί διοικητές
δέ τά κατάφεραν καί πολύ καλά, ἀλλά σέ
ὅ,τι ἀφορᾶ τά πρόσωπα, στηρίζονται σέ
ύποδείξεις τοῦ ἀντιπρόεδρου τῆς κυόἐρνησης κ. Παπακωνσταντίνου. Αὐτοῦ τίς
ἐπιδιώξεις διευκολύνει ὁ ὑπουργος Συντονισμοῦ, ἐλπίζοντας ὅτι θά τοῦ δοθεῖ
σάν ἀντιπαροχή «ἕνας καλός λόγος»
πρός τόν κ. Καραμανλή, πού δείχνει νά
’ἐκτιμᾶ περισσότερο τήν οἰκονομολογική
σοφία τοῦ κ. Κανελόπουλου, ἀπ’ αὐτήν
τοῦ κ. Μητσοτάκη. Παράλληλα, πιστεύει
ὁ τελευταῖος - ὅτι θά ἀμὸλυνθέῖ ἡ ἀντίθεση τοῦ «κόμματος», γιά τήν παρουσία
του στούς κόλπους του. Ἡ πρόταση,
ὅμως, γιά ἀντικατάσταση τοῦ καθηγητή
κ. “AW, Ἀγγελόπουλου ἀπό τή διοίκηση
τῆς Ἐθνικής, δέ μπορεῖ νά μήν περικλείει καί τήν ἀπέχθεια πρός τό προοδευτικό παρελθόν τοῦ καθηγητῆ. Ἐνῶ, ἡ
ὑπόδειξη γιά ἀντικαταστάτη του·τοῦ κ.
Χριστοδούλου, φέρνει στήν ἐπιφάνεια
τήν μονιμότητα τῶν αἰσθημάτων τοῦ κ.
ἀντιπρόεδρου πρός τήν οἰκογένεια τοῦ
Κορίνθιου καί παλιοῦ του πολιτικοῦ φίλου κ. Χριστοδούλου, ὑπουργοῦ γεωρ-

γίας στήν πρώτη μεταδικτατορική κυ6έρνηση, πατέρα τοῦ προτεινομένου
διοικητῆ.
ΑΝ H πορεία τῆς οἰκονομίας ἧταν καλύτερη, καί ἄν δέν εἶχε έδραιωθεῖ στόν
κόσμο ἡ πεποίθηση ὅτι τήν ἀποκλειοτική·
εὐθὺνη γιά τή σύγχυση πού ἐπικρατεῖ τήν
φέρνει ἀκέραιη ἡ κυὸέρνηση, ,ἡ προσφυγή σέ 6ίαια μέσα γιά τήν κατάπνιξη
τῶν διογκούμενων διαμαρτυριῶν, δέ 001
ἧταν ἀναγκαία. Οὑτε οἱ οἰκονομικοί
ὑπουργοί 001 κατάφευγαν σέ κομματικές
«ἴντριγκες» γιά νά περισώσουν τό πολιτικό τους μέλλον. Θά ’ταν ἀρκετή γιά τή
θριαμόευτική ἐπανεκλογή τους, ἡ ἀναγνῶριση τοῦ πετυχημένου τους έργου.
Τῶρα, σάν μόνη ἄμυνα οτήν κατακραυγή
εἶναι ἡ ἀναζήτηση «ἀποδιοπομπαίων
τράγων».

σά στοιχεῐο ἀνακοπῆς τοῦ ρυθμοῦ ζήτηοης πιστώσεων ἀπό τήν ἰδιωτική οἰκονομία, ὅπως νόμιζαν πώς θά πμὸεῖ οἱ κυ6ερνητικοί ὰρμόδιοι. ‘H ζήτηση συνεχίζεται ἀμείωτη καί ἐπίμονη. Γιά τόν πολύ
κατανοητό λόγο ὅτι κανένας ἐπιχειρηματίας δέ σταματάει νά δανείζεται μέ
01119160 χρῆμα, ὅταν ξὲρει πώς ὁ πληθῶρισμός Θά τοῦ ἐπιτρέψει νά ξοφλήσει τίς
ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ τρίτο, ἐντοὺτοις, δέν ὑποχρεώσεις του καί νά κερδίσει. ”Οταν,
μπορεῖ νά φορτωθεῑ ἡ εὐθύνη γιά τίςγ μάλιστα, ἡ ἀκολουθούμενη πολιτική δέν
ἀφήνει καμιά ἀμφιὸολία γιά τήνν ἀποτυπληθωριστικές ταχύτητες πού ἐδωσαν
χία τῆς ἀντιπληθωριστικής ἐκστρατείας,
οτήν οἰκονομία τά σπασμωδικά μέτρα
τότε, ἡ διαμόρφωση τῶν πολύ ψηλῶν
τοῦ Ἰουλίου (ἀνατιμήσεις . καυσίμων,
ἐπιτοκίων καταθέσεων καί χορηγήσεων
περιορισμοί κυκλοφορίας αὐτοκινήτων,
ἑρμηνεύεται σάν ἐπίσημη ὁμολογία ὅτι ὁ
ἀλλαγές ὡραρίων ἐργασίας, μέ συνέπεια
πληθωρισμός θὰ συνεχιστεῖ. "Av δέν
τήν ἀπεργία τῶν τραπεζικῶν), ἡ ἐξω ἀπό
110105 ἀντιπληθωριστική λογική, αὔξηση ἧταν ἐτσι, θά ’παιρνε τή μορφή καθαρής
ἀνοησίας ô δανεισμός μέ ὅρους που ξέτῶν ἐπιτοκίων καταθέσεων καί χορηγήρεις ὅτι δέ θά τούς ἀντέξει ô δανειζόμεσεων, οἱ ἀνατιμήσεις ὅλων τῶν εἰδῶν καί
νος, άρα δέ Θά μπορέσει νά ἐπιστρέψει
ὑπηρεσιῶν που ἐλέγχονται ἀπό τό κράτήν ὁφειλή του.
τος, ἡ ἄρνηση ἀναπροσαρμογής τῶν φοΛΕΙἸΟΥΡΓΕΙ καί πρός τήν κατευρολογικῶν συντελεστῶν, ὥστε νά σταμα001101] τοῦ καταναλωτή, ἡ, ὁμολογημένη
τήσει ἡ λεηλασία ἀπό τό δημόσιο τῶν
ἀπό τά πιστωτικά μέτρα, προοπτική
χρηματικῶν αὐξήσεων στοὺς ἐργαζόμενέων άνατιμήσεων. Σπεὺδει νά ἀγοράσει,
νους, πού τό ἴδιο τό κράτος ἀποφασίζει
δαπανῶντας μέρος ἀπό τό ἀποταμίευμά
νά τούς χορηγήσει καί αὐτές τίς μέρες τά
του ἤ ἐκεῖνα ἀπό τά τρέχοντα εἰσοδήμέτρα γιά περιορισμό τῶν εἰσαγωγῶν. Οἱ
ματα πού θά ’πρεπε, κάτω ἀπό ἂλλες
περισσότερες ἀπ’ αὐτές τίς ἀποφάσεις
συνθῆκες, νά ἀποταμιεὺσει. Οἱ ἀγορές
γρονθοκοποῦνται μεταξὺ τους μέ μονααὐτοκινήτων, παρά τήν τρομακτική ἐπιδικό ἀποτέλεσμα τήν ἐπιδείνωση τῆς
δάρυνση τῆς τιμῆς τους εἶναι χαρακτηρικαταστάσεως σέ ὅλους τούς τομεῐς.
H ΡΑΓΔΑΙΑ ἀνατίμηση τῆς ὂενζίνας στικές. Ὑπολείπονται κατά ἐλάχιστο
μόνο ποσοστό (16%) τῶν ἀγορῶν τοῦ
π.χ. εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά μειωθοὺν
1978, πού ἧταν οἱ μεγαλὺτερες ἀπό ποτέ
κατά τέσσερα δισεκατομμὺρια δραχμές
ἄλλοτε (150.000 αὐτοκίνητα, περίπου).
οἱ εἰσπράξεις τοὺ προϋπολογισμοὺ ἀπό
ΔΕΙΧΝΕΙ καί κάτι ἄλλο ἡ ὑπερκανατό φόρο κατανάλωσής της. Γιά ν’ ἀντισταθμιστεῐ ἡ ἀπώλεια,ἡ κυὸέρνηση ὑπα- ταλωτική διάθεση σέ ὂάρος τῆς ἀποταμίευσης. ’Ὀτι δέ λειτουργεῖ στοὺς ἐργαναχωρησε στίς ὑποσχέσεις της ὅτι θά
ζόμενους ὁ φόὸος τῆς ἀνεργίας, ἡ ἀνηἀναπροσαρμόσει τούς φορολογικοὺς
συντελεστές, ὥστε νά μήν πληρώσουν οἱ συχία ὅτι μπορεῐ νάοταματήσει τό τρέχον εἰσόδημά τους. "Av σκέφτοταν διαἐργαζόμενοι τίς συνέπειες ἀπό τήν διεφορετικά, θά ’πρεπε νά ἀποταμιεὺουν
θνή ἀνατίμηση τοῦ πετρελαίου. "O, 11
συνέδη, ἑπομένως, εἶναι ὅτι οἱ ἐργαζόμε- ὅσα περισσότερα μποροῦσαν γιά νά μή
μείνουν ἐντελῶς ξεκρέμαστοι σέ μιά
νοι πού διαθέτουν I. X. αὐτοκίνητο,
πληρώνουν διπλή φορολογία (τῆς ἀνατί- ἀσχημη στιγμή τῆς ἐπαγγελματικῆς τους
σταδιοδρομίας. Αὐτές οἱ σκέψεις ἐφησυ- a
μησης τῆς ὅενζίνης καί τοῦ φόρου εἰσοδήματός τους), ἐνῶ ἐκεῖνοι πού οὐτε
χασμοῦ εἶναι ένα ἀκόμα παράδειγμα τῆς
ἀλλοπρόσαλλης κυὸερνητικής συμπερικάν αὐτοκίνητο δέ διαθέτουν, πληρώφορᾶς, Ἡ ὁποία, διαὸεὸαιώνει ὅτι οὔτε
Ἰνουν γιά νά διατηρήσει ὁ προϋπολογισμὸς, ὅσα χάνει ἀπό τήν κυόερνητική
ὑπάρχει οὔτε πρόκειται νά ὑπάρἀπόφαση γιά λιγότερη κατανάλωση 65v- ξει ἀνεργία στήν Ἑλλάδαέ Λέει καί κάτι
ζίνας. Γιά λόγους, δηλαδή, πού διόλου
πιό καθησυχαστικό; ὅτι 001 αὐξηθοὺν
δέ τούς ἀφοροῦν.
κατά μερικές ἑκατοντάδες χιλιάδες οί
ἀπασχολήσεις 0101 τρία προσεχή χρόνια.
Σ’ ΟΛΟΥΣ τούς ἄλλους τομεῖς ἡ ἴδια
Μένουν, ἐτσι, οἱ ἐργαζόμενοι μέ 1111165ἀνακολουθία. Ἡ αὐξήοη τῶν ἐπιόαρύνδαιότητα ὅτι τό μόνο πού τούς ἀπειλεῖ
σεων πού δανείζονται οἱ ἐπιχειρηματίες
εἶναι ὁ ἐξανεμισμός τῶν οἰκονομιῶν τους
ἀπό τίς ἐμπορικές Τράπεζες, ῶς τό πρωτοφανές ποσοστό 2_3%, δέ λειτούργησε ἀπό τόν πληθωρισμό, ἄρα, καλά θά 1101-

νουν νά ἀγοράσουν πράγματα που ἴσως
νά μή τά χρειάζονταν. “000 γιά τό μέλλον... άν ὀργανώσουν καλὺτερα τούς
συνδικαλιστικοὺς τους ἀγῶνες, θά ἀνατρέψουν καί τό σημερινό καθεστώς ἀναπροσαρμογής τῶν ἀποδοχῶν τους, κάτω
ἀπό τό ποσοστό τοῦ πληθωρισμοὺ καί
τῆς ὄαριᾶς φορολογίαςέ

” ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιᾶ καθαρή παγίδα. Ἡ
οἰκονομία, ὅπως ἐξελίσεται καί μέ τίς
πρόσθετες δυσκολίες πού θά ἁνακὺψουν
στόν μεταποιητικό τομέα ἀπό τήν ἐνταξη
στήν Εὐρωπαῖκή Κοινότητα, Θά ἀντιμετωπίσει ,ὁ π ω σ δ ή π ο τ ε ἀνεργία. Ἡ
ὑπαρξη ἀνέργων δέ 001 «συνετίσει»,
ὅπως πολλοί ἀπό τούς ἀριστοκρατες οἰκονομολόγους πιστεύουν, τούς μισθωτούς, γιά νά γίνουν μετριοπαθέστεροι
στίς διεκδικήσεις τους. Θά ἐντείνει
ἁπλῶς τούς κοινωνικούς ἀγῶνες. Ἀφοὺ,
οὔτε οἱ ἀνεργοι 001 δέχονται νά πεινᾶνε,
μιά καί ἡ φθίνουσα οἰκονομία δέ 001 ’ναι
σέ θέση νά τοὺς ἐπιδοτήσει ἱκανοποιητικά, οὔτε ὅσοι ἀκόμα ἐργάζονται Θά
συμφωνήσουν νά αὑξήσουν τήν παραγωγικότητὰ τους, χωρίς ἀνάλογες αὐξήσεις
καί στίς ἀμοιὸές. Θά ἐμπλουτιστοῦν,
ἐπιπλέον, οἱ διεκδικήσεις καί μέ τό αἴτημα τῆς μείωσης τοῦ χρόνου ἐργασίας,
γιά νά ὑπάρξει «χῶρος» νά ἀπορροφηθοῦν οἱ άνεργοι. Αὐτά ὅλα γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία θά σημαίνουν ἀσύμφορη
ἐπιόάρυνση ’ τοῦ κόστους λειτουργίας
της, μείωση τῆς ἀνταγωνιστικότητας τῶν
προϊόντων της, κλπ.

ΠΩΣ θά ἀντιμετωπιστεῐ ἡ ἀνεπιθύμητη, γιά τό κατεστημένο, ἐξέλιξη αὑτήξ
Μέ οἰκονομικοὺς χειρισμοὺς ἀποκλείεται. Ἡ «Θεραπευτική ἀγωγή» κατά τοῦ
πληθωρισμοῡ, μέ μείωση τῆς ἐθνικής
παραγωγικῆς δραστηριότητας, μέ ἀποθάρρυνση, δηλαδή, τῶν παραγωγικῶν
καί τῶν ἑπενδύσεων πού θά ὰλλάξουν τή
διάρθρωση τῆς ἐλληνικῆς ὄιομηχανίας,
ἀφαιρεῖ τή δυνατότητα προσφυγής οτήν
ἴδια τήν οἰκονομία γιά προστασία τοῖεἰσοδήματος τῶν ἐργαζομένων. · Δέν
ἀπομένει παρά ἡ ἀστυνομική ἀντιμετιῖ·πίση, ἡ ἄρνηση ἀναγνώρισης τοῦ δικαιώματος, ὅσων τραυματίζονται ἀπό
τήν ἀποτυχία τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς,
νά διώξουν ἀπό τήν ἐξουσία τούς ὑπιύΘυνους τῆς ἀποτυχίας. Νά, ἀπό ποῦ πηγάζει ὁ κίνδυνος ἐκτροπῶν ἀπό τή δημοκρατική -— ἐστω καί μέ τή οημερινή της
μορφή - τάξη. Νά, γιατί ἡ ἐπιδείνιικιη
τῆς οἰκονομίας 001 παρασύρει καί πρός
τήν πολιτική ἐπιδείνωση.
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ΠΑ.ΣΟ.Κ;
Μπροστά
στήν 6η Σύνοδο
τῆς Κ.Ε.
Τό κείμενα πού δημοσιεύουμε — καί πού ἀνήκει σέ στέλεχος τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ - ἔχει 16 εἰδικὸ του ἓνδιαφέρον 016 ὅτι
Θέτει κάποιους προὸληματισμούς ἐν ὄψει τῆς 6ης Συνόδου
τῆς Κ.Ε. τοῦ ΠΑΣΟΚ.
Οἱ κάθε εἴδους προὸλημοιτισμοί μέσα 016 χῶρο τοῦ
ΠΑΣΟΚ, ἔχουν ἓνα γενικότερο ἓνδιαφέρον, ἓισι ὅπως 16
κόμμα 611/06511111651011 σέ ρυθμιστική πολιτική δύναμη.

τοῦ Α. Μέλου

EINAI φανερό πώς 6 φετινός χειμώνας ἀπότελεῖ ἕνα ἀπό τά τελευταία, ἀν όχι τό τελευταῖο
στάδιο μιᾱς ὀλόκληρης Πολιτικῆς Περιόδου γιά
11'] χώρα. Ol κοινωνικοοικονομικές έξελίξεις καί
ol πολιτικές διεργασῖες στόν ὲλληνικό καί διεθνή χῶρο, φαίνεται ότι συντελοῦνται μέ γοργους ρυθμούς σε κατευθύνσεις που δημιουργοῡν ἐλπίδες καί θάζουν ἐρωτηματικά. Τά πολιτικό κόμματα συγκροτοῡν τίς δυνάμεις τους γιά
νά ὺλοποιήσουν καί ἐκφρόσουν τίς ἐπερχόμενες κοινώνικοπολιτικές ἀνακατατάξεις, τό καθένα με Θόση τούς στόχους του. Z' αὺτές τῖς
συνθῆκες τό μεγαλύτερο ἴσως ἐνδιαφερον ἀπό
φίλους καί ἐχθρούς συγκεντρώνει τό ΠΑΣΟΚ, τό
κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, τό
κόμμα που μεταδιχτατορικά πρόσδωσε μιά νέα
διασταση 011'9 πολιτικές ἐξελίξεις τῆς χώρας. Σέ
μιά ἐποχή, λίγο πρίν τήν 6η Σύνοδο τῆς K. Ἐπιτροπῆς του, μ’ ἓτοιμο σχεδόν τό κυ6ερνητικό
πρόγραμμα του καί τόν κατόλογο τῶν 611011117φίων του γιά τίς ἐκλογές, 016 ΠΑΣΟΚ έπικεντρώγεται ὴ πολεμική τῆς Δεξιᾱς, ὴ σκληρή κριτική τῆς υπόλοιπης Ἀριστερᾱς καί οἰ ἐλπίδες
ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων. Μέ τό ΠΑΣΟΚ πρόκειται ν’ ἀσχοληθεῖ καί τό παρακάτω ἀρθρο.
ΠΕΝΤΕ χρόνια μεταδιχτατορικῆς κυθέρνησης ἀπ’ 111 N60 Δεξιά
106 K. Καραμανλῆ, 16 6001K6 προθλήματα 106 έλληνικοῡ λαοῡ, 6x1
μόνο δέ φαίνονται v6 έχουν πάρει τό δρόμο τῆς λύσης τους, ἀλλά
ἀπεναντίας ὁξύνονται σ’ ὅλους τούς τομεῑς. 'H οἰκονομία καί γενικότερα 16 61011K6 611111560 1600 611500, 600 K01 6116 τήν ἀποψη τῆς
ὺποδομῆς, νοσεῖ σέ 606116 6v1106x1111K6 K01 γιά τήν ’ίδια 111 K6660νηση. Ol διεκδικητικές κινητοποιήσεις 106 λαοῡ κλιμακώνονταιγιά
ν’ ἀντιμετωπισθοῡν ὀλο καί 116 1116 σκληρά 116100. 'H έξωτερική πολιτική μέ ἀκρογωνιαῖο λίθο τόν ἀτλαντισμό καί τήν EOK ὁδηγεῖ σέ
μεγαλὺτερες ἀκόμα ὶμπεριαλιοτικές έξαρτήσεις καί πιέσεις, 6x1
μόνο στόν οίκονομικό-κοινωνικό τομέα, ἀλλά καί σέ σχέση μέ τήν
ῖδια τήν έδαφική ἀκεραιότητα τῆς χώρας. 'O 16109 6 110656009 106
ΠΑΣΟΚ πρόσφατα συνόψισε τήν 06010 106 πολιτικοῡ ἀδιέξοδουῑ
μἙσωτερικά μέ 111 σύζευξη κράτους καί παρακράτους, πού ἥδη
ἀποτελεῖ ἀπειλή γιά τήν κοινοθουλευτική δημοκρατία καί ἐξωτερικά μέ τήν έντεινόμενη ἀπειλή ἐνάντια στήν έθνική ἀνεξαρτησία
καί τήν έδαωικημάκεραιότητα».

Σ” ΑΥΤΕΣ τίς συνθῆκες εῖναι ἀπόλυτα φυσική ἡ συνειδητοποίηση
14

611' 16 λαό τῆς ἀνάγκης γι· -ἀλλαγή, Δυό χρόνια 11516 16 36% 1119
'A01015069 K01 6V0 χρὸνο 11516 111 νίκη της στίς δημοτικές έκλογές, ὅλα δείχνουν πῶς 0616 0611601v51. K01 δέν ὑπάρχει 666010,
6116 110665v6 6v110011011 611 6 6001K69 φορέας συσπείρωσης τῶν
δυνάμεων ἀλλαγῆς εἶναι τό ΠΑΣΟΚ. Τόσο μέ τόν-κ. Καραμανλῆ
έπικεφαλῆς τῆς Ν.Δ., ὅσα καί χωρίς αὑτόν, μέ διασπασμὲνο 16
κόμμα τῶν δελφίνων 1'1 ὂχι, 16 ΠΑΣΟΚ ἀντιμετωπῑζει τίς έπόμενες
έκλογές 06v κόμμα έξουσίας. Ἠ θορυθημένη Δεξιά, Παράλληλα 116
111 νέα κινδυνολογία γιά 16 ΠΑΣΟΚ, 11000110661 v6 ὺπονομεύσει 16
K6009 106 11600 611' 111 φημολογία γιά «πλακάκια». 'H 6116v111011
666010. 106 A. Παπανδρέου πρόσφατα 016 Ἠράκλειο, ὑπῆρξε K0τηγορηματικά ἀρνητική, ἀλλά τό σημαντικότερο 51v01 πῶς πέρα
ἀπΙ ὸποιεσδήποτε ταχτικές έπιλογές 106 ΠΑΣΟΚ, 11 ὁργανωμένη
του 66011 0615 ἀποπροσανατολίζεται, 0615 ζυμώνεται μέ τέτοιες
φῆμες. Λυπηρή ὅμως εἶναι ὴ ταχτική τοῦ ΚΚΕ 1106 θέλησε v6 110006016051 16 ΠΑΣΟΚ σάν έναλλαχτική λὺση τῆς Δεξιᾰς μέσα 016
σύστημα, γιά v6 πάρει κι 0616 111v 6n6v111011 106.
ΩΣΤΟΣΟ, ἡ δυνατότητα 11169 ριζικῆς ἀλλαγῆς στῆ χώρα 116 6001K6 φορέα 16 ΠΑΣΟΚ εἶναι 6V0 πρόθλημα πέρα 6116 δηλώσεις. Κι
6v 11 ἀλλαγή δέν εἶναι ἀπλᾱ 6V0 ζήτημα έκλογικοῡ ἀποτελέσματος
11 ἀκόμα 6V0 ζήτημα πρόσκτησης οὺσιαστικῆς Πολιτικῆς ἐξουσίας,
ἀλλά ένα ζήτημα πορείας καί οίκοδόμησης μετά ἀπ’ 06111. 1615 ἡ
ἀπάντηση 016 «πῶς», γίνεται 1116 δύσκολη. Ἀπαιτεῑ 111 συγκρότηση
τῶν πολιτικῶν ὅρων 0111 66011 τῶν ἀντιστοίχων κοινωνικῶν. Ἀπαιτεῑ 111 συγκρότηση καί ἀνάπτυξη τῆς στρατηγικῆς 106 K1v11110109.
866010, 6n' ὸρισμένες ἀπόψεις 01 6156v519 K01 16 K60161500 01
έσωτερικὲς συνθῆκες μετά τίς έκλογές 66 51v01 εὺνοῑκότερες ἀπό
τῶρα γιά τήν ἀνάτιτυξη τῆς στρατηγικῆς 106 ΠΑΣΟΚ.·Από ὁρισμένες ἀλλες ὅμως, θά εἶναι 016 δύσκολες. Θά ἀπαιτηθεῑ δηλαδή 6116
τῶρα ἕνα μίνιμουμ πολιτικῶν ὅρων γιά v6 ύλοποιηθεῑ ἡ δυνατότητα τῆς ἀλλαγῆς. “
ΤΟ ΠΑΣΟΚ 1169 6x51 δώσει 111 6001K11 στρατηγική του. Πάλη γιά
έθνική ἀνεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική ἀπελευθέρωση,
πολιτική δημοκρατία σέ 1116 6v611110 116 συγκεκριμένη ἐσωτερικὴ
συνοχή. Ἔχει προσδιορίσει σά μοχλό 061119 1119 πάλης τό διαρθρωμένο μαζικό κίνημα 016 πλαίσια τῆς Ἑθνικῆς-Λαϊκῆς Ἐνότητας
(Ε.Λ.Ε.). 'H EAE ἀποτελεῖ 6101 τήν πολιτική προϋπόθεση τῆς ἀλλαγῆς, τό πολιτικό μπλόκ τῶν δυνάμεων ἀλλαγῆς, 111 συνειδητή καί
δργανωμένη έκφραση τοῦ ἀντίστοιχου κοινωνικοῦ μπλόκ. Περιλα601v51 11' 06111 τήν έννοια. τήν ὁργανωτική καί πολιτική ἀνάπτυξη
τῶνμαζικῶν κινημάτων, 16 ἀγκάλιασμα τῆς κοινωνικῆς 660119 1119
ἀλλαγῆς, καθώς καί 111 συνεργασία τῶν προοδευτικῶν κομμάτων.
(Στό σημεῖο 0616 πρέπει v6 ποῡμε 611 16 ΠΑΣΟΚ θεωρεῖ ἀναγκαία
06111 111 συνεργασία μέσα 016 μαζικό κίνημα καί 01069 κοινούς
στόχους καί 51v0116 KKE 1106 ὺποθαθμίζει 111 011110010 1119 συνεργασίας, ταυτίζοντάς την 116 ἀνέφικτες έκλογικές συμπράξεις). Ὁ
6061169 συγκρότησης κι ἀνάπτυξης τῆς ΕΛΕ σχετίζεται μέ τό
ἀναγκαῑο μίνιμουμ τῶν πολιτικῶν ὅρων καί πρέπει νά προσδιορι0651 ἀρκετά ψηλός, ὥστε ν’ ἀνταποκριθεῑ 0119 6v0115v6115v59 6v—
160519 1119 ταξικῆς πάλης ἀμέσως 11516 τήν πολιτική ἀλλαγή.
ΣΤΕΝΑ κι ἀμφίδρομα δεμένη μέ τήν ἀνάπτυξη τῆς ΕΛΕ 51v01 11
συγκρότηση κι ἀνάτιτυξη 106 ΠΑΣΟΚ 06v 6001Ko6 6110K51115V1K06
1119 φορέα. Τόν περασμένο Φλεθάρη 11 511 Σύνοδος τῆς Κ.Ε. του,
καθόρισε 16 6001K6 χαρακτηριστικά 11169 1610109 συγκρότησης.
Μαζικό-ὸργανωμένο-πολιτικοποιημένο ΠΑΣΟΚ. Μαζικό 1600 γιά
τήν ἀριθμητική αϋξηση τῆς δύναμης του, 600 K01 v16 τήν ’ίδια 111v
ταξική του κι ἀκόλουθα τήν ίδεολογικοπολιτική του 6116010011.
Ὀργανωμένο τόσο γιατί ἡ ὁργάνωση 51v01 66v01111 K1 έργαλεῑο πα0611600119, 600 K01 γιατί μέσα της ἀλληλογονιμοποιοῡνται 16
πραγματικά δεδομένα καί 11 ίδεολογικοπολιτική γραμμή. Πολιτικοποιημένο τόσο γιατί 11 πολιτικοποίηση 51v01 ἀπαραίτητος ὅρος γιά
μαζική παρέμθαση, 600 K01 γιατί 51v01 ἀπαραίτητος ὅρος γιά έσωτερική δημιουργική συνεισφορά καί συνέπεια. Μιά τέτοια φυσιογνωμία γιά τό ΠΑΣΟΚ εἶναι ἀναγκαῖος καί ίκανός ὅρος v16 111v 6V6πτυξη τῆς EAE K01 τήν πραγματοποίηση τῆς ἀλλαγῆς. "E101 06
πολύ σημαντικό 606116 ὴ δυνατότητα ἀλλαγῆς 0111 χώρα ἀνάγεται
στήν ὺλοποίηση τῶν ἀποφάσεων τῆς 5ης Συνόδου. Ἀπ’ 06111 111v
ἀποψη τό ζήτημα 0616 51v01 ἕνα πάντα έπίκαιρο ζήτημα 1106 δέν
ένδιαφέρει μόνο τό ΠΑΣΟΚ, ἀλλά πρέπει v6 προθληματίζει 16v κα66v0 1106 110651 111v ἀλλαγὴ στόν 16n0. '
O ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΙΞΝΟΣ ἀπολογισμός τῆς μέχρι τώρα πορείας ὑλοποίησης τῶν ἀποφάσεων τῆς 5ης Συνόδου 66 1169 ένδιέφερε 6101
ὅλους, Κι ένα πλήρη ἀπολογιομό θά κάνει 666010 11 6111K51115v11 611
Σύνοδος καί θά 16v θέσει μπροστά 016 μέλη 106 ΠΑΣΟΚ καί 16
λαό. Μιά ἀμεση ἀπάντηση 016 ἐρώτημα, 6v 06169 ὑπῆρξε μέχρι
τῶρα ίκανοποιητικός 11 6x1, 111100016 0119 600169 5666v59 1‘6 6x51
ἀναλάθει τό ΠΑΣΟΚ, εἶναι δύσκολο v6 60651. A616 1106 11110006115

νά ποῡμε ἐἶναι ὅτι ή ύλοποίηση τῶν ἀποφάσεων τῆς 5ης Συνόδου
θρίσκεται σέ μιά πορεία. Ἀκὸμα 611 16 μέλη τοῡ-ΠΑΣΟΚ έκτιμοῡν
αὺτή τήν πορεία, 16 καθένα γιά τόν τομέα του, μά καί γιά ὅλο 16
ΠΑΣΟΚ, διαφορετικά. Ὺπάρχουν οί περισσότερο καί οί λιγὸτερο
εὺχαριοτημένοι. A0101 1100 αίσιοδοξοῡν K01 00101 πού αίσιοδοξοῡν
περισσότερο. Αύτοί πού πιστεύουν ὅτι έξαντλήθηκαν ὅλες ol
ύπάρχουσες δυνατότητες καί 00101 1100 Βλέπουν παραπέρα περιθώρια. ’

OI ΑΠΟψΕΙΣ αὺτές θέθαια, δέν ἀφείλονται μὸνο σέ έκτιμήσεις.
Ὀφείλονται-καί στήν ἀιττική τῶν διαφόρων τάσεων τοῡ ΠΑΣΟΚ,
Μιά. δεδομένη έξέλιξη οτή πορεία ύλοποίηοης τῆς ἀπόφασης τῆς
5ης Συνόδου έπιδρᾱ ἀναπὸφευκτα στά είδικά θάρη τῶν τάσεων
016 ΠΑΣΟΚ, K01 γιά κάθε δεδομένο στάδιο μιάς τέτοιος πορείας
κάθε μιά ἀπ’ αὺτές εἶναι περισσότερο ἡ λιγότερο ίκσνοποιημένη.
Κανένας θέθαια 016 ΠΑΣΟΚ δέν ἐπιθυμεῖ τήν ἀνακοπή τῆς ἀνάπτυξής του. Εἶναι ὡοτόσο διαφορετικές οὶ ίεραρχήσεις καί προτεράιὸτητες πού δίνονται 016 διάφορα ζητήματα 016 πλαίσιο τῶν
κοινῶν προσπαθειῶν. (Ἄλλωστε, ἠ ϋπαρξη τῶν τάσεων 016 ΠΑΣΟΚ
δέν εἶναι καινούριο ζήτημα. T6 ΠΑΣΟΚ ἀπ’ τήν ’ίδρυση του μᾱς έχει
κάνει γνωοτή τή θέση του πάνω 0' 0016. F10 16 ΠΑΣΟΚ ὴ ύπαρξη
τάσεων εἶναι δύναμη, ἀφοῡ μάλιστα, 016 μαζικό έπίπεδο τῆς ὁργάνωσής του, έλάχιοτα έκφράζουν συνειδητοποιημένα διαφορετικά
ταξικά συμφέροντα, ἀλλά κύρια διαφορετικὲς προθληματικές. ‘H
συνύπαρξη τῶν τάσεων καί 100 διαλόγου 016 ΠΑΣΟΚ εἶναι 6x1
ἀπλά ταχτικά, ἀλλά στρατηγικά ἀποδεχτή. ’Ὀχι σπάνια θέθαια, 6
τύπος τῆς Δεξιᾱς κάνει μιά σκόπιμη διάπρὲθλωση αὐτῆς τῆς πραγματικότητας «ἀποκαλύπτοντας» δμάδες καί φράξιες. Φαίνεται
ὅμως πώς ὁ καθένας 016 ΠΑΣΟΚ ὅχι μόνο θρίσκεται μακριά ἀπό
κάθε λογική ὁμοδοποίησης, ἀλλά οὔτε ἀσχολεῖται κάν μέ τέτοιες
«ἀποκαλύψεις».

ΑΛΛΑ, πέρα ἀπό ὸποιονδὴποτε ἀπολογισμό γιά τήν πορεία ἀνάπτυξης τοῡ ΠΑΣΟΚ, ὑπάρχει 16 ζήτημα τῆς προοτπικῆς της. Ἀπό τί
θά έξαρτηθεῐ ἡ παραπέρα ὑλοποίηση τῶν ἀποφάσεων τῆς 5ης
Συνὸδου καί τί προθλέψεις μποροῡν νά γίνουν σχετικά;
Η ΙΔΙΑ 1‘1 ἀπόφαση τῆς 5ης Συνὸδου δέν έχει ἀρκεοτεῑ 016v K0θορισμὸ τῶν πολιτικῶν στόχων καί τῶν ὁργανωτικὼν κατευθύνσεων τοῡ ΠΑΣΟΚ, Ἔχει έπιοημάνει καί σταθμίσει ἐλλείψεις, ἀδυναμίες, δυσκολίες, έπιλογές, προτεραιὸτητες, τρέχουοες 000K51μενικές δυνατάτητες, τήν κοινωνική πολυμορφία τοῡ ΠΑΣΟΚ, 16
600116 πολιτικῆς του ὸμοιόμορφίσς κλπ. Μέ 66011 0016 ἔχει καθορίσει μιά σειρά 6116 λειτουργίες, διαδικασίες καί συγκεκριμένσ K061'1K0v10 r100 ἀκριθῶς 0016 ἀποτελοῦν τη σύνδεοη τῆς συγκεκριμένης ύποκειμενικῆς δυνατότητσς τοῦ ΠΑΣΟΚ μέ τούς στόχους
1100 καθορίζει ή ἀπόφαση. Καί εἶναι οί ἀδηγίες αύτές ἀρκετά λετπομερειακές, ὥστε δέν ὑπάρχει περιθὼριο παρερμηνείας τους. Ἠ
’δημοκρατική διαδικασία, ἡ πειθαρχημένη λειτουργία, τά πλαίσια
ὲπίλυσης προθλημάτων καί ἀντιθέσεων (πάλη γιά ἑνότητα καί ὅχι
γιά κστακερματισμό, φωτισμὸς καί ὅχι συοκότιση τῶν ἀντιθέσεων,
διαδικασίες· χειραφέτησης καί πολιτικοπσίησης, προγράμματισμάς), 1‘1 στελεχική δουλειά, ἡ διεξαγωγή νομαρχιακῶν συνελεύσεων σέ τακτές προθεσμίες, τά οίκονομικά πλάνα κλπ. Στίς διαδικασίες αύτὲς 1'1 ἀπόφαση ἔχει δεσμεύσει 1600 16 60y0v0 100 ΠΑΣΟΚ, 600 K01 16 μέλη. [(01 16 παραπέρα προχώρημα τῆς ύλοποίηοης τῆς ἀποφάσης τῆς 5ης Συνόδου έχει νά κάνει μέ τή συνέπεια
καί τήν ἑνότητα τῆς προσπάθειας τῶν ὁργάνων καί τῶν μελῶν
ἀπέναντι 0' αύτές. 'O στόχος γιά ἕνα μαζικά-δργανωμένο-πολιτικοποιημένο ΠΑΣΟΚ, 6 στόχος γιά τή συγκράτηση κι ἀνάπτυξη τῆς
ΕΛΕ, 6 στάχος γιά τή ριζική ἀλλαγή, θά προχωρήσει 016 μέτρο πού
τά ὅργανα καί τά μέλη τοῡ ΠΑΣΟΚ θά κινοῦνται μέ συνέπεια στίς
έπιμέρους δδηγίες τῆς ἀπόφασης τῆς 5ης Συνόδου K01 016 μέτρο
πού Θά ένοποιοῡν τίς προοτιάθειές τους σ’ 0011'1 τη θάση. Χρειάζε101 ’ίσως νά παραθέσουμε έδῶ 16v έπίλογο τῆς ἀπὸφσσης αὺτῆς.
«'H ὺλοποίηση τῆς ἀπόφασης γιά τήν ὸργανωτική πολιτική προϋποθέτει ἀπ’ τή μεριά ὅλων τῶν ὀργάνων τοῦ κινήματος ἰδιαίτερη
προσπάθεια, 'H άπόφαση Θά μείνει νεκρό γράμμα üv δέν ἐφαρμοστοῡν μαζικές διαδικασίες γιά νά κατατοπισθοῡν τά μέλη, νά συνειδητοποιήσουν τίς ὺποχρεώσεις τους, καί νά δραστηριοποιηθοῡν
ἀνάλογα.. Ἠ Κ.Ε. καλεῖ ὅλα τά μέλη τοῦ κινήματος νάῖδουλέψουν
δραστήρια γιά τήν πραγμάτωση τῆς νέας ὀργανωτικής πολιτικῆς κι
έτσι v6 συντελέσουν ατή δημιουργία ὀργάνωσης που Θά εἶναι έγγύηση οτήν πορεία τοῦ κινήματος για τή ριζική κοινωνική άλλαγή».
ΤΟ ΠΑΣΟΚ (κι έμεῑς μαζί του) δέν έχει λόγους νά μήν αίσιοδοξεῑ.
'0 Πρόεδρος, τά δργανα κι ὅλα τά μέλη του έχουν δείξει ὅτι εἶναι
ἀποφασισμένοι νά έργσστσῡν με’ συνέπεια γιά τούς οτάχους τῆς
5ης Συνόδου, γιά τήν EAE, γιά τήν ἀλλαγή. Ι

’Ὀταν μιά κοπὲλα πρέπει
νά σπάσει ἓνοιν σιδερὲνιο
θώρακα πολιῶν ἀρχῶν
καί προκαταλήψεων

ολοι.
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Εκδοσεις Γλάρος

Ἡ Καρμονα, ίταλική πάλη τοῦ 15ου αἰώνα, περιορίζει
τή δραστηριοτητα τού πρίγκιπα Φὸσκα, πού φλέγεται ἀπό
φιλοδοξία, στά στενά 6010 τῆς Ἰταλίας. Γιά νά έκπληρώσει τίς ὑπέρμετρες φιλοδοξίες του πίνει 16 έλιξήριο τῆς
ἀθανασίας, 1100 πέφτει τυχαῑα 010 χέρια του. "E101, ἠ ζωή
του ταυτίζεται μέ τήν πραγμάτωση ένός πολιτικοῦ ἐργουῑ
Φροντίζει γιά τή δόξα τῆς πάλης, ἀλλά 16 μὸνο πού K0—
τορθώνει εἶναι v6 διευκολύνει τίς ἐπιχειρήσεις 100 6001λιᾱ τῆς Γαλλίας. Ἔπειτα καταφεύγει στήν Αὺστρία καί γίνεται μυστικοούμθουλος τοῦ Καρὸλου Πέμπτου. Ἀργοτερα ανοκαλύπτει νέες περιοχές τῆς Ἀμερικῆς καί 66
φτάσει ἡ στιγμή πού θά συχνάζει στοάς κύκλους τῶν
Ἐγκυκλοπαιδιστῶν. Θά πάρει μέρος στίς ἐξεγέρσεις τοῦ
1848, ὀί ἓρωτές του 86 τὸν κουράσουν καί μέσα του θά
θρονιάσει ἡ ἀδιαφορία. ’Ἐπαψε πιά ν’ ἀνήκει 016 ἀνθρώ-’
πινο εἶδος καί 16 Θλέμμα του διαπερνά 16 σύμπαν. Ἠ
ἀθανασία τοῦ Φοσκα εἶναι ἡ 1610 η ἀένση προσπάθεια τοῦ
ἀνθρώπου νά συλλάθει τίς αίώνιες ἀλήθειες τῆς ϋπαρξής
του.

Εκδόοεις Γ λάρος
Κεντρικη διάθεση - παραγγελίεςε
Θεμιστοκλέους 31 ο Ἀθήνα 142 ο Τηλ. 3618457
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Διέξοὸος στή χρόνια κρίση;
τοὺ Σταύρου Καρᾰ
Στό τεῦχος 130 τοῦ ΑΝΤΙ (21. 7.
79) ’ὁημοσιεύθηκε ἕνα ἄρθρο τοῦ K.
Λευκαὸίτη μέ τίτλο «Ἡ ὁεύτερη «B’
Πανελλαὼκή» καί πῶς
ἀποσοόήθηκε».
Ὁ ἀρθρογράφος
ἐπιχειρεῖ νά παρουσιάσει τίς
ὅασικές ὁιαφορές πού ὑπάρχουν
στό ΚΚΕ ἐσωτ. καί χρησιμοποιεῖ,
· γι’ αὐτό τό σκοπό, τίς ἀπόψεις πού
ἐκτίθενται σέ ὁύο ἄρθρα στήν
ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (τοῦ Στ.

Λευκαὸίτη στό τεῦχος 26 καί τοῦ
Γ ιάννη Ρέγκα στό τεῦχος 27),
καθώς καί τίς ἐξελίξεις πού
σημειώθηκαν τό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ
1979 στήν Ὀργάνωση Πειραιᾶ τῆς
Ε.ΚΟ.Ν. Ρήγας Φεραῖος. ·
Τό ὄασικό ‘
συμπέρασμα τοῦ ἀρθρογράφου εἶναι
πώς στό ΚΚ E ἐσωτ. ὑπάρχει χρόνια
κρίση πού ἀνακυκλώνεται καί πώς
μιά οὐσιαστική της ἀνάλυση θά
ἔπρεπε νά ἀναχθεῑ στίς
«ὁιαόικασίες τοῦ 1972-73», πράγμα

ΚΑΤΑ ΤΗ γνώμη μου τόᾰρθρο αὐτό τοῦ Κ. Λευκαδίτη
’ ἓθεσε μέγα-λης συμασίας προὸλήματα, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν 69θότητα ἦ ὅχι τῶν ἀναλύσεων πού κάνει. Ἐμενα μέ τήν έντύ-,
πωση πώς ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ ἐσωτ. θά ἤθελε νά ἐπωφεληθεῖ
ἀπό τήν εὐκαιρία πού δόθηκε μ’ αὐτό τό ἄρθρο, ὥστε νά τοποθετηθεῖ - μέ ἄρθρο κάποιου μέλους της ἤ κάπως ἀλλιῶς - 0’
01316 16 προὸλήματα, τά ὁποῖα μέ τή μιὰ ἤ τήν ἄλλη μορφή
ὂρίσκονται, σάν ἁγωνιώδη ἐρωτηματικά, στό 016116‘ ὅλων τῶν
μελῶν καί ὀπαδῶν τοῦ ΚΚΕ έσωτ. Ὑπῆρξε ὅμως μόνο ,μιά
ἀπάντηοη τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Κ.Σ. τῆς Ε.ΚΟ.Ν. Ρήγας
Φεραῖος (ΑΝΤΙ, τεῦχος 133 τῆς 31. 8. 79), περιορωμένη κυρίως στόι θέματα πού ἀφοροῦσαν τίς έξελίξεις στήν Ὀργάνωση
Πειραιᾶ τῆς Ε.ΚΟ.Ν. Ρήγας Φεραῖος. Ἔτσι τά 6001116 προὔλήματα πού έθεσε ὁ Κ. Λευκαδίτης ἔμειναν ἀναπάντητα. Καί
αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού μέ ὑποχρεώνει σέ μερικές έπισημάνσεις - ἀναγκαστικά ἀποσπασματικές, καθώς δέν ἐπιτρέπει ὁ
χῶρος - πού, ένῶ έκφράζουν τίς προσωπικές μου ἀπόψεις, θά
μποροῦσαν ἴσως νά πμὸάλουν σέ έναν 6αθύτερο καί γενικότερο προόληματισμό γιὰ τή διερεύνηση ἰδιαίτερα τῶν διεξόδων
ἀπό τή δύσκολη 1101601001] 11013 ὅρίσκεται σήμερα τό ΚΚΕ
εσωτ. -

"Eva πλαστό δίλημμαε
Μέ τό ΠΑΣΟΚ ἤ μέ 16 KKE έξς
O K. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ φαίνεται νά πιστεύειπώς τό 6001116
θέμα πού ἀντιμέτωπίζει σήμερα τό ΚΚΕ έσωτ. εἶναι μέ ποιόν
θὰ συνταχθεὶς μέ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ἢ μέ τό KKE έξ; Εἶναι χαρακτηριστικός ἀκόμα καί ένας ὑπότιτλος στό ἄρθρο του (((Συμμαχία μέ τό ΚΚΕ ἤ μέ τό ΠΑ.ΣΟ,Κ.;»). Πιστεύω πώς 01316 16
συμπέρασμα δέν εἶναι σωοτό. Ὑπάρχει πραγματικά μιά τὰση
016 KKE 60031., πού ὑποὸιὸάζει τόν αὐτοτελή ρόλο τοῦ κόμματος στό έπίπεδο τῆς «ὅοηθητικῆς δύναμης» γιά τή «διόρθωση»
τῆς γραμμῆς τοῦ ΚΚΕ ἐξ. Μιά τάση πού ἀντιμετωπίζει σάν
«συγγενική» δύναμη 16 KKE ἐξ καί δέν ὅλέπει καθόλου «μέ
κακό μάτι» μιά ένίσχυσή του, γιατί ἒτσι ένισχύεται μιά δῆθεν
«σταθεροποιητική δύναμη τῆς δημοκρατίας», ἀλλά καί «16
κομμουνιστικό κίνημα» πού ἡ τάση αὐτή τό ἀντιλαμὸάνεται
06v έναν ἑνιαῐο χῶρο. Μιά τάση πού καταλήγει νά θεωρεῖ σήμερα σάν κύριο καθῆκον τοῦ KKE έσωτ. τήν ένθάρρυνση

πού ὁὲν· ἔχει γίνει. Τό ἀποτέλεσμα
εἶναι νά ἐκκρεμεῑ ἡ λύση θεμάτων
πού τέθηκαν πρίν 7 χρόνια,
ἀναστέλλοντας πολλές λειτουργίες
καί ἀνακόπτοντας τίς ὁυνατότητες
«ἑνός φορέα πού εὐαγγελίστηκε τήν
πολιτική καί ἰὸεολογική ἀνανέωση».
Αὐτό - κατά τόν ἀρθρογράφο
πάντα - θέτει σέ ἀμφισόήτηση τήν
ἀξιοπιστία τῆς ἐπαγγελίας «γιά
συσπείρωση τῶν “ἀνανεωτικῶν
ὁυνάμεων” καί πέρα ἀπό τά στενά
κομματικά πλαίσια».

60011.). Κλιμακώνεται σέ έναν εὐρύτερο κύκλο στελεχῶν τοῦ
ΚΚΕ έσωτ. οἱ ὁποῖοι στό ὄνομα τοῦ ρεαλισμοῦ καί τῆς «ἀναγνώρισης τῆς πραγματικότητας», σπρώχνουν στήν παραίτηση
ἀπό τούς διακηρυγμένους προγραμματικούς στόχους τοῦ KKE
έσωτ., στήν παραίτηση οὐσιαστικά ἀπό τό ἴδιο τό νόημα τῆς
ὕπαρξής του πού συνίσταται στό νόι έκφράσει 16 κομμουνιστικό κίνημα τῆς χώρας μας, κατευθύνοντόις 10 σέ μιά καινοί·ρια ἀνανεωτική πορεῖα.
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ὅμως α’ αὐτή τήν τὰση τῆς οὐσιαστικῆς συνθηκολόγησης μέ τό ΚΚΕ ἐξ δέν ὀρθώνεται καθόλου - 06v ἀντί
6αρο δῆθεν - μιά τάση μονιμότερης συμπαραταξης τοῦ KKI
έσωτ. μέ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αὐτός ὁ ἰοχυρισμός ἀποτελεῖ ἁπλυι
στευση πού ὁδηγεῖ σέ πολύ λαθεμένα συμπεράσματα. Κατά την
γνώμη μου, ὅσοι τυχόν μέσα στό KKE έσωτ. ὃλέπουν ἓτσι τι)
πρόὸλημα, ὅρίσκονται ἐπίσης σέ μιὰ κατεύθυνση ἄρνησης τοι·
αὐτοτελοῦς ρόλου τοῦ ΚΚΕ ἐσωτ, ὅπως καί αὐτοί πού ὂλί
πουν τό KKE έσωτ. σάν ἁπλό «διορθωτικό ὲργαλεῐο» γιω
«διαφοροποιήσεις» στό KKE ἐξ.
ΤΟ ΥΠΑΡΚΤΟ, 16 6αθύτερο πρόόλημα πού ὅρίσκεται στή
6όιση τῶν σημερινῶν δυσκολιῶν τοῦ ΚΚΙΞ έσωτ. εἶναι τό πρό6λημα τῆς οἰκοδόμησής του σέ ἕνα πραγματικὰ ἐργατικό ἐπαναστατικό κόμμα μέ μιά ἀντίστοιχη συνείδηση στίς γραμμές
του γιά τά πολιτικά του καθήκοντα. "000 01316 16 πρόόλημα
δέν κατορθώνεται νά λυθεῖ, ὅσο δηλαδή 16 KKE ἐσωτ. θά
παραμένει κυρίως ἕνα κόμμα, μονοδιόιστατο, μέ τήν προσοχή,
δηλαδή, στραμμένη σχεδόν ἀποκλειστικὰ σέ πολιτικές διακηρύξεις τῶν κορυφῶν, εἴτε αὐτές εἶναι «οἱ στόχοι τοῦ Ἐθνους»
τοῦ 1974, εἴτε «16 πρόγραμμα τῆς δημοκρατικῆς διεξόδου» τοῦ
1979, χωρίς νά κατορθώνει v6 συνδεθεῖ μέ τό μαζικό λαϊκό
κίνημα - πρᾶγμα πού ἐπίσης δέν εἶναι μιόι διακήρυξη, ἀλλὰ
ένας έντελῶς διαφορετικός τρόπος ἰδεολογικοπολιτικῆς καί
ὀργανωτικῆς οἰκοδόμησης τοῦ κόμματος, μιά ἄλλη κατεύθυνοη
στίς όργανώσεις του, ἄλλα κριτήρια (ἰδεολογικοπολιτικόι, ἀγωνιστικά καί ἀποτελεσματικότητας στή δράση) έπιλογῆς τῶν
στελεχῶν του α’ ὅλη τήν κλίμακα - οἱ σημερινές του δυσκολίες
θά γιγαντώνονται, ἀντί νά ξεπερνιοῦνται. Ἡ «χρόνια κρίση»
τοῦ KKE έσωτ. γιά τήν ὁποία μιλάει ὁ Κ. Λευκαδίτης 6910115—
101 ἀκριὸῶς 0’ 01316 τό σημεῖο.

’Πῶς διαμορφώθηκαν ἱστορικά τά σημερινά προ«διαφοροποιήσεων» στίς γραμμές τοῦ KKE ἐξ. Αὐτή ἡ 1601] 6λήματα τοῦ ΚΚΕ έσωτ.;

δέν ἐπιφράζεται μόνο μέ τίς χωρίς προσχήματα ἀπόψεις τοῦ Στ.
Λευκαδίτη στήν ΚΟΘΕΠ καί μέ τίς ἀντίστοιχες (nm/01101611):
πες μᾶλλον) ἀπόψεις τοῦ Σ. Βαλντέν (ὃλ. προσυνεδριακό διάλογο στήν «Αὐγή», πρίν ἀπό τό 20 (100) Συνέδριο τοῦ ΚΚΕ
16

FIA NA μπορεῐ κανείς νά ἀηιληφθεῖ τίς πραγματικές σημερινές δυσκολίες τοῦ ΚΚΕ έσωτ, καί τίς προοπτικές του, χρειάζεται κάτι παραπάνω ἀπό τήν ἁπλῆ ὑπογράμμιση τῆς ϋπαρξης

ἢ

δυό διαφορετικῶν ἀπόψεδν ’σέ δυό ἄρθρα τῆς ΚΟΘΕΠ καί
ἀπό τήν περιγραφή τῶν γεγονότων στήν Ὀργιάνωση Πειραιᾶ
τῆς Ε’ΚΟΝ. Ρήγας Φεραῖος. Γιατί, ἂν αὑτά τά περιστατικά
ἀποσπαστοῦν ἀπό τό ὑπόὸαθρό τους, ἀπό τίς καταστάσεις πού
έχουν ἱστορικά διαμορφωθεῐ σ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ὕπαρξης
τοῦ ΚΚΕ ἐσωτ. εἶναι πολύ δύσκολο νά έρμηνευτοῦν σωοτά.
ΤΟ KKE έσωτ. προέκυψε μετά τήν διάσπαση τοῦ 1968, όχι
γιά νά προσθέσει μιά ἀκόμα όμάδα στίς ἤδη ὑπάρχουσες κομμουνιστικές συσπειρῶσεις. Διεκδίκησε ἀπό τήν πρώτη στιγμή
τό κομμουνιστικό κίνημα σάν σύνολο, γιά μιά καινούρια ἀνανεωτική πορεία. Καί ἡ σημερινή του ὀρθή διακήρυξη πῶς ἡ
ἑνότητα τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος δέν μπορεῖ νά ἀποκατασταθεῖ παρά μόνο οτή 6άση τῆς νίκης τῶν ἰδεῶν τῆς ἀνανέωσης, ἀποτελεῖ έμμονή ἤ μᾶλλον ἐπιστροφή ——. φραστική τουλάχιστο, ἒπειτα ἀπό τρομερές ἀσυνέπειες καί ταλαντεύσεις
στήν πράξη, πού στοίχισαν ὅαρύτατα - a’ αὐτή τήν ἀρχική κατεύθυνση.

ΔΕΝ ANHKEI στίς προθέσεις τοῦ σημερινοῦ ἄρθρου ἡ διερεύνηση τῶν «διαδικασιῶν» τοῦ 1972-73 στίς ὁποῖες ἀναφέρεται ὁ Κ. Λευκαδίτης, παρά τό γεγονός ὅτι μιά τέτοια διερεύνηση θά φώτιζε ἀρκετά τό πῶς καί τό γιατί ἡ κατάσταοη στό
ΚΚΕ έσωτ. διαμορφώθηκε, ὅπως διαμορφώθηκε. Γιατί ἄν θέλουμε νά ἀκριὸολογοῦμε ἡ «πρωτογενής» αἰτία δέν εἶναι αὐτές
καθαυτές οὔτε οἱ «διαδικασίες» έκεῐνες. Τό πραγματικό γεγονός εἶναι πῶς οἱ δυνάμεις πού ὑπῆρχαν στό έλληνικό κομμου-νιστικό κίνημα τό 1968 ἀποδείχθηκαν τελικά - ὅχι ἀπό ἀριθμητική, ἀλλά ἀπό ποιοτική άποψη, ἀπό ἀποψη ῑὸεολογικοπολιτικῆς ὡριμότητας - κατώτερες ἀπό τίς ουγκεκριμένες ἀπαιτήσεις μιᾶς τέτοιας έπανάστασης στό κίνημα, ὅπως αὐτή πού
διακήρυξε τό KKE έσωτ. Αὐτές οἱ ἴδιες οἱ διαδικασίες τοῦ
1972—73, παρά τό ὅτι δέν ἧταν «νομοτελειακές», ὲντάσσονται
a’ αὐτή τήν πραγματικότητα, πού ἁποτέλεσε προϋπόθεση γιά
τήν έπιὸολή τους, πράγμα πού τώρα πρέπει πολύ ὅαθύτερα νά
διερευνηθεῖ. Καί ὅταν μιλᾶμε γιά μιά τέτοια ποιοτική ἀνεπάρκεια, ôév έννοοῡμε μόνο τό γενικά πολύ χαμηλό ἰδεολογικοπολιτικό ἐπίπεδο τῶν κομματικῶν δυνάμεων, Ἔχουμε κυρίως
ὑπόψη τό ὅτι δέν εἶχε διαμορφωθεῖ, πρίν ἀκόμα ἀπό τήν διάσπαση, ἕνας πυρῆνας στελεχῶν μέ τό ἀναγκαῖο ἡγετικό κύρος
καί μέ ἑνότητα ἀντιλήψεων γιά τό δρόμο πού έπρεπε νά ἀκολουθηθεῐ, μέ μιά λίγο πολύ κοινή κατανόηση τῶν 6ασικῶν χαρτακτηριστικῶν ἑνός ἀνανεωμένου κομμουνιστικοῦ ὀργανισμοῦ
καί τῆς γενικῆς πολιτικῆς του κατεύθυνσης.
OI ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΕΣ «διαδικασίες» τοῦ 1972—73
ἓδωσαν ένα ἀποφασιστικό πλῆγμα σέ μιά ὂασανιστική προσπάθεια ἐκ τῶν ὕστέρων έστω διαμόρφωσης ένός τέτοιου πυρήνα στελεχῶν. Ἀνέτρεψαν καί ἐκμηδένισαν, ὅχι μόνο μέ τόν
τρόπο τῆς ἀπολίτικης καί ἀποϊδελογικοποιημένης διεξαγωγῆς
τους, ἀλλά καί μέ τή νοοτροπία πού έγκαινίασαν, ὅλα τά ἰδεολογικοπολιτὶκά κριτήρια γιά τήν ἀνάδειξη τῆς ἡγεσίας, ἀπό τή
σκοπιά τῆς συγκεκριμένης πάλης γιά μιά κομμουνιστική ἀνανέωση (πράγμα πού συνεχίστηκε καί στά δυό συνέδρια τοῦ
ΚΚΕ έσωτ.), μέ ἀνυπολόγιστες ἀρνητικές συνέπειες γιά τήν
διαμόρφωση γενικότερα τοῦ ἀγωνιστικοῦ — έπαναστατικοῦ χαρακτῆρα ποῦ κόμματος. ”Ανοιξαν τό δρόμο γιά τή «νόμιμοποίηση» καί τήν προώθησῃ σάν «ἀνανεωτικῶν» δῆθεν, ὅλων
ἐκείνων τῶν ἀντιλήψεων πού στέκουν μηδενιστικά ἀπέναντι
στό προηγούμενο έργο καί τίς παραδόσεις τοῦ έλληνικοῦ κομμουνιστικοῡ κινήματος καί ἀρνοῦνται, ἀπό τίς θέσεις τοῦ μικροαοτικοῡ φιλελευθερισμοῦ, τά επιὸεὸαιωμένα στήν πράξη
ὅασικά χαρακτηριστικὰ ένός έπαναστατικοῦ ἐργατικοῦ κόμματος καί τῆς πολιτικῆς του. Καί, τό κυριότερο, οἱ «διαδικασίες»

- τοῦ 1972-73 έδρασαν ἐντελῶς ἀντίθετα ἀπό τήν κατεύθυνση
μιᾶς ἀπόλυτα ἀναγκαίας συσπείρωσης τοῦ στελεχικοῦ δυναμικοῦ τοῦ κόμματος, έγκαινιάζοντας μιά ουνεχιζόμενη· μεθοδολογία ἀντιπαραθέσεων κάποιων «νικητῶν», σέ ὅάρος κάποιων
«νικημένων» καί ἀνακυκλώνοντας στήν πράξη μιά παλιά γνωστή νοοτροπία περί τοῦ «ἀναντικατάστατου» μιᾶς συγκεκριμένης ἡγετικῆς ὁμάδας - στό ὄνομα πάντα κάποιων «κινδύνων»
ἢ κάποιων «ἀδιεξόδων» - πού ἀνατρέπει τά Ιἴδια τά ὂάθρα
μιᾶς πραγματικῆς δημοκρατικῆς λειτουργίας.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ αὐτῆς τῆς κατεύθυνσης πού δόθηκε ’
στό κόμμα φάνηκαν πολύ "ev-rova ἰδιαίτερα μετά τή μεταπολίτευση. Τό ΚΚΕ ἐσωτ. έμφανίστηκε νά μιλάει στό έθνος χωρίς
νά ἑνδιαφέρεται πῶς θά μιλήσει στούς έργαζόμενους. Φάνηκε
νά πιστεύει στήν ἀκατανίκητη, δῆθεν, δύναμη καί πειστικότητα
τῶν γενικῶν διακηρύξεών του γιά ἀποφυγή τῆς πόλωσης, γιά
τήν ύπεράσπιση τοῦ ἔθνους καί τῆς δημοκρατίας, γιά τήν πιό
πλατιά ἑνότητα, γιά τό δημοκρατικά δρόμο πρός τό σοσιαλισμό
κλπ. Καί δέν ἔδειξε νά ἀντιλαμὸάνεται κάν πῶς ὅλα αὐτά, πού
εἶναι πολύ σωστά ὅταν ὑποστηλώνονται ἀπό ένα δραστήριο
ὲργατικό κίνημα, πού παλεύει σέ συγκεκριμένα μέτωπα, ἀντηχοῦν ἀντίθετα σάν γλυκανάλατες μικροαστικές αὐταπάτες,
ὅταν δέν συνοδεύονται μέ μιά συνεχή προσπάθεια ἀνάπτυξης
κινημάτων τῶν μαζῶν a’ ὅλους τούς τομεῖς καί ἀντίστοιχης οἰκοδόμησης (ἰδεολογικοπολιτικῆς καί ὀργανωτικῆς) τοῦ κόμματος.
ΜΕΣΑ Σ’ AYTO τό πλαίσιο, συντελέστηκε μιά ὅαθιά παραμόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τοῦ ΚΚΕ έσωτ. πού συμόάδισε μέ τή
ὅαθμιαία του ουρρίκνωση, μέ τήν ἀπώλεια τῆς έμπιστοσύνης
εὐρύτατων μαζῶν στήν ἱκανότητά του ν’ ἀναδειχτεῖ στό φορέα
μιᾶς πραγματικά κομμουνιστικῆς πολιτικῆς, Γιατί τελικά μιά
τέτοια πολιτική δέν κρίνεται ἀπό τό ἀν κάποιεςηπολιτικές
διακηρύξεις, ἀναλύσεις καί προτάσεις εἶναι γενικά καί
λογικά ὀρθές. Κρίνεται κυρίως ἀπό τό ὄιν καί κατά πόσο - μαζί
μ’ ὅλα αὐτά - κατορθώνει νά συνδέει αὐτές τίς διακηρύξεις μέ
τό έπίπεδο, μέ τά αἰτήματα καί τά κινήματα τῶν έργαζόμενων
κυρίως μαζῶν, ἀπό τό ἄν καί κατά πόσο δίνει ουγκεκριμένες
ἀπαντήσεις καί ἀγωνιστικές διεξόδους στά συγκεκριμένα αἰτήματα τοῦ λαοῦ σ’ ὅλα τά μέτωπα ὅπου τά συμφέροντά του συγκρούονται μέ τήν πολιτική τῶν μονοπωλίων καί τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, ἀπό τό ἀν καί κατά πόσο, δηλαδή, δίνει προτεραιότητα ὅχι σάν διακήρυξη ἀλλά στήν πράξη - στό ὀργανωμένο καί
δραστήριο κίνημα τῶν μαζῶν, ἀνεὸάζοντας τήν πολιτική τους
συνείδηση.
ΧΩΡΙΣ AYTO τό κριτήριο, καλλιεργεῖται ὃαθμιαῑα μιά άλλη
ἀντίληψη περί πολιτικῆς, πού κινεῖται στό έπίπεδο μόνο τῶν
γενικῶν διακηρύξεων καί πάνωάπό τίς μάζες. Αὐτό ὁδηγεῖ
λ.χ. στό νά διαπιστὼνεται πώς ἡ πολιτική τοῦ ΚΚΕ έσωτ. ἄν
καί σωοτή, εἶναι δύσκολο νά κατανοηθεῖ ἀπό τό λαό, ἤ πῶς ὁ
λαός «δικαιοῦται νά σφάλλει», γιατί προφανῶς ὑπάρχει ἡ αἴσθηση πῶς ἀπό τήν πλωρά τοῦ ΚΚΕ ἑσωτ. ὅλα έχουν γίνει
σωστά, μέ τίς διακηρύξεις.
ΟΡΓΑΝΙΚΑ συνυφασμένη μ’ αὐτή τή διαδικασία, ὑπῆρξε ἡ
έξέλιξη στό ἴδιο τό ΚΚΕ ἐσωτ. μέ τίς ταλαντεύσεις πρός ὁράματα κάποιου «πλατιοῡ φορέα» καί κάποιας «πλατιᾶς» έφημερίδας του, μέ τήν χτυπητή - κραυγαλέα μᾶλλον - ἀπῶθηση
τῶν στοιχείων πού συγκροτοῦν τήν παράδοση τοῦ παλιοῦ
ένιαίου ΚΚΕ, μέ πολυάριθμες έκδηλώσεις συμφιλιωτισμοῦ
πρός τό KKE ·έξ.- στό ὄνομα πάντα ἑνός κακῶς έννοούμενου
ρεαλισμοῦ καί ὑπαγορευμένες κυρίως ἀπό τήν μή ουναίσθηση
τῆς ἀνάγκης γιά διεκδίκηση τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος μέ τήν ἀποδοχή τοῦ εὐρωκομμουνισμοῦ σάν φιλελεύθερων διακηρύξεων μέ τήν ταυτόχρονη ὑποὸάθμιση τῶν στοιχείων πού
τόν συνδέουν σταθερά μέ τό ἐργατικό κίνημα.
OAA AYTA έτειναν στή διαμόρφωση ἑνός κόμματος γενικῶν μόνο πολιτικῶν έπιλογῶν έκ τῶν ἀνω μέ τήν ὑποτίμηση
τῆς θεωρίας καί τῆς ἀνάγκης σταθερῆς ἰδεολογικής του διαμόρφωσης, μέ χαλαρή ὀργάνωση ὅπου τά «στελέχη ἐπιφανείας» παίζουν προέχοντα ρόλο, διαμορφώνοντας μιά γενικότερη ἀνάλογη συνείδηση στό ΚΚΕ ἑοωτ. .
ΠΙΣΤΕΥΩ πώς ἡ γνώση τῶν καταοτάσεων πού περιγράφονται πιό πάνω εἶναι ἀναγκαία γιά μιά ὀρθή έκτίμηοη τῶν ὅασιῂ
κῶν διαφορῶν πού έχουν δημιουργηθεῖ οτό ΚΚΕ έσωτ. καί γεγονότων ὅπως αὐτά πού χρησίμευσαν σάν ἀφετηρία οτίς ἀναλύσεις τοῦ K. Λευκαδίτη.

Γιόι μιά ὲλπιδοφόρα διέξοδο
O K. AtYKAAl'l'HX μιλάει γιά χρόνια κρίση στό KKE
έσωτ. Ἀπό μιά ὁρισμένη ὄποψη ὁ χαρακτηρισμός δέν εἶναι
λαθεμένος. vAv θέλουμε ὅμως νά εἴμαστε ἀκριὸέστεροι γιὰ τό
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«στίγμα» πού ὂρίσκεται σήμερα τό KKE ἐσωτ., θα μπορούσαμε
νά ποῦμε πώς διανύει μια περίοδο πολύ δαοανιστικῆς - αν καί
ἀντιφατικῆς κάποτε - συνειδητοποίησης στίς γραμμές του γιά
τή ὅασική παραμοόρφωση στῆν ὁποία ἔχει ὁδηγηθεῐ. Θα γίνει
ἄραγε αὐτό ἡ ἀρχή μιάς σωτήριας διαδικασίας για μια ὂαθύῂ
τερη ἀλλαγή, έοτω ’καί «στίς δώδεκα παρα πέντε»; Αὑτό εἶναι
τώρα τό πρόόλημα.
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ χίμαιρα τῆς ἐπιδίωξης καποιας «εὐρύτητας» ἐξω ἀπό τό ἐργατικό κίνημα καί σέ ἀντιπαραθεοη μέ
τόν κομμουνιστικό χαρακτῆρα πού έχει διακηρύξει τό ΚΚΕ
ἐσωτ, ξῆελάει πολύ λίγους πια ἀπό τή ὃαση τοῦ κόμματος.
Ἔχει ἐπίσης, σέ πολύ μεγάλο 6αθμό, μείνει ἐκθετη καί ἀνυπόληπτη ἡ τάση τῆς συγκόλλησης μέ τό ΚΚΕ ἐξ. καί τοῦ δῆθεν
«ρεαλισμοῦ» πρός τό ΚΚΣΙΞ, πραγμα πού ὑποχρεώνει αὐτή τήν
ταση νά δείχνει πιό καθαρά «τά χαρτιά της» για να ὑπερασπιστεῖ χωρίς ψευδώνυμα πιά τά ἐπιχειρήματα της. Δέν εἶναι
ὅμως αὐτά τά στοιχεῖα ἀρκετά για νά -μιλήσουμε γιά μια σο6αρή ἀλλαγή στῆ συνείδηση πού έχει διαμορφώοειλτό ΚΚΕ
ἐσωτ. Πολύ περισσότερο πού γιά μια τέτοια ἀλλαγή ἀπαιτεῑται
ἐπίσης μια θαρραλέα - ἀλλά δυστυχῶς ἀνύπαρκτη μέχρι σήμερα - αὐτοκριτική στάοη ἀπό τό ὃαοικό ἡγετικό πυρῆνα τοῦ
KKE ἐσωτ. για τήν πορεία τοῦ κόμματος ἀπό τή μεταπολίτευση
μέχρι οήμερα.
ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ, τό ἀντικειμενικό γεγονός πού δέν ἐπιδέχεται ἀμφιοόήτηση εἶναι πώς ἀν τό KKE ἐσωτ. ὁδηγηθεῑ
οτήν οὐσιαστική ἐξαφάνιση, ἡ ὑπόθεση τῆς ἀνανέωσης τοῦ έλληνικοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος θα δεχτεῖ ἕνα θανασιμο
πλῆγμα, ἀπό τό ὁποῖο κανείς δέν μπορεῐ νά προὸλέψει σέ πόσα
χρόνια - ἠ καί δεκαετίες - καί κάτω ἀπό ποιές προῦποθέσεις
θα μπορέσει, κατα καποιον τρόπο. νά συνέλθει. ”Οσοι ὀνειρεύονται «διαφοροποιήσεις» στό KKE ἐξ, αν μέν εἶναι πολύ
νέοι συγχωροῦνται λόγω ἀγνοίας, ἀν δέ εἶναι μεγαλύτεροι, καλύπτουν ἁπλῶς μέ τέτοιους ἰσχυριομούς τήν ούσιαστική τους
συνθηκολόγηση μπροστα στό KKE ἐξ καί τήν ἡγεσία τοῦ
ΚΚΣΕ. Γιατί, κανείς δέν δικαιοῦται νά ὑποτιμάει τό ὃάθος καί
τόν ἀγεφύρωτο χαρακτῆρα τῶν διαφορῶν πού ὁδήγησαν στή
διάσπαση τοῦ 1968, καθώς καί τή συνείδηση ἀπόλυτης ἐξάρτηοης ἀπό τό ΚΚΣΕ πού ἀποτελεῖ τήν 6ασική ίδεολογική ραχοκοκκαλια τοῦ ΚΚΕ ἐξ, καθορίζοντας χωρίς καμια παραχώρηοη, ἔστω καί σέ πεῖσμα ὅλων τῶν ἀναγκῶν ἀναπτυξής ἰου,
τό ρόλο πού ἔχει ἀναλαὸει να παίξει στήν Ἑλλάδα τό κόμμα
αὑτό. Καί ἐδῶ ἀκριόώς γίνονται ἀπόλυτα ἀνεδαφικοί ὁποιοιδήποτε παραλληλισμοί τοῦ KKE ἐξ καί τῶν προοπτικῶν του μέ
κόμματα αλλων χωρῶν πού διαφοροποιήθηκαν πρός τόν εὑρωκομμουνισμό.
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ὅσοι προσδοκοῦν «καινούριους φορεῖς» τῆς
«ἀνανέωσης» καί μάλιστα θεωροῦν ἐμπόδιο τήν ὕπαρξη τοῦ
KKE ἐσωτ., ἁπλουστεύουν ἕνα πολὺ πιό σύνθετο πρόόλημα.
Πρόκειται για δυνάμεις - «προσωπικότητες» κυρίως — πού
στέκονται έξω ἀπ’ τό KKE ἐσωτ. καί ἀπό τήν ἐσωτερική προσπαθεια για τό ξεπέραομα τῶν ἀδυναμιῶν του καί προτείνουν
σαν γιατροσόφι διαφορες «ἀριστερές» διορθώσεις οτή γενική

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΗΝ «AYI'H»:

«T6 σχῆμα τοῡ ἐμφυλίου πολέμου»
ντοκουμὲντα καί κείμενα πού πρώτη φορά έρχονται στὸ φῶς, παρουσιασμένα ἀπό 16v i010pIK6 Φιλ. Ἠλιού.

ΑΥΓΗ

Ἠ δική σου φωνή
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πολιτική γραμμή τοῦ KKE ἐσωτ. (ὃλέποντας ἐκεῖ τό, «λάθος»),
μέ τήν ἀπαραίτητη πάντα ουμπλήρωση πώς χρειάζεται ἓνας
«καινούριος φορέας» πού Υνά τούς χωράει καί τούς ἵδιους σάν
ὂασικές «ἡγετικές συνιστῶοες».
ΚΑΓΙΟΙΟΙ κατηγόρησαν τόν γράφοντα πώς κανει «κατήχηση» για τήν ἀνάγκη ὕπαρξης κομμουνιστικοῦ κόμματος. Μέ
κίνδυνο νά ξανακατηγορηθώ, θέλω νά τονίσω τή γνώμη μου
πώς, αν ἐχουμε σάν ζητούμενο τήν οἰκοδόμηση ἐνός κομμουνιστικοῦ κόμματος, αὐτό δέν μπορεῖ νά εἶναι —— καί μάλιστα στα
1979 - μια ὁμοσπονδία «προσωπικοτήτων» πού δέχονται, μέ
τόν τύπο μιᾶς διακήρυξης, δύο ή τρεῖς ὅασικές προτάσεις καί
έχουν δῆθεν έτσι μια μίνιμουμ ἑνότητα οτόχων. Πολλές «ταμπέλες» μποροῦν νά δημιουργηθοῦν έτσι, ἀλλά μόνο κομμουνιστικό κόμμα (δηλαδή ἕνα ἐπαναστατικό έργατικό κόμμα) δέν
μπορεῐ μέ τέτοιες μεθόδους νά δημιουργηθεῐ. Γιατί ἁπλούστατα, αὐτή ἡ «ὁμοσπονδία τῶν προσωπικοτήτων» δέν μπορεῐ
ποτέ να ἀποκτήσει τό κῦρος ἡγετικοῦ πυρῆνα ένός κομμουνιστικοῦ κόμματος, οὔτε να ἐμπνεύσει ἤ νά ἐπηρεάσει τό ἐργατικό κίνημα.
ΠΙΣΤΕΥΩ πώς δέν πρέπει να παραὸλέπεται τό γεγονός ὅτι
σήμερα δέν ὑπάρχει ἄλλο κόμμα ἐκτός ἀπό τό ΚΚΕ ἐσωτ. πού
νά μάχεται τό ΚΚΕ ἐξ. μέσα 016 έδαφος τοῦ κομμουνιστικοῦ
κινήματος, ἀπό τίς θέσεις τοῦ εὐρωκομμουνισμοῦ, παρά τά 6(1ρια λάθη πού έχουν διαπραχθεῐ. Καί δέν πρέπει ἐπίσης νά
ὑποτιμιέται τό ὅτι οἱ γενικές προγραμματικές κατευθύνσεις τοῦ
ΚΚΕ έσωτ. ἀποτελοῦν μια μεγάλη κατακτηση γιά τό ἀνανεωτικό κομμουνιστικό κίνημα, καί ταυτόχρονα ἰσχυρό στήριγμα
για κάθε προσπάθεια πραγματοποίηοης τῶν ἀναγκαίων ἐσωτερικών ἀλλαγών στό KKE ἐσωτ.
Σ’ ΑΥΤΙΞΣ τίς συνθῆκες, τό πρόὸλημα δέν εἶναι ἡ ἀναζήτηση
καποιου αλλου φορέα πού θα λύσει δῆθεν τίς δυσκολίες, ὅταν
μάλιστα αὐτή ἡ ἴδια ἡ ἀναζήτηοη διαιωνίζει τήν παραλυτική
ἀπραξία οοὸαρών δυνάμεων πού δέν διαπαιδαγωγοῦνται ἐτσι
μέ τήν αἴσθηση τῆς ἀνάγκης τῆς στρατευσης καί τῆς ἐπιμονῆς
για τήν ὑπερνίκηση καί τών ἐσωκομματικῶν δυσκολιῶν. Τό
πρόὸλημα συνίσταται στό πῶς θα ἀντιμετωπιστοῦν οἱ ἀρνητικές καταστάσεις μέσα στό ΚΚΕ ἐσωτ. πού ἐμποδίζουν τήν
ἀναπτυξή του, τήν ὀρθή οἰκοδόμησή του σάν ἑνός ἀνανεωτικοῦ
κομμουνιστικοῦ ὀργανισμοῦ. Καί σ“ αὐτή τήν προσπαθεια
έχουν ὑποχρέωση νά στρατευτοῦν ὅλοι ὅσοι πιστεύουν στίς ἀρχές τῆς κομμουνιστικῆς ἀνανέωσης, συνταιριάζοντας έτσι τήν
προσωπική τους οταση μέ τίς πεποιθήσεις τους.
ΠΙΣΤΕΥΩ πώς οἱ σημερινές δύσκολες στιγμές δέν ἀφήνουν
πολλά περιθώρια για ἀναὸολές καί πειραματισμούς. Ἡ ἄνοδος
τοῦ ΚΚΕ ἐξ. δημιουργεῖ μιά σκοτεινή ’προοπτική για τό ἐλληνικό κίνημα, Μιά ἄλλη ἀγωνιστική γενια - καί μαζί μ’ αὑτήν τό
λαϊκό κίνημα — κινδυνεύει νά μπεῖ σ’ ένα δρόμο αὐτοκατάστροφῆς, χωρίς νά κατορθώσει να ἀξιοποιήσει μιά σκληρή
ἀλλα καί πολύ πλούσια καί διδακτική προηγούμενη πείρα.
Κατα τήν γνώμη μου δέν ὑπάρχει - άν θέλουμε νά μένουμε 016
έδαφος τῆς πραγματικότητας — αλλη δύναμη ν’ ἀντιπαραταχθεῖ
0’ αὐτή τήν προοπτική, ἀπό 16 KKE ἐσωτ. Δέν ὑπάρχει άλλη
δυνατότητα ἀπό τήν προσπάθεια γιά τήν ἐνίσχυσή του, για μια
ποιοτική ἐσωτερική του ἀλλαγή πού πρέπει ἀπαραίτητα να έκφραστεῖ μέ τή λύση τοῦ ὀξύτατου προὸλήματος τῆς ἡγεοίας
του, μέ τρόπο συσπειρωτικό καί ὅχι ἀντιπαραθετικό καί μέ
δαση μια ὀρθή ἐκτίμηση τῆς μέχρι τώρα πορείας τοῦ κόμματος.
Δέν ὑπάρχει άλλη δυνατότητα γιά τήν ὑπόθεση τῆς κομμουνιστικῆς ἀνανέωοης ἀπό τό να γίνει ἱκανό τό ΚΚΕ ἐσωτ. να ἀνταποκριθεῐ στό 6ασικό νόημα τῆς διασπασης τοῦ 1968 καί οτίς
’ίδιες τίς προγραμματικές του διακηρύξεις.
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ πού τό KKE έσωτ. θα δείχνει στήν πραξη πώς
έχει ἀκόμα τίς δυνάμεις για μιά τέτοια ἀλλαγή - καί μέσα σ’
αὐτές τί δυνάμεις πρέπει, ἐλπίζω, νά ὑπολογίζεται καί τό αἴσθημα εὐθύνης τῆς σημερινῆς του ἡγεσίας - στόν ἵδιο ὅαθμό θα
μπορεῖ νά ὑπολογίζει σέ μιά εὐρύτερη ὑποστήριξη, σέ μια διαδικαόία πού θα διευκολύνει καί αὑτό πού ό K. Λιϊκαδίτηῑ
’ ὀνόμαοε «συσπείρωση τῶν ἀνανεωτικῶν δυνάμεων ἔξω ἀπό n}

στενά κομματικα πλαίσια», Ι

Η «ΧΡΙΣΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΣΤΟ Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ

ῗΑφετηρίες καί ὅρια
τοῦ Ν. Λύρη

ΣΤΙΣ 7,8 καί 9 τοῦ Δεκέμθρη πραγματοποιεῖται στῆν Ἀθήνα Τό Α’ Πῦνελλαδικό Συνέδριο τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας. Ol Ἕλληνες "POOι δευτικοί χριστιανοί πορεύονται μέ συνέπεια καί πίστη 016 δυσκολο
δρόμο πού χαράζει χαρακτηριστικὰ τό σύνθημα τους;
«Μὲ τό Χριστό για τό Λαό»

ΣΤΟ συνέδριο παίρνουν μέρος τα ’μέλη τῆς K.E_. καί ἀντιπρόσωποι
τῶν 170 όργανώσεων τοῦ κινήματος. OI τοπικές όργανώσεις συμμεῖείζ
χαν ἐνεργά στῆν πραγματοποίηση τοῦ Συνεδρίου, αφοῡ ἀποτέλεσαν το
6ασικό κύπαρο απὸ τό ὀποῖο πέρασε ὅλη ὴ προσυνεδριακή δουλεία.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, «ό δυναμικός χῶρος» τῆς
Χριστιανικῆς Δημοκρατίας, ή EXON (Ἑλληνική Χριστιανική Ὀργανωαη Νεολαίας) πού
συμπορεὺτηκε παντα μέ τίς αλλες δημοκρατικές προοδευτικές όργανῶσεις οτούς
ἀγῶνες τῆς νεολαίας, ὁργανωσε, στα πλαίσια τοῡ προσυνεδριακοῡ διαλόγου, μια
συναντηση 016 θέατρο «Γκλόρια» στίς 12
Νοεμθρίου. Οί εἰσηγήσεις πού ακούοτηκαν
στή ουναντηση αὐτή, δίναν 16 μέτρο για
τήν έντονη προθληματική καί τα ρεύματα
r106 διαπερνοῡν οήμερα τήν προοδευτική
πολιτική έκφραση τοῡ έλληνικοῡ χριστιανισμου.

Η EXON σαν ἰσότιμος έταῑρος 016 Συνέδριο θα αντιπροσωπεὺσει τό 1/5 τῶν συνέδρων, ένῶ ταυτόχρονα ἀποτελεῖ καί
έναν,έκ τῶν πραγμάτων-προνομιακό χῶρο
για τήν έπανδρωση 106 στελεχικοῡ μηχανισμοῡ τοῦ κόμματος. Μια εἰσήγηση τῆς
T.O. Πατρας διαπιατῶνει, αλλωστε, 611 ή
σπουδάζουσα νεολαία έχει πραγματῶαει
6,11 οὺσιαστικότερο στή ζωή τῆς Χ.Δ..για
να καταλήξειῑ

«Ὄλος ὸ κορμός τοῦ κινήματος σήμερα
στηρίζεται οὺσιαστικα σέ σπουδαστές ἢ
πρώην σπουδαστές».

συμπράττοντες. Ἔται, αν π.χ. OTÔ KKE ἑσακούοτηκαν τήν έπομένη τῆς ÉKÀOYlKñÇ
ουντριθῆς έκεῖνοι οἰ ἀφορισμοί Πώῦ. ἡ 0ομπαραταξη μέ τή Χ.Δ. σταθηκε αἰτία διὰ διορροή ψήφων, ᾶλλο 1600 οτούο. κόλπους
τῆς Χ.Δ. ἡ συμμαχία μέ 106C: μαρξιατές
θεωρήθηκε σαν αναθεμα. Πολλοί συνδρομητές τῆς ἐφημερίδας «Χριστιανική» ζήτησαν τή διακοπὴ τῆς συνδρομῆς τους κοί
αρκετοί ὀπαδοί έγκατέλειψαν, OÙOIGOTIKÉI.
τή Χ.Δ. Για τή «Συμμαχία» λ.χ. ὸ πυρήνας
τῆς Χ.Δ. Κηφισιᾱς διατυπῶνει έτσι τήν

(Πρωτοθουλία), ñ Ρεφορμιστικά χωρίς ὲξαγγελίες ἀποτελεσματικῆς κοινωνικῆς ἀλλαγῆς (ΚΚΕ έσ. - ΕΔΑ). Ἐξάλλου, r‘) “EU/.1μαχία·· ἠταν μιά συμμαχία ὴγετικῶν 6116δων καί ὅχι ἀποτέλεσμα ἐπιθυμίας τῶν θάσεων τῶν 5 κομμάτων. Ἕτσι ἐπειδή οὔτε
καιρός ὑπῆρχε γιά ὲπαφή μεταξὺ τῶν Βασεων, έγινε διαιρετικὸ καί ὄχι Πολλαπλαοιαοτικό φαινόμενο. ’Ὀλα τα κόμματα χάσανε καί έκμηδενίστηκαν η Χ.Δ. έπαθε
ἄλλη μια γερή ἀφαίμαξη».
ΙΣΩΣ ὁ ’Έλληνας Ἀριστερός Προσδιοριζόμενος καί καταγόμενος ίδεολογικα απ” τό
μαρξιστικό χῶρο, δέν έχει έξοικειωθεῑ καί
1600 πολύ μέ τήν ἰδέα μιας προοδευτικῆς
κομματικῆς έκφρασης τοῡ χριστιανισμοῡ.
A616 εἶναι καί τό «στοίχημα» τῆς Χ.Δ. Ἐκφραστής τῶν προοδευτικῶν δοξαοιῶν καί
παραδόσεων τοῡ κλήρου ποὺ μένει κοντα
016 λαό, προσπαθεῑ έδῶ καί χρόνια έναντίον. τῶν «ἰσχυρῶν» τοῡ έκκλησιαοτικοῡ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ποὺμε 61116 κέντρο 66ρους τῆς ίδεολογικῆς ταυτότητας τῆς Χ.Δ.
καθαρίζεται σέ μεγαλο 6αθμό ἀπό τους
φωτισμένους ἱερεῖς, διανοουμένους, καθηγητές Πανεπιστημίου καί αλλους πνευματικούς ἀνθρώπους ποὺ σέ ένα ίδιόμορφο
«ιμπλόκ» μέ τήν νεολαία τοῡ κόμματος λειτουργοῦν σαν καταλύτης, προαανατολίζοντας τήν «κοσμική» του ίδεολογία σέ μια
«κοινωνιστική» προοδευτική κατεύθυνση. “ κατεστημένου πολλές φορές, να διαμορΑΥΤο έκφραζεται καί στήν συνολική ποφῶαει τήν προοπτική ἑνός «Χριωιανικοῡ
λιτική στρατηγική τῆς Χ.Δ. Ἠ όργανωτική
σοσιαλισμοῡ» στήν Ἑλλαδα Τό έργο δέν
διαρθρωση καί λειτουργία της, έτσι ὅπως
εἶναι εὔκολα οὔτε ή αντιδραστική Πολιτεία
έμφανίστηκε μέ ξεχωριατή έναργεια στήν
τοῡ ἀνῶτερου κλήρου, 0615 καί ἠ μαρξιπροσυνεδριακή διαδικασία, δίνει τήν είστογενής καί ένονα αντιθρησκευτική Ἀρικόνα ένὸς κομματικοῦ όργανισμοῡ, δομηατερα, συνηγοροῡν σέ ένα τέτοιο διαθημα.
μένου μέ τα κριτήρια καί τούς κανόνες τῶν
Κι εἰναι φυσικός Στήν Ἑλλαδα δέν έγινε
σοοιαλιστικῶν μαζικῶν κομματικῶν σχημα- ποτέ προσπαθεια για έναν «διαλογο» ανατισμῶν. Ἀπέχει πολὺ από τοὺς «ζελατινῶλογο μέ έκεῑνον ποὺ πρίν 20 xp6v10 ξεκιδεις» καί πελατειακοὺς μηχανιομοὺς τῶν
νοῡσε ἀπό τή Γαλλία, τήν Πολωνία, τήν
αστικῶν κομματων. .
Ἰταλία, τήν Αὺοτρία αναμεαα σέ μαρξιστές
καί καθολικούς ἢ προτεσταντες. ‘H απόρΗ ΣΧΕΣΗ τῆς Χ.Δ. μέ τήν Ἀριστερα καί
ριψη στούς μαρξιστές καί χριστιανούς
αλλες προοδευτικές δυνάμεις, ξεκίνησε
στήν Ἐλλαδα ἡταν αμοιθαία.
ἀπό τα-χρόνια τῆς δικτατορίας, διαμορφῶθηκε ὅμως σέ σχῆμα μέ τήν έκλογική
ΟΜΩΣ, αρκεῑ να ρίξουμε μια ματια 016
σὺμπραξη τῆς «Συμμαχίας». ”Ομως,αὺτό τό προσυνεδριακό ὺλικό τοῡ κόμματος, για να
παντρεμα φαίνεται δέν λειτούργησε 016
αντιληφθοῡμε 611 16 κόμμα τῆς Χ. Δ. αποσύνολο τῶν ὀπαδῶν καθενός ἀπό τούς τελεῑ ένα ζωντανό όργανισμό μέ έκδηλη

τήν προσπαθεια να καταπιαστεῑ μέ ὅλα τα
θέματα 1106 ανήκουν, κατα παραδοση, 016
χῶρο τῆς μαρξιστικῆς Ἀριστερας (π.χ. θλ.
τό σημείωμα τοιῡ Παν. Νικολόπουλου «Για
μια Χριστιανική Θεῶρηση τῆς έξουσίας καί
τοῦ κρατους»).

Η ΙΔΙΑ προσπαθεια έκφραζεται καί στίς
όμιλίες τοῡ καθηγητῆ Σ. Ἀγουρίδη, τοῡ
’πρωτοπρεσθύτερου Γ. Μεταληνοῡ καί τοῡ
Προέδρου τῆς «Χ.Δ.»Νίκου ψαρουδακη στα
θέατρα «Γκλόρια». T6 κείμενα 0616. ξεχω-

ριστα δείγματα ἀρθρωμένης κοινωνικῆς _

προθληματικῆς, αποτελοῡν ταυτόχρονα
καί μια ἀπόπειρα για τήν Χριστιανολογική
κοσμοθεωρητική θεμελίωαη τῆς δρασης
τῆς Χ.Δ. Εἶναι δηλαδή 6ασισμένα σέ μια
ἑρμηνεία τοῦ Χριστιανισμοῡ σύγχρονη καί
προοδευτική r106 πόρρω ἀπέχει απ’ τόν
ἀντιδραστικό απολιθωμένο σχολαστικισμό
τῆς αὺπερκόσμιας έκκλησιαστικῆς ήγεσίας.
Ὀ καθηγητής Ἀγουρίδης αναφερε ατήν
εἰσήγησή του;
«Ὀ Χριστιανισμός τῆς Ἐλλαδικῆς Ἐκκλησίας ταυτίζεται πρός τήν ἀντίληψη περί
χριστισνισμοῡ τῶν ὲκάατοτε έλληνικῶν κυΘερνησεων, τοῦ έλληνικοῡ κράτους, καί ἡ
χριστιανικῆ κοινωνία ταυτίζεται μέ τό έκάστοτε έλληνικό κοινωνικό καί πολιτικό
Status. "E101 η Βυζαντινή παραδοση συνεχίζεται.· Ἐκκλησία καί θρησκευτικές όργανώσεις ἀσχολοῦνται δῆθεν μόνο μέ τίς
ψυχές μσς, ὲνῶ ἔχουν δῆθεν ἀφήσει 016
κρατος v6 ἀσχολεῖται μέ τα κοινωνικό μας
προθλήματα.
'H Χριστιανικῆ Δημοκρατία σαν κίνημα
ἀφυπνῆσεως ἕχει ὺποχρέωση καί σαν Χριστιανικῆ καί σάν δημοκρατία v6 ἀγωνίζεται
ἐναντίον ένός συστήματος n06 θλάπτει καί
τό κράτος καί τῆν ἐκκλησίαι,
ΚΑΙ MIA πρόταση - παλι τῆς T.O. Πατρας
- πού αφοῡ ἀσκεῖ κριτική για τα λαθη τοῡ

κόμματος, προτείνει καποια διέξοδο μια
ἀλτερνατίθα δραστηριοποίησης πού θα
ἀναιρέσει ένα σύστημα 1106 θλαπτει έκκλησία καί πολίτες;
«'H ἀπορρόφηση στῆν πολιτική δράση καί
Βουλευτικῆ θουΜμία ἀργότερσ καί στούς
«ἰδεολογικούς» καί ἀπολογητικους ἀγῶνες
παλαιότερα, δέν ἀφησαν περιθώρια οὔτε
για μιά τέτοια έπαναστατικη μελέτη. Μήν
ξεχνάμε, ἄλλωστε, πως η παραμέληση τοῦ
ἀγῶνα γιά ένοριακῆ ζωή εἶχε 06v ἀποτέλεσμα καί την παραμέληση τῆς ζωῆς τῆς κοινοκτημοσύνης. 'H X.A. Βρέθηκε a' ένα
ἀξιέξοδο, σέ ένα φαῦλα-κύκλα, Δέν μπόρεσε νά κάνει ἀποτελεσματικῆ πολιτική
δραση, γιατί δέν εἶχε τούς Χριστιανούς μέ
τό μέρος της. Ἡ Χ.Δ. δέν ἔκανε ένοριακή
δράση καί κοινοθιακές προσπάθειες, γιατί
ἀσχολεῑτο μέ τῆν πολιτική καί τῆ Βουλῆ».
ΤΟ Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΟ τοῡ Κόμματος τῆς Χ.Δ.,
ἀποκρυσταλλῶνοντας τίς ὑπό διαμόρφωοη
τασεις καί μορφοποιῶντας σέ πρόγραμμα,
καταστατικό καί αρχές τόν πλούσιο προθληματισμὸ καί τίς θέσεις n06 έκφραστηκαν στήν προσυνεδριακή διαδικασία, θα
δημιουργήσει, ῖσως, καί τίς προϋποθέσεις
για μια σταθερότερη παρουσία καί δραοη
τοῡ κόμματος στήν πολιτική ζωή τῆς χῶρας. Αὺτό θα τοῡ δῶσει τή δυνατότητα να
οἰκοδομήσει καί μια «πολιτική πού θα έκφραζει τό κοινωνικό μήνυμα τοῡ Χριστιανισμοῡ 016v κόσμου, συμθαλλοντας έτσι ατή
διαδικασία οίκοδόμησης τοῡ συνασπισμοῦ
τῶν προοδευτικῶν κοινωνικῶν δυναμεων
τοῦ τόπου μας.
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vnc αμνηστεια
Ἠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ εἶναι ἕνα παγκὸσμιο κίνημα
ἀνεξάρτητο ἀπό κάθε κυὸέρνηση, πολιτική παράταξη, ἰδεολογία, οἰκονομικα συμφέρον ἤ θρησκευτικό δόγμα. Παίζει έναν
εἰδικό ρόλο στα γενικό φάσμα τῆς προσπαθειας γιά τήν ὑπεράσπιση των ᾀνθρώπινων δικαιωμάτων, Oi δραστηριὸτητες
τῆς ὀργάνωσης εντοπίζονται ἀποκλειστικά στούς κρατούμενους;
Ἡ Δ.Α. έπιδιώκει τήν ἀπελευθέρωση ἀνδρῶν καί γυναικῶν,
ὁπουδήποτε κι ὄιν κρατοῦνται γιά τίς πεποιθήσεις τους, τό
χρῶμα τους, τό φύλο τους, τήν έθνική τους καταγωγή, τῆ
γλώσσα ἤ τή Θρησκεία τους, μέ τήν προῦπὸθεση πώς δέν έχου ι
χρησιμοποιήσει δία ἤ ὑποστηρίξει τῆ χρήοη ὃίας. Οἱ κρατούμενοι αὐτοί χαρακτηρίζονται «κρατούμενοι συνείδησης».
‘H A.A. συνηγορεῖ γιά τή ὁίκαιη καί ἔγκαιρη ὁιεξαγωγή ὁίκης γιά ὅλους τούς πολιτικούς κρατούμενους καί ἐργάζεται γιά
λογαριασμό πολιτικῶν κρατούμενων πού κρατοῦνται, δίχως
κατηγορία καί δίχως δίκη.
Ἱ-Ι Δ.Α. ἀντιτίθεται στή θανατική καταὸίκη καί τά ὄασανιστήρια ἤ κάθε ἄλλη σκληρή, ἀπάνθρωπη ἤ έξευτελιστική μεταχείριση ἤ τιμωρία κάθε κρατούμενου, σέ κάθε περίπτωση καί
χωρίς καμία έπιφύλαξη.
Ἡ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ἐργάζεται μέ δάοη τήν οἰκουμένική διακήρυξη τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ΟΗΕ,
καί ἄλλες διεθνεῖς συμόάσεις. Μέ τό πρακτικα έργο της γιά
τούς κρατούμενους, σύμφωνα μέ τούς σκοπούς της, ἡ Δ.Α.
συμμετέχει σέ ἓνα πιό πλατύ πρόγραμμα προώθησης καί προστασίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στα νομικὸ, πολιτικά,
οἰκονομικό, κοινωνικό καί πολιτιστικὸ έπίπεδο.
Ἱ-Ι ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ έχει πάνω ἀπό 2.000 ὁμάδες
υἱοθεσίας καί έθνικά τμήματα σέ 37 χώρες τῆς Ἀφρικῆς, τῆς
Ἀσίας, τῆς Εὐρώπης, τῆς Νότιας καί Βόρειας Ἀμερικῆς καί
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί μέλη σέ ἄλλες 74 χώρες. Κάθε ὁμάδα
υἱοθεσίας ἐργάζεται για δύο τουλαχιστον κρατούμενους συνειδήσεως σέ άλλες χώρες έκτας ἀπὸ τή δικιά της.οί
χῶρες αὐτές ἀντισταθμίζονται γεωγραφικά καί πολιτικά γιά νά
ἐξασφαλίζεται ἡ ἀμεροληψία. Πληροφορίες γιά κρατούμενους
καί παραόιάσεις ἀνθρώπινων δικαιωμάτων προέρχονται ἀπό
τό Τμῆμα Ἐρευνών τῆς Διεθνοῦς Ἀμνηστίας στὸ Λονδίνο.
Ἡ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ έχει Θέση πμὸούλου στά Ἱ-Ινωμένα Ἕθνη (ECOSOC), στήν Ούνέσκο καί στό Συμὸούλιο τῆς

Εὐρώπης, συνεργάζεταί μέ τήν Διακρατική Ἐπιτροπή τῶν χωρών τῆς Ἀμερικῆς για τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα καί εἶναι
μέλος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Γραφείου εὑρέσεως
ἐργασίας καί έκπαιδεύσεως Ἀφρικανῶν Προσφύγων (BPEAR)
τῆς Ὀργανώσεως Ἀφρικανικῆς Ἑνὸτητας.
“H ΔΙΕΘΝΙ-ΙΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ χρηματοδοτεῐται μέ συνδρομές
καί δωρεές τῶν μελῶν της σ’ ὃλο τόν κόσμο. Γιά νά διασφαλισθεῐ ἡ ἀνεξαρτησία τῆς ὀργανώσεως, ὅλες οἰ συνεισφορές έλέγχονται αὐστηρά, σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες πού ἔχει καθορίσει τό
Διεθνές Συμὸούλιο τῆς ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΙ-ΙΣΤΙΑΣ καί τά
ἔσοδοι καί έξοδα δημοσιεύονται στὸν Ἑτήσιο Ἰσολογισμὸ.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
”Ας σημειωθεῖ ὃτι ἡ δρασίίῑριοποίηση τῆς Δ.Α. κατά τή διὲξ
αρκεια τῆς δικτατορίας στήν Ἑλλάδα, παράλληλα μέ τά γεγοὲ
νὸτα στήν Ἰσπανία τοῦ Φράνκο, τήν Πορτογαλία τοῦ Σαλαζάρ
καί τή Χιλή τοῦ Πινοσέτ, έγινε ἀφορμή γιά νά δοθεῐ πολύ μεγαλύτερη ένταση στήν ἀντιμετώπιση τῶν 6ασανιστηρίων. Οἱ
«έπείγουσες ένέργειες» τῆς Δ.Α σέ διεθνὴ κλίμακα γιά τήν
προστασία κάθε κρατούμενοι] πού έξαφανίζεται, ὂασανίζεται
ἤ πού κινδυνεύει ἡ ζωή του, έχσυν ἀναπτυχθεῖ σέ ἓνα σύστημα
παγκόσμιας κινητοποίησης μέ πολύ θετικά ἀποτελέσματα.
T0 1977 ἡ Δ.Α. δημοσίευσε μιάν έκθεση γιά τή «Δίκη τῶν
Βασανιστῶν» στήν Ἀθήνα. cH ἓκθεση αὐτή προκάλεσε τίς
ἀντιδράσεις τῆς έλληνικῆς κυόέρνησης, έπ-ειδή ἡ Δ.Α. ἒκρινε
ἀνεπαρκῆ τά νομικα καί ἄλλα μέτρα πού είχαν ληφθεί γιά τήν
παραδειγματική τιμωρία τῶν ὅασανιστῶν.

Σήμερα ἡ Δ.Α. έπιδιώκει νά έξασφαλίσει ἀπό τήν ἑλληνική
κυὸέρνησηῑ
α. Τήν ύπογραφή ὅλων τῶν διεθνών συμὸάσεων γιά τήν
προστασία τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων, καί τήν έφαρμογή
τους, μέ κατάλληλη προσαρμογή τῆς έλληνικῆς νομοθεσίας.
6. Τή νομική ρύθμιση τῶν έξουθενωτικών ποινών στίς
ὁποῐες ῦποὸάλλονται οἱ ΙΈλληνες «ἀντιρρησίες συνειδήσεως»
(Μάρτυρες τοῦ Ἰαχωὸᾶ) πού θεωροῦνται ἀπὸ τή Δ.Α. «κρατούμενοι συνειδήσεως».
γ. Τήν κατάργηση τῆς θανατικῆς καταδίκης, στά πλαίσια
μιᾶς καμπάνιας πού ἀπευθύνονταν σέ ὅλες τίς χῶρες, ὅπου
ἰσχύει ἀκόμη ἡ θανατική ποινή.

ιι «ΔιεΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣτιΑ» KAI H GANATIKH I'IOINH
Ἠ Δ.Α. δημοσιεύει κατα καιρούς ἐκθέσεις Πού Περιγραφουν τήν κατασταση
τῶν Πολιτικῶν κρατούμενων καί τίς
Παραθιασεις τῶν άνθρώι-ιινων δικαιωμάτων σέ διαφορες χῶρες. Ol ἐκθέσεις
αὐτές θασίζονται σέ ἐρευνες noü
ΠραγματοΠοιοῡν εΙδικές αηοστολές καί
σέ αὐστηρά ἐλεγμένες Πληροφορίες
noü συγκεντρώνονται στό Λονδίνο.

ριου. ‘

'H μεγάλη ἐτήσια ἐκθεση τῆς Δ.Α. θά
ἑυκλοφορήσει φέτος στίς 70 ΔεκεμOi δύο Πιό Πρόσφατες ἐκθέσεις τῆς
Δ.Α. καλύπτουν ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, σάν θύματα
Πολιτικῶν διωξεων, καί τή ΘΑΝΑΤΙΚΗ
KATAA'IKH.

Ἀνάμεσα στούς στόχους τῆς Διεθνοῡς
Ἀμνηστίας εἶναι καί ή κατάργηση τῆς θα20

χές, ζητα τήν κατάργηση τῆς θανατικῆς
νατικῆς Ποινῆς γιατί εἶναι σκληρή Kl 0n0vΠοινῆς εἴτε ΠροθλέΠεται για Πολιτικὰ ἐγθρωιτη τιμωρία φυλακισμένων ἤ κρατούμενων, ανεξάρτητα αν 0l ’ίδιοι χρησιμοΠοίη- ’ κλήματα, εϊτε για ἐγκλήματα τοῦ κοινοῡ
Ποινικοῡ δικαίου, ε’ίτε Πρόκειται για ἐξωδιggv ἦ ὑΠοστ-ήριξαν τήν χρησιμοΠοίηση
ιας.
καστικές ἐκτελέσεις, ἐξαφανίσας ἢ Πολιτικές δολοφονίες. ·
Ὂλες ol διεθνεῑς διακηρὺξεις, συμθάσεις κλΠ. τῶν άνθρώΠινων δικαιωμάτων
Στῆ σημερινή ἐΠοχῆ, ἡ ἐΠιθολή τῆς θαΠεριλαμθάνουν διάταξη Πού ΠροθλέΠει
νατικῆς Ποινῆς μΠορεῑ v0 διακριθεῑ σέ
τρεῖς κατηγορίες;
Πὼς ὅλοι ἐχουν τό δικαίωμα ζωῆς, ἐλευθεO Ἐκτελέσεις, σύμφωνα μὲ νάμο, Πολιρίας καί ασφάλειας. 'H Γενική Συνέλευση
τικῶν άντιΠάλων ἡ ατὸμων noü ἐχουν
τοῡ OHE ἐχει Πάρει ἐΠίσημα θέση, άΠοφακαταδικασθεῑ για Πολιτικά ἐγκλήματα.
σίζοντας Πώς εἶναι ἐΠιθυμητή ἠ κατάργηση
τῆς θανατικῆς Ποινῆς o‘ ὅλες τίς χῶρες καί
Ο Ἐκτελέοεις Πολιτικῶν ΠροσωΠικοτήΠώς μέχρι αὐτή τήν καταργηση θα Πρέπει
των ἥ άΠλῶν Πολιτῶν, Ποῦ γίνονται ἐξω
6αθμιαῑα v0 Περιορίζεται ὁ ἀριθμός τῶν
άΠό καθε Πλαίσιο-νόμο. Εἶναι ἐκτελέσεις
ἐγκλημάτων για τά ὁΠοῑα ΠροθλέΠεται σαν
Πού γίνονται άΠὸ κρατικές δυνάμεις 0000τιμωρία ὴ ἐκτέλεση.
λείας, ἤ αΠό άντιτιθέμενες ὁμαδες ἢ άΠό
φιλοκυθερνητικές «ὸμαδες Θανάτου».
Ἠ Διεθνής Ἀμνηστία, ξεκινώντας αΠό
Ο Ἐκτελέσεις ἐγκληματιῶν Πού ἐχουν ‘
τίς διεθνῶς αποδεκτές άνθρωΠιστικές αρ-

ο Δημοσιεύουμε μιάν ἀνακοίνωοη τῆς ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ πού κάνει μιά ἀ π α ρ α ί τ η τ η όιευκρίνιση;
Τό Ἑλληνικά Τμῆμα τῆς Διεθνοῦς Ἀμνηστίας ὁιευκρινίζει ὅτι
ὁέν ἔχει καμιά σχέση μέ τήν ὁμάὸα πού χρησιμοποιεῖ τόν τίτλο
«Ἑλληνική Ἀμνηστία» καί ὁίνει στόν τύπο ἀνακοινώσας σχετικές
μέ τούς ’Έλληνες καταὸικασμένους πραξικοπηματίες.
’Όπως εἶναι γνωστό, ἡ Διεθνής Ἀμνηστία - καί, φυσικά, τό
ληνικό Τμῆμα της - ἀγωνίζεται γιά τήν ἀπελευθέρωσι] τῶν κρατουμένων συνειδήσεως, για τήν κατάργηση τῶν ὄασανιστηρίων καί γιά
τήν κατάργηση τῆς θανατικῆς ποινῆς α’ ὅλες τίς χῶρες τοῦ κόσμου.
Οἱ ’Έλληνες καταὸικασμὲνοι πραξικοπηματῐες ὁεν θά ῆταν 6vvanté νά καλυφθοῦν ἀπό τή Διεθνή Ἀμνηστία, ὅπως ὁέν θά ἦταν
ὁυνατό νά καλυφθοῦν οἱ καταὸικασμένοι τῆς ὀίκης τῆς Νυρεμὸἑργης, γιατί κατέλαὸαν μέ 6ιά τήν ἐξουσία τήν ὁποία ὁιατήρηααν μέ
χρησιμοποίηση ὄίας καί ὅασανιστηρίων.
Τό Διοικητικό Συμὸούλιο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς Διεθνοῡς
Ἀμνηστίας.· Παῦλος Ζάννας Πρόεὸρος, Στὲλιος Νέστωρ Ἀντιπρόεὸρος, Δωροθέα Ξύὸη Γεν. Γραματεύες. Τά μέλη; Περικλῆς
Πάγκαλος, Ντίνα Κουρούκλη, Σύλὸα Ἀκρίτα, Αἰκατερίνη Τενεκίὁου, Γεράσιμος Νοταρᾶς, Δημοσθένης Κονάρης.
My;
Νοὲμὸριος
1979
σεις μέ τήν ἄρχουσα τάξη, κι άκόμη γιά τά

καταδικασθεῑ γιά ἐγκλήματα θίας (σέ μερικές χῶρες τή θανατική ποινή επισύρουν
οἰκονομικὰ ἐγκλήματα ἢ ἐγκλήματα κατά
τῶν ήθῶν).
Θά πρέπει νά ποῡμε ότι δέν ύπάρχει καμιά ἐπιστημονική ἐνδειξη ὅτι ή ἐπιθολή τῆς
θανατικῆς ποινῆς ἐχει άποτελεσματικά
ἐπηρεάσει στῆ κατεύθυνση τῆς μείωσης
τῆς ἐγκληματικότητας. 'H ἐγκληματικότητα
ἐξαρτάται άπό πολλούς παράγοντες. Εἰδικότερα τά ἐγκλήματα θίας, πού συνήθως
ἐπισύρουν αὑτήν τήν ποινή γίνονται συνήθως άνάμεσα σε μέλη τῆς ’ίδιας οἰκογενειας, φίλους ῆ γνωστούς καί μάλιστα
πάνω σε ἐξαψη πάθους. Ἐπομένως, τό ἐπιΧείρημσ τῆς γενικῆς πρόληψης, δηλαδή ὁ
φόθος καί ό συνετισμός πού προθάλλεται,
χάνει τή σημασία του. Ἀλλά καί τό ἐπιχείρημα τῆς εἰδικῆς πρόληψης εἶναι άμφίθολης άξίας. Σύμφωνα μ’ αὺτό τό ἐπιχείρημα
ό ἐγκληματίας ἐμποδίζεται νά κάνει κι άλλο
ἐγκλημα. Τά στοιχεῖα πού ύπάρχουν δείχνουν ότι άτομα πού ἐχουν διαπράξει φόνο
δέν ξανασκοτῶνουν, παρά μόνο σέ ἐντελῶς σπάνιες περιπτώσεις, ὅπως ἐπίσης δέν
εἶναι παρά μόνο πολύ σπάνια ἐπικίνδυνα
μέσα στίς φυλακές γιά φόνο φύλακα ῆ φυλακισμένων.
Μήν ξεχνᾱμε άκόμη τήν περίπτωση τῆς
δικαστικῆς πλάνης, πού κανένα δικαστικό
σύστημα δέν μπορεῑ να ἐγγυηθεῑ ότι δέν
θα ὑπάρξει καίή όποία στῆν περίπτωση τῆς
ἐκτελέσης, δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπανορΘωθεῑ.
Ἀλλά, ῑσως τό οημαντικότερο στοιχεῑο
εἶναι ή ’ίδια ἡ ἐπιθολή τῆς θανατικῆς ποινῆς. Ὀποιαδήποτε, καί ἡ μικρότερη, ίστορική άναδρομή μάς δείχνει ὅτι ή θανατική
ποινή ἐπιθάλλεται με τρόπο άνισο κι άδικο
στούς φτωχότερους καί -σέ άτομα πού
προέρχονται άπό μειονότητες ῆ όμάδες
πού ζοῡν κάτω άπό καταπίεση. “
Οί δυνατότητες ἐνός κατηγορούμενου
νά προσφύγει στή θοήθεια γιατρού ῆ ψυχιάτρου διαφερουν άνάλογα μέ τήν χώρα
πού δικάζεται καί μέ τήν κοινωνική καί οἰκονομική θέοη τοῦ κατηγορούμενου. Τό
’ίδιο ἰσχύει καί γιά τίς δυνατότητες νά ἐχει
ύπεράσπιση άπό δικηγόρους, Ἕτσι. ή
φυλή, π.χ. οἰ μαῡροι οτή Νοτιοαφρικανική
Ἕνωση, ή κοινωνική τάξη, ἡ οἰκονομική
κατάσταση, γίνονται καθοριστικοί παράγοντες στό άποτέλεσμα τῆς δίκης. Γιά τούς
πλούσιους, αὺτούς πού ἐχουν διασυνόἐ-

άτομα ποὺ άνήκουν σε δεσπόζουσες. φυλετικά ή θρησκευτικά, όμάδες εἶναι ἐλάχιστες οἰ πιθανότητες νά καταδικασθοῡν
στῆν ἐσχάτη τῶν ποινῶν κι άκόμη λιγότερες νά ἐκτελεσθοῡν.
Μέ τήν ἐμφάνιοη τῶν ἐκτεταμένων
κρουσμάτων τρομοκρατίας στή δεκαετία
πού τελείωνει, πολλοί ῆταν ἐκεῖνοι πού εἷπαν ὅτι καθῆκον τῆς κοινωνίας εἶναι νά αὺτοπροστατευθεῑ άπό τρομοκράτες που
σκορποῡν τόν Θάνατο ἐπιθάλλοντας τήν
ποινή τοῡ θανάτου. Ἠ ἐπιθολή τῆς θανατικῆς ποινῆς δέν άπέτρεψε ἅλλους άπό τὸ
νά κάνουν τρομοκρατικές πράξεις. Ἀντίθετα, σύμφωνα με τήν γνώμη τῶν ψυχιάτρων, ἠ ἐπιθολή τῆς θανατικῆς ποινῆς
συγκεντρῶνει τό ἐνδιαφέρον, μεταθάλλει
τήν τρομοκρατική πράξη σέ θεαματική,
συντελώντας ἐτσι στήν πραγματοποίηση κι
άλλων τέτοιων πράξεων.
'H Διεθνής Ἀμνηοτία ἐπικρίνει τίς άπαγωγές, τούς θασανισμούς καί τούς φόνους
πού ἔχουν πολιτικά κίνητρα, άνεξάρτητα
άν γίνονται άι-ιό τήν κυθέρνηοη ἑνός τύπου
ἥ άπό τούς άντίθετούς της. Ἀλλά ἡ Διεθνής Ἀμνηστία ἐξίσου ύι-ιερασπίζεται τό
δικαίωμα κάθε άτόμου νά περάσει άπό δίκη
πού διεξάγεται με διεθνῶς άποδεκτούς
κανόνες καί νά μήν ύπόκειται σέ θασανισμούς ñ σέ ἐκτελεση, Αὺτά τά ἀνθρώπινα
δικαιώματα ίσχύουν γιά ὅλους τούς άνθρώπους καί θέθαια γιά ἐκείνους πού κατηγοροῦνται ἥ καταδικάζονται γιά ἐγκλήματα μέ πολιτικά κίνητρα,
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Ἠ ἐκθεση τῆς Διεθνοῡς “Αμνηστίας; Ἠ
θανατικῆ Ποινή, εἶναι ἡ πρώτη πού δημοσιεύεται καί καλύπτει άναλυτικά τή νομοθεσία καί τόν τρόπο τῆς θανατικῆς ἐκτέλεοης σε 134 χῶρες.
Ἀριθμητικά στοιχεῖα δίνονται ξεχωριστά
γιά κάθε χώρα, άλλά άπό τή στατιστική
αύτή προκύπτει πώς κατά τά 10 τελευταῖα
χρόνια καταδικάστηκαν σέ θάνατο 7.500
τουλάχιστον άτομα o’ όλο τόν κόσμο καί
άπό αύτά.πάνω άπό 5.000 ἐκτελέοτηκαν.
Τήν ἴδια περίοδο πάνω άπό μισό ἐκατομμύριο ἄτομα ύπῆρξαν θύματα πολιτικῶν δολοφονιῶν, πού σέ πολλές περιπτώσεις
πραγματοποιήθηκαν μέ τή συνενοχή ἥ τήν
ἐγκριση τῶν κυθερνήσεων.
Ἀπό τίς θανατικές καταδίκες 2.000 περίπου άφοροῡσαν πολιτικούς κρατούμενους,

ἐνῶ οἰ ύπόλοιπες κάλυπταν ἐγκλήματα καί
ύποθέσεις με σεξουαλικό ῆ οἰκονομικό
περιεχόμενο.
'H ἐκθεση άναφέρει άκόμη πώς, ἐκτός
άπό τά πρόσωπα πού σκοτώθηκαν, ύπάρχει
καί ἐνας μεγάλος άριθμός «ἐξαφανίσεων».
Oi «ἐξαφανισθέντες» άνήκουν συνήθως σέ
άντιπολιτευτικές όμάδες κί ἐχουν συλληφθεῑ άπό κρατικά ῆ παρακρατικά όργανα.
Πολλά άπό τά Πρόσωπα πού ἐξαφανίζονται,
κρατοῦνται σε στρατόπεδα ῆ ἐχουν θανατωθεῑ.
Μαζιικές Θανατώσεις καί «ἐξαφανίσεις»
φαίνεται πώς ἐχουν πραγματοποιηθεῑ στήν
Ἀργεντινή, ὅπου άναφέρονται 15.000 ἐξαφανίσεις,στήν Γουῖνέα ὑπολογίζεται πώς
σκοτώθηκε ἐνας σε κάθε 500 κατοίκους
κατά τήν περίοδο τῆς διακυθέρνηαης τοῦ
Μασίας Νγκουέμα, στήν Αἰθιοπία, άναφέρονται 30000 θανατώσεις, στή Γουατεμάλα, 20.000 περίπου, στήν Καμπότζη,
άναφέρεται πώς σκοτώθηκαν τουλάχιστο
200.000 κατά τή διακυθέρνηση τούΠόλ Πότ,
’ίσως ὅμως ό άριθμός νά εἶναι πολύ μεγαλύτερος, καί οτήν Οὺγκάντα, 50000 300.000 άπό τόν ’Ἰντι Ἀμίν. Στίς παραπάνω
περιπτώσεις τά Θύματα άνῆκαν σέ θρησκευτικές ῆ ἐθνικές μειονότητες ῆ ῆταν
άντίπαλοι τῆς κυθέρνησης. ’
Μόνο 18 χῶρες ἐχουν καταργήσει άπόλυτα τή θανατική καταδίκη. ’Ἀλλες 8 χῶρες
τήν ἐχουν καταργήσει μόνο σε περίπτωση
εἰρήνης. 50 χῶρες ἐχουν ὑπογράψει τή
Διεθνή Σύμθαση Ἀνθρώπινων καί Πολιτικῶν Δικαιωμάτων, ὅπου ἡ θανατική καταδίκη ἐπιθάλλεται μόνο «γιά τά πιό σοθαρά
ἐγκλήματαιι. _
Σέ πολλές χώρες προθλέπεται ῆ θανατική καταδίκη γιά περιπτώσεις μοιχείας,
ἐμπορίου ναρκωτικῶν, καταστροφῆς στρατιωτικοῦ ύλικοῡ, σαμποτάζ, άπόκρυψης
τροφίμων, κατάχρησης καί παράνομης ἐμπορίας συναλλάγματος.

Κάθε Κυριακῆ

Efépmsm
ΒΔΟΜΑΔ IA TIKH ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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Ο ΝΕΟΣ ΔΙΩΓΜ ΟΣ
ΤΟΥΠΑΠΑῙἊΠΥΡΟΥΝΑΚΗ

Οὐαί ὑμῖν...
610v η ΕΛΜΕ Καλαθρύτων διαμαρτυρήθηκε
με ἀνακοίνωαη για τίς θρασύτατες αὺτὲς
ἀπόψεις, ὁ θαυμαστής τῆς 4ης Αὐγούστου
μητροπολίτης, ἔστειλε α’ όλους τούς καθη-

'H Διαρκής Ἰερα Σύνοδος «λαθούσα
γνώσιν τῶν κατά καιρούς δημοσιευματιυν
καί δηλώσεων» τοῦ πασίγνωστου 016 110νελλήνιο για τό ἠθος, τή δημοκρατική αυνὲπεια καί τήν αγωνιοτικότητα Παπαγιώργη Πυρουνακη, τοῦ ἀπαγγῦλει κατηγορία για «καταφρόνηση τῆς Ἀνώτατης
Ἐκκληαιαατικῆς Ἀρχῆς», για «ιτεριύθριση
ἀρχῆς» καί «συκοφαντική δυσφήμιση τών
Σεθααμιοτατων Μητροπολιτῶν» καί τῦος
για «σκανδαλισμό τῆς συνειδήσεως τών ΠιOTUJV». “ —
Διαθαααμε μὲ προαοχῆ καί τα 0116 κατηγορία δημοσιεύματα καί τήν απαντηαη τοῦ
κατηγορούμενου Ἱερὲα. Μείναμε καταπληκτοι ἀπό τήν μετριοπαθεια καί τήν εὐγένεια ,
τῆς ἓκφρασης πού χαρακτηρίζει ὅλα τα
κείμενα 100 Πυρουνακη, παρα τό γεγονός
ὅτι ἀναφέρονται αυχνα σε περιτι-ι-ώσεις
αφόρητης ἀνηθικὸτητας, ἰδιαζούσας κοινωνικῆς σκληρότητας ἡ πολιτικῆς αὺταρχικότητας, για τίς ὸποῖες 6 καθημερινὸς τύπος, θρησκευτικὲς όργανώσεις, ἀλλα καί
διαφοροι ἀρχιερεῖς κατα καιρούς, πολλὲς
φορὲς μαλιστα αὲ συνεδριασεις τῆς Ἱερᾶς
Συνὸδου, ἒχουν πεῖ... τα ἐξ αμαξης.
Πῶς εἶναι λοιπόν δυνατό να προθαλλονται τόσο ασύατατες κατηγορίες για να κα-

θαιρεθεῖ, σαν αἰρετικός, ἕνας Ιερωμὲνος, _
1100 ἔχει κερδίσει τήν ἑκτίμηση καί τήν
ἀγα-πη τοῦ πανῶλήνιου, με τήν ὲξαίρεση
τῶν φασιατικών κύκλων;
Κατά τή γνώμη μας, ἐπιχειρεῖται με τό
διωγμό 0016 ἡ πρώτη πραξικοπηματική
ἐνέργεια, πού εχει ααν σκοπό να ἐγκαθιδρύαει ἕνα καθεστώς στυγνῆς ἀστυνόμευαης ατό ἑσωτερικό τῆς ἐκκλησίας καί
παραλληλα να τήν ἀπομονώσει από καθε
εύρύτερη κοινωνική κριτική. Ἠ ἀπαραδεκτη, για τίς δημοκρατικὲς παραδόσεις τῆς
ὁρθοδοξίας, ἔννοια 100 «0Kav807uop00»,
εΙααγει ενα ἀδίκημα γνώμης, κατι αναλογο
με 16v «ἑπαρατου μνήμης» Ν. 509. _
Ἀλλά καί τα πρόσωπα πού κινοῦνται
γύρω α-ιτό τό ζήτημα, πού θα πρὲπει να 16
ἀποκαλὲσουμε «ὺπόθεαη Πυρουνακη»1 εῘναι χαρακτηριστικα;
Κύριος μάρτυρας κατηγορίας εἶναι ὸ
Ἀμθρόαιος Αίγιαλείας καί Καλαθρύτων.
Πρώην τιτουλαριος τῆς Χωροφυλακῆς (καί
Ἀντισυνταγματαρχης) χειροτονήθηκε τό
1976 Kai ἒαπευσε να ἀπευθύνει χαιρετισμό
πρός τούς ἀξιωματικοὺς τῆς χώροφυλακῆς «πού θρίσκονται ἓγκληστοι είς τάς φυλακας, γιατί ὲξετῧεσαν πιστῶς τά καθήκοντα τους», δηλαδή τούς mec εἵδους
ἀπαίσιους θασανιστες. Πρὸσφατα ἀκόμα
ατόν ὲορτααμό τῆς 23ης τοῠ Ὀκτώθρη τῶν
σχολείων τῶν Καλαθρύτων, καλεοε τούς
μαθητὲς «να μήν ακοῦνι, 600 λένε ὸ τύπος
Kai o) καθηγητές τους (!) Kai να πιστεύουν
πάντα ὅτι πρωτεργατες τοῦ OXI εῙναι ὁ
Γεώργιος ὸ B’ καί ὸ Ἰωάννης Με-ιαξᾱςιᾱ, Κι
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γητὲς προσωπικες ὲπιστολες, με τίς ὸποῖες '
τούς ζητοῠσε να ἀποδοκιμααουν τό σωματεῖο τους.
Ἀλλα κι ὸ Βαρθολομαῖος, νῦν Μεγαρων,
πού προῐαταται τῆς κατα τοῦ παπᾱ-Πυρουνακη, ἀνακριαης, εἶναι μια φυσιογνωμία μὲ ὲνδιαφὲρον παρελθόν. Ἔχει προσυπογραψει τήν κλήαη πρός ἀπολογία πού
ἐοτειλε ὸ Ἱερώνυμος στόν παπα-Γιώργη,
610v 6 χουντικός Ὺπουργὸς Παιδείας
Θεόφραστος Παπακωνσταντίνου τόν ἀπελυαε ἀπό τή Σχολή Μωραίτη ααν «μή νομιμόφρονα».
Χαρακτηριστικὲς ήταν 0| ἐρωτήσεις εκείνης τῆς ἀνακρισης, μιᾱς ἀκόμα πού ἔχει
ὑποστεῖ ό ἀσυμθίθαοτος παπας.
«Ἀντικρούεις ὲπαρκῶς τα 600- ὴ Ἀστυ-“
νομική Ἀρχή ἀναγράφει είς τό δώτίον δρα-

EKA‘QZH‘, ΝΕΦΕΛΗ
ΣΟΛΩΝΟΣ 94, ΑΘΗΝΑ I44
' Τηλ. 3607744

σεώς σου ,-

Δέν νομίζεις 61/ ai συνεχεῖς ἑπεμθασεις
σου είς τα κοινωνικα καί αυνδικαλιστικα ζητήματα ὺπερέθαλον τήν ποιμαντικήν δικαιοδοσίαν σου καί ὲξεμεταλλεύετο πιθανῶς τοῦτο ὴ ἀριστερά παράταξις
Ἐφ’ ὅσον oi κρατούμενοι κομμουνιαταί
είς Σπατα Ἀττικῆς ἦσαν εὔποροι, διατί διένειμες πρός αὺτούς γλυκίαματα, σιγαρέτα
καί χρήματα ;
Δέν νομίζεις ὅτι εΙναι, ανεττίτρετιτον είς ἕνα
κληρικόν καί δή θεολόγον να συμμετέχι] είς
ψηφίσματα νεότητος, είς συλλαλητήρια διά
τό θέμα τῆς Κύπρου, να αποστϋη ἐπιστολάς πρός φιλοκομμουνιστικας ἑπιτροπας,
να εἶναι ὁμιλητὴς είς όργανώσεις κατα τῶν
ὰτομικῶν ἑξοπλισμών καί να συμμετέχη εΙς
τόν ὲορτασμόν ὲργατικῆς πρωτομαγιᾱς, να
απευθύνη χαιρετισμούς είς πανσπουδαστικα συνέδρια κλπ. ;

Είναι ἀληθές ὅτι διατηροῦσες Ιδιαίτερας
φιλικας σχέσεις μέ ἀριστερά στοιχεῖα ὲν
Ελευσῖνι;
Είναι ἀληθές ὅτι σεῖς παραινήσατε τούς
ἑργατες Ἐλευσῖνος είς απεργΙαν πείνης».
Τί τιμή για ὸποιονδῆποτε ἀνθρωπο καί
ίδιαίτερα για ἐναν εἰλικρινῆ Χριστιανό να
μπορεῖ να ἀπαντήσει «Ναί» σε όλα αὐτα τα ἐρωτήματαέ
Καί τί ἀτιμία για ὅσους ἓφταααν 016
ἓσχατο αημεῖο καταπτωαης -να μπερδὲψουν τό ρααο μὲ τή στολή τοῦ Ἐαατζῆ καί
τοῦ ἀσφαλίτηέ “
Καί 0| ἂνθρωποι καί ή ταχύτητα τῆς
ἀνακριαης καί ὸ τρόπος πού εἶναι διατυπωμενες οΙ καταγγελίες δείχνουν ότι ή φοθερή ἀπόφααη κατα τοῦ Πατέρα Γιώργη
Πυρουνακη ἔχει ἤδη παρθεῖ. 'O μόνος
τρόπος για να ματαιωθεῖ ή ακοτεινή αυνωμοσία εἶναι ἠ κινητοποίηση τῆς κοινῆς
γνώμης. Ἠδη οΙινὲνορίες τοῦ διωκόμενου
ίερὲα στήν Ἐλευσῖνα καί μαζί τους ἑκατονταδες πνευματικοί ἀνθρωττοι, αυνδικαλιατες, στελέχη τῆς νεολαίας καί απλοί )(ριοτιανοί, ετοιμαζονται να τόν ὑπερασπίαουν. ~ ι]

Ἰωάννα Καυταντζὸγλου

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
KAI ᾏΊΙΞΞΛΟΓ IA

,-

«ΠΕΡΗΙΤῼΣῌΚῼΣΤΑ KOAIFIANNH»

Ἐσωκομματική δημοκρατία
καί. καθοδηγητικοί μηχανισμοί
τῆς Ἀργυρῶς Κοκοθλή - Πολυχρονὰκη

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ γιά τό ἐσωκομματικό“καθεστώς τοῦ ὁογματισμοῦ,
τῆς παραόίασης τῶν λενινιστικῶν κανόνων λειτουργίας τοῦ κόμματος, τῆς ἐξόντωσης, πολιτικῆς καί φυσικῆς κάποτε, ἀγωνιστῶν πού
μπορεῑ νά λάθεψαν ἥ νά ἔκφρασαν κάποια ἀμφιόολία ἤ μιά ἀντίρρηση στό κομματικό κατεστημένο, ὄρίσκονται πάντα στήν ἐπικαιρότητα. Ὡστόσο, ἡ συζήτηση γιά τό ὁογματισμό καί τίς συνέπειές του,
πρόόαλλε πιό ἔντονη μέ τό θάνατο τοῦ Κ. ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗ καί τήν
στάση - μετά τό θάνατό του ὄὲὅαια - τοῦ ὁογματικοῦ ΚΚΕ, ἀπέναντί
του. ο
ΟΠΩΣ καί νά ’ναι πάντως, ὁέν ἔχει κανείς τήν πρόθεση νά ὑποτιμήσει ἕνα νεκρό ἀγωνιστή πού πρόσφερε καί καλά καί κακά στό κίνημα. Ἡ συζήτηση γίνεται γιά νά ὅγοῦν ὁιὸάγματα. Γ ιά νά ἀποφευχθοῦν τά ἀρνητικά φαινόμενα στή ζωή καί ὁράση τοῦ ἀριστεροῦ κινηματος.
“Αλλοτε ὑπάρχει σύνδεση με τήν καθοδήγηση στήν Ἀθήνα, κι ἄλλοτε όχι.
Αὐτὴ ἡ σχετική ἀνεξαρτησία ὅοηθάει,
ὡστόσο, σε μιά πιό σωστή ἁντιμετώπιση
πολλῶν ζητημάτων. ’Ὀταν π.χ. ὁ Ζαχαριάδης διακήρυττε; « τί Παπάγος, τί
Πλαστήρας», οἱ παράνομοι τῆς Κρήτης
μαζί με τήν ΕΔΑ ἔριχναν ὅλες τους τίς
προσπάθειες στή δημοκρατική ἑνότητα
καί συνεργασία καί τήν πετύχαιναν καί
οτίς δουλευτικὲς καί οτίς δημοτικές ἐκ·
λογες. (Στίς ὃουλευτικὲς ἑκλογες τοῦ
1952 ὁ συνδυασμός τῆς ΕΔΑ με τούς
συνεργαζόμενους στό Νομὸ Χανίων πῆρε
τό 26% τῶν ψήφων). Ἡ ἴδια ἡ ζωή ὑπόδειχνε σωστες λύσεις, ἄλλες ἀπό ἐκεῖνες
πού ὑπόδειχνε ἡ ξεκομμενη, ἀπ’ τήν Ἑλ-,
λάδα, ἡγεσία Ζαχαριάδη. Λόγου χάρη,
τό 1951-52,πού γιά νά ἐξασφαλίοεις λίγο
χαρτί καί μελάνι γιά μιά προκήρυξη

ἔπρεπε νά τό σκέπτεσαι καί νά τό σχε-,
διάξεις μὲρες, κρυμμένοι οἱ παράνομοι
στίς πιό συνωμοτικες τους κρύπτες, μὲ
κολλημί-νο τό ἀφτί στό κρυφό ραδιόφωνό τους, ὅταν ἄκουσαν τά περί «ἑπαναστατικῆς κατάστᾳσης» ἀπ’ τό ραδιοσταθμό τῆς «Ἐλεύθερης Ἑλλάδας»,
σχολίασαν τό γεγονός με τά ἑξῆς χαρακτηριστικά;
I <<Ἐὸῶ σέ θέλαμε κύριε ἀρχηγέ νά ὁεῖς
τί ἑπαναστατική κατάσταση ἔχουμε...»

Οὔτε ἧταν δυνατόν νά πιστὲψουν τίς
κατηγορίες ἐνάντια σε ἀγωνιστὲς, ὅπως

ζήσουν, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στή
στὲπα νά δουλὲψουν.
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, οἱ κομμουνιστες δεχτηκαν με μεγάλη ἁνακούφιση τήν 6η
ὁλομελεια τοῦ 1956 πού καταδίκαζε τίς
παραόιάσεις κι ἀποκατιάστησε τίς σωστὲς ἀρχὲς λειτουργίας τοῦ κόμματος.
Παλεύοντας στῆθος με στῆθος μέ τόν ταξικό άντίπαλο, ἔὸλεπαν κάθε μερα νά
συγκρούεται με τήν πραγματικότητα ἡ
ἀλλοπρόσαλλη γραμμή τῆς καθοδήγησης,
χωρίς νά μποροῦν νά ἀντιμιλήσουν, γιατί
θά κατηγοροῦνταν γιά «ὕποπτοι» καί
«προδότες». Καί στό ὃαθμό πού τό ἐπέτρεπαν οἱ συνθήκες, ἐφαρμόζονταν μετά τήν 6η ὁλομελεια - σωστὲς διαδικασίες στήν πρακτική τοῦ ἀριστεροῦ κινήματος. Γ ρήγορα ὅμως ἀντιλήφθηκαν
ὅτι τὸ στύλ καθοδήγησης καί οἱ μεθοδοι
δουλειᾶς, στήν πραγματικότητα δὲν ἆλλαξαν.

Παράνομοι στήν Κρήτη
ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΙΤΗ ὑπάρχει μιά παράνομη
κομματική ὀργάνωση. Λίγοι παράνομοι
πού ἔζησαν μετά τόν τερματισμό τοῦ ἐμφύλιου πόλεμου καί τήν ἀποχώρηση τοῦ
ΔΣΙΞ ἀπό τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, παραμενουν στό νησί καί, σύμφωνα μὲ τή
γραμμή τοῦ κόμματος, ἀνασυγκροτοῦν
τίς παράνομες κομματικες ὀργανώσεις.
Οἱ συνθῆκες εἶναι εξαιρετικά δύσκολες.

Η 6η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ
τοῦ 1956, ἡ ὁποία, ὅπως ἀνακοινώθηκε,
καταδίκαζε τόν δογματισμό, τήν προσωπολατρεία πρός τόν Ζαχαριάδη, τήν
πρακτική καί τήν μεθοδολογία του καί
«ἀποκατέστησε» τίς λενινιστικὲς ἀρχὲς
λειτουργίας τοῦ κόμματος, ἀνάθεσε τήν
Γραμματεία τοῦ ΚΚΕ στόν K. Κολιγιαννη.
ΩΣΤΟΣΟ, τά γεγονότα πού ἐπακολούθησαν ἀμέσως μετά τήν 6η ὁλομελεια,
στήν μεγαλύτερη κομματική ὀργάνωση
τοῦ ἐξωτερικοῦ τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν
προσγὺγων, στήν ὀργάνωση τῆς Τασκὲνδης τό 1956, πού ὀνομάοτηκαν «Ζαχαριαδικά» καί λίγο ἀργότερα (τό 1957)
πού ὀνομάστηκαν «Magnum», ἔδειξαν
ὅτι ἡ πρακτική καί ἡ μεθοδολογία τοῦ
Κολιγιάννη ἐνάντια σε κάθε ἀντίθετη
ἄποψη, ἦταν ὅμοια με τήν πρακτική καί
τήν μεθοδολογία τῆς προηγούμενης καθοδήγησης καί πολλὲς φορὲς, ἴσως καί
χειρότερη. Ἀντλώντας τή δύναμη του
ἀπό τήν ὑποστήριξη τοῦ ΚΚΣΕ, ἀπό τό
ὁποῐο ἧταν πλήρως ἑξαρτημὲνος, χρησιμοποίησε μεθόδους ἀπαράδεχτες οτή
δίωξη χιλιάδων κομμουνιστῶν πού εἶχαν
δώσει τά πάντα οτόν ἀγῶνα. Εἶναι γνωστὲς οἱ μαζικὲς διαγραφὲς, χωρίς καμιά
κομματική διαδικασία, ἡ ὲξορία πολλῶν
στή Σιόηρία, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπ’ τή δουλειά τόσων καί τόσων καί ὁ ἐξαναγκασμός τους νά πᾶνε, γιά νά μπορὲσουν νά
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γιά τόν N. Πλουμπίδη πού ἀποκαλοῦνταν προδότης, ἀκόμα καί τήν ὥρα πού
ἔπεφτε κάτω ἀπ’ τά πυρά τοῦ έκτελεστικοῦ ἀποσπάσματος. FL‘ αὐτό καί δέχτηκαν τήν 6η ὁλομέλεια, πού ,καταδίκαζε

,τό παλιό καθεστώς, μέ μεγάλη ἱκανοποίηση.
ΩΣΤΟΣΟ, τήν «ἀλλαγή» καί «τίς 010—
([ορετικές μέθοὸες καθοὸήγησης» ποὺ
διακήρυξε ἡ 611 ὁλομέλεια, δέν πέρασε
πολύ γιά νά τίς δοκιμάσουν κι οἱ ἴδιοι.

Η Διάλυση τῶν ὀργανώσεων
ΤΟ 1958, δυό χρόνια μετά τήν καταδίκη τῆς προσώπολατρείας καί τῶν μεθόδων τῆς καθοδήγησης Ζαχαριάδη, κατεὸαίνει 6 Κολιγιάννης (παράνομα 65—
6010) στήν Ἐλλάδα, γιά νά 6011611051
στήν πραγματοποίηση τῆς 8ης ὀλομέλειας μέ τήν ὁποία διαλύονταν οἱ παράνομες κομματικές όργανώσεις τοῦ KKE'
καί ἡ όλη δουλειά περνοῦσε στήν ΕΔΑ.
Ἀνεξάρτητα ἀπ’ τό ὅτι ἦταν σωστή αὐτή
ἡ ἀπόφαση στίς συγκεκριμένες τότε συνθῆκες, ὁ Κολιγιάννης έδειξε καί έδῶ,
ὅπως καί στήν περίπτωση τῆς έφαρμογής
τῆς 6ης ὁλομέλειας, μιά δογματική, ἀντιδημοκρατική νοοτροπία, περιφρονώντάς
καί καταδικάζοντας ἀγωνιστές μέ τόν
πιό πρόχειρο καί ἀὸασάνιστο τρόπο.
ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ τοῦ 1959 φτάνει
στήν 110901101111- ὀργάνωση Χανίων ἓνα
σημείωμα μέ τήν ὑπογραφή «Τό κλιμάκιο τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
ΚΚΕ», γραμμένο ἀπ’ τόν ἴδιο τόν Κολιγιάννη.

Q "010v 10 1963 στήν Τασκένδη συναντηθήκαμε μαζί -του, ἐπιὸεὸαίωσε
ὅτι αὐτός τό εἶχε γράψει.
ΣΤΟ σημείωμα έκεῖνο διατυπώνονταν
ἡ κατηγορία ὅτι οἱ παράνομοι τῆς Κρήτης, διατηρώντας τήν ὀργάνωσή τους
ἀπειθαρχοῡν, παραόιάζουν 0060911
ἀπόφαση τοῦ κόμματος κι ὅτι 60 ληφθοῠν μέτρα ἐναντίον τους. Ἐννοοῦσε
τήν ἀπόφαση τῆς 8ης ὁλομέλειας τῆς ΚΕ
γιά τήν διάλυση τῶν παράνομων κομματικών ὀργανώσεων, ’ἡ ὁποία ὅμως δέν
εἶχε δημοσιευτεῖ καί οὔτε εἶχε γίνει
προσπάθεια νά φτάσει 010 χέρια τους μέ
ὁποιοδήποτε ἀλλο τρόπο, ένώ ὑπῆρχε
σύνδεση καί έλαόαν π.χ. παράνομο «Ριζοσπάστη» μετά τήν 611 ὁλομέλεια καί
ἀλλα ὑλικά. Ἔτσι, ἡ καταδικαστική
ἀπόφαση σέ 6090; 1011; 561101115 χωρίς
νά γνωρίζουν μιά ἀπόφαση ἤ χωρίς νά
ρωτηθοῡν κάν, ἄν τήν γνώριζανέ Ταυτόχρονα- στό περιοδικό τοῦ ΚΚΕ, «N50;
, Κόσμος», που ’έκδίδονταν στό έξωτερικό,
δημοσιεύονταν (τεῦχος Σεπτέμὸρη 1959)
ἡ ἑξῆς ἀνακοίνωση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς

«Στά Χανιά τῆς Κρήτης, ὁρισμένοι
παρουσιάζονται σάν ἀποκομμένη ὀργά-mum] τοῦ ΚΚΕ. Ἡ ὀργάνωση αὐτή ὁέν
ἁναγνωρίζεται ἀπό τήν Κεντρική Ἐπιτρωπή καί συνεπῶς πρέπει νά ὁιαλυθεῖ».
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αὐτή μέ τόν μονο24’

κόμματο, δογματικό τρόπο σκέψης ἐκείνης τῆς έποχής, μποροῦσε νά θεωρηθεῐ
ἀπ’ τίς ἀριστερές μάζες σάν καταδίκη,
σάν ἀποκήρυξη ἀπ’ τήν πλευρά τοῦ κόμματος καί νά έχει σάν συνέπεια τήν ἀπομόνωση, ἀκόμα καί τήν έξόντωση τῶν
παράνομων καί έπικηρυγμένων ἀπ’ τό
κράτος, ἀντί μεγάλου ποσοῦ, ἀγωνιστῶν,
πού ἐπί δεκαπέντε χρόνια πάλευαν μέσα
στίς πιό σκληρές συνθῆκες παρανομίας
γιά τό κόμμα καί τή γραμμή του. Καί ὁ
κίνδυνος ἧταν τόσο μεγαλύτερος, ἐφ’ ὅσον
καί ἡ ἀνακοίνωση τῆς ΚΕ καί τό σημείωμα τοῦ κλιμακίου της στήν Ἑλλάδα
δέν προωθήθηκαν μόνο στά χέρια τους,
ἀλλά κυκλοφοροῡσαν πλατιά σέ ἀριστερούς, σέ μέλη καί στελέχη τῆς ΕΔΑ, στήν
Κρήτη - ἰδιαίτερα 010 N0110 Χανίων.
ΑΝ ΑΠΟΦΕΥΧΘΗΚΕ κάτι δυσάρεοτο, ἀν δέν έγκαταλείφθηκαν οἱ παράνομοι ἀπό τά μέλη τῆς ὀργάνωσής τους
καί τό λαό καί δέν έξοντώθηκαν ἤ ἀν δέ
καταδόθηκαν (γιατί κι αὐτό μποροῦσε
νά Θεωρηθεῖ «θεμιτό» μετά τήν ἀποκήρυξή τους ἀπ’ τήν καθοδήγηση) αὐτό
ὀφείλεται 010 γερό παράνομοηιηχανισμό
πού εἶχαν καταφέρει νά φτιάξουν, καΘώς καί στήν έμπιστοσύνη πού τούς εἶχαν οἱ ἄνθρωποι, πού τόσα χρόνια τούς
γνώριζαν, τούς περιέθαλπαν καί ἀγωνίζονταν μέ αὐταρπάνηση μαζί τους, μέσα
σ’ ἕνα κλίμα τρόμου καί διωγμῶν.
ΦΥΣΙΚΑ, ἡ ἀπόφαση τῆς ΚΕ ἐφαρμόστηκε. ε1-1 παράνομη ὁργάνωση τῆς Κρήτης διαλύθηκε, καί τά νόμιμα μέλη της
έντάχτηκαν στήν ΕΔΑ. Οἱ 8 παράνομοι
πήραμε τήν ἐντολή νά φύγουμε στό 5ξωτερικό, ἀφοῦ ἡ παραμονή μας στήν
Ἐλλάδα δέν εἶχε πιά, μετά τή διάλυση
τών παράνομων ὀργανώσεων, κανένα
νόημα. Μέ τήν οἰκονομική 60116510 τοῦ
κόμματος, τόν Ἰούνη τοῦ 1962, οἱ έξι
ἀπό τούς όχτώ (ὁ Γιώργης Τζσμπανάκης
καί ὁ Σπύρος Μπλαζάκης ἀπειθάρχησαν) φύγαμε κρυφά, έκπληρώνοντας κι
αὐτή τήν έντολή.

ρηση, τὴν ἐπεξεργασία τῆς γραμμῆς, τή
λήψη ἀποφάσεων, οτήν ἀνάδειξη ἦ ἀπομάκρυνση στελεχῶν. Ἡ ἀπαλλοτρίωση
τῆς προσωπικότητας, μέ σκοπό τή διασφάλιση τοῦ κομματικοῦ κατεστημένου,
έφτανε σέ σημεῐο ἀπίστευτο. K065 ἀντίθετη γνώμη σήμαινε «διατάραξη τῆς 110—
νολιθικότητας». ”Ετσι, ὃποιος δέν μποροῦσε νά ὑμνολογεῐ - καί 1510101 ἠταν οἱ
πολλοί — κρατοῦσε πεισματικά τό στόμα
του κλειστό. Αὐτό δηλαδή πού ἠταν ἡ
αἰτία τῶν τόσων καί τόσων λαθῶν τοῦ
κόμματος, συνεχίζονταν. Τά· μέλη καί τά
στελέχη σώπαιναν γιά νά μή χαρακτηριστοῠν «ὁιασπαστές» καί «ὑπονομευτές»,
πράγμα πού σήμαινε ὅτι θά έπεφταν σέ
δυσμένεια, μέ συνέπεια νά μήν μπορσῡν
νά ὅροῦν δουλειά, νά μή μποροῡν νά
πάρουν σπίτι, νά μή μποροῦν τά παιδιά
τους νά μποῦν σέ ἀνώτερα έκπαιδευτικά
ἱδρύματα.

‘H Διάσπαση

ΑΛΛΑ AYTH ἀκριόῶς τήν ἀνεξαρτησία δέν ἤθελαν οἱ δογματικές δυνάμεις,
ντόπιες καί ξένες. Καί, ὃλέποντας ὅτι
μπορεῖ ὁλόκληρο τό κόμμα νά περάσει
στό δρόμοῑτής ,ἀνανέωσης ἀποφάσισαν
νά σταματήσοίξιν αὐτή τήν πορεία. Ἤ
τώρα ἤ ποτέ - σκέφτηκαν. Καί ὁδήγησαν
στή διάσπαση 115 10 πραξικόπημα τῆς
«12ης». Ἡ «Πράόδα» τῆς Μόσχας δημοσίευσε τήν ἀπόφαση αὐτῆς τῆς «“Ολομέλειας» καί τήν διαγραφή τῶν τριῶν
μελῶν τοῦ Ill“. κάτω ἀπ’ τόν τίτλοε

ΣΤΙ-ΙΝ ΤΑΣΚΕΝΔΗ — πού φτάσαμε
ϋστερα ἀπό 5 μῆνες - εἴμασταν 6έ6αια οἱ
«ἐξαίρετοι ἀγωνιστὲς», «τά στελέχη μέ
τήν τόσο πολύχρονη παρανομία...».
Αὐτό, ὅμως, μέχρι τή στιγμή πού κάποια
ἄλλη σκοπιμότητα ἐπέδαλλε νά χαρακτηριστοῦμε έντελῶς ἀντίθετα.
ΕΚΕΙ ζοὺσαμε ἀπό κσντά.τήν κομμα111411 ζωή καί δέν μᾶς παραξένευε ὅ,τι
εἶχε συμὸεῐ μέ μᾶς. Μπσρούσαμε νά
δοῦμε 111 λειτουργία καί τήν πρακτική
δραστηριότητα τῆς μεγαλύτερης κομματικῆς ὀργάνωσης τοῦ έξωτερικοῦ. Ἤρθαμε σ’ έπαφή μέ μιά πραγματικότητα
πού δέν εἶχε καμιά σχέση, μέ 111v «ἀλλαγή νοοτροπίας καί μεθόὸων 11000017-

,γησης», ὅπως πιστέψαμε μετά τήν 611
“Ολομέλεια, καμιά σχέση μέ τήν 500014011110111411 δημοκρατία καί τά δικαιώματα
τῶν μελῶν καί στελεχών στήν πληροφό-

ΕΤΣΙ ΦΤΑΝΟΥΜΕ στή «12η Ὁλομέλει» τοῦ 1968, 0’ αὐτήν πού ὁ Κολιγιάννης, μέ τήν ὑποστήριξη τοῦ ΚΚΣΕ, έπέ601315 πραξικοπηματικά τή διάσπαση
τοῦ κόμματος (δέν κλήθηκαν νά πάρουν
μέρος σ’ αὐτήν τήν εΟλομέλεια τά μέλη
τῆς ΚΕ πού 6ρίσκονταν στήν Ἑλλάδα,
γιατί έτσι δέν θά μποροῦσε νά ὲπιὸάλλει
τίς ἀπόψεις του).
ΣΤΑ ΜΕΛΗ καί τά στελέχη τοῦ κόμματος, ἐκεῖνα τά χρόνια, ἐπικρατοῦσε
006090; προόληματισμός. Προσπαθοῦσαν νά ἐξηγήσουν τήν ἀτέλειωτη ἀλυσίδα τῶν λαθών. ‘O προὸληματισμός
έγινε πιό έντονος μετά τήν έπικράτηση
τοῦ χουντικοῡ πραξικοπήματσς τοῦ
1967. T0 μέλη, τά στελέχη, τά μέλη τῆς
ΚΕ καί ἰδιαίτερα αὐτά πού δούλευαν
στό ’έσώτερικό, ένιωθαν ὃλο καί πιό 5111—
ταχτική τήν ἀνάγκη τῆς κριτικῆς συζήτησης σέ πλαίσια έσώκομματικής δημοκρατίας, τήν ἀνάγκη τῆς ἀνεξαρτησίας
γνώμης καί ἀπαγκίστρωσης ἀπό τά διεθνή κέντρα πού δέν ἧταν ἀμέτοχα εὐθύνης γιά τήν κατάσταση τοῦ δικοῦ μας κινήματος καί τόσα καί τόσα λάθη του.

«Στό ὄνομα τῶν συμφερόντων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ».
Μ’ ΑΛΛΑ λόγια, ἡ διάσπαση γίνονταν
γιά τό συμφέρον τοῦ ἑλληνικοῦ ἐργατικοῦ κινήματος καί τοῦ λαοῦέἔ Ἀφοῦ
λοιπόν γίνονταν στ’ ὄνομα τῶν συμφερόντων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἦταν θεμιτό
κάθε μέσον γιά τήν κατάπνιξη κάθε διαφορετικής γνάῆιης καί τήν ἐπιδολή τῆς
νέας κατάστασης πραγμάτων πού έφερνε
αὐτή ἡ «“Ολομέλεια». Ἔτσι, τά μέλη καί
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τά στελέχη τῶν ὀργανώσεων τοῦ ξξωῖὲζ
ρικοῠ - καί ἦταν χιλιάδες ὅλα ἓξὲῑνα ἴα
μέλη πού προὸληματίζονταν καί εὖλεπᾳν
τήν ἀνάγκη γιά πραγματικὴ (mam (mW
ὲσωκομματική ζωή, τήν ἀνάγκη ἀνεξαρ·
τησίας τοῦ κόμματος - που έκφρῦῐῡθῑν K}
αὐτή τη στιγμή τήν ἀντίθεσή ’ῑΟΌς (ξτο
πραξικὸπημα τῆς «12ης», ἀπομακρυν·
θηκαν, διαγράφτηκαν, άποπὲμθηκαἊ KL
αὐτή ἡ διαγραφή σχετίστηκε, ὅπως καῇ
παλιὸτερα, καί μ’ άλλες συνέπέῑὲξ σῖη
δουλειά, τή ζωή, τή μόρφωση καὶ ῖην
ἀποκατάσταση τῶν παιδιῶν r099ΤΟ ΟΝΟΜΑ τοῦ Κ. Κολιγιαννη 0U)“
δέθηκε καί μ’ αὐτήν τήν περίΟόΟΙἸῗων
ἀμέτρητων παραόιάσεων. Οἱ ônaëot T0U
ὀνομάστηκαν Κολιγιαννικοί ἰιι Εκᾯρα·
ζαν, τάχα, τό ὀρθόδοξο, τό σωΟῖΟ, ὅπως καί σήμερα ἡ κάθοδήγηῦη Φλῳ·
ράκη —— ένῶ οἱ ἄλλοι ἦταν «ah/(193:1)???
τές», «ὀπορτουνιστές», «φραξιονίξϊΐές»,
«ἀντικομματικά στοιχεῖα». Τίς m0 T507»,λές φορές ἡ ἀπομάκρυνση, ἡ (SLOW/[9015871
τῶν τελευταίων, συντελοῦνταν χωρις την
παρουσία τους στίς ὀργανὼσεις ὅάσεις
στίς δποῐες ἀνῆκαν. Ἐρήμην τους “(1L9νονταν οἱ ἀποφάσεις καί πολλὲςῇρορεξ
ὂχι στήν ὀργάνωσή τους, ἀλλά OUE’ f0.
πάνω, καί τούς ἀνακοινώνονταν ἐκ των
ὑστέρων. Ι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ εἶναι ἡ πειρίπτωση τοῦ Ν. Κοκοὸλή. 'O Γραμμαῖἓας
τῆς KOB πῆγε σπίτι του καί τοῦ ,Εῑπὲῖ
«Μοῦ ’πανε ἀπ’ τήν Κομματική Em:
τροπή νά σοῦ πῶς πώς εἷσαι mama/mfvog!...».

εΗΙ Τύχη τῶν Στελεχῶν
ΝΑ ΟΜΩΣ πού τέσσερα χρόνια μετά
τήν «12η» καί 12 χρόνια μετά τήν 6η
“Ολομέλεια, ὁ Κολιγιάννης ἀπομακρύνεται μιά μέρα χωρίς νά πάρει μέρος στή
ωζήτηση τῆς Ὁλομέλειας πού τόν καθαίρεσε, οὔτε στό Συνέδριο ἀργότερα.
Χωρίς νά ξέρουν τά μέλη τοῦ κόμματος
τό πῶς καί τό γιατί διώχτηκε. Στίς ὀργανώσεις τῶν Πολιτικῶν Προσφύγων στό
έξωτερικό θά μποροῦσαν ὃέόαιά τά μέλη
καί τά στελέχη τοῦ κόμματος (τά μέλη
που εἶχαν άπομείνει π.χ. στήν Τασκένδη
μετά τίς ἀλλεπάλληλες διασπάσεις ζκαί
μετά τήν διάσπαση τῆς «12ης» δέν ξεπερνοῦσαν τά 1.200 σέ σύνολο 10.000
κομμουνιστῶν) νά πληροφορηθοῦν κατι
περισσότερο ἀπ’ ὃ,τι τά μέλη τοῦ κόμματος στίς παράνομες συνθήκες τῆς Ἑλλάδας γιά τόν πρώην Γ. Γραμματέα τους.
ΩΣΤΟΣΟ, καί στό ἐξωτερικὸ γνωστοποιήθηκε μόνο ἡ λακωνική ἀνακοίνωση
τῆς 18ης <Ολομέλειας — πού κανείς δέν
τήν πίστεψε, ὅπως ἐξ ἄλλου σήμερα ἵῆμνε
γνωστὸ πώς ,δέν ἡταν ἀληθινή — ὅτι ὁ
Κολιγιάννης ζήτησε γιά λόγους ὑγείας
τήν ἀπαλλαγή του ἀπὸ Γραμματέας τοῦ
κόμματος καί τόν διαδέχτηκε ô Φλωράκης. Εἶναι γεγονός ὅτι στήν Τασκένδη
πολλά μέλη τοῦ κόμματος ζήτησαν
περισσότερες πληροφορίες,-παρ’ ὃλο πού

τά μέλη πού εἶχαν μείνει εἶχαν συνηθίσει
ν’ ἀποδέχονται ἀναντίρρητα καί άσυζητητί ὅ,τι συντελεῖται στήν κομματική ἱεραρχία, ἡταν ἐκεῖνα τά μέλη ποὺ έμεναν
πιστά στό ἱερατεῐο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τό
ποιός θά ἧταν ὁ «ἱερέας». Ὡστόσο, δέν
πληροφορήθηκαν τίποτα, ποτέ. Ἱ-Ι ἀπομάκρυνση τοῦ Κολιγιάννη, ἡ παραπέρα
κομματική καί άτομική του ζωή, ἔμενε
ένα αἴνιγμα...
O ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, ὅπως m ὁ Ζαχαριάδης, πέθανε τελικά περιορισμένος κι
ἀπομονωμένος. Καί τά «δάόιρυα» τῶν
διαδόχων του ἀγγίζουν τό ἄφθαστο ὅριο
τῆς ὑποκρισίας. Τόν Κολιγιάννη τόν
ἀπομάκρυναν οἱ πιὸ δογματικές δυνάμεις κι ἒὸαλαν στή θὲση του κάποιον ἀπ’
τήν Ἑλλάδα, γιά νά καθησυχάσουν τήν
ὀγκούμενη δυσαρέσκεια καί· νά δείξουν
πώς δῆθεν, κάτι θὰ πάει καλύτερα...
Στήν πραγματικότητα ὅμως, γιά νά συνεχίσουν πιὸ ἄνετα τήν ἴδια πρακτική καί
μεθοδολογία m ἀκὸμα χειροτερη.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ κι ἡ δική μοις περίπτωση... Ἂν γιά τήν Κολιγιαννική καθοδήγηση ἀπό «ὑποδειγματικοί ἀγωνιστές»
μέ «πολύχρονη παρανομία» γίναμε μετά
τήν 12η “Ολομέλεια «ἀναθεωρητές»,
«ὀπορτουνιστές», «ἀντικομματικά στοιχεῖα», γιά τήν καινούρια, μετά τόν Κολιγιάννη,καθοδήγηση, γίναμε ἀκὸμα κάτι
χειρότερο; «ἀντισοὸιετικοί», «ἀντικομμουνιστές» ἀκόμα καί «ὕποπτοι». Τό
1975, ἀμέσως μετά τήν μεταπολίτευση,
έφεραν στήν Τασκένδη πού εἴμασταν
ἀκόμα τότε, τούς Τζομπρινάκη καί
Μπλαζάκη - εἶχαν ὅλέπεις ταχτεῖ μέ τό
«κόμμα» - καί τούς ἒὸαλαν νά κατηγοροῦν, άνάμεσα στούς πολιτικούς πρόσφυγες, ἐμᾶς τούς ἓξι συντρόφους τους
καί συμπατριῶτες τους γιά ὕποπτους,
λέγοντας (καί γράφοντας μετά στό 6L6λίο τους) ὅτι κάποιόι ἀπό μᾶς εἶναι
ὕποπτοι, ὅτι τό 1962 αὐτοί ἒμειναν καί
μεῐς φύγαμε στό εξωτερικό, ὅχι μέ ἐντολή
τοῦ κόμματος, ἀλλά μέ κυὸερνητικό μέσον. Κι ὅμως, τό γιατί φύγαμε, τό ὄιν κάναμε σωστά πού φύγαμε καί πῶς φύγαμε, κι ἀκόμα, γιατί αὐτοί δέν έφυγαν
οὔτε τότε μαζί μας, οὔτε άργότερα πού
τούς ξανατέθηκε ζήτημα, κι ἄν ἐνέργησαν σωστά ἤ ὅχι, καθώς ἐπίσης τή ζωή
καί τή δράση τοῦ καθενὸς μας, τά γνωρίζει καλά ἡ καθοδήγηση τοῦ ἑνιαίου τότε
KKE, μέλη τῆς ΚΕ πού σήμερα ἀνήκουν
καί στό κόμμα Φλωράκη καί στό ΚΚΕ
έσωτερικοῦ. ”
ΕΤΣΙ ΛΟΙΙἸΟΝ, ἡ άπομάκρυνση καί ἡ
ἀντικατάσταση ἑνός ἀρχηγοῦ ἀπό κάποιον ἄλλον, δέν άλλαζε καθόλου τά
πράγματα. Ἡ μεθολογία τῆς λασπολογίας, ἡ πρακτική καί ἡ νοοτροπία, ἧταν
καί παρέμεινε ἡ ἴδια. Καί ἡ ἴδια παραμένει καί συνεχίζεται καί σήμερα μέσα
στό «ἕνα καί μοναδικό ΚΚΕ». Συνεχίζεται μιὰ μεθοδολογία, μιά νοοτροπία καί
λειτουργικότητα πού δέν έχει σχέση μέ
τήν μαρξιστική-λειίνιστική διδασκαλία
πού κόπτονται ὅτι ὑπερασπίζουν καί
ὲκφράζουν.
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· ΕΙΔΙΙΣΕΙΣ.Ἰ
Allo ΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ θέθαια μπορεῖ να γραφει
κανείς συνέχεια. Εἶναι μια ανεξαντλητη
πηγή· γιατί ἡ διοίκηση δέν ξέρει τήν δουλεια της, γιατί oi ὑπαλληλοι φοθισμένοι.
περιορίζονται αὑοτηρα στα ὑπηρεσιακα
τους καθήκοντα, γιατί οί ὑπηρεσίες παραγωγῆς ὑπολειτουργοὺν, αφοὺ τα στελέχη
δέν μποροῡν να αναπτιὶιξουν κανενός εῖδους πρωτοθουλία καί αφοῡ τα οίκονομικα
της εἶναι σέ πλήρη έξαθλίωση.

’ ι z? 7*".“ \\l\\\_ "» ‘- ‘.‘. ι ·
\n. ‘W‘w xx.‘ , ὲ·
, ,ἑ

à
τοῦ Κ.. Α. Μανιατη

κής αρχαιολογίας καί αὑτοχρίονται είδικοί.
Αὺτό δέν ἑνδιαφὲρει τήν κυθέρνηση.

από τίς αλλες τηλεορασεις καί όχι μέσω
ἀντιπροσώπων. Πραγμα ποὺ σημαίνει μερικὲς χιλιαδες δολαρια περισσότερα. ΠροJ'IA THN EPT μπορεῖ να γραφει κανείς
γραμματισμός δέν γίνεται, ὅταν ὑπαρχει ἡ
ὄποτε θέλει, όταν οί τρεῖς Πρῶτοι ’δροφοι
ὑποχρέωση μια ἑκπομπή να γυριστεῑ καί να
εἶναι παγωμένοι για λόγους λιτότητος, ἑνῶ παιχτεῖ τόν ἵδιο μήνα, αλλιῶς δέν πληρῶστα προνομιοῡχα γραφεῖα ὑπαρχουν είδικα νεται, τήν στιγμή ποὺ στίς ξένες τηλεορακαλοριφέρ καί ό τέταρτος όροφος τῆς
σεις ὑπαρχει τό πρόγραμμα τῆς ἑπομένης
διοικήσεως Βραζει. Ὅταν ol μισοί ὑπαλλη- χρονιᾱς στα κουτια καί μόνο οί ἑκπομπές
λοι εἶναι ἄρρωστοι από κρὺωμα καί ἑπομέ- ἑπικαιρότητας ἑτοιμαζονται. Δέν γίνεται
νως χανεις τόσο δυναμικό, πού τό πετρέπρογραμματισμός, ὅταν δέν ὑπαρχουν δαλαιο ποὺ θα καιγόταν για να ζεσταθοῡν θα
χτυλογραφοι να χτυπήσουν στή μηχανή
σήμαινε μεγαλὺτερη καί οὑσιαστική οίκοΓίΑ ΤΗΝ ΕΡΤ μπορεῖ κανεις να γραφει
τοὺς τίτλους, όταν έτοιμαζονται να δοθοῡν
νομία.
καθε μέρα. αφοῡ οί κτιριακές της ἑγκαταοέ παλιό συνεργατη τῆς ΕΡΤ οί ὑποτιτλιατασεις έχουν περισσότερο χῶρο συνολικα
Αὺτό ζητῇ ἠ κυθέρνηση.
σμοί καί να μετατραποῡν οἰ μεταφραστές
διαδρόμων παρα ῶφέλιμο για στοὺντιο,
τῆς ΕΡΤ σέ μηχανές ποὺ θα ρίχνουν τοὺς
αφοῡ ἡ ταινιοθήκη της έχει να αγορασει
FIA THN EPT μπορεῖ να ἑτοιμασει κανείς τίτλους στίς μεταγραφές. Πραγμα πού σηπραγματικα ταινίες από τόν Ἰανουαριο.
διατριθή για τό πῶς γίνεται ό προγραμμαμαίνει χιλιαδες δραχμὲς Εοδεμμένες αδικα
αφοῡ ὑπαρχουν αὑτή τή στιγμή Θιντεοταιτισμός. ’Ὀταν μια ἑκπομπή αναγγέλεται ’ καί ένας ὁλόκληρος κόσμος ὑποασχολοὺ. νίες στό τελωνεῖο ποὺ έχουν παραγγελθεῖ τρεῖς φορές καί αναθαλλεται. όταν τήν συμενος καί αὑτό για λόγους, ὁχι 6έ6αια olαπό πέρσι καί δέν ἑκτελωνίζονται, γιατί
ζήτηση ακολουθεῖ συζήτηση καί όταν περι- κονομίας. Δέν γίνεται προγραμματιομός,
χρειαζονται έξι ἑκατομμὺρια - ἑνῶ οί
μένουν·τίς ταινίες στό αεροδρόμιο τό μεόταν πρέπει να ἑκπαιδευτοῡν στελέχη
ὑπαρχουσες κόθονται από τήν χρήαη καί
’σημέρι, μεταγλωττίζονται τήν στιγμή ποὺ στήν τηλεόραση κατα τήν διαρκεια τοὺ
για να ἑπαρκέσουν, τό πρόγραμμα ποὺ
ἑχει αρχίσει ὴ προθολή τους καί παίζονται
προγραμματος καί όταν ἅνθρωποι μέ γνωγραφτηκε χτές, σθήνεται σήμερα για να
κομμένες στα δυό για να γίνονται συχρόσεις στήν παραγωγή χρόνια κανουν τοὺς
γραφτεῖ αλλο.
νως καί οί ὑπότιτλοι. Ὅταν δέν ξέρει καθοηθοὺς,γιατί αλλοι, για λόγους προσωπιΑὺτό τό ξέρει ἠ κυθέρνηση. νείς τί πρόκειται να εἶναι τό πρόγραμμα
κοὺς, προθαλλουν προοκῶματα ένα σωρό.
τῆς αλλης έθδομαδας καί ὅταν ἑνας
Αὺτό δέν ἐνοχλεῖ τήν κυθέρνηση.
HA THN ΕΡΤ μπορεῖ να γραφει κανείς σέ ὑπουργός που ξαφνικα αποφασίζει να ἑμκαθε τεῡχος· γιατί ὑπαρχουν στελέχη ποὺ
φανιστεῖ στήν τηλεόραση διαλύει όλο τό
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ μπορεῖ να γραφει κανείς
ζητοῦν να γίνει στόπ στήν μαγνητική είπρόγραμμα τῆς ἡμέρας. Δέν γίνεται προόσες σελίδες θέλει καί παλι να νιῶθει ρευκόνα για να γίνει φωτογραφικό ὑλικό...
γραμματισμός, ὅταν δέν ὑπαρχουν ταινίες
στή τήν κατασταση καί όχι αποτυπωμένη
ὥστε να πουληθεῑ. λέει. πιό εὔκολα στα
να προγραμματιστοῡν, όταν για να έρθει
σαφῶς στόν λόγο του, όταν ἡ παραγωγή
ἑξωτερικό τό πρόγραμμα. αφοῡ ὑπαρχουν
τό πρόγραμμα ποὺ παραγγέλει ή ΕΡΤ κανει εἶναι ανὺπαρκτη. Στήν αρχή, γιατί ὴ τότε
στελέχη που οτέλνουν τό περφορέ για ἑμδυό μῆνες, ἑνῶ ol αντιπρόσωποι τό φέρπροϊσταμένη εἶχε αντιπαθειες καί συμπαφανιση ἠ ἐμφανίζονται να διευθὺνουν ουνουν σέ τρεῖς μέρες. Καί εἵμαστε ἡ μοναθειες καί στίς αντιπαθειες έδινε αρνητικές
ζήτηση’ γιατί δέν ὑπαρχει κανείς.... είδικός δική τηλεόραση στόν κόομο ποὺ μόλις
απαντήσεις, στίς συμπαθειες παλι ἡ δουσὲ όλόκληρη τήν ἸΞλλαδα περί τῆς κινεζι- τώρα προσπαθεῖ ν’ αγορασει απευθείας
λεια ποὺ έθγαινε ἦτον μέτρια. Καί τώρα

Αὺτό Θέλει ἠ κυθέρνηση.

Ζητοὺσα έῐτίμονα τήν ἑπανεγΟ Ἀπό τόν ὁημοσιογράφο τῆς
ΕΡΤ κ. Ἀρ. Μπουλοῦκο, πήραμε γραφή τους στό Συμθοὺλιο τῆς
τό παρακάτιυ γράμμα.-

noü έξεδίδοντο μέ λογοκρισία οτή
διαρκεια τῆς ἑπταετίας.

axe-rat ὅμως ὁημοσιευμένο στό
πρῶτο τεῦχος τοῦ «ANTI» πού

γράφημα
πού
συνυπέγραψε
καί
τήν ΥΕΝΕΔ μετα από 10 χρόνια
αὐτός μαζί μέ ὁεκάόες ἄλλους
Υ.Γ. Σᾱς ἑπισυναπτω δυό μόνον
Κύριε Παπουτσακη,
ὑπηρεσίας, απολυόμουν - ό πρῶσυναδέλφους
του
πού
εἴμαστε
από
τίς
πολλές
ἑπιστολές
μου
τος
τό
1967
από
τόν
«ΕΛ.ΚοΔιαῧασα στό περιοδικό σας καί
πρός τα μέλη τής ΕΣΗΕΑ στή δι- σίγουροι πώς οήμερα ὁρκίζονται
ΣΜΟ·.
σέ σχετικό ρεπορταζ μέσα σέ πααρκεια τῆς ἑπταετίας για να μορ- ὅτι πολέμησαν καί αὐτοί τή
ρὲνθεοη ὅτι «ὑπηρέτησα πιοτα
φὼοετε μια Guam γνώμη για τό
χουντα.
τήν ἑπταετίαν. Λυπᾱμαι Θαθὺτατα Μέ καλοῦσαν σιήν ασφαλεια
-πιστα
πόσο ὑπηρέτησα τήν
για τήν ανακρίθεια αὺτή, ἠ ὁποία,
μαζί μέ τό συναδέλφο Χρῆστο OlΤό
τηλεγράφημα
αὐτό,
(Γενάἑπταετίαν.
σαν ἐλεύθερο ανθρωπο καί ἑπαγκονὸμου για boa λέγαμε θαρραρης
’68)
ἐκφράζει
«τάς
εὐγνωμόἘπίσης αντίγραφο πρακτικῶν
γελματία μέ Θίγει Βαρυτατα. Εἱμαι λέα στίς Γενικές Συνελεὺσεις. Τα
νους
εὐχαριστίας
τοῦ
ὄημοσιομιᾶς
Γενικῆς
Συνελεὺσεως
τῆς
Βέθαιος πῶς αν ρωτοὺσατε
ἑλληνόφωνα αντιστασιακα περιΕΣΗΕΑ από τα πολλα πού κρατῶ. γραφικοῦ κόσμου πρός τήν
όποιονδήτιοτε ἑντιμο ουναδελφο
οδικα τοῡ Λονδίνου γραφανε για
Ἐθνικήν Κυόέρνησιν... ὁιά τήν
θα σᾱς ἑλεγε ότι καττοιος «τρετό -θαρραλέο- καί ιέντιμο δημολός» πολεμοὺσε MONO! στή δι·
σιογραφο πού τόλμησε να ὑψώσει O ΣΣ. Μὲ τήν ἴὸια προσοχή
ἐμπράκτως ἐκὸηλωθεῐσαν ἀμέριπού ὁιαὸάοαμε τό γράμμα τοῦ κ. στον συμπαραστασιν καί οὐσιααρκεια τῆς ἑπταετίας για τήν
τή φωνή του».
ἑλευθεροτυπία καί για τα συμφὲΠαρήλασα από τήν ΕΣΑ για να
Μπουλούκου πού ὁημοσιεύεται στικήν μέριμνα... ζωτικῶν ζητηροντα τῶν ἐργαζομένων συμέ ανακρίνει ό κ. Θεοφιλογιανναῇ στίς Οῒῆλὲς αὐῒέςι ὁῑᾱὸάσαμὲ καί μάτων τοῦ κλάὸου».
ναδέλφων. Ἑτρεχα στα δικαστήκος κλη, κλπ.
τά κείμενα πού ἀναφέρει.
Ἡ
ἀναὸημοοιέυση
ἐκείνη
ἀπό
ρια μαρτυς ὑπερασπίσεως τοὺ
Πρός Θεοῡ, δέν διεκδικῶβπίἘμεῖς
πάντως
γιά
τούς
χαρατό
«ANTI»
ὁέν
ἔτυχε
πάντως
καἈλέκου Καρὲρ, Κυριακου Σιμοτλους
-αντιστασιακοῡη
αλλα
κτηρισμούς μας ὅασιστήκαμε σέ μιᾶς ἐξήγησης __ πέντε χρόνια
πούλου, Ἠρ. Τζαλα, Γ. Παπαδημη- ὑπηρέτησα τόσα... Α ιπιστα τήν
τρίου που είχαν διαγραφεῑ για τα
ἑπταετία- boo ol συναδελφοι με-, κάτι ἄλλο πού ξέχασε νά μᾶς τώρα _ ἀπό μέρους τοῦ κ. ,Α
φρονήματα τους,
ρικῶν δημοκρατικῶν ἐφημερίδων στείλει ὁ κ. Μπουλοῦκος. ΒρίῆΜπουλούκου,
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χαος. Γιατί δέν θέλει ό κ. Γενικός να διοριστεῑ πρόσωπο πού δέν τοῦ εἶναι αρεστό καΠοτε λέει έγραψε γι’ αυτόν σέ περιοδικό
Πού δημοσιογραφεῖ καί για τήν κυρία Προϊσταμένη τῆς παραγωγῆς καί έχει από τότε
θυμώσει - γιατί δέν θέλει να διορίσει αλλο
πρόσωπα μέ χρόνια πείρα σταν κινηματογραφο, γιατί λέει, τόν προτείνει ό κ. Τσαλδαρης, αλλα να μπεῖ ό Λειθαδέας καθόλα
αξιος, χωρίς ἰδέα ὅμως στήν Παραγωγή.
Ἀνέλαθε τό θεατρικό τμῆμα καί μοιαζει να
’γὺρισε ἠ ΕΡΤ στήν έποχή Ποὺ τό θέατρο
ἠταν απαγορευμένο από τήν έκκλησία·
έτσι, διαλέγονται κακα έργα καί τα ανεθαζουν καποτε καί ol χειρότεραι σκηνοθέτες, ,
καμια φορα καί οἱ ἴδιοι οῖ συγγραφεῖς... για να μήν τα Βλέπει κανείς. Παραγωγή δέν
γίνεται ὅταν, ὅ,τι καί να Προτείνει κανείς,
καθεται ασυζητητί καί περνανε μόνο έργα
σαν τοῦ I. M. Παναγιωτόπουλου που τα
αναλαμθανουν, ό Πρώην σύζυγος τῆς
Πρώην κυρίας προῖσταμένης καί αναγγέλονται ἠθοποιοί που δέν θα παίξουν Ποτέ.
Ἀλλα αὺτό δέν σημαίνει έσωτερική παραγωγή. Καί 6έ6αια, δέν θα ὑπαρξει Ποτέ
παραγωγή, όταν τα στελέχη αποκαρδιωμένα δέν θρίσκουν κανενός εἴδους συμπαρασταση στήν έξοντωτική δουλεια πού κανουν. Ὅταν ὺπαρχουν 0l Φακλῆδες Πού
κυνηγοῡν τίς ὺπερωρίες ποὺ πρέπει να γίνουν, τό χαρτί πού Πρέπει να ὺπαρχει για
να γραψει κανείς,τήν ζέστα για να μΠορεῑ
να έργαστεῖ κανείς στα καταχείμωνο, τα
πέντε λεπτα για να κληθεῖ σέ απολογία,
γιατί δέν πρέπει να καταναλώνονται τόσες
κρέμες για τό μακιγιαζ τῶν ἠθοποιῶν, γιατί
δέν Πρέπει να κόθονται οῖ ταινίες, αφοῡ
δέν εἶναι... αναλώσιμο ὑλικό - Κύριε τῆς
τηλεορασεως1 - γιατί νομίζει ὅτι ὅσοι πανε
καί τοῦ καρφώνουν τούς αλλους εἶναι σωστοί ὺπαλληλοι. γιατί έλέγχει καθημερινα
τήν έπονείδιστη καρτα καί μετα ζητοῦν
κέφι για πνευματική έργασία, μέσα σΙ αὑτό
τό καθεστώς τοῦ σκοταδισμοῡ.
Αὺτό τό ὺποθαλπει ἠ κυθέρνηση.

FIA THN EPT μπορεῑ καθημερινα να
6γαίνει ένα ένημερωτικό δελτίο.μια καί τα
δελτία αὺτα εἶναι αθλια κυθερνητικα κατασκευασματα καί ἡ έλευθερία τοῦ δημοσιο-

γραφου καταπατεῖται επονείδισῖῦ. Αὺτα τα
δελτία ένημέρωσης θα έδιναν- τίς σωστές
διαστασεις στόν όργανισμὸ ἵης ΕΡΤ Που
δέν εἶναι τίποτε ἄλλο Παρὰ Ô ῡβΥανισμιζις

που διαθέτσυν πέντε για να καθονται μέ
ανεση. Πώς αλλοι Παίρνουν ὑπερωρίες καί
ταξίδια στό έξωτερικό για θέματα που δέν
ξέρουν καί αλλοι αγωνίζονται για να κρατῆς κυθερνήσεως σέ μικβΟΥβῦφία. Θα; τηθοῡν αξιοπρεπῶς. Καί τό θραδυ Πού
έλεγε Π.χ. ἕνα τέτοιο δελτίοῖ Σήμεβῦ TÔ
6γαίνει τό Πρόγραμμα αναΠέμπουν εὺχή
Πρωῑ ό K. Χαραμῆς φώναξε ἕνον Boned για
στό Θεό τῆς τηλεορασεως Πού μια μέρα
’να τοῡ Πεῖ Πῶς πρέπει να δουλεύει ό προϊακόμη τοὺς έθγαλε τό Πρόγραμμα τό
σταμενος του, Πραγμα πού σημῦίνει να καἐπιούσιον... Να πεῖ για τα τα θραδια τα
λεῖ ό Πρωθυπουργός τοὺς εγκαθετούς του
σκοτεινα στούς διαδρόμους καί τήν εἵσοδο
Ytd vc'l συνεργαστεῑ, ηαροθλέποντος τόν
γ τήν κατασκότεινη,,για τό ἕνα ασανσέρ πού
ύπουργό του.
λειτουργεῖ μόνο, ἀπ’ τα τέσσερα για οἱκοΜια αλλη εἰδησηῑ Για να ὲΠιῖΕυΧθεῑ ὴ λινομία, ὅταν κανείς δέν μΠορεῑ να δεῖ κανέτότητα γίνονται λιγότερα δβΟμΟλόγια για
ναν καί για τίς μέρες πού γίνεται έφοδος
’τοὺς ὑπαλλήλους, αλλα οἱ δῑευθυντάδες
στό μπαρ, μήπως καί πίνει κανείς καφέ...
έξακολουθοῡν να έχουν τίς μεβῡεντές καί
Αὺτό τό γνωρίζει ἠ κυθέρνηση.
τα πεζώ 504. Πραγμα Πού οημοίνειῑ λαέ
ΜΠΟΡΙΞΙ για τήν ΕΡΤ κανείς να Πεῑ τα
σφίξε τό ζωναρι σου καί σοῦ nûl-IE τήν θεν- παντα. ’Ὀ,τι καί να πεῖ ἡ ὅ,τι καί αν δηζίνη σαραντα, αλλα ὲμεῑῦ. θὺ έχουμε
μιουργήσει ή φαντασία του αΠό κακό
μπούικ καί μερσεντές.
ὁνειρο, ὥς έφιαλτη, εἶναι ὴ ΕΡΤ. Τό μόνο
"Eva αλλο Πολύ ένδιαφέρον δελτίο; Σήπου δέν εἶναι; πνευματικός όργανισμός.
μερα ,ανέλαθε στήν ΕΡΤ τό τάδε τμῆμα «ὴ
Εἶναι ένα σκληρό κυθερνητικο γραφεῖο για
Βασίλισσα τοῡ Ται» για Παραδειγμα... απὸ
τίς εἰδήσεις καί τό αλλο πρόγραμμα για
τόοο στενό κύκλα τοῦ K. Γενικοῡ. Πραγμα
κραχτη, πού έχεῐ έπανδρωθεῖ σέ ὺψηλα
Πού σημαίνει ὅτι ἡ κ. Μητροπούλου ζεῖ καί
κλιμακια μέ ανίκανους καί ανίδεους «χωΒασιλεύει. Ἰδοῡ τα Παράλληλα ςῖχήματα καί
λούς τῆ σκέψει, πού λέει ό Χατζιδακις, καί
να γιατί μπορεῑ κανείς, ὅταν γρῦφει για τήν
μέ κοκκινα χορευτικά παπούτσια». "Eva
ΕΡΤ να εἶναι θέθαιος Πῶς ΠερξΥρὰφει τήν
ἵδρυμα που τρώει σαν Κρόνος τοὺς ὑπαλκατασταση τοῦ ταλαίπωροι] ἡμων κρατσυς.
ληλους καί τούς απομυζα, ὥσπου τούς
Αὺτό θεωρεῖται (pume για τήν κυθέρ- μεταθαλει σέ τυπικούς δημόσιους ὺπαλληνηση.
λους καί αδιαφορους. Ἠ ΕΡΤ εἶναι ’ό καθοέψτης τῆς σημεοινῆς μσς πολιτικῆς
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ μΠορεῑ να γράφει κανείς
ζωῆς. Ἠ λύση εἶναι μόνο μία, τήν έχουν Πεῑ
ανεξαντλητα. Να αναφέρει Πως τό φωτο- καί οῖ είδικοί. Πρέπει να κλείσει για ένα
γραφικό δέν έχει χαρτί να τυπωσεί φωτο- διαστημα, να ανανεωθεῖ τό ὺλικό, να μεγραφίες. αλλα γέμισε ἡ ΕΡΤ μέ φωτογρα- z τεκπαιδευθεῖ τό Προσωπικό, να μποῡν στήν
διοίκηση πρόσωπα μέ κύρος καί όχι ἕτοιμα
φίες τοῦ κ. Στεφανακη σέ όλο τα μεγέθη,
να δεχθοῡν,όποιοδήποτε έξευτελισμό για
εἰδικα στό γραφεῖα του. από τήν ἐκπομπή
την καρέκλα. Να έτοιμασθεῑ πρόγραμμα
Πού έκανε για τό Πολυτεχνεῑο. σαν μια
που να αφορα τούς Ἕλληνες καί ὕχι τούς
χειρονομία καλῆς θελήσεως καί δημοκρατισμοῡ καί ὅχι παραπετασματος. καπνοῦ.
Οὺγκαντέζους. Καί έπειδή αὺτα εἶναι
Ποιόν δηλαδή προσπαθεῑ να Πείσει; ΜΠορεῖ ὁνειρα, Πού οὔτε ό λαχειοπώλης τοῡ oùρανοῡ τοῡ Χατζιδακι δέν τολμα να μας
να γραψει ότι ἐξακολουθεῖ να μήν μπορεῖ
Πουλήσει, κλεῖστε τό κουμπί. Σκεφτεῖτε
να κανει δικό της φροντιστήριο καί νοικιατόν χαμένο χρόνο σας. Δέν θα Παψουμε να
ζει τήν περουκα τοῡ «Παραμυθα». "H Πώς
σας γραφουμε. Αυτός ό κόσμος πού κυτα «Νέα για τα Παιδια» για να έλέγχονται
θερνα σήμερα στήν ΕΡΤ, μισεῖ τήν αληαπολυτως, γραφονται αΠό έσωτερική δηθεια, αγνοεῖ τό πνεῦμα, αρνεῖται τήν εμοσιογραφο καί πώς ὅλοι οῖ αξιόλογοι ανθρωποι τοῦ τμήματος απολύθηκαν. ΜΠορεῖ
νημέρωση.Ἑμεῑς, καθε θραδυ, παίζουμε
στα Παιγνίδι που ἐπιτήδεια μας έχει στήσει.
να πεῖ κανείς. Πώς υπαρχουν τμήματα που
λειτουργοῦν μέ μισὸ ὺπαλληλο καί αλλα
Αὺτό εἶναι ἠ κυθέρνηση. I

ὁοκίμια,
γιά τήν αἰσθητική
ΓΙΑΝ ΜΟΥΚΑΡΟΦΣΚΙ

»ι J“.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΣΟΛΩΝΟΣ 116
ΑΘΗΝΑ 145 ΤΗΛ. 3619724

οὸυσσεας

τά γραφτά
τοῦ Πικά σο
ωυρμ-λεια
ΜΑΡΙΟ N'I'E MIKE/1l

Πράξεις μεμονωμένης ὄίας καί ἐξεγέρσεις όλόκληρων περιοχῶν σημαδεύουν τήν μαρτυρική πορεία τῶν λαῶν
τοῦ Ἰράν πρός ἕνα ἀὸέὸαιο μέλλον. Τά μόνα θεσμικά πλαίσια πού ἔχουν δημιουργηθεῖ, μετά 117v ἐκδίωξη τοῦ
Σάχη καί τοῦ περιόάλλοντός του, εἶναι θεοκρατικά. Πλαισιώνονται ἀπό τούς πολυάριθμους ἱερωμένους τοῦ 01‘1’11110v κλήρου καί ἐμπνέονται ἀπό 117 διδασκαλία 1013 προφήτη, ὅπως τήν ἑρμηνεύει ἕνας-μόνον ἄνθρωπος, ὁ ἀγια-

’ τολάχ-ἰμάμης Χομέινι. ,

Ἡ ἀλλαγή στό Ἰράν - καί τό ἰσλαμικό καθεστώς - ἔγινε γνωστή 0117 Δύση μέσα ἀπό τίς παραμορφωτικές ἀναφορές τῶν δυτικῶν δημοσιογράφων. «Ξένα» καί ἑπομένως παράξενα, τά γεγονότα ἔπρεπε νά ἀναχθοῦν στόν κοινό
παρονομαστή τῆς σύγκρισης μέ τά δυτικά πρότυπα γιά νά ἀφομοιωθοῦν ἤ νά ἑξοστρακιστοῦν. Ἡ παρεξήγηση
κορυφώθηκε μέ τά τελευταῖα γεγονότα τῆς κατάληψης τῆς ἀμερικάνικης πρεσὸείας τῆς Τεχεράνης καί τῆς χρησιμοποίησης τῶν ὑπαλλήλων της σάν ὁμήρων γιά νά ἑκὸιασθεῐ 17 παράδοση τοῦ καρκινοπαθῆ Σάχη, στήν ἐκδικητική
μανία τοῦ λαοῦ, πού χρόνια ὁλόκληρα ὁ τελευταῖος εἶχε σφαγιάσει καί καταληστέψει.
Στή Δύση, προσόλήθηκε τό κοινό αἴσθημα γιά τήν ἱερότητα τῆς δι-πλωματικῆς ἀσυλίας, καθώς καί πεποίθηση
ὅτι οἱ ἄρρωστοι πρέπει νά ἀντιμετωπίζονται μέ ἀνθρωπιστική ἀνοχή καί ἐπιείκια. ’Έννοιες πού καί οἱ δυό δέν
σημαίνουν τίποτα στό ἰσλαμικό ἰδεολογικό κόσμο, στόν ὁποῖο ἐπανέφερε ὁ Χομέινι τό Ἰράν. ’Ὀταν ἕνας δημοσιογράφος τοῦ πρότεινε τό ἐπιχείρημα ὅτι -ἔτσι κι ἀλλιῶς ὁ Σάχης θά πεθάνει, ὁ ἰμάμης ἀπάντησε.· «FL’ αὐτό ἔπρεπε
νά 61001013715 νά τόν σκοτώσουμε. Ἂν πεθάνει ἀπό καρκίνο, ὁ θάνατός του θά εἶναι ἄχρηστος». ’
Στήν Ἑλλάδα πλειοψηφία τῆς κοινῆς γνώμης εἶναι διχασμένη ἀνάμεσα 011711 ἱκανοπΟίηση γιά τόν ἐξευτελισμό
πού ὑφίστανται οἱ κυρίαρχοι τῆς περιοχῆς μας Ἀμερικάνοι ἰμπεριαλιστές καί στήν ἀποδοκιμασία τῆς παράδοξης
καί «ἀπολίτιστης» συμπεριφορᾶς τοῦ περσικοῦ ἑπαναστατικοῦ κινήματος. ”
Ἐνῶ ἀκόμα ἐξελίσσονται τά τόσο κρίσιμα αὐτά γεγονότα, πιστεύουμε ὅτι 17 παράθεση ἐντυπωσιακῶν,ἐξωτικοῦ
καί γελοιογραφικοῦ χαρακτήρωστοιχείων δέν προωθεῖ 117 δυνατότητα κατανόησης τῆς ἑξέγερσης πού ἐξαπλωνεται ραγδαία σέ ὅλο τό Ἴσλάμ.
Θά ἀρκεστοὺμε ἑδιὶ) v0 ἀφήσω υμε νά μιλήσει ὁ ἴδιος ὁ Χομέινι. Δημοσιεύουμε δύο ἀποσπάσματα ἀπό τό ὄιόλίο
του «Ἰσλάμ καί ἐπανάσταση» πού γράφτηκε τό 1975 καί ἐκδόθηκε πρόσφατα σέ ἀγγλική μετάφραση καί ἀφορᾶ
στά καίρια ζητήματα τῆς σχέσης Ἷσλάμ καί πολιτικῆς καί τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἰσλαμικῆς ἠθικῆς, χωρίς νά προσθᾷκ’
001.711 κανένα δικό 710; σχόλια. · ’
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Τήν ἐποχή το Ü Προφήτιῇ οἱ νόμοι ὄχι μόνο
ὸήμοσιεύονταν, ἀλλά καί ἑφαρμόζονταν. Ὁ Προφήτης
ἐκτελοῦσι· μόνος του τίς προσταγές τῶν νόμων του.· ἔκοόε
χέρια κλεφτῶν, μαστίγωνε, λιθοὸολοῦσε. Τό ἴὸιο καίὸ
χαλίᾳῑής. Μ’ αὐτή τήν ἔννοια εἰναι ἀπαραίτήτή ἡ
ιῗγκατάστασι] μιᾶς κιιόέρνησης, ὅπως καί ή ὀργᾴνωσή τῆς
{kn/{mum}; καί ὸιοικητικής ἐξουσίας. Α’ὐτά εἰναι τά
στοιχεῖα τῆς ἄσκησής τῆς ἐξουσίας, ὅπως οἱ ἀγῶνες καί οἱ
προσπ(ὶ()ειες γιά νά κατακτήθεῖ ἡ πίστή. ἀποτελοῦν
στοιχεῖα τῆς ἴὸιας τῆς πίστής.

Ἓξήγεῖστε στό λαό ὅτι οἱ ἱερωμένοι τοῦ Ἰολάμ ὁέν θά
μείνουν στή γωνιά τους γιά νά μελετοῦν δευτερεύοντα
προίῗλήματα - ὅπως τά ἔμμηνα τῶν γυναικῶν — χωρίς νά
ἀσχολοῦνται μέ τήν πολιτική, ἐπειὸή-ὑποτίθεται ὅτι ἡ
θρησκεία καί ἡ πολιτική πρέπει νά εἰναι χωρισμένες]
Σταματιῐστε αὖτίς τίς φῆμες πού ὁιαὸίὸουν οἱ
(ὶποικιοκράτες καί τίς φλυαρίες τῶν ἄθεων. Τήν ἐποχή τοῦ
Προφήτή ἧταν ἄλλοι οἱ ἱερωμένοι καί ἄλλοι οἱ πολιτικοί,’
Κι ὅταν ζοῦσαν οῖχαλίφηὸες, ἀληθινοίῆ ψεύτικοι,· Καί
στο Zulu/Miro τοῦ Ἀλή,· Αὐτά τά λένε οἱ ἰμπεριαλιστές καί
οἱ πολιτικοί τους πράκτορες γιά νά ἀποπροσανατολίσουν
τή θρησκεία ἀπό τίς ἐπίγειες ὑποθέσεις καί νά τήν
(ὶπο,ιι(ικριῖνουν ἀπό τήν ὀργάιιωση τῆς μουσουλμανικής
κοινότητας, γιά νά χωρίσουν τούς οὐλεμάὸες ἀπό τό λαό
καί τούς ἀγωνιστές πού μάχονται γιά τήν ἐλευθερία καί
τήν ἀνι-ξαρτήσία. Μόνο αὐτό τό ὅπλο ὁιαθέτουν γιά νά
ἑπιίῖλήθοῡν στό λαό καί νά ἁρπάξουν τά πλούτή μας. Κι
αὐτό εἶναι καί ὁ μοναδικός τους στόχος.
ὍΟΟ Wä μᾶς τούς μουσουλμάνους, ἄν περιοριστοῡμε
στίς προσευχές, οἱ ἀποικιοκράτες ὁέν θά μᾶς ἀπειλήσουν,·
Ἀλλά θά πρέπει νά τούς ἐπιτρέψουμε νά ἁρπάξουν τόν
πλοῦτο μας καί νά ἀρκεστοῦμε στίς προσευχές, ἐλπίζοντας
ὅτι ὁ θεός θά τιμωρήσει αὐτούς καί θά ἀνταμείψει ἐμᾶς,
μετά θάνατο,· ’Άν ἀκολουθήσουμε αὐτή τή λογική ὁέν θά,

πάθουμε τίποτα. Θυμηθεῖτε αὐτόν τόν Ἐγγλέζο πού
καταλαμόάνοντας τό Ἰράκ ρώτησε ἄν ἡ προσευχή τοῦ
μωεζίνη ἀπό τό ὕψος τοῦ μιναρέ ἀναφέρονταν στήν
ἀγγλική πολιτική.

«- Ὀχι τοῦ ἀπάντησαν.

- "E, τότε ἀφῆστε τόν νά φωνάζει, ὅσο θέλει».
"Av λοιπόν ὁέν ἀσχοληθεῑτε μέ τήν πολιτική τῶν
ἀποικιοκρατῶν καί συνεχίσετε Ιτίς συνηθισμένες συζήτήσεις
γιά ὁρισμένες ἀρχές, στίς ὁποῖες ἔχετε συρρικνώσει τό
Ἰσλάμ, ὅεὸαίως κανείς ὁέν θά σᾶς ἐνοχλήσει. Μπορεῐτε νά
προσεύχεστε, ὅσο θέλετε. Σ’ αὐτό τό ὁιάστημα οἱ
ἰμπεριαλιστές θά ἔχουν ὅάλει χέρι στό πετρέλαιό μας. Τί
νά τούς κάνουν οἱ προσευχές,’ Διεκὸικοῦν τά μεταλλεῖα
μας, θέλουν νά μεταὸάλλουν τή χώρα μας σέ μιάν ἀγορά
πού θά ὄρίσκεται στή ὁιάθεσή τους.

FL’ αὐτό τό λόγο ἡ κλίκα πού κυὸερνάει καί πού τούς
εἶναι ἀφοσιωμένη ὁημιουργεῑ μόνο ὅιομηχανίες
συναρμολόγησης. Προτιμοῦν νά μή ζοῦμε σάν ἅνθρωποι,
γιατί τούς ἀνθρώπους τούς φοὸοῦνται. Οἱ ἄνθρωποι
ἀναπαράγονται καί μποροῦν νά ἀπειλήσουν τό
ὁεσποτισμό, τήν ἀποικιοκρατία καί τίς κυόερνήσεις πού
τούς εἶναι ἀφοσιωμὲνες.
Ὅποτε ἐμφανίστηκε ἕνας ἄνθρωπος μεγάλου
ὄεληνεκοῦς, ἥ τόν σκότωσαν ἤ τόν ἐξώρισαν ἤ τόν
φυλάκισαν ἤ τόν καταγγέλουν ὅτι κάνει πολιτική. Γιά
φαντασθεῑτε ἕνας ἰερωμένος νά πολιτεύεται...
”E, λοιπόν, ὁ Προφήτης ἧταν ἕνας πολιτικός] Μήν
ἀφήνετε νά σᾶς ξεγελοῦν οἱ ψεύτικες προπαγάνόες πού
θέλουν νά ,σᾶς ἐξοὸελίσουν ἀπό τήν πολιτική καί τίς
ὑποθέσεις τῆς κοινωνίας, πού θέλουν νά σᾶς ἑμποὸίσουν
νά πολεμήσετε τό κράτος τῶν προὸοτῶν καί τήν πολιτική
του πού εἶναι ἀντιλαὶόιή καί ἀντιισλαμική.
Αὐτοί θέλουν ἁπλῶς νά προωθήσουν τά σχέὸια τους,
χωρίς κανείς νά τούς ἐμποὸίσει.
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0 POYNTOA‘P MHAPO ΑΝΑΛΥΕῙ
TON YHAPKTO ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ

u n IôeoñoyIKn αδυναμια
εΙνᾱΙ ΠΙΟ

αηεῆηισπκη ano mv‘ υῆικη. . . n ’
ΤΟ BIBAIO TOÜ Ροῡντολφ Μτιάρο,
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ r116 κάτω τό
μεγαλότερο μέρος μιᾱς συνέντευξης Πού ἐπευφημήθηκε καί σχολιάστηκε
1101'1 ἔγραψε ὀ Ἀνατολικογερμανός Πλατιά, άναλύει τήν οἰκονομική καί
συγγραφέας ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΜΠΑΡΟ. T6Πολιτική Πραγματικότητα τῆς Λ.Δ.Γ.
κείμενσ αὑτό κυκλοφόρησε λίγσ μετά καί Πρστείνει ἕνα όλοκληρωμὲνο
τήν ἐκδοση τοῡ θιθλίου Πσύ
Πρόγραμμα δράσης γιά τό ξετιέρασμά
Προκάλεσε τη σύλληψη καί φυλάκιοή της
του. Περιγράφει ὲδῶ τήν κατάσταση MAKPIA άι-ιό τό νά θυμίζει
πού ἐπικρατεῖ οτή Λαοκρατική
θρηνωδίες Περί άνθρῶῐτινων Ἴ
Δημοκρατία τῆς Γερμανίας, τά
δικαιωμάτων, ό Μτῐάρο χῶνει θαθιά τό
καθήκοντα τῶν κομμουνιστῶν, τή
νυστέρι τῆς μαρξιστικῆς άνάλυσης,
δική του Πνευματική ἐξέλιξη, καθῶς στήν προστιάθειά του νά ἀποκαλύψει
καί τό ρόλο Πού Προορίζεται νά παίξειτόν Πραγματικό χαρακτήρα τῶν
τό θιθλίσ τσυ.
κοινωνιῶν τού «ύτιαρκτοῡ
EP: 0d ’θελα νά μάθω περισσότερα γιά τήν πνευματική σου
ἐξέλιξη. ’Άν ὁέν κάνω λάθας, οτή οημερινή κατεύθυνση
ὅρίοκεσαι ἀπό τό 1968.
AH: Τό 6ι6λίο μου δέν εἶναι κάτι πού δημιουργήθηκε γρήγορα.
“H περιόδος ἐπώαοής του τοποθετεῖται ἀνάμεοα οτά δυό μεγάλα γεγονότα, τοῦ Αὐγούστου 1961 καί τοῦ Αὐγούστου 1968.
Ἥμουν ἓνας ἀπό τούς πολλοὺς καί κυρίως νέους κσμμσυνιστές
οτή Λ.Δ.Γ., πού εἶδαν οτό ἀναπόφευχτο τότε κλείοιμο τῶν
συνόρων μιά εὐκαιρία γιά νά κάνει 16 κόμμα μιά ριζική 1190011616510 νά κερδίοει τήν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ οτίς ἰδέες τοῦ
οοοιαλιομού. Ξανακοιτώντας πρός τά πίσω μπορσῦμε νά ποῡμε
πώς ἡ ἐλπίδα μας ἐμοιαζε μέ μιάν ἀνοιξη τῆς Πράγας, γιά τήν
Πρωοοία, τή Σαξονία καί 16 Μέκλεμπσυργκ. cH ἡγεσία, 116111011τας παραχώρηοη ο’ αὐτή τή πλατιά διαδομένη ἐπιθυμία, δημοοίευοε τήν ἀπόφαση γιά τή νεολαία τό 1963, πού ἤδη ἀνάφερα.
Ὣς τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’60 εἶχε γίνει κιόλας σαφές, πώς
ἦταν μόνο μιά τακτική μανούὸρα, πῶς δέν οκόπευε σέ τίποτα
καινοὺριο, ἐκτός ἀπό ἕνα τεχνοκρατικό προσανατσλιομό, πού
τόν ἐὸλεπε οάν ουνέπεια, οάν ἐπαγωγή τῆς παγκόομιας ἀνά-

· πτυξης τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων.
Ξεκαθάριοα ἐντελῶς τότε ὅτι πρέπει ν’ ἀρχίοει ἕνας 0110111ματικός ἀγῶνας ἐνάντια οτά ουντηρητικά στοιχεῖα τοῦ κόμματος. Νόμιζα πώς ἧταν δυνατά νά διωχτοῦν - ἕνας-ἕνας ’- ἀπό
τίς θέσεις ἰσχύος πού κατεῖχαν. Καί πώς αὐτό πού χρειάζον1011, ἧταν νά ἐξοπλιοτεῖ καθένας μόνος του γιά νά τούς νικήσει
α’ ἕνα ἐοωτερικό πόλεμο θέσεων μέσα οτό κόμμα. Ἀκόμα, δέν
εἶχα οὔτε ἀμυδρή ὑποψία τῆς ἀληθινῆς φύσης τοῦ ἀντίπαλου,
τῶν πηγῶν τῆς ἰσχύος του, τή σταθερή διαδικασία 6110110190γωγῆς του. ‘O μηχανισμός αὐτός καθεαυτός, πού ἐξασφαλίζει
τή συνέχεια τῆς ἁντίδραοης, δέν μοῦ ἧταν ἀκόμα πρόὸλημα.
Ἔτοι, ἐναπόθετα τίς ἐλπίδες μου οέ μιά ἁπλή ἀνανέωοη τῶν
ὅαοικῶν στελεχῶν. Αὐτό ὅμως πού ουμὸαίνει οτή πραγματικότητα εἶναι πώς κατάλληλα ἐπιλεγμένα στελέχη ἐνοωματώνονται
ὁμαλά καί ἀπορροφοῦνται ἀπό 16 μηχανισμό. Οἱ ἐξαιρέσεις
ὑπάρχουν μόνο γιά τήν 61116560101011 τοῦ κανόνα. ”
EP: Πῶς ἄρχιοες τήν ἐργασία σου ἔχοντας αὐτή τή στάση,·
ΑΠ; Τό πρῶτο πράγμα πού ἐκανα ἦτον ένα εἶδος γενικῆς 1190καταρκτικῆς προετοιμαοίας, χωρίς καμιά ξεκάθαρη ἀντίληψη.
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σσοιαλισμοῡ» καί τίς εξηγεῑ σάν
ίδιόμορφους κοινωνικούς
σχηματισμούς, Πού Πολύ άτῐέχουν άτῐό
τό νά εφαρμόοουν τή σοοιαλιστική
δημοκρατία καί τήν κοινωνική
άπελευθὲρωοη τῶν εργαζόμενων.

ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ του καί στά
συμπεράσματά του ὸ Μττάρο
στηρίζεται στίς ἰδεες καί τίς
μεθόδους τοῡ μαρξισμοῡ,
άναδεικνύοντας τόν καταχωνιασμὲνο
πυρήνα τῆς ἐπαναστατικῆς
ίδεολογίας; τή γνήσια άιτελευθὲρωση
τοῡ άνθρῶῐτου.

”Αρχιοα νά μελετῶ τό Μάρξ ἀπό τήν ἀρχή καί νά ἐπεξεργάζομαι τήν πραγματικὴ ἱστορία τοὺ ΚΚΣΕ καί τῆς Σοὸιετικῆς
Ἕνωοης. Μήπως ῆταν τό τροτοκιοτικό μου οτάδιο; Πρέπει νά
παραδεχτῶ ὅτι ἐμαθα πολλά οημαντικά πράγματα, ἰδιαίτερα
ἀπό τόν Ἰσαάκ Ντωυτοερ. Τόν ἴδιο καιρό ἐνδιαφέρθηκα γιά τό
γιουγκοολάόικο πείραμα καί γιά τήν Κίνα, ποιά δηλαδή ἠταν ἡ
κριτική τοῦ Μάο τοέ Τούγκ ἐνάντια οτό Χρουοτοώφ. Σάν γεγονός, τό σχίσμα Μόσχας - Πεκίνου ἦταν τρομαχτικῆς σημαοίας.γιατί ξανάὸαλε οέ ουζήτηοη τίς ἀρχές τοὺ μαρξιομοῦ.
Φυσικὰ, καταόρόχθισα ἄπληστα τήν «61165011 Τολιάτοι» καί
ἀκόμα ἐχω τό ἀπόκομμα ἀπό τή «Νέα Γερμανία», T6 Δεκέμῧρη
τοῦ 1967 ἔγραψα 61/01 γράμμα οτόν Οὐλμπριχτ μέ 661011 τίς ἐμπειρίες πού εἶχα οτή 6ιομηχανία. Ἔκανα 16 ζήτημα τῆς οοοιαλιοτικῆς δημοκρατίας καί τῆς αὐτοδιοίκηοης τῶν ἐργαζομένων
οτίς ουνθῆκες τῆς οἰκονομικῆς μας όργάνωοης, μέ 6V0 στύλ,
πού οτή χώρα μας ἀποκαλεῐται «θετικός τρόπος». Ἕξι μῆνες
ἀργότερα, δηλαδή τό Μάη 1968, ὅταν 16 κίνημα ἀνανέωοης
οτήν Τσεχοολοὸακία 6910110111011 016 ἀπόγειο, πῆρα μιάν
ἀπάντηοη, μιά προφορική οημείωοη ἀπό ἓναν ὑπάλληλο τῆς
Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς. Τίποτα ἄλλο δέν ἀκολούθηοε, οὐτε καί
μετά τίς 21 Αὐγούστου 1968, ἄν καί μιλοῦοα ἀνοιχτά ὑπέρ τοῦ

,πείράματος τῆς Πράγας. Δέν ὑπῆρχε κυνήγι γιά τούς φορεῖς
διαφορετικῶν ἀπόψεων, οὔτε καί ὑπάρχει ἀκόμα οτό 6061.16,
πού δέν τίς δημοοιοποιοῦν.
EP: Εἶναι γεγονός πώς ἡ εἰοόολή οτήν Τοεχοσλοόακῐα ἔπαιξε
σέ οένα ἀποφασιοτικό ρόλο. Ποιά ἧταν ἡ αἴσθηοη ἐὸῶ γιά
τά γεγονότα·
AH: Ὑπῆρξε μιά γνήσια καί 60616 διέγεροη τῶν μαζῶν, πσὺ
εἶχε κιόλας ἀρχίοει ἀπό τό ἰΓενόιρη. Στίς 21 Αὐγούστου, πολλοί
ἄνθρωποι ἐδειχναν οτό πρόσωπά τους τί αἰοθάνοντανῑ ἀπογοήτευοη, ντροπή, κατεόασμένα μάτια. Γιά μένα 161 1967-68
ἦταν τά χρόνια τῆς πιό ἐντονης ἐλπίδας. Στή Κίνα τό 1967 είδα
τή μεγάλη προοπάθεια νά ἀπαλλαγεῐ -ἡ πολυπληθέοτερη χώρα
τοῦ κόσμου ἀπό τό τέλμα τῆς οταλινικῆς γραφειοκρατίας. Στήν
Τσεχοολσὸακία τήν ἓπόμενη χρονιά 6 ἴδιος ἐχθρός, ἡ οταλινική
γραφειοκρατία, πού μπλοκάρει τό δρόμσ οέ κάθε οοοιαλιστική
πρόοδο, ἐπέὸαλε ἕνα σκοτάδι, πού δέν ἔχει ἀρθεῖ ἀκόμα. Τότε
ἐπίσης, οτό Παρίοι, γιά λίγες ὃδομάδες οἱ οπουδαοτές καί οἱ

νέοι ἐργάτες ἀποδεσμεύτηκαν ἀπό τούς μάνατζερ τῶν συντηρῃτικῶν κομμάτων καί ρίχτηκαν 0‘ ἕναν ἀγῶνα ἐνάντια στό
κρατικό - μονοπωλιακό σύστημα, πού ἔφταοε μέχρι τίς-πρῶτες
φάσεις μιᾶς ἐπαναστατικῆς διπλῆς ἐξουσίας. ‘O 6ιετναμέζικος
,λαός κατάφερνε μιά στρατηγική ἥττα στόν ἰμπεριαλισμό τῶν
ΗΠΑ μέ τή λαμπρή ἐπίθεση τοῦ TÉL;
Δέν μιλῶ ἐδῶ γιά τή θεωρητική μου ἐργασία, στήν ὁποία
χρησιμοποιῶ τόν ὂρο «μορφωτικηὲ ὲπανόισταση», ἄν καί 03161‘VLO. ἐμπνεύστηκα ἀπό τό μαοϊαμό, καί πάντως, ποτέ στήν κατεύθυνση τῆς ἀντίληψης τῶν δυτικοευρωπαϊκῶν γκρουπούσκουλων, πού φοροῡν τόσο πεισματάρικα τά δανειομένα τους
ρουχα ’
EP: Μιλοῦσες προηγούμενα γιά τίς αὐταπάτες, πού
ἀκολούθησαν τίς 13 Αὐγούστου 1961 καί τώρα ἀναφέρεις τίς
αὐταπάτες, πού προηγήθηκαν τῆς 21 Αὐγούστου 1968. Εἶναι
προφανές πώς ἕνα ὁρισμένο ἰὸανικό κυόερνοῦσε αὐτές τίς
αὐταπάτες καί τίς ἐλπίδες. Ἀλλά τί ἧταν πράγματι αὐτό,Γ ιατί ἥσουν τόσο ὁυσαρεστημένος σάν κομμουνιατήζ καί ὄχι
ἁπλά σέ μιά προσωπική ὄάση,”
AH: Δέν ξέρω ἀν αὐτό μπορῶ νά τό κάνω κατανοητό. Γιατί οἱ
ἄνθρωποι ὁδηγοῦνται οτήν πολιτική δράση; Μνημονεύω στό
6ι6λίο μου τήν περίπτωση τοῦ Πλάτωνα, πού πουθενά δέν

ὅρῆκε τήν πολιτεία, πού τοῦ ταίριαζε. Μᾶλλον χρειάζεται”
ν’ἀναφερόμαστε στήν ἐμπειρία, πού πιστεύω πώς ἑκατοντάδες
χιλιάδες ἄνθρωποι έχουν ἀποκτήσει στή Λ.Δ.Γ., ἄνθρωποι πού
ἦρθαν στό κόμμα νέοι στή ὃιάρκεια τῶν τελευταίων 30 χρόνων.
Τί συ έὸη καί οήμερα ντρέπονται ἀκόμα καίνά καρφιτσώνουν
τό ἐμ λημα; Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς έχουμε περιέλθει ὅαθμιαῐα
σέ μιά κατάσταση νόι ντρεπόμαστε γιά τό κόμμα πού ἀνήκουμε. Αὐτό τό κόμμα εἶναι περιόόητο γιά τήν ἔλλειψη ἐμπι’ἀτοαύνης τοῦ λαοῦ, πού τόν διατηρεῖ σέ μιάν ἀσφυκτική πολιτική κηδεμονία. Ἀκόμα καί για τά πιό ἁπλᾶ πράγματα, πού
καθένας τά ξέρει καλύτερα, καί για τά πιό παιδαριώδη, πρέπει νά ψεύδεται μ’ ἕνα τρόπο, πού κάνει νά κοκκινίζουν, ὅσοι
ἀνήκουν σ’ αὐτό. "000 πιό ἀγνά ἀνῆκε κανείς κάποτε ατό
κόμμα, 1600 περισαότερο δέν μπορεῐ πιά νά ἀνέχεται νά ντροπιάζονται καί να ποδοπατοῡνται τόι ἰδανικά, πού σ’ αὐτά ὄαοιζόμασταν καί τά εἴχαμε καθαγιάσει. T6 τελικό συμπέρασμα
εἶναι πώς ô λαός μένει δουόός. Οἱ πιό πολλοί σύντροφοι δέν
ξέρουν πιόι τί νά ποῠν. Ἀλλά καθένας πού ἔχει μιόιν ἀποψη,
ἕνα ἐργαλεῖα, τήν ἱκανότητα νά δεῖ τί ἔχει ουμδεῖ καί τί συμ6αίνει καθημερινὰ, πού ὂλέπει ὅτι ἓχουμε νά κάνουμε μέ νέες
σχέσεις κυριαρχίας, ἀντί γιά τή σοσιαλιστική ἐλευθερία καί
ἰσότητα γιά ὂλο τόν ἐργαζόμενο λαό - καθένας, πού τά ὃλέπει
αὐτά καί πού δέν θέλεινά χάοει τόν αὐτοοεὸασμό του, πρέπει
νά ψάξει γύρω του γιά νά ὅρεῖ μιάν ἐναλλακτική λύση, μιά
δυνατότητα νά ξαναζήσει σέ ἁρμονία γιά τόν ἑαυτό του. Αὐτό
ἧταν τό μυστικό τῆς ἐλπίδας τοῦ 1968, πού εἷχε καταχτήσει
μεγάλο ἀριθμό ἀνθρώπων καί ἐδῶ οτή Λ.Δ.Γ.
Ὀ Ροῡντολφ Μπόρο ὲντόχθηκε 016 K.K. ' Ἀνατολικῆς
Γερμανίας (τό SED) 16 1952.
όταν ἠταν μόλις 15 χρόνων.
Τέλειωσε οπουδές φιλοσοφίας
016 Πανειιιστήμιο Χιοῡμτιολτ
16 1959 καί μετό ὲργόοτηκε σέ
μιόν όγροτική κολεκτί6α 06v
ὑπεύθυνος έκδοοης τοῡ κομματικοῡ ἑντυπου, ἑνός συγκροτήματος 7-8 χωριῶν. 'Enl
δυό χρόνια τοποθειτὴθηκε οτό
ν’ Πανετιιοτήμιο Γκρόιφσθαλτ,
06v ὑπεύθυνος τῆς Πανειτιοτημιακής ἐφημερίδας καί· αργότερα ,κλήθηκε 6116 16 ἐπιστημονικό’ τμῆμα τῆς K.E. τοῡ 8Εο
v6 δουλέψει οτήν ἑκτελεοτική
ἐπιτροπὴ τῆς ’Ἐνωσης Ἐι-ιιοτημόνων.

T6 1965 γίνεται όρχισυντόκτης τοῦ «Φόρουμ», τοῡ Περιοδικοῡ ι·ιού ὲκδίδει ἡ ὴγεσία
τοῦ SED για τούς φοιτητές καί
τούς νέους διανοούμενους.
Ἀι-ιοχὼρησε 6116 16 «Φόρουμὺ» 16 φθινόπωρο τοῦ 1966
καί ὲργόοτηκε 6116 16 1967 καί
μετα, οτό τμῆμα οχεδιασμοῡ
Προτύηων τεχνικο-οίκονομικής
Θελτιοτοτιοίησης 0' ἕνα μεγόλο
ουγκρότημα ὲργοοτασίων. Παράλληλα, όρχίζει 16‘ γρόψιμο
τοῡ 6ι6λίου του, ιτού κυκλοφόρηαε τελικό μέ τίτλο «'H ἐναλλακτική λύση». ‘H δημοσίευσή
του οτή Δυτική Γερμανία, όδήνησε ατή δίωξή του 6116 τίς

"Av μέχρι τήν εἰσὸολή οτήν Τσεχοσλοόακία εἷχα πιστέψει
σῑήν ἰδέα τῆς ἀπό τά μέσα κριτικῆς τοῦ μηχανισμοῦ, ἔπρεπε
μετά νά κάνω ἕνα ἅλμα. Ἀπό ἠθική ἂποψή δέν εἷχα ἄλλη ἐπιλογή. Ἡ εἰσὸολή ἧταν ἕνας ἄνεμος πού μέ τάραξε, ὅπως καί
πολλούς κομματικούς Ταεχοσλοὸἀκους. Ἔγραψα ένα γράμμα,
πού ζητοῦσα νά καθαιρεθῶ ἀπό τό-κόμμα καί εἷμαι οίγουρος
ὅτι καί πολλοί ἄλλοι ἐκαναν τό ἴδιο. Διαπίστωσα ὅμως πῶς
ἕνα μήνυμα σάν κι αὐτό, ἄν καί ἀπαραίτητο ἀπό ἠθική ἀποψη,
ed ἑξατμιζόταν τήν ἴδια στιγμή τῆς ἥττας. Ἔπρεπε καί μποροῦσα νά κάνω κάτι καλύτερο καί πιό ἀποφασιστικό.
Δέν ξέρω, ἄν ὅσοι ὃρίοκονταν σέ ὑπεύθυνες θέσεις νόμισαν
ὅτι δέν θά πληρώσουν ποτέ τίποτα γιά τήν πράξη τους στίς 21
Αὐγούστου. 'O ἀγῶνας δέν θόι σταματήσει, ἓως ὅτου ἡ πηγή
τέτοιων ἀντιδραστικῶν ἐνεργειῶν δίας, δηλαδή ὁ μετασταλινικρς μηχανισμός καί οἱ κανόνες του, πεταχτοῦν. Τίς πρῶτες
ὧρες καί μέρες μετά τήν ἐπέμόαση, κάτι μοῦ προκάλεσε μιά
μόνιμη ἀλλαγή. ”Ηθελα νά τούς δώσω μιάν ἀπάντηση, ἀπέναντι
στήν ὁποία θά ἧταν τόσο ἀνίοχυροι ἰδεολογικόι, ὅοο ἤμασταν ι
ἐμεῖς ἀπέναντι στόι τάνκς. Καί τό πιστεύω ἀκόμα, πώς ἡ ἰδεολογική ἀδυναμία εἶναι πιό ἀπελπιοτική ἀπό τήν ὑλική.
EP: Αὐτό ἠχεῖ ἐπώδυνα, σάν ἰὸιαίτερα μαρξιστικό.
AII: Λίγο μ’ ἐνδιαφέρει πῶς ἠχεῖ. ‘O ἴδιος δ Μάρξ ἔγραψε ὅτι
«οἱ ἰδέες γίνονται ὑλική δύναμη». Ἔχω ἀποδείξει 016 διδλίο
μου ὅτι ὁ μηχανισμός εἶναι μιό. καταψυγμένη συνείδηση, γνώση
όργανωμένη γιά κυριαρχία. Οἱ κανόνες του πρέπει νά ὑπονομευτοῦν ἰὸεολογικά, πρίν ἐξαφανιστοῦν ύλικόι. Αὐτό ἀκριὸῶς
φάνηκε σ’ ὅσα προηγήθηκαν τῆς Πράγας. Πάντα πίστευα οτή
δύναμη τῶν ἰδεῶν καί τῶν λέξεων καί πῶς αὐτές ποσοτικοποιοῦνται, ὅταν οἱ λαοί καθορίζονταυάπ αὐτές καί 656016)—
νονται γιά 1’ ἀποτελέσματα τους. Δέν θόι μπορούσαμε νά κατανοήσουμε τό Μάρξ, χωρίς αὐτή τή νοοτροπία. Οἱ νέες ἀλήθειες
δέν εἶναι ἀνάγκη νά φωνὰζονται ἰδιαίτερα δυνατά στήν ἀρχή. Ἀλλά μᾶς πιέζουν πρός τά μπρός καί 16 κουρόιγιο πού ἀπαιτοῦν ὂρίοκεται πάντα.
EP: Τό ὄιόλίο σου ἔχει ὅέὸαια ἕνα πιό ἀντικειμενικό
ἀποτέλεσμα, πέρα ἀπ’ αὐτό πού μπορεῑ νά ἐξηγηθεῐ μέ ὅάση
τίς ἐμπνεύσεις σου.
AH: Τώρα μπορῶ ν’ ἀποχωριστῶ ἀπό τίς ἀρχικές ἐμπνεύσεις,
ἀφοῦ μέσα,ἀπ’ ὅλο 16 γρόιψιμο καί ξαναγράψιμο, κατόρθωσα
6αθμιαῖα νά ἐλευθερώσω τόν ἑαυτό μου ἀπό κάθε τι, πού ἦταν V
ἁπλή καταδικαοτική διαμαρτυρία. Ἀποφάσισα νά καταχωνιόισω τό πρῶτο δοκίμιο πού ἔγραψα 16 καλοκαίρι τοῦ 1973,
γιατί ἐκτός ἀπό τή γενική ἀδυναμία πού παρουσίαζε ὁλόκληρο τό κομμάτι μέ τά ουμπερόιοματα, περιεῖχε ἂκόμα πολλά
παράπονα καί ὑποκειμενικά εὐχολόγια. Εἶναι ὄντως ἀπαραίτητο νά σηκωθοῦμε πάνω ἀπό κάθε εἴδους πικρίες· προκαλοῦν
μονάχα αὐτοκαταστροφή. Δέν μπορῶ παρά νά δῶ σάν σκέτηἀδυναμία, τό ὅτι“πολλοί ἀντιπολιτευόμενοι κατηγοροῦν τήν
Ἱστορία, πού δέν ἐπιὸεόαιώνει τίς πρόσκαιρες ἐπιθυμίες τους.
κρατικὲς αρχές τῆς Λ. Δ. Γερμανίας καί ατήν καταδίκη του
σέ όκταετή φυλόκιση.
Ol διαμαρτυρίες καί ἐκδηλὼσεις τῆς εὺρωπαϊκής όριοτερας
(σχετικό ε’ίχαμε γρόψει 016
τεῡχος’112, οελ. 44) γιό τήν
τύχη τοῡ M11600 καί ἡ eniδραοη noü όρχιοε v6 όοκεῑ τό,
6ι6λίο του, όνόγκασαν τήν κμθέρνηση τῆς Λ.Δ.Γ. v6 lKavdτιοιήσει α’ίτησή του v6 φύγει
016 ἑξωτερικό, διακόπτοντος
τήν ἑκτιοη τῆς Ποινῆς του.
Ἐτσι, ό M11600 έδῶ καί λὶγες
Θδομόδες Θρίοκεται οτή Δύοη,
ἔξω ότιό τή χώρα του.
'O ἴδιος 6έ6αια, οτήν 110M6-

τερη ουνέντευξή του, noü τμήματό της δημοσιεύουμε τιιὸ
κότω, τόνιζε Πώς 6v καί ἡ
δρόαη ἑνός ὲιταναοτότη μηορεῑ
v6 όνθῖσει σε όῐιοιαδήηοτε
χώρα τοῦ κόσμου, εντούτοις τό
καθῆκον τῶν κομμουνιοτῶν εἶναι νό Παλεμουν v6 αλλόξουν
τή δική τους κοινωνία. Δέν ε’ίμαοτε σέ 66011 v6 ξέρουμε
κότω 6116 Ποιές, συνθῆκες ό
M11600 ἒφτασε 016 αημεῑο v6
μήν ἐφαρμόσει αὑτό τό λόγια
γιό τόν ἑαυτό του. Μόνο 6
χρόνος μηορεῑ να δείξει 6v 6116
τή νέα του θέση Θό Παλέψει
καλὺτερα καί ότιοτελεσματικότερα γιό τή διόδοοη τῶν ἰδεῶν
του, ἡ 6v ότιλᾱ καί μόνο Θρὲ- ·.
θηκε σέ μιό στιγμή όδυναμίας...
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σοσιαλισμός τοῦ Μαρξ εἶναι δυό πράγματα θεμελιακα διαφορετικα. Αὐτό δέν τό λέω σαν καταγγελία, ἀλλα σαν θέση, έξηγώντας το σαν ἰστορικό γεγονός. Ἀναλύω καί κριτικαρω τόν
«ὑπαρκτό σοσιαλισμό» σαν μια εἰδική περίπτωση κοινωνικοῦ
σχηματισμοῦ, ὅπως ὁ Μαρξ κατανόησε π.χ. τόν καπιταλισμό,
σαν έναν ἀλλο κοινωνικό σχηματισμό. Ἔχω παει πίσω μακρια
στὴν Ἱστορία, πίσω στόν ἀσιατικό τρόπο παραγωγῆς, για να
κατανοήσω τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ συστήματός μας. Αὐτό
ἰσχύει πολύ περισσότερο για τὴ Σοόιετικὴ Ἐνωση. Εἶναι προφανές στόν καθένα ὅτι 6 «ὑπαρκτός σοσιαλισμός» στήν Λ.Δ.Γ.
ἢ στὴν Τσεχοσλοόακία εἶναι ένα παράγωγο φαινόμενο, καί ὅχι
κατι πού ξεπὴδησε ἀπ’ αὖτές τίς χῶρες. Ἱ-Ι δικὴμας περίπτωση
(τῆς Λ.Δ.Γ.) δέν μπορεῐ να έξηγηθεῑ μόνο στα δικα της πλαίσια.
EP: Αὐτό εἶναι τό σημεῖο πού ξεκινᾶτε. Πρός τά ποῦ κατευθύνεται μετά ἡ ἐπιχειρηματολογία (lac; AH: Πρῶτα-πρῶτα, μιᾶς καί 6 ἀρχικός σκοπός τοῦ Μαρξ ἦταν
ἡ γνήσια γενικὴ ἀπελευθέρωση τῆς ἀνθρωπότητας, τί θα ’πρεπε
"OJ-[010g αἰσθάνεται σαν θύμα σ’ αὐτή τὴν κατασταση, εἶναι
να περιλαόαίνει σήμερα, αὐτὴ ἡ γενικὴ απελευθέρωση; Τί ἐμχαμένος για τὴν ὑπόθεση τῆς ἀνανέωσης.
πόδια τῆς ἀντιστέκονται; Τί μορφές θα ’πρεπε καί θα μποΜετα τήν ἐπέμὸαση αρχισα να μελετῶ τό Μαρξ για τρίτη
ροῦσε να παρει ἡ κομμουνιστικὴ πρακτική στίς συνθῆκες τοῦ
φορά καί τό Λενινισμό για πρώτη φορά κριτικα καί έννοῶ ἀπό
«ὑπαρκτοῡ σοσιαλισμοῦ»; ΓΙοιό θα ἣταν τό ὑποκείμενο τῆς
μια ἱστορικὴ καί ἀναλυτικὴ σκοπια. Για τὴν ἐπαναστατικὴ
πρακτικῆς αὐτῆς καί ἀπό ποιές κοινωνικές δυνάμεις θα ἀποτεπληρότητα καί τό παγκόσμια ἱστορικό ἀνάστημα τοῦ Λένιν δέν
λοῦνταν; Πῶς θα ’πρεπε να ὀργανωθεῐ μια καινοὺρια «Λίγκα
ἔχω οὔτε καίςτώρα καμια έπιφὺλαξη. Για να πιασω καπως καΚομμουνιστῶν»; Καί ποιό θα ’ταν τό πολιτικό καί οἰκονομικό
λυτερα τόν «ὑπαρκτό σοσιαλισμό», έπεξεργαστηκα λεπτομερπρόγραμμα
δράσης
της;
ρειακα τίς ἀπόψεις μου για τήν παγκόσμια ἱστορία, ἰδιαίτερα
Ἀναπτὺσσω
τα
ζητήματα
αὐτα
μ’
έναν
τρόπο,
πού
να
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καί
μέ
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πρόEP: Ἐνῶ παράλληλα ἐργαζόσουνα στή ὄιομηχανία...
γραμμα του τὴν αὔξηση τῆς παραγωγῆς χαλυὸα καί τὴν ένίAH: Ναί. Καί τό 1975 ἀρχισα να ὑποόαλλω τό πρῶτο δοκίμιο
σχυσὴ της μέ νέες έπενδύσεις. Μοῠ φαίνεται πῶς εἶναι μια νέα
σέ 6ασικὴ ἀναθεώρηση, ὅσο ἦταν δυνατό στόν καιρό πού διέδόση ἀπό τό ἴδιο τό παλιό φαρμακο. Βέόαια, κρίνοντας ἀπό
θετα. Στα τέσσερα πρῶτα κεφαλαια έκανα μόνο μερικές διορμια στενὴ σκοπια τα πράγματα, πολλα τέτοια μέτρα μποροῦν
θώσεις ὕφους, ἄν καί ἀρχικα σχεδῐαζα ν’ ἀλλαξω περισσότερα.
να ὑποδειχτοῡν. Ἀλλα τό πρόόλημα εἶναι, τί εἴδους νέο πσλιΜια ’διατριὸὴ που εἶχα γράψει έν τῶ μεταξύ, φανηκε πολύ
τισμό ἔχει στό νοῦ του τό Γαλλικό Κ.Κ.; Τί στ’ ἀλήθεια διδαχρὴσιμη για τίς προσθῆκες καί τίς ἀλλαγές τοῦ 20v καί 3ου
χτηκε ἀπό τό Μαη τοῦ 1968;
μέρους, γιατί εἷχα τὴ δυνατότητα να ’ρθω πιό κοντα μέ τὴν
EP: Πῶς θά ἀντιὸράσει ἡ ἡγεσία τοῦ SED (K. K. τῆς Λ.Δ.Γ.)
οἰκονομική πρακτικὴ τοῦ «ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῡ». Τό τρίτο
στό γεγονός, ὅτι ἀκόμα ἕνας πολίτης τῆς Λ.Δ.Γ. καί μάλιστα
μέρος εἶναι οὐσιαστικα καινουριο. Ἡ θεωρία τῆς γενικῆς χειἕνα στέλεχος τοῦ κόμματος, ὅπως ἥσουν ἑσύ ἐπί 25 σχεὸόν
ραφέτησης καί τό κεφαλαιο πανω στὴν οἰκονομικὴ τῆς μορφωχρόνια, ἔχει πάρει μιά θέση ἀνοιχτῆς ἀντιπολίτευσης,· Ἡ
τικῆς έπαναστασης δέν ὑπῆρχαν προηγουμένως. ’Ὀπως τα
λογική τοῦ ὄιὸλίου σου εἶναι ἀμείλιχτη καί στά ἐπιχειρήματα
ὅλέπω τῶρα, τό τρίτο μέρος εἶναι τό πιό σημαντικό, έκ τῶν ὧν
σου ὁέν κάνεις συμόιόασμούς. Μακροπρόθεσμα θά ἑξασκήσει
οὐκ ἄνευ, ακόμα κι αν ἡ προηγουμένη οἰκονομικὴ ἀναλυση
μιά ἐπιρροή ὑπονομευτική τῶν κυρίαρχων ὀσμῶν τῆς Λ.Δ.[“,
συναντήσει πλατύτερη ἀποδοχὴ ἀπό τὴν ἀντίληψή μου για τὴν
AH: Αὐτό εἶναι ακριόῶς πού ἐλπίζω να κανει, ἀλλα πάρε
ἐναλλακτικὴ λύση. Μόνη ἡ αναλυση δέν ἐπαρκεῖ. ‘H θεωρία
ὑπόψη σου, ὅτι έγῶ απλα έπεμόαίνω σέ μια διαδικασία, πού
δέν πρέπει να μένει κολοόὴ μπροστα στα πρακτικα συμπερακιόλας έκτυλίσσεται. ‘H ἀρχικὴ ἰδέα πού ἐνέπνευσε τό κοινωσματα. Πρέπει να προόαλλουμε ἕνα πρόγραμμα μέ τό ὁποῖο 6
νικό μας σύστημα, τώρα εἶναι ὁλότελα κούφια. Τό κόμμα μας
λαός μπορεῐ να κινητοποιηθεῖ, 6 λαός που δέν θέλει πια να
εἶναι κατι σαν τήν καθολική ἐκκλησία πρίν τό Λοὺθηρο. Ἱ-Ι
συνεχίζει μέ τόν παλιό τρόπο. Ἐλπίζω πῶς τό ὂιόλίο μου θα
δυσπιστία εἶναι ὅαθια ἀπλωμένη παντοῠ, ἀκόμα καί τό Πολιδώσει μια ῶθηση σέ μιαν εὐρυτέρη αὐτο-γνωσία καί σέ μια μετικό Γραφεῐο δέν ξέρει πῶς να προχωρήσει. ιὈλα τα μέσα κιγαλύτερη πίστη στόν ἀγῶνα για μια νέα προοπτικὴ στίς χῶρες
νητοποίησης τῶν μαζῶν ἔχουν χρησιμοποιηθεῐ κατα κόρο, σέ
τοῦ «ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῠ».
σημεῐο πού να μὴν ἀποδίδουν πια, ἰδιαίτερα στήν οἰκονομία.
EP: "Orav θά ὸιαόάζεται αὐτή συνέντευξη, ἡ «Κριτική τοῦ
“Ὀπου καί να πᾶς, διαπιστῶνεις τέλεια ἔλλειψη διαλόγου.
ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ» πού ἔγραφες θά ἔχει ἥόη ἑκὸοθεί
Πρόθεσὴ μου εἶναι να έφοδιασω τίς νέες κοινωνικές δυνάμεις
μέ τή θεωρητικὴ ὅαση πού χρειαζονται στόν ἀγῶνα τους για να
μέ τόν τίτλο «Ἡ ἐναλλακτική λύσῃ», Δέν νομίζεις, πώς ὁ
συντρίψουν τό ξεπερασμένο σταλινικό καθεστώς, Εῖμαι πολύ
τίτλος αὐτός εἶναι πιό ταιριαστός στίς ἰὸέες σου, ἀπό τήν
μακρια ἀπό τὴν ἀντίληψη τῆς χρησιμοποίησης τῶν ἀνθρώπιἀρχική φόρμουλα, μιά καί κάνεις θετικές προτάσεις γιά μιά
ὸιαφορετική πολιτική πρακτική τοῦ κομμουνισμοῦ στήν
νων παραγωγικῶν δυνάμεων, πού ἡ κοινωνία μας διαθέτει,
σ’ Eva τυφλό ἀνταγωνισμό μέ τὴ Δύση. Κατι τέτοιο στενεύει
Ἀνατολική Εὐρώπη,· Καί μάλιστα, ὅταν τίς προτάσεις αὐτές
ὅλη μας τή κοινωνικὴ ζωή, φρεναρει καί ακρωτηριάζει τίς αντίς κάνεις σάν Μαρξιστής, σάν Ἀνατολικογερμανός
θρώπινες κινητὴριες δυνάμεις τῆς κοινωνίας μας καί τέλος ἡ
κομμουνιστής, μ’ ἄλλα λόγια ἀπό τά μέσα,’
Δὺση ἀποκλείεται να νικηθεῐ σ’ ένα τέτοιο πεδίο.
AH: Ὀ κύριος σκοπός μου δέν εἶναι να ἐμπλακῶ σέ πολεμικές,
ἀλλα να κανω μια περιεκτική πολιτικὴ καί οἰκονομικὴ ἀναEP: Περιμένεις ὅτι τό SED θά ἀντιμετωπίσει τό ὅιόλίο σου
λυση καί να διατυπῶσω μιαν έναλλακτικὴ πρόταση. Τό 6ιόλίο
ἀναλυτικά,’ ι
μου κανει πολεμική μόνο στό ὄαθμό που, σπαζοντας τό εἴδωλά AH: ”Ας δοῦμε ποιοί εἶναι τό SED. Πρῶτος ὁ κομματικός μηπού λανσαρει ἐπίσημα τό κόμμα, (ρέρνει στὴν ἐπιφάνεια τήν
-χανισμός θα αντιδρασει μέ τα συνηθισμένα μέσα αμυνας, που
πραγματικότητα. Ὕπαρχει μια πλατια διαδομένη αἴσθηση στό .διαθέτει. Δέν τοῦ ἀρκεῖ να ἀποκαλέσει τό 6ι6λίο μου ἀναθεωκοινωνικό μας σύστημα, πῶς 6 «ὑπαρκτός σοσιαλισμός» καί ὁ ρητικό· θα τό καταγγείλει σαν ἀντεπαναστατικό. Θα πεῖ ὅτι
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γράφτηκε μέ τίς ὑποδείξεις ξένων δυνάμεων. Ὁποιαδήποτε
τικά στοιχεῖα. Θέλω νά τούς δώσω κουράγιο νά πάρουν αἰσιοπροσοχή δοθεῖ στό 6ι6λίο ἀπὸ μή-κῡμμουνιστικούς ἤ ἀντικομδοξες καί δημιουργικές θέσεις. Δέν πρέπει νά ἀφήνουμε χῶρο
μουνιστικούς κύκλους (ἤδη καί ἲόν Σαντιάγο ’Καρίγιο τόν 6aγιά ἡττοπάθεια καί ἀπελπισία, ἀλλά νά τραὸήξσυμε τό δρόμο
ζοὺν σ’ αὐτούς), θά χρησιμοποιηθεῖ σάν ἀπόδειξη τοῦ ἰσχυριτῆς ὀργανωμένης ἀντιπολίτευσης. Πρέπει νά προετοιμαστοῦμε
σμού τους. Αὐτή εἶναι ἡ ρουτίνα πού ἀκολουθεῐται, ἀλλά κανά χάσουμε, ἀν χρειαστεῖ, τά πολλά μέσα πρός τό ζῆν, γιά
νείς δέν πρόκειται νά δώσει σημασία Οέ τέτοιους ἀφορισμους,
παράδειγμα τίς εἰδικές θέσεις τῶν έμμισθων διανοούμενων.
ἄν διαθέτει τήν ὁποιαδήποτε ἀνεξαρτηοία σκέψης.
EP: Μήπως μπορεῑς νά ἐξηγήσεις ἀναλυτικότερα πῶς
Δέν ἀπαιτεῖται καμιά ἰδιαίτερη ἱκανόῑητα νά ἀπομονώσει
ἀπόκτησες τίς ἐμπειρίες σου, μερικά ὄασικά σημεῖα τῆς
κανείς μερικές φράσεις ἀπό τό συνολικό κείμενο καί νά τίς 6dἀνάπτυξής σου,·
λει στόχο. Ὁ μηχανισμός πρέπει νά κάνει πρρδηλο, ὅτι mes
AH: Ἐξωτερικά ἡ 6ιογραφία μου εἶναι ἀρκετά κανονική, σύμκριτική εἶναι ξενοκίνητη. Ὅτι δέν μπορεῖ νά εἰναι ἕνα ἐσωτεφωνη μέ τά στάνταρ τῆς Λ.Δ.Γ, Μερικές συγκρούσεις, πού μοῦ
ρικὸ προϊὸν, μέ μιά πλατιά ὑποστήριξη σ’ αὐτὴν έδῶ τή χώρα,
έτυχαν εἶναι τυπικές περιπτώσεις γιά χιλιάδες ἀνθρώπους,
ἀκόμα καί ἀνήμεσα στά μέλη τοῦ κόμματος, θά ’λεγα μάλιστα
μόνο πού δέν ξέρω ὄιν τίς ξεπέρασαν ὅλοι, ἀνώδυνα, ὅπως έγώ.
ἰδιαίτερα ἐκεῖ. Θὰ προοπαθήσουν v‘ ἀποφύγουν πάοη θυσίαῃῖή Μετά τίς σπουδές μου, τή δημοσιογραφία, τή δουλειά μου στήν
διαλογική ἀντιπαράθεση μέ τά ἐπιχειρήματα καί τά συμπεραἀγροτική κολλεκτίὸα καί ἀργότερα στήν Ἕνωση Ἐπιστημόσματά μου.
νων, προσλήφθηκα, τό 1965, σάν ἀρχισυντάκτῆς τοῦ «ΦόΠάντως, ὅποιος καί νά διαδάσει τό 6ι6λίο, ἀκὸμα καί ἐπίσηρουμ». Τό 1963 εἶχε δημοσιευτεῐ μιά ἀπόφαση τοῦ Π.Γ. γιά τή
μος, θά σχηματίσει μιά γνώμη ὃιαφορετική ἀπ’ αὐτήν πού θά
νεολαία, πού έδινε τό σύνθημα για μιά κριτική τοῦ γραφεισπεριμένουν νά ἐκφράσει, Πιστεύω πώς έχω γράψει ἕνα ὅιὸλιο, κρατικοῦ μηχανισμοῦ ἀπό τή νεώτερη γενιά. Δέν εἰχα καταλάποτ’· ἡ πολιτική ἀστυνομία εἶναι ἀνίσχυρη μπροστά του.
6ει ὅτι τό 1965 ἡ γραμμή αὐτή ὅρίσκονταν στό σημεῖο ἀναΕΡ; Κι ὅσον ἁφορᾶ τήν ὑπόλοιπη κοινή γνώμη στή Λ.Δ.Γ.,·
στροφῆς καί ὅτι εἷχα φτόισει πολύ ἀργά. Αὐτό πού μέ δυσαρεAH: Τό 6ι6λίο μου ἀπευθύνεται 6έ6αια καί στόν πολύ κόσμο
στοῦσε ἦταν τά έξωτερικά συμπτώματα, οἱ γραφειοκρατικοί
τοῦ κόμματος, σ’ αὐτούς που εἶναι νομοταγεῖς κατά τό ἥμισυ,
κανόνες. Στό «Φόρουμ» υἱοθέτησα ὅαθμιαῑα μιά φιλελεύθερη
καί 0' αὐτούς πού ἔχουν ἤδη υἱοθετήσει μιά κριτική σταση
πολιτική, προσπαθώντας νά ὅάζω γιά συζήτηση θέματα, πού
ἀπέναντι στήν πραγματικότητα τῆς Λ.Δ.Γ. Οἱ περισσότεροι ἀπ’
δέν ἦταν νομιμοποιημένα νά συζητηθοῠν. Τό μότο μου ἦταν
αὐτούς συνεχίζουν νά παίζουν τό ρόλο τους, γιατί δέ μπορουν
, «οἱ ’ἀντιθέσεις στό τραπέζι κι ὄχι στό ντουλάπι». Σιγὰ - σιγά,
νά δοῦν μιόι προοπτική ἀλλαγῆς. Δέν εἶναι πρωτοφανέρωτο
ἀνακάλυψα ὅτι τό δόντι δέν ὅγαίνει μέ γραμμική διαδικασία.
στήν ἱστορία, μιά ὁλόκληρηχγενιά νά αἰσθάνεται χωρις διεΓίνονταν, θυμᾶμαι, μιά διαλογική ἀντιπαράθεση γιά τή λυρική
ξοδο. Πολλοί ἄνθρωποι στή χώρα μας νομίζουν πώς δένίυπαρποίηση. ’Ὀταν μπῆκα στή συζήτηση δέν κατάλαὸα τήν προδοχει διέξοδος, οὔτε ἀπό τά μέσα, ὀὔτε ἀπ’ ἔξω. Ἡ έπακολουθη
κάτσια πού έκανα στούς λυρικούς ποιητές. Εἷχα γράψει ἀπό
παραίτηση εἶναι τό ἀποτέλεσμα μιᾶς ψυχολογικῆς διαδικασιας
μιά θέση ἀρκετά σκληρῆς κριτικῆς πρός τή λυρική ποίηση, ἀπό
ὑποταγῆς στή μοίρα, πού τά ἄτομα πρέπει νά τῆς ἀντισταθουν.
μιά «ἀριστερή» θέση. Ἔκφραζα 6έ6αια ὅ,τι πίστευα έκεῖνο τόν
“Η ἱστορία, ἀργά ἡ γρήγορα, φανερώνει πάντα τή διέξοδο. Ξῌα- καιρό, ἀλλά οἱ λυρικοί δέν μποροῦσαν νά γράψουν αὐτό πού
φνικά εἶναι δυνατό νά παρουσιαστοῦν δυνιατότητες ἀλλαγῆς,
σκέφτονταν. eH ἀντιπαράθεση αὐτή κόπηκε σύντομα καί ἐγώ
ἀλλά τά ἄτομα δέν ὃρίσκονται πιά στή θέση τους για να λακαταλαὸαίνοντας ὅτι δυνάμεις ἀρκετά διαφορετικές ἀπό τίς
6ουν μέρος. Ἐπιτίθεμαι, ἰδιαίτερα, -στά ὑπολείμματα πίστης
προσωπικές μου πεποιθήσεις κρύὸονταν πίσω ἀπό τή γραφοπρός τό μηχανισμό. Ἠ κατάσταση εἰναι τέτοια, πού καθενας
μηχανή μου, προετοίμαζα τόν ἑαυτό μου νά ἐγκαταλείψει τή
καί ἰδιαίτερα ὁ κάθε διανοούμενος τοῦ κόμματος, ’πρέπει να
θέση τοῦ ἀρχισυντάκτη, ὅπως καί πράγματι έγινε τό φθινόρωτήσει τόν έαυτὸ του, ἂν κυριαρχεῑ 0' αὐτόν ἡ ἰδιότητα τοῦ· πωρο τοῦ 1966. Λίγους μῆνες ἀργότερα προσγειώθηκα στή
στελέχους τοῦ μηχανισμοῦ (πού 0’ ἕνα ὁρισμένο βαθμά κυρίαρδιομηχανία, ἄν καί μέ ὁμαλή προσγείωση πρέπει νά τονίσω.
χεῖ) ἤ ἡ ἰδιότητα τοῦ κομμουνιστῆ. Κανείς δέν μπορει ν’ αποΠάντα εἶχα τήν καλή τύχη νά μέ μεταχειρίζονται καλά, ,ἀκόμα
καί στήν ἀπομάκρυνσή μου ἀπό τό Φόρουμ. Τίποτα δέν συνέόη
φύγει αὐτή τήν ἐσωτερική ἀντικειμενικη ἀντίθεση. a
Τέλος, τό ὅιὸλίο μου ἀπευθύνεται στά γνήσια ἀντιπολιτευ- πού νά μέ κάνει νά θυμώσω προσωπικά ἤ νά πικραθώ. Ι
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ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΠΛΑ KAI
ME XIOYMOP ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ TH ΛΙΘΙΝΗ ΕΠΟΧΗ ΩΣ ΤΙΣ ,
ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ NTOKOYMENTA ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ, Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ KAI H KYPIOAEEXA
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<< Οὔτε οἱ ἄντρες, οὔτε οἱ γυναῖκες εἶναι σήμερα εὐτυχισμένοι.· καί 0ἱὸύο εἶναι θύματα, ἀλλά οἱ γυναῖκες
εἰναι ἐπιπλέων θύματα τῶν θυμάτων».
rH ὁιαπίστωση αὐτή εἶναι τῆς Ἅλις Σόάρτσερ καί
ἀναφέρεται στό, ὅιόλίο τῆς «Ἡ μικρή ὁιαφορά καί οἱ
μεγάλες της συνέπειες».

Τό κείμενο πού ὁημοσιεύουμε προτάσσεται στό ὄιὅλίο τῆς Ἅλις Σόάρτσερ, πού σύντομα πρόκειται νά
κυκλοφορήσει, ἐγκαινιάζοντας τήν προσπάθεια τῆς
«Ἐκὸοτικῆς Ὁμάὸας Γυναικῶν» καί ἑκθέτει τούς
προὸληματισμούς τῆς ὁμάὸας γιά τό φεμινιστικό κίνημα εἰὸικά στήν Ἑλλάδα.

ἀντιμετωπιστοῡν τά προθλήματα τῆς ἀνιοης μεταχείρισης ἀνδρῶν
καί γυναικῶν μέσα ἀπό μιά πάλη για μεταρρυθμίσεις στά πλαίσια
τῆς πατριαρχικῆς κοινωνικῆς δομῆς - καί πολὺ λιγότερο τήν πάλη
γιά τήν ἀνατροπή αὑτῆς τῆς πατριαρχικῆς κοινωνίας πού ἀναπαράγει τίς ἵδιες σχέσεις έξουσίας, καταπίεσης καί έκμετάλλευσης.
ΑΛΛΑ ἠ ἀνάγκη νά προσδιορισθεῑ τό περιεχόμενα τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν γυναικῶν καί τῆς πάλης γιά τήν κατακτησή της, γίνεται ὅλο καί πιό αἰσθητή. Πράγμα πού διαφαίνεται, έκτός τῶν ἀλλων. κι ἀπό τή στάση τῶν μέσων μαζικῆς ὲνημέρωσηςῑ ἐπωφελούμενα ἀπό τό”ζωηρό ενδιαφέρον πού περιθάλλει κάθε φεμινιστική
έκφραση, άσκοῡν τήν παντοδυναμία τους, προσπαθώντας νά έκχυδαῐσουν καί νά ἀποδυναμώσουν τό γυναικεῑο κίνημα οτή γένεσή
του.
OI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ὅμως noü ἀναστέλλουν τήν άνάπτυξη μιᾱς γηγενοῦς φεμινιστικής θεωρίας καί πράξης δέν πειρορίζονται στίς
διαστρεθλώσεις τῶν μέσων μαζικῆς ένημέρωσης. Τά Βαθύτερα αῖτια θά πρέπει νά ἀναζητηθοῡν στήν ’ίδια τή διαδικασία διαμόρφωσης τῶν δομῶν τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας καί τῆς μετ’ έμποδίων
ἀνάπτυξης ένός «ταλαιπωρημένου» καπιταλισμοῡ. Πρόκειται γιά
μιάν ἀνάλυση πού ἀκόμα δέν έχει γίνει. ἀλλά που εἶναι άπαραίτητη
προϋπόθεση γιά νά εντοπιστοῡν τά ἀντικειμενικά αἴτια τής καθυστέρησης. Μποροῡν ωστόσο νά ὺπογραμμιστοῡν όρισμένες θασικές συνιστῶσες πού καθιατοῡν πολὺ πιό έπίπονη καί προθληματική τήν ἀνάπτυξη τῆς φεμινιστικῆς σκέψης σέ τοῦτο τόν τόπο ἀπ’
ὕ,τι αέ όποιαδήποτε άνει-ιτυγμένη εὑρωιταϊκή χώρα.
ΠΡΩΤΑ - ΠΡΩΤΑ, ἠ ἀπουσία μιάς παράδοσης γυναικείων ἀγώνων
-γιά δοσμένους ίστορικούς λόγους (Τουρκοκρατία κλπ.) - πού θά
ἔκανε δυνατή τήν ἀφύπνιση μιέις συλλογικῆς ἱστορικῆς μνήμης,
συνδέοντας τό ξέσπασμα μιᾶς γυναικείας ριζοσπαατικοποίησης μέ
τίς ρίζες της. ‘H ϋπαρξη μιᾱς τέτοιας παράδοσης έπαιξε σημαντικό
ρόλσ 0' ὅλες τίς άνεπτυγμένες καπιταλιστικές χῶρες,6που - ἤδη
ἀπό τόν 17o καί 180 αίῶνα - ὄλες οί κοινωνικές συγκρούσεις γέννησαν θεωρητικές καί πρακτικές έκδηλώσεις συνειδητσποίησης
τῆς γυναικείας κμοίρας» καί μιά θέληση γιά τήν άνατροπή της.
ΑΛΛΟΣ ένας σημαντικός παράγοντας εἶναι τό πολιτιστικό κενό
που μαστίζει τήν έλληνική διανόηση άι-ιό καταθολής, σχεδόν, τοῦ
ME TH ΜΕΓΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, ό ἀπόηχος τοῡ φεμινιστικοῡ κινήμανεοελληνικοῡ κράτους. Ἠ ἀπουσία μιᾱς οὺσιαστικής σὺνδεσης μέ
τος -πού εἶχε ἤδη πίσω του σχεδόν μιά δεκαετία θεωρίας καί πράτό κεκτημένο τῆς εὺρωπαϊκής σκέψης 0' ὅλους τούς τομεῑς τῆς
ξης - ἀρχιαε νά εκδηλώνεταιῑ τόσο σάν μιάν ἀνάγκη να εκφραστσῡν
κουλτούρας, άποτέλεσε - κι έξακολουθεῑ νά άποτελεῑ - δομικό
τά συσσωρευμένα προθλήματα noü ἐθαζε ἠ γυναικεία καταπίεση
στοιχεῖο τῆς συγκρότησης αὑτοῦ που όνομάζουμε «σκεπτόμενο
στήν Ἐλλάδα, όσο - ἀν καί σέ μικρότερα θαθμό - σάν ἀνάγκη νά
άτομο» στήν Ἑλλάδα. Κι αὺτή ή πνευματική φτώχεισ, όχι μόνο δέν
συνδεθεῑ ένας γηγενής γυναικεῖος ἀγῶνας μέ τήν πάλη καί τίς έμέπέτρεψε τήν αυτόνομη έκδήλωση ἀντίστοιχων πολιτιστικῶν ρευπειρίες τοῡ παγκόσμιου φεμινιστικοῡ κινήματος.
μάτων τῆς εὺρωπαϊκῆς σκέψης, ἀλλά δέν έκανε δυνατή οὔτε κάν
ΤΟ ΔΙΑΧΥΤΟ ὡστόσο, ένδιαφέρον γύρω ἀπό τό γυναικεῑο ζήτημα μιάν οὺαιαστική ἀφομοίωαή τους.
έκδηλώθηκε ἐλάχιστα σέ μιά ὀργανωμένη έκφραση μιᾶς φεμινιΑΠΟ ΤΗΝ άλλη πλευρά, ἡ πολιτική ἠγεοία τοὺ έργατικοῡ κινήμαστικῆς συνείδησης καί πάλης. ‘H δημιουργία τῶν μαζικῶν γυναιτος, όχι μόνο δέν έντόπισε μιά τέτοια κακοδαιμονία σάν έναν ἀπό
κείων όργανώσεων - στήν πλεισψηφία τους ἀποτέλεσμα προωτο- . τούς πρωταρχικοὺς στόχους γιά επέμθαση, ἀλλά διαιώνισε, μέ τόν
δουλίας Πολιτικῶν κομμάτων - έκφράζει κυρίως τήν διάθεση νά
πιό πανηγυρικό τρόπο, τήν ένδοξη παράδοση τῆς αὺτάρεσκης
Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ καί μαζική άμφισθήτηοη θεσμῶν καί ἀξιῶν πού
σφράγισε τήν Εὺρώπη καί τίς ΗΠΑ στό τέλος τῆς δεκαετίας τοῡ
'60. προκάλεσε μιά σειρά ἀπό σοθαρές κοινωνικές καί ίδεολογικές
ἀνακατατάξεις μέ σημαντικές ἐπιπτώσεις στόν τρόπο μέ τόν ἀποῑο
ὥς τότε, άντιμετωπίζονταν ή πάληγιά τήν ἀνθρώπινη ἀπελευθέρωση.Τό σημαντικότερο ἀπό τά φαινόμενα πού ἀκολούθησον,
τόσο ἀπό τήν άποψη τῶν διαστάσεων πού-πήρε, όσο καί ἀπό τήν
ἀποψη τῆς έπίδράσης του πάνω στήν ταξική πάλη, ὑπῆρξε ἠ ἕκρηξη τοῦ νέου φεμινιστικοῡ κινήματος; έχοντας, εξ όρισμοῡ, σάν
στόχο μιά πλευρά τῆς ἀνθρώπινης καταπῐεσης ὲγκλωθισμένη στόν
τομέα τοῦ «ἰδιωτικοῦ», ἀποτέλεσε τό πρῶτα κοινωνικό κίνημα πού
άμφισθητησε πρακτικὰ καί o’ ἕνα μαζικά έπίπεδο τήν ίδεαλιατική
διάσταση προσωπικοῡ - πολιτικοῦ. Μ’ αὺτή τήν έννοια. δέν έμπλούτισε μόνο τό ὅραμα τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν καταπιεομένων
μέ μιά νέα διάστασηῑ Τήν ἀπελευθέρωση τῶν γυναικῶν. Ἀλλά κυρίως, έθαλε στήν ήμερήσια διάταξη, μέ επιτακτικό τρόπο, τήν σημασία τῆς-πάλης γιά τήν άλλαγή τῆς αυνείδησης. Ἐντόπισε καί
πρόθαλε, δηλαδή, τό άσυμθίθαστο ἀνάμεσα 0' ἕνα ἀγῶνα γιά τήν
ἀνατροπή τῶν ὺλικῶν συνθηκῶν τῆς καταπίεσης τῶν ἀνθρώπων
καί τή διαιώνιση μιᾱς ἀντίληψης πού θεωρεῖ τήν ἀθλιότητα τῶν
ἀνθρώπινων σχέσεων σάν φυσιολογική καί αὑτονόητη.Μ’ ἀλλα λά·για, τό νέο φεμινιστικό κίνημα ἀπέδιδε καί πάλι στήν έπανάσταση
μιά διάσταση ξεχασμένη, ἀλλά καί πρωταρχική, πού τόσο εἶχαν τονίσει οἰ Πρῶτοι όραματιστές της; τό συνειδητό χαρακτῆρα της σέ
άντίθεση μέ όλες τίς προηγούμενες, τόν ἀναντικατάστατο, δηλαδή, ρόλο του ἀνθρώπου '— ὑποκειμένου. πού έπεμθαίνει καί ἀλλάζει τήν ἱστορία του, ἀλλάζσντας καί τόν ἑαυτό του.
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ αυτή τῆς έπαναστατικῆς ἀνόδου στήν Εὐρώπη καί
τίς ΗΠΑ συνέπεσε χρονικά μέ μιά περίοδο ἥττας τοῦ κινήματος
στήν Ἑλλάδα, σάν συνέπεια τῆς ἀδυναμίας του νά ἀντιταχθεῑ
ἀποτελέσματικά στήν δικτατορία ή όποία «ἀνέστειλε», κατά κάποιον τρόπο, τήν έκδήλωση μιᾱς κοινωνικής κρίσης. Ἕται, οί έπιδράσεις τῶν παραπάνω γενικότερων ίδεολογικῶν καί κοινωνικῶν
ἀνακατατάξεων καί πιό συγκεκριμένα, τοῡ γυναικείου κινήματος,
καθυστέρησαν αἰσθητά.
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ήμιμαθειας; καλυμμένης, τή tPOPÔ αὺῒή, πίσω ἀπό τή γνωστή
έργατίστικη ἀντίληψη για τήν ῦὺϊσϊῐόὸεικτη ὀρθότητα τοῦ «προλεταριακοῡ ενστίκτου» καί τή δυῦΠιῦτίῦ πρός τοὺς «ιμικροαστούς
διανοουμένους». Πῶς ἀλλιῶς ἐξηγεῖται T0 γεγονός ὅτι ἕνα Κίνημῦ
μέ τόσο σημαντικούς ἀγῶνες ΟΤή διαρκεια τοῦ μεσοπολέμου καί
τοῡ Πολέμου δέν έχει δώσει παρὰ ὲλάχῑῦτα δείγματα μιας θεωρητικῆς έπεξεργασίας;
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ μιᾱς τέτοιῦς καταστασης εἶναι σήμερα
περισσότερο ἀπό φανερά.“0 έκδοῖικός ὸργασμός ποὺ ξεκίνησε,
πρίν ἀκόμα 0110 τή μεταπολίτευση, ὑποτελεῖ μια πιστή είκόνα τοῡ
κυκεῶνα στόν αποῑο θρίσκεται ἠ σκέψηῑ ὑναλύσεις ὲῐῑῐ ἀναλύσεων
συσσωρεύονται γύρω ἀπό τό έργο Βασικῶν στοχαστῶν χωρίς,-τίς
περισσότερες φορές, να έχει ὲκδῡθεῖ τό '1'610 10 ὑπό ἀναλυση
έργο. Ἐκτός 0110 0110v159 ἐξαιρέσεις, ἡ πολιτική τῶν έκδόσεων
δέν ἀκολουθεῖ καμια συγκροτημὲνη ῦυλλογιστική 1100 να αποθλέπει στό να διαμορφωθοῡν κριτήρια Υια Τήν κατανόηση καί κριτική
ἀντιμετώπιση τῶν ρευματων καί Τῶν ἅῐῖὸψεων που έκφραζονται
στα έκδιδόμενα κείμενα.
ΑΥΤο ἰσχύει πολύ περισσότεβῡ 0Τὸ Χῶρο τοῦ φεμινισμοῡ τοῡ
ὁποίου ἡ θεωρία εἶναι πολὺ πιὸ Πρὸσφατη καί περιορισμένη. Βιθλία ἀπαραίτητα για τόν προθλημῦϊῑῦμὸ καί τή συζήτηση περνοῡν
ἀπαρατήρητα, ὅπως καί θιθλία με ἁντικρουόμενες μεταξύ τους
ἀπόψεις, ἀντιμετωπίζονται έν γένει σαν ὲνδιαφέροντα, δίχως ὅμως
να έχουν διαμορφωσει τα κριτήρια τοποθέτηοής τους μέσα στήν
έντονη ἤδη συζήτηση για τό περιεκόμενο καί τή στρατηγική τοῡ
γυναικείου κινήματος. Καί, τό Κυρῑότεβο, χωρίς v0 προσφέρουν
τήν δυνατὸτητα μιᾱς θεωρητικῆς τους ἀφομοίωσης πού θα συνέθαλε στήν ἀναλυση τῶν συνθηκῶν γυναικείας παλης οτήν Ἑλλαδα καί ατη διαμόρφωση ρευματων μέ θάση τή μια ἡ τήν ἀλλη
έπιλογή.
ΕΤΣΙ, δέν εἶναι τυχαῖο 011 10 μόνο φεμινιστικα κείμενα στήν Ἐλλάδα ἀφοροῡν, θασικα, στατιστικά δεδομένα για τή θεσμική θέση
τῆς Ἑλληνίδας καί 011 δέν έχει ἀκόμα θρεθεῑ μια μγυναικεία
γλώσσῃ» [mm va ὲκφρρσει τήν καθε μορφή τοῦ γυναικείου προθληματισμοῡ ὸ ὁποῖος - 000 K1 αν εἶναι έλλιπής - σίγουρα ὺπαρχει.
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ τῆς Ἐδοτικής Ὀμαδας Γυναικῶν ἔχει τίς ρίζες
της στήν διατυπωση 00100 τοῦ θεωρητικοῦ κενοῦ καί τῶν έμπο- ς
δίων πού 0010 όρθώνει στή διαμόρφωοη μιας φεμινιστικῆς θεω-’
ρίας στήν Ἐλλαδα. Εἶναι, 656010.~ γιὺ μᾱς φανερό 011 μια τέτοιου
τύπου δραστηριότητα δέν ἀποτελεῖ κσνενός εἴδους πανάκεια κι
οὔτε εἶναι δυνατόν να υποκαταστήσει m δραση για την ἀπελευθέρωση τῶν γυναικῶν. Μπροστα στίς γυναῖκες ἀρθώνεται σήμερα τό
έπώδυνο έργο ναιέρμηνεύσουν τόν κόσμο καί συνάμα v0 τόν ἀλΛάξουν. Μ’ αὺτή τήν έννοια, ἡ έκδοτική μας δραστηριότητα θα
ἔχει σαν γνώμονα τήν πλήρωοη τῶν κενῶν μιας θεωρίας ἀπαραίτητης για τήν πραξη, ἀλλά καί τῶν προθλημάτων 1100 vevv051 αὐτή ή
πραξη - ἠ πάλη, δηλαδή, τῶν γυναικῶν οτήν Ἐλλαδα. Κύριο κριτήριο τῶν έκδόσεων δέν θα εἶναι τόσο ἠ συμφωνία τῆς έκδοτικής
όμαδας μέ τό θέμα καί τίς ἀπόψεις τῶν θιθλίων, ἀλλα τό κατα
πόσο τα Βιβλία 0010 εἶναι σέ θέση να θοηθήσουν τίς γυναῖκες
στήν ἀναζήτηση τῆς ταυτότητας τους, κατα πόσο έμπλουτίζουν
καί τροφοδοτοῡν μια ωζήτηση γύρω ἀπό τό περιεχόμενο τῆς παλης για τή γυναικεία ἀπελευθέρωση. Τέλος, τό κατα πόσον συμθαλλουν στό V0 n0p51 10 γυναικεῖο ζήτημα τή θέση n00 τοῦ ἀνήκει
0111 στρατηγική για τήν απελευθέρωση τοῦ ανθρώπου. ·
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ δίλημμα 0v κοί μαζες εἶναι ἤ όχι έτοιμες να κατανοήσουν μια τέτοια προθληματική» εἶναι σαφῶς παραπλανητικό;
ϊσαμε σήμερα έχει χρησιμέψει σαν πρόσχημα για να ένθαρρὺνεται
ό,τι πιό καθυστερημένο καί θάρθαρο ὺπαρχει στήν ψευδή συνείδηση τῶν καταπιεσμένων καί μαλιστα στό όνομα τῆς... προσχώρησής τους στήν ίδέα τοῦ σοσιαλισμοῡ. Καί δέν εἶναι καθόλου
περίεργο 1100 ή γυναικεία ἀπελευθέρωση εἶναι πανταχοῦ ἀπούσα,
ὀχι μόνο 01009 καθημερινούς ἀγῶνες αὑτῶν τῶν «μαζῶν», ἀλλά
καί στόν προθλη ματισμό καί τήν προπαγανδιστική δραστηριότητα
ὅλων ἐκείνων οί όποῖοι «παραγουν» τήν ίδεολογία τῆς κοινωνικῆς
ἀπελευθέρωσης. Για ποια κοινωνική ἀπελευθέρωση καλοῦνται να
ἀγωνιστοῡν οί «μαζες» αὺτές.ὸταν δέν εἶναι σέ θέση να κατανοήσουν τήν ἀθλιότητα τῆς σημερινής ζωῆς τους 0‘ ὅλο της τό μέγε-

Η EKAOTIK_H Ὀμαδα Γυναικῶν δέν έκπροσωπεῑ μια συγκεκρι“gm τόση του φεμινιστικοῡ κινήματος, μέ τήν έννοια 011 δέν εχει
ὁλοκληρωμένες ἀπόψεις γὺρω ἀπό τίς διαφορες έπιλογές για μια
στρατηγική τῆς γυναικείας ἀπελευθέρωσης. A010 πού τήν καθορίζει σόν ἀμαδα εἶναι μια κοινή ὁπτική καί μια κοινή μεθοδολογία για
Τήν ῥνσζήτηση 100 περιεχομένου τῆς γυναικείας ἀπελευθέρωσης.
Mld μεθοδολογία που ὺπαγορεύεται ἀπό τήν πεποίθηση 011 r7 απελευθέρωση τῶν γυναικῶν δέν ἀπαιτεῖ μόνο τήν καταργηση τῶν
ὺλικῶν συνθηκῶν πού τήν έπιθαλλουν, ἀλλα καί μια θαθια μεταθολή om συνείδηση καί τίς ἀνθρωπινες σχέσεις.
ΑΝ ENAIZ τέτοιος διμέτωπος ἀγώνας έχει ἀποδειχτεῖ προθλημαῃκός, ᾱν ως τωρα τα κινήματα κοινωνικῆς ἀπελευθέρωσης δέν κατώρθωσαν να τόν έπωμιστοῡν , ἴσως να έχει καποια οχέση καί μέ
τόν ῥνδροκρατικό χαρακτήρα τους. Μέ τό γεγονός δηλαδή,· ότι διclan/[00V παθητικα τίς δομές ίεραρχίας που διέπουν τίς ἀνθρώπιveg σχέσεις στήν ὑπαρχουσα κοινωνία, καί , πιό συγκεκριμένα,
τοὺς ρόλους έξουσιαστῆ καί έξουσιαζόμενου πού τόσο θαθιά εἶναι
χαραγμένες στόν ἀνθρωπο, μέσα ἀπό διαδικασίες αίώνων. Ἴσως 0
φεμινισμός να έχει μιαν εὐκαιρία παραπάνω να όδηγηθεῑ 50K0χὸῑερα 0' αὑτήν τή διαλεκτική ένότητα ὺποκειμενικοῡ καί ἀντικει“ammo, ἀκριθῶς γιατί ὴ πρακτική έξέγερση τῶν γυναικῶν τίς 80ζει ἀντιμέτωπες καί μέ τα δυό 0010 έπίπεδα τῆς πραγματικότηταςῑ
(mo τή μια, μ’ έναν ἀπρόσωπο, ἀλλα παντοδυναμο μηχανισμό,
φῃργμενο ἀπό θεσμοὺς, νόμους καί κατασταλτικές δομές που
τούς ἁφαιροῡν ένα '1'00 μερίδιο, ἀκόμα καί στήν ἀθλιότητα, ἀπό
τήν ἀλλη με μια καταπίεση πιό αμεση καί προσωπική.πού φορεῖς
της εἶναι τα πιό «προνομιοῡχα» θύματα 00100 100 '1'6100 100 μηχανισμοῡ — Οῑ ÜVTPEQAno THN ἀποψη αὐτή, ή πιό πολύτιμη ὑπηρεσία n00 μπορεῑ να
προσφέρει 0 φεμινισμός στό έργατικό κίνημα εἶναι να τοῡ μεταδώσει μια τέτοια έπίμονη μέριμνα για μια συνολική κριτική καί μια
συνολική ὲξένερση στήν πορεία πρός τήν κατάργηση τῆς Βαρθορόγητας πού σέ τελευταία ἀναλυση - καί μόνο σέ τελευταία - εἶναι
κοινή για ὅλους 1009 καταπιεσμένους.
Η EKAOTIKH Ὀμάδα Γυναικῶν ἀποτελεῖται ἀπό τέσσερεις γυναῖκες n00 δουλεύουν συλλογικα ἀπό τό πρῶτο σταδιο τῆς συζή-ιηοης καί έπιλογῆς τῶν θιθλίων, μέχρι τό τελευταῖο σταδιο τῆς
τελικῆς έπεξεργασίας τῆς κάθε έκδοσης. 'H μέθοδος αὺτή, στήν
πεποίθηση μσς ὅτι ἡ δουλεία μιας γυναικείας έκδοτικῆς ἀμαδας
ἔχει ένα διττό χαρακτήρα; ἀπό τή μια, ἀποτελεῖ μια προσπαθεια
διάδοσης 100 προθληματισμοῡ γύρω ἀπό τή θεωρία τοὺ γυναικεῑου ζητήματος καί ἀπό τήν ἀλλη, γίνεται ἀφορμή για τόν προΘληματισμό καί τή συνειδητοποίηση τῶν ϊδιων τῶν γυναικῶν τῆς
ὸμαδας. ”Ετοι, οί είσαγωγές 1100 np010000v101 05 K065 θιθλίο
έχουν σαν στόχο, όχι μόνο να θοηθήσουν στήν κριτική ἀφομοίωση
τῶν Θέσεων πού έκφράζει καθε συγγραφέας, ’ἀλλά καί να έκφρασουν τόν προθληματισμό καί τίς συζητήσεις που προκαλεσαν μέσα
στην ἴδια τήν όμαδα οί θέσεις αὺτές. Κι 0010 γιατί ή θεωρία τοῡ
φεμινισμοῡ δέν εἶναι μια ἀκαδημαϊκή ένασχόληση «είδικῶν περί τό
γυναικεῖο ζήτημα», ἀλλά μια καθημερινή προσπαθεια κατανόησης
ὅλων ὅσων συνθέτουν τήν καταπίεση τῶν γυναικῶν - προσπαθεια
πού ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο κομματι τῆς θέλησής μας για τήν ~5—
ξαλειψη τῆς καταπίεσης αὐτῆς· I

KepOpIKO
αντικειμενο
σταχυ
Ξανθου 7 Κολωνάκι

αντικειμενο
Δημητρίου ῶυναρη 30 Θεσσαλονίκη

ΘΑ ΗΤΑΝ πραγματι ψευδαίσθηση να πιστεύει κανείς ὅτι ἡ προθληματική τῆς γυναικείας ἀπελευθέρωσης συγκινεῑ σήμερα πλατια
στρώματα στήν Ἐλλαδα. Θα ἠταν ὅμως, ἀκόμα μεγαλύτερη ψευδαίσθηση να πιστεύουμε 011 K011 τέτοιο θα γίνει ποτέ δυνατό, 0v
δέν ἀρχίσουμε καποτε να δουλεύουμε πρός τήν κατεύθυνση της
μεταθολῆς τῆς συνείδησης - καί πρῶτα ἀπ’ ἀλα τῆς δικής μας.
Ἔστω κι 0v 0010 ουνεπάγεται τήν ἀπομόνωση, έστω κι 0v 0010
00v5110y5101 ένα περιορισμένο, στήν ἀρχή, κοινό.
35

F H ΜΕΓΑΛΗ BPETANIA Mac
KAI H ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ A‘ EAAHNIKHZ
AHMOKPATIAE
τοῦ HEINZ RICHTER

Ὁ ἱστορικός X. Ρίχτερ οτή μελέτη του, ἐρευνᾶ τό πρόόλημα τῆς ἐνὸεχόμενης ἄμεσης ὄρετανικῆς συμμετοχῆς
στήν πτώση τῆς A’ ἑλληνικῆς ὁημοκρατίας, ὄασισμένος κυρίως στίς πληροφορίες τῶν πηγῶν τοῦ Φόρεϊν ’Όφις
Σκοπός του εἶναι νά ἐρευνήσει τελικά, πόσο σωστή ἀποὸείχνεται στή συγκεκριμένη περίπτωση ἡ «θεωρία τῆς
συνωμοσίας» καί ἡ ἄποψη ὅτι προστάτιὸες δυνάμεις καθορίζουν ἀποφασιστικά τήν τύχη τῶν ἑλληνικῶν ὑποθέσεων. ,τ
Οἱ «ὑποθέσεις ἐργασίας» στηρίζονται στά γεγονότα τοῦ 1935. Ὁ χρόνος αὐτός ἧταν πλούσιος σέ πολιτικά
γεγονότας Τό ἀποτυχημένο κίνημα τοῦ Πλαστήρα, οἱ ἐκκαθαρίσεις τῶν ὁημοκρατικῶν ἀξιωματικῶν, οἱ διώξεις
τῶν ὁημοκρατικῶν πολιτῶν, οἷ ἑκλογικές ἀναμετρήσεις πού ὁὸηγοῦν στό στερέωμα τῶν πιό συντηρητικῶν πολιτικῶν ὁυνάμεων.
Οἱ ἐκλογές τῆς 9 Ἰουνίου σήμαιναν τή σαρωτική νίκη τῶν κυὸερνητικῶν κομμάτων (Τσαλὸάρης-Κονὸύλης).
’Ἡὸη εἶχαν φανεῖ οἱ πρῶτες ἐνὸείξεις ὅτι μέρος τοῦ πολιτικοῦ κόσμου θά ὑποστήριζε τήν παλινόρθωση τῆς μοναρχίας. Ἀλλά πέρα ἀπό τίς ἐνὸείξεις ἄρχισαν καί οἱ ἑπαφές τῶν κυὸερνητικῶν μέ τό ὅασιλιά Γεώργιο. Ἡ
ἀγγλική ὁιπλωματία εἶχε προηγηθεῐ 0’ αὐτές τίς ὁιαὸουλεὺσεις, κρατώντας μιά ἐφεκτική στάση - μιά στάση ἀνα-

μονῆς- ·

Ἡ ἀναμέτρηση ὅμως ἄρχισε. Ὁρίστηκε ἡ ἡμερομηνιά τοῦ Δημοψηφίσματος, ὁ Τσαλὸάρης ἔκανε ὁήλωση ὑπέρ
τῆς ὅασιλείας καί ὅασιλόφρονες ἀξιωματικοί προετοιμαζαν πραξικόπημα. Οἱ ὁημοκρατικοί ὑφίστανται ὁιώξεις
καί οἱ πολιτικές συγκεντρώοεις τους (διαλύονται ὄίαια.
Τσαλὸάρης ἀντελήφθη ὃτι ἔπρεπε νά δράσει. Στίς 8
Ὀκτωὸρίου, κάλεσε τούς Παπόιγο, Ρεππα, Οἰκονόμου καί
Σακελλαρίου καί τούς διαόεόαίωσε ὅτι τήν τελική ἀπόφαοη θα
τήν ἒπαιρνε ἡ Ἐθνική Συνελευση175. Πρός στιγμήν φάνηκε ὅτι
6 Τσαλὸάρης ὃρὲθηκε πάλι ἐπικεφαλῆς τῶν ἑξελίξεων. Ἔχοντας ἐγκαταλείψει τό ἀρχικὸ του σχὲὃιο για κάποια εὐπρεπή
λὺση τῆς παλινόρθωσης, ὑπεκυπτε,ὅλο καί περισσότερο, στόι
ἀκραῖα στοιχεῖα. (Ὀμως, κι αὐτό δέν ἐπρόκειτο τελικά νά τόν
ὠφελήσει.
Στίς 9 Ὀκτωόρίου κάλεσε ὁ Κονδύλης τούς ἴδιους αὐτούς
στρατηγούς καί τούς κατέστησε προσεκτικοὺς ἔναντι τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Τσαλδάρη, ὁ ὁποῖος ἧταν ἀντίθετος με τήν παλινόρθωση μὲσω ψήφου τῆς Ἐθνικής Συνὲλευσης, ἀλλ’ ἀκὸμα
καί με τό ἴὸιο τό Δημοψήφισμα. Κι ἀφοῦ ἔστρεψε ἒτσι τίς ἐξελίξεις πρός τήν κατεύθυνση πού ἤθελε, πήγε νά συναντήσει
τόν Τσαλὸάρη γιά νά συζητήσουν τίς λεπτομέρειες τοῦ Δημοψηφίσματοςῃθ.
Τό πρωΐ τῆς 1οης Ὀκτωὸρίου, ἀντιπροσωπεία τῶν ὅουλευτῶν αὐτῶν ἐπισκεφτηκε τόν Τσαλδάρη στήν Κηφισιά καί
προσπάθησε νά τόν πείσει γιά ἄμεση παλινὸρθωση σύμφωνα με
τήν πρότασή τους. ’Ὀταν ὁ Τσαλὸάρης ἀρνήθηκε τήν πρότασή
τους ἀπευθύνθηκαν στόν Κονδύλη, ὁ ὁποῖος ὅμως ὃήλωσε ὅτι
συμφωνεῖ με τόν Τσαλδάρη. Ἀμὲσως μετά ὅμως ὃέχθηκε τούς
Παπὰγο, Οἰκονόμου, καί Ρὲππα πού τοῦ δήλωσαν ὅτι σάν ἐκπρόσωποι τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἀπαιτοῦν τήν ἄμεση παλινόρθωση με ψήφο τῆς Ἐθνικής Συνελευσης. Φεύγοντας, κατευθὺνθηκαν πρός τήν Κηφισιά, ὅπου καθ’ ὁδόν συνάντησαν
τόν Τσαλδάρη πού κατὲὅαινε στήν Ἀθήνα. “Ὀλοι μαζί τότε ξαναπήγαν στήν Κηφισιὰ, ὅπου ἀπαίτησαν ἀπό τόν Τσαλδάρη νά
προόεῐ στήν παλινὸρθωση με στρατιωτικό πραξικόπημα. Καί
ὅταν ὁ Τσαλδὰρης ἀρνήθηκε, τοῦ ὃήλωσαν ὅτι ἀπό τήν ἴδια
στιγμή, ἀναλαμόἁνουν οἱ ἴδιοι τήν διακυὸἑρνηση τῆς χώρας.
Μετά τήν ἀναχώρηση τῶν στρατηγῶν, ὁ Τσαλδάρης τηλεφώνησε στόν Κονδύλη γιά νά μάθει τή ὃική του ἅποψη. Καί ὁ
Κονδύλης δήλωσε ὅτι συμφωνεῖ με τούς στρατηγούς καί ζήτησε
τήν ἂμεση συνεδρίαση τοῦ Ὕπουργικοῦ ΣυμόουλίουΠἹ.

στή συνεορίαση πού ακολούθησε σε λίγο, ὁ Τσαλὸάρης ρώτησε τους υπουργους των στρατιωτικῶν ὑπουργείων, ἄν
ἦταν σε θὲση νά καταστείλουν τή στάση. Οἱ τρεῖς ὑπουργοί
(Κονδύλης, Δοὺσμανης καί Νικολαῐὸης) δήλωσαν ἀδυναμία,’
ἀφοῠ τό κίνημα είχε τήν ὑποστήριξη τοῦ 90% τῶν Ἐνόπλων
36

Δυνάμεων. Κατόπιν· αὐτοῦ ἡ κυὸἑρνηση ἀποφάσισε νά μήν
παραιτηθεῖ καί νά δηλώσει ὅτι καταργήθηκε ἀπό τίς Ἐνοπλες
Δυνάμεις. Παρ’ ὅλα αὐτά οἱ ἀρχηγοί τῆς στάσης ἀνακοίνωσαν
ὅτι ἡ κυὸἑρνηση παραιτήθηκεῃθ. Ὁ Κονδύλης πῆγε στό
Ὑπουργεῑο του, ὅπου τόν περίμενε ἡ ἑπαναστατική ἑπιτροπή
πού τοῦ ἀνεθεσε τήν ἐντολή -νά σχηματίσει κυὸἑρνηση. Ἂν καί
προσπαθοῦσε ὁ Κονδύλης νά φανεῖ ἀμέτοχος τοῦ κινήματος,
ἦταν φανερό ὅτι αὐτός ἧταν 6 ἑμπνευστής του. Σὲ ἀναφορά του
πρός τόν Sir Samuel Hoare, στίς 15 Ὀκτωόρίου, ὁ Waterlow
χαρακτήριζε τόν Κονδύλη καί τούς ἄλλους στασιαστὲς με τά
ἑξῆςῑ
«Τό κυρίως πρόσωπο τοῦ κινήματος εἶναι ὁ Στρατηγός
Κονὸὑλης, ἕνας τυχοὸιώκτης ταπεινῆς καταγωγῆς, ἕνας ἄνθρωπος κυριαρχούμενος ἀπό ματαιοὸοξία, μιά καρικατούρα τοῦ Μουσολίνι, ἀλλά ἕνας γενναῖος στρατιώτης καί
προφανῶς ἕνας καλός ὁιοικητής στρατιᾶς. Κέρὸισε ἐξαιρετικές γνῶμες γιά τόν τρόπο πού ἡγήθηκε στίς ἐπιχειρήσεις
ξηρᾶς ἐναντίον τῶν ἐπαναστατῶν τόν Μάρτιο, ἀλλά τίς
ἔχασε σταὸιακά ἀπό τότε· ἡ ξαφνική του μεταστροφή πρός
τή μοναρχία τό καλοκαίρι... ἦταν φανερή προόοσία τοῦ
ἑαυτοῦ του· οἱ ὧρες πού ξοόεύει παίζοντας τυχερά παιχνίὁια καί πίνοντας στιγματίζονται καί πιστεύεται γενικά ὅτι
εἶναι ἀποφασισμένος νά μαζεύει γιά τίς κακές μέρες μιά
περιουσία ἀπό τά συμόόλαια στρατιωτικοῦ ἑφοὸιασμοῦ.
Ἀπό τήν ἑπαναστατική ἐπιτροπή πού τόν χρησιμοποίησε
σάν ὄργανο, ὁ Στρατηγός Παπάγος, τώρα Ὑπουργός Ἀμύνης, εἶναι μιά ἀξιοσέόαστη μηὸαμινότης καί ὁ στρατηγός
Ρέππας ἕνας σκοτεινός τυχοὸιώκτης ἄνευ φήμης ἐνῶ ὁ
ναύαρχος Οἰκονόμου... περιγράφονταν ἀπό μιά ὄρετανική
ναυτική ἀποστολή, σάν ἕνας στρατιωτικός τοῦ ὁποίου ἡ
ἀναρμοὸιότητα ἀποτελοῦσε κίνὸυνο γιά τό ἑλληνικό ναυτικό. Ἡ γνώση τῶν ὑποθέσεων στό σύνολό της, ἀκόμα καί
γιά τήν Ἑλλάδα, εἶναι καταφανῶς ἐλλειπής στή Μεταὸ τική κυὸέρνηση» ‘79. ,’Ὀπως ὃιαπίστωνε ὁ Waterlow, 6 Κονδύλης ἐνεργοῦσε 01:6
ggaëixôlïäppd του σύμφωνα με τή γνώση καί τήν ἔγκριση τοῦ
ασι ια .

Ed πρῶτα κυόερνητικά μέτρα πού πήρε ὁ Κονδύλης, ἧταν ἡ

. κήρυξη τοῦ στρατιωτικοῦ νόμου καί ἡ ἀπαγόρευση τῶν
συγκεντρώσεων. Ἡ πρωτεύουσα γέμισε ἀπό δυνάμεις στρατοῦ
,καί ἀστυνομίας, ἀλλά ἐκτός ἀπό τούς θερμόαιμους 6ασιλόφρο-

νες πού πὺροὸολοῦσαν ἀπό ἐνθουσιασμό, στήν Ἀθήνα ἐπικρατοῦσε ἡσυχίαωῑ. Στίς 6.30 μ.μ. συνῆλθε,ἡ Ἐθνοσυνέλευση ἀπό
τήν ὁποία εἶχαν ἀποκλειστεῐ οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ τύπου. Σέ ἐνδέιξη διαμαρτυρίας παραιτήθηκε ἀπό τή θέση του ὁ Πρόεδρός
της Βοζίκης, πράγμα πού δέν ἐμπόὸῑσε τόν Κονδύλη νά παρουσιάσει καί νά ὁρκίσει τήν κυόέρνησή του. Στήν ὁμιλία του,
ὁ Τσαλὸόιρης ὑπερασπίστηκε τήν πολιτική του, δήλωσε ὅτι
ἀποκρούει τήν παλινόρθωση μέ κίνημα, καί ἀποχώρησε ἀκολουθούμενος ἀπό τούς 165 δουλευτές τοῦ κόμματός του. Στήν
αἴθουσα παρέμειναν 82 δουλευτές· Ô Μεταξᾶς ὃήλωσε ὅτι θά
ὑποστηρίξει τήν κυόέρνηση.
Ἡ κολοὸή πιά ἐθνοσυνέλευση κατάργησε διά ὅοής τή Δημοκρατία, ὅρισε τήν 3η Νοεμόρίου σάν ἡμέρα διεξαγωγής τοῦ
δημοψηφίσματος, ὀνόμασε τόν Κονδύλη Ἀντιὸασιλέα καί ἐπανέφερε τό Σύνταγμα τοῦ 1911. Στή συνέχεια ἀνέὸαλλε ἐπ’ ἀόριστον τή νέα σύγκλησή τηςῙΕἶ.
Στό Λονδίνο πληροφόρησε ὁ Σιμόπουλσς τό ὃασιλιά γιά τά
διατρέξαντα, m. αὐτός ὃήλωσε ὅτι δέν ἓπρόκειτο νά ἐπιστρέψει ·
πρίν ἀπό τό δημοψήφισμαῑω. Τό F.0- παρακολουθοῡσε τίς ἐξελίξεις μέ ἀμηχανία, καί διέταξε νά ἀναγνωρίσει τό νέο καθεστώςῙΜ. Λόγω ὅμως καί τῆς γενικῆς κατάστασης στή Μεσόγεισ,
ô Sargent πμόοὑλευε στενή ἐπαφή μέ τή νέα κυὸέρνηση135.
’Ὀταν ὁ Waterlow τοῦ μετέφερε τήν ἆποψη τοῦ Παπαναστασίου, ὅτι ἔπρεπε ἡ ὂρετανική κυὸέρνηση νά ἀσκήσει πίεση στό
ὅασιλιά γιά νά μήν ἐπιστρέψει κάτω ἀπ’ αὐτές τίς συνθῆκες, ὁ
Sargent ἐπέμεινε στήν ἄπσψή του καί ὑπενθύμισε τήν οὐδέτερη
στάση τῆς 6ρετανικής πολιτικήςῑῧθ. Στίς 14 Ὀκτωόρίου, ὁ
Vansittart πού ἐπρόκειτο νά έχει συνομιλία μέ τόν Γεώργιο στίς
16 τοῦ ἴδιου μήνα, ὑπέὸαλλε στόν Ὑπουργό τῶν Ἐξωτερικῶν
Hoare ὑπόμνημα με τις αντιιιηψεις του πάνω στὸ θέμα;
«Πρῶτον ὁ ὅασιλεύς Γεώργιος τῆς Ἑλλάδος θά ἐπέστρεφε
οὕτως ἥ ἄλλως ὁεύτερον, ἡ Ἑλλάδα συμπεριφέρεται
πραγματικά τώρα καλά καί προσπαθεῖ ὄντως νά παραγγείλει ἀεροπλάνα 0’ αὐτή τή χώρα μέ σκοπό νά προφυλάξει
τόν ἑαυτό της ἀπέναντι στήν ἰταλική ἑπίθεση σέ περίπτωση
κυρώσεων· τρίτον, θά ἔχουμε πραγματική ἀνάγκη τῆς Ἑλλάὸος στόν παρόντα κίνὸυνο».
Κατέληγε δέ μέ τήν ἑξῆς πρόταση;
«Θά ἤσασταν πιό ἱκανοποιημὲνοι, ἄν εἶχε ἐπιστρέψει μέ τήν
ἐλεύθερη ψῆφο τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ, ἀλλά
αὐτό θά τοῦ τό εὐχόσασταν σέ κάθε περίπτωσῃ καί ἀσφαλῶς ὁέν θά τόν ὁυσκολεύατε σέ θέματα ὅπου εἰναι δυνατόν
νά τοῦ συμπαρασταθεῐτε, ὅπως ἡ ἀναγνώριση· καί ἐλπίζετε
I ὅτι αὐτός, ἀπό μέρους του, θά μᾶς παρέχει τό μέγιστο τῆς
συνεργασίας τῆς χώρας του» Ῑ .

ὁσο ἡ ἀνάλυση, ὅσο καί οἱ ωμὸουλές τοῦ Vansittart φανεΙῦρώνουν μιά ἐλαφριά διαφοροποίηση στή γραμμή τοῦ F.O.
Ἔτσι, ἐνῶ διετηρεῖτο ἡ γραμμή τῆς μή ἀνάμιξης, ἄρχισε ἡ
προσαρμογή στήν ἰδέα τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ ὂασιλιᾶ, ἄν καί
ἧταν σαφές ὅτι Θά γύριζε σάν;
«Ἕνας ἀρχηγός, μᾶλλον ἕνα ἑργαλεῖο μιᾶς κλίκας πού ὁέν
ἀντιπροσωπεύει οὔτε κάν τό σῶμα τῆς γνώμης τῆς μετριοπαθοῦς καί συνταγματικῆς μοναρχίας στή χώρα» .
Τσύς ὅσους ένδοιασμούς ὑπῆρχαν ἐνδεχόμενα ἀκόμα, ὑπερκάλυψαν τά ὀφέλη στόν οἰκονομικό καί τόν στρατιωτικὸ - πολιτικὸ τομέα. Τό F.O. ἄρχισε νά προσαρμόζεται πρός τήν παλινόρθωση. Ὁ Waterlow, ἀπ’ τή μεριὰ του, ἄρχισε νά ὅλέπει
τίς ἐξελίξεις μέ κάποιο σκεπτικισμό. Στίς 15 Ὀκτωόρίου ὑπσδείκνυε στὸ Λονδίνο ὅτι ἧταν ἀδύνατο νά 6ασιλεύσει συνταγματικόι ἆτομο πού ἡ ἐπαναφορὰ του γινόταν ἀπό ένα μόνο
κομμαῑ
«Ἡ δημοκρατία ἐξαφανίστηέιε ὄχι μέ τή λαὶόιή ψῆφο, ἀλλα
μέ τό σπαθί. Τό ὁημοψήφισμα, ἐάν πραγματοποιηθεῐ, θά εἰναι μιά ἐλεγμένη μορφή. Καί τό θέμα, ἄν ὁ ὄασιλιάς ἐπι-ι
στρέφοντας θά μπορέσει νά ἀποφύγει νά γίνει ὁ φυλακισμένός τοῦ ὄασιλικοῦ κόμματος, ἀντιπροσωπεύοντας λιγότερο
ἀπό τό μισό τῆς χώρας του, τώρα ἔχει ὑπερφαλλαγγισθεῖ
ἀπό τό σοόαρότερο θέμα, ἄν θά μπορέσει νά ἀποφύγει νά
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εἷναι ἰδιαίτερα ταιριαστή στίς ἑλληνικές συνήθειες καί ἑπομένως σχεδόν ἀναπόφευκτη»190. ’

ῦτό μεταξύ ὅμως, κυὸἑρνηση Κονδύλη προετοίμαζε τὸ“
Δημοψηφισμα στην Ελλαδα. cH 6ασιλική προπαγάνδα

-ὃιὲδιδε ὅτι ἡ Μεγάλη Βρετανία παρασκεύαζε τήν παλινόρθωση, πράγμα πού δυσαρεστοῦσε πολύ τό F.O.19‘. Σέ μιά
στρατιωτική παρέλαση στό Στάδιο, ὁ Κονδύλης τάχθηκε ἀνεπιφύλακτα ὑπὲρ τῆς μοναρχίας. Ἀλλά καί ὁ Τσαλδάρης, πού
ἔλπιζε ὅτι μετά τήν ἐπιστροφή τοῦ 6ασιλιᾶ θά γύριζε στήν
ἐξουσία, ἔκανε προεκλογικό ἀγώνα ὑπέρ τῆς μοναρχίαςΜ.
Ἐπειδὴ ὅμωςη- κατά τίς ἑκτιμήσεις τοῦ Waterlow — τό ἀποτέλεσμα τοῦ Δημοψηφίσματος θά ἧταν κατά 60% — 70% ἐκριντίον τῆς μοναρχίας193, ὁ Κονδύλης προχώρησε ἀκόμα περισσότεροῑ τροποποίησε τόν ἐκλογικὸ νόμο. ‘O Waterlow γράφει
σχετικα;

Ὁ ὁιοικητής τῆς Γενικῆς Ἀσφαλείας Ἰωάννης Πολυχρονόπουλος,
ήθικός αὐτουργός τῆς ἀπόπειρας ὁολοφονίας τοῦ Ἐλευθ. Βενιζέου.

«(αὐτό) καλύπτει μιά σειρά ἀπό ἰὸιοφυεῑς προόλέψεις, ὄχι
ἁπλᾶ γιά νά ἐπιτρέψουν, ἀλλά κυρίως γιά νά ἑνθαρρύνουν
τίς πολλαπλές ψηφοφορίες· γιά παράδειγμα ὁ διορισμός
τῶν ἑξελεγκτικῶν ἐπιτροπῶν ἀπό τούς νομάρχες ἀντί ἀπό
τά δικαστήρια· ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ καθήκοντος τῆς ἀνακοίνωσης τῶν ἀποτελεσμάτων ἀπό τά δικαστήρια στούς Γ ενικούς Διοικητές καί στούς νομάρχες καί τῆς ἐξουσίας ἀπ’
τούς νομάρχες νά καταργήσουν ἑκλογικά τμήματα (ὁηλαόή
σέ περιοχές πού μᾶλλον ὁίνουν πλειοψηφία στούς δημοκρατικούς), ὅταν τά ἐκλογικά τμήματα στίς περιοχές τῶν 6amλοφρόνων ἔχουν πολλαπλασιαστεῖ» 193.
Παράλληλα, καταπίεζε τίς ἐκδηλώσεις τῆς κοινῆς γνώμης
ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας
«Στά μέτρα έκφοόισμοῦ καί καταπίεσης περιλαμὸάνονται
καί τά ἑξῆς· Ἀπόρριψη ὅλων τῶν αἰτήσεων τῶν Δημοκρατικῶν γιά ὀργάνωση ὸημόσιων συγκεντρώσεων σέ κλειστό ἥ
ὑπαίθριο χῶρο· κατάργηση τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης
στόν τύπο· σύλληψη καί κακοποίηση πρίν τή ὸίκη ἀπό
στρατοὸικεῖο, ὅλων ὅσων ἐκδηλώνονται ὑπέρ τῆς Δημοκρατίας... στρατόπεδα συγκέντρωσης γιά ὅσους ὑπάρχει ὑποψία ὅτι εἶναι κομμουνιστές ἥ «κομμουνίζουν», καί ἡ ἐξορία,
μέ πρωτοὸουλία τῆς ἀστυνομίας, ὁποιουδήπξᾼτε διαταράσσει τή γαλήνη (ὁηλαὸή τῶν ὁημοκρατικῶν)»

γίνει ὁ φυλακισμένος μιᾶς ὕποπτης κλίκας, ή ὁποία ἄν καί
αὐτή τή στιγμή ἐλέγχεται ἀπό τίς ἔνοπλες δυνάμεις, ὁέν ὅρίσκεται σέ ἀντίθεση μόνο μέ τόν Δημοκρατικό τομέα τῆς χώρας, ἀλλά ἀποδοκιμάζεται καί ἀπό τό μεγαλύτερο καί πιό
σεὸαστό τμῆμα τῶν ἴὸιων τῶν ὄασιλικῶν ὁμάὸων. Ἡ πρόθεση τῆς κλίκας νά παραμείνει ὁ ὅασιλιάς φυλακισμένος
τους δέν μπορεῑ νά ἀποκρυόεῐ».

οΚονδύλης περίμενε ὅτι καί μετά τήν παλινόρθωση θά παρέμενε στήνέξουσία. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά ὅμως, ἄρχισε νά
διαφαίνεται μιά συνένωση τῶν μετριοπαθῶν πτερύγων τῶν μεγάλων κομμάτων ἐναντίον τῆς κυόἑρνησης, ἄν καί ἡ λογοκρισία καί ὁ ’στρατιωτικός νόμος ἐμπόδιζαν τίς ἐκδηλώσεις τῶν
τάσεων αὐτῶν. Γ ιά τό λόγο αὐτό, τά δημοκρατικά κόμματα
προσανατολίζονταν πρός τήν ἀποχή ἀπό τό δημοψήφισμαιω.
eO Waterlow, πού, ὅπως φάνηκε ἀπό τίς ἐνέργειές του τῆς περασμένης ἄνοιξης, ἦταν ὑπὲρ τῆς παλινὸρθωσης, δέν τήν ἤθελε
κάτω ἀπό τίς συνθήκες αὐτὲς. Στό Λονδίνο, ô Sargent εἰρωνεύονταν τήν ἀναθεώρηση τῶν θέσεων τοῦ Waterlow καί σχολίαζεῑ
« Ἀκριόῶς μετά τήν ἑπανάσταση τῆς περασμένης ἄνοιξης, ὁ
Waterlow ἔγινε ἕνας ἐνθουσιώὸης μοναρχικός, τόσο πολύ
ὥστε συνέστησε ὅτι ή ὄρετανική κυὸέρνηση θά ἔπρεπε νά
ὑποστηρίξει τήν παλινόρθωση τοῦ ὄασιλέα Γεωργίου. Ἔχει
πάει τώρα τόσο μακριά στήν ἀντίθετη κατεύθυνση, ὥστε
μπαίνουμε στόν πειρασμό νά σκεφτοῦμε ὅτι ἡ κίνηση τοῦ
ἐκκρεμοῦς ἔγινε σέ κάθε περίσταση πολύ ὅίαια. Ὁ Waterlow σοκαρίστηκε καί ἀηδίασε ἀπό τίς μεθόδους πού χρησιμοποιοῦνταν γιά νά φέρουν μιάν ἀλλαγή τοῦ καθεστῶτος,
ἀλλά δέν μποροῦσε νά φανταστεῖ ὅτι θά ὄρεϊ στήν Ἑλλάδα
0’ αὐτές τίς περιστάσεις ἑκεῖνες τίς μεθόδους νόμιμου συμ6ιόασμοῦ καί τή χρήση συνταγματικῆς διαδικασίας στήν
ὁποία εἴμαστέ συνηθισμένοι στή Μεγάλη Βρετανία. Μιλώντας γενικά, θά μποροῦσε νά εἰπωθεῖ, ὅτι μέ πολύ δυσκολία
ἔχει πραγματοποιηθεῐ στή νεώτερη Ἑλλάδα κάποια κυόερνητική ἀλλαγή καί ὁπωσδήποτε καμιά ἀλλαγή καθεστῶτος
μέ ἄλλα μέσα, παρά μέ περισσότερο λιγότερο παράνομα
καί δίαια... Ἡ παλινόρθωση τῆς μοναρχίας μέ πραξικόπημα
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ενα ἄλλο μὲσο πού χρησιμοποιήθηκε ἐναντίον τῶν δημοὲ
, κρατικῶν πολιτικῶν, ἦταν οἱ ἐκτοπίσεις, ὅπως π.χ. τῶν
Παπανδρὲου καί Παπαναστασίου πού ἐξορίςτηκαν στή Μύκονο ὅπου ἔμειναν μέχρι τό Δημοψήφισμα.
Ἔτσι ὅμως τό Δημοψήφισμα τῆς 3ης Νοεμὸρίου ἐξελίχθηκε
σε φάρσα. εΗ ἔκθεση τοῦ Waterlow τῆς 6ης Νοεμόρίου, περιέχει μερικά τυπικά παραδείγματα, πού ξεπερνᾶν πολύ τίς προ6λὲψεις τῆς «Ἑστίας»;
« I. Ἕνας ἀριθμός μελῶν τῆς ἀεροπορίας ἔγινε ἀντιληπτός
νά ψηφίζει σ’ ἕνα ἐκλογικό τμῆμα στήν“Ἀθήνα. Ὁ ἑκὸότης
τῆς Ἑστίας ἔστειλε ἕναν ἔμπιστο συνεργάτη του νά τό
παρακολουθήσει. Τό καμιόνι μέ τό ὁποῖο μεταφέρθηκαν στό
έκλογικό τμῆμα, τούς πῆγε καί σέ τρία ἄλλα τμήμαα, υτά
ὁποῖα ψήφισαν, πρίν ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἐγκαταλείψει τήν
παρακολούθησή τους.

,-

2. Ἕνα ἄλλο καμιόνι φορτωμένο ἄνδρες τοῦ πεζικοῦ
σταμάτησε στήν Παλαιά Βουλή, ὅπου ἦταν ἕνα ἐκλογικό
Δτμῆμα. Ἀφοῦ ψήφισαν ἑκεῇ οἱ ἄνδρες ἔκαναν τόν γύρο τοῦ
τετραγώνου καί ψήφισαν μιά ὁεύτερη καί μιά τρίτη Ιφορά
πρίν φύγουν πρός ἄγνωστη κατεύθυνση.
3. Τρεῖς πρώην οτρατιῶτες ψήφισαν πέντε φορές, ὁ καθένας σέ ἑπτά ψηφοὸέλτια. Ἕνας νεαρός ἡλεκτρολόγος ψήφισε ὁεκαεφτά φορές.
4. Οἱ Δήμαρχοι τῆς Ἀθήνας καί τοῦ Πειραιᾶ καί τό
Ὑπουργεῑο Ἐσωτερικῶν (καί, προφανῶς πολλά ἄλλα κυὄερνητικά ἱδρύματα καί δῆμοι) ἔόγαλαν χιλιάδες ἀποδεικτικά σέ λευκά χαρτί, μέ τή σφραγίὸα τοῦ Ὑπουργείου ἤ
τήν ὑπογραφή κάποιου ὑπάλληλου, ἐπιτρέποντας οτόν φέ-

. ροντα νά ψηφίσει, ἀφοῦ συμπληρώσει ὅποιο ὄνομα θέλει,

μέ τήν ἡμερομηνία γεννήσεως, κλπ. Μερικοί ἄνδρες εἶχαν
ὥς ὁεκαέξι τέτοια ἀποὸεικτικά ὁ καθένας, ἀπό τά ὁποῖα
ἐξασφάλισα μερικά ὁ ἴόιος.
5. Ὁ ἔλεγχος τῶν πιστοποιητικῶν ἀπό τίς ἐκλογικές ἐπιτροπές ἦταν σχεὸόν ἀνύπαρκτος... Στήν περίπτωση αὐτῶν
πού ψήφιζαν μέ «ἀποδεικτικά» κανένα πιστοποιητικό ὁέν
ἀπαιτοῦνταν.
6. Σέ τουλάχιστον τριάντα ἤ σαράντα ἐκλογικά τμήματα
στήν Ἀθήνα ὁέν ὑπῆρχαν δημοκρατικά ψηφοὸέλτια. Ἑπομένως οἱ ψηφοφόροι πού τά ζητοῦσαν ἀναγκάζονταν νά
μήν ψηφίσουν. ,
7. Ὁ ἐκφοόισμός, καλυμμένος ἤ ὄχι, εἶχε ἐπεκταθεῖ σέ
μεγάλο ὅαθμό ἀκόμα καί στήν Ἀθήνα. Κυόερνητικοί ὑπάλληλοι καί ὑπάλληλοι ἑταιρειῶν, σέ πολλλές περιπτώσεις
προτιμοῦσαν νά ψηφίζουν ὅασιλικά, παρά νά ὁιακινὸυνεύσουν τίς θέσεις τους. Στά ἴὸια τά ἐκλογικά τμήματα, ἄνθρωποι πού ἤθελαν νά ψηφίσουν δημοκρατικά, γίνονταν
συχνά ἀντικείμενο ὕὸρεων καί σέ μερικές περιπτώσεις ὁὲχονταν ἐπίθεση, ὅταν ἔφευγαν ἀπ’ τά ἐκλογικά τμήματα.
Στρατιῶτες πού ἐπέμεναν νά ψηφίσουν δημοκρατικά ἔπαιρναν ὁεκαπενθήμερες «φυλακίσεις» καί σ’ ἕνα τμῆμα κοντά
στήν Ἀθήνα τά πιστοποιητικά τῶν ἀνθρώπων πού ψήφιζαν
δημοκρατικά κατακρατοῦνταν ἀπό τόν πρόεὸρο τῆς κοινότητας. Τά ψηφοὸέλτια, ὅταν τά ’ὁιναν σέ ζεύγη, ἧταν τοποθετημένα σέ ἡμιὸιαφανεῐς φακέλους, ἔτσι πού ἡ μυστικότητα ἦταν ἀὸύνατη.

8. Συνήθως, οἱ κάλπες ὁέν ἦσαν σφραγισμένες, ἀλλά
κλεισμένες μέ κοινά φτηνά λουκέτα. _

9. Λαμόάνοντας ὑπόψη τά παραπάνω, ὁέν εἰναι καθόλου
περίεργο ν’ ἀκούσει κανείς ὅτι 0’ ἕνα ἑκλογικό τμῆμα στήν
Ἀθήνα, ὄρέθηκαν τόσο πολλά ὅασιλικά ψηφοὸέλτια στίς
κάλπες, ὥστε ή ἐκλογική ἐπιτροπή αἰσθάνθηκε ὑποχρεωμένη νά καταστρέψει μερικά γιά νά δώσει κάποια ὁμοιότητα γνησιότητας στήν ψηφοφορία. Καί δέν πρέπει νά ἀπορεῖ κανείς, ὅταν ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν ἀκούστηκε νά
λέει, ὅταν τηλεφωνήθηκαν τ’ ἀποτελέσματα ἀπό τίς ἐπαρχίες.· «Ὄχι11 Ὄχι] Δέν τούς εἰπα νά φτάσουν καί μέχρις
ênaîbﬂ”. _

ά τελικά ἀποτελέσματα τοῦ Δημοψηφίσματος, πού
ῦάνακοίνωσε 6 Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Σχοινᾶς, καί
παρά τήν ἀποχή τῶν δημοκρατικῶν, ἧταν τά ἑξῆς
ψήφισαν; 1.527.714

Κοινός παρσνομαστής, 6560101, καί γιά τούς δυό, 6 ἀποκλεισμός τῶν Φιλελευθέρων ἀπό τήν ἐξουσία.
Οἱ διαμάχες εἶχαν ἀρχίσει ἀμέσως μετά τό πραξικὸπημα
τοῦ Κονδύλη, ὅταν ἕγινε φανερό ὅτι τό Δημοψήφισμα ἧταν
πλέον μιά τυπική διατύπωση. ’Ὀταν 6 πολιτικός σύμὸουλος
τοῦ 6ασιλιᾶ, 6 Γ. Στρέιτ, ἧρθε στήν Ἑλλάδα, τά μέσα
Ὀκτωόρίου, 6 Κονδύλης τοῦ ἀνέθεσε νά πληροφορήσει τό
ὅασιλιά ὅτι τό Δημοψήφισμα θά εἶχε τό ἀναμενόμενο ἀποτέλεσμα καί ὅτι θά ἔπρεπε 6 6ασιλιάς, μετά τήν ἐπιστροφή
του, νά στηριχτεῐ στήν ὑπάρχουσα κυὸέρνησηῙῩΊ. Συγχρόνως ὅμως, 6 Τσαλδάρης ἔστελνε ἀντιπροσωπεία δουλευτῶν
τοῦ Λαϊκοῦ κόμματος στό Λονδίνο, γιόι νά συναντήσει τό
6ασιλιά καί νά τόν κατατοπίσει πάνω στίς δικές του ἀπό11151699. Ἀλλά καί στίς τάξεις τοῦ στρατοῦ ἄρχισαν νά ἑκδηλώνονται ἀντιδράσεις ἐναντίον τῶν προσπαθειῶν τοῦ
Κονδύλη νά ἑγκαταστήσει τόν προσωπικό του ἒλεγχο σ’ 01’1—
1011199.

Στό ἑπόμενο τεῦχος τό τελευταῖο μέρος.
175. Δαφνῆς, ὅ,π., a. 382
176. ὁμοίως
177. R 6160/34/19 Water/ow πρός F.0. 11 Ὀκτωὸρίου 1935
178. Δαφνῆς, ὅ,π., a. 383
, 179. R 6289/34/19 Water/0w πρός F.0. 15 Ὀκτωὸρίου 1935
180. R 6160/34/19 Walerlaw πρός F.0. 11 Ὀκτωὸριόυ 1935 · _
181. R 6174/34/19 Water/0w πρός F.0. 10 Όκτιῦὅρίου 1935 καίΚ 6098134119
Walerlow πρός F.0. 10 Ὀκτωὸρίσυ 1935
182. ὁμοίως
183. Δαφνῆς, ὁ.π., σ. 386
184. R 6108/34/19 Waterluw7196; F.0. 11 Όκτωὸριόυ 1935
185. ὁμοίως σχόλια Sargent 12 Ὀκτωὸρίου 1935
186. R 6174/34/19 σχόλιο Sargent 15 Ὀκτωὸρίου 1935
187. R 6249/34/19 σχόλιο Vaminarl 14 Ὀκτωὸριου 1935
188. R 6266/34/19 Ὑπόμνημα Sargent 15 Όκτωὸρίου 1935
189. R 6289/34/19 Walerlaw πρός F.0. 15 Ὀκτωὸρίου 1935 καί R 6297134119
Water/ow πρός FD. 14 Ὀκτωὸρίου 1935
190. R 6297/34/19 σχόλιο Sarge"! 22 Ὀκτωὸρίου 1935
191. R 6350/34/19 Water/ow 71:96; F.O. 16 Ὀκτωόρίου 1935
192. R 6446/34/19 καί Greek Republican Union τοῦ Σικάγο πρός Sir Samuel
Hoare 29 Όκτωὸρίου 1935
193. R 6554/34/19 Warerlow πρός F.0. 25 Ὀκτωὸρίου ,1935
I 93a. ὁμοίως
1 94. ὁμοίως

195. R 6717/34/19 Walerlow πρός F0. 6 Νοεμὸρίου 1935
196. Περισσότερες λεπτομέρειες ὄλ. Richter, 6.71., σ. 43
197. R 6299/34/19 Water/aw πρός F.0. 16 Ὀκτωὸρίου 1935
198. ὁμοίως A. Κριεζῆς καί K. Τσαλὸάρης
1 99. ὁμοίως

Ο Ἀπό τόν κ. Γ. Δημητριάὸη
Π. Τσαλδάρη, ἀλλ’ ὅμως στὸν
λάὸαμε τό γράμμα ἐπανόρθωση πόλεμο τοῦ ’4Ο,σάν ὁ ἀνώτερος
πού ἀκολουθεῖ·
σέ ,ὅαθμό Ἀξιωματικός τοῦ Πο-

Ἡ συμμετοχή ψηφοφόρων ἦταν ἐξάλλου κατά μισό ἑκατομμύριο μεγαλύτερη ἀπ’ ὃ,τι στίς ἐκλογὲς τῆς 9 Ἰουνίου
1935, πού ἡ κυὸέρνηση εἶχε τότε διακηρὺξει ὅτι ἡ ἀποχή
ἧταν μηδαμινή. Ἂν παρακολουθήσουμε τά ἀποτελέσματα
τῶν έκλογῶν ἀπό τό 1928, ὅπου μέ πληθυσμό 6.189.237, οἱ
ἐγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ἒφτασαν τούς 1.567.378 καί
συγκρίνουμε αὐτά τά νούμερα μέ τίς ἑπόμενες ἐκλογές, διαπιστώνουμε ὅτι;
Ἐκλογές 1928 ψήφισαν 1.021.343
Ἐκλογές 1932 ψήφισαν 1.175.983
Ἐκλογές 1933 ψήφισαν 1.146.943
Ἔτσι γίνεται φανερή ἡ νοθεία τοῦ Δημοψηφίσματος,
ἀφοῦ καί ὁ πληθυσμός, σύμφωνα μέ τίς στατιστικές, εἶχε
μειωθεῖ λίγο καί ὄρισκόταν στά 6.127.593196.
M510 0171’ αὐτό τό προσωπεῐο «νομιμότητας» τῆς παλινόρθωσης, ἀρχίζει μιά νέα φάση στήν ἑλληνική πολιτική.
Στή φάση αὐτή, τό θέμα δέν ἧταν πιά ἡ μορφή τοῦ πολιτεύματος, ἀλλά - μετά τήν ἐπιστροφή τοῦ Γεωργίου - ἡ μορφή
τῆς διακυὸέρνησης τοῦ τόπου. Ἐδῶ πλέον οἱ ἐναλλακτικές
λύσεις δέν ἧταν δικτατορία ἤ δημοκρατία, ἀλλά δικτατορία
τοῦ Κονδύλη ἤ ὀλιγαρχική διακυὸέρνηση τῶν μετριοπαθῶν
ὅασιλοφρόνων. Κι αὐτό ἐσήμαινε, σέ τελευταία ἀνάλυση, ἄν
ὁ δασιλιάς θά στηριζόταν, μετά τήν ἐπιστροφή του, στόν
δικτάτορα Κονδύλη ἤ στόν Τσαλδάρη καί τό Λαϊκό Κόμμα.

Κύριε Διευθυντά,
Στό τελευταῐο τεῦχος τοῦ
ΑΝΤΙ (ἀρ. 38, σελ. 45, ὑποσ.
135) καί στήν συνέχεια τῆς δημοσιεύσεως τοῦ ἱστορήματος τοῦ
Heinz Richter «Ἡ M. Βρετανία
καί ἡ πτώση τῆς Α’ ἑλληνικής
Δημοκρατίας» σημειώνεται ὅτι ὁ
Ἀντιναὺαρχος Δ. Οἰκονόμου
«καταδικάστηκε τό 1941 γιὰ έσχάτη προδοσία»ἒέ
_ Πρὸκειται περί γεγονότος καθ’
ὁλοκληρίανψευδσῡς.Φαίνεται ὅτι
6 συγγραφεύς ἔπεσε Θὺμα τῆς
συνωνυμίας καί μάλιστα κατά τό
ᾔμισυ,τοῡ Ἀντιναυάρχου-Ἀνωτάτου Διοικητοῡ τῆς παρακτίσυ
Ἀμύνης τῆς χώρας στὸν πόλεμο
τοῦ '40, μέ κατώτερο ἀξιωματικό
οτόν ὁποῐο ἀτυχῶς ἡ κυόέρνηση
τῆς Ἑνώοεως Κέντρου ἀπένειμε
τό 1964 τόν ὅαθμὸ τοῦ N01109χου11 ·

λεμικοῦ Ναυτικοῡ, ἔπραξε στό
ἀκέραιο τό καθῆκον του πρός τήν
πατρίδα, προεδρεύων τοῦ Ἀνω1011011 Ναυτικοῡ Συμὸουλίου
σ“ ὅλη τή διὰρκεια καί παράλληλα, ἀσκῶν τά καθήκοντα του

-ὡς Διοικητής τῆς Παρακτίου
Ἀμύνης τῆς χώρας.
Μετά τήν κατάληψη τῆς Ἑλλάδας ἀπό τούς Γερμανούί παρητήθη ἀμέσως τῶν τάξεων τοῦ B.
N., μή έχων οὐδὲ τήν παραμικρά
μὲ αὐτούς σχέση.
Νομίζω ὅτι έπιὸάλλεται, 501v
6560110 καί ὁ συγγραφεύς διασταυρώνων τά παραπάνω στοιχεῖα πεισθεί περί τῆς ἀληθείας
των, ἀπό μέρους τοῦ ΑΝΤΙ ἐπανόρθωση τοῦ σχετικοῡ δημοσιεύματος, διότι εἶναι ἄδικον, ἀξιωματικός πού ἔκανε τό πρὸς τήν
πατρίδα χρέος νά ἐμφανίζεται ὡς
«προδότης».

κ “Ο Ναύαρχος Δ. Οἰκονόμου,
ναί μέν ἡγήθη 16 1935 τῆς Κινήσεως τῶν Ἐνόπλων δυνάμεων.
πού κατήργησε τήν Κυὸέρνηση

ψιλικὰ
Γεώργιος Δημητριὰδης
Ἀθῆναι 20.1 1.79
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T6 συμπόσιο γιά τό ρατσισμό
Ἱ-Ι Ἑλληνική Γ ραμματεία γιά τήν κατάργηση ὅλων τῶν Φυλετικῶν Διακρίσεων ὀργάνωσε Συμπόσιο γιά τὸ Ρατσισμό στίς
29 καί 30 Νοεμὸρίου στήν Ἀθήνα.
Οἱ τρεῖς ἄξονες τῶν συζητήσεων ἧταν ἡ Παλαιστίνη, ἡ Κύπρος καί ἡ Ἀζάνια (Νοτιος Ἀφρική). Περιπτῶσεις ἀνόμοιες
ὅέόαια, 0‘ ὅτι ἀφορᾶ τήν ἱστορία τους καί τούς ἐσωτερικούς
καί έξωτερικούς συσχετισμοὺς πού ἐμπλέκουν, ἀλλά πού ἔχουν
σάν κοινὸ παρονομαστή τήν ἄρνηση μιᾶς μειοψηφίας - πού
ἔκανε καί κάνει χρήση τῆς ένοπλης δίας καί τῆς ξένης ὑποστήριξης - νά ἀναγνωρίσει στὸν λαό μιᾶς χώρας τόςδικαίωμα νά
ζήσει μέ ἀξιοπρέπεια πάνω στήν ἴδια του τή γῆ.
Οἱ ὁμιλίες, κι ἀνάμεσά τους εκεῖνες τοῦ Λίὸυου δικηγόρου
Ἀνίς ”Αλ Κάσεμ καί τοῦ ἐκπρόσωπου τῶν Ἀφρικανῶν φοιτητῶν Λῆ, ἀγγιξαν ὂαθιά τή χορδή τῆς ἀλληλεγγύης πού εἶναι
φυσικό νά αἰσθάνονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες, γιά ὅλους ὅσους
καταδιώκονται γιά τήν φυλετικὴ ἤ πολιτιστική τους ἰδιαιτερότητα. \
Οἱ προοδευτικοί ἄνθρωποι πρέπει νά διεκδικήσουν τήν ἀναγνῶριση τῆς Ὀργάνωσης Ἀπελευθέρωσης τῆς Παλαιστίνης
ἀπό τήν ἑλληνική κυὸέρνηση. Καί εἶναι ἐπεῖγον νά ἐπαγρυπνοῠν γιά νά τσακιστεῖ ἀμέσως πρίν προλάὸει νά σηκώσει κεφάλι, κάθε ἀπόπειρα δημιουργίας ρατσιστικῶν κινημάτων καί
διάδοσης ρατσιστικῶν ἰδεῶν.

Ἐπαγγελματική
εὐθιξία
’Ὠστε ἡ ἐργασία εἰναι ντροπή;
Γιατί, πῶς ἀλλιῶς νά ἑρμηνεύσουμε τήν... εὐθιξία τῶν ὀργάνων
τῆς τάξεως Ν. Καραγιὼργου, Ι.
Λεόεντάκη, Σ. Σταμπουλίδη καί

πολίτης καί κάνω ὅ,τι θέλω» εἷναι δά καί ὗόρις. Μᾶλλον τό
ἀντίθετο θά ἦταν.
Ντράπηκαν, ἴσως, τά ὄργανα
τῆς τάξεως, γιατί δέν φοροῦσαν
τά καλά τους ροῦχα - ὅπως εἷπε
ἡ πρόεδρος τοῦ μονομελοῡς κ. E.
Παναγιωτάκη;
Ἤ μήπως αἰσθάνονται ἀμφιῧολία γιὰ τό ἂν ἐκτελοῦν τό καθήnov τους ἀφαιρώντας τίς πινακίδες, μιά καί τώρα τελευταῖα ἔχει
ἀρχίσει μιά διερεὺνηση τοῦ θέματος καί συζητεῖται ἡ πιθανότητα
ἡ ἀφαίρεση τῶν πινακίδων νά εἶναι ἀντισυνταγματική;
Στό κάτω-κάτω δέν εἶναι ἡ
μόνη φωτογραφία πού τραόήχτηκε, πολλές μάλιστα δημοσιεύτηκαν. ,

Ἰδού ἡ νεώτερη ἑσοὸείαὶ

" Moi-main. Annnml.

Ο Ἀπί) αϋριο καί μέχρι τίς 18
τοίΙ Δεκέμόρη θα
πραγματοποιηθεῐ στο Ζάππειο ἡ
8η Πανελλήνια “Ἐκθεση Βιῧλίου.
Εἶναι ἀφιεριομένη οτο Ἔτος τοῦ
Παιδιοῦ καί ὀργανιίηέται ἀπὸ
τήν Πανελλήνια Ὀμοσπονδία
Ἐκδοτῶν - Βιθλιοχαρτοπωλᾱηι.
Στήν ἴδια ἓκθεση θά
τιμηθοῡν μέ ξεχωριστά
περίπτερα οἱ ποιητές Γιῶργος
Σεφέρης, Ὀδυσσέας Ἐλύτης,
Γιὰννης Ρίτσος καί Κώστας
Βάρναλης.
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Ο Τήν Τρίτη 4 Δεκέμὸρίους
στήν αἴθουσα τοῦ «Λύγερείου» ὁ
λογοτέχνης Γιάννης
Νικολὸπουλος παρουσίασε τό
λογοτεχνικὸ ἒργο τοῦ Φίλιππον
Νικολόπουλου...
Ο Mé ἀνακοίν(ι)σή του ὁ
Σὺλλογος Κρητῶν Ζυνμραηῑου
«“Ο Καζαντζάκης», καλεῖ τούς
Κρητικοὺς — ὅπου κι ('Lv
ὃρίσκονται - νά ὅοηθήσουν στήν

πραγματοποίηση τῶν οτόχων
’ ’ πού έόαλε τό Δ. Σ. καί πού
εἶναιῑ νά ἐγγράψει νέα μέλη ἀπό
τήν Κρήτη, τήν Ἑλλάδα nui τό
ἐξωτερικό, νά συγκροτήσέι
ὅιὸλιοθήκη καί να ουγκέντρώσέι
ὑλικό γιὰ τήν έκδοση ἑνός τόμοι1
μέ ἑργασίες τῶν μελῶν τοῦ

συλλόγου.

’Ὁσοι πιστοί... nui Κρητικοίῖ

v.
i.» -» ’ “w?!”
Ο Στη γκαλερι «ΩΡΛ»
λειτουργεῖ αὐτές τίς μέρες καί ὥς
τίς 15 Δεκεμὸρίου ατομική
ἒκθεση τῆς Ἠρώς Κανακάκη.
Μιὰ δουλειά στέρεη, εὑρηματική
καί με ἀπολυτη γνώση τῶν
ἑκφραστικῶν μέσων.
O Τό λεύκωμα τοῦ Τ.
Κατσουλίδη «Δέκα
Λιθογραφίες» μέ δέκα
ἐπιγράμματα ἀπό τήν Παλατινή
Ἀνθολογία τυπώθηκε σέ χαρτί
Vélin arches 250 γραμ. σέ 300
ἀντίτυπα.
Τήν εἰσαγωγή ἔγραψε ὁ
καθηγητής Ἀριστ. Σκιαδᾶς, τή
μετάφραση ἓκανε ἡ Χρύσα
Προκοπάκη, ἡ
χρωμολιθογράφηση έγινε μέ τό
χέρι ἀπό τόν ἴδιο τόν
καλλιτεχνη.
Ἡ ὅλη ἐργασία ἁρχισε τόν
Ὀκτώὸρη τοῦ 1977 καί τέλειωσε
τόν Νοέμὸρη τοῦ 1979.
Τό λεύκωμα, καθώς καί ἄλλη
ζωγραφική δουλειά τοῦ Τάκη

’ ΥἿ ’ ’ '1

Δ. Χαρπουσάκη, πού θεώρησαν
τούς ἑαυτούς τους προσῧλημένους «λόγω καί ἔργω», ἐπειδή ὁ
Γιῶργος Κυριακόπουλος τούς
φωτογράφισε τήν ὥρα πού τοῦ
ἀφαιροῦσαν τίς πινακίδες τοῦ
αὐτοκινήτου του γιά παράνομη
στάθμευση, τήν ὥρα δηλαδή πού
ἒκαναν τή δουλειά τους.
Τό δικαστήριο, ἀθώωσε τόν
ἐρασιτὲχνη φωτογράφο Γιῶργο
Κυριακὸπουλο καί δέν θεωρεῖ ὅτι
ἡ δήλωσή τουῖ”((εἰμαι ἐλεύθερος

Κατσουλίδη, μποροῦμε νά δοῦμέ
ὥς τίς 14 Δεκιῑμὸρίου στή
Γκαλερί «Ζυγός».

O Τό «Χνάρι», τό
μικροσκοπικό ὅιὸλιοπωλεῑο τῆς
ὁδοῦ Κιάφας, ἔχει ἀπό καιρο
ἐπεκτείνει τή δραστηριοτητά του
στήν ὑπόγεια αἴθουσα τοῐΙ
κινηματογρὰφου «Στούντιο».

Ἐκεῖ, ὁ Γιῶργος Τσιλδερίκης,
έφτιαξε με μεράκι ἕνα ακομη
στέκι γιά τούς φίλους τοῦ
6ι6λίου, πού λειτουργέῖ κάθε
ὅράδι. Φιλική ἀτμόσ([(ιιρα καί
εὐκαιρία γιά συζήτηση, ἀλλὰ
καί... καλές τιμέςέ
Ο Mir, ἓνδιαφέρον εἴδαμιῑ τό
«Ἐνημερωτικό δελτίο
κοινότητας Ψυχικοῦ» ὅπου
προόλήματα σχετικα μέ το
περιὸάλλον κυριαρχοῡν. Ἠ
συντήρηση τοῦ πράσινον, ἡ
καθαριότητα, οἱ δρόμοι τῆς ,
περιοχῆς, τά σκυλιάέ ’Ὀμως τά
προὸλήματα τῆς κοινότητας
Ψυχικοῦ, ένῶ εἶναι σημαντικα
γιά τους κατοίκους καί
ἀντικείμενικά award, μᾶς έφέραν
σέ κάπως δύσκολη θέση.
Ἀναρωτηθήκαμε δηλαδή, ("mo
ξεφυλλίζαμε τό έντυπο, πόσο
τελικά προνομιοῠχοι εἶναι οἱ
Ψυχικιῶτες ἢ μᾶλλον καλὺτιτρα,
’πόσο λίγα προνομια ἔχουν οῖ περισσότεροι ἀπ’ τούς κατοίκους
τῆς “Αττικής - καί ὅχι μόνον
αὐτῆς - καί πόσο πιό πρωτογενῆ
προόλήματα ἀντιμετωπίζοιψέ
Αὐτό ὃέὸαια καθόλου δέ
σημαίνει ὅτι τά προὸλήματα τοι1
Ψυχικοῠ δέν εἶναι σοὸαρά.
Σκειρτύμαστε μονάχα καί
ἀναρωτιόμαστεῑ ποτε ἀραγι· θά
μπορέσει νά έχιει ἡ τοπική
Αὐτοδιοίκηση μόνον αὐτῶν τῶν
, διαστάσεων προθλήματω

Οἱ· ἁγιογράφοι ἐξόριστοι
καί oi θανδαλισμοί
ένός
ηγουμενου

Στό Παρθένι τῆς Λέρου
ὑπάρχει ένα μοναστηριακά έκκληαάκιε ἠ Ἀγία Ματρώνα. ἤ
ὁιτως τό λένε ol νησιῶτες ἡ
Ἀγία Κιουρά. Πότε χτίοτηκε,
τιαραμένει άγνωοτο.
’Ὸταν ἡ θεομηνία τοῡ 1967
έρριξε οτίς άκτές τοῡ νησιοῡ
χιλιάδες έξόριστους, ὴ έκκλησία ήταν σχεδόν έρειι-ιωμένη.
'O διοικητής τοῡ στρατοπέδου

Πολιτικῶν κρατουμένων Περράκης εἶχε τήν έμτινευση νά
μαζέψει λεφτά άτιό τούς νησιῶτες καί νά χρησιμοττοιήσει τήν
ἐργασία τῶν κρατούμενων γιά
νά μεγαλώσει καί νά ἐπισκευάσει τό κτίριο.
Τότε ὡρισμένοι κρατούμενοι
διακοσμησαν τούς τοίχους μέ
μερικές έξαιρετικές άγιογραφὶες, συγκρατημένα νεωτεριατικές άλλά συγκλονιοτικές,
γιατί έκφράζαν κάτι άῐῐό τό τιάθος τῶν καλλιτεχνῶν καί τῶν
συντρόφων τους. Πέρα άηὸ τήν
καλλιτεχνική τους άξῐα ol TOlχογραφίες αὺτές άτιοτελοῡν,
μέ κάιτοιο τρόῐῑο,”ένα μνημεῑο
τῆς σὺγχρονής μάς ἰστορὶας.
Ἀιτοθανατίζουν τό Γολγοθά
τῶν Πρώτων θυμάτων τῆς
Χούντας, έκιτρόσωηων τοὺ δημοκρατικοῦ ’φρονήματος τοῡ
λαοῦ μας.

γαλλικά, [ταλικά καί άραθικά.
Ἀλλά αὺτή ὴ Πολυμάθεια δέν
φαίνεται vé Boned ιτολὺῑ Ἔχει
διατάξει νά έιτισκευαστοῡν ol
τοῖχοι τῆς ἐκκλησίας, τιού μαζεὺουν ὑγρασία καί ἔχει άρχὶσει ἤδη τό σοθάτισμα καί τὸ
άσι-ιρισμα, δηλαδή ἠ καταστροφή τῶν έργων τῶν κρατούμενων. Σ“ ὅσους τοῡ φέρουν άντιρρήσεις, ὁ ’ἐκλεκτός
αὑτός «φιλότεχνος» άηαντᾱ ὅτι
τά έργα τῶν «ικομμουνιστῶν»

δέν ἑχουν καμιά άξία, γιατί δέν
εἶναι γνήσια Βυζαντινῆς τεχνοτροτιίας, ὅπως ol άγιογραφῐες
ι-ιού ea Παραγγειλλει γιά νά τίς
άντικαταοτήοουν.
Παλιοί κρατούμενοι, εἰκαστικοί καλλιτέχνες ἥ άιτλοί άνθρωτιοι, Παράγοντες τῆς Λέρου
ἢ τῆς Δωδεκανήσου καί προοδευτικοῑ Χριστιανοί, άς κινητοιτοιηθοῡν γιά νά σταματήσει ἡ
θλάσφημος χείρα τοῡ φανατικοῡ ήγούμενου.

Ὄλες ὅμως αὺτές ol σκέψεις
δέν μοιάζουν νά έχουν Περάσει
άττὸ τό νοῡ τοῦ ἡγουμένου τῆς
Μονῆς Δανιήλ Καρτζούνη.
Γραφικο ηρόσωτιο αὑτός ὸ leρομόναχος τῆς Μητρόπολης
Λέρου συμπεριφέρεται μεγαλόοχημα καί Πολλά άφηγεῑται
γιά τήν έξαιρετική του μόρφωση; ὅλοι μαθαίνσυν Πῶς μιλᾱ

«ΣΤΟΧΑΣΤΧῌΣ»
Γ- ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Στή cued Ξ ΕΝΗ ΛοῑῸτΕχΝιΑ

ῑΞΞΙὛὲ

Νάννι Μπαλεστρίνιτ -Τά θέλουμε ὅλαι,
(Mull-4116mm!)FIA m ΚΡΑΤΟΣ In ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΟ FVNAIKEIO KlNHMA
T0 ΟΜΜΑ

Στή σειρά ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΕΨΗ,

Ἰἰλί Zapèron: aKammÂwpâç; σίκογένεια καί
προσωπική ζωή-,( Δοκίμω) .

Στή mod nom-nm KEIMENA
καηιταλισῖιος

O
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Κόμμα "wimp-mic Ένὺτητσς - Ἔσταική
Πριιηοπορίαι Τιά τό Κράτος. τό Σχσλεῑο, τά Γ υναικεὶο Κίνημα. τό (My;ou Kawa-va τῆς Ροωὰντα,
Καστελίνα, Osmwa un.) .

Æ: Ἱπποκράτους 6, E’ ὄροφος, Ἀθήνα. Τηλ. 3601956.
K— κὸὁσεις J
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«ἁγίων»
Περί τῶν
Μακρανήσαυ
ΚΑΙ ΜΗ ΞΕΧΝΑῚῈ....
καί Γυάρου
τοῦ Γ. Α. Παναγιώτου
Οί δηλώσεις 106 ύπουργοῡ
Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ.
I. Βαρθιτσιώτη στούς νεαῡρκέζικους «Τάιμς» σχετικά μὲ τά
δῆθεν «κίνητρα» τῆς πάγκοινης
κατακραυγῆς ἐναντίαν ίεραρχών γιά συγκεκριμένες σκανδαλιατικές καταλοκληρία ἐνέργειές του καί ὴ άναγωγῆ τῆς
άπαδοκιμασίας τους στήν

«άντικαμμαυνιστική Πραῑστα- ἵ

ρία» ταυς εἶναι ἐξαιρετικά άπακαλυΠ-τικές γιά τή χρηστικότητα τῶν ἐκκλησιαστικών καί
Παρεκκλησιαστικών όργανώσεων, γιά τό 06710 1101 16
«11016v» 1069 016 06y1151101μενο πλεγμα ἐξουσίας. Εἶναι
ἐπίσης χρήσιμες στό 6061.16

.. 1112111115 1.01115 _:.‘g.. *

x0116 '_

’ macro» γ
Ξ AorOTExmAmEZm‘PAoIA
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«ἐθνωφελεῑς» άΠό τά κάλλη
τῆς παπαδιᾱς ἥ τά ὅθαλα 0116
τήν πειρατεία άφελών. Πτυχές
άδιευκρίνιατες 106 «1101110v1o—
011106» 1069 ἐργου, τόσα «κομμουνισταφαγικαῡ», ὅσα καί
«πνευματακτόνου».

Στυλιανός
κατά Λαυνατσάρσκυ

1106 καταδείχνουν - μέσα σέχ, ,
μύριες τὸσες - τό ἐθελόδαυλο '._;«
καί τή μαζική εύήθεια τών Ἑλλήνων.
Βέθαια, αί δηλώσεις αύτές
(Παύ λεπτομερειακά Περιγράφανται σέ άνταπόκριση 106
Στάθη Εύσταθιάδη, ἐφ. Τὸ’
Βῆμα, Β.θ.1979) συνιστοῡν
κατάφωρη ἐπέμθαση στό ἔργα
τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί Πολιτικῆς δικαιοσύνης, ἐφόσον δυό
ὑποθέσεις θρίσκονται 1‘1 μία 016
65615006061110 06v061116 1101 10
1101v1110 δικαστήρια (Στυλιανοῡ
πρώην Πρεθέζης) καί ἡ δεύτερη 016 προδικαατικό 010610
(λειψανεμπόρια). Ἰδιοκτησία
τῆς κρατικῆς ἐξουσίας ἡ ἐκκλησία, πανθαμολογαύμενα
(καί τώρα άΠό τά Πιό ἐπίσημα
χείλη) άπατελεῑ θεσμό τραχοΠεδικό κάθε προόδου, 01107101160vov109 γιά ἀντάλλαγμα άσυλία στίς οίκανομικές συναλλαγες της ’,(άναηαλλατρὶωτο ἐκ-

τούτου 106 1101006 μέ δράατες
ίερώμένους. Δέ χρειάζεται νά
άνατρέξει κανείς ατή ρεμούλα
τῆς Πεντελης (μετά Πυρκαγιών)
ἥ τῆς Χαλκιδικῆς, μήτε 010 106
O'1'K06 Τυφλών καί τά λοιπά...
αχαινατενῆ, εἶναι Πασίγνωατα.“Επειδή ὅμως θέλω νά
δώσω μιά «ίκαναπαίησηιιίί 016v
κ. Βαρθιτσιώτη ,καί νά τεκμηριώσω άκόμη Περισσότερο τίς
άντιδραατικὲς άντιλήψεις τῶν
δύο συγκεκριμένων προσώπων,
θά καταγράψω ἐδῶ κάπαιες
στούς Πολλούς,
άγνωατες,
Περισσότερα
πράξεις
τους,

117111010011111'19 11501060109 αύσιαατικά ῆ δικαίωμα ἐξαγαρᾱς
της άνεξέλεγκτα) καί ατά «καπρίτσια» τών τιτλαύχων της.

Ἠ ὁμολογία 106 11. ύπαυργαῡ
ἔρχεται σέ μιά κρίσιμη καμπή
γιά v0 διαλύσει τυχόν ύΠάρχουσες αὺταΠάτες καί νά διακηρύξει ἐπίσημα πιά τόν 06v11101111116 1101 0v11600011116
06710 τῆς ἐκκλησίας ατήν πορεία 106 161106. Πρόσφατη είναι ἠ πανηγυρική άποδαχή τῆς
διχτατορίας 0116 10 ἐκκλησιαατικά καί Παρεκκλησιαστικά
Sodalicia, ol δεσποιναλαγίες ἢ
αί τσιριμόνικες ἐκδαυλεύσεις
τῶν άθωνιτῶν στούς χιτλερικους.

Φυσικά, τά σκάνδαλα γύρώ
άΠό τόν Πρώην Πρεθέζης Στυλιανό καί τίς ἐρωτικές παννυχίδες 106 (1106 «τιμωρήθηκε» με
«01160110011» ατή Ραφήνα 0110
16v ἐκπτωτα σήμερα δικασιή
του, τότε Ἰερισσαῡ Παῡλο) καί
τούς δεσπατάδες πού τεμάχισαν τό λείψανα 106 θεωρούμεναυ ώς Πολιούχου τῆς Κεφαλονιᾱς, τυπικό δεῖγμα μιάς ἐνδημικῆς λειψαναγυρτείας πού καλάζεται άπό 16 χρόνια 106
Ἀνωνύμου τῆς Νομαρχῖας
άκόμη (καί πού 6 κατηγορούμενος 0116 τόν Προκόπια ώς
συνεργός του Παντελεήμων
τῆς Κορινθίας πρασπαθεῖ ἐμμεσα νά άΠοφύγει τή δίωξηάρθρογράφωντας στῆν «άντιστα0101110» 106 Παπαδόπαυλαυ
ὅπως Π.χ. στίς 11.7.79 1'1 στίς
23.7.79 ύΠέρ τῆς εύρωπαϊκῆς
Πολιτικῆς) δέν-εἶναι τά μόνα

'O 'Av01671 Λαυνατσάρσκυ,
ἐπίτροπος τῆς Παιδείας στά
Σαθιέτ, φίλας κι ἐπισκέπτης τῆς
Ἑλλάδας καί θαυμαστῆς τοῦ
Μόλλα, θρῆκε «μετά θάνατο»
τόν τιμητή του, στό Πρόσωπα
106 1615 μητραπολίτη H0565ζας Στυλιανοῡ. ,
Συγκεκριμένα, 610v 16 1957
μεταφράστηκε 010 ἑλληνικά 16
110716 γνωατό 6167110 106 «'l010010 τών θρησκειών», μέ ἐγγραφό του στό ύπαυργεῑα Δημοσίας Τάξεως ό Στυλιανός
Κορνάρος ζήτησε τήν άπαγόρευαη κυκλαφορίας 106 61671106 ώς «θλασφήμαυ» καί τήν
τιμωρία τῶν ἐκδατών καί μεταφραατών. Πραγματικά, ἡ 611665011 Παραπέμφτηκε στά τακτικά δικαστήρια καί γιά ἐνα
χρονικό διάστημα τό 6167110
51x5 1100067111651 άΠό «ἐκλειψη». “

Στυλιανός κατά Καρυωτάκη
Παροιμιώδεις εἶναι αί ἐπιθέσεις 106 Στυλιανοῡ ἐναντίαν
τῶν πνευματικῶν άνθρώΠων καί
τών σώματείων τους, 610v 11010
11010069 άπαφάσιζαν νά 11111'1oouv τόν μεγάλα αύτοκτόνα
τῆς Πρέθεζας, τόν Κώατα Καρυωτάκη. Μνημόσυνο ὺπέρ αύτακτόναυ ἠταν άδιανόητα
(άκόμη καί φιλολαγικό μνημόσυνα) γιά τόν άμωμα ποιμενάρχη. Ἐξαραη τῆς άΠαγορευτικῆς του άντιμετώπιαης 011μειώθηκε τό 1966. T6 κλίμα
ήταν, λόγω άΠοστασίας, Πρόσφαρα. Τότε 01 διαμαρτυρίες
τῶν λαγατεχνών, 1106 1069
άπαγαρευόταν νά τιμήσαυν
ëvuv κορυφαῖα συνάδελφό
τους, ἐφτασαν πολύ πιά μακριά
0116 τόν στενὸ κύκλα τῆς ἐπικρατείας 106 650116111. Μέ ἑγ-

,γραφό της ῆ Ἐταιρία Ἑλλήνων

Λαγοτεχνῶν διαμαρτυρήθηκε
γιά τό γεγονός καί 6 «δημοκρατικός» τύπος άφιέρωσε
στῆλες του γιά νά καυτηριάσει
,τό συμθάν, ἐνώ 6 Γιάννης Kouτσοχέρας ἐφερνε 16 651.10 μὲ
ἐρώτησή του στή Βαυλή.
Ἀφαρμή 0116 16 ἐπεισόδια
ἐκεῖνα Παρότρυνε τό Γιώργο
Σαραντή νά γράψει τό άρθρο
«Ταξίδι στήν Πρέθεζα 106 K0ρυωτάκη», δημοσιευμένο στῆν
«Αύγή» τῆς 6.2.66 (16 λῆμμα
6501 στήν καταγραφή «T511011ρίωαη 7» noù ἔχω στό Παρελθόν ἐπιχειρήσει γιά τήν
(ιΑὺγήη), ’-

Προκόπιος «άγιος» Γ υάραυ
'H 110006010 106 Στυλιανοῡ
στό κολαστήρια τῆς Μακρανήσου ἔχει νωρίς ἐπιαημανθεῑ
0116 τόν άθηναῑκό τύπο. Ἀκάμη
καί οί άναρθόδοξες προτιμήσεις του Περί 10 σεξουαλικά,
καί μέ ἐγγραφα παύ θρησκευτικαί άντίπαλοί του (άλλης κλίκας) ἐχαυν στείλει κατά καιρούς ατήν Ἱερά Σὺνοδο, ίδιαίτερα ἐπί «άρχιερωσύνης» '15ρωνύμου καί τά όπαῑα «σχολάζαυν» ἐκεῖ. Ἐκεῖνο πού εἶναι
περισσότερο άγνωατο ώς τώρα
εἶναι 1‘1 Παρουσία ταῡ ΠροκόΠιου Μενούτη 016 «άδελφό»
τυραννητήριο τῆς Γυάρου τά
’ίδια χρόνια Πάνω-κάτω καί λίγα
Πιό 601500. ,
Συγκλανιατική καί καταπελτώδης εἶναι γιά τόν Προκόπια ὴ
μαρτυρία τῆς Μέλπως Ἀξιώτη,
ὅπως 6010115101 016 6167110 1119
«M10 καταγραφή 016 χώρα τῆς
λαγοτεχνίας-». Π.χ. ατή σελ. 44
9.9.47: Ἐπειδή τό άπόγευμα θά
μιλοῡσε 6 ἱεροκήρυκας σταμάτησαν αί δαυλειές μιά ώρα νωρίτερα. Στήν ὁμιλία 106 10 εἶχε
607151 μέ τόν ύλισμό. 'H συγκεντρωαη,ἐγινε με τή δράση
τῆς μαγγούρας, ἡ στή σελ. 47
26.10.47: Ἕγινε λειτουργία καί
χοροστάτησε 6 παπάς Προκόπιας. Στό λόγα 106 ἔκανε Παλεμική κατά τῶν άριστερών.
Ὀλόκληρα τό άπόατιασμα, Παύ
Πηγή του εἶναι 1‘1 «1.106011 6167109» τῶν κραταύμενων ατή
Γυάρα, άΠό τό 6167110 τῆς
Ἀξιώτη, άλλά καί μεταγενέστερες μαρτυρίες καί 0116 ἐγγραφαπαύ θρίσκονται θαμένα
στά άρχειοφυλάκια τῆς Συνόδαυ (ἕνα μάλιστα τόν άπακαλεῑ
ἐντελῶς άναλφάθητο καί γράφει πώς 610v πρώταπῆγε στῆν
Κεφαλλονιά ἔγραφε τόν τίτλα
του - Κεφαλληνίας - μέ ἕνα
λάμδα) εἶναι απακαλυπτικό.

«Ἐπειδὴ γεννηθήκαμε καί
μεγαλώσαμε στίς φυλακές δέν
Προαέχουμε πιά ότι σερνόμαατε μέσα σ’ Eva μπαυντραύμι,
άλυσοδεμένοι χειροπόδαρα καί
μ’ ἕνα φίμωτρα στό στόμα»
(Γκὲαργκ Μπύχνερ - 1633).

Τοπία τοῦ M. Βενιοῦ ἀπὸ τή
Σίκινο, τή Φολὲγανδρο, τή
Μάνη
riait—:91 «Ἀργώ»

Ὁ M. BEVLôç με If] γνώριμη τεχνική του (αὐγοτὲμπερα σε φύλλα
χρυσοῦ καί ἀσημιοῦ σχεδιασμὲνη με τήν τεχνικὴ τῶν ὂυζαντινῶν εἰκόνων) ἔχει ἀπαθανατίσει τίς παραστάσεις πού τόν γοήτευσαν ἰδιαίτερα ἀπό τά παραπάνω μέρη, προσὸίὸοντάς τους
συγχρόνως μιὰν «ἰόιὸμορφη»
ὑπόσταοη, ἰδιαίτερα προὸλημὲνη
μὲσ’ ἀπό τό usiné.

Φωτογραφίες τοῦ Γιάγκου
Ἀθανασόπουλου
Πολύπλιινο
Πρόκειται γιά τριάντα φωτογρσφίες πού ὁ νὲος αὐτὸς καλλιτεχνης καί ἀρχιτέκτων ἔχει ἑπεξεργαστεῑ μὲ ἓναν «δικό» του
τρόπο, ἒτσι ὥστε κάθε φορά νά
προὸάλλουν με μιάν ἰδιαίτερα ἓν·
τονη προσωπικὸτηῖα μπροστά
μας. Πρόκειται γιά συνθέσεις ποὺ
ἀποτελοῦν μιά χρυσὴ τομή ἀνάμεσα στήν τέχνη τῆς φωτογραφίας καί τή ζωγραφική.

νΤαπισερί τοῦ Μ. Τουρλιέρ
Γαλλικό Ἰνστιτοῡτο
Δεκατρεῑς Ταπισερί στίς
ὁποῐες ὁ Γάλλος καλλι-τέχνης,
διευθυντής τῆς Σχολῆς Διακοσμητικῶν Τεχνῶν τοῦ Ἀυμπυσόν καί ἑντεταλμὲνος τῆς δημιουργίας στό Ὑπουργεῐο Πολιτισμοῦ καί Ἐπικοινωνίας τῆς
χώρας του, ἔχει ἀποδώσει τούς
συνειρμούς πού τοῦ προκαλοῦν
οἱ ἀμπελῶνες τῆς πατρίδας του
τῆς Βουργουνδίας. Σε ἀφηρημὲ-

νες συνθέσεις ὁ Τουρλιὲρ, πού
ἔχει συνάμα ὃιαπρὲψει στή ζωγραφική καί στή χαρακτική, ἔχει
αἰχμαλωτίσει κάτι τό καίριο ἀπό
τήν ὑπόσταση τῶν κλημάτων, τή
γῆ, τά περάσματα τῶν ἀχτίὸων
ἀνάμεσα ἀπό τά φυλλώματα, τή
διαδοχή τῶν ἑποχῶν τοῦ ἔτους.
Mé μιά μεγάλη εὐαισθησία στό,
χρῶμα ὁ καλλιτεχνης αὐτός φιλοτεχνεῖ σύνολα πού ἑνεργοποιοῦν
τό χῶρο γύρω τους καί συνάμα
ἀποδεικνύουν τὸ μιῆάλο ταλὲντο
τοῦ δημιουργοῦ.

Λάδια καί χαρακτικά τῆς Γ κ.
Φον Λαίτνερ
Γκιιλερί Ζουμπουλάκη
Μιά ποιητική ὃιάθεση καί μιά
μεγάλη εὐαισθησία στό χρῶμα
χαρακτηρίζει τήν ’ ἰδιόμορφη
«ὑπερρεαλιστική» δουλειά τῆς
Γερμανίδας καλλιτεχνιὸας. Στά
τωρινά ἔργα της - φυσική ὲξὲλιξη
τῶν ἀμέσως προηγουμένων - ἔχει
κυρίως ἐμπνευστεῖ ἀπό τίς καμινάὸες τῶν ἐργοστασίων, τό θὲμα
τοῦ παράθυρου καί τίς παραστάσεις πού ἀποκομίζει σε Ëva ταξίὸι της σὲ αὐτοκινητόδρομο.

Ἐκδόσεις «συλλογῇ»
κυκλοφήρησαν 3 βιβλία τοῦ B. Ἰωάννου, σέ uni npoonùﬁsm
ὑνίχνευσης. τῶν «σκοτεινῶν ἡμερῶν» στὸν ἑλληνικό κῶμο.

η «τρελα» που καιει
η αλωση των χελιδονιων

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ.·

HTAN ANOIEH HEPIMENDNTAZ ΠΑΣΧΑ
« νῦν καί ἀείῑῑ ))
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Τό κοινωνικό ντοκιμαντέρ
στό 80 Φεστιὸάλ τῆς Λίλης
τῆς Λουκίας Ρικάκη
Εἶᾌιαοτε on? Γαλλιά τόν Ὀκτώόριο μέ καλό καιρό. Οἱ προὅολές κρατοῦν ουνολικά 10 ὧρες. Συναντιόμαστε στό παλάτι
Rihour, οτήν κεντρική πλατεῖα. Τό φεστιὸάλ. τῆς Λίλης φιλοξενεῖ κάθε χρόνο ταινίες ντοκιμαντέρ μικροῦ μήκους καί κινούμενο οκίτσο.
Οἱ ἀριθμοί· Συνολικά συμμετεῖχαν 38_ χῶρες μέ 142 ταινίες.
Ἡ ἑλληνική ουμμετοχή ἦταν ἡ ταινία τοῦ Θανάση Ρεντζῆ,

«Αἷμα».
Τά ὅραὸεῖας

Μεγαλο ὅραόεῖο τοῦ φεστιὸάλ για τήν ταινία ντοκιμαντέρ,
«‘0 ὅοσκός», τοῦ Χρίστο Κοόάτσεφ-Βουλγαρία.
Μεγάλο ὅραὸεῖο τοῦ φεστιόἁλ για τήν ταινία μέ ὑπόθεση;
«“Η σκόνη πάνω ἀπό τόν ἥλιο», τοῦ Ἀντόνιο ντέ λά ρίόα-Μεξικό.

Μεγαλο ὂραόεῖο τοῦ φεστιὸάλ γιά τήν ταινία κινούμενου
σκίτσου; «T6 μικρό περιοτέρι», τοῦ Ἀντρέ Βάρσατ-Πολωνία.
Εἰδικό ὅραόεῖο τῆς ἐπιτροπήςῑ «Συναντήσεις», τῆς Γιάννα
Μπόκοὸα - Μεγάλη Βρετανία.
Βραὸεῐο πρώτου έργουῑ «Γιά If] χάρη τοῦ Θεοῦ», τοῦ Κάρλος Ταιλεφερ - Ἰσπανια
Θά έπιχειρήσουμε νά ἀναφερθοῦμε, κατὰ τό δυνατόν ἐξαντλητικια,σ’ ἕνα μόνο τομέα; «τό κοινωνικό ντοκιμαντέρ», στόν
ὁποῖο συγκαταλέγοναι μιά σειρά σημαντικές ταινίες-τοῦ φεστιὅάλ.

αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, κάτω ἀπό
τόν ἢλιο καί τή ὅροχή, ποῦ εἶναι
δεμένοι μέ τή γῆ.
«Δέκα ἀκόμη λεπτά», Τοῦ Γ.
. Φράνκ - Σοὸιετική "Ex/(1)01].

r]g V 7
«ΒΑΕ», Γιουγκοολαὸία.

«Ντάε», τοῦ Στόλε ΠοπώφΓισυγκοσλαῧία.
Μιὰ ἰδιαίτερα εὐαίσθητη
καταγραφή τῆς ζωῆς μιᾶς ὁμάὸας
γὺφτων. Ἐκεῖ πού If] θέση τοῦ
λόγου, παίρνει ἡ ἒκφραση, τό
τραγσὺδι καί ὁ χορός.
Ὁ φακός ἀκολουθεῖ If] μάνα
στή γέννα, τόν πατέρα καί τό
παιδί στή δουλειά, τήν οίκογένεια στό φαγητό καί στή γιορτή.
Πλησιὰζει στά πρόσωπα καί

_ σταματᾶ. “Ὀλα τοῦτα τά προτραῑτα ἀφηγοῦνται τήν ἱστορία
μιᾶς ζωῆς πού μετριέται μέ τίς
ρυτίδες τῶν γέρων ἤ μέ Id χαμόγελα τῶν παιδιῶν, Καί μερικοί
κατεόαίνουν στήν πόλη. Συμμετέχουν στήν «πολιτισμένη» ζωή,
κάνουν τίς συναλλαγές τους καί
ἑπιστρέφουν. Κάθε ξημέρωμα σέ
' τοῦτο τόν ξερότοπο, me: ἀκτίνα
πού μπαίνει μέσα στὴ σκηνήσπίτι, εἶναι ἕνα κομμάτι τῆς ζωῆς
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Ἀκόμη ἕνας ἀφηγητής τῆς
ἱστορίας τοῦ προσώπου. Ἐδῶ,
γιαὸέκα λεπτὰ παρατηροῦμε τά
πρόσωπα τριῶν παιδιῶν πού
ὃλέπουν μιά ταινία. Δέν ὃλέπουμε τήν ταινία, ἀκοῦμε τή μουσική της καί παρατηροῦμε τό ρυθμό ἀλλαγῆς τῆς ἒκφρασης στὰ
πρόσωπα τῶν παιδιῶν. Ὁ τρόπος
παρουσίασης, ô έλεγχος τοῦ χρόνου καί τοῦ φακοῦ δημιουργοῦν
έξαιρετικές προϋποθέσεις γιά μιά
ὄισκηση παρατήρησης, μέσα ἀπό
τήν ὁποία ὁ θεατής ἀντιλαμὸάνεται μιά σειρά νέες διαστάσεις τῆς
έκφρασης καί τοῦ ἤχου.

«Ἡμερολόγιο τῆς Νότιας Ἀφρικῆς» - ὀλλανὸῑα

κάθε τί, συζητώντας μέ τούς τεχνίτες. Παρακολουθεῐ τοῦς 6a—
στὰζους τῶν τάφων στή διαρκεια
τῆς τελετῆς, τήν έκφραση καί Id
συναισθήματὰ τους, τίς συνθῆκες
τῆς δουλειᾶςτους. Εἴμαστε στή
Μάλαγα. Ὁ σκηνοθέτης διαλέγει
αὐτή τήν πολιτεία, γιατί έχει ζήσει έκεῐ τά παιδικά του χρόνια]

Νότια Ἀφρική παρατηρεῐ τή ζωή
τῶν ἀνθρώπων ἐκεῖ, ὅπως Θά τήν
παρατηροῦσε ἒνας λευκός παρατηρητής καί μᾶς παρουσιάζει ἕνα
κολάζ τῶν ἑντυπώσεών του. Μιά
κατάσταση ὅχι τόσο κακή, ὃσο

Φτιάχνει μιά παραλλαγή τῆς ὃ
«”Ἀγιας Ἐόδομάδας» καί πα-

ρουσιάζει ὅλες τίς ἀντιθέσεις καί ~.
τίς ἀνέκδοτες ἀλήθειες πού χαρακτηρίζουν αὐτό τό "Aon Καρναόάλι.
«Ἀπευθὺνομαι στό Καράκας», ’ Çà“
τοῦ Κάρλος Ἀζπούρα - Βενεζουέλα. (Εἰδικός ἔπαινος τῆς
«Γιά χάρη τοῦ Θεοῦ» - Ἱσπανία.
διεθνοῦς “Ομοσπονὸίας κίνημαφαντάζεται κανείς - ἁπλᾶ χειρότογραφικῶν λεσχὼν γιὰ τό ἀντερη. Πολύ ἐπιδέξια χρήση τοῦ
ὑλικοῦ πού συνθέτει Ëva σημαντικό ντοκιμαντέρ.
«Ἀπὸ If] μεριά τοῦ νυκτοφύλακα», τοῦΧρίστοφ Κιεσλόφσκι Πολωνία. Τό πορτραῖτο ἑνός
ἃ ὑπάλληλου στή σύγχρονη κοινω-

æ ' νία ἤ πῶς δομεῖται Eva; χαρα-

«Δέκα ἀκόμι] λιπτιί - ,Συόιετική
Ἕνωση. ’
υρωπιστικό καί προοδευτικό της
περιεχόμενο).
Βασισμένη στήν ἀφήγηση ἑνός
ἀρχηγοῦ τῶν Μακιριτάρων Ἰνδιάνων, ἡ ταινία παρουσιὰζει If]
ζωή καί Id προὸλήματα τῆς φυλῆς, ὅπως καί τῶν Ἰνδιὰνων, γε-’
νικότερα, στή Βενεζουέλα, ὃπου
οἱ καθολικοί καί οἱ διαμαρτυρόμενοι ἱεραπόστολοι έκμεταλλεύονται τούς «ἀγράμματους»
πληθυσμοὺς, προτείνοντάς τους
τίς -περί Θεοῦ σωτηρίας - θεω«Γιά If] χάρη τοῦ Θεοῦ», τοῦ ρίες τους. Ἡ ταινία εῖναι πολὺ
Κάρλος Τάιλεφερ - Ἰσπανία.
προσεγμένα γυρισμένη καί ἐπιἩ ἀφήγηση μιᾶς θρησκευτιχειρεῖ νά παρουσιάσει μιά ὁλοκής, παραδοσιακῆς γιορτής. Ἡ
κληρωμένη
μελέτη
πάνω
στό
θέμα
ταινία ἐρευνᾱ τή δομή τῶν μάζικαί ὂχι ἁπλᾶ μιά διαμαρτυρία,
κῶν αὐτῶν ἐκδηλώσεων, ἐπισηχωρίς
νά
παύει
νά
εἶναι
ἕνα
κάμαίνοντας τὴ συχνή έκμετάλλευσή
λεσμα
γιά
πιό
δίκαιη
καί
ἀνθρώτους ἀπό μιά περιορισμένη
πινη
μεταχείριση.
ὁμάδα. Ἡ ἔρευνα καταγράφει
«‘H Ἐφημερίδα τῆς Νότιας
κάθε παραδοσιακό στοιχεῐο στή
μουσική, τά κοστοὺμια, τούς χο· J Ἀφρικῆς», τοῦ Ρολὰν Κερόόες ρούς, τό-έθιμο. (Είδικό ὅραὸεῑοί Ὀλλανδία. Βραὸεῖο Fipresci —
γιά τὴ χρήση παραδοσιακής pou: Διεθνής Ἕνωση Κριτικῶν, γιά
τήν ποιότητα τῆς κοινωνικής
σικής τῆς ’Ἐνωσης Γάλλων
ἀνάλυσης καί τήν ἰδεολογική
Μουσικῶν). ’
’συνοχή 'O σκηνοθέτης κατά τὴ
Μελετᾶ μέ λεπτομέρεια τόν
τρόπο μέ τόν δποῖο φτιάχνεται τό διάρκεια δύο ταξιδιῶν του στή

κτήρας κάτω ἀπό ὁρισμένες κοινωνικές συνθῆκες.
Παρ’ ὅτι σέ μερικά σημεῖα διαπιστώνει κανείς μερικές ὑπερδολές, τό έργο σάν σύνολο παρουσιάζει μιά κατάσταση τήν ὁποία
ἀντιμετωπίζει καθένας μας, πού
ζεῖ μιά ρουτίνα στό ἐπάγγελμαἀλλά καί στήν ἑλεύθερή του ὥρα.
Εἰὸικός έπαινος τῆς Διεθνοῦς
Ἐπιτροπῆς τοῦ Φεστιὸάλ. Ἀκολουθεῖ μιά πληθώρα ταινιῶν ντοκιμαντέρ καί ἄλλων μέ κάποιο
ἓνδιαφέρον.
Τό φεστιὸάλ κλείνει μέ πέντε
ὅραὸευμένες ταινίες σέ ἄλλα φεστιὸάλ καί μέ τή μᾶλλον ἅδοξη
ἀπονομή. Φαίνεται πάντως, ὅτι
σέ μία πιό ὲξελιγμένη μορφή, τό’
φεστιὸάλ τῆς Λίλης θά ἀποκτήσει ἰδιαίτερη σημασία, Βέόαια,
ἄν κρίνει κανείς ἀπό τή συμμετοχή, ἤδη τό ἓνδιαφέρον εἶναι
ἀρκετά σημαντικό, ἀλλά μερικά
πράγματα ἀπαιτοῦν κάποια δελτίωση 1600 ὀργανωτικά, ὅσο καί
τό ζήτημα τῆς ἐπιλογής τῶν ταινιων,
T6 ἑπόμενο φεστιὸάλ ἔχει προγραμματιστεῑ στίς 17-23 Μαρτίου
1980. Ἀκόμη ἕνα κάλεσμα γιά
μία ἑνεργητικότερη ἐλληνική παρουσία,

ΙΊΑ TA ΠΑΙΔΙΑ ΙΞΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΙΞΧΝΙΑ

- Λεοναρ ντὲ Βρίς Λοῡμῐτεν (Μυθιστόρημα)
Τό
βιθλίο
τοῦ
ατόμου
Παραποταμοι
(Μυθιστόρημα)
Ἠ ίοτορία τῆς ανθρωηότητος ’Υῐτολεῐμματα ἐπαγγέλματος (Διηγήματα)
Τό βι6λίο τῶν πειραματων Με τή λύρα (Μυθιστόρημα)

Γιολὰνῐας Πατεράκη Τό κῦμα

'H Ἀλὶνα καί ὁ Ἥλιος (ElKov. Σ. Ζαραμῐτούκα) Ι Θὲμου Κορνάρὸυ
Oi ἀτρόμητοι (εἰκονογραφηση Σοφίας Ζαραμηου- ,Ἁγιον Ὄρος (OI ἅγιοι χωρίς μάσω) ο Σπινακα

1 {ma συμμορία "OÙ Té Mal ἡ Ψυχή ἵης’, Ι ἴξὲίτέτες καί κλέφτες ατήν ἐξουσία ο Δεν θα
2 Ποιός ἐξαφανιοε τα μυοτηριωδη σημειωματα; · ψ .

Εὑγενίας Φακίνου Ι _ Δημήτρη Χατζή
Τό μεγαλο ταξίδι τοῡ Μελένιου (εἰκόνες της Σπουδές (Διηγήμαῑα)

- συγγραφέως) , Τό διτῐλό βιβλίο (Μυθιστόρημα)
‘. Eünva Ντενεκεδουῐτολη (εικόνες τῆς συγγραφέως) -Ανυηεράοπισῐοι (Διηγήματα) ,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ “
ΖΩΟΔ. ΠΗΓΙ-ΙΣ 3 ΑΘΗΝΑ 1.42 THA. 3603.234

$551195
Living Theater
Γιόι τὴν πορεία ἑνός θεάτρου
Τῆς Ντόνης Δημολίτσα
Καί τώρά τό Living Theater ἔχει περάσει καί ἀπό τήν Ἑλλάδα. Ἀναρωτιέμαι τί ἀντίκτυπο εἶχε 0' αὐτούς πού πρώτη
φορά ἔρχονται) 0' ἐπαφὴ μαζί του z: ἀκόμη περισσότερο, τί
ἀντίκτυπο εἶχε 0' αὐτούς πού ἥὸη τό γνώριζαν ἀπό καιρό.
Ἀναρωτιέμαι ποιά εἶναι ἡ τωρινή σημασιά αὐτοῦ τοῦ θεάτρου
πού ἑὸῶ καί τριάντα περίπου χρόνια ἐπιτελεῖ μιάν ἀληθινή
κοινωνική λειτουργία ἀνά τόν κόσιιο, ὅασισμένη σέ ὸυό συνισταμένες, τήν πολιτική ὁράση καί τή θεατρικῇ δημιουργία.
Ἡ ἱστορία του ἀρχίζέι τό 1951
ὅταν ὁ Τζούλιαν Μπέκ καί ἡ
Τζοὺντιθ Μαλίνα ἀρχισαν νά ôiνουν παραστάσεις στό μικρό τους
διαμέρισμα τῆς Νέας Ὑόρκης.
Ζωγράφος ἐκεῖνος μέ πολλές 511θέσεις καί happenings 016 ένεργητικό του, μαθήτρια τοῦ Πισκάτορ ἐκείνη. (“O Πισκάτορ εἶχε ἐγκατασταθεῐ στὴν Ἀμερική ἤδη
ἀπό τό 1939). Ἀνέῧαζαν ἔργα
Ἀμερικάνων καί ξένων, προσπαθῶντας νά κάμουν γνωστὴ τή
θεατρικὴ πρωτοπορία τῆς ἐποχῆς. Ἐπαιζαν ἔργα γνωστῶν θεατρικῶν συγγραφέων, ἀρχίζοντας
ἀπό τή Στάιν καί φθάνοντας στόν
Γκούντμαν, περνώντας ὅμως ἀπό
τόν Λόρκα ἤ τόν Πιραντέλο. Σέ
μιά καίρια χρονικὰ στιγμή γιά
τήν έξέλιξη αὐτοῦΙ τοῦ θεάτρου.
τό 1958, έμφανίσθηκε ô Γκέλμπερ
μέ τό ,ἒργο του «ὁ Σύνδεσμος»
καί θέμα τό γύρισμα “5V6; (ρίλμ μέ
ναρκομανεῐς. Παίχτηκε ἀπό
πραγματικούς ναρκομανεῖς πού
πήραν γιά ἀμοιὸή μιά «δόση».
Στό διάλειμμα, οἱ δῆθεν 1101171619001 τοῦ φίλμ, περιμένοντας τὴ
«δόση» τους, ζητιάνευαν χρήματα ἀπὸ τούς θεατές. Ἀναφορά
σ’ Eva πραγματικό κοινωνικό
φαινόμενο ἦταν καί ἀναφορὰ
στήν ἀνάγκη τοῦ καθενός γιά Eva
ταξίδι σέ ἀναζήτηση τής ἀνθρω-

πιᾰς του. «Μιά ὁόση ἐλπίδας.
Μιά ὁόσι] λησμονιᾶς. Μιά ὁόση
γιά νά θυμόμαστε, γιά νά ’μαστε
λυπημένοι, γιά νά ’μαστε εὐτυχι0115101, γιά νά ὑπάρξουμε, νά
ὑπάρξουμε» 1.
Ὁ δεύτερος σημαντικός σταθμός ἦταν «ἡ φυλακή»2 τοῦ
Μπράουν (1963), ἐνα σαφέστατα
ἀντιμιλιταριστικό ἐργο γιά τό
σύστημα τῶν ναυτικῶν φυλακῶν.
Ἠταν ἴσως ἡ πιό «τρομερή»
παράστασή τους. “H θεατρικὴ φιλοσοφία τοῦ Ἀρτώ3 διαποτίζει
ὂλες πιά τίς παραστάσεις τους.
Τό θέατρο δέν εἶναι παρά μιά
«no man's land». ὃπου ὅλα εἶναι
δυνάτα γιά ν“ ἀλλάξουν τὴ ζωή
καί νά παλέψουν ἐνάντια στήν
καταπίεση. Δυό ἀναζητὴσειςῑ μιά
μέσα στό χῶρο τῆς ποίησης καί
μιά μέσα στό χῶρο τῆς πολιτικῆς,
προκειμένου νά ὅροῦν τήν
«πραγματικὴ ζωὴ». “O «τρόμος»
σαν χαρακτηριστικό τοῦ θεάτρου
εἶναι ἀπαραίτητος ἀφοῠ, έτσι
πού έχουμε καταντήσει, μόνο ἄν
περάσουμε ἀπ’ αὐτόν θά ἀντιληφθοῡμε τό μέγεθος τῆς καταπίεσης που ὑποφέρουμε, ὥστε νά
φθάσουμε καί στό σημεῐο νά μή
μποροῦμε πιά νά τὴν ἀνεχθοῦμε,
πίστευε ὁ ’Aqu’J“ nui προσπάθησε νά πραγματώσει ὁ Μπέκ. “H
προαιώνια ἐννοια τῆς «κάθαρ-

σης» στό θέατρο, ἐρχεται μετά
ἀπό μιάν ἐντονη έπικοινωνία μέ
τό κοινό πού καλεῖται νά ἀντιμετωπίσει τήν παράσταση τόσο μέ
τό κριτικό του πνεῦμα, ὅσο καί
μέ τό ὂαθὺτερα ἀνθρώπινο ἐνσ-ιικτὸ του, χωρίς νά τά διαχωρίζει
nui μακριά ἀπό κάθε κοινωνικὴ ἤ
θρησκευτική προκατάληψη. Τό
θέατρο αὐτό ἀπευθύνεται 016v
«ὁλοκληρωμένο ἄνθρωπο» πούἣ
καταφέρνει καί ξεπέρνᾶ τίς δια6ρώσεις nui ἀλλοιώσεις πού ἔχει
ὑποστεῐ ἀπό τή σημερινή κοινωνια.

“ Ἡ ἐποχή τῆς «Φυλακῆς» ἦταν
καί ἡ ἐποχή πού ὁ Τζοὺλιαν
Μπέκ nui ἡ Τζούντιθ Μαλίνα έκδιώχτηκαν ἀπό τό θέατρό τους,
γιατί δέν εἶχαν νά πληρώσουν
τούς φόρους τους. “H πρώτη τους
αὐτή καθαρὴ ρήξη μέ τό κατεστημένο τούς ὁδὴγησε σέ δίκη τόν
Ἰοὺνιο τοῦ ’64, ὅπου ἀρνήθηκαν
νά πάρουν δικηγόρο. Καταδικάστηκαν σὲ πρόστιμο 2.500 δολαρίων (!) nui δύο μῆνες φυλακή.
Πήραν ἀναστολὴ γιατί εἶχαν
ἀναλάὸει διάφορες ὑποχρεώσεις
γιὰ τό καλοκαίρι στὴν Εὐρώπη.
Γὺρισαν στό τέλος τοῦ χρόνου
γιά νά ἐκτίσουν τήν ποινή τους
καί νά ἐγκαταλείψουν ὕστερα τήν
Ἀμερική, ἀρχίζοντας τὴν πορεία
τους ἀνά τόν κόσμο.

Ἡ όμάδα τοῦ Living Theater
ζεῖ σάν μιά σίκογένεια nui γίνε- I
1011 ἐνα σύμὸολο. Σὺμόολο εἰρηνικῆς ἀντίστασης στό ἀμερικάνικοσύστημα, σὺμὸολο ἀθωὸτητας ἐνάντια στή διαφθορά. Παντοῦ ἀπ’ ὅπου περνοῡν ξεσηκώνουν θύελλες συζητήσεως nui
κάθε λογῆς ἀντιδράσεις. Ἀνεόάζουν τό ἓνα ἐργο μετά τό ἄλλο
«Μυστὴρια», «Φρανκεστάιν»,
«Ἀντιγόνη», «Παράδεισος
τώρα». Τό καλοκαίρι τοῦ 1968
6ρέθηκαν στό φεστιόάλ τῆς Ἀὂι-

νιόν καί πνδὲθηκαν μέ τήν ἱστορικὴ αὐτὴ περιόὸο στὴ Γ αλλία,
καθώς ἐγιναν ἡ ἀφορμή γιά μιά
σειρά ἐπεισοδίων πού στρέφονταν ἐναντίον τοῦ θεσμοῦ τοῦ φεο-ιιὸἀλ αὐτοῦ. .
Ὁ Μάης τοῦ ’68 έχει τίς ἐπιπτώσεις του καί γιά τό Living
Theater. Κούραση, σύγχυση, αἴσθηση ἀποτυχίας Τό 1970 τό
Living Theater διαλύεται. “O
Μπέκ καί ἡ Μαλίνα ἀποκτοῦν
ἕνα συγκεκριμένο πολιτικὸ
σκοπό, νά φέρουν τὴν ἐπανάσταση. Φεύγουν γιά τὴ Βραζιλία,
γιά νά δουλέψουν μακριά ἀπό τά
θέατρα καί τούς διανοουμενους,
στά χωριά, στούς δρόμους, στίς
πλατεῖες, ’κοντά στοὺς ἐργάτες.
Τό πολιτικὸ τους μήνυμα καί ὁ
ρόλος τῶν πολιτικῶν [5901116010—
λων πού ἀνέλαὸαν, τούς ἔφερε σέ
ἐντονη, ὅπως ἦταν φυσικό, ρήξη
μέ τίς ὅραζιλιάνικες ἀρχές. Κλείστηκαν στή φυλακὴ καί πολλοί
ἀπό τούς ντόπιους συνεργάτες
τους δασανίστηκαν. Μετά ἀπό
ένα χρόνο ὸ Μπέκ καί ἡ Μαλίνα
ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι καί ξανάρχισαν τό ἀτέρμονο ταξίδι τους
ἀνά τόν κόσμο, ἀνεὸάζοντας συνέχεια καινοὺρια έργα. “H πνευματική Εὐρώπη ξαναόρήκε τό
Living Theater πού τώρα πέρασε
καί ἀπό τήν Ἑλλάδα.

*‘k‘k
“H τεχνικὴ ἀναζήτηση τοῦ
Living Theater ἔχει σάν τελικό
σκοπό της τήν ἑπίδραση στὴν
εὐαισθησία τοῦ θεατῆ. Καλὺπτει,
ἡ ἀναζήτηση αὐτή, τόσο τόν λόγο
ἦ τὴ σιωπή, τὴ κίνηση τοῦ ἠθοποιοῦ καί τὴ σχέση του μὲ τόν
θεατρικό χῶρο, ὅσο καί τό σῶμα
τοῦ ἠθοποιοῦ αὐτό καθεαυτό, ἥ
σάν μέσο περάσματος ἑνός μηνύματος, ὃπως καί τό σκηνικό.

“O λόγος εἶναι κάτι πού ποτέ

Σειρὰ; Ξένοι λογοτέχνες
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
O HAIA EPENMI'IOYPFK

Ο ΑΝΑΤΟΛ ΦΡΑΝΣ,

0 ΑΡΘΟΥΡ ΚΟΝΑΝ ΝΤΟΫΛ

Ol Περιτιέτειες τοῡ Zepàp

Τό ἐνκλημσ τοῡ Συλθέστρου Μτιονόρ
O ΦΙΟΝΤΟΡ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΥ
'O τυχοδιώκτης
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Γιό τρία ζευγάριο μεταξωτὲς κόλτσες
O EMIA ZOAA
Ναῒς
Ο ΤΖΑΚ ΛΟΝΤΟΝ
'O γιός τοῡ ’Ἠλιου

T6 ρέκθιεμ τῆς Τερεζίν
Ο ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΪ
01 Κοζάκοι
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δέν παραμερίστηκε ἀπό τό ἀνέ6ασμα τόσο τῶν έργων συγκεκριμένων θεατρικῶν συγγραφέων,
ὅσο καί τῶν αὐτοσχεδιασμῶν
πὰνω σέ μιάν ἰδέα. Ἡ φωνὴ ὅμως
τῶν ἠθοποιῶν εἶναι δουλεμένη
κατά τέτοιο τρόπο, ὥστε 6 ρυθμὸς καί ὁ τόνος της γίνονται
ὑλικά στοιχεῖα, ἄρρηκτα συνδεμένα μέ τό σῶμα, λές καί τὸ κείὲ
μενο ἐχει περάσει πραγματικά
ἀπῗ αὐτό γιά νά ὃγεῐ ἠχητικά χειροπιαστό. ’Όσο γιά τὴ σιωπή
τους πού παρατείνεται χρονικά,
εἶναι γεμάτη ἀπειλητικὸτητα.
Χάρη οτήν εὐκινησία τους οἱ
ἠθοποιοί χρησιμοποιοῦν, καταλαμόάνουν καί διαμορφιὶγνουν
ὁλόκληρο τό θεατρικό χῶρο πού
λειτουργεῖ ἐτσι σέ ὅλες του τίς
διαστάσεις καί χωρίς διαχωρισμὸ
σκηνῆς καί αἰθουσας.
Ὁ Τζούλιαν Μπέκ μέ τό παλιὸτερο πέρασμά του ἀπό τὴ ζω-

γραφική καί τά happenings δη- μιουργεῖ ὃυναμικές κατασκευές
σκηνικῶν. Ἀλλά αὐτά δέν εἶναι
πάντα ἀπαραίτητα. Ἡ γυμνή
σκηνὴ, ὅπως καί τό γυμνό σῶμα
χρησιμοποιοῦνται ἐπίσης σέ ὁρισμένα ἔργα καί λειτουργοῦν καί·
ρια, ἐτσι ὅπως εἶναι ἀπόλυτα
συνειδητά καί ἐλεγχόμενα.
Οἱ ἠθοποιοί τοῦ Living Theater
καταπονοῡνται συνεχῶς σέ μιά
σειρά ἀσκήσεων γυμναστικῆς,
ἀναπνοῆς, φωνητικής, αὖτοσυγκέντρωσης, εἴτε καθένας μόνος
του, εἴτε σέ συνεργασία μέ τούς
ἄλλους. Ξεκινώντας ἀπό τὴν
ἀρχή ὅτι ὑπάρχει ένας σαφὴς
παραλληλισμὸς ἀνάμεσα στήν
ὀργανική ζωή καί 1:6 πνεῦμα καί
ὅτι κάθε ἰδέα ἡ αἷσθημα μπορεῐ
νά ὂρεῐ μιά σωματικὴ διέξοδο,
φθάνουν μέ τίς ἀσκήσεις αὐτές σέ
μιά συγκεκριμένη σωματική έκφραση. Δέν παίζουν Eva ρόλο ἡ
μιά ἰδέα, ἀλλά ζοῦν, εἶναι ὁ ρόλος, ἡ ἰδέα, πραγματοποιώντας οἱ
ἴδιοι τὴν «κάθαρση» (σ’ αὐτό τό
σημεῐο 6 Μπέκ ἔχει προχωρήσει
πέρα ἀπό τόν Ἀρτώ). "Otuv τούς
ὅλέπεις στὴ σκηνὴ καταλαὸαίνεις
ὅτι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι θρίσκονται ἀλλοῦ, σέ μιά μπαφυσική
πραγματικότητα κι ἔχεις τὴν ἐντύπωση ὅτι ξοδεύουν μπροστά
σου ὃλες τους τίς δυνάμεις, ὅλη
τους τήν ἐνέργεια.
Τό Living Theater δέν κολακεύει τούς θεατές του, ἀντίθετα,
τούς ἐπιφέρει συνεχῆ χτυπήματα.
Τούς ἐπιτίθεται ἤ τούς ἀπειλεῖ
(στὴν Ἀντιγόνη εἴμασταν ot Ἀργεῖοι), τούς προκαλεῖ (ἡ γύμνια
οτὸν Προμηθέα) ἦ καί τούς καλεῖ
γιά μιάν ὁρατή συμμετοχή στήν
παράστασηῑ κατ’ εὐθείαν ἐρωτήσεις, ἀναγκαστικὴ σωματικὴ
ἐπαφὴ μέ τούς ἠθοποιοὺς, ἀνέ6ασμα ἐπί σκηνῆς. Ἀλλά τά χτυπήματα αὐτά, ὅσο ἐντονα κι ἄν
εἶναι, δέν εἶναι ποτέ ὲχθρικά,
έχουν σάν σκοπό τήν εὐαισθητοποίηση τῶν θεατῶν καί τήν ἐπικοινωνία μαζί τους.

Μέσα στά τριάντα αὐτά χρόνια
ἱστορίας τό Living Theater ἔχει
ἀναμφισὸὴτητα φθάσει σ’ ἕνα
ὑψηλό ἐπίπεδο θεατρικῆς τέχνης.
Ἀλλά τὴν ἔννοια τῆς τέχνης εἶναι
ἀκριὸῶς πού φοὸᾱται 6 Μπέκ.
Γιά κεῖνον «τό θέατρο εἶναι τό
ξύλινο ἄλογο μέ τό ὁποῖο μποροῦμε νά πάρουμε τή πόλη»5.
Ἀλλά ἡ πὸλη δέν πάρθηκε καί
δέν μποροῦσε νά παρθεῖ. Ἡ έμπειρία τῆς Βραζιλίας τό ἀπέδειξε
καί ἡ ἐπιστροφή του στὴ πνευματική Εὐρώπη, πού ζητᾰ τά
κηρύγματα του καί ἐνθουσιάζεται μέ τίς παραστάσεις του, τό
ὲπιῧεόαιώνουν. Ὑπάρχουν ἄραγε
σήμερα, καί πάλι, σημάδια κούρασης, σύγχυσης ἤ καί αἵσθησης
ἀποτυχίας; Κάτι σάν μιὰ ἀνακύκλωση τῶν ὲπιπτώσεων τοῦ Μάη
τοῦ ’68; Τελικά, ὅλέπσντας ἀπό
κοντά καί κουόεντιάζοντας μέ
τόν Μπέκ, δέν τό νομίζω.

Τό Living Theater δέν ᾶλλαξε
τόν κόσμο, ἐστω κι ἄν κάπου,
κάπως τό προσπάθησε. Καί δέν
ἦταν δυνατὸ νά γίνει διαφορετικά. Γι’ αὐτούς ἡ ἐπανάσταση
εῐναι κάτι σάν ὄνειρο πού στηρίζεται σέ παραδειγματικές χειρονομίες διαμαρτυρίας καί διαφορετικῆς ζωῆς καί ὅχι σέ μιάν ὀργανωμένη πολιτική δράση.
Προσπαθοῦν νά ζήσουν καί νά
μεταδώσουν τὴν οὐτοπία τῆς
ἀπόλυτης σύμπνοιας αἰσθητικῆς
καί πολιτικῆς.

Ἀλλαξε τουλάχιστον τὴν εὐαισθησία τοῦ κοινοῦ του; Ἴσως,
στὸ μέτρο ἐκεῖνο πού ἒνα μέρος
τοῦ κοινοῦ ἔρχεται γιά πρώτη
φορά σ· ἐπαφὴ μαζί του καί
ἀντιδρᾱ μέ τό ἀνθρώπινο ἐνστικτό του.
Σίγουρο πάντως εἶναι, πώς
συγκινεῖ πάντα τό ἤδη εὐαισθητοποιημένο, γνώριμο κοινὸ του.
Τό κοινό αὐτό πού, ἔχοντας μιά
κάπαια ἐξοικείωση, εἶναι μοιραῑο
νά παρασύρεται άπό αὐτό τό
ὕστατο σημεῐο νοητικῆς καί αἰσθητικῆς άπόλαυσης πού τοῦ
προσφέρει τό Living Theater.

· -εὑρωΠαϊκοῦ ὲΠιΠεδου
τῶν Ἐκὸοσεων ΝΟΤΟΕ
Σὲ ὑπεύθυνη μεταφρσση, επιμελημένη ὲμφανιση _
KCll Πρσσιτη τιμη
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ Σ’ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑῑ

*Flé τήν ὑγεία ’
7 Πίέυνιρῖῑῖιῖἇῗῖ
ym mv
γΥνεηι am:

ιΣελ
δρχ.180
250- Apx 200
Σελ, 200

*I-IÔ τοὺς ὁναγνῶστες
τοῦ Νταίνικεν
Σελ 320

......

Σελ,
320
Apx.
350
Δρχ350 r
Κόμικς - 5px 120

ᾖ Γ ια γονεῖς

Εἰρήνη, ἐλευθερία, ἀνθρωπιά
μέσα ἀπό τήν τέχνη πού γίνεται
καί σὺμόολο. Εἶναι σημαντικὸ,
ἒοτω καί μὸνο νά ὑπάρχει δίπλα
μας ἀναλλοίωτο, σταθερὸ, ἐπίμονο, ἐπί τόσα χρόνια, ἕνα τέτοιο
ζωντανὸ ώμόολο σάν τό Living
Theater κι ένας τέτοιος ποιητής,
ἀσκητής, μύστης-ἄνθρωπος, σάν
τόν Τζοὺλιαν Μπέκ.
I. The Connection, Αιτ.4 l, Grove
Presx.p. 3 I
2. Ἑλεύθερη μπάφραση τοῦ «The
[$210,111. Arlaud: «Le théâtre et son

Double».
4. Antonin Arluud: «Le Théâtre de la
cruame» (Io μανιφὲστο)
5. Jillian Beck: «The Life of the
Theater», Ed. City Liglilx, para. 109.

· Σελ. 224

Δοχ 250 Σελ. 248 - Apx 2 0

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΙΞ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
BIB/\IOY ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ (Β - 17 Δεκεμθοίου 1979)
' ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΑΠΟ
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ Η ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ;

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΤΟΞ ΕΠΕ

kahunade 12 - ΑΘΗΝΑ 134 - Τηλ. 36 36 737J
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‘O θ. Κατσανέὸας γράφει
γιά τό ὃιὸλίο τοῦ Τάκη
Τασσόπουλουε «Ἑλληνική
Βιομηχανία», Ἐκδε Τὺμφη,
Ἀθήνα 1979
Ὁ Τάκης Τασσόπουλος, πού
ζοῡσε χρόνια στό ἐξωτερικό, δέν
εἶναι ἰδιαίτερα γνωστὸς στό ἑλληνικό κοινό. Hag' ὅλα αὐτά,
διαπιστώσαμε ὃτι τό ὃιὸλίο του
εἶναι γιά μιά πολὺ ἀξιόλσγη καί
τεκμηριωμένη ἐργασία που καλύπτει ἕνα μεγάλο κενό στό χῶρο
τῆς σχετικῆς ὅιὸλιογραφίας.
Ἡ συνοπτική, ἀλλά ἰδιαίτερα
περιεκτική, μελέτη του, ἀναφέρεται στήν ἐξέλιξη τῆς ἐλληνικῆς
6ιομηχανίας κατά τήν τελευταία
εἰκοσιπενταετία καί ἰδιαίτερα
στά σημερινά ὃασικά χαρακτηριστικά της. Μεγάλη έμφαση δίνεται στίς συγκεντρωτικές τάσεις
τῆς ὄιομηχανικῆς παραγωγῆς που
παρατηροῦνται κατά ,τήν πορεία
τῆς ἐκὸιομηχάνισης καί πού χαρακτηρίζει τό 6αθμό ἀνάπτυξης
τοῦ καπιταλισμοῡ καί τῶν μονοπωλίων. Μέ σαφή καί λιτό τρόπο.
ἐξετάζονται οἱ ἐπί μέρους ἰδιομορφίες τῆς ὅιομηχανικῆς ἀνάπτυξης τῆς χώρας, καθώς καί οἱ
τάσεις καί οἱ ἀντιθέσεις πού τήν
χαρακτηρίζουν. Ἰδιαίτερα, τονίζεται ἡ ἐξάρτηση τοῦ ἐλληνικοῠ
καπιταλισμοῦ ἀπό τό ξένο κεφάιιαιο.
Μέ πλῆθος στοιχεῖα, χωρίς
πλατιασμούς καί μέ ἁπλή σύνταξη, ἡ μελέτη τοῦ κ. Τασσόπου’λου καταλήγει σέ τεκμηριωμένα
καί σαφῆ συμπεράσματα, ὅπως
τό ὅτις Σάν ἀποτέλεσμα τῆς συγκέντρωσης τοῦ κεφαλαίου καί τῆς
παραγωγῆς, ὁ ἐλληνικός καπιταλισμός πέρασε στό μονοπωλιακὸ
του στάδιο, ἔχει σχηματιστεῖ ἡ
χρηματιστικὴ ὀλιγαρχία κι ὁ κρατικός καπιταλισμὸς ἔχει μετατραπεῖ σέ κρατικομονοπωλιακό
καπιταλισμό (o. 161).
τονίζοντας
Καί καταλήγει,

πῶς
«ἡ ἁνάπτυξη τοῦ καπιταλισμοῦ
gnu-ii; D.H.LAWRENCE » Α,
ὐ.’lΙχ,

αλεπου, .
”’
”’κεῐλωνλῑκ·
11111111112112ij ,
Βέιωοιιι, _ ,

στῆν Ἑλλάὸα καί ἡ μετατροπή
του σέ μονοπωλιακό καί παραπέρα σέ κρατικομονοπωλιακό,
ὁὸηγεῐ ἀντικειμενικά στό σοσιαλιομό. Οἱ ἰὸιομορφίες ὅμως τῆς
ἑλληνικῆς πραγματικότητας καθορίζουν ὅτι τό πέρασμα στό σοσιαλισμό θά γίνει μέσα ἀπό μιά
ἀντιιμπεριαλιστική ἀλλαγή, ὅπου
πρέπει ὁλοκληρωτικά νά λυθεῐ τό
πρόὸλημα τῆς ξένης ἐξάρτησης,
ὅμως οἱ ὑλικοί ὅροι (τό ἐπίπεὸο
οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης) θά ἐπιτρέψουν τή ούγχρονη λήψη οἰκονομικῶν καί κοινωνικῶν μέτρων
σοσιαλιστικοῦ χαρακτῆρα καί θά
ἑπιὸράσουν σέ μιά πολύ γρήγορη
μετεξέλιξη τῆς ἀντιιμπεριαλιστικῆς ἀλλαγῆς, σέ σοσιαλιστική»
(a. I76).
Ἕνα ἀπό τά ἐλαττώματα τῆς
μελέτης, πού ἴσως ὅμως δικαιολογεῖται ἀπό τήν ἐλλειψη μέσων, εἰναι ὁρισμένα μικρῆς σημασίας
τυπογραφικά λάθη σέ πίνακες
(π.χ. στόν πίνακα 7, 184). Ἀκόμη
θὰ πρέπει νά ἀναφέρουμε ὅτι
πρός τό τέλος τῆς ἐργασίας καί
ἰδιαίτερα στό κεφάλαιο γιά τήν
«αὐξημένη σημασία τοῦ ἰδεολογικοῡ παράγοντα», γίνεται ἐντονη κριτική σέ ὁρισμὲνσυς πολιτικούς φορεῖς, κύρια στό ΚΚΙΞ,
ἐνῶ σέ ἄλλα σημεῖα ἀσκεῖται πολεμική σέ ἐὸδομαδιαῐο οἰκονομικό έντυπο, ὄχι τῆς Ἀριστεράς.
Ἀνεξάρτητα ἄν συμφωνεῖ κανείς
μέ τίς-σχετικές ἀντιλήψεις τοῦ κ.
Τασσόπουλου, εἶναι φανερό ὅτι
τά σημεῖα αὐτά κριτικῆς γὂρίσκονται ἔξω ἀπό τό θέμα του,
πού εἶναι κύρια ἡ «ἐλληνική 61.0μηχανία».
Παρ’ ὅλα αὐτά, ὁ συγγραφέας
κατόρθωσε, σέ μεγάλο ὃαθμό, νά
διαχωρίσει τήν κατά τό δυνατό
ἀντικειμενική παράθεση τῶν
στοιχείων, ἀπό τήν κριτική θεώρηση πού γίνεται μέ 6άση τίς δικές του θεωρητικές ἐκτιμήσεις.
Ἐδῶ θ“ά πρέπει νά τονιστεῖ ἡ μεγάλη ἱκανότητα πού δείχνει δ
συγγραφέας στό χειρισμό τῆς
μαρξιστικῆς ἀνάλυσης. "Av καί
εἶναι δυνατόν νά ἀκουστοῦν ἀρκετές ἀντιρρήσεις γιά τίς ἀπόψεις
του καί ἰδιαίτερα γιά κεῐνες πού
ἐκθέτει στά συμπεράσματά του,
δέν μπορεῖ νά ἀμφισὸητηθεῖ τό
ψηλό ἐπίπεδο τῆς μαρξιστικῆς
μεθοδολογίας, ἀλλά καί τῆς ἐπιστημονικῆς δεοντολογίας πού
χαρακτηρίζει τήν ὅλη μελέτη.
Γ ιά ὅλους τούς λόγους πού
ἀναφέραμε πιό πάνω, ἀλλά καί
ἐξ αἰτίας τῆς ἐλλειψης ἄλλων
ἀξιόλογων μελετῶν στό σχετικό
θέμα, πιστεύουμε ὅτι αὐτή ἡ ἐργασία θά μπσρσῦσε νά χρησιμο-

ποιηθεῖ σάν ὅασικό ἐγχειρίδια
καί ἰδιαίτερα γιά ὅσους μελετητές
ἐνδιαφερονται νά ἀσχοληθοῦν μέ
τά προὸλήματα τῆς ἐλληνικῆς
ὄιομηχανίας.
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ΓΚΟΥΛΙΕΛΜΟ ΓΚΟΥΛΟΤΑ
Κωμωὸίες καί Δράματα τοῦ Γάe256: Ὀὸυσσέας, Ἀθήνα 1979
“Ο συγγραφέας ιαὐτοῦ τοῦ 61.ὀλίου στηριγμένος οτήν ἐμπειρία
του σάν ψυχολόγσς - συμθουλος
σέ θέματα οἰκογενειακῆς θεραπευτικής, ἔγραψε γιά ὅλα ἐκεῖνα
τά ζευγάρια «πού δέν πᾱνε
καλά», - ἀντιμετωπίζοντας μέ
χιοῠμορ τήν ἀσυνεννοησία καί
τήν ἐχθρότητα, πού συχνά ἀναπτύσσεται, κατά τή συμῧίωση, Μέ
τά σκίτσα τοῦ Ἀλφέντρο Κιαπόρι δημιουργεῖται μιά ἀμεσότητα σέ σχέση μέ καταστάσεις
πού οἱ περιγραφές τους διαφορετικά θά ἔχαναν τό στὸχο τους.

Mé λίγα λόγια, ἀξίζει νά διαδαστεῑ καί γιά τήν εῦθυμη ἀλλά
καί γιά τή σοὸαρή του πλευρά,
αὐτό τό 6ι6λίο.
BEHRANG

Ἰράν - ὁ ἀδύνατος κρίκος
Μετ; X. Σταματοπούλου - Γ. Kaραμπελιᾶς

Ἐκὸ.· «Σίσυφος», Ἀθήνα 1979
Τιμώντας τή μνήμη τοῦ ἀφανισμένου ἀπό τή ΣΑΒΑΚ συγγραφέα Σαμάντ Μπεχρανγκί, ἡ
ὁμάδα τῶν Γάλλων καί Ἰρανῶν
ἀγωνιστῶν κού ἐγραψε αὐτή τήν
πολύ σημαντική μελέτη - κυκλοφόρησε στήν Γαλλία φέτος τό
Φλεὸάρη - ἐπιδίωξε νά ἀναλύσει
μέ στοιχεῖα (ἀπό τήν οἰκονομία,
τούς θεσμούς καί τά ἰδεολογικά
ρεύματα τοῦ Ἰράν) ὅσα οὔτε ἡ
εὔκολη - καί ᾱμεσα ἀπορριπτική
καταγγελία, ἐξ αἰτίας τοῦ ἀναχρονιστικοῦ ἰδεολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ τῆς ἐπανάστασης στή χώρα
αὐτή, οὔτε καί ἡ μυστικιστική
ὑποδοχή καποιων διανοούμενων,
ἐπιχείρησε. Χρήσιμος ὁ συστηματικός αὐτός ὁδηγός γιά ὃπουον
θέλει νά κατανοήσει, σέ κάποιο
μέτρα - πέρα ἀπό τίς ἐπικαιρικές
ἀναλύσεις - ὅσα ωμὸαίνουν
στήν ταραγμένη Περαία τοῦ σήμερα.
ΠΙΚΑΣΟ
Τά γραφτά του
Ἐπιμ.· Μάριο ντέ Μικέλι
Μετ. ἀπό τά ἰταλικάῑ Εἰρ. Ζερὸοῦ
Παραδολή ἀπό τό γαλλικό.· T.
Ζωγράφος - Ἑλ. Ξανθοπούλου

Ὑλικά σκόρπια ἀπό συνεντεύξεις, συζητήσεις, ἀλλά καί ποιήὲ
ματα τοῦ Πικάσο καί τήν κωμωδία του «Πῶς πιάσανε τόν πόθο
ἀπ’ τήν οὐρά», συγκεντρωμένα
ἀπό τόν Ἰταλό κριτικό τέχνης ντέ
Μικὲλι, ἀπεικονίζουν τήν πολιτική καί ἀνθρώπινη κοσμοθεωρία
τοῦ ζωγράφου καί ἀποκρυπτογραφοῦν τήν προσωπικότητά του.

eAPMANTO BEPNTIAIONE
ΊΙῖΞΒΔςῗεθνές Συνέὸριο Σημειωτικῆς καί Ψυχανάλυσης τοῦ Μιλάνου, Νοὲμόριος 1977.
Μετ.· Καίτη Χατζηὸήμου - 'IovλιὲτταΙΡάλλη, Μέρος A’, τόμοι A’
ζιὲλὸὶῗ .«I. Χατζηνικολῆ»

Ἀθήνα 1979

Σύνεδρσι; Φρανσουάζ Ἐλιέ,
Βίκτωρ Φαίνμπεργκ, ΜπερνάρἈνρί Λεὸύ, Πώλ Μαυίς, Ἀλαίν
Κοέν, Οὑμπέρτο Σίλόα, Φιλίπ
Σολλέρ, Ἀρμάντο Βερντιλιόνε,
Σλάὸοζ Ζίζεκ.
Θέματα πού συζητοῡνταιῑ Οἱ
Γυναῖκες καί ὁ Φασισμός. Ἡ
Κρατική Βία, Σοσιαλισμός καί
Βαρὸαρότητα, Βία καί Ψυχαναλυτική Τεχνική, Ἀναφορικά μέ
τήν «Πολεμική Τέχνη» τοῦ Μακιαὸέλι, Βίαιες Καταστάσεις, Ἡ
Ψυχανάλυση ἔχοντας ἀσελγήσει
πάνω στόν Μαρξισμό διάζεται
καί ἡ ἴδια χωρίς νά ξέρει κανείς
ἀπό τί. Ψυχανάλυση ἦ Πολιτική
- Ἀναφορικά μέ τίς περιπέτειες
τῆς θεωρίας τοῦ Γιούνγκ, Δοκίμιο πάνω στήν σταλινική «Ἑρμηνευτική».

ΜΙΛΤ. Ι. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Ἀνατομῐα τῶν προὸλημάτων τοῦ
Ροὸιακοῦ τουριομοῦ
Ἀθήνα 1978
Πρόκειται γιά πολὺ ἀξιόλογη
μελέτη πού όσο καί ἄν ἀναλύει —
μέ πολύ γνώση καί σέ κάθε λεπτομέρεια - τά προόλήματα ἑνός
«τοπικοῦ» τουρισμοῡ, προσφέρει
πολλές χρήσιμες παρατηρήσεις
που θὰ εἶχαν γενικότερη ἰσχὺ γιά
ὅσους πραγματικά ὲνδιαφέρονται
νά γνωρίσουν καί νά λὺσουν τό
σύνθετο πρόόλημα τοῦ τουρισμου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ
Συνοπτική ὅιόλιογραφία Γ ιάννη
Ρίτσου.
ΜπίρἜκὰ· «Μαντατοφόρος»,
μινχαμ I978.
“Η περιοδική ἐκδοση τῆς σχολῆς Ἑλληνικῶν καί Ρωμαϊκῶν
σπουδῶν τοῦ Πανεπιστήμιου τοῦ
Μπίρμινχαμ (τεῦχος 12, Μάιος
’78) περιλαμόάνει ἐξ ὁλοκλήρου
τήν ἀξιόλογη ὅιὸλιογραφική δουλειά τῆς Μακρυνικόλα. Τό ὑλικό
ἐδῶ εἶναι ἐπιλογή ἀπό μιά πιό
διεξοδική ὅιὸλιογραφική ἐργασία
γιά τόν Γ. Ρίτσο καί περιλαόαίνει
τά ἀκόλουθα μέρη; Α’ Ἔργα, τοῦ
Γ. Ρίτσου, Bf Μεταφράσεις, Γ’
Μεταφράσεις ἔργων τοῦ ΓΡ. σέ
ἀλλες γλῶσσες καί Δ’ Μελέτες κρίσεις - πληροφορίες. Περιλαμ6άνεται ἀκόμα πίνακας ὀνομάτων καί τίτλων. Στήν ἀρχή καταχωρεῖται ἕνα σύντομο 6ιογραφικό σημείωμα πού σύνταξε ὁ
Χρῖστος Ἀλεξίου.

Β. SHKLOVSK Y
B. EICHENBA UM

Γιά τόν Φορμαλισμό
MET: B. Λαμπρόπουλου
N. Καλταμπάνου
Ἐκό; «Ἔρασμος», Ἀθήνα I 979

Στόν τόμο περιλαμὸάνεται τό
δοκίμιο τοῦ Σκλόὸσκι, «Ἡ ἀνάσταση τῆς λέξης» (1914) καί τό
δοκίμω τοῦ Ἀιχενμπάουμ, «Ἡ
θεωρία τῆς Φορμαλιοτικής Μεθόὸου» (1926). Εἶναι καί τά δυό
οημαντικά κείμενα τοῦ ρώσικου
φορμαλισμοῦ - πού τόσο πρώιμα
ὃιαμόρφωναν μιά νέα κριτική
στάση γιά τή λογοτεχνία καί τήν
ἄλλη καλλιτεχνική δημιουργία.
ΓΙΟΥΡΙ ΤΡΙΦΟΝΟΦ
Ὄλγα ἥ μιά ἄλλη ζωή
Μετ; Τασ. Καραὶσκάκη
Ἐκὸ.· «Ὀδυσσέας», Ἀθήνα 1979

Ἡ «“Ὀλγοι» εἷναι τό καλύτερο
ἴσως 6ι6λίο τοῦ Τριφόνοφ ἀπό
τόν «ἀοτικό κὺκλο» του, Γ ύρω
ἀπό τήν κεντρική ήρωίδα ξετυλίγεται ἡ ἠθική τῆς καθημερινότητας καί καταγράφονται ἔξονυχιστικά ἡ ψυχολογία μιᾶς κοινωνικῆς ὁμάδας καί οἱ διαπροσωπικές σχέσεις· ὅλα αὐτά ἔχουν μιά
σαφή ἀναφορά στίς μεταδολές
τῆς κοινωνικῆς ζωῆς 01:0 Σοόιε_ τική ’Ένωση, τήν ἱστορία καί
τούς θεσμοὺς της.
ΚΛΩΝΤ ΛΕΒΙ-ΣΤΡΩΣ
Θλιόεροί Τροπικοί
MET.‘ Βούλει Λούόρου.
Ἐκὸ.· «I. Χατζηνικολῆ»
Ἀ θήνα 1979

Ἡ, ἔστω καθυστερημὲνη, ἔκὸοοη στά ἑλληνικά τοῦ διόλίου
τοῦ Κλ. Λε6ί-Στρώς, ἀποτελεῖ
ἕνα ἐκδοτικό γεγονός. Ἀπό τίς
πιό οὐοιαστικές - καί μέ ποιητική εὐαισθησία καί ὁιεισδυτικότητα γραμμένη - μελέτες τοῦ μεγάλου ἔθνολόγου, ἀναλύει τή
«φθορά» ἀπό τίς πολιτισμικές
καί οἰκονομικὲς ἐπεμὸάοεις τοῦ
προηγμένου κόσμου, οτίς πρωτόγονες κοινότητες. Καί μαζί,
καταδείχνει ἐκεῖνες τίς ἄλλες πολιτιομικὲς ποιότητες που χάθηκαν γιὰ τούς «προηγμένους»,
ἀλλὰ εἶναι καί τό μήνυμα ἀπό
τούς «πρωτόγονους».

Σάτιρα καί πολιτική στή Νεώτερη
Ἑλλάὸα. Άπό τόν Σολωμό ὥς
τόν Σεφέρη.
’Έκὸ; «Ἑίαιρεία Σπουὸῶν» σχολῆς Μωραΐτη, Ἀθήνα 1979

Στόν τόμο ἔχουν συγκεντρωθεῑ
οἱ ἔντεκα ὁμιλίες πού ἔγιναν οτά
πλαίσια τῶν περσινῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἑταιρείας Σπουδῶν.
Ἡ συλλογική αὐτή θεώρηοη,
πού ξεκινάει ἀπό τό Σολωμό καί
φθάνει ὥς τό Σεφέρη, περιλαὸαί-

νει τίς μελέτες; Ἑλένη Τσαντσάνογλου; Διονύσιος Σολωμός, Π.
Μουλλᾱ; Ἀλέξανδρος Σοῦτσος,
, Δ. Σπάθηῑ Μιχάλης Χουρμούζης,
Ν. Τζουγανάτουῑ Ἀνδρέας Λασκαράτος, Α. Ἀγγέλουῑ Ἐμμανουήλ Ροῑὸης, T. ’Βουρνᾶῑ Ἡ δημοσιογραφική 001190,. Ξ. Κοκόλη; Κωστής Παλαμᾶς, Π.
Δάλλα; Κώοτας Βάρναλης, T.
Πατρίκιουι Κώστας Καρυωτάκης, Γ . Σαὸὅίδηε Γιῶργος Σεφὲρης καί Κ.Θ. Δημαρᾱ; Ἀπό τή
σάτιρα οτήν εὐθυμογραφία.
ΣΤΕΦ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
Οἱ Ντεγκτσῆὸες καί ἄλλα ὁιηγή12:3. A2,.Θεσσαλονίκη 1979

Οί ντεγκτσήδες, εἶναι οί καπνεργάτες στοι6αδόροι τῆς παλιᾱς ἐποχῆς καί ἀποτυπώνονται
οτό ὄιὸλίο, μέ ζωντανή γλῶσσα ποὺ τήν χαρακτηρίζουν ὅλα τά
στοιχεῖα τοῦ προφορικοῦ λόγου στήν καθημερινή, σκληρή τους
πραγματικότητα. Μεταφερόμαστε
01:0 παλιά καπνομάγαζα τῆς
Ξάνθης, τοῦ μόχθου καί τῶν κοινωνικῶν διεκὸικήσεων.

ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΔΑΝΘΗ ΣΚΟΥΝΑΚΗ
Ἀμφί- Ἀμφισὸήτηση- Ἀμφί
Ἐκὸ.· Ὀὸυσσέας

Παρουοίοι μιᾶς νέας ποιήτριας
μὲ ἀξιοπρόσεχτο, διεισδυτικό
6λὲμμα, ἔντονο αἰοθησιασμό καί
λυρική γλώσσα πού τείνει σέ μιά I
σημαντικὴ ἑπίτευξη.
Ἰὃιαίτερα τά εἰκονογραφήματα, μᾶς φέρνουν σέ ἑπαφή μ’
ἕνα λόγο ἐξεγερμὲνο, πού διοχε-

τεὺει, σέ μιά σειρά ἔντονα’
προοωπικά διώματα, μιὰ οτάοη
κριτική ἀπέναντι οτόν τρόπο
ζωῆς πού περιόάλλει καί προσπαθεῐ νά δεσμεὺσει τό δημιουργό.

ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΚΚΑΣ
Κριτική θεώρηση τοῦ ἔργου του.
Ἐκὸόσεις.· Κέόρος, 1979
Πρόκειται γιά ἔναν ὁπωσδήποτε πολὺ ὲνδιαφὲροντα τόμο,
οτόν ὁποῐο εἶναι συγκεντρωμένες
ὅλες σχεδόν οἱ κριτικές πού
γράφτηκαν γιά τόν πρόωρα χαμὲνο σπουδαῖο μεταπολεμικὸ πεζογράφο μας, Μάριο Χάκκα. Οί
κριτικες αὐτὲς, ἀλλά καί ὅλα γενικά τά κείμενα τοῦ 6ι6λίου, τυπωμὲνες κατά τή σειρὰ τῆς δημοσίευοής τους, παρέχουν οτόν
ἀναγνώοτη τή δυνατότητα νά
διαπιοτώοει τήν ὅλη ἔξελιξη τῆς
κριτικῆς θεώρησης τοῦ ἔργου τοῦ
Μ. Χ. ἀπό τή στιγμή ΐῆς πρώτης
ὲμφάνισής του καί μέχρι τοῦ θανάτου του, ὃγάζοντας ἔτσι χρήσιμα συμπεράσματα καί γιά τήν
ἴδια τήν κριτική λειτουργία στήν
Ἑλλάδα καί γιά τὸ ἓργο τοῦ συγγραφέα.

yraÿ'ra‘v
nau σκεφνεναι
εἉεύθερα μ
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O Τό ἄρθρο μας στό 138 τεῦχος ἔὸωσε τήν ἀφορμή γιά τά ὁυό
γράμματα πού ἀκολουθοῦν.
Ἔὸινε, ἴσως, τήν ἐντύπωση ὅτι
περιοριζόταν στα γεγονότα τῆς
Νομικῆς. Γιά μᾶς, πάντως, τά
ἐπεισόδια ἐκεῖνα ἦταν μιά ἁπλῆ
ἀφετηρία. Πρόθεσή μσς ἦταν νά
ἐπισημάνουμε μερικά φαινόμενα
μέ γενικότερη σημασία καί νά roνίσουμε ὅτι ὁέν πρέπει νά ἑρμηνεύουμε μέ ἁπλουστευτικσύς
ἀφορισμούς ’τάΧ σύνθετα καινούρια προὸλήματα.
Τά γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου
ἧρθαν λίγο μετά ἀπό αὐτό τό ὁημοσιέυμα καί σέ ἐκεῖνα ἀναφέρονται οἱ ὑπόλοιπες ἐπιστολές.
Δέν θά ἔπρεπε νά παραλείψουμε νά ἀναφέρουμε κι ὅσα ὁ κ.
Π. Κούτουλας ἔγραψε γιά τό
ANTI στό «Ριζοσπάστη» (24/11),
ἀναφερόμενος στό παραπάνω
ἄρθρο. Ἀπορρίπτουμε, ὅέὸαια,
γιά μιά ἀκόμη φορά τήν μέθοὸο
πού συγχέει γεγονότα, ἀναφορές
καί ἡμερομηνίες. Χρησιμοποιεῖ
π.χ. τό ἄρθρο μας πού γράφτηκε
πρίν ἀπό τήν πορεία τοῦ Πολυτεχνείου γιά νά τό συσχετίσει ταχυὁακτυλουργικά μέ τήν πορεία

I -.-- . .

·-·ὲ·.ὶ;-;.αζι ’“ 1
ἐκείνη. Κάνει εὐρύτατη χρήση
συνοπτικῶν χαρακτηρισμῶν γιά
16 «ἀστικό ANTI», ἀλλά ὁὲν
ἀπαντάει στό ὅασικό γιά μᾶς
ἐρώτημα.Φάνηκε πιά - καί ὃμολογήθηκε
- ὅτι ἕνα τμῆμα τοῦ φοιτητικοῦ
κινήματος καί μαζί τους καί μερικοί ἐργάτες συνὸικαλιστές,
προσχώρησε στήν ἰὸέα ὅτι ἡ ἀποὸεχτή ἀπ] ὅλους καί ἀναγκαία
περιφρούρηση ἐκὸηλώσειυν εἶναι
ὁυνατό νά κατολισθήσει σέ ἐνεργητικές πράξεις ἀστυνόμευσης
καί πολιτικῆς χαλιναγώγησης.

Ἔτσι, ὁημιουργήθηκε ὁ καινοφανής ὅρος «αὐτοῦπεράσπιση»
πού προσφέρει ἐπικίνὸυνα περιθώρια ὁιεύρυνσης καί προκαλεῖ
ἀνησυχητικούς συσχετισμούς.
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Ἀγαπητοί συντάκτες τοῦ ANTI,
Διαόἀζοντας τό άρθρο σας
«OI ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ», τεῦχος
138. σκὲφθηκα, ἄν πραγματικά ὁ
ὑπεύθυνος πού 16 ἔγραψε πήρε
σάν ἀφορμή τά γεγονότα, πού
ἒγιναν στό Πολυτεχνεῖο μετά τὴ
συγκεντρωση τῆς ΕΦΕΕ ἤ ὁ σκοπός του ἦταν νά κόνει αὐτή τήν
τοποθετηση - ἐπίθεση μὲοω τοῦ
ἄρθρου, στήν ΕΦΕΕ καί κάποια
νεολαία καί ὅρήκε τήν πιό ἀκατάλληλη περίπτωση, γιατί φάνηκε
ὁπωσδήποτε ἀπληροφόρητος καί
ἀπών ἀπό τά συγκεκριμὲνα γεγονοτα. ’

Θά προσπαθὴσω νά ἀπαντήσω,
παίρνοντας σάν σειρά αὐτή τοῦ
ἄρθρου σας.
Κατ’ ἀρχὴν μιλᾱτε γιά ἕνα v50
φαινόμενο που παρατηρεῖται τελευταῖα στό φοιτητικό χῶρο μὲ
τίς γνωστες ὁμάδες τῶν «αὐτονόμων», «ἀναρχικῶν» κά. καί τίς
ενεργειὲς τους πού ἔρχονται 05
ἀντίθεοη καί 05 ἀντιπαράθεση μὲ
αὐτες τίς ΕΦΕΕ.
Θέλω νά ἑπισημάνω ὅτι τό
φαινόμενο γενικὰ ἔχει ἁρχίσει
εδὼ καί 5 χρόνια καί ἔχει σάν
χῶρο λειτουργίας μιά γνωστὴ
πλατεία πίσω ἀπό τό Πολυτεχνεῖο. Πράγματι. ὑπάρχει αὐτὴ ἡ
μερίδα τῶν νὲων καί φοιτητῶιν
πού τόν τελευταῖο καιρό ἔχει κάπως καὐτοπεριθωριοποιηθεῐ»,
γιατί μέσα τους ἄρχισαν νά μπλὲκονται πολλὰ «φρικιό» καί ἀρκεroi χαφιὲδες τῆς ἀστυνομίας καί
τῆς ὑπηρεσίας διώξεως ναρκωτικῶν (οἰ τελευταῖες 05195; εἶναι
γνῶμες τῶν ἰδίων).
’Ὀλα τά παραπάνω ἐπαναστα’τημὲνα, ὲνὰντια στό κατεστημενο,
παιδιά εἷμαι σίγουρος πώς θά 16
ξαναδοῦμε στήν ἐρχόμενη ἐκδήλωση τῆς ΕΦΕΙΞ γιά τό Πολυτεχνεῖο κρατώντας ρόπαλα, ἁλυσίδες κλπ., που 66 16 στρέψουν
στήν ἀρχή ἐνάντια στίς ἁλυσίδες
τῆς ΕΦΕΙΞ καί μετά ἴσως πετάξουν καί καμιά μολότωφ στά
ΜΑΤ. Ἔτσι καί τὴν ΕΦΕΕ θά

ὁ καημενος ὁ Μπακοὺνιν θά
μπορεῐ νά κοιμᾶται ἥσυχος. Καί
αὐτό γιατί σ’ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη τά παιδιά αὐτά εἶναι οἱ
γνήσιοι «ἀναρχικοί». Τύφλα νά
’χουν οἱ Μπάανχοφ καί οἱ Πόλε
μπροστά τους. Τό πέρασμά τους
μυρίζει ἒντονα ἐπανάσταση, ὲκτόνωοη... καί λίγο γάλα ἀπό τὴν
μαμάκα τους. Κατά τά ἄλλα, οί
περισσότεροί τους - ὄχι ὅλοι ὅταν συλληφθοῦν καί ἀπολογηθοῦν οτή δίκη, σίγουρα θά ποῦν
ὅτι 65v εἶχαν καμιά ἰδὲα γιά τά
ἑκάστοτε γεγονότα καί ἦταν
ὁπωσδήποτε περαοτικοί. (Βλὲπε
ἀπολογίες τῆς τελευταίας δίκης).
Ἀλλά. ἂς δοῡμε καί λίγο τά
συγκεκριμένα γεγονότα τῆς Πεμπτηε.
Ὁμάδες ἀναρχικῶν, μετά τή
συγκεντρωση, κατευθύνονται
στήν Τοσίτσα καί χωρίς λόγσ 69’ χίζουν τήν πολιορκία - ἐκτόνωση,
ἐνὰντια στοὺς φοιτητές τοῦ
Ε.Μ.Π. Νεράντζια μὲ ξυραφάκια

Ικαί 115195; κατευθύνονται 016
κεφάλια τῶν φοιτητῶν. Ἡ 51361ξία σας 65v μιλάει καθόλου γιά
σωματικὴ δία μπροστά στό γεγονός αὑτό. Καλῶς ἤ κακῶς τό
ΣΟΣΣΕΜΠ κλείνει τίς πόρτες,
ὥσπου 05 λίγο φθάνουν τά ΜΑΤ.
Οἱ περισσότεροι «πολιορκητὲς»
φεύγουν καί μία ὁμὰδα γύρω στά
20 ἄτομα μὲνει οτή Στουρνάρα.
Ἀνάμεσά τους δύο-τρεῖς ἀρκετά
γνωστοί καί οἱ ὑπόλοιποι «ἀναρχικά παιδάκια» ἑφηὸικῆς ἡλι-κίας, πού οὔτε στήν κατηγορία
τῶν φρικιῶν 65v 66 τούς ἒόαζε
κανὲνας. Εἶχες τὴν ἐντύπωοη ὅτι
ἓπαιζαν πόλεμο, ὅπως 0L μπόμπιρες τῆς γειτονιᾱς. Νά ὅμως πού
ἀνάμεσα 0’ ὅλους αὐτούς ὑπῆρχαν καί μερικὲς φάτσες, πού μόνο
«ϋποπτες» Θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν καί ὁπωσδήποτε
προδοκατόρικες. Αὐτοί καθοδηγοῦσαν τήν ὅλη πολιορκία καί
ἔκαναν μάλιστα καί ἐπιθέσεις στά
παρατεταγμένα ΜΑΤ καί στίς
κλοῦὸες. Δὲν ξὲρω τί παθαίνουν
αὐτές τίς ὧρες τά MAT, ἀλλά
ρεζιλεψουν καί τό κράτος 66/ τούς πιάνει μιά ἀνικανότητα
καταλύσουν, ἀλλά καί θά μπο- δράσης. Καμιά ἀντίδραοη. Ἀρροῦν v6 κοιμοῦνται ἥσυχοι στίς» γότερα ὅμως, ὅταν δοθεῖ τό σύνφτωχοκαλὺὃες τους, ξὲροντας ὅτι θημα τῆς ἐπέμὸασης, 66 16 δοῦμε

νά πέφτουν με λύσσα ἐπάνω στήν
πόρτα τῆς Στουρνάρα καί νά
χτυποῦν μία κοπὲλα πού 6910116—
ταν μπροστά. Ἀπὲναντί τους
ἀκριὸῶς, οἱ γνωστὲς ὓποπτες φάτσες, ἀκόμα με τά ρόπαλα στά
χὲρια νά κοιτᾶνε.
Συγκεκριμενα γνωοτός
τραμποῦκος - τόν εἶδαν ὅλοι πού φοροῦσε καρώ πουκάμισο
κόκκινο, χοντρός καί ξανθός
(σγουρά μαλλιά)πρωτοστάτησε σ’
ὅλα 16 ἐπεισόδια, συνελήφθηκε
γιά μιά στιγμὴ ἀπό τήν ἀστυνομία καί ξαναφὲθηκε ἐλεύθερος.
Τήν σκηνή τήν εἶδαν ἀρκετοί
φοιτητές καί ἀνάμεσά τους καί
πολλοί τῆς B’ Πανελλαδικῆς (πιστεύω ἀτράνταχτοι μάρτυρες για
τό ANTI), πού ὅρίσκονταν στά
παράθυρα τοῦ Πολυτεχνείου.οτὴ
Στουρνάρα. Φυσικά, οὔτε αὐτός,
οὔτε καί οἱ ὑπόλοιποι δύο-τρεῖς
φάνηκαν στό δικαστήρια. Γιά
μένα, καί γιά ὅλους τούς φοιτητὲς
πού παρακολούθησαν τά γεγονότα, ἦταν σίγουρα π ρ 0 6 o κ άτ ο ρ ε ς. Αὑτό τό 1109065—
χθηκαν καί ὅλα 16 μὲλη ὅλων
ἀνεξαιρὲτως τῶν παρατάξεων,
ἀκόμα καί «ἀναρχικοί» πού 69(οκονταν μπροστά. Φυσικά, ἄν
θέλετε μέ 1110153515, γιατί 66 5111καλεσθεῐτε ὁρισμένες ἀποφάσεις
σχολῶν τῶν ἑπομένων ἡμερῶν
πού «καταδικάζουν τὴν τακτική
ουγκεκριμενης νεολαίας κλπ.»
στά συγκεκριμένα ἐπεισόδια. Σίγουρα ὅμως ἑδῶ μυρίζει... καπέλωμα. Πρέπει νά ξὲρει τό
«ANTI» ὅτι 01’115; οἱ καταγγελίες
ἀποκλείεται νά παίρνονταν μέσα
6116 γενικές συνελεύσεις. Τό πολιτικό κλίμα τῶν τελευταίων γενικῶν συνελεύσεων στό ΕΜΠ
ἦταν σαφῶς - ὅπως ἔδειξαν οἱ
ἀποφάσεις - ὑπὲρ τῆς «συγκεκριμένης νεολαίας», Κάποιες ἄλλες σκοπιμότητες- μικροπολιτικὲς
σίγουρα, μπαίνουν οτή μέση. Τό
ἵὸιο πιστεύω καί γιά τόν συντάκτη τοῦ ἄρθρου «οἱ προόοκάτορες», πού σχίζει τά ἱμάτιά του
γιά τήν «σωματικὴ δία» τῆς συγκεκριμὲνης νεολαίας μπροοτά 0‘
αὐτούς τούς ἀναρχικούς, ἐνῶ στά
μάτια του 6άζει ὑπερμυωπικά
γυαλιά μπροστά στίς συγκεκριμὲ-

νες πράξεις τῶν «ἀναρχικῶν» καί
τῶν προόοκατόρων, 1101’) 66 πετύχαιναν πολύ καλά τό σκοπό
τους, -ᾰν κατόρθωναν νά ὀξύνουν
1600 τήν κατάσταση, ὥστε νά
ἄνοιγαν οί πόρτες καί νά μιλοῦσε
πάλι ὁ κ. Μπάλκος γιά ènépôqp'l]
σωοτή τῶν ΜΑΤ πού ὑπερασπίζονταν τούς «φοιτητές» καί τά
κτίρια καί τήν περιουσία τοῦ δημοσίου... I
Ἐγὼ συγκεκριμένα ἀπό τίς τελευταῖες παράγραφους τοῦ 696901) 06;... «ΚΙΝΔΥΝΟΣ εἰναι ἡ
ἀνάληψη...» κλπ., καταλαὸαίνω
ὅτι ἡ σωματική 616 πού μιλᾱτε
ἀσκήθηκε οτούς ἀναρχικούς ἀπό
τήν «νεολαία» πού κατηγορεῖτε «ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ» - γιά ἕρ ποντα φασισμό ! !! Πότε
ἔγινε αὑτό στάουγκεκριμένα γεγονότα τῆς Πέμπτης(;) ἀφοῦ σί
πόρτες ἠταν κλειοτέςέ Ἀντίθετα,
ἀπό τίς πέτρες τῶν ἐξω ἀναρχι-

κῶν καί τραμπούκων τραυματί-,
σθηκαν μερικοί φοιτητές 006696.
(Οί πέτρες πετάχθηκαν καί ἀπό
ἀπόσταση 1m ἀπό τά κάγκελα
τῆς πόρτας στίς ἁλυσίδες τῶν
φοιτητῶν). Σ’ αὐτές τίς ἁλυσίδες
ὂρέθηκαν μερικοί «εὔθικτοι»
φοιτητές, πού ζητοῦσαν σώνει
καί καλά ν’ ἀνοίξουν οἱ πόρτες,
ἐντελῶς ἀνεύθυνα, μή ὅλέποντας
τά MAT πού καραδοκοῦσαν μιά τέτοια ὡραία εὐκαιρία - κάπου οτούς γύρω δρόμους, (Αῦτό
φάνηκε, ὅταν πρωτοκάναν τήν
ἐπίθεσή τους στήν πόρτα). Σ’
αὐτή τήν περίπτωση ἐπεκράτησε
σίγουρα ἕνας ἐκνευρισμός μέσα
ἀπό τίς πόρτες καί ἔπεσαν μερικές ψιλές καί ἀπό τούς μέν καί
ἀπό τούς 65. "Av ἐννοεῖται αὐτή
τή σωματικὴ 616, 1615 εἶναι λίγο
ἀστεῖο. Ὅταν ὑπάρχει ἀπόφαση
τοῦ ΣΟΣΣΕΜΠ γιά κλείοιμο τῆς
πόρτας καί μερικοί ἐπιμένουν ν’
ἀνοίξει, παραὸλέποντας τήν ἔξω
κατάσταση καί τήν εὐκαιρία γιά
νέα 1169661601] τοῦ ἀσύλου ἀπό
τά MAT, σίγουρα δέν μπορεῖς νά
συγκρατήσεις ὡρισμένους διαπληκτισμούς καί ἀντεγκλήσεις.
Σίγουρα ὅμως, ἀγαπητό μου
ΑΝΤΙ, ἐδῶ δέν ὑπάρχει καμιά
πρόθεση γιά σωματική 6ία.
Ὑπάρχει μιά αὐθόρμητη ἀντίδραση σέ κάτι ἐντελῶς παράλογο.
Καί ἡ ἀντίδραση αὐτή σίγουρα
ἐγινε ἀπό λίγα ἄτομα - 6911516
ἐκνευρισμένα - καί ἐγινε 11665
119001166516 νά σταματήσουν,
ἀπό τούς ὑπόλοιπους φοιτητές
τῶν ἁλυσίὸων στήν πόρτα.
Γι’ αὐτό πιστεύω ὅτι τό 69690
06; 571v5 κάπως ἀνεύθυνα, χωρίς
τή γνώση τῶν γεγονότων καί μέ
τό σκοπό νά γίνει μιά ἐπίθεοη
οτήν «συγκεκριμένη νεολαία».
Δέν ξέρω ὅμως, γιά ποιό λόγο
δόθηκε τέτοια ὂαριά κατηγορία,
γιά ἐρποντα φασισμό,
στούς φοιτητές πού ὑπεράσπιζαν,
μέ κίνδυνο τήν δική τους σωμα-

ἀνεύθυνα «ἀναρχικά» παιδάκια
καί οτημένοι στήν κυριολεξία
τραμποῦκοι - κανένας σχεδόν
φοιτητής ἀνάμεσά τους - οί
μέν πρῶτοι ἐξασκοῦσαν τά ἐκτονωτικά τους κομπλεξικὰ καθήκοντα, οἱ δέ δεύτεροι καθοδηγοῡσαν μιά καλά στημένη 1190601161016, πού καταδικάσθηκε ἀπ’
ὅλους τούς φοιτητὲς καί τίς πολιτικές -— 1190065011115; δυνάμεις.
(Ἀκόμα καί ἀπ’ αὐτούς πού μιλοῦσαν ν’ ἀνοίξουν οἱ πόρτες).

ριο ἄρθρο ὅχι τόσο γιατί διαφωνοῦμε στά ὅσα σχετικά λέγονται
γιά τούς «ἀναρχικοὺς 119060116τορες», ὅσο γιατί διαλέξατε 5V6
πραγματικά ᾰτυχο παράδειγμα.
Συγκεκριμένα, μιλᾱτε 716
«γραφεῖα καί σπουδαστήρια
ὅπου ἀποδεδειγμένα χουντικοί
καί ἀνάξιοι καθηγητές διεξάγουν
ἄθλιες ἐξετάσεις» καί γιά φοιτηré; πού καταλαμόάνοντας αὐτά
τά γραφεῖα, πετᾶνε τά φύλλα τῶν
διαγωνισμῶν στό δρόμο.

”Οσο γιά τή γενική τοποθέτηση
τοῦ ἄρθρου σας, 1101') εὐνοεῖ τή
δράοη αὐτῶν τῶν παιδιῶν, σημειώνω τά ἑξῆςῑ
Δέν εἶναι ντροπή, οὔτε σύμπλευοη μέ· τήν ίδεολογία τῆς ἄρχουσας τάξης (πού μιλάει γιά
τρομοκράτες) νά καταδικάζεις
συγκεκριμένες ἐνέργειες ὁρισμένων ἀνεύθυνων ὁμάδων, πού σίγουρα ὅλάπτουν τήν ὑπόθεση
πού λέγεται κίνημα. Ἐσεῖς πονηρά στό ἄρθρο σας περνᾱτε
αὐτή τή 6501]: «Κοιτᾱξτε.αὐτοί
μιλοῦν γιά ἀνεύθυνα στοιχεῖα. Τά
ἴδια λέει καί ἡ κυόέρνηση, Είναι
λοιπόν ἀντιδραστικοί». Πολλοί
θεωρητικοί ἔχουν ἀσχοληθεῑ μέ
τό θέμα γενικά τοῦ πραγματικοῦ ἀναρχισμοῦ. Ἀρκετά εἰπε καί ὁ Λένιν. Δέν
θ’ ἀναφερθῶ περισσότερο στό
θέμα.
Πάντως, καλά θά κάνει ὁ εὔθικτος ουντάκτης σας τοῦ ἄρθρου
«οί προδοκάτορες» νά ἔχει μιά
καλύτερη πληροφόρηση πρίν
συντάξει ἕνα ἄρθρο καί κατηγορήσει συγκεκριμένα ὄργανα καί
νεολαῖες.

"Av ἡ ἀναφορά αὐτή εῖναι σχετική μέ τά πρόσφατα ἐπεισόδια
τῆς Νομικής Σχολῆς, ἐπιτρέψτε
μας νά σᾶς ποῦμε κάποιες σκέψεις μας γύρω ἀπό 16 Θέμα.

Εὐχαριστῶ γιὰ τήν φιλοξενία
Ο Σ.Σ. Κάποιες γενικὲς παρατηρήσεις σημειώνονται καί ἀλλοῦ. Ὁ λόγος πάντως εἰναι γιά

Τή σκηνή, φοῧόμαοτε, ὅτι σᾶς
τήν ἐνέπνευσε ἕνα εἶδος ἀντίληψης γιά ἐπιστροφή στήν παιδική
ἡλικία, ὅπου ὁ ἀνήσυχσς ἐφηὸος
ὀνειρεύεται τήν κατάλυοη τῆς
σχολικῆς καί οἰκογενειακής καταπίεοης μέ ἕνα «Blow-up».
’Ὀμως, νομίζουμε 6’11 αὐτά θά
ἦταν ἀντικείμενο ψυχαναλυτικῆς
συζήτησης καί ὅχι θέμα τοῦ κύριου ἄρθρου τοῦ πολιτικοῦ 11591οδικοῦ ANTI. Ἀλλὰ θά μπορούσαμε κι αὐτή τήν ἐκδοχή νά τή
δεχτοῦμε, ἂν τά γραφεῖα καί
σπουδαστήρια πού κατελήφθησαν ’611’ τοὺς «ὀργισμένους» φοιτητὲς ἦταν ὅντως χουντικῶν,
ἔστω καί όχι ἀποδεδειγμένα.
Ἀντίθετα, ἐπρόκειτο γιὰ τά γραφεῖα καί σπουδαστήρια καθηγήτῶν ἀπ’ τούς 1116 οἰκείους στούς
φοιτητές, καί ὁπωσδήποτε ὄχι
χουντικῶν. Ἐκτός τῶν ἄλλων,
παραλείπετε νὰ ἀναφερθεῖτε στό
ὅτι ἀπ’ τά γραφεῖα αὐτά κλὰπηκαν μηχανές προὸολῶν, καθώς
καί ὅτι καταστράφηκαν καί ἄλλα
ὑλικὰ ἐκπαιδευτικοῦ χαρακτῆρα-

TO HOAYTEXNEIO
Ο Ἀπό τόν Ἀλεξ. I". πού ζεῖ
στό Παρίσι πήραμε τό ἀκόλουθο
γράμμα-παρέμὸαση στή συζήτηση
γιά τό Πολυτεχνεῖο (τευχος 138).
Ἀφοῦ σημειώνει πώς ἡ πζήτηση
αὐτή «εἶναι παρηγοριά», συνεχίζει.’
Καί νά ὅμως πού ἀπ’ τή συζήτηση κάτι λείπεις Τά δικά μας
λάθη καί είδικότερα τά λάθη μας
μετά τή μεταπολίτευση. Γιατί ἄν
οἱ ὃιαδικασίες τοῦ κινήματος καί
τοῦ Νοέμὸρη μᾶς έμαθαν νά μιλᾶμε όχι σάν τά μεταπολιτευτικά,
κομματικά κσσετόφωνα, γιατί ἂν
ἡ ὃικιά μας συνείδηοη ἀρνιέται
τή μεμψιμοιρία καίτή διανοητική
00616 τῶν συντηρητικῶν τοῦ
ἀριστεροῦ κατεστημένου μπροοτὰ στά δικά τους λάθη, γιατί ὄιν
προπαντός φίλοι, θέλουμε νά
ἀφοπλίσουμε τήν κομματική ἀρ6ύλα πού ξεχύνεται μετά τή ουζήτηση, ξεθάόοντας παλιές στάσεις κομματικοῦ πατριωτισμοῦ
(Ποιός τά λέει, αῦτός; αὐτός πού

,τότε 716 16 κόμμα ἔκανε αὑτάέ
καταλαόαίνετε...) πρέπει νά ’μιλήσουμε γιά τά δικά μας λάθη.
Πρέπει νά μιλήσουμε;
. Γιά τήν ἀφέλεια μας νά ἐμπιστευθοῦμε ἐν λευκῶ τούς ἀποτυχημένους τοῦ κινήματος, πού τόσες φορές, ἀκόμα καί μέ τό ντουφέκι στό χέρι ἀπέτυχαν· τήν ἀγαθοσύνη μας νά τούς’ δώσουμε
ἄλλη μιάν εὐκαιρία. Σέ ποιούς;
Σ’ αὐτούς πού τόσα χρόνια τώρα
τά παθήματα δέν τούς ἐγιναν μαθήματα, ξεκινώντας ἀπ’ τίς τρισάθλιες ἐσωτερικές διαδικασίες,
μέχρι τή στάση ἀπέναντι στήν
ἄρχουσα τὰξη.
Ο Γιά τήν ἀγαθή μας προαίρεση

«min ψιλές πού ἀνταλλάχτηκαν» ΝΕΟΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
- καί πάνω α’, αὐτό θά θέλαμε νά
προὸληματιστοῦμε ὅλοι μας
ὅτι δηλαδή ἡ κατάληψη, περινά δώσουμε, ἐστω, τόση πίστωση
περισσότερο.
χρόνου
σ’
ὡρισμένους
τῆς
ἡγελαμὸανομένου
καί
τοῦ
πλιάτσιΟ Στό ἴὸιο ἄρθρο ἀναφέρεται
σίας,
μπάς
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μυαλά
κου,
είχε
661110
1161
ἄσκοπο
χακαί τό γράμμα πέντε φοιτητῶν
καί
πολιτική.
ρακτήρα7
ῖδιαίτερα
ὅλαπτικό
716
τῆς φιλοσοφικῆς;
O Γιά τήν ἀπαράὸεκτη συνερ16 0.11. Εἶναι πολύ ἐπικίνδυνο νά
Αγαπητό ANTI,
γεία καί συνενοχή μας πού μέσα
16 θεωρεῖτε ὅλα αὐτά ἀκίνδυνα,
Είμαστε τακτικοί ἀναγνῶοτες
ἀπό μιά διαδικασία 1101') δέν ξέἁπλά καταγγελία τῆς ἀδικίας καί
τοῦ ANTI, φοιτητές τῆς Φιλοσοραμε τί μᾶς γινόταν, ἐπηρεάσαμε
τῆς καταπίεσης καί ὁπωσδήποτε
φικής Σχολῆς Ἀθηνῶν.
ἀῶρώπους στό νά μποῦν σ’ ένα
ἀπαράδεκτο νά χρησιμοποιεῖτε
Στό τεῦχος 69. .138 τῆς 9ης
δρόμο 611' 61101) τὼρα τό νά
ἀνεπιὸεὸαίωτες πληροφορίες γιὰ
Νοεμὸρίου, μᾶς ξάφνιασε τό κὺὂγοῦν εἶναι πολύ δύσκολο. Κι ἄν
νά οτηρίζετε μιά σωστή κριτική,
ἐμεῖς σήμερα έχουμε ξανασυνανπού 5101 656616, τήν ὑπονομεὺετε
τηθεῖ καί μέ είλικρίνεια συζηἀπ’ τήν ἀρχή.
τᾶμε, ὁ παλιός φίλος ήδη κολλάει
M5 τιμή,
τή χιλιοοτή ἀφίσα καταρρίπτονΠέντε φοιτητές
τας τό ρεκόρ του καί 6511 μπορεῖ
Ο Σ. Σ. r'000 καί ἄν τό ἄρθρα
πλέον νά 0' ἀκολουθήσει. Γιατί
φαινόταν πώς εἶχε ἀφετηρία τά
“ γεγονότα τῆς Νομικῆς μετά τήν ἐχει δείρει ἀρκετές φορές τόν
ἀμοιρο ἀριστεριοτή ἐκεῖ, Πατησυγκέντρωση γιά τόν ν. 815, ὁὲν
σίων καί Στουρνάρα γωνία, γιατί
γινόταν σιιγκεκριμένη ἀναφορά έχει πάει καί στή Βαγδάτη σάν
πολύ περισσότερο γιά τίς ἕὸρες
;Γ πού ἀναφέρουν οἱ πέντε φοιτη- ἀντιπρόσωπος τοῦ τμήματφς διεθνῶν σχέσεων. "Av-te τώρα νά
9( τές. Πάντως χαιρόμαστε γιατί
ἔχουμε τήν ὁυνατότητα ἀπό ὲὸιῦ θυμηθεῖ προὸλήματα καί διαφωνίες γιά ν’ ἀποχωρήσει...
τική ἀκεραιότητα, τό Πανεπιστηνά κάνουμε αὐτή ni ὸιευκρίνιοη,
Ο Γιά τήν ἀπαράδεκτη άμὸλυνση
μιακό ἅσυλο, τήν ἴδια στιγμή πού ’
μέ ἀφορμή τό γράμμα τους.
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τῶν πολιτικῶν pug κριτηρίων,
μετά τή μεταπολίτευση. μπροοτά
0‘ αὐτά πού ἀντιμετωπίζαμε, εἴτε
“Αργεντινή λῆόταν, εἴτε «σοσιαλιστική» Ρουμανία, ἑμεῖς πού δέ
συγχωροῦμε τό παραμικρό οτήν
ντόπια ἀστική τάξη. Γιατί κλείσαμε τ’ αὐτιά pug μπροστά στό
λίγο, ἀλλά πολύ σωστὸ πού μᾶς
έλεγε ὁ φίλος δογματικῶς, ἀναθεωρητής, ἀριστεριστής, ἀναρχικός,· μέσα στίς τόσες χοντράδες
του. Ὅτι τοῦ ἀρνηθήκαμε τή συζήτηοη καί κοιτάξαμε τόν -ισμο
πού τόν συνόδευε.
Ο Γιά τό ὅτι δέν σταθήκαμε αὐστηροί καίῖὲἀνελέητοι «ἐντός τῶν
τειχῶν», Ζμπροστόι σέ Τσεχοσλοὸακίες, Ε.Α.Δ.ΙΞ., Κίνες - Πινοσέτ, ἀλλά εἴπαμε; πιό πολλὰ τά
καλά ἀπ’ τά κακά· ἄλλωστε γιά
τήν έπανὰοταση δέν παλεὺουμε
ὃλοι; Δέν πειράζει.
Ο Γιά τό ὃτι τή στιγμή τῆς ἀποκώρησης ἤ διαγραφῆς, ἄν ἐξαιρὲσεις μερικά ἀπ’ τὰ παιδιά τῆς
ΒΉανελλαδικής, ἀφοῦ ἐξηγήσαμε στόν περίγυρο τά παθήματα, αὐτοαπομονωθήκαμε πρός
μεγάλη εὐκαρίοτηση τῆς ἡγεσίαςΓιατί γι’ αὐτήν, ὅπως καί νόι τό
κάνουμε, «τό μοναστήρι νά ’ναι
καλά».
Ο Γιά τό ὅτι έκεῖνες τίς κρίσιμες
στιγμές μετά τή μεταπολίτευοη,
όγαίνσντας μέ μιὰ ἐμπειρία ἀναμέτρησης, δέν ὅὰλαμε τούς ὅρους
pug, ὄντας πανάσχετοι κι έρασιτέχνες μπροστά σιούς ἐπαγγελματίες. Ποιούς; Ἡ συζήτηση γιὰ
τό Πολυτεχνεῖο πιάνει ἀρκετούςῑ
Νέες σχέσεις στό μαζικό κίνημα, νέες καί προωθημένες μορφές πάλης, έκμεταλλευόμενοι τό
συσχετισμό δυνάμεων, νέες σχέσεις στοὺς κομματικούς μηχανισμοὺς, νέες ποιότητες ἀνθρώπινων σχέσεων μεταξὺ pug. Ἀντί
γι’ αὐτά, τί;,έὲγινα Ἀς μή μιλᾶμε.
Μέχρι καί ντιρεκτίὸες γιά τήν
ἠθική διαπαιδαγώγιση θεολογικής ὑφῆς δέχτηκαν μερικοί.
Αὐτά, στή συζήτηση δέ μπαίνουν. Μέχρις ἕνα ὅαθμό δικαιολογημένα, γιατί πιθανόν οἱ 6λοσυροί καί μέ ὀργή παρατηροῦντες, 06 ποῦν;

«Βρέ θεομπαῖχτες, γιά τό Πολυτεχνεῖο σᾶς έὸαλε τό ANTI νά
μιλήσετε καί σείς ὃγάζετε τ’ ἀπωθημένα σας;» Ἀλλά ἂς εἶναι, ὁ
πολιτικός τους ὁρίζοντας στενεύει. (Γειά σου Τόνια...). Ὁ
χρόνος ἤδη ἀρχισε νά μειράει
ἀνάποδα γι’ αὐτούς
O Γιατί σέ λίγο αὐτοί πού έχουν
ἀποχωρήσει καί θά ἀποχωρήσουν
καί ἀποχωροῦν, θόι μετριοῦνται
μέ τειραψήφιους· κι-αὐτοί πού
μπαίνουν, μέ τριψήφιους.

O Γιατί τά πλάνα πλέον δέ θά
πιάνσνται.
O Γιατί μερικά ραντεόοῦ στίς
«έπαφές», δέ θά καθυστεροῦν
μόνο 5 ἦ 10 λεπτά, ἀλλά γιά χρόνια.

Ο Γιατί μερικοί πού πῆγαν νά

πάρουν τσιγάρα ἀπ’ τό περίπτερο
στή μέση τῆς συνεδρίασης, ἀκόμα
νά γυρίσουν.
Ο Γιατί ἀπ’ τίς 10.000 τῆς Kan?
λιθέας τοῦ EAM φτάνουμε στούς
500 τοῦ Ἀκροπόλ.
Τότε οἱ τεχνοκράτες τῶν έγχειριδίων τῆς Ἀκαδημίας θ’ ἀρχίσουν νά καταλαόαίνουν τή
γλώσσα τῶν ἀριθμῶν, μιᾶς καί ἡ
γλώσσα τῆς πολιτικῆς εἶναι για
τούς «διανοουμενάκηδες». Καί
τότε ὅέόαια αὐτός που τοῦ ἀρέσουν τά μηχανικὰ μοντέλα (ἀκου
νά σοῦ πῶ φίλε, τό κόμμα εῖναι
ἕνα τραῖνο, ἄλλοι ἀνεδαίνουν,
ἄλλοι κατεόαίνουν, αὐτό προχωρᾱ πάντα) θά διαπιστώσει ὃτι
έχουν μείνει μόνο οἱ έλεγκτές καί
οἱ μηχανοδηγοί. Ἀντε τότε νά
ξαναθυμηθεῖς, τί; Τό Νοέμόρη
καί τίς ἱερές παραδόσεις τοῦ κινήματος. Αὐτός ὅμως ξέρει τόν
τρόποι Αὐστηρά έργασιοθεραπεία έξορμώντας γιά καινούρια
γραφεῖα, γυμναστήρια, γήπεδα...
κλπ.
Οἱ εὐθύνες μας έξακολουθοῦν
νά εῖναι ὂαριές. Γιατί ἄν 6 χρόνος μετρόιει ἀνάποδα, ἔχει καί
μῆνες, ἔχει nui χρόνια. Νά
ὃροῦμε τούς τρόπους νά ὅοηθήσουμε αὐτούς πού εἶναι μπλοκαρισμένοι μέσα. Ἔχουμε ἄλλωστε,
μιά κοινή εὐθύνη γι’ αὐτό. Καί νά
τό πρῶτα Νά ἀνοίξουμε τά σκασμένα μας στόματα nui να μιλήσουμε. Ἀλλοι τό ’χουν κάνει έδῶ
καί χρόνια. Μιλώντας p‘ ἓναν
τρόπο που αὐτοί ποτέ τους δέν
μπόρεσαν νά μιλήσουν; Μιλώντας πρῶτα γιά τά δικὰ pug λάθη.“
Ἡ ὑπόθεση εἶναι δύσκολη καί
λεπτή μέ δοσμένη τήν έπίθεση τῆς
Δεξιᾱς, πού πέρα ἀπό λόγια,
χρειάζεται καί δράση. Τό ANTI
ἤδη πληρώνει τόν πρῶτο του χαμένο ἀναγνώστη, τόν Δημ.
Φύσσα. "Ag εἶναι. Λέμε καλημέρα
0’ ὅλους τούς ἄλλους φίλους πού
ἀν nui ἐντός τῶν τειχῶν, ἄν καί
ἀγανακτισμένοι γι’ αὐτά πού
γράφουμε, συνεχίζουν νά μᾶς
διαόάζουν ἀπό μαζοχισμό. Ἐλπίξουμε καί σ’ αὐτούς καί στόν
προὸληματισμό τους.

δημιουργηθεῖ ἀπό τήν ἀδιαλλαξία τής κυόέρνησης στό θέμα τῆς
πορείας - μεταμόρφωσε τό ἴδιο
τό ἀδιέξοδο σέ στόχο της πραγματοποιήσιμο. “

"Ag έρθουμε ὅμως στά γεγοv01u:
Ἡ πορεία πρός τήν ἀμερικάνικη πρεσῧεία εἶχε καθιερωθεῖ
μετὰ τό ’74 nui ὁλοκλήρωνε τόν
γιορτασμό τῆς ἐπετείου.
Ὁ ἀγώνας κατά τοῦ φασισμοῦ
δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἀγώνα
έναντια στόι ἰμπεριαλιστικά κέντρα, πράγμα που έκφράξονταν
κόιοε χρόνο μέ τόν συνδυασμό
τῶν τριήμερων έκδηλώσεων στό
Πολυτεχνεῖο καί τῆς πορείας διαμαρτυρίας στήν ἀμερικὰνικη
πρεσὸεία.
Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, ἡ Δεξιά,
στήν προσπὰθειά της νά ὑλοποιηθεῐ τό Πολυτεχνεῖο, τό ἀπογύμνωσε ἀπό κάθε οὐσιαστικό
περιεχόμενο, παρουσιάζοντάς το
ἀπό τά μέσα ένημέρωσης, ὅπως
ἤθελε, καί ἀποσοὸώντας ἀπό τόν
γιορτασμό τό κόμματι «πορεία
στήν πρεσόεία».
Ἡ Ἀριστερά πειθαρχεῖ στήν
ἀπαγόρευση αὐτή, ἴσως γιά νά
διασώσει τό ὑπόλοιπο κομμὰτι
τοῦ γιορτασμοῦ πού Θεωρεῐ ἀρκετο.
Ἔχουμε νά κάνουμε λοιπόν μέ
μιαν ὑποχώρηση τῆς Ἀριστερᾱς
μπρός στήν ἀδιαλλαξία τῆς κυόέρνησης. Μέ ἄλλα λόγια, γιά
«τά δύο ὂήματα πίσω» που ἔλεγε
κάποτε κάποιος. Καί δέν εἶναι
ἄσχημο νὰ γίνονται κάπου-κάπου
αὐτά τά πισωγυρίσματα.
Εἶναι ὅμως ντροπή νά φοὸᾶσαι
νά πεῖς τήν ἀλήθεια στόν κόσμο
nui νά καταφεύγεις σέ τεχνάσματα γιά νά κρύψεις τήν ἀδυναμία σου.

φοῧᾶμαι ότι κινδυνεύαμε νά ξεχάσουμε τελείως τούς φίλους
τούς Ἀμερικάνους.
Δίκαια, λοιπόν, πρέπει νά
ἀναρωτιόμαστε τί σημαίνει αὐτή
ἡ τακτική...
Πρόκειται, ἄραγε, γιά ἀλλαγὴ
στόχου, ἤ καλὺτερα κατάργηση
στόχου, ἤ μήπως ἓχουμε νά κάνουμε μέ ένα κακότεχνο καμου-·
φλάρισμα μιᾶς ἀδυναμίας τῆς
Ἀριστερᾱς;

Εὐχαριστῶ.
Φιλικά
Α, Σ, Κ.

WW
O Ὁ ὁικηγόρος Γ . Τζιῖιιας
ἀναρωτιέται κι αὐτός γιά τόν
χαρακτῆρα τοῦ γιορτασμοῦ τοῦ
Πολυτεχνείου.·

Ἀγαπητό ANTI,
Καί ἡ έφετινή τιμητική μνήμηγιορτασμός τῆς ἡρωϊκῆς ἂοπλης
μαξικῆς ἐξέγερσης τοῦ Πολυτεχνείου μέ κέντρο τούςφοιτητές
καί τούς οἰκοδόμους μ’ έπεισε ὅτι
πρέπει νά ἀλλάξει 6 τρόπος, ἡ
μορφή τῆς έπετειακῆς τιμῆς στή
μνήμη τῶν ἡρώων - ἀφανῶν πιό
πολύ - τοῦ Πολυτεχνείου.
Οἱ ἀναρχικοί μέ τίς μίνι-πλασματικές «Ἑρυθρές Ταξιαρχίες»
τῶν «Ἐξαρχείων», προσπὰθησαν
ἀκριὸῶς νά έκμεταλλευτοῠν τή
ρουτίνα πού γίνεται mu ὁ παραδοσιακός γιορτασμός τῆς θυσίας
τῶν νέων τοῦ Νοέμὸρη 1973.
Βέὸαια, οἱ «αὐτόνομοι»,
«ἀναρχικοί», «ταξιαρχιστές»
ἀντιμετωπίστηκαν μετά τήν αἰφνιδιαστική νίκη τους στήν Noμική πρίν λίγο καιρό, δυναμικά
τοὺτη τήν φορὰ καί ἡ ΚΝΕ τούς
Καί νὰ τί έγινε στόν πρόσφατο έξὺλισε, ὅπως ἔπρεπε, στά μεγαλοαστικά ὅουτυροκρέατά τουςέ...
γιορτασμό τοῦ Πολυτεχνείου;
Τό «ἡ πορεία θά σταματήσει
Ἀλλά γεγονός εἶναι ὅτι τό Ποστό Σύνταγμα», διαδέχθηκε τό «ἡ λυτεχνεῖο γίνεται ὃλο καί πιό
πορεία γιά τό Σύνταγμα», Καί θά. πολὺ ἡ προόολή τοῦ ἀνταγωνιπροστεθεί τελικὰ τό «γιά νά
σμοῡ τῶν ἀριστερῶν -σέ πλατιά
καταθέσει στεφάνι ἡ ΕΦΕΕ οτόν
"evvo:u — κομμάτων.
”Αγνωστο Στρατιώτη».
Οἱ νεκροί ἀγωνιστές τοῦ ΔεΝά, λοιπόν, ἡ ταχυδακτυλουρκέμὸρη κομμουνιστές, τροτσκιΚαλό κουράγιο γία. Ξαφνικά, σκοπός έγινε ἡ πο- στές, σοσιαλιστές, δέν ἔπραξαν
ρεία γιά τό στεφάνι στό Ἀγνωέτσι. Ἀντίθεια, στοιχίθηκαν σέ
Ἀλεξ.Ῑῗ
στο Στρατιώτη, ἀντί τῆς διαμαρἛνας πρώην
ένα πολυφωνικό ένιαῖο ὀλο που
’τυρίας στόν Γνωστό pug Ἀμερι- σάν γροθιά χτύπησε τή στρατιωτική, φασιστική, ξενοκίνητη διΣτόχος μας ἧταν πάντοτε ἡ
κτατορία μέ τό πολιτικό σελοφάν
πρεσόεία τῶν Ἀμερικάνων καί
Μαρκεξίνη.
ὅταν τίς προηγούμενες χρονιές
Οῑ φοιτητές -— σπουδαστές
μᾱςσταματούσαν στό Σύνταγμα, πρέπει μέ τίς έπίσημες πολιτικοξέραμε ὃτι ὁ στόχος παραμένει
συνδικαλιστικές νεολαῖες νά
έκεῐ, πέρα ἀπό τά ΜΑΤ καί τίς
προὸληματισθοῦν γιόι ἄλλης μορΑὗρες καί ὃτι ἠταν ἡ Δεξιά πού .φής γιορτασμό τῆς έπιπείου τοῦ
μᾶς ἔφραζε τό δρόμο. Ἐξ ἄλλου, ἔπους τῶν ἀόπλων τοῦ Πολυτεif μιά μικρή ἀντιπροσώπεία ea χνείου.
ἒφτανε στήν πρεσόεία καί ea Πρέπει τοῦ χρόνου νά μᾶς δείι μεταόίὸαζε «Κείμενο διαμαρτυ- ξουν κάτι ἄλλο, πρίν τό ΠολυτεἈγαπητό Ἀντί,
ρίας». Φέτος ὅμως, αὐτές οἱ διαΣτό φετινό γιορτασμό τοῦ Πονχνεῖο γίνει μουσειακός θεσμός,
μαρτυρίες καταργήθηκαν.
λυτεχνείου γίναμε μάρτυρες μιᾶς
ὅπως θέλει ἡ κυὸέρνηση τῆς
Εὐτυχῶς πού πρόσφατα δηταχυδακτυλουργίας τῆς Ἀριστε«Νέας Δημοκρατίας».
μιουργήθηκε τό πρόόλημα μέ
ρᾶς πού στήν προσπάθειόι της νά
Φιλικά
τούς πυραυλους «Κρούζ», ἀλλιῶς
6ρεῖ διέξοδο στό ἀδιέξσδο - εἶχε
ΓλᾚΜΑΣ

κανο. .

O Ἐξ ἄλλου ἀπό τόν 1".X. —
σπουὸαστή στά ΚΑΤΕΕ, πήραμε
τό γράμμα πού ἀκολουθεῖ καί
ἀναφέρεται στά γεγονότα τοῦ
τριήμερου γιορτασμοῦ γιά τό Πολυτεχνεΐο. Τό ἓνδιαφέρον τῆς
ἐπιστολῆς ὄρίσκεται στό ὃτι.α) ὅεὸαιώνει ὅτι οἱ αὐτόνομοι
εἶχαν προαποφασίσει «νά κάνουν
πράξη (τίς ἀπόψεις τους)». I

Ἡ ΚΝΕ ὡστόσο ἔδειξε ἀπό
τήν ἀρχή ὅτι δένῆὴταν διατεθειμένη νά ἀνεχτεί ἄλλη ἂποψη
πάνω στό θέμα αὐτό. Ἐτσι, τήν
Παρασκευή τό πρωί, μέλη τῆς
ΚΝΕ καί τῆς ΕΣΑΚ ἔδειραν με·
ρικὰ μέλη τῆς ΟΠΑ πού εἶχαν τό
θράσος (ἄκουσον, ἂκουσονῑὲἔ) νά
στήσουν ἓνα ταμπλώ κοντά στή
γωνία Πατησίων καί Στουρνάρα
ὅ) περιγράφει — ἀπό τή ὸική καί 016 ὁποῖο καταγγελαν 16 πατου πάντα σκοπιά - καί ὸίνει νηγύρι πού μόλις εἶχε ἀρχίσει. T6
μαρτυρία γιά τά γεγονότα.
ἴδιο μεσημέρι ἔδειραν ἄγρια τόν
τραγουδιστή Νίκο Ἀσημο, μαζί
μέ μερικούς του φίλους. Τό Σάθ6ατο τό μεσημέρι, ὁμάδα 50
περίπου Κνιτῶν, ἔκτελώντας ένή
τολές μέλους τοῦ Κ.Σ. της, έπιτέθηκε στή γωνία Στουρνάρα καί
Πατηοίων σέ μία δμάδα 5μελῶν
τῆς EKON ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
(Β’ Πανελλαδική), πού διάὃαζαν
μέ ἔναν τηλεὸόα τήν προκήρυξη
Ἀγαπητό Ἀντί,
τῆς ὀργάνωσής τους γιά τό Πολυτεχνεῖο, τραυμάτισαν έναν ἀπό
Πολύ μέ καίει νά σού γράψω
αύτούς καί κατάσχεσαν τόν τηλεμερικά πράγματα σχετικόι μέ τόν
660. Δέκα-ἄτομα πού ἔσπευσαν
«έορτασμό» τῆς 6ης ἐπετείου τοῦ
σέ ὅοήθεια τῶν Ρηγάδων δέν εἰΠολυτεχνείου. Καί αὐτό πού μέ
χαν καλύτερη τύχη. Ἀπό τό Σάθκαίει πιό πολύ εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ περιθώριου (ἀναρχικῶν, 6010 16 ἀπόγευμα ἂρχισε γιά
αύτόνομων κλπ.) αὐτῶν δηλαδή
’τούς αὐτόνομους ἡ νύχτα τοῦ
πού δέν ἔχουν κομματική στέγη,
Ἀγίου Βαρθολομαίου τους, πού
κράτησε μέχρι τήν Κυριακή τό
ἀπό τήν περιφρούρηση τῆς
Ε.Φ.ΙΞ.Ε, (διάόαζε περιφρούρηση ἀπόγευμα. Συγκεκριμένα, τό
KNE). Σὰὃόατο τό ἀπόγευμα ἡ Στουρνάρα
καί
ὅλοι
οἱ
γύρω
δρόμοι
Εἶναι γνωστό ὅτι ἔδῶ καί ἀρἦταν γεμιζιτοι ἀπό διμοιρίες μεκετόν καιρό ἔχει παρουσιαστεῖ
λῶν
τῆς
ΚΝΕ
καί
τῆς
ΕΣΑΚ.
"Av
μέσα στό φοιτητικό κίνημα μία
τυχόν τόλμαγε νά πλησιάσει κα16011 πού ἀμφισὸητεῑ καί ἀρνιένείς μέ ἀναρχίζουσα ἔμφάνιση,
ται τό ἀστικό πανεπιστήμιο, τούς
ἑκτυλίσσονταν
οἱ
ἑξῆς
σκηνές;
θεσμούς του, καθώς καί τό ἐπίσημο φοιτητικό κίνημα μέ τίς δο- Δύο ἤ τρεῖς οἰκοδόμοι τῆς
ΕΣΑΚ πλησίαζαν τό ἄτομο αὐτό
μές του.
καί τοῦ συνιστοῡσαν «νά σπάΣτὸ θέμα τοῦ Πολυτεχνείου.
ἅποψη ὅλου τοῦ κόσμου πού ἐκ· σει». "Av 6 «11906011610909 ἀρφράζεται ἀπό αὐτή τήν τὰση, εἷ- νιόταν νά φύγει μόνος του, τόν
ἀπομὰκρυναν
οἱ
«συνεπεῖς
κομναι ὅτι ἡ ΕΦΕΕ ἔχει καταντήσει
μουνιστές τῆς ΕΣΑΚ καί τῆς
τίς ἐκδηλώσεις τῆς ἐπετείου παΚΝΕ», δαρμένο ἀνηλεῶς. Ἐπίνηγύρια, ὅπου πουλιέται μέ τό
σης
παρουσιάστηκε
τό
φαινόμενο
κιλό «ἀντίσταση», χύνονται
μέλη τῆς ΚΝΕ νά ὑποδεικνύουν
πολλά δάκρυα γιά τούς «ἡρωῖστήν ΕΣΑΚ αὐτόνομους, ἰδιαίκούς νεκρούς μὰς» καί ὅπου
τερα
δραστήριους
στίς
σχολές
καί
ἀφοῦ ἀκούσει 6 κόσμος μερικόι
ἔπαναστατικά τραγούδια καί κά- στή συνέχεια oi Ἐσακίτες νά
τούς
δέρνουν
μέ
λύσσα,
πού
καί
νει 10 ὃήματα πορεία, γυρνάει
τά ΜΑΤ θά τήν ζήλευαν. Τό ἵδιο
στά σπίτια του μέ τή συνείδησή
ὅρὰδυ σέ σύγκρουση πού ἔγινε
του ἥσυχη γιατί ἔπραξε τό ἐπαστό
Μουσείο
μεταξύ
αὐτονόμων
ναστατικό του καθῆκον καί τό
καί μελῶν τῆς ΕΣΑΚ πιάστηκαν
χρέος του ἀπέναντι στούς νε6
αὐτόνομοι
πού
ὁδηγήθηκαν
κρούς. Γι’ αὐτό καί εἶχε ἀποφαδαρμένοι
στήν
ΕΦΕΕ,
προκειμέ-σιστεῐ ἀπό τούς αὐτόνομους νά
νου νά ἀνακριθοῦν. Τήν Κυριακή
δοθεῐ στή φετινή ἐπέ-ιειο μιά
τό πρωί ἡ Στουρνόιρα ἠταν κατειἄλλη διὰσταση, στό 6αθμό πού
λημμένη
ἀπό
μέλη
τῆς
ΕΣΑΚ
πού
αὐτό θά ἠταν δυνατό. Εἶχε συζητηθεῑ λοιπόν καί οἱ περισσότεροι μέ ὑπόδειξη μελῶν τῆς ΚΝΕ συλαμὸόινανε
«ὕποπτα
καί
119060αὐτόνομοι εἶχαν συμφωνήσει νά
κατόρικα»
ἄτομα
καί
μέ
τήν
ὑπάρξει μιά συνεχής παρουσία
τῶν ὁμάδων αὐτῶν στό Πολυτε- ἀπειλή τοῦ ξυλοδαρμοῠ 16 ὑποθάλλανε
σέ
σωματική
ἔρευνα.
χνέῑο, καί προωθώντας τά δικά
Τήν
Κυριακή
τό
ἀπόγευμα
1.500
τους συνθήματα νά κάνουν γνωἄτομα περίπου (Ρ.Φ. B,’ πανελ,.«ὃτές, σέ ὅσο τό δυνατόν περισσόλαδική,
ΟΠΑ,
Αύτόνομοι
καί
ἡ
” τερο κόσμο, τίς ἀπόψεις τους γιά
έπαναστατική πτέρυγα τοῦ
τήν ἐξέγερση αὐτή καί έπιπλέον
EKKE)
κατέὸηκαν
στή
Σολωμού
1'6 προσπαθήσουν νά τίς κάνουν
καί
όγήκαν
στήν
Πατησίων
μέ
πράξη, έπιχειρώντας τήν Κυσκοπό νά πᾱνε στά Χαυτεῐα.
ριακή μιὰ πορεία ὥς τήν ἀμεριΜόλις μπῆκαν στήν Πατησίων
κιὶνικη πρεσὸεία.

όρέθηκαγ κυκλωμένοι ἀπό τό
ΚΚΕ που ῒῡύς έπιτέθηκε ἀπό δυό
μεριέςμὲ TÔ σύνθημα «ἔξω οἱ χαφιέδες ἀπὸ τό Πολυτεχνεῖο». Ἡ
έπίθεση αὖῑή ἀποκρούστηκε καί
μετά ἀπό διαπραγματεύσεις συμ-“
φωνήθηκε V6 ἀνοίξει ἓνας διὰδρομος καί Οἱ αὐτόνομοι, μαζί μέ
ὅσους ἄλλους ἦταν μαζί τους, νά
πήγαιναν ῠτά Χαυτεῖα. Καί ένῶ
οί αὐτόνομοι ἀποδιοργανωμένοι
πλέον καί μόλις 11516 ὂίας 200
ἄτομα ἀπό τά ἀρχικά 1.500, ἔφταναν σῖά Χαυτεῖα, δέχονταν
έπίθεση μέ ρόπαλα ἀπό 500
περίπου μέλη τῆς ΕΣΑΚ. Τό 611
nui μερικῡί αὐτόνομοι εἶχαν κι
αὐτοί ξύλα δέν τούς ἔσωσε ἀπό
τόν ἄγριο ξυλοδαρμό.

Ἀπ’ ὅλη αύτή τήν ὑπόθεση
ἀξιοσημείωτα εἶναι τά ἑξῆς
α) Τά ἄτομα τῆς ΕΣΑΚ πού
ἔκαναν τό πογκρόμ αὐτό σέ 66ρος τῶν αὐτονόμων καί τῶν συμμάχων τους ἧταν σέ ὅλες τίς
περιπτώσεις τά ἴδια.

6) Κανείς τους δέν ἀνῆκε στήν
περιφρούρηῦη τῆς ΕΦΕΕ.
γ) ἘντΟλὲς ἔπαιρναν ἀπό μέλος τοῦ ΚΣ. τῆς ΚΝΕ τό ἴδιο
πάντα πού δέν εἶχε σχέση μέ τό
ΚΣ. τῆς ΕΦΕΕ
6) Ἡ ΕΦΕΕ ὂχι μόνο ἀνέχτηκε ἀλλά καί κάλυψε πολιτικά
αὐτό ré“ πογκρόμ.
Ε) ’0,τι συνέυη περασε στόν
ἡμερήσιο τύπο 06v μικροεπεισό610.
Πιστεύοντας ὅτι τά γεγονότα
αὐτὰ εἶναι πολύ σοὸαρὰ, μιὰ καί
γιόι πρώτη φορά ἡ πλειοψηφία
1013111011111on1) κινήματος ἐφαρμόζει ὠμή τρομοκρατία προκειμένου νά θάψει τήν ἀντιπολίτευσή της καί γι’ αὐτό θέλοντας
νά γίνουν ὅλα αύτὰ γνωστὰ στόν
κάθε πραγματικά προοδευτικό
ἄνθρωπο, γράφω αὐτή τήν ἔπιστολή 06 1116 πρώτη προσπὰθειά
μου νά ἀντιδράοω -στήν 190110—
κρατία τῆς ὁποίας ύπῆρξα κι έγω
θύμα.

καί Θεμιστοκλέους, πάνω στήν
Have-110111111011 καί τούς ἔσπασαν
στό ξύλο, χωρίς 696110 διαφυγῆς
τους. Αὐτή τή φορά ὄέὸαια δέν
χρησιμοποίησαν τήν πολυπληθέ-Ι
στερη δύναμή τους, ἀλλά καί
γκλόπς. l"E'rol πατὰχτηκε mes
ἀντίδραση, mes ἀντίθετη φωνή
πρός τήν Ε.Φ.ΙΞ.ΙΞ. καί πρός τόν
τρόπο πού «γιορτάζεται» τό Πολυτεχνεῖο,

Ἀλλά οἱ Κνίτες, εἴτε τό θέλουν
εἴτε ὅχι, πρέπει νά νιώσουν ὅτι τό
περιθὼριο εἶναι μιά πραγματικότητα πού ἔχει τό δικαίωμα νά κατεὸαίνει σέ όποιαδήποτε συγκέν1901011- καί νόιγφωνάζει τά δικά
του συνθήματα, Δέν σημαίνει ὅτι
ἐπειδὴ ἡ ΚΝΕ ἔχει τήν δύναμη θα
φωνάζει στήν συγκέντρωση τοῦ
Πολυτεχνείου «ἀλλαγὴ δέν γίνεται χωρίς τό ΚΚΕ», ἕνα καθαρά
κομματικό σύνθημα καί οἱ ἄλλοι
οἱ ἀλήτες, οἱ προόοκάτορες, οἱ
ἀναρχικοί νά μήν μποροῡν νά
φωνάξουν εἴτε τό «ἕνα δύο τρία
πολλά Πολυτεχνεῑα» εἴτε ’τό «έμπρός στό δρόμο πού φράζει ἡ
Ε.Φ.Ε.Ε.»
Μέ τό νά τούς χτυπᾶνε οἱ Κνίτες, οὔτε τούς σὸήνουν ἀπό τόν
πολιτικὸ χάρτη, οὔτε μειώνουν
τήν ἀγωνιστικότητόι τους. (Απλᾱ
καί μόνο δείχνει 11600 δημοκράτες εἶναι καί 11600 θά εἶναι, ὅταν
θά φέρουν «τήν ἀλλαγή τους»
Πάντως, φέτος μπῆκαν γερά 16
θεμέλια γιὰ νά ἀμφισὸητηθεῐ ὁ
τρόπος πού 11051 νά καθιερώσει ἡ
Ε.Φ.Ε.Ε. vu «έορτάζεται» τό
Πολυτεχνεῖο.
Ἔτσι, τά ἄλλα χρόνια ἴσως νά
μήν περνάει πιά 6 «πέλεκυς» τῆς
ΚΝΕ.
’Ἐνας Αὐτόνομος

Εὐχαριστῶ γιά τή φιλοξενία

Α ΚΡΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
O Ὁ κ. N. Xaganânoç, πού
ἐμφανίζεται σάν «ἀκραῖος χριστιανός», φρονεῖ ὅτι ἡ 1901101190τία τῆς Δεξιᾶς εἶναι ἀπό ἀνύπαρκτη, ὥς μηδαμινή.·

Ο Ὁ λόγος σέ ἄλλον «αὐτό- Στό τεῦχος τῆς 26.10.79 δημο-’
νόμω».σιεύτηκε στό «ANTI» 16 ἄρθρο
Ἡ ’ἀντιμεῑώπιση φάνηκε καθαρά τήν τελευταία μέρα τῶν
«τριήμερων ἔκδηλώσεων». Τά γεγονότα, λίγο πολύ γνωστὰ. Καμιά
τρακοσαριά ἀναρχικοί θέλησαν
νό. πάρουν μέρος στήν συγκέντρωση καί νά ποῦν τά δικά τους
συνθήματα. Αύτό ὅέὸαια
ένόχλησε πολύ τούς Κνίτες. Τούς
χάλαγε, ὂλέπειε, τόν γιορτασμό.
Καί φυσικά τούς ἀπέκλεισαν
016v χῶρο μεταξύ Ἐμ. Μπενὰκη

τοῦ Λάκη Θεοδώρου «Ὁ Πιέρ
Γκολντμάν 016 6910 τῆς πολιτικῆς ἑξέγερσης».
Νομίζω 611 16 ἂρθρο εἶναι καθαρά φιλοσιωνιστικό, ἐφ’ ὅσον
καταλήγει πάντα στήν έπωδό
«αὐτός πού εἶναι Ἐὃραῖος».
’Ὀσον ἀφορᾶ τήν «Τιμή τῆς
Ἀστυνομίας», φρονῶ 611 τή
στιγμή πού τά Ἐθνη κινδυνεύουν
ἀπό τή τρομοκρατική 690011191611110 τῶν ὁμάδων τής Ἀκρας
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Ἀριστερᾱς, δέν εἶναι πρέπον νά
μιλᾶμε γιά «αἰσθητὴΧ παρουσία
τῆς τρομοκρατίας τῆς ”Ακρας Δεξιᾶς» πού ἄν δέν εἶναι ἀνύπαρκτη, εἶναι τουλάχιστον μηδαμινή.
Θά ἠθελα ἐπίσης νά σταθῶ σέ
μιά φράση τῆς συνεντεύξεως τοῦ
Γκολντμάν.
Λέει «.,. Οἱ Ἑὸραῖοι ἤξεραν
πολύ καλά γιά ποιό λόγο γίνονταν κομμουνιστέςι Γιατί ἦταν έργάτες καί ἡταν Ἑὸραῑοι».

Γνωστός ὁ πόθος τῶν Ἑὸραίων
γιά τήν καταστροφή τοῦ Χριστιανισμοῦ. Σάν νά μήν έφταναν
ὅλα τά ἀλλα (Μασωνία, Χιλιασμὸς, Ρόταρυ, Λάιονς, Θεοσοφική Ἑταιρεία, Χ.Ε.Ν., Χ.Α.Ν.,
Προσκοπισμός, Ὁδηγισμός) οἰ
· σιωνιοτές χρησιμοποιοῡν ἐπιπρόσθετα τόν ἄθεο κομμουνισμό,
μιό. καί έξυπηρετεῖ μιά χαρά τά
σχέδιά τους.
Νικόλαος Χαρακάκος

.‘1 ’ ι ’“ ἶώέςιαωῗίἰὲ
Ο Ἀπό τόν Ὑποναύαρχο κ. Σ.
Ἀργυρίου πήραμε καί ὁημοσιεύουμε τήν ἐπιστολή πού ἀκολουθεῖ καί πού προσθέτει τή ὁική
του μαρτυρία γιά τόν ΑΓΕΝ κ.
Κονοφάο.
Κύριε Διευθυντά,
Στό ὑπ’ ἀριθμ. 138 τεῦχος τοῦ
περιοδικοῦ σας ἀνέγνωσα ἐπιστολή τοῦ ὑποναύαρχου κ. Παπαθανασίου στὴν ὁποία ἀναφέρεται στά περί «φούντας» στό
Ναυτικό καί τῶν προσπαθειῶν
τοῦ 11. Κονοφάου νά διαλύσει
ὁμαδοποίηση τῶν συντρόφων του
στήν κίνηση τοῦ Ναυτικοῦ, οἱ
ὁποῖοι έπεδίωκαν νά κυ6ερνοῦν
θέσεις καί πράγματα,
Ἐπειδὴ ἤμουν ὁ ἀρχαιότερος
ἀξιωματικός στὴν κίνηση αὐτὴ
κατά τῆς δικτατορίας, θά ἤθελα
νά διωκρινίσω ἕνα σημεῖο πού
θεωρῶ ὅτι εἶναι πολύ σοὸαρό. Ἡ
διευκρίνιση ἀφορᾱ τὴν δράση
τῶν ἀξιωματικῶν τῆς κινήσεως
μετά τήν ἐπιστροφή τους στὴν

ένεργό ὑπηρεσία τόν Αὔγουστο
τοῦ ’74.
Λίγες μέρες προτοῦ ἐπανέλθουμε στό Ναυτικό, σέ συγκέντρωση τῶν ἀρχαιοτέρων ἀξιωματικῶν τήςι κινήσεως, ἐλήφθη ὁμόφωνα ἡ ἀπόφασις ὃτι ἀπό τήν
ἡμέρα πού θά ἀναλαμὸἀναμε
πάλι ὑπηρεσία θά ἀφοσιωνώμεθα
ἀποκλειστικά στά καθαρά ὑπηρεσιακά καθήκοντά μας, χωρίς
καμιά ἀνάμιξὴ μας στή διοίκηση
καί πράγματι αὐτό ἑφηρμόσθη,
Πλήν ὅμως, ὁ τότε ἐκτός Ναυτικοῦ εὑρισκόμενος κ. Κονοφάος
ἑνεργοῦσε νά έπανέλθει ἴσως διά
τίς ὑπηρεσίες πού προσέφερε
στήν κίνηοη τοῦ Ναυτικοῦ, ὥστε
ἡ πρωτοφανής γιά δικτατορικά
καθεστῶτα τόση μεγάλη συμμετοχή ἀξιωματικῶν κατεχόντων 16
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σύνολον σχεδόν τοῦ Στόλου νά
έχει τά γνωστὰ οἰκτρά ἀποτελέσματα. ,Στήν προσπάθειά του αὐτὴ,
σκέφθηκε φαίνεται καί τόν ἁποφασιστικό ρόλο πού θά ἔπαιζε
μιά συντονισμένη ἐνέργεια τῶν
ἤδη ἐντός τοῦ Ναυτικοῦ... συντρόφων του.
Ἀποφάσισε λοιπόν καί ουνέταξε ένα ὑπόμνημα. Τοῦτο
περιέφερε δι’ ἐμπίστου του
προσώπου, μεταξύ τῶν ἀνωτέρων
ἀξιωματικῶν τῆς κινήσεως πρός
ὑπογραφὴν, ὥστε νά ἀναλάόουν
τὴν πατρότητά του.
Σ’ αὐτό ἀντέδρασα ἓντονα καί
ἐδήλωσα στούς ἀξιωματικούςὸτι.
ἐάν ἀποδεχόμεθα τὴν πατρότητα
τοῦ ὑπομνὴματος, ἡ πράξις μας
θά ἦτο ἀπαράδεκτος, πρῶτα
διότι εἴχαμε ὁμόφωνα άποφασίσει νὰ μή εἰσερχώμεθα στὴν διοίκηση καί ,δεύτερο διότι περιεῖχε
πολλές ἀνακρίόειες. Πλὴν ὅμως,
τό ὑπόμνημα τελικῶς ὑπεγράφη
ὑπό ἀριθμό ἀξιωματικῶν καί
τοῦτο, ὡς ἔλεγον, διά καθαρά
συναισθηματικούς λόγους, λόγω
κοινῆς κρατὴσεως εἰς ΕΑΤ ΙΕΣΑ
κλπ.
Ἡ έκτίμησις τῆς καταστάσεως
ὑπῆρξε ὀρθή· κατόπιν τῆς ὑποδολής τοῦ ὑπομνήματος ἀπομακρύνθη ὁ τότε Ἀρχηγός κ. Ἀραπὰκηςκαί έπανήλθαν ὡς Ἀρχηγός ὁ κ. Ἐγκολφόπουλος καί
Ἀρχηγός Στόλου ὁ κ. Κονοφάος.
Ἀπό τά πάρα πάνω ἐκτεθέντα,
ἒχω τήν γνώμη ὅτι φαίνεται καθαρά ποιός ἐδημιούργησε τὴν
«φούντα» καί ξεκαθαρίζει αὐτό
πού θίγει καίρια ὅλους τούς ἀξιωματικούς πού μέ ἀγαθές προθέσεις συμμειεῖχαν στήν κίνηση τοῦ
Ναυτικοῦ, μή ὑπολογίζοντας
οὕτε τίς οἰκογένειές τους, οὔτε
τήν ἴδια τους τὴν ζωὴ, διότι σέ
τέτοιες περιπτώσεις ἡ ἀποτυχία
μπορεῖ νά ’έχει ὡς ὲπακὸλουθο
τὴν-σὲ ΘΑΝΑΤΟ καταδίκη τῶν
έν ΕΝΕΡΓΕΙΑ ἀξιωματικῶν. Τέλος, εἶναι φαιδρό νά λέγεται ὅτι
κάποιος θέλει να δημιουργήσει
κάτι “ἀνάλογο (<<φούντα») μ’
έκεῖνο πού μίσησε καί πολέμησε
(χούντα).
Μετά τιμῆς
Σ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Ὑποναύαρχος ὲ. ὰ.
RANK XEROX

O Καταγγελία γιά τίς συνθῆκες
ὁουλειᾶς σέ μιά πολυεθνική - καί
συγκεκριμένα τή Rank Xerox -μέ
ἀφορμή τό ρεπορτάζ πού ὁημοσιεύσαμε σέ προηγούμενο τεῦχος
μοις]
Ἀγαπητό Ἀντί,
Ἔπειτα ἀπό τό δημοσίευμά
σου τῆς 26ης 10111110691011 1979
(τεῦχος 137) γιά τήν Rank Xerox

-αντί-η

καί τίς πολυεθνικές, ἔρχομαι νά
προσθέσω καί τὴν προσωπική
μου ἐμπειρία μέσα ἀπό τό χῶρο
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
δουλειᾱς. Ἐμπειρία τόσο ἀπό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
πλευρᾶς έργοδοσίας, ὃσο καί ἀπό
Ἀθήνα 601
πλευρᾶς συλλόγου έργαζομένων.
Τηλῖ 732.713 — 732.819
Στίς 27 καί 29 Ἰουνίου έγιναν
τρίωρες στάσεις ἐργασίας σέ
Ο Ἑκδότηςῑ
ὅλους τούς κλάδους δουλειᾱς τῆς
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ἑταιρείας, μέ οἰκονομικά αἰτήΔεινοκράτους 131, Ἀθήνα 601.
ματα, αἰτήματα ὃελτιώσεως συνO ’Υι-ιεύθυνος Τυπογραφείουῑ
θηκῶν ἐργασίας σέ διάφορα
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ ι
παραρτήματα, ὅπως στίς ἀποθῆΒασ. Ἀλεξάνδρου 2 ,Περιστέρι
κες τῆς Παιανίας καί ἄλλα. Ἠ
O Καλλιτεχνική ἐπι Acta:
ἑταιρεία κινητοποιὴθηκε δραΜΑΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
στήρια γιά τήν ἀποτυχία τῶν
ο Μοντάζε
στάσεων. Ἒγιναν προσωπικὲς
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
πιέσεις μέ τήν ἀπειλὴ ἀπολύσεων,
O Διαφημίσειςῑ
μέ τό πάγωμα μισθῶν, κλπ.
ΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ
Οἱ προσλήψεις στὴν ἑταιρεία
O Φωτοστοιχειοθεσίαῑ
γίνονται μόνο μέσω γνωστῶν καί
«ΦΩΤΟΚΥΤΓΑΡΟ» ΕΠΕ.
Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χῑλτον.
ὄχι ἀπό ἀξιολόγηση. Ἐτσι οἱ πιέΤηλ. 748.314 — 713.604.
σεις σέ παρόμοιες περιπτώσεις
Ο Ἀναπαραγωγή φίλμςῑ
προχωροῦν καί στίς οἰκογένειες
Γραφικες τεχνες γ«ΝΑΠΟ»
τῶν ἐργαζομένων.
N. Τζανέτος,
Παρόμοιες πιέσεις δέχτηκα καί
ἐγώ μέ ἀποτέλεσμα -τίς ἡμέρες
Μετσόθου 29. τηλ. 3221329
τῶν στάσεων νὰ λείπω ἀπό τό
0
Ἐκτύι-ιωση;
πόστο μου μέ ἄδεια γιατροῦ. Ἡ
Ἐργοστ. Γραφικῶν Τεχνῶν
έργοδοσία προὸλέποντας τήν
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
ἀπουσία μου μοῦ παρήγγειλε ὃτι
Ἰασίου 5. Περιατερι. τηλ.
έστω καί «νεκρή» νά δουλέψω τίς
57.22.201.
ἡμέρες αὐτές, γιατί οἱ συνέπειες
- 0 Κάθε ὲνυπόγραφο άρθρο ἐκ·
θὰ εῖναι μοιραῐες.
φράζει τὴν Προσωηική ᾱηοψη τοῦ
Οἱ ἐνέργειες τῆς έργοδοσίας
συγγραφεα του.
ἒφεραν τό ἀποτέλεσμα πού σκόO Χειρόγροφσ δέν ἐπιστρέφονπευαν. Οἱ στάσεις ἀπέτυχαν μέ
τοι.
μικρὴ συμμετοχή τῶν ἐργαζομένων. Ὀ σύλλογος ἀποδυναμῶΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
θηκε, ἴττσι ὥστε νά μή μπσρεῐ νά
ἀντιδράσει στήν τρομοκρατία
Ἐσωτερικοῡ
πού έξαπὲλυσε ἡ ἑταιρεία. Μετά
Ἐξαμ. 320 δρχ. - Ἑτήσια 640
ἀπό ένα μήνα, ἀπολύθηκα γιὰ
Ἐτὴσια Ὀργανισμῶν,
παραδειγματισμό. Λόγοι τῆς
Τραπεζῶν,
κληῑ
1.500
ὀρχ.
ἀπολύσεως, συνδικαλιστικοί.
Γιά φοιτητές έκιττωση 15%
Μετά ἀπό λίγες μέρες καταθέτω
στό διοικητικό πμόούλιο καταγγελία τῆς ἀπολύσεως, τῆς ψυχολογικής δίας πού ἀσκήθηκε για
τήν ὑπογραφὴ της, κλπ. ‘O σύλλογος θά6ει τήν καταγγελία μέ
ἐτήσιαι . . . . . . . . . . . . άῐτλή 6071.30
n . . . . . . . . άεροτι. 1501134
ἀποτέλεσμα νά έχουν περάσει
Η.Π.Α. - Καναδάς - Ἀν. 'Aala:
τρεῖς μῆνες ἀπό τήν ἀπόλυσὴ μου
καί νά ὑπάρχουν συνάδελφοι,
πού οὔτε κάν γνωρίζουν τί έχει
ιιυμόεῐ.
Τό γράμμα αὐτό γρὰφτηκε γιὰ
νά δείξει ἀπό τήν μιά τὴν πραγματικὴ ὅψη τῶν πολυεθνικῶν
(ὅπως τὴν ἓνιωσα ἀπό τή δική
ἐτήσιαι . . . . . . . . . . . . άῐιλή δολ. 30
μου ἐμπειρία) πού ὁ σκοπός
n . . . . . . . . άεροτῐ. δολ. 60
ἁγιάζει τά μέσα καί σκοπός τους
εἶναι ἡ ἐκμετάλλευση καί τό κέρ0 Ἑμθάσματα, επιτανὲςῑ
δος, έξαντλώντας σου κὰθε ὅριο
ΧΡΗΠΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ἀντοχής, πίσω ἀπό τήν ὅιτρίνα
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
O TIMH TEYXOYZ: δρχ. 25
«τῶν δημοσίων σχέσεων», τοῦ
O ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ; ΤΙΜΗ δρχ. 40
χαμόγελου, τῆς εὐγένειας, τῶν
έκδηλώσεων σέ πολυτελῆ ξενοδοχεῖα, καί ἀπό τήν ἄλλη, 16 πῶς
KENTPIKH ΔΙΑΘΕΣΗ
έμεῐς οί ἴδιοι οἱ ἐργαζόμενοι τίς
Ο νιά τά θιθλιοπωλεία
τῆς Ἀθήναςε
ὅοηθοῦμε νά αὐξάνουν τὴ δύΣτά γραφεῖα τοῦ ιΑΝΤΙ»
ναμή τους μέ τά λὰθη καί τήν διΔημοχάρους 60, τηλ. 732-713
αίρεση πού προκαλοῦμε μές
0 νιά τά θιθλιοπωλεῑα
Β. Ἐλλάδάςε
στούς συλλόγους μας.

Εὐχαριστῶ γιά τὴν φιλοξενία
Σούλα Ἀραόαντινοῦ
Πειραιάς

Βιθλιοπωλεῑο
Μ. Κοτζιᾰ καί ΣΙα 0.E.
Τσιμισκῆ 7B, τηλ. 279.720
Θεσσαλονίκη
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Ἐδῶ καί τέσσερα χρόνια στό φιλόξεὺο
STUD/O HI FI τῆς ὀδοῦ Ἀσκληπιοῦ 76
ἐξυπηρετοῡμε μέ ἀληθινὰ φιλική διάθεση
ὅλους αὐτούς Πού,ψὰχνοντας γιά ἕνα
καλό σῖερεοφωνικό συγκρότημα, Θέλησαν
νά μᾶς ἐμιτιστευθοῡν.
Καί εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἁποκτήσαμε

Πολλούς νέους φίλους.
Eïpaare Πάντοτε Πρόθυμοι vâ
συζητήσουμε γιά κὰθε Πρόθλημά σος,
σχετικὸ μέ τήν ἁπόκτηση ἑνός
στερεοφωνικοῡ συγκροτήματος
ὁποιασδήποτε μάρκας, καί νηστεύοντας
ὅτι ἐχουμε τίς χαμηλότερες τιμές,
ἐληίζουμε καί σέ νέους φίλους.

STUDIO HI FI ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 76, AeHNA 706.
ῖηλ. 3602697, 3627858

Ἐκδόσεις I. Χατζηνικολῆ
Clludo LevI-Slvnunl

Θλιθεροί Τροπικοὶ
ΨΥΧΟΒῗἉΛΤΗΣ

OIBAIa

δισκοι
αφισσες

Mircea Ellade

"Apeoup Κοῑολιιρ

γιῶργος τσιλδερίκης

κιαφας 5 και σκαδημιας
τηλ. 3635493

σωστη επιλογη βιβλιων
χαμηλες τιμες

Σαμανισμὸς ’

Ἕνα Βέλος στὸν Οὑρανὸ
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γνωρίστε τό Θαυμαστό. γεμᾶτο φῶς, κόσμο τῆς ζωγραφικῆς
πέντε ὃιὸλία. πέντε ἱστορίες, πέντε μεγάλοι ἓλληνες ζωγράφοι
ἐκδόσεις ΕΞ ΑΝΤΑΣ. Δελφῶν 4._ Ἀθήνα 144, τηλ. 36.12.191
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