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Βέβαια, ἠ ἀπομᾶκρυνση μερικῶν ἀστυνομικῶν δέν λῦνει τό
πρόβλημα. Ἀλλᾶ, πάντως, εἶναι μιᾶ ἀρχῆ. Γιατί, μετά τά
τελευταῖα γεγονότα, τό θέμα τῆς ἑμπιστοσύνης τοῦ κ. ὺπουργοῦ γιά μερικούς βασικοῦς συνεργᾶτες του, εἶναι συζητήσιμο. Κι ὅταν ὁ ὑπουργός κλονίζεται, ὁ πολίτης ...
Φυσικᾶ, τό πρόβλημα δέν εἶναι προσωπικό. “Η ἆντίδραση
τῆς κυβέρνησης σέ μιά μαχητική ἑπίὸειξη τοῦ παρακρᾶτους
καί ἂνάλογη παρουσία τῆς ἁστυνομίας, ἑπιβεβαίωσε τήν ἄποψη πού ὅλο καί πιό πολύ κερὸίζει ἔδαφοςτ ὅτι ὴ κυβέρνηση
εἶναι ὁὲσμια τῶν μηχανισμῶν πού ὁιατηροῦνται ἀνέπαφοι,
εἴτε προῦπῆρζαν τῆς δικτατορίας, εἴτε ὁημιουργῆθηκαν κατα
τῆ ὁιᾶρκειᾶ της καί παραμένουν. KL ὅσο κι ἄν ἐπαναλαμβᾶ·
νεται, μέ κᾶθε εὐκαιρία, ὅτι σέ περίπτωση ἐκτροπῆς ὸ
Καραμανλῆς καί οἱ. ἄνθρωποί του “θά πληρώσουν πρῶτοι“, ὸ

\

λαός ξὲρει ποιός πληρῶνει πάντα σἀὑτές τίς περιπτώσεις...
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-ιιιιιιιιιιιι-ιιιιιιιιιιιιειιιῐιιαι"010w 6 Καρτερ κατεπείγεται...

— έξηγεῖ - ἄλλος 6 Κίσσινγκερ, καί αλλος 6 σημερινὸς «αντιΚίσσινγκερ», 6 σεμνός καί διακριτικὸς Σαυρους Βανς... ’Ἄλλος
6 πολύς Χέλμουτ Σόννενᾳ-ελντ, καί αλλος 6 θαυμασιος, μέ λογική, κατανόηση καί αἴσθημα δικαιοσύνης, Χιοῡμπερτ ΧαμΣΥΡΡΟΗ στοιχείων καί πληροαοριιῖιν, λοιπον, πείθει πως
ἡ κυὸέρνηση Καρτερ, πού ανέλαὸε από προχθές τα καθήκοντα φρεῡ. Για να προσθέσει; «Γιατί να μην ελπίζουμε ὅτι 6 νέος
της. ἐπείγεται να λύσει 16 Κυπριακό. Καί να «συμὸιὸασει»
πρόεδρος καί οῖ νέοι ἄνθρωποι πού τόν πλαισιωνουν, θα εἶναι
- για 16 6016 τους, καί 16 δικὸ μας καλὸ — πιὸ ἔντιμοι, πιὸ
Ἕλληνες καί Τούρκους, στὸ θέμα τοῦ Αἰγαίου. "Ag συνοψίσουμε τα στοιχεῑα;
ἒξυπνοι ἀπο τούς απερχομένους;»
Στό Κυπριακὰ ‘O κ. Γλ. Κληρίδης, μέ τίς ευλογίες τοῦ ΜαΦυσικα ἡ ἐλπίδα εἶναι σύμφυτη μέ τήν ανθρώπινη (ρύση...
Μόνο πού ὅσοι μποροῡν να έχουν ὃαρύνοντα λόγσ 016 Κυκαρίου, ὅρίοκεται ἤδη στήν Ουασιγκτον, ένω στή Λευκωσία ἡ
πριακό ἢ 016 Αίγαῖο, από πλευρᾶς ΗΠΑ ἦ NATO. δέν εἶναι
αἴσθηση εἶναι ὅτι «εὑρισκόμεθα στίς παραμονές ἀναλήψεως
ὅλοι «νέοι ανθρωποι»; Oî στρατηγοί τοῦ Πενταγώνου, οἱ 6οησοόαρων πριιιτοὸουλιιῖιν για 16 Κυπριακό, oÎ ὁποῐες θα ἐκδηλωθοῡν σέ συνεννὸηση τῆς νέας αμερικανικῆς κυὸερνησεως καί θοί ὑπουργοί καί εμπειρογνιίιμονες τοῦ Σταίητ Ντηπαρτμεντ
(τύπου Χαρτμαν ας ποῡμε), οἱ εκπρὸσωποι των πετρελαίων καί
τῆς ΕΟΚ», (Ἡ ὃιατύπωση ἀνήκει 016 Ἀθηναϊκὸ Πρακτορεῐο).
των πολυεθνικων ἑταιριῶν 016 στρατιιιιτικό-ὅιομηχανικό σύμΣτίς Βρυξέλλες, 6 αντιπρόεδρος Οὺωλτερ Μονταίηλ, συναντιέπλεγμα των ΗΠΑ, παραμένουν οἱ ἴδιοι. ’Ὀπως ἴδιοι εἶναι οῑ
ται μεθαύριο μέ τόν Λούνς καί, αν θα πιστέψουμε 16 ἈσσοΛούνς καί Σμίτ, πού θ’ ανταλλαξουν απόψεις μέ τούς Μονσιέιτεντ Πρές, δυό εἶναι τα «μεγαλα θέματα» πού θα τούς
ταίηλ καί Βανς για 16 Κυπριακο καί τίς έλληνοτουρκικές διααπασχολησσυν κυρίως; Ἡ «ανησυχητική αὔξηση» τοῦ σοόιεῃᾳορές... Ὕστερα·, αποδεικνύεται τωρα πιίιςαυτή ἡ σπουδή τοῦ
κου στρατιωτικοῦ δυναμικοῡ καί 16 Κυπριακὸ. Ἀπὸ τήν
Καρτερ να λύσει - μέσα σέ λίγες έόδομαδες... - τό Κυπριακο,
πλευρα του, 6 Βρετανός ὑπουργὸς Ἐξιιιτερικῶν "Ax/tow K96δέν εἶναι τυχαία. Καί πως ὑπαγορεύεται κυρίως ἀπό τήν ἐπισμαν, μιλόιντας 016 Ευρωπαϊκό Κοινοὸούλιο, ὅεὸαιιίινει πως
θυμία των νέων “Αμερικαν(ῑιν ῐθυνοντων να επικυριιιθεῖ, 16 ταEOK καί χχΗΠΑ θα πρέπει, τήν «καταλληλη ὥρα», να ἀναλαχύτερο δυνατόν, από 16 Κογκρέσσο, ἡ αμερικανοτουρκική
6ουν απὸ κοινοῦ πρωτοὸουλία για τήν έπίλυση τού Κυπριασυμφωνία, ὥστε να έπαναληῳθεῖ ἡ λειτουργία των αμερικανικοῡ, Στά παραπάνιι), θα μποροῡσε να προσθέσει κανείς τη δήκῶν ὅασεων στήν Τουρκία. (Για τήν Ἐλλάδα, δέν τίθεται θέμα,
λωση τοῦ νέου ἀρχηγοῦ του Σταίητ Ντηπαρτμεντ, Σαυρους
μια καί, έτσι εἴτε αλλιως, «ἀνήκομεν εἰς τήν Δύοιν»). ἈπομέΒανς, στήν Ἐπιτροπή Ἐξωτερικων Ὑποθέσεων τῆς Γερουσίας
νουν οἱ «νέες ίδέες». M6v0 πού ἀπ’ αὐτές, μέχρι στιγμῆς του(((Στίς έρχὸμενες έὸδομαδες θ’ αναξητήσουμε νέες ι’ὁέες, πού
λαχιστον, λείπει καθε αναεξορα οτίς αποᾳασεις των Ἡνωμένων
πιθανόν να δδηγήσουν σέ ουσιαστική πρόοδο 016 Κυπριακὸ»)
ἦ τή δήλωοη τοῦ ἴδιου τοῦ Καρτερ σέ μυοτικη σύσκεψη μέ στε- Ἐθνῶν καί, είδικότερα, 016 θέμα των προσᾳιύγιιιν, πραγμα πού
ἐνισχύει τήν ὑποψία πως οἱ «νέες ἰδέες» δέν διαψέρουν καί
λέχη τοῦ Κογκρέσσου, ὅτι «απὸ τίς πρῶτες ἑὸδομαδες τῆς θηπολύ ἀπό 16 γνωστὸ σχέδιο Κίσσινγκερ, μέ τίς «ρυθμίσεις
τείας μου, θ’ αναλαόω πρωτοὸουλία για τήν επίλυση τοῦ Κυἀσφαλείας» πού προόλέπει. Καί ὡς πρός τίς ρυθμίσεις αὐτές,
πριακοῠ». (Πηγήῑ «Ταιμς τῆς Νέας Ὓὸρκης»).
δέν ὑπαρχουν, 6έ6αια, λεπτομέρειες. ’Ὀμως δέν εἶναι δυνατόν
Στό θέιια τοῦ Αίγαιόιι.· Διαὸεὸαιιῖιοεις παραγόντων τοῦ
Σταίητ Ντηπαρτμεντ πως, παραλληλα μέ τό Κυπριακό, οἰ ἑλλη- να μή σημειώσει κανείς τίς πληροαόρίες τοῦ κυπριακοῡ Τύπου
νοτουρκικές σχέσεις, «περιλαμὸανομένης καί τῆς κρίσεως τοῦ ὅτι σχεδιαζεται μεταὸίόαση των ὄρετανικων ὅασεων στούς
Αἰγαίου», θα απασχολιίσουν, κατα προτεραιότητα, τήν κυόέρ- Ἀμερικανούς, «στα πλαίσια μιᾶς γενικώτερης ατλαντικὴς λύσεως τοῦ Κυπριακοῡ».
νηοη Καρτερ. Ἀνταπὸκριοη απὸ τήν Ουασιγκτον (τού Σταθη
Συμπέρασμα; Ἡ σημερινή «κινητικὸτητα» γύρω ἀπό 16 ΚυΕὐωαθιάδη οτό «Βὴμωη, ὅτι 6 πρόεδρος Καρτερ «διερωτᾶπριακό, ἡ πρόθεση Καρτερ να «συμὸιὸασει ’Έλληνες καί T0139ται» κατα πὸσο θα μποροῡσε να προσκαλέσει ταυτὸχρονα - ἐν
κους 016 Αίγαῖο», ἡ ἀποστολὴ Κληρίδη (διαὸαζε αποστολή
ἀνάγκη καί χωριστά... - τούς πρωθυπουργούς τῆς Ἑλλαδας
Μακαρίου) στήν Ουασιγκτον, ἡ ἐνδεχομενη προσκληση Καρτερ
καί τῆς Τουρκίας στὸν Λευκό Οἷκο, σέ μια σύντονη προσπαθεια «λύσεως τοῦ Κύπρια-κοῦ καί ὁμαλοποιήσεως των ἑλληνο- πρός Καραμανλή· καί Ντεμιρέλ - κατα 16 μοντέλο τῆς πρόσκλησης Τζόνσον πρός Γ. Παπανδρέου καί “Ισμέτ Ἰνονού - ἡ
-ξουοκικῡΝ σχέσεων». Θετικὴ ανα([ορα των Λούνς καί Βανς
θεία σιωπή τῆς έλληνικής κυὸερνητικὴς πλευρας, τα σχέδια για
στή“διαδικαστική συμαωνία τῆς Βέρνης, ὥς πρός τα προὸλή«γενικώτερες ατλαντικές ρυθμίσεις», ὅλα αὐτα, δικαιολογοῡν
ματα τοῦ Αἰγαίου - ύᾳαλοκρηπίδα καί εναέριος χῶρος,
καθε έπιᾳύλαξη καί έπαγρύπνηση. Βέὸαια, ἡ τουρκική κατοχὴ
Ἡ καταγραᾳή των στοιχείων, απλιῖις επιὸεὸαιωνει ὅτι, τουλαχιστον 016 Κυπριακο, 16 ένδιαηέρον τοῦ ~[(619159 έκδηλωνε- στήν Κύπρο, παραμένει στυγνή, απανθρωπη. Καί, ὅέόαια, ἡ
σημερινή έλληνοτουρκική ένταοη καί κρίση 016 Αίγαίο, δέν
ται αμεσο. Καί 16 ἐρώτημα πού αναπηδα εῖναι; Τί μπορεῑ να
ἑξυπηρετεῖ οὔτε 16v έλληνικό οὔτε 16v τσυρκικό λαό. “Ὀμιι)ς,
προσμένει ὁ κυπριακός λαός απὸ τήν επί θύραις πρωτοόουλία
δέν πέφτει κανείς, αὸίαστα, ἀπό 16 ἕνα κακέ) 016 ἄλλο, Ἡ
τοῦ νέου προέδρου των ΗΠΑ; "Av θα πιστέψουμε τήν κ.
Σκύλλα καί ἡ Χαρυὸδη, εἶναι καί οῖ δύο τους συμφορές...
Ἑλένη Βλάχου, στά «μικροπροηητικα» της, «πολλα μποροῡμε
ν’ ἀλλαξωμε μέ τήν Ἀμερική τοῦ Τζίμμυ Καρτερ», Ἐπιτέλους
o nKRPTEP PNEﬂRBE THN
AIRKUBEPNHZN TOU EﬂEUGEPOU

(æ—
,--- ..

0 x.ZliKHP EREUE‘EPQ‘ZE TON
N'I'F‘OMOKPHTHu NTROUMT

ANTI
ΙΝΩΡ
I

Î EKPHEH zTo HETPO
ΤΗΣ MOZXA'Z.

f’N'ÂîJﬁñüËëäm' ”””” “
RHOAEIZH οτι ”
Οιιῆυῐιφροιιιουιῦἶέ .
ΚοκιιοφωοΡοιιιν

’Kansoeapon.

HETA ΤΗΝ (mommzmzu armem—
KQN EXEEEQN xmuz Km 5.25.3
O κκουΑ Στρεψετιιι Προξῖτιιιιιξιμιιιιῆ

’iännolxoun.’ .
’ ZOO AIME.

ι

ξ

ὀνπί·Θὲσεις

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ OI ΑΛΛΟΙ
Τό σύνθημα «για μια μεγάλη ’Ὲνωοη ΚέντροιΙ - αιάλογη
ἐκείνης τοῦ 1963 ποῦ ““ἔὸωοε” τό 53 C4», μπορεῖ να οίχτηκε·
από τόν αρχηγό τῆς ΕΔ ΗΚ... πρός τ’ αοιστεοα, αλλά συγκίνησε περιοσότερο, q αι’νεται, 71} (δεξιά πλευραί (Έκτός ἄν
πραγματικιὶ εἶχε «ὸιμετωπικη» - μέ τήν καλή ἔννοια τοῦ
ὅρου - μορφή, ὅπως λέιέ οἶ κακές γλωσσες...’).

ΚΟ ΝΤΗΔΙΞΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΙΞΣ

Πρίν ἕνα μηνα (τ. 67) γραφαμε για έπικείμενη, τότε, δραοτηριοποίηση, οέ υψηλό 6έ6αια έπίπεδο, τῶν διαφόρων φιλοθασιλικών κρυοταλλωματων, μέ εὐκαιρία τό Βασιλικό ρεΘεγιόν οτό Λονδίνο.
Oi δηλώσεις τοι) κόντε Σπύρου Θεοτόκη αντικατέοτησαν
φαίνεται τό πρωτοχρονιατικο μηνυμα τοῦ τέως. υΟμως δέν
εἶναι μόνο ὁ Θεοτόκης καί,οί σύν αὐτόν. Ὑπαρχουν 6έ6αια
καί πολλοί αλλοι,καί σέ διαφορους χώρους, πού έργαζονται
καί αγωνιοῡν για την ἐπιστροφή τοι] «λε6έντη» τους. Καί
χρειαζεται ανανεωμένη ἐπαγρύπνηση, ἐν ὄψει μαλιστα καί
τοῦ αποκριατικου χοροῦ τους.

Ὁπως καί να ’χει τό πραγιια, 1} «ὸιασκεψη τοῦ Ἡρακλείου» ἔσόησε, ὁια στόματος Ἀθ. Κανελλόποῦλοιι, τίς
ψευόαισθηοιις, μα ἡ ὄρεξη εἶχε αιόίξει - I7 μᾶλλον ξανανοίξειί
Ἔτσι. ἕνας «μή ἀποστάτης» (ὁ Παῦλος Βαρὸινογιαννης)
μπῆκε Ιιιπροστα για να ανοίξει τό ὸρόμο - καί μετα 52.571011με... Πῶς Μα αι’·τός, - ὅπως εἷ’παμε - ὸέν ἧταν αποοτατης.
Συνεπως... Ναί, αλλα lira]! — για νά χρησιμοποιήοοιχιιε ἔναι’
ὄρο τῆς ,ιιόὸας, 01f παραᾳραοη - <<φιλο-οιινσμιλητής» (ἦ
«ἑηαηιιζαφυ τοῦ (δικτάτορα. Σωοταί ”Ο,ιιως, γι’ αῦτη την
ἱστορία Παῦλος ἑγει »— λέει - ντοκοιῃιιέντα. Ποῦ θέλει να
(δείξει. Ποῦ,· Μα, ποῦ αλλοῦ,’ Στό Πειθαρχικό Συμὸούλιο
τῆς ΕΔ HK.’ Αὐτα θα τόν κρίνει καί θα τοῦ ἐπιτρέψει να
μπεῖ 17 να ,ιιήνμπεῖ (ιτα κόμμαί...

ΣΪΑΓΟΝΙΔΙΑ. ..

Μέ ἐπερώτηση του - που κατατέθηκε οτη Βουλη οτίς
17/72/76 — ὸ Βουλευτης τῆς ΕΔΗΚ κ. Γερασιμος Βαοιλᾱτος
απευθύνεται οτούς ὑπουργοὺς Δικαιοσύνης, Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί Δημοσίας Ταξεως καί τούςικαταλογίζει ὅτι.«εἴτε ἐξ ἐσφαλμένων ὺπολογιομών, εἴτε ἐξ, ἐπιεικείας αλλα
καί έκ κομματικης οκοπιμότητος ὂχι μόνον έπροοτατευσαν
πολλα χουντικα στοιχεῖα, αλλα τα ένεΘαρρυναν δια τῆς οτασεως των».

” Ἀναμεσα στα ἀλλα χτυπητα παραδείγματα ἀναφέρει καί
τό δημοσίευμα τοῦ περιοδικοῡ μας (77-72-76) για τούς «200
περίπου τοιούτους αφωσιωμένους αξιωματικούς oi ὁποῖοι
ἐπρωτοοτατησαν δια την ἐπιτυχίαν τών κινημάτων». Θα
περιμένουμε τη συζητηση της ὲπερώτησης, αν 6έ6αια προλα6ει να γίνει... d αυτη την κοινοθουλευτικη περίοδοί
Η ΤΡΑΝΣΤΙΞΚΟΜ... ΘΥΜΑ

- Ὁ Παῦλος μοῦ θῦμίζει τήν παροιμία «ἡ αλεποῦ Ι()(), τό
αλεποιιὸακι 110», ἕλε-γε’ παλιός, μα «αντι-αποοτατικός»
δοῦλεῦτής τῆς ΕΔ ΗΚ... ,
Κι εἶχε (δι’κιο. rH ΕΔΗΚ ὸὲν «ἔφαγε» τό κόλπο. Καί (δέν
παραπέιιιχιε τόν Παῦλο οτό Π.Σ.. ποαχιια ποῦ θα σήμαινε
«ντέ ᾳακτο» αποι)οχη τοῦ σαν ,ιιέλοῦςίυ
T0390: Ὁ Παῦλος MI! απελπίζεται. Οἱ ([ίλοι τοῦ λένε· πώς
«τό καλό τό παλληκαρι ξέρει κι ἄλλο μονοπατι» καί πώς
πολύ σύντομα ὁ Παῦλος θα εἶναι οτό κόμμα. "Eva από τά
«μονοπατια» ποῦ ακούγονται εἶναι καί ἡ ἔκὸοοη ἡμερησιας
ὲηηιιερίὸας-προση οοας στό κόμμα, ὁπότε...
Πάντως, ἄν ὅλα ιάιιαγὴσοῦν για τόν Βαρι)ινο;,ἰαιίιη (καί
κατα (ιιιιίἷπι-ια καί για τόν Μητσοτάκη καί τοῦς ἄλλους
αποοτατις), τότε ἡ λῦση τοῦ «Κρητικοῦ Κόμματος» εἶναι
πιό πιθανή κι ἴσως τραὸήξει καί καποια γνωστα ὀνόματα
τῆς ΕΔ ΗΚ ποῦ παλαιψαν - καί πρόσφατα - ὑπέρ τῆς «ἑπιστροᾳῆς των α.-ιοοτατιῖιιι». Ὑπομονη...
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Σημερα πού, σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, τό σκανδαλο θρίσκεται σέ πληρη, δικαστικη αὐτη 71’7
φορα, ὲξέλιξη, ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ ἰσχυρίζεται ὅτι δέν εἶναι
της, αλλα Θύμα. Ἐμεῑς, πρός·τό παρόν, περιμένουμε.
Καί έπαναλαμθανουμε μια απορία πού εὶχαμε ὲκφρασει
καί παλαιότερα τί γνώμη ἕχει για τό σκανδαλο τῶν κρασιών
της Σαμου ὸ σημερινός πρόεδρος της Βουλης κ. Κ. Παπακωνοταντίνου, πού, αν δέν κανουμε λαθος, ἠταν νομικός
ούμθουλος της ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ κατα τη διαρκεια τῆς δικτατοplac;
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ιὈταν πρίν από έξι μῆνες τό «ANTI» (τεῦχος 57-52) εἶχε
έπισημανει τό σκανδαλο τών κρασιών τῆς Σαμου, oi ἁρμόδιοι δέν εἶχαν Θεωρησει αναγκαῙο v’ απαντηοουν. Οὐτε 6é601101 K011’ ὁ κύριος ὑπεύθυνος, η ἑταιρία ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ, πού
εἶχε πουλησει τό συνθετικό οἰνόπνευμα (υποπροϊόν ὺδρο- .
γονανθρακων) οτην ’Ἐνωση Οἰνοποιητικών Συνεταιρισμὼν
Σαμου, μ’ αποτέλεσμα να καταοτραφεῖ τό μεγαλότερο μέρος
τῆς παραγωγῆς τοῦ 1974.
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Ὀ .-\' yguy‘urzn‘u: rm" KKE Χαρίλαος φλωρῐὶκης μιλαει (πό «ANTI».

O ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ
μιλαει,
(IE9
<< ANTI»
M

ΛΙΓΟ πρίν ἀπὸ τίς γιορτὲς, ô A' γραμματὲας τοῦ
KKE Χαρίλαος Φλωρακης ἰέὸωσε στό «ANTI» τή
συνέντευξη πού δη μοσιεύουμε σήμερα.
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΙΞ ὅτι τό ἓνδιαφέρον πού παρουσιάζει εἶναι ῖδιαίτερο. γιατί. ἐξετάζονται μᾶλλον διεξοδικα τα ἐπίκαιρα πολιτικά προὸλήματα - καί κατὰ
τρόπο ὅχι συνηθισμὲνο.
«Μπορεῐ σέ ὁριαιιὲνα προίῗλήλιιατα νά ὑπάρξει
κοινή ὁράση καί συνεργασιά καί μ’ ἕνα μέρος τῆς (35ξιᾶς», λέει πχ. ὁ Χαρίλαος Φλαυράκης.

Σ’ AAAO οημεῖο — μιλώντας για τό KKE (ἑο.)
λὲειῑ

«Γιά μᾶς ὁέν θα ὑπῆρχε· ἐμπόὸιο για κοινή ὁράση
ἄν ἐμφανίζονταν αὐτοί μέ τίς Ï'Ôzt‘; ἀπόψεις, μέ τήν
ἵὸια πολιτική, μέ τήν-ἴὸια ὸομή τήν ὁποιά ἔχουν, μέ
ὅλα ὄ,τι κάνουν, ἄν εἶχαν ὅμως ἔναυ ἄλλο τίτλο. Δέν
εἶναι τυπικό τό ζήτημα, εἶναι οὐσιαστικό. Παρ’ ὅλο
πού ὁέν εἶναι ὁ n’rÂoç ἐκεῖνος πού ὸίνει τό χαρακτῆρα
(πό κόμμα».
ΚΑΙῚάλλοῠῑ

O Τίς ὃυνατότητες swam/0L0ng
καί. μὲ τμῆμα τῆς δεξιᾶς
Τίς «εἰδικές σχέσεις», μὲ τό
ΚΚΙΞ(ἐσωτ.) καί τό ΠΑΣΟΚ.
Τήν «ὑπόθεοη Θεοδωρακη»
Τίς ἓνοπλες δυνάμεις
Τήν ΙΞΟΚ, τό NATO, τίς ôàceLg;
TÔ Κυπριακό καί τό Αἰγαῖς)
CD

«Ἐμεῖς ὁέν τούς ἀναγνωρίζοιψῑ· σάν Kama)th
στικό Κόμμα. Αὐτοί, Àëvs νά τούς ἀνα>ψωρίσουμε
ἐπειὸή εἶναι μια πραγλιιατικότητα, MU’. πραγματικόmm εἶναι ὅτι εἰναι κόμμα. "All εἶναι κομ,ιιοῑ)ιίστικό ἥ
ὄχι, εἶναι ὑποκειλιιενική κρίσι), ὸέν εἶναι πραγμαῃκόmm».
ΓΙΑ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.. MEI:
«Γενικά (διατηρόῆιιε (μέ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.) καλὲς axéσεις. Εῐιάι γεγονός ὅτι στό παρελθόν μά καί ragga σέ
ὁρισμὲιια ,ιιελιιονωμένα ζητήματα, στά ὁποῖα συμφωνοῦμε, ὑπάρχει καί αμαιόαία (διάθεοη καί θέληση. (...)
Δέν ὑπῆρξε ποτέ καμιά Λιιόνιμι] αιχιιᾲοηίἀ, πρόγραμμα
κοινῶν (milan! 2.1.7.». ’
H EYNENTEYEH ἰῖχιξι ('nç ἑξὴςῑ

ΕΡ.; 'H .> ι”Θεση τῆς δεξιᾶς έναντια στοας κομμουνιστές δέν
έχει σταμυ ι, τει. Ἔχει γίνει ἴσως ιτιό «εὐηρόσωι-ιη». ”Ετσι and
καιρό έχουμε δεῖ διατυπώσεις ὅπως «αναρχικός» κομμουνισμός, «έιταναστατικός» κομμουνισμός κ.λιτ. Τί σημαίνουν αὐτα
κατα τῆ γνώμη σας,· Στρέφονται συγκεκριμένα έναντίον τοῦ
ΚΚΕ r‘7’ αλλων,’ Ὀλα αὐτα αημαίνουν ὅτι η δεξια ξεχωρίζει τούς
κομμουνιστές ἥ αηλῶς καλύπτεται η έιτίΘεση Πρός ἕνα νόμιμο
κόμμα, μέσα c'mo' φραστικές διατυπώσειᾳ
ΑΠ.; Πιο-τεύοιιμε ὅτι ή διακριση αὺτή εἶναι τεχνητή καί σκόι-ιιμη.
’Υιταρχει κομμσυνισμός. ’Υῐταρχουν έι-ιίσης αναρχισμός, αναθεωρητισμας, έξτρεμισμὸς Ποικίλων μορφῶν καί αλλες Παραλλαγές
Γιού ἐπικαλοῦνται ταν μαρξισμα, Γιοὺ ἀποτελοῦν ὡστόσο ἐκτροπή
c‘m’ αὐτόν. Ἀναρχικος κομμουνισμός, ανατολικός ἤ εὑρωιταϊκὸς
κομμουνισμὸς, κατα τή δική μας γνώμη, δέν ὺιταρχει. Τόν διαχωρισμό αὑτό μέ τό έηίθετο αναρχικός ἢ αλλα έτιίθετα ι·ιού συνήθως
χρησιμοιτοιοὺνται, τόν κανει ή ιτροι-ισγανδα τῆς αρχουσας ταξης
για να ὑηεριτηδήσει τα Προδλήματα noü Προέκυψαν and τήν τιαρουσία τοῦ ΚΚΕ, για να δικαιολογήσει διώξεις έναντια στούς κομμουνιστές αλλα καί σε καθε Προοδευτική δραοτηριότητα.
ΕΡ.; Θεωρεῖτε δηλαὸη ότι εἶναι μια τυιτικη καλυψη, ένῶ η où—
σιαατικη έιτίθεση κατευθύνεται Πρός τό KKE;

Τό ΚΚΕ καί ή δεξιάΧ
ΑΠ.; Χωρίς καμια αμφιθολίαι
ΕΡ.; 'An’ αὐτό Προκύιττει κατι αλλο.’ Ποια εἷναι η θέση τοῦ
ΚΚΕ ἀπέναντι στῆ 5525m,- Θεωρεῖτε ότι σῆμερα ὺι-ιαρχουν anoφασιστικες διαφοροιτοιησεις στῆν έλληνικῆ δεξια,’ Διαχωρίζετε
τη χουντικη, τη φασιατικη ὅεξια αιτό μια φωτισμένη δεξιά - για
να χρησιμοηοιησουμε μια τρέχουσα διατύπωση. Αὺτές οἱ Πολιτικές διακρίσεις έκφραζουν κατα καιτοιο τρόΠο διαφοροιτοιῆσεις οἰκονομικῶν συμφερόντων καί Παραγόντων. Πῶς Βλέπετε
έσεῑς, ηοια εἶναι η θέση τοῦ ΚΚΕ αιτέναντι στῆν έλληνικη δεξιά]
αὐτό τό Πολύ εὐρύ φασμα Γιού ὀνομάζεται δεξια καί noù μιτορεῑ
να Περιλαμὸανει μέχρι τούς χσυντικούς,·
ΑΠ.; Κατ’ αρχήν, εἶναι καί δέν εἶναι ταυτόχρονα ή Παλια ὃεξια.
Ἴσως να ῆχεῑ ι-ιαραξενα αὺτή ή διατύπωσή μου. Θα σας έξηγήσω τί
ὲννοῶ. ’Υτιαρχει κατι ι·ιοὺ εἶναι ἑνιαῖο για ὅλη τή δεξια. Καί ὑπάρχει
κατι noü δέν εἶναι ένιαῑο καί τή χωρίζει σέ διαφορα τμήματα. Αὺτό
ήθελα να σας na) μέ τή διατύιτωση «εἶναι καί δέν εἶναι». Ἠ δικτατορία, ὅτιως ὅλοι συμφωνοῡνε σήμερα, ῆτανε Θρεμμα τῆς δεξιᾶς
καί τοῦ αμερικανικου ἰμιτεριαλισμοῡ. 'H δικτατορία ὅμως ιτροκαλεσε ενα ρῆγμα στίς ’ίδιες τίς δυναμεις τῆς δεξιᾶς, κυρίως γύρω

Παλαιύτιῃη (“nun/()qu ml" Χιιρίλιιοιι (ῥλιοράκη.
οτη (NV/Mm}.

and τό ηραθλημα για τή μορφή ασκησης τῆς κρατικῆς ἐξουσίας.
Ἀκαμα, ή εηιὸολή μιας ανοικτῆς στρατιωτικῆς φασιστικής δικτατορίας δέν αφησε αθικτα καί Πολιτικὰ συστήματα κυριαρχίας Πανω
στα λαό noü εἶχαν καθιερωθεῖ μεταΠολεμικα. Τή μοναρχία, για
Παραδειγμα.
'H δικτατορία τοῦ Μεταξα εἶχε τήν ίιτιοστήριξη and) ορισμένες
Πολιτικές δυναμεις. 'H δικτατορία τῆς χούντσς κτύπησε καί Πολιτικα κόμματα αστικα καί τα έθαλε σε Παρανομία.
EP.: Ἀλλα αὐτό, νομίζω, έχει σαν λογικη καταληξη τη θέση
ὅτι ῆ δικτατοριά ἠτανε έργο «μερικῶν αφρόνων ἀξιωματικῶν»,
ΑΠ.; Καθε αλλο. Εἶχε χωρίς καμια αμφιθολία κοινωνικοοικονομικό ὑπαθαθρο. Δέν ήτανε τυχαία. Ἠταν έργο μιας μερίδας τῆς
αρχουσας ταξης ή οιτοία έδλετιε ὅτι δέν μτιορσῡσε να Προχωρήσει
με τούς αστικούς Θεσμούς noü κρατήθηκαν στήν Προδικτατορική
Περίοδο. Ἀλλαικυρίως ο αμερικανικος ἰμῐτεριαλισμός ἑθλει-ιε ὅτι
δέν μιτοροῡσε να έξασφαλίσει μέ δεδαιότητα καί οταθερότήτα, μέ
Προοπτική, τή δική του Πολιτική στόν έλλαδικό χῶρο, noü γενικὸτερα ταν χρησιμοιτοιεῖ σαν στήριγμα τῆς στρατηγικῆς του στῆν
Ἀνατολική Μεσόγειο. Γι· αὑτό ακριὸῶς έκαμαν τή δικτατορία. Δέν
ήτανε ατιλῶς ζήτημα μερικῶν αξιωματικῶν. Οί ἀξιωματικοί αὐτοί
έδρασαν σαν ὄργανα αὐτῶν τῶν δυναμεων καί φυσικα εἶχαν καί τίς
δικές τους Προσωτῐικές φιλοδοξίες. ”Ομως ἔδρασαν συνειδητα σαν
ὄργανα τῶν δυναμεων ι-ιού θέλανε σύτή τή μεταὸολῆ στὸν τότιο
μσς. Τό ὅτι λοιι-ιόν αὺτή ῆ δικτατορία αναγκαστηκε να χτυιτήσει καί
να τσαλακώσει Παλιούς Θεσμούς καί ιταλια κατεστημένσ τα ὸτιοῖα
έχουν ἰδιαίτερα διαμορφωθεῑ στή μεταιτολεμική Περίοδο, έφερε
αντίστοιχες αλλαγές καί έξηγεῑ καί ὁρισμένες αντιθέσεις μεγαλου
τμήματος τῆς δεξιᾶς αιτέναντι στή δικτατορία.
Ἀλλιῶς, δῶστε μου έσεῖς αι-ιαντηση, γιατί ἕνα μεγαλοτμῆμα τῆς
δεξιᾶς αντιταχθηκ“ε; Ἀντιταχθηκε στή δικτατορία Παρα τό γεγονός
ὅτι κανενας δέν αρνήθηκε ὅτι ήταν γέννημα τῆς ’ίδιας τῆς δεξιᾶς.
’Όλα αὺτα δέν σημαίνουν ὅτι δέν ὺιταρχουν χαρακτηριστικα σημεῖα στῆ δεξια, ὅτι ή δεξια γενικα έτιαψε να ηαραμένει σέ θέσεις
αντιδημοκρατικές, αντικομμουνιστικές, αντιδραοτικές ή, αν Θέλετε, αὐταρχικές.
Ὠστασο έμεῑς οτήν τακτική μας Πρέπει να Παίρνουμε ùn' ὁψη
τὸν Παραγοντα τοῦ συγκεκριμένου ρήγματος αναμεσα στῆ δεξια
καί στῆ φασιστική δεξια, καθώς καί τόν ι-ιαραγοντα ησύ αντιιτροσωῐτεύουν οἱ αντιδραστικες δυναμεις τῆς μοναρχικῆς Παλινὸρθωσῆς. Οἱ δυναμεις αὺτές μῐτορεῖ να συμτιλέκονται, αλλοῡ να χωρίζουνῑ Καί 6έ6αια ὑααρχουν καί μικρα αλλήλοσυγκρσυομενα συμφέροντα στήν αρχουσα ταξη. Χαρακτηριστικο ἑνός τμήματος της
εἶναι να Θαλει καιτοια ορθολογιστική καττιταλιστική ταξη, αὑτό noü

Ὁ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ
- ΓΙΩΤΗΣ γεννηθηκε (m’ç
20.7.1914 στῆ Ραχούλα Καρὸίταας.
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ τῆς ἑπαγγελματικῆς σχολῆς τῶν ΤΤΤ. Σάν τηλεγραφητῆς γράφτηκε καί στῆ Noμικῆ σχολή. Άπό μαθητής yu,ιινασιόυ ὀργανιίιθηκε στῆν Ὁμοσπονὸία Κομμουνιστικῶν Νεολαιῶν Ἑλλάδος (Ο.Κ.Ν.Ε.)
ΣΑΝ ὑπάλληλος τῶν ΤΤΤ ἀνέπτιιξε σι’νὸικαλιστικῆ ὸράοη
αυμμετέχοντας στῆν ,Ἀριστερη
παράταξη τῶν τηλεγραᾳητιῦν καί
(διετέλεσε γραμγιιατέιις τῆς E.E.
τῆς σιινὸικαλιοτικῆς ὁμοοπονὸίας
τῶν ΤΤΤ. Merci την mud/111w)
τῆς χώρας ἀπό τούς Γερμανούς,
τό I941. μέ τήν (ὶνασιιγκρότηση
τοῦ Κομμοιινιστικοῡ Κόμματος
τῆς Ἑλλάὸας ἕγιιέ μέλος τοιι.
Διετὲλεσε γραμματὲας τῆς K.0.
τοῦ ΚΚΕ στούς τριατατικούς.
Στήιι περιόὸο τῆς κατοχῆς πῆρι·
μέρος στῆν ὀργάνωοη καί καθοὸήγηση τῆς (ὶπεργίας τῶν τριστατικιῦν τόν Ἀπρίλη 19-12, πού
ἧταν ῆ πρώτη μεγάλη (λπεργία
στῆ σκλιιὸωμένη Εὐρώπη. fui τῆ
ὸράση του ὸιώχθηκε καί (luvs/II}—
ᾳθηκε ἐπαίἰ“ιλι)ιι,ιιέιίι ἀπό τίς (lg-

χές ἀσφάλειας. Τέλη τοῦ 1942
κατιιὸιώκεται ἀπό τίς [rahng
αρχές κατοχῆς.
ΑΠΟ τίς (ὶρχές τοῦ 1943 ἐντάχθηκε στόιι ΕΛΑΣ καί πολέιιηοι·
σαν στελεχος τοι] ενάντιιι οτοιῖς
καταχτητές. Τό I945 εἶναι μέλος
τῆς Ἐπιτροπῆς Πόλης τῆς Κομ.
Ὀργάνιυσης τῆς Ἀθήνας τοῦ
ΚΚΕ.
ΣΤΗΝ περίοὸο τοῦ ιῆιιᾳιιλίοιι
πολέμου, (διετέλεσε ὸιοικητῆς μεγάλης μοι’(ὶὸιις, τῆς Il]; IWE‘QUQχίας τοῦ Δηιιοκρατικοῠ Στρατοῆ
τῆς Ἐλλήὸας Τό 1949 ἐκλὲχθηκε
μέλος τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ.

T0 1954 (δουλεύοντας κομματικά σάν παράνομος συνεληιχθηκε στῆν ~A θηνιι. Δικάστηκε
πολλές (rayé; m" ι’σόόιιι κάθειρξη
καί παρέμεινε· Un} q ι’λιικῆ καί τά
οτριιτὸπιὸα ἐξορίιις aura/‘sz I7
χρόνια σάν πολιτικός κριιτοιῖιιενος. ,

ΣΤΗ Ιόη Ὁλομὲλειιι τῆς ΚΕ
(Ἰοιῖιής 1972) ιιναὸείχθηκε ,ιιέλος τοῦ ΠΓκιιί ἀπό τη 17η Ὀλομέλειιι τῆς ΚΕ ([973) A ’ Γραμματέιις τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ.

ΓΝΩΡΙΖΕΙ τη ριιισικη κιιί (ιγ)’Ᾱικῆ γλῶσσα.

ὸρισμενοι ονομοζουν ν7εοφὡτιστη η φωτισμένη δεξιο. Αυτο εκπληρὡνοντοι κοἰ με ορισμενο συγκεκριμενο μετρο της κυθἐρνησης.
ΕΡ.: Αυτο το θετικο μετρο επισημοινουν κοποιες σντιθεσεις
μεσο στην ι°6ιο τήν κυθἑρνηση;
ΑΠ.: Οἱ οντιθεσεις που υπορχουν εκφροζοντοι γυρω σε ορισμένο μετρο της κυθερνησης, θετικσ γισ τη μιο, ορνητικο γιο την ·
ὸλλη μεριο.
ΕΡ.: Θεωρεῖτε ότι ή κυ6ερνητικ_ή προκτική έχει ένον οντιφοτικὸ
χαρακτηρα, δηλοδή ὁτι δεν υπορχει μιο θοσική γρομμή. ολλσ
μέσα σ' αυτήν εκφροζοντοι δισφορες τοσεις;
ΑΠ.: 'Εμφονἰζετσι η οντονσκλοοη τῶν οντιθεσεων που υπορχουν°
ονομεσσ στις μερίδες της δεξιᾶς. με τις πολινωδἰες η τις μετοπτώσεις της πολιτικῆς της κ“θἑρνησης“ στη γενικη της νροιιμη εἰνοι στοθερο μιο συντηρητικη, ουτορχικου τυπου πολιτικη, χωρίς
κομἰο ομφιθολἰο. 'Αλλο έχει ορισμενες εεορσετς κοἰ ορισμενες
υφεσεις κι ουτο εἰνοι οντονσκλσση ουτὡν οκριθῶς τῶν οντιθεσεων που υπσρχουν μεσο στους κολπους της δεξιὁς. κσποτε η μιο
τοση υπερισχυει - κοἱ εκφροζετοι οντἰστοιχο.

Οἱ συμμαχίες

ιμπεριολιστικη Πολιτικη του. 'Επισης κομιο ομοιοτητο δεν μπορουσε νο έχει με την πολιτικη της λεγόμενης ΕΑΔΕ, γιοτἰ δεν
οφοροῦσε το κοινωνικό μος θεμσ, δεν σφορουσε το κοινωνικο μος
κοι ολλο μεγολο προθλημοτο, δεν πηγοἰνομε στην πολιτικη της
κυθερνησης του κ. κορομονλη, ολλο οφορουσε την οντιμετὡπιση
ενος εἰδικου. συγκεκριμένου θεμστος: την οντιμετὡπιση της εξωτερικης πολεμικης οπειλης. Σ' ουτη τη συσπείρωση. σ' συτη τη
συνεργοσἰο τῶν δυνομεων. χωρίς κομἱο ομφιθολἰο¦ μπορουσε νο
συμμετέχει κσἰ κομμοτι της δεξιος: "Ολοι εκεῖνοι που θελον νο
οντιμετωπἰσουν ουτη την εξωτερικη στροτιωτικη οπειλη της Τουρκἰος πονω σε μιο δοση προγμστικο εθνικη. Αυτο το ζητημο ομως
ουτε σε οντἰθεση ὲρχοτον με την πολιτικη του κομμοτος. πολιτικη
της οντιιμπεριολιστικης, οντιμονοπωλιοκης δημοκροτικης κοτευθυνσης. ουτε οημσινε ολλσγη. 'Επροκειτο γισ ενο συγκεκριμενο
ζητημο. Μπορεῖ¦ γιο ποροδειγμο, νο πσρουσισοτεῖ στην πολιτικη
ζωη' οϋριο μιο σποπειρο πολινορθωσης; της μονορχἰος. κοι χωρίς
κομιο ομφιθολἰο το κομμουνιστικό κομμο θο τεθεῖ υπερ της συνεργσσἰος με όλες ουτες τις δυνομεις που εἰνοι ενοντιο στην πολινορθωση. Αυτο δεν σημοὶνει ότι εμεις σλλοζουμε τη γρομμη μος η
κονουμε πίσω. 'Αντιμετωπἰζουμε ενο συγκεκριμενο θεμσ. Γι' ουτδ
λεω ότι οι συσπειρὡσεις ουτε:: εῖνοι πολλοπλες. ποικίλες, εῖνοι
στενὡτερες η ευρυτερες. 'Η Βοσικη. θεμελιοκη συσπείρωση γιο

ΕΡ.: Σχετικο μ' ουτο ος δούμε το πρὸθλημο τῶν συμμοχιῶν
γενικότερο:

Τὸ κκε στήν 3η κοι' στήν 4η ὸλομελειο μπορουμε νο θεωρήσουμε ὁτι έχει προωθήσει το Θέμο των συμμοχιῶν; οι τελευτοῖες θεσεις του κκε κονουν -ένο <(ὸνοιγμο». Αυτο έχει ποροτηρηθεί ήδη οπο σχολισστες στὸ|ν Τυπο. Το ονοιγμο ουτο γίνετοι κοι' πρός ένο μέρος ιτῖς δεξιᾶς, σε εκείνο που φοἰνετοι διοτεθειμενο νο προχωρήσει σε κοποιο προοδευτικο οικονομικο
μέτρο, που δεχετοι ότι σε ενο ορισμένο θοθμὁ πρέπει νο
προωθηθουνε οἱ πολιτικές ὲλευΘερι'ες στήν 'Ελλάδο κ.λπ. 'Απο
αυτή τήν οποψη θο 'θελο νο μος εξηγήσετε πῶς ὲσεῖς θλέπετε
τις ουμμοχι'ες, Ποιό εἴνσι τι δισφοροποἰηση τῆς γραμμής τοϋ
κκε ως πρός τις θέσεις ολλων κομμοτων της οντιπολι'τευοης.
Γιο ποροδειγμο, ποιο εἴνοι διοφορο τής <<οντιιμπεριολιστικῆς
συσΠε¦·ρωσης» ή ιιτής δημοκροτικῆς ουμμοχι'ος»; που ουτες οἱ
έννοιες ξεχωρι'ζουνε; γιοτί¦_γιο πολλους, οι Θεσεις ουτές Θρισκοντοι πολυ κοντο.
ΑΠ.: οι θεσεις της 3ης κσἰ 4ης ολομελειος προὡθησον το Θέμο
ιιοντιιμπεριολιστική συσπει'ρωση›> οκομο κοι' το Θέμο τῆς συνεργοσἰος κοι' κοινής δροσης τῶν δημοκροτικῶν δυνομεων. Εἰνσι δυο
διοφορετικο προγμοτο ουτο¦ δεν οντιτἰθεντσι όμως, εῖνσι κστο
ενο ορισμένο τροπο συνορτημενο.

ΕΡ.: "Οτον λετε <<δημοκροτικὲς δυνομεις» τί εννοεῖτε,·
ΑΠ.: 'Εννοώ εκτος οπο τις προοδευτικές δημοκροτικες δυνσμεις
κοἰ τις δυνομεις εκεῖνες που ενδιοφεροντσι γισ την τηρηση τῶν
θοσικῶν ορχῶν της οοτικης δημοκροτἰος.
ΕΡ.: Δηλοδή συμπεριλσμθονετε κοι' ένο μερος τής <<φωτισμἑ.νης» 6εξιᾶ9·' . - . . . . . .
ΑΠ.:Χωρις ομφιθολιο μπορει σε ορισμενο προθλημοτο νο υπορξει κοινή δροση κοἱ'συνε'ρΥΠΟἱΟ- Ι | Ι Ι Ι Ι
Πρωτο - πρῶτο συτη τη δημοκροτικη κοι κοινη δρσση νο μην τη
δουμε σον κοτι το στοτικο. 'Εξορτὁτοι οπο το προγρομμσ κσἰ οπο
τους στόχους που ουτη θοζει. Μπορεῖ νο διευρυνθεῖ κοἱ μεχρι εκεῖ

γιό ὸρισμενους στοχους, κοἰ θο σος ονοφερω συγκεκριμενο`
ποροδειγμο, που. κοτο τη γνώμη τοῦ' κ.κ.Ε.. θο μπορουσε νο περιλοοει κοἱ ορισμενες δυνομεις οπο ουτη τη μεριο.
ΕΡ.: "Οπως,·

ΑΠ.: Θο σος πῶ ποροκοτω. “Η πορεἰο όμως ουτη προς τη δημοκροτικη συνεργοσἰσ θρἰοκετσι οκομο στην σρχη. "Οσο γιο τη διοφορσ ονομεσο στην οντιιμπεριολιοτικη,Ι οντιμονοπωλιοκη δημοκροτικη συσπείρωση κοι τη δημοκροτικη συμμοκἰσ η τη γρομμη
τῆς λεγόμενης ΕΑΔΕ. ουτη δεν εινοι φρσστικη. 'Η θοσικη διοφορο
θρἰσκετοι στις εκτιμησεις κοι προσδιορισμους τῶν ομεσων στόχων
του προοδευτικου κινημστος, κσθως κοι στο ρολο της ονομοζομεγης οντιχουντικῆς δεξιᾶς, της.Ιοπως την οποκολεσοτε εσεῖς, φωτισμἐνης δεξιᾶς, κοθὡς κοἰ στην πολιτικη της κυθερνησης του κ.
κορομονλη. Ι _
κοτο τη γνωμη μος η γρομμη της ΕΑΔΕ εῖνοι πολιτικη ουρὁς.
Στήν κριση του Αἰγοἰου - κοἰ εδώ ερχομοι στο συγκεκριμένο
ποροδειγμο που σος ειπσ_οτην ορχη - ὁτον το προγμοτο είχον
φτοσει σε οπειλη πολεμικης Ομρρσξης. το κ.κ.Ε. θχιηκε ὡς γνῶο-τὁν με μιο συγκεκριμενη προτσση συνεννοησης`τῶν πολιτικῶν
δυνομεων της χώρος γιο την οντιμετωπιση της οπειλης ουτης στη
Βσοη ενος συγκεκριμένου ·προγρομμοτος οπο έξι σημεῖο κοἰ μοκριο οπο κοθε εθνικιστική εξοψη. Η ενεργειο συτη του κομμοτος
ουτε ολλογη γρομμης οποτελουσε, ουτε οντιτἰθοντον στην οντιΒ

μος εῖνσι η οντιιμπερισλιστικη οντιμονοπωλιοκη δημοκροτικη
συσπείρωση.
ΕΡ.: Μπορουμε δηλοδή συμπεροομοτικο νο δεχτουμε, μετο
οπο τήν ονσλυση που κονοτε, ότι τελικο υπορχει ή ποροδοχή
ότι ένο μερος τής δεξιο“ς δεν έχει μισ φοσιστική νοοτροπίο.
οϋτε εϊνοι ξεπουλημενο εθνικο. Σ' ένο κοποιο Θοθμό, μπορουμε δηλοδή νο δεχτουμε ότι, με Θοση ουτή τήν ονολυση,
υπορχουν περιθώριο γιο μερικές ευκοιριοκες κοι, ονολογο με
συγκεκριμενο προθλήμοτσ ὲπείγοντο κοι' ὸξυτοτο, νο υπάρξει
μι'ο ευρυτοτη ουνεργοσι'ο όλων τῶν εθνικών δημοκροτικῶν δυνομεων.

ΑΠ.: Δεν μπορῶ νο σος δωσω οποντηση σε τετοιο συγκεκριμενο
ερωτημοτσ. "Ξκεῖνο που μπορῶ νο πὡ εῖνσι ότι εμεῖς πιστευουμε
πως δεν έχει ομοιογενεισ η δεξισ, οτι υπορχουν ομοδες. υπσρχουν σντιθεσεις... κυριο τους οντἰθεοη εῖνοι. γιο τη μορφη όσκησης της κροτικης εξουσἰος. 'Εμεῖς στην τσκτικη μος, τὶς δισφορες
ουτες πρεπει νο τις ποιρνουμε υπ' όψη μος κσἰ δεν οποκλεἰομε, σε
ορισμένο γενικότερο θεμοτο, το δποῖο οντιτιθεντοι κοἰ στο συμφεροντσ η στις πολιτικες οντιληψεις του κομμοτιου ουτου της δεξιδς, νο υπορξει κοἰ ορισμένη συνεργοσἰο. 'Αρκεῖ νο υποχωρησουν
οπο την πλευρο συτὡν τῶν τμημοτων οι φοθοι, η οντιπσθεισ τους
προς το λο'ίκο κἰνημο¦ γιοτἰ μεχρι τὡρο η ὶστορἰο στην 'Ελλοδο
έχει δειξει ότι μπροστο στην σνοπτυξη του λο'ίκου κινημστος δεν
διστσζουν νο συμμοχησουν κσι με το φοοιστικο στοιχεῖο. κοἱ πολιοτερο το 'χονε κονει, προπολεμικο με τη δικτοτορἰο_του Μετοεο. κστο τη δισρκειο της κστοχης. κοἰ πιο φονερσ κοτο την περίοδο της οπελευθερωσης κοἰ μετεπειτο. κοἰ σημερο θλεπουμε ότι
πορο τις διοκηρυξεις δεν Βλέπουν με κολο μοτι τη νομιμη δροση
του κομμοτος. την προστιἐιθειιέι του νο ονοπτυχθεῖ το λο'ικο κίνημο, κοἰ σε πολλες περιπτωσεις συντέισσοντσι οντικειμενικσ κσἰ με
τη φοσιστικη δεξιο στην κοτοπολεμηση του κομμοτος κοἰ του λο'ικοῦ κινημοτος.

Συνεργοσἱο κοἰ ὲργοτικη τοξη
ΕΡ.: Αυτο ὡς πρὸς τή δεξιο. Τὡρο, γιο τήν οντιπολἰτευση γενικο, ος δουμε ποιες εἴνοι οι θέσεις του κ.κ.ιΞ. "Ας ξεκινήσουμε
οπο τι'ς πρόσφοτες πρωτοδουλίες του προέδρου τοϋ ΠΑ.ΣΟ.κ.,
με τον ὁποῖο ει'χοτε κι εσεῖς προσωπικο ὲποφή,_πονω στο δἑκσ
σημεῖο γιο συνεργοσἰο. Ποσο ενεργητικό συμμετεχει το κ.κ.ιΞ.
σ' αυτή 'τήν προσποθειο; Πιστεύετε ότι έχει μισ ρεολιστική θοση, ότι έχει κοποιο ἀπήχηση κοι' ὁτι έχει μισ δυνοτοτητο επιτυχἰος; Γιοτί υπορχει κι ένος μεγάλος θοθμὸς επιφυλοκτικὸτητος,
που προκυπτει οπὸ τό πρὸοφοτο πορελθὸν κοι' που χοροκτηρι'ζετοι οπο ομοιθοῖες πολιτικές ὲπικρι'σεις. οπο πολεμικές. οντεγκλήοεις πολυ ὸξυτοτες. μεσο στὸ χῶρο τής οντιπολι'τευσης.
Μετο, ος δουμε ειδικο τίς σχεσεις με το ΠΑ.ΣΟ.|·(.

ΑΠ.: 'Εμεις κστ' ορχην θεωρουμε θετικη την προτοοη, τη συγκεκριμενη ουτη πρωτοθουλἱο του κ. Ποπονδρεου. Λεω τη συγκεκριμενη πρωτοθουλἱσ. γιοτἰ ονσλογες πρωτοοουλἰες στο πορελθον
ὲκδηλὡθηκσν κοἰ οπο τη δικη μος την πλευρο. Τη θεωροιῖιμε θετικη. πορο το γεγονος ότι το δεκο σημειο, το οποῖο ονοκοἰνωσε. δεν
κολυπτουν την πολιτικη μος. όχι στο συκιολο της ολλο τους ὸμεσους οτοχους μος. Φυσικο σε κοθε πρωτοθουλἱο. γιο κσθε`θεμο
μπορεῖ νο υπσρχουν επιφυλοξεις, νο υπσρχουν οδυνοτες πλευρες, νο υπσρχουν, ον θελετε. ερωτημοτικο. 'Αλλο εμεῖς σ' ουτη

τήν προσπάθεια ξεκινάμε μέ ΠεΠοίΘηση ότι μπορεῑ Kan νά γίνει,
νά έΠιτευχΘεῖ μιά τέτοισ συνεργασίσ, καί εϊμαοτε Προσηλωμένοι·
καί τούτο γιατί, Θά μΠοροῡσε νά πεῖ κανένας, ή συνεργασία, ή
κοινή δράση τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης ἀποτελεῖ σήμερα
αντικειμενική ἀνάγκη. Τό Θέμα ὅμως τῆς συνεργασίσς τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων εἶναι γιά μᾶς κυρίως Θέμα ένσλλακτικῆς Πολιτικῆς ἀπέναντι στήν πολιτική τῆς κυ6έρνησης Κσραμανλῆ, καθώς
Kai ἀπέναντι σέ κινδύνους, σέ πιθανούς κινδύνους νέων έκτροΠων. ·
Ἠ πορεία τῆς οίκοδόμησης μιάς πανδημοκρστικῆς συσπείρωσης
καί συνεργασίσς ΠροϋΠοΘέτει σοθαρή Προεργασία πού σήμερα εἶναι ἀκόμα δύσκολο νά Προσδιοριστεῑ. Τό κόμμα μσς Θεωρεῑ κύριο
στήριγμα στάν δημοκρατικά ἀγωνα, κατά Πρωτο ρόλο, τήν έργατική τάξη. Τό Πῶς Θά έκφραστεῖ αὑτό πολιτικά ed τό δείξει ή ζωή.
Ἐμεῖς Πιοτεύουμε ότι γιά νά εὐδοκιμήσει ό δημοκρατικός ἀγῶνος
χρειάζεται νά δυνομωνει τό Κ.Κ.Ε. καί ό ρόλος του οτόν ἀγωνσ
αύτόν.

’Ὲνοπλες δυνάμεις Kai κρατικός μηχανισμός
'O Θσθμός επιτυχίσς αύτῆς τῆς Προσπάθειας έξαρτιέτσι ἀι·ιὸ
Πολλούς Παράγοντες; Ἀπό τή συνέΠειο, ἀΠό τή στάση τῶν συμΒαλλομένων κομμάτων, ἀπό τήν ύΠερΠήδηση δισκομματικῶν έμΠοδίων καί σέ ἀποφασιατικό Βσθμό ἀπό τό δυνάμωμα τῆς σύμπραξης ὀπαδῶν τῶν κομμάτων σέ συγκεκριμένα Θέματα τῆς καθημερινῆς λαϊκῆς Πάλης. 'O συντονισμός της σέ κοινοθουλευτικό καί
ἐξωκοινοθουλευτικό έπίπεδο, ή ἀνάπτυξη ὅλης τῆς δημοκρατικῆς
Πάλης στό νά σταθεῑ ίκανή νά κερδίσει ύΠέρ τῆς Πολιτικῆς ἀλλαγῆς όλες τίς ζωντανές δυνάμεις τού έθνους, συμπεριλαμθανομένων καί τῶν ἐνόπλων δυνάμεων.
ΕΡ.; Μέ ποιά ἔννοια,AFL: Μέ τήν έννοια ότι σήμερα δέν φτάνει νά κερδίσεις μονάχα
τήν έκλογική Πλειοψηφία τοῦ έλληνικοῡ λσοῡ. Χρειάζετσι ἀκόμα ή
Πλειοψηφία αυτή νά Θρίσκει Θετική ἀντανάκλαση Kai στίς ένοπλες
δυνάμεις καί ἀλλους μηχανισμούς τοῦ κράτους. "Av δέν Πάρει
αὑτή τήν ἐκταση, μπαίνουν ἐρωτημστικά γιά τή δυνατότητα έφσρμογῆς αὑτῆς τῆς έναλλάκτικῆς πολιτικῆς.
EP.: Ὑπάρχει μιά άποψη ότι ό στρατός Πρέπει νά εἶναι ἀδρα-

νοποιῆμένος,’

AI'I.: Ἐσεῖς τά Πιστεύετε συτά; Εἶναι δυνατά σύτά; Δέν Πιστεύουμε ότι μπορεῑ νά γίνει στή ζωή. Μπορεῖ σύτοί Πού τά λένε
νά τό ἰσχυρίζονται καί νά όρκίζοντσι σ’ συτό, ὅπως ὁρκίζονται γιά
’τήν ἀνεξάρτητη δικαιοσύνη. Γιά τό Θέμα σύτό, σέ μάς, δέν Πρέπει
νά ύπάρχει καμιά αυταπάτη. Ξέρουμε τώρα πιά τό ρόλο τού στρατοῡ Kai τό ρόλο τῆς δικαιοσύνης. Τό ρόλο γενικά τού κρατικοῡ
μηχανισμοῡ. Αύτά εἶναι γνωστά σέ Πολλούς Kai κυρίως σ’ αύτούς
τούς ’ίδιους Ἴσως αύτοί noü ἰσχυρίζονται τά Περί άνεξαρτησίας
κ.λΠ. τοῦ κρατικοῡ μηχανισμού εἶναι ΠεΠεισμένοι Περισσότερο ἀπό
Πολύν κόσμο δικό μσς, γιατί τό ξέρουν «Πρακτικά». Εἶναι ύΠοχρεωμένοι, ὅμως, νά τά λένε γιατί Πῶς ἀλλιὼς ed τούς χρησιμοΠοιήσουν γιά νά σταθούνς Ἐμεῑς, ένῶ ἀναγνωρίζομε ἀπό τή μιά
μεριά συτό τό ρόλο, ἀπό τήν άλλη άκολουθοῡμε μιά ὡρισμένη Πολιτική ἀπέναντι σ’ αὺτούς τούς μηχανισμούς. Μέ σκοΠό Ti; Νά
Περιορίσουμε 600 εἶναι δυνατό τό ρόλο γιά τόν όΠοῑο τούς Προορίζουνε καί τίΠοτσ ΠαραΠάνω δέν έπιδιωκουμε. Δέν μποροῡμε νά
άλλάξουμε τη φύση, via Παράδειγμα, ή τό ρόλο Πού έχουν ή δικαστική έξουσία, τά σώματα ἀσφαλείας καί ὸ στρατός σέ Eva ἀστικό
καθεστώς. Αύτά δέν μπορεῑ νά τά ἀλλάξεις. 'O ρόλος τους εἶναι
καθορισμένος. Ἀλλά τί νά κάνουμε; ’Ὀσο εἶναι δυνατά Va Περιορίσουμε τόν ἀναστσλτικό τους χαρακτῆρα. Ἐπί παραδείγματι, ἀν
καταφέρουμε ὅσα τό δυνατό, μέ τή δράση μσς, μέ τήν πολτική
μσς, μέ τή διαφώτιση, oi δικαστές νά έναρμονίζοντσι Περισσότερο
Πρός τό κοινό α’ίσθημα Περί δικαίου γιά τό κάθε συγκεκριμένο ζήτημα, αύτό εἶναι ένα κέρδος. ἈΠό τήν ἀποψη αύτή, μσς ένδιαφέρει καί ύΠερασΠίζουμε τήν έλεύθερη δικαστική συνείδηση, χωρίς
νά Παραὸλέπουμε τόν τσξικό χαρακτῆρα τῶν κρατικῶν μηχανισμὼν.

ΚΚΕ καί ΠΑΣΟΚ
ΕΡ.; ’Ἁς ξανάρθουμε πάλι στό συγκεκριμένο Πολιτικό ΠρόΘλημσ. Μέ τῆν εὐκαιρία τῆς συζῆτῆσῆς μέ τόν πρόεδρο τοὺ
ΠΑΣΟΚ, συζῆτῆσατε είδικά προθλῆματα σχέσεων τῶν δὺο
κομμάτων,’ Γιατῖ oi σχέσεις τοι] K.K.E. μέ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ μποροὺμε
νά Ποῡμε ότι Περασαν διάφορες φάσεις. Στῆν Πρώτη έποχῆ
μετά τῆ μεταπολίτευση ὑπῆρξαν εκτιμῆσεις κοινές. Στῆν πολιτικῆ πρακτική ὄργανα συνδικαλιοτικά, φοιτῆτικά, νεολαιῖστικα
εῖχανε μιά κοινῆ δράση. ἶὈχι 6έ6αια Πάντα καί οὔτε καί καθολι-

κά, Πάντως ὑπῆρχε μιά παράλληλη πλεὺση, μιά Παράλληλη Πορεία, καί κάποια στιγμῆ, αὑτό ἔσπασε, έκοψε. Δέν ξέρω a'v αὑτό
ὀφείλεται σέ μιά ἀλλαγῆ καί διαφοροΠοίῆσῆ τῆς γραμμῆς τοὺ
ένός ἀπ’ τά δυό κόμματα, τοὺ Κ.Κ.Ε ῆ τοὺ ΠΑΣΟΚ,, ἥ σέ Προθλῆματα μορφῆς, διαδικαστικά τῆς συνεργασίας. Αὑτή τῆ στιγμῆ, νομίζω ότι ἐξακολουθεῖ αὑτῆ ἠ ίδιορρυθμιά στίς σχέσεις
τῶν δύο κομμάτων. Μπορεῖτε νά μᾶς Πεῖτε περισσότερσ διευκρινιστικά Πάνω o’ αὑτό τό Θέμα,’ Γιατί oi διαπιστῶσείς αὑτές
6γαίνουν άπό τῆν Παροτῆρηση τῆς Πρακτικῆς τοὺ ΠΑ.ΣΟ.Κ Kai
τοὺ Κ.Κ.Ε. Δέν ξέρω äv αὑτό τό πράγμα ῆτανε «αὑθόρμῆτο»,
ῆτανε «καθσδῆγοὺμενο» Kai Πῶς κάποια στιγμῆ πάλι έγινε αὑτό
το «πάγωμα» τῶν σχέσεων, l
A": Γενικά μέ τό ΠΑΣΟΚ διστηρούμε καλές σχέσεις. Εἶναι γεγονός ότι στό Παρελθόν, μά καί τώρα, σέ ὡρισμένα μεμονωμένα ζητήματα οτά όποῑα συμφωνοῡμε ὑπάρχει καί ἀμοιθαίσ διαθεση καί
Θέληοη. Ἀλλά σύτό δέν γίνεται σέ ὅλα τά ζητήματα καί θά ’ταν
Παράξενο νά έχει γενική ίοχύ, μιά καί δέν ὑπάρχει καμιά γενική
συμφωνία μεταξύ ΚΚΕ-ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι άι-ιό τίς συγκυριακές
συμπτώσεις καί συνεργασίες πηγάζει τό γεγονός ότι δημιουργούντοι αὑτές oi έντυΠώσεις — γιατί Πρόκειται via έντυπωσεις. ’Άλλοτε
συμφωνοῡμε σέ ένσ-δυό ζητήματα, ἀλλοτε δέν συμφωνούμε, άλλοτε Πάμε μσζί μέ τό ΠΑΣΟΚ, άλλοτε πάμε χωρια. Πολλές φαρές
γίνεται καί κριτική στίς Θέσεις. Γιατί...
ΕΡ; Καί πολεμική ὑπῆρξε,και’ μάλιστα Siam...

An: Kai αύτὸ συμὸσίνει γιστί όπως εἶπα δέν ύΠῆρξε Ποτέ καμιά
μόνιμη συμφωνία, Πρόγραμμα κοινῶν ,στόχων κ.λΠ.
ΕΡ; Πάντως oi Πολιτικοί παρατηρητές έχουν διαπισῖῶσει μιά
περίοδο Θερμῶν σχέσεων ΚΚΕ Kai ΠΑΣΟΚ, ἀπό μιά στιγμή καί
ὕστερα ένα Πάγωμα αὑτῶν τῶν σχέσεων Kai μιά προσπάθεια
διαφοροποῖῆσης Kai απομάκρυνσῆς. Kai αὑτό, ὅταν Θεωρῆσοὺμε τή συγκεκριμένῆ πολιτικῆ πρακτικῆ σε όργανώσεις 6aσεις. Αὑτῆ ῆ διαπίστωσῆ εἶναι σωστῆ,· Kai ῶς ποιό Θαθμό,· Πῶς
’ έξηγεῖτε αὑτῆ τῆν πορειά τῶν σχέσεων καί αὑτῆ τῆν άλλαγῆ,·
An: Ἀπό τήν Πλευρά τή δική μσς δέν πρόκειται γιά καμιά άΠολύτως ἀλλαγή. Εἶναι ή ἴδια ή Θέση Πού ύΠῆρχε Πρίν καί ἐξακολουθεῖ
νά ὑπάρχει Kai οῆμερα. Ἀπό τήν Πλευρά τού ΠΑΣΟΚ, στό έΠίΠεδο
τῆς ήγεσίας, έπίσης δέν έχω τίΠοτσ L'm' όψη μου. Τωρσ, κάτω οτή
Θάση μπορεῑ νά ύπάρχουν 6ε6αίως ἑκδηλώσεις Πού νά δημιουργοῡν παρόμοιες έντυπώσεις. Δέν εἷμαι σέ Θέση νά κρίνω ἀν αὺτές
έκφράζουν γενικότερη Πολιτική ή ἀν εἶναι Πρωτοθουλίες Πού
μπορεῑ νά ἐμφανίζονται στίς όργανώσεις οτήν Πορεία γιά τήν ἀντιμετώπιοη διαφόρων Προθλημάτων.

εΡ; Γενικά 9d ea'Aare vd μᾶς κάνετε μιά ἁνάλυση τοῦ xapaκτῆρα τοὺ Πανελλῆνιοὺ Σοσιαλιστικοὺ Κινῆματος,·
An: Hépu αι-ιό τήν τοποθέτηση Πού έγινε οτήν 4η καί στήν 3η
όλομέλεια, δέν έχω τίΠοτσ ἀλλο νά Προσθέσω.

Γιά τή διάσπαση Ερ; "Ac; Περάσουμε καί σέ ἕνα ἀλλο ἐπιμαχο Θέμα. Πέρα and
τῆν ἁμεσῆ πολιτικῆ αντιποράθεση μέ τό ΚΚΕ to. ποιά Θά εῖναι ῆ
άντιμετῶπισῆ του μελλοντικά,· Θεωρεῖτε ότι Πολιτικά Θά πάψει
νά ἕχει έπιρροῆ στό έλληνικό κομμουνιστικό κι’νῆμα,’ ’Υπάρχει
θεμα κάποιου διαλόγου μαζί του f,‘ Πολιτικῆς συνεργασίας μιᾶς
μορφῆς ὅπως στῆν «Ἐνωμένῆ Ἀριστερά» Π.χ.,· Πῶς αὑτά τά ζητήματα ἀντιμετωπίζονται ἀπό τό ΚΚΕ όταν σέ έπίπεδο νεολαιῶν
(ΚΝΕ Kai EKON Ρῆγας Φεραῖος) ὑπάρχει συμπόρευσῆ, διάλογος καί άμοιθαιά άναγνῶριση,· "H ὅπως ει-ιίσης στίς συνδικαλιστικές όργανῶσεις (AEM Kai ΕΣΑΚ) ὑπάρχουν Περιπτῶσεις
συνεργοσίσς ῆ διαλόγου, έν πόση περιπτώσει ὑπάρχει μιά
«αγαγνώρισῆ», ότι στό έλλῆνικό κομμουνιστικό κίνημα ὑπάρχει
μιά ῖδιομορφία. ’Ἁσχετα ἀπό τό Θαθμό επιρροῆςκαί δὺναμης
τοὺ KKE ἐσωτ. τό κόμμα αὑτό ὑπάρχει καί αναγνωρῖζεται and
τίς διάφορες Πολιτικές όμάδες Kai κόμματα. Πῶς άντιμετωπίζετε έσεῖς μελλοντικά τό Πρόόλημα τῶν σχέσεων μέ τό ΚΚΕ
εσ.,·
ΑΓΗ Ἠ ῥνῃμετώηιοή τους γίνεται μέσα στά Πλαίσισ τῆς γενικῆς
Πάλης τού κόμματος γιά κάΘε εἴδους ἀπορτουνισμό Kai ἀστική
ίδεολογία. Ἐνάντια στή δισσπσστική δραστηριότητα μέσα στό ἐρ.
γατικό καί κομμουνισ-τικό κίνημα. Φανερό εἶναι ὅτι αύτή ή Πάλη
γίνεται σέ ὂλα τά έΠίΠεδοῑ ίδεολογικό, Πολιτικό καί Πρακτική δράon. Αύτός εἶναι καί ό διάλογος μαζί τους, τόν όποῑο δῆθεν ἐπιζητοῡνκαί δέν τόν 6ρίσκουν.
Στό έρώτημά σας ἀν Θεωρῶ ὅτι Θά Πάψει νά έχει Πολιτική έπιρροή στό έλληνικό κομμουνιστικό κίνημα λέω ότι, σάν φορεῖς τῆς
κομμουνιστικῆς Θεωρίας καί Πρακτικῆς, όΠωσδήΠοτε ναί. ΜΠορεῖ
νά δροῡν δισσπσστικά μπορεῑ νά Πάρουν άλλη Πολιτική μορφή.
Αύτό Θά έξαρτηθεῑ, ἀν καί κατά πόσο ed τό μποροῡν, ἀλλά σάν
9

φεῖ
φορεῖς κομμουνιστικῆς ίδεολογίας ὁπωσδήποτε θα παψουν νά
ὲηηρεαζουν. ’Ἠδη ὲχουν συνείδηση τα Πλατιά στρωματα ότι δεν
πρόκειται για κομμουνιστικό κόμμα, αλλα για κατι αλλο, για κατι
ι-ιοὺ ανήκει στό χῶρο τῆς σοοιαλδημοκρατίας ἢ κόπου Παραπλήαια. Δεν εἶναι τυχαῖο ὅτι καί οἰ διάφορες σοσιαλιατικες δημοκρατικες όμάδες τοῡ τόπου μας τοὺς θεωροῦν συγγενικά τους κόμμα
καί εχουν Πολιτική συνεργασία μαζί τους.
ΕΡ.; Αὑτό Θα ἠθελα νά τό διευκρινίζατε Περισσότερο,
Al'l.: Ναί, λεω ότι οί διαφορες σοσιαλδημοκρατικες δυνάμεις τοι]
τόπου μας τοὺς θεωροῦν ουγγενικό τους κόμιμα καί n’de 0' αὑτό
θλεπουν δυνατή τήν Πολιτική συνεργασία μαζι τους σε ενα συγκεκριμενο πρόγραμμα.

νημα, προκαλεῑ συγχὺσεις καί δίδει νεες δυνατοτητες οτήν αντίδραση. στήν Πάλη της καί εναντια οτό κομμουνιστικό κίνημα. Μία
λοιπόν συνεργασία με ενα κόμμα ποὺ φερνει αὑτόν τόν τίτλο, τόν
’ίδιο τίτλο τοὺ Κομμουνιοτικοῡ Κόμματος τῆς Ἐλλάδας, όχι μοναχα
δεν ὠφελεῖ τό κίνημα, αλλά θα ήταν σε θαρος τοὺ κινήματος καί
ὅλου τοὺ προοδευτικοῡ κινήματος τῆς Ἐλλάδας.

EP.: ’Άλλο ὅμως τό συγκεκριμενο Πολιτικό Πρόγραμμα καί ὴ
συνεργασία δύο κομμάτων οτό συγκεκριμενο αὑτό Πολιτικό
Πρόγρσμμσ. I I _ _ I _ I _I I
An.: Ναί, σωστό. ίΞιναι σωοτο αυτό, αλλα εκεινο Πουηηθελαυνο
ὑπογραμμίσω εἶναι ότι τό αποκαλοὺν συγγενικο κόμμα. Οταν ενα
κόμμα αποκαλεῖται συγγενικό Πρεπει νά εχει-λιγο-πολυισυγγενειά
ὶδεολογική, θεωρητική. όργανωτική, Πολιτικων κατευθυνσεων καί
γενικότερων θεωρήσεων τῶν σὺγχρονων προθληματων. Γίολιτικη
συνεργασία μαζί τους με τίτλο κομμουνιστικόῖ κόμμα δεν ειναι δυνατή, ηενρ-τετοιο Πραγμα θα σήμαινε αναγνωριση δυο ’κομμουνιστικῶν κομμάτων. Αὑτό ὅμως δεν θα ηταν πραγματικο, για τάν
απλοὺατατο λόγο ότι δὺο κομμουνιστικα κόμματα σε μια χωρα δεν
μΠορεῖ να ὑπάρχουνζ- I I I I I I
Μπορεῑ να εἶναι, ειναι και τα δυο Πολιτικα κομματα και δεν χωραει καμια αμφιθολία, αλλά καποιο αΠ’ τα δυό μπορεῑ νά εἶναι μεν
πολιτικό κόμμα, αλλά δεν θα εἶναι κομμουνιστικό. Θα μπσροῡσε να
ἀντιτάξει κανενας τό ἐπιχείρημα ότι αὑτό, δηλαδή τό Ποιό εἶναι
καί τό Ποιό δεν εἶναι κομμουνιστικό, Θά τό δείξει ἡ ζωή, Ε’ίμαστε
σὺμφωνοι. Ὅσοι δέν εχουν Πειατεῖ ακόμα, ας περιμενουν να τοὺς
τό δείξει, ακόμα πιό πολὺ, ή ζωή.
EP.: Μέ συγχωρεῖτε, ὲδῶ μήπως ὑπαινίσσεστετήν αντίστροφη
Πορεία αντάπτυξης Πού ὑπῆρξε άνάμεσα στό ΚΚΕ καί στό KKE
(to); nan’ ὲδώ äc; κάνω μιά Παρατήρηση; Ἀμεσως μετά Tri διάσπαση, τουΛάχιοτΟν μέσα στό χῶρο τῆς Ἐλλάδας, ή Πολιτική
ἐπιρροή τοῦ KKE εσωτ. - ἀγνοῶ äv ἥτσνε Ytd λόγους όρνσνωτικούς ἦ λόγους Προγράμματος I— ἠτανε μεγαλύτερη αΠό τήν
ἐπιρροὴ τοῦ ΚΚΕ. Ἀντίοτοιχα, η δύναμη καίή Παρουσῖα τοῦ
«ρήγσ» τόν καιρό τῆς δικτατορίας ηταν Πιό ἐμφανὴς, Πιό δυνάmm and τῆς KNE Kai τῆς Ἀντι-ΕΦΕΕ. Μετά τή μεταπολίτευση,
καί όσο Προχωροῡσε ό καιρός Πβρς T"? OWE/3M7 μῦς ill-1590A"?via, φαίνεται Πάλι- γενικά ότι αὐτος o συσχετισμος μετατραπή-

κε. Αὑτό ἐννοεῖτε ότι ἠ ζωή ἔχει δείξει r'7' Θά αΠοδείξει; "H δέν·
δέχεστε κάν ὅτι στήν Πρώτη φάση τῆς διάσπασης ὑπῆρχε...
ΑΠ.; Δεν δεχομαι ατό σὺνολό του ότι καί μεσα στήν Ἐλλάδα
ἦτον αὐτὸς ό συοχετισμός τῶν δυνάμεων. Ἐκεῖνο Ποὺ αποδεχομαι
εἶναι ότι ὑπῆρχε μία Πολὺ μεγάλη σὺγχυση οτόν ελληνικό λαό,
ακόμη καί στοὺς εργαζόμενους καί σε αλλα κοινωνικά στρώματαῑ
Τό τί ακριθῶς ἓγινε. Ποιες εἶναι οί διαφορες καί τά λοιπά. Καί δεν
εἶναι μονάχο ὅτι ή ζωή εχει δείξει ή θα δείξει μοναχα με τόν συσχεῃσμό τῶν δυνάμεων πού σήμερα δεν διαμφισθητεῖται.ΙΔεν εἶναι αρκετό αὑτό. Ἀλλά, με όλες τίς διακηρυξεις, με ολη την Πολιῃκή mi “WK-um δράση. ’Ὀτι εἶναι δυο διαφορετικά πραματα καί
δέν ὑπάρχει ὁμοιότητα. 'H μόνη ὁμοιότητα ὑπάρχει στόν τίτλο, καί
Yln αὐτὸ ὲμεῑς σήμερα δίνουμε ίδιαίτερη σημασία o' αὑτό τό θεμα
τοὺ τίτλου. Θά σας φερω ἕνα χαρακτηριστικό Παράδειγμα από τήν
Προσωηικη μου ἐμπειρία. Μετα τή μεταπολιτευοη καί για αρκετό
διάστημα, Yld äva χρόνο, κάθε τόσα, ερχόντανε επιτροπες; «Γιατί
δὲν ενωνεστε, σὺντροφοι; Παραμεριστε τα Προσωπικά. Τελος Παντων, τό κίνημα σκεψτεῖτε, Πρέπει να ενωθεῑτε κ.λΠ». ἈΠαντοὺσα
σὲ ὅλους ότι αὑτό τό θελομε. Δεν Πρόκειται για Προσωπικα, πρόκειται γιά δυό διαφορετικα Πραγματα, για δυό διαφορετικες θεμελιοκες Πολιτικες, όχι στή σὺγχρονη-ὲλληνικη Πολιτική αλλα γενιΚότερα cm5 κομμουνιστικό κίνημα της Ελλαδας, καί δεν ὑπάρχει
τίποτα Προσωπικό με κανενα, οὑτε ἐχουμε ανταλλαξει Ποτέ Πικρή
τα.
KO'UEGEEG:
καί ενάμισυ χρόνο δεν ήρθε κανενας. Αὑτό, τί δείχνει; ’Ὀτι
ὁρχισαν νά καταλαθαίνουν ότι Πρόκειται για δυό διαφορετικα
Πράματα. Γι’ αὑτό λεω ότι ὅσοι άκὸμη δέν Πείστηκαν, ας Περίμενουν να τοὺς τό δείξει rué Πολύ ἡ ζωη. Ξιναί φανερό ὅμως ότι τό
Ποιό θα εἶναι κομμουνιστικό καί Ποιόνδεν θα ειναι κομμουνιστικό
δέν ed ὲξάρτηθεῑ από τόν τίτλο τουιαλλα αΠό την όλη του δομή,
Τήν κοσμοθεωριο του, τήν εφαρμονη των ὑοχῶγ τοᾷ μσρξισμοῡ λενῑνιομοῡ, τή συνεπεια του. τήν πολιτική τ-ου, την Παλη του κ.λπ.

.H χρηςῃμοποίηση λοιπόν τοῦ τιτλου-του κόμματος τίποτα δεν
Προσθετει αΠό τήν αποψη τῆς επιθολης του σαν κομμουνιστικό
Κόμμα. ἀντίθετα νοθεύει τα Πραγματα μεσα στό κομμουνιστικό κί10

Ἠ «Ἑνωμενη Ἀριστερα»
EP.: Ἀνεφερα ακόμα, ὅτι στίς νεολαῖες ὑπάρχει μιά αναγνιὺριση, μιά συμπόρευση, μιά συνεργασία. Καί ξέρουμε ὅτι Πρόκειται για νεολαῖες τῶν κομμάτων... I
Al'l.: Διαφορετικα ἐχουν τα πραματα ανάμεσα στήν ΚΝΕ καί οτό
Ρήγα Φεραῑο. Πρῶτά-Πρὼτα Πρόκειται για όργανωσεις τῆς νεολαίας. Ὄχι ότι αὑτες δεν ανήκουν σε ὁρισμενα ουγκεκριμὲνα κόμματα, άλλα, όσο να “ναι, ἓχουν τή δική τους αὑτονομία καί αὑτοτὲλεια. Τό δεὺτερο εἶναι ότι οτή συνείδηοη τοῦ ελληνικοῡ λαοῦ
δεν ὑπάρχει ή νεολαία τοὺ Κομμουνιοτικοὺ Κόμματσς εοωτερικοῡ,
ὅπως τό λενε, άλλά ὑπάρχει «Ρήγας Φεραῖος». Δεν εχει σημασία
Πσῡ ανήκει ό «Ρήγας Φεραῖος». Δεν ἔχει σημασία από Ποὺ καθοδηγεῖται, Ποιόν ακολουθεῖ. Ἀλλα στή συνείδηση ὑπάρχει σαν Ρήγας Φεραῖος. Καί για μας δεν θα ὑπῆρχε εμπόδιο για κοινή δραση,
αν ἑμφανίζονταν αὑτοίμε τίς ’ίδιες απόψεις, με τήν ’ίδια Πολιτική,
με τήν ’ίδια δομή τήν όποία ἐχουν, με όλα, ό,τι κανουν, αν εἶχαν
ὅμως ἐναν αλλον τίτλο, Δεν εἶναι τυπικό τό ζήτημα, εἶναι οὑσιαοτικό. Παρ’ όλο Ποὺ δεν εἶναι ό τίτλος ἐκεῖνος ποὺ δίνει τό χαρα,κτήρα στό κόμμα.
Για σήμερα, δεν ἔχει ξεκαθαρίσει Πλερια στή συνείδηοη τοὺ ελληνικοῡ λαοῡ όταν άκοὺει «Κομμουνιοτικα Κόμμα εσωτερικοὺ» ὅτι
δεν Πρόκειται για κομμουνιστικό κόμμα αλλα πρόκειται γιά κατι
αλλο. Αὑτό άποτελεῖ νόθευση μεσα στό κομμουνιστικό κίνημα, γι’
αὑτό επιμενομε αποψασιστικά. Σ’ αὑτό δεν πρόκειται νά κανομε
οὔτε ëvuv πόντο πίσω, εν ὀνόματι ὁποιασδήποτε αλλης οκοπιμότητας, διότι εμεῖς ε’ίμαστε κόμμα κομμουνιστικό, επαναστατικό,
καί δεν θλεΠομε μοναχά τό σήμερα, αλλα πρεπει νά δοῡμε καί τό
αϋριο. Σήμερα, ξερομε, μΠοροῡμε νά Παμε με τήν ΕΔΗΚ μαζί ή
ακόμα μ’ ενα κομματι τῆς δεξιάς για ὲνα συγκεκριμενο ζήτημα,
αλλά στ’ αλλα τά ζητήματα oi δρόμοι μας θα χωρίσουνε. Πρεπει νά
θλεπομε μακριά καί μπροατά.
Ἀναφερατε για συνεργασία καί φερατε σαν Παράδειγμα τή συνεργασία με τό λεγόμενο Κομμουνιοτικό Κόμμα εοωτερικοῡ, ὅπως
τότε ατήν Ἐνωμενη Ἀριστερά. Θελω να διευκρινίσω ότι στήν
Ἐνωμὲνη Ἀριστερα δεν ἐγινε συνεργασία με τό λεγόμενο Κομμουνιοτικό Κόμμα εσωτερικοῡ, αλλά με τήν ΕΔΑ. Δὺο ήτανε οί
όροι Ποὺ 6αλαμε εμεῖς τότε για να συμμετασχουμε ατη συνεργασία; Πρῶτον, ότι ἡ συνεργασία δεν θα γίνει με τό Κομμουνιοτικό
Κόμμα εσωτερικοῡ, ἐπειδή δεν τό αναγνωρίζουμε - όχι ότι δεν τό
αναγνωρίζουμε σάν κόμμα - γιατί εδω γίνεται σπεκουλα - δεν τό
αναγνωρίζουμε μ1 αὑτό τόν τίτλο, σάν Κομμουνιοτικό Κόμμα Ἐλλαδας, δηλαδή Πρέπει να ’ναι τρελός κανενας να Πεῖ ότι δεν τοὺς
αναγνωρίζω, τοὺς αγνοὼ, αφοὺ ὑπαρχουν. Τωρα, αν εἶναι μικρό ή
μεγαλο, αν εἶναι ἐτσι ἡ αὑτό... εἶναι δικό τους ζήτημα καί δεν εἶναι
τῆς στιγμῆς. Ἐμεῑς δεν τοὺς αναγνωρίζουμε σαν κομμουνιστικό
κόμμα. Αὑτοί, λενε νά τοὺς αναγνωρίζουμε επειδή εἶναι μία Πραγματικότητα. Μα, Πραγματικότητα εἶναι ότι εἶναι κόμμα. "Av εἶναι
ὅμως κομμουνιστικό ή όχι, εἶναι ὑποκειμενική κρίση, δεν εἶναι
Πραγματικότητα. Λοιπόν, ό ἐνας όρος ήταν αὑτός. 'O δεὺτερσς
ὅρος ἡταν ότι διατηρήσαμε τό δικαίωμα στόν καθενα να Πεῑ ατόν
ἑλληνικά λαό Ποιοί εἶναι οί ὑποψήψιοι τοὺ κάθε κόμματος. Γιατί;
Γιατί ὑπῆρχε σὺγχυση ακριθῶς τότε καί θελαμε να ξερομε ότι τό
Κομμουνιοτικο Κόμμα Ἐλλάδας ἔχει αὑτοὺς τοὺς ὑποψήφιους...
Αὑτοί ol όροι ἐγιναν δεκτοί- εἶναι γραπτοί στή συμφωνία - καίεται
Προχωρήααμε στήν Ἐνωμενη Ἀριστερα.

'0 τίτλος
EP.: Πάντως εἰδικά για τό Θεμα roü τίτλου, θάζω καί τό ακόλουθο ζήτημα Τή χρήση τῆς Λέξης κομμουνιστικό τήν ëxouv,
όσο ξέρω, ακόμα τό ΕΚΚΕ, ἠ ΟΜΛΕ, Πού μετιῖιοχηματίοτηκεΙ
τώρα σέ Κομμουνιοτικό Κόμμα Ἐλλάδος Μαρξιοτικό Λενινιστικό κτλ. Γιατί αὑτή ἠ εμμονή στό Θέμα τῆς χρήσης τοῦ ὅρου
κομμουνιστικό οχετικά μέ τό ΚΚΕ ὲσ.; ἈΠ’ τήν άλλη μεριά,
ὑπάρχουν κόμματα κομμουνιστικό καί cric; άνάτολικές χῶρες
Πού δέν χρησιμοποιοὺν τή Λέξη κομμουνιστικό; τό Ἐργατικό
Κόμμα τῆς Πολωνιάς κτλ. ’
ΑΠ.; Ὅσον αφορα τό δεύτεραί αὑτό λεμε ακριθῶς, ότι δεν
εἶναι ὸ τίτλος εκεῖνος Ποὺ χαρακτηρίζει, καί θα μποροῡοαν Πολὺ
εὔκολα νά διαλεξουν ἐναν αλλο τίτλο, Τό γεγονός ότι διάλεξαν

τόν ’ίδιο τίτλο καί μαλιστα θαλαν κι αὐτόν τό Προθοκατόρικο τίτλο
ἑσωτερικό, Πού σημαίνει- ε’ίτε μας τό λέν ε’ίτε δέν μας τό λένε ηαρ’ όλο Πού αὐτοί τό λανσαρισαν τό «έξωτερικό» - σημαίνει ότι
ῄᾱν να μας διαθαλουν έμας κατα τόν ανέντιμο καί Προθοκατόρικο
αὐτό συκοφαντικό τρόΠο, ὅτι ε’ίμαστε κόμμα τοῡ έξωτερικοῡ, δηλαδή καΠοιας ἐξωτερικῆς δύναμης, καί να μᾱς κόψουν αΠό τόν
ἑθνικό κορμό τῆς Ἐλλαδας.
Καί Πραγματικα εἶναι ένα έρῶτημα γιατί δέν Παῖρναν έναν αλλο
γίτλο. Ἐκτός αν Πανε να κληρονομησουν. Να κληρονομήσουν τίς
Αὐτοί τήν κληρονομια τοῦ Κομμουνιοτικοῡ Κόμματος τήν έχουν
ὀΠοΠοιηΘεῖ and χρόνια. Παρτε τα ντοκουμέντα τους να τα δεῖτε
δέν αναγνωρίζουν τίΠοτα τό θετικό’στό Κομμουνιστικό Κόμμα Ἐλλαδας. Δέν θλέΠουν τίι-ιοτα ἄλλο αΠό λαθη καί συμφορές, καί αΠό
τήν αλλη μερια χρησιμοΠοιούν τόν τίτλο για να κληρονομήσουν,
ξέρω καί γῶ τί;
Γενικα αὐτό Πού ε’ίΠαμε εἶναι σωστό, ὅτι μια σειρα κομμουνιρ’τικα ~ Πραγματικα κομμουνιστικα κόμματα - για αλλους λόγους
ἱστορικοὺς, εἴτε ανακαταταξεις oi όΠοῖες έγιναν, εἴτε συγχωνεύσεις, δέν έχουν αὐτόν τόν τίτλο. ’Ὁσον αφορᾱ για τό Πρῶτο μέρος
γῆς έρῶτησης, δέν εἶναι τό ’ίδιο Πραγμα.
ΕΡ.; Για ΕΚΚΕ, KKE (μ-λ) καί...

Al1.: Βεθαίως δέν εἶναι τό ’ίδιο Πραμα. Οὐτε αΠό τήν αΠοψη τῆς
δημιουργίας τους εἶναι τό ἵδιο. Ἐδῶ εἶναι ἕνα σοθαρό κομματι τῆς
Καθοδήγησης τοῦ κόμματος, αΠό την κεντρική έΠιτροΠή, τό όΠοῖο
ῥΠοχωρίστηκε, έμφανίστηκε σαν καινούργιο κόμμα. Πήρε Eva σο6αρό μέρος στελεχῶν αΠό τό Κομμουνιστικό Κόμμα Ἐλλαδας μαζί
του. Δέν εἶναι ακριθῶς τό ’ίδιο Πραγμα.

"AMI; μιά ᾳιυτυγραφιά τοῦ X. (N.desz
ὄγαλμένι] παράνομα
στή φυλακή. Οῐ γραμμές στό πρόσωπα [ι’ναι ἀπό τι) σκιά τῆς
σιὸὲριᾶς τοῦ παράθιισου.

ΕΡ.;Σ)(ετικα τώραμέ τούςαριστεριστές, εἰδικα ἠ ΚΝΕ, Θεωρεῖται
ὅτι οτήν τακτική της έι-ιηρεαζεται αΠό τήν ι’δεολογική έΠίΘεση
τῶν αριστεριστῶν, àno’ τα συνθήματα καί τίς διακηρύξεις τους.
’ΥΠαρχει Πρόθλημα για τήν KNE c'mo' τήν ίδεολογική ἐντίθεση
EP.: Karci καΠοιο τρόΠο θεωρεῖτε δηλαδή ότι δέν ἠτανε σωτῶν αριστεριστῶν ἢ ὀχι,·
ἕτή
ἐνέργεια
αὐτῶν
τῶν
Πολιτῶν
noü
αΠοδοκίμασαν
τόν
ΘοΑΠ.; Θα ’θελα μέ τήν εὐκαιρία αὐτή να σας Πῶ όρισμένες γένιωρακη. ι
κότερες σκέψεις γύρω αΠό τό Πρόθλημα αὐτό. "Av φυσικα ΠεριλαΑΠ.;
Δέν
κρίνω
αυτήιτή
στιγμή
τήν
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δέν
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Δέν
Soupe στήν ἑννοια αριστεριστές τήν Πληθῶρα θέσεων καί όμαδων
ακουσα τί αΠοδοκιμασιες έγιναν καί σέ θαρος τίνος καί γύρω αΠό
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καί να λαθουμε αὐτές Πού ἐμφανίζονται σαν Πολιτικές. Εἶναι φαὐιταρχουν
καί
οι
αφίσες
μια
συναυλία
αΠό
τόν
Θεοδωρακη
για
γερό ότι έμεῖς διαφωνούμε μέ τίς θασικές ίδεολογικές Θέσεις
ενιοχυση...
τους, μέ τήν τακτικη τους καί τίς μέθοδές τους. ἘΠίσης γεγονός
ΕΡ.; Τῆς ΕΔΑ;,ζ
εἶναι ότι oi αριστερίστικες όργανῶσεις, μέ τήν τυχόδιωκτικη τους
τακτική, θαζουν Προσκόμματα οτην αναΠτυξη τῆς μαζικῆς καί ένια- ΑΠ.; “Ὀχι, ὅχι, όχι, - ακριθῶς τό αντίθετο. Νομίζω για ένίσχυοη
(ac; δραοης τής έργατικής ταξης. Προσφέρουν Προσχηματα στην
τῶν τυφλῶν καί δεινοΠαΘούντων - κατι τέτοιο. Αὐτα λένε oi αφίἅρχουσα ταξη για τήν Προῶθηση τῶν στόχων της. Ὅσον αφορα
οες, Τοιχοκολλήθηκαν καί λένε ὅτι Πρόκειται να δοθεῖ συναυλία
τούς νέους ι-ιού Παρασύρονται στήν τακτική αὐτή νομίζοντας ότι
τοῦ Θεοδωρακη υῐτερ Τῶν τυφλῶν. Καί τήν υίοθέτησαν τό Δημοὲτσι ακολουθούν έΠαναστατικό δρόμο, δικό μας χρέος εἶναι αλλα
τικό Συμθούλὰ) τῆς Πατρας - ατό όΠοῖο μέλη εἶναι καί μέλη τοῡ
κόμματός μας... “
καί τῶν Κνιτῶν να θοηθήσουν για να ’ρθούν οτό δρόμο τῆς όργανωμένης μαζικής δρασης. Βέθαια σέ καθε όργανωση, σέ καθε
Ὕστερα αΠ’ αὐτό ακολούθησαν ανακοινωσεις ατόν τύι-ιο, ότι μέ
κόμμα, καθώς ζούμε σ’ αὐτή τήν Περίοδο, εἴτε γίνεται συνειδητή
τήν εὐκαιρία Πού θα δοθείη συναυλία ὐΠέρ τῶν τυφλῶν, θα ’ρθεῖ
ι-ιροσΠαθεια ε’ίτε αντικειμενικα, δεχόμαστε έΠιδρασεις, γι’ αὐτό τό κι Eva Ποιύλμαγ απὸ ἴτην Ἀθήνα μέ μέλη τῆς ἘκΠολιτιοτικής Κίνηκόμμα μας Παντα αντιΠαλεύει τήν έΠίδραση τῆς αστικής ίδεολο(mg, Κολο ως εδω. Σε συνέχεια, ότι μέ τήν εὐκαιρία αὐτη θα ’ρθεῖ
γίας καί καθε εἶδος ἢ έκδηλωση αὐτῆς της ίδεολογίας, εἴτε μέ τη
καί ό Πρόεδρος της ΕΔΑ K. Ἠλιοῦ, ό όι-ιοῖος Θα χαιρετίσει. Καλό κι
μορφή τοῦ όΠορτουνισμού, εἴτε τοῦ αναθεωρητισμοῠ, εἴτε τοῦ εξαὐτο. Πέρασε o κόσμος Kai Πήγε ν’ ακούσει τή συναυλία τοι] Θεοτρεμισμού. ἘΠίδραοη τέτοια οτίς όργανώσεις τοῦ κόμματος καί
δωρακη. Ἐκεῖ 6γηκε ὁ K. Ἠλιοῡ καί έθγαλε Πολιτικό λόγο, αρχισε
στήν κομμουνιστική νεολαία Πού να αλλοιώνουν τή γραμμή της ἤ
να κανει κριτική σε Πολιτικα κόμματα, σέ Πολιτικές Παραταξεις
καί τήν τακτική της δέν ὐΠαρχει. ΜΠορεῖ μεμονωμένες έκδηλωσεις Καί τότε ακολουθηοον όρισμένες αΠοδοκιμασίες. Βγῆκε ό Μίκης
αΠό ασαφειες να ὐι-ιαρξουν, αλλα όχι τέτοιες Πού να έΠηρεαζει η καί λέει «αν δέν ειχα τό συμθόλαιο, Πού Πληρώσατε είσιτηρια δέν
δραση τῆς Α ἤ B έξτρεμιστικής όμαδας τήν Πολιτική τῆς ΚΝΕ.
θα έδινα τή συναυλία... διότι Προσθαλατε τόν κ. Ἠλιοῡ κ.λΠ»
Τώρο μέ ρωτατε έμένα vd Παρω Θέση; αν έκανε καλα ό κόσμοςιῆ
ΕΡ.; "Ac; ἐρθουμε a’ ἕνα αλλο Θέμα, Ποι] ἔχει σιγασει αὐτόν
ὅχι. Ρωτῆοτειτόν ἑαυτό σας. "Av Πηγαίνατε σέ μια συναυλία Πλητόν καιρό, αλλα Πρίν αι-ιό δυό Περιί-ιου μῆνες ἠταν στό φόρτε
ρωνατε είσιτηριο γι’ αυτο τό σκοΠό καί αντί γι’ αὐτό ακούγατε τόν
του.· σχετικα μέ τήν ὺΠαθεση Θοδωρακη. Θεωρεῖτε ὅτι τό KKE
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Ποστήν Πατρα,· Θεωρεῖτε ότι ὀ M. Θεοδωρακης έΠεσε θύμα «Προλιτικές
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Θοκατσιας», ὅτι ὀ ἴδιος Προκαλεσε ὅλη τήν ἱστορία αὐτή ανευ
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va
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«αφῆστε
Λόγου, r'7' ὅτι τα ΚΚΕ r‘7' ἠ ΚΝΕ δέν χειρίστηκε ὑπεύθυνα τό θέμα,·
τα αὐτα καί-τραγουνδησε μας Μίκηη. Καί τῶρα τί εὐθύνη μΠορεῖ να
ΑΠ.; "Av ὐΠαρχουν αδύνατα σημεῖα and τήν Πλευρα μας, στή
φέρομετέμεις γι’ αυτό, τό Πραμα; Παρ’ όλο Πού σας διαθεθαιοῡμε
λεγόμενη ὐΠόθεση Θεοδωρακη, αὐτα θα ἠταν, κατα τη γνώμη μου,
ὅτι δένιητανιοί όΠαΙδοι μας αὐτοί noü διαμαρτυρηθηκαν, γιατί κυἡ συγκαταθατικη αντιμετῶΠιση αΠό μέρους μας τῶν Πολιτικῶν
ριωςγ τᾳ ηυρρρατρεφοντιαγ αὐτή τή φορα έναντια σ’ αλλο Πολιτικό
αντιλήψεων, καθώς καί τῆς Πολεμικής Θεοδωρακη καί τῶν γνωκόμμα. Αλλα ανιηταν και αΠοδοκίμαζαν, τί τό Παραξενος Ἐγώ voστῶν έΠιθέσεῶν του σέ θαρος τού ΚΚΕ, τῆς ηγεσίας του, τῆς ΚΝἘ,
μίζω ότι ὅλα αὐτα ἠτανε τό σκηνικό για τήν Παραοταση τήν τελική
Πού σέ Πολλές ΠεριΠτώσεις εἶχαν καί συκοφαντικό χαρακτηρα.
τῆς Προθοκατσιας. V
Για τήν Πατρα τό θέμα δέν μας αφορα. ’Ἐχω έδῶ ἐκθέσεις για
EP.: 'H όι-ιοιά ἠτανε μεθοδευμένη a‘nô αλλοῡ ἠ ἠταν αὐτό Πού
τό τί ακριθῶς συνέθη στήν Πατρα. Παντως, σας διαθεθαιῶνω δέν
ρωῖησα τη γνωμῃ σας orn’v ἀρχή, ότι δηλ. ό Mian Προκαλεσε
μᾱς αφορα καθόλου τό θέμα, αν θρέθηκαν έκεῖ Πολίτες να αΠοδοὅλη aùm’ τήν ιστορια για κατιοιο λόγο;
κιμασουν τήν ὁμιλία τοῦ κ. Ἠλιού ἠ τοῡ γραμματέα τῆς ΕΔΑ Πατρας. Σέ μια συναυλία Πού έδωσε ό Θεοδωρόκης, Πού κόΠηκαν
ΑΠ.; Ἐκεῖνο Πού ans)de έγῶ να σας Πῶ — Kai εἶναι αναμφισθήείσιτηρια για συγκεκριμένο σκοΠό καί Πού μετα συνδυαστηκε καί τητο γεγονός - ειναιιοτι τίς γνωστές τοΠοθετήσεις τού Θεοδωσαν Πολιτική έκδήλωση τῆς ΕΔΑ, ό,τι έγινε, έΠαναλαμθανω Πῶς
ρακη καί τίς αλλες ένεργειές του σέ θαρος τού ΚΚΕ, τίς αξιοΠοίηδέν μας αφορα.
oav ή αντίδβαῡη. ἡ κυθέρνηση καί αλλοι, σέ μια αντικομμουνι11

V
στικήέκστρατεία. Καί 611 0' αύτήν, έτσι ἡ αλλιώς, πήραν ενεργα
μέρος Kai μέλη τῆς κοθοδήνηοης απὸ τό λεγόμενο κομμουνιοτικὸ
Κόμμα εσώτερικοῡ καί μέλη τῆς καθοδήγησης της ΕΔΑ, καί 16 6pYuvo τῆς Ὀμὸδσς. 1'1 ὲφημερῑδα --Αὺγή». Αὺτα 8'1v01, κατα m
γνώμη POU. Τό γεγονότα, στα ὁποία ῆθελα να αναῳερθώ. ’Ἠθελα
ὅμως να συμπληρώσω.
EP.: ’Ἠθελα να ρωτησω τί ἐγινε τελικα. Ὑπῆρξε Md ὲηαφή
σας μέ τό Μίκη, πρόσφατα, ἐνδεχομένως για διευκρίνιση παρεξηγησεων ῆ κατι τέτοιο. ι I
All: Δέν πρόκειται οὔτε για αροη παρεξηγησεων, οὔτε για φιλική συναντηση. Ἤταν μια συναντηση Πολιτικοῦ χαρακτῆραΙ
,ιΗθελα να ακούσω αμεσα καί πρασωπικα τί συγκεκριμὲνο στοιχεῖα
ἔχει καί μὲ τόση κατηνορημοτικότητα καταφέρεται évc'wna 01¢
κόμμα. Kai να τοῦ έπαναλαθω 6T1 αύτα εἶναι συκοφαντικα, 6T1 εἶναι σκόπιμα, ὅτι θρίσκονται μέσα στα πλαίσια τῆς αντικομμουνιστικής ἐκστρατείας ὲναντια 016 KKE καί τίποτα παραπανω,
Θα ’Θελα ὅμως, με τήν εὐκαιρία αύτή να πώ δύο λόγια γύρω ῥῃό
ἕνα Θέμα πού ύπαρχουν συγχύσεις ἡ τισρΕΕηΥήῡειΩῖ ὅτι. δῆθεν,
έμεῑς, δέν αναγνωρίζομε τίποτα στα Θεοδωρακη ἢ, ἅν θέλετε, 6nεπιδιώκουμε, ὅπως μας κατηγοροῦν, να καταστρεψουμε τήν καλλιτεχνική Tou σταδιοδρομία... Εἶναι γνωστό 611 εμεῑς aév συμμεριζόμαστε τίς πολιτικές ἀντιλήψεις - ὅπως αύτές τουλαχιστον διατυπώνονται τα τελευταῖα χρόνια - καί, πολύ περισσότερο, τίς διαφορες πολιτικές ὲκτιμήσεις τοῡ Θεοδωρρκη, AUTO δέν σημαίνει
611 έμεῑς δέν αναγνώρίζουμε 1"] δέν έκτιμοὺμε τήν καλλιτεχνική
Tou συνεισῳορα. Ἀναμφισὸήτητα 6 Θεοδώρακης εἶναι ένα προικισμενο ταλέντο καί προσέφερε 016 λα’ίκό κίνημα, ακουσε καί 'éKφρασε τούς πόθους καίλαχταρες τού λαοῦ. Στήν προσφορὰ του
αύτή τροφοδατης ἠταν 6 λαός, καί θα Ιναι ατύχημα, Θα ’ταν κρίμα,
να αποκοπεῑ 6 Μίκης 011' 10 λαὸ. 'H προσφορα Tou αύτή αξιαῃοιήθηκε από 16 λα’ίκο κίνημα γιατί ανταποκρίνονταν ατις αγᾴγκες TOU
Kai 0v10110Kpiv0v10v σέ μια συγκεκριμενη κατασταση μιας συγκεκριμένης περιόδου. ‘H αξιοποίηαη, ἡ αγαγνώριςξη Kai ἡ Καθιερωοη
δέν έγιναν 0116 μόνες τους. Χρειαοτηκαν παλη εναντια στούς 0K0ταδιστές, κόποι καί Θυσίες. Δέν εἶναι λίγοι έκεῖνοι πού διώχτηκαν,
σύρθηκαν σε δικαστήρια ακόμη καί σέ φύλακές, πού ξυλοκοπήθηK0v Kai 6000vi01nKav γιατί σφύριζαν τή μουσική Tou. "000 δέν εἶναι σωστό καί δέν πρέπει να ύποτιμοῡμε τήν καλλιτεχνική συνεισφορα τοὺ Θεοδωρακη, αλλο T600 δέν πρέπει να παραγνωρῑζαυμε
Τό Πῶς ῦὺῑή θῡηθήθηκε, να καταξιώθεῑ, απὸ 10 λα’ίκα κίνημα καί
τούς φορεῖς του. Δέν συμφωνεῖ 6 λαός μέ τίς πολιτικὲς Tou τοι-ιοθετήσεις, ·Αγαπαει ὅμως τα τραγούδια του γιατί ἐκεῖ Βλέπει κατι,
τή δική του συνεισφορα. Παλαιψε 6 λαός, 16 λα’ίκο κίνημα, για γα
καταξιωθεῑ 6 Μίκης. Αύτό δέν εἶναι ύποτίμηση. Συμπὲρασμῡ; Ὁ
Μίκης έδωσε έργο με T6 ταλέντο του, αλλα καί 6 λαός 16 αξιοποίησε. Καταξιώθηκε καί αύτό συνδέεται καί με μια ὁρωμένη gm.

αλλες χωρες; Μῆπως αύτα εἶναι μια από τίς μεθόδους αγώνων
τοῡ KKE στῆν αντίθεση του για την ένταξη στῆν EOK; Ἀπό κεῖ
καί πέρα ὅμως, στῆν περίπτωση πού γίνει η ένταξη — γιατί τελικα την ἐξουσιά τῆνιέχει μια κυ6έρνηση πού Θέλει τῆν ένῑαξη
καί αύτῆ τη στιγμῆ προχωροῡμε μέ ὀλες τίς διαδικασίες στῆν
αλοκλῆρωση αὐτῆς τῆς έν,ταξης - πῶς μεθοδεύετε έσεῑς τούς
αγὼνες σας 0’ αύτῆ τῆν περίπτωση,’ Δέ μιλαμε για τῆν ούσία,
δηλαδή για τό αν εἶναι σωστό ἡ ὀχι. Παίρνουμε σα δεδομένη
τήν αναλυση τοῦ ΚΚΕ καί τῆν αντίΘεση του καί ρωταμε για τῆν
πολιτική ταχτική καί για τῆ δραση στῆ συγκεκριμένη Περίτττωση.
Al'l.: Νομίζω 6T1 καπως απόλυτη εἶναι ή διατύπώση 6T1 ὁλοκληρος 6 ελληνικος λαός εἶναι εναντια στήν ἐνταξη. Λέώ μήπως Θα
ἤταν 1116 0Kp1680 να πούμε ὅτιτὸ σύνολο τού ελληνικού λαού, απὸ
διαίσθηση, νιώθει κινδύνους στήν περίπτωση τῆς ένταξης τῆς Ἐλλαδας στήν Κοινή Ἀγορα. Παντώς γεγονός εἶναι 6'11 σημαντικό
κομματι τού ελληνικού λαοῦ, κατα τή γνώμη μου, δέν μπορεῑ
ακὸμα να εκτιμήσει 611 1'] ἓνταξη στήν EOK δέν πρόκειται να τού
φέρει καλό. Kai τούτο εἶναι φυσικα. T6 πρόθλημα τῆς EOK εἶναι
0110 10 περίπλοκα καί συσκοτισμενα προθλήματα. Ἀκαμα, 611 ἡ
κυΘέρνηση καί ορισμένες αλλες πολιτικές μερίδες σύνδεουν 16
Θέμα τῆς ένταξης τῆς Ἐλλαδας οτήν EOK μέ 11'] λύση κρίσιμων
προθληματων τῆς χώρας, ὅπως Ἀναπτυξη, Ἐθνική Ἀνεξαρτησία,
01801-50101] Δημοκρατίας κ.λ.π. Ἑτσι, T6 κανουν πιό δύσκολα, 1116
πολύπλοκα προαλημα για μεγαλη μερίδα τού λαού. Θα χρειαστεῖ
πολλή δουλεια για να μπορέσει να ἔχει 6 λαός καθαρή καί κατηγορηματική γνώμη, ακαμα καί ελεύθερες συνθῆκες έκφρασης. Δέν
φτανει μοναχα να ’χει γνώμη, αλλα καί συνθῆκες έκφρασης τῆς
γνώμης αύτής, για να ύποστηρίξει καθένας τήν αντιμετώπιση τού
προθλήματος στή 6001] ἑνός δημοψηφίσματος.

EP: Πάντως ὅμως καί σαν πολιτικό δέν πρέπει να αρνηΘοῡμε
016 Μίκη καποια συμσολῆ του 016 λαϊκό κίνημα; ῆτανε 6 ῆγέτης
τῆς Νεολαίας Λαμπρακη καίμέ τη δίκη του Πρωτοὸουλία ἕγινε
r‘) ϊδρυση τοῦ ΠΑΜ. Ἴσως πρῶτος αύτός ἀπ’ ὅλους τούς ’Ἑλληνες πολιτικούς την έπόμενη τῆς κηρυξηςΥ τῆς δικτατορίας πῆρε
μια τέτοια πρωτοσουλιά. Ὄλες αυτές ειναι πολιτικές πραξεις
πού θα Πρέπει να ύπολογιστοῡνε στα ένεργητικό του...
All: Ἐγώ εἶπα 611 διαφωνούμε μέ τίς πολιτικες Tou αντιλήψεις
καί με τήν πολιτική του δραστήριόντητα σήμεραῑ A616 δέν σημαίνει
611 ὲμεῑς αρνούμαοτε 1"] παραγνωριζουμε την αγωνιατικη του
προσφορα.

ΚΚΕ Kai EOK
EP.: Ὦς τώρα, καναμε μία σύντομη επισκόπηση τῶν δικῶν
μσς, τῶν έλληνικῶν προθληματωνλυρίως, τῆς Πολιτικῆς fax-n:
κῆς τού ΚΚΕ ἀπέναντι στα αλλα κομματα. Θα επιΘυμούσαμε να
αναπτύξετε τίς Θέσεις σας σε μερικα αλλσ Θέματα. Σέ Θέματα
ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς, αμυνας κ.λ.π. "Aq αναφερΘοῡμε πρῶτα
στῆν ΕΟΚ· ένα Θέμο "OÙ Τίς UÉPEÇ GÙTÉÇ συζητεΐται και παλι.
Ὀλος 6 έλληνικας λαός δέν εἶναι ὁπωσδήποτε σύμφωνος μέ
τήν ἐνταξή μσς στῆν ΕΟΚ· ἴσως οϋτε κι αύτοί oi ὀπαδοί τῆς N.
Δημοκρατίας καί τῆς ΕΔΗΚ δέν έχουν πεισΘεῑ από την ἐπιχειρηματολογία τῶν ὀπαδῶν τῆς ἕνταξης, Πέραν τούτου απωσδῆποτε ύπαρχει καί μια αγνοια τοῦ Θέματος, καί δέν ξέρουμε, δέν
εἶναι γνωστό, τί Θα απαντοῡσαν αν ρωτιαντουσαν oi απλοι· ανΘρωποι τοῦ τόπου μσς Πριά εἶναι ἠ, γνώμη τουςγῆ τί σημαίνει
ἐντσξη τῆς Ἑλλάδος UTUV EQK- ,Δεν ξρρᾳυμρ àv "PG'YHGnKa
ύπαρχει μια σαφής εἰκόνα και μισ σαφης αντιληψη. Μηπως ea
ήταν λογικό, αφοῡ γνωσθοῡν οι λόγοι καί αναλυΘούν οἱ συνθῇκες ἐνταξης, να γίνει ἕνα δημοψήφισμα, ὅπως έγινε κιόλας σέ
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ΕΡ.; Στην περίπτωση τῆς ένταξης,·...
ΑΠ.; T6 Κομμουνιστικό Κομμα Ἑλλαδας εἶναι εναντιο για T6 6001K6 λογο 6T1 ή ένταξη τῆς μικρής καί αδύναμης Ἐλλαδας 016
συνεταιρισμα αύτὸ τού μονοπωλιακοῠ κεφαλαίου, αντί να χαλαρώσει τήν οἰκονομική καί Πολιτική εξαρτηση 0116 10 6186vf] μονοπώλια καί τούς ἰμπεριαλιστες, Θα 11'] δυναμώσει. Μια γεύση αύτοῡ
τοῦ ζητήματος τήν έχομε καί τώρα ακόμα μέ τήν απλή σύνδεση
καθώς καί μέ τίς ἐπιπτώσεις τῆς καπιταλιστικῆς κρίσης στήν οἰκονομία τῆς χώρας μας, πραγμα πού κανει καί σοθαρούς ἐπιχειρησιακούς κύκλους, σήμερα, να νιώθουν τούς κινδύνους πού περικλείει i] ἐνταξη στήν Κοινή Ἀγορα. "Av παρα τήν αντίθεση καί παλι
γίνει ή ένταξη, εμεῖς δέν Θα οταματήσουμε τήν παλη καί μετα, για
τήν αποσύνδεση τῆς χώρας 0116 τήν Κοινή Ἀγορα. A016 δέν σημαίνει 611 i] παλη θα εἶναι αποκλειστικα καί Θα περιορίζεται 016
γενικό σύνθημα να ψύγουμε 0116 τήν Κοινή Ἀγορα. Ὀπώσδήποτε
Θα συνδέεται μέ τήν παλη για συγκεκριμένα ζητήματα, σέ ὡρισμένους ασύμφορους ὅρους, σε ὁρισμένες δεσμεύσεις κ.λ.π. Δὲν Θα
αποσύνδέονται ὅμως ὅλα αύτα απο τή γενικώτερη παλη καί τήν
έπιδίώξη τῆς αποσύνδεσης τῆς χώρας μσς 0116 τήν EOK.

NATO καί 600810
EP.: Σχετικα μέ τό NATO 11016 εἶναι ῆ Θέση σας, η κριτικῆ σας
σέ ὅσους αποστηρίζουν τῆν καποιας μορφῆς σύνδεση, ῆ τῆν
πληρη ὲπανένταξη στα NATO; _
Al'|.: Τί μπορεῑ να πεῖ κανέναςέ Τί κριτική μπορεῑ να κανειῑ Ἠ
ελαφροτερη κριτική πού Bd μπορούσε να κανει κανενας σε ὅλους
αύτούς, εἶναι 6T1 δέν διδαχτηκαν τίποτα, 600 αντικειμενικα μποροῡσαν να διδαχθούν. Πιστεύω 611 ένα κομματι ἔχει συνδεδεμένα
τα συμφέροντα του αδιαρρηκτα μέ 16 NATO. αλλα τώρα λέω για
τούς αλλους, πού δέν διδαχτηκαν 0116 10 παθήματα καί τίς συμφορές πούῧ έφερε αύτή ή ένταξη 016 NATO καί ή πολιτική τού
ατλαντισμοῡ. Παρα 16 611 επανειλημμενα 6 λαὸς, πολύτροπα, ὲκδήλωσε τή Θέλησή του να απαλλαγεῑ 0116 11'] λυκοσυμμαχία. Ἐμεῑς
ζηταμε να φύγει 1'] Ἐλλαδα από 16 NATO Kai ύποστηρίζομε καθε
ἐνέργεια καί καθε 6ήμα τιού ὁδηγεῖ πρός αύτή τήν κατεύθύνση καί
τήν εφαρμογή μιας αύτόνομης ελληνικής ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.

EP.: Πῶς αντιμετωπίζετε στα πραθλημα τῶν θασεων τῆν
περίπτωση «έλληνοποίησης» ῆ ἐλέγχου τῶν 6ασεων; Πιστεύετε
ὅτι αύτό εἶναι δυνατό καί 6'11 εἶναι αποτελεσματικό;
Al'l.: 'O εθνικας ἐλεγχος 1"] T6 αλλο σύνθημα τῆς «ελληνοτιοίησης», γενικα νομίζω 6T1 εἶναι ἕνα χρύσωμα τῆς αλυσίδας.-“Εθνικός
ἐλεγχος εξ αντικειμένου εἶναι αδύνατος καί πολιτικα καί τεχνικα.
"Av έπρὸκειτο να λειτουργοῦν 0'1 αμερικανικὲς 600810 κατώ από
16v έθνικό έλεγχο, κατώ απο ταν ἐλεγχο τών Ἑλλήνων, πιστεύομε
6T1 oi Ἀμερικανοι Θα τίς καταργούσαν, Θα τούς ήταν αχρείαστες 01
600810. Συνεπώς τετοιο πραγμα δεν εἶναι πρακτικα εφαρμόσιμο.
’Ἀλλωστε είδικοί έχουν γράψει καί 016 δικό σας περιοδικὸ.

”Εχουμε διαβάσει τά ἀρθρα τοῡ κ. Σιαπκαρά, τοὺ κ. Κουμανάκου
καί ἀλλων ὅτι έθνικός ἐλεγχος εἶναι έξ ἀντικειμένου γιά ὅλους αὑτοὺς τοὺς λόγους ἀδὺνατος. Moü εἶναι ἀκατανόητο καί τό - πιό
παραπλανητικό αὑτό - τό σὺνθημα τῆς έλληνοποίησης. Ἐάν στόχος πραγματοποίησης εἰναι ή «έλληνοποίηση» καί πιστεύουμε ότι
μπορεῑ νά πραγματοποιηθεῑ, δέν βλέπω τό λόγο γιατί νά μή συγκεντρῶσουμε την προσπάθειά μσς στήν κατάργηση τῶν Βάσεων. Τί
θά πεῖ ·«έλληνοποίηση»; Νά γίνουν οἰ Βάσεις έλληνικές;
EP.: Nat’. Kai γιά ποιό σκοπό,“ ’
ΑΠ.; Γιά ποιό σκοπό;
EP.: Γιά τόν λογο ὅτι ὑπάρχει η τουρκική ἀπειλή, ἴσως...
ΑΠ.; Μά οἱ Βάσεις αὑτές δέν προορίζονται γιά νά έξυπηρετῆ-

συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος μέ τά ταξικᾱ της συμφέροντα καί δέν
διστάζει σέ ὅλες τίς περιπτώσεις νά Θάζει τά ταξικά της συμφέροντα πάνω ἀπό ὅλα. Φοθάται τόσο τόν λαϊκό παράγοντα καί τό
δημοκρατικό κόσμο τῆς Ἑλλάδας, πού δέν μπορεῖ νά προσφὺγει
σέ τέτοιες μορφές όργάνωσης τῆς λα’ίκῆς ἀμυνας ὅπως οἱ λαϊκές
έθνοφρουρές. Αὑτό νομίζω.

Ὑφαλοκρηπίδα-Αἰγαῑο-Κύπρος

EP.: Τι’ νομίζετε γιά τό Θέμα τῆς ὑφαλοκρηπίδας, πού Θγῆκε
στην ἐπιφάνεια πιό έντονα φέτος καί πού εἶναι καί η κύρια
ἀφορμή τῆς έλληνοτουρκικῆς διένεξης; Θεωρεῖτε ὅτι η Ἐλλάδα
σουν δυνάμεις τοὺ έλληνικοῡ δυναμικοὺ. Αὑτές εἶναι θάσεις
ἔπρεπε νά ἐπεκτείνει τη ζώνη τῆς ὺφαλοκρηπίδας σέ 12 μίλια·
’Υπάρχουν ἀλλες χῶρες πού τό ’χουν κάμει ἠδη αὐτό - ἴσως καί
στρατηγικῆς σημασίας σέ παγκόομια κλίμακα. Ἑμεῑς δέν διαθέσέ περισσότερα μίλια - εμεῖς γιατί δέ θά μπορούσαμε νά τό κάτομε οὕτε τούς ἀμερικάνικους στόλους οὕτε τά ἀμερικάνικα πυνουμε,·
ρηνικά ὅπλα. Μάς εἶναι άχρηστες. Πρῶτα-πρῶτα δέν ε’ίμαστε ίκανοί νά τίς χρησιμοποιήσουμε καί δεὺτερο δέν ε’ίμαατε σέ θέση νά ΑΠ.; Κατ’ ἀρχήν, ναί, ὑπάρχει πραγματικά τό θέμα τῆς ὑφαλοτίς άξιοποιήσουμε. Δέν ὑπάρχει τρόπος ἀξιοποίησης ἀπό μέρους
κρηπίδας, άλλά δέν εἶναι οὕτε ῆ οὑσία τοῦ προθλήματος έδῶ,
μσς. Τό μόνο ποὺ μποροὺν νά δώσουν αὑτές, έάν πραγματοοὕτε αὑτό εἶναι τό θέμα καί τό πρόθλημα ἀν δηλ. τά χωρικά ὕδατα
ποιοῡνταν αὑτό τό παράλογα καί παραπλανητικό, κατά τή γνώμη
τῆς Ἐλλάδας θά εἶναι ἐξι ῆ δώδεκα μίλια. Τό πρόθλημα εἶναι ἠ
μου, σέ τελευταία ἀνάλυση, σύνθημα τῆς έλληνοποίησης, θα
ἀντιμετῶπιση τῶν ἰμπεριαλιατικῶν ἐπιβουλῶν, τῶν ἀπειλῶν τῶν
ήταν; οἰκονομικά ἕξοδα τεράστια, κίνδυνοι καί τίπστα παραπάνω. Τοὺρκων ἀντιδραοτικῶν καί τῶν διαφορῶν ποὺ έχουμε - ΠραγμαΚαμιά πρακτική ἀξία, καί δέν μποροῡν νά συμ6άλουν στήν έθνική τικῶν ἥ τεχνητῶν - στό Αἰγαῖο. Καί ἡ ἀντιμετώπιση αὑτοῦ τοῦ προἀμυνα τῆς χώρας. Λέω ότι εἶναι παραπλανητικό τό σύνθημα τῆς
θλήματος μέ τῆν αὕξηση τῶν χωρικῶν ὑδάτων τῆς Ἐλλάδας σέ
έλληνοποίησης; Γιατί ἀπό τή μιά μεριά δέν μπορεῖ νά προσφέρει
δώδεκα μίλια σημαίνει ατήν καλὺτερη Περίπτωση ότι δέν κατανοήτίποτα καί ἀπό τήν άλλη δέν συγκεντρῶνονται οί πρόσπάθειες στό σαμε τήν οὑσία τοῦ προθλήματος τοῦ Αἰγαίου, οὕτε τίς αίτίες ποὺ
θέμα τῆς κατάργησης τῶν 6ἀσεων. AUTO νομίζομε ὅτι Πρέπει νά n" γέννησαν, οὕτε τίς έπιδιῶξεις. Ἠ έπέκταση όχι μόνο δέν θά
ἀντιμετωπίσει
ἀλλά
θά
όξὺνει
καί
θά
Περιπλέξει
τά
πράγματα
σὲ
εἶναι τό σύνθημα.
Βάρος τῆς Ἑλλάδας. Πέρα ἀπ’ αὑτό καί ῆ έφαρμογῆ του σέ πολλά
Τό πρόθλημα τῆς ἀμυνας
σημεῖα εἶναι πρακτικά ἀνεφάρμοοτη. Πρῶτά-πρῶτα γιατί θά καλύπτει σέ ὡρισμένα σημεῖα ξένα έδάφη. Ἐπέκταση τῶν 12 μιλίων ἀπό
EP.: Γιά την άμυνα τῆς χώρας, τά Προθληματα τῆς ἀμυνας, τη Σάμο ἤ τη ’Μυτιλήνη τί σημαίνει; ’
πῶς τά άντιμετωπίζετε,·
ΕΡ.; Καλά, ἀλλά α’ αὺτές τίς περιπτώσεις, νομίζω ὅτι διεθνεῑς
ὅροι...
ΑΠ.; Τό πρό6λημα τῆς ἀμυνας εἶναι ἀρκετά σύνθετο πρόθλημα
καί τό μεγαλὺτερο λάθας εἶναι νά ταυτίζομε ῆ νά περιορίζομε τό ΑΠ.; Τά ξέρω αὑτά τά πράγματα’. ”Αμα θ’ ἀρχίσουμε, ἀπό τῆ στιμέγα αὑτό πρό6λημα στό ὕψος τῶν στρατιωτικῶν δαπανῶν. Mno- γμή ποὺ ed μποῡμε οτίς περιπτωσεις καί στίς έξαιρέσεις, ἀκριθῶς,
ρεῑ νά έχομε μεγάλες στρατιωτικές δαπάνες, καί όχι μονάχα αὑτό δέν μποροῡμε νά μιλάμε γιά λὺση τοῡ προθλήματος μέ τήν έπένά μήν εἶναι σέ ὄφελος, ἀλλά ἀντίθετα νά ὑποσκάπτει τήν έθνική κταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων σέ 12 μίλια. ’Υπάρχουν περιπτωσεις σέ
ἀμυνα.
ὡρισμένα συμπλέγματα τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου ποὺ ἀν τά έπεκτείEP.: Τό διευκρινίζετε αὑτό]
νεις σέ δώδεκα μίλια, καταργεῖς τήν έλευθερία στῆ διεθνῆ ναυσιΑΠ.; Γιά παράδειγμα, αὑτό τό ὕψος τῶν στρατιωτικῶν δαπανῶν, πλοῖα. Πρέπει λοιπόν νά πάρεις κι αὑτήν τῆν περίπτωση. Δέν ξέρω
ἀν συνεχιστεῖ, μπορεῑ νά τινάξει τήν έλληνική οἰκονομία ατόν ἀέἀν πάρεις ὂλες μαζί αὑτές τίς περιπτώσεις, τί εἶναι έκεῖνο ποὺ ἠ
ρα. Καί τί έθνικη άμυνα μπορεῑς νά όργανώσεις ñ νά έχεις ὅταν ή
έπέκταση οτά δώδεκα μίλια θά δώσει λύση στό πρόθλημα τοῦ Αίέθνική οἰκονομία πάει κατά διαθόλους Δέν πρέπει νά ταυτίζουμε
γαίου. Γιατί, έπαναλαμὸάνω, τό πρόβλημα τοῦ Αἰγαίου δέν εἶναι
τήν έθνική άμυνα μέ τό ὕψος τῶν στρατιωτικῶν δαπανῶν, γιατί
πρόὸλημα ὑφαλοκρηπίδας. Ἐάν ἠταν πρόθλημα ὑφαλοκρηπίδας,
πρέπει νά 6γάλουμε έντελῶς ἀπ’ έξω τίς προσπάθειες τοῡ ἀμεριπολλοί έχουν τήν ἀντίληψη; μέ ψηλές στρατιωτικές δαπάνες, μέ
μεγάλες στρατιωτικές δαπάνες, έξασφαλίζουμε τήν έθνική μας
κάνικου ἰμπεριαλισμοῡ νά δημιουργήσει αὑτό τό ζήτημα. Αὑτό τό
έκμεταλλεὺονται ὁπωσδήποτε καί oi Τοῡρκοι σωθινιστές καί πάνε
ἀμυνο. Τό κὺριο στήν άμυνα τῆς χώρας μσς εἶναι ἀν θά ἀσκηθεῖ
νά λῦσουν καί δικά τους ζητήματα, καί ὲσωτερικά καί έξωτερικά.
πολιτική ἀνεξαρτησίας καί ἀντίσταοης στίς πλεκτάνες τοὺ ἰμπεριαλισμοῡ ποὺ ένθαρρὺνουν καί τίς σωθινιστικές όρέξεις τῶν
Ἀλλά ή πηγή εἶναι έκεῖ, στῆν Ἀμερική, γιά νά μπορεῖ νά παίζει τόν
ἀντιδραοτικῶν κύκλων τῆς ”Αγκυρας. "Av Θά ἀκολουθηθεῑ πραγμα- διαιτητη ἀνάμεσα στῆν Ἐλλάδα καί τήν Τουρκία. Ἐγώ δέν συμμετικά δημοκρατική πολιτική καί οἰκονομική πολιτική ἀνακοὺφισης
ρίζομαι τίς ἀπόψεις ὃτι σί Ἀμερικάνοι ὑποστηρίζουνε περισσότερο
τῶν έργαζομένων. Μέ καθεστώς διωξεων καί έξορίας, άν θέλετε
τούς Τοὺρκους καί λιγότερο τήν Ἐλλάδα. Oi Ἀμερικάνοι ὑποστημέ έχθρικῆ πολιτική ἀπέναντι οτό λα’ἰκό κίνημα καί μέ ἀποφάσεις
ρίζουνε τοὺς Ἀμερικάνους. Θέλουνε νά κρατάνε τήν Ἐλλάδα καί
τῆς κυ6έρνησης ὅπως ἡ δίωξη μελῶν τοῦ κόμματός μας γιατί ζητήν Τουρκία σέ τέτοιο έπίπεδο, πότε έτσι καί πότε ἀλλιῶς, γιά νά
τοῡν τῆν οἰκονομική ένίσχυση ὀπαδῶν ἤ φίλων τοῦ κομμουνιατιέξυπηρετοῡν τή δικῆ τους πολιτική στήν εὑαίσθητη ἀὺτῆ περιοχή
κοὺ κινήματος, μέ ἀσυδοσία τῶν μονοπωλίων καί καταπίεση τῶν
τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου.
ἐργαζομένων, τί ῆθικοπολιτική ἑνότητα τοὺ έλληνικοῡ λαοῡ μποΕΡ.; Νομίζετε ὅτι παραμερίζοντας τούς Ἀμερικάνους - ἅς
ρεῖς νά έξασφαλίοεις; 'O παράγοντας αὑτός εἶναι ἀπαραίτητος καί
πάρουμε αὑτό τό θεωρητικά σχῆμα - ὺπάρχουνε δυνάμεις οτήν
θεμελιακός γιά τήν έθνική ἀμυνα. Μονάχα μιά πολιτική έθνικῆς
Ἐλλάδα καί οτην Τουρκία, ùna'pXouv δυνατότητες γιά μιά διευἀνεξαρτησίας, πολιτική πραγματικῆς δημοκρατίας, πολιτική ἀναθέτηαη τῆς έλΛηνοτουρκικῆς κρίσης,’ Ἔχετε ἐπεξεργαστεῑ Kaκοὺφισης τῶν ἐργαζομένων, θά μπορεῑ νά Θρεῑ ὑποστήριξη ἀπό
θόλου την άποψη,· ·
παντοὺ καί όχι μονάχα ἀπό τόν έλληνικό λαό, άλλά θά μποροῡσε
ΑΠ.; "Av δέν τό πιοτεὺαμε αὑτό τό πράγμα, θά ῆμασταν ἀνακόνά 6ρεῑ ὑποστήριξη ἀπό κάθε χώρα ή όποία ἀντιτίθεται στῆν ἰμπε- λουθοι στήν κατεὺθυνσή μας ποὺ λέει ὅτι ε’ίμαοτε ὑπέρ τῆς συνριαλιστικῆ 6ία. “
εννόησης καί τῆς εἰρηνικῆς λύσης τῶν διαφορῶν μέ τήν Τουρκία.
ΕΡ.; Πάντως, ἄσχετα ἀπό τό Θέμα τῆς ένότητας καί τῆς ὐποἈλλά ὅμως 6άζουμε όρισμένες προϋποθέσειςῑ 'H συνεννόηση
στήριξης ἀπό μέρους τοῦ έλληνικοῡ λαοῡ, πού Θά έχει πειστεῑ αὑτή πρέπει νά εἶναι έξω ἀπό τίς ραδιουργίες τῶν ἰμπεριαλιστῶν,
ἀπό μιά κυθερνητικη πολιτική μέ κοινωνικά μέτρα κτλ. κ.τ.λ., στῆ 6ἀση τοῦ σε6ασμοῡ τῶν ἀμοιθαίων πραγματικῶν συμφερόνὑπάρχουν καί ὸρισμένα τεχνικά δεδομένα· ’Υπάρχει ἠ ἀνάγκη των τῆς κάθε χώρας καί τῶν ἀναγκῶν τῆς διεθνοῡς ναυσιπλοῖας.
ὀργάνωοης τῆς ἀμυνας τεχνικά. Νομίζετε ὅτι ἐκτός ἀπό τήν
"Av ήταν μονάχα τό θέμα τῆς ὑφαλοκρηπίδας, έγώ πιστεὺω ὅτι ed
όργάνωση ένός καλά τεχνολογικά εξοπλισμένου στρατοῦ, πού ἠταν πολὺ απλά τό πρόδλημα καί θά 6ρισκόταν η λὺση παίρνοντας
θέὸαια ἀπαιτεῖ ἀκριθῶς ὀλες αὑτές τίς ὑψηλές δαπάγνες, ὑπάρ- ὑπ’ ὅψη τά συμφέροντα καί τῶν δύο χωρῶν. Παίρνοντας ἀκόμα τήν
χουν καί ἄλλοι τρόποι γιά νά ένισχυθεῖ η ἄμυνα τῆς χώρας,·
πείρα τοὺ πῶς λὺσανε άλλες χῶρες Παρόμοια προθληματα. "Av θέἈντιμετωπίζετε π.χ. τήν περίπτωση ένός στρατοῦ-μέ έΘνολετε, καί ύπομονή μπορούσαμε vd Kâvouue καί έμεῐς καί οι ToÜpφρουρές, μέ έναλλασσόμενες έφεδρεϊες, μέ γενικό έξοπλισμό κοι, άν ἠταν ἀπλῶς αὑτό τό ζήτημα, ὥσπου νά ρυθμιστεῖ· γιατί siκ.λ.π,·
ναι ἀκριβῶς αὑτά τά ζητήματα πού έξακολουθοῡν νά συζητιοὺνται
ΑΠ.; Δέν νομίζω ότι μπορεῑ νά υίοθετήσει σήμερα ή ἀρχουσα
ἀκόμη στῆ διάσκεψη γιά τό δίκαιο τῆς θαλάσσης, ἀλλα δέν εἶναι
τάξη τέτοιους τρόπους όργάνωσης τῆς έθνικῆς ἀμυνας. 'H ίατσρία μόνο ὑπόθεση ὑφαλοκρηπίδας. Αὑτή ὑπάρχει πραγματικά, ἀλλά
διδάσκει ότι ῆ ἀρχουσα τάξη πάει νά συμ6ι6ἀσει τά γενικότερα
περισσότερο τῆ χρησιμοποιοῡν γιά νά καλὺψουν την πραγματική
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ύποθεση τού Αἰγαίου.
ΕΡ.; Exerin μέ τό Θέμα τής έλλήνοτουρκικής διένεξής καί
ατο κέντρο τής κρίσής τῶν σχέσεων μέ τήν Τουρκιά εἶναι καί τό
πρόθλήμα τής Κύπρου. Ποια Θα μποροῡοε να ήταν κατα τήν
αποψή σας ή μεθόδευσή ένός αγώνα για τή λύοή τοῡμκυπριακού προὸλήματος καί ποια Πιστεύετε ὅτι εἶναι σήμερα ή πραγματικα ρεαλιστική Mon τοῦ κυπριακού προβλήματος (διζωνική, πολυπεριφερειακή, καντανια κ.λπ.),·
ΑΠ.; Το κύριο για μια λύση τοῦ κυπριακού δέν εἶναι η μορφή
οργανωσης τού κυπριακοῠ κρατους. 1) Ἀλλα έαν ἡ Κύπρος ea εἶναι πραγματικα ένα ανεξαρτητο καί κυρίαρχο κρατος σημαίνει ὅτι
‘Bd φύγουν ὀλα τα ξένα στρατεύματα, καί σύτο εἶναι Θεμελιακο.
2) ‘Eav θα επιτραπεῖ να γυρίσουν oi προσφυγες στα σπίτια τους
καί έαν ea ύπαρχέι έλεύθερη διακίνηση. "Av ή κυὸέρνηση της
έλεύθερης αύτής καί κυρίαρχης Κύπρου ed εχει ούσιαοτικές EEουσίες ή ὅχι. "Av αύτα ὅλα ύπαρξουν, απὸ κεῖ καί πέρα ο κυπριακός λαός, oi δύο έθνατητες, καί ή έλληνοκυπριακή Kai ἡ τουρκοκυπριακή, θα ôpoüv TÔV τροπο. τή μορφή οργανωσης τού κρατους. Χανει πια τήν αξία του αν Θα εἶναι πολλα καντονια, αν Θα ’ναι
δύο, αν Ba ’ναι τρία, αν Ga ’ναι τέσσερα. 'Eav κανένας αντιτίθεται
σέ τούτη ñ οτήν αλλη μορφή, εἶναι γιατί πίσω απ’ αύτή τήν ορολογία, ε’ίτε τή διζωνική, ε’ίτε,τήν τριζωνική, γίνεται ούσιαοτικος διαχωρισμος, διαμελισμός τού κρατους σέ δυο ή σέ τρία κομματια.
Μεθοδευση τοὺ αγῶνα μέ συγκεκριμένα μέτρα δέν μπορῶ να
πῶ. ’Άλλο Θα μποροῡσα να πῶῑ ὅτι δέν μπορεῑ να εχει καμια έπιτυχία αύτας ο αγῶνας Kai oi επιδιωκομενες λύσεις Kai συζητήσεις,
έαν δέν εἶναι ἐξω απὸ τα πλαίσια τού ΝΑΤο καί τῶν ίμπεριαλιστῶν,
γιατί αύτοί εἶναι πού δημιούργησαν το προθλημα Kai ένδιαφέρονται να δοθεῑ μια αντικυπριακή λύση- Ἀλλιῶς δέν ed δημιουργούσαν τα κυπριακο· καί το αντιφατικο, το ούτοπικο αν θέλετε, για να
μή χρησιμοποιήοω Θαρύτερη έκφραση, εἶναι ὅτι παμε να στηρίξουμε τίς έλπίδες μας για τήν επίλυση τού κυπριακού προθλήματος σ’ ἐκείνους πού το δημιούργησαν καί έπιδιωκουν σαφῶς καί εκ
προοιμίου έντελῶς αντίθετη, αντικυπριακή λύση.

EP.: Κλείνοντας, Θα ήθελα να σᾶς ρωτήσω τήν ἁποψή σας για
τα προθλήματα τῆς πρόσφατής ἱστορίας μσς.
Ὸσο γνωρίζω, για τήν ίστοριά τοῦ κινήματος ύπαρχουνε μέχρι στιγμῆς περίπου δέκα Θέσεις διατυπωμένες από τό ΚΚΕ. 'H
διατύπωσή ὅλων αὐτῶν τῶν διαφορετικῶν θέσεων αππχεῑ
κατα καποιον τρόπο τίς διαφορετικές πολιτικές ἐκτιμήσεις καί
τή διαφορέτική καταστασή πού ὑπῆρχε τή συγκεκριμένή στιγμή
στα κίνημα. Τώρα πια, πού είμαοτε σέ καποια απόοτασή, τί μπορούμε να ποῡμε για τα γεγονότα μέχρι καί τό ’50, τήν έποχή
δήλ. απο τόν πολεμο μέχρι τό ’50, χρόνια ἀνόδου αλλα καί ήτ‘ τας, τελικα ὅμως ἐποχή μιᾶς ένεργοῡς παρουσίας τοῡ Κομμοϋνιστικοῡ Κόμματος τῆς Ἐλλαδας στή ζωή τής χώρας; Ti νομίζετε ἐσεῖς γενικα για τό Θέμα αύτό,· Τό ΚΚΕ ἔχει έπεξεργαστεῑ,
έν ὄψει καί τοῡ Συνεδριόυ, καποιες πολιτικές Θέσεις για τήν
ίοτοριά τού κινήματος,’ Πρέπει να μιλᾱμε για τήν ἱστορία τοῦ
κινήματος καί μέ ποιό τραπο,ἶ Ἠ ἐπιτυχία, σέ ἕνα Θαθμό, τής
προπαγανδιστικής ἐκστρατείας τής δεξιᾶς κατα τοῦ λαϊκοῡ κινήματος στήν Ἐλλάδα, δέν νομίζετε ὅτι ἔχει στήριχθεῖ καί οτήν
αποσιιύπήσή από μέρους τού ΚΚΕ,’
ΑΠ.; "Ac; αρχίσω and το τελευταῑο μαλλον. Καί για μᾶς δέν Unapχει Θέμα καί ούτε μπαίνει έρῶτημα αν πρέπει ἤ δέν πρέπει. Γιατί
έμεῑς Θεωρούμε το γραψιμο τῆς ίοτορίας τοῦ λα’ίκοῡ κινήματος
απο τα Θεμελιακα προθλήματα τῆς ίδεολογικής μας δουλειας. Καί
δέν ύπαρχει δεύτερη γνώμη μέσα ατο κομμα, ὁτι ἡ ίστορική πείρα
τοὺ έπαναστατικοῡ κινήματος πρέπει να μελετιέται,·να γενικεύεται καί να γίνεται κτήμα ὅλου τού λαού καί ίδιαίτερα τῆς καινούργιας γενιας. Αύτό, πιο πολύ εἶναι αναγκαῑο σήμερα, πού λόγω τῶν
γνωστῶν περιστασεων τῆς ήττας τού κινήματος καί τῶν διωγμῶν
έγινε καί συσκοτιση καί διαστρέθλωση τῆς πραγματικῆς ίστορίας
τού λα’ίκοῡ κινήματος and κείνους πού ε’ίχανε συμφέρον να αναποδογυρίσουν τήν ἱστορία μας. Tô κόμμα μσς προσ-ποθεῖ να Θαλει
τίς Βασεις για μια συστηματική καί έπιοτημονική μελέτη τού πλούσιου ίοτορικού έργου τοῦ κινήματος, καί έδῶ, Βρισκομαστε οτήν
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«4η AYI'OYZTOY»
B. εἷλ’-λΔΑ

Οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ «ANTI» για
τή 090111] τῶν παρακρατικῶν ὀργανώσεων - «τεταρτοαιιγουστιανων»
κα. ὸὲν συγκινήσανε (τοτιλάχιστσν,
brim/11(1) κανέιά ν ἁρμόὸιο, ἄν καί
«συνεζητήθησαν ἁρμοὸίως», ἀρκε111... Τό γενικό, ἄλλωστε, κλιῇιια ὸὲν
ἢταν αιίτό πού τίς πρῶτες - μετά τήν
κηὸειά τοῦ ὄασανιστῆ Μάλλιριι - 115'ρες, ἔὸειξε ὅτι Ιιιποροῡσε νά εἰναι. Τά
νερά ὸίν ταραχτηκαν.
Ἐιιεῐς θα ἑπανέλθοιζιιε. Είὸικά στό
θέμα τῶν ἐνόπλων ὁγιιάὸων... Σήμερα,
ἁπλᾶ.(λκόμα
. [rum/110131015115 Ιιιιά
«ὑπόθεση ,ιιέ ὅπλα>>.· αὑτήν πού αποκαλύᾷτηκε τήν ἄνοιξι] τοῦ ’68 καί
αιάστάτωσε τό Γ ’ Σῶμα Στρατοῡ - ἡ
B. Ἑλλάὸα ἀνέκαθεν (δέν... ὑστεροῦσε
σέ παρακρατική ὸραστηριότητα.
0 «Jivozwt' ,ιιιά πρώτη, ι’σχνή είκόιά τῶν «41111310110110717111» τῆς 111311—
71910111101100;

ΣΗΜΕΡΑ, ἡ -1Α ἔχει αρκετή δύναμη
στη Θεσσαλονίκη. Σύμτμιινα μέ 011110010γραφικές πληροηχορίξςῑ

Ο Ἐπικεᾳαλης, εἶναι ὁ εκὸότης Δημ.
Καψαλης, Διηὸεκανήσου 22, τηλ. 523750 (γραᾳεῐο).
Ο Ὑπαρχηγός, ὁ καθηγητὴς τῆς ίταλικης (Γιλολογίας Νικ. Μεταξᾱς.
ΑΝΑΜΕΣΑ ,στα σημαίνοντα στελέχη
εἶναι καί οἱ ἑξῆς - χωρίς ίεραρχική ἦ
ἄλλη σειρά;
O Ἰωάννης Μέγας, ζαχαροπλαστης.
ἐπικεᾳαλής τοῦ πυρήνα «Ἀριστοτέλης»,
(T0 ζαχαροπλαστεῖο τοῦ πατέρα του εἷναι Λαγκαδᾶ 108, τηλ. 520.901).
O Ἰωάννης Φουρκατσιιίιτης, 111.5100—
ρας. Ἔχει καταδικασθεῖ για διαρρηξεις
σπιτιῶν καί αὐτοκινήτιιΝ.
O Νίκ. Μουσταΐρας, ([οιτητής Κτηνιατρικής, καταδικασμένος για τα γεγονότα
τῆς κηδείας τοῦ Μαλλιου.
Ο Κων. Ντιζές, ([οιτητής Νομικης.
(1:10 T1'] Λάρισα. Στίς 18/10/76 καταδικαστηκε σέ ((υλάκιση ἑνός μήνα γιατί
κτύπησε μιά ((,οιτήτρια μετά T1’] λὴξη
ουγκέντριιισης τῆς ΚΝΕ στό θέατρο
«Ἀγραμπελη».
Ο N17.. Καλογερόπουλος, ὑπάλληλος
τραπέζας.

Ο Ἀναστάσιος Μωιρογιαννης, 110111]της Κτηνιατρικής. 1’1ιαστηκε γιατί ζωγραιμζε αγκυλωτούς σταυρούς στούς
τοίχους τοῦ Πανεπιστημίου.
0 N17.. Καζανας, πολιτικός μηχανικός.
Ο Τασος Καμαράτος, ([οιτητής.
O Μόσχος B. Παναγιιιιτίὸης. ([οιτητής
Βιομηχανικὴς,
O Καραμήτσος. Παλαιστής, ῐὸιοκτὴτης
κάμπαρέ στην περιοχή Ναυαρίνου.
Ο Καρακαολής, ([οιτητής Νομικής.
Ο Δροσίνης, ([οιτητης Βιομηχανικης,
Κυκλο([ορεῖ μέ τό «πουλί» τῆς χούντας
στό πέτο.
O N17.. Πέτροὸας (από τήν Ἀλεξανὃρούπολη), N17.. Ὀρᾳανουὸακης (γιός
αξιιιιματικοῠ έν ενεργεία). Δάγκιλας,
807.0; — ὅλοι σπουδαστές KATE. ‘O
πρῶτος εἶναι τομεαρχης τῆς -1Α στίς Τεχνικές Σχολές.
Ο Βαρσακόπουλος, Κουτσογιαννης,
Μπαρμπαγιάννος, Γαλιλαῖος, Γερασίμου
- ὅλοι 1] οιτητές της Ὀὃοντιατρικι“]ς, 01(1γραμμένοι από τό Σύλλογο της Σχολής
για T1'] ([ασιστική τους ὃραστηριότητα.
ΣΤΗ Θεσσαλονίκη δροῡν 7.111' 0110.
τουλαχιστο, παρακλάὸια τῆς -1Α“ — 7.1111111111 λαρισμένα 7.01111 (1:10 τούς τίτλους;

Ο Της ΕΘΙΞΝ
Ο Της (<“Αὸελ([ότητος Προκοπιέιιιν».
Η ΠΡΩΤΗ, διατηρεῖ γραφεῖα Ἐγνατιάς 126 (γ’ 0901] 0;) κι ἔχει επικεηαλης
τόν Γιιῖιργο Κουτσοῡκο, (1:10 1:0 Βόλο.
σπουὸαστη της Ἀκαδημίας Σιηματικής
Avon/11;. καί πολύ ([ίλο τοῦ γιοῠ τοῐ1
Στειακακη. Λέγεται ὅτι πίσω από τήν
ΕΘΙΞΝ ὅρι’σκεται ἕνα πολύ γνωστό χοτιν117.0 όνομαῑ
Ο Ὀ συνταχίιαταρχης 5.0. N17.. 11510-

O ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ
Ἡ δραστηριότητα τοῦ Γεωργαλά, εἶναι γενικά γνωστή. Σέ προηγούμενο
τεῦχος. αναφέραμε τρεῖς «οὐσιαστικές»
προσ([ορές του στό παρακρατος - ἀλλά
καί τό κρατοςῑ τό (ισχέὸιο Περικλῆς»
(1962), τήν πρόταση τοῦ «σχεδίου τῶν
αντισυγκεντριὶωειιηι» (1962) καί τό «Πρόγραμμα Ἀμέσου Ἐφαρμογής 010 τήν
αντιμετώπισιν τοῦ κομμουνιοτικοῡ κινδύνου» (1966).

Σήμερα προσθέτουμε ὃυό στοιχεῖα τῆς
πρόσφατης, μεταχουντικῆς, περιόδου;
Ο Πὴρε μέρος (τό καλοκαίρι) στή
«ὁιάσκεψη τῆς Γλαρέτζας» (Κυλλήνη)
μαζί μέ ἄλλα χουντομοναρχικα στοιχεῖα
καί γερμανούς φασίοτες, πού ἦρθαν σάν...
«περιηγητές». Στό ἴὸιο μέρος εἶχε ἰδιαίτερες συναντήσεις μέ ἁπόστρατους ἀξιωματικοὺς τῆς ἀεροπορίας. Ἠ γερμανική πρε06510 κατι ξέρει γι” (ιυτέςτίς συναντήσεις-.-

O «Δημιουργησε» στήν Πελοπόννησο
ὃιάφορους «ἀγροτικούς συλλόγους», πού
σί στόχοι τους ἓγιναν δημόσια γνωστοί
στα (1)ιλιατρα; ὁ πρόεδρος τοῦ Ἀγροτικοῡ
Συλλόγου Γαργαλιάνων. Παπαδήμας, στή
ὸιαρκεια Ἀγροτικοῦ Συνεὸρίου καί πα-

νης, ὑπαρχηγός Tf]; ΚΥΠ Θεσσαλονίκης
5:11' χούντας 7.111’ 1"1\'(191u:10; τοῦ 1111:1000—
πουλυυ. Ἀνηκε στην ὁμάὸα ΓκαντιῖιναΚαραμπέρη 7.01' 0111'é60}.5 1010115911 στήν
καταστολὴ 1011 611.011.17.011 «πραξικοπήματος» :1090 τόν ὁεσμό του (παλαιότερα) μέ τόν Ἀρνασύτη.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ. στεγαζεται σέ γραηεῖα
απέναντι (1:10 τόν κινηματογραᾳ 0 «Βακούρα» 7.111’ τα μέλη της συγκεντριῖινοντας ἐκεῖ 7.005 Τετάρτη, 7.30 μμ. Στα
μέλη της (:101'1 αλλιΙλοαποκαλοῡνται
«(1051.11 01'») ὁίνονται ὸιπλιῖηιατα καί γίνονται μαυήματα για μεταηυσικη 7.. ('1.
Ὀ ([οιτητης της Nom-7.1]; Καρακαολης
(ὃιαγραμμένος (1:10 τό Σύλλογο της ΣχοM]; του λόγον ([ασιστικης 09110111910111τας) εἶναι 0:10 τα στελέχη της -1Α μέσα
στήν περίερχή αὐτή «Άὸεληότητα».

ΜΕΣΑ από αὐτές τίς ὀργανιίισεις,
ἀλλα 60017.0 0:10 μέλη τῆς νεολαίας της
«N. Δημοκρατίας», ὸιαᾳόριιιν ὂασιλικιῖιν
οργανιῖιοειιιν, της MEK (MuH1]T17.ô
Ἐθνικιστικό Κιζνημα) 7..('1. γίνεται ἡ
στρατολόγηση της 4A. Ἕνα (1:10 T0 συνηΗιομένα «επιχειρίμιατα» - ὃολώματα
για στρατολόγηση νέων τῆς Ν.Δ, εἶναι 1']
ουζήτηση για τό «πού τό παει 0 K090—
μανλής »,
ΕΚΤΟΣ από τα γραηΕῙα της -1Α, συγκεντριῖισεις μελιῖιν της γίνονται στα σπίτια τῶν τ()μεαρχ(ῖιν-πυρηναρχιῖιν, στό
καμπαρέ τοῦ Καραμί]τσου, στό πατσατζίὸικο «Ροτόντα» 7.11. Ἀπό μια σχετικά
πρόσηατη (αρχές ’76) ἔρευνα ποίΙ έγινε
στα γραιῐεῐα της -1Α, ὸιαπιστιῖιυηκε ὅτι
ὑπῆρχαν 57.51 αλυσίὸες. ενιῖι στό σπίτι
τοῦ (1)ουρκατσιιῖ)τη ὅρέίὶηκαν κλόμπς 22
No.
O Καί 7.011 μαλλον ([υσιολογικόῑ
:1900110‘10. ἐπίτιμος αρχηγός της -1Α στή
Θεσσαλονίκη, ανακηρύχτηκε 0 20907.0:!
ρουσία τοῦ Ὑπουργοῦ Γεωργίας κ. M11013του τάχθήκε ανοιχτα ὑπέρ τῶν συνταγματαρχὼν καί ἐξέφρασε μάλιστα τήν εὐχή
v0... γυρίσουν πάλι1 (Καί τά ἐπεισόδια
πού δημιουργήθηκαν στόν Μελιγαλά κα71010 οχέση ἔχουν μέ ὅλα αὐτὰ...). Κι εἶναι
χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ 9511191111110; τῆς 01κτατορίας, (111011 ὸσύλεψε για 011111119011;
«ἀφέντες», ἄρχιζε v0 προορίζει τόν ἑαυτό.
του για ἡγέτηέ Στόν N. Κακαουνὰκη, εἶπέ
σὲ μαγνητοφωνημένη συνέντευξη (δημο01505101 οτό 6ι6λίο του «2650 μερόνυχτα
συνωμοσίας») τόν Αὔγουστο τοῦ ‘74:
«Στόν ἀνασχηματισμό τοῦ 1971, τότε
πού Egan/a ἐγώ γιά τήν Κρήτη. κάποιος
στρατιιιπικός εἰπε στόν Παπαὸόπουλο.·
*Τιατί τόν στέλνεις τόν Γεωργαλᾶ στῆτ’
Κρήτη,- Ἐὸιῦ, μέ τήν T'y/15691101], τά :10'51
πολύ 2020'". Καί ὁ Παπαὸόπουλσς τοῦ
(ὶπάντησε.· ““’Άν ἀφήσω τόν Γεωργαλᾱ
on}v_111/‘.5690m/ (ἐκόμα, σέ πέντε χρόνια
ﬁa’ εἰναι αὐτός πρωθιιποιιργόςᾝ. “

Στήν κηδεία τοῦ Μαλλίου, ὁ Γεωργαλας
ὂρήκε τήν εὐκαιρία να... προὸληθεῖ. μέ τόν
ἐμπρηστικό λόγο :101'1 έὸγαλε, καί ὅρέθηκε
στόν Κορυδαλλό “

Βέόαια, ἔμεινε πολύ λίγο μέσα.
Ἀλλά αὐτό εῖναι μια άλλη ἱστορία.
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ΠΑΝ ΙΞΠ ΙΣΤΗ ΜΙΑΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
τοῦ Γιώργου Κατήφόρη

(ἓνοι

οὐοιοιστικόι
017 ύττοιρκτοἐπάγγελμα)

Ÿl
1111
Τοῦ Ἀ νώνυμο 11

ΣΕ ῙῙΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ἄρθρο (<<ΑΝΤΙ», 16 Ὀκτωόριόυ
I976) ιῖποστήριξα τήν ἄποψι) ὅτι unir Ἑλλάὸα ὸέιι ἔχουμε
πανεπιστήμιο. Ὑποστήριξα ὅτι τό ῗὸρυμα που 3900311051
711 παίξει αυτό τό ρόλο πάσχει σέ καίρια σημεῖα. Δὲ (διαθέτει ἱκανότητα (δημιουργικῆς αναπαραςαυγῆς. Ἁντλεῖ
προσιυπικό καί ὸιῶακτέα ὕλη ἀπό ξένα 31175310111100. τῆς
Εὐρώπης καί τῆς Ἀγιιερικῆς, χάνοιιτας ἕτσι τήν κατ’ εξοχήν
ι’ὸιότητα ἑνός πανεπιστηιιίου - τήν πνευματική αυτοτέλεια.
Πῶς H12 1171090705 ἄλλωστε 1'11 εἶναι ὁιαᾳ ορετικά ὅταν για
τήν ἔρευνα μέσα στα 31175310111100 μας ξοὸεύεται τό συγκλοιίστικό ποσοστό τοῦ μ’]ὸέν κόμμα μηὸὲν τοῖς ἑκατό τοῦ
ακαθαρίστοι· εθνικοῦ προιόντος, (((ΑΝΤΙ>>, 16/10/76). 01r
15251111115; ι”πουργικές αιάκοιιίῦσεις για τήν οἰκονομική ἑνι’σχι·σι] τῆς ανιυτάτης παιὸείας ὁέν ἤλλαξαν στό 051111 αιίτό
1130111.ZHMEPA [151.01 711 ἐξετάσω 111117 ἄλλη πλευρά 111; 3117531οτημιακης μας ανυπαρξῖας - τήν (ζινυπαρξία πανεπιστημιακοῐΙ
επαγῃέλματος. Δεν ξέριιι πόσο εἶναι γνιιιστο 010 57971590
κοινο κατι 307 7111 τους πανεπιοτημιακους μας κύκλους 1130τελεῖ κοινό μυστικὸς ὅτι 0107 1030 1111; 10 επάγγελμα τοῦ πα75310111111117.07 0007.10.07 εἶναι ουσιαοτικα ανυπαρκτο. Ἐμενα
προσιιιπικα με μυησε σχετικα νιιιρίς 010 11701170 11710 7.113010;
71111711111; τότε, 731011711111; 1197015911 111; Νομικής. 01117 10 I958
ζήτησα τή συμὸουλή του προκειμένου 711 ἀκολουθήσοι 107 311νεπιστημιακο κλαὸο. “Η 113117111011 του ήτανῑ «Κοιταξτε. Ἡ
ἐπιστήμη 01117 Ἑλλάδα εἶναι 7111 τοὺς πλουσίους».
O ΛΟΓΟΣ που 10 1958 11111 1510111 30911111911011 113090705 να
570111011051 11107 011 10 30753101111110 δέν εἶχε αξιες λόγου (1éσεις υποὸοχής 710. να εντασσει νέους ἐπιστήμονες. 01 3901101
0109101101 107. σε 05051; 60110017 1'1 επιμελητιῖιν. 7.111 7.117.031.11—
ριιιμενσι ἡταν 7.111. τό χειροτερο, 057 εἶχαν κανενα επιστημονικο
περιεχομενο. Ὀ επιμελητής ή 0 6011110; οὔτε 010007.117 οὔτε
συγκεκριμενο ερευνητικό ἕργο αναλαμὸαναν. Ἐτσι 01 01091—
01101 117101. 11711 70. αποτελοῡν 10 πρώτω δημαγια 11111 011—

μιουργική πανεπιστημιακή 01110100901110. κινουνευαν 7(1 0011-.
γήσουν 05 πνευματική 7.111 επαγγελματική αποτελματιιιση.
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ περιεχόμενο ὸουλειας 7.0.1 ὁπωσδήποτε 17.11νοποιητικες 11110165; 10 31175310111100 3900511595 11070 0101";
71101171115; καί 107; εντεταλμενους 7111171115; 107. Ἀλλά 7111 711
113095051 7.11751; 711 1130611511151 σε τετοιες (15051;. '539535/711
(110.051 1117 ἡλικία 1017 0119117111 115 01191171035715 χρονυιν. Τό

πρόόλημα ἦταν πιῖις H11 αντιμετιῖιπιζε 10 3591101111 111; ἐρήμου
από 111 εἰκοσιπέντε μέχρι 111 01191171035715 107. [101; (111 επιζουσε 7.111 301; (111 01111107970705 τό 1131190111110 5970. 391171111
πολὺ 011071110 7111 ἓναν 117090130 που (I11 χρειαζοταν 70. 00716

λεύει για να σγαζει 10 111111111 107. ’Ἐτσι καταλήμιμε 1101911111 010
συμπέρασμα ὅτι << 11 53101111111 01117 'E'I.}.0.00. εἶναι για 1011;
πλουσίους».
(-)A αναπτυξυι παρακατυι 3000 7.111110190111711 ιἰπήρξε (7.111
εἶναι) 710 1117 πανεπιστημιακή ζωή η ανυπαρξια 0505017 73000711; καί 53077511101170; εξελιξης 710. τους νεους επιστήμονες.
(-)11 ’θελα 01101; 70. 11971001 με μιαν 1170.).0710. "A; 311907115 δύο
ἄλλους κλαοους 011110010; ὑπηρεσίας. τή οικαιοσυνη 7.111 11;
ἓνοπλες 077111151; Καί 0107; 0110 αυτούς 7.1.0007; επικρατεῐ ἱε911911711 09711701011. ’Ὀπιιις στα 31175310111100 731197077 7.111111—
γητὲς. 7111171115; 53111511115"; 7.0.1 60111101. 0111 οικαστήρια 73119—
χουν αρεοπαγίτες. Èq ετες 7.0.1 3901100175; 11 στρατηγοί. συνταγματαρχες 7.0.1 λοχαγοί 010 019010. 110111 1111 111117. 101911. ἡ
καταστασιι. 0.7 (17011500. 0‘ ὅλους τους δικαστικούς 11070 οἱ
119503117115; εῗχαν ῖκανοποιητική 0.1101011 7.0.1 10001011110: Πολύ
35910001590. 3010. 011 1110.7 11 7111011111011 0.7 11070 01 (195031171τες οικαζαν 730115051; "Il 117 010 0191110 01 01911111701 0.07.07»
0117 010170011. 7.1 01 λοχαγοί πι-ριοριζοντισι 010 να 107; 7.0700).1‘175 1117 1011710. με’ τους επιτε).ικοιίς χσ.ρτες; Στις περιπτιῖισεις
11715; οε H0. ὑπῆρχε στρατός 0715 017.0.01119111. "03111;. 07.91601;
δέν ὑπάρχει 30753101111110. 111111 010 30753101111110 07110111751
τό παραοοξο 70. (171131700077 070111011711 53117751111111711 09(10111910111111. 01110011 70. 010007.077. 11070 57.51701 πο.ιί κατεχουν
11; 70911111115; 05051; της Ῑεραρχιας. 01 7001171115; (Ἀναιι 5901
11070 τήν πλευρά τής οιοασκαλίας 7.0.1 οχι 111; ερευνας. 710.11
ἔρευνα με 1111057 7.0111111 1111017 τοῖς εκατο 107 50717.07 390107τος χρηματοοοτηση 73005101 ὅτι εἶναι 7.0.1 710. τους καθηγητες
περι’που αουνατη).

Oi δρέψοι γιὰ 1011q.véouq ἐπιστήμονες
Ο ΑψΟΡΙΣΜΟΣ «ή επι(ῑτι’]μη,στι’μ’ Ἐλλάδα εἶναι 710. τούς
πλουσίους». ὅπως ὅλοι 01 111109101101. εἶναι κι (1710; 7.113111;
7359601170; 7.111 σχηματικος. Δεν αποοιοει ὁλοκληρη τήν πραγματικοτητα. (-)0, 113090705 7.11751; 711 (1711115951 πολλες περιπτιίισεις μή πλουσιίιιν που κατώρθωσαν να 717077 711111171115";
Ἐπισημαίνει. 01101;. ο 11110910110; ενα 7.111910 ζήτημα - τήν
ανυπαρξία πανεπιστημιακου 53117751111110; που ανεοαζει 10
7.0010; 7.111 01001956130751 10 70111111 τής παιέπιστημιακής στα01009011111; [‘10. τους νεους 531011111075; που 057 75771111117117
πλούσιοι αλλα 7.0.1 057 (15131007 70. 577.11.110.51111077 τίς πανεπιστημιακες τους ([ιλοοοξιες, εμεναν ανοιχτοι τρεῖς 0901101. 'O
390110; 1110.7 0 εκπατρισμ(’)ς.ζ ή πνευματική μεταναστευση 011;
χιῖιρες εκεῐνες που οεχονται 011 1'1 53101111111 εἶναι για τοιίς 5711011111075; 7.111 117111.070 0971171117077 10. 30753101111011 τους. Ὀ

δεύτερος ῆταν 0 096110; τῆς επαγγελμιιτικῆς επιτυχίας στῆν
Ἐλλάδα, αλλα ἐξω 0:16 16 πανεπιστῆμιο, μέ παραλληλη ανα»
μονή εὐκαιρίας για μεταπῆδηση στῆν καθηγητικῆ έδρα. Ὀ τρί‘m; ῆταν ῆ άποδοχῆ των κακων ὅρων δουλειας· στίς χαμηλές
Π(ἱνεπιστημιακές
θέσεις
καί
ῆ
προσπάθεια
να
11
τάσει
στῆν
ἕδρα
ι μέ τῆ 601111510 0110 σέ πεῖσμα τῆς καθημερινῆς δουλειας.
0
ριπτωσεις
16 7.6010; ἦταν 00911. K01 δέ μιλάω
[(7:11
011;
195.1;
.15
01(1 τό προσωπικο αλλά για 16 κσινωνικο 76010;. Μιλαω για τῆ

δουλεια τόσων προικισμένιιιν νέων επιστημονιιιν ποί1 χάθηκε.
Για τῆν έρευνα που ποτέ δέν έκαναν. ὄντας ίιποχρειιιμένοι νά
ὅσαζουν 16 111111111 τους διορθιίινοντας λόγου χάριν τυπσγραη ικά
Ικίμια (αληθινῆ περίπτωση 1111111111111). Για τῆ διδασκαλία πού
00
30111: δέν τους ανέθεσαν - καί ποσο λαμπροί 00070101 πολλοί
ἀπ’ αυτούς θα εἶχαν γίνει, Μιλάω για τά μυαλα που χαθηκαν
ma πάντα για τον 16:10 110; εἴτε γιατί 0:1099011 ῆθηκαν δριὃῃκά 0.16 τα,ξένα πανεπιστῆμια, εἴτε γιατί αποκαρδιιῖιθηκαν
χαί έγκατέλι“ειιι(ιν τόν αγιίινα. Δέ θα ’ταν 11715960111 αν λέγαμε
ὅτι ἡ ανυῖῐαρξια πανέπιστημιακσῖ1 ἐπαγγέλματος ίσοδυναμσυσε
Ῑχαί ισσδυναμεῖ μέ αληθινῆ σηαγῆ ταλέντιιιν - ("Y/J 656010 τῆ
[ιοναδικῆ αλλά παντως μια 0:16 τίς πιό 006095; σ([αγές ταλέν-

Τ(,,ν που γι“ αυτές εἶναι ίιπεύθυνσ 16 5771010511176 701 γενικώτερα T6 κοινιιινικό μας σύστημα.

ΕΤΣΙ. ὅταν διαὸαζει κανείς τόν ισχυρισμύ 611: ὅπως καί να
τό κανουμε. καθηγητές πανεπιστημίσυ γίνονται οῖ καλυτεροι
([Οχυρισμό που 16v 1966015 πρίν 0:16 πολὺ 70196 σέ 51111111M370 1611-016 «B11110» 6 70011711111; κύριος Γ. Κουμαντος. μαζί
μέ 0115;. σωστές εκεῐνες. επικρίσεις για κάποιο νσμοσχέδιο
περί «ἕδρας» καί «τομέιιις») ὑποχρεωνεται νά σταματῆσει καί
ν· άναριιιτηθειῑ σί 7011115901: Ἀναμεσα σέ ποιούς; Σέ κείνους
ὅρι’σκονται
0761111
διαθέσιμοι
στῆν
Ἑλλάδα
στα
σαρανταποί1αὐτούς ἴσως αρκετές 11095"; νά ἐπιλέγονται 01
Ἀπ’
πέντε τους;
πραγματικά καλύτέροι. Ἀλλά τί νόημα ἔχει 6 0111095070; αυτὸς ισχυρισμός ὅταν 6 κύκλος τιῖιν ὑποψηηίιιιν ἔχει ῆδη περι0010151 0:16 1110 πολίιχρσνη διαδικασία Δαρὸίνειας έπιλσγῆς,
(ὶὸχετης πρός ὁτιδήποτε T6 5:110111110V176:"0101'. 01110011. 11 70-

πανεπιστημιακου
ἐπαγγέλματος
έχει
ῆδη
κολειτουργία τοῦ
ταστρέψει,
διώξει
ῆ
αποθαρρυνει
πολλούς
0:16
τούς
«καλύκα
11000011115 στῆν τυπικιί έκλσγῆ καθηγητιῖιν.
τερσυς», πολύ πρίν

Προϋποθὲᾳεις ὀρθῆς ὲπιλογῆς
Η ΓΙΑΡΑΤΗΡΗΣΗ αυτῆ 110; ὁδηγεῖ 016 να διαπιστιῗισσυμε
ζημιά,
«160:16
01011
κέρδος» τῆς
ὅτι ἐκτός
τῆν υγον
αρνητικῆ
ὁιαρροῆς επιστημωίκοῖΙ ταλέντου, 11 ανυπαρξία πανεπιστημιακοῡ ἐπαγγέλματος συνεπάγεται καί σημαντικές θετικές ζη-

μίες. Αὐτές εκδηλιῖινσνται σέ δύο καίρια 01111510: 0111 110090
07.61111
διαδικασίας
ἐκλογῆς
καθηὲ
τοῦ κύρσυς καί τῆς τυπικῆς
έπιστημονικῆς
γητων 7.01 στῆν άποδυνάμιιιση τῆς καθημερινῆς
συζῆτησης 0T6 πανεπιστῆμιο. Ἀρχίζω 0:16 τό πριῖιτο 01111510:
O Ὑπαρχει, άραγε, 016 151176 1101111 010010 111; τυπικῆς
ἐκλογῆς καθηγητιῖιν 0:16 τίς σχσλές ορθῆ 0100170010;

ΝΟΜΙΖΩ ὐχι δέν ὑπάρχει, γιατί σέ (τυνθῆκες άνυπαρξίας
:101'571101111110701:1 ἐπαγγέλματος δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξει.

’Ὀχι T600 επειδῆ δημιουργουνται παρασκηνιακες ὑποστηρίξεις
0:16 πολιτικούς ῆ από καθηγητές που τυχόν ὀργανιίινουν κλίκες. Τέτοιου εἴδους σκανδάλιίιδεις καταστάσεις συνῆθιιις δέ γίνονται γνωστές. ὥστε νά 11:10951 κανείς νά τίς άναλύσει, 0110
701 οὔτε εἶναι σωστό ἕνα σύστημα να κρίνεται κυρίως απὸ τά
σκάνδαλα του. Πρέπει νά κρίνεται πριῖιτα πριῖιτα 0:16 τῆν κανονικῆ του λειτουργία, Στῆν περίπτωση τοῦ πανεπιστημίου μας
ῆ κανονικῆ λειτουργία τῆς διαδικασίας ἐκλογῆς καθηγητῶν
γνώμη
μου, για
άρκεῖ, κατά
τῆ τῆν καταδίκη τοῦ συστήματος.
ΔΥΟ εἶναι 01 ἐγγυῆσεις για τῆν ορθῆ καί δίκαιη αξίολόγῆση
11
συνέχεια
τῆς
791011;
701
11
συλλογικόr
ενός πανεπιστημιακσῡῑ
ύνσλο
τιῖιν
συνεργατιῖιν
του
(([οιτητές
.11110 τῆς 791011; 0:16 τό σ
701 συναδέληους).

TA στοιχεῖα τῆς 791011; εἶναι 1910:
O 11 διδασκαλία

O 01 01111001511051;

n Ο η καθημερινῆ 19011091711 συζῆτηση που διεξάγεται σ“
ενα σωσῖο πανεπιστήμιο.
T_A τριά αυτα στοιχεῖα δέν ἔχουν, 656010. ἴση δασύτητα
Πρωτες έρχονται. καί πρέπει νά έρχονται, οἱ 01111001511051;
A110 71 01115;. για να ζυγιστσῡν σωστά, πσέπει νά άναπτυζ
ᾏιιοῡν 71901109170 0‘ ἓναν κύκλο κάπως 5110111500 0.16 τους
αμεσα ειδικους 016 θέμα. Ἠ .19011091711 άνάπτυέῆ γίνεται στα
0511110910 .1011 αποτελοῠν ουσιαστικό στοιχεῖσ 10115110111100χης ζωῆς, E751 κυρίως καλλιέργεῐται καί ῆ 10011001711 πασάδσση που 2 000 71 άν ([αίνεται, ἴσως, παραδδξσ σέ 110: που
δεν υςμιπτευομαστε κάν τῆν ὓπαρξῆ 111; — ἀποτελεῖ ἕνα 0.16 10
ισχυροτερα πνευματικά ὅπλα τιῖιν μεγάλων πανεπιστημίιιιν.
I ΕΤΣΙ. 0‘ ενα τέτοιο πλαίσιο σωστων θεσμῶν - πού V10 να
1.5110119111100101 χρειάζσνται οργανιιιμένες 11510107107500.101105; 701 ’σργανωμέιό πανεπιστημιακὸ ἐπάγγελμα ζ 6 πανεπιστηιμιακος κρινεται καθημερινά. Κρίνεται, ὅσοιεῖναι (101111111'
0:10 1011; 000701011; του, που καί 16v προωθουν 016 5:10:
«Kawa στάν πεισθσῡν για τίς δυνατότητές του. (Ἑδιῖι αξίζει νΙά
τονιστει 611 01 .116 πετυχημένοί πανεπιοτημιακοί εἶναι συνῆθιιις
57.51 101 ποι1 προωθσυνται ὁμαλά. δίχως διακοπές καί 011711010b
0:10 1111101111011 701‘ ευθείαν στῆ διδασκαλία). K01'VET01‘0976:
τερα καθε μερα 0:16 τους q οιτητές του στῆν αἶ’θοῦσα 01000701.10;. καθε οδομαδα 0:16 τούς αμεσους συναδέλιιουρ του οτά
σεμινάρια 7.01 σέ 090161590 010011111010 0:16 616731100 τόν
7.1000. καθε ,η 090 που 0 πανεπιστημιακος. ιιέ τῆν 101611110 τοῦ
ξρευγηῃ] πια, δημοσιεύει τά αποτελέσματά τῆς έσευνας του
[ξτσι. γυρω απο τον καθένα 010110911 ιίινεται μιά κᾘοινῆ γνώμη
των (ξυνεργατυιν του. ὥστε ὅταν πρόκειται να καθῆσει νά 761νει τηνιπροαγιιιγη του κάποια έπιτροπῆ, καί ὑλικσ 10050170—
σίας για ναβθεμελιιίισει τῆν 791011 111; διαθέτει 0110 ‘701‘ δε>
σμευεται απο μιαν ἤδη 010110911 ωμένῆ, απαιτητικῆ κοινῆ «mm.
1111. Δ
την κοινῆ γνώμη - τῆ γνώμη τοῦ «σιναηιου» ιιέ τῆν
70111 5vv010._ της παιέπιστημιακῆς, δηλαδῆ. συντεγνίας l— οὔτε ·’
5117.010 την αγνοει κανείς οὔτε ατιμιίιρητα μποσεῑ να τῆν πσοκαλεσει 09007701110; αν εἶναι 701111711111;~ τούξ (ηιυυεγεῑμ î”LOU; καί γαμπρσυς τσυ. {Il χρησιμοποιιίιντας 7.1155010111753115051; για να διορισει πολιτικούς τσυ q ι’λους, αν εἶναι υποιίσγόΓ
Οπσισς θα τσλμουσε να 16 70v51 αὐτό δέν θα έογύταν σέισύγῖ
κρουσηιισρνσίιε τον υποψῆη ιο που θα άδικοῠσεῗ Θά 5175 0.151λησει την υπρσταση ολοκληρης τῆς κσινιιινικῆς 611000: τῶν πανεπιστημιακωνμ. που στηρίζουν τῆν ὕπαρξῆ τους στῆν καλῆ 151»
φυρρια σρισμενιιιν κςανονων. ἸΙ 011000 τότε θα αμυνὸταν 016
συνσλο της και οταν 5101, λειτουργει ἔχει αρκετῆ δύναμη για νά
(Ψομφγμισει 1011; 10906015; 1'1 νά αποκρουσει τούς 5151160015;
Αυῑου τοι· ειδους η διαδικασία κατοχυριῖινει τελικά τῆ συλ)
γικὸτητα στῆν 7.91011 καί στῆν αναδειξη των πανεπιστημιακιῖὶιν.

BEBAIA. 11 ορθοτητα τῆς 7.91011; για τῆν αναδειΞιι πανεπιστιιμιακων ιδεν ειναι 6 κύριος 070.16; τῆς συλλοχίκῆς πανεπι01111110711; ς’.ιιης που περιγράψαμε. Αυτσ δέν εἶναι Ιπαρα ἕνα
υπωπροιι)ν., O κυριος σκοπός εἶναι ῆ καλλιέρχέια T11: ἐπιστῆπσυ πῗαντστε - καιΉσῆμερα περισσοτερο 0.16 ὁποτεδῆποτε
αλλστεμ- ειναι -11111110 σχι μονο ατομικῆς αλλα καί συλλογικῆς
προσπαθειας καιᾙερευνας. Για νά ὑπάρξει ὅμως συλλογικῆ
19001111151111.19510L5101 να ὑπάρχει συνολο ανθοιῖίπιιιν ποί* νά
(ηιζητουν. Τέτοιο συνολο δέν ητιαχνεται μόνο 115 7001171115"
Αῃτσί ειδικευσνται σε τομεῐς. καί συχνά χρειάζεται νά 5101751:
110W τό(ςο 131015 δύσκολα επικοιιίνινσυν πια ιιεταΞυ τους
Χρειάζεται >η παρουσία τιῖιν νέων ειδικιῑιν καθεικλαδου, .1011
5v.}, εχσυν αρκετιές ειδικές γνώσεις ι’·ἰστε να έπικοινινινουν ιιέ
ὼγ χαιιηχίιτη. ᾖεν Ë‘l/_0vv 07.61111 ειδικευθεῐ 1600 171015 να ιιῆν
επψοινιιιινσυν με ,τους γειτονικοίις τους 101151;. An" αυτούς
τους ,νέους μνιιρι-ιποιις μπορέῐ κανείς να ὑπολογίζει ὅτι ιιά
Γῐροκυψουν η θα προσληιισῡν καί νέες ιδέες. 1600 01000111115:
,μά T1111 5190000111; 07511111; Χωρίς νέους επιστιίμσνεᾸῆ πνευΣ
11011711 0111-15“);1111'5110111111011 νεκρωνεται. Αυτομεῖναι 16
ῥεμτς-ρσ πολυ 000090 01017510 θετικῆς ζημιας ποί1 ποοκαλεῑ 6
01071510110; 0.10 το επαχὟελμα των νέων επιστηιιδνιιιν 016
017.0 μας πανεπιστημιο. I
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K.-\l ηθανει πια κανείς να διεριιιτηθεῑῑ μια τόσο ανιίιμαλη
λειτουργία γιατί δέν ἔχει προκαλέσει τήν αντίδραση καίπή
διαμαρτυρία. τιῖιν καθηγίιτιῑιν τοιι πανεπιστιιμίσυ μας; Γιατί
τόση έλλειηιη ὑπευθυνότητας; Εδιῖι αξίζει να κανουμε μια οὐντομη παρέκσαση για να θυμηθοῐιμε μια όμαδα ανθριῖιπιιιν, εξιι-,ῑανεπιστημιακιῖιν έπιστημόνιιιν. που ξεκίνησαν καποτε μέ
πρόγραμμα τους αυτό ακρισιῖιςῑ να δημιουργι’,σουν τό πνεῦμα
της κσινιιινικής έυιΙίινης στόνγεπιστημονικό καί στόν πανεπιστημιακό χιῑιρο. ΙΙρόκέιται για τήν ὁμαδα « ΕπιστήμηἈνοικοδόμηση» πού Èqu ανίστηκε στό τέλος της Κατοχης. τότε
ποί1 μποροῡσε κανείς να έλπίζει σέ πνευματική (καί πανεπιστημιακήι ανιι,γέννηση μέσα στα πλαίσια μιας καινουργιας
Ἐλλαδας. ἸΙ όμαδα EIIAN εἶχε, 11 υσικα. εαμίτικη προέλευση.
Ἀπό τα μέλη της ιιυμαμαι πρόχειρα τουτη 111 στιγμή 10 μαρτυρικό Ναπολέοντα Μπατση. 10 Νίκο Κιτσίκη. τό μηχανικό Καπασιικαλη. τόν κιῌιηγιιτη Κιῖιστα Τζιῑινη. Αυτοί 01 0\'U91n.101.
καί 01 συναχίιινιστές τους μέσα στήν Ell AN. θα μποροῡσαν να
εἶχαν στήσει στα πόδια του ἕνα αληθινό πανεπιστήμιο στήν
Ἐλλάδα. Είχαν καί τίς ίκανότητες καί 111 ζέσιι 7.111 10 ἦθος καί.
πιό σημαντικό απ” ὅλα. τό κυρος. γιατί ήταν αγι--νιστές ὅλοι
τους. να αξιώσουν από τήν παραταξιί τους (που στό σύνολό
της συμμεριζόταν τό ίδανικο της προοδευτικής παιδείας καί
επιστιίμιιςι να 101"; δώσει. αν κυοερνοῠσε, τα μέσα καί τίς συν
111-7.5; να ητιαξσυν 10 νέο πανεπιστι’;μιό.
A \ \»'\ τό EAM δέν κυσέρνι σε. Ἠ EHAN 10 ακολουθησε
στιί συντρισή του. (-)ιί. “πρεπε καποτε μερικοί από τα μέλη της
να μας διηχίμιουν. πρίν εἶναι -ιολυ αργα. τήν 10109111 τιῖιν
προσπαιιειιῖιν τους τότε, γιατί μόνσ έτσι ιια μπορέσουμε να
καταλαόουμε τίς ἱστορικές 9155; 11,; ανυπαρξίας του πανεπιστημίσυ μας. E017; τό μόνσ .101" μποριῑι εγιῐ· νιί πιῑε. αλλα καί
που αξι’“;ε; παντα να λέγεται. εἶναι πιῖις οῖ ανιιριιιποι 111;
EHAN δέν έπεσαν δίχιιις μαχιι. E7.51\'01. ναί, έδιιισαν ἕνα μέν
mo τοῦ ﬁlon; .101" πρέπει να δείχνει 0 πανεπιστημιακός ὅταν
απελέίται ιῖ 51.51'1'591111011 πνεύματος καί 11 1110010011 τοίι πανεπιστιιμίου. Δέν πρέπει να ξεχασουμε τιίν αυταπαρνηση ποίι
τοιίς έκανε να 1111010001111 τήν 7.0915911 καί τίς θέσεις τους για
γά μίν προδιῑ-σουν τήν ίιποχρέιιισή τους να ὑπερασπίςουν τήν
(111115-111. Δέν πρέπει να ξεχασουμε τήν ηθικί 010011 που ουνν
οηιί(ιτι,κε στή χειρονομία τοῦ καθηγητη Κιῖιστα Τζιῖινη. όταν
σι’,κι-ισε τήν καρέκλα του καί 111 0115\'10\'105 0101"; 71190111114175: τοίι εἶχαν εισῦαλει στιίν αἴθουσα ένιῖι έκεῖνος δίδασκε, για
νασυλλασουν αριστερους 11 0111.15; του.

έλεγε κανείς ὅτι μέσα στα σκληρα χρόνια τοῦ εμιιύλιου πολέμου δέν τους ἦταν δυνατόν να κανουν αλλιιῖις. ’Ὀτι δέν εἶναι
για τόν καθένα να γίνεται Κώστας Τζώνης. Ἔστω. Καποτε,
ὅμως. τα σκληρα χρόνια πέρασαν. Μπήκαμε σέ μια σχετική
ὁμαλότητα. Δοκίμασε μήπως τότε ὁκαθηγίιτικός κόσμος να
(“ιν·τιδρι”ισει στό ασηυκτικό καθεστώς ποίι εἶχε δημιουργηθεῖ
στό πανεπιστήμιος Καθε αλλο. Προτίμησαν να συμμορηιιιθοῡν
μέ τό νοσηρό κονηορμισμό της αστικής Ἑλλαδας τιῑιν χρόνων
1950-1967. είς 0090; καί αυτης 111; έπιστιμιονικής τους ακεραιότητας, σέ μερικές περιπτώσεις. Γιατί τί ἄλλο παρα έλλειψη
ακεραιότητας ᾖταν 11 010011 τοῦ καθηγητή μας 1015 τοῦ Συντα»
γματικοῠ Δικαίου (για να μιλήσω για τή σχολή ποίι ξέρω) που
ένιῐι δίδασκε τη συνταγματική κατοχύριιιση 117-1v έλευθεριιῖιν του
πολίτη. δέν ανοιξε ποτέ τό στόμα του να πεῖ στούς ηοιτητές
του δύο λέξεις για τό παρασυνταγμα τών 111111110111'111-111 πού
ακύρωνε. καθε ἐλευθερία, γελοιοποιιῖιντας όποιαδήποτε διδασκαλία δημοκρατικοῦ Συνταγίιατος. Καί 0 Σγουρίτσας δέν
ἦταν τό μόνο παράδειγμα.
EINAI αλήθεια ὅτι μέ τή δικτατορία τα πράγματα αλλαξαν
καπως. Ὑπήρξαν κεντριῖιοι καί δεξιοί καθηγητές που τίναξαν
0:10 πανιιι τους 111 ναρκη τοῦ νοσηροῠ 7.01111 ορμισμοῡ καί αντιστα(·ἰ]καν 01011; στρατοκρατες. ’Ἐπαινος καί τιμή αξίζει σ“ αυτούς τούς ανθριῖιπους. Ἔχουν κατακτήσει μια θέση στό αναγεννητικό κίνημα τοῦ τόπου μας. Καθε προοδευτική κίνηση
στό πανεπιστήμιο πρέπει να έπιδιώκει 111 συνέργασία τους
διεκδικιέιντας τους για δικους 111;. Ἀλλά καί δέν πρέπει να ξεχναμε ὅτι δέν εἶναι αυτοί που δίνουν τόν τόνο στήν πανεπιστη«
μιακή μας πραγματικότητα. Τόν τόνο ἐξακολουθεῖ να τόν δίνέι
τό νεκρό 6090; που συσσιιιρεύθηκε τα χρόνια 19-16-1974.

Ὀ Τζιῖινης απολύθι,κε υμέσι·ις τότε «01' αναρμοστσν συμπε»
ριησραν», Σ αυτόν τόν διεθνιῑις γνιιιστό διολόγο. απαγορεύὲ
111W;- 111-(11111111711111. συμμετασχει στήν πανεπιῆστημιακιί ’ζωή τοῦ
τόπου γ-ιί τό ί·πόλοιπο 111; L'ail; του. 11οια ήταν 11 ἁρμόζουσα
(ηιμ-νεριηορα μας τό ’δειξαν 01 μή αριοτεροί συναδελη 01 του
στα χρόνια που ακολουῑιιισαν. Καί δέν πρόκειται εδιῖ» για τοὺς
ηανατικοές σκοταδιστές i} τους έπαγγελματίες τοί· αντικομιιουνισμοῡ. ΓΗ αυτούς δέν αξίζει να γίνεται λόγος. Ηρόκειται
για τοιίς σοϋαροί·ς καθηγητες που πίστευαν στό αστικό καθεστὼς, χωρίς όμιιις να γίνονται μισαλλόδοξοι. Αυτοί

ο T1’ έκαναν για να προστατέψουν τό πανεπιστήμιο από
ένα αποχαλιιίιιμέιί) αντεπαναστατικό κρατος .101" μοναδική
του ηρσντίδα εἶχε .1171; να κλείσει τα στόματα καί να υποδουλιῑισει τα πνεύματα ηοιτητιῖιν καί καθιγγιητιῑψ
0 nm; αντέδρασαν 011': 090011 εἰδικοῦ σπουδαστικοῡ
τμήματος 111; A101101.510; καί στό 11 ακέλιιιμα τιῑιν (ωιτη-μὴν
του;;
ὁ Ηιῖις 57.11 ραστηκαν όταν 01 πολιτικές έκκαθαρίσεις σασιιιναν 101"; 7.11.1.1‘15901'; έκπαιδειιτικους από τήν παιδείας
à Ο Πιῖις μπόρεσαν να πέσουν 1000 χαμηλα (ho-[E να 05—
χθοῐιν όχι μόνο οἱ 10101 να ὑπογραψσυν 11; έπαίσχυντες
έκεῐνες δηλώσεις νομιμοη ροσί·νης αλλακαίνατίς σλέπουν να
έπεκτείνονται στούς υιιηγητές, τοὺς επιμελητές, τούς 601111011; ὰκόμη 7.01 0101"; 15101111111 ιους διδακτορικιῖιν διπλώματι- ν;

H ANYHAPEIA ὁποιασδήποτε διαμαρτυρίας, ή ὑποταγηί,’
(111-11'; ﬁn“: ι’, «ἁρμόζουσα συμπεριη-ορα» τιῖιν καιιηγητιῖιν τοῦ
πανεπιστημίου που διαδέχθηκέ τό ήθος της EHAN. Ἴσως (ια
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Τό ἐπαγγελμο καί ἡ ἐκλογή καθηγητῶν
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ αὐτή παρέκόαση έξηγεῖ, νομίζω, γιατί τό αἵτημα για τή συγκρότηση ἀληθινοῦ πανεπισ-ῑημίου. ποίι περιλαμὸανει καί τήν ὀρθή ὀργάνωοη τοῦ ἐπαγγέλματος τών πανεπιστημιακών, δέν ξεκίνησε οὔτε μπορεῐ να ξεκινήσει από τήν
πλειοψηφία τών σημερινιῖΝ καθηγητῶν. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί 111τήθηκαν καί δήλωσαν ὑποταγή σέ θέματα πολύ πιό κεφαλαιώδη ἀπό τό πώς πρέπει νά έντάσσονται ,στήν πανεπιστημιακή ζωή οἱ νέοι ἐπιστήμονες. Ἀπό ένα σημεῐο καί πέρα
έᾳθασε να τούς ένδιαᾳ έρει μόνο ἡ ἡσυχία τῆς ἕδρας τους. ’Όχι
μόνο δέν εἶχαν τό σθένος νά ὃώσουν, νά σκεᾳθοῡν καν, 111
μάχη που χρειαζόταν για τήν αλλαγή τών πανεπιστημιακιῖιν
θεσμών, αλλα, ἀκόμη περισσότερο, ἡ ἀνυπαρξία πανεπιστημιακής ζωῆς, δ αποκλεισμός των νέων ἐπιστημόνων, καταντησε
να τούς ὂολεὺει. Τούς γλίτωνε ἀπό τόν πονοκέ([αλο τῆς καθημερινῆς δημόσιας αναμέτρησης μέ νέες ίδέες που θα εἶχαν γιά
(10951; τους ἀνθρώπους νέους, ἀνήσυχους, ἴσως καί τεχνικα
καλύτερα καταρτισμένους. Ἔτσι, στήν καλύτερη περίπτωση, οἱ
τότε καθηγητές, περιορίζονταν σέ κυνικές εὺηυολογίες τοῦ 5‘1—
δους «ἡ ἐπιστήμη οτήν Ἑλλάδα εἶναι για τούς πλουσίους» —
σάμπως τό τί γινόταν στήν Ἐλλάδα καί μάλιστα μέσα στό πα· νεπιστήμιο πού δίδασκαν να μήν εἶχε καμιά σχέση μέ κείνους.
Καί δέχονταν τήν κατάσταση.
ZHMEPA τό νομικό καθεστώς πού έπνιγε ἄλλοτε τήν ἐλευθέρη σκέψη στό πανεπιστήμιο δέν ὑπάρχει πιά. Καταργήθηκε
ἀπό γενικότερες έξελίξεις. Ἀλλά ἡ ανυπαρξία τοῦ ἐπιστημονικοῠ 11 υτωρίου στίς πρώτες ὃαθμίδες τοῦ πανεπιστημιακοῡ
ἐπαγγέλματος ἐξακολουθεῖ. Καί ὅσο συνεχίζεται θα διαιωνίζει
τό καθεστώς τῆς αὐθαιρεσίας στήν κρίση καί τήν ἐκλογή καθηγητών ὁδηγιῖιντας στήν αναπαραγιιιγή ὅλων τών κακῶν συνηθειών τοῦ σημερινοῦ καθηγητικοῡ κόσμου. Γιατί ὅταν μια
σχολή έχει νά κρίνει, μέσα σέ λίγους μήνες, δεκαπέντε ὑποψή(ριους που τῆς εἶναι οὐσιαστικα αγνωστοι - ἐπειδή ἐπιστημονικα κατάγονται από ξένα πανεπιστήμια - δέν εἶναι ανθρώπινα δυνατόν νά σχηματίσει δική της αντικειμενική κρίση για
τόν καθένα. Μοιραῑα ὑποχρεώνεται νά προσᾳὺγει στήν κρίση
τοῦ περιὸαλλοντος που μέσα του αναπτύχθηκαν οἰ ὑποψήηιοι
_— δηλαδή στή γνώμη τών ξένων πανεπιστιμιιακιῖιν. Αυτήν ὅμως
111 γνώμη εὔκολα μπορεῐ κανείς καί ἀτιμώρητα νά τήν αγνοή-

σει, εἴτε ὑπουργύς Παιδείας εἶναι εἴτε καθηγητὴς πού (-)α ἤθελε
νά διἰμιουργήσει κλίκα. Γιατί ἡ γνώμη τῶν ξένων πανεπιστημίιιιν εἶναι γνιίιμη αποιίσα, γνώμη δίχως κοινιιινικὸ ὄαρος στὸν
τόπο μας. Ἐτσι ή κρίοη για τούς ὑποψήιιιους καθηγητές οτήν
καλύτερη περίπτιιιση εἶναι έξαρτημένη ἀπὸ τή γνώμη καποιου
ξένου πανεπιστημίου καί στή χειρότερη δέν εἶναι οὔτε καν ἐξαρτημένη, εἶναι αὐίιαίρετη. Τώρα, αν κατιι) ἀπό τέτοιες συνθήκες ἐκλέγονται, ὅπως καί να τό κανουμε, οἷ καλύτεροι (ὅπως
ἰσχυρίσίὴικε ὅ κύριος Γ, Κουμαντος), αὐτὸ εἶναι μαλλον ζήτημα καλής τύχης παρα καλῆς λειτουργίας θεσμῶν. Πάντως, σέ
μένα τουλαχιοτον, ([αίνεται αὐταπόδεικτο ὅτι ἡ διαδικασία
πού ἰσχύει, μέσα στα πλαίσια έπαγγελματικι”]ς ἀνυπαρξίας πού
ἐπικρατοῦν. ἀνοίγει τήν πόρτα για τήν. αναδειξη ανΗριίιπιυν
{my};va πρός τήν έπιστημονική δουλεια, μέ ἀνεπαρκή ουσιαστικα προσόντα, αλλα μέ ἐπαρκῆ πολιτική ὑποστήριξη. Δέν
ἰσχυρίζομαι ὅτι αὐτό εἶναι κατι τό συνηθισμένο. Νομίζω ὅμως
ὅτι εἶναι κατι πού συμὸαίνει, ’Ὀταν συμὸεῖ, τα ὃαζουμε μέ τίς
κιιὸερνήσεις, τούς ὑπουργοὺς, τα μέσα καί τα ρουσᾳέτια. Καί
πρέπει να τα ὕαζουμε μέ ὅλα αὐτα. Ἀλλα, παράλληλα, εἶναι
καιρός να σκεητοῡμε ὅτι για να σταματήσουν τέτοιες καταχρήσεις χρειαζεται να δημιουργηθεῖ έκεῖνο πού λείπει - τό ἐπαγγελμα τοῡ πανεπιστημιακοῡ δασκαλου. Γιατί Ηα ἦταν πολύ
ὁύσκολο να προσγέιιῦνονται κα(’)ε τόσο καθηγητές «ἀλεξιπτιιιτιοτές» στίς ἓδρες, αν ὁ ὅλος κλαδος, ὅπως εἶναι σήμερα ὀργανιημὲνος, δέν εἶχε καπ(ι)ς «αλεξιπτιυτιστικό» χαρακτήρα.

Τί πρέπει νά γίνει
ΠΟΛΛΙΞΣ συζητήσεις γίνονται σήμερα για τό πῶς πρέπει να
οργανιιιυεί καί να ανανειιιιὶεῖ τό διδακτικό προσιυπικό στό πανεπιστήμιο. Ἀκούγονται συνθήματα ὅπως ἡ αποχουντοποίηση,,
ὁ έκδημοκρατισμός. Ξεπεταγονται ριζοσπαστικές ιδέες, πού
έχουν ὁδηγήσει οτύ μέγα κονταροχτύπημα If); «ἕδρας» καί τοῦ
«τομέιιις». Πολλα ἀπ’ ὅσα ακούγονται δέν μπορεῖ κανείς παρα
να τα επιδοκιμασει. Ἠ αποχουντοποίηση εἷναι κατι τό αυτονόητο. Τό ίδιο κι ὁ έκδημοκρατισμός, στό ὅαθμό πού σημαίνει
ὲλευυερία τοῦ λόγοι1 - γιατί ας μήν ξεχναμε ὅτι ὑπαρχουν καί
μερικές πλευρές της δημοκρατίας ασχετες πρός τήν ἐπιστήμη.
(Ἡ έπιστημονική αλίμῦεια, παραδείγματος χαριν, δέν εἶναι
Ηέμα πλει()ψιμ[ί(ις αλλα (Ίέμα λογικης αναλυσης καί πειραματικης (ἰπύδειξης).
ΟΤΑΝ ὅμως έξαντλήσει κανείς τή συζήτηση πού έχει διεξαχωεί στόν τύπο, δέν μπορεῖ στό τέλος να αποιιύγει τό ένοχλητικο συναίσθημα μιας καποιας ἀπώλειας προσανατολισμοῡ.
’Ἀθελα του Ηυμαται τό ρητὸ τοῦ Εὑαγγελίουῑ «Μάρθα, ΜαρHa. μέριμνα καί τυρὸαζει περί πολλα. ένός δ’ έοτι χρεία». Αῡτό
τό ἓνα εἶναι ἡ αναγκη να ὑπάρξει πανεπιστημιακὸ ἐπάγγελμα
μέ ανοιχτές τίς πόρτες mm"; νέους ἐπιστήμονες. Καί ὅταν λέιι)
νέους. δέν έννοιῑ) (“ιν(·)ρ(ἷ)πους της δικης μου γενιας, τιῖιν σαραντα χρονιιιν. Ὲμεῐς δέν είμαστε πια νέοι ἐπιστήμονες. Ἡ
προοέλευσή μας στόν πανεπιστημιακό χιῖιρο, για ὅσους εἶναι
αξιοι, δέν μπορεῐ να γίνει σέ ἄλλη ὂαθμίδα ἀπό τήν καθηγητική, rH ένταξή μας σ” αὐτή τή ὂαθμίδα μπορεῖ να πραγματοποιηιιεῐ ιἰιιήνοντας αδιαταρακτα τα παλια πλαίσια τής κακολειτουργίας τοί1 ἐπαγγέλματος. Δέν εἶναι ἡ ἐκλογή ’ὁρισμένιον
καίιηχοιτιῖιν, έστιιι κι αν μερικοί ἀπ’ αὐτούς διαπνέονται ἀπό
αριστεριῗιτερες ῐδέες (διορθιῖινοντας έτσι mimi); τήν τρομακτική
ῐδεολογική μονομιὲρεια τοῦ πανεπιιπημίου).πού μπορεῖ να λύσει το πρύὸλημα της δομης τοῦ διδακτικοῡ προσωπικοῡ.
FIA να λυίΙεῐ τό προῦλημα πρέπει να σπριιιχτοῡν στό προσκήνιο τα παιδια τιῖιν εικοσιτριιῖιν χρόνιον. Αὐτοί. ὅσοι ([υσικα
εἶναι προικισμένοι κι ἔδειξαν στίς πριῖιτες σπουδές τους ξεχιιιριστή έπίδοση, αὐτοί πρέπει να αρχίσουν να γίνονται οἵ νέοι
μας πανεπιστημιακοί δασκαλοι. Για να κανουν τό πριῖιτο τους
6ήμα στί) έπιίγγελμα δέν πρέπει να τούς ζητοῦν κανένα ἄλλο
προσόν. εκτος απο τήν έπίδοσή τους καί τό πτυχίο τους ή,
έσ-ιτιιι. ἰὲνιιν πριῖιτο ιιι-ταπτυχιακο τίτλο, ὕστερα από σύντομες
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μικ,ουν, να] εξεταίουν καί να ὅαίὶμολογοῡν ισοτιμα μέ ὁποιοδήΞΓΟἛΕ ἴτω-[οἴερο ή ἶεραρχικα ανιίιτερο τους. Στή διδασκαλία δέν
μῑῐιαρχει αλλη ίεραρχῐιι ἐκτὸς ,από κείνη τής ίκανὸτητας ποί»
ελεγχεται καΗε μέρα. Καί ὁ νέος ἐπιστήμονας δέν ενηλικιιέινε.
ται αν δέν τοῦ αναγνιιιριστεῐ πλήρης ενιιτινη. ÿ
’AHO ,κεῖ καί πέρα οἱ νέοι ἐπιστήμονες πρέπει, ῧέίιαια. να
κανοιιν δημοσιείισεις. διδακτορικές εργαοίες. να δηιιιοιιονήσΟυν εργο. Πρέπει να κανουν καί μετεκπαίδευση σέ ἓέναᾋίανεπιιστημια. γιατί αι·τοτέλεια τοῦ πανεπιστημίοι1 δέν σημαίνει
κατα κακιεναπρόπο αποκοπή απὸ τή διευνή πανεπιστημιακή
κοιν()τητα,υούτε εξιδιινίκευση ὁποιουδήποτε επαργιιιιτισιιοῡ.
,Ονῖα αιυτια ὅμως, πρέπει οἰ νέοι ἐπιστήμονες να τα κανουν ιιέσα
αποῌτο επαζῆέλμα, ὅχι τριχύρίζοντας απ” ἔξω. ἄσχετοιΙ καί
αποςενι-ιμενοι απο τήν πανεπιστημιακή L'un]. Τό έπανγιῑλιια
πρέπει να τούς αμείὸει αρκετα ι’·ἰστε να μπι)ρο[“ν να ἑιῖισοι-ιν
(ινξςαρτητοι καί μετα από μια σύντομη περίοδο δοκιμασίας
ΠΩΕΠΕΙ να τοὺς κατοχυριίινει καποια μονιμοτητα. Anô ένα 113‘:
τοιο ιινυτιυριο ὅσοι αναδει-χυοῡν μέ τή δουλεια τους. (ια ποέπει
να q 111.0011v τελικα στο δαί)μὸ τοῦ καΗιΓχητή. "07| >ὅλοι - ιιονο
οι πραγματικα διακεκριμένοι. ’Ὁπιιις δέν γίνονται ὅλοι οἵ διχαστικοι αρεοπαγίτες, οὔτε ὅλοι οἱ αξιινιματικοί στρατηγοί,
Υγπαρχοιιιν καί κεῖνοι πού τελειιῖινουν τή σταδιοδοοιιία τρυε
(ITO i_)11lu.11_0101‘1 ειι έτη ἦ τοῦ πριιιτοδίκη i] τοῦ ταγματαοχιι, ιὲγονῖ
τας επιτελεσει στον τομέα τοι1 ὅ καιιένας καποιο Fn-Îo: [1 1'1,- να
γινει ομιιις κατι αναλογο καί στο πανεπιστήμιο. γοείαζιτται να
διιμιουρχίιίιοῡν, πρίν απο τό οαΗμο τοῦ καιΙηγητή, ιιία ι] δύο
ὅαθμιδες μέ πλήρη επαγγελματικό χιιριικτι’;ριι, Χηλαδή “ton;
αςπονιιικ οοηιὶιῖιν f‘q ηγιιτιῑιν καί ι’·ιΙ ηγητιῑιν. αλὶα ιιέ ιιιοτιιιία
ατι διδασκαλία. με ιχ-ιαρκιι αμοιυή καί μιῗ· ιιονιιιιίτήτα. y

MONO ,μέσα σέ τέτοιο επ(ι“,”,ἐ·λματικο πλαίσιο αογίᾲει νιί
παιρνει Ικαποιο νόημα καί τό αἴτημα τοί1 εκδηιιοκοατισιιοη
Γιατι μονο ι. επαγ·,ἐ·7.ματική κατοχύριιιση εξασήιαλίῐει στούς
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γέους ετιοτῐγμονες τήν ("n/Hm να ιῑκιιοα
ζονται χωρίς να 110
φουντ-αι οχι 1113x111 Tl'w αοτυνομια-τιῑιν 11 ακὲλιιιν 11.1.).(1 οὔτε τήν [Ξ
ισου αῖιοτελειηιατική αοτιινομία τιῖιν ποοτοι, ολιιῑιν. h
TETO‘IOIV επιοτήμονες εἶναι απαοαιτητοι αν ποοκειται να
γεννηϋει ’και να εἴιιζιίοει 0T0 πανεπιστήμιο το ελειῖιιεοο πνεῦ1111. Mimi μ αυτούς. ἕνα ιοχυοο (Ιοιτητικο κινιμια 117101151" να
εῑιιιρειιιῑι>ε
οιειιαιιτικα,
11.7011
αοιοτικα
ἴσωl
I
k
ξ
μ ξ. τήν κατεύίὶυνοιῑ T11;

πανεπιοτιςμιακης .1111]; Xwgl’; αι’τοίιῑ εἶναι κατιιὸικαοιιένο οτο
(ιεμα αι’το να ματαιοπονεῐ. i ἱ

(ΙὶΥΣΙΚ-Χ. 111'1. ιῗταν ουτοῖιια να :1111T1'=1|11=1 κανειε ὅτι ui= τέ
τοιοιιξ *ιι-ιιμοιίς οὑν WI. μῖιοοὲοει ἡ αρχοιιοα T1'11511'v1'1. 137111111181
τξλικα (nan οιᾳιαντικοτεοεὲ ιὶὲσεις τοὺς ανιιριῖιπρκ της, -Νιιτο,
οε μιαιταςικι, κοινινινια εἶναι αναῖιοιςευκτο. Λλλα ι)ῐόιιιοτοι’
επαχᾞξλματιῇοιῃινεομοί μῖιοροῐιν να ὲξαοιμιλίοουν το ,τεοιιιιῑιἶ
οιο μιας αντι παρις ιαοοιιοίας. 1’1'111-r1r 1'! ταξική 3111.1; να 01550331:ται με ιὸεοωγικα ὅπλα καί μὲοα οτό πανεπιοτήμιο. Να ἓγοιιν
τη ῥυνατοτιετα εκεῖνοι .‘101’1 ὸιαιμιινοῠν, εκεῐνοι πού 137.1110111"—
now π)ἐι“ιιιιτικα μιαν αλλη ταξη, να ποοο(’ν,λλουν T1"; 1'171‘1'11111-‘1;
τοις μεοα οτόν Γιαιέπιοτημιακό 2111131). Eon-1 7.1 αν αυτο 111w
εῑιαγεται αῖιοκλειομό τους απο τις ὁιυι·11υντικὲ; lit-051:. Ὀ
αγιιιγας για να ίιῖιαρξει ῖιιοιεπιοτιμιακο εῖιαγγελιια εἶναι καί
(-υχιιιναέγχία να ὸιειιουνιὶοῡν οι ὸυνατοτιιτκΙ κοικίν·ιίκι”;;
111111 10111;T1,111,;. ä Π μ
οὑν εἶναι μονο αὐτὸς 0 07.0.70: τοῦ αιτιᾏματος.
Παραλληλα may“ καί ι’. 7.1111111311 1-“:1111T11‘111'1v1x1'1 αναγκι, τοῦ
γα (l.([lEQI'vI\'U\'T(I.l αῖιο νιιιρίς οῖ ποοικιομὲνωι (Arno:ch οτιίν
εοειιγα και οτι διδασκαλία αοχϋτα (1:10 οποιυοὸήῑιμοτε πολιτι7.11; 11_'/.0'1\'111\'1zé; :11_11)1“/.T1'1.01—ï1;. T1—‘ÀFI111\'()\'T(I._:. λοιπον. H11. Full-‘10.
να .‘I1-- οτ· το προδλημα τῆς (ἰνυπαοξιας ῖιανιῒιιοτιιιιαη· οτον
τοπο μας οιψοιγιξεται οὲ δύο σημεῖα. Ηριῖιτον. οτιἸν 10111111115”εοευνιιτικιῑς δραστηριοτητας. Aim]. για να 11191171111051. χρϊῑῐί

’ςεται Eu“)le οικονομική ὲῖιιχοριῃίιση και αναΐιτυξιρ οργανιιιμιὲ»
νων ιιεταῖιτυχιαὴιῐεν σπουὸιῖιν. Δεύτερον, οτήν 11.\'1‘:111.0':'1'11. πα
γεπιοτιιμιακοῡ επαγγὲλματος. A1111]. για να (1101115111111. 791‘111
ÇET111 ὸηιιιουργιίι μονίμων θέσεων μέ· 0111111101120 .‘rFQIF‘/(>_lll‘\'0
ὸῼΡΙ-Εῑζῑῆῡὲ ÉII'IEÔO {NI ηγητιῑιν. μὲ ποοσληψη (ιτίς οὑτως-αντα
των :110 ικανιῖιν τελειοιιοίτιιιν τοῦ ῖ’ὸιοιι τοῦ ἑλλιμίκοῠ .711v1—‘711—
ΠΤΙΙΙΙΙΟἫ.

ΔΙΞΝ ξέριιι αν οἱ ῐὸὲες τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ (φαίνονται οήμερα
πραγματοποιήσιμες. Ἐκεῖνο πού ξὲριιι εἶναι ὅτι σύντομα (θα
πραγματοποιηυοῡν. Γιατῐ εἶναι πολύ μεγάλη ι’] πίεοη τοῦ διε(Nous περιὸαλλοντος (πού τα πανεπιστήμια του λειτουργοῦν Ut"
γενιῇες γραμμές μέ τόν τοί)πο πού ἐδιῖ) προτείνω καί για τό
151110 1111;,:111verr1on’11110). εἶναι πια πολύ πυκνή ἡ ἐπικοινιιινία
της Ελλαοας μὲ τόν εὺρωπαϊκό καί τόν αμερικανικό χῶρο,
ναι πολυ ἓντονη ἡ ὃιεκὸικηση καποιας ἀλλαγῆς μέσα οτή χώρα
μας, more vu μῖιορὲσουν να ἐπιζήσουν για πολὺ ακομα οῖ προᾒαταῖλυσμιαῖοι θεομοί πού τόσο μᾶς ἔχουν ταλαιπωρήσει. Θά
υπαρςει καί οτήν Ἑλλαὸα πωέπιοτήμιο. Θα ὸημιουργίψηῐ τιαγεπιστημιακὸ ἐπάγγελμα, 01r πόρτες (Γ ανοίξουν για τοὺς νέους
επιοτημονες. Καί μόνο τότε, μέσα σὲ συνθὴκες τέτοιας 11191116—
τητας, ἔχει πια νόημα να τεθεῐ τό μεγαλο, τό τελικό ἐρώτημα, που ουνὸἐεται ὅαθια μὲ τήν παλη για τήν καταργηση τῶν
κοινιιηιικιῖιν ταξειιινῑ

O Τό sew-mum ὅχι αν ὑπάρχει ἀλλα αν πρέπει να ὑπαρχει πανεπιστημιο ατήν Ἑλλαὸα 1"] ὁπουδήποτε (ὶλλοῡ. "AV.
δηλαδή, πρέπει, καί μέ ποιούς ὅρους καί για ποιούζσκο-

πους, να καλλιεργοῡμε τίς ὲλιτ τοῦ πνεύματος. - l

Καθε Σαββατο
κυκλοφορεῖ ἡ

,ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ HOPEIA
ogyavo Σοσιαλιστικοῡ ἀγώνα καὶ προβληματισμοῡ
1
ι
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Τοῠ Ἠλία Εὺθυμιόπουλου

ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΙΞΙΑ
ΓΙΑ KPITIKH
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

/I

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΙΞΡΙΒΑΛΛΟΝΪΟΣ
“H ἐποχή ὅπου προστασία τοῦ περιόάλλοντος
σήμαινε τή συντήρησή τοῦ πράσινον καί τήν
ἀπαγόρευση τοῦ κυνηγιοῦ σ’ ὁρισμένή ἐποχή τοῦ
χρόνου ἔχει περάσει ἀνεπιστρεπτιῖ Καί ἡ σκυτάληε ὅσον ἀφορᾶ τόν ύποκειμενικό φορέα,. περ·
νάει ἀπό τούς φυσιολατρικούς ὅμιλους στά χέρια
πλ·ατύτερων κοινωνικῶν στρωμάτων καί πολιτικῶν σχηματισμῶν στά πλαίσια τοῦ γενικότερου
κινήματος τῆς κοινωνικῆς ἀλλαγῆς.

1. HEPIBAAAON KAI MOAYNZEIZ
Κάνοντας μιά διάκριση ἀνάμεσα στό «κοινωνικό» καί «φυσικό» περιὸάλλον. θά ὁρίζαμε τό δευτερο σάν τό πεδίο ἐμφάνισης ὅλων τῶν φυσικοχημικιῦν μεταὸολῶν πού μποροῦν νά
ἐπιδράσουν, ἄμεσα ἤ ἓμμεσα, ὅραχυπρόθεσμα ἤ 11011100110005σμα, ’στοὺς ζωντανούς ὀργανισμούς καί τίς ἀνθρώπινες δραστηριότητες. _

M' αὐτή τή διευκρίνιση. μόλυνση περιὸάλλοντος ἔχουμε ὅταν
κάποιες ἀπό τίς παραπάνιο δράσεις, ξεπερνώντας ἕνα κριτικό
επίπεδοζ προκαλοῡνῑ

α) Μιά σειρά διολογικες ἤ ψυχικὲς ὅλάὸες πάνιι) στόν άνθρωπο ἡ ἔχουν ἐπιπτώσεις στην κληρονομικότητα.
6) Συντελοῡν οτήν ἐμφάνιση διαταραχιῖ)ν εὐρύτερης κλίμακας που αιροροῦν στό σύνολο τῶν διολογικὼν καί ενεργειακιῐΝ
ἀνταλλαγιῦν στή ὅιόσφαιρα (οἰκολογικό. δημογραφικὸ. ἐνεργειακό πρόὸλημα). ·
Ἡ 6ασική δυσκολία γιά μιά συστηματική κατάταξη τῶν
παραγόντων μόλυνσης πηγάζει ἀπό τήν ὕπαρξη ἐξαιρετικά πολυπλοκων μηχανισμῶν ἀλληλεξάρτησης αἴτιων καί αἰτιατιῑιν,
ἐγγεγραμμένων στά πλαίσια τοῦ μεταὸολισμοῡ ἀνάμεσα στή
(μύση καί τήν ανθρώπινη κοινωνία.

Με μιά σχηματική ἀπαρίθμηση θά σταθοῡμε στά παρακάτω
σημεῖαε
O Μεταὸολες οτή ουνθεση τῆς ἀτμόσφαιρας ἀπ’ τή συσσώρευση καί τίς χημικες δράσεις ἀερίων ἧ άερολυμόιτων πού. ἤ
εἶναι άμεσα τοξικά ἤ δευτερογενῶς προκαλοῡν κλιματολογικες
καί γεωφυσικες διαταραχες (π.χ. διοξείξιο τοῦ Θείου ἀπ’ τήν
επεξεργασία καί τίς καύσεις τῶν πετρελαιοειδῶν. τό ὄζον στή
οτρατόσφαιρα κ.τ.λ.)
O Μόλυνση τοῦ ἐδάφους ἤ τῶν ὕδει-πικῶν μέσων ἀπό τά 610μηχανικά καί οἰκιακά απορρίμματα με τοξικά χαρακτηριστικά

(ραδιενεργά [σότοπα. απορρυπαντικά, 11 αρμακευτικα προϊόντα. τεχνητά λιπάσματα. εντομοκτόνα. ζιζανιοκτόνα. ἴχνη μόλυ6δου καί ὑδράργυρου από ὅιομηχανικες κατεργασίες, καρκινογενεῖς ουσίες. διαφυγή ενδιάμεσυΝ προϊόντων κτλ.)
Ο Παραμόριιιυση τῆς λειτουργικὴς αἱσθητικης τοῡ δομημὲνου χώρου. καταστροφή τοῦ τοπίου. αλλοιίι)ση τῶν ἐδαφῶν,
ανεπίστρεπτες μεταὸολες της ὅιολογικης ἰσορροπίας λιμνῶν,
ποταμιι)ν, ιυκεανιιιν.
Ο «Ψυχικες» ’μολυνσειςῑ Μ’ποροῡμε νά αποδώσουμε σ” αὐτό
τόν ὅρο (in συμῦάλλει στήν αῦξηση τοῦ αγχους τὼν κατοίκων
raw 011111901111“! ἀστικῶν κέντρων. ὅπως θόρυῦοι, δονήσεις,
11 αινόμενα ὑπερπληθυσμου. ακαταλληλότητα χώρων. ’ μ
O Θερμική μόλυνσηῑ Κάθε διαδικασία μετατροπὴς ἐνέργειας απελευθεριῖινει ἕνα ποσό Οερμότητας. Οἱ συνέπειες αὐτῆς
τῆς γενικῆς παραγωγῆς θερμότητας σε παγκόσμια κλίμακα δέν
ἔχουν ακόμα διευκρινιστεῖ καί οἱ αναηορες εἶναι συμπτωματολογικὲς.

2. H ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΒΕΖΟ
ΙὈλα αὑτά γιά ἕνα μεγάλο διάστημα ανήκουν στό χῶρο τῆς
ἐπιοτημονικης φιλολογίας, ὥσπου σημαντικά ἐπεισόδια ἤ διαταραχές μεγάλης κλίμακας. προκαλουν γενική αναστάτιυση,
ὃάζουν σε κίνηση τούς μηχανισμούς άμυνας καί αποδεομεὺουν
εὐρυτερες-κοινωνικές δυνάμεις. που ἡ μέχρι εκείνη τή στιγμή
λανθάνουσα συνείδηση τοῦ προὸλήματος τίς κατιιδίκαίε Ισε
στάσι] παθητική. ’
Εἶναι ἡ περίπτωση της ἕκρηξης τοῦ χημικου αντιδραστήρα
στό Σεδεζο τῆς Ἰταλίας. Τά γεγονότα εἶναι γνωστάς διαφυγή
μιᾶς μικρης ποσότητας ἑνός νεᾳους ἶιιικροκρυοτάλλιιῆι της διοξίνης (TCDD). ενδιάμεσου προϊόντος κατά τή διάρκεια τῆς
συνθεσης της 2-4-5 τριχλωροᾳαινόλης. IGNESA ἡ φίρμα
παραγιι)γής με τη γενική καί ανώδυνη περιγραφή «φαρμακευ{ma καί γεωργικά προιόντα». ὑποκατάστημα τῆς γιγαντιαίας
Πολυεθνικής Hoffman-La Roche-Givuudnn. με εργοστάσια σε
πάνυ) ἀπό 30 χῶρες.
Ἠ ἐπιφάνεια τοῦ προσῦεὔλημενου ἐδάφους εἶναι αδύνατο
γιιί την ὥρα. 13111111 καί κατα προσεγγιση. νά εκτιμηυεῐ. Ἠ 01031νη. εἶναι ἕνα από τιί πιό ἰσχυρά δηλητηρια. 500 11 ορες πιό τοξικη ἀπ’ τη στρυχνίνη καί 10.000 (logé; 7111') Tua-41’] (171‘ τό κυάνῳ,
Ἠ χρησιμοποιηση τοῦ προϊόντος στό BIETNAM για τήν κατα019111111 της χλωρίδας παρέχει στοιχεῖα γιά τό εἶδος καί τό με·
γιτοος τῆς επίδρασης στό διολογικό χιῖιρο, Τά ἀποτελέσματα τῆς
μόλυνσης στόν ἀνθρώπινο οργιινισμο ([Ηάνουν στό μεγιστο τῆς
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έκδήλωσής τους ὕστερα ἀπό δὺο χρόνια. Ἀπό 1000 προσδεὄλημένα ἀτομα τα 300 πεθαίνουν, κύρια ἀπό καρκίνο στό συκῶτι. Μποροῡμε ἀκόμα νά ὅροῡμε στόν καταλογο, δερματίτιδες, τριχόπτωση, πονοκεφαλσυς, όγκους, ψωρίαση, γενετικές
διαταραχές, αποὸολές, δύσμορφα ὃρέφη. Τό κυριότερο; δέν
ὑπαρχει αντίδοτσ καί ἡ έκταση τῆς καταδικασμένης περιοχῆς
μεγαλώνει μέ τίς γνωστές δημογραφικές συνέπειες.
Θεομηνία ἢ πρόόλημα κοινωνικοπολιτικό; Θα ἐπιχειρήσουμε I
μια ἀναλυτικότερη προσέγγιση κλίνοντας μᾶλλον πρός τή δεύτερη αποψη... “

στη ἐπὲνδυση. Κατα συνέπεια, ἡ τρέχουσα σταση ὡς πρός τή
μαχη ἐναντια στή μόλυνση (Pollution) εἶναι πώς τα λεφτα που
ξοδεὺονται σ’ αὐτή τήν κατεύθυνση καταχωρσῡνται στό καθαρό παθητικό».

4. O ΡΟΛΟΣ TOY ΚΡΑΤΟΥΣ

Ἡ θεμελιακή ἀρχή τοῦ καπιταλιστικοῡ συστήματος πού τό
ἀστικό κρατός εἶναι ἐπιφορτισμένο να διασφαλίσεὶ, εἶναι τό
δικαίωμαστήν ἰδιωτική ἰδιοχτησία καί τα μέσα παραγωγῆς,
πσὺ συνεπαγεται τό δικαίωμα τοῦ μεγιστου κέρδους για τούς
3. OIKONOMIKH ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ἰδιοχτῆτες. Ἀκόμα περισσότερο, στό ὅαθμό που τό ἴδιο τό
κρατος
συμμετέχει
στα
μονοπωλιακα
σχήματα
τῆς
παραγωγιOf ἐπιπτώσεις τῶν σύγχρονων τεχνολογικῶν δσμῶν πανω
κῆς
διαδικασίας,
καλεῖται
να
ὑπερασπίζει
μέ
-τόν
καλύτερο
δυστό κοινωνικό σύνολο ἐμφανίζονται ίδιαίτερα ὁξυμένες στόν
νατό
τρόπο
τα
συμφέροντα
τῆς
ἐπιχείρησης
τῶν
συμὸαλλσμέκαπιταλιστικό τρόπο παραγωγῆςῑ Παντοῦ ὅπου τό ἀποτέλεσμα
νων.
τῆς ἀνθρωπινης ἐργασίας παίρνει τή μορφή ἐμπορεύματος
Κι ὅταν, κατω ἀπ’ τήν πίεση κοινωνικῶν παραγόντων ῆ για
(ὑπεροχή τῆς ἀνταλλακτικῆς ἀξίας πανω στήν ἀξία χρήσης), ἡ
τήν ἀποφυγή ἀντιδρασεων εὐρύτερης κλίμακας, τό κράτος, σαν
αὔξηση τοῦ συνολικοῡ πλούτου συνοδεύει μια προϊοὺσα κοι«ἀντιπρόσωπος τῆς πολιτείας» πια, ἀναγκάζεται να ἐπέμὸει,
νωνική φτώχεια. Μια ἀπ’ τίς συγχρονες μορφές αὐτῆς τῆς κοιτα ὅρια καί οἱ δυνατότητες αὐτοῦ τοῦ παρεμὸατισμοῠ εἶναι
νωνικῆς ([τωχειας εἶναι ἡ ἀπειλή για τήν καταστροφή τοῦ
περιὸαλλοντος καί τῶν φυσικῶν ὂασεων τῆς ἀνθρωπινης ζωῆς. περιορισμένες. “
Πρῶτο, γιατί μια εξεζητῆμένη παραγωγή ἀντανακλᾶται σ’
Ἔτσι. οἱ αἰτίες τῆς ἐξαρσης τοῦ λεγόμενου «κοινωνικοῦ κόἕνα πολύπλσκσ καί γραφειοκρατικοποιημένσ μηχανισμό, ἐξαιστους τῆς ἀναπτυξης» χωρίζονται σέ δυό κατηγορίες. Ἡ
ρετικα
ἀδρανῆ
καί
μή
ἀποτελεσματικό.
πρώτη αᾳορα στή λσγική τῆς καπιταλιστικῆς ἀναπτυξης, πού
Δεύτεροζγιατί μέ τήν ὅλο καί αὐξανομένη συγκέντρωση τῆς
δέν εἶναι ἔιλλη παρα ἡ λογική τῆς μεγιοτσποίησης τοῦ κέρδους,
παραγωγικῆς διαδικασίας, δέν εἶναι δυνατό να λειτουργήσσυν
καί ῆ δεύτερη ἀφορά στήν ἴδια τή φύση τῆς τεχνολογίας (για τή
-εὐέλικτα οἱ μηχανισμοί ἐλέγχου, ἐπειδή ἡ κλίμακα τοῦ πεδίου
δεύτερη θα ἀναφερθῶ στή συνέχεια πιό ἐκτεταμένα).
παραγωγῆς καί διανομῆς τοῦ προϊόντος, σέ πολλές περιπτὼΤό’6ιομηχανικό ὑποπροϊόν τῆς δραστηριότητας τῶν ἰδιωτισεις, δέν εἶναι προσαρμσσμένη στίς διαστάσεις τοῦ κοινωνικοῦ
κῶν ἐπιχειρήσεων. στό ὄαθμό πού δέν ἀντιπροσωπεὺει μια
περιόαλλοντος.
παραγωγική ἐπένδυσῆ, δέν μπορεῖ να ἀπορροφηθεῖ ἀπ’ τήν
Τρίτο, γιατί ἡ παραγωγή γίνεται ὅλσ καί πιό ἀπρόσωπη καί
ἀγορα, δέν ἀνακυκλώνεται. Αυτή ἡ ἐλλειψη ἀντισταθμισης τα σταδια ἐπεξεργασίας ὅλο καί πιό σύνθετα, έτσι ὥστε να μήν
χαρακτηριστικό γνώρισμα τοῦ καπιταλιστικσῠ τρόπου παραγωγῆς - ὃρίσκεται στή ὂαση τῆς ἀντίθεσῆς αναμεσα στό κόστσς ὑπαρχει, στήν ἀκραία ἐκφραση τοῦ φαινόμενον. προφανής
σχέση ἀναμεσα στίς πρῶτες ὕλες καί τό τελικό προϊόν ῆ ἀνακαί στα ὀφέλη τῶν ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων ἀπ’ τή μια καί τίς
μεσα στόν τόπο παραγωγῆς καί τό πεδίο προσρισμοῡ ῆ κατασυλλογικές ἀναγκες ἀπ’ τήν ἀλλη. Παραθέτω ἀπόσπασμα ἀπ’
ναλωσης τοῦ προϊόντος.
τήν ἀμερικανικη ἐπιθεώρηση Industrial Week (5 Δεκεμὸρίου
I969): .
Τέταρτσ, γιατί στή φαση τῆς ἀντικαταστασης τῶν ἰδιωτικῶν
«Οἱ ὃιομηχανικές ἐπιχειρήσεις δέν ὅρίσκονται ἐδῶ για να
ἐπιχειρήσεων σέ «ἐθνική» κλίμακα ἀπό τα πολυεθνικα συγκροἐξυπηρετήσουν τό λαό, ἀλλα για να ἀποχτήσουν κέρδη. Αὐτό
τήματα, τα κέντρα λήψης ἀπόφασης , καί συντονισμσῡ τῆς
σημαίνει πώς περιμένουν ἕνα μέγιστο εἰσόδημα ἀπό μια ἐλαχι- παραγωγικῆς δραστηριότητας δέν εἶναι προσιτά στσύς ἁρμό-

’ Ὁ ἐργατικός

ΣΕΒΕΖο; ἔλεγχος

στό χῶρο καί στό περιόάλλον
ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ καί πειθαρχημένα, τό μεσημερακι τῆς 26 τοῦ
Ἰούλη οί 177 κάτοικοι τοῦ Σεὸέζο (Μπριάντζα-Λομόαρὸία)
μπῆκαν στό Ι.Χ. τους ἦ στό πούλμαν πού ἕὸαλε στή ὁιάθεση
τους ὁ ὁῆμος, εἷ’σπραξαν 2.500 ὁρχ. ἀνά κεφαλὴ (5.000 στούς
gym/01"; οἰκογένειας), κι ἐγκατέλειψαν τό μολυσμένο χωριό.
T0 τί εἶχε συμὸεῑ, εἶναι γνωστό· στό ἑργοστάσιο ICMESA
τοῦ χωριοῡ τους «ἔφυγε» κατά κάποιο τρόπο ἕνα τοξικό
σύννεᾳο πού περιέχει σέ μεγάλη ποσότητα ἕνα μαραντικό τῶν
φύλλων, τη ὸιοξίνη, πού χρησιμοποίησαν σε μεγάλη ποσότητα
οί Άμερικανοι στό Βιετνάμ. Ἠ ποσότητα εἰναι μεγάλη, σχεὸόν
ὸυό κιλά, ὅσο φτάνει ὸηλαὸή θεωρητικά γιά νά σφίστώσει
100.000 ἄτομα. Td θύματα τοῦ Σεὸέζο, εὐτυχῶς, ﬁrm: πιό
λ’γας τά σκυλιά, 1d γατιά, 1d κουνέλια, οἱ κότες, ὅλα 1d ὁὲντρα
καί τά κηπσιιρικά, ὅλες οἱ ἔγκυες γυναῖκες, πού 1d μωρά τους
κινὸιψείἳουν να ὄγοῦν παραμορφωμένα, καί εἴκοσι σχεὸόν
παιὸάκια, που ἔχουν τό σῶμα τους γεμάτο πύο καί πληγές.
ΠΩΣ αντιὸράσαν οἱ αρχές,· Τίς πρῶτες ὁύο ὅὸομάὸες τό
μόνω πού ἒλεγαν στούς κατοίκους ηταν πώς ἡ ὄροχή 0d
zumzm'ü- τά πάντα, «Φτάνει ἐσεῖς νά πλένετε τά χέρια σας καί
νά ιιιῖν ’τρῶτε τά λαχανικά τῶν κήπων σας», «Εἶνα, 1376950,]
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ἡμερῶν, σέ λίγο θά λυθοῦν ὅλα τά προόληματα», ἔλεγε ὁ
δήμαρχος τοῦ Σεόέζο, Φραντζέσκο Ρόήκα.
01 πρῶτοι πού κατάλαὸαν πώς κατι πρέπει νά γίνει ἧταν οἱ
167 ἑργάτες τῆς ICMESA. Πολλές εργατριες ἧταν ἄρρωστες
καί τό σκυλί τοῦ φύλακα εἶχε παραλύσει. Ἕξι μερες ὕστερα
ἀπό ni φυγή τοῦ σύννεφου, τό εργοστασιακό (Iv/160111110
ἁποφάσισε νά μπλοκάρει τήν παραγωγή. Τό παράὸειγμά τους
ἀκολουθοῦν καί σι’ ΙΙΟ ἐργάτριες τῆς γειτονικῆς
κλωστοϋφαντουργίας ENCOL. Ὥσπου τό όράὸυ τῆς
Παρασκευῆς 23 Ἰουλίου ὁ καθηγητης Ρετζιιὶνι, τοῦ κέντρου
ἐρευνῶν της Βασιλείας τῆς HOFFMANN-LA ROCHE (ἡ
πολυεθνική ἀπό τήν ὁποιά ἑξαρτᾶται ἡ ICMESA) σκάει τη
ὅόμ6α; «ï; κατάσταση εἶναι κρίσιμη, πρέπει νά παρουμε
μέτρα». Ὁ ὁήμαρχος πέςῑτει ἀπ’ τά σύννεᾳα, οί ὁημοσιογράφοι
στήνουν τ’ αὐτιά τους, μυρίζοντας ὅτι κατι καίει στό τσουκάλι.
"Ola ἐξετάστηκαν. Ἀπό τό ἀπολυτήριο γυμνασίου τοῦ κ.
Ρετζιάνι μέχρι τό πόσο θά χασει ἡ ICMESA στό διάλειμμα
αὐτό τῆς παραγωγῆς. Ἀποτέλεσμα- οἱ τεχνικοί ξεχώρισαγ με
ἕνα μαρκαὸόρο τήν τελείως μολυαμένη περιοχή από τη
λιγότερο μολυσμένη καί ἐπί τέλους τήν ἑπομένη μέρα ἄρχισε ἡ
ἔξοδος. Ἀλλά πῶς ἔγινε,· Μέ τά ροῦχα που ([ιοροῦσαν]
Βιομηχανίες καί ὄιοτεχνίες τῆς περιοχῆς ἔκλεισαν, χωρίς να
μποροῦν νά μεταφέρουν οὔτε τά ἐργαλεῖα τῆς ὁουλειᾶς τους,
γιατί θεωροῦνται ὁηλητηριασμένα. Καί ὂχι μόνο αὑτό. Μιά
ὄιομηχανία ἐπίπλων πού ὅρι’σκεται αρκετα μακρια ἀπό τήν
περιοχή, ὅλέπει νά σταματοῆν στα γερμανικά σύνορα καί να
μήν παραλαμᾶὶνονται ἀπό τούς Γερμανούς τα ἔπιπλα που τοιῖς
εἶχαν παραγγείλει. Καί οἷ κυνηγοί ακόμα καί τῶν πιό

ὃιους κρατικούς σχηματισμούς, τῶν ὁποίων ὁ ρόλος περιορίζεται στόν έλεγχο τῆς ἐφαρμογής τῶν ὅρων τῆς σύμῧασης, μέ οἰκονομικό κατά κύριο λόγο ἓνδιαφέρον.
Συνέχεια στό ἰταλικό σκηνικό, ὅπου τόσο οἱ τοπικές ἀρχές
ὅσο καί ἡ κυὸέρνηση κατηγορήθηκαν γιά ἀνικανὸτητα, ἀπρονοησία, διαφθορά καί κυνισμό. Τό ἐργοοτάσιο δέν· ἱκανοποισῡσε μιά σειρά ἀπό ὅρους πού ύπαγορεύονταν ἀπό σχετικούς κανονισμούς γιά τά μέτρα προστασίας. Τό ἐργατικό συνδικάτο δέν εἶχε ἰδέα γιά 16v προορισμό τοῦ προϊόντος, ἐνῶ δημοσιογραφικές πληροφορίες (Expresso) ἀποκαλύπτουν στοιχεῖα γιὰ τη διοχέτευση τοῦ «ζιζανιοκτόνου» 2-4-5-Τ στό χημικό πόλεμο τοῦ ΒΙΕΤΝΑΜ. Σημερα μιλᾶνε γιά σχέσεις τῆς
ἑταιρίας μέ 16 NATO. Τήν πρώτη μέρα μετά τήν έκρηξη Ἀμερῑκάνοι στρατιωτικοί μπαινοὸγαίνουν στό ἐργοστάσιο, οἱ εἰδιέ
κές ὑπηρεσίες χημικής ᾶμυνας οτή Γερμανία ἀναστατώνονται,
ἐμπειρογνιῦμονες τοῦ NATO κάνσυν ἀναλύσεις... Ἐφιαλτικό
σενάριο, ὅπου τό κράτος ἔρχεται τελευταῐο, μέ μέτρα σπασμωδικά καί ἐπιπόλαια.Χωρίς δυνατότητα συοτηματικής 51151160(mg, οἱ ἁρχές προσπαθοῡν νά μετριάσουν τίς ἐντυπώσεις. Στήν
πρώτη φάση τοῦ ἐπεισοδίου ἔχουν κιόλας ὑποκατασταθεῖ, ξε_ περαστεῖ,

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ - ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
Ἡ συνειδητοποίηση σέ συλλογικό ἐπίπεδο τῆς ὕπαρξης κοινωνικοῦ κόστους. εἶναι πιθανώτατα ἕνα ἀπό τά στοιχεῖα πού
θὰ συμόάλλουν ἀπσφασιστικά στό μέλλον γιά v61 ἀμφισὸητηθεῖ
ἡ πίστη, ἡ μέχρι τώρα σχεδόν-παγκόσμια παραδεκτή, ὅτι; Σέ
(iv-501161191011 μ’ ëva ἐπιθυμητό μοντέλο οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, ὑπάρχει ἕνα σχῆμα ἐνεργειακής ἀνάπτυξης ἀναγκαστικά
θεμελιωμένο στήν ἀρχή τῆς μέγιστης ἀπόδοσης, μέ άμετρη
κατανάλωοη καί σπατάλη ἐνέργειας.
Ποιοί εἶναι ὅμως οἱ λόγοι πού ἐμποδίζσυν σήμερα τή διαμόρφωοη μιᾶς συλλογικής συνείδησης ἱκανῆς νά ξεπεράσει τίς
πρωτοόάθμιες προσεγγίσεις τοῦ προὸλήματος παραγωγική
διαδικασία-περιόάλλον καί νά ὁδηγήσει σέ μιά ἀντίληψη
σφαιρική μέσα ἀπ’ 11'] διάγνωση τῶν θεμελιακῶν ἀντιθέσεων;
Γιά τήν ὥρα, χωρίς φιλοδοξία ουστηματικής άνάλυσης, ἐπιση- "
μαίνουμε μερικά σημείας

__—
ἀπομακριιομένιιηι περιοχιῦν, εἶναι ὑποχρεωμένοι, πρίν ὅάλοιιν
οτήν κατσαρόλα τό θήραμα, νά τό παρουσιάζουν γιά ἑξέταση.
ΦΥΣΙΚΑ ὅλες οἱ ἔγκυες τῆς περιοχῆς ἔκαναν ἔκτρωση, μέ τή
συγκατάθεση, ὅέίῖαια, τῆς κιιὸέρνησης...
[IO/A εἶναι ὡμως η ICMESA; Ἐγκαταστάθηκε 016 Σειῖεζο
τήν ἄνοιξη 101'1 I975. Παρήγαγε τριχλοροφαινόλη, μιά χημική
οὐοιά πού χρησιμοποιεῑται γιά τήν ἀπολύμανση. Ὁ ὸιευθυντής
της, ἕνας Ἐλὸετός ὁ E. Ζ Ive/1l καί οἱ μετοχές τῆς ἑταιρίας
ἀνήκουν ἀπό τό 1969 στήν GIRA UDAN. μιά ἑλόετική ἑταιρία
πού ἀνήκει στή HOFFMANN- LA ROCHE. Καίὴ
GIRA UDAN ὁέν εἶναι παρθένα ἀπό σκάνὸαλα. Τό 1972 ἕνα
τάλκ της ὁηλητηρίασε 30 νεογέννητα στή Γ αλλία. Στίς 10
Ἰουνίου (ἕνα μήνα πρίν ἀπό τήν καταστροφή τοῦ Σεὸέζο) η
ἑπιτροπή τῶν Εὑρωπαικῶν Κοινοτήτων, πού ἑὸρεύει στίς
Βρυξέλλες, καταὸίκασε τή HOFFMANN-LA ROCHE γιά
παράνομα συμὸόλαια, μονοπωλιστική τακτική καί ἀνέντιμο
συναγωνισμό. Ἐπί πλέον, 05’ ὅλα σχεδόν τά κράτη τῆς
Εὐρωπαὶκῆς Κοινότητας τά ὑπέρ-ἐπικίνδυνα ἑργοοτάσια τῆς
HOFFMANN-LA ROCHE ἁπαγορεύτηκαν κατά καιρούς. Fl’
αὐτό καίὴ ICMESA ὁιάλεξε γιά ἕὸρα της τό χωριουὸάκι τῆς
Βορειόιι Ἰταλίας, κοντά στά ἑλόετικά σύνορα. 1
0] ι’ταλικές ἀρχές ἥξεραν τί παράγει ἡ ICMESA. ’Ήξεραν
καί πόσο ἑπικίνὸυνη εἶναι ἡ ὁιοξίνη. Τό 1963 στό
’Άμστερνταιμ στό ἑργοστάσιο τῆς Φίλιπς-Ντουφάρ, εἶχε
ξεφύγει καί ἐκεῖ ἕνα επικίνὸυνο σύννεφο ἀπό ὁιοξίνη. Οἱ
ἐργάτις τοῦ ἑργοοτασίοιι καί ἄλλοι ἐλεύθεροι ἐργάτες πού
κατόπιν καθάρισαν τούς τοιχους, ὑποφέρουν ἀκόμα ἀπό τίς
“‘ κύστεις πού ἔχουν στό σῶμα τους. Στήν Ἀγγλία, τό 1968, στό

Ο Ἡ ἐκτίμηση τῶν πλεονεχτημάτων καί τοῦ κόστους των
ὑφισταμένων ἤ μελλοντικιῖΝ μορφων τεχνολογίας εἶναι γενικά
μιὰ έκτίμηση ἀποσπασματική πού εὐνοεῖ τίς θετικές πλευρές
μέσα ἀπό μιά ὅραχυπρόθεομη θεώρηση. αύτές πού εἶναι άμεσα
κατανοήσιμες, καί τείνει νά ἀγνοεῖ τίς ἀπώτερες συνέπειες,
συνέπειες πού μπορεῑ έν τούτοις νά εἶναι ὅαθιές, πολύ γενικότερες καί μεγαλύτερης διάρκειας ἀπό τά πρωτογενή πλεονεχτήματα. Καί εἶναι πολύ πιό εὔκολο.’στό ἐπίπεδο τῆς κοινωνικῆς συνείδησης, νά πλησιαστοῡν τά ὅραχυπρόθεσμα πλεονεχτήματα ἀπό ,τό νά ἐκτιμηθοῡν τά δυνάμει μειονεχτήματα σέ
μιά μακροπρόθεσμη προοπτική. Καί καθώς ἐξάλλου κάθε τεχνολογία 69101151 σημαντικὴ ύποστήριξη ἀπ’ τήν προπαγάνδα,
τόσο 016 ἐπίπεδο τοῦ ἰδιωτικοῦ παραγωγικοῡ τομέα 600 καί
στό κρατικό έπίπεδο, μέ τη διαιρήμιση καί τά μέσα μαζικής ἐνημέρωσης, εἶναι δύσκολο νά αποκτηθοῡν οἱ ἀκριόεῐς πληροφορίες γιά τήν κατανόηση τοῦ προόλήματος οτίς συνολικές του
διαστάσεις. Μ’ αὐτό τό δεδομένο πρέπει νά περιμένουμε νά έκδηλωθοῡν τά μειονεκτήματα σέ μεγάλη κλίμακα γιά νά εὐαισθητοποιηθοῦν οἱ πλατύτερες λαϊκές μάζες.
Ο Ὁρισμένα ἀρνητικά ἀποτελέσματα δέν έκδηλώνονται
παρά ὕστερα ἀπό ἕνα ὁρισμένο στάδιο εφαρμογής ἢ διάδοσης
μιᾶς τεχνολογίας. Μ’ ἄλλα λόγια τά θετικά ἀποτελέσματα σέ
μικρή κλίμακα μποροῦν, πέρα ἀπό ἕνα ὅριο, νά ἀπσκαλύψουν
ἀρνητικά χαρακτηριστικὰ. Θά ’πρεπε, λοιπόν, ἡ κοινωνία νά
εἶναι σέ Θέοη νά διαγράψει τήν κοινωνικὴ τροχιά μιᾶς τεχνολογίας, δηλαδή νά μπορέσει νά εκτιμήσει μέσα στό χρόνο τήν
ἑπίδραση πού θόι ’χει μιάσυγκεκριμένη τεχνολογική ἐφαρμογή
στό περιόάλλον καί πού γενικά καί ἀφηρημένα σήμερα θεωρεῖται σάν ὁ ἀναγκαστικός φόρος πού συνοδεύει τήν ἀνάπτυξη.
Ο Ἀλλά ἀκόμα κι ἄν ἦταν δυνατώ μέσα ο” ἕνα τέτσιο πλαίσιο νά ὑπάρξει μιά ἔρευνα σέ ὄάθος, ἡ κυρίαρχη νσοτροπία
Θεωρεῖ τούς δυνάμει κινδύνους σάν ἕνα σύνολο τυχαίων παραγόντων, τούς ὁποίους ἡ κοινωνία εὔχεται νά μήν ύποοτεῐ ἤ
τούς ὁποίους ἐλπίζει νά μπορέσει νά καταπολεμήσει χάρις σέ
καινούργιες τεχνολογίες. Μ’ ἄλλα λόγια, οἱ ἀρνητικές ὄψεις
μιᾶς τεχνολογίας συχνά ὑποτιμοῡνται έξαιτίας τῆς αῖσιόδοξης
πίστης 611 νέες τεχνικές πρόοδοι θά ’ναι σέ θέση νά τίς κάνουν
νά ἐξαφανιστοῦν στό μέλλον,
”Αλλοτε πάλι, μέσα σέ μιά μεταφυσική σύγχυση,προσπαθοῡν
νά ξορκίσουν τήν κακοδαιμονία πλασάροντας τήν ίδεολογία

Ἰ

—

Ντερμπυσάιρ, μιά παρόμοια ἑγκατάοταση εἶχε ἐκραγεῖ
σκοτώνοντας ἐπί τόπου ἔναν ἐργάτη καί ὁηλητηριάζοντας
ἄλλους 79.

T0 Ῐταλικό περιοόικό «ES/111.130» ὁημοσιέυσε 16 χάρτη τῶν
πιό ὁηλητηριασμένων περιοχῶν.’ πρώτη ἔρχεται ἡ
ὄιομηχανοποιημένη Λομὸαρὸία, ὁεύτερο τό ἐξ Ξοου
ὄιομηχανοποιημένο Πιεμόντε. Δέν εἶναι ἀνακάλυψη κανενός
ὅτι o1r ὄιομηχανίες ὁηλητηριάζουν τό χῶμα, τήν ὰτιιόσᾳαιρα
καί τά νερά. Κι οὔτε ἡ λύση μπορεῖ νά ὁοθεῐ ἀπό τή ὅουκολική
ἐπιστροφιὶ στήν ago—61011111011110} περίοὸο. Εἶναι «μπανάλ» νά
λέμε ὅτι φταίει ὁ καπιταλισμός γιά τά ὀηλητήρια πού
καθημερινά τρῶμε 1’7’ πίνουμε ἥ ἀναπνέουμε. Δέν εἶναι
«μπανάλ» ὅμως νά σκεφτοῦμε, πώς οἱ ἑργατικοί ἀγῶνες στήν
Ἰταλιά μποροῦνε νά μεταφέρουνε 16 στόχο τους, ἀπό τίς
οἰκονομικές ὁιεκὸικήσεις, στόν ἐργατικό ἔλεγχο ἐπί τῆς h
παραγωγης.

T0 ὅὸομαὸιάτικο περιοδικό τοῦ ΙΚΚ «RI/10.911111»
ὑποστήριξε τήν ἄποψη ὅτι ὸέν εἶναι 15111101611 νά ἀγνοοῦν οἶ
ἐργαζόμενοι τήν ποιότητα καί τήν ποσότητα ἑπικιίιὸυνιην
προιόντων πού παράγουν, ὅπως ἡ τριχλοροᾳαινόλη, 01’
ἑκπρόσωποι τῆς Προλεταριακῆς Δημοκρατιάς στό τοπικό
συμόούλιο τῆς αὐτοὸιοίκησης ζήτησαν τόν ἐργατικό ἔλεγγο στό
χῶρο καί στό περιὸάλλον πού ἐργάζονται σάν μοναὸική N
éyyﬁnmj Υιά τήν ὑγεία τους καί γιά τήν ὑγεία τῶν κατοίκων τῆς
περιοχης, ψ ”
ΚΑΙ, γενικά, οἷ’ἑργοστασιακοί ἑργάτες ὅάζοιιν σά στόγο
101196161:1 Elfyxo τῆς ὁποιασὸήποτε παραγωγῆς τοῦ 59110011101011
που ου ευουν. ”
23

τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας ἀπέναντι στα παντσδύναμα φυσικα
φαινόμενα, ταυτί ζοντας τεχνολογί α καί ([ιύση.

στικα στό εὐρύτερΓ κίνημα κοινωνικῆς ἀλλαγῆς,χωρίς να χάνει
ὅμως τὴν αὐτονομ α του σαν ῖδιαίτερο ἐπίπεδο παλης. Καί πού
Χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλία τοῦ καρδιναλιου
ἀκριὸιῑ)ς ἡ ὅραση μέσα ἀπ’ αύτό τό γενικότερο πρίσμα κανει να
Giovani Colombo, ἀρχιεπισκόπου Μιλανου, οὲ συγκέντρωση
διαγραφόνται καθαρώτερα οῖ στόχου .
πιστῶν στό Sevezo μετα τήν καταστροφὴῑ «nm-[émue στό Θεό.
O Τό πέρασμα ἀπό μια αντίληψη <<συντηρητική-παθητική»
Εἶναι μαζί σας. Παντοῦ. Ἀθέατος. Γύρω ἀπ’ αῦτό τό κτίριο,
για τό περιὸαλλον σέ μια ἀντίληψη «δυναμική» τῆς έπιλογῆς
στα σπίτια σας, στό δρόμσ. Μέ ἑμπιστοσύνη. Ὁ ἄνθρωπος παμιᾶς ἐνεργειακῆςτεχνολογίας, δηλαδὴ ἡ αρνηση τοῦ να ἀρκερόλη τὴν ἐπιστήμη δέν μπόρεσε να δαμασει τήν ύλη. Κι αῦτὴ
στουμε οτόν περιορισμό τῶν ἀρνητικων έπιπτιίισεων ὡρισμένων
ἀκριὸὼς εἰναι ἡ ἀπόδειξη τῆς παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ. Να
έπιλογιῖ)ν καί ἡ ἀναζήτηοη μιάς κοιν(ι)νικῆς ἀποδοχῆς σαν τὴν
’σαστε ἤρεμοι, μὴν ἀφήνεστε να σας κυριαρχήσει ὡ ([πόὸος. Μὴν προῦπόθεση για καθε ἐνεργειακή έπιλογὴ εἶναι πιθανότατα τό
πιστεύετε οτούς ἤχους τοῦ συναγερμοῦ πού ὡρισμένοι κανουν
στοιχεῑο πού θα καλλιεργὴσει τό ἔδαφος για τή διερεύνηση ἀλνα κυκλοφοροῦν ἀπό πολιτικό συμφέρον»,
λων μοραιων ένέργειας λιγότερο δλαὼερῶν, ὅπως π.χ. ἡ ὴλιακὴ
ἐνέργεια.
Ο Ἴδιαίτερα για τίς ένεργειακα ([πτωχές χιῖιρες ένας τέτοιος
προσανατολισμός εἶναι στενα συνδεδεμένος μέ τό πρόῧλημα
τῆς ένεργειακῆς καί έθνικῆς ἀνεξαρτησίας ἀπέναντι στίς οἰκοἩ συνειδητοποίηση, στό έπίπεδο τοῦ κοινωνικοῦ σώματος,
νομικα ἀναπτυγμένες χωρες, μια καί σκοπεύει οτὴν ἐκμεταλὡρισμένων καταστροφικῶν δρασεων πανω στό περιὸαλλον πού λευση ντόπιων πηγιῖιν παραγιικμῆς ένέργειας καί σέ μια ἀναπτυξιακὴ πολιτική ὂασισμένη οτὴν τοπικὴ ὅιομηχανία.
συνοδεύουν μια τεχνολογία ῐδωμένη σέ μιά προοπτικὴχ εἶναι
δυνάμει ἱκανὴ ὂχι μόνο να ἀμφισόητήσει τίς σημερινές έπιλοΟ ‘O ἀποτελεσματικός ἔλεγχος των ἐπιπτώσεων τῆς έκὸιογές σ’ αὐτό τόν τομέα ὴ να μετριάσει τα ἀρνητικα ἀποτελέμηχανισης στό περιὸαλλον περναει αναγκαστικα μέσα ἀπ’ τὴν
σματα ἐπιόαλλοντας ἕνα συστηματικο έλεγχο, ἀλλὰ ἀκὸμα καί
ἀποκέντρωση των μοναδιιιν παραγωγῆς καί τὴν προσαρμογή
τους στήν ἀνθρωπινη κλίμακα για να ξαναπροκύψει ἡ χαμένη
να τίς ἀναθεωρήσει ἐκ θεμελίων, να τίς ἀποτρέψει. OÎ κοινωνικές παραμετροι πού μέχρι uan συνιστοῦσαν μια «δομὴ ὑποσχέση ἀναμεσα οτὴν ἐργασία καί τό προϊόν καί να ἐξασφαλιδοχῆς» πού εύνοοῦσε ὡποιαδὴποτε τεχνικὴ πρόοδο, μποροῦν
στεῑ ἡ συμμετοχὴ τῶν ἐργαζόμενων τόσο στὴν παραγωγὴ ὥσο
καί τείνουν νά γίνουν οἱ μεταόλητές πού θα ἐπιδρασουν πανω
καί οτόν προγραμματισμό καί τὴ σχεδιοποίηση, ’Ὀπου ἡ φρονστίς τεχνολογικές έξελίξεις.
τίδα για τό περιὸαλλον δέν θα εἶναι προνόμιο στα χέρια των
εἰδικων ἀλλα θα διατρέχει σα λειτουργία ὡλόκληρο τό σῶμα
Ἡ κοινωνία συνειδητοποιεῖ έτσι μέσα ἀπό μια σειρα συλλοτῆς κοινωνικῆς πυραμίδας.
γικές διαδικασίες ὅτι δέν μπορεῖ να λύσει τα ένεργειακα προὂλὴματα καταστρέφοντας τό περιὸαλλον ῆ ἀγνοῶντας γενικόΣτήν Ἰταλία οἶ προοδευτικές δύναμεις καλοῦν γενικό συντερες κοινωνικές συνέπειες (έξαρτηση, συγκεντροποίηση, ἀπο- αγερμόῑ
ξένωση)- ὅτι δέν μπορεῑ να θυσιαζεται ἡ σωματικὴ καί ψυχικὴ
«“Η χώρα καταντησε μέσα στό παγκόσμιο σύστημα διαίρεσης
ἐργασίας, ὡ σκουπιδοτενεκές τοῦ καπιταλιστικοῦ κόσμου»,
ὑγεία ἀτόμων ἤ ὡμαδων τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου για να ἱκανοποιηθοῦν οἱ ἀπαιτήσεις τῆς ἀκόρεστης καπιταλιστικῆς ἀγοΣτήν Ἑλλαδα, σ“ αύτό τό «ἀπέραντο έργοταξιο», οτὴν Ἑλρᾶς.
λαδα τῶν εξ(ι)ραϊστικιῖ)ν συλλόγων. πιστεύουμε ὅτι μπορεῑ ν’
Πρέπει ἀκόμα περισσότερο αῦτὴ ἡ συνειδητοποίηση να ἐκ·
ἀρχίσει να μάς ἀπασχολεῖ τό πρόὼλημας I
ὡαλλει στό έπίπεδο τῆς ένεργειακῆς πολιτικῆς, ὅπου ἡ ἐκφρασμένη εὐαισθησία τῆς κοινῆς γνώμης να μὴν παίζει τό ρόλο
ἑνός ἀριθμητικοῦ συντελεστῆ στούς οτατιστικούς ὑπολογισμούς τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων, ἀλλα ἡ κοινωνικὴ ἀποδοχή να εἶναι ἡ προῦπόθεση ὁποιασδήποτε τεχνολογίας.
TPAIIEZA TH): Emmon
Καί εἶναι γεγονός πώς για τὴν ὥρα αὑτὴ ἡ συνειδητοποίηση
ΔῘΕΥΒὮΠΣΙΣ ΓΗΙΙΚΩΗ ῊΙΙΙΡὶΣΙΩΗ
δέν έχει συντελέσει παρα μοναχα, διαμέσου στοιχειωδῶν κρα’ἷῊΠΗᾹ ΕΠῘΗΕΛΙΙΤΞΙΑΕ
τικῶν έπιτροπων, στή λὴψη ὡρισμένων περιοριστικῶν μέτρων
'Aunvm. 6 Aruqmnlou 1976
σέ ὡ,τι ἀφορά μερικές ἀπ’ τίς συνέπειες τῆς τρέχουσας τεχνολογίας, χωρίς οὔτε κατα διάνοια να θέσει σέ ἀμφισὸήτηση αὐτὴ
τὴν ἴδια τὴν τεχνολογία. Κι αὐτὼ γιατί τό κίνημα πού θα έκφραζε αύτὴ τήν κρυοταλλωμένη κοινωνικὴ ἀντίληψη, προκειμένου να τὴ μετατρέψει σέ κοινωνικὴ πίεση ἀπέναντι στούς
φορεῖς ἐξουσίας, δέν ἐνηλικιώθηκε ἀκόμα. Ἔχει περιοριστεῖ
στίς ἀποσπασματικές δραστηριότητες μεμονωμένων καί περιθωριακῶν κέντρων συσπείρωσης καί στα κηρύγματα «παράξενων» καί «ρομαντικῶν» οἰκολόγων καί περιὸαλλοντολόγων.
‘.-‘.";': 1
KH/lil'
Ἀκόμα,έχει τροφοδοτὴσει ένα μεγαλο μέρος ἀπό τό κοινωνικό
πιστεύω ὡρισμένων ὡμαδων φυγῆς, πού μέσα ἀπ’ τὴ δημιουρH TPAI'IEZA TH): εΛΛΑΔοΣ ὰρνήθηκε τή
γία «ἀπελευθερωμένων» περισχὼν-νησίδων μέσα στό σύστημα
ἀποκαθιστοῦν σχέσεις πρωτογόνου κολλεκτιὸισμοῦ. Καί μόνο
συνδρομή
της
στό
«ANTI»
πολύ τελευταῖα, ἰδιαίτερα μέ τήν ἀναπτυξη τῆς πυρηνικῆς τεχνολογίας καί τήν ἐγκατασταση τεραστιων μοναδων παραγωγῆς πυρηνικῆς ένέργειας,ἐμφανίστηκαν μαζικα κινήματα ἀντίθεσης σέ μια σειρα ἀπό χῶρες τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης (Γαλλία,
Σουηδία, Γερμανία), μια καί θίγεται πια ἡ ἀσφάλεια εὐρύτερων περισχὼν, ἀπειλεῖται μέ ἀνεπανόρθιι)τες διαταραχές ἡ
ἀμεση διόσφαιρα καί ἀπαλλοτριωνονται ἀπέραντες έκτασεις.
Φυσικα, ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς κοινωνικῆς πίεσης καί
τώρα καί στό μέλλον δέν παύει να εἶναι περιορισμένη, στόιόαθμό πού έρχεται σέ σύγκρουοη αναπόαιευκτα, καί σέ τελευταία
ἀναλυση ὡχι μόνο μέ μια νοοτροπία ἀλλα μ”ένα γενικότερο
σύστημα οἰκονομικῶν συμφερόντων καί παγιωμένων τρόπωνπαραγωγῆς, IT αῦτό καί τό κίνημα για μια ἀλλη θεώρηση τοῦ
δίπολου ένεργειακὴ ἀναπτυξη-περιὸαλλον έντασσεται ἀναγκα-

6. ZYMHEPAZMATA KAI
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

AllﬂliAlA'll'll—1
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τοῦ Dario Fornari

Η NIKH του MPLA οτήν Ἀγκολα έπιὸέὸαί(ι)οε. ὅπως ἤδη εἶχε ουμὸέῖ το 1974
στήν Ἰνδοκίνα, πώς ἡ νίκη τὼν ἐπαναστατικῷν δυνάμεων σὲ ἕνα κράτος ἀνατρέπει ὅλο τό οτατους 7.60 της γύριι) περιοχῆς. Ι ν τ ᾖ ἶ l I

ΣΤΗΝ προκειμένη περίπτωοη ἡ Νότιος A1909] fox]! unMnçsurnﬁan οτο στρατιωτικό ἐπίπέδο απὸ τό MPLA. αλλά άρχιξΐε Ya ᾨφιοταται ενα προτοες ὃαθιας
ἀμφισὸήτηοης καί ανισορροπίας ὅλου τοῦ οικοὸομηματος, της ο· αυτο Ἐξ) χώρα Ο[
ἑξενεριιένοι τ-οῡ Σοὸέτο, οἱ ὁποῖοι, ας τό αναφερουμε οε παρένθξση, ἐξακολουθοῡιν νιά μάχονται παρ’ ὅλη τήν ἀδιαφορία των-μονοπωλίων τῆς (1011711711:- πληροφορηοης,Ι εἶναι ἕνα μέρος, μία σταγόνα μόν9 τΟυΙυΜεανουΗπου (Ρουσχωγει «(Ed Va
πνίξει ταν νοτιοαιρρικανικο καπιταλιομό. Q1 ὸΟμεξ που τριςουν ἰσως πέρισοοτέρρ
εἶναι ἡ Ροὸεοία, οτο χεῖλος της αὐτοκτονιας και η Νφῃοανατᾳλιχη Aman η
Ναμίμπια. θ β l θ l v

ΜΙΛΗΣΑΜΙΞ για «νοτιοαφρικανικο καπιταλιομο>ῗ για να προοπαθηοουμε ετοι
νά ξεκαθαρίοουμε ουνθέτικα τί εἴδους έπιόρυλη και κυριαρχία ὑπάρχει (πη Ναμίμπια ἦ λινότιτοο οτη Ροδεοία από μέρος τηςρἶοτιοαφρικανικης Δημοκρατιας,
Η ΣΥΝΕῘΝΙΤὶξΥΞΗ που ακολουθεῖ εἶναι TOU Ομαϊένι Καλουέντζα (μέλους τῆς
Ἐκτελεοτικὴς Ἐπιτροπῆς τῆς K.E. τοῦ S.W.,Î1.P.O:), πού πρωιμμᾳῃῗποῑησιε ἕνα
ταξίδι οτήν Ἰταλία για νά ἔρ(’)ει οέ ἐπαφή με ΟΙλΕς τις δημοκρατοξες οργανιυοέιςι.
Καί τονίζει ἕνα μέρος τῆς πραγματικότητας που ουχνα αγνοιηηιε 9n“, “gage για
τή ΝότιοἌιρρικήῑ ὅτι Ô άντιρατοιοτικός και αντιαποικιακος (Wmng EM“ συγχρόνως καί ἀντικαπιταλιοτικος, μέ τήν ἔννοια που, μπιᾮεῑΙνΠ 5095} l‘on)de καί
γειιηκοαιρικα ο” αὐτή τη λέξηῑ ὁπιι)οδήποτε Elvour ένας ἣαγῗΝας-του (λᾳρικωηκοῦ
λαοῡιγια ένα οοοιαλιομο (ὶᾳρικανικοῦ τύπου. OI αγωνιστες του SWAPO ίΛαική
Ὀονάνιιωη τῆς Νοτιοανατολικής Ἀφρικῆς) π’ροσπαθρυν να λυσουν 0mng .mch
τή ἶλνιίπιη μου, ίοτορικα καί πολιτικά προᾷληματα (οπεος ουρχεῃσμος “Hail—EU
σοοιαλίοτικοῡ κράτους καί διεθνοῡς έπαναοταοης) που τοσο απαοχοληοαν την
εὐριι)παϊκή έρνατική ταξηέ Ι ῃ β ν Ι Ι l
H NAMIMI‘IIA εἶναι μια πρώην γερμανικη (17191110. Meta, τον nay-400“?
πολέμο. τήν ἐποχή τοῦ απο-αποικιομοῡ, ὁ ειχέ αποφοιοιοει να «ὁδηγηθει»
ποο” τήν ανεέαοτηοία. rH NA. Ἓνωοη ὅμως εισεὸαλέ και την κατέλαόε. πρίν ἀπό
δέκαχοόνια περίπου. καταπατιῖΝτας, ὅπως ορίζέι ηνπαριάδοοή της, meg ()lgmé;
δίκαιο ικαί ὸημιουργώντας τίς ὅαοέις για μια οχετικη αναπτυξη των καπιταλιστι-

HA EINA
ΣοΣΙΑΛΙΣΜο
ΝΟΤΙΟ
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΥ

κῶν παραγιιηιικιῖΝ οχέοιτων.
ΤΟ SWAPO άγιιινίὶζεται άπό 6 χρόνια περίπου μέ εἰρηνικά καί μὲ ἕγοπχα μέσα,

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ M’ ENAN Ano ΤοΥΣ ΗΓΕΤΕΣ Toy s_w_A_P_O__
EP..‘ ’Άς (ὶρχίαοιιμι (ἐπα nil:
πιό εὔλογ’] ἑρώτι]ο>).· ποια ειναι η
θέω] σας για τό οχέὸιο Κιόοινγκερ. _ μ ι

ΑΠ.; Ὀλοι μας ρωτανε γυριι)
ἀπ’ αὐτό τό θέμα. κι έμεῐς οἱ ἴδιοι
ἀναριυτιοὺμαοτε τί εἶναι αὐτο το
οχέὸιο τοῦ Κίοοινγκερ για την
Ἀφρική. Ὁ Κίοσινγκερ εἶναι μια
γριά αλεπού. M5111 ἀπό τήν Ι Iv:
δοκίνα καί τή Μέση Ἀνατολη το
ὅαλιτοάκι του έᾳταοε καί οτη
Νοτια Ἀιρρική, κι έμεῑς προσπαθοῡμε νά καταλάόουμε τί ἀκρι6ῶς θέλει. Ἀπό τίς έφημερίδιες
μάθαμε ὅτι μόλις τιῖιρα αναγνιι)ρισε ὅτι ὑπάρχει μια αοχημη
κατάσταση οτήν Ἀφρική.... ἀλλα,
ἄν δέν μποροῦμε να μιλήοουμε
γύρω ἀπό τά οχέὸια τοῦ ῌίοσικιγκερ γενικα οτήν Ἀιρρικιμ μποροῡμε να μιληοουμε για τα σχέδιά του γύρω απο 11’] χώρα μας.
11'] Νοτιοὸυτική “Αφρική. r _
Ὀ Κίοοινγκέρ ζήτηοε να οργανωθεῐ μια ουντιιγμιιτική 011v:
ἑλευοη μέ τη ουμμετοχη του
SWAPO καί τῆς ένιιιοης τῶν ανὁρέικέλιι)ν, που (k1 ἔχει οα οκοπο
να (pi-pm τήν ανεξαρτηοία οτη
Ναμίμπια. το αργοτέρο μιχρι τον
Δυκέμίῖρη τοῦ 1978. Ἠ συμμέτοχή τῆς ένιικῐης τῶν ανδριτικέλιιιν
ὸέν μπορεῑ παρα να ηκριι την
έχθρότητα μιῑταξύ τιῐιν (μιλιῐινι.
ΠοοτέινιΓ ἐπίσης ένα μαῠρο για
προεὸρο τῆς Δημοκρατίας καί

για πριοθυπουργό ἕνα λευκώ καί
([αοίοτιι. Αὐτὸ τό νέο κράτος θα
Erma-rt να κλείσει μια διαρκῆ
αμυντική ουμιμυνία μέ 11'] Νοτια
Ἀφρική, Γιά τό SWAPO τό σχέδιο δέν ἀλλάξει καθόλου τήν παρούσα κιιτάοταοη. Είναι τό σχὲὃιο τοὺ ἴὸιου τοῖΙ Βόλστερ, μέ τόν
ὁποῖο ὁ Κίσσινγκερ ἁπλῶς συμφωνεῖ, γιατί καταλαὸε πώς ἡ
πραγματικὴ ἐξουσία στή Ναμίμπια δέν εἶναι στα χέρια τῶν ἀρχηγιῖΝ τῶν φυλῶν, ἀλλὰ τῶν ΝοτιοαφρικανιῖΝ.
Ἡ θέοη τοῦ SWAPO εἶναι καθαρήῑ οἱ συνομιλίες για τήν ἀνεΞαρτηοία πρέπει νά πραγματοποιηθοὺν κάτω ἀπό τήν επίόλεψη
τοῦ OHE ’καί μεταξύ τοῦ
SWAPO καί τῆς Νότιας Ἀφρικῆς. Δέν έχουμε σκοπό ν’ αναννιι)οίοουμε τούς ἀρχηγοὺς τῶν
ίρυλῶν, πού ἠταν συνεργάτες τῶν
ρατσιοτῶν. "Av ὅμως ἡ Νότια
Ἀιιρική τό θεωρήσει χρήσιμο,
ιιπορεῑ να τούς ὅαλει στή δική
της τήν αντιπροοιοπέία στίς ὸιαπραγματεύοεις, Πάντως τό οχέδιο τοι· K10111vyx€grïô ἀπορρίπτουμέ παντελῶς.
‘O Κίοοινγκερ ζήτηοϋ μια ουναντηοη μέ τον (Il'wrgoq ο προέὸρο
τοῦ SWAPO. ἀλλα ὁ ούντροιῐος
πρόεδρος ἀνακοίνωοε ὅτι ἡ μίνι’μουιι 61'101] για καίΙε ουζήτηοη εί-

ναι ἡ ανεξαρτηοία της Ναμίμπιας.

ΕΡ..· Ποιά εἶναι ἡ θέοι] σας
ἀπέναντι στό ξένα κεφάλαια πού
ὑπάρχει Un} Nu‘ui‘urna καί ποιά
θά εἶναι ἡ θέΟΙΙς σας ὕστερα ἀπό
τήν ἀνεξαρτι]οί(ι;
ΑΠ.; Τό πολυέθνικο κεφαλαιο
που εἶναι παρόν οτή Ναμίμπια,
εἶναι νοτιοαφρικανικό κεφάλαιο,
γιατί τίς έπενδυσεις τίς κάνουν
ἑταιρίες που έδρεύουν οτὴ Νότια
Ἀφρική. Μετα τήν ἀνεξαρτηοία
θέλουμε νά οικοδομήσουμε τή
μελλοντική κοινωνία μας ὖασιζὸμενοι οτόν ἐπιστημονικὸ 0001aλισμό. Ἡ πολιτική μας εἶναι νά
μή ὁιατηρήοουμε μέ κανέναν
τρόπο κανένα προνὸμιο καί κανένα κέρδος τῶν πολυεθνικὼν.
Ἤδη ἀπό τώρα ξέρουμε πόσα
κεφάλαια έπένδυοαν αὐτές οἱ
ἐταιρίες στή χώρα μας καί πόσα
κέρδη ἔχει ἐξαγάγει οτό ἐξωτερικὸ ἡ καθεμιά ἀπ’ αὐτὲς. Ἔτσι
ξέρουμε ποιόν καί πῶς θα κτυπήσουμε.
Ἡ γραμμήΒ το κριτήριο που
ακολουθοῡμε“ειναι νά ὑπερασπίοουμέ τα δικαιώματα τοῦ ναμιμπιανοῡ προλεταριατου. Δέν πρέπει κατα κανένα τροπο νά ἐπα«
ναλάὸουμε έμπειρίες ὁριομένες
ἄλλων αιῐρικανικιῖψ κρατῶν πού
τελευταῖα άπέκτηοαν τήν ἀνεξαρτηοία (1011;: ἕνα μέρος τῶν
πολυεθνικῶν θα έθνικοποιηθεῖ,
ἕνα ἄλλο μέρος θά μπορεῑ νά δρα
ἐλεύθερα. ἕνα ἄλλο ακομα (δά

ὑποστεῖ ἕνα μεταὸατικό σταδιο.
Αῠτή ἡ τακτικη μας ὀφείλεται
οτά είδικά χαρακτηριστικὰ τῆς
Ναμίμπιας, πού εἶναιῑ έλλειψη
στελεχιῦν καί χαμηλό τεχνικό
έπίπεδο. Θέλουμε ἡ ἐμπειρία τῆς
Ναμίμπιας νά μπορεῐ νά αποτιεΊ
λέσει ένδιαφέρουσα συμμετοχή
καί θεωρητικό ἐμπλουτισμό στὸν
ἀπελευθερωτικό ἁγώνα καί στήν
πάλη τῶν τάξεων.
Ποιά εἶναι ἡ θέοι) τοῦ
SWAPO γιά τή λευκή μειονότητα
καί πῶς axé-115016 νά λύσετε
αὐτό τό πρόὸλιμια ὕστερα ἀπό
τήν ἀνεξαρτησιά,’
ΑΠ.; Ἀπ’ τή στιγμή πού ὑπάρχουν πολλές φυλές οτή Ναμίμπια,
δέν ὅλέπουμε γιατί δέν μποροῦν
νά ὑπάρχουν καί λευκές φυλές...
Ἀσφαλῶς ἀοτειεὺομαι, ἀλλα στή
Ναμίμπια ὑπάρχουν οἷ Μποέροι
καί οἱ Γερμανοί ἀπὸ πολλές γενιές, οἱ ὁποῖοι δέν θά ἤξεραν πού
νά πᾶνε. Αὐτὸ ὅμως πού πρέπει
νά ἔχουν ὅλοι ξεκάθαρο οτό
μυαλό τους εἶναι ὅτι δέν ea
ὑπαρχουν προνὸμια καμιας ὁμαδας οτή δημοκρατική Ναμίμπια.
Αὐτοὺς πού δέν μποροῡμε νά
ουγχιυρήοουμε εἶναι οῖ λακέδες,
οἱ φασίοτες, λευκοί ἤ μαυροι.
Ὀπωοὸήποτε τούς λευκούς δέν
Θα τούς πεταξουμε οτή θάλασσα
καί προοπαθοῡμε να μή μιλάμε
για πλειοψηφικό. ἀλλα για δημοκρατικο καθεστώς.
25.

ΕΡ.; Ποιὲς εἶναι οἱ σχέσεις τῆς
ὀργάνωοή σας μέ τά ἄλλα ἀπελευθερωτικά κινήματω
All: 01 σχέσεις μας μέ 16
MPLA. 16 Φρελίμο. τό PAlGC.
16 ANC καί ZAPU εἶναι πολὺ
καλές. Προσπαθήσάμε πάντοτε
νά ἀναζητήσουμε τήν ἑνότητα καί
16 056110116 πρὸς τίς θέσεις καί τή
συνολική γραμμή πού ἐκφράζει
τό κάθε κίνημα. Στίς σχέσεις μσς
νομίζω ὅτι ἦτάν παρόν καί τό
στοιχεῐο τῆς ενότητας καί τό
στοιχεῑο τῆς διαφωνίας, ἀλλά 6
στόχος έμενε πάντα ὁ κοινός
ἀγῶνας. Ἔτσι τώρά εἴμαστε πολὺ
ὑπερήφανοι πού 16 MPLA. 16
Φρελίμο καί τόῬΑΙΟΕ κατέλα6αν τήν ἐξουσία καί ἀντιπροσωπεύσυν τούς λαούς τους. Ἡ
κατάκτηση τῆς ἐξουσίας ἀπό μέρους αὐτῶν τῶν κινημάτων 6οήθησε ἄμεσα καί έμμεσα 16v

ἀγώνα 1011 νάμιμπιανοὺ λαοῡῑ ἡ
Ὀργάνωση τῆς Ἀφρικανικής
ῗΙΞνότητας κατάλαὸε ὅτι έπρεπε ν’
ἀλλάξει τακτική σέ σχέση μέ τ’
ἀπελευθερωτικά κινήματα, καί
πράγματι ἅλλαξε, καί τώρα ὑποστηρίζει τό S_WAPO.
Γιά μᾶς εῖναι μεγάλο πλεονέκτημα νά ἒχουμε μιά Ἀγκόλα
πού μᾶς έὸωσε καί μᾶς δίνει τή
μεγάλὺτερη δυνατή ὑλική 601']θεια οτά 6695111 σύνορα μσς, πού
δέν εἶναι nui μικρά, ἀλλά περισσότερο άπὸ 1.000 χιλ. Ἐπίσης
ὃιατηροῦμε καλές σχέσεις μέ ὅλα
τά σοσιαλιστικά κράτη. μηδενός
ἐξαιρουμένου. Δεχόμαστε 6οηθεια ἀπ’ ὅλους, nui ἰδιαίτερα ἀπό
τήν ΕΣΣΔ nui τή Λαῖκή Κίνα.
Αὐτό δέν πάει νά πεῖ ὅτι δέν
καταλάῧαίνουμε τίς ἀντιθέσεις
πού ὑπάρχουν στό διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, ἀλλά ἡ προσ-

πάθειά 1111; εἶναι νά μήν ἐπηρεάσουν ἑιρνητικά 16v ἀγιῖινα τοῦ
λαοῦ τῆς Νιιιιίμπιας. Πάντως, «(la
νά εἷμαι λιγότερο ὸιπλιυματικός,
σᾶς πληροφοριῖ) ὅτι τό SWAPO
δέν πιστεύει ο·τὴ ὸέσμευση. Πι01511011115. ἀντίθετα. ὃτι γιά νά
πετύχουιιε τόν πρωτεύοντα 0'16χο, ποί1 εἶναι ἡ άπελευθέρωση
1011 λαοῦ 1111;. οἱ σχέσεις μας
πρέπει νά εἶναι [σορρσπημένες.
Εἴμαστε εῖλικρινά πεισμένοι
καί δέν εἶναι ιιιά τυπική (ρράση,
ὃτι, ἡ ὑμάλοποίηση τῶν σχέσεων
μεταξὺ ὡρισμένων σοσιαλιστικὼν
κρατῶν καί ἡ ἑνότητα ὅλων τῶν
προοὸευτικων δυνάμεων τοῦ κόσμου, μποροῠν νά γίνουν τά τελικά ὅπλα ποὺ θά νικήσουν τίς
δυνάμεις τῆς ἀντίδρασης. Νομίζουμε ὅτι οἱ καιροί εἶναι πιό
ὥριμοι γιά μεγαλὺτερη συλλογική
εὐθὺνη...

ΕΡ..’ Ποιά εἶναι ἡ θὲση τοῦ
SWAPO πάνιι) στό ﬂéau τῆς Zim.
Imhu'e ((λᾳ-ρικιινικό ὄνομα τῆς
Ροὸεσίας) καί τίς ἁπελει·θεριι)τιné; n]; (δυνάμι-ις,AH: ’Υποστηρίζοιιμε 0716~
κληρο 16 κίνημα τῆς Zimbabwe
γιά τήν ἀνεξαρτησίά καί If] χει,
ραφέτηση. Δέν ὑποστηρίζουμε
καμιά ξεχωριστή ὁργάνιιωη, άγ
nui ἴσως έχουμε μεγαλύτερες
ὁμοιότητες μέ ὁρισμένες ἀπ’ αὺτές. ’Ὀσο γιά τό ΖΙΡΑ (ἑνιαῑες
ένοπλες ἀντάρτικες ὁμάδες τῶν
ἀπελευθεριιπικῶν κινημάτων),
στίς ὁποῖες ἀντιπροσωπεύονται
λίγο πολύ ὅλοι, ὅρισκόμάστε 011;
ἀπόλυτη συμφιιΝία μέ 16v ἀγῶνα
τους. Στὸ κάτω-κάτω ἀγωνιζόμαστε καί οἱ δύο ἐναντίον τοῦ
κοινοῦ ἐχθροῦ, τῆς Νοτιοαφρικανικής Ἕνωσης.

1

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας

ΕΛΕΥΘΕΡΟΪΥΠΙΑ
ἡ ἀπογευματινή σου ἐφημερίὸα
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στῶ ,
,Λιτώχωρο

(30.3 .461
Στίς 12.2.1945 ὑπογράφεται στή Βαρκιζα ἡ συνθηκολόγησή
καί παραδοση των δυνάμεων τοῦ ΕΛΑΣ στήν ἑπίσημη 7.110199νήση τῆς χώρας, που ὤφειλε τήν ὓπαρξή της στήν «Eva-1111 εὔv01 α» τῶν ’ῗΑγγλων «προστατῶν». V

Δεκέμὸρη. αναμετρησης ὅπου 01 αναρριχηωιὲντες ελίω Κομιν(10911 στήν πολιτική ήγιῑσία τοῦ κινήματος ἕπαιξαν καί τό 9010
στρατήλατη.

εΟ Δεκέμορης. ι’,ίὶιέλημενα αοτικό κίνημα, ὲηόσον οί ἀπελευΣτίς 31.3.1940 πραγματοποιείται οτό Λιτόχωρο ἡ πρώτη ορ- θερωτὲς τῆς 1171111119011 μεῖναν απραγοι. ὅταν ὸέν τοὺς μετακιγανωμενη στρατιωτική ἐπιχείρηση ἐναντια σε ([,ορεῖς τῆς κυ- νοῠσαν πρός τήν Ἀθήνα κατα λόχους (με επακόλουυο τό στα6ερνητικής ἐξουσίας.
ὸιακό ξεκλήρισμα τους). καταληξε στή ουμςμιινιά τής Βαρκιξας. O1 ’Ἀγγλω 7.1111111 εραν ουό στόχους 111-: τή συν(Ῥηκολόγηση;
’Πρόκειται για ὃυό ἐκδηλωσεις παραγωγες τῆς πολιτικῆς
ανοψίας τής ήγεσίας τοῦ προοὸευτικοῠ κινήματος τοῦ τόπου,
τήν ἀπαλλαγή τους 11.10 τούς ἐπικίνδυνα ἐλευθερόη ρονες, τόοο
με τόν 1111071110110 τους ὅσο καί με τόν παραλληλο όπλισμό των
τῆς ἴδιας ἡγεσίας πού ὑπόγραψε τήν καταδίκη του, μὲ σιγοίυρια
προσκυνημὲνιιιν στόν, Ἰλξονα. αλλα καί τήν αποουναμωση τοίΙ
παρανοικοῠ, στό Λίὸανο καί που (ἵις σήμερα ἐξακολουθεῖ να
7.119011; τοῦ Πλαστήρα, πριιήὶυπουργοῡ τήν περίοὸο ἐκείνη. Δέν
ὁιχαζει τα λείψανα αὐτοῦ τοῦ καί-ὶημαγμενου, μὲ τίς εὐλογίες
της, κινήματος. Μια γενια ὁλόκληρη ἐπαρκῶν πολιτων, γενια
εἶναι ὃεὸαια περιέργο που παντοτε στόν τόπο 1111; 11 οεξια γρητῶν ἀγωνιστῶν της Ἀντίστασης. προσᾳὲρῆηκε 111111190 στίς
οιμοποιεί αὐτή τήν αμι(ιταλαντευόμιῑιίΙ, τήν 1011111‘171‘111‘111—
κανες των εκτελεστικων ἀποσπασματων καί στούς 690x010τεωρη κομματική ὲκᾳραση των <111010011110x911111w».
Mé’ προγεᾳυριιιμα τό «Κεντρο». που μόλις ή στρατηγική 111:
πους τῆς ἑξορίας ἡ τήν προσφυγια, με τήν ὑπαγορευμὲνη από
τρίτους ῥπογραᾳ ή τῆς συμᾳωνίας τοῦ Λιὸανου. ’Άλλωστε αφε01111111911011; εἶχε παγιωΗεῖ καί τό στοχοὸιαγραμμα της 13.111111χτει το παραπετοῡσαν για ν’ αναλαὸει αμιγως (δεξιός κομματιτηριακές ὁομὲς του συστήματος εθελοδουλοσιίνης εἶχαν τοιχιστεῖ από τό 1931. χρονια 1113111110911; τοῦ δικαιώματος ἐκλογῆς
κός σχηματισμός τή οιακυοέρνηση τής χώρας, 7191111111111111-111x101
ήγητόρων από τή 611011 σὲ μια ἐξιιιγενή «οργακίυση», με ὄιμεσο
ὅλες 01 001111111181; των Ἑλλήνων. Τό 19-15. μέ τόν ἴδιον τόν
συνεπακολουίὶο καί τήν απομακρυνοη κα()ε σκεπτόμενου, ἄρα
Τσωρτσιλ να ὑποπτεύει στήν Ἀθήνα τό ξεπουλημα τής “Λντίασυμὸίὸαστου, 111': 10 πρόσχημα τοῦ <<λικ6ινταριστι“]>>. Ἠ 11110- οτασης, ή οιελκυστίνοα παίχτηκε από τους «προστατες» με τή
τριωτική ὑποὸομή τής σκέψης της τέτοιας ήγεσιάς ([ανεριίιθηκε
χρησιμοποιίμῑη των «χιτιῖιν» τοῦ Γρίὸα καί τοῦ καρκινοχένους
ακριὸως στό Λίὸανο, με τή συλλήὸδην ὑπαναχιῖιρηση ἀπό τίς
11.10 τή οιχτατορία Μεταξα καί τήν Κατοχή κρατικοὺ μηχανῇ
ἐπιταγὲς των 11 υσικων ἡγητόριι)ν του κινήματος ἐκ μέρους των
σμου. Ἐηευρείήκε καί τό «πολιτειακό» για να ὑπαργει τό «κίσταλμένων ἐκεῖ «αντιπροσωπιιιν» του. Κι ἐπειδή ἡ πλειοψηᾳία
νητρο». ΟῙ «117111117110116\101» πολίτες 001011 ονοῡσαν ανενόϋ
των Ἑλλήνων ήταν οτρατευμὲνη στήν Ἀντίσταση, ἔπρεπε να
χλητοι. Σὲ καοε· ὸημοκρατη γεννιόταν 10 01111111111: οκοτιιιμένος
«χρυσωθεῖ» τό χαπι. Καί χρυσωθηκε μέ τό ὂὲὃαιο μακελειό τοῦ
ἡ ρὲμπελος; Να τό ξιῑκίνημα τοῦ οεύτερου ὲμηίιλιου. ξ

ΣΕ ΛΙΓΕΣ μὲρες (12/2) συμπληριῖινονται 32 χρόνια από τήν
ὑπογραφή τῆς συμφωνίας τῆς Βαρκιζας. Πολλα γραφτηκαν ὥς
τώρα - θα γραᾳτοῡν κι ἄλλα, ([υσικα. Ἠ παραδοση των ὅπλων
τοῦ ΕΛΑΣ σταθηκε (μαζί μ’ ὅλα τ’ ἄλλα) τό «πρασινο 1117);»
για τή λευκή τρομοκρατία κράτους καί παρακρατους τῆς Δεξιᾱς, πού εἶχε σαν πρωτο στόχο;
Ο τήν προετοιμασία τοῦ κλίματος για ἐπιστροᾳή του 60101λιᾱ·
O τήν ἀπαρχή τοῦ ὀργ(ιν(ι)μὲνου χτυπήματος τοῦ 7190013511τικοῠ κινήματος, μετα τήν ἥττα τοί1 Δεκὲμὸρη.
ΕΔΩ καί μερικα χρόνια, τα (αναμ([ιοὸι’]τητα) 1111111 της τότε
ήγεσίας τοῦ ΚΚΙΞ, αποτελὲσανε ἀντικείμενο ιδιαίτερης προδολῆς. Ἡ ὃιασπαοη (1968) καί ἡ νσμιμοποίηση (197-1) τοῦ ΚΚ,
ἄνοιξαν πολλα κλειστα στόματα (από τήν πλευρα τοῦ KKE ἐσ.
καί πέρα - κι ὅχι ὅλα, οὔτε τελείως) καί ἓδωσαν ὑλικό για μια
ἀνοιχτή συζήτηση, συχνα από ἓντυπα αντιὸραστικα που με
ἀπόλυτη ῖκανοποίηση παραχωροῦσαν τα «οχταστηλα τους» για
εὐνόητους λόγους. Ἀι)ι[(ιλιῖ)ς, ἔχει ίὸιαίτερη σημασιά για τό
προοὸευτικό κίνημα τῆς χωρας να (μυτισθεῖ καΗε περίοδος καί περισσότερο εκείνη ἡ Ῑτόσο κρίσιμη για τίς τυχες τοὺ
ἔθνους. (Καί μ’ αὐτή τήν ἔννοια, f] σιωπή τής αλλης πλευρας
(ΚΚΕ) καθε αλλο παρα ὃοηθα), Ἀλλα 11.10 10 01111810 αυτό μὲχρι τή συοτηματική «λαθολογία» καί τό 110911111111 καθε «στρα6οῡ κι αναποὸου» στήν ήγεσία τοῡ KKE. ὑπαρχει 0111110911.
Χώρια ὁ κίνδυνος να ξεχαστεῖ ἡ... αλλη πλευραῑ να δημιουργη()εῐ δηλαδή ή εντύπωση στό νέο κυρίως αναγνιὶιστη ü σ“ αυτόν
που ὁὲν ἔζησε τα γεγονότα από κοντα, ὅτι εκείνη τήν ἐποχή τό

ΚΚΕ ÔÉV ἦταν παρα μόνο ἕνα «κόμμα λαθιῖιν» που όὸήγησε
ἕνα τεραστιο 11117.0 κίνημα στή σᾳαγή, παραμερίζοντας 7.111
παραγνιι)ρίζοντας ἔτσι τό 9010 111; Δεξιας καί των συμμάχων τό ρόλο των οηαγειιινέ... Εἶναι ἡ (111E111; (z) «ὑπεραπλοίιοτευ011» τῆς Καραμανλικής θεωρίας - ὅπως διατυπιῖιίὶηκε πρόσφατα στή Βουλή - 011 ή Ἀριστερα 11 ταίει ποί1 τόσα χρόνια...
ταλαιπ(ι)ροῠνται 01 0.111001 111;!...
FIA να ξαναΗυμηῐνουμε, λοιπόν, τα ΓΕΓΟΝΟΤΛ. οηιιοσιεύουμε τό παραπανιιι χρονικό τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΗΛΝΑΓῘΩΤΟΥ, τῆς εποχής 11.10 τή Βαρκιζα (12-2-45) μέχρι τό Λιτόγιιιοο
(30-3-40). 090011110 για τό ξεκίνημα τοῦ ὲμηυλιου. (Εἶναι τό
πρωτο οργανιιιμιὲνο χτύπηιια ανταρτικης όμαὸας. μέ 137112151111—
λης τον καπεταν- Υψηλαντη, παραμονή των εκλογιῖιν).

ἶΓΟῙχρονικο εἶναι ὅγαλμένο αποκλειστικα 11.10 οηιιοσιει’·ιιατα
του τυπου της ἐποχῆς. Δ
ΘΥΜΙΖΟΥΜΙΞ ὅτι. ουμηωνα με ἐπίσημα 1110171111 ποιί οεν
111111 ισόητήθηκαν ποτέ. τό οιαγραμμα της τροιιοκοατίας αὐτων.
τῶν l3 μηνων ἔχει ως ίξήςῑ 7 V

Ο Φόνοι 1289
O Τραυματισμοί 0071
Βαοανισμοί 31032
Συλλήψεις H4931
AE11111011-‘;—x11111019011 ἐς 18767
Καταστροη É; Γρὶιη είων 077
Ἀπόπειρες 1101'011 509
1311101101 γιιναικων 105
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Κι ἐπειδη τόσο τό δμναμικό τοῦ Δημοκρατικοῠ Στρατοῡ καί
ἡ στελεχιιιση του, ὃσο καί οἱ τόποι αναπτυξης καί δ τρόπος
δρασης του συνδεονται κρίσιμα με τήν ὕπαιίιρο (ὅπου δεινοπαθοῡσαν περισσότερο οἱ κατοικοι ἀπό τίς μοναρχικες συμμορίες), τό κίνημα πού ξεκίνησε στό Λιτόχιιιρο αναγκη να τό
δοῡμε σαν αγροτική εξεγερση, αγροτικό στη ὃαση του κίνημα.
’Υπαρχει καί κατι παραπερα πού διαηορίζει τόν «στημενο»
Δεκὲμὸρη από τό Λιτόχιιιρο τουλαχιστονε τό δεύτερο πραγματοποιίμιηκε από πριιιτοὸουλία μη κορυιιαίιιιν στελεχιῖιν, ἔξω
(ἰπό τήν «επίοημη» πυραμίδα της ήγεσίας. ’Ἀλλιηστε μέχρι ’τό
Σεπτεμὸρη τοί1 1946 οἱ εχτιμησεις τιῖιν ἡγητόριιιν για τό κίνημα
σύγκλιναν στην αποψη πώς ἦταν μια σειρα από «ἐπεισόδια
χωρίς σημασία». Ἡ τροιιοδότησή του με τήν επίσημη κάλυψη
γίνεται μόλις ἓξι μῆνες μετα τήν εμιιανιση του κι ὅταν τοῦτο
εἶχε πια ι. οιιντιῐοει, ’
- Ῐ1(ιριικολονίιιῖ·ντιις μερα μιὲ τη μερα τα γεγονότα από τί]
Βαρκιὶα στό Λιτόχιιιρο διαπιστιὶινουμε ἒντονα καί την κρίσιμα
-παίΙητικιί πολιτική ανοψία της ἡγεοίας καί τό χαραχτηρα τοῦ

7L3 μ ι..ι.-Α n ιι .ζ””ι
.
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κινήματος. δηλαδή τήν ἓκιιραση διαμαρτυρίας κι αναγκης για,
επιΰίι-ιση μέσα στό κλίμα τρομοκρατίας της δεξιὰς με την ἓνοπλη ανιιμετρηση. Αὺτό τό ι’]μερολοῃίακό ὑλικό, ma παραίιεμενο καί δίχυις καμια αξιολογικη κρίση. (ια διαμοιραστεῖ σε
επιμερους ενότιιτες, για τήν εὐχερεστερη παρακολούθησή του.
Ὡστόσο ὁλοκληριιμειηι εικόνα μπορεῖ να προσιιερει μόνο ἡ
οη αιρικιί του (ἰντιμετιῖ-ιπιση καί ἡ συνδυαοτικη του αναγνιιιοη.
Προεισαγυιγικα όρισμενα «ἱστορικά» της δεκατετραμηνης πορείας αναγκιιῖαῑ ’

ΟΤιί συμιιιιινία της Βαρκιζας δι(ιπρα“,ἰι(ιτεὺτηκε τριμελης
αντιπροσιιιπεία τοῦ EAM από τούς Γιιῖιργη Σιαντο, Δημητρη “
11(ιρτοα).ίδι1 καί Ἠλιά Τσιριμιῖικο με στρατιιιιτικό ούμόουλο
τόν στρατηγό Στὲιι ανο Σαραιι η.
Ἠ μετέπειτα εξελιξη της τριαδας εξηγεῖ πολλαῑ

Ο Ὀ Σιιίντος κατηγορήιὶηκε ἐπίσημα (ἰπό την ἡγεσία σαν
χαηιες.
Ο Ὀ Τσιριμιῐεκος σαν πραχτορας της Ἰντελλιτζενς Σερὸις.
Ἐγινε καί δασιλικός πριιιιιυπουργός.
Ο Ὁ ΙΙαρτιιαλίδης σιίν «κομμουνιστης της χαρτοπετοὲτας».
Κιιοερνητικοί εκπρόοιυποι στι] Βαρκιζα παραὸρὲιιηκαν οἱ l.
Σοιι ιανόποιύ.ος (μέγας <<οοσιιιλιστι’]ς>>ι, |. Ραλλης (λαικός) καί
A. Μακρόπονὶ.ι)ς (q ιλεὶ.εί·ί1εροςι. καΗιῖις καί «σύμμαχοι» προτεκτοοες.

n]: οἱ θεοεις τοῦ ΔΕΣ ὁυό χρόνια μετα.

’ῘΞΛΑΧΙΣΤΟ δεῖγμα για τήν εἰκόνα πού παρουσίαζε τότε ἡ
Ἐλλάδα εἶναι καί οἱ ἀπόψεις μερικῶν ἀποδεδειγμένα ἀντικομμουνιστιῖιν ἦ ἀντικομμουνιστικιῖιν ἐντὺπιιιν πού δημοσιεύθηκαν
ἐκείνη τήν ἐποχή. Ἐτσι ἓγραψανι
Ο Oi «Ταιμς τοῦ Λονδίνου», 17-4-45:
«Τό EAM καί οἱ οπαὸοί του τιμωροῦνται κατα πολλοὺς
τρόπους. Πρώην μέλη τοῦ ΕΛΑΣ ὸέρνονται, σιιλλαγιιὄανονται
καί καταὸικαζονται μέ ὄαση ψειῖτικες κατηγορίες. Ἐκατονταὸες ὑπαλληλοι ἑταιριῶν κοινῆς (ὺᾳελείας στῆν Ἁθῆνα, ἀπολύονται για ἀντεθνικὲς ἑνὲργειες, πραγμα πού σημαίνει ὅτι
ἦσαν ἁπλά μέλη τοῦ ΕΑΜ. Πολλοί ἀπ’ αὐτούς εἶχαν ὁονλέψει
πιστά για τούς "AyyÂovç κατα τῆ ὸιαρκεια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς. Ἔτσι ῆ Συμιμυνία τῆς Βαρκιζας f] ὁποιά ὅταν ὑπογραψτηκε ([αινόταν πώς θα ἕὸινε τέλος στῆν Éﬂq ύλια ὸιαμαχη, ἔχει
καταντῆσει νεκρό γράμμα. Καινούργια ὸιαμαχη εμᾳ ανίζεται».

μετ’ αὐτῶν, ὄχι μόνον ὁὲν ἀψυπλίσθησαν, ὄχι μόνον ὸέν ὸιώκονται, ἀλλ’ ἀναᾳανὸόν συμπραττοιιν μέ τα ὄργανα τῆς ταξειυς, πρός τελείαν καθε (δημοκρατικῆς πνοῆς καταπνιξιν».
Ο Ὁ Ἀμερικανός ανταποκριτης Χάλ Λὲρμοιν, 17-6-45:
«Μόλις γύρισα ἀπό ἕνα ταξίὸι 16 ἡμερῶν μέ ἕνα τζίπ στούς
ὁρόμους τῆς Θεσσαλίας, Μακεὸονίας καί Θράκης. Τό ταξίὸι
ἑνίσχυσε τῆν πεποίθησῆ μοι) ὅτι ῆ (δημοκρατία κακοποιεῖται
στῆν ἀπελευθερωμέιή Ἑλλάὸα. Μέ λύπη ὁηλώνιυ ὅτι αὐθαίρετες συλλήψεις ἀντιὸασιλικιῦν καί μακροχρόνιες χωρίς ὸίκη
κρατῆσειςγ λαμόανοιιν χώρα συνεχῶς».

O Οἱ ἡγὲτες τοῦ Κέντρον, πρώην πριιιίιυπουργοί Θ. Σοιιοὺλης, Γ. Καᾳανταρης, Ἐμ. Τοουδερός, Ν. Πλαστηρας κα. (56-45) σε ὑπόμνημα τους πρός τόν πρωθυπουργό Βούλγαρηῑ

«Ἔχει καταστεῖ ὁ δι’ος αόίωτος τῶν ὸημοκρατικιῦν πολιτῶν
(...) Αἱ ἐπικείμεναι ἑκλογαί θα κιιριαρχοῦνται ὑπό τῆς δίας καί
νοθείας. Θα ἀποτελοῦν ἀσύλληπτον χίμαιραν. Τό 1935 ἐπαναλαμὸανεται ὑπό πολύ ἀπαισιιιιτέροιις οἰωνούς (...) Ἡ Δεξια
κατώρθωσε να καταστῆση τελείαις ὑποχείριόν της τό κρατος
καί να ἀσκῆ ὁια τῶν συμμοριῶν της καί τῶν ὀργάνων τῆς ταξειι)ς, τῶν ὁποίων ὁ ακραιᾳνῆς ([ιλοᾳ ασισμός εξηση αλίσθη ὸι“
ἐπανειλημμένης αὐστηρᾶς ἐπιλογῆς, ἀνεξέλεγκτον ἐπί τῶν πολιτῶν ὄιάν». ἕ
,Ο OÎ ’Ἀγγλοι δουλευτὲς Σι Κόξ, E. Μπαουεν, Λ. Χαικλ, l.
Μιίιντ, Γ. Μόνσλοου, Γ. Βαίην, E. Γουιῖιλκντεν (ὅλων τιῖιν κομ-

«Ἠ εγκαθιὸρυθεϊσα μετα τό κίνημα τοῦ Δεκεμὸριόυ τρομοκρατία τῆς ἄκρας Δεξιᾶς είς ὁλόκληρον τῆν χώραν, ἐπεκτείνεται καθηγιιερινιῦς, ἔχει ὀί προσλαί3ει ἓκτασι ν καίίὶιαιατητα καθιστιῦσαν αι] όρητον τῆν Cu;le τιῖιν μῆ οασιλσᾳ ρόνιυν πσλιτῶν καί
ἀποκλείουσαν οιάνὸῆποτε σκέψιν ὁιεξαγιυγῆς ἐλευθέρου ὁηιιοψι]([ι’σιιατος ἦ ἐκλογιῦν. A:r τρομοκρατικαί οργανιὺσεις τῆς
Ιἄκοας Δεξιᾶς,τῶν ὁποίων αἱ κνριώτεραι εἶχον εξοπλισθῆ ἑν
ιιέοει ὑπό τῶν Γερμανῶν καί παντοιοτρόπιιις σννειργασθησαν
28

(“O ἴδιός μνημονεύει συγκεκριμενα περιστατικά ὅπου ’Ἀγγλοι ἀξιιιιμοιτικοί ἔπαιξαν ὅασικό ρόλο, για να δείξει τήν ἃμεση
σχεση τοῦ συμμαχικοῦ παράγοντα με την τρομοκροιτία).

Ο “O, Γ. Καᾳανταρης, αντιπρόεδρος τῆς κυὸερνησης, 93-46:

Βασικὰ πολιτικά γεηονότσ
14.2.45 ’Ἁᾳιξη τοῦ Οὐΐνστον
Τσῶρτσιλ στήν ~A θήνα.
21.2 Ἀρχίζει ἡ όίκη τῶν
ὑπουργῶν τῶν κατοχικῶν x0659—
νησεῶν.
26.2 LII/110015135101 πρακτικόμὲ
ἡμερομηνία 30.3.42 ὅπου ὅλα τά
κόμματα (ὶνεπιφύλαχτα κηρύσσονται ὑπέρ ἁὸασίλευτης (51/110—
κρατιάς.
30.3 Διαλύονται μέ 1111659111]mai άπόφαση 01' ἁντιστασιακές
ὀργα νώσεις.
6.4 '0 αντιόασιλιάς Δαμασκηνός «ἀποπέμπει» τήν 1111659νηση Πλαστήρα.

9.4 Ὁρκίζεται κυόἐρνηση ὑπό
τόν ναύαρχο Βοιῖλγαρη.
5.5 Κηὸεύεται μέ «ὸημόσια
ὸαπάνη» Uni Χαλκίὸα 0' 2170109χος Καραθανάοης, αὐτουργός τῆς
ὁολοφονικὴς απόπειρας κατά τοῦ
E. Βενιζέλου τό 1933. _

12.6 Τό ΚΚΕ άποκηρύσσει τόν
ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ.

24.7 Παραιτεῖται ὁ ὑπουργός
ἐξωτερικῶν Σοφιανόποιιλος.
12.8 Ἀνασχηματίζεται ἡ κυ6ἑρνηση Βούλγαρη.

18.10 Προσιυρινός 19111011—
πουργός ὁ αντιόασιλιάς — ἀρχιεπίσκοπος.

παῐος, Μπουρὸάρας καί M59κούρης.

19.10 Ἀρχι’ζι·ι ἡ δι’κη τῶν ὀργάνων της Εῐὸικῆς Ἀσφάλειας.
26.10 Πνίγονται 2l ναῦτις τοῦ
ναρκαλιευτικοῦ «Πηνειός».
2.11 Σχηματίζεται κυόέρνηοη
ὑπό τόν Π. Κανελλόπουλο.
18.11 Συλλαλητήριο (διαμαρτυρίας γιά τήν άναγνῶριση (2.76
τούς συμμάχους τῆς Ἀλόανιάς
τοῦ Ἐμόέρ Χότζα.
18.11 Τό πριυτοὸικεῖο τῆς
Ἀθήνας ακυρώνει ὡς πλαστούς
τούς ἑκλογικούς καταλόγους.
21.11 Πιιραιτεῖται ἡ 7.11559—
νηση Κανελλόπουλου.

Ἠ τρομοκρστίσ τῆς δεξιᾶς
στήν Ἀθήνα

22.11 Σύσκεψη τῶν πολιτικῶν
ἀρχηγῶν, μέ πρόεόρό της τόν
ἀντιὸασιλιά καί μέ συμμετοχή
τοῦ ὑφυπουργσῦ ἐξωτερικῶν τῆς
Ἀγγλιάς Μακνὴλ καί τοῦ ἐὸῶ
πρεσὸευτη Λῆπερ. Ἀποφασίζεται
ἡ άνάθεση τῆς πρὶυθυπουργίας
στόν Θ. Σοφούλη, πού ὁρκίζεται
τήν ἴὸια μέρα.
27.11 '0 καθηγητής Ἀτι. Δασκαλάκης ὁηλώνει ἀτιμώρητα σέ
ὥρα μαθήματος ὅτι ὸίν ἀναγνωρίζει τήν κυὸέρνηοη Σοφούλη.

20.12 Ὁρίζεται ὡς ἡμερομηνιά
ὁιαξαγῶγῆς ἐκλογῶν ἡ 3I.3.46,

4.9 Παραιτεῖται ὁ 011111905—
ὁρος τῆς κυόέρνησης Κυρ. Βαρὄαρέσσς. ’
6.9 '0 άντιὸασιλιάς Δαμασκηνός πηγαίνει στό Λονὸίνο γιά
νά τοῦ ὑποὸείξουν 01' Ἐγγλὲζοι τί
νά κάνει.

3.1.46 'H Ἀκαὸημιά Ἀθηνῶν
ὅραὸεύει τόν E. Ἀὄέρωφ γιά ni
μελέτη του «περί τοῦ πληθυσμιακοῦ προὸλήματος της Ἐλλάὸος».
9.1 Ἀποχωρεῐ ἀπό τό κόμμα
φιλελευθέρων ὁ ,Σοφ Βενιζέλος.

16.9 Καταργεῖται ἡ Ἐθνοφυλακη, στά χαρτιά ὅέόαια.
2.10 Ἡμέρα ἒναρξης τοῦ 7ου
οῑινέὸριου τοῦ ΚΚΕ,

25.1 Ὑπογράφεται ἑλληνοαγγλικη οἰκονομική συμφωνία.
25.1 Τό ΕΑΜ (ὶνακοινώνει ὅτι
θά ἀπόσχει (2.76 τίς ἑκλογὲς.

10.10 Παραιτεῖται ἡ 111659—
νηση Βούλγαρη.
11.10 Ἀναλαόἀίνει νά σχηματίσει κυὸέρνηση 6 Θ. Σοφούλης
χωρίς ἐπιτυχία.

12.3 Παραιτοῦνται άπό τήν
κυὸέρνηση 01' ὑπουργοί K00011τάρης, Καρτάλης, Νόὸας, Εὐρι-

23.2 Τι’θεται σέ ἰσχύ ὁ νέος
Ἀστικός Κώὸικιις.

μάτων), πού ἦρθαν στήν Ἑλλάδα τόν Αὔγουστο τοῦ 19-16.
ὕστερα ἀπό ἐπίσημη πρόσκληση τῆς ἑλληνικῆς κυὸιὲρνηοης
(Λαϊκό Κόμμα). γιὰ νά ἐξετάσουν τήν καταστ(ιση; ι
’«Σ’ ὡρισμένα μέρη τῆς Θεσσαλίας, ι’ὸιαίτερα στό τρίγωιό
Λάρισας - Βόλου - ψαρσάλῶν ἕνοπλες ὁμάὸες της ὸιξιᾱς
ὁροῦν μέ πρῶτοςιανῆ θρασύτητα (..,) Καθιῦς ([αίνεται 01' ἕνοπλες αυτές ὁμάὸες εἶναι άνεκτές (2.76 τίς (ὶρχὲς καί καμμιά
προσπάθεια ὁὲν καταόάλλεται γιά τήν κατάπνιξη τους», Στην
Πελοπόννησο «(..,) 01' κατηγοριές .701" Ιἕκαναν 01' άριστεροί
ἧταν πολύ πιό πολυάριθμες καί λεπτομερέστερες (μέ μνειά
ὀνομάτων καί ἡμερομηνιῶν σέ πολλὲς περιπτώσεις) (2.76 τίς
ἀντικαταγγελιές τῶν ὁεξιιῖιν,πού στό σύνολό τους ηταν αόριστες καί γενικές. Δεὸομένου ὅτι 01' (δεξιοί ([αινόντοιηιαν νά
ἀποτελοῦν τη μεγάλη πλειοψηᾳιά καί ὑποστηριζόντσυσαν (2.76
τίς Ἐπιτροπές Ἀσφαλείας καί τη Χ ιυροηυλακη. είχαν πολύ
περισσότερες εὐκαιριές νά τρομοκρατοιῖν τούς αριστι-ρούς,
παρά 01' ἁριστεροί τούς (δεξιούς. 'H επιτροπη αὐτη ἔχει τι]
γνώμη ὅτι 01' εὐκαιρίες αὐτὲς ὁέν άφέθηκαν ἑντελιῗιςγανεκλιιετάλλευτες».
._'H ἀγγλική ἐφημερίδα «Ντιὲηλυ Ἐξπρὲς». 28-8--15ῑ _
«Μισοστρατιῶτικὲς ὀργανῶσεις πού τά μέλη τους εἰναι
ὁπλισμὲνα καί περιφρονΟὑν τόν νόμο. μποροῦν νά χτυποῡν
τούς ὀπαὸούς τοῦ ΙΕΑΜ, χωρίς νά ὑ([ι’στανται καμμιά (διίιιξη
γιατί ἡ ἀστυνομιά καί ἡ Ἐθνοσυλακη εἶναι στό πλειιρό 1011;».
Ο 'O στρατηγός Ζαᾳειρόπουλος, στό ὅιὸλίο του «Ὀ (nm-συμμοριοικός ἀγών» (σελ. 153-55):

7.4.45 Στήν ὁὸό Πανεπιστημίου τραυματίζεται ὁ 50111159100πώλης Βασ. Στολίγκας ἐπειὸη
ὸιαλαλοῦσε τίτλο ἑφημερίὸας « Ὁ
Πλαστήρας ὸέν παραιτεῖται».

10.4 Στά Καμιίἰα ὁ K. Χαμόὸρακας σκοτῶνεινΧ τόν Εὐάγγελο
Γρίόἀ, 20 χρονιῑιν.”

9.5 Ἐπίθεση (2.76 ὁμάὸα 150
«πανηγυριστῶν τῆς συμμαχικῆς
νίκης» ἐναντίον τοῦ προσῶπικοῦ
καί τῶν γραφείοιν τοῦ «Ριζοσπάστη».

στοι» πρόσφεραν στούς 015910μινους «Ριζοσπάσῑη». “’οποιος
τόν ἕπαιρνε ὐεχόταν γρονθοκοπήματα, μέ συνοόεία «500121κῶν» θούριων.
13.5 01' Διον. Ποταμιᾶνος,
Παν. Θεονάς, I. Χονὸρσγιάννης,
Μιχ. Θεονάς, K. Z5950; καί B.
Θεοχάρης, στριιτιῶτες μέλη τῆς
ΕΕ, κακοποιοιῗιν τόν άκαὸημαικό
Κ. Τριανταᾳυλλόπουλο.
17.5 «Ἄγνωοτοι» κουρεύουν
τήν κόρη τοῦ I. Μανῶλουὸάκη,
καί ασαιροῦν χρήματα ἀπό τό
σπίτι (ou, στό Néo Κόσιιο. γλεντοκοπῶντας ῐῖστερα σέ γειτονικη
ταίῗέρνα.

31.5 Μπλόκο «χιτῶν» στόν
Κολῶνό.

15.6 Ἐπιὸρομή στό σπίτι ’τοῦ
Νεόκοσιιου Γρηγοριάὸη.
20.6 Εῐσόολη στό Ἐθνικό Θέα190 καί αποὸοκιμασιά τοῦ TÇ.
K(1901"0011.
21.6 Τρανματίζσνται στό θέα190 «Ἑρμῆς» 01' Καίτη Ντιριν-

τάουα καί ,Σπιῖφῇῑῆξῄᾗτᾴδηςζ Στή
συμπλοκή σκι ’ζῇς Κ.
Καᾳκῆς, Τό Εἱλᾳέ υργεῖο
όιαθεσιμότι Κιτριεῑς αστυν μὲᾒης
(Κανελλόπ ΡΑΚΙΤΖΙ-ξχ
Νάση) y10’ τ ’ἧς ΨΜ] 10111:“ ('00
ἐπεισόὸιο. (ἦ),

23.6 Χωροφυ ’μ’ᾃςῖὲἵῦῥόὄολεῖ
καί σκοτώνει στό Φάληρο τόν A.
Λεόαντῆ ἐπειὸιὶ μοι’ραζε προκηρὺιξεις.
17.8 '0 ὑπαστυνόμος Σερέτης.
ὸιοικητης τοῦ 23ου παραρτήματος ἀσφαλείας. καί ὁ 001001520κας Ξιφαράς κακοποιοῦν μέ συρματόσκοινο τούς E. Ευαγγελίὸη.
B. Χονὸρογιαννάκη, Ε. Ζαμπέλι]
καί Γ. Δρακόπουλο μέσα στό
αστυνομικό τμῆμα.
17.8 '0 χῶροφύλακας X. X0ραλαμπόπουλος πυροὸολεῖ ἀνεπιτυχῶς στιὶ Νὲα Ἐλόετιά τόν Β.
Γ ιοῦσο. '
29.8 Μπλόκο «χιτῶν» στοῦ
Μὲτς μέ τη συνὲργεια τοῦ ἀστυνόμου Νικηφόρον.
29.8 Στη ὁιασταύρωση Κύπρου
- Ἑπτανησου τραυματίζεται άπό
σφαίρα ὁ Σ. Χρήστου.

1.9 Τραυματίζεται στό Πυριτιὸοποιεῖο ὁ Θξιι. Καλλιγέρης.
1.9 Στήν πλατεῖα M50020}!γιόυ στό Παγκράῖι τραυματίζεται
ὁ ([οιτητὴς M. Σκιαὸάς.
14.9 Ἀστυᾳύλακες, 5611001320κες καί ι’ὸιῶτες κακοποιοῦν στήν
ὁὸό Ἁγχιάλοι· τοῦ Πειραιᾶ τίς
Παρασκευή Λαμπρινάκου, Αἰκατερίνη Γ ρανᾶ καί ’Ἐνη Γ ρανᾶ.

15.9 Σκοτώνεται οτην ὁὸό ψαρῶν 401) Βασιλικη Πουλάκου.
15.9 «Αὐτοκτονεῑ» στίς ([020κες Χατζηκώστα ὁ ταγματάρχης
τοῦ ΕΛΑΣ I. Λουκάκος.
26.9 Τραυματίζονται 01' E.
Καμπάνης, Στυλ. Μπαλάσκας, Ι.
Σαμιώτης, A. Νερομυλιώτης, B.
Μπάνος καί Δ. Καμινιώτης

<< Eva/1111100110011 παρακρατικαί ὀργανῶσεις μή 0.706251011001 εἰς τήν συνὸρομην τῶν ὀργάνων τῆς τάξεως, αλλά τουναντίον εἰς τήν παρεμόολήν ἑμποὸίῶν (..,) Ἐπίσης, κοινοί λησταί
παρουσιάζονται συνήθως ῶς ἑθνικόφρονες (..,) Αἱ παρακρατιpiaf/(11’11"01 ὀργανώσεις ἦσαν πρόσκαιροι στρατιωτικοί μονάδες
ασυντακτοι, χωρίς πειθαρχίαν καί συνοχήν. '0 ἀπολογισμός
του εργου τῶν κατά πλειονότητα εἶναι αὐθαιρεσιάι εις ὄάοος
τῆς τάξεως καί ἀντιποίησις τῆς ἐξουσίας τῶν ὀργάνων-τῆς 10'ςεως». '
~HTAN ἕνα ὤργιο 610g καί αἵματος, ἁπαραίτητο γιά νά οταθει ,0τὰ πόὸια του ἕνα κράτος στό μηχανιομό τοῦ ὁποίου 01'
δοοιλογοι, οῖ προδότες, 01' ἀπόντες τοῦ ἀγῶνα κατά τοῦ καταχτητή, ,κράταγαν τά πόστα. =H'mv ἡ μοναδική εὐκαιρία ὅχι
μονο να γλιτιὶισουν τά κεφάλια τους (πρᾶγμα πού δύσκολα m'0171;:qu μερικούς μῆνες πρίν). μά καί νά ξαναγυρίσουν «νικητὲς
τροπαιοῦχοι»... «στὰ πράγματα», τή στιγμή μάλιστα πού ἡ
ξενη ὂοηθεια (ὰγγλική πρῶτα, ἀμερικανική μετὰ) γιά τήν ἀναουγκρότηση τῆς χώρας. φανὲριιΝε αὐτό πού τό 1947 ἔγραψε ὁ
ΓΑΒ (Βλάχος) στήν «Καθημερινή»; «Ηά τρῶιιε μέ χρυσά κουτάλια»ἔ.. '
Κ.Ν.Π.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ.·

Ο Τά στοιχεῖα εἶναι παρμένα, 6ασικά, ἀπό τήν καταγγελία τοῦ ΕΑΜ στόν
ΟΗΕ (Μιζ. Κύρκος), τη Λευκή Βίόλο, καί τή ὅρετανική ἔκθεση, πού ἔχουν
κυκλοφορηοει στη σειρά «Ἑλληνικά Θέμαῑα», σέ ξεχωριστά ὅιὸλιά. ’
O Ta κειμενα τῶν «Τάιμς» καί τοῦ Λέρμαν μνημονεύονται στό ὅιὸλίο τοῦ
Λ. Στανριανού «Ἠ Ἐλλόόα σέ ἐπαναστατική περιόὁο», (Κάλὸοςῖζί).
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28.9 «Ἄγνιυοτοι» κακοποιοῦν
τόν Ἀναστ. Ναΐὸη.
12.10 Κακοποιεῖται ὁ N. Κατσαούνης.
14.10 Στό Πυριτιὸοποιεῖο κακοποιοῦνται οἱ Μ. Ζωϊτόπουλος
καί A. Ζούλας.
17.10 Στην 666 Χατζηχρήστου
τῆς Πλάκας τραυματίζεται μέ
περίστροᾳο ὁ M. Ψιλός.
19.10 Σὲ ταὸἑρνα 010 Ἐξάρ»
χεια τραυματίζονται οί Δ. Λέκκας καί 2. Χαρισιάὸης.
27.10 Στην Κοκκινιά σκοτώιέται ὁ [7. Κλουὸάς

ἀστυνομικῶν καί ὁιαὸηλωτῶν
κομμουνιστιῦν οτην Ὁμόνοια.

κατηγορίας τῆς ἐναντίον του
προὸικαστικης ἔρευνας]

Ἠ τρομοκρατία τῆς δεξιᾶς
στήν ὕπαιθρα

30.8 Καταστροηη τιῖιν ἐγκαταοτασεων τῆς ἐᾳημερίὸας «P013111:111» τῆς Λαμίας καί ξυλοὸαρμός
τοῦ ἐκὸότη της Π. Λάγὸα.

3.5.45 Ἐθνοφιῖλακες ὑπό την
ἀρχηγιά τοῦ ανθυπασπιστη χιι)ροφυλακης T061111 καταστρὲφουν τά γραφεῖα τῆς ἐφημερίὸας
«Ἐλεύθερη Ἀχαΐα» στην [712190.

13.5 Στη Λαμία σκοτιὺιέται ὁ
περιφερειακός γραμματὲας τοῦ
ΑΚΕ ὁικηγόροζ Σιλέλας. _‘

10.5 Ὁ Σούρλας σκοτώνει μέ
ρόπαλο ὁάσκολο οτη Σκοπιά
Φθιώτιὸας.

28.10 Στό Δουργούτι 0201113115101 6 X. Λαζαρίὸης καί τραυματίζεται ὁ Χρ. Κουχτσόγλου.

13.5 «Ἀπόὸραση» τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν ΕΑΣΑΔ Βόλου Γάκη
Παπᾱ ἀπό τίς φυλακές τῆς πόλης.

1.11 Μέ ριπές αὐτόματοιτραυματίζονται στήν Καισαριανη
οἱ Καραμπέτ Μανουγκιάν, Κ.
Κερόγλον καί A. Πεξεᾳάνας.
3.11 ~13116901111 τῶν Χιτῶν Τ.
Τριαντάᾳυλλον ’καί Μαστράκουλου 0112 γραφεῖα τῆς ΕΠΟΝ
Παγκρατιόυ.
3.11 2([01'90 016 λαιμό ὁέχεται 6 A. Λεγακης στήν Κοκκινιά.

19.5 r0 Γάκης ἐκτελεῖ τό χιι)ρικό Γ. Καραμπότσο στό Βόλο.
22.5 Ἀπαγωγη τοῦ πρώην λαϊκοῦ ὅουλει·τῆ Βελλόπουλου ἀπό
ἐθνοφύλακες στη Λαμία.

1.12 Κακοποιεῖται στό Néo
Κόσμο ὁ Ἀλ. Κατσαρός.

15.12 Τραυματίζεται στην ὁὸό
Κιλκίς 6 I. Νικολόπουλος.

19.12 Ράόὸοι ὸυναμίτιὸας ρίχνονται 0112 γραφεῖα ΕΠΟΝ Πειραιᾶ ἀπό τούς F. Παύλου καί A.
Καρπούζη.
15.1.46 Στη Νὲα Ἰωνία 6 K.
Ἰωσηᾳείὸης σκοτιὺνει τόν ΕΠΟΝίτη Ι. Παναγιιυτίὸη.

23.1 Στό καᾳενεῖο Παρλιάρου
τοῦ Πειραιᾶ σκοτώνεται 6
Ἀνάργυρος Φαροιὸάκης.
24.1 Στην Καλλιθιὲα οκοτώνεται
6 Ἀριστ. Μανουλάκης, στέλεχος
τοῦ ΚΚΕ. I
31.1 Σκοτώνεται στό Περιστερι
6 X9. Διὸάοκαλος.
1.2 Στη ὸιασταύριι)ση Κηφισίας καί Εὐρυτανίας οκοτιὺνεται
6 B. Μαραντινός.
7.2 Σέ καᾳενεῖο στη Βέικου 6

25.5 Ἡ συμμορία Καλαμπαλίκη σκοτώνει στή Γλώοσα τῆς
Σκοπέλου μέ ραὸὸισμούς τούς Π.
Φλῶρο καί Δ. Καριτζιάὸη, ἀφηνοντας ἡμιθανεῖς ἄλλους 15.
26.5 Ἐπιὸρομη τῆς μοναρχικῆς
συμμορίας Βουρακη στή Νὲα
Μαγνησιά Φθιώτιὸας. 3000111.ζονται 30 κάτοικοι.

6.6 ‘E0v001’11011g στα Γιάννινα ὅιάζουν τη ὁασκαλα Νίκι
Θεοφάνους καί σκοτώνουν το
συνάὸελφό της Μιλτ. Κυριάνη.
13.6 Ἐθνοηύλακες καταστρέ(Ῑουν τίς ἐγκαταοτάσεις τῆς ἐφημερίὸας «Ἐλευθερία» στή A1291—
σα.

19.6 Ἀποκαλύπτεται ὅτι 6
ιἰπουργός Γεωργίας Κουτσομητόπουλος χορηγεῖ ὸιυρεάν ’δενζινάροτρα στούς ἄντρες τοῦ Σούρ10.
24.7 Ἐασαὸίτες σκοτώνουν
τούς Π, Παπανικολαου καί Ε.
Παπανικολάου στίς Καρυὲς Λάρισας. _
17.8 Οἱ μοναρχικοί F. Γιαλοιῖ’ρης I. Γιαλούρης καί Κ. Γιαλούρης κακοποιοῡν οτην Τιθορέα

15.9 Στήν Κάτω Γατζέα Πηλίου οἱ Ι. Κακλαμάνος καί A.
Κονὸαράς σκοτώνωιν 4 χωρικούς, κουρεύουν ὁυό γυναῖκες
καί ὅιάζουν τρίτη.
10.9 Τραυματίζεται οτόν "Ayta
Πέτρο Κυνουρίας 6 B. Κοΐνης.
20.9 Περίπολος πυροὸολεῖ καί
σκοτώνει στό Κερατσίνι ·τόν
Ἠλία ’Λ αμπρινίὸη.
22.9 Οἱ ἐθνοφύλακες [7. Πολύζος, K. Καραπάνος, Ε. Φιυτιόυ κι
ὁ 2. Μάρκης σκοτιὺνουν στήν
Ἀμφιλοχιά τόν Α. Μακρυπίὸη.

22.9 Ἡ συμμοριά Βουράκη
μπλοκάρει τήν Ἀμᾳίκλεια
27.9 01r (ὶγροᾳῑὺλακες I. Θεοχάρης καί Π, Πέπας ληστεύουν
στα Μέγαρα τόν ζωέμπορο Κ.
Ἀποστολόποι·λο.
20.9 Ἐπιὸρομη τῆς συμμορίας
Καλαμπαλίκη στό τραῖνο Βόλου
-Μηλεῶν,
16.10 Σκοτώνεται στό Κεφαλόόρυσο Τρικάλιυν 6 Λ, Κατσακιώρης καί τραυματίζονται οἱ Α.
Παπανικολάου καί A. Μπερτές.

10.10 Ἐπιὸρομη στό τυπογρα([εῖο τῆς «Ἐλεύθερης Ἀχαΐας»
οτην Πάτρα. Σκοτώνεται 6 N.
Σπυρόπουλος.
19.10 Στη ὁιάρκεια τῆς κηὸείας
τοῦ Σπυρόπουλου ἑπέμόαση τῆς
αστυνομίας μέ ἀποτὲλεσμα τό
([όνο τοῦ Γ. Ἐλευθεριάὸη καί,
ἀπό ὲκπυρσοκρότηση τοῦ ὅπλου
του, τοῦ ἀστυφύλακα -Μπιλεζώνη. Τραυματισιιοί καί πολλὲς
συλλήψεις.
26.10 Στην Κύμη κακοποιεῖται
ὁ Θ. Σπανός μόλις ἐπέστρεψε
(ὶπό γερμανικό στρατόπεὸο συγκὲντρωσης, 111900112 στόν ἐνωμοτάρχη F. Κουκούτση.

N. Σίντρα καί I'. Στουρναρᾶ.
0.12 Χίτες καί 6 ὑπενωματάρ-

χης Ἀὁαμόπουλος τραυματίζοιηι
στό Λουτράκι τόν Π. Πέτρου,
26.12 Μέ αὐτόματα καί χειροδομὸίὸες ὲθνοφύλακες καί χωροφύλακες τραυματίζουν ἁρκετούς
πολίτες στό Μεσολόγγι. Σέ Ëv—l
ὁειξη διαμαρτυρίας κηρύσσεται
24ωρη γενική ἀπεργιά στην πόλη.

26.12 Σκοτώνεται στό Ἡράκλειορ γιατρός Φανουράκης.
26.12 Σκοτώνονται· στην Κυπαρισιά οἱ Κ. Καππος, Π. Κάππος καί τυφλώνεται 6 Π. Καπερώνης.

1.1.46 Μπλόκο «Χιτιῖιν» στή
Μ ερτία A ακιυ νίας.
12.1 Σκοτώνονται στην Κα6άλα οἱ K. Καραγιώργης καί Π.
Ἰωαννίὸης, λιμενεργάτεςι

10.1 Χειροὸομόίὸα σκοτώνει
στό Μεσολόγγι τριά ἀὸέλφια
(Μελέγκος).
18.1 Ἡ χιυροφυλακη κακοποιεῖ
τά μέλη της τοπικῆς ἐπιτροπῆς
EAM 016v Ἀνθότοπο N01110κτίας.
20.1 rH μοναρχική συμμοριά
Μαγγανᾶ, μέ τήν ὑποστηριξη
ὁμοὶὸεατῶν της χωροφυλάκων,
καταλαμὸάνει για 48 ὧρες τήν
Καλαμάτα. Ἄρτια ὁπλισμένοι
καί μέ στρατιιυτικές στολές ἁπάγουν 150 κατοίκους, 0110111311011τας πολλούς ἀπό αὐτούς.

20.1 Σκοτώνονται στι) Χιό οἵ
Πίντος καί Μωράκης.
23.1 Στή Θουρία Μεσσηνίας
σκοτώνεται ὁ ὸικηγόρος 056611)ρος K0911111-

23.1 Στά Σπερχόια Μεσσηνίας
(ὶνακαλὺπτονται 112 πτώματα 4
Καλαματιανῶν.
24.1 Ἀνακαλύπτονται ἄλλα 14
πτώματα οτη Θουρία.
25.1 Στά Λεχιὺνια Πηλίου ἡ
συμμορία Καλαμπαλίκη σκοτώνει
τόν Ν. Καλομοιρόπουλο. I

29.1 Στήν Ἀμαλιάὸα κακο28.10 Βασανίζεται 0:16 τόν ποιεῖται 1216 τόν ἁνθυπασπιστή
χωροφυλακης Ἀθανασόπουλο ὁ
ἑνωμοτὰρχη ουνεργάτη τῆς Γκι·-,
'011210 F. 01011116101110 στούς K. Μακρῆς.
11.2 21111I Κατούνη σκοτώνεται
Μολάους ὁ B. Καλαμπόκης.
μέ γρονθοκοπηματα ὁ Ἀθ.
τόν Π. Φινέ.
31.10 Οἱ στρατιιῖιτες Κ. ΛαΜπούμπουλης από τούς Σπ. Καοπιάς καί N. Ἀργυρόπουλος πυ20.8 Ἐθνοᾳιῖλακες οτή Σπάρτη
φρίτσα, A. T0610 καί Ἀναστ.
82 Στήν ὁὸό Βουλιαγμένης ὁ
μέ ὁιοικητη τόν ὑπολοχαγό Βλα< ροόολσῦν καί οκοτώνουν τόν N.
Καλλίὸα.
στρατιώτης Θ. Κανέλλος τραυμανούση σκοτιὺνονν τούς Π. Μακε- Μπαλακούτα στη Λαμιά. Τραυ13.2 Μπλόκο στην Ἂμᾳίκλεια.
ματίζεται καί 6 Στυλ. K0901111τίζει τόν Εὐάγγελο Ἐλεφάκη.
λαράκη, Γ.· Μητρη, N. Βαστη, I.
τρος.
Σκοτώνεται 6 I. Παπαῖωάννου
Παπαλὲξη, Γ. Μαρινακο, Λ. Κυ11.2 Στην Ἱπποκράτους τραυκαί ξυλοκοποῦνται πολλοί κάριακάκο, A. Σαπουντζάκη, Σπέγιιατιίἰεται ὁ Ἠλίας Κουτσουμπός.
31 .10 Στοὺς ’Δ όλωπες Εὐρυτατοικοι.
κο, Δ. Τροχάτο, I. Πετροπουλάνίας κακοποιεῖται ἀπό 1109011111Ι 4.3 Τραυματίζεται ὁ Ἀριστ.
κη, A. Καλοειὸη, A. Τούμπουρα
13.2 Σκοτώνεται οτη Βέροια ὁ
-λακες ὁ Ἠλίας Αὐγέρης,
Μελεμενός.
Κ. Παπαὸόπουλος, στέλεχος τοῦ
7.3 ΝαῦτεςΙ εἰσόάλλουν 010 καί Στ. Παρογιάννη.
15.11 Τραυματίζονται οτή
22.8 Σκοτώνεται στόν Ἅγιο
Χαλκίὸα ἀπό τόν ἐνωμοτάρχη
γραφεῖα ΕΠΟΝ Κοκκινιᾶς.
13.2 Στήν Ἵστιαία 091011111101120.3 Στό καᾳενεῖο Παντελίὸου
Θωμᾱ Βοιωτίας 6 N. Βουγιέσης.
Μινιυτάκη οἱ -Δ.“ Γιαννακούρας
101 οἱ X9. Εὐαγγέλου καί Ἀθ.
καί Λιαρόπουλος.
τῆς Καλλιθέας ὁ ναύτης F. Ἀγά23.8 «XI-15;» 016 αστυνομικό
Κουόέλης.
τμῆμα Λιόαὸιᾱς κακοποιοῠν τήν 15.11 Μπλόκα χιτιῦν στην Κοπιος σκοτώνει τόν Σάόὅα Καζαν-,
Κατίνα E. K1210.
ρινθία.
26.2 Στην κεντρικη πλατειά
τζῆ. Ι
στὰ Γιάννινα σκοτώνεται ὁ 6(220.3 Ἐπιὸρομὲς τῆς «Χ» στα
24.0 Ἐπιὸρομη της συμμορίας
30.11 Στόν ’Ἀγιο Εὐόοιάς ἡ
σκαλος ,Ιιντέρης Δοὺλης, ἀξιωγραφεῖα τοῦ Ἐλληνοσοόιετικοῦ, Σελεμέτη στό Ζαρκο Καρυστίας. μοναρχική συμμοριά Βελὲντζα
Κακοποιοῦνται πολλοί κάτοικοι.
Ιιιπλοκάρει 16 χιιιριό καί κακο- ματικός το 1‘- ΕΛ ΑΣ.
στό Κερατοιίἰ καί τη Χαραυγη,
ποιεῖ κατοίκους.
26.2 Ὁ X. Περὸίου σκοτιὺνει
Τραυματίζονται σί X. Κουτσου27.8 Ὁ εἰσαγγελίας τοῦ Πύροτην Τρίπολη τήν Κλειώ Δεληόο30.11 Στό Βόλο μοναρχικοί
γου ουλλαμόάνει τόν ἐπικηρυὅέλη, Π. Κουτσογιαννάκη, Π.
γμένο «Χίτη» X. Μποιιρζούνη
σκοτώνουν τόν A. Κοντοὸα. ριᾶ.
Μαυριὸόγλσυ καί Τάσος 21:60’ἐνῶ ὸιαοκὲὸαζι· μέ 11160100110
26.2 Στή Μελίκη Βέροιας σκο1.12 Στό Ξηρόμερο πυρποοτίὸης. _ I
ὑποτίθεται, · λοῦνται 3 οπίτια καί ἁρπάζεται
τώνεται ὁ Ἀριστ. Μελιτζανάς.
10190111110217; :101’1,
30.3 Ἔρευνες ἀστυνομικων στα
τόν καταὸίιιικι·, Τό ἴὸιο 6912611 6 κοπάὸι ἀπό 38 1966010.
γραφεῖα τῆς ΚΟΑ τοῦ ΚΚΕ και
6.3 Ἐθνοηιῖλακες καταστρέφουν στη Λευκάὸα τά γραφεῖα
στό Ἐργατικό Κέντρο. 2090.1110: Μποιρζοιῖνης «ὁραπετεύιί» καί
- 5.12 Ὁ λοχιάς Γ. Σκαόογιάνσκοτώνει καί τούς 13 μάρτυρες
νης σκοτώνει 0112 Γιάννινα τούς τοῦ ΚΚΕ, τῆς ΕῙΙΟΝ, τοῦ EAM
τέσσερις τραυματίες σέ συμπλοκη
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κι ἕνα χορευτικά κέντρο.
7.3 Στήν Ἀμαλιάόα ὅασανίζονται ἀπό Χίτες οἵ Κ. Ἀποστολόποιιλος, I. Γκιώτης, I. Λάρμας
καί Ν. Κυπριώτης.

9-3 Μοναρχικοί σταματοῦν
τραῐνο, κατεῧάζοιιν ἀπ’ αὐτό
πολλούς ἑπιόάτες καί τούς ξυλοκοποῡν. En} συνέχεια τούς
παραὸίνουν στό ὸιοικιΙτή χαιροᾳυλακῆς τῆς περιοχῆς, πού
παρακολοιιθοῡσε τό θέαμαζ ὁ
ὁποῖος καί τούς σιιλλαμόάνει.
11.3 Στά Λεχώνια ἐκτελοῦνται
άπό τόν Καλαμπαλίκι] 01' Ν. Νανόπουλος, E. Καρκαλάς καί Ἀντ.
Ζαχαράς.
11.3 Στόν Μελιγαλᾶ 0x01113116ται ό Α. A. Κανελλόπουλος.
11.3 En} Λάρισα ’ὁ Γ. Ἀθανασιόυ (mon/n'a τόν Χρ. Μπίκα καί
τραυματίζει τά ὁνό (ὶὸέλφια του.
16.3 Ὁ Στεᾳ. Γουὸής σκοτώνει
στήν Ἀρεόπσλι] τόν Π. Κουκάκη.

29.3 Στήν Πύλο σκοτώνεται ὁ
I. Λεὸἑντης.
29.3 Χιιιροᾳύλακας ἀποπειρά011115 νά σκοτώσει τό νομάρχι]
(Ιὶωκίὸας Βασιλόπονλο στῆν
’Άμφισα ἑπειὸή ἧταν ἐμπόὸιο
στήν (Sm/121110011 τῆς «X».
30.3 Στήν Ἠλέκτρα Μεσσηνίας
σκοτιὺνεται (ιπό 111 συμμοριά
Τσὲκερι] ὁ Π. Away/11111016101120;
31.3 Στήν Κρύα Βρύσι) σκοτώνεται ὁ Κνρ. Καρτσίὸης καί
τρανιιατίζονται σι’ I". Κατσικαὸέλης, A. M11/I1111112; καί K. Κιιριμλί011;.

31.3 Στό ρέμα Ἁνὸρομονά011190 101" Μελιγαλά ὅρι’σκονται
τά πτώματα τῶν Κ. Σὸουρέα,
B110. Νικολόποιιλοιν, l. Νέζι] καί
E. NED];

Τραυματική ἐμπειρία τῶν
νόμων
4.2.45 A. Καλογιιιός.’ 10 χρόιία (‘A 011111)
5.2 A. Aﬁn/5'91]; I7. Μόνος, Α.

Μπαρὸῆς, Ε. Μενεγάτος, ΜιχΜονέὸας.· Θάνατος (Ἀθήνα)

12.9 A. Πάγκαλος.’ Ἰσόὸια
(Ἀθήνα)

12.3 Μενεγάτος (σέ όεὺτερο
ὄαθμό).· 8 χρόνια (Ἀθήνα)

5.6 I. ΚουκούτσιῙς, Π. Τζογανάκης, Στ. Λιόλιος, Β. Μακαρώνας, Ζ. Λιόλιος, Θ. Ταμπακόπουλος· Θάνατος - Ι. Κεφαλάς, Χρ.
Λουριτζής.· Ἰσόόια - N. Ταμπακόπουλος; 20 (Ἁ θήνα)
14.6 K. Γερανταλής, Σ. Δέντας,
Π. Κουφάκης, Π. Πατμανίὸης, A.
Κούνουπας.· Θάνατος- I. Πράτικος, M. Ἁλμυρός· 20 (Ἀθήνα)
14.7 A. Μαμάης, Π. Πολυχρονιάὸης, Σ, Περιὸόλας, Χρ. Συμεωνίόης, Σ. Τοὸάτογλου, M.
Βεντίκος, Μ. Γ άὸας, Λ. Ἰγνατίὁης, Στ. Καπαρέλης, Σπ. Καπαρέλης, Σ. Μονὲας.· Θάνατος - Θ.
Ξηροτάγαρος, Θ. Προὸρομίὸης,
Γ. Ἀρχοντόπουλος, Π. Ἀλεξανὸρίὸης, X. Ἰατροῡ, I. Τσουπίὸης,
Σ. Πλιάνθος. Ἀ. Ἀραώνης, Μ.

27.10 Σκούρας, Στεριόποιιλος.’
4 - Καραμιχάλης.’ 3 - Μαργαρίτα
Κωτσάκι].· 2 (Λαμιά)
9.11 N. Μεθανι’της.· 20 (Ἀθήέ
να) .
18.12 Λ. Ἐπέογλου, Γ . Γ κίκας.’
Θάνατος - Σ. Λόκαλης.· 12
(Ἀθήνα) s
28.12 Γ. Τσαγκαράκης.· Ἰοόὸια
- Γ. Κυριακάκης, X. Θάνος, Δ.
Ζώγας, Οὐρανιά Φίλη, Π. Παπαγιαννόπουλος, Α. Λειόαὸάς, B.
Γεωργιόυ, Α. Ταμπάκης, A. Γραλιτσάς, Τ, Μαριῶρος.· 20 - H.
Δεργιαννῐτης, Ε. Ράλιας, Β. Δημόπουλος; 10 - Α. Ἰωαννι’ὁης.’ 3
(Ἀθήνα)
12.1.46 A. Δούγκαρης.· Ἰσόὸια
- A. Δεὸόλης, A. Σωτηριάὸης, N.
Σφακιανάκι]ς.’ I5 (Ἀθήνα. Γιά τό
φόνο τοῦ πράκτορά τῶν SS Π.
Ἀὁαμόπουλοω

Ἠ ἀφασία τοῦ συστήματος
16.5.45 Σέ ὁιαθεσιμότι]τα 01'
καθηγητές Σόῶλος, Κόκκαλης,
Ἀγγελόπουλος καί Γ εωργαλάς.

19.5 Παύεται ὁ καθηγητής N.
Κιτσίκης.

9.9 I. Κανόνης, Μιλτ. Μπαρούτσας.’ 20 (Ἀθήνα)
9.9 E. Μανὲτας, Ἀλ. Κουρσάρος.· Ἰσόὸια — I. Τσουραντζῆς.·
20 - E. Τσιμικάλης.· 12 - Γ. Διαμαντόπουλος, Γ. Χριστοφής, Σ.
Δασκαλόπουλος Θ. Μελισσάρης,
E. Γρίόἀς, Χρ. Φράγκου.· I]
(Ἀθήνα)
12.9 Ἀθ. Τάσος, Ε. Μακρι’ὁι]ς.’
Ἰσόὸια - K. Λουμπάκος.ζ 20 — Π.
Παντελής.· 15 μῆνες (Ἀθήνα)

20.6 Ὁ Γεώργιος Παπανὸρέου
τάσσεται ὑπέρ τῆς ὅασιλειάς.

23.6 Θάνατοι άπό πειίἀ στήν
”Ηπειρο.

17.3 Μονέὸας, Μπαρὸῆς (σέ
ὸεύτερο 506116): Θάνατος ΓΑθὴνα)

20.5 r. Ρέκανος.· 18 - X. Μα91’1111ç: 8 (Ἀθήνα)
30.5 Κυρ. Καλογιάννης, Ι.
Τσοπανάκης, Σαὸιά Παπαὸοπούλου.· Ἰσόὸια - K.
Σακαλής.· 20 (Ἀθήνα)

19.6 Θάνατος τοῦ ΑΡΗ στά
Τζουμέρκα.

26.5 Τό ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν μέ ἔγγραφό του «παρακαλεῖ»
τό ὑπουργεῐο Στρατιωτικῶν νά
«περιορίσει 11} ὁραστηριότητα»
τῆς ἐθνοφυλακῆς Χαλκιδικῆς
γιατί ἀποτελεῖ «κράτος ἐν κρά151».

29.5 Ἀπολύεται ὁ ὁήμαρχος
Πειραιᾶ Π. Ντεντιὸάκης.
9.6 Ὁ Στυλιανός Γονατάς
τάσσεται ὑπέρ τῶν «ἀντιδράσεων» τῶν «ἐθνικοαοόνιυν».

29.9 Σέ ἐφαρμογή τῶν «μέτρων
εἰρηνεύοεως» τῆς κιιόέρνιωης
Βούλγαρι] ἀπολύονται από τίς
φυλακὲς ἄτομα 7 (ὁλόγραφας 5'11101/).
19.10 Τό ὑπουργεῖο Στρατιωτικῶν τιμωρεῖ μέ 50 μέρες 11112.12—
κιση τούς ἀνθυπολοχαγούς Ὀὸ.
Κετσέκογλου καί Π. Φραγκάκι]
ἐπειὸιὶ «πήραν μέρος καί 51171601σαν 11} ὸιάλυσι] συλλαλητήριου
τῶν μοναρχικῶν».

20.10 Ἕνας ἀρχιμαντρίτης (ὁ
Σ. Συμεωνίὸης), ὁ ἀρχηγός τῆς
Ἁστιινομιάς Πόλεων Ι. Βασιλόποιιλος καί ὁ ἀστυνόμος Π.
Γιῑωργακόποιιλος καταὸικάζονται «ἐπί ἐθνικῇ ἀναξιότιμι».
9.11 Δραπετεύει στό ἑξο)τε-»
ρικό ὁ ιῖπόὸικος ὸοσίλογσς Πεζάς
μέ κανονικό ὁιαὸατήρισ £5100μένο μέ ανοχή τῆς Γενικῆς
Άσφάλειας Πειραιᾶ.
27.11 Τό ὀικαστήριο ,ὸοσιλόγιον ἀπαλλάσσει τόν αρχηγό 1111ναχοκινήτοιι Ν. Μποι·ραντά.

1.1.46 Παραιτεϊται ὁ νομάρχης Εὐριιτάνιάς I". Σταμάτης.
9.2 Ἀποκαλύπτεται 00017.0γος ὁ εἰσαγγελέας τῆς ὑπηρεσίας
διώξεως ὁοσίλογων I. Κωστόποιιλος]
12.2 Τό στρατοὸικεῖο Καλαμάτας ὸικάζει τούς μοι’ραρχο Χριστοὸούλου καί ἀνθυπασπιστή
ψεσσόποιιλο «ἐπί σιινεργεία εἰς
στάσιν» (ὄοήθησαν τύ συμμοριά
Μαγγανᾶ στά γεγονότα τῆς Καλαμάτας).
12.2 Ἀποκαλύπτεται ὅτι ὁ
γέιυπόνος Βρεττάκος τοῦ ὑπουργειόυ Γ ειυργιάς ὸιιὺκεται ὡς
ὑπεύθυνος 35 φόνων ὸιμιοκρατικῶν πολιτῶν στιὶ Σπάρτη κατά
τήν Κατοχή.

Τά σκίτσα εἶναι ἀπό τό ὄιόλιό «CLASSICAL LANDSCAPE WITH FIGURES» τοῦ OSBERTLANCASTER(/101'01'110,1947).
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Kai «ὀλίγα» περὶ δοσιλόγων

Σπύρου K. Θεοδωροπουλου

«ΑΠο ΤΟ ΔΟΓΜΑ TPOYMAN
ΣΤΟ ΔΟΓΜΑ XOYNTA»
Ο
Ἡ «nag Ἀμερικόινα» οτραγγαλίζει
τήν Ἑλλάδα
Ο
“Ολοκληρη ἡ ἀλήθεια για τήν ἁμερικοινοκροιτία

πού κυριάρχηοε οτά ἐοωτερικόι τῆς Ἑλλάδος,
ἀπο το τέλος τοῦ πολέμου ὥς οήμεροι.

-ΑΝΤΙ

Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ εἶναι ἕτοιμος
Προοτὲθηκε οτούς ἄλλους τρεῖς καί περιλαμὸάνει τά τεύχη 36 ἕως καί 48 (α’ ἑξάμηνο
τοῦ 1976). Διατίθεται ἀπο τά γραφεῖα μοις
μὲ 300 ὃρχ.

20.5.45 Καταὸικάζονται σέ
θάνατο οἱ Ε. Κατωερίτης, Κατίνα
Κατωερίτη καί Λ. Κωνᾶταντινίôuç. .

13.6 Καταὸικάζεται σέ θάνατσ
ὁ Ε. Ἀιάγιίυστόῖιουλος.
3.7 Καταὸικάζονται οἱ Γ. Χαὄίνο σέ 8 χρόνια καί N. Χαὸίνο
σέ 6.
22.7 Καταὸικάζεται ὁ παιδαγωγός Μιχ. Παπαμαῦρος (6001’λογος κατά τούς σπουὸάρχες
μας) σέ 6 1/2 χρόνια καί ὁ E.
Παπαντωνόπουλος σέ 16.
5.8 Καταὸικάζεται ὁ συνταγματάρχης χωροφυλακῆς Ἐμμ.
Ἱερωνυμάκης σέ 9 χρόνια κι ὁ Σ.
[7610)]; σέ 5 NZ.

11.8 Καταὸικάζεται ὁ Χρυσ.
Βαὸἑας σέ 18 χρόνια.
12.8 Καταὸικάζεται ὁ N. Kaνελλόπουλος ὸίς σέ θάνατο καί ὁ
l. Μπούκλας σέ Il χρόνια.
19.8 Καταὸικάζεται σέ θάνατο
ἡ Σίτσα Καραϊσκάκι] (νά τή χαίρονται οἱ πνευματικοί μας ἄν·
θρωποι καί σήμερα) καί ἡ
clés/km} της Νίκη σέ ὁι·ό χρόνια.

22.8 Καταὸικάζεται ὁ Π. Mnéνος σέ 20 χρόνια.
22.9 Καταὸικάζεται ὁ συνθέτης
I. erragiomlg σέ 12 χρόνια.

μελὲτιμ
τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου, μέ ἀναλυτικές καί
ἀποκαλυπτικὲς ἓρευνες
τῆς σύγχρονης ἱστορίας μσς καί τῆς Ἀντίστασης
τῆς οἰκονομίας, τῆς παιὸείας, τῆς κοινωνικῆς ζωῆς
τῆς ὁιεθνοῡς ἐπικαιρότητας
τῶν προόλημάτων ἰὸεολογίας καί τῆς πνευματικῆς
ζωῆς

30.11 Καταὸικάζεται ὁ Ε.
Χόνὸρος σέ ι’σόὸια.

16.12 Καταὸικάζεται ὁ Π. Κεφὰλας σέ I5 χρόνια.
1.-1 Ἀποᾳυλακίζεται μέ ὄάση
τό νόμο «περί ἁποσυμφορήσεως»
ὁ Μιχαλέας (εἶχε καταὸικαστεῖ σέ
20 χρόνια ,ιιὲ τήν (Mada-Adu—
που). ,

4.1 Ἀθωιὺνεται ὁ Γ. Βασιλειαὸης τῆς ὁμὰὸας Παρθενίου
(ἀπό τούς ἑκτελεστὲς τῆς Ἠλέκτρας Ἀποστόλου).
17.1 Καταὸικάζονται οἱ Ἀχ.
Κιυι’σταντιιί’ὁη; σέ l5 χρόνια καί
ΚὈρν. Κωνσταντινίὸης σέ 10.
27.1 Καταὸικάζονται οἷ Δ. I.
Κυπριώτης καί Κοιῖλα Μπαμπανιώτου σέ 15 χρόνια.

12.2 Ἁθωώνονται οἷ αὸελφοί
Καμιλιέρη. ·
24.2 Καταὸικάζεται ὁ Δ. Νικολαρεΐζης σέ 5 χρόνια (ἰσχύει ὅ,ῑι
καί γιά τήν Καραϊσκάκη).

1.3,Γ Καταὸικάζεται ἡ Ἀλεξάνὸρα Κατοαροῡ σέ 6 μῆνες.

17.10 Καταὸικάζεται ἡ Φλωράνς Καφταράκη σέ θάνατο.

7.3 Καταὸικάζεται ὁ Νικ.
Bound/h]; σέ θάνατο στήν Ἕὸεσα.

29.10 Ἀποφυλακίζεται μέ ὸικαστική πράξῃ ὁ ὁιοικητής
ΣΠΑΠ στῆν Κατοχή Παπαλεονάρὸοιν.
4.11 Καταὸικάζεται ὁ N. Παὅετόπουλος σέ 6 χρόνια.

16.3 'O (διερμηνὲας τοῦ Σιμάνα
N. Ἀντωνὰκος καταὸικαζεται σέ
5 1/2 χρόνια.
19.3 Καταὸικάζονται οἷ N.
Τερζόγλου σέ 15 χρόνια, Σόλων
Ραπτακης σέ 4, Δ. Παπαγιαιψάxi); σέ 2, Γ. Πάγκαλος σέ 4, I.
Καρὸἡς Ι καί Ι. Χατζάκης 7 μῆιἐς.

18.10 Καταὸικάζεται ὁ Ἀθ.
Σὸἑλτσος σέ ι’σόόια.

14.11 Τερματίζεται ἡ (51'741; τῶν
στελεχῶν τῆς Εῐὸικῆς Ἀσφάλειας.

Οἱ τόμοι τοῦ «ANTI»; πανόδετοι, μὲ πλήρη
π ίνακα περιεχομένων προσφέρονται γιά τή

16.11 Καταὸικάζονται οἱ μοναρχικοί τρομοκράτες τῆς Στυλίὸας λοχίες I. Μαργαρίτης σέ 4
μῆνες καί Ι. Αὐγέρης σέ 2 μῆνες...
28.11 Ἀθωώνονται οἱ 600Moγοι Γ. Γκὲρτσος, Θ. Γκὲρτσος, Α.
Λαπας, Δ. Σίνης. Θ. Σάμουελ.

8.3 Ἁθωώνονται τά μέλι) τῆς
ὁμαὸας ΚόόεριΙ.

Μια οιειικρίνισης η επαναληψη τοῦ ριἰματος γίνεται ἐπιὸιί
no. ἔπρεπε ὅλοι ὅσοι ὑπηρέτησαν τόν ἐχιιρο να καταοικαστοῠν
οῡσιαστικα καί - τό κυριώτερο - να ὲκτίοουν την ὅποια ποινή
τούς ὲῖιέὁαλε ἡ «ἱσταμένη» δικαιοσύνη. MÉ τη Συντακτικιί
Ηραξη 6 της 25.1.45 κατι τὲτοιο προόλεῖιοτοιν ἀλλά δὲν τηρηHum: οὔτε ἀπο τούς εμπνευστὲς της. ’Ἀλλιιιστε ὁ Θ. Πίυχκαλος
εἶχε ἤδη δηλώσει από τίς 9.4.45 στή δίκητιῖιν οοσι’ὶ.ο·,ἰι·νὑπουργιῑιν πάις ὅλοι τους «εἶναι ἄξιοι της τιμῆς της πατρίδος».
Ὁπότε δέν συντρέχει λόγος ανηουχίας ἄν συναντήσετε καποιον σημερα οτο «Κολυινακι-σὲτ». Μόνο ἕνας ἀριθμός αρκεῖῑ
Ο Ἀπὸ 1.1.46 ὥς 6.4.46 (ὑπουργὸς Δικαιοσύνης ὁ Γειῖιργιος
Μαῦρος) ὲκὸόιῠηκαν 655 ὃουλεύματα για οἰκονομικοὺς συνεργάτες τοῦ ἄξονα. Ta 601 ἀπό αὑτά ἦταν α π αὖ. λ α κ τ ι κ (ἰ.
Συμπερασματικα μποροῡμε νά κατανοηοουμε τόν «οἷονεί»
ἐπιθετικο πολεμο τοῦ Δεκὲμὸρη, ὅπως καί τήν ἀνάγκη ἐπιὸῐιιισης τιῖιν δημοκρατικιῖιν πολιτῶν πού τοὺς ἒσῖιρωξε στὸν αμυνν
τικό ξεσηκιιιμό τοῦ Λιτόχωρου, χωρίς ὃὲὂαια να ἐνστερνιίόμαστε τη μακάρια a.me πιῖις εἶναι δυνατώ ἕνα «αριστερώστρο(ς ο» λαΗος να ισοηαριστεῖ μέ ἕνα «δεξιοστροηο». Θα προκειται πάντοτε για δυο lam]. Τό ορΗο της ἱστορίας εἷναιῑ
O Oi l3 νεκροί καί S-l ἐξακριὸιιιμὲνοι τραυματῐες Ἀθηναῖοι.

O ΟῙ 9N νεκροί καί 72 τραυματίες της ὑπαίθρου από την
τρομοκρατικη οραση της δεξιὰς.
Βὲὃαια οῖ αριΗμοί δέν εἶναι ὁριστικοί. μήτε τα στοιχεῖα πὶ.ιίρη. Ἀπλα, αὐτα ἔχουν ὅιασωυεῖ μέσα στῐς στηλες τιῖιν ὲη Inn-13f»
διιιν τῆς ἐποχης - μοναὸική πηγή τοῦ ῖιαρατιανιιι καταλογου.

. Ι“. Παναγιώτου
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ἰσότητα στήν Κατσπῐεση
ΤΟ ΣΧΙΞΔΙΟ
ΝΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ,
ΣΤΡΑΤΙΞΥΣΗ
ΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
T0 ἄρθρα αὐτό εἶναι μιά συλλογική ἑπεξεργασία ἀπόψεων
πάνυ) στό θέμα τῆς στράτευσης
των γιιιάικων.

ΓΡΑ (ΡΤΗΚΕ ἀπό μέλι] τῆς
Elli/mm}; ΚΙΝΗΣΗΣ 1 ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΓΥΝΑ ΙΚΩΝ.
,ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για τή στράτευση
τῶν γιιναικιῖιν παρουσιάζει ῖὸιαίτερο ενὸιαηέρον. αηοῡ (Ηγει δύο πολύ σημαντικά θέματαῑ.
O τό (ὶέμα τοῦ στρατοῦ

τούς κανόνες λειτουργίας τοῦ κρατοῦντος συστήματος. ἔχει ἀνάγκη ἀπό μιά
συγκεντριιιτική ὁομή. ὅπου ὑπάρχει πλήρης ἱεράρχηση στοχιιιν, προσώπων καί
ἁρμοὸιοτήτιην. («ὁρκι’ζομαι ὑπακοήν
εις τούς άνιιιτέρους, νά εκτελιῖι προθύμως
καί ἄνευ ἀντιλογίας τάς διαταγὰς των
...»), κ(ι()ιίις καί πλήρης προσχεὸιασμός
πιΗανιῖιν ἐνεργειῶν παρέμὸασής του.
Στήν Ἑλλάδα. ὅπως καί σέ άλλες χιῖιρες ὅπου ὑπάρχει κρατικομονοπιιιλιακός

επιόαρύνοντας σέ πολὺ μεγάλο ’ὅαθμο
τόν προυπολογισμό - μέ τή. μονιμη Ôlκαιολογία ὅτι μάς προστατεύει άπό κάποιο ([ανταστικο ἤ πραγματικό εξιιιτερικό εχῐιρο, καί νά ὲπεμὸαίνει ἄιιεσα "
O τό Οέμα της εξῐοωσης τῶν δύο qüστήν καΗιΙμερινή ζιιιή ἐλέγχον-ταςΙ μιά
λων.
σειρα επιστημονικές i] τεχνικές ὑπηρεἯταν (Ivor/c6 λοιπόν νά προκαλέσει
σίες καί ἔχοντας ὃικά του μέσα ὲνημέριιιδιάηορες άντιὸράσεις καί επιὸάλλεται
σηςῑ ραὸιοιμιινο, τηλεοραση κ.τ.λ. Ταυνά άκουστοῡν ὅλες οῖ ἀπόψεις καί ἰδιαίτόχρονα, ὄντας 6 μοναδικός ὀργανισμώς
τερα τιῖιν ιςσρέιιιν ἐκείνων που τό θέμα
που ὃιαΗέτει τά κατάλληλα μέσα, 6
’καπιταλισμός mm ἀπό ξένη εξάρτηση. στρατός κ(ιτορΗιῖ)νει μέ τή ὃοήΗειά του
τούς αη ορά πιο ἁμεσα.
ὅπου ή ισορροπιά των κοινιιινικιῖιν ôoσε καταστάσεις ανάγκης ἤ μέ τήν καταμιῖιν,
εἶναι
εὔυραστη,
ἀᾳοῠ,
μέσα
στ’
ἆλΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΙΞΨΙΞΙΣ ΓΥΡΩ λα, δέ ὃασίζεται σέ μιάν έσιιιτερική οἱκο- σκευή ὁημοσιυιν έργιιιν κ.τ.λ., νά συγκαλύπτει
τόν
κατασταλτικό
του
ρόλοκα(
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ
νομική ευημεριά. ὃημιουργοῡνται πρόσνά κερὸίίει τήν εμπιστοσύνη κάποιας
Hero: κίνδυνοι γιά τήν ἴδια τή σταθερόμερίδας πολιτῶν. ’
Ὀ στρατός εἶναι ἐπίσημα ὁ’([ύλακας
τητα τοῦ συστήματος. Καί ἐπειδή ἡ ôtaὉλόκληρη f] συνοχή τοῦ στρατοῐ1 στητῆς ἐυνικης άνεξαρτησίας καί ἀκέραιό(ιύλαξη τοῦ συστήματος εἶναι ἀπαραίρίζεται 616 σιῖιμα τιῖιν μονίμιιιν ὅαθμοτητας της χώρας, ταγμένος ν’ ἀντιμετιιιτητη προῡπόθεση γιά τήν παραπέρα κυ((ὁριιιν. Ἠ-ἐκπαιὸευσή τους ὅασιζεται
πίζει τόν ἐξιιιτερικό ἐχθρὸ καί νά προσριάρχιά ἑνός εὐρυτέρου πλέγματος ξένων στόν αντικομμουνισμό. στήν αποὸοχή ὅτι
τατεύει τήν πατρίδα ἀπό κὰθε ’ξένη επικαί ντόπιιιιν σιᾎιᾳερόντιιιν, τό κράτος εἷ- ἡ μοναδική εγγυηση γιά τήν ὁμαλή λειὂουλή. (((Ὀρκῐζομαι νά ([υλάττιι) πίστιν
ναι ὑποχρειιιμενο νά χρησιμοποιεῖ ὅλα τά τουργία τοῦ στρατοῐ1 εἶναι ή ῖεραρχία (6
μέσα, ακόμα καί τήν ανοιχτή ὃία, προεἰς τήν Πατρίὸα... νά ὑπερασπίζιι) μέχρι
πλήρης ὃηλ. ὃιαχιιιρισμός άνάμεσα στά
κειμένου νά καταστει’λει τόν εσιιιτερικό ἄτομα πού αποηασιζουν καί σέ κεῖνα
τελευταίας (gm/(60; τοῦ αἵματός μου τάς
ἐχίιρό. Γιά τήν καταστσλή αὐτή ἡ-προσσημαίας. νά μή τάς ἐγκαταλείποι μηδέ ν’
που έκτελοῠν - τελικά οἱ άποᾳάσεις
([ορὸτερη ὀργανιιιμένη-ὁτίναμη εἶναι 6
άποχιιιριζομαι ποτέ άπ· αῠτιῖιν...»). Ἐπίπαιρνονται ενεξέλεγκτα άπο ἐλάχιστα
στρατός. 'H ἵστοριά εῖναι γεμάτη από
σημά πάλι, 6 στρατός εἶναι ὁ ἐγγυητής
ατσμαβ), κα()ιὶις καί στήν απσμὼνιιισή τους
παραδείγματα ὲπὲμῦασης τοῦ στρατοῦ
τοίΙ συντάγματος της χώρας. («Ὀρκι’ζοαπο τηιΙ κοινιιινιά τῶν πολιτῶν. Ἔτσι, ή
μαιῖ..ίιποτα“,ιι’1ν εις T6 σύνταγμα, τους v6- (ἀναηέροιιμε μέσα στ’ ἄλλα τά πραξικοσυγκεντριιιτική ὸομή τοῦ στρατοῦ καί ή
πήματα Παγκάλου. Κονὸύλη, Μεταξά.
μους καί τά ηιη([ ισματα τοῦ κράτους...» ).
ιὸεολογίά του ὸίνουν στούς μόνιμους
Παπαδόπουλου), ιἰπύ ὅπου γίνεται q αΓιά ν’ άνταπι)κρι’κέτ(ιι στά καθήκοντα
αξιιιιματικούς. ποί1 ἀποτελοῦν τή μειῶ
νερο ὅτι 6 ἔλεγχος του στρατοῦ εἶναι τό
που ὑπαγορεύονται άπο τό διπλό αὐτό
ψηᾳια. τή ὁυνατώτητα νά ἔχουν κάτω
κλειὸί γιά τήν επιὸολή ὸικτατοριιῖιν.
ρόλο του, 6 στρατός πρέπει νά εἶναι
ἀπο τόν ἔλεγχώ τους ολόκληρο 16 στοαἘπί πλέον. 6 στρατός εἶναι σέ (δέση νά τευμμ καί νά E)qu υλάσσουν ταυτσχρονα
αποτελεσματικός καί ἕτοιμος σέ κάθε
εηοὸιάζεται μέ ὅλα τά σύγχρσνα μέσα στιγμή γιά ὸράση. Ι“ι” αὐτό, σύμφωνα μέ

την ενότητά του.
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Μέ ὅάση τά παραπάνω, οἷ πολίτες πού
καλοῦνται νά ὑπηρετήσουν χωρίζονται
σύμφωνα με τά ([ρονήματά τους σε ἐθνικόφρονες καί μῆ, μέ τίς ἀντίστοιχες ἐπιπτώσεις, παρακολουθοῡνται άγρυπνα,
ὑποὸάλλονται σέ διαφόρους καταναγκασμούς καί σε καθημερινῆ πλυση ἐγκεφάλου μέ στόχο τήν έκμηδένιοη κάθε δυνατότητας κριτικῆς καί ἀντίστασης πού θά
μποροῦσε νά κλονίσει τό θεσμό του
στρατοῦ. Προι[αν(ῖ)ς δέν ουμμετέχουν σέ
καμιόι ἀπόᾳαση, ἀκόμα κι ὅταν καλοῦνται νά δώσουν τά πάντα γιά τήν πατρίδα, ὅπως συμόαίνει σέ καιρό πολέμου.
Ἀντίστοιχα, οῖ έᾳεδροι ἀξιωματικοί,
πού πλειοψηᾳοῡν σέ σχέση μέ τούς μόνιμους, θεωροῦνται κατιῖιτεροι καί μένουν
ἔξω ἀπό κάθε ἀπόᾳαση.

κατώτερες ὂαθμίδες τῆς ῖεραρχίας ἑνός
κατ’ ὲξοχήν ἀντιδραοτικοῠ μηχανιομοῡ.

TIATI ENA TETOIO ’ ε
ΝοΜοΣΧεΔιο ΣΗΜΕΡΑ

Τό νομοσχέδιο ἔρχεται σήμερα μέσα α’
ἕνα κλίμα συνεχοῦς κινδυνολογίας γιά
ἒναν ὲπικείμενο ελληνοτουρκικό πόλεμο,
ὅπου κάθε θυσία γιά τό στρατό, ὅπως
αὔξηοη τῶν ἀμυντικιῦν δαπανῶν, μεγάλη
διάρκεια τῆς στρατιωτικῆς θητείας τῶν
ἀντρών κ, 61.. παρουσιάζεται σάν ἐπιτακτική ἑθνική ἀνάγκη. Ἐδὼ ἐντάσσεταιί
καί ἡ προσπάθεια τῆς κυόέρνησης γιά
«ὀρθολογιστικότερη» ἀναδιάρθρωση τοῦ
στρατοῦ,
ἄμεση
σχέση
μέ
τήν
ὁποία
ἔχει
Γίνεται λοιπόν φανερό ὃτι μέσα οτό
τό
προκείμενο
νομοσχέδιο.
Μὲ
τήν
εἴσστρατό ἡ ἀνισότητα καί ἡ καταπίεση που
οδο τῶν γυναικῶν στό οτρατό, καί μάλιὑπάρχουν στήν κοινωνία εἶναι αὐξημένες στα «δι“ ἐκτέλεσιν ὂοηθητικῆς στρατιωστό έπακρο. Ὅτι ό στρατός, με τή διτικῆς
ὑπηρεσίας»,
διευκολύνεται
ἡ
μετάκαιολογία ὅτι ὑπάρχουν πάντοτε κάποια
ταξη
τῶν
ἀντριῖιν
σέ
πιό
«ἀποδοτικές»
«ὕψιστα ἐθνικά συμφέροντα», δέν ἐπιδέκαί
«ὑπεύθυνες»
θέσεις.
Παράλληλα,
μέ
χεται καμιά συνολικῆ ῆ ἐπί μέρους κριτήν
προοπτική
τῆς
πιθανῆς
μείωσης
τῆς
τική καί, ἀπομονωμένος ἀπό τήν κοινωἀντρικῆς
θητείας,
ἡ
κυδέρνηση
ἐλπίζει
νία, ὑπακούει κάθε ([ορά σέ κάποιες
νά
ἀμόλύνει
τήν
αυξάνόμενη
δυσφορία
«ἄνωθεν» διαταγές που τοῦ δίνουν τό
γιά
τῆ
μεγάλη
της
διάρκεια
καί
νά
ὄρεϊ
δικαίωμα νά επεμὸαίνει. “Ὀτι, τέλος,
τούς άντρες συμμάχους στήν εφαρμογή
ἀντιδραοτ-ικός ἀπό τόν ἴδιο του τόν
τοῦ
νομοσχεδίου,
δημιουργώντας
έτσι
καταοταλτικό ρόλο, ὁ στρατός ἐπιχειρεῖ
μιά
πλαστή
ἀντιδικία
ἀνάμεοα
οτούς
άντήν ῐδεολογική ἰσοπέδωση ὅλων ὅσων
τρες καί τίς γυναῖκες. ’
κατατάσσονται. ἀποσκοπῶντας στῆ δια·
Μέσα
στό
γενικότερο
πλαίσιο
τῶν
τήρηση τῆς δικῆς του ὁμαλῆς λειτουργίας
καταοταλτικιῖΝ
μέτρων
που
παίρνει
ἡ
καί κατά συνέπεια οτήν ὁμαλή λειτουρκυόέρνηση
ἐνάντια
οτούς
ἀγῶνες
τοῦ
γία τοῦ κρατοῦντος συστήματος,
λαοῦ (νόμος 330, ἰδιώνυμο κ. ά), μιά
Φυσικά, με τῆ οτράτευση τῶν γυναιῐδεολογικῆ ἰσοπέδωση τῶν γυναικῶν
κων, δέν πρόκειται ν’ ἀλλάξει τίποτα.
μέσα ἀπό τό στρατό μπορεῑ νά ἀποδεῖ
Καί α’ αὐτές ἐπιφυλάσσεται μιά ἀντίχρήοιμη, ῐδιαίτερα σήμερα πού οἱ γυναῖστοιχη μεταχείριση, ἴσως καί κάτω ἀπό
κες ἔχουν αρχίσει νά μπαίνουν ὅλο καί
χειρότερους ἀκόμα ὅρους, καθώς σέ μιά πιό μαζικά στῆν παραγωγή καί νά ἀγωκατ’ έξοχήν ἀντρική «ὑπόθεση» ὅπως ὁ ’νίζονται γιά τίς κοινές ἀλλά καί τίς
στρατός, οῖ γυναῖκες θά ὅρίσκονται στίς ῖδιαίτερες διεκδικήσεις τους. Παράλ-

οι I'YNAIKEZ KAI H BIA
τής ’Ἀννας Φωκᾱ
ΤΗΝ TEAEYTAIA Κυριακή του Νοέμθρη, τή νύχτα, μέσα στήν ὁμίχλη καί στή 6ροχή. δέκα χιλιάδες γυναῖκες - μικρά κορίτσια, νέες
καί λιγότερο νέες - διαδήλωσαν στή Ρὼμη έναντίον τῆς Βίας. Μιάς
Θίας ίδιαίτερης, σιωπηλῆς, Πού αἰῶνες τὼρα κυνηγάει τό μισό
Πληθυσμό τῆς γῆς, τίς γυναῖκες.
ΔΕΚΑ χιλιάδες φεμινίοτριες διάσχισαν τούς ἐρήμους δρόμους,
οτολισμένες μέ κορδέλες καί χάρτινα λουλούδια, φτερά καί ΠέΠλα, γιά ,νά υπογραμμίσουν - έκτὸς τῶν άλλων - δτι τὼρα Πιά τό
φεμινιστικό κίνημα έχει άλλάξει, δέν ζητάει τήν «ιέξίσωση» τῶν γυ-

ληλα, εἶναι γνωστὸς ὁ ὲηεδρικός χαρακτῆρας τοῦ γυναικείου ἐργατικοῦ δυναμικοῡ, που διοχετεὺεται σέ διάφορους
τομεῖς ἀνάλογα με τίς ἀνάγκες. 'H προοπτική, λοιπόν, ἀπορρόᾳησης ἑνός τμήματος τιῖ)ν γυναικῶν ἀπό τό στρατό ἐμφανίζεται σάν κάποια διέξοδος στό πρό6λημα τῆς γυναικείας ἀπασχόλησης.
Οἱ παραπάνω λόγοι, μαζί μέ τό γεγονός ὅτι γιά πρώτη ([ορά οἱ συζητῆσεις
γύρω ἀπό τό θέμα τῆς ἐξίσωσης τῶν δύο
φύλων παίρνουν σημαντικῆ ἒκταση (συνταγματική, ενδεχόμενη αναδιάρθριιιση
τοῦ οἰκοῃένειακοῡ δικαίου, αὐτόματο
διαζύγιο, πολιτικός γάμος, κά), δημιουργοῦν ευνοῖκό κλίμα γιά τῆν ἀποδοχή τοῦ νομοσχεδίου ἀπό τίς γυναῖκες.
Ἡ κυὸέρνηοη, συνδέοντας τό νομοσχέδιο μέ μιά ὑποτιθέμενα οοὸαρή ἀντιμετώπιση τιῖιν γυναικείιιιν προόλημάτων
καί έκμεταλλευόμενη τόν αὐξανόμενο
προόληματισμό γύρω ἀπό τά θέματα αυτά, παρουσιάζει τό νομοσχέδιο σάν ἕνα
ἀκόμα δῆμα γιά τήν ἐξίσωση τῶν δύο
φύλων. Ἐλπίζει ἔται ὅτι οἱ γυναῖκες δέν
θά ἀντιδράσουν, (111 οὐ δι(ι([ορετικά θά
μποροῡσαν νά κατηγορηθοῡν ὅτι ἐπιζητοῡν προνομιακή μεταχείριση, ενιῖ) ὑποτίθεται ὅτι ἀψιινίζονται για τῆν ἰσότητα.
Μέοα στῆν προσπάθεια οἰκοδόμησης
ἑνός νέου αυταρχικοῡ κράτους. μέσα σε
μιά ὁλοένα μεγαλύτερη στρατιωτικοποίηση τῆς καίὴιμερινῆς ζωῆς, τό νομοσχέδιο ἔρχεται νά εντάξει τίς γυναῖκες
οτόν καταπιεστικό μηχανισμό τοῦ στρατοῡ καί νά τίς ἐξισώσει μέ τούς ἐὶντρες
μόνο ὡς πρός τήν καταπίεοη.

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ANAAYTIKA
M510 ἀπό τίς γενικες θέσεις που ἀναπτυχθηκαν πιό πάνυι, θεωρουμε ἀπαραί-

άΠ’ τό Πεζοδρόμιο τό άντίθετο Πρός τ’ αὺτοκίνητα, τήν Προσθολή
άΠ’ τίς έΠίμονες Προσκλήσεις, τίς Προοφορές, τίς χυδαιότητες, τίς
θρισιές, 010v τολμήσεις v0 διαμαρτυρηθεῑςῗ Γιά v0 μήν άναφέρουμε τίς φοθερότερες ΠεριΠτώσεις; Τίς ἐπιθέσεις, τούς 610σμούς, τά ἐγκλήματα.
Ο

ΣΤΗΝ Ἰταλία, τόν τελευταῑο καιρό, έχουν άφάνταστα ΠολλαΠλασιαστεῑ τά κρούσματα σεξουαλικής Βίας ἐναντίον γυναικῶν. Κάθε
μέρα στίς έφημερίδες ἀναφέρονται ΠεριΠτώσεις θιασμῶν μέ Θύματα μικρά κορίτσια, γυναῖκες ὥριμες, άκόμα καί ήλικιωμένες.
Πολλοί κρινωνιολάγοι άτιοδίδουν τό φαινόμενο στήν αὔξουσα
άΠοσύνθεση τῆς κοινωνικῆς ὑφῆς τῶν μεγάλων Πολεων. στήν
«άΠοΠεριθωριοΠοίηση» τῶν νέων, στήν άναγκαοτική άνεργία Πού
, ναικῶν με τούς άντρες, ὅπως μιά φορά, καί καταδικάζει τήν 5Eοτιρώχνει τίς ὑΠοΠρολεταριακές μάζες Πρός τό έγκλημα. 0'1 γυναιαγορά τῆς χειραφέτησης μέ Θυσία τῆς θηλυκότητας. Τώρα, 01 γυναῖκες Θέλουν «1110 Θέση στόν ήλιο», άλλά τή Θέλουν σάν γυναῖ- κεῑες καί φεμινιστικές δργανώσεις ὅμως άναρωτιοῠνται; μήΠως
κες, διατηρώντας ὸλα τά χαρακτηριστικά, άκόμα K01 έΠιφανειακά, Πρόκειται για ένα φαινόμενο noü Πάντα ὑπῆρχε καί μήπως άΠλουοτατα τώρα, γιά Πρώτη φορά, 01 γυναῖκες άρχίζουν v0 μήν ὑπομέτῆς Θηλυκότητάς τους.
νουν τή 610 σιωΠαὶνοντας;
OI Ρωμαῖες φεμινίοτριες ζήτησον ὅμως μέ τή διαδήλωσή τους
καί μιά αθέση μέσα στή νυχτα». Περτιατῶντας στοάς δρόμους
ΟΠΩΣ καί γιά τίς έκτρώσεις, δέν υΠάρχουν στατιστικές, οὔτε εἶναι δυνατόν νά γίνουν; 10 κορίτσια καί οὶ γυναῖκες Που Πέψτουν
άργά τό Θράδυ - σέ μιά Πόλη ὅΠου ὑπολογίζεται ὅτι συμθαίνουν 6
θύματα σεξουαλικῆς Βίας, σέ ὀλο τόν κόσμο καί στή συντριΠτική
6ιασμοί τήν ήμέρα οὲ Βάρος γυναικῶν - θέλησον νά διαμαρτυρηΠλειοψηφία τῶν Περιιττώσεων, Προτίμησαν Πάντα νά σωΠάοουν.
θοῡν γιά κεῖνες τις άτέλειωτες έξευτελιστικές έμΠειρίες Που
έχουν ζήσει δλες οι γυναῖκες; Τόν άνίσχυρο θυμό τοῦ νά μή 11110— γιά νά μή Βιασθοῡν άκόμαμιά φορά άΠ’ τήν κοινωνία Πού εἶναι
έτοιμη v' άρχίσει νά τίς δείχνει μέ τό δάχτυλο. Ὅχι μόνο 00v άξιορεῖς v0 Βγεῖς μόνη OOU ἐξω τό Θράδυ χωρίς νά ὑποστεῑς ένοχλήσεις καί Προσθολές. Τήν άνάγκη v0 ΠερΠατάς Πάντα Βιαστικά, νά- Περίεργα, καί φυσικά «άτιμασμέναι- δντα, άλλά καί άφήνοντας
Πάντα νά Πλανιέται τό φριχτό έρωτηματικό; μήΠως «10 ἤθελε» κι
τρὲχεις σχεδόν, νά κρατας τό σῶμα ’ίσιο σάν στρατιώτης καί τό
κεφάλι κάτω 00v κλέφτης. Τό φόθο. 610v άκοῡς τήν ήχώ άΠό δή· αὺτή; "Av δέχτηκε τήν Πρόσκληση ατο Πάρτυ, άν μΠῆκε στό αυτοματα ν’ άκολουθάει τά δικά σου, τή φροντίδα νά ΠερΠατάς Πάντα κίνητο, άν έμΠιοτευθηκε σέ έναν άΠλὼς γνωστό ἥ σέ κάΠοιον Πού
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θα ὑπαρξοτιν» για τίς γυναῖκες. Ἔτσι,
δέν θα ὑπάρξει κανένας ([όὸος κλονισμοῦ τῆς αντρικής ὑπεροχῆς καί θα διαιωνίζεται ακόμα καί οτό στρατό ἡ θέση
τῆς γυναίκας σαν «πολίτη 6’ κατηγορίας». ’ κ,
«Κατα τα λοιπα», 6ἑ6αια, οί γυναῖκες
ὑπαγονται στίς ἰ’διες διατάξεις πού διέπουν τίς ”Ενοπλες Δυναμεις μέ τούς αντρες, καί εξισωνονται ἔται μόνο (î); πρός
Ι. ’Άπασαι αι’ Ἑλληνίὸες από τῆς Ιης
τίς ὑποχρειῖισεις.
Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους κατά τό ὁποῖον
Mé
τήν
παραγραφο
2,
πού
στρατεύει
ἤγουν τό 2οόν ἔτος τῆς ἡλικίας των μέχρι
n"
γυναῖκα
ὑποχρεωτικα
μόνο
σέ
περίτῆς 31ης Δεκειιὸρίου τοῦ ἔτους κατά τό
οδο πολέμου ἤ επιστρατευσης, καταρρίὁποῖον συμπληροῦν τό 32ον ἔτος ταύτης,
ὑπέχουν ὑπσχρέωσι ν στρατεύσεως (δι’ ἑκ- πτεται αὐτόματα 6 μύθος τῆς «ἰσότιμης
μεταχείρισης», τή στιγμή πού ὁ αντρας
τέλεσιν ὅοηθητικης στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας εἰς τάς Ἐνόπλους Δυνάμεις.
στρατεύεται ανεξαρτητα ἀπό τίς ἑκα2. Ἠ ἑκπλήρωσις τῆς πρός στράτευσιν
στοτε συνθήκες.
ὑποχρεώσεως ἑπιόάλλεται μόνον ἑν καιρῶ Τέλος, με τήν παραγραφο 3, ό ὑπουρπολέμου ἤ ἑπιστρατεύσεως ὸιά ὸιαταγης
γός Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἔχει τή δυνατότητα
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λει, σύμφωνα μέ ἀνεξέλεγκτα καί ασαᾳή
3. Κατ’ ἐξαίρεσιν ὁύναται καί ἐνκαιριῦ
κριτήρια. Ἔτσι 6 δρόμος μένει ἀνοιχτός
εἰρήνης ὁ Ὑπσυργός Ἐθνικης Ἀ,ιιύνης,
κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ ΑΣΕΔ νά καλή
για καθε εἴδους διακρίσεις καί αὐθαιρέὡρισμένας κατηγορίας fl" είὸικότητας γυσίες.’ Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι ὁ κ.
ναικῶν πρός ἐκπλήρωσιν τῆς στρατιωτιἈὸέρωᾳ, ἀπαντῶντας σέ σχετική ἐρώκῆς των ὑποχρειὺσεως, ἐφ’ ὅσον αι’ ανάγτηση
στήν
ίδια
συνέντευξη,
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τι]το να ἐπισημανουμε καί να σχόλιασουμε τίς διατάξεις ἐκείνες τοῦ 110110015δίου πού κατα τή γνώμη μας εἶναι οἴ πιό
χαρακτηριστικὲς καί αποκαλυπτικες των
προθέσειιιν τοῦ νομοθέτη. Πρέπει ακόμη
να τονιστοῡν ἡ ασαηεια καί προχειρότητα τοῦ νομοσχεδίου, πού δίνει τί] δυνατότητα σέ αὐθαίρετες ἑρμηνείες καί
ἐιιαρμογές. “
Ἄρθρο Ι. Ὑπόχρεοι πρός στράτευσιν

Εὐθύς ἐξ αρχῆς διευκρινίζεται ὅτι οἱ
γυναῖκες καλοῦνται για ἑκτέλεση 601101]—
τικής στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας. Ἔτσι, ὁ
«ὃοηθητικός ρόλος» τῆς γυναίκας κατοχυρώνεται καί στό στρατό καί ἡ ουσιαστική ἀνισότητα των δύο ([ύλων διαιωνίζεται.
Oï γυναῖκες δέν πρόκειται ὂεὸαια να
ἐκπαιδευτοῡν στα· ὅπλα, αις,οῡ αὐτό δέν
«προσιδιαζει εἰς τό ([ύλον τους», καί θα
ὅρίσκονται παντα στίς κατιῖιτερες 600111δες τῆς ἶεραρχίας, αᾳοῡ. ὅπως δηλωνει 6
κ. Ἀὸερωιι σε συνεντευξή του στα
«Ἐπίκαιρα», μόνον «κατιῖιτεροι ὅαθμοί

ΑΡΘΡΟ 2 Ἐθελουσιά κατάταξις
Ἐπιτρέπεται ἡ ἐθελουσιά κατάταξις εἰς
τάς ἘνόπλουςΔυνάμεις γυναικῶν ἡλικίας
ἀπό 18 ἕως 32 ἐτῶν, ἀνεξαρτήτως καταστάσεως εἴς ἥν τελεῖ ἡ χώρα, εἴτε πρός ἐκ-’
πλήρωσιν στρατιωτικῆς ὑποχρεώσεως, εἴτε
(δι’ ἐπαγγελματικήν σταὼοὸρομίαν, κατά
τά εἰὸικώτερον ἐν ταῖς ἑπομέναις διατάξεσιν ὁριζόμειζα.

Μέ τήν ἐθέλοντική καταταξη, τό κρατος προσπαθεῖ να διοχετεύσει στό
στρατό ἕνα μέρος τῶν γυναικῶν ἐκείνων
πού για λόγους κοινωνικούς δέν ἔχουν
τη δυνατότητα να ἑπιλέξουν ἕνα ἄλλο

τῆς ἐνέπνευσε εμπιστοσύνη, τότε, δέν χωραει αμφιθολία, τό
σφαλμα εἶναι δικό της. Για τήν κοινή γνώμη, στήν πλειοψηφία της,
011' τήν αποψη αὺτή oi γυναῖκες εἶναι ακόμα λαγοί. Πρέπει να ζοῡν
κρυμμένες στα λαγούμια τους, μέ μεγαλη προσοχή να διασχίζουν
τό δρόμο, κι αν Θρεθοῡν σκοτωμένες, φταῑν αυτές πού δέν φυλαχτηκαν καλα. ”Οσο για τίς «μή παρθένες» καί κυρίως τίς ὥριμες καί
ἠλικιωμένες γυναῖκες, 6x1 μόνο δέν Θα 6poüv κατανόηση, αλλα ἠ
Περίπτωσή τους Θα αντιμετωπισθεῑ μέ εἰρωνικα καί κακεντρεχῆ
σχόλια.
Ο
ΑΛΛΑ, ὅπως καί για τίς έκτρώσεις, έτσι καίγια τούς Θιασμούς, τά
πράγματα αλλαζουν, ακόμα καί στήν Ἰταλία, ὅπου ἠ «ντροπήυ
έθεωρεῖτο παντοτε ή ὑπ’ ἀριθμόν ëva «αρετή» τῶν γυναικῶν. ’
O T6v περασμένο μήνα, στή Βερόνα, μια δεκαεξαχρονη κοπέλα, ή Κριοτίνα Σιμεόνι, αντισταθηκε μέ μεγαλο σθένος για να
μή γίνει ἡ δίκη τῶν Θιαστῶν της «κεκλεισμένων τῶν Θυρῶν» καί
απαίτησε τήν παρουσία τῶν εκπροσωπων τῶν γυναικείων ὀργανώσεων μέσα στήν α’ίθουσα, γιανα μήν καταντήσει, ὅπως δήλωσε ή ἴδια, κατηγορούμενη αντί Θύμα. ”ΙΞτσι, καί ή δίκη αὐτή,
ὅπως καί τῆς Πιετρομπόν έδῶ καί δυό χρόνια για αμ6λωση,
μετατραπηκε σέ πολιτική δίκη καί στό έδώλιο τοῦ κατηγορουμένου καθησε μια όλόκληρη νοοτροπία, ἕνα σύστημα ἰδεῶν
6αθια ριζωμένο, που τωρα μόλις αρχίζει να κλονίζεται.
ΚΑΙ στή Γαλλία, ὅμως, γίνεται μια μεγαλη ὲκστρατεία έκ μέρους
τῶν γυναικείων καί φεμινιστικῶν κινηματων έναντίον τῶν 6ιασμὼν
καί κεῖ τό έπίκεντρο τῆς μαχης ὑπῆρξε, τό 1975, μια (Sian τριῶν
αγοριῶν πού, στό Α’ίξ-αν-Προθανς, εἵχανε κακοποιήσει καί Θιασει
δυό κοπέλες. Ἀποτέλεσμα τῆς γυναικείας κινητοποίησης ὑπῆρξε,

ἐπάγγελμα, δίνοντας τους ἒτσι μια πλαστή διέξοδο. Ταυτόχρονα ἐξασφαλίζει
ἕνα στρατιωτικοποιημένο δυναμικό, ἡ
προωθηση τοῦ ὁποίου θα τοῦ χρησιμεύσει μακροπρόθεσμα.
ΑΡΘΡΟ 4 Διάκρισις - Διάρκεια στρατιωτικης ὑποχρεώσεως....
2. Ἡ ὁιάρκεια τῆς θητείας ὁρίζεται εἰς 14
μῆνας, ὀυναμένη ἑκάστοτε νά παρατείνεται μέχρι 24 μῆνας δι’ ἀποφάσεως τοῦ
Ὑπουργοῡ Ἐθνικῆς Άμύνης, κατόπιν
ἠτιολογημὲνης προτάσεως τοῦ Ἀνωτάτου
Σ υμόσυλίου Ἐνόπλων Δ υνάμεων.

Καί 0‘ αὐτή τήν περίπτωση ἡ «προνομιακή» μεταχείριση των γυναικῶν ἐξ·
υπηρετεί σέ τελευταία αναλυση τό ἴδιο
τό σύστημα, αφοῠ, μέσα στ’ ἄλλα, οἱ γυναῖκες δέν θα λείψουν περισσότερο
καιρό ἀπό τα πατροπαραδοτα καθήκοντα τους, στα ὁποία ἄλλωστε θεωροῦνται αναντικαταστατεςέ
ΑΡΘΡΟ 6

Ι. Ἀπαλλάσσονται τῆς πρός στράτευσιν
ὑποχρεώσεως αι’ κάτωθι.’
α. Ai ἔγγαμοι

ὅ. Αἱ μητέρες .
γ. Αἱ ὀρφαναί ἐκ πατρός καί μητρός καί
μή ἔχουσαι ἐνήλικα ἄρρενα ἀδελφόν.
ὁ. Ἡ μόνη ἤ ἡ πρεσὸυτέρα θυγάτηρ οἰκογενείας ἐχούσης ὲν ζωῆ τέσσαρα τουλάχιστον ἄγαμα τέκνα.

ε. Ἡ μόνη ἢ ἡ πρεσὸυτέρα θυγάτηρ μητρός ὁιατελούσης ἑν χηρεία.
ζ. “ Η μόνη ἥ ἡ πρεσὸυτὲρα γνησιά ἥ θετή
θυγάτηρ οἰκογενείας ἐχούσης γονεῖς
τὲπερὸάντας τό 7Οόν ἔτος της ἡλικίας των
η ἔχουσα ἕνα ἐκ τῶν γονέων ἀνάπηρον.
Ἡ μόνη ἤ ἡ πρεσόυτὲρα θυγάτηρ
εχουσα πατέρα ἥ ἀδελφόν φονευθέντα,
εξαφανισθέντα I’i θανόντα ἐκ τραυμάτων ἧ
εκ κακουχιων κατά τήν ὁιάρκειαν της
υπηρεσιας αι’τσῦ εἰς τάς Ἐνόπλόυς Δυνάμεις ἥ τά Σώματα Ἀσφαλείας.
MÉ τίς απαλλαγὲς αὐτές διαιιιινίζεται

ἡ αντίληψη πού θέλει τή γυναίκα αποκλειστικα σύζυγα, μητέρα καί νοικοκυρα

,για Πρώτη φορα στή Γαλλία για ένα τέτοιο αδίκημα, να έπι6ληθεῑ
οτούς βιαστές μια Ποινή έξήμιση ἑτῶν φυλακισης.
ΣΤΗΝ Αμερική, ὅπου οἱ γυναῖκες ατίς μεγαλες Πόλεις ὑφίστανται λιγοτερους κοινωνικούς καταναγκασμούς καί αἰσθανονται πιό
ελευθερες να καταγγέλλουν τούς 6ιασμούς, ύπαρχει μεγαλύτερη
ευαισθητοποιηοη καί αντίδραση. Κυκλοφορεῐ λ.χ. ευρύτατα, σέ
-φέιγ-θολαν, ἤ τίς δημοσιεύουν συχνα οἰ έφημερίδες καί τα γυναι-

κεια Περιοδικα, μια σειρα οδηγίες για τίς γυναῖκες πού πέφτουν
θυματα Θιασμων. Μια τέτοια σειρα ὁδηγιὼν πού τη συνταξαν δυό
έπιοτημόνισσες, ι’] ”Αντρα Μεντέα καί ή Καθλην Τόμσον, λέειῑ
ο «M v πλυθεῖτε. Τηλεφωνεῖστε σέ μια φίλη σας να σᾶς auvοδέψει αμέσως στό Σταθμό Πρώτων Βοηθειιῦν r‘7’ στό Τμῆμα. Στό
Σταθμό Πρωτων Βοηθειῶν ζητεῐστε μόνη σας vd σᾶς ἐξετάσει
γυναικολόγος, "Av φοθαστε vd μείνετε ἔγκυος, ζητεῐοτε ἀντίδοτο. Πές τε τα ὅλα στήν ἀστυνομιά ὀσο τό δυνατόν πιό καθαρά ·
και μέ ολες τίς Λεπτομέρειες. ’Υποθαλλετε αμέσως μήνυση, Καί
προπαντόξ,ἱ μην απομονώνεστε.· δέν Πρέπει να αἰσθανεστε οὔτε
ΙΕῊΞῧἯΑΟὲἝῦξήΙ-[ῗφιᾜῗίαιραλυτικη Βία οτή μακραίωνη τρομοκρατια, αντέδρασαν οτη νυχτερινή τους Πορεία oi Ρωμαῖες φεμινίοτριες μέ τρόπους καινούργιους, γεματους φαντασία καί θηλυκότητα. Μέ πυρσους. σαπουνόφουσκες που Πέτοὺσαν γύρω-γύρω
μέσα οτόν κρυο cèpe." ασημένιες χριστουγεννιατικές γιρλαντες
φορεμένες σαν κολλιέ η διαδήματα, μέ ταμποῡρλα καί ντέφια καστανιετες, ροκανες και καραμοῡζες, μεγαλα χαρτινα λουλούδια
Πανω,’ συνθηματα αλλα καί ρόζ φιόγγους. Συνθήματα πού στα έλζ
ληνικα δέν αποδιδεται 6 ρυθμός τους, αλλα πού σαν ὅλα τα συνθήματα της νέας γενιας, ëxouv μέτρο καί ὸμοιοκαταληξίαῑ
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καί προοῖατεύεται τυπικὰ καί ουσιαστικα ἡ οἰκογενεια. Ἔτσι ἡ οτράτευση
καί ὁ γάμος παρουοιαζονται στίς γυναῖκες σάν οἱ δύο εναλλακτικὲς λύσεις τοῦ
<<καθήκοντός>>τους πρός τήν κσινιιινία.
Ξαιτνικέι τό κράτος εμηανίζεται εδιῖ)
νά προοτατεὺει τή μητρὸτητα (ηυοικα
μὸνο σε περίοδο εἰρήνης) ἑνιῐι, ὅεόαια.
πουθενό. δέν ὑπαρχουν οἱ κοινιιινικες
εκεῑνες παροχες (π.χ. ὃρεεῐικοί καί παιδικοί σταθμοί κτλ.) ποί1 θα σήμαιναν
μιά πραγματικὴ ἀναγνώριοη τῆς μητρὸτητας. ’
MÉ τήν ἀπαλλαγή τῶν γνησίιιιν ἦ θετιῖιν θυγατέροιν με γονεῖς πάνυ) ἀπο 70
χρονιῖιν, τό κράτος προσπαί)εῖ να καλύψει τήν πλήρη ἔλλειψη κοινιιινικης πρό-

ὑπηρεσιῶν καί ἡ περίθαλψη τῶν γέρων.
Τέλος. απαλλαοοοντας τίς κόρες ἢ
ἀδελιι ἐς αξιιιιματικιῖιν τοῦ στρατοῦ καί
τῶν σωμάτων ασ([αλεί(ις πού ἔχουν πεθὰνει ἤ εξαηανιστεῖ ἐν ὑπηρεσία, διατηρεῖτοιι ὁ διαχιιιριομος μεταξύ στρατιωτικῶν καί πολιτιῖιν με τήν προνομιακή
μεταχείριση τῶν πρώτων καί α’ αὐτόν
τόν τομὲα.
ΑΡΘΡΟ 10 Προατασιά - Μὲριμνα.
Αἱ ἐκπλ“ι]ρώσασαι ειίὁοκίμιυς καί ,ιιέ
Ôzaywwÿv ἐξαίρετον τήν στρατιωτικήν των
ὑποχρέωσιν ἀπολαύουσι εῐὸικῆς· μεταχειρίσεως ὑπό τοῦ Κράτους τῶν Νομικῶν
Προσώπων Δημοσίου Δικαιόιι εἰς θέματα
προσλήψεως, τοποθετήσεων, μεταθέσεων,
ἐπαγγελματικῆς ἑξελίξεως, ὡς καί κοινωvzzﬁç προστασίας, κατά τά εῐὸικώτερον
ὁριζόμενοι ὑπό ἑκὸιὸομὲνιυν Προεὸρικῶν
Διαταγμάτων, προκαλουμένων ὑπό τοῦ
Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ὸιά πάσας
ὁέ τάς λοιπάς ὑπό τοῦ αὑτοῦ ὡς ἄνω)
Ὑπουργοῡ καί λοιπῶν σιιναρμοὸίων
ὑπουργῶν κατά περίπτωσιν.

Τό ἄρθρο 10 ἀποτελεῖ τό αποκορύιμιιμα τῆς αντιδραστικης ἰδεολογίας που

'FËPÂ
ἔὲἕῖξῷὢῇἓὲἓὲῗὲ
ᾺΘΝΕΞ MS
“N‘EN 'ËËMË äÂË

ξἒ

διέπει τό νομοσχεδιο. Μέ δέλεαρ τήν
επαψχελματικη οταδιοδρομία. αποσκοπεῑ
οτή δημιουργία επίλεκτιιιν γυναικείιιιν
σωμάτων, ὅαοισμὲνιιιν στην «ευνικοη ροσυνη».

τρες οτήν επίδειξη ὑπερευνικοηρονος
ζήλουὲ

Ἐτσι, οί γυναῖκες χωρίζονται σε πολίTE; A' καί B' κατηγορίας. Παράλληλα.
προκειμένου νιί Ιπετίιχουν τό περιῦοητο
πιοτοποιητικό «καλῆς διαχίιιγης» που no.
τούς εξαοηαλίοει ὑποτιθεμιινες 013081;—
κλειδια οτύν κρατικο μηχανιομο καί μία
καποια κοινιιινικη προστασία. ’προτρέπονται στο σύστημα τοί1 ([ακελιίιματος
καί του χαηιεδισμοῠ. Μ’ αὐτόν τον
τροπο ἐπιτυγχιῖινεται ακώμα καλίιτιῑρα η
στρατολογηση τιῖιν γυναικῶν στα
«ἑθνικα ίδειῖιδη» καί επιτελους αποκτοῡν ἕνα ὀαΟμο «ἰσοτιμίας» με τούς αν-

Ἀπὸ τήν πρώτη στιγμή τα gag-m
μεσα ενημὲριιισης πρόὸαλαν πανηγυρικὰ
τό νομοσχεδιο. ὲμηανίζοντας το σαν ἕνα
ακόμα ὃημα για τήν εξίσωση τιῖιν δύο
([ὐλιιιν. Ἀκόμα, οί περιοσάτεριῑς ἀπόψεις
πού εκ([ραοτηκαν μέσα απὸ συνεντειίξεις
δεν αμιμσὸητησαν τό νομοσχεδιο οτην
ουσία του. ἀλλα ζητοῦσαν τροποποιήσεις στίς επιμερους διατάξεις ἡ διατυπιιιναν ὁρισμενες επιηυλαξεις. Βασικο
ἐπιχείρημα ἦτανῑ ὅχι μονο ίοα δικαιώματα στίς γυναῖκες ἀλλακαί ἰόες ὑποχρειῖιοεις.

«ΠΑΝΤΑ ὲκμεταλλευμένες, Πάντα Θιασμένες, oi γυναῖκες τώρα
εἶναι ἑπαναστατημένες».
O «'O Θιασμός εἶναι μόνο τό ruo' ἐμφανές γεγονός, εμεῖς L'Inoφέρουμε τή 6ία καθημερινὰ».
ΜΕΡΙΚΕΣ εἶναι ντυμενες σάν μάγισσες τοῦ μεσαίωνα, με μεγάλα
μυτερά και-ιελαῑ γιά νά «ἀι-ιοκαταστήσουν» τή μνήμη ὅλων ἐκείνων
τῶν γυναικῶν noü με τόν τρόΠο τους ζητοῦσαν κι αυτες κάηοια
ἐξουσία - ι-ιάνω στήν ὑγεία σάν τους γιατρους, ι-ιάνω στήν ψυχή
σαν τούς ι-ιαιτάδες - καί noü τίς ἐκαιγαν ζωντανες γιά τήν τόλμη
του .

qο

ΤΟ ΘΕΜΑ τῆς Βίας ἐναντίον τῶν γυναικῶν δεν εἶναι λοιι-ιόν καινούργιο, δεν εἶναι «Προοωι-ιικο», «ίδιωτικό» ζήτημα. Στή χώρα μσς
μάλιστα τό ξερομε ι-ιολυ καλά, οἱ γυναῖκες μσς το ξαναθυμήθηκαν
σι’ήν ετιοχή’ τῆς ἑπταετίας, OTqu τόπους τῶν Βααανιστηρίων,
ὅπως τό ζοῦν ἀκομα οἱ γυναῖκες τῆς Χιλῆς, τῆς Ἀργεντινής, τῆς
Βραζιλίας, τῆς Ουρουγουάης, ΟίΚυτιριες το εζησαν με εφιαλτικο
τρόΠο τήν εῐτοχή τῆς εἰσθολής - καί γι’ αυτή τή ντροτιή ι·ιού καλυι-ιτει ενα ατρατὸ τοῦ ΝΑΤο δεν εγινε ὸ eépueoq noü ed ἰ-ιρει-ιε νά
γίνει - ὅπως τό εἶχον ζήσει οἱ Βιετναμίτισσες καί oi Ἀλγερίνες.
Ἀκόμα καί τώρα, ε’ίτε σάν νικητες, ὅπως στήν Περίτιτωση τῶν noλεμων, ε’ίτε οάν ἀνίοχυροι καταπιεσμὲνοι, ὅπως οτήν Περίτιτωση
τῆς κοινωνικής ἀνισορροι-ιίας, oi ἀντρες χρησιμοτιοιοῡνται σάν
ὄργανα Βιασμοῡ, γιατί ουτος εἶναι ὁ Παλιοτερος, ὀ ἀρχαϊκοτερος,
ὁ rué Πρωτόγονος καί Πιό edpeapoq τρόπιος γιά νά σι-ιάαει ή eéληση καί ή Προσωι-ιικύτητα τῶν γυναικῶν.
ΤΑ γυναικεῖα κινήματα ἀγωνίζονται γιά νά καταργηθοῡν οἰ αἰτίες
noü δημιουργοῦν τά φαινόμενα αυτάῑ ἀπ’ τίς δικτατορίες καί τους
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Πολεμους, μεχρι τίς κοινωνικες ἀδικίες καί Tic. ἀνισότητες, οἰκονομικες καί νομικες. Καί ἀγωνίζονται μαζί με τους ἀντρες noü
ἔχουν τά ’ίδια ίδανικά. Τά φεμινιστικά κινήματα ἀγωνίζονται κυρίως
0τὸ Πεδίο τῶν ήΘῶν, τῶν ἀντιλήψεων, Παλεύουν γιά v‘ ἀλλάξει ὁ
κόσμος νοοτροῐιία. Πολύ οῐτάνια Βρίσκουν κατανοηση ἀπ’ τοὺς ἀν- τρες, καί συνήθως, δεν τήν ετιιζητοῠν. 'H μάχη τους ὅμως ἀλληλοσυμτιληρώνεται με τή μάχη τῶν γυναικείων κινημάτων, καί δεν εἶναι ευκολάτερη καί- ὀι-ιως φάνηκε τόν τελευταῖα καιρό - λιγότερο
σημαντική. Ἀγωνίζονται, λοιπον, καί oi φεμινίστριες σε μιά μάχη
ίδιόρρυθμῃ, noü δεν εχει γιά σκοτιό της νά κατοδάλει τόν ἀντίnaÀo «μασκιλιστή» (εἶναι ὸ véoq Ôpoq, ι·ιού σημαίνει τό ἀντίθετο
τοι] «φεμινῑστρια», τον ἀντρα δηλαδή τιου υι-ιεραμύνεται τῶν κεκτημένων δικαιωμάτων του), ἀλλά νά τόν ἀηελευθερώσει ἀπ’ τίς
Προκαταλήψεις του, δεν ἀηοὸλέι-ιει στὸ νά καταστρεψει τό κοινωνικο σύστημα ἀλλά νά τό 6ελτιώσει.
H ΕΚΔΗΛΩΣΗ τῶν φεμινιστριῶν τῆς Ρώμης ἠταν ἀπ’ αυτή τήν
ἀῐτοψη χαρακτηριστικήῑ τά Πολυχρωμα ροῡχα, τά τιανω, τά σατιρικά οτιχάκια - ή ’ίδια ή Πορεία, ἀτι τίς B μέχρι τίςι 12 τή νυχτα,
μεαα σε μιά ἀδεια καί ἀδιάφορη τιὸλη - ὅλα ὅτιλα μή Βίας ἐναντίον
τῆς δίας. Ὀτιλα εὔθραυστα, ὅπως κάθε γνήσιος ὲκτιολιτιοτικῆς
ετιανάοτασηςῑ ή διάδοση τῶν ἰδεῶν, ή ι-ιροοΠάθεια νά γεννηθεῑ
στοας ἀλλους ή συνείδηοη τοῦ λάθους, ή καταγγελία, ή ἐμφυτευση τῆς ἀμφιὸολίας, ή εἰρωνεία, ή οάτιρα καί τό ι-ιαιχνίδι, τό κήρυγμα μεοα στον τεράστιο χὼρο τῶν ἀγνωστικιστῶν ή τῶν ἀντιθετων καί, 6ε6αια, ἀναιτὸψευκτα, ή οχετική μισαλλοδοξία, τιου ουχνά
χαρακτηρίζει ὅμοιον εἶναι σίγουρος γιά τό δίκιο του, καί oi σχετιKéq ùvonoisq καί ε’ξτρεμισμοί ὃλων τῶν νεων κινημάτων.

Ἀλλα σε ποια 1'00. δικαιώματα ἀναα ερσνται; T0 σύνταγμα ὅεὸαια 7.0107119111νει τήν ἴση ἀμοιὸή γἰα ἴση ἐργασία, που
(λά ὁλοκληριιιθεῖ ὥς τό 1980. ”Οταν.
ὅμως, στήν πραξη πρόκειται να 151109110στεῖ 10 μὲτρο αὑτό, τίς περισσοτερες 110—
ρες μεταθετσυν τίς γυναῖκες σε αλλες HÉ—
σεις με μικρότερη ἀμοιὸή 11 δέν τίς προσλαμὸανουν καθόλου. Παράλληλα. 10 γεγονός ὅτι ὃεν ὑπαρχουν ίσες εὐκαιρίες
στή 110911111011. στήν εῐὸίκευση καί στήν
πρόσληψη, ἀναγκάζει τίς περισσότερες
γυναῖκες να απασχολοῡνται σε κατώτερες 7.01’ ἀνειὸίκευτες εργασίες ἤ στα λεγόμενα γυναικεῖα ἐπαγγέλματα (ὸηλ.
ἐπαγγέλματα παροχής ὑπηρεσιῶν που
ἀποτελοῦν προεκταση τοῦ ρόλου τους
μέσα στό σπίτι.) T0 γεγονός λοιπόν 011
01' γυναῖκες (ἱρίσκονται στήν τελευταιά
60.011100 της μισ(·)ολογικι“]ς καί 601-111010—
γικής κλίμακας, ενιῖ) συγχρόνιιις εἶναι οῖ
πριῖιτες πού ἀπολύονται σε ἐποχες ἀνεργιάς. ὃείχνει ὅτι ἡ κατοχύριιιση της «ἴσης
ἀμοιὸής για ἴση ἐργασία» δέν ἀρκεῖ για
να λύσει 10 πρόὸλημα της ἐπιπλεον εκμεταλλευσης καί της ανισης μεταχείρισης
τών γυναικῶν στή ὁουλεια. ’Ὀσο για τή
συνεχῆ προὸολή τῶν γυναικῶν ἐκείνων
πού καταλαμὸανουν ἀνώτατα ἀξιώματα
fi κατακτοῠν ἀποκλειστικα ἀντρικα
ἐπαγγέλματα, πρέπει να σημειώσουμε ὅτι
αὐτες εἶναι ἐλαχιστες, ὅτι στήν πλειοψη([ία τους προέρχονται από τα προνομιοῠχα κοινιιινικα στρώματα, καί ὅτι ἡ
ανοὸος τους αὐτή εξυπηρετεῖ σε τελευταία αναλυση ‘10 κατεστημενο.

0011110. σε οαρος τους εκηραζεται τελικά
σ“ ὅλα 10. επίπεὸαῑ οἱκονσμικο, κοινωνι7.0. \1011170. 710111170.
Καί ὸεν ι)α μποροῠσε να εἶναι 010(109L—‘117.0 μέσα στον καπιταλισμό, ὅπου ή
κοινωνία εἶναι χιιιρισμενη σε ταξεις ἐκμεταλλειίτριες 7.0.1' εκμεταλλευόμενες 7.01'
ὅπου ή ἀνισότητα τὼν ἀτόμων εἶναι
ἀπαραίτητη προϋπόίιεση για τήν ἴὸια τήν
ὕπαρξη καί τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ
συστήματος . Ἠ εξίσυιση τιῖιν ὸύο ([ύλιιιν ·
H0. περασει λοιπόν ἀναγκαστικα μέσα
(ms τήν ἀνατροπή 1011 καπιταλιστικοῡ
συστήματος. γι“ αὐτό καί οἷ ἀγιῖινες τῶν
γυναικιῖιν ὁὲν μπορεῖ παρα να ἔχουν ταξική 60.011 καί να εντασσονται μεσα 010
λαίκό κίνημα που παλεύει για 10 στόχο
01110. MÉ τους αγιῖινες αὐτούς οἱ γυναῖκες ἐὲχουν κατακτήσει μια σειρα ἀπό δικαιώματα. καί ξερουν ὅτι μονσ με ἀγῶνες ()0. μπσρεσσυν να κατακτήσουν 7.1
ἄλλα.
V Ἠ στρατευση ποτε ὸεν ὑπῆρξε γυναικεῐο αἴτημα. Ἐπιὸαλλεται ἀπό τα πανιι)
καί ὁὲν αποτελεῖ. (ii-“60.10.. 611110 για τήν
εξίσωση τιῖιν δύο q ύλιιιν γιατί;

KAAHMEPA ΣΑΣ
ΣΑΣ ΕΝΔιΑφεΡει ENA AMEPIKA—
NlKO MIEEP sTAXYTHTSzM;

Ο Ἐντασσει τίς γυναῖκες μέσα σ” ἓναν
ἀντιὸραστικο μηχανισμο πού στρὲα εται
εναντια 010 λαϊκό κίνημα καί συνεπιῖις
εναντια στούς ἀγιῑινες τιῖιν γυναικιῖην.
’Ἐπιιῖαρυνει τίς γυναῖκες με πρόσ(·)ετες
ὑποχρειίισεις. τή στιγμή πού ὁεν ἔχουν
ίσα δικαιώματα σε κανεναν τομεα.
O Πλήττει ῐὸιαίτερα τίς γυναῖκες τῶν
(ὶσΗενί-στεριιιν οἱκονομικα ταξειιιν γιατί,
01101" ή στρατευση ὸὲν εἶναι ὑποχρεωτι7.1’1. (Γ αναγκαστοῡν να καταταγοῡν τελικα 010 019010 οἵ γυναῖκες που ὁὲν Ha
Î7_01‘\' ἀλλη επιλσγή. ὁηλ. εκεῑνες πού
ἀνήκουν στα λαϊκα στρώματα. Φαίνεται
λοιπόν κ(ιι1αρα 0 ταξικός χαρακτήρας
τοῦ νομοσχεὸίου.

ENA ΥΠΕΡΑττοΜΑτο
“AEKTI’OWO ZYFKPOTHMA
YHOKAonuz
ZYNAIAAEîEîN',

πιέση. l

H MHnSEz
ENA ﬂPAï|K0r1HMA
ΣΤΗΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗ
ΑΜΞΡΙΚΗΞ

Ἠ ίιπερεκμεταλλευση ὅμως τὼν γυναι’- κιῖιν πέρα ἀπό τό 7.01v0 για ὅλους τοὺς
ἐριμιζομενους ὀχταιιιρο συνεχίζεται 7.0.1'
010 σπίτι, ὅπου οῖ γυναῖκες - τελείως
διιιρεαν καί σ“ 011 ελος τοῦ συστήματος αναπαραγουν τήν εργατική ὁύναμη. Ἠ
O Διαιιιινίζει τήν ἀνισότητα τιῖιν δύο
κυρίαρχη (ἰντίληψη (ιέλει τή γυναίκα συq ιἰλιιιν καί μεσα 010 019010.
ζυγο, μητερα καί νοικοκυρα. ῙἘτσι. με
01 γυναῖκες πρέπει. λοιπόν, να ἀπαντίς ὸουλειες τοῡ σπιτιοῡ, 10 μεγαλιυμα
τιῖιν παιὸιιῖιν 7.01' τήν περίΗαλψη τιῖιν γε· ,τήσουν «OX!» 0~ ἕνα νομσσχεὸιο πού
τους επιῦαλλεται 0:10 τα πανυι. ὁήΟεν
ριιιν, οἵ γυναῖκες επιιιμίζονται ὅλα ἐκεῖνα
για να τίς ἐξισώσει με τούς αντρες, στήν
τα «καθήκοντα» που ἀναπληριίινουν τήν
πραγματικύτητα ὅμως για να ἑπιὸεινιῖ)παντελή ελλειψη κρατικης μεριμνας
σει τή (ιέση τους. ἀᾳοῡ 10 μόνο πού τούς
στους τομεῖς αὐτούς.
προσηερει εἶναι μια ἰσότητα στήν 7.010Πὲρα ἀπ’ ὅλα αὐτα, ή ἴδια ή νομοθεσία στηρίζεται στήν αποὸοχή της 7.01111—
τερώτητας τιῖιν γυναικιῖιν, ετοι που ή ἀνι-

Τοῦ Γ ιάννη Καλαῑτζῆ
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πάνυ) ἀπό ταξικά συμφέροντα. ΊΑπό τήν
άλλη μεριά, τό κράτος, παρέχοντας τά
ἀναγκαῖα μέσα γιά τήν ἐρεύνα, ἐλέγχει,
ἐπιλέγει καί ταύτόχρονα γίνεται τό στήριγμα, άν ὂχι ἡ κινητήρια ὃύναμη τῆς
ἐπιστήμης. (‘H ψευδαίσθηση τῆς αύτο-γ
νομίας τῶν ὃιανοητικὼν ὃραστηριοτήτων, γίνεται ἓνας μύθος όλο καί πιό εὕθραστος).
Ἡ ζωή σέ μιά κοινωνία μέ ἀναπτυγμένη τεχνολογία (ὅασισμένη φυσικά
στήν ἐπιστήμη) ἔχει γίνει τόσο περίπλοκη, πού φαίνεται ἀδύνατο στόν συνηθισμένο άνθρωπο νά τήν καταλάὸει καί
πολύ περισσότερο νά τή ρυθμίσει. Τό
ἀποτέλεσμα εἶναι νά γίνονται οἱ ἄνθρωποι σωματικά καί διανοητικὰ άνίκανοι

μύΘος K011 πραγματικότητα
'O ἀσαφής ὅρος «ἐπιστήμη» καλύπτει
ἐννοιες πολύ διαφορετικές μεταξύ τους,
ὅπως ἡ ἐπιστημονική μέθοδος, ἡ ἐπιστημονική παραγωγή, οἱ, κοινωνικοί θεομοί
τῆς ἐπιστήμης καί άλλες άκόμη. Τίς
περισσότερες φορές ὅμως, ό ὅρος αύτός
χρησιμοποιεῖται γιά τό χαρακτηρισμό
καί τήν ἐξέταση τοῦ ἐπιστημονικοῡ
προϊόντος καί όχι τῆς ἴδιας τῆς ἐπιστημονικῆς παραγωγῆς. Αύτό εἶναι μιά αἰτία πού διατηρεῖ τή σύγχυση άνάμεσα
στίς ἐννοιες καί έτσι, πολύ συχνά, οἱ κριτικές πού γίνονται στήν ἐπιστήμη καί οἱ
μομφές πού τῆς ἀπευθύνονται, δέν ἀφοροῦν τήν ἴδια (τουλάχιστο μέ τή στενή
’ἐννοια τῆς καθαρὴς ἐρευνας), ἀλλά κυρίως τίς τεχνικές ἐφαρμογές της, καί χωρίζονται σέ ὃυό ὂασικές κατηγορίες;
(α) τόν οῖκολογικό ἀντιεπιστημονισμό πού ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἐπιστήμη
μέ τίς ἐφαρμογές της εἶναι ὑπεύθυνη
γιά τή δυστυχία τοῦ σύγχρονου άνθρώπου (πυρηνικά ὅπλα, μόλυνση
περιόάλλοντος)·
(6) τόν οἰκονομίστικο ἀντιεπιστημονισμό πού μᾶς λέει ὅτι τό κόστος
τῆς ἐπιστήμης αὐξάνει συνέχεια, ἐνιῖ)
τά ἀποτελέσματα της γίνονται ὅλο
καί πιό ἐσωστρεφῆ καί ἑπομένως ἡ
χρησιμότητά της μειὼνεται (φυσική
ὑψηλῶν ἐνεργειῶν, θειι)ρητική
ἀστροφυσική).

Ο ΜΥΘΟΣ
Στήν πράγματι-νεότητα, οἱ παραπάνω
κριτικές τής ἐπιστήμης, ὸέν ὅρίοκονται
σέ ἀντίθεση μέ τίς ἀπόψεις τιῖιν παραδοσιακὼν ὑποστηρικτιῖ)ν της, για-[ί καί στίς
θέσεις αύτές γίνεται ὁεκτό ὅτι «ἡ ἐπιστήμη» εἶναι ἕνα σύνολο ἀντικειμενικ(ῖ)ν
γνώσεων (θεωρήματα, νόμοι, μέθοδοι,
τεχνικές, κ.λπ.) πού αὐξάνωνται προσθετικά καί εἶναι ἀπό τή φύση τους παράγοντες προόδου. Σύμφωνα μ’ αύτή τήν
ἀντίληψη, ἡ ἐπιστήμη κατέχει έναν αὐτόνομο χῶρο, ἐξω ἀπ’ τίς κοινωνικές ὁομές, ὅπου ἀναπτύσσεται, ἐνω οἱ è'gmw
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τερικοί παράγοντες καθορίζουν ἁπλῶς
μερικά σύνορα ἢ περιορίζούν τό ρυθμό
ἀνάπτυξής της.

νά ἐκτελέσουν άπαραίτητες γι” αὐτούς
ἐνέργειες καί λειτουργίες, πού τίς ἀναλαμόάνουν έτσι 01 διάφοροι εἰδικοί.
rO περισσότερος κόσμος (μαζί μ’ αύἘπιπλέον χάνουν σιγά-σιγά τήν ἐμπιτόν καί ἡ συντριπτικά μεγαλύτερη μεστοσύνη στόν ἐαυτό τους, κι αύτό τούς
ρίδα τῶν ἐπιστημόνων), πιστεύει ὅτι ἡ
κάνει νά αἰσθάνονται ὅτι ἡ λύοη ὅλων
τῶν προὸὶςημάτυήι (τεχνολογικιῖΝ ἢ όχι),
ἐπιστήμη εἶναι μιά άδέσμευτη καί ἀπολιτική δραστηριότητα, ἀνεξάρτητη ἀπό οῖεἶναι πολύ περίπλοκη καί ὅτι μόνο οῖ
κονομικά καί κοινωνικὰ συστήματα.
διάφοροι εῐὸικοί μποροῡν νά πάρουν
Αυτό φαίνεται (ix/0.111110611111113. ἀν δε- μέρος στήν ἐπεξεργασία τῶν ἀποφάσεων.
χτοῡμε σάν ἀληθινή τήν ἐπί σημη εἰκόνα
Ζοῡμε δηλαδή σέ μιά κατάσταση ὅπου
κρίσιμες ἀποφάσεις γιά τήν ἴδια τή ζωή
τῆς ἐπιστήμηςῑ μιά συνεχής σύνεργασία
γεγονότος καί ὑπόθεσης μέ μόνο σκοπό
μας εἶναι ἀπρόσιτες σ’ ἐμάς.
τή γνώση, τήν «ἀντικειμενική» γνώμη, μ’
Τέλος, ὑπάρχει καί μιά ἀλλη «ὑπηρεἄλλα λόγια τήν ἀλήθεια. Ἡ ἐπιστήμη εἶσία» πού προσφέρει ἡ ἐπιστήμη σ’ αὐτή
ναι λοιπόν ἁντικειμενική, δηλαδή προτήν κοινωνίας ἐξασφαλίζει τόν ἀποπρομηθευτής 601119516011 άνεξάρτητιιιν ἀπό
σανατολισμό τοῦ κόσμου ἀπό τά (ρλέγοντα ζητήματα, ανεόάζοντας οτή σκηνή
τήν ἱστορία. Τό ἴὸιο ἀντικειμενικός εἶναι
καί ὁ ἐρευνητής, πού ἀνακαλύπτει αύτές
τῆς ἐπικαιρότητας καινούργια ἐντυπωτίς ἀλήθειες, κάνοντας «ἀᾳαίρεση τῆς
σιακά ιἰκροὸατικά (πῶς ἀλλιως νά χαὑποκειμενικότητάς» του. Ἕτσι, ό εῖδικός
ρακτηρίσει κανείς τόν περίπατο στό φεγ(κάτοχος τῆς ἀντικειμενικής γνὼσης)
γάρι κι αύτά τά ρομπότ πού πατᾶν τό
μπορεῖ νά ὃίνει συμόουλές κοινιι)νικ(ἰ
χῶμα του μέ ζημιά ὃισεκατομμυρίων καί
ούδέτερες.
μόχθο τόσων ἀνθρώπων).
Κι ἐνιῖ) ὅλα αὐτά συμόαίνουν, οἱ ἐπιἩ εἰκόνα αὐτή τῆς ἐπιστήμης καί τῶν
στήμονες «οἱ ὃύστυχοι», ὅλέποντας τά
ἐπιστημόνων, γεννάει ἐνα μοντέλο τῆς
γόνιμα μυαλά τούς νά γεννούν τέρατα
ἀντικειμενικότητας, πού ὃίνει τήν ψευκαί εἰλικρινά ὅασανισμένοι ἀπό συμπλέὃαίσθηση ὅτι μπορεῑ κανείς νά στέκεται
γματα ἐνοχὴς, συνεχίζουν ν’ ἀναζητούν
πάνυ) ἀπό τίς ταξικές συγκρούσεις; ἡ
τεχνολογικές λύσεις στά κοινωνικά προἐπιστήμη προάγει γενικά τήν ἀνθρωπότητα, ἐκεῖνοι πού ἀφιερωνονται σ’ αὐτήν ὖλήματα, μέ μόνο ἀποτέλεσμα νά προκαἐργάζονται γιά τό γενικό συμφέρον, ἐνιῖ) ‘ λοῡν μεταστάσεις (νά ἀντικαθιστοῡν δηἐκεῖνοι πού τό ὰμφισόητοῡν εἶναι κακό- λαδή ἕνα κοινωνικό πρόὸλημα μΊ ἕνα άλπιστοι.
λο).
Ἡ ἐξειδίκευση καί ἡ ἀπομόνωση τοῦ
H HPAI‘MATIKOTHTA
ἐπιστήμονα, ἀποστεροῦν ἀπό τή ὃουλειά
”Ας δοῡμε ὅμως «τί συμόαίνει».
του τή φυσική της «αἰτία ϋπαρξης». Σ’
αὐτή τήν κοινωνική ἀποξένωση τοῦ ἐπιΟἱ κυῧερνῶντες περιστοιχίζονται ἀπό
«ἐπιστημονικούς συμόούλους», όχι μόνο στήμονα, ἡ ὑποτιθέμενη - χωρίς ήθικές
γιά νά μαζεύουν τίς ἐγκυρες γνῶμες
δεσμεύσεις καί ἀπολιτική —— φύση τῆς
τους, ἀλλά καί γιά νά στηρίζουν τήν ποὃουλειάς, προσθέτει ὁρισμένες ψυχολολιτική ἐξουσία πάνυ) σ’ ἕνα ύποκατάγικές συνέπειες, π.χ. μιά μόνιμη πνευμα-»
στατο ἐπιστήμης, πού μέ τήν ἐγγύηση τῆς τική ὃιάσταση μέ τόν «ἐπιστημονικό
ἀντικειμενικότητας καί οἰκουμενικότηἐαυτό» του, ἐφ’ ὅσον όέόαια διατηρεῖ
τάς της, ἐνισχύει τό κύρος τοῦ κράτους,
κάποια ἠθική, συναισθηματική ή πολιτό ὁποῐο ἐμφανίζεται σάν ἡ ἐνσάρκωση
τική εὐαισθησία. M‘ αὐτό τόν τρόπο ό
τοῦ ὀρθολογισμου, ἱκανό νά ἀνυψιιιθεῑ
ἐπιστήμονας συστηματικά ἀπανθριι)πίζε-

ται (μιά διαδικασία που ἀντανακλᾶται
στίς ἀπρόσωπες ἱεραρχικές σχέσεις που
γενικά ὑπάρχουν στά έπιστημονικα εργαστήρια). Ι n E
’Ἀρχισε ἴσως νά γίνεται φανεροί οτι Ἶη
ἐπιστήμη έχει πολιτικές, κοινιυνικες, οικονομικές καί ὑποκειμενικές ακομα έξῖ
αοτήσεις, δηλαδή παίρνει Θέση μέσα οε
μία καθορισμένη κοινωνίά που τηςΙ καθορίζει τους σκοπούς, τά οργανςέ και τον
τρόπο λειτουργίας. Μέ το να ειναι μια
κοινωνικὴ πρακτική ἀνάμεσα στίς αλλες,
ἀνεξίτηλα σημαδεμένη ἀπό τήν κοιινωνια
ὅπου ἐντάοσεται, ἡ έπιστημονικη 69a,στηριότητα ἔχει ὅλα τά χαρακτηριστικα
της καί ἀντανακλά ὃλες τις αντιιθεσεις
της, τὸοο στήν ἐσωτερική της διαρθρξυση, ὅσο καί στίς εφαρμογές] της.
έοευνα δέν εἶναι μιά δραστήριοτηταῆευῑ
γενής, τουλάχιστο ὀχι περισσότερο απο
ιιιά ὁποιαδήποτε ἀνθρώπινη εργασια,
έξυψώνεται ὅμως ἀπὸ μιά ἐλιτιστικη
ῐδεολογία μέ προφανεῖς στοχους. (Στην
πραγματικὸτητα αὐτό που ἑμπνεεξ τους
περισσοτέρους ἐπιστήμονες, δεν ειναι η
τεχνική πρόοδος. ἡ εὐτυχία τῆς ανιθριυποτητας, ἡ ἠθική τῆς ἐπιστήμης για την
ἐπιστήμη, ἀλλά ἡ μέσα ἀπό την ερευνα
πορεία πρὸς τήν ἐξουσία· ὅπως γινεται
παντοῡ).

TI NA KANOYME
‘O ἐπιστήμονας πού συνειδητοποι-εῖ
τήν ἀδυναμία τῆς τεχνολογίας ,και της
ἐπιστήμης νά δώσουν λύση, μεσα στα
πλαίσια τοῦ οἰκονομικοῦ καί κοινωνικου
μας συστήματος, οτίς σοὸαρότερες ἀντι-

θέσεις πού ὂασανίζουν τήν ἀνθρωπότητα, μπορεῑ νά ἀντιδράοει μέ δύο τρόπους. Ἀπό τή μιά μεριά ἡ φυγή; ἄρνηση
τοῦ πολιτισμοῦ, ἐπιστροφή σέ μιά έξιδανικευμένη κατάοταση τῆς φύσης ἤ ἀπομόνωση μέσα στήν ἀφῃρημένη σκέψη
(φιλοσοφία), καί ἀπό τήν άλλη, ἡ δραστηριοποίηση γι’ ἀναζήτηση καί πράξη,
ὥστε νά καταπολεμηθοῦν στή ρίζα τους
οἱ αἰτίες πού δασανίζουν τό μεγαλυτερσ
μέρος τοῦ ἀνθρώπινου γένους.
Ἕνας ριζικός μετασχηματισμός πρέπει
νά γίνει στήν πρακτική τῆς ἐπιστήμης,
μιά ἀλλαγὴ πού δέν μπορεῖ, οὔτε πρέπει
νά περιμένει παθητικά μιόι μελλοντική
κοινωνική ἀλλαγή γιά νά ξεκινήσει.
Γιά τό καλό τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ
ἀτόμου, πρέπει ν’ ἀπαλλάξουμε τήν ἐπιστήμη καί τήν τεχνολογία ἀπό τόν πέπλο
τοῦ μυστηρίου ποῦ’τήν περιὸάλλει.
Μιά ρεαλιστική δυνατότητα (ἴσως-ἡ
μόνη), εἶναι ἡ δράοη μέσα στήν ἐπιστήμη, μέσα στούς ἐπιστημονικούς κύκλους,
ἀλλά ένταγμένη σέ μιά προοπτική συνσλικής ἀλλαγῆς.
’ Οἱ ἐπιστήμονες πρέπει νά ἀπαλλαγοῡν
ἀπό τή χωρίς ὅρους ἀφοσίωσή τους στή
συνέχιση τῆς γνώσης, ἄν θέλουν νά ξεπεράόουν τήν ἀλλοτριωτική φύση τῆς ἴδιας
τους τῆς ἐργασίας καί τήν ἀδυναμία τους
νά φέρουν μιά πραγματική κοινωνική
ἀλλαγή. Οἱμ ἐρευνητές πρέπει νά ἀναδιοργανώνουν τήν έπιοτημονική ἐργασία, ἀσχολούμενοι μέ τά πραγματικά
προὸλήματα πού ζητοῦν λύση κι ὅχι
μόνο μέ τούς παραδοσιακούς κλάδους
τῆς ἐπιστήμης. “Ο κατακερματισμός σέ
χωριστοὺς κλάδους που παράγει «εἰδι-
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κοὺς», ἱκανούς στήν καλύτερη περίπτωση νά ἐπικοινωνοῡν μόνο μεταξύ
τους, εἶναι ἀνάγκη νά ἀντικατασταθεῖ
ὀιπὸ νέες δομές. Τά προγράμματα ἔρευνας θά πρέπει νά ἀπορρέουν” ἀπό τίς
ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων ν’ ἀναφέρονται
οτά προὸλήματα που τούς ἀπασχολοῦν
καί νά οχετίζονται μέ τους ἀγῶνες τους.
Οἱ προτάσεις αὐτές θά πρέπει νά ένσωματωθοῡν σέ μιά διαδικασία πού νά
δίνει σ” ὅλους τούς ἀνθρώπους τή δυνατότητα νά ὀργανωθοῦν καί νά δράσουν
γιά τά δικά τους συμφέροντα.
«Δέν μπορεῐ νά ὑπάρξει πραγματικά
προοδευτική ἐπιστήμη, παρά μόνο μέ ’σή
συλλογική οἷκειοποίηση τῶν ἐπιστημονικῶν καί τεχνικῶν γνώσεων, πράγμα πού
θά ἐπιφέρει ἐξ ἄλλου μιά πλήρη ἀναδιάρθρωση τῆς μορφῆς καί τοῦ περιεχομένου τους. Μιά ἐπιστήμη γιά τό λαό,
δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι μιά ἐπιστήμη
ἀπό τό λαὸ. (Ζ-Μ. Λεόὑ-Λεμπλόν. Ἀπό
τήν εἰσαγωγή του στό ὃιὸλίο (Αὐτο)κριτική τῆς ἐπιστήμης).
Σ η μ ε ί ω a η .· [Io/{Mg φορές ἡ
ὁημοσίευση ἑνός ἄρθρου ἥ μιᾶς μελέτης γιά τήν κρίση τῆς ἐπιστήμης, μπορεῖ νά εἶναι μιά ἄλλη ὁιάσταση τοῦ
ἀκαὸημαὶσμοῦ, πού ὑποτίθεται πώς
καταγγέλλει, Eva) παίζει τόν ἴὸιο
ἀκριόῶς ρόλο - τόσο γιά τήν καριέρα
τοῦ συγγραφέας του ὅσο καί γιάτήν
ἐπιστήμη - μ’ ἕνα ἄρθρο «καθαρῆς
ἐπιστήμης», τήν ὁποία ὑποτίθεται ὅτι
κριτικάρει. Ὁ κίνὸυνος αὐτός πάντα
ὑπάρχει, μιά πού ή κριτική γίνεται κι
αὐτή ἀντικείμενα ἑκμετάλλευσης ἀπό
τούς ἐπίσημους θεσμούς. I
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Κομοτινή, 24- [2—74

Οἱ θεαματικές πρωτοὸουλίές
Στόν τόπο μας. από χρόνια πολλα, ἡ αναᾳσραοτήν κληρονομια τῆς ἀρχαιότητας αποτελοῡσέ τό πιό ὅαρύγδουπο σύνθημα ἑνός πνευματικοῡ-πολιτικοῡ συντηρητισμοῡ· ἡ ταχυδακτὺλουργική δέξιοσὺνη ὅμως τῆς αρχουσας ταξης συνδύαζε
ανέτα τήν ὑστερική συνθηματολογία μέ τό ξεποὺλημα, τήν
αδιαᾳορία ἢ τήν καταστοφή καθέ πολιτιστικῆς κληρονομιας.
Ἡ ἴδια αὐτή ταξη. αλόγιστα - ὅπως παντσῡ - «ὀργανωσε»
τα αναπτυξιακα προγράμματα καί καρπώθηκε, αὐτή. τα όᾳέλη
της. Σέ πσλλές μετακατσχικές κυὸερνήσεις ὑπηρέτησε σαν
ὑπουργὸς 0 ὅισμήχανος ἐκεῖνος ποὺ τό ὲργοσ-ταστιό του - λίγα
μέτρα πιό κατιι) από τήν Ἀκρόπολη, - δέν λαὸαινε πρίν μια
πενταετία ακόμα τα πιό στοιχειώδη μέτρα ἐναντίον τῆς μόλυνσης. 'O σημερινός [1ρόεδρσς τῆς Δημοκρατίας - πσὺ ὁ τόνος
τοὺ ιιηνύματός του στήν ἐκστρατεία για τήν Ἀκρόπολη ἠταν
αληθινα συγκινητικός — διετέλεσε ὑπουργὸς Προεδρίας καί
ἁρμόδιος για τα αρχαισλογικα θέματα ὅταν, για πρώτη ([ορα,
εἶχε τεθέῖ τό πρόόλημα, σέ μια ἄλλη Καραμανλική ἡγεμονία.
"000 Ξέρουμέ, δέν εἶχε γίνει τότε απολὺτως τίπστέ...
T6 όψιμσ ένδι(ι([έρον καί ἡ ἐμμονή στό σὺμὸσλσ «“Ακρόπολη», εἶναι τσυλαχιοτο απσπροσανατολιστικα. Τα μνημεῖα σέ
ὅλη τή χώρα καταοτρέηονται — καί ὅέὸαια ὅχι μόνο από τη
μόλυνση.
“Από τή μόλυνση ὅμως δέν πρέπει να προστατευθεί μόνο ἡ
Ἀκρόπσλη. Oï ἄνθρωποι αὑτοῦ τοῦ τόπου καί, κυρίως, σί νέοι
συνειδητοπσιοῡν τό πρόὸλημα καί τό ἀντιμέτωπίζουν σφαιρι140: Ἡ προστασία τῆς πολιτιστικής κληρονσμιας, ἡ σίκσλογικὴ
ίσορροπία. ἡ προστασία τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς, δέν μποροῠν να
περιοριῖπσῡνε στίς πρτιιτσόουλίές τῶν «έν πολλαῖς ἁμαρτίαις»
- πρωτοόουλίες πού τελικα έκφυλίζσνται σέ τηλέοπτική αὑτοπρσῦσλήῑ εἶναι αἰτήματα πού ἐντασσσνται στα πλαίσια εὐρύτεριι)ν αγόΝιυν.

Ὁρεστιάὸα, 26-12- 74

Περίπτερα
Στημένα σέ «στρατηγικά» σημεῖα. σέ πολιτεῐες καί χωρια, τα
περίπτερα εἶναι ἕνα χαρακτηριστικό στοιχεῐο στό σκηνικό τοῦ
δρόμου ἢ τῆς πλατείας. Ἡ ἀτέλέιωτη ποικιλία τῶν μσρῳιῖΝ.
προκύπτει όχι τόσο από τήν
κατασκευή τους, 000 από τήν
ἐπινοητικότητα τιῖιν περιπτέραδιον να αναδείξουν τήν πραματεια στό «πολυμαγαζό» τους.
Τα περίπτερα στὴν Ἑλλάδα,
εἶναι τό ὑλικό πού πραγματεύεται ὁ Ἠλίας Πετρόπουλσς στό
νέο του ὃιόλίο «Le Kiosque
Grec». T0 ξαᾳνιασμα εἶναι εὐχαριστο στό ([υλλομέτρημαῑ ἕνα
πλούσιο (μυτογραᾳικό ὑλικό ἀπό

καλόγέροι εἶχαν, ἀπό παλια χρόνια, θαμένα «χρυσα φλσυρια».
Πρίν 3—4 χρόνια - έπί «έθνοσιιιτηρίου» - 0 μητροπολίτης Eùγένιος ἒὸαλε σέ ἐνέργεια τίς
μπουλντόζές καί ἀνέσκαψε ὅλο
τό χῶρο τῶν κέλιιῖΝ. “Ορ(-)ιο,
αφησε μόνο τό κελί πού κατοικεῖται από τόν μοναδικό ἔνοικομοναχό τοῦ μσναστηριοῠ. Καί
τόοο ἦταν τό ἓνδιαφέρον τοῦ μητροπολίτη για τοὺς... καλλιτεχνικσὺς ,θησαυρούς τοῦ μοναστηρισῡ, ὥστε έπέόλέπε τήν κατέδα(mon — ἦ τήν ανασκαφή - μέ ὀμπρέλα καί ὑπό ὅροχή παρακολσῠθώντας ἀπό κοντα τό μαχαίρι
τῆς μπσυλντόζας.
Καλα, κατανοοῡμε τό ἓνδιαφέρον τοῠ μητροπολίτη για τή διασωση τῶν «καλλιτεχνικῶν» θησαυρῶν. Ἀλλα, ἔχει αρμοδιότητα
για να κρίνει ποια μνημεῖα εἶναι
έτόιμόρροπα καί κατέδαφιστέα γιατί αὐτός ἧταν ὁ ἰσχυρισμός ,Ανασκαᾳὲς σέ ὄάθος... ΧρειαζότωιΥ ἄραγε, τόσο πολύ Yul νά ἰσοπέὸωθοῡν
καί πῶς πρέπει να γίνσυν διαφο«ἑτοιμόρροπα» mini;
ρες... συντηρήσεις; _
Στό δρόμο πρός τό ψόδελε, 10
T6 γεγονός μᾶς θὺμισέ φίλος
χωριό που λέγεται πώς γεννήθηκε που πήγε πρόσφατα στό Φόὸέλε,
0 Γκρέκο. ὑπάρχει - ἢ μᾶλλον
για προσκύνημα. Ἡ ἱστορία αὐτὴ
ὑπῆρχε - τό μοναοτήρι τοῦ
,εἶναι πάντα ἐπίκαιρηῑ Γίνεται
Ἀγίου Παντελεήμονα. Καποια
παλι συζήτηση για τα ὃυζαντινα
διαδοοη κυκλοφοροῡοε ὅτι οτόγ
μνημεια καί· τίς σχετικές ἁρμοπερίὸσλό ’του καί στα κελια, οἱ
διότητες τῆς ἐκκλησίας μας.

Θησαυρσί
καλλιτεχνικσί
καί ἄλλοι
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Σπάρτη, 7-5-75

καθε έλληνική γυινια- τό κείμενο
οὑντομο καί κατατοπιστικό κυρίως για 10 ξένόγλιυσσο κοινό (τό Χ
ὅιὸλίο κυκλοᾳορεῖ σέ γαλλική
ἓκδοση). Καί μια πληρο([οριάῖ
Στσὺς χίλιους Ἕλληνες αντιοτοιχοῦν δύο πιτρίπτέραῖ Δέν εἶναι
καί λίγα...

M101 έκθέση
Στό ὂιίίλιοπωλεῐο Gazette (Σόλωνος- 30) ὲ·,’καινιιίοτηκε οτίς
13/1 — καί (k1 μέίνέι ανοιχτή για
μια ὃδομαὸα ἀκόμη - ἡ ἔκθεση
ζιινμραιρικὴςτὴς Μαρίας Κοκκίνου - Μπιτσάκη. Στὴν πρώτη
ἀτομική ἓκΟεσή της οτήν Ἀθήνα,
ἡ ζωγραιςος παρουσιαζει μέρος
από τή δουλειύ. της τὼν τελευταίων χρόνιιιν.μέ μια έπιλογή πού
να δείχνέι τήν ἐξέλιξη τῶν πλαστικιῖΝ αναζητήσειὶιν της.
rH Μαρία Κοκκίνου - Μπιτσακη ἔχει ἐκθύοει πολλές ιμορές
στό έξιιιτερικό· μια παρουσία
της, ἠταν καί κείνη οτό Lecco τῆς
Ἰταλίας (1974), στήν πανευρ(ιι-,
παῖκή ëuﬂcun (nuque bien resiste», ποίι εἶχε για (ὶέμα τήν ἰδέα
τῆς αντίσταοης στή οιίγχρονη 151‘ριι)παί“κή τέχνη. ’

H ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ ΠΟΙΙ-ΙΤΗ
Ὁ Πέτρος Ἀνταῖος ξαναγὺρισε στήν πατρίδα καί οτά ἑλληνικά γράμματα, ὕστερα ’ἀπό 25
χρόνια ἑξορίας. Ἡ «Ἀντιστροφη
Μὲτρηση» (ἐκδ. «Μνήμη», 1976)
εἶναι ὁ ποιητικός ἀπολογισμός
μιᾶς γενιᾶς πού γνώρισε τό μεγαλεῖο, τήν ἧττα καί τήν προοφυῑ
για... Ποιήματα γραμμὲνα ἀπό το
1945 μέχρι τό 1975...
Ὁ Ἀνταῖος (Σταῠρος Γιαννακὸπουλος), 57 χρονὼν σήμερα,
εἶναι ἕνας ἀπό τούς χαρακτηριοτικοὺς ἑκπροσώπους της; τό
1937 πριυτογρὰφει (οτίχουςπεζά) στά «Νεοελληνικά Γραμματα». Τό 1942 εἶναι γραμματὲας
τοῦ EAM/Néuw. Ἀπό τό 1943
ὅγαίνει στό ὅουνό. Τό 1945 εκπροσωπεῐ τή νεολαία τῆς Αντισταοης στό ίὸρυτικό ουνέδριο της
ΠΟΔΝ (Λονδίνο) καί τήν ἴδια

Αὐτή δέν εἶναι ἡ λήξη ἀδέλφια.ΓΗ Εἰρήνη ἀποτραὸήχτηῗιε
χλωμήλΠίσω ἀπ’ τήν Πολιτεια
,τού γιορτάζοιιν οἱ 11011111ὸες.1Ἐὸῶ εἶν’ (ὶκόμα ὁ πόλεμος
ἀφέντηςλἉφοῦ ὁὲν εἶναι ἀφέντης ὁ λαός... ἱ
Τὸ 1948 ἐκδίὸεται οε τυπογραᾳεῖο τῶν ὅουνιῖιν ἡ νουόἐλα
τοι) «Ἡρωικὴ πορεία», Ἀπὸ τὸ
1949 ζεῖ πολιτικὸς πρόσφυγας
οτὴν ΕΣΣΔ, ἀπὸ τὸ 1954 στη
Μόσχα, ὅπου ὃημοσιεὺει πλῆθος
ἄρθρα. διηγήματα στὸν κεντρικο
ἡμερήοιο καὶ περιοδικὸ 0061fτικὸ τύπο, Ἀπὸ τὸ 1964 εἶναι μελος τῆς Ἕνιυοής ΣοόιετικιῖΝ Συγζ
γραφέων, ἐνιῖ) ἀπὸ τὸ 1957, planta
διακοπὴ δεκαετιών, ἑγκαινιαςει
τὴ γνωριμία τοῦ σοὸιετικοῡ ἀναγνωστικοῡ κοινοῦ μὲ τὴ λογοτε-

ΣΧΟΛΙΟ

γνικὴ δημιουργία τοῦ λαοῦ ξμας
ἑκδίδοντας σειρὰ ἀπὸ ἔργα Ελλήνων συγγραφὲων. _ ξ l
«Οἱ στίχοι του ξεσπουν ακρα
ταγοι, - ὅπως λὲει ὁ Βάρναληςῗγεμάτοι Ἀλήθεια καί Ἀρετη. 151:
ναι ὁλοζόηιτανοι, ὅγαλμὲνοι απ
τή δική ντου πείρα καί λαοί’
καί ὅχι 11-1 λολογί α. Γ 1' αυτο 10-1111,νουν ἄμεοα οτήν καρὸιά και γινονται μάθημα γιά ὅσσος “avqu
πίσιι) καί γιὰ ὅσους προκειται να

ἔρθουν».

Καλλιτεχνική
Ἀποκὲντρωοη
. Τήν περασμὲνη Δευτέρα ὁ Ἐκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ἀμπελοκήπων ἐγκαινίασε
τά γραφεῖα του (Σεόαστείας 3
καί Μιχαλακοπούλου) μὲ ὁμαδική ἕκθεση ζωγραφικῆςχαρακτικής πού θα διαρκέσει ὥς
τό τέλος τοῦ μηνός. l
Στήν ἔκθεοη, παίρνουν μερος
οῖ καλλιτὲχνεςῑ Ἰωάννα Ἀσμάνη,
Γ. Βαλαὸανίδης, Τατιάνα Βολανάκη, Π. Γράὅαλος, Γ. Γαΐτης, Β.
Δημητρὲας, Ἔντα Δημοπούλου,
Παλαιολόγος Θεολόγου, Βάσω
Κατράκη, Λ. Κανακάκης,.Θ. Κοσμίδης, Τρ. Κόρμπης, Μαρία
Κωστάκου, Ἀλ. Λεὸίδης, Γ. Μιγάδης, Δ. Μάζης, Ἀσ. Μπαχαριάν, Ἑλὲνη Παπαδογιὰννη, Θ.
Στεφόπουλος, Σ. Σόορώνου, Ἀπ.
Τσιρογιάννης, Σ. Χαρατσίδης, B.
Χάρος, Βιργινία Χιωτάκη καί
Μαρία Χατζηνικολῆ.
Στά πλαίσια τῆς ἔκθεσης, ἓγινε
χτὲς διάλεξη τοῦ B. Δημητρὲα γιά
τό «Ἐμπορικὸ κύκλωμα τέχνης
καί τήν πρωτοπορία τῆς τέχνης».
Ἡ Σοφία Σὸοριῑηόυ θά δώσει τή
δεύτερη διὰλεξη τήν ἐρχόμεκή
Πέμπτη μὲ θέμαῑ «Ὁ οημερινός
ρόλος τοῦ καλλιτὲχνη ».

Ὁ Πάνος Τζαὅὲλας μέ 211715—

Ὼρίω νας) καί
(17/1121) μέ τόν
Μίκη Θεοδωράκη στό «Λ ημέρι» 10v. v'

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ TOY APH
Γιά 11'1 τραγούδια τῆς Ἀντίσταοης (τοῦ ὅουνοῡ καί τῆς πώλης)
γράφτηκαν πολλά - κυκλοφορησαν καί ὅιὸλία. Σέ δίσκο δέν
ὃγήκαν — τά ἔκοψε ἡ... «ἀνύπαρκτη» κατά τά λεγόμενα τῶν ἁρμοδίων, λογοκρισία. ἐπιτρέποντας ἑλάχιστα μὸνο νά κυκλοφορὴσουν ἀπὸ τόν Πάνο Τζαὸἑλα.
Στό ὅουνὸ, οτή φυλακή ἦ στήν
παρανομία, ὁ Τζαῧὲλας κατάγραψε (λέξῃ-λέξῃ, νότα-νότα)
250 περίπου τραγούδια ἀπ’ ὅλη
τήν Ἑλλάδα, καί τά μιοὰ σχεδόν
ἀπ’ αὐτά τᾶκανε γνωστὰ στό
πλατύ κοινό τραγουὸώντας τα
στήν Πλάκα, ἀμέσως μετά τήν
«ἀλλαγὴ» τοῦ 1974, μέχρι ηὑρα.

Φὲτος στό «Λημὲρι του». ἐκτός
ἀπό τ(ἰ «κλασικά» τραγούὸια
“ τῆς Ἀντίστασης, παρουσιάζει 60
καινοὺργια τραγοὺὃια - μὲ
πρώτα τραγούδια τοῦ ’Ὰρη ἀπο
διάφορα μέρη.
O Ἠπειρώῐικοῑ
"Agi; μ’ σέ ποιά 2091,1va 7111112; / σέ
ποιά λαγκάὸια τρέχεις / σέ :10112
ὁιαὸολοὸιάσελα / 7189111211 τό ([ιῖ0111112, σου.

Ὁ ἰσκιος σου εἶναι ᾳλάμπονρο /
καί 1' ὄνομά σου ἑλπίὸα / 01'11"ραννοι σέ τρέμοιψε / σέ χαίρεται
ἡ Πατρίὸα.
Τοῦ N. Μαρουλάκη

Σ· Ἑλλάὸα λεύτερη πα,τώ / 2111’
0'112 501'1'12 γιιρίζιυ / καί 101"; 1/1101015; κιινηγιῖ) / καί λειιτιριά χαριςω.

O Τοῦ Μιιιρηίιῑ
N1210; 21 ἔρχεται καὸάλλα Χμὲ 112
γὲνια 101v μεγάλα / 11111790 εἶναι 1'
1220;11)’ του / 2111' τό γένι τό πηχτό
101.I / 0' ὅλους μας χαμογελάει /
για τη μάχη 1112; 11121251. / Καί τό
χάραμα ροὸίζει /K111’ σέ λίγα ἡ
μάχη αρχίζει / N12 21 (3 Ἄρης μέθ’
τη μέση / μέ 1' 1113113111110 στό χέρι
/ κύκλα γιῖριυ τό γιιρῖιάει / καί τό
θάνατο σκορπάει. / T113911 ἡ μάχη
11211101117111; / ὅλοι οἱ (ὶντάρτες
σιιιιαχιιὲνοι / 1111311 Εὐρώτα ξαπλιυμένωι. 1 [7122.1 ὁ Ἄρης 1112; μιλάει / 0' ὅλους μας χαμογελάει.

O Τὴς Θεσσαλίαςῑ
- Τό μάθαταν 11’ ἕγινε / 101’111;
την 1567001112011; / — lin/21111 ανταρτες 0112 (701'112 / ἅγηκαν νά
,Ἠιλξιιηωαιψ ΧΓιά νά κερὸίαοιιν
21'1'11'9112 1’ 21 Exam! τόν Ἄρη αρχηγό / τόν ’Άρη Βι“λ()ι’χιώτη / K1
ὁ Ἄρης ἐὸιάταζϊικ· /' [1121/115 παι0112 μ’ τόν 711521110 / [7121/111 2111’ 112
1'101'1/ 152111 / N12 2111112121011 ὁ
κωμρνιαχῑός / N12 01/210011 ἡ ἁν112912 κ’ N12 Ιιιιτρηθοῦν 1' 12021‘9111
μας / N12 115011111" πόσοι λιίζτωιιν /
.1/[1‘19101‘1'1111 αι’ Χιτλερικοί / Καί
λι·ι’.7ι)ιί’ 1911; χιλιάὸες /‘ με·
τριοῦνται 1' 11111001122111 μας /
Καί 211101111 τρεῖς λειΐὲνῑες / νά
21' 01' 2.1015171; ἔρχονται / μ’ αὑτόματα 0112 χέρια / Ζητιι) ὁ
ΕκΙΑΣ 1/1111'12Ç01'I” Ζηῖιυ 112 .7112.2.)/2129111 / Ζηῖιιι 21' ό Ἄρης Ἀρ[In/15:!
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-·μουσική·
Μικρό εΗμερολόγιο
τῆς Πέμπτης ἙὸὃομάὸαςςΣύγχρονης Μουσικῆς
Τοῦ Γιώργου ’Λεωιτσάκου
ΔΟΞΑΡΙ ὃιολιοῡ πού σέρνεται
φλύαρα σ“ ἀχτίνες ρόδας ποδηλάτου. Αὐτοσχεδιάζουσα φλογέρα πού φολκλορίζει συνοδεία
«συνθεσάιζερ» μιμουμένου κιθάρα ρὸκ. Ὁ συνθέτης Μαμαγκάκης κι ἄλλοι 2-3 παίζουν μ’
ἕνα κουτί ὂότσαλα καί ἀλλα
ἰὸιόφωνα. "Eva; τύπος σκαρφαλωμένος ψηλά κάνει γαργαρες
καί ἀπρεπεῖς θορὺῧους 6010deτας τό πρόοωπο σέ μιά πήλινη
λεκάνη νερό. Γιά (ρινάλε, λιθοὸολισμός τοῦ κοινοῦ μέ χρωματιστά
μπαλλάκια πίνγκ-πόνγκ. Αυτά
καί ἄλλα ποικιλώνυμα, 6011mγμὲνα σέ ἤχους ἠλεκτρονικοὺς, σέ
παιχνίδια φωτός πάνιυ σέ τσαμπιά ἀπό πελώρια άσπρα μπαλλόνια καί πάνω σέ μιά ὀθόνη, ένῶ
οτά τοιχωματα τής αἴθουσας
προὸάλλονταν ἒγχρωμες διαφάνειες πού θύμιζαν ντεκόρ νηπιαγωγείου. Τά νούμερα, ὑπογεγραμμένα ἀπό τοὺς συνθέτες
ΓΙΟΖΕΦ-ΑΝΤΟΝ· ΡΗΝΤΛ (γ.
1929, παλιό γνωριμο, παρόντα
καί πάντα ναρκισσιστικότατα
έπαναλαμὸανὸμενο μ’ ελάχιστες
διαφορές), ΤΖΩΝ OYlTNEY
(γ.;) ΛΟΡΙΞΝΤΣΟ ΦΕΡΡΕΡΟ (γς)
καί ΚΡΙΣΤΙΑΝ BOND (γ. 1934)
έγκαινίαζαν τή 6ιαστικότατα 09γανωμένη 5η Ἑλληνική “E600μάδα Συγχρονης Μουσικῆς
(Ε.Ε.Σ.Μ.) μέ μιά ὅραὸιά Mou}.—
τιμὲντια (= πολλαπλά μέσαῑ μουσική, φίλμ, διαφάνειες, φωτισμοί,
δράση, ὀσμές κ.τ.λ.) Ευτυχιῦς οἱ
ὅποιες ὀσμές ἦταν κοσμιότερες
καί, κυρίως, μή συσχετίσιμες μέ
μερικοὺς ἤχους... ’
”Ολ“ αὑτά σ” ἐποχή που οἱ
ὑπερὸυνάμεις έχουν «παγώσει»
τήν Ἱστορία κι ὁ κόσμος πάει
ἀπό κακό σέ χειρότερο, θά εκλαμὸάνονταν σά θλιὸερός στρουθοκαμηλισμός ἀν δέ συνιστοῠσαν
ἀποκαρὸιωτική ὀπισθοὸρόμηση
σ’ έναν αἰσθητικό νηπιομορφισμό. Ἀσφαλῶς ἦταν ἀκατάλληλα
γιά νά ἐγκαινιάσουν μιά ἐκδήλωση οτή σημερινή Ἑλλάδα πού
τόσο μοχθεῖ νάὸρει ἕνα δρὸμο
μετά τίς πληγές τῆς 7χρονης
σκλαὸιάς. Τή στιγμή πού τό κοινὸ
μας ἀγνοεῖ τόσα ἄλλα, κανείς δέ
μπορεῖ ν’ ἀποκόμισε ά)λο ἀπό
μιά «ἐνημέρωση» γιά κάποια
παρακμιακά φαινόμενα τῆς μουσικῆς ἐν Ἑσπερία.

(γ. 1941) σέ ρεσιτάλ συμπροοφερόμενο ἀπό τό Ἰνστιτοῠτο «Γκαῑτε» καί τόν «Παρνασσό». Μηχανικῆς καθαρότητας τεχνική έπιδιδομένη σέ «ἐρξάτς» έκφρασης.
Ἠ Σονάτα σέ ντό ελ. έργο 10, ἀρ.
1 τοῦ Μπετόόεν ἀρχισε μέ τίς
πρῶτες συγχορδίες σά γροθιές
οτό οτομάχι καί μέ τό ἀρχικό ἀλλέγκρο μόλτο κόν μπρίο σὲ
ἀγωγή ταχὺτερη ἴσως τοῦ φινάλε
πρεστίσσιμο. Ἐδιῖ) ἀποκομίσαμε
τουλάχιστον ἕνα καθαρότατο
διάγραμμα τῆς μορφῆς. Ἀπαράδεκτη ὅμως ἦταν ἡ Μεγάλη Σο-

θεαματικό, γνωστό μας «Φωτώνυμο» (1973, ὄλ. «BHMA»
13.5.73) τοῦ Ἀὃάμη, ὅπου 6 ἐξ·
αιρετικός ψάλτης Λυκ. Ἀγγελόπουλσς ἀκουστηκε αὐτή τή φορά
μέ σκληρότητες στή φωνή, τόν
Ψαλμό 96‘! (Ἀγαθὸν I0 ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ»- 1976) τοῦ
νέου Θεσσαλονικέα ΑΛΚΗ
ΜΠΑΛΤΑ (γ. 1948), μέ καλαίσθητα χαραγμένη διάταξη τῶν
εὐδιάκριτων τμημάτων τῆς μορφῆς καί κάποιες πινελιές Πεντερέτσκι καί, τό ὡραιότερο έργο
τῆς 6ραδιάςῑ τό Τριέῆλικτον
(1976) τοῦ Γ.Α. ΠΑΠΑΙΩΑΝNOY (γ. 1910); 3 φίνες μινιατοῡρες. κάθε μιά μέ δικό της χαρακτήρα γραφῆς (ἀπό ἀντιφωνικά μοιρασμένες μονοφωνικές
ἀποστροφές ὥς μιά ἐκφραστική
ἀντίστιξη), σέ ποιήματα τοῦ Ἐμπειρίκου ἀπό τήν «Ἐνδοχώρα».
(Γαλλικό ’1νοτιτοῠτο,
15.12.1976)

TH ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ τοῦ ἐκτελεοτῆ ὁχι μόνο σάν τεχνική τελειότητα ἤ καθαρότητα ἐκφορᾶς
ἀλλά καί σάν ὑπέρτατη ἐκφραστική ἐκλέπτυνση, ἑνός ἐπιπέδου
’νάτα σέ σί ῢφ. μείζ. τοῦ Σοῡμ- πού μόνον ἴσως ἡ μεγάλη 60110111I001 Κάθυ Μπερμπεριάν (ἀπ’ ὅ,τι
μπερτῑ τίς νότες της, ἀδειες ἀπό
προσωπικά έχομε ζήσει) ἔχει
κάθε ζεοτασιά, λυρισμό καί ’έκκατακτήσει, ἀντιπροσώπευε τό
φραση λές κι ἒφτυνε «κομπιοῦγνωστό μας (ὄλ, «NEA» 3.11.74)
τερ» (Γαλλικό Ἰνστιτοῡτο, ὥρα
17.30, «Παρνασσός», ὥρα 20.00, ΚΟΛΛΕΓΚΙΟΥΜ ΒΟΚΑΛΕ
φωνητικό σεξτέτο ἀπό τήν Κολω14.12.1976)
νία. Ἡ φωτεινότητα - διαῳάνεια
η »π’ ιιι
τῶν τίμπρων καί ὁ θαυμαστός
ἔλεγχος ἀπειροελάχιστων 010.6(1ΜΕΤΑ τό φλαουτίστα Ζέμπον
θμίσεων τῆς ἀναπνοῆς, μαζί μέ If]
(ὅλ. «ΒΗΜΛ» 16.12.76) Eva;
σπάνια καθαρότητα ἀρθρωσης
ἀκόμη πρωτοποριακὸς ὑπερδεμεταμόρφωσαν σέ συνταραχτικοῡ
ξιοτέχνης, 6 Ὀλλανὸός ΧΑΡΡΥ
έκφραστικοῡ πλάτους μυσταγωΣΠΑΑΡΝΑῨ οτό σπάνια ἀκουόμενο σάν σόλο κλαρινέτο μπάσο, γία τό «Πάτερ Ἡμων», 16
«Χαῖρε Μαρία» καί ἰδίως τό
έπισήμανε ἐντονότερα τόν ὑπερ«Πιστεύω» τοῦ μεγάλου Στρατροφικό ρόλο τοῦ ὲκτελεστῆ στή
6ίνσκυ, ὅλα σέ σλαόονικά κείμεσύγχρονη μουσική, μέ 4 συνθένα. Τά λοιπά ἒργαῑ ἀσκήσεις
σεις (συνοὸεία- μαγνητοταινίας
συνήθως καί συχνά γραμμένες γι· σύγχρονής φωνητικής καί φωνηματικής γραφῆς (ἀπό τό ἐλεύθερο
αὐτόν) ὅπου ὁ πληθωρισμός τῆς
ρυθμικό μέλισμα ὥς τήν πρόζα
ὃεξιοτεχνίας φτώχαινε τή μου·
καί τοὺς σκέτους ἤχους) πού εὐσική οὐσία; Ἀκελλάρε (ὂασκικάῑ
«σαῧὸάθ», μέ τήν ὀργιαστική οη- νοήθηκαν πανὸαλωὸως ἀπό τήν
έκτέλεση; Οἱ συνθέσεις Ἒμὸρυο,
μασία· 1976) τοῦ Ἰοπανοῠ ΤΟΣτενά καί 12:4 (χρονολογίες;)
ΜΑΣ ΜΑΡΚΟ (γ. 1942). ὅπου
έφέ ἀνάλογα μέ τοῦ fanon/1110121 τοῦ Ἐλὸετοῦ ΓΚΕΡΧΑΡΝΤ ΡΥΜ
(γ. 1934) καί τό l'a/071110 Μαὸριαὐλοῦ σακουχάτσι ὸὸηγοῡν 0‘
ἕνα ὀργιαστικό, κάπως μονότονο, γάλι (1976) τοῦ Οῡγγρου ΠΕἸἘΡ
ΑΙΤΒΟΣ (γ. 1944.), ἀνάλαφρο
κορύφωμα ποὺ θυμίζει ἀφροπαιχνίδισμα, ἀνίκανο γιά 606111τζάζ. Ἕνα ἐκτός προγράμματος
τερη έγγραφή.
κομμάτι τοῦ ΧΑΝΣ ΟΤΤΕ (;γ.;)
ὅπου συριστικά, ῳταρνίσματα,
Ὁ Εῐρμός (1975) καί ἡ Καταφωνές κ.τ.λ. έναλλάσσονται μέ
ὅασία (1972-3) τῶν ΑΔΑΜΗ (γ.
ξέφτια φράσειαν. Οἱ ὁμοιόμορφα
1929) καί TEPZAKH (γ. 1938),
ὃεξιοτεχνικές Ἀναθυμιάσεις
ἀντίοτοιχα, ἀμφότερων Βυζάντι(1973) τοῦ ΑΝ. ΛΟΓΟΘΙΞΤΗ (γ.
νόπληκτων, ἠταν φειδωλές σέ
ἀντιθέσεις χαρακτῆρα καί
1921) Καί, τό πιό ἓνδιαφέρον,
Διάλογος I (χρονολ. ;) τοῦ Ὀλ“ δραματικὰ-μορφολογικά κάπως
λανὸοῡ TON ΜΠΡΑΟΥΝΕΛ
ἐπίπεὸες ἀσκήσεις ἑτεροφωνικῶν,
(γ.;), εἴὸος νεοεμπρεοσιονιστικοῡ
συνήθως, πλεγμάτων μελισματι«συμφωνικοῡ ποιήματος» πού
κῆς γραφῆς, σέ συχνά ἐλεύθερη,
ὅμως ξέπεσε σέ παλιλογίες.
ὅπως φαινόταν, ρυθμική ροή.
Ἐναλλὰξ μέ τ’ ἀνωτέρω, ἡ X0Ὁπωσδήποτε 016 τέλος τῆς συνρωδία Πανεπιστημίου Θεσσαλοαυλίας νοσταλγούσαμε ἕνα παλιό
νίκης ὑπό 16 ’χαλκέντερο Γ ιάννη
καλό, Ἀλλεγκρέττο στά 2/4!
Μάντακα έκτέλεσε ἀποτελεσμά(Γαλλικό
Ἀμέσως μετά ἀκούσαμε τόν
πιανίστα ΚΛΑΟΥΣ ΧΕΛΛΒΙΧ τικά ἰσάριθμα ἑλληνικά έργα; Τό

ι16.12.1976)
Ἰνστιτοῡτο,

Σ’ ΕΛΛΗΝΩΝ ἐκτελεστιῖΝ σύγχρονης μουσικῆς (τοῦ ὅαρύτονου
Σπ. Σακκά καί τοῡ συνθέτη πιανίστα Γ. Κουρουποῡ) τή ὃεξιοτε-

χνία ἀφιερωθηκε ἡ ὅραὸιά

«MONOAPAMA» πού, δυστυ-

χῶς, ἀρχισε 3Ο’ ἀργότερα τοῦ κα-

νονικοῦ. “Ο Σακκάς, ἴσος πρός.
ἑαυτόν, ξεπέρασε γρήγορα κάποιο «γρέζι» στή φωνή του, φανερό στίς κολορατοῡρες τοῦ 68011

Ψαλμοῠ τοῦ Δαόίὸ, σέ λατινική
γλώσσα, «Σιῖισον με ὁ Θεός, ὅτι
ὲνεπάγην εἰς ἰλύν ὅυθοῠ», τοῦ

συνθέτη Κίλμαγερ, εὔστοχα
ὄχημα τῆς ὃεξιοτεχνίας του πού

μας πριιιτοπαρουσίασε στίς
10.1.73 (ὄλ. «NEA» 17.1.73). Θά
θέλαμε ν’ ἀκούσουμε καί 11‘ ἄλλο

έρμηνευτή τά καλογραμμένα 6
Τραγούὸιιι, ἒργο 37 (1975) τοῦ Γ.
ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ (γ. 1922); ἡ φωνη-

τική γραφή ἦ τουλάχιστον ἡ έρμήνεία της άπό τό Σακκά, φαινόταν πιό προχωρημένη ἀπό τὴ σίγουρη, ἀραιὴ, σχεδόν κινήματογραφική έδιῖ) κι ἐκεῖ, μετεμπρεοσιονιστική στίξη τῶν ὁρμωμένων

ἀπό 16 πιάνο. Μαστορικά χτισμένος 6 Χωρόχρονος ΙΙΙ (1976)

τοῦ Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (γ. 1935)
προδίνει τεχνίτη τῆς οὐνθεσης
ξεσκολισμένο. ’Ὁμως I0 έργο αὑ-

τό, γιά δαρύτονο, πιανίστα σέ

ρὸλο «κρουστοῡ» καί μαγνητο-

ταινία, μοιάζει νά αμφιταλαν-

τεὺεται ἀνάμεσα στήν ἐξαγγέλλό-

μενη ίερουργική πρόθεσή του,
στό πλῆθος τῶν κειμένων πού
ἀπαγγέλλονται ἦ τραγουὸιιῦνται
(ἀπό τούς Ψαλμοῖς, ἑόραίκά, ὥς
τό Νίτσε κι ἀπό τίς Ἰνδικές «Où—

πανισάὸ» ὡς τό Λάο Τοέὶ) καί
στή ὸιαγραφόμενη ἐπιθυμία τοῦ
ουνθέτη νά έκμαιεὺσει τήν επίνευση τοῦ κοινοῦ ὃάζοντάς το νά
μετέχει μουσικά (ψίθυροι, ([ιιινές,
«ἴσον» κ.τ.λ.) 11' ἓνα τρόπο ὅχι
ἴσως πάντα ἰερουργικό, κάποτε
διακοσμητικό ἦ παιχνιδίστικο
καί που πάντως δέν ἔπειθε σάν
ὀργανική συνέπεια τῶν συμφραζόμενων.
“Αλλη ὑποχρέωοη μᾶς ἀνάγκασε νά φύγουμε στό 6' μέρος.
Σχολιάζουμε έτσι ἀπό παρτιτοὺρα τό ἓνδιαφέρον Κόκκινο
Τρικό (1976). γιά ἀντρική φωνή
καί πιάνο τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ KOYΡΟΥΠΟΥ (γ. 1942). ὅπου μιά
κωμική ἀντιδικία (κάτι μεταξὺ
«κλοουνερί» καί Μπάοτερ Κῆτον) ἀνάμεσα τραγουὸιστῆ καί
πιανίστα τοὺς ξεσκαπάζει ὕαθμιαῐα σάν ἀρχέτυπα τῆς σχέσης
ἀφέντι] - δούλου - οχέσης αἰώνιας, τοῦ σημαντικότερου ἴσως
«κλειὸιοῡ» γιά τήν ἀποκρυπτογράφηση τῶν μυστικῶν τῆς ἀνθρώπινης ψυχοὸιολογικῆς ὑπόστασης. Ἡ κατακλεῖδα τοῦ μικροῦ αὐτοῦ έργου εἶναι δραματικὸτατη. (Γαλλικό ’1νστιτοῡτο,
17.12.1976)
û ‘3' »ξι
ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ θρίαμὸος τῆς
Οῗξγὶςρῡγης δεξιοτεχνίας που ὅμως
αὓτη ’ἶη (ΡΟῼΟ. (λρκΕἛΟΙ 0.Πο T0ng

ουνθέτες τοῦ προγράμματος ,ἑξλυσυζητημένου Ἀμερικανου
καί ἡ ξεᾳτισμένη Ἀκτινιά
Παιχνιὸιοῦ
(1976)
τοῦ
Δ.
MAαίρονταν στό ὕψος του. Μιλουμε
ΤΖΩΝ KAIHTZ (y. 1912) ἐιμιζ
(1969). για κοιιϊντέτο πνευστῶν,
ΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
(γ.
1949).
που
γιά τό κεραυνοὸόλας τεχνικης, με
μιλλη ἴσως τῆς πολωνικής, η
τοῦ ΙΩΑΝΝΙΔΗ (γ. 1930),
φαινόταν
γραμμένο
σέ
αξίες
συγχρονισμό «κομπιολυτερ» και
σουηδική πλειαδα σύγχρονιυν
ασχετη μέ 10 (ἷιραῖο έργο πού ξέ«ὁλόκληρων»,
ἑρχόταν
σέ
φανερή
ὑπερθετική ποιότητα ηχου ΣουησυνθετιῖΝ, ποὺ περιλαμόανει και
ρομε 0710 ξένες εκτελέσεις, ἐγκυἀντίθεοι]
μέ
τόν
τίτλο
τοῦ
ἔργου.
τόν πρωτεϊκό Ἴνγκὸαρ Λίντχολμ, μονεῖ κινδύνους ἀδικιῶν. παραδικό πιανιστικό ντοῦο MATTE
Ὁ
ΝΙΚΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ
(γ.
ΠΕΡΣΟΝ (γ. 1943) καί ΚΡΙΣτόν Μπού Νίλσον κα. δεν εχει
γν(ι)ρίσειυν ἡ ανακριὸειιῦν ἀπό
1946)
στό
Νονέτο
(1976)
για
5
ΤΙΝΕ ΣΟΛΤΣ, ὁμότιμο τιῐιν μυκαμια σχέση μέ ανούσισμς, σαν
μέρους τοῦ κριτικοῡ.
πνευστα
καί
4
ἔγχορδα,
δουλεύει
θικῶν αδελφιῖιν Κοντάρσκυ. Στσ
ταχινόσουπα, «ἀκαδημαιςοντεςῗ
Κοσμιοτερη ἡ πιανίστα Ἑλένη
μέ
ἀρκετή
δεξιότητα
ἒῆια
λεπτό
πρόγραμμα «μουσική για δυο
σάν τόν Καρλ Ἔρικ Βέλιν, που
Ἀποοτολακι-Ταζάρτες στα Τριά
αντιστικτικό
ὑφαδι,
ὡς
μιά
ἐντυσυχνά προὸαλλουν οἱ ἐπίσημοι
πιανα καί (μαγνητο) ταινια», παῖ
Μικρα Κομμάτια (1965/74) τοῦ
πωσιακή ταυτοφιιινία πού ἀπάγει
μουσικοί θεσμοί τῇς χωρας.
ρουσίασαν 8 συνθέσεις, καμιια
ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ (γ. σέ συνηχήσεις ἕκτης μεγάλης.
(Γαλλικὸ Ινστιτουτο,
ἀπορριπτέα; Ἀπ’ αὐτές 4 καθη1939), πού περιμένει κανείς τήν
Κάπου
ἐκεῖ
έπρεπε
νά
κλείσει
τό
18.12.1976)
λωσαν τήν προσοχή μας κι ευχηῖ
εὑρηματικη τους ν’ απλιι)θεῖ καί
έργοι
τα
λοιπά
ἦταν
ἐκ
τοῦ
θήκαμε να τίς ξανακούσουμε. Τα
πέρα από 11;. εὔστοχες συχνά,
περισσοῦῖ
Στό
Τριό
(1974)
για
λυρικα, «γραμμικα» καί με :1190:
ἀντιθέσεις διαφόρων σχημάτων- κιθάρα, κοντραμπασο καί κρου01 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ, κυρίως
πικές» νύξεις 5 ντοιιέττα για ὸυο
ὀοτινατι κυρίιι)ς; Ἡ ἑρμηνεύτρια στα τοῦ ΙΑΚ. ΧΑΛΙΑΣΑ (γ.
πιάνα (1973) τοῦ ΣΒΕΝἐμφανίσας (Σπῦρος-Χαρα
ὅμως «μαλακωσε» αρκετά ἀρκε- 1921) τά διαφορά στοιχεῖα πού
ΝΤΑΒΙΝΤ ΖΑΝἹΣΤΡΑΙΜ (γ;),
Τόμπραίὸιολί-πιανο, Στελλα Γατές ἀπό τίς σκληρές συνηχήσεις
συνυπαρχουν κανουν αἰσθητή
τίς θαυμασιες Διαθλασέις (1976)
δέδηίφλαουτο, Γιαννης ’Μανωλιτοῦ ἔργου καί οί παύσεις της δέν τήν παρουσία τους μέ δυναμικά
τοῦ ὶ’διου τοῦ Πέρσοκχέὕπου «σω- δάκηςΙκιθαρα) τῶν δυο συναυἕκαμαν αντιληπτο ποῦ τελείιιινε
μέσα
ἀλλα
μοιαζουν
νά
αλληλοαρειτομελανίες» στσιὸαζόμενοινμῚ
λιῶν τῆς Κυριακὴς μέτρησαν ολη
10 ἕνα κομματι κι αρχιζε 10 ἄλλο. ναιροῠνται ὃίχως ν’ αποχτοῦν
ἀκαταμαχητο διονυσιασμό (οχι
τήν 0611000 πού χωρίζουν τα ἑλ’Υπηρετήθηκαν ὲτσι μὸνο τα
καποια
συνοχή.
Ὁ
μαθητής
τοῦ
μὸνο «Can/901111110» ἀλλα και
ληνικα «μέτρα» ποιότητας στην
ἔργα πού διηυθυναν δ Ἰωαννίδης
Ἰωαννίδη
στή
σύνθεση
ΑΛμουσικότατο) στίς ὃαθιές περιἐκτέλεση ἀπ’ έκεῑνα πού, μοι(τέσσερα 10v αριθμό) καί’ὁ Σπ.
ΦΡΕΝΤΟ
ΡΟΥΧΙΞΛΕΣ
(Υζ)
στίς
οχές, διαλύονται σέ μια μαγευραῖα, ἐπικρατοῦν ἰδίως 0111 0111Ἀργύρης (ἕνα). Ἐμᾳανίστηκαν
Μουταθιόνες
(μεταλλαγέςχροτική αἰθρία οτίς ψηλὸτερες, πριν
χρονη μουσική καί που 1000
κι οἱ δυό προετοιμασμένοι μέ
νολ.;)
δίνει
νέο
ἓνδιαφέρον
σ’
ἕνα
ἀπό μια γοητευτική «κοντα», την
λαμπρα ἐκπροσώπησαν οι ξένοι
συγκινητική ἐπιμέλεια, κάτοχοι
ἠχητικὸ
ὑλικὸ
ἀρκετα
φθαρμένο
Ἐνυσχινμένη (1964;) του γνωῖ
«κεκλημένοι» τῆς 5ης Ε.ΙΞ.Σ.Μ.
καί 11'1; παραμικροτερης λεπτοἀπό
χρήσεις
τοῦ
συρμοῠ,
Τά
αναστου μας Ἀμερικανου φίλου του
Θύματα κακῆς καί συντηρητικδμέρειας κάθε παρτιτούρας καί
νεώνει
ἀλλ’
ἀπό
ἓνα
σημεῖο
καί
Χρήοτου EPA ΜΠΡΑΟΥΝ (γ.
τατης διδασκαλίας στα Ωδεια
πέτυχαν να διῖισουν σέ γενικές
πέρα
μοιάζει
v0
μακρηγορεί
σέ
1926), ὅπου τα ἀγριώτερα «κλαμας κι ἔπειτα τῆς έπαγγελματικης
γραμμές ἀλλα καί μέ πολλές ἀπό
ὂάρος
μιᾶς
ἆμεσα
προσλήψιμης
στερς» σμίγουν καί 0101115110119— ρουτίνας, πολλοί μουσικοί μας
τίς παραπανιι) λεπτομέρειες
μορφικὴς
χειρονομίας
πού
τή
γοῦν ὀργανικότατα μέ μια ηχηἔπεσαν καί θύματα τῶν 11061139111- ἐπαρκέστατες εἰκόνες τῶν διαφόζητᾱ
τό
ἴδιο
τό
ὑλικό
1011.
τική φινέτσα παροῦσα ὅχιι μόνο
μένων αλλ’ αὐτη τή (10900110110ρων συνθέσειυνῑ μέ σίγουρο «μέστό «κλαόιέ» αλλά καί στις νυσφευκτων καί ὥς ἕνα μικρο σημειο
τρημα» κι οἱ δύο, ô “Αργυρης μέ
Ἀριστούργημα ὅλης τῆς 5ης
πιό «κοᾳτές» 111'191f από τόν
σόμενες μέ πεννακι, ξεσκέπαστες (γιά λόγους ὅχι τῆς παρουσης)
Ε.Ε.Σ.Μ. οἱ Ἀναὸρομές (1976)
ὃικαιολογημέν(ι)ν ὸργανωτικιιιν
'11n0vv1’ô1], ποί1 ὅμως, καίτοι μέ τοῦ Δ. ΔΡΑΓΑΤΑΚΗ (γ. 1914)
χορδές καί τέλος τήν Κωὸωνοῖ
προχειροτήτων. Πολλοίέ 071111;
κάποια έλλειψη ανεσης, ἔστησε
στοιχία (1972-74) του
ἐπικυρώνουν θριαμὸικα τήν
ξέρομε, τήν 1.12.76 δέν ειχαν παπειστικότατα ὅλα 10 ἔργα, :1090
ΜΠΕΝΓΚΤ ΧΑΜΠΡΑΙΟΥΣ (γ.
πρόσφατη Θαυμαοτή του 11191110ρει ἀκόμη τα έργαῑ ἁπλῶς λοιπον
τίς σποραδικὲς διαλείψεις συγ1928), μέ «γευστικότατεςῇσκλητητα κι ἀνθοφορία ἀπὸ τήν ὁποία
10 «ψέλλιζαν». Θα περιμεναμε
χρονισμοῦ.
ρές ἦ ἁπαλές αρμονίες, που μεσα
περιμένουμε μεγάλες ἐκπλήξεις.
ὅμως μερικούς τουλαχιοτον -ν
τους λύνονται 11‘ ἐντυπιιωιακης
Τά Σχήματα (1976), για
Ἡ γνωστή του γραφή, λυρική
ἀρνηθοῦν τόν πειρασμο των
εὐαισθησίας ἁρμονική συνῖεπεια
(12.001110. κλαρινέτο. τσέλο, πια- κατα 61’161; (στικτογραφία, ἰσοὅποιων χιλιαρικιιΝ ανταμειψαν
φειιγαλέα παραθέματα ἀπο 111v
νο, τσέμπαλο. τσελέστα καί
79011111010, σύντομα «ὀστινατι»,
τούς χαμένους, τελικά, κόπους
κλασική πιανιοτική φιλολογια
κρουστα (Σπ. Ἀργύρης). τοῦ
μουσική ἀξιοποίηση τοῦ ἠχοχρὼ1011c. Γιατί ἡ ἀμυδρή ίδέα μας για
(Σοπέν). ν
Βλαχόπουλου, ὅπως καί 10 θαυματος) γίνεται ὃλο πιό προσωπιἔργα, αν ὄχι ὅπως οί λυμφατικες
Οὔτε ὅμως καί τ’ ἄλλα εργα
μασιο σεξτέττο του Ἁναμνήσεις
κή, οὐσιωδέστερη κι ἐκλεκτὸτερη
μείιυσαν 10 ἓνδιαφέρον 110;: Σχι- Άντιὸρασεις για 6ιολί καί πιανο
(1967) μᾶς αιχμαλυπίζουν μέ τήν
σέ ψυχισμὸ. Τό ἓργο αναδίνει μια
τοῦ Κέλτερμπορν, 0110-30 01
’ζοᾳνωνία (1971) τοῦ ΑΡΝΕ
πρωτότυπη εὑρηματικη τῶν ἠχοαμεση, δυσερμήνευτη ποίηση, καί
Mira/1,10115; (1973) 101' ΚΟγῖ
ΜΕΛΛΝΑΙΣ (γ. 1933) μέ απροσῖ
χριυμάτιιΝ του. παρα τήν εὐκολία
μαγεία, σημαδι ἀφιξης τοῦ συνΡΟΥΠΟΥ (Διαρκεια έιιγουῑ, 4
δόκητη... τονική κατακλείδα σε
κάποιων ἓμμεσιιιν αναηοριῠν του
θέτη σέ περιοχές γειτονικές 11‘
30”. Διαρκεια ἑκτέλεσης...μπανιυ
ιιια αλυτη δεσπόζουσα, τό Πάνυ)
010v ἑμπρεσσιονισμό καί σέ
ἐκεῖνες τῆς μεγαλοφυῖας (Γαλἀπό 6') καί ἡ προφανῶς ἐνδιαφειριῙᾸά τοῦ Ζαντστραιμ, ,οἱ Ἐξἰδιώματα ὅπως τοῦ ψρανκ Μαρλικό Ἰνστιτοῡτο, 19.12.1976)
ρουσα Κάννον, τσῡ «(w-01011 μας
αφανίσεις, για πιάνο και ταινια
τέν ἡ τοῦ Μπαρτοκ.
ἡ
I;
1
Ἀμερικανου Κασταλντο, για
(1974) τοῦ ΜΠΕΝΓΚΤ-ΕΜΙΛ
Ἠ έκδηλη καί πρόσκαιρα μόνο
φλαουτο. οἱ Στροᾳές για σολο
ΓΙΟΝΣΟΝ (γ.;) καί ἡ «κλοουνεδιακοπτόιιενη 1'1710 καποια αναΛΟΓΩ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ τῆς Κ.Ο.Α.
κιθάρα τοῦ ΣΦΙΞΤΣΑ (γ. 1945)
ρι’» σχεδόν, Σόλο (1958) τοῦ ποταραχή. στατικοτητα τοῦ Μικροῦ

παρακολουθήσαμε μόνο τό 6’ μέ-
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Τα-ΜΑκιετο emu 41.11
ωοῆοι. οι μου,
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7577/
,
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τή νεότερη μουσική μας ὅσο λίγοι πρα. πιανο, Σπ. Τόμπρας 0/011).
(Γαλλικό ’1νστιτοῦτο,
παράγοντες. ψύση ὑποστασιακα
21.12.1972).
μουσική καί λυρική ακόμη κι
ὅταν ἀποσαφήνιζε, 010 πιανο,
καποιο αντιστιχτικὸ πλέγμα ἢ
::= 1': 1::
A110 ΤΙΣ ευτυχέστερες γηγενεῖς
ὃταν,,στα πεταχτὶί, σκαρωνε τήν
συμμετοχές. ἡ τελευταία συναυἄσκηση τοῦ έπόμενου μαθήματός
μας - μια ωραιότατη μελωὸία για
λία ὑπό 10v Θ. Ἀντωνίου. Δύο
ἄγνωστα 010 κοινο μας αριέναρμόνιση. Τα έργα τῆς συναυστουργήματα τῶν ὀχι πολυπαιλίας παρακολουθοῦσαν τήν πογμένων καί-Γ ἡμας φημισμένῶν
ρεία του. μετα 10 '55 περίπου.
σύγχρονων Ἰταλῶν λυρικῶν τῆς
μακρια ἀπ’ αὐτό τόν 1000 ατόφιο
πρωτοπορίας ΜΠΡΟΥΝΟ
λυρισμό. Τή χρονική έκταση τῶν
MANTEPNA (1920-75) καί
Ἠχομορφῶν (1975) για 001.0
ΛΟΥΤΣΙᾼΝΟ ΜΠΕΡΙΟ (γ.
6101.1. πού ἡ ακριῢής καί εὐαί1925). Ὁ Θρησκειιτικός Κῆπος
σθητη ἑρμηνεία τους σταθηκε
(1972) τοῦ πρώτου, διάλογος
ἀπὸ τίς μεγαλες στιγμές τῆς σταμεταξύ «έλεύθερης», μέ στοιχεῖα
διοδρομίας τοῦ Τατση Ἀποστοαὐτοσχεδιασμοῡ καί «κλειστὴς»,
λίδη καί τῶν Ρυθιιιῦν καί χρωμάτων (1976) για 001.0 6101.0v10é1.0. μέ ἀκρίὸεια σχεδιασμένης καί
καθορισμένης στό χαρτί μορφῆς,
ὅπου ὁ Σωτ. Ταχιατης ανανέωσε
αφήνει οτόν αρχιμουσικό τόν
τό θρίαμὸό του τοῐ1 1962 μέ 10
ἕλεγχο τῶν ἀρθρώσεων αναμεσα
Μονόλογο τοῦ Μαμαγκακη, εἵστίς συνιστῶσες του. Διαπνέεται
δαμε αὐτή τη ([-ορα σαν προσπαἀπό τή μαγεία ἑνός πλούσιου σέ
θεια ν’ αποδυναμώσει τίς μελῶπρωτότυπα, ὀνειρικα ἠχοχρώδίες του μεγάλων διαστημάτων
ματα μεσογειακοῡ λυρισμοῡ πού
ἀπό τόν κυτταρικό λυρισμό τους,
διαποτίζει ένα εύτυχισμένο σμίσπαζοντας τες μέ διάφορα {my
ξιμο νεότροπων ἠχητικῶν μαζῶν
τικα «ὲφφέ» ἀλλα ξαναπιανοντας
μέ παρελθοντοφανέστερες
τες ὁλοένα. Νιὼθαμε καποια
«γραμμικές» αποστροφές. Τα
σύμφυτη μ“ αυτό τό λυρισμό
έπανειλημμένα σαλπίσματα δύο
ὀδύνη πού έπιχειροῡσε να λυτρομπετῶν, στήν κατακλείδα,
τρωθεῑ σέ «αύστηρές» περιοχὲς
αντιπροσωπεύουν, σέ οχέση μ’
«ἀπόλυτης μουσικῆς» (Χρησμός,
ὃ,τι έχει προηγηθεῖ, ὅχι μόνο ἕνα
τοῦ 1965 καί 7 Κομμάτια για
ουναρπαστικό μορφολογικό εὕπιάιό, τοῦ 1969, από τή Χαριτα
ρημα ἀλλ’ ἴσως καί μια ἀφύπνιση
Κλαδακη, ·κόσμια παιγμένα).
ἀπό τή μαγεία τοῦ ὀνείρου. Μ’
Ὅμως σέ τέτοιες περιπτώσεις ἡ
ὅλο πού τα I] Λαϊκα Τραγούὸια
λύτρωση [σοδυναμεῑ μέ μια ἀρ(1965) τοῦ Μπέριο εἶναι γραμνηση τῆς (έπωδυνης) ταυτότητας
μένα για τή θεία έρμηνευτική τέμας πού συνεπαγεται ἄλλα τιμήχνη τῆς ὂοκαλίστας Καθυ Μπερματα. “’1σως μ’ αὐτή τήν ἐσωτεμπεριαν καί· που ἡ 6101.0 έπαιζε
ρική παλη συνδέεται καπως ἡ μεμέ απαραδεκτη τονική ασταθεια,
χική χυμῶδη ζωίκότητα της εἶχε ’ λοποίηση τοῦ Καὸαφη - μέ συνἡ εὐσυνείδητη ἑρμηνεία τους ἀπό
έξαντληθεῖ 010 τρίτο λεπτό.
οδεία πιανου (1974) ἢ μικροῦ
τό Σπ. Σακκά (ὄαρύτονο) καί τό
’Όμως στήν ἀχανῆ σύγχρονη φι- ὀργανικοῦ συνόλου (1968) - πού
Θὸδωρο Ἀντωνίου συνιστα
λολογία τῶν κρουστῶν έλαχιστα ἡ μοναδικα αὐτάρκης μουσικα
ἀπαραγραπτης ἀξίας προσφορά
εἶναι τα έργα ὅπου μελωδικα καί ποίησή του, αδειαζει 0710 τήν
010 κοινό μας. Δίνοντας τους τή
ρυθμικα ὄργανα συγχωνεύονται τόσο πυκνή ύποστασιακή κι ἰδιόσυνοχή ένός «κύκλου» τοῦ Σοῡμτὸσο τέλεια ἠχητικα. Δίχως
μορφη οὐσία της μόλις προσπαπερτ ἤ τοῦ Βόλφ, ὁ συνθέτης ἔχει
ὀχληρά αμεσες ἀναφορές στίς ὀρ-θήσεις να τήν τραγουδήσεις μ’
ἐπιλέξει λαϊκα τραγούδια τῶν
χῆστρες τῆς Ἰνδονησίας, προπα- ὁποιαδήποτε τρόπο. Ἔτσι ὅπως
τορες τῶν Δυτικῶν συγκροτημα- τήν ἑρμηνευσε ἡ Καίτη Κοπανί11,11.Α., Ἀρμενίας, Γαλλίας, Σιτιυν κρουστῶν, δ συνθέτης ἀντι- τσα, μέ έμῑῑατική μουσικότητα
κελίας. Σαρδηνίας καί “Αζερμετωπίζει τή συστοιχία τῶν ἰδιο- πού ἀσφαλῶς ξεπέρασε ὥς ένα
μπαϊτζαν. Γύρω τους, μέ φλαούφώνων καί μεμὸρανοφῶνῶν σαν σημαντικό σημεῑο τίς φωνητικές
τοίπίκολο, κλαρινέτο, 6101.0. 610ἕνα μόνο πελώριο ὃργανο, ὅπως της ἀδυναμίες, ἡ φωνητική γραφή λοντσέλο καί δυο «κρουστούς»
τό ἐκκλησιαστικὸ (καποτε 0 ἐκτε-θύμιζε καπως Sprechgesang. 10
προεκτείνει τήν αρχέγονη μουλεστής κρατᾱ 2 μπαγκέτες σέ
σική τους ουσία σ“ ἕνα ἀραχνοῦίδιόμορφο ἐκεῖνο στύλ του «ψεγκάθε χέρι) δαφοντας μέ μαγευ- γαρίσιου Πιερότου» τοῦ Σαῖντικα ούρανοδόξαρα ἠχοχρωμά- μπεργκ, μεταξύ ἀπαγγελίας καί
των μιὰ λεπτῆς καί ὃαθύτατης
τραγουδιοῠ. Στούς ἐνδιαφέροντες
συγκίνησης εύρηματική πού μᾶς Συνειρμούς (1973), για ὅμποε,
ἀποσαφήνιζε ακὸμη καί τούς μα- κλαρινέτο, κόρνο, πιανο, κρουκρινὸτερους ἁρμονικοὺς τῆς
010, τρίο έγχορδιιιν καί κοντραμὃποιας μουσικῆς μας εὐαισθηπασο. 01 ἀντιθέσεις πού αναφέ- ·
σίας, καίρια ὃονημένης (Γαλλικό
ραμε έὸρισκαν περισσότερο μια
’1νστιτοῡτο, 20.12.1976).
εὐτυχισμένη συνύπαρξη ἀξια να
ὁδηγήσει οτή διαλεχτική λύση
111.111
τους. "01.01 01 έκτελεστές. μ’ έπί
H MEFAAYTEPH ἴσως δοκιμακεφαλῆς 10 συγκινητικα ἀφοσιωσία ένός συνθέτη εἶναι μια συνμένο Γιαννη Ἰωαννίδη ὑπηρέτηαυλία μ’ ἔργα του; έκεῖ ὂρίσκεται σαν αξιοπρεπέστατα τή μουσι«ένὼπιος ένωπίω» μέ τόν έαυτό
κή.1Ξῦγε τους. Οἱ αναγκες έγκαιτου. Τή δοκιμασία αποδέχτηκε
ρης παραδοσης τού ἀνα χεῖρας
δέν μας αφησαν ν’ ακούσουμε 10
Kovm'g'rl'vo για πιάνο καί ἔγχορὸα τοῦ 1962.
γνωστό μας ”
παιδαγωγικό του ἓργο σημαδεψε ὅμως ἀπὸ αλλοτε. (Χαρα Τόμ-

ρος τῆς συναυλίας τῆς 20.12, χανοντας, δυστυχῶς, τό μόνο ἑλληνικό έργο τοῦ α’, τό σὸλο
φλαουτο ἀπό τό μουσικόθεατρικό ἒργο Μαγωὸιά (1976)
τοῦ NIKOY ΜΑΜΑΓΚΑΚΗ (γ.
1929). Mû; ἀποζημίωσε ὅμως ô
δαιμονικῆς δεξιοτεχνίας κι ἀγγελικῆς μουσικῆς εὐαισθησίας 619—
τουόζος τῶν κρουστῶν ΣΥΛΒΙΟΓΚΟΥΑΛΝΤΑ, πρῶτα μέ μια τελευταία δημιουργία τοῦ ΞΕΝΑΚΗ (γ.1921), τήν Ψάπφα
(1976), ἀρχαϊκή μορφή τοῦ ὀνόματος τῆς Σαπφοῦς, «πού 510ήγαγε τήν ἀφηρημένη ἀρχή τῆς
παραλλαγῆς (μεταὸολής) σέ ρυθμικά κύτταρα ποδῶν καί μέτρων
πού ὀνομάζονται σαπφικὰ».
Προσωπικα δέν καταλαόαίνω
γιατί ὁ Ξενακης, φόρεσε γκροτέσκα μασκα Ἀφροασιατη φύλαρχου, τόσο ξένη στόν ἐγκεφαλισμό
του, γιὰ να τιμήσει τή Λεσὸία
ποιήτρια. Παρά τήν ακαταμάχητη ζωντανια τῆς έκτέλεσης, εἴχαμε ένα παστίς ύλικῶν ἀπό
ευνομσυσικολογικούς δίσκους;
ἀπὸ τούς ἀσύμμετρους 6011.110111κούς ρυθμούς ὥς τά συναρπαστικα πολυρυθμικα ἀφρικανικα
«ταμ-ταμ» καί τα μπαλλὸφιυνα
τῶν ὀρχηστρῶν γκαμελάν τῆς
Ἰαὸας. Πολύ συναρπαστικότερος
στή λεπτή τέχνη τῆς ὂαθμιαίας
,σαγήνευσης τοῦ ἀκροατῇ πού, τελικα, παραδίνεται ἄνευ ὅρων,
ἦταν ὁ Χορός (1973) τοῦ σχετικα
ᾶγνωσ-του Γάλλου ΖΑΝ-ΠΙΙΞΡ
NTPOYE (γ. 1935 ἦ 36), ma μιά
χορεύτρια (Φρανς Μέροόακ) κι
ἓναν έκτελεστή κρουστῶν. Καί ἡ
μὲν χορογραφία, παρα τήν ἀρ-
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φαντο πλέγμα ἁρμονιῶν καί ἠχοχρωματων πού καποτε ἀντιπροτείνει οτήν κίνηση τῆς φωνῆς ἕνα
προσωπικὸτατο ἀλλ’ ὁμοούσιο
μαζί της μελωδικό σχόλιο.
Κατω ἀπό- τόν απρόσωπα,
«μοντέρνο» τίτλο Χωρόχρονος ΙΙ,
για ὄαρύτονο κι ὲνόργανο σύνολο
(1973) ἀνακαλύπτουμε μια ἀπὸ
τίς έλκυστικότερες καί πιό καλοδουλεμένες παρτιτοῡρες τοῦ Θ.
Ἀντωνίου. Μέ αφετηρία τα ἀποσπασματα ἀπό τούς Ψαλμούς,
10v Τ.Σ. Ἔλιοτ, τή Γένεση, τα
Μυστήρια τοῦ Ἑρμῆ Τρισμέγιστου, τόν Κρίσνα, 10 Νίτσε, 10
A00 Τσέ κα. πού τραγουδα ἤ
ἀπαγγέλλει ὁ ὅαρύτονος (Σπ.
Σακκάς) καί χαρίζοντας τους μια
ἐσωτερικιί συγκινησιακή συνοχὴ,
ὑφαίνεται γύρω τους μια ένδιαφέρουσα μουσική, εὔστοχης
ατμοσφαιρικὸτητας, κινηματογραφικῆς καποιες στιγμές. Πολλα
«ἀπόλυτα» εὑρήματα ἀνανεώῖ
νουν 10 ἓνδιαφέρον τοῦ ἀκροατῆ
ὥς τήν τελευταία στιγμή.
Μεγαλη στιγμή τῆς ὅραδιας οἱ
ευλαὸικὸτατες έκτελέσεις τῶν
γνωστῶν μας Ἀναπαραστάσεων
Ι, «αστρωνκατοιὸανυκτερωιιομηγιιριν» (1968) καί 3 «ὁ mum'στας» (1969) τοῦ ἐπώδυνα. ὃσο
καί τίς πρῶτες στιγμές τῆς παντοτινὴς του φυγῆς, ἀπόντος,
ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ (1926-70),
πού ὄιν ζοῡσε, θα γινόταν 10 Γεναρη 51 ἑτῶν. T0 71000 αλγεινα
ζεῖ μές στούς πρώτους αὐτούς
έρμηνευτές 10 τρομερὸ ὑπαρξιακὸ του μήνυμα, απόδειξαν ὅχι
μόνο οί Σπ. Σακκᾱς καί Θ. Ἀντωνίου στήν πρώτη, ἀλλ’ ἰδίως ô
Γρηγόρης Σεμιτέκολο. συνταραχτικὸτερος παρα ποτέ, στή δεύτερη. 'H ἓνταση τοῦ δοσίματός του
μετουσίωσε τό αγχος εὐνουχισμοῠ τοῦ «πιανίστα» σέ μια προμηθεϊκή ὑπαρξιακή απελπισία
καί περήφανη έγκληση τοῦ ὑπαίτιου μιᾶς αδικης κοσμογονίας
Θεοῦ-Δυναστη. (Γαλλικό Ἰνστιτουτο, 22.12.1976. 81.. καί Γ.
Λεωτσακου; «Πέμπτη Ἐόδομαδα
Σύγχρονης Μουσικῆς», «BHMA»
23.12.76. 051.. -'1 καί «Φιναλε Παραλειπόμενα
τῆς Πὲμπτης
Ε.Ε.Σ.Μ.>>, «BHMA» 30.12.76.
σελ. 4).
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Τοῦ Γιώρνή Πετρῆ

cH χαρακτική 71900716165101
τοῦ Δημήτρη
σιάζονται ὅμως μεταφρασμένα
‘O Δημήτρης Παπαγεωργίου ἤ
ἁπλά Δημήῖρης, ὅπως Εἶναι γνω- , καί 016 ίσπανικά. τά γαλλικά καί
τά εγγλέζικα. Κάθε γλῶσσα καί
016; στήν Ἰσπανία, ἐκθέτει χαδιαφορετικό τύπωμα. Τά, ξωρακτικὰ του στήν ΩΡΑ, χι εἶναι
(ῃυλλα ντυμένα ’ἀπό χειροκαμωτο
ἕνας χαράκτης. πού τέλειωσε τίς
μεταξωτό ὑφαντό τῆς Θράκης κι
σπουδές του οτή Σχολή Καλὼν
ὁ τίτλος κεντημένος curé χέρι 11710
Τεχνῶν οτήν Ἀθήνα στά 1954.
111 γυναίκα τοῦ xaM11ézv11._Ta
Ἀπό τότε ἐγκαταστάθηκε μόνιμα
κείμενα συνοδεύουν γκραὸουρεξ
καί δούλεψε’ στή Μαδρίτη. ‘O
ὅπου οἱ μορφές περνώντας στο
χαράκτης αὑτός κοπίασε πολύ
χωρο τοῦ ύπερπραγματικουτ
016v 16710 τῆς νέας του ἐγχα-[ἁὑποὸάλλουν
ὂχι
περιγραφικες
στασης πού εἶχε ἀρκετές ἀναλοαντιστοιχίες, μά ὁμόλογες wvxlγίες μὲ τή δική μᾶς χώρα m
κές καταστάσεις πού θά 11710ἀσφαλῶς κι ἓνϊονες διαφορές.
ροῡσε κανείς ν’ ἀντλήσει ἀπό την
Ὁλόκληρη ἡ δουλειά τοῦ Δημήὑψηλή καί περιεκτική ποίηση 101.1
τρη, ἔχει ύποστεῑ τέτοιες διαόρώΡίτσου. Ἀντανακλοῦν έτσι, 7.1 ως
οεις, Παρ” ὅλο πού τά καλλιτεEva σημεῖο, κατι ἀπό τήν πυκνοῖ
χνικά σύνορα τῆς Εὐρώπης (ρὰτητα τοῦ στίχου. μά ὅπως καί να
νηκαν κάποτε σάν νά ἔπαυσαν νά
τό δεῖς εἶναι δύσκολο νά 695051
λειτουργοῦν, κι ἡ μοντέρνα τέχνη
Eva
ίσοὸύναμο,
οτήν
περιοχή
(ραινόταν σάν νά ταξίδευε ἀπ’ τή
ὅποιας τέχνης καί νᾶναι, μέ την
“la χώρα στήν άλλη, χωρίς νά
καταπληκτική ῖκανότητα του
γάνει τά νερά της, ἡ κάθε γνήσια
ποιητῆ νά λέγει 16 πᾶν μέ δυο
προσφορά ἓφερνε τελικὰ τή
τρεῖς
καθημερινες
κουὸέντες.
Στο
οφραγίδα τοῦ τόπου πού γεννήγύμνασμα αὐτό πού ἔχει ἀρχή. μα
θηκε. y , I
δέν ἔχει τέλος, ὁ Δημήτρης πα‘O Δημήτρης, ανθρωπος ευαιλαιψε ὅπως πάντα ακούρασταν,
σθητος πού προέρχεται ἀπό μιά
καί μέ σεμνότητα μᾶς δείχνει τα
σουμελιόπικη ἀγροτική οἰκογεπροϊόντα τοῦ μόχθου καί της
νεια, εἶναι ἕνας καλλιτεχνης πού
ἀγάπης του.
τό πρωτο εῖκαοτικό γλωσσάρι
του αρθριίιθηκε ἀπό πράγματα
Ὁ Δημήτρης εἶναι Eva; ἀπ’
πού τοῦ τᾶδωσε ἄμεοα ἡ ἑλλητούς λιγοστούς καλλιτέχνες πίῖυ
νική ζωή καί (ιύση. Γεμάτος νοEven-105 60016 τήν ποίηοη “E
σταλγία καί μερὰκι - κὰτι σάν τό
τεχνολογίαις στή χαρακτική. M5
ίσπανικό πάθος - δέν μπορσῠσε
16v καιρό E011105 Eva δικό του
ν’ ἀπαλείφει τή νιότη του. Τό
ἐργαστήρι στή Μαὸρίτη, πού λιγο
ἓργο του στηριγμένο σέ στέρεες
λίγο τό εφοδίασε μέ κάθε λογης
ὅάσεις περνοῡσε διαδοχικὰ ἀπ’
σύγχρονα σύνεργα. Ἔκανε πολυῖ
τή μιά στήν ἄλλη φάση του, μὲπλοκες δοκιμές κι έφτασε 016 ν
νοντας, πάντα 016 1610 μεταίχμιο.
ἀποδώσει τίς πιό ᾰπιαοτες λεΠαντοῡ 69101151 κανείς τίς νοπτομέρειες σ“ ἕνα χαρακτικο.
σταλγικές του ἀναμνήσεις απ· τήν
Ἐξοπλισμένος μέ τή συναρπαπατρίδα του, κι ὅχι μονάχα σαν
στική αύτή ἐμπειρία, κάλεσε κι
συμὸολικές μορφές, μά καί μέ
ἄλλους ίσπανούς συναδέλφους
ἅμεσες ὁπτικές εμπειριπες.
του νά τυπωσουν ἔργα τους στο
Ὁ Δημήτρης ὅρὴκε εντονότερα
έργαστήρι του. 'H επιτυχία του
τόν ἑαυτό του μέσα στή νεοελληὃρίσκεται 016 611 ἔπεισε γνωῖ
νική ποίηση καί πρό παντός τήν
οτούς ῖσπανούς ζωγράφους να
ποίηση τοῦ Γιάννη Ρίτσουὶ Ἠ
μάθουν τή μέθοδο καί νά τυπωὑψηλή αὐτή ποίηση τόν ~ 61110σουν ἔργα τους σέ πολλά ἀντίτυροῡσε ἄμεσα, Βάλθηκε '5'101 νά
πα. “Αναφέρουμε ενδειχτικά μεεἰκονογραφήσει, κατά τό διάρικά ὀνόματα ἀπ’ τούς ζωγράστημα τῆς δικτατορίας, τή «go.
ῳους αὐτούς, σάν τοῦ Κοσιο,
νάτα τοῦ σεληνόφιιπος». κι ἡ ερΔίαθ, Παλένθια, Μιλιάρες, Βουγασία του αὐτή έγινε μ’ ἀληθινό
θέντε, Σάουρα, Κανογάρ, Χενοπάθος. Μέ μεγαλὺτερο πάθος καί
6ές, Βῐρδες κ.λπ.
([ροντίδα είκονογράφησε πρόοῖ
Μέ 16v 196710 αὐτόν γνωστοί
qqu τά γνωστα αντιστασιακα
καλλιτέχνες μπόρεσάν νά πολλαποιήματα - πάλι τοῦ Ρίτσου - τα
πλασιάσουν τά ἔργα τους καί νά
«λιανοτράγουδα τῆς πικρὴς πατά κάνουν έτσι προσιτά 0‘ εὐρύῖ
τρίδας». Ὑπάρχει μιά πληῦιι)ρική
τερα στρώματαῇ T6 αρχεῖο που
ἐπιμέλεια καί εὑρήματικότητα 0‘
διαθέτει 6 Δημήτρης oTÔ ἔργα·
(ιὺῑή τήν προσπάθεια. Τά ποιήστήρι του, ἀποτελεῖ Eva ἀληί-Ιινό
1111111 χαραγμένα 016 χαλκό, εἶναι
μνημεῖο τῆς σίὟχρονης ῖσπανικῆς
στα ἑλληνικά ἀντιγραφή τῆς ἴὸιας
χαρακτικής.
τῆς γραφῆς τοῦ ποιητῆ. Παρουι

Τό ὅασικό πρόὸλημα, νά ὃγεῖ
ἕνα έργο τέχνης σέ πολλά πρωτότυπα ἀντίτυπα. ὂρίσκει σ’ ὅλες
τίς χιῖ)ρες τή χαρακτική σαν
πρώτη - πρώτη λύση του. rO Δημήτρης μπόρεσε ν’ ἀπαντήσει, ὥς
Eva 6αθμό 016 159610110 αὐτό αῖτημα, κι αὐτό ἀποτελεῖ μια μεγάλη κοινωνική του προσᾳορά
στήν Ἰσπανία. Νομίζσυμε πῶς (id
μποροῡσε νά ὲπιχειρήθεῖ κάτι
ἀνάλογο καί στήν πατρίδα μας.
Ποιός θά τολμήσει; Τήν ἀπάν111011 πρέπει νά τή δώσουν ὀργανωμένοι ἴσως οί νέοι ζωγράφοι
1111:.

AAÏKH TEXNH
KAI ZYMBOAA
Σέ ὃυό αἴθουσες τῆς Λιιηνας.
ἐκτέθηκαν τόν τελευταῖο καιρό
λαῖκά ὑφαντά.
O Στήν αἴθουσα Ἀναστασόπουλου (ὁδός Χάρητος) εἴδαμε
ποδιές, λαμπρά λαῖκά ύιςαντά,
σχεδόν ἀπό κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδας. T6 ἑξάρτημα αὐτό ἔχει
χάοέι άπό καιρό τήν πρακτική
του σημασία καί ἐπέζησε μονάχα
σάν διακοσμητικό συμπλήρωμα.
’Ὀμως τά εἴδη αὑτά παρουσίασαν
κάτω ἀπ’ τά μάτια μας μιαν ευρύτατη σειρά ἀπό σύμὸολα πού
πέρα ἀπό τή διακοσμητική έχουν
καί μυθική σκοπιμότητα. Εῖναι
ἐπείγουσα ἀνάγκη νά καταρτιστεῖ
6 πλήρης κώδικας αὐτῆς τῆς συμ661111111; γιατί αὐτό μπσρεῖ νά
μᾶς ὁδηγήσει. ἐκτός ἀπό κοινωνικά, καί σ’ ἐθνολογικά συμπεράσματα.
. Στήν <<“Ὠρα» εἴδαμε τά
λαῖκά κρητικά ὑφαντά τῆς Σο(ιίας Κανά, πού δέν παρσυσιάσε
καμιά ουλλογή ἀπό λαϊκά {mav—
τά, ἀλλά κάποιαν ἑπανερμηνεία
τους πού τήν εκτέλεσαν κρητικές
ὑφάντριες κάτω ἀπό τίς όδηγίες
της. ’Ὀταν κάποτε E71505 στά χέρια της Eva 11011116111 ἀπό παλιό
λαῖκό ύφαντὸ, πού εἶχε. ([αινομενικά τουλάχιστο. μόνο διακοσμητικά μοτίὸα. οἱ γυναῖκες τῆς
περιοχῆς τῆς έξήγησαν κάτι πού
εἶναι ἀρκετά γνωστό κι ἀπό ἀλλες περιοχέςῑ Πως τά 11011611
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αὐτά ἦταν σύμὸολα, δηλαδή φορεῖς μιᾶς συγκεκριμένης σημασίας. Ἡ κα Κανά. κατάρτισε 16
γλωσσάρι αὐτῆς τῆς συμὸολικής,
μά δέν ἐπανάλαὸε τίς παλιές
συνθέσεις. Διατήρησε ὥστόσο τή
λειτουργία τους. Χρησιμοποίησε
παλιά σήματα, πού δουλεύουν
ἀμεσότερα τή σημασία τους μέ
μιάν ἀναγωγή οτό πραγματικό,
καί τήρησε Eva ἀπό τά ὅασικὸτερα γνωρίσματα πού ἔχουν τά
ἔργα τῆς λαῖκὴς τέχνης, δηλ, 16
διηγηματικό τους χαρακτήρα.
"E101 μπόρεσε νά ὸπτικοποιήσει
μέ παλιά σήματα, κι ὸχι πάντα
στενότερα περιγραφικά, λ.χ. μιά
μαντινάδα. καί ([υσικά τό ἀποτέλεσμα δέν διεκδικεῖ τό προνόμιο
‘1 ’τῆς είκονιστικῆς ἀποκλειστικότητας. ἀφοῦ αὐτή ἡ είκονογράφηση
μποροῡσε νά διατυπωθεῖ μ’ άλλες
μορφές. Ἣ σημασία τοῦ σήματος
δέν προκύπτει ἀπ’ τήν καταγωγή
του καί γι“ αὐτό 6 θεατής μαθαίνει τί εἰκονίζει ἡ παράστασή, ἀπ’
16v κατάλογο τῆς έκθεοης. Τέτοια τυποποιημένα γλωσσάρια,
σχετικά μέ τή σημασία πού ἔχουν
τά μοτίίῧα πού χρησιμοποιοῡνται
στά ἐγχώρια ὑφαντά ἀπό παράδοση, σημειώσαμε κι ἀλλοῦ, κυρίως 57.51 ὅπου ὑπάρχει ἡ πρώτη
ὕλη γιά τέτοια ὑφαντά, δηλαδή ἡ
κτηνοτροφία πού δίνει 16 1151111.
Ὀφείλουμε ῶστόσο νά διευκρινίοουμε πως σ” άλλες περιοχές
ὑπάρχει στενότερη ἀναφορὰ 016
πραγματικό ἀντικείμενα, Eva) 16.
κρητικά είκονογραῳοῡν κι ἀφηρημένες ἔνοιεςς Τό Θεό, διακυμάνσεις οτίς δυσκολίες τῆς ζωῆς
κ.λπ. Αὐτό εἶναι κάτι πού χρειάζεται νά έρευνηθεῖ, γιατί μαρτυρᾶ μιά διαφορετική πολιτιστική κατεύθυνση.
Ὀφείλουμε νάΙ σημειώσουμε,
ἀκόμα, πως σέ κάποιο ὑφαντό μέ
μοτίόα πού προέρχονται 61716 παλιά ὑφαντά. ὃρήκαμε παραστάσεις μέ ἄλογα πού τρέχουν. καμωμένες μέ τρόπο νατουραλιστικό. Μποροῦμε κι ἀπό κεῖ ν’ ἀντιληφτουμε πόσο εἶναι δύσκολο νά
κατατάξουμε σ“ Evav καί μόνο
τύπο, τίς μορᾳές τῆς τέχνής πού
τήν ὀνομάζουμε λάϊκή.

Ο Σωστό παιδικό ὂιὸλίο καί ὲκπαιδευτικό παιγνίδι.
Ο Βιόλίο γύρω ,ἀπό τή γυναίκα
καί τά προὸλήματά της.
O Εἰδικευμένο τμῆμα 016 πολιτικό 6ι6λίο, ψυχολογία, ποίηση,
θέατρο, μουσική, κινηματογράφο
καί λογοτεχνία.
Μασσαλίας 5 τηλ. 3610195
MIA ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΣΩΣΙῊ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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τοῦ ’45 που ὁλοκληρωτικα κατέρρευσε δ Ναζισμός. Μετα τήν
καταρρευση καί γιά δυό μῆνες
ακόμα - ὥς τόν Ἰούλη τοῦ ’45 “Αγγλοι καί Γερμανοί συνυπάρἷητας καί θά προστατευσει τή
χουν στήν περιοχή; εἶναι ἡ φαση
ςωη τῶν ἐργαζομένων. Ἔτσι τό
τῆς παραδοσης τῶν ναζί στοὺς
προόλημα τῆς προστασίας τοῦ
νικητές συμμάχους. Στήν ὑπόπεριῧάλλοντος ἀποτελεῖ, σήμερα,
λοιπη
Ἑλλάδα,
τήν
ἴδια
περίοδο,
εναιάπό τά κεντρικά ἀγωνιστικὰ
μαινόταν
ὁ
ἐμφυλιοςῑ
συγκρούζητήματα ἐναντίον τῆς ἐξουσίας
σεις
ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ,
Δεκεμὸριατῶν μονοπωλίων.
να, Βάρκιζα... Στα Χανια. ἡ ἐαμική 61111101001] κυριαρχοῡσε.
ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ _
Οἱ ίδιόμορφες αυτές συνθήκες,
Ἔκθεση σχετικά μέ ni δράσι] τῆς
συνθέτουν περιστατικά μέ μοναΚ.Ε. τοῦ Κόμματος Ἐργασίας
δικότητα. 'O συγγραφέας, στέλετῆς Ἀλόανιάς.
χος τῆς ΕΠΟΝ τήν περίοδο αὐτή,
Ἐκὸόσεις «Πορεία».
Ἀθήνα
ἔχει μια αμεση γνῶση προσώπων
1976.
καί γεγονότων. Μελετῶντας μαρἩ είσήγηση τοῦ ἡγέτη τοῦ
τυρίες,
μπόρεσε
να
ἀνασυνθέσει
ΚΕΑ, παρουσιάσ-ιηκε στό τελευταῖο (1-1 1-76) συνέδριο τοῦ κόμ- τήν ἐποχή καί νά δώσει τήν ἱστορική
διαδρομή
αὐτοῦ
τοῦ
«καυματος. Ἀποτελεῖ, έτσι, τό πιό
τοῡ» δεκαμηνου.
πρόσφατο καί ὁλοκληρωμένο Ἀπό τήν αποψη αὐτή. τό 61καί γι· αὐτό χρήσιμο - ντοκου6λίο ἀποτελεῖ μια ενδιαφέρουσα
μέντο σχετικα μέ τίς πολιτικές
θέσεις τοῦ KEA. "0.11 παρουσιά- μονογραφία’ 16 πλῆθος καί ἡ
ποιότητα τέτοιων, ἐπί μέρους, μεζει εῖδικό ἓνδιαφέρον για τόν
’ Ἕλληνα ἀναγνώστῃ εἶναι οἱ Θέ- λετῶν ἀποτελεῖ τό ὑλικό ὑποδοσεις σχετικά μέ τίς ἑλληνοαλὸα-. μής γιά τή συνθετική Ἱστορία τῆς
Ἀντίστασης
("w
καποτε
τελικά
νικές σχέσεις - που χαρακτηρίγραφτει.
ζονται φιλικές - καί τή θέση τῆς
ἑλληνικής μεισνότητας στήν Ἀλὂανία. “Αλλο ἓνδιαφέρον σημεῖο
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ
- γιό τό ὅαθμό τῶν ΚινεζοαλόαΦιλοσοφία. Διπλός (5-6) τόμος
νικῶν σχέσεων καί τήν προοπτική τῆς ἐπετηρίὸας τοῦ «Κέντρου
τους - εἶναι ἡ ἀναφορὰ στήν
Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς ΦιλοΚίνα καί οἱ ὑπαινικτικές ἀποσοφίας»
στροφές για τίς πρόσφατες ἐξελίἈθήνα 1975-76.
ξεις. ,

.ŒÆÀ—E.
PETER TOMPKIN'S — (‘IIRI—
STOPHER BIRD —
Ἡ ,ιιυστική ζιυὴ τῶν
([ιιτῶν.
Παραψιιχολογία. ,
Μετ.· Γισιῖρι Κοὸαλένκο. Ἐκὸόau; Χατζιμίκσλῆ - Ἀθήνα 1976.
T6 ὃιὸλίο γράφτηκε για να
γνωρίσει δ κόσμος τόν κίνδυνο
πού διατρέχει ὁ πλανήτης μας
από τίς χημικές καλλιέργειες.
Μόνο ἡ ὀργανική καλλιέργεια θα
σώσει τή γῆ. ὑποστηρίζσυν σί
συγγραφεῖς τοῦ ὂιὸλίου. Παραθέτουν πλῆθος ἀπό πειράματα
Ἀμερικανῶν, Σσὸιετικῶν καί
Ἰαπῶνων πού ἀποδεικνὺσυν τίς
ὂλαὸες ποί1 προξενοῦνται 016v
q vnnô κόσμο. Καί μαζί.’κάνει
ἀποκαλυπτικό αὐτό τό ὃιὸλίο, ἡ
εξιστὸριση τοῦ πῶς αὐτός ὁ κόσμος τῶν φυτῶν, ὑποφέρει, πονα,
χαίρεται’ αἰσθάνεται σιωπηλά καί παντως αἰσθάνεται.

ΓΚ Y Μ ΠΙ 0AA
Μαρξισμός καί περιόαλλον.
Μετάφρ.· Β. Κούρια. Εἰσαγωγή ἐπιμέλεια Χρ. Βραχνιάρη. Ἐκὸόσεις «Πανόραμα». Ἀθήνα 1976.
T6 ἓνδιαφέρον αὐτοῦ τοῦ 616λίου δρίσκεται στό ὅτι ἐξετάζει
16 οίκολογικό πρόόλημα ἀπό τή
σκοπιά τοῦ μαρξισμοῡ. Μέ τή
θεώρηση αὐτή, τό περιῧαλλον
ὃρίσκεται σέ μια ἀδιαρρηκτη ὲνότητα μέ τόν ανθρωπο, τήν πρακτική του δραστηριότητα, τίς
κοινωνικές τσυ σχέσεις, τό κοινωνικοπολιτικὸ καθεστώς στό
δποῖο ζεῖ. Οἱ ἀπόψεις τοῦ συγγραφέα εἶναι ἀντίθετες ἀπό τίς
τρέχουσες, τεχνοκρατικές θεωρήσεις,ποὺ συνδέουν τό οῖκολογικό
μέ τήν ἀνάπτυξη τῆς 610111110νίας. Μόνο ἡ ἀλλαγὴ τοῦ συστήματος θα δώσει τήν ὁριστικὴ
λύση για τό μέλλον τῆς ἀνθρωπό-

ΣΤΑ YPOY Γ. ΒΛΟΝΤΑΚΗ

Ἡ «ὀχυρά θέσις Κρήτης»Χρονικό.
Ἀθήνα 1976.

T6 όιῧλίο του Στ. Βλοντακη
ἔχει μοναδικό ἐνδιαφέρονῑ ἐξεταζει μιά εποχή καί μια περιοχή μέ
πολλές ῖδιομορφίες. Μικρό τμῆμα
τοῦ νομοῦ Χανιῶν (ἡ ὃορεινή
λωρίδα ἀπό τό Καστέλι Κισσαμου ὥς τή Σούδα) ἦταν γερμανοκρατούμενο μέχρι καί τόν Μάη

Στόν τελευταῖο, διπλό,τὸμο τῆς
«Φιλοσοφίας», δημοσιεύονται
μελετήματα συστηματικῆς φιλοσοφίας καί ἱστορίας τῆς φιλοσοφίας, γραμμένα από Ἕλληνες καί
ξένους ἐρευνητές. ~101716 τίς συμ6ολές τῆς ἱστορίας τῆς ἑλληνικής
φιλοσοφίας σημειιὶ)νουμε τίς
ακόλουθεςῑ E. Ροὺσσου, Ἡράκλειτος καί Ἀρχίλοχος, Κ. Δεσποτόπουλου, Περί ἐπαναστάσεως κατά Πλάτωνα, Μ.
ΔραγόΝα-Μοναχου, T6 πρό6λημα τοῦ κακοῦ στόν Φίλωνα.

A. Μπενακη, Κριτική έκδοση καί
ἑρμηνεία τοῦ «Περί τῶν ἰδεῶν, ἅς
δ Πλάτων λέγει» τοῦ Μιχῦῑήλ
Ψελλοῡ καί Α.Α. Long: Hel‘a'
clitus and Stoicism. ’

ΕΥΑΓΓ. Λ. ΖΑΜΑΝΟΥ
Θερμοπύλαι - ὑπό τό φῶς τῆς
ἱστορικῆς ἐρεύνης.
Ἀθήνα I976.
Στό συστηματικό αὐτό ἱστορικό μελέτημα, ὁ συγγραφέας ἔχει
δυό ὅασικά καί σίγουρα ὂοηθή·
ματα;,Τήν προσεκτική, καί κριτική, ἀνάγνωοη τοῦ Ἠρόδοτσυ ’καί
τή ὃαθιά γνώση τῆς τοπογραφίας
πού σχετίζεται μέ τή μάχη στίς
Θερμοπυλες. Μέ αὑτά τά ὃοηθήματα μπορεῑ να ἀναζητᾱ τήν
ἀλήθεια καί μέσα ἀπό τίς κρίσεις
καί τα κείμενα ἄλλων μελετητῶν.
Tu ὂοηθήματα μέ χαρτες καί διαγράμματα συμόαλλσυν στήν
κατανόηση τοῦ θέματος καί κάνουν πειστικὴ τήν «ἀναστήλωση»
τῶν γεγονότων που σχετίζονται
μέ τήν ίστορική μάχη.
Τ. ΑΝΘΟΥΛΙΑ

Μαθηματικά τοῦ Δημοτικοῡ καί
τοῦ Γυμνασίου.
«XE/11A 0N1».
Ἐκὸόσεις
Geo/vim] 1976
Τά ὃιὸλία τῆς σειρᾶς αὐτῆς είναι ἀπό τά καλύτερα ἑλληνικά
δείγματα για τή μαθηματικὴ παιδεία στίς μικρές ἡλικίες. Ἣ αναπτυξη τῆς ὕλης, ἡ παρουσίαση
καί ἡ μέθοδος εἶναι ὑποδειγματικα.
ΠΑΝ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ
Ἀπό τήν Ἰταλική ποίηση.
Ἀθήνα
Ἐκδόσεις «ΒΑΚΩΝ»,
1976.
T6 μικρό αὑτό ανθολόγισ δέν
φιλοδοξεῖ νά δώσει περισσότερο
ἀπό μιὰ αἴσθηση για τίς λυρικές
φωνές τῆς Ἰταλίας. Ἡ ἐπιλογη

ΜΠ ΕΣΤ ΣΙΞΛΛΙΞΡΣ

Τό γράμμα τοῦ ἐκρότη Γ. Βαμὂαλῆ - ἀπό προσωπική ὄέόαια
πλευρά —— θίγει ἕνα ἰὸιαίτερα ἐνὸιαφέρον θέμα.· τῶν μπέστσὲλλερς στήν Ἐλλάδα. Ἕνα θέμα
πού αξίζει νά ἐρειινηθεῖ.
Στίς μέρες τῶν ἑορτῶν γίναμε,
περισσότερο εμεῖς οἱ εκδότες καί
οἱ συναδελιιοί μας, οί 6167.107161λες. Ηεατές ένός (φαινομένου μοναδικοῡ στήν ἱστορία του διὸλίου
στήν Ἐλλάδα. Τό ευχαριστο γεγονός ότι ὁ κόσμος έτρεξε σα μανιακός να ἀγοράσει ὃιὸλία στα
ὃιόλιοπωλεῖα. επισκιαστηκε από
τή λεπτομέρεια τοῦ τί 6167.10
έτρεξε να ἀγοράσει καί μέ τόν
τρόπο πού έτρεξε να τα (1.7096.—
051. Ἠ πριῖιτη ὑποψία στόν
παρατηρητή δημιουργεῖται από
τή στιγμή πού αρκετές ([ορές στα
ὅιὸ).ιοπωλεῖα γίνεται αὐτόπτης
μάρτυρας μιας επαναλαμὸανόμε-
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νης σκηνής; Ὀ πελάτης μπαίνει
μέ σημείωμα στό χέρι καί αραδιαζει 5-6 τίτλους που ἐπιθυμεῖ
να αποκτήσει. Oî τίτλοι κατα
διαὸσλική σύμπτωση εἶναι σχεδόν πάντα οἱ ἴδιοι. Δυό (ἦ τρεῖς)
ἀπ’ αὐτοὺς μόνιμοι· πέρα ἀπ’
αυτούς αρχίζει μια ελαιιρή δια(ιοροποίηση. Oi δύο μόνιμοι τίτλοι εἴναιῑ «T6 διπλό όιὸλίο» του
Δ. Χατζή καί «Ἡ χαμένη ἄνοιξη» τοῦ Στρ. Τσίρκα. Χατζὴ καί
Τσίρκα διαὸαζε. 656010. 16 ἑλληνικό κοινό πάντα καί (ια συνεχίζει να διαὸάζει.καί καλά Ηα κανει. Αυτό που έγινε ὅμως ([έτος
ξεπερναει mes προηγουμενο καί
ιιέτει έριιιτηματικα μήπως ἡ ἐξουΗενωτική προτίμηση τοῦ κοινοῖ)
γι“ αὐτούς τοὺς δύο καλούς μας
συγγραιςεῖς δέν ὅασίζεται σέ
αξιολογικα κριτήρια τοῡ ἴδιου
του κοινοῖ1 ή τῆς καθιερωμένης

κριτικής. αλλα σέ ἀλλους παραγοντες. που καί οἱ ἴδιοι αὐτοί οἷ
δυό συγγραφεῖς δέν θα ἢθελαν
ἴσως νά αποτελοῡν κίνητρα για
τό κοινό. Ι
Τί εἶχε αυμὸεῖι Στίς 19 Δεκεμὅρίου 1976, στό BHMA τὴς Κυριακής. 31 πνευματικοί ἄνθρωποι, ρωτημένοι απὸ τήν έιιημερίδα για τα ὅιὸλία που διαὸασαν
καί για τά ὂιόλία που συνιστοῠν
να διαὸαστοῡν, καί ἀπό ἄλλους.
απαντησαν στή ουντριπτική τους
πλειι)ψη([ία πῶς διαὸασαν καί
συνιστοῡν τα δυό παραπανω 61—
6λία. Καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἽΞλληνες
(δέν ξέρω πλήν ποιῶν), έτρεξαν
να τα αποκτήσουν.

Ἀπό δῶ καί πέρα τα ἐρωτήματα τοῦ παρατηρητή ἀπευθὺνονται σέ δια([ορες κατευθύν0.51;:
l. Γιατί αὐτή i] μονολιίμκό-

τητα τῆς συντριπτικής πλειοψη([ίας 31 πνευματικῶν ανθριῖ)πων;
Διαὸασαν τα 6ιὸλία καί τα ὅρηκαν καλά 1"] δέν τα διαὸασαν καί
τα συνέστησαν, πονταρσντας στα
σίγουρα. για να μήν κανουν καμια γκαιια. προτείνοντας μή
καταξιωμένους συγγραφεῖς Δεσμεὺτηκαν για τή σύστασή τους
μόνο από τήν ἀντικειμενική ἀξία
τῶν ὅιὸλίων ή ιῖ)θήθηκαν καί ἀπό
ἄλλα κίνητρα, που ὁπωσδήποτε
δέν συμπίπτουν μέ τα1 κίνητρα
τοῦ πλατιοῡ κοινοὺς
2. ’Ήξερε ἡ ἐφημερίδα που
δημοσίεψε τίς κρίσεις τῶν 31
πνευματικῶν ἀνθρώπων τίς συνέπειες που θα εἶχε ἡ μονομέρεια
τους πανω στή σταση τοῦ 1101v0i1;
Γιατί συμπὺκνωσε τήν ἀπουσία
τῶν 3l από 31 ξεχιι)ριστὲς τους
ὅιόλιοκρισίες, μοιρασμένες 0~ ὅλο
τό χρόνο, σέ μια μοναδική, περι-

ἔγινε «σύμφωνα μέ τήν ἀνταπόκριση στήν εὐαισθησία τοῦ μεταφραστῆ», Ἠ χρονσλογική καταξη, τα σύντομα εἰσαγωγικα σημειώματα καί ἡ ὲπιμελημένη
·μεταφραστική δουλειά, ὂοηθοῡν
παντως τόν ἀναγνώστηῑ δέν μένει
ἔτσι μόνο μέ τήν ἀποσπασματική
αναγνωση μερικῶν λυρικῶν στίχων ἀλλά «γεύεται» τήν ποιότητα
καί τό χαρακτήρα τῆς ίταλικής
λυρικῆς ποίησης.

στόν ὁποῖο δημιουργήθηκε καί
ἀπό τόν ὁποῖο ἂντλησε ὁ Γερμανός φιλόσοφος τα γενικα συστατικα τῆς θεωρίας του. Για τή σύγχρονη φιλοσοφία 6 Καντ ἀποτελεῖ μια ἀπό τίς κύριες μσρφές
πού μετασχηματισαν τήν αφηρημένη σκέψη σέ ἔλλογη προόληματική, ἡ ὁποία θέτει μέσα ἀπό νομοτελειακσύς κανόνες τήν «καθαρή» ἠθική πρακτική μιᾶς σύγχρονης γνωσιολογικής ἀντίληψης

ναι τί ὅρια ἀπομένουν καί πῶς ἡ
έπιτυχία μπορεῖ να ἐπαναληφθεῖ
ἦ ἀνανεωθεῑ. AIL
ΛΕΦΤΕΡΗ ΡΑΦΤΟΠΟ ΥΛΟΥ
Ἡ ὁική τους γλώσσα μου
Ἐκὸόσεις Πύλη, 1976

Καί τα τρία μέρη στα ὁποῖα χωρίζεται αὐτό τό ὃιὸλίο τοῦ Λ.Ρ. καί
τά ὁποῖα, παρα τή θεματική τους
διαφοροπσίηση, ἔχσυγ κσινό ὑπό- τοῦ κόσμου. Χωρίς τόν Καντ, ὁ στρωμα τήν ἴδια κοινωνικὴ προΧέγκελ καί 6 Μαρξ, δέν θα εἶχαν 6ληματική καί ἀγωνία. παρουT. ΜΠΟΤΤΟΜΟΡ
τα θεωρητικά ἐρείσματα ὀργάνω- σιαζουν ἕνα ἀναμφισὸἠτητο ἐνΚοινωνιολογία καί Μαρξισμός.
σης καί ἀναλυσης τῶν κοινωνιδιαφέρον; Εἶναι πρωτότυπα στή
Μετάφραση καί ἐπιλογικό K55115θεματική τους διάρθρωση, στήν
κῶν καί [στσρικῶν φαινομένων.
110: Νίκου Κολοὸοῦ.
πλέξη τῆς ἱστορικῆς τους δομῆς
Περισσότερο, ὅμως, ἀπ’ ὅλα, τό
Ἐκὰ «HY/I Η», on} σειρά «Προ- 6ι6λίο τοῦ Κ. Ψυχσπαίδη ἔρχεται καί, τό κυριότερο, ἡ πρωτοτυπία
ὅλήματα». Ἀθήνα 1976. “
αὐτὴ ἔχει σαν παραλληλό της συνσέ μια κρίσιμη ὥρα για τό νέο
ακόλουθσ καί τήν αναλογη ἔκφραἐπιστημονικό δυναμικό τοῦ τόΣτήν ἀναλυσή του 6 Μπόττο’στική της διατύπωση. ’Ὀσον ἀφορᾶ
που μας. Ἡ δημιουργία πνευμαμόρ δέν ἀναφέρεται στό καθαυτό
τώρα στή σκοπιμότητα πού ἀπσμαρξίκό ἔργο ἀλλα στί ς ἔρμηνεῐες τικῆς ἡγεσίας, πρόόλημα πού τί6λέπουν καί τα τρία τμήματα τοῦ
θεται πάλι ἑπιτακτικα, δέν μποτου ἀπό μεταγενέστερσυς μαρξιρεῐ να στηριχθεῖ σέ ἀλλοπρόσαλ- 6ι6λίου, θα ἔλεγε κανείς ὅτι στό
στές πού ἔχουν ἀσχοληθεῖ μέ
λες κι ἀνεπαρκεῖς ακαδημαϊκές ἤ πρῶτο λειτουργεῖ ἁρμονικά σέ ὅλη
προόλήματα τῆς κοινωνιολογίας.
κομματικοποιημένες ὲπιλογές ἔκ- της τήν ἔκταση, στό δεύτερο αὐὉ ἐξελικτίκός σοσιαλισμός τοῦ
τοαναιρεῐται σ’ αὐτή καθαυτή τήν
δόσεων. Τό ἐπιστημονικό κενό
Μπερνσταιν, ἡ Αὐστριακή σχολή,
πρωτοτυπία τοῦ θέματοςμ ὲνῶ στό
πού ὑπάρχει σήμερα στήν Ἑλἡ σχολή τῆς Φραγκφούρτης, ἀπσλάδα δέν μπορεῐ ν’ ἀναπληρωθεῖ τρίτο, πού διαφέρει είδολογικά
τελοῡν τήν αφετηρία για ἀναγωαπό τά προηγούμενα, αφοῦ εἶναι
παρα μόνο μέ κείμενα πού συνγές στόν Μαρξ ἀλλά καί τήν ἔξδέουν τήν ἀρχαία κλασική σκέψη μσνόπραχτο, παρατηρεῖ 6 ἀναγνώέταση τῶν «ἔξαρθρωτικῶν» ἑρμέ τή σύγχρονη. ’Όπως αὐτό τοῦ στης μιαν ἀπότσμη καθίζηση ἀπό
μηνειῶν τῆς μαρξικῆς κσινωνιστή
μέση
καί
ὕστερα,
καθώς
τό
κενΚ.
Ψυχοπαίδη.
λογίας· ο.κ.
τρικό πρόσωπο τοῦ ἔργου παύει να
ἐκφραζει τή δική του ἀλήθεια, ἐκφραζοντας ὁλοφανερα τήν ἀλήθεια
NIKOY ΔΑΜΙΓΟΥ
ΚΟΣΜΑ lI/YXOHAIAH
τοῦ ῖδιου τοῦ συγγραφέα.
Κριτική τοῦ θεσιιικοῦ λόγου καί
Τό ἀλεξιὸρόχιον τῆς Ὀὸέττης.
Kai/110111} ὸιαλεκτική.
ἑξζιὲόσεις «ΚΕΙΜΕΝΑ». Ἀθήνα
ΔΗΜΗΤΡΗ Δ O YKA ΡΗ
Ἕκα "Egan/10;, Ἀθήνα ’76
Τό ἄλλο ἄγαλμα
Νομίζω πώς μετα τίς μελέτες
'H φλέὸα τοῦ N. Δ. εἶναι γνήποιήματα
τοῦ K. Τσατσου για τόν Καντ,
σια. Μέ κέφι καί ἀληθινή αῖἈ
θήνα,
Ι
976
ποίΙ εἶχαν δημοσιευτεῖ στό «Ἀρσθηση χιοῦμορ ἔχει στήσει - ἤ
χεῖο Φιλοσοφίας καί Θεωρίας
μᾶλλον δέν ἔχει στήσει γιατί πρό- Στό ποιητικό αὑτό ὅιὸλίο, τό τετῶν Ἐπιστημῶν» (1934). 1159110- κειται γιά μια ἱστορία... ἀλαλοὺμ λευταῐο τοῦ γνωστοῦ ποιητῆ καί
σία αὐτή τοῦ K. Ψυχοπαίδη — ha ὡραῐο 6ι6λίο. Ἰούλιος
δοκιμιογράφου Δ.Δ., παρατηρεῖ
ἔκτ. καθηγητῇ στό πανεπιστήμιο
Βέρν, κακοποιημένη καθακανείς ὅτι, ἐκτός ἀπό τή γνώριμη
τοῦ Γκέτιγκεν τῆς Γερμανίας ρεύουσα καί σαφεῖς ἔπιρροές ἀπό αἰσθαντικότ-ητα καί ὅαθιά ανθρώτόν ἰδιότυπο «σουρεαλισμό»
εἶναι, ἴσως, ἡ σημαντικότερη στα
πινη εὐαισθησία που χαρακτηρί(γλωσσικό καί νοηματικό) τοῦ
μεταπολεμικα χρόνια.
ζουν ὅλη τή μέχρι τώρα πρόσφορα
ΜΠΟΣΤ, ἀποτελοῦν τό «χάρμα_ 'O συγγραφέας προσεγγίζει τό
του, ὑπάρχει κι ἕνα ἀκόμη πρόσνι» πού προσφέρει 6 Ν.Δ. Τό
Καντιανό ἔργα, ἐξετάζοντας
θετο στοιχεῖο, αὐτό πού προσδίδει
παράλληλα τόνι κοινωνικό χῶρο
πείραμα πέτυχε’ τό πρόόλημα εἶ- στήν ποίησή του ἡ πρόσφατήπου

στασιακή καί χρονικὰ κρίσιμη
ἑτυμηγορία, πολλαπλασιαζοντας
ἔτσι τή δραστικότητα της, για
καλό ἢ κακό. αντικαθιστιὶιντας
τήν εξειδικευμένη κριτική μέ τό
ὑποκειμενικό γοῡστοζ
3. T6 τρίτο πλέγμα τῶν ἐρωτήσεων. πού θα ἔπρεπε να τό απευθυνω στήν κατεύθυνση τοῦ κοινοῦ, ἀλλα δέν τό ἀπευθύνω εδῶ.
γιατί τό κοινὸ δέν εὐθύνεται σέ
πρώτη γραμμή. “Απληροφόρητο
ὅπως εἶναι καί αφημένο στήν
τύχη του σέ θέματα ὂιὸλίου, ἀπό
ἔναν τύπο που ἀᾳιερώνει μια σελίδα τήν ἡμέρα για κινηματογραηο καί θέατρο, δυό σελίδες
τήν ἡμέρα για ποδόσιραιρο καί
μια σελίδα τη ὅδομαδα για τό 616λίο. πηρε τή ντιρεκτίὸα ἀπό
τους πνειιματικοὺς εκπροσώπους
του. που προεπέλεξαν αντ· αυτοῦ
σαν (ἰρμόδιοι, καί ἔδρασε. Πηρε

έξαλλου τα 6ι6λία ποίΙ ἔτσι ἤ αλλιιῖις καί μόνο του θα προτιμοῡσε.
Ἀλλα στη ᾳετινὴ περίπτωση ἡ
προτίμηση δέν ἔκιι ραζεται μόνο
ποιοτικα. ἀλλα καί ποσοτικα. Ἡ
ποσότητα τῶν δύο επίμαχων 61ὂλίιην που ἀγοραστηκαν εἶναι
αμαρτιι)λή στό 6αθμό που ξεπερνα τό ὅριο που θα ἔθετε ἡ
ανεπηρέαστη κρίση τοὺ κοινοῦ
(είδικα γι· αυτα τα δύο 6ιὸλία.
που, ὅπως εἴπαμε, δέν ἔχουν
χρεία ντελαληδιιιν, Μερικοί
πνευματικοί μας ἄνθρωποι.
παρα·,ἰίιιρίζοντας τουτο, ἔπεσαν
σέ ὁρισμένες ὑπερὸολές. Ἕνας
μαλιστα απ· αὐτούς. εἶναι αλήθεια πολυασχολος. αᾳου ὁμολογεῖ τήν παραλειψη να τα ἔχει
61060051 ακόμα τα 6ι6λία. τα ”χει
παντως μπροστα καί τοῦ τρέχσυν
κατα καποιον τρόπο τα σαλια
στό αντίκρισμα τους, «λιγου-

ρεύσμαι», λέει. να τα διαὸασω.
'H ευγένεια απέναντι στούς σέᾳ
τῶν «λιχουδιιῖιν» ὑποχρεώνει).
Ἐπειδή τυχαίνει να εἷμαι ἐκ’δότης- δέν θα ῆθελα να νομιστεῖ
πώς ἡ πίκρα μου πηγαζει ἀπό τό
γεγονός ὅτι ἔμεινα ἔξω ἀπό τό
παζαρι τών μπέστ-σέλλερς. Βι6λία Ἑλλήνων συγγραᾳέων δέν
ἔχω ἐκδώσει ακόμη καί τα ἄλλα
οὔτε κατα προσέγγιση θα μποροῖισαν να διεκδικήσουν μια θέση
αναμεσα στα πραγματίκα αξιόλογα ίῇιόλία που εκδόθηκαν τό
1976. Ἀπό 16 ἄλλο μέρος γνώρίζω πῶς κατασκευάζονται τα
μπέστ-σέλλερς στην Ἀμερική καί
στήν Εὐρώπη. 'H q511v1'1 πρώτη
σοοαρή κρουση για τήν κατασκευή μπέστ-σέλλερς καί στήν
πατρίδα μας (τή μια ([ορα μέ τήν
επιστρατευση επαῖόντιιιν τήν τελευταία ιῖἰρα. καί τήν ἄλλη μ“ ἕνα

ἐμπειρία στό «μεταίχμιο τοῦ γκρεpoil», στενά συνυφασμένη καί μέ
ἄλλες προϋπαρχουσες αγωνίες του,
ἑνδοπροσωπικές καί κοινωνικές κι
ἐκφρασμένη καποτε κατα τρόπο
ἔντονα δραματικό καί ὑποστάσιακό. Θα πρέπει ἀκόμη να ἐπισημανει κανείς 111 δουλεμένη γλωσσική
δόμηση τῆς ποιητικῆς λειτουργίας
κι ἔκφρασής του.
ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ
Ἐπίγραμμα
Διηγήματα
Ἐκὸόσεις Ἑρμῆς. 1976

Πρόκειται γιαμια ἑνδιαᾳέρουσα
συλλογή διηγημάτων, που 6.11 τα
χαρακτηρίζει, μέσα στήν πολυποίκιλη θεματική ἐναλλαγή τους, αναμεσα στό πικρὸ χιοῠμορ, τήν εἰρωνεία καί τήν τραγικότητα, εἶναι ἡ
ὅαθια πίκρα τοῦ ανθρώπου, που
εἶναι ὑποχρεωμένος να ὑφίσταται
τίς λογὴς αλλστριωτικές συνθήκες
τῆς σύγχρονής μας κοινωνίας καί ν’
ἀνθίσταται σ“ αὑτές μέσα στα περιορισμένα πλαίσια τῶν ἀτομικῶν
του δυνατοτήτων. Στή λειτουργία
τοῦ λόγου του συντελεῖ κι ἡ έκφραστική λιτότητα τοῦ Γ.Α.. ἡ μικρή καί κοφτή του πρόταση καί τέλος ἡ καθόλου κοινότυπη εὐαισθη010 του.
Κ. ΤΟΠΟΥΖΗ
’Ἐντεκα ([αντασίῑς
Κέὸρος, 1976

T6 διὸλίο αὑτό τοῦ Κ.Τ. ἀποτελεῖ
μιαν ευχαριστη ἔκπληξη μέσα στή
σωρεία τῶν καθε λογής κακόγουστων «ποιητικῶνη, ὑποτίθεται.
κατασκευασμάτων πού μᾶς
κατακλύζουν ακαταπαυτα. Καί
εἶναι, τόσο στό πρῶτο μέρος 600
καί στό δεύτερο, ἀλλα κυρίως στό
πρῶτο, ίδιαίτερα ἔντονη ἡ αἴσθηση πού προκαλεῖ στόν ἀναγνῶστη ἡ αρτια λειτουργία τῆς
γλώσσας του. ’Ὀσο για τή θεματική τους ὑπόστρωση, τα ποιήματα του, μακρυα ἀπό καθε
ὡραιοποιητική πρόθεση καί με·

οργανώμένο προπέτασμα προδημοσιεὺσειυν καί προαναγγελιιῗιν
σέ έᾳημερίδες). εἶναι ἕνα 11901110
πού ὅλοι μας πρέπει. για τό καλό
μας. να αγιιινιστοῡμε για να μήν
ώριμασει κι εδιῖ». Ἠ ίσχνή καί
πολυπαθη πνευματική δημιουργία στόν τόπο μας δέν πρέπει να
«ἀνασχεθεῖ» κι από 111611 ερτα
κακα, Ἂν. σαν εκδότης ποί1 εἶμαι, ξέρω πώς καί του χρόνου τα
Χριστουγεννα αλλοῡ καί από αλλσυς θα δοθεῖ ό χρησμός. καί
μαζί μ’ έμένα λυγίσει τό θαρρος
καί μεγαλώσει ἡ γλώσσα καθε
ἑκδότη, τότε δέν ἔχουμε παρα να
θρηνησουμε ἀπό τώρα για ἕνα
ακόμα πληγμα της πνευματικῆς
μας καί της [HIV/.1]; μας ὑπόστασης. ψοὸοῡ τούς σοηοίις καί κρίσιν εκ-ιι εριιντας.
Γιιῖιργος Βαμοαλης
Ἐκδόσεις ι( Ἐπίκουρος»
47

γαλοστομία. ἐκις-ραζούν τὴν αγωνία καί τό δέος της ἐπαφῆς τὴς
ανθρώπινης διαπροσιι)πικης σχέσης, εἴτε ἐρωτική εἶναι αὐτὴ εἴτε
ἁπλα ὑποστασιακὴ. Κι όλ” αὑτά
πέρα ἀπό τά ἀπόλυτα προσωπικα
ὅρια καί μέ ύπόῦαθρσ πάντα τὴ
οτιγκεκριμένη μας ίστορική πραγματικότητα.

τριαρχη Νίκωνα. Ἀλλα αὐτό τοῦ
κόστισε σειρα διῶξειιιν. ιςύλακίσευιν. ταλαιπιιιριιῖιν· 6 πολυταραχσς αὐτός «ὅίος». α([ηγημένος
από τόν ῑ’διο τόν παθόντα. αποτελεῖ για τὴ ρωσικὴ γραμματεία
ἕνα αντίστοιχο τού δικοῡ pu;
Μακρυγιαννη.

πατάει καί χαίρεται γι“ αὐτὴν·
plu γέννα κι αὺτὴ - σπλάχνα
ζωῆς.

ι( 1'0 ΜΩΡΟ. Ὁ γιατρός ἄνοιξε
τά πόδια μου ni έχιυσε μέσα τό
κεφάλι του. Ἔψαχνε να ὅρεῐ τό
μιυρό, πού τοῦ ξέφεύγε, γιατί δέν
Ἠ ’Ἀντειο Φραντζῆ παρουσιάζει ἤθελε νά ὂγεῖ. καί μάλιστα μ’
Ὀ θρησκεύτικός (μινατισμός
τό Βιθλίο τῆς Μοργσρίτσς Kaαὐτό τόν τρόπο. «Μὴν ἀνησυκαί η ὲμμονὴ στὴν έθιμολατρεία
pundvou «Ἠ Κασσάνδρα καί ὸ
χεῖτε nui θα το τσακῶσουμε»,
κρατοῦν τόν πρωτόπαπα μέ μια
λύκος».
μού εἶπε κλείνοντας μου τό αριΑΡΓΥΡΗ MA ΡΝΕΡΟΥ
πεισματικὴ ἔχθρα μακρια (me
01596 του μάτι. Τό μιορό ἔκλαιγε
Ὁ ὑπόνομος
τούς πολέμιούς τού καί, μαζί, τοῦ
Ἡ Κασσάνδρα ζεῖ στὸν κόσμο
1.15 δύναμη καί γραπιυνότανε
Ποιήματα δίνούν τό κουρὼμο νά ἀντιπατης· ὃλέπει, καταγράιῃει καί μᾶς στούς τοίχους τῆς κοιλιᾱς μού.
Θεσσαλονίκη, 1976
λαίψει τίς διώξεις καί τούς ἐξεύθέτει ἐπιτακτικα τό ἐρώτημά της. ‘ Τά δάκρυά τού τρέχανε κι αναεΫπάρχει μια είρωνία στα ποιήτελισμούς. Ἡ ὀμοριμα τοὺ 01111ἄν καί εμμεσαῖ Μπορεῑτε νά κοι- μεσα στα πόδια μου. μέ τσούζανε.
ματα τού A.M.. μέ ἐμᾳανῆ τὴν
γηματικοῡ λόγου συναρπάζει μέ
τάξετε μέσα σας, ἔχετε τό κούρα- Θύμωσα. «Βγέςὶ» ([ιηνάζω. .
πρόθεση ἡ εἰρωνία αὐτὴ ν’ αγγίτὴν ακρα παρατηρητικότητα. τή
γιο μέσα σέ τόσα λόγια. θεωρίες
«Βγέςέ ”Αν δέν ὅγεῐς μόνο σου θα
ξει τά ὅρια τοῦ τραγικοῦ, στόν
αμεσότητα. τὴ λαική 011110001110:
καί προοπτικές, να πάρετε τό
σοῦ δώσω μιά μέ τούς μῦς μού
τρόπο πού αντιμετιι)πίζει καί έκ- τά παθη τοῦ πρωτόπαπα ~A660
δρόμο ἀπ’ τά εσωτερικά λαγούκαίθα σέ έκσιγενδονίσιιυ). Θύ(ῃραζει τὴν πραγματικότητα πού κούμ πολύ καλά ῖστοροὺν τίς
μια, να σκάψετε. 0v εἶναι ανάγμωσε τότε κι 6 γιατρός nui μού
θέλει νά έκᾳρασει. Διακρίνει κα- περιπέτειες τοῦ άνθριέιπινού εἴκη, ἕνα δρόμο πού νά πάει στήν
έχωσε ἓνα νυστέρι για νά ξεμπερνείς ἐπίσης καί μιαν ανεπαίσθητη δούς...
παιδικὴ σας ψυχὴ; Ἐρώτημαδέψούμε. Τό μωρό αρχισε νά τρέπρόθεση εύριμιατικότητας. κατι
Ἠ πλαστικὴ απόδοση τοῦ κειθέση πού κατά τὴν άποψή μου
χει, γραπιί)θηκε στό σύκώτι μου.
πού θά έθετε τόν ὶ’διο μπροστά
μένου από τόν M. Ἀλεξανδρόκαθορίζει τὴ «στάση» τοῦ ανακαί κρύφτηκε λίγο πιό πάνυ).
στόν κίνδυνο να καταντήσει ἕνας
πουλο ἔχει πετύχει καίρια; Σέ
γνώστη.
«Κρύφτό θα παίξουμε τῶραῑ»
λαϊκό έλληνικό λόγο ἔχει δώσει
άπλός εὑρηματίας κι ἔξω ἀπό τά
Ἠ Κασσάνδρα εἴναι τολμηρή
οὕρλιαξε ἡ νοσοκόμα, πού εἶχε
τό κλίμα καί τό ύιῑος τοῦ πρωτόπλαίσια τῆς ποίησης. Ἠ ανθρώόσο καί απελπισμένη. Ἡ πρόλουστεῑ στα αἵματα. T6 μωρό
τύπου.
πινη ὅμως εὐαισθησία τού πού
τασή της ἔχει τό θάρρος τῆς γετῶρα μού γαργαλοῡσε τό λαρύγὑποὸόσκει κι εκεῖ πού θέλει να
λοιοποίησης μιᾶς ὁλόκληρης γε- γι. αρχισα νά γελῶ. Ἀπ’ τήν
φανεῖ ἀνελέητος καί σκληρός. 6
ΠΕΡΙΚιΙΗ ΚΟΡΟΒΕΣΗ
νιᾶς καί τὴν απελπισία ὅτι. ἡ γε- τσέπη τού 6 γιατρός έὸγαλε ἕνα
άπλός κι ανεπιτὴδεύτος λόγος
Κοινῶς τόπος
([ακό καί τόν ἔχωσε στό στόμα
νιά αὐτή εἶναι ἡ δικιά της. Θά
τού, καθώς καί ἡ ἁπλότητα καί ἡ
Ἀθήνα ’76
’λεγα πῶς ἡ Κασσάνδρα έχει ὅλο μου. «Τό ὅρήκαὶ Τό 6911140!» (pd)καθημερινότητα τῶν θεμάτων
τό ριζοσπαστισμό τῶν πρωτοπό- ναξε. Τόν 601101105 ἡ νοσοκόμα
Μετά τούς «Ἀνθρι.)πο([ύλατου. κάνούν τά ποιήματά τού
9011! πού ξέρούν νά περιγραψουν καί καταιρεραν να τοῦ γραπῶκες». 6 «Κοινός τόπος» εἶναι τό
τούλαχιστον σύμπαθητικά.
δεύτερο 6167.10 τοῦ n. Κοροὸέση. τό αρρωστο δέντρο τους, (ρτάσούνε τά πόδια. Moi» 6αλανε στό
Ὀ συγγραᾳέας ὲδῶ. (maman νουν νά ἀπογυμνῶνουν ὅλες τίς στόμα δύο γαντζους για να τό
Κ.Γ.Π.
ρίζες τούς, νά κούτσούρεύούν τά κρατῶ ἀνοιχτό καί 6 γιατρός. μέ
μνὴμες. νεότερες 1'1 παλιές. πού
στηρίγματα καί ὅλο τό ρομαντιτό ([ρεσκοὸερνικιιιμένο τού νύν
θεματογραη ικα. τούλάχιστον,
Ὀ ὄϊος τοῦ πρωτόπαπα Ἀδδασμό τούς, να περιμένουν να φύστέρι, άρχισε τὴ δούλεια τού.
καλύπτούν τόν έλλαδικό χῶρο.
κούμ. Ριὺαικα μεσαιωνικύ χρονιτρώσει τό καινούργιο δέντρο από Πρῶτά τοῦ 57.01115 τό πόδι καί τό
σαν τόπο ὅπου σί κοινιιινικοί
κό. Ἀ πόὸοση, πρόλογος καί σχόέριξε μέσα σέ μια κατσαρόλα.
δραματισμοί συμπορεύονται ἀπό τό σπόρο τοῦ παλιοῡ. πραγμα
λια· M. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟῙΙΟΥΜετά τό κειῑάλι. Τό μωρό γελοῡαντίστοιχες πολιτικές διαψεύσεις. πού ὁπωσδήποτε προδιαγραιρει
xlOY. Ἐκὸόσεις ΚΕΔΡΟΣ [97.6.
κατά καποιο τρόπο καί τήν ἥττα
σε, έγῶ ὅμως δέν μποροῡσα να
Τό κείμενο. χωρισμένο σ“ οκτιῖ)
τους.
Σειρα από νειιιτεριστικές
γελάσω διότι τό στόμα μου εἶχε
ένότητες, εἶναι σπονδύλιιιτό, μέ
γεμίσει αἵματα καί κόκκινες μύμεταρρυθμίσεις στα ἐκκλησιαἨ Κασσάνδρα ἔχει παιδικά
αλληλοκαλύιιιεις τοῦ ἐνεστῶτα
στικα πράγματα έπέοαλε ὴ τσαμάτια πού παρατηροῡν καί κατα- ξες. καί ἐπί πλέον ὴταν τεντῶκαί τού παριιιχημένού χρόνου,
ρικὴέξουσία τόν 170 αἰῶνα. μέ
μένο σαν σαεντόνα. Τό μωρό εἶχε
γράφων έτσι ἡ ματιά της, για.
πού εκηράζονται από προσωπικά
ἀποτέλεσμα μεγάλη θρησκευτικὴ
i"] συγγενικά. μέ κεῖνα τού συγτά ἐνὴλικα δικα μας μάτια, ἀπο- ὂγεῑ ὂλο τῶρα, καί ὅρισκόταν
αναστατιιιση. Ὀ πρωτόπαπας
κτα μιά ανατριχιαστικὴ διάστα- κομματιασμένο μέσα σέ μια
γραιῑέα. ῧιῶματα. Oi μαρτυρίεςἈὅὸακούιμ πού έζησε αὐτα τά
καταθέσεις τῶν ανιίΝυμων, αλλα, ση. Εἶναι λοιπόν τά δικα pu; τά άσπρη κατσαρόλα. “Α([οῠ 6 γιαχρόνια. εἶναι από τούς αρχηγούς
ῶστόσο, πραγματικῶν στὴν ούσία μάτια πού καθορίζουν τό διὸλίο. τρός μού έὸαλε στό στόμα κατι
τῶν παλαιόπιστιιιν καί μέγας ποπροσώπων, πού σωρεύονται οτίς
Ἡ ἀφορμή της εἶναι 6 δικός της γάζες για νά μήν τρέχουν οἰ κόκλέμιος τοίΙ μεταρρυθμιστη πασελίδες τοῖ1 ὂιὸλίού, καλύπτουν
παιδικός κόσμος. ἡ δικια της γε- κινες μύξες. μέ πηρε ἡ Μαμα από
τό 'E'vu χέρι κι 6 Μπαμπας από τό
ἕνα κοινωνικό ([ασμα τῶν περισνια - ἡ ζωή τῶν μεγαλοαστῶν
061590 ἀσθενῶν οἰκονομικὰ ταπού τήν περιῧαλλει, πού εἶναι 6 αλλο, καί γυρίσαμε στό σπίτι.»
ξεων, μικροαστικῶν κι ἐργατικῶν
«οἰκεῖος» της κόσμος ἀλλα οὐσία Κι 6 λύκοςι 6 λύκος καραδοκεῖ
’στρωμάτιιιν Χρονολογικα οἱ
«ἀλλότριος». Τό σταθερό γιά
παντοῡχ- ἀπειλεῖ να κατασπαράμένα
ὃρίσκεται
στό
γεγονός
τὴς
μαρτύρίες
ξεκινοῡν
από
τήν
ξει,
ἀπό
παντοῡ·
λύκος
μυθικὸς.
ῌΞῖἑέτούς Ι’τεινθρωτῐοφιῐιλιῑικεςη
περίοδο τὴς Κατοχὴς για να
ἴδιας τῆς περιγραφῆς. Κοφτὴ.
λύκος πραγματικός. Ἠ Κασσανκαταλήξούν, κορύιμιιμένες. στα
σκληρή, ανελέητη, λειτουργικὴ
δρα nui 6 λύκος, ἢ Κασσάνδρα ἢ
2315037"
χρόνια τὴς πρόσᾳατης δικτατοπάντα. Ἕνα ἐπίτευγμα ἡ γλῶσσα
11510112"
ΑΓ
λύκος - ἕνας μύθος κι ἕνα πεζορίας. ὅπου 6 καημός τὴς ρομιοτης άκριὸῶς γιατί αποδίδει αὐτό
γράιμμια· δεμένα έτσι πού να ’ναι
σύνης περιιῐέρεται σ“ ὅλα τά κέντό έμμεσο, ἀπροσχηματιστο, τοῦ
τρομακτικα πραγματικά. Τά ούγς
τρα τῆς αύτοεξορίας τού, άλληπαιδιοῦ, γιατί μπορεῖ νά ξεπεργενικα πρόσωπα, τα θεωρητικά
λένδετος μέ πολιτικές ἀναζητήνάει μέ τή «γραφή» της τὴν ἐπέμ- «οἰκεῖα» γίνονται μύθικα τέρατα,
σεις καί τραγικές διαψεύσεις.
6αση τοῦ ενήλικου συγγραφέα,
ἡ φανὴ καί «6 ἄλλος κόσμος», τα
Ἀπό τίς ὀκτώ ένότητες τοῦ 61πού θά περίμενε κανείς να ἦταν
θεωρητικά «ξένα», γίνονται τά
ὂλίού, νομίζω πῶς αὺτές πού λεισχεδόν άναπόφευκτη.
πιό ἀνθρώπινα πρόσωπα, αὐτά
τουργοῦν ἐπαρκέστερα εἶναι οἱ 3
πού τουλαχιστον σοὺ δίνσύν τὴν
Ἡ Μ.Κ. μέσα 0‘ ὅλα αὑτά πού
μέχρι καί 7. Ἡ ποιητικίζούσα έλαἴσθηση πῶς έχούν σῶμα nui
καταγράφει ὑπάρχει σάν Κασλειπτική γραφή τῶν ὑπολοίπων
σάνδρα-παιδί κι ἔχει τό μεγαλεῖο αίμα καί δέν εἶναι χαρτινες (Γιτριῶν ([πορτίζει ανισα τὴν - συχνά νά ὃγαίνει ἀπ’ ἔξω ἀπ’ τό ὅιὸλίο γοῡρες.
συμόολική - περιγραφὴ της ψυτης. Σκαδει μέσα της καί μᾶς
'H Κασσάνδρα πάνυ) ἀπ’ ὅλα
χοστασίας τοῦ συγγραηέα (ἐρωλέει; Περάστε κόσμε νά δεῖτε...
παίζει τό τρελό μικρό puzzle πού
τική ἦ πολιτική), 0(1 ὴνοντας ’σχε- Κατορθῶνει έτσι αθλο σπανιο
τῆς ἔχει καθορίσει να παίξει τό
δον ἒκθετο nl αὸοήθητο τό
συγγραφικό, νά μείνει ἔξω, στήν κοινωνικό της περιὸαλλον, καί IÔ
«αντικειμενικό» στοιχεῖο τῆς
κουρτίνα πλάι, οτὴ θέση τοῦ
παίζει έτσι πού μποροῡν ὅλα νά
αναγνωσης.
’κρυφοῡ ὑποὸολέα πού θέλει νά
μόλις κυκλοφορησε
συμὸσύν. ὥς τὴν ακραία λογική
Α.Ζ. δεῖ τήν Κασσάνδρα της να περ·
τῆς τρέλας τού περιόαλλοντος.

kowof ξοοοᾷε
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Τῆς ’Άννυς Θ. Κολτσιδοπούλου
Ὁ «ΓΛΑΡΟΣ», ô Κρόνος, τά ἐχέγγυα
Δέν ξερω ἄν σὸἡνοντας ὁ χρόνος ὁ παληός, ὸίνει ἄφεσι] ἁμαρτιῶν σέ
πρόσωπα καί πράγματα. Ἂν ναί, τότε τό θέατρο σάν πρόσωπα, ἔχει
λόγους νά πανηγυρίζει για τήν παραγραφή ἀμέτρητων «κατορθωμάτων» του. Ἀναφέρω ὁύο ἀπ’ τά πιό πρόσφατα. "Eva στό χῶρο τοῦ
ἐλεύθεροι), m ἕνα τοῦ κρητικοῦ θεάτρου.
Μέσα σ” ἕνα παγκὸομιο δραματολόγιο 2.500 χρόνων. διαλέχτηκε ὁ «Γλάρος» τοῦ Τοέχωφ νά,
«ὑπηρετηθεῖ» ἀπό ἕνα «πολλά
φέρον καί πολλά ύποσχόμενο»
θεατρικό σχῆμα. Πέντε θιασάρχες
κι ’ἄλλοι τόσοι ἐπίλεκτοι ἠθο710101. ἓνιιισαν τίς δυνάμεις τους,
τίς στέγες τους, τά ταλέντα, τή
δημοτικότητα καί τήν ὡριμότητά
τους γιά νά προσφέρουν στό
κοινό μιά ουιυ-[υκνωμένη θεατρική ἐμπειρία καί ἀπόλαυση.
Ξανακοίταξαν τούς ρόλους καί
τό έργο, ξανακοιτάχτηκαν καί οἱ
ἴδιοι καί ὂρήκαν πώς πληροῦν
κάθε προϋπόθεση. Βρῆκαν ἀκόμη, πῶς ἕνας ἑγγλέζος σκηνοθέτης, Hé ταίριαζε περισσότερο οτό
σχῆμα ἀπό κάθε ρωμηό κι ἒτσι
ἂρχισαν τήν πορεία τους οτά
χρώματα τῆς ἓλληνο-ὅρετανορωσικὴς συνεργασίας. Ἐδῶ δέν
κρίνεται τό ἀποτέλεσμα. Οἱ κριτικές μίλησαν αρκετά εύγλωτα ἄν \‘
καί ἀσυνήθιστα ἁδρὰ, γιά μιά
παράσταση, πού ὅχι σέ σύγκριοη
δέν θά μποροῡοε ν’ ἀντέξει (καί
ὸέν μιλῶ γιά σύγκριση με θέατρα
σάν τῆς Μόσχας) ἀλλά οὔτε καί
στήν πιό καλοπροαίρετη καί φιλική κρίση. Ποιός δαίμονας θεά-

τρου στόμωοε τίς αἰσθήσεις κι
άχρήστευσε τίς κεραῐες μιᾶς ὁλόκληρης ζηλευτής πεντάδας, ὥστε
νά μή μπορέσει νά διαπιστῶσέι
έγκαιρα σέ τί πλάνη ὁδηγεῖται;
Ποιός δαίμονας τούς ἔπεισε πώς
ὁ ἑκχυδαϊσμὸς μιᾶς Ἀρκάντινα,
ἡ σκληραγωγία ἑνός Τρέπλεφ, ἡ
ά-παιξία καί ίσοπέδωοη ἑνός
Τριγκόριν, ὁ ραχιτισμός καί ἡ
κακομοιριά μιᾶς Μάσα ἦ ἡ γελοιοποίηση μιᾶς Νίνας, ἀποτελοῡνε καινούργια άποψη για ἕνα
έργο-παρτιτούρα;
Ἡ πεντάδα τοῦ «Κάππα» εἶχε
τά «ἐχέγγυα» γιά μιά σίγουρη
ἑμπορική ἐπιτυχία. Τό κοινό, τό
αποδείχνει μέ κάθε εὐκαιρία πώς
τούς τιμᾶ μέ φανατισμό ἔνανἓναν, πόσο περισσότερο ὅλους
μαζί. ’Ὀπως ἦταν φυσικό, τά ταμεῖα «σπάσαν». Θριμματίστηκε
ὅμως ἡ ἐλπίδα γιά μιά ἀποτελεοματική καί μαζική διαπαιδαγωγηση ἑνός εϋπλαστου κοινοῦ.
Ἑνός κοινοῦ πού συχνά τρέχει
με κλειστά μάτια στό χῶρο τῶν
ἰνδαλμάτων του, πληρῶνει άδιαμαρτύρητα καί ρωτάει μόλις
μπρός στό ταμεῐο ποιό ἔργο παίΙιζεται καί ποιοῦ συγγραφέα εἶναι.

Καθόλου παράξενες καί οἱ μετέπειτα κρίσεις λοιπόν...; >«Ξεπληρῶνει ἡ ζωή παιδί μου. Εἶδες. γιά
νά μή προσέχει τήν καύμενούλα
’ἰή Μάσα ὁ Κούρκουλος. τήν
ἔπαθε μετά ἀπ’ τήν Καλογεροπούλου. Τά τίναξε τά μυαλά του
στόν ἀέρα.,.’ Κι ὅλα τά ([ιταίει
κεῖνο τό μαννεκέν ἡ μάννα
του...». M‘ αὐτό τό τσεχιιιφικο
ἀπόσταγμα στή μνήμη καί οτιλιν
καρδιά. ξαναπαίρνει τό μεγάλο
κοινό τό τρόλλεϋ τῆς επιστρο([ἡς,
εύτυχισμὲνο πού αναγνιῖιρισε
στούς τσεχιιιφικούς ἥρωες τούἲ
ἐκλεκτούς τῆς ψυχαγωγίας και
τῆς κουλτούρας του. εὐτυχιὶσμένο
πού «ἑπικοινώνισε» άμεσα μαζί
τους, έτσι ἁρμονικά ὅπως mine
ὃράδυ ἀπό τούς δέκτες του.
’Ὸταν ἕνα παντοδύναμο θεατρικό σχῆμα σάν αὐτὸ τοῦ «Κάππα», ἀφήνει κά(-)ε ὃράδυ ἕνα πολυάριθμο κοινό ανυποψίαοτο γιά
τήν πλάνη πού τοῦ πρόσθεσαν
στὸ «ρεπερτόριο» τῶν διαθλασμένων του γνωσεων καί παραστάσεων, ἔχει παρεξηγήσει τούς
λόγους καί τῆς συνένωσης καί τῆς
ύπαρξής του - λόγους πού θεωρητικά τουλάχιστον έμοιαζε νά
’χει σωστά ἐκτιμήσει.
Ἀξίζει τόν κόπο — νομίζουμε διαθέτόντας ἐχέγγυα ἱκανά,
ἀκόμα πα( γιά μιά ὂαθμιαία ὸιαπαιδαγώγηοη τοῦ κοινοῦ, νά ξανακοίταζε με μάτι ἰδιωτικοῦ πολιτιστικοίι ((ορέα, τά ὅσα (δά
μποροῡσε νά ἐπιτελέσει στόν
ιϊιηιιιλγικό χῶρο τοῦ θεάτρου,

Γιά ἐχέγγυα σκηνοθεοίας αρ-ν
χαίου δράματος πού δέν... ὑπάρχουν. για πειραματισμούς ποί1
δέν επιτρέπονται στό κοῖλον καί
γιά μεγάλους σκηνο(-)έτες,.. πού

δέ σήμαιέ ακόμα ἡ ὥρα τῆς Ἐπιδαύρου τους. μίλησε ό γενικός
διευθυντής τοῦ "EUH-noix με τήν
εὐκαιρία μιας συνεντιῖυξης τύπου
γιά... ἱέρχό τοῦ Magi-'7].
Airv ἦταν καινούργιες (it?)qu
οὔτε οἱ γενικες ἀπόψεις περί θεάτοου τοίΙ κύριοι· γενικου οὔτε τό
ὕῇος οὔτε οἱ προοὸλητικές του
ὑπεκιιυγες. Γιά τήν τριανδρία
Ὲπιδαύρου-Ἡρωδείου (Μινωn]; Σόλομός. Εὐαγγελάτος),
γνιιιρίζαμε, Τωρα μαΗαίνουμε καί
τούς πραγματικους λόγους τῆς
ε·,’κ(ι()ίδρυσιίς Tllç:
l) Ἔχει τά ἐχέγγυα
2) Δέν κάνι-ι πειραματισμούς
3) Βρίσκονται κι οἱ τρεῖς στήν
κατάληξη τῆς σταδιοδρομίας
τους, (Καϋμένε Εύιιγχψλατε. εἶχες
τόσα πολλά νά κάνεις ακόμα).
Παρ” 67." αὑτά τά ακατανόητα
κι <<ακατιπόμαστα» πού κάθε
τόσο λέγονται ἠ πράττονται. ἡ
χρόνια καί γιά τίς ὸυό σκηνές τοῦ
Ἐθνικοῡ άρχισε καί συνεχίζεται
ἀνέλπιστα καλά. Μ’ ἕνα Λόρκα
(Ἰαυμάσιο οτή Νὲα Σκηνή καθώς
κι ἓναν πολύ ενὸιαᾳεροντα Περγιάλη («FL-11011111 τοῖΙ Τσέχωιρ»),
ἓναν Καζατζακη πού πολλά χρωστάει στό ανεὸαομά του από τόν
Σολομό κι ι’ναν Μπρέχτ. πού σημαδεύει αποᾳασιστικα τήν πορεία τοῦ Ἐυνικοῐ· καί τοῦ ἐλεύθερου θεάτρου. Γι ατί λοιπόν ὁ κ.
Μινιιιτής ἐπιμένει κάτω από τέτοιους εὐνοϊκούς οἰωνούς, νά γίνεται Κρόνος κι ὅχι «καλός
Θεός»; Γιατί, ἀντί νά εκμεταλλεύεται μιά τόσο καλή στιγμή τοῦ
ἔργου του καί νά τήν προωθεῖ,
ζητάει μέ τέτοιου εἴδους δηλώσεις κι ἐκδηλῶσεις νά τήν καταῑ
ποντισειῑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

σηυρου τΙιναρὸστου
Τό τέταρτο 6ι6λίο τῆς σειρᾶς, πού καλύπτει τήν περίοδο ἀπό τό 1935 ὥς τόν Ἰούνιο τοῦ 1941.
O Τό νέο έργο τοῦ ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ἐκθέτει
τά πολεμικά καί διπλωματικά γεγονότα ἀπό τήν ἰταλική εἰσὸολή ὥς τήν κατάληψη τῆς Κρήτης μέ πλῆθος
’ἀπό μαρτυρίες στρατιωτικῶν, πολεμιστῶν τῆς Ἀλὸανίας, πολεμικῶν ἀνταποκριτῶν, ξένων ἱστορικῶν, καΘως καί ντοκουμέντα ἀπό τόι ἀρχεῖα τοῦ Φόρειν Ὄφφις, τοῦ I" Ράιχ, τοῦ γιουγκοσλαὸικοῠ ὑπουργείου
ἐξωτερικῶν 71.61., m εἶναι ἡ πιό ὁλοκληρωμένη ἐξιστόρηση καί μελέτη τοῦ μεγαλείου καί τῆς κατάρρευοης τῆς Ἑλλάδος.

o nodspog TOU l940-4l
KCII

n μΟΧΠ ΤΠς ΚΡΙἹΤΠς

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ BIBAIA:
Ο «Πῶς ἐφθάσαμε στήν 4η Aim/01301011)»,
Ο «‘H 4η Αὐγούστου —— έργο καί πολιτεία».
Ο «“Η ἐξωτερική πολιτική τῆς 4ης Αὐγούστου».
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΥΤΗ ΣΕΙΡΑ
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“Από τό ὁημοσιογράφο -τῆς
«Θεσσαλονίκης» ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ λάὸαμε
τό παρακάτω κείμειό - ἀπάντηση
στό σημείωμα τοῦ Κίυστῆ Μοσκώφ για τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Στό ύπ. αριθμό 61 τεῦχος τοῦ
«ANTI» ὃημοσιεύτηκε ἄρθρο τοῦ
ἀγαπητοῦ κ. Κωστή Μοσκώφ μέ
τόν τίτλο «Δομή καί προοπτική
τού καθηγητικού κόσμου στό πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».

αύτα εἶναι ἡ ἡρωική δραση τοῦ

ὀλίσθημα του. Τούς χαρακτηρισμούς καί τήν ἐτικετοποίηση τῶν
παντων; Θαυμαστε;
«Oî μόνες δυνάμεις μέ αντιιμπεριαλιστικές θέσεις κινοῦνται
πανω σέ λικόινταριστικούς στόχους, πού θέτει παραμορφώνοντας τίς θέσεις τοῡ·ΚΚΙΞ ἡ ἐπιτόπια ἡγεσία τῆς νεολαίας Λαμπρακη καί τῆς ΕΔΑ.»
«'Av στόν καθηγητικό κόσμο
σήμερα ἔχει πραγματοποιηθεῑ
κάποια ἑπιφανειακή(;) στροφή...στή μέγιστη πλειονότητα του
αὑτός 6 πανεπιστημιακός κόσμος
λειτούργησε καί λειτουργεῖ σάν
έκτονωτής τοῦ φοιτητικοῡ ριζοσπαστικοῡ κινήματος». (Τό πῶς
λειτουργεῑ σαν ὲκτονωτής, δέν
αἰσθάνεται ὂέόαια τήν ἀνάγκη νά
τό ἀναφέρει ὁ κ. Μ. Τοῦ ἀρκεῖ ἡ
έτικέτα).
Διασπαρτες ἐπίσης στό κείμενο
ὅλέπουμε ποικιλώνυμες ἀναιτιολόγητες έτικέτες γιά «πραο φιλελευθερισμό», «ὅραχὺὃιες φιλελεύθερες ὁμάδες», «ἀντιφασιστικό ἀλλα χωρίς ξεκαθαρισμένες
θέσεις κίνημα» (για 1:6 φοιτητικό
κίνημα στή διάρκεια τῆς κατοχήςέ), «μαζικό, δημοκρατικό φοιτητικό κίνημα ἀλλά οὔτε ριζο-

«Ρήγα Φεραίου», τοῦ ΠΑΜ
Νέων, τῆς «Δημοκρατικὴς "A116νας» καί ἄλλων προοδευτικῶν
ἀντιδικτατορικιῖιν φοιτητῶν αὐτή
τή ὃιετία. Oi ἀγῶνες των φοιτητιῖ)ν ἐκείνη τήν ἐποχή πού καθόΤό κείμενο αύτό. ἐπιδιώκοντας
λου εύκολα δὲν χτυπήθηκαν. Ἡ
μια συνολική κριτική παρουἀντιδικτατορική ὃραση τους ὅχι
σίαση τού ΑΠΘ ἀναφέρεται καί
μόνο στό πανεπιστήμιο ἀλλα καί
σέ ἄλλα ἐπίμαχα προόλήματα
του. ὅπως ἡ κατασταση τοῦ φοι- στήν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης μέ
τητικοῡ κινήματος. ἡ ίστορική
προκηρύξεις, πανώ κ.λπ.
ὃιαμόρφωσή του, οἱ θέσεις τοῦ
'Av ὅμως ὁ κ. M. τα «θυμόταν»
ΕΔΠ κ.λπ.
ὅλα αὐτα - nui δέν χρειαζόταν
πολύς κόπος; ἀρκεῖ να ὃιαόαζε
Μποροῡμε λοιπόν ἐξετάζοντας
πιό προσεκτικα τό ἀνάγνωσμα σέ
καλόπιστα τή μεθοδολογία καί
συνέχειες τοῦ «Ριζοσπαστη» για
τίς θέσεις τού συγγραψαντος τό
κείμενο n. Μοσκώφ να ὃγαλουμε τόν αντιδικτατορικό αγώνα, ὃπου
στελέχη τού KKE αναφέρονταν
όρισμένα αξιοσημείωτα συμπεστούς αντιὸικτατορικούς ἀγῶνες
ρασματα. Συμπερασματα πού πιτῆς Θεσσαλονίκης - πῶς θα μποστεύουμε ὅτι δέν ἔχουν σχέση
μόνο μέ τόν κ. Μοσκιῖιᾳ ἀλλα πού ροῡσε να τα συμὸιόασει μέ τίς
ἀφορούν σέ μεγαλο ὃαθμό καί τό έτικέτες πού εἶχε έπικολλήσει
Ιλίγο πιό πρίν στή Δημοκρατική
«συλλογικό ὁιανοούμενο» - τόν
κομματικό φορέα - στόν ὁποίο
Νεολαία Λαμπρακη, ὅτι ἔθετε
συμμετέχει 6 n. Moonünp. M5
«λικὸινταριστικούς στόχους»;
ἄλλα λόγια τό κείμενο αὑτό μποΣύμφωνα λοιπόν μέ τόν κ. M. ἄν
ἡ πραγματικότητα δέν συμφωνεῖ
ρεῑ να μας χρήοιμεύσει σαν δεῖμέ τα προκατασκευασμένα σχήγμα γραφῆς ἑνός χώρου πού παίζει σημαντικό ρόλο στήν πανεπιματα του, 1600 16 χειρότερο για
τήν αμοιρη τήν πραγματικότητα.
στημιακή αλλα καί γενικότερα
στήν κοινωνικὴ ζωή.
Εἰὸικά στήν παραγραφο πού
προαναφέραμε, έπισημαίνουμε
Τό έπίμαχο κείμενο μπορεῐ να
καί κατι ἄλλο ὲνδιαφέρονῑ Μέχρι
κριθεί ἀπό δυό πλευρέςῑ Τόσο
τό 1971 ὁ ἰὸεολογικὸς ἀποπροαπό τή μέθοὸο τήν ὁποία ακοσανατολισμός. Τό 1971 έμφανιση
λουθεῖ ὅσο nui ἀπό τίς θέσεις
στίς ὁποῖες καταλήγει. ”Ας τό ἐξ- τοῦ φοιτητικοῠ κινήματος - κατι
σαν παρθενογένεση θα έλεγε καετασουμε λοιπόν κατ’ ἀρχήν μενείς - μέ συνεπεῑς ριζοσπασῂῐικές
θοδολογικα.
θέσεις. Μέχρι τό 1971 τίποτα,
Δύο στοιχεῖα τῆς μεθόδου τοῦ
μετα τό 1971 τα πάντα. Ἐκτός
κ. Moonu'xç εἶναι χαρακτηριστικα; Ἡ αόασανιστη ὃιαστρέὸλωση ἀπό τήν έκὸηλη μεταφυσίκή αὐτῆς τῆς θέσης, 6 κ. M. δέν μᾶς ἐξ·
τῆς πραγματικότητας nui ἡ έκηγεῐ τί ἦταν τελοσπὰντων ἐκεῖνο
πλήσσουσα εὐκολία απονομής
χαρακτηρισμιῖιν. Πιό συγκεκριμέ- πού μεσολαόησε γι’ αὐτή τήν κοσμοῖστορική αλλαγήζ Πληροφοvu:
ριακα παντως, ένημερώνουμε τόν
Στή σελίδα 39 σημειώνειῑ
«Ἀποπροσανατολισμένο 1650710- κ. M. ὅτι ἒχει ίστορικό πρόὸλημα.
γικα καί χωρίς γερα διαρθρωμένη Καί αύτό γιατί τό (ρκ. τῆς Θεσσαλονίκης ἄρχισε να ανεόαίνει 1:6
ὁργανωση, τό (φοιτητικό κίνημα
1972 μέ τούς τοπικούς (130111111χτυπήθηκε εύκολα από τή δικτακούς συλλόγους καί ὃχι τό 1971
τορία. Μόνο στα 1971, μετα από
τρία χρόνια ανοικοὸόμησης μέσα μέ τήν [δρυτική διακήρυξη τῆς
Ἀντι - ΕΦΕΙΞ...
·
σέ συνθήκες ανοιχτής τρομοκραΘα μπορούσαμε να σταχυολοτίας, τό (φοιτητικό κίνημα ἐμφαγήσουμε μια σειρα ἀπό παρόνίζεται -τίῖιρα-όασισμένο σέ συνμοιες ἀποσιωπήσεις καί διαστρεεπεῖς ριζοσπαστικές θέσεις».
Ἐτσι 6 κ. M. ξεμπερὸεύει μέ
6λιῖ)σεις τῆς πραγματικότητας
τήν περίοδο 1967—69 σέ 2,5
πού αποτολμᾱ 6 n. M. ἀλλα προγραμμές «ξεχνώντας» ὁρισμένα τιμᾶμε, για να ἀποφύγουμε τή 61'- '
γεγονότα ἐνοχλητικα μέν γι” αυ- καιη ἀγανακτηση, να ἀναφερτόν, αληθινα δέ. Tu γεγονότα
θούμε 016 δεύτερο μεθοδολογικό
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τευθυντήριες ἀρχές τῆς νεοελλην
νικής ἱστορίας.. (ΝΣὸορώνου.
«Ἐπισκόπηση τῆς Νεοελληνικής
κοινωνίας», σελίς 13).
ΜεταΙ ἀπό αὐτές τίς μεθοδολοα
γικές παρατηρήσεις, ας ἐξετασουμε, ένδεικτικα, ὁρισμένες ἀπό
τίς θέσεις τοῦ κ. M.
Ἀναφερόμενος στα τωρινά
προὸλήματα καί τήν κατασταση
τοῦ φοιτητικοῡ κινήματος στή
Θεσσαλονίκη, μετα ἀπό μερικές
γενικες θέσεις πού ἰσχύουν γιὰ
καθε έλληνικό πανεπιστήμιο,
ἐπισημαίνει σαν τή μοναδική
ἰδιομορφία τοῦ AUG): «Στό πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ὅπου
ἡ Πανσπουὸαστική, χτυπημένή
ἄγρια ἀπό τήν Ἀσφαλεια λίγο
πρίν τή μεταπολίτευση, πήρε τά
9% τῶν ψήφων στίς πρωτες φοιτητικές εκλογές τοῦ Νοεμὸρίου
1974, σήμερα ἐλέγχει ἤδη τά 25%
τῶν ψήφων, ἐνω ἡ παρουσία της,
ὂασισμένή σέ μια ὀργανωση συγκροτημένη γέρα, εἶναι κυριαρχική στούς καθημερινούς ἀγῶνες,
στό πραγματικό πεδίο τιῑιν μαχῶν. Γύρω της καί δίπλα της "Mνοῦνται ριζοσπαστικα - παρ’ ὅλη
τή διαφορά τῶν θέσεων τους καί αλλεςφοιτητικέςὸργαν(ἷ)σεις..>>

ΙΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
σπαστικό, οῡτε στήν κατεύθυνσή
του ἀντιιμπεριαλιστικό» κ.ο.κ.
Ἔτσι 6 ἀγαπητός n. M. έχει
λύσει ὅλα τα προόλήματά του.
Για τήν καθε ίστορικήπερίοὸο
ιτού (μκ. έχει ἐπιλέξει τήν ἀντίστοιχη ἐτικέτα, για τήν καθε κοινωνική ὁμαδα ἔχει δώσει τόν
ἀναλογο χαρακτηρισμό. Ἔτσι οἰ
έξαρτήσεις γίνονται μονοσήμαντες, οἶ κοινωνικές σχέσεις ἰδιαίτερα εὐανάγνωστες, τά μέτωπα
ξεκαθαρα, οἱ συμμαχίες προφα-

νείς.

Παρ’ ὅτι δέν, πολυπιστεύουμε
ὅτι θα ὃιαταρὰξουμε τή μακαριότητα τοῦ κ. Μοσκώφ, ἀξίζει να
θυμηθοῦμε τά ὅσα γράφει 6 N.
Σόορωνος για τήν «ἀπουσία καθαρῶν γραμμῶν στή διαρθρωση
τῶν κοινωνικῶν καί πολιτικῶν
ὀσμῶν», σαν μια ἀπό τίς 3 κα-

Πρόκειται πιστεύουμε για τήν
πιό αναγλυφη μαρτυρία μιᾶς
νοοτροπίας πού εἶναι κύρια
ύπεύθυνη για τή σημερινή αποτελματωση τού (p011. κινήματος.
Σύμφωνα μέ αὐτή τή νοοτροπία
τό κυριαρχικό στοιχεῖο καθε
φορα εἶναι ἡ παραταξη, τό κόμμα, 6 ([ιορέας - νοούμενα τελικα
σαν αὐτοσκοποί - καί ὂχι τα
συνολικα προῧλήματα τοῦ κινήματος.
T6 ΑΠΘ αντιμετωπίζει πληθώρα ἰδιόμορφων προὸληματων
σέ σχέση μέ τα ὑπόλοιπα ἑλληνικα πανεπιστήμια. 'H ὀχι 1600
έντονη πόλωση στό φοιτητικό
χιῖιρο, ἡ σχετική ῑσχυρή παρουσία
τῆς δεξιᾶς, ἡ ανησυχητική απομαζικοποίηση πού έχει αρχίοει
πρίν ἕνα χρόνο περίπου, πρόσφατα οἱ ὁιαγραφές ἀπό τούς φοι-

.(MLKQÇ.
τοῦ Μίλτου Καρατζᾱ
TA ΠΑΡΑΛΟΓΑ-Μάνου Χατζι(Mm, Νίκου Γκάτσοιι. Τραγου(δοῦν ἡ Μαρία ψαραντοιῖρη, ὁ
Min/Ç Θεοὸωράκης, ὁ Διονύσης
Σαὸὄόποινλ()ς, ἡ Μελίιά Mm;
κούρη, ὁ Ἠλίας Λιοῡγκσς καί
χορωὸιά (Λ ΥΡΑ ).

(ιιερει ὁ δίσκος τεράστια κὲρὸη
ἀκόμα καί ἄν πουλιόταν στήν,
κανονικη τιμή δίσκου με ὸιπλό
ἐξιίκρυλλο. ὸηλαὸη στήν ἢὸη
ὑψηλή τιμή τῶν 240 ὸρχ.
ΕΡΓΑ ΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-Δήμου
Μούτση, Τραγοιιὸοιῑν ὁ Χαράhut-m; Ιῖιργιιιιωνριὶκυῑ καί
ἡ Ἄλκηστις [Ιριυτυψιὶλτι]
(EM/A11).

Γιά τα «ΠΑΡΑΛΟΓΑ» τιῖιν

'O Δημος Μούτσης μάς ἐντυπιιισίασε, πρίν ἕνα χρόνο περίπου. με την αἰσθητικὴ τελειότητα
τοίΙ δίσκου του «ΤΕΤΡΑΛΟHA». Σημερα. ἔρχεται νά προ.χιι)ρήσει στα χνάριά τῆς TETPAΛΟΓΙΑΣ με τόν καινουργιο ὁίσκο του «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ», που συνὸυάζει τη σιυστή
ὸουλειά τοῦ Μουτση στό συνθετικό καί ἑνορχηστριιιτικο τομεα
με ἓναν προοοευτικό στίχο καί
περιεχόμενο,
Μερικά τράγούὸια που εἶχε
γράψει ό Μουτσης γιά τό ,θεατρικό εργο «Ἀπεργίά» τοῦ Γιώργου Σκοίιρτη. ἦταν ί] ἀςιορμη της
«Ἐργατικὴς Συμιιιιινίας». Ἡ
μουσική τοῦ ἔργου ὸέν ἀκολουθεῖ
ἀπλοι’·ς λαικούς δρόμους. Χιυρίς
νά χάνει τήν ἀμεσότητά της συνὸυαζει λαικά ὄργανα καί μελιηὃίες με συγχρονους’ἤχους καί
σύγχρονά εκηραστικά μέσα. Ὀ
ίὸιος ό Μουτοης εἶπε μιλώντας
για τό εργο τους <<... Εἶναι ἀπα-

Μάνου Χατζιὸἀκι-Νίκου Γκάτσου ἔχουν γραιῐτεῐ ἤδη πάρα
πολλά πράγματα. Ὲμείς (Φά ἀνα([ερουμε μονο τήν ευχάριστη ἔκπληξη που αἰσθανΗηκαμε ὅταν
πριιπακούσαμε τόν ὃίσκο. Περιμεναμε να ἀκουσουμε μια πρόχειρη ὁουλειά - μιά καί ἔτυχε νά
ξέρουμε ὅτι ὁ ὸίσκος ἓγινε στην
κυριολεξία «στο ποδί», με ὁλονυκτια ξενύχτια τοῦ συνθέτη, τῶν
τραγουὸιστιῖιν, τιῖιν μουσικῶν.
τῶν ηχοληῖιτιῖιν, τῶν παραγιυγιῖιν,
γιά νά προλάίῧει νά ὅγεῖ στίς
γιορτὲς - καί ἀκούσαμε μιά ἀπ’
τίς πιό προσεγμένες ὁουλειες τιῖιν “ ράὁεκτο νά γεμίζουμε 710000511τελευταίων ἑτιῖιν. Ὀ Μάνος Χατικά κείμενα με χιλιοειπιιιμενά
τζιὸἀκις ὅρίσκεται στα «ΠΑΡΑξερά ἀκόρντα χωρίς καμιά αἱ»
ΛΟΓΑ» στίς κορυιῐαῐες οτιγμές
σθητικη... [Ιιστευουμε οηλάὸη ὅτι
του. ’Υπάρχουν σημεῖα τοῦ 01'ἀπό ὸιῖι καί μῑῐρός ἡ ἐμμόνη σε
σκου (καί κυρίως στήν πρώτη
μιά τετοιά μουσική νοοτροῖιία. σε
πλευρά) που κινοῦνται στήν ἴὸια
μιά τετοια λάικοηανεια. κρυοει
ἀτμὸσᾳαιρα, ἀλλά καί της ἴδιας
μεσα της ἀφ ἑνός ἕνα ὂόλεμά γιά
ὑψηλῆς ποιότητας με τόν «Μεὁρισμενους. ἀι( ἑτέρου οε, καί τό
γαλο Ἐρωτικό», ἄλλα - καί κυπιό ὲπικίνὸυνο. κρυόει ἕνα ἐμπόρίιιις τά χοριιιὸιακά - πού μάς
ὸιο ἐναντια στό προοὸευτικό
ίξυμίζουν τούς «"ngmg», ἐνιῖ) οἱ
λαικό αἴσυημά...»
«ὑψηλοί» προσκεκλημένοι τοῦ
OIr θέσεις ἀυτες του Μούτση ~
Χατζιὸάκι, Μαρία Φαραντούρη,
που μάς ι’ἂρίοκοιψ ἀπόλυτά σύμΜίκης Θεοὸιυράκης, Διονύσης
([ιι)νους - εκηράζονται ἀπόλυτα
Σαὸὅόπουλος, Μελίνα Meg-A011- στην «Ἐργάτικη Συμᾳιιινία». Τά
91], καθώς καί ὁ ταλαντοῦχος
Ἠλίας Λιοῡγκος.ξεπερνοῐιν τόν
Ερωτικὴ Συιψωνίει
131mm Wyn-M...“ 11mm “WW
ἑαυτό τους ἑρμηνεύοντάς με
ΛΛΚΙΕΠΠΠΣΚΝᾺΝΉ
[ὁιαίτερη επιτυχία ὁ κάθὲνας τό
τα κομμάτια του.
Τό μόνο μελανό σημεῖο γιά τα
«ΠΑΡΑΛΟΓΑ» εἶναι ἡ ὑψηλή
τιμή τους (260 ὃρχ.), πού εἶναι
καί ἡ ὑψηλότερη τιμή δίσκου
οτήν ἀγορά. ’Ὰοχετα με τό πόσο
κόλλα χρήματα στοίχισε στην
εταιρία του, καί ἄσχετα με τά
ὑψηλά ποσοστά τῶν πολλῶν καλλιτεχνιῖ)ν που ουμμετεχουν. ὀὲν
ὑπῆρχε περίπτιιιση νά μην ἀπο-

οοεμε

κείμενά τοῦ Σκούρτη, μὲ κί’ριο
ἀξονα τη σχεση ἀηεντικοῡ καί
'Ὦ
’νο ισξιῶὲψω
εςηΙαζομὲνιιιν. πλαισιιίινονται ἀπό
πολὺ ενὸιαηέροντα μουσικά σχην
ματα. σε σημεῖο που να μῖιοροῡμε
να ποῡμε ὅτι ἡ μουσική ὂοηυάει
καί ἐντείνει όρισμὲνες ([ορὲς τόν
οτιχο,
Στόν ὸίσκο τραγουὸοῡν ὁ
Μπάμῑιης Γαργανουράκης - που
κατά If] γνώμη μας ὸέν καταιιὲρνει νά δευεί ἀπόλυτα με την
ἀτμόο([αιρά τοί1 δίσκου —. ἡ εξαιρετική ’Ἄλκηστις Πριιιτοψάλτη
καί ὁ ἴδιος ὁ συνθέτης. που τραγουὸἀ ἔξοχα «Τό τραγουὸι τοί1
ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΧ - ΑΣΕ ME NA
ΤΑΞΙΔΕΨΩ - Μίνως
Περὲντα». τό καλυτερο τραγούὸι
τοῦ ὸίσκου καί ἱένα ἀπό ra καλύΜιά
Μαρίζα...
ἀγνώριοτηέ
τερα που ἕχουμε ἀκούσει.
Ξεφεὺγοντας ἀπό τή συνηθισμὲνη φόρμα τοῦ τραγουὸιοῡ
της, στρέφεται στό λαϊκό τραΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ-Ἀργύρι] Kami/(2- γουὸυκαί, μ’ ἕνα κρὰμα παλιὼν
()1). Τραγουὸοῡν ὁ Ἀντώνης Κα- και νεων ἀκουσμὰτιιιν, ἀναζητεῖ
λογιάννης καί ἡ Λήὸα (ΦΩΝο«κάτι διαφορετικό». Ἀπό τά 12
Γ Κ ΡΑ Μ ) ’
τραγοὺδια τοῦ δίσκου τά 10 εἶναι
Ὁ δίσκος περιέχει τά τραγούὁικά της - στίχοι καί μουσική.
δια που ἔγραψε ὁ Κουνὰὃης γιά
(Σ” ἕνα μόνο τούς στίχους ἔγραψε
τό ὁμώνυμο σὴριαλ. Σ’ ὁλόκληρο ὁ M. Φιιηιάὸης), T' ἄλλα τρατόν ὁίσκο εἶναι ὃιάχυτη ἡ εὐαιγούὸια (που παίζουν ρὸλο ουνσθησία τοῦ Κουνὰὃη, ἐνιῖ) καί ὁ
δετικοῡ κρίκου - ἐποχῆς καί
Καλογιάννης εἶναι ἑξαιρετικός μὲ (ρὸρμας) εἶναι τοῦ Βασίλη Τοιτή ζεστή καί χαρακτηριστική
τσάνη (((Κὰθε ὅραδυ λυπημενη»)
φωνή του. ’Όμως θά θὲλαμε νά
καί τοῦ Περικλῆ Χαρὸᾱ («”Αοε
πιστευουμε ὅτι ὅ Ἀργύρης Κουτα παράπονα»),
νάόης με τίς μεγάλες ὀυνατὸτητες Μιά ὁουλειά πού ξαφνιάζει
θά μποροῡσε - καί na μπορὲσει καί που - ἀνεξάρτητα μὲ τό πόοο
νά μᾶς δώσει κάτι περισοσότερο
θά «περπατήσει» - κρύὸει (καί
σημαντικὸ καί ἀπαλλαγμὲνο ἀπό
ὃίνει) τό m’th με τό ὁποῖο κατατίς ὁποιεσὸήποτε ὃεσμεύσεις πού πιάστηκε ἡ Μαρίζα νά τραγουἐπιὸάλλουν τά τηλεοπτικά σήδήσει «ἕνα ἄλλο» λαϊκό τραγού-

W" M.K.

ὃι.
Κ.Ν.Π.
Σκουπίὸια πρός
ταξι νώμησιν...

:I ΜΙᾹ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ Ἒχ“
ἱ· τ)-
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ειη ΑηΡιΛιον ιςὲξώι
ι EMA: EMHNnN xFInuM ἢ
ON '

Ἡ ΕΡΤ φυλάσσει πολύτιμους θησαυρούς. Μαγνητοσκοπήσεις.
μαγκητοφιιΝήοεις, κείμενα (λογοκριμένα καί μή) καί τόσα ἁλλα... Μή σκεφτεῖτε ὅμως πώς
ἔχουν μπεῖ ο-[ό ἀρχεῑο. ’Όπως
π.χ. ὁ δίσκος με τοὺς ὕμνους καί
τα κὰλαντα τῆς «ἐθνοσωτηρίου
21ης Ἀπριλίου», Εἶναι σέ πρώτη
εὐκαιρία προσιτός. Ποῡ ξὲρετε;
Κάποιοι μανὸαρίνσι, ὅταν δέν
νοσταλγοῠν, σκεφτονται ὅτι 11710—
ρει νά τούς εἶναι κάποτε χρήσιμος.
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Πσκ εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀπορριπτέα πλειοψηιρία του 6 αντιδικτατοριτιῑτικοὺς συλλόγους μελῶν τῆς
O κ. 11.11. ἀποκαλεῄ μέ καἢ ὅτι ὃλες οἱ θέσεις της εἶναι λακός αὐτός πανεπιστημιακός κό«Νέας Δημοκρατίας» μέ αστεῖες
ποια συμπαθητική τόλμη — «αὔαθεμένες).σμος - ἐννσεῖ τοὺς φιλελεύθερους σανιστη διαστρέὸλωση τῆς πραδικαιολογίες ὕστερα από προτααντιδικτατορικούς καθηγητές τοῦ
σεις τῆς Πανσπουδαστικὴς (συνἘν τούτοις οἱ αῦταπατες τοῦ
γματικότητας», «εῦκολη ἀπονομή
ΑΠΘ - λειτούργησε καί λειτόυρκ. M. συνεχίζονται. “Αντί να
έόη στήν Ἰατρικήῑ Φσιτητής ψιχαρακτηρισμῶν» - 16 συμπέραγεῖ σαν ἑκτονωτής τοῦ (ροιτητισκέψεται τίς ῖσὸτιμες συμμαχίες
- σμα —— μόνο τοῦ δικοῦ μου πολιτιθύρισε στό αῦτί τοῦ κοσμήτορα
σέ συγκεκριμένους στόχους. φαν- κοῦ ριζοσπαστικοῦ’ κινήματος»
κοῦ χώρου ἀλλα καί τοῦ μεγαλύὅτι εἶναι ὑπέρ τῆς επιστροᾳής
(σελίς 41)).
ταζεται ὅλους τούς ἄλλους δορυχουντικοῦ καθηγητή - διαγραψτε
τερου μέρους τοῦ προοδευτικοῠ
([όρους τῆς Πσκ - «γύρω της καί
τον). οἱ ὑπαρκτοί κίνδυνοι δηἩ πραγματικότητα ὅμως εἶναι
κόσμου τῆς χώρας μας γενικόδίπλα της» - σέ μια αιόὸική για
πολύ σκληρή καί ὂαζει τό ἐρωτη- τερα -, πώς τό φοιτητικό κίνημα
μιουργίας αντισυλλόγων κα.
τό φκ. πορεία. “Αντιγραφουμε;
μα; Σέ λίγες ἡμέρες στα πανεπιςκαί ὅχι μόνο αὑτό ἄλλωστε),
’Ὀλα αὐτα τα ῖδιόμορφα προστήμια θα φουντώσει ἡ μαχη για ήταν πρίν τήν ἐπιόσλή τῆς ἀνοι«Παρ ὅλες τίς πρόσφατες ἀπό
ὅλήματα τοῦ θεσσεύιονικιώτικου
τό νόμο-πλαίσιο. Oi (pommé; θα κτῆς δικτατορίας στα 1967. ἰδεοκαποια πλευρα μεμψιμοιρίες, τό
φκ. χρειαζεται καποτε να ἐξετα(ςοιτητικό κίνημα σήμερα κινητοἐ δώσουν τή μαχη. Σύμῳωνα μέ τόν λσγικα αποπροσανατολισμένσ,
στοῦν πιό ὁλοκληρωμένα. ‘O κ.
ποιεῖ πολύ περισσότερο κόσμο
κ. M. όποιαδήποτε συμμαχία μέ
χωρίς γερα διαρθρωμένη ὀργαM. ὅμως απαξοιοῖ να ασχοληθεῖ
απ“ 6.11 στα χρόνια 1961·-67, καί τοὺς καθηγητές εῖναι ἐξ, ὁρισμοῦ νωση, καί, πώς για τοῦτο κτυπήμαζί τους. Τοῦ ἀρκεῖ ὅτι τό μιἀπαραδεκτη σαν εκτονιιπική.
μαλιστα οἱ κινητοποιήσεις του εἷθηκε εὔκολα από τή χουντική δικρομαγαζο τοῦ 9% μεγαλιιισε.
ναι στενα δεμένες μέ τήν πορεία
Ἔχει κανει τόν κόπο 6 κ. M. να
κτατορία. Ὁ κ. 11.11. ακόμα ἀγαἈνυποψίασϊος πορεύεται πανημαχης τοῦ εθνικσλαῖκοῦ μας κιδιαὸασει τίς θέσεις τὴς συγκλήὲ
γυρίζοντας για τό 25% χωρίς να
νακτεί ἐπειδή ἀναφέρω πώς «στα
νήματος, τής πριιιτοπορίας του,
του τοῦ ΑΠΘ για τό ν.π., που
1971 16 φοιτητικό κίνημα ανατόν απαοχολοῦν τα αδεια αμφιελαχιοτα διαιρέρουν, στή λογική γεννιέται, ὂασισμένο - τώρα - σέ
θέατρα τῶν συνελευοειιΝ. OÎ σο- της ἓργατικής ταξης».
τους τουλαχιστον, από τίς θέσεις ριζοσπαστικές θέσεις». Ἐπικαὂαρές ἀναλύσεις νια τό ([.κ. τοῦ
Θα ἦταν ἓνδιαφέρον να θυμητῶν (ροιτητιῖινζ ‘O καθε νοήμιιιν λοὺμενος 6 κ. 11.11. κείμενα τοῦ...
ΑΠΘ δέν τόν ἑνδιαᾳέρουν. Στόθοῦμε πόσο κινητοποιήθηκε τό
ἄνθρωπος θα έλεγε - καί τό λέει
«Ριζσσπάστη» μιλα για παραχος του τό 25% τῶν ψήᾳων πού
φοιτήτικό κίνημα στίς τρεῖς τεἡ συντριπτική πλειοψηιρία των
σιώπηση ἀπό μέρους μου τῆς
«ἐλέγχει» (;) ἡ Πανσπουδαστική
λευταῖες δημόσιες ἐκδηλώσεις
δρασης ὡρισμένων αντιδικτατοπου έγιναν στή Θεσσαλονίκηῑ τήν ᾳοιτητῶν, τῆς Πσκ συμπεριλαμνα γίνει μεγαλύτερο. Md αὐτὸ εἶὂανομένης - ὅτι αηοῦ ῦπαρχει
ρικιῖιν ὁμαδων στα πρῶτα χρόνια
ναι πολύ εὔκολο να γίνει. “Av
τριήμερη ἀποχή τῆς ΕΦΕΙΞ, τή
συμφωνία στοὺς τρεῖς φορεῖς στό τῆς χουντικῆς δικτατορίας. Ἀλλα
εξιιιθήσει τους δεξιοῦ-ς. διαγρασυγκέντρωση για τίς 28 Ὀκτωἐπίμαχο πρόὸλημα, μπορεῖ να
έτσι, 6 ἀγαπητός μου πραγματι κ.
ιῑοντας τους ἐπειδή εῖναι «αντιὅρίου καί τίς ἐκδήλωσεις για τα
Π.Π., αὐτοδιαψευδεται. Γιατί θα
δραστικοί». να δημιουργήσουν
5οχρονα τοῦ ΑΠΘ. Ἡ μισοαδεια προχωρήσει μεθόδευση κοινῶν
ἐνεργειῶν. 'O κ. M. από τήν αλλη παρασιωποῦσα τήν τέτοια δραση,
αντισυλλόγους, τό ποσοῦτὸ τής
πλατεία τοῦ Χημείου στίς δυό
μερια μιλαει για «εκτονωτές».
για κόμματι-κους ὡς λέει λόγους,
Πσκ θα ανέόει αῖσθητα. “Av μαπρωτες συγκεντρώσεις καί οἱ
Μᾶλλον εκτονιὶΝεται 6 ἴδιος
μιας καί, ὅπως 6 ἴδιος ἀναφέρει,
λιστα μελλοντικα προωθήσει τίς
αδειες αἷθουοες τῶν αμφιθεασέ αὐτή τή δραση συμμετεῖχε καί
διαγραᾳές τῶν καθε εἴδους 9561τρων στα πενηνταχρονα, δίνουν γράφοντας τέτοια πραγματα...
6 χῶρος μου; Δέν έχω καμια διαζιονιστιῖιν, αναθειηρητιῖιν, αριτήν απαντηση. 'O κ, M.‘ ὅχι μόνο
θεση να αποσιωπήσω τίς ἡρωικές
στεριστιῖιν κ.λπ. μπορεῖ να ([τασει συνεχίζει να ἔχει αὐταπατες ἀλλα
O ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΣΚΩΦ
πράξεις τοῦ Ρήγα Φεραίου, ἓνικαί τα 100% στίς εκλσγές. αιῃοῦ
καί ἐπιτίθεται στούς «μεμψίμοιΑΠΑΝΤΑ
αίας τότε ὰντιδικτατορικής ὀρθα ἔχει μείνει μόνη της...
ρους» που τολμανε να ἐπισημαίγανωσης τῆς νεολαίας, οὔτε τῆς
Μέ τήν εὐκαιρία ἅς ξαναδια- νουν αὐτή τήν αναμφισὸήτητη
Ὁ
ΚΩΣΤΗΣ
ΜΟΣΚΩΦ,
πού
Δημοκρατικῆς ”Αμυνας ἤ κανετυπιῖισουμε γενικότερα τήν πρό- πραγματικότητα, ἐπιδιώκοντας
ἔλαόε
γνώσῃ
τῆς
ἐπιστολῆς,
σηταση; Κύριο πρόόλημα τοῦ ([·.κ. ὃέὸαια να τήν ἀλλαξουν. Δέν ἔχει μειώνει τά ἑξῆς·
νός ἄλλου. Ἀμφισὸητιῖ) ὅμως τήν
κατα τήν περίοδο αὐτή 1967σέ αὐτή τή ιςαση εἰναι ἡ στείρα
αντιληφτεῖ ακόμα ὅτι οἱ φραστι1970 μαζικοποίησή τους.
πόλιν)οη που τό ἔχει ᾳσὸερα απο- κές ἑκτονώσεις τοῦ εἴδους «τό
Ἀποτελεῐ ένα ἓνδιαφέρον κοιμαζικοποιήσει. Τό ποιοί εἰναι
(px. εἶναι στενα δεμένο μέ τήν
νωνιολογικα φαινόμενο 6 ἀντιΜια προσεκτικότερη καί (161(1κύρια ὑπεύθυνοι μπορεῖ εὔκολα
εργατική ταξη» δέν πείθουν καεπιστημονικός καί φανατισμένος
στη αναγνωση θα τόν ἔπειθε πώς
να τό καταλαόει κανείς διαδανένα πια. Πρῶτα πρῶτα δέν πείτρόπος μέ τόν δποῖο καποιος πσμιλιῖ) για μαζική δραση, για φοιζοντας τό κείμενο τοῦ 7.. M.
θσυν τήν ἴδια τήν ἐργατικὴ ταξη
λιτικός χῶρος ἀντιμετωπίζει καθε τητικό κίνημα πού γεννιέται στα
έκδήλωση, καθε κείμενο, καθε
1971 (καί καρποφορεῖ ἀπ’ τα
“ Ἐκεῖνο παντως που συνεχίζει
καί μετα δέν πείθουν τους ἴδιους
παρουσία μέσα στή ζωή που
1972 καί μετα) καί που πίσω του
να παραμένει ακατανόητο εἶναι 6 τους φοιτητές, που ὃλέπουν πολὺ
ὅρίσκεται ἡ διεργασία ἀνοικοδόἐπίλογος τοῦ ἀποσπάσματος που καλα ότι έλαχιστα ἔχουν συνδεθεῖ προέρχεται ἀπό τόν χῶρο τοῦ
μησης τοῦ κόμματος τῆς ἐργατιπροαναιρεραμεκ(Γυριι) της καί
μέ τήν ἐργατική ταξη.
κής ταξης που συντελεῖται ἀπό τα
δίπλα της - εννοεῖ τῆς Πανσπου‘O τρόπος αὐτός γίνεται ἐπώἈλλά τό χειρότερο που κανουν
δαστικὴς — κινοῦνται ριζοσπαδυνος ὅταν προέρχεται καί ἀπό
οἰ τέτοιου εἴδους ταμπέλες εἶναι
στικα, παρ’ ὅλη τή διαᾳορα τῶν
ἄτομα ὅπως 6 κ. 11. ΠαπασαραννΑς ἐπιτρέψει 6 7.. 11.11. στοὺς
ὅτι δέν ὁίνουν καμιά προοπτική
θέσεών τους. καί αλλες ([οιτητιτόπουλος —— νέος δημοσιογραφος μαρξιστές-λενινιοτές να διατηρήστό προοόευτικό κίνημα, ἀφοῦ
κές όργανώσεις...»
σουν τίς ἀπόψεις τους για τή διατοῦ καλλιεργοῦν αὐταπάτες. Στέ- μέ πολλές ἱκανότητες, ἀπό τόν
Παρ“ ὃτι δέν πολυκαταλαόαίὁποῐο, ξεπερνώντας τό σημερινό
λεκτική σχέση ποιότητας καί πορεσ καί μαζικό κίνημα δέν οἰκονουμε αυτό τό λεκτικό σχήμα. μας δομεῖται μέ κουφια συνθήματα
ὀλίσθημα του; περιμένω ποιότητα
σότητας. Εἶναι καί δικό μου συμεἶναι ᾳοὸερα δυσκολο να ([ανταπέρασμα πώς δίχως τὴν ἀνοικοπου αργα ἦ γρήγορα ξειςουσκιῖ)- στίς ἐκδηλώσεις του από ἐδῶ καί
στοῦμε τήν Πανσπουδαστική επί- νουν. Εῖδικα ἡ ἱστορία τοῦ ἑλλη- μπρός. Ὁ φανατισμός, εὐρωδόμηση τοῦ κόμματος τῆς ἐργατικεντρο τῶν φοιτητικιῖΝ αγιῖ)νιι)ν νικοῦ κινήματος εἶναι γεματη
παιοκεντρικῆς ἤ ἄλλης τασεως,
κής ταξης, δίχως τή δημιουργία
στό ΑΠΘ. Τό αντίθετο θα λέγααπό τέτοιες περιπτώσεις που οἱ
εἶναι κακός δδηγός, καί ὁπωσδήκατόπι τῆς Ἀντιεφεέ, 16 προσμε. Θυμίζουμε ενδεικτικα τίς
αυταπατες ὁδήγ,ησαν σέ τραγικα ποτε έπικίγδυνος συντελεστής τῆς
δευτικό κίνημα δέν θα έὸρισκε
περσινές της θέσεις για τη
κοινωνικης μας ζωῆς.
παλι τόν δρόμσ του. Ἀντί 16
αποτελέσματα. Δέν εἶναι αραγε
καιρός να γίνουμε τό κίνημα που
ΦΕΑΠΘ που εἶχαν πανηγυρικα
Στή συγκεκριμένη περίπτωση 6 αντιιμπεριαλιστικό, ἐθνικολαῖκό
ἀπορριφτεῖ, πραγμα που αναγγαλόανισμα τοῦ ῌολυτεχνείου.
θα παταει στέρεα στή γή αντί να
τρόπος τοῦ κ. Π.Π. προκαλεῖ
κασε τήν Πσκ να κανει δημόσια
εκτοξευει συνθήματα για αυτοὅμως καί μία ζημία αμεσιί)τερη - θα μας ταλαιπωροῦσε ἴσως
«επανατοποθέτηση», τή ([ετινή
καταναλιι)ση; ’
ἐμποδίζει τόν διαλογσ. τόν ἐποι- ἀκόμα σήμερα μια αλλη EAAE
ἀπουσία της από τίς δημόσιες
κοδομητικό συλλογικό προόλη- ἐκτεινόμενη ὥς τίς.,. φιλελεύθεσυζητήσεις για τό Αἰγαῖο. ἐπειδή
ματισμό, τόν ὁποῖο, σύμφωνα μέ ρες παπαδοπουλικές δυνάμεις.
τή σταθερή μεθοδολογία μου,
Εἶναι γνωστές οἱ σχετικές θέσεις
δέν εἶναι «ένωτικές» - προιρανιι)ς
ἐπειδή αἰσθανόταν ἀμηχανία για
ἀποσκοποῦσα να προκαλέσω δη- τοῦ χώρου τοῦ κ. 11.11.
Μετα ἀπό ὅλες αῦτές τίς ὑπερτίς θέσεις τοῦ πολιτικοῦ της qo—
μοσιεύοντας 016 «Ἀντί» τό σηεπαναστατικές ἐξαρσεις μέ τίς
Ἡ ένδυναμωση τῆς Πανσπουρέα -. τήν δμόιμιινη καταγγελία
αντίστσιχες φραστικές εκτονώμείωμα του για τή «δομή καί τίς
δαστικῆς, οὺσιαστικής διαδόχου
της από ὅλους τους (ιοιτητές τοῦ
σεις, 6 7.. M. εἶναι ιρυσιολογικό προοπτικές τοῦ πανεπιστημιακοῦ τῆς Ἀντιεφεέ, ἡ ἐνδυναμωση τῶν
να ἔχει χασει στήν πορεία καθε
ΑΠΘ για διαστρέὸλωση θέσεων
κόσμου τῆς ΘεσΙνίκης». Συλλοριζοσπαστικιῖ)ν ἀντιιμπεριαλιστιἐπαιιή μέ τήν πραγματικότητα.
τῆς ΕΦΙΞΕ στήν τριήμερη αποχή
·γικό προὸληματισμό που εἶναι 6 κῶν παρατάξεων, εἶναι καθοριἜτσι εἶναι ὑπεύθυνος για τό’ μόνος δυνατός να δλοκληρώσει στική για τήν πορεία τοῦ φοιτηγια τόν εκδημοκρατισμό, κλπ.
(”Ολα αὐτα ὂέὸαια σέ καμια
τικσῦ κινήματος, για τή συνδεσή
παρακατω ἀπόσπασμα. τό ὐποῖο
τήν έπιστημονική μελέτη τοῦ
καί αντιγραᾳόυμεῑ «Στή μέγιστη
περίπτωοη δέν σημαίνουν πως η
του γενικα μέ 16 ἐθνικολαϊκό μας
ἀντικειμένου μας.

κίνημα. Καί ἔχει οημασία ἡ μαζικοποίηση ὅταν συντελεῖται διαλεκτικὰ ουνδεόμενη μέ τήν
προώθηση τῶν θέσεων τοῦ κινήματος οτόν πανεπιστημιακό χῶρο. Νομίζω πῶς παρ’ ὅλες τίς
δυσκολίες τοῦτο ἀκριὸῶς συντελεῖται σήμερα.
Ὁ κ. Π.Π. ἀγανακτεῖ ἐπίσης
γιὰ τό ὅτι δέν κατορθῶνω νά ἀνιχνεὺσω μέσα στόν πανεπιστημιακό χῶρο, στήν 5οχρονη ἱστορία του, καθηγητές ἐπαναστάτες
ἤ ἔστω ριζοσπάστες, παρὰ σάν
ἐξαίρεση. Ἀλλά αὐτή εἶναι ἡ
πραγματικότητα καί γιὰ τήν ἀνάλυσή της διαθέτω τό μεγαλύτερο
μέρος τοῦ σημειώματός μου στό
Ἀντί. Τό πανεπιστήμιο λειτουργεῖ σάν μηχανισμός ἀναπαραγωγῆς τῆς ἰδεολογίας τοῦ συστήματος, μέ ὅλες τίς ἀντιφάσεις τῆς
ζωῆς, μέ ὅλες τίς ἐξαιρέσεις. Τή
στάση τοῦ καθηγητικοῡ κόσμου
στίς πιό τραγικές ὧρες τῆς νεώτερης ἱστορίας μας καυτηρίασε
έγκαιρα, κατά τόν θλιὸερό γιορτασμό τῆς 5Οετηρίδας, ἕνας μεγάλος Θεσσαλονικιός ποιητής, πρωταγωνιστής τοῦ τότε φοιτητικοῦ
κινήματος - Καί τήν καυτηρίασε
ἀπὸ τίς στῆλες τῆς Αὐγῆς.
Ὁ ἑλληνικός λαός πλήρωσε
σκληρά τόσο τόν ὀπορτουνισμό
ὅσο καί τόν δογματισμό ἤδη ἀπό
τήν Καζέρτα καί τόν Λίὸανο. Ἢ
δλοκληρωμένη, ὂγαλμένη μέσα
ἀπό τίς έλληνικές ἰδιομορφίες
τῶν γενικῶν νόμων κίνησης τῆς
ζωῆς, τακτική τοῦ ἐθνικολαϊκοῦ
μας κινήματος δέν πρέπει νά
ἀφήσει σήμερα περιθώρια γιά
ἄλλα λαθη. σέ δποιοδήποτε τομεα.
Ἡ ριζοσπαστική συμμαχία εἶναι μία ἀναγκαιότητα τοῦ πανεπιστημιακοῦ χώρου, Οἱ προοδεύτικές δυνάμεις του πρέπεινά ἐπι-

διώκουν τίς μεταρρυθμίσεις,
ἀλλά πρέπει νά τίς χρησιμοποιούν γιά τή συνολική προώθηση τοῦ ἐθνικολαῖκοῦ μας κινήματος.
Ἐπαναλαμὸἁνω τήν τελευταία
παράγραφο τοῦ.. σημειῶματός
μου, πού φαίνεται πῶς ό φίλος
μου κ. Π.Π. πολύ ὂιαστικά ἀνάγνωσε. Ἐκεῖ ἀκριὸῶς μιλὼ γιά
τήν ἀνάγκη σύνδεσης τοῦ ριζοσπαστικοῦ φοιτητικοῠ κινήματος
μέ τόν φιλελεύθερο καθηγητικό
κόσμο. “
«Ἠ πραγματοποίηση τῆς 91:0σπαστικῆς συμμαχίας εἶναι μία
διαδικασία, μία πορεία καθημερινή, ένας ἀγῶνας γιὰ τή συνεχῆ
οἰκοδόμηση ἐρεισμάτων πού θὰ
προσφέρουν μία παιδεία, μία
ἐπιστήμη, στά μέτρα καί στίς
ἀνάγκες τοῦ ἐθνικολαϊκοῡ μας
κινήματος. Ἐρεισμὰτων πού θά
προετοιμαζουν στό πεδίο τῆς
ίδεολογίας τό ἔδαφος γιά τή γενικότερη δομική ἀλλαγή, Ἐρεισμάτῶν πού θὰ ἐγγυηθοῦν ἀργότερα - ἀποτελῶντας τή μαγιά
ἀπό τώρα - τήν ἀναδιοργάνωση
τῆς πανεπιστημιακῆς μηχανῆς
στά χέρια τῆς πρωτοπορίας. Καί
πού θα ἐγγυοῦνται τό ἀδιάκοπο,
δίχως τραγικές καθυστερήσεις
προχώρημα τῆς ἐπαναστατικῆς
ἀλλαγῆς, ἀποτελῶντας στόν χῶρο
τῆς ἐπιστήμης καί τῆς πανεπιστημιακῆς παιδείας, τόν ὀργανωτή
τοῦ καινούργιου κόσμου. Ἐγγυώμενα μέ τή μαρξιστικήλενινιστική τους πρακτική τή μονιμότητα τῆς ἐπαναστατικῆς ἀλλαγῆς - πέρα ἀπό τό πεδίο τῆς
οἰκονομίας —— στό πεδίο τῆς πολιτικῆς, στήν ίδεολογία, στό σύνολο
τῆς κοινωνικῆς καί ἀνθρωπίνης
δομῆς».

ΙΤΑΛΙΚΑ
y1c’1 Πολυτεχνεῑα
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καί Πσνεπιστήμισ
ἰδιαίτερσ μαθήματα
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συστηματική καί
Ypr'wopn ἑκμόθηση
Mag φὸν ντὲρ Γκρὺν

Πληρ. τίς Πρωϊνές L'opec,
OTÔ τηλ. 3629681.

Φωτιᾰ Καὶ
ἀντιφὲγγισμα

οεΠιστολὲς· “
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ

κατονομάσει καί νά καταδικάσει
τόν ἐπιτιθέμενο, δηλ. τήν Τουρκία, στήν περίπτωση τῆς έλληνοτουρκικῆς διένεξης». Εἶναι καί
ἐδῶ καθαρή ἡ ἀποψη πῶς αὐτός
πού ἀποφεύγει νά κατονομάσει
τόν ἐπιτιθέμενο (τήν Τουρκία) εἶναι ἡ σοόιετική πολιτική καί πώς
ἡ πολιτική τοῦ ΚΚΕ ἐξ. ἐκφράστηκε μέ τήν ἀνεπιφύλακτη ὑπο-

Ἀγαπητό «ANTI»
Δημοσίευσες στό τεῦχος σου
ἀρ. 58 μιά ἐπιστολή μέ ὑπογραφή
Ι.Κ. πού έχει σάν σκοπό νά ἀπαντήσει στό ἀρθρο μου μέ τίτλο «'H
Ἀριστερά μπροστά στους ἐθνικούς κινδύνους» (ὄλ. «ANTI»
τεῦχος 56).
- στήριξη τῆς σοόιετικῆς αὐτῆς
Κατά τή γνώμη μου, δ ἐπιστοστάσης.
λογράφος σου έκανε πολύ καλά
Ὁ Ι.Κ. ὅμως δέν δυσκολεύτηκε
πού φρόντισε νά κρατήσει τήν
νά γραφέα «ὑποστηρίζει ὁ ΣΚ.
ἀνωνυμία του ἐνῶ ἀπαντοῦσε σέ
ὅτι τό ΚΚΕ Ηἀποφεύγει ἐπιμελῶς
ένυπόγραφο ἄρθρο. Γιατί ἀκονά κατονομάσει καί νά καταδιλούθησε ἁπλούστατα τήν πολύ
κάσει τόν ἐπιτιθέμενο, δηλ. τήν
γνωστὴ μέθοδο τῆς ἐξαπάτηοης
Τουρκία”». Καί μέ αὐτή τή «μιτῶν ἀναγνωστῶν σου μέ τήν ἀδί- κρή» ἐπίσης παραποίηση ὁ Ι.Κ.
στακτη ,παραποίηση τοῦ ἄρθρου
μέ παραπέμπει θριαμόευτικά στά
στό ὁποῐο δῆθεν «ἀπαντάει».
κείμενα τοῦ ΚΚΕ ἐξ. ὅπου ἀνα-

Ἀναφέρω μόνο μερικές περιπτώσειςτ

α) Στὸ ἄρθρο μου έγραφα ὅτιὴ
πολιτική τοῦ ΚΚΕ ἐξ. «ἐκφρὰοτηκε συγκεκριμένα μέ τήν καταδίκη καί τό χλευασμό κάθε σκέψης γιά ἐθνική ἑνότητα, σάν ὑποταγή στήν ἀστική τάξη καί εἰδικότερα οτήν κυὸέρνηση Καραμανλῆ». Εἶναι καθαρὸτατο πώς
ἀναφέρομαι στό χλευασμό τῆς
ἐθνικῆς ἑνότητας ἀπό τή μεριά
τοῦ ΚΚΕ ἐξ. ‘O I.K. ὅμως παραθέτει τό παραπὰνω ἀπόσπασμα,
καί μάλιστα σέ εἰσαγωγικά, ἀλλά
στό σημεῖο πού λέγεται «...κὰθε
σκέψης γιά ἐθνική ἑνότητα ......
αὐτός γράφει ...... κάθε σκέψης
γιά ἑνότητα». Μέ αὐτή τή «μικρή» παραποίηση, ὁ Ι.Κ. ἀναφωνεῖ πῶς «τό ΚΚΕ (ἐννοεῐ τό KKE
ἐξ. —I.K.) δέν καταδίκασε τήν ἑνότητα γενικά» καί προχωρεῖ
«ἀποδείχνοντας» πόσο τό ΚΚΕ
ἐξ. εἶναι ὑπέρ τῆς ἀντιιμπεριαλιστικής δημοκρατικῆς ἑνότηταςὶ

6) Στό ἀρθρο μου ἐγραφα πώς
ἡ πολιτική τοῦ KKE ἐξ. ἐκφράοτηκε «μέ τήν ἀνεπιφύλακτη
ὑποστήριξη τῆς σοὸιετικῆς στάσης, πού ἀποφεύγει ἐπιμελῶς νά

,, 1% NIKOY . V ;.
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φέρεται ὀνομαστικὰ ἡ Τουρκία.
Ὁ Ι.Κ. φαίνεται ὅτι ἐκεῖ που
διαὸἀζει «σοόιετική στὰση» ἐξυπονοεῐ τό ΚΚΕ ἐξ. Ἀλλά στό
ἄρθρο μου γινόταν λόγος ὃχι-γιά
τό ἀν τό KKE ἐξ. ἀναφέρει ἤ ὔχι
τήν Τουρκία, ἀλλά γιὰ τό ὅτι τό
ΚΚΕ ἐξ. ὑποστηρίζει ἀνεπιφύλακτα, δηλ. χωρίς τήν παραμικρή
κριτική ἠ ἐπιφύλαξη ἔστω, τή σο612111111 στὰση, πού ἐπιμελῶς δέν
ἀναφέρει σάν ἐπιτιθέμενο τήν
Τουρκία. Αὐτό μπορεῐ νά τό ἀρνηθεῖ ὁ Ι.Κ.; Καί ἀφοῡ δέν μπορει, γιατί καταφεύγει στῆν παραποίηση τῶν κειμένων καί δέν
προτιμᾶ τή σιωπή;

γ) Ὁλόκληρο τό ἂρθρο στό
όποῖο δῆθεν ὁ Ι.Κ. «ἀπαντάει»,
προσπαθοῦσε νά ἀποδείξει πώς
πέρα ἀπό τίς όποιεσδήποτε διαφορές τους, τά τρία κόμματα τῆς
Ἀριστερᾱς, δηλ. Τό ΚΚΕ ἐσωτ.,
τό ΠΑΣΟΚ καί ἡ ΕΔΑ, συμπίπτουν σέ 6ασικότατα προὸλήματα ἀντιμετώπισης τῆς ἀμερικανοτουρκικὴς 119010111011;- πώς
αὐτή ἡ σύμπτωση διαμορφώνεί
μιά τὰση στό χῶρο τῆς Ἀριστερᾱς, ἐνῶ μιὰ ἄλλη πολύ διαφορετική τάση ἀποτελεῖ τό ΚΚΕ ἐξ,

—"Ev0 φοθερό ντοκουμέντοῑ

-Ἔνσ ἀποκαλυητικό κείμενο πού
ἔγραψε ὁ ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ἐγκλειστος στίς φυλσκές Κορυδαλλοῦ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «MHNYMA»

Ὀδυσσέας

-Ζητῆστε το στό θιθλιοιτωλεῑσ ἠ στό
«MHNYMA»

- Κεντρική διὰθεση καί παρσγγελίες
Ὲκδόσεις «MHNYMA» Σόλωνος 83 (ἑνσντι Χημείου) Ἀθήνα (143) τηλ. 3623646
Τιμή δρχ. 80. ’
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
Ζαλόγγου 9-3ος ὄροφος
Τηλ. 619.724
53

016 ἴδια προὸλήματα. 'O I.K.
ὅμως προσποιεῖται πώς δέν
κατάλαὸε τίποτα ἀπ’ ὅλα αὐτά,
Καί γράφει χωρίς κανένα δισταγμό πώς ὁ Στ. Καρόις «περιορίζει» τήν ΕΑΔΙΞ (τήν πολιτική τῆς
Ἐθνικῆς Ἀντιδικτατορικῆς Δημοκρατικῆς Ἑνότητας) «ἀνάμεσα
016 ΠΑΣΟΚ, τήν ΕΔΑ καί τήν

τίς ἐλπίδες τών ἀ([ ελών πού πίστεψαν ὅτι ἡ έξωτερική πολιτική
τών Η.Π.Α. ἐξαρτάται ἀπό τίς

πιό συγκεκριμένοι μέσα στή συνείδηση τών Ἑλλήνων πού πάνω ς
ἀπό τήν εὐδαιμονία τῆς στιγμῆς Ξ
θέτουν τήν ἀξιοπρέπεια, τήν
ἐλευθερία καί τήν έθνική ἀνεξαρτησία. Καί προκαλεῖ ἀπέραντη ξ
θλίψη 16 γεγονός ὅτι δέ δόθηκε ἡ ξ
δέουσα δημοσιότητα καί δέν το- ἶ

ανῑῆ

προσωπικές πεποιθήσεις κι εκτι-,
μήσεις τοῦ ἑκάστοτε προέδρου.
Εἶναι καιρός πιά κι αὐτοί νά πειοτοῠν ὅτι πίσω ἀπό τό Σταίητ
Ντηπάρτμεντ δροῡν κι ὑπαγο95110111v τίς θελήσεις τους πανί- νίστηκαν οὔτε κι ἀπό τήν Ἀντι- Ξ
πολίτευση οἱ ἀποκαλύψεις πού
A0 (πρόκειται γιά τό ΚΚΕ ’ σχυρα κατεστημένα κι ἀόρατες
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΙΞΡΗ
FION-E
περιέχονται στήν παραίτηση τοῦ “: TIKH EHIOEQPHZH Δημοχᾱ-ξ
δυνάμεις πού προὸάλλουν ἄλλωtown-ELK.) ἀναγνωρίζοντας μ’
πρεσὸευτῆ κ. A. Ξύδη, ὁ ὁποῖος “Ξ ρους 60, Ἀθήνα 601. Τηλ.Ξ
αὑτό 16v τρόπο έμμεσα τή μέχρι στε, ἀνάλογα μέ τίς ίσορροπίες
που ἐπιδιώκουν 016 ἐσωτερικό
τώρα ἀποτυχία της». Ἀπό ποῦ
κυριολεκτικά κρούει τόν κώδωνα : 732-713—732-819
ὅμως ὅγάζει τό συμπέρασμα πώς καί τά σχέδια παγκόσμιας πολιτοῦ κινδύνουῑ «Σήμερα που ὁδη- Ξ Ο ’Ξκδότηςῑ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.ξ
τικῆς πού καταστρώνουν, ἐκεῖνα
γέῖται 1'1 χώρα μας, μέ μιά νέα
ἡ ΕΑΔΕ περιορίζεται ἀπό τόν
Ξ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ, Δεινοκρα-ξ
τά πρόσωπα πού προσφέρουν τά
Z.K.\011'1 σύμπτωση τῶν τριῶν
«ἀψογη στάση», πρός καταστρο- ξ τους 131. ξ
περισσότερα ἐχέγγυα σεὸασμοῡ
ἐκτάσεως, ,: ῪιτεύθυνοοΤυτιογραφείουῑξ
κομμάτων τῆς Ἀριστερᾶς;
φές ἀπροσδιόριστης
τών ἐπιταγών τους. Ἡ προαπάἀπό τίς ὁποῐες κινδυνεύει νά 6γεῐ ξ ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ, Βασ.ξ
Ἀρκοῦμαι 0' αὑτά τά τρία σηθεια ἐκτροπῆς ἀπό τίς εντολές κι
μιά νέα ’((μικρά ἀλλ’ ἔντιμος Ἑλ- ξ Ἀλεξάνδρου 26. Ἀγ. Ἀνάρ-ξ
μεῖα ἀπό τό γράμμα τοῦ Ι.Κ. γιά
έεραρμογῆς πορείας διαφορετικῆς
λάς» αἰσθάνομαι τό χρέος νά
νά δείξω τίς μεθόδους καί τό
ξ γυροι. :
ἀπὸ τήν έπιὸαλλόμενη ἀπό τά
λύσω τή σιωπή μου...» (Ni-:0. 27 ς_ 'ATeÀlé: A. Σ. κονΝΔονΡΑ-Ξ
ἐπίπεδο τῆς «ἀπάντησης» πού
συμφέροντα τών τρομερών σκοἐπιχειρεῖ. Δέν πιστεύω πώς ἀξίΝοέμόρη). Δέν εἶναι ἀνησυχίες : KHZ. He10660u 12. Ξ
ζει νά ἀσχοληθεῖ κανείς περισσό- τεινῶν δυνάμεων, μιά ἀπό τίς
. πού διατυπώνονται από ὁποιον- ξΦωτοστοιχειοθεσίαῑ «ΦΩ-Ξ
ὁποῖες εἶναι ἡ CIA. μπορεῑ νά
τερο μέ αὐτόν τόν ἀνώνυμο
δήποτε ἀπό τούς χιλιάδες πα- “ : TOKY'I'I'APO» EFIE. 13110.5
ὑπερασπιστή καί ὀπαδό καθ’ ὅλα ὁδηγήσει σέ τραγωδίες σάν αὐτή
τριώτές πού πονοῦν γιά 16 μέλ- “ ξ Ἀλεξάνδρου 2, xmov. τηλ.Ξ
τοῦ Ντάλλας.
τοῦ KKE ἐξ.
λον αὑτοῦ τοῦ τόπου, προέρχον- : 748-314—713-604 Ξ
Μέ ἀγάπη
Ἐντασσόμενες μέσα α’ αὐτά τά
ται ἀπό πρόσωπο ὑπεύθυνο πού Ἐκτύιτωσηῑ Γενικὲς Ἐκδο-Ξ
Σταῦρος Καρᾶς πλαίσια οἱ τελευταῖες δηλώσεις
εἶναι σέ θέση νά γνωρίζει “
Κάρτερ τί τάχα νά σημαίνουν;
12-12-1976
πρόσωπα καί πράγματα στό ·
Κυνικότατη ὁμολογία ὃτι, ἀφοῡ
ἁμαρτωλό Ὑπουργεῑο Ἐξωτερι- ·
κων.
ἔκαμε τή δουλειά του, δέν έχει
.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
πιά τήν ἀνάγκη τών ἑλληνοοιμεΔέν εἶναι χωρίς σημασία 16 ὅτι
EONIKOIKKIINAYNOI
ρικανων ψηφοφόρων, πράγμα
δέν απάντησε ἡ Κυὸέρνηση πάνω Ξ
πού ίσοδυναμεῐ μέ ἀπροκάλυπτη
σ“.αύτό τό θέμα. Νά σημαίνει
ἀπάτη, ώριμότερες καί ρεαλιστιἄραγε 1'1 σιωπή ὁμολογίας Μήπως ξ
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κομεν εἰς τήν Δύσιν» - κάτι τέστάσεων. Διότι, ἀν δέν ἀλλάξει
ξ ΧΟΥΣ 6px. 20. τοιο θά ἦταν ἀδιανόητο γιά τήν
πολιτική, ἀν δέν «ἀσκήσει μέ ἶ
συνέπεια μιά σωστή, γενναία καί
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νέους προσανατολισμούς, τότε τά Ξλαδαςῑ ξ
_________
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Ι ταξίδια έπαιτείας τών Παλαιολό-Geo/vim '
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Σ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ

Ὲοδομαδιαῑο
ὅργανο ἀρχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ

ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ
ΚΑΙ ΠΕΤΣΟΒΟΥ 12
ΤΗΛ. 3622 383
Ἀναηαραγωγή ὲγχρώμων
καὶ ὰσπρόμαυρων ὲντύπων ὀφσεῗ.

ΘΟΥΡῙΟΣ
ΒΙΒΛΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΕΦἨΜΕΡΙΔΕΣ - ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ - ΑΦΙΣΣΕΣ
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τραῑνα

Q mum's nomnAN m nomma
Ο ΦΟΙΤΗῚΊΚΟ ΤΟΥΡῙΣΤῙΚΟ ΟΔΗΓΟ
,δωρεάν and τά γραφεῖα μσς
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