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ρα καινοῦργια φυντάνια ἔχουν ἑμφανιστεῖ. Τώρα, ὅπως καί
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καί νά μῆν ὺπερβάλουμε, γιατί πρόκειται γιά “ἆστεῖα ἂνθρω-

πάκια“; Δέν ἔχει καί τελείως ἅὸικο. 'H ίὸεολογία τους, ὁ
φανφαρονιομός τους, ὁικαιώνουν τόν χαρακτηρισμό.
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ὁιεθνοῢς φασιμοῦ, ἕ χ o υ ν

ὅπλα καί ἂν δέν σκότωσαν ἀκό-

μα εἰναι μᾶλλον θὲμα τύχης ... Καί ὁπωσδήποτε εἰναι παράλογο νά χρησιμοποιεῒται κᾶτι τέτοιο σάν “ἑπιχείρημα” γιά
ἆπόὸειζη ὅτι τό παρακράτος ὁ é ν

εἰναι ἑπικίνὸυνο, ὅπως

σ’ἅλλες χῶρες.

Ἠ παρουσία τοῦ παρακράτους εἰναι ἑνεργητικῆ, ἴσως ἁσυY.F|.E.A.:

'H

Πολιτική

τοῦ

ντόνιστη ἀπόμα, ἀλλά ὁπωσῡῆποτε ί ὁ ι α ί τ ε ρ α, πάντα

KKE éo. ....................... 17
AeHNAz KAKOAYPH: ὀ θεσμός

ἑπικίνὸυνη ὅχι μόνο στίς πόλεις ἀλλά καί στά χωριά. Μή

τῆς ἕδρας ..................... 26
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Θετικό, ἀντίθετα, ἦταν τό ὅτι σύσσωμη ἡ ἀντι-

τό δυσόάστακτο 6άρος τῶν πολεμικῶν τους δαπανῶν. Τό πρό6λημα ὅμως, δέν ὂρίσκεται ἐδῶ. Ἀλλά στό τίμημα πού θά κληθεῐ νά καταὸάλει ἡ Ἑλλάδα «γιά τήν“ἐξομάλυνση τῶν ἑλληνοτσυρκικῶν σχέσεων» ἤ - κατά τή διατύπωση τῶν ἐπιτελῶν τοῦ
Σταίητ Ντηπάρτμεντ - γιά «ἕνα συμὸιὸασμό Ἑλλήνων καί
Τούρκων στό θέμα τοῦ Αἰγαίου». Στό σημεῖο αὐτό, άξίζει νά
καταγράψει κανείς τή συλλογιστική τοῦ κ. Καραμανλῆ; Θά
ἦταν πολιτικά εὕστοχο - εἰπε στόν Σάυρους Σοῦλτσμπεργκερ —
έάν ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Τουρκία δέχονταν νά ῦποὸάλουν τίς διαφορές τους, γιά τήν ὑφαλοκρηπίδα καί τήν ἀεροπλοΐα τοῦ Αἰγαίου, στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης καί στή Διεθνή Ὀργάνωση Πολιτικῆς Ἀεροπορίας, στό Μόντρεαλ...«”ΙΞτσι κανένα
ἀντιπολιτευόμενο κόμμα, δέν θά μπορεῖ, νά ἐπικρίνει τοὺς
ὅρους τοῦ συμὸιόασμοῦ».
“Ὀμως συρροή ἐνδείξεων πείθει πῶς ἡ συλλογιστική αὐτή, εἰναι πιά ξεπερασμένη. Τῶρα ὁ «έλληνοτουρκικός συμόιὸασμός»
τοποθετεῖται 0‘ ἕνα εὐρύτερο πλαίσιο, πού καλυπτεται ἀπό τίς
οτρατηγικές καί οίκονομικές ἐκτιμήσεις τῶν ΗΠΑ 0‘ ὁλόκληρη
τήν περιοχή ...Καί ὅτανὴ κυόέρνηση Κάρτερ ἐπιδιώκει νά
«σταθεροποιήσει τήν εἰρήνη στή Μέση Ἀνατολή» (διάῧαζε νά
σταθεροποιήσει τά σημερινά καθεστῶτα καί τόν σημερινό συσχετισμό δυνάμεων τῆς περιοχῆς αὐτῆς), θά εἰναι δύσκολο νά

πολίτευση ζήτησε άμεση, πλήρη καί δημόσια ένημέρωση πάνω

ὑποθέσει κανείς πῶς θ’ ἀναμένει τή ὅραδυκίνητη Χάγη ἤ τὴ

οτήν πορεία τῶν ἐθνικῶν θεμάτων. Ἐπιτὲλους, τόνισαν οἱ ἀγο-

Διεθνή Ὀργάνωση Πολιτικῆς Ἀεροπορίας τοῦ Μόντρεαλ, ν·
ἀποφανθοῦνγιάτήν οὐσία τῶν έλληνοτουρκικιῖιν διαφορῶν.
Ἀλλά, έστω, «συμόιὸασμός» - τί εἴδους 611mg; Σῒή Λευκωσία, ὁ Ντενκτάς έδωσε ἤδη κάποιο δεῖγμα γραφῆς γιά τό πῶς ἡ
’Ἀγκυρα ἀντιλαμὸάνεται τοῦς ὅποιους συμὸιόασμοὺς, ἱστορικοῦς 1"] 111']: Ἠ σημερινή γενιά τῶν Ἐλληνοκυπρίων, εἰπε, θά
πρέπει νυ κιινι·ι 1ιιιά θυσία, χάριν τῆς εὐτυχίας τῆς ἐπόμενης
γενιάς... Ποῦ σημαίνει στήνάπλοελληνικήῑ Ἀπό τούς 200 χιλιάδες Ἕλληνες πρόσφυγες τῆς Κύπρου, μόνον ἕνα μέρος θά
ἐπιστρέψει στίς ἐστίες του, Oi ὑπόλοιποι, θά πρέπει νά ἐγκαταλείψσυν τό ὅραμά τους, γιά νά μποροῦν τά παιδιά τῶν παι-

τοῦ «συ μόιόασμοῦ»;
Καί ἕνα πρόσφατο δεῖγμα

τουρκικῆς γραφῆς
ΤΑ «ΣΥΝ» καί τά «ΠΛΗΝ» δένέλειψαν οὔτε ἀπό τήν κλειστή συνεδρία τοῦ περασμένου Σαὸὅὰτου στή Βουλή, μέ
ἀφορμή τήν πρόταση τοῦ ΠΑΣΟΚ γιά μιά κεκλεισμένων τῶν
θυρῶν συ ζήτηση πάνω στό Κυπριακό καί 016 Αἰγαιακό...
Στά «πλήν» ἀνήκει, ἀσφαλῶς, τό ὅτι τό ΠΑΣΟΚ κατέθεσε
τήν πρότασή του, χωρίς νά συνεννοηθεῑ μὲ κανένα άπό τά κόμματα τής άντιπολίτευσης. Στά άρνητικά ἑντάσσεται ἐπίσης, ἡ
πισωδρόμηση πού, ἐκ τῶν πραγμάτων, σημειῶθηκε στήν ἀνάπτυξη τῆς δημοκρατικῆς συνεργασίας, μετά ἀπό μιά σαφή διχοστασία άνάμεσα στό ΠΑΣΟΚ, ἀπό τή μιά, καί τήν ΕΔΗΚ, τό,
KKE, τό KKE ἐσωτερικοῦ, τήν ΕΔΑ καί τήν «Πρωτοόουλία»,

ἀπό τήν άλλη

ρητές της, ἡ κυόέρνηση δέν χειρίζεται ἰδιωτικὰ της κτήματα.
Πρέπει νά ἐνημερῶσει τό Σῶμα. «Πές μου ποῦ πάμε; Πές μου
ποῦ πάς;» -κατά πού θά έλεγε ὁ Σεφέρης...
Καί ὡς πρός τήν πορεία-τοῦ Κυπριακοῦ ’- ἄν ὑποτεθεῖ πῶς ἡ
κυὸέρνηση δέν ξέρει τίποτε ἀπό τόν φόνο... - θά μάς τό πεῖ
(ἀκριόέστερα, θά τῆς τό πεῖ) ὁ κ. Κλάρκ Κλίφορντ, εἰδικός,
μέχρι τῶρα, στήν ἐπεξεργασία «δογμάτων» καί, αῦτή τή στιγμή, στήν άνάπτυξη «ἰδεῶν» -νέων ἰδεῶν.
ι
Τό Κυπριακό καί ἡ άποστολή Κλίφορντ ὅμως, δέν δίνουν
τήν πλήρη εἰκόνα. Ὓπάρχουν καί ἀλλα στοιχεῖα, ἐξ ἴσου σημαντικά, ἀν ὂχι σημαντικότερα; Ἡ περιοδεία, πρίν ἀπ’ ὅλα,
τοῦ Σάυρους Βάνς στή Μέση Ἀνατολή, μέ σκοπό τή «σταθεροποίηση τῆς εἰρήνης στήν περιοχή», (H ἀρθρογραφία, τοῦ
Σάυρους Σούλτσμπεργκερ, μέ εἰδική έμφαση στό θέμα τῶν 661—
σεων καί στό ὅτι, τούτη τήν ὥρα, ἐπιχειρεῖται νά καθοριστεῐ «ἡ

μορφή τῶν σχέσεων τῆς Ἑλλάδας μέ τό NATO». “Ακόμη, οἱ
ἐπίμονες πληροφορίες ὅτι, ταυτόχρονα μέ τό Κυπριακό, ἡ κυόέρνηση Κάρτερ ἐπιδιῶκει νά ὅελτιῶσει τίς ἀμερικανικές θέσεις σέ όλόκληρη τήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί Μέση Ἀνατολή, προτοῦ οἱ ΗΠΑ ἀρχίσουν τίς μεγάλης ὁλκῆς διαπραγματεύσεις τους μέ τή Σοὸιετική Ἕνωση,..
Βελτίωση ὅμως τῶν ἀμερικανικῶν θέσεων στήν Ἀνατολική
Μεσόγειο καί Μέση Ἀνατολή, προϋποθέτει ἐξομάλυνση τῶν
έλληνοτουρικικῶν σχέσεων όχι μόνο στήν Κύπρο, ἀλλά καί στό
Αἰγαῖο... Προῦποθέτει ἀποκατάσταση τῆς ένότητας τῆς νοτιοανατολικῆς πτέρυγας τοῦ NATO καί, μέχρι τότε, στρατιω-

τική ἐνίσχυση τῆς Τουρκίας, τήν ὁποία οἱ «φίλοι μας» Σμίτ καί
Γκένσερ, θεωροῦν σάν τόν ἀξιολογότερο σύμμαχό τους στήν
περιοχή. (”I-101] ἡ Βόννη, ἐσπευσε νά παράσχει κρατικές ἐγγυήσεις ὕψους 560 ἐκατομμυρίων μάρκων, ποῦ θά χρησιμοποιηθοῦν ἀπό τήν ”Αγκυρα, γιά ἀγορές πολεμικοῦ ὑλικοῦ - ἁρμάτων «Λέοπαρντ», πυραῦλων τύπου «Μίλαν», θωρακισμένων
«Μάκ»,κ.ἂ.)
Φυσικά, μόνον παρανοϊκοί θά ἐναντιῶνονταν στήν ὅποια
ὅελτίωση σχέσεων Ἑλλάδας-Τουρκίας, ἐφ’ ὅσον - άν μή τί
ἀλλο - ἀπό τή ὂελτίωση αὐτή, θά ὀνάσαιναν οἱ δυό χῶρες άπό .
Λ

διῶν τους,·νά ἐπιστρέψουν, κάποτε, στῆν Κερήνεια, τήν Ἀμμόχωστο, τῆ Μόρφου ...Ποιά νάναι, ἄραγε, ἡ τουρκική γραφή,

γιά ἕνα συμὸιὸασμό στό Αἰγαῖο;
Ἀτυχῶς, ἀπό πουθενά δέν ἐπιόεὸαιώνεται ὅτι ἡ κυὸέρνηση
τῆς «Νέας Δημοκρατίας» σταθμίζει τούς κινδύνους, προῦλεπτοῦς ἤ όχι, που ἀπορρέουν ὅχι πιά ἀπό τόν τουρκικό ἐπεκτα-“
τισμό, ἀλλά ἀπό αὐτή τήν άνευ προηγουμένου σπουδή τῶν
Ἀμερικανῶν νά «κλείσουν» τό Κυπριακό, νά «συμόιόάσουν»
Ἀθήνα καί ’Άγκυρα στό Αἰγαῖσ, νά «σταθεροποιήσουν» τή
Μέση Ἀνατολῆ καί νά ἐνισχὺσουν τίς θέσεις τους σ’ ὁλόκληρη
τήν περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογειόυ. Διαφορετικά, ἡ κυόέρνηση καί ἰδιαίτερα ό ἀρχηγός της, θά μετρίαζαν κάπως αὐτήν τήν αἰσθηση αὐτάρκειας καί μεσσιανισμοῦ ποῦ ἐξακολουθεῖ νά τοῦς συνέχει, καί θ’ ἀναζητοῦσαν, μαζί μέ ὅλα τά κόμματα τῆς Ἀντιπολίτευσης, κοινή γραμμή, στήν προσέγγιση καί
ἀντιμετώπιση τῶν προόλημάτων ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, Ἀλλά

ἀν ἡ πολιτική δέν εἶναι εὐχολόγιο, ἄλλο τόοο εἶναι δυσκολο
γιά τόν κ. Καραμανλῆ νά ἐγκαταλείψει τά προσφιλῆ πολιτικά
του ἐπιφωνήματα; «Ἐγῶ κυὸερνῶέ», «Δέν ὑφίσταμαι - διότι
δέν δέχομαι - πιέσειςέ» Καί ὅμως οἱ πιέσεις - κάτω ἀπό μιά
διακριτική·διατύπωση περί «ἐνεργοῦ ἀμερικανικοῦ ἐνδιαφέροντος>>- ἀναπτύσσονται, τίς μέρες αὐτές, ἐν πλάτει. “Ὀπως
κλιμακώνεται ἡ δραστηριότητα χουντικῶν, ὃασιλοχουντικῶν
καί ἀλλων νοσταλγῶν τῆς ἐκτροπῆς. Ποῦ ἐπιτάσσουν, φυσικά,
άτεγκτη τήν ἐπαγρυπνηση ὅλων.

συναντηση με τόν όλοσέλιδο τίτλο της «Χαραυγης», «Φιλική
καί ἐποικοδομητικη 1'] συνάντ.ηση Ἔσπασε 6 πάγος». H ὑπο
στηριξη 11]; γραμμῆς «τῆς πλατειᾶς πατριιυτικῆς συσπείριιισης
11139111 0710 τόν πρόεδρο Μακάριο» εἰναι 1'] πάγια τακτική τοῦ

κιιι τριτιι εωυιιωτιιειι
λιιιικιιιηοιιωτεπκτιιῑ ,
’Χφτιιιυει κυριῑ

κθρτερ εχοοιιε
[KI-1! 1013/15/52. . ι

AKEA τά τελευταῖα χρόνια. Τό ἐρώτημα ὅμως εἰκ 01: Ακόιια

κι ὅταν 6 Μακάριος ἀναζητεῖ τή λύση τοῦ κυπριακου μέσα ἀπό
άμερικανικές πρωτσόουλίες;
'O διορισμός τοῦ κ. Κλίφφορτ 1'0; ἐπίσημου Ἀμερικανοῡ
«διερευνητῆ» ὑπογραμμίζει τό έντονο ἐνδιαφέρον τοῦ κ. Κάρτερ γιά τό κλείσιμο τοῦ κυπριακοῦ ὥστε νά «ἐδραιωθεί» ἡ
«ΡΑΧ AMERICANA» στῆ Μεσανατολική περιοχή. Ἀπό τήν
άλλη ὅμως καθορίζει καί τή-σοὸαρότητα τῶν ἐξελίξεων στό
κυπριακό ποῦ πρέπει νά ἀναμένονται σέ συνδυασμό μέ τίς ἀλλεπάλληλες συναντήσεις ’Μακάριου-Ντενκτάς. Στή δευτέρη
συνάντησή τους ἀσχολήθηκαν - σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές
- πληροφορίες ποῦ ὑπάρχουν μέχρι τή στιγμή που γράφονται
αῦτές οἱ γραμμές - μέ τήν ἐδαφική πτυχή καί μάλιστα «ἐπί
χαρτου».

Ἡ γραμμή
Κάρτερ
ὁδηγεῖ
πρός 11’] M301];
'H πρωτοόουλία στό Κυπριακό, μετά τό ὅχι καί τόσο «ίσχυρό»
ψήφισμα τῆς Γενικῆς Συνέλευσης τοῦ OHE, φαίνεται νά πέρασε δριστικά στά χέρια τῆς νέας ἀμερικανιῖκῆς ...«ῆθικῆς»
διοίκησης τοῦ κ. Κάρτερ. Μιά σειρά ἀπό ἐνδείξεις ὅέὅαιιῖπόυν
αὑτό τό συμπέρασμα μέ τόν κατηγορημάτικότερο τρόπω μέ
άποκορῦφωμα τίς συναντήσεις Μακαρίου-Ντενκτάς. Τό πράσινο φῶς άναψε. 'H Ἀνατολή δέν θά ἔλεγε ὅχι σέ Ιιιιά λιίση πού
θά προνοοῦσε μιά ὁμοσπονδιακή καί ἀνεξάρτητη Κύπρο ἐνῶ
θά ἀπέκρουε σφοδρά 11’] 61711115111001].).1'101]7r11i160<<5Ea¢01u§5>¥
τό κυπριακό πρόθλημα.
Οἱ μεθοδεῦσεις αὐτῆς τῆς πρωτοόουλίας ὑπῆρξαν ταχύτατες
καί ἀποτελέσματικές. Oi ἀπανωτές διακηρῦξεις γιά μιά «δίκαιη λύση τοῦ κυπριακοῦ σύμᾳωνη μέ τά συμφέροντα τῶν δυό
κοινοτήτων» κάλυψαν τίς πιέσεις (Μπροῦκς, "E]1*/.5.“'Ex(>)501]
τῆς Ἐπιτροπῆς “Ανθρ(ι)πίν(ι)ν Δικαιωμάτων τοῦ Συμόουλίου
τῆς Εὑριί)πης,κλπ.) γιά νά ἐπιτευχθεῖ 1'] «συνάντηση κορυφῆς»
Μακάριου-Ντενκτάς, ποῦ θ’ ἀνσιγε τό δρόμο - ὕστερα ἀπό τό
τελματῶδες άδιέξοδο - γιά 5110 νέο κῦκλο τῶν διακοινοτικῶν

Μιά τρίτη συνάντηση τῶν διαπραγματευτῶν τῶν δυό πλευρῶν ἐχει ὁριστεῖ, μέ τή συμμετοχή τοῦ Βάλντχάϊμ, γιά τό τέλος
τοῦ Μαρτίου στή Βιέννη πού ἴσως νά σημάνει καί τήν ἐπίσημη
ἐπανέναρξη τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν.
Ἡ λύση ποῦ συζητεῐται εἶναι 1'] ὁμοσπονδία. Ὁ Ντενκτάς
κάνοντας «παραχώρηση» ἐγκατέλειψε τό αἴτημα τῶν
τουρκοκυπρίων γυναικῶν γιά συνομοσπονδία. Oi ἐλληνοκυπριακές
προτάσεις τοῦ Ἀπρίλη 1976 ἀποδέχονται ἐπίσημα τήν ὁμο-ν
σπονδία 1'11; πλαίσιο συζήτησης καίοδιατυπώνουν ὡς κυριους
ὅρους τήν ἐλευθεροεπικοινωνία, τό δικαίωμα ίδιοκτησίας καί
τήν ι’σχυοη κεντρική 11116591 ηση 'H δήλωση 1011 προέδρου M0κάριου ὅτι ἡ συνάντηση 11]; 12 Φλεόάρη δέν ἀποκλείεται νά

εἰναι 1'] ἀειετηρία λῦσης τοῦ Κυπριακοῦ άφήνει νά νοηθει πῶς
ἔχουν γικει άμοιὸαῐες μετατοπίσεις τῶν θέσεων κάθε πλευρᾶς
πρός ιιιά «συναντίληψη» που δικαιολογει αἰσιοδοξία. A1311]
ἀκριὸῶς 11]11 ἔννοια ειχε καί τό ἀνακοινωθέν πού ἐκδόθηκε
1301590 άπό τήν πρώτη 011110v11]01]. T0 κύριο71013 010115151 είναι τό ἐδαφικό. Πόσσ ποσοστό 01 Ἑλληνοκὺπριοι καί πόσο οί
Τουρκοκῦπριοι; Ἠ ι’σχυρή άμερικανική οἰκονομική ὂοήθεια
ἴσως νά παίξει ἐδῶ τό ρόλο της...

συνομιλιῶν μέ 006095"; αῦτή τή (ρορά προοπτικές ἐπιτυχίας. Ἡ

ἐπανέναρξη τῶν διακοινοτικιῖιν συνομιλιῶν εἶναι ὅρος SINE
QUA NON γιά τήν ἐπιτυχῆ ἐξέλιξη τῆς πρωτοὸουλίας. άτροῦ
τυπικάςδιατηρεῖ τό πρόόλημα «μέσα στά πλαίσια τοῦ ΟΗΙΞ»
καί οὐσιαστικά ἐπιτρέπει στίς ΗΠΑ. τό NATO καί τήν EOK
νά ἀσκοῦν τίς μεγαλυτερες δυνατές πιέσεις.
'O πρόεδρος Μακάριος ὑποδέχθηκε «εὐμενῶς» τήν πρωτοὃουλία Κάρτερ καί ἡ πρώτη συνάντησή του μέ τόν Ντενκτάς
αἰφνιδίασε ὅλο τόν κόσμσ, πολύ περισσότερο ὅμως 1'] δήλωοή
του ποῦ ἀκολούθησε ὅτι «ἀνέκαθεν πίστευε ὅτι οἱ ΗΠΑ θά
μποροῦσαν νά συμὸάλουν στήν ἐπίλυση τοῦ κυπριακοῡ», πράγμα ποῦ καλλιέργησε Ιιιιά «στιγκρατηιιένη αἱσιοδοξία» ἀνάμεσα
στόν κυπριακό λαό. Τό ΑΚΙΞΛ ἐξάλλου. χαιρέτισε αὐτή τή
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άφοῦ τά πράγματα μπῆκαν α’ ἐ’να δρόμο, ἀκολουθοῦν τή χαραγμένη ἀπό τόν Κάρτερ γραμμή 71013 ὕστερα ἀπ’ ὅλα τοῦτα 61']λωσε μέ περηφάνεια στό Κογκρέσσο πῶς «ὑπάρχουν θετικές
ἐξελίξεις στό Κυπριακό». Στόν ὁρίζοντα πρός τό παρόν δέν
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ΣΚΑΝΔΑΛΑ, ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ
'H «εθνοσωτῆριος» εἶχε κύρια «ἰστσρικῆ» ἀποστσλῆ της >να
εξυπηρετῆσει τα συμφέροντα των έξαρτημένων ἀπό τό ξένο
κεφαλαιο «Ἑλλήνων» μεγαλοαστών. Καί δημιούργησε πολλές εύκαιρίες; στῆ 6ισμηχανία, 070v τουρισμό, στό τραπεζιτικό κεφαλαιο. Συμθασεις ἀποικιακές καί χαριστικές — όχι,
6560/0, καινοφανεῐς στῆν Ελλάδα - ἀλλα παντως πρωτοφανείς για τόν σκανδαλώδη χαρακτῆρα τους, ἐμφανίστηκαν
σαν Προσφσρα πρός τόν έλληνικό λαό. Μια ἀπό αύτές εἰναι
καί 1'] σύμθαση τῆς όμαδας Λαινόπουλου μέ τῆν αυστριακη
’ Ὀ Βουλευτης τῆς ΕΔΗΚ κ. Γερ. Βασιλάτος, με’ ε’περώτηση
πρός τόν ύπσυργό Δικαιοσύνης, καταγγέλλει τεχνάσματα
καί κσμπίνες πού τελικα εἶχαν για ἀποτέλεσμα τῆ διαφυγή
τεραστιου ποσού δημοσίων ἐσόδων, 05 δασμούς Kai φόpO'UC.
Ἠ ύπόθεση ῆταν 0770 K0Ip0 γνωστῆ, Καί εἶχε καταγγελθεῖ
07/ έφταιγε η επαρατος δικτατορία. ",OTI 65v μαθεύτηκε
ηταν η δραστηριότητά τῆς λυτρωτικῆς Νέας Δημοκρατίας
για να αποκαθαρθούν όλα αύτα. (Θα μας πείτε, 6560/0; _
πού ἀλλσυ ἐγινε καθαρση, 1. Η συνεχιζόμενη καί ε’δαῖ) ἀνοχῆ
δέν ἐξηγεῖται 6560/0 ’παρα μόνο ἀπό τό 6061/0 ἐπιρροῆς
τών ἐνδιαφερομένων ἰσχυρων οἰκονομικῶν συμφερόντων.
’Άλλο αξιοσημείωτο γεγονός σχετικό μέ τῆ ΣΓΑΓΙΕΡ - ΕΛΛΑΣ εἶναι ότι αυτός 0' 6061/0; ἐπιρροῆς εἰναι τόσο ἰσχυρός
ώστε οἰ καταγγελίες τῆς επερωτησης να περάσουν στα «ψιλα» των ἐφημερίδων καί στα «μουγκα» 05. λαλίστατα κατα
τα ἄλλα, ἔντοποι καί περιοδικα. Σημεία των καιρων...
ΠΟΙΟΣ ΦΪΑΙΕΙ ΙΊΑ TON ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ...
«Φίλε Ἐργάζόιιενε,

Ὁ πληθωρισιιός χτιιπάει τούς πάντες καί περισσότερο ἀπ’
ὅλους τόν 59;107011710211110. Μή 601160; με’ τήν ἀψυχολόγητη
απεργία στὴν ὁποία σε’ ιἰποκινοῦν με’ π 0 χι ά λ ο’ γι 0 καί
απραχιιατοποιᾞτες ὑποσχέσεις νά φ θ ά σε· ι τ ό κ 9 5 0 ς·
500 090711507010011/0 τό ὅάζεις στό φαν η τ ό 0 ο 11 115 τ ό φ τ ε 9 0, τά παποιίτσια νά τά ὄλέπεις
μόνω στίς οιτοίνες τά ρουχα νά γί,νουν ἄπιαστο ὄνειρα καί μέ
1110 λίξη 70 791111010 1011 καθηιιερινοῦ ῐὸρώτα σου νά χάνουν
71371051'07010115791110010051;στην 0,1090.
Ωραιες 656010 οι 51)]1071/5g ὁιεκδικησεις ἀλλά πάντα πρέπει νᾶναι σιῃιιᾳωνες με’ τό πνεῦμα της ἐποχῆς καί πάντα μέ
ὁὸηγό τι] λοιμική».

avui-65051;
τύπου τῆς ΛΑΡΚΟ - ώς Ti; έξώδικες κοινοποιῆσεις ὅπου

ἰσχυρίζεται 07I «η απεργία εἰναι παρανομη», καί τίς ἀπειλές
ἀπολύσεωνή τῆν προσπαθεια (ακαρπη 6έ6αια) να κηρύξει
λόκ αουτ.
Παρα την αποφασιστικότητα τών ἀπεργών ὀ Μποδοσακης παραμένει ἀνένδοτος, μέχρι στιγμῆς. Ἔχει ύπολογιστεῐ
ὅτι χανει τῆ μέρα 12.000. 000 δραχμές, πού για τίς 20 πρῶτες
μέρες τῆς ἀπεργίας σημαίνουν 240 έκατομμύρια] “Οσο δηλαδή χρειαζεται για να καλυφθεί η αὐξηση πού ἀπαιτοῦν οἰ
ἀπεργσίγια 70 λ 0K λ η ρ 0 χρόνια]
Μα 560') 65v TTp0K5/70/ 6560/0 για γεροντικα καπρίτσια,
ἀλλα για λυσσασμένο ἀγώνα. ‘O Μποδοσακης αὐτῆ τῆ στιγμη, εἰναι ὁλοφανερο, 6iv5/ τῆν ταξικῆ του μάχη. Καί τῆ δίνει
χρησιμοποιώνταςὸ λ 0 70 μέσα.

ΙΞΚΚΛΗΣΙΞΙΣ ΓΙΑ

ΚΑΪΑΝΑΛΩΣΗ

Γνωρίζει 6560/0 πολύ καλα ὁ κ. Ζολωτας ότι τά οἰκονομικα
προθληματα δέν λύνονται μέ προειδοποιησεις καί ξόρκια.
Oi νόμοι τῆς οἰκονομίας, πού ἐπί μισό αἰώνα τουλαχιστσν

μελέτα ό ἀειθαλης Διοικητῆς τῆς Τραπεζας, περιφρονοῡν
καθε εἴδους καλεσμα για λιτότητα κλπ. ὅταν μαλιστα ὅλοι οἰ
τομείς τῆς νεοελληνικῆς δραστηριότητας διακρίνωνται ἀπό
τῆν προσπάΘεια για μεγιστοπσίηση τοῦ ἀτομικοῦ κέρδους
καί για υπερκαταναλωση σαν τεκμηρισ κοινωνικῆς ἀνωτερότητας.
Δέν εἰναι μόνον ἀστεία ἀλλα καί ύπσπ-Γη η έκκληση στα
μεσοστρώματα για λιτότητα ἐπισείοντας τῆ δαμόκλεια
σπαθη τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Ἀστεία γιατί 0 K. Ζολώτας
δέν έκανε τόν κόπο να προσδιορίσει ἀκριθέστερα τῆ χρονικη
περίοδο πού ανοιξαν μαζικα οἰ περισσότερες ἀπό τίς 7000
μπουτίκ τῆς Ἀθήνας, ὁπότε Θα Βλέπαμε 07/ 70 φροῡτο εύδοκίμησε στα νωπα ὲδαφη τῆς «κρίσιμης» περιόδου 73-74
καί ἀμέσως μετα. Ὕποπτη γιατί σί διαφοροι ἔμποροι, ἐμTTop/Koi ἀντιπρόσωποι, εἰσαγωγεῖς, μεγαλοεργσλαθοι κλπ.
λυμαίνονται καί 60' λυμαίνονται τῆ χώρα καί τό ξέρουν,
ἀλλα ῆκυβέρνηση τούς τό τονίζει γι αλλη μια φορα
07I
καί αν ἀκόμη καποια ἰσορροπία ἀνατραπεῑ ἀν ἀνέ6ει τό
κρέας, ῆ θενζίνη, η ζαχαρη, τό τσιμέντο, τα κέρδη τους δέν

θα μειωΘοῦν. ‘H ὁποιαδηποτε ἀμφιβολία εἰναι ἐπιζήμια, Καί
ὀ κ. Ζολώτας ἀνέλαθε να καθησυχασει τα μεσοστρώματα.

(TQM/1177) Τι”ποιι τῆς «ΛΑΡΚΟ»)

Ἀναγγελίες νέων δεινῶν λοιπόν για τίς μικροαστικές καί
λαϊκές μαζες. ΙὈστε να πληρωθοῡν τα χιονοδρομικα κέντρα

Ἀσχολίαστο σας δίνουμε τό κείμενο αύτό πού σταλΘηκε στα
σπίτια των ε’ργατων - ἀπέργων τῆς ΛΑΡΚΟ, πού συνεχίζσυν
τῆν πολυημέρη απεργία τους μέ ἀποφασιστικότητα καί 5vότητα. 'H συμμετοχη τους εἶναι καθολικη.
'H 5py0600i0 ὅμως, χρησιμοποίησε καΘε μέσσ- ἀπό τό...
παραινετικό ύφος - μικρῆ γεύση σάς δώσαμε μέ τό δελτίο

65; στῆ Λ. Συγγροῡ, ἔργα «ἀπαραίτητα» γιατί εἰναι ἔργα
ὑπερκαταναλωσης, μιμιτισμσῡ καί «κοινωνικῆς» προθολῆς
σε’ κρατικό ὅμως 577i7756o 5py0 77p070770 καί γνώμονας για
τῆν ποιότητα τῶν ἀξιῶν πού μέ τόση εύσυνειδησίά λανσόι-
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070v Παρνασσό, τα ὺπερξενοδοχεῐα στό Δέλτα, οἰ ἀνισόπε-

ρουν ὅσοι ἐξουσιαζουν ἐλέω τῆς καθολικῆςανοχῆςμας.

το ΠΡιιῗνι

τοῦ Βασίλη Βασιλικοῠ

Ἕνα ἀπ’ τά κινηματογραφικά ἔργα πού ἀξίζει κανείς ἀληθινά
νά ὁεῖ, εἶναι κ’ ἡ ταινία τοῦ 006161171013 σκηνοθέτηΣεργκέι Μικαελιάν, παραγωγή Λένφιλμ 1975 μέ πρωταγωνιστές ἄγνωστους, ὡς ἐπί τό πλεῖστον ’σέ μᾶς, ῆθοποιούς, πού 7190612226101
στήν Ἀθήνα στό «Στούντιο».
Γιατί· Διότι τό ζήτημα ξεπερνάει κατά πολύ τόν περιορισμένο
χῶρο μιᾶς ταινίας κι αγγιζει τό ζήτημα τῆς ὁμιλίας ἑνός καθυ01691111611011 7161101013: ’ὁ μπέμπης μίλησε, ὁ μπέμπης πού θεω901500116 μουγγό τόσα χρόνια, ἕνας ὑπερμεγέθης μπέμπης 35
ἐτῶν, 6271916113; 01120015116112 τό 1935 καί τήν ἐπιὸολή 1013 010—
λινισμοῡ στά μέσα τῆς ἔκφρασης - ὁ 11716117111; θαῦμα λοιπόν,
πού ἔχει πάει στό μεταξύ καί 0115 φεγγάρι, 61716 τήν πρώτη λέξη
του. ὸέν θέλω τό πριμ.
Προσωποποιημένος στό ἐκφραστικότατο πρόσωπα τοῦ Εὐγένη
Λεόνωφ, 0' 11716117111;, Ποτάπωφ στήν ταινιά, εἶναι ἕνας φεγγα90719150117710; ἀρχιεργάτης πού αὐτός καί η ὁμάὸα 10v 0611 06χονται νά εἰσπράξουν τό «πρίμ», 011261015 112 540 1’1' πάνω ἐπιπλέον 101311106013 τους 901562161 71015 1015; ὀίνει ἡ συνεργατική.
'0 λόγος· Γιατί θεωροῦν πώς τό 7191’11 αὐτό εἶναι ἕνα ξεγέλα-

σμα, ιιιά φενάκη τῆς συνεργατικῆς εἰς 61290; τους, (2117013, ἀπό
λάθας τῆς 0161561111011; στήν προμήθεια τῶν ὑλικῶν, ἔχασαν τόσες ὧρες, χωρίς νά ὸουλεύουν, ἄρα ζημιώνοντας τούς ἑαυτούς
τους καί τό κράτος. Πρός τι’λοιπόν τό πρίμ·
Η «ὁιαφωνία» γρήγορα παίρνει τίς σωστές 0100162061; 71015
πρέπει νά πάρει 0’ ἕνα σοσιαλιστικόικαθεστώς κ’ ἐμεϊς 01' 66016; 7109069107115110076 οτίς ἐξελίξεις της.

Βλέπουμε, π.χ., πῶς ἀντιμετωπίζεται ἀπό τόν ὑπεύθυνο 01611θυντή - τό ὅτι ὁέν εἶχε τσιμέντο ὁέν εἶναι λάθος ὁικό του λέει 71113; ὁ σκληροπυρηνικός ὁέν ὁέχεται τήν ἄρνηση, πῶς 01' μοντέρνοι γραφειοκράτες ἀντιμετωπίζοιηι -μέ ἐλαστικότητα τό θέμα, πῶς 0' πατέρας ἑνός ἀπ’ αὐτούς πού ὁέν ὁέχεται, συντάσσεται μέ τό μέρος τοῦ γιοῦ 10v, κ. 0. κ.
Tan/1’0 71015 θᾶταν τίιλλιῶς πληκτική, ἀλλά 71015 (27107116261 115 ἐνὁιαφέρον της ἀπό τήν ἄποψη πού 61’710 στήν ἀρχή· τό 690015γλωσσο, τό καθυστερημένο παιὸάκι προσπαθεῖ νά πεῖ τήν
πρώτη φράση 1011. K’ ε’μεῖς, συμπονετικοί φιλμοθεατές, τό
παρακολουθο 13116 116 ἀγωνιά.

Σέ μιά χώρα πού ἔχουμε συνηθίσει νά μαθαίνουμε γιά τά
στραόά 111; 1115110 ἀπ’ τούς ἀρνησιπάτριὸές 111;, 06 11112 χώρα
μεγάλη κι ἀξιοθαύμαστη κ’ ήρωική σάν τήν ΕΣΣΔ ὅπου καμιά
ρωγμή ὁέν ἔγινε μέχρι τώρα παραὸεκτή ἀπ’ τό ἐπίσημο κράτος-κόμμα, 0611 117109013116, σάν προοὸευτικοί ἄνθρωποι παρά
νά χαιρετίσουμε μέ χαρά τήν πρώτη λέξη «τό πρίμ», πού εἰπώθηκε, μέσα 0162 πλαίσια φυσικά τῆς νομιμότητας καί τῆς τελικῆς νίκης· ὁ ἀμφισόητιάς Ποτάπωφ ὁικαιώνεται στήν ἄρνησή
του νά 7162961 115 πρίμ μέ τήν αὐτοκαταὸίκη τοῦ ἀφέντι71013—0161161111115.
Γιατί ὅταν 01' ψῆφοι τῆς κομματικῆς ἐπιτροπῆς μοιράζονται
σέ 3 μέ 3, τήν τελική ’έκόαση τή ὀίνει ιιέ τήν ψῆφο του 0' ἴδιος*0
1571615611110; γιά τίς νεκρές ὡρες τῶν ἐργατῶν, ὁιευθυντής, πού

ἔται ὑπογράφει τήν 71010017111 1011.
Ἡ αὐτοκριτική τοι) 01120015,61171907110,017,1011151161 τόν ἀρχιεργάτη.
Τό κοινό πού παρακολουθεῖ τίς 71906026; εἶναι κατά πλειοψηφιά νεολαῖο. Μέ ὸίψα, ἀγάπη καί συγκλονισμένο, μποριῑ) νά
ν. 700,116 115111’060201/1711501101061511101]111;)10011161071011110;
Μάλιστα τή μέρα πού 115 εἶὸα κ’ ἐγώ ἀκόμα μύριζαν «καμένο» τά καθίσματα ἀπό μιά νεοταξική 601160 71015 εἷχε καταστρέψει τό προηγο ύμενο 696201 716271011 50 θέσεις.
Μά ὅποια 71906071621010 τῆς ἄκρας ὁεξιάς ὁέν μπορεῖ νά
ἀποπροσανατολίσει τό 60615 ἐρώτημα· ’χρειάζονταν νά περάσουν τόσα χρονια σιωπῆς γιά νά μπορέσει νά γίνει μιά ταινία,
σάν αὐτή, στήνΕΣΣΔ,·
Στι7 Λαϊκή Κίνα, ἀπό τά πρῶτα ἄρθρα τῆς ἐργατικῆς νομοθεσιάς, εἶναι κ’ ή ἀπαγόρευση τοῦ πρίμ στούς ἐργάτες, γιατί
τούς ἀλλοτριώνει σέ σχέση μέ τήν ἐργασία τους.
"01011 0' Φιντέλ Κάοτρο εἰσήγαγε τόν θεσμό τοῦ πρίμ στήν
K01560, γιά πρώτη φορά, τό 1970, μέ τήν κρίση τῶν σακχαρότευτλων, σηκώθηκε παγκόσμια κατακραυγή.
Δέν σχολιάζώ λοιπόν τήν οὐσία, ὁηλαὸή.· ἄν τό πρίμ, 710711ταλιστικό φαινόμενο ἀλλοτρίωσης τοῦ έργάτη μέ τόν τρόπο τῆς
ὁουλειᾶς-,1011 εἶναι σωστό 1’1’ ὄχι.
Ἀλλά τήν ἐλευθερία τοῦ νά θιχτεῖ ενα τέτοιο θέμα, στήν τέχνη. Πού’έστω κι ἀργά ειναι 7102151690 710912 71016.
'0 11716117111; λοιπόν ξεπέρασε τή ὅραὸυγλωσσιά του. Αὐτό εἶναι τό σημαντικό. Καί περιμένουμε μέ ἀνυπομονησία τό μετά
1013 «7191’11».
.

7- MIA EHIXEIPHZH”
Ο

«"0101! π.χ. τό ΚΚΕ ἀναπτύσσει 01069111111115 0912011, ὸιαστρεόλώνοντας τήν ἀλήθεια
και παραποιώντας τήν πραγματικότητα, 61’ναι ἀὸικαιολόγητη ἡ ἀπάθεια, 17 ἀὺράνεια
τῶνόπαὸῶντῆςέλευθεριάς». ,
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

ὑπουργόςΠαιὸειάς

ΠΡΙΝ λίγο 110190 09716102 γονεῖς τοῦ
«ἙλληνικοῐνἘκπαιδευτηριόυ» (Ι.Μ.
Παναγιυπόπουλος...)
λαὸανε
στό
σπίτι τους μέ τό ταχυδρομεῐο τήν
παρακατω «ὃιαμαρτυρί α»
ΔΙΑΜΑΡΤΥΙἸΑ

ΠρόςΓονεῖς καίΚαθηγητάς τοῦ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

I. Εἰς τά Λύκεια ἑτοιμάζεται ἀποχή ἀπό
τά μαθήματα μέ τόν σκοπόν νά γίνουν
ἀποὸεκτά 0150 αἰτήματα τῶνμαθητῶ ν.’
α) 'H ὅαθμολογία νά εὐνοῆ πάντοτε
τόν μαθητήν.
6) 'H ὕλη τιῦν ἐξετάσεων νά περιορισθῆ .ει’ς τό ἐλάχιστον ὁυνατόν 71000011511.
2. T0 ὅτι ή ἀποχή ὸέν ἔχει ἀκόμη 671011λωθῆ ὀφείλεται μόνον στό ὅτι 01' ὸιάφορες
κομμουνιστικές ὁμάὸες, πού ἀπό ὁιετιάς
ἔχουν ὸημιουργηθῆ σέ ὅλα τά σχολεῑα,
ὸιαφωνοῦν 115; 71915; τήν ῆμερομηνιάν τῆς

ἐκὸηλώσεως καί κατά πόσον ῆ ἀποχή
πρέπει νά εἶναι «Παναθηναϊκή», «Περι-

106961117115» 17 ἀνεξάρτητος κατά σχολεῖον.
T15 κύριον σύνθημα εἶναι ἐνιαῖον·
«Γενική κινητοποίηοη - τή νίκη θά
φέρει ὁ ἀγῶνας»
3. Γονεῐς μας καί καθηγηταί 110;! Θά πρέπει κάποτε νά ἐγκαταλείψετε τήν νωχέλειαν καί «τό ὁέν ὅαρυέσαι» καί νά ἀντι- .
ὁράσετε εἰς τάς συνεχιζομένας προκλήσεις
61’; τά σχολεῑα. Διαμαρτυρηθεῑτε στό
Ὑπουργεῖον-Παιόειάς, στούς φίλους σας
πολιτικούς, στίς ἐφημερίὸες. Διαλαλεῐστε
τήν τραγικήν κατάστασιν τῶν σχολείων.
4. ’A7115 71013 καί ὡς ποῦ 01' 110611101’ τῶν
σχολείων θά κατευθύνωνται ἀπό ἐρυθρούς
καθοὸηγητάς, τούς ὁποίους ἐν
ἀγνοίᾳ
του ὑποὸοηθεῖ τό Κράτος, καί ὄχι ἀπό σᾶς
τούς Γονεῖς καί τούς Καθηγητάς,·
5. Σπεῦστε ὅσο εἶναι καιρός. Ἑκατοντά06; 71010111311 ἐπηρεάζονται 711266 11690 καί
ἐγγράφονται σε’ κομμουνιστικές ὁμάὁες
κρυφά ἀπό 1015; γονεῖς των. Ἀντιὸρᾱστε
ὅσο εἶναι ἀκόμη καιρός. Ποῦ ξέρετε]

Αὐτῆ τήν στιγμή καί τό 017115 00; παιὸί
μπορεϊ νά ταλαντεύεται, μπορεῖ νά ἔχει
παρασυρθῆ.
Μαθηταί τῆςΔΙκαί E!
τάξεωςτοῦΛυκειόυ
(27 ὑπογραφαί)

ΣΧΙΞΔΟΝ ουγχρόνιι)ς, μαθανε ἀπό τά
παιδιά τους, ὅτι μια μέρα, σταματησι
τό μάθημα, καί διαταχθηκαν ὅλοι οἱ
μαθητές να ὂγοῡν στό προαύλιο. Δυό
«κύριοι» μπῆκαν 011’; τάξεις 111 ἀρχισαν να ψαχνουν τίς τσαντες τῶν μαθητῶν για αρκετή (’ἰ)ραί’Οταν τελείωσαν τό μαθημα συνεχίστηκε.. . κανονικὰἔ

0 Ποιοί ἦταν αὐτοί οῖ ὃυό «κύ9101» καί μέ τίνος ἄδεια ἒκαναν ὅλη
αὐτή τήν παρανομη «ἐπιχείρηση» σέ
6090; τῶν μαθητώγς
0 T1’ ὅρὴκαν 011'; τσαντες - 1101’
πήραν μαζί 1011;;
Ο Τό σχολεῖο, τιμώρησε κανέναν
μαθητή ἐπειδή ὃρέθηκε «κατι» οτήν
τσαντα του ἀπό τόν έλεγχο τῶν «111191'10v»;
Ο Ἔγινε - ἀπό τήν πλευρά τῆς
Διεύθυνσης τοῦ σχολείου - καμια ὲνέργεια για τήν προκήρυξη πού παραπάνω ὃημοσιεύουμες
ῘΣΩΣ καποιοι
ἁπαν-[η ση. ..

μᾶς

δώσουν

μιαν

ετΣι ΜιιοΡει NA
«κογκοΥΛΩοει»
MIA ΥΠοΘεΣι-ι...
Ο Δυό δημοσιογραφοι μηνύουν αστυνομικούς
Ο ’Ἔνος ἀνακριτής ἑρευνᾱ τίς εὐθύνες τῆς ἀστυνομίας παράλληλα μέ τίς εὐ-

θύνες τοῦ πα ρακρατους για τά γεγονότα τῆς κηδείας τοῦ Μαλλιου.

MIA τακτική ἀνάκριση πού ἤδη προχωρεῖ καί 61)6 μηνύσεις πού
πρόκειται νά ὑποόληθοῦν, θέτουν ἄμεσα ἕνα μεγάλο πρόόλημα.·
τῆς ειίθιίνης ὁρισμένων ἀστυνομικῶν μηχανισμῶν, χωρίς τή 6017’θεια τῶν ὁποίων ὁέν μπορεῖ νά ὁράσει τό παρακράτος. Συγκεκριμένα.-

O Ο 61 ακριτής κ. Λιανέρης ἐρευνᾶ -ἰδιαίτερα μετά τήγ κατάθεση τοῦ δημοσιογράφου Γ. Φατση - τό θέμα τῆς εὐθύνης ἀστυνο-

μικὼν ιια 16 γειονότα της κηδειας τοῦ Μάλλιον.
O Ο δημοσιογραφος Γ. Φατσης θύμα αγριου καί μεθοδευμένου

«ὅασανισμοῡ ἐν ὑπαίθρῳ», στό Α’ Νεκροταφεῑο, πρόκειται να μηνύσει ἀστυνομικὰ ὄργανα για τή οταση τους κατα 16 γεγονότα τοῦ
Νεκροταφείου, τήν ἐλλειψη συνδρομῆς, τήν ἀδρανεια ἤ τη ὂοήθεια
πρός τούς παρακρατικοὺς τραμπουκου ς.
Ο Ὀ δημοσιογράφος N. Κακαουνακης, πρόκειται να μηνύσει
καθε ὑπευθυνο για τόν τροπο 1101') ἐγινε ἡ προανακριση γύρω ἀπό
)11'11) ἐναντίον του δολοφονική ἐπίθεση, καί τή «διαρροή» πληροφοριῶν, στόν τύπο καί τά κρατικά μέσα ἐνημέρωσης, πού διαστρέὅλιιηιαν τελείως τά πραγματικά περιστατικά καί έθιγαν καίρια τήν
i111 όλη ψή του.
ΤΟ ΡΙΞΙἹΟΡΤΑΖ πού ακολουθεῖ θέλει να δείξει πῶς μέσα ἀπό ἐπί· σημα κείμενα (ἐκθέσεις, μαρτυρικές καταθέσεις κλπ.) ὃγαίνει ὁλοκαθαρη η προσπαθεια «κουκουλώματος» τῆς εὐθύνης τῶν ἀστυνο-

μικιῖ)ν στα γεγογότα της κηδείας τοῦ Μάλλιου. T6 γεγονός ἔχει
ιδιαίτερη σημασία γιατί 16 θύμα τῶν τραμπούκων ἦταν ένας γνωστος δημοσιογραφος, γιατί ἡ ὅλη ὑπόθεση τοῦ τραυματισμοῦ του
(καθώς καί 101') τραυματισμοῡ τῶν αλλων συναδέλφων του) πῆρε
τεράστια ἐκταοη στον τύπο, απαοχόλησε τη Βουλή - έγινε ΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΙΞΜΑ για πολλές μέρες. Εϋκολα κανένας μπορεῖ να
σκεφτεῖ τί θα γινόταν 6v ἦταν αλλος 6 πρωταγωνιστής αὐτῆς τῆς
ἱστορίας - ἐν ας απλός,’αγνωστος πολίτης.
ΓΙΑ τήν υπόθεση Κακαουνάκη 16 «ANTI» (πού ἐχει- ίδιαίτερη

εὐαισθησία, μια καί ὁ τραυματιομένος δημοσιογραφος εἶναι πολύτιμος ουνεργατης μας) θα ασχοληθεῖ 016 ἐρχόμενο τεῦχος - μέχρι

11’11) στιγμή πού γράφονται οἱγραμμές αὐτές οἱ δικηγόροι τοῦ N. K.
65v εἶχαν πάρει τη δικογραφία στα χέρια τους... Εκεῖνο, ὅμως, 1101')
ὑπό τώρα μπορεῖ να λεχθει καί που ξεχωρίζει — πέρα ἀπό ὅλα τ

αλια - 0 αὐτή τήν ἱστορία, εἶναι ἡ ἐκπληκτική εὐχέρεια μέ τήγ
ὁποία η προανακριση (δηλάδήῑ
άστυνομικές αρχές) μπορει νά
ἐκτρέψει μιαν ὑπόθεση από τόν «φυσικόν της ροῡν» — καί να τήν
παρουσιασει ΤΕΛΕΙΩΣ διαφορετικη Καί 0 αὐτή τήν περίπτωση
ισχυουν 16 606 προαναφέρθηκαν για τόν Γ. Φάτση. τί θα συνέοαινε 6v στήν θέση 101') Κακαουνακη’ηταν ἕνας απλός πολιτη ς,
8

TA ΓΙΞΓΟΝΟΤΑ τῆς κηδείας τοῦ Μαλλιου εἶναι γνωστά; ἐμπρηοτικοί λόγοι,
ὄαρύτατοι τραυματισμοί 6 ουνολικα δημοσιογραφων (μέσα κι ἐξω ἀπό τό Νεκροταφεῐο), πορεία απαγορευμένη μέχρι
τή Βουλή (καί μικροομαδων μέχρι τήν
ἓιΟμόνοια), συνθήματα ἀντικαθεοτωτικά

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ανακριοη ἐρευνᾶ, ἤδη, τήγ
ὑπόθεση. Αλλα πρίν ἀπό αὐτην, 11
Αστυνομία ἔκανε — ὅπως πάντα - τήν
προανακριση Στήν προκειμένη περίπτωση, ἐγινε καί διοικητική ὲξέταση για
τήν ἀνευρεση «τυχόν εὐθυνῶν ἀστυνομικῶν ὀργάνων». Ἓτσι 16 προανακριτικό
ὑλικό εἶναι αφθονο - καί ἓνδιαφέρον.
Στό Α’ Νεκροταφειο διαπραχθήκανε 66σικά, δύο κατηγορίες αδικηματιωιῑ
Ο Η μια αφορα 16 γεγονότα. Ο Γ. Φα-

τσης λέει πολὺ σιυστά 61L διαπραχθηκε
τό ἀδίκημα τῆς «στάσεως» κι ὅτι 0 αὐτό
ἐνέχονται καί οἱ χουντικοίπου πρωτοστατησαν καί οἱ αο-ιυνομικοίπού πήραν
μέρος

ἤ

ἁπλῶς

δέν

συνέλαὸαν

τούς

«οτασιαοτές».
O Η άλλη, αφορα τούς τραυματισμούς
τῶν δημοσιογραφων. Τουλαχιστον για
τήν περίπτωση Φατση πρόκειται για
καθαρή ἀπόπειρα δολοφονίας ἐκ προθέσεω
ΚΑΓ για τίς 61)6 περιπτώσεις ΚΑΝΙΞΝΑΣ δέν πιαοτηκε «ἐπί τόπου». Οἱ ἐλάχιο-ιτοι γεοφασίστες1101’) META πιαοτηκαν για τα 511190116 δρίσκονται ἐκτός
φυλακῶν — πλήν 101) Σταθόπουλου που
ἀναγνωρίστηκε τελευταιος... Τί λέει,ιια

ὅλααύταὴ Ἀστυνομία;
Ο Α’ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ Χαραλαμπος Πα-

παγεωργίου στήν έκθεοη << Ἐνόρκου
Διοικητικής Ἐξετασεως» (EAE) που
έκανε(11- 1- 76)ειναισαφής;

«Ἐντός τοῦ Ναοῦ τά ιιέτρα ήοαν
ἐπαρκῆ καί ουὸέν πρόόληιια περί τήν
τάξιν ἐὸημιουργήθη (.. .) κατα τήν νεκρώσιμο]ι ἀκουλουθιάι οιίὸέι επει-

σόὸιον ειτος τοῦ Ναοῦ ἔλαὸἐν χώραν».
TI EYNEBH πρα7ματικα «ἐντός 101')
N601); » M16 σειρα περιοτατικῶν 1101’)
στοιχειοθετοῡν 16 ἀδίκημα τῆς οτασεωςῑ.
Ο Γ. Φατσης λέει οτήν καταθεσή τοι),
στόν ἀνακριτήε
«Μέσα στήν ἐκκλησία εἶχε καταπατηθεῑ τό Σύνταγμα. ”Εγινε στάσι] ἀστυνομικῶν. Ὑπῆρχε ἕνα μεγάλε) πλῆθος
πού προέὸαινε σέ ἄγριες ἐκὸηλώσεις
μέ στόχο τίς συνταγματικές ἐλευθερίες καί τήν πολιτική τῆς κυὸερνήσεως. Οἱ συγκεντρωμένοι (...) έὸιναν
τό θέαμα ἑνός λόχου τῆς ΕΣΑ στρατοπεὸευμένου μέσα στό χῶρο μιᾶς
ἐκκλησίας».
ΑΛΛΩΣΤΕ 16 ἐμπρηστικα συνθήματα

(ἀπό «Παπαδόπουλος» καί «ὁ στρατός
θα δώσει τή λὺοη» μέχρι «θάνατος στον
Καραμανλῆ») ἀπό ΜΕΣΑ μεταδίδονταν
ἔξω καί ἐπαναλαμὸανονταν - καμια

φορά καί λαθοςέ Μέσα, εἶχε καταλυθεῖ ἡ
ταξη, παρουσία ἀξιωματικῶν ἤ ὀργάνων
τῆς Ἀστυνομίας, μέ τήν ἀνοχή τους ι”7
τή συμμετοχή τους. Κι ὅμως, ὁ κ. Παπαγεωργίου οχι μονο θεωρεῖ ὅτι δέν

DEN EINAI AUNRTON NR
HUOUHE ZTHN ΕΘΚ. HE
TOZO KRGUZTEPHHENH
ΤΗΝ ’ῘΡΟΗΟΚΡἨἩΗ ΗΗΣ

ἐγινε τίποτα, ἀλλα καλύπτει ΤΕΛΕΙΩΣ

τούς μέσα οτήν ἐκκλησία εὑρισκομένους
για το θέμα των συνθημάτων, λέγονταςῑ
«Ὑπό ὁιαφόρων ὁμάὸων, ἐξ ἀτόμων
ἀνηκόντων καταφανῶς εἰς τήν ἑξτρεμιστικήν α’κραν ὁεξιάν (...) καί εὑρισκομένων

ἐντός

τοῦ

πλήθους

ὁ Σταθοπουλος πού τον «συνώδευε») καί
τον ἔστειλε οτά παρακρατικά καθάρματα, ἐνιῖι φυγαδευσε ἄλλο δημοσιογράᾳο
(Φ. Σιούμπουρα) ἐπειδή ἦταν ἐαημερίδας τῆς Δεξιάς... (Ὀλα αὐτα τά ἀγνοεῖ ὁ
κ. Βασιλάκης...

ιιῑΗΜιιΝτεΣ οι φιιῑιῑτικιῑ
,ἐξαιρεῖτε τιιιιοιικῖτιιιιιιπι

ΔΕΚΑ μέρες μετά (27-12-76) σε άλλη

ἐκθεσὴ του ἐπαναλαμὸανει τά περί «ἐμπροσθεν τοῦ ναοῦ» (αὐτο ἔχει σημασία)
ἀλλα δίνει άλλη εἰκόνα, λέγοντας ὅτι ὁ Γ.

ζΦ..

τῶν

συγκεντρωθέντων εἰς τό ΠΡΟΑΥΛΙΟΝ τοῦ Νεκροταφειόυ (Σ.Σ.; ἡ
ὑπογράμμιση ὁική μας), ἐξεφωνήθησαν κατά διαστήματα ἀπό τῆς ΙΟ.Ι5’
περίπου ὥρας μέχρι πέρατος τῆς κηὁείας καί τῆς ἐν συνεχειά ταύτης
πραγματοποιηθείσης πορείας, ὁιάφορα συνθήματα τό μέν ἐντόνως
ἀντικυόερνητικά, τό ὁέ ὑπέρ τῆς ὀικτατορίαςί»
’
- AAAA πέρα ἀπο αὐτή τήν «γενική κάλυψη», ὑπάρχει καί ἡ εῖδική - για τον
τραυματισμο τοῦ Γ. Φατοη. Πρέπει καί
γι· αὐτόν να ἀπομονωθοῦν οἱ «μέσα».
Αὐτο, το κανει ὁ ἀοτυνομικος διευθυντής B’ Σπ. Βασιλακης (ὁ ἀποκαλῶν τον
ἑαυτό του «ἀστυνομικούτσικοέ») ο-τήν
ἐκθεσή του (17-12—76) για τούς τραυματισμούς τῶν δη μοσιογραφων. Λὲει;
«Ὁ ΦΑ ΤΣΗΣ Ἰωάννης ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, περί τήν
ΙΖην ὥραν τῆς 16-12—76 εὑρισκόμενος εἰς τήν πλατειάν ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ
τοῦ Ι. Ναοῦ ἔνθα ἐτελεῖτο ή νεκρώσιμος ἀκολουθία, ἀνεγνωρίσθη προφανῶς, παρά τῶν παρακολουθούντων
τήν κηὸείαν ὅτι ἐπρόκειτο περί ὁημοσιογράφου
καί
ΔΓ
ΑΛΛΟΥΣ
ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ λόγους ἐκακοποιήθη
παρ’ ἀγνώστων ὁιά κατ’ ἐπανάληψιν
κτυπημάτων εἰς ὁιάφορα μέρη τοῦ
σώματός του, ΥΠΟΣΤΑΣ ΜΩΛΩΠΑΣ, ἐμφανεῖς εἰς τό πρόσωπον, ΔΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ἐπί πλέον εἰς τόν
τόπον τοῦ ἐπεισοὸιόυ ὅτι ΗΣΘΑΝΕΤΟ, ZA/lHN/J» (Σ.Σ.; οἱ ὑπογραμμίσεις ὀικές μας).

ΔΕΝ εἶναι ἐκπληκτική αῦτη ἡ παραγραφὀς; Τίνα... πρωτοθαυμάσει κανένας;
Ο Τόν «ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων»
Γ. Φαταη, πού «προφανῶς ἀνεγνωρίσθη
παρά τῶν παρακολουθούντων τήν κηδείαν ὅτι ἐπροκειτο περί δημοσιογράφου;»
.
O Τούς «ἄλλους αγνώστους λόγους»
για τούς ὁποίους κακοποιήθηκε; (Σ.Σ.;ἐδώ ἡ... γυναικοδουλεια πήγαινε ποἰ
λἸοῖ-Ἀοῦς... μώλωπες καί τήν... ζάλη πού

τοῦ I. Φ. «φαίνεται μᾶλλον σοὸαρα» καί
0’ ἄλλο σημεῖο ὃεόαιώνει ὅτι «ὁ τραυματισμος εἶναι σοόαροτερος (Σ.Σ.; τῶν ἀλλων) καί κατά πληροφορίας οὐχί εἰς’ἐπικίνδυνον δια τήν ὑγείαν του 6αθμον».
ΑΛΛΑ το «ζουμί» ὅρίσκεται στό «εὑρισκόμενος εἰς τήν πλατείαν ἔμπροσθεν
τοῦ Ι. Ναοῦ». Ἐκεῖ τον ἀναγνώρισαν
κλπ. Κατα συνέπεια, δέν ὑπάρχει σχέση
(καί πολύ περισσοτερο εὐθύνη) για τούς
«μέσα». Κι ὅμως τά πραγματικά περιστατικά πού γνώριζε θαυμάσια ὁ κ. Βασιλακης ἀπο δεκάδες συναδέλφους του
εἶναι ΤΕΛΕΙΩΣ διαφορετικα.
O Ὁ Γ. Φ. λέει στήν καταθεσή του
πῶς τον ἐπισήμαναν ΜΕΣΑ ατήν ἐκκλησία, πώς ὕστερα ἀπο συνεννοήσεις τῶν
«μέσα» μέ τούς «ἐξω» τον αρπαξαν μερικοί μέ ἐπικεφαλῆς τον Σταθοπουλο,
σπρώχνοντας ἕνα ατομο πού α’ ὅλη τή
νεκρώσιμη ἀκολουθία δρισκοταν δίπλα
του - δίπλα στον Φατση, δηλαδήῑ τόν Ι.
Μαντζαφᾶ, ἀναπληρωτή προϊσταμενο
τῆς

ὑπηρεσίας

Πληροφοριιῑινέ...

Πώς

ὅγαίνοντας,
ἕνας ἀξιιιιματικος τῆς
Ἀστυνομίας τοῦ ζήτησε ταυτοτητα, τήν

ἓλεγξε, εἶδε ΠΟΙΟΣ ἦταν (ὅπως εἶδε καί

Ἀπειλές καί εὐαισθησία
Στὴν ὑποθεση τῆς δολοφονικῆς επίΘεσης κατά τοῦ συνεργάτη τῶν ἐφ.
«BHMA», «NEA» καί τοῡ περιοδικοῡ
μας Νίκου Κακαουνάκη, ὑπάρχει - ανάμεσα στ’ άλλα - καί μιά (για μᾶς διόλου
περίεργη)

ἱστορία

««ὺπουργικῆς

εὺαι-

σθησίας». Ἀφορα τόν κ. Ἀθερωφ.
Ὁ Ν. Κακαουνάκης οτόν προλογο τοῡ
6ι6λίου του «2650 μερόνυχτα συνωμοσίας» αναφὲρειτά ὲξῆςῑ
«... ”Αρχισαν (Σ.Σ.; οἰ χουντικοί) καί
τίς απειλές. Κατι ξέρει γι’ αὐτές· τίς
άπειλές τῶν χουντικῶν ὁ ὑπουργὸς
ἘΘνικής Ἀμύνης E. Ἀθέρωφ καθώς
καίή άμερικανική πρεσβεία».

μάλιστα «διετείνετο ὅτι ἠσθάνθη» - καί,
πού θυμίζει καταπληκτικα τό «αἰτιᾶται
ζάλην» τοῦ N. Κακαουνακη; Τό «ὑπο-

στάς μώλωπας» για ἐναν τραυματία πού
χαροπαλαιψε μέρες πάει πολύ - ἄσχετα
ἂν πιο κάτω ὁ ἴδιος δ κ. «αστυνομικούτσικος» λέει ὅτι. ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας

Τό ι6ι6λίο κυκλοφορησε δυο μῆνες
πρίν άπὸ τήν ἐναντίον του ἐπίθεση. Ὀ
K. Ἀθερωφ τό διάθασε, ὅπως «διάθαζε
ἀνελπίστως» τά αποατιάσματά του ὁταν
δημοσιεύονταν στής εφ. «NEA» καί
«BHMA» — Kl ὅταν θρισκοταν στο Λον-

«ἐὸέχθη ἀπρόκλητον ἐπίθεσιν ἐκ μέρους ἀγνώστων, ἑκ τοῦ ,ιιαινομένοικ
κατόπιν ἐμπρηστικιῦν συνθημάτων.
πλήθους, ι’ὁίως τοῦ σκληροῦ πυρῆνος».
ΤΩΡΑ ποιός εἶναι ο... «σκληρός πυρή7ιας» ἀπ’ ὅπου ἀκούγονταν τα «ἐμπρηστικα συνθήματα» κ.λπ. αὑτά εἶναι...
ἄλλη ἱστορίαέ
ΠΑΝΤΩΣ, τοσο ὁ κ. Παπαγειιιργίου. ὅσο
καί ὁ κ. Βασιλακης (στή δεύτερη ἐκθεοη)

εἶχαν ὑποψη τους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ μια
μαρτυρική κατάθεση συναδέλιρου τους τοῦ ἀστυνομου Α’ Ἀντωνίου Σκορδα. δ
ὁποῖος (21-12-76) ὅεὸαιώνει ἐνόρκως
στον ἀνακριτήῑ
.
«Καθ’ ὅν χρόνον εύρισκόμοιιιι ἐντός
τοῦ Ναοῦ καί πρό τῆς ε’νάρξεως τῆς

νεκρωσίμου ἀκολουθίας, ι’]’κοιισα qwνάς προερχομένας ἀπό τόν ἔξωθεν
τοῦ Ναοῦ χῶρον «ἔξω, ἔξω» καί μία
φωνή «σκοτῶστε τονί»

ί(Ο ΙΔΙΟΣ εἶχε δώσει καταθεση στήν
Ἀοτυνομία οτίς L6-12-76. Το ονομα
του, δέν περιλαμὸάνεται άναμεσα στα 31
ὀνοματα ἀξιιιιματικιῖιν τῆς Ἀστυνομίας
πού ἐξεταστηκαν ἀπο τον κ. Παπαγεωργίου...)
OI ΦΩΝΙΞΣ ἀφοροῦσαν τον Γιαννη Φάτση - ἦταν το σημεῐο πού κινδύνεψε
περισσοτερο ἡ ζωή του...
ΕΤΣΙ’ καλύφθηκαν ἀπόλυτα οἱ «μέσα».
Καί οἱ... «ἐξω»; Ἐδιῖ), τά πράγματα εἶναι
πιό δύσκολα. Ὓπαρχουν οἱ ,άναμιμσὸή-

δίνο. 'O K. Ἀθέρωφ δέν αντεδρασε στα
ὅσα γράφονται οτόν πρόλογο, ποιί λογικά σημαίνειοτιτά ἀποδέχεται.
Merci τήν επίθεαη, ὅμως, ἐναντίον τοῦ
δημοσιογράφου - συγγραφέα (καί πολύ
περισσοτερο μετά τήν τροπή πού πήρε

απο τήν Ἀατυνομία ἡ ὑποθεση) ἡ σιωπή
τοῡ K. Ἀδέρωφ εἶναι εξοργιατική καί
απαράδεκτη. 'O N. Κακαουνάκης, θύμα

τῶν δυνάμεων τοῦ παρακροτους απο τή
μιά καί τῶν «ὑπευθύνων-ι τοῦ κράτους
οπο τήν άλλη (πού ἐριξαν λάοπη στον
ασθεοτόλακκο
τῶν
τρομοκρατῶν),
περίμενε «κατι» να πεῖ ο K. ὺπουργος -

για τήν άμερικάνικη πρεσθεία δέν γίνεται λόγος, Θέθαια... Δεν τοκανε οὔτε

ἐπίσημα, άλλά οὔτε καί ανεπίσημα ὅπως φάνηκε άπό τήν κυθερνητική
«καλυψη» τοῡ θέματος καί τίς «φιλικες
κουθεντες» μερικῶν συναδέλφων του.
Τί περιμένει, λοιπόν; Ἔστω καί τώρα, ας
ξεκαθαρίσει τή θεση του. Δημοσια καί
καθαρά...

.

111101 1901100110001 τών δημοσιογραφων.
Ὑπαρχει το λυντσαρισμα τοῦ Φατση.
Ὑπαρχουν οἱ πυροὸολισμοί, ὑπάρχει ἡ
πορεία. Τί γίνεται; ”Ας δοῡμε τήν ἴδια
έκθεση τοῦ κ. Παπαγεωργίουῑ

1. Θέμαὸιαιοπραγιώνῑ
«Σ υνεπειά, κυρίως, τῶν ἐν λόγω συνθημάτων - λέει ή ἔκθεσι] - καί τῆς
ἐριστικότητος τῶν προαναφερθέντων
ἑξτρεμιστῶν (2.2.: πού πουθενά ὁέν

ἀναφέρονται ἐπώνυμα) ἐπεκράτησεν
51’; 1611 ἐντός καί ἐκτός τοίι Νεκροταφείου χῶρον ἄκρως ήλεκτρισμένη
ἀτμόσφαιρα καί ἔξαψις πνευμάτων
καθ’ ὅλην τήν ὁιάρκειαν r17; κηὸεί.ας
Ἀποτέλεσιια τοῦ 6171110119ογηθέντος
κλίματος 1710 νά λάόουν χώραν
ὅιαιοπρανιιάι εἰς ὅάρος τῶν 017710010γράφων... (ἀναφέρονται τά ὀνόιιατα).
Οὗτοι υπέστησαν ἀ)ριάν ἐπίιθεσιι ἐκ
μέρους τῶν ἐξτρειιιστικῶν στοιχείων
εὐθύς ὡς ἀνεγνωρίσθησαν ὑπ’ αὐτῶν»
ΚΑΙ προσθέτει πονηρότατα;
«Πρός τούτοις κατά πληροφορίαν 117;
Υ.Ι“.Α.

Ἀθηνῶν

(...)

ἔναιισμα

117;

κατά τῶν ὁημοσιογράφων ἐπιθέσεως
ἀπετέλεσεν ή φράσις ἑνός ’τούτων
«ἕνας χουντικός λιγώτεριις>>ί
ΠΟΙΑ εἶναι ἡ Υ.Γ.Α.; Ἠ Ὑπηρεσία Γενικῆς

Ἀσφαλείας.

Ποιος προΐσταται;

Ὁ... Κ α ρ α θ 0 ν α ση ς ! Αὐτός, κλίνει
τήν έκθεσή του μ’ αύτή τήν «πληροφορία» πού, 656010. λέει πολλα - θέλει να
πεῖ, δηλαδή...
ΑΛΛΑ καί οἱ ἀστυνομικοί-έκαναν το
καθῆκον τους - ὅλα κι” ὅλαέ... Λέει 6 κ.
Παπαγεωργίουῑ
«Οἱ παρευρισκόμενοι ἀστυνομικοί
ἐπελαμόάνοντο καί, με’ φιλοτίμους
προσπαθειάς,

πολλάκις

ὁιακινὸυ-

νεύοντες τήν σωματικήν των ἀκέραιότητα, ἀπέσπων ἐκ τῶν χειρῶν τῶν
ὁραστῶν τούς κακοποιουμένους καί
προσέφερον 51’; τούτους προστασίαν
καί ἐμερίμνων ὁιά τήν μεταφοράν αὐτῶν εἰς νοσηλευτικά ἱδρύματα».

OYTE ENA2; M0; ἐξηγεῐ 6 κ. Παπαγεωργίουι
«Σιιλλήψεις ὁραστῶν ὸέν ησαν 011101
(2..:2 ὁηλαὸή 01 ἀστυνομικοί) 51’; 65’—
0111 νά ενεργήσουν, τό μέν ὁιότι τό
πλῆθοςητο πυκνόν και’ὁέν καθιστατο
ἐφικτή 17 ὸιείσὸυση ἀστυνομικῶν ἐντός αὐτοῦ, τό ὁέ ὁιότι τά πνεύματα

Ο ”Ολοι οἶ δημοσιογραφοι πού κακοποιήθηκαν δηλώνουν καθαρά ὅτι ἀστυ110011101 ἐόλεπαν τόν ξυλοδαρμό τους,
ἀλλά ΔΕΝ ὲπενέόαιναν.
Ο Ὁ Κρεμμυδᾶς μεταφέρθηκε 016
Ρυ-θμιστικό μέ μοτοσυκλέττα φίλου 10v!
Ο O Δημαρᾶς μετα τόνΙ τραυματισμο
του ὂρέθηκε.. κρατούμενος (δέν εἶναι
«τρόπος τοῦ λέγειν», τοῦ τό εἶπεὲπί λέξει 6 ὑπαστυνόμος Κοκκαλᾶς) σέ λεωφορεῖο τῆς ἀστυνομίας για l/2 ὥρα περίπου.
Ο Ὁ Φατσης, σέ αθλια κατασταση
παρέμενε «ὑπό φρούρησιν» α’ ἐνα παγκακι ἔξω ἀπό 16 Νεκροταφεῖο ἀρκετή
ὥρα καί τοῦ έλεγαν καθε τόσο πώς θα
τόν πᾶνε στήν Ἀσφαλειαῐ
ΚΑΙ οἱ... δραστες; Γιατί δέν πιαοτηκε
10

ἀρχή τῆς Πανεπιστημίου καί ΟΧΙ WIJl Ἒά
συμόάντα τοῦ Νεκροταφείου; Nd σᾶς

ἦσαν λίαν ἐξημμένα (...) Ἐξ ἄλλου ὁ

θυμίσουμε τί εἷπε 6 κ. 201111.510; 0ῖο δι-

ὑπ’ ἀριθ. 61/1952 K01101110716; 1013
ΑΑΠ ὁρίζει ἐν ὄρθρῳ 9 (...) ὅτι εἰς
τοιαύτας περιπτώσεις ἐπιόάλλεται 17
ἀναόολή τῶν συλλήψεων, 61’ 515651115τερον χρόνον, ἀφοῦ ὑπό ἀστυνομικῶν, κυρίως, τῆς Ἀσφαλειάς καταόάλλεται μέριμνα ὁιά τήν ἐπισήμανσιν τῶν ἐκτρεπομένων».

καστήριο;
<<. Στόν ”Αγνωστο εἶχαν ἀπΟμΕΗἘι ·
μόνο ὁιακόσιοι καί ιἐ-ἰιιαλλόέν Τόν
Ἐθνικό ’Y71110. Φάνηκε σέ μιά UTIW’I

ΝΑ, άλλη μιά ἐκπληκτική περικοπή. Δηλαδή, ὅταν ὑπάρχει «πυκνόν πλῆθος»

καί «τά πνεύματα εἶναι λίαν ἐξημμένα» ἡ
Ἀστυνομία δέν ἐπεμόαίνει γιατί το απαγορεύει 6... K0v0v1006; τοῦ '52! Καί να
σκεφθεῖ κανείς ὅτι 6 κ. Παπαγεωργίου
δέν κανει χιοῦμορ - τα λέει 006090 ὅλα
αὐτα.. Μήπως, ἀλήθεια, θυμᾶται ΕΝΑ
(ἀριθμός 1) περιστατικο πού
νά ἐ γιν αν καί πολύ μικροτερης σημασίας γεγονότα ἀπό αὐτα τοῦ Α’ Νεκροταφείου, καί πού ἡ ἀστυνομία θα
ἐφαρμοσε τόν Κανονισμό; Ὑπαρχει
προηγούμενο πού να μήν συνελήφθει
έστω κι ’ένας-για δεῖγμα;
ΑΛΛΑ μήπως ἐφαρμοστηκε ἡ περί...
«ἀναὸολῆς τῶν συλλήψεων» (Σ.Σ.; τί
ώραίαέκφρασηῑ ἀναὸολή τῶν συλλήψεων...) θεωρία τοῦ Ken/011100013; 'O κ.
Παπαγεωργίου ὑποστηρίζειῑ ναί. Λέει,
δηλαδή;
«Ἐν προκειμένω (...) ὁ μέν ὁιευθυντής Σακκέτος ἐπεσήμανε τέσσαρα
- τοιαῦτα ἄτομα τά ὁποῖα καί συνέλαὅεν ἀργότερον, οἱ ὸέ τῆς ΥΓΑ ἄνὸρες
ἐπεσήμανον ἄλλα τέσσαρα περί ὧν
κατέθεσαν σχετικῶς τόσον κατά τήν
ὁικαστικήν ἀνάκρισιν, ὅσον καί εἰς
τήν ΒΔΕ. (’Ένορκον Διοικητικήν
Ἐξέτασιν) τοῦ Βασιλάκη Σπ.»

ΠΟΙΟΙ εἶναι οἱ 4 πού συνελήφθησαν
ΠΟΙΑ εἶναι ἡ πραγματικότητα;

Δέν γνωρίζετε ὅτι καταδικαστι]κοιν ΟΕ
1'/- μῆνες φυλακή για «θρασύτητα» (καί
μόνο) οἱ τρεῖς (6 Ροϊδοδῆμος ϊὲθηκε
«ὑπο τήν ἐπίόλεψη κοινωνικης λΕῑῒΟυργοῦ», γιατί εἰναι ἀνήλικος) ἐπειδί] ἐπηεθηκαν ἐναντίον ἐνος φωτογραφου Οῖήν

ἀπό τόν κ. Σακκέτο; Μᾶς τό λέει 0' ἄλλο
σημεῖο 6 κ. ΠαπαγΗεωργίουε
« Ἀργότερον, ὑπό τοῦ ’.Αστυν Δίντοῦ
Σακκέτου Γ. ἀνεγνωρίσθηοαν καί
συνελήφθησαν ΩΣ ΜΕΤΑΣΧΟΝΊἘΣ
(2.2.: 17 ὑπογράμμιση ὁική μοις) 51’; τά

ἐπεισόδια οἱ ΜΟΥΣΤΑΙΡΑΣ Γεώργιος,

ΓΚΟΡΟΥ

Μαρί,α

ΜΑΝΟΣ

Γεώργιος καί ΡΟΪΔΟΔΗΜΟΣ Γεώρ_ γιος (. .) Οὗτοι παρεπέμφθησαν 51’;
τήν Δικαιοσύνην καταδικασθέντες 51’;

ὁιαφόρουςποινάς.
.
ΩΣΤΙΞ ἐτσι, λοιπον, κ. Α’ ὑπαρχηγέ τῆς
Ἀστυνομίας; «Ἀνεγνωρίσθησαν καί
συνελήφθησαν ὡς μετασχόντες εἰς τα
ἐπεισόδια» οἱ 4, ἤ πιαοτηκαν πρός 16 τέλος τής πορείας, στήν 666 ΠΑΝΙΞΠΙΣΤΗΜΙΟΥ για 2YI‘KEKPIMENO περιστατικο;

ὅτι θά ὁιαλυθοῦν, ἀλλά μιά ὁαάόᾱ
συνέχισε πρός τό Πανεπιστήμιθ EMF!-

εκαναν ἐπίθεση σέ 010710 πού κρατοῦσε φωτογραφική μηχανή. ΣΤΟ 0)]μεῖο αὐτό συλλάόαμε τούς κατηγορουμένους ἀπό τούς ὁποίους ﬂQwTO-

010101305 6 M0v0101"90‘;» («EH/WA».
19—12-76)
,

ΜΗΙἹΩΣ δέν θυμαται ὅτι στή ὃικη ὁ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ

TOY

ὑπαστυνὸμος

Τζούόελος κατέθεσε ὅτι «δέν θυμᾶῑαι νά
ειδε τούς κατηγορουμένους στήν συγκεῒ -

τρωση» (!) καί 6 εἰσαγγελεύς κ. Δὲνερης
εἰπε σαφέστατα ὅτι οἱ κατηγορούμενοι
ΤΕΛΕΣΑΝ καί ΑΛΛΑ ἀδικήματα ἀλλὰ
«ἡ ὑποθεση δέν εἶναι τῆς παρούσης Οτι,-

Υμῆς >>
ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ὅμως, καί οἱ ἄλλοι 4 πού
ἐπησημανθηκαν ἀπο τή Γενικη Ασφὰλεια. Ποιοί εἷναι; Παλι 6 κ. ΠαπαΥΕωΩ·
γίου λέει;

«Παραλλήλως ἀξιωματικοί τῆς ΥΓΑ
(Γενική Ἀσφάλεια) 57150177151101! ὡς
φυσικούς καί ἠθικούς αὐτουργούς
τούς MIXA/lO/IIAKON Νικόλαον,

ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΟΝ Αντώνιον, ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΝ Νικόλαον και ΚΑΛΕΝΤΖΗΝ Ἀριστοτέλην καί ουτω
ὑπεόοήθησαν θετικῶς τό ἔργον τόσον
τῆς τακτικῆς ἀνακρίσεως ὅσον καί
τῆςὁιοικητικῆςἐξετάσεως»

ΜΙ-ΙΓΙΩΣ κανει παλι λάθος 6 κ. Παπαγεωργίου; Κατ’ ἀρχήν οι 4 εἶναι.. 3 —

τόν Καλλέντζη λογω τῆς... «ἀναῧολῆς
ζητᾶνε ἀκομαί
τῆς συλλήψεως» τόν
(’O K0vov1006; γάρ...) Ἀλλά καί αύτούς τούς τρεῖς δέν τούς ἀναγνώρισαν οἱ
παθόντες (καί ἄλλοι) δημοσιογραφοι
ἀπο τήν πρώτη στιγμή; Καί δέν δημοσιεύθηκαν τά ὀνόματα τους (καί φωτογραφίες) στίς ἐφημερίδες Καί εἶναι δυνατό να ὑποστηρίζει 6 ὑπαρχηγός τῆς
Ἀστυνομίας 006090 611 ἡ κατ’ αὐτόν
τόν ἀναδρομικό τρόπο ἐπισήμανση τῶν
τριῶν-τεσσάρων φασιστῶν ἀποτελεῖ
«θετική όοήθεια» οτό ἐργο «τῆς τακτικῆς
ἀνακρίσεως καί τῆς διοικητικῆς ἐξετασεως»; Χώρια, ὅτι οἱ κ.κ. αὐτοί ἀστυνομικοί τῆς ΥΓΑ, δέν ἐπενέόησαν> καί τόσο

ἐγκαιρα στούς ξυλοδαρμούς
αὐτοφώρῳ σύλληψιν» δέν
λογωκανονισμοῦ...
ΚΑΙ τά συμπεράσματα;
«Συμμετοχή ἀστυνομικῶν
τροπα ὁέν προέκυψεν (...)

- για «ἐπ’
συζητᾱμε,

51’; τά ἔκΤά καταγ-

γελόμενα περί ἀνεκτικότητος τῶιι
ἀστυνομικῶν ἔναντι τῶν ἐκτραπέντων
ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ δυνατόν (Σ.Σ.· οἱ
ὑπογραμμίσεις ὁικές μας) νά 571165—
60110601311. Συλλήψεις τῶν ὁραστῶν

«Κατά 11711 ἐκτέλεσιν τῶν καθηκόντων
των τινές τῶν ὑπαλληλων 65’11 ἐξετέλεσαν,

ἴσως,

ταῦτα μετά

ι’ὁειίιὸους

τρόπου, λόγῳ ἀὸυναμιάς ἐκ τῶν
περιστάσεων, οὐδέποτε ὅμως ἐκ προθέσεως 1’7 ἀμελείας 61’ ὅ καί ’ὸέν ἐκληθησαν εἰς ἀπολογίαν»
0 11. BA2IAAKI-l2 ὑπερὸαλλει, νομί-

6511 1710 6111101611 110 ἐνεργηθοῡν, ὁιότι
τά ἐπεισόὸια ἐλάμὸανον χώραν εἰς
περιὸάλλον ἐξημμένων πνευμάτων
καί ἠλεκτρισμένης ἀτμοσφαίρας, ἐν·
τός 65’ πυκνοῦ πλήθους, ἔνθα οἱ μέν
ὁράσται εἶχον 11711 εὐχέρειαν 117; ἀμέ-

«καλά 1013 κάνανε» 6 41/1111]; 8A2!ΛΑΚΗΣ Σπυρίὸων ἀποφαίνεται εἰς
τό πόρισμα του ὅτι ὸέν ἐπείσθη περί
117; 600171611710; 117; καταγγελίας. 61'
ὅ καί ὁέν 1611 ἐκάλεσεν εἰς ’ἀπολο-

γίαν» (Παπαγεωργιόυ ).

μή ῖδεωδες έκεῖνο 16 πρωινό στό A’ Νε-

KAI 16 αποκορύφωμαῑ
«K0161 ὸημοσιογραφικην ἐκὸοχην
(2.2.: μά ὑπῆρξε καί... ἄλλη ἐκὸοχή,’)

σου ἀναμίξεως 51’; αὐτό, ἐνῶ οἱ ἀστυ-

κροταφεῖο ἀπό ἀστυνομικής πλευρᾶς
Τώρα, 600 για 16 αλλο θέμα, πῶς δη-

ἀστυνομικοί συνέπραξαν μετά τῶν
ἐξτρεμιστῶν εἰς τά έκτροπα. Τοιαύτη

νομικοί μετά δυσχερείας καί 11111615νων ἐπετύγχανον νά ὸιεισὸύσουν καί
νά προσφέρουν προστασίαν εἰς τά
θύματα. Προφανῶς 17 τοιαύτη ἀδυναμία ἀμέσου ἐπεμόάσεως 117; Ἀστυνομίας ἐξελήφθη εἰς ἐνίας περιπτώσεις,
ὡς ἀνοχη»
ΕΔΩ τουλαχιστον ὑπάρχει καί μια «λο-

λαδή ὅρήκε ὅτι δέν ὑπάρχει πρόθεση ἤ
ἀμέλεια (στίς «περιπτώσεις τινές» πού
δέν έκαναν κατα... ίδεὼδη τρόπο τό καθῆκον τους οἱ ἀοτυνομικοί) αφοῦ... δέν
τούς καλεσε σέ ἀπολογία, αὐτό εἶναι 010
ἱστορία πού μόνο 6 κ. Βασιλακης ξέρει...
Φαίνεται ὅμως, ὅτι ἔχει τέτοιες μαντικές
ἱκανότητες. Τό δεδαιώνει κι ἄλλο περι-

κατηγορία οὐδαμόθεν ἑπιόεὸαιοῦται
καί, συνεπῶς, ἐλέγχεται ὡς (ὶὸάσιμος
καί ἄδικος. ΟΥΔΕΙΣ κατήγγειλε συμμετοχήν ἀστυνομικῶν εἴτε εἰς κακο710117051; ὁημοσιογράφων (...) εἴτε 51’;
τήν ρίψιν συνθημάτων, εἴτε 51’; την
πορείαν. ’Ένιαι φωτογραᾳίαι 511010—

γική ἐπεξεργασία>>ῑ σ“ ἕνα τέτοιο κλίμα

01011116:

ζουμε. Εἶναι δυνατό να έγινε κατι 16...

«Διά τό καταγγελθέν, 15716 δημοσιο-

πού... δέν μποροῠσαν να γίνουν συλλήψεις, πῶς να προκύψει συμμετοχή ἀστυνομικῶν στα ἐ’κτροπα καί να 57116560111)—
θεῖὴ ανεκτικότητα τους;

γράφου, ὅτι ὁ ἀρχιφύλαξ 117; T90—
χαίας T. 55 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ἐξεφράσθη περί 1013 κακοποιη-

ΑΛΛΩΣΤΙΞ, ὅπως λέει κι 6 κ. Βασιλα-

θέντος κατά τά ἐπεισόδια ΔΗΜΗ-

κηςῑ

TPIOY Μιχαηλ ὁιά 117;' φράσεως

’

,

-

’ ἰ

ν’

'

~

Λιανέρης καί Γυφτάκης. Δυό ἀνακριτές πού τόλμησιιν ὅ,τι ἡ Ἀστυνομία καί
ἄλλοι 65v ἔκαμναν χρόνια τώρα.· ἔφοὸο στό ἄντρο τῆς φασιστικῆς ὀργάνωσης
«417 Αὐγούστου». Θά ὁλοκληρώσουν τό τεράστιο ἔργο πού ἀνέλαὸαν,·

Λάθαμε καί δημοσιεύουμε (χωρίς σχόλια - για λόγους τιού
εὐκολα καταλαθαίνει κανείς)
τίς Παρακατω έΠιστολές 0116 τή
Θεσσαλονίκη για τήν «4η Αὐγούστου» B. Ἑλλαδας;
«κ. Δι ευθυντα,

εἰς 16 περιοδικόν «ANTI» (1511χος 63. 2066010\1 22/1/77) δια6000 μέ έκπληξή μου 16 ὄνομα
μου μεταξύ τιῑιν «αημαινόντιιιν
στελῆςιῑιν» τῆς «4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ» (στήλη 20, στίχος 26).
20; πληροφοριῖ) 611:
Πριῖιτονι Οὐδέποτε ὑπὴρξα ἢ εἷμαι μέλος οίασδήποτε πολιτικῆς

ὀργανώσεως ἤ κόμματος ἦ κινήσεως, οίασδήποτε ἀποχρὼσεως,
ούτε τ’ἠς «4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ»,
πολύ περισσότερον δέ «σημαῖνον
στέλεχος» αὐτῆς.
Δεύτερον; Νομίζω ὅτι καποιος
θα 57195715 να συστήση 016v εύ1160110010 συνεργατη σας, πρίν
δημοσιεύση ὁποιοδήποτε ὄνομα
ἀόασανίστιιις, να διασταυριῖιση
καί να ελέγξη τα στόιχεῖα 1011
πληροᾳοριοδότη του. Διότι 16
λιγιῖιτερο κακό πού μπορεῖ να
προξενήση στό περιοδικό σας, είναι να 00; δίνη ,ιιια θέση 0V0Ιιιεσα στόν «κίτρινο» τύπο.
Πιστεύω ὅτι ἡ παρούσα θα δημο-

νίσασαι ΣΚΟΠΙΜΩΣ (ἰστυνομικούς

ἐν στολῇ πλησίον πορευομένων 610ὁηλωτῶν καί ὁὸηγήσασαι ὡς ἐκ τούτου εἰς ἐσφαλμένας διατυπώσεις,
ἀναφέρονται εἰς ἐκτάκτους μετακινησεις ἀστυνομικῶν ὀργάνων» (2.2.:
ὑπογράμμιση ὸικιῘ μας). ,
KI EHEITA 0710901105 πῶς γίνονται οἱ

Ἠ «έφοδος» στα γραφεῖα τῆς «4ης Αὐγούστου», χαρακτηρίοτηκε 0116 Πολλούς σαν 10 11911110 αποφασιοτικο Θῆμα για
τό ξήλωμα τοῡ Παρακρατους. Εἶναις
ὈΠωσδηι-ιοτε, ἡ «4Α» μπορεῖ να γίνει 16 «κλειδὶ» για να
ανοίξει ἠ Πόρτα τοὺ τόσο γνωστοῦ «αγνωστου» Παρακρατους.
.
Δέν εἶναι τυχαία η «αντικατασταση» τοῡ Πλεύρη, οὐτε τυχαῑες εἶναι 0'1 «αιτοκαλύψεις» Νικολαίδη ἤ οἱ αλλαγές στα
Παραρτημα Θεσσαλονίκης, ὅπου 6 αρχηγός - «συνταγματαρχης» εἶναι 0 N. Καζανας, Πολιτικός μηχανικός.
Τό «ANTI» δημοσίευσε Πολύ Προσφατα ένα ατιοκαλυτιτικὸ
ρει-ιορταζ για τήν 4Α καί τα «Παρακλαδια της». Σήμερα, Θέλουμε - μέ τήν εὐκαιρία τῆς «έφοδου» - να Θυμίσουμε
αΠλα, 6110 γραμματέας τοῦ ὙΠ. Δημ. Ταξεως κ. Μπαλκος,
οτίς ι-ιολυσυζητημένες έκεῑνες δηλώσεις του (“Ιούνης ’75)
για τίς οργανωσεις «τῶν δύο ἄκρων» αναφερόταν μέ δυο
λόγια στήν αιτό τό 1960 Πασίγνωστη αὐτή φασιστική ὀργανωοη. “Ἐλεγε; «“Κόμμα Ὲθνικής Πρωτοι-ιορείας 4ης Αὐγούστου’“. Πρόκειται Περί νομίμου κόμματος, δια τήν λειτουργίαν τοῦ οτιοίου έχει κατατεθεῖ ὐΠό τοῦ K. Πλεύρη
σχετική δήλωσις είς τόν ’Ἀρειον Παγον».
Τίτιοτα αλλο...

σιευθῆ 51; θέσιν ἀνάλογον τοῦ
κειμένου, σύμφωνα με’ τόν νόμον
«περί τύπου». E16‘ ἄλλως ἐπιφυλασσομαι να κινήσω τήνι νόμιμον
διαδικασίαν ἐναντίον σας.
M510 τι μής
Γαλιλαῖος Γ. Νικόλαος
ᾳοιτητής “Οδοντιατρικής»,

ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τήν 4ην
Αὐγούστου ἀνεγράφη έσφαλμένως ὅτιεῖμαιμέλος αὐτῆς.
Δηλὼ

κατηγορηματικῶς

ότι

δέν εἷμαι μέλος τῆς 4ης Αὺ·
γούστου καί οὐτε ὐιτῆρξα τιοτέ
μέλος αὐτῆς.
Δια τοῦτο ηοιῶ έκκλησιν
Πρός Ὑμας καί Πρός τήν αντικειμενικότητα τῆς ’Υμετέρας
έιτιθεωρήσεως ὅπως δημοσιεύ-

ΚύριεΔιευθυντα.
Εἰς τό έκδοθέν,τήν 22αν Ἰανουαρίου
τρέχοντος
“έτους
τεῦχος τῆς “Υμετέρας 511165111-

ρήσεως
«ANTI»

ὺιτό τήν ἐπωνυμίαν
εἰς τό αρθρον τό

σητε τήν έτιιοτολήν μου ταύτην, Πρός ατῐοκαταστασιν τῆς

ἀληθείας.
Μετ’ έκτιμήσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΪΡΑΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
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ποιοῦντες τά μικρά των ὀνόματα ἔλε-

ἀδικίες σ” αὐτό τόν κόσμο... Ἐδῶ τό
πραγμα εἶναι φῶς φαναρι; ἀκόμα καί
φωτογραφίες ἐμφανίζουν... σκοπίμως
ἀστυνομικούς καί διαδηλωτές ἀνταμα,
για να δυσφημήσουν (τούς πρώτους).
Δέν ἔχει ἀδικο δ κ. Παπαγεωργίου. Γιατί
ἀφοῠ μέσα ἀπό κείνη τήν κόλαση, πέτυχαν (αὐτοί πού πέτυχαν) να μήν ὑπαρχουν συγκλονιστικές φωτογραφίες πχ
τοῦ λυντσαρίσματος τοῦ Φατση, εῖναιΚ
δικαιολογημένη ἡ ἀπορία ποῦ ξεφύτρωσαν αὐτές οἱ λιγοστές φωτογραφίες
πού... ἀδικοῦν τούς αστυνομικούςέ Ἐκτός κι ὄιν τό «σκοπίμως» σημαίνει... φωτομονταζ, γιατί ὁμολογουμένως ἡ φράση

γον.· ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ KA/IOY
ﬂAlAIOY. AEN EINAI AYTOE»
(κατάθεσίς του σελ. [34)».

MHN ὅιαστεῖτε να ὃγαλετε... «ἐσφαλμένα συμπερασματα». 'O κ. Βασιλακης
λύνει καθε ἀπορία καί ὃαζει τα πραγματα στή θέση τους;
«Οἱ

Ἀξιωματικοί

ὁλόκληρη εἶναι καπως... δύσκολη ἀπό

Ἀξιωγιιατικοί ἐξετα-

τῆς

Ἀστννομιάς

να

ἀδυνατοῦν να ἀνταπεξέλθουν εἰς την
ἐκτέλεσιν τῶν καθηκόντων τωιι καί οἷ
κατώτεροι, θεώμενοι τούτους νά
ἀδρανοῡν».

πλευρᾶς νοήματος...
’
KATA τα ἄλλα, στό «οὐδείς κατήγγειλε»
κλπ. δέν περιλαμὸανεται ὅέόαια ὁ Φα“ τσης πού παραστατικότατα μιλᾶ;
. καί για τόν τραυματισμό του μέ
κλωτσια ἀπό ἀοτυνομικό
Ο καί για“’συμμετοχή ἀστυνομικῶν
στα (γενικότερα) έκτροπα.
ΑΛΛΩΣΤΙΞ,
λίγο - πολύ
ΟΛΟΙ
οἱ
δημοσιογραφοι - θύματα τῆς φασιοτικῆς
ἐπιθέσεως KATI ἀναφέρουν για τή
σταση (γενικα) τῶν ἀστυνομικῶν. Ἀλλα
αὐτα εἶναι ψιλά γράμματα...
,
ΠΡΙΝ κλείσουμε αὐτό τό σημεῖο ξαναδίνουμε τό λόγο στὸν κ. Βασιλακη. Ἀναφερόμενος στόν τραυματισμο τοῦ Μιχ.
Δημητρίου λέει ἀναμεσα στ’ ἄλλω
«... Δερόμενος διαρκῶς ἐπί 10 καί
πλέον μέτρα ἀπό τα προπύλαια πρός
τήν πλατεῖαν ἔξωθι τοῦ Νεκροτα·
φειόυ, κατέπεσεν ἐπί τσῦ ἐδάφους,
ὁπότε ἐποδοπάτησαν αὐτόν, τήν δέ

ἀνωτέρω

σθέντες, δέν ἀνέφερον ἐν τι] καταθέσει των ὀλιγωρίαν τῆς α’στννομικης
δυνάμεως. Ἀπεναντίας, ἐδήλωσαν ὅτι
ἅπαντες ἐπέδειξαν προθυμίαν καί ἐξ·
ετέλεσαν τα καθήκοντα των πιστῶς.
”Αλλωστε,
οὐδέποτε
παρετηρήθη

ΤΟ... καταλαὸατε; “Ιδοῡ τῶρα καί ὁ ἐπί-

λογος;
«Τό γεγονός ὅτι ὁ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ἔφθασεν εἰς τοιαύτην ψυχικήν κατάστασιιι ἐκ της κακοποιήσεώς του,
ὥστε να διαχωρίση ἑαυτόν ἀπό τήν
ἐγκόσμιον ζωήν (καταθεσίς του σελ.
133) δέν εἰναι λογικῶς δυνατόν, εἰς

τοιαύτην κατάστασιν να ἔχη τήν εύχέρειαν νά παρατηρῆ καί νά ἐνθυμηται λεπτομερείας ε’πί τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἐιι ὑπηρεσιά καί ἐν στολῇ
ἀστυνομικῶν, πραγμα τό ὁποῖον ἐνισχύει καί την ἡμετέραν ἄποψιν ὅτι οἱ
ἀστυνομικοί ύπαλληλοι ἐξετέλεσαν
κατα περιστάσεις τό καθῆκον των.
Πιθανόν νά μην ὑπῆρξαν ἰδειίιδεις αἱ
ε’,νέργειαί των, λόγω τῶν ἀπροὸλέπτων, ἴσως, γεγονότων, ὄχι ὅμως καί
κατ’ εὐθεῖαν ἀξιόμεμπτοι δι’ ὅ καί τίθειιται ὑπό ἀμφισόητησιν τά κατατεθέντα εἰς ὅάρος τῶν ,κατωτέρων
(ἰστυνομικιῖιν ὀργά νων».
ΟΠΟΙΟΣ καταλαὸε ἀς μᾶς ἐξηγήσει καί
μας...
2. Οίπυροδολισμοί.

Τέσσερεις συνεργατες τοῦ «ANTI» εἶναι αναμεσα στα Θύματσ τῶν τελευταίων ἐπιθέσεων κατα τῶν δημοσιογραφων; δ Γιαννης Φατσης, δ Νῐκος
Κακσουνακης, ὸ Γιαννης Δημαρᾱς καί ό Χρήοτος Οἰκονόμου, πού μετεῖχε στή σσνταχτική ἐπιτροπὴ τοῦ «ANTI» ὅταν πρωτοθγῆκε στή δικτα-

τορισ.
Oi 6υό πρῶτοι δουλεύουν στό «BHMA» καί στα «NEA». ὸ τρίτος στα
«NEA» καί δ τέταρτος 01'er ΕΡΤ.

’

κεφαλήν του ἐκτύπων κατ’ ἐπαναληψιν ἐπί τοῦ ἐδάφους διά τῶν χειρῶν
των μέχρι σημείου ἀπελπισίας, Τότε
τρεῖς Ἀξιωματικοί τῆς Ἀστυνομίας
οἱ Ι) · Ἀστυνομικός Διευθυντής Β’
ΣΑΚΚΕΤΟΣ Γεώργιος, 2) Ὑπαστυ-

νόμος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Ἀπόστολος καί 3) ΓΚΟΤΣΗΣ Σπυρίὸων
ἔσπευσαν πρός προστασίαν του, δηλώσαντες εἰς αὐτόν «ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ
ΘΑ

ΣΕ

Φατσης

Κακαουνακης

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΩΜΕΝ»

(κατάθεσίς του σελ. 134). Ἡ ὑπεραν-

θρωπος προσπάθεια τῶν Ἀξιωματικῶν τῆς Ἀστυνομίας, οἵτινες ἐκτύπηθησαν ὁμοίως ὑπό τῶν ἐπιτιθεμένων
κατά τοῦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ δέν ἐξησφάλισεν αὐτόν ἀπολύτως συνεχισθείσης
τῆς κακοποιήσέιίις του ἐπί ΑΡΚΕ-

TON εἰσέτι χρόνον (Σ.Σ.; ἡ ὑπογραμμισηὸικήμας).
ΑΥΤΟ θα πεῖ προστασία... Ἀλλα τα
ἀοτυνομικα ὄργανα τί’έκαναν; Ὁ κ. Βασιλακης συνεχίζειι

Δημσρᾱς

Οἰκονόμου

«Βεόαιοῡται ὅτι ό κάτοχος τού παρόντος τυγχάνει μέλος τῆς ’[νιῖιοεως Συντακτῶιι Η.Ε.Α“. Αἱ
ἀρχαί δέον ὅπως παρέχουν εἰς αὐτόν πᾶσαν νόμιμον ὸιευκόλυνσιν διά τήν ἄσκησιν τοῦ λειτουρ-

«οί ἀστυφύλακες οἱ ὁποῖοι εὑρίσκοντο πλησίον του δέν ἀπώθησαν
’τούς ἐπιτιθεμένους καί δέν ἐόοηθησαν οὔτε τούς ἀξιωματικούς εἰς τήν

ἐνέργειαν των προκειμένου νά τόν
προστατεύουν. Οὗτοι, ἀπευθυνόμενοι
πρός τούς ἐπιτιθεμένους, χρησιμο12

γήματός του».
Ὁ ΓΕΝΙΚΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
‘
«Τα ἀοτυνομικά ὄργανα ἐντέλλονται ὅπως ἐπιτρέποιιν εἰς τόν κάτοχον τοῦ παρόντος τήν ἐλευθέραν κυκλοφορίαν είς τας δημοσίας συγκειιτρώοεις καί τελετάς καί τοῦ παρέχοντι πᾶσαν νόμιμον
διευκὸλυνσινἉ»
ΟΑΡΧΗΓΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΛΚΗΣ- 0 ΑΡΧΗΙῸΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΠΟΛ ΕΩΝ
(Ἀπό τήν ταυτότητα τῶν ὁημοοιογραφιιιν - μελῶν τῆς ΕΣΗΕΑ).

ΓΙΑ τό θέμα τῶν πυροόρλισμῶν έχουν
πολλα γραφτεῖ. Ἀπό τήν Ἀστυνομία
θεωρήθηκε τό γεγονός «ἐξόχως 006aρόν», γι’ αὐτό καί τήν ἑπομένη τῶν συμ6άντων ἀνέθεσε στή Γενική Ἀσφαλεια
«ὅπως ἐνεργήση εἰδικήν ”Ενορκον Διοι,κητικήν Ἐξέτασιν κατα παντός ὑπαιτίου». Τήν ἀνέλαόε ὁ ἀστυνομικός διευθυντής B’ κ. Δημ. Λαγκαφώσης, δδποῖὲς στίς 10-1-77 ὅγαζει τό ,συμπέρα. σμα τις
«Οἱ πυροόολήσαντες (...) εἶναι κατώτεροι ἀστυνομικοί ὑπάλληλοι, ἡ δέ
ἐξακρίόωσις τῆς ταυτότητος τούτων
δέν κατέστη δυνατόν νά ἀποκαλυφθῇ
λόγω νοσηροῦ συναισθηματισμοῦ καί
κακῶς ἐννοουμένης συναδελφικῇς
ἀλληλεγγύης τῶν παρευρεθέντων
πέριξ τοῦ τάφου ἀστυνομικῶν ὑπαλλήλων καί 2) ὅτι οἴ παρευρεθέντες
κατά τήν ἐν λόγω ταφήν ἀρχιφ. Κ.
1082

ΠΟΣΟΙ αστυνομικοίπαραθρέθηκανστα γεγονότα;
O 474 ὅπως λέει ό κ. Σταματης;

O 280 ὅπως λέει διαταγή τοῡ κ. Βέρρα;
ΠΑΝΤΩΣ μερικα όνόματα εἶναι γνωστα —- ό κ. Σταματης ωφείλει να τα δώσει ΟΛΑ στή
δημοαιότητα.

Βλαχος, N. Πατσης (Β’) Θ. Φραγκος, Ν. Στέκας (ὺπαατυνόμος Α’) καί Ἀντ. “Αλεξόπου-

(13084) ΣΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΗΣ

καί

ἀστυφύλακες

Κ

1019

(21534)
Α’ΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΙΝΟΣ καί K. 679 (20213)
Α-ΒΔΟΥΛΑΣ ΜΕΙῙΑΚΛΗΣέδει να

ἐντείνουν τήν προσπαθειάν των καί
νά καταὸαλουν ι’διαιτέραν προσοχήν,
ὥστε να ἐπισημανουν τούς πυροόολήσαντες συναδέλφους των καί να
γνωστοποιήσουν τά στοιχεῖα τούτων
εἰς τήν ὑπηρεσίαν των».
ΓΙΑ τήν παραλειψή τους αὐτή οἱ 3 διώκονται πειθαρχικῶς καί —— ἀπό πλευρᾶς
,.Ἀστυνομίας- τό θέμα κλίνει. Τίποτα
ἄλλο... Πόσοι καί ΠΟΙΟΙ πυροόόλησαν,
μένει ἄγνωστο. Εὐθύνες αλλων δέν
ὑπάρχουν.
«Ἐρρίφθησαν πυροόολισμοί παρ’
ἀγνώστων ἀτόμων»,

ΤΟ πόρισμα εἶναι σαφές. ”Αλλωστέῑ
«Ὁ ἀστυνόμος Β’ ΠᾈΠΠΑΣ Χρήστος καί οἱ ὑπ’ αὐτόν ἐν στολῇ κατώτεροι ἀστυνομικοί ὑπάλληλοι, οἵτινες
εἶχον διατεθῇ ἀπό πολύ ἐνωρίς δια
τήιι φύλαξιν τοῦ χώρου τοῦ τάφου
οὐδέν ἀντελήφθησαν ἥ ἥκουσαν καθ’
ὅσον ἅμα τῇ ἐναποθέσει τοῦ1 φερέτρου ἐπί τοῦ τάφου, ἡ δύναμις αὕτη
παρελήφθη ὑπό τοῦ Ἀστυνόμου καί
ἐν τάχει ἔφθασεν εἰς τήν εἴσοδον τοῦ
Νεκροταφείου».
ΠΙΟ συγκεκριμέναῑ
O Ἡ δύναμη πού θανόρίσκόταν κοντα
στόν τάφο έγινε «ἐν τάχει» - μέ τόν
τρόπο πού προαναφέρθηκε.
O Ὁ ἀξιωματικός πού εἶχε τή γενική
ἐποπτεία δέν πλησίασε μέ τή δύναμή του
«λόγω τοῦ μεγάλου συνωστισμοῦ καί τοῦ
πλήθους τῶν πέριξ τοῦ ταφου ἀτόμων ».
Ο Ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ἀστυνομίας
δέν μπόρεσε να πλησιασει για τόν “ίδιο
η λόγο.

ΚΑΤΑ συνέπεια ποιός μποροῡσε να δεῖ
αὐτούς πού πυροὸόλησαν; Σχεδόν κανένας... Κι ὅμως, μερικοί κατι φαίνεται

πῶς εἶπανῑ

·

ΤΑ όνοματα πού έγιναν γνωατα;
O 'H αντιπροσωπεία πού μέ ἐντολή τῆς “Αστυνομικής Διευθύνσεως Ἀθηνῶν παρα6ρέθηκε;
“
- Ι. Ματαίκας, (Διευθυντής Β’), “Αντ. Σκορδᾱς, Π. Δολιανίτης (Ἀατυνομοι Α’), “ΑΘ.

ι

λος,Μ.Δημητριαδης(Β’).
- Oi έξετααθέντες and τόν κ. Παπαγεωργίου ένόρκωςτ Α. Βέρρας (Γεν Ἀστυν.
ΔΙντής), "OB. Βααιλείου, Η. ψυχογιός, Π. Μουρελατος, I.’ Ραικος, Γ. Σακκέτος (ἀστυνόμικοί διευθυντές), Θ. Μανταθᾱς, Σ. Ἀρτικόπουλος, Γ. Ραπτακης, “Αντ. Σκοὺρας, Ν. Κυρανᾱκος, Ν. Φραϊδακης, Δ. “Γζαθαρᾱς, Μ. Καραχαλιος (ἀστυνόμοι Α’), Χρ. Πανᾱς, Π.
Γιολδααέας, Γ. Χηνᾱς, Γ. Μαυραειδής, Ν. Μπαλαακας, Ἀντ. Δήμου, Π. Λιαακας (ἀστυνόμοι Β’), Χ. Ἐλευθεριανός, Π. Ταακας, Α. Πριονᾱς, K. Ντόλιας (ὑπαατυνόμος Α’) καί
M. Ἀθδουλᾱς, “Αλ. Μπουγονικολός (ᾱατυφύλοκες).
0 “Ἀλλα όνόματα;
- “Αντ. Κωναταντόρας (ὺπαατ.), Β. Σαγώνας (ὺπαστ.), Β. Μητρόπουλος (αρχιφύλα κας
τροχαῖος), Κ. “Αποατολόπουλος(αατυφύλακας),Π.Σανιᾱς (αρχιφὺλακας), M Zaxapoγιαννης (αρχιφὺλακας), Ξ. “Αμούργης, Γ. Φουοταλιερακης, A. Θανααούλας, Ν. Μπίτας,
ΙΝ. Γκίτσας, Δ. Τζικὸπουλος, Ν. Σταμέλος, Γ. Ἀγγελακης, ΒΑ. Γκούρθελος (αατυφύλακες), Γ. Ζαφείρης (ὺπαρχιφύλακας), Δ. Πιλᾶτος, Δ. “Αντωνόπουλος (ὺπαατυνόμος), Κ.
Κανὲλλος, (ὺπαρχιφύλακας), K. Κούτρας (αατυφύλακας), Σπ. Γκότσης, Δημ. Κοκκαλης,
Μάρκου, Χ. Παύλου (ἀστυνόμοι) Kill.

Ο Ὁ ἀστυᾳύλακας K. Ἀὅδουλάς, έφδέν εἶναι καί αὐτοίμεταξύ τῶιι πυροτασε 6 - 7 μ. ἀπό τόν ταφο, ἄκουσε 5 6o—
ὄολησάντων γνωρίζουν ἀσφαλῶς ἄν
λές ἀπό αὐτόματο καί «μετα παροδον
ὄχι ὅλους τούς πυροόολήσαντας, τουδευτερολέπτων
έρρίφθησαν
40 - 50
λάχιστον μερικούς ἐξ αὐτῶν καί τούς
περίπου πυροόολισμοί καί ὡς καλῶς
ὁποίους δέν ἀποκαλύπτουν ἐκ λόγων
διέκρινα τρεῖς χεῖρες ἦσαν ἀνυψωμέναι,
νοσηροῦ συναισθηματισμοῡ if κάκιέκρατουν περίστροφα, ἐκ τῶν ὁποίων τό
στα ἑννοουμένης συναδελφικῇς ἀλληέν εἶχε δραχεῖαν κανην καί έπυροὸόλεγγύης. Oi κατ’ αὐτόν τόν τρόπον
λουν. Τα ἀλλα δύο ἦσαν περίστροφα No,
ἐνεργήσαντες ἀστυνομικοί καί μή
38, ὅμοια μέ τα ΥΠΗΡΙΞΣΙΑΚΑ περίἔχοντες τό θάρρος νά προσέλθουν καί
στροφα. Ἐκτός τῶν ἀνωτέρω εἶδα καί
ιια καταθέσουν, ’ἐζημίωσαν ἀνεπαἄλλας χείρας ὑψωμένας, ἀλλα δέν μπονορθώτως ἴσως, τό “Αστυνομικόν Σῶροῡσα να διακρίνω τί εἴδους ὅπλα ὲκρα- “
μα».
NA κι δ κ. Λαγκαφῶοης πού κανει χιοῡτουν καί έαν ἐκράτουν τοιαῦτα. Τό ὅτι
μορ; μέσα σέ κεῖνο τόν χαλασμό κόσμου
καί αἱ ὑπόλοιποι ἀνυψωμέναι χεῖρες έκρατουν περίστροφα. τό ύποθέτω ἀπό τόν ὅπου «εἶχε καταλυθεῖ τό Σύνταγμα»
ἀριθμόν τῶν ρι φθέντων πυροδολισμῶν».
(Φατσης) τρεῖς ἀστυφύλακες πού KATl
Ο Ὀ ἀστυφύλακας Κ. ,Χποοτολό- εἶπαν ἀπό ὅσα (μαζίμέ τόσους ἄλλους...)
πουλος (ἐκτός ὑπηρεσίαςί) ὁρέθηκε 5 μέ- εἶδαν, τιμωροῦνται γιατῖ... «ἐζημίωσαν
τρα ἀπό τόν ταφο. γιατί κουὸαλοῡσε ἕνα ἀν επ ανορθώτως τό Σῶμα» !
οτεφανιέ “Ἀκουσε, λοιπόν, 30 πυροδολι- ΥΠΑΡΧΕΙ καί κατι ἀλλος ὁ ἀστυνόμος
αμούς, ἀτομα πού ἐ’ριξαν «δέν ἀνεγνώρι- κ. Ἀρτικόπουλος «πού διέθετε δύναμιν
σεν», ,ἀλλα «ἀφοῡ ἐτελείωσεν ἡ ταφή έν πολιτικῇ περιδολῇ πέριξ τοῦ ταφου»
διερχόμενος πρό τοῦ ταφου περισυνέλεξε ’καί πού ὄρισκόταν 100 μέτρα μακριά,
περί τούς lS καλυκας τούς ὁποίους πήρε ἐ’χει τή γνώμη
«ἡ git/u; πυροόολισμιῖιν δέν ήτο
μαζί του καί οί ὁποῖοι ἦσαν καλυκες
προσχεδιασμένη, θα ἐγένετο δέ ἀρχή
περιοτρόηοι· Νο 38, ὅμοιοι πρός τούς
ὑπό ἑνός, ἐνδεχομένως, ἀστυνομικοῡ,
χρησιμοποιουμένους εἰς τα ὑπηρεσιακα
τόιιὁποῖονἐμιμήθησανοιάλλοι»
περίστροφα>>ῑ
’
O Ὁ ἀρχιιρύλακας Π. Σαγιάς εἶδε δυό ΚΙ ὁ κ. Λαγκαφίἷισης συμφιιινεῖότι
«οὐδείς ἀνέμενε ρίψιν πυροὸολισμῶν
ἄτομα μέ πολιτικά να πυροὸολοῡν ἀλλα
κατα τήν ὥρα ν τῇς ταφῆς».
ἐπειδή νόμιζε ὅτι ἦταν ἀστυνομικοί «δέν
’έκανε καμμίαν ἐνέργειαν». Για τόν ἕναν ANEEAPTHTA μέ τό ὅτι ἡ ρίψη πυρολέει, ὅτι «ἦταν ἡλικίας 30 περίπου ἐτῶν, 6ολισμῶν σέ κηδεία ἀξιωματικοί) (ἔστω
μέ κοντα γένια καί μπλέ καμπαρντίνα» καί ἀπότακτου) εἶναι μαλλον κανόνας,
καί κρατοῡσε ὑπηρεσιακό περίστροφο. τωρα καταλαὸαίνουμε γιατί δέν πιαοτηκαν αὐτοί πού πυροὸόλησαν, ένιῖι... πιαΔέν τόν ἀναγνιὶ)ρισε. ..
ΠΡΟΚΙΞΙΤΑΙ για τούς τρεῖς πού τιμωρή- οτηκαν ὅλοι ὅσοι «ἐδιαιοπραγησαν-κατ
ἀντιφρονούντιιπι» ὅπως ΑΚΡΙΒΩΣ ἀνω,
θηκανέπειδήῑ
μένονταν - κατα τίς πληροφορίες τῆς Γε«... εὑρέθησαν ἐγγύτατα τοῦ τάφον,
ὡς καί ἕτεροι ιὶστυνομικοί μή ἐπιση- νικής “Ασφαλείας-να γίνει...Διι(ιιι(·)έντες καί μή ἐξετασθέντες, ἐάν KAI για να κλείσουμε μέ τούς πυροὸολι13

σμούςῑ στήν ἔκθεση τοῦ κ.
γίου (ll/1) ἀναφέρεται κι
’ρας (ἀστυνόμος B’ κ. Ἀντ.
νομίζουμε δέν μνημονεύεται
τοῦ κ. Λαγκαφῶση (10/1)
κυψε στό μεταξύ διαστημαῑ

Πάπαγεωρι
ένας μαρτυΔῆμος) πού
στήν έκθεση
— θα προέ-

«... “Ενῶ έπέστρεφα οτην δύναμίν μου
αντελῇφθην τό ὑψηλόν ἄτομον που
προανέφερα μέ πολλούς ἀλλους καί

ἐπειδη ’συμπέρανα ότι αὐτός πρωτοστατεῖ τοῡ έκανα παρατήρησι. 'O εἰρημένος

«Ὁ Ἀστυνόμος Β’ ΔΗΜΟΣ Ἀ ντ. λέει - παρακολούθησεν ἐν στολῇ τήν·
ἐκφοράν καί εὑρεθείς παρά τό χεῖλος
τοῦ τάφου (Σ.Σ.; να πού όρέθηκε κι
ἕνας τόσο κοντα...) καθ’ δ’λην τήν

διαδικασίαν τοῦ ἐνταφιασμοῦ, κατα- .
θέτει ὅτι ἤκουσε τούς πυροὸολισμούς, ,
οὐδένα ὅμως τῶν δραστῶν ἠδυνήθη
νά ἀναγνωρίση, τό μέν διότι οῦτοι
εὑρίσκοντο ὄπισθεν τοῦ τείχους τό
ὁποῖον ἐσχηματιζε τό πέριξ τοῦ τάφου πυκνόν πλῇθος, τό δέ διότι ἐπεκράτει σύγχυσις ἐκ τῶν κραυγῶν, τῶν
ἀσματων, τῶν χειροκροτημάτων καί
τῶν λοιπῶν ἐντόνων ἐκδηλώσεων».
(Σ.Σ.; για τούς ἴδιους λόγους ἀκριόῶς

πού δέν ἀντελήφθησαν τίποτα καί

εὐθύς αμέαως ΕΚΙΝΗΘΗ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΩΣ
ἐναντίον
μου,
πλην παρεμθόντος
τοῦ

ἀστυνόμοι]

αοτυφυλακων

Γιολδασέα

Σὺμφωνα, λοιπόν, μέ πληροφο-

ρίες εἶπε στόν ανακριτή ὅτι
ὑπῆρχον καί ἄνδρες τῆς Ὑπηρεαίας Πληροφοριῶν κοντα πού

πρέπει λογικὰ να εἶδαν, να ξέρουν...
3. Ἡ διαδήλωση.
Ἡ Ἀστυνομία «οὐδεμίαν εἶχεν έκ τῶν
προτέρων πληροφορίαν περί προθέσεως
τῶν συγκεντρωθέντων εἰς τό Νεκροταφεῖον, ὅπως πραγματοποιήσουν πορείαν
πρός οἱονδήποτε σημεῖον τῆς πόλεως»
(ὅπως καί για τούς πυροόολισμούς) αν
καί γνῶριζε ὅτι «έπρόκειτο νά συγκεντρωθοῡν περί τα 5.000 άτομα κατα τό
πλεῖστον ὲν συντάξει καί έν ἐνεργείᾳ
ἀστυνομικοί, ὅτι δέ έρρίπτοντο ἀντικομμουνιστικα καί ἀντικυδερνητικα συνθήματα καί ὅτι δέν ἀπεπέμποντο διαίως ἐκ
τοῦ χώρου τυχόν ἀντιφρονοῡντες>>1 Τό
πληροφορεῖται τήν ὥρα τῆς νεκρώσιμης
ἀκολουθίας, μετακινεῖ δύναμεις καί μηχανοκίνητα καί δίνει δδηγίεςῑ
«εἰς τούς τομεάρχας ὅπως ἐνεργήσουν

ἀποτελέσματικῶς, δι’ ῇπίων κατ’ ἀρχήν μέσων πρός ματαίωσιν τῇς τοιαύτης ἐκδηλώσεως».
ΕΤΣΙ αρχισε ἡ παρανομη φασιστική
διαδήλωση;
,«Μετά τήν λῇψιν τῇςκηδειάς καί τήν
ἀποχώρησιν πρός διαφόρους κατευθύνσεις τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τῶν
συγκεντρωθέντων,

1500

περίπου

ἄτομα συνεκρότησαν ἑνιαίαν μάζαν
καί ἔρριψαν τό σύνθημα «Σιωπηλή
πορειά στή Βουλή» (Σ.Σ.; ἄραγε τό
εἶπαν... σιωπηλα,·“)
ΣΤΙ-ΙΝ Ἀναπαύσεως τούς ἐλέχθη ὅτι εἷναι ἀπαγορευμένη ἡ πορεία, αλλα;

ιιι

διαφόρουςκατευθύνσεις»

ΕΔΩ πια τό κακό παραγίνεταιῑ οἱ κινούμενοι. μέχρι στιγμῆς, «κυρίως ἐπί τῶν
πεζοδρομίωι», ἀλλάζουν — ἄν καί μόλις
150 - τακτική Κινουνται τωρα, «δια

καί τινων

ιἰπανεχώρησε.

“Επειδη

φοθουμην ότι καί έντός τοῦ πρόαυλιόυ
ed έλαμθανε χώραν παρόμοιον ἐπεισόδιον, διέταξα τόν ἀστυνόμον Γιολδαοέα
va’ μεταθῇ είς τό προαύλιον τοῡ ναοῡ
καί νό λα’θη θέσιν μετα τῆς δυνάμεως

του, ΟΓΙΙΣΘΕΝ τοῡ πλήθους. Ἀργότε-

ιιέσου τῶν o)111101111v κινουιιενων η εσταθμευμένων» καί. «διά τῶν παρόδων»
φθανουν στόν «”Αγνιιιστο»1 ”Ετσι, λοιπόν, έγιναν κ. Παπαγειιιργίου- τά πραγματα; Καί αν ἀκόμα σάς τά είπαν έτσι,

ἐσεῖς πῶς τα δέχεστε καί τά προσυπογράφετε

ρον ὲπληροφορήθην από τόν ἀστυνό-

Ο Ποια... σταθμευμένα ὀχήματα στήν
μον κ. Γιολδασέα ότι καί ό δημοσιογραφος K. Ἰωάννης Φατσης εὑρισκόμενος
έντός τοῦ πλήθους ἐδέχθη ἐπίθεσιν καί
ότι ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ τους (ΣΣ.· τοῦ Γιολδα-

σέα, δηλαδή...) απεμακρύνθη έκ τοῦ
συγκεντρωμένου πλήθους καί ἐφυγαδεύθη ἐκεῖθεν διό τῆς ἐξόδου τῆς ευρισκομένης έπίτῇς όδοῡ Ἡλιουπόλεως».
(“Από ·τήν καταθεση οτόν ανακριτή

οἱ. .. πίσωί)

MONO πού τῶρα δέν γίνεται πια προανακριση ἦ διοικητική έξέταση. Γίνεται
τακτική ἀνακριαη. Κι δ κ. Δῆμος ὅρισκόταν « εἰς τό χεῖλος τοῦ τάφου...»

πιτρέπτους χειρονομίας κατα τοῦ
Μεγάρου τῇς Βουλῇς διελύθη ύπό
τῶιι ἀστυνομικῶν δυνάμεων πρός

τοῦ αστυνόμου Γ. Σακκέτου. 0'1 ὐπογραμμίσεις δικές μσς).

Ἀμαλίαςς
Ο Ἀλλά καί ποια κινούμενα, ἀφοῠ ἡ
ἀρκετά μεγάλη ἀστυνομική δύναμη (ἴσως
ῖσάριθμη τῶν διαδηλιιιτῶν) εἶχε παραταχθεῖ ΚΑΘΙΞΤΑ στόν δρόμο (“Αμαλίας)
καί τόν έκλινε;
Ο Καί για ποιές... παρόδους μάς λέτε;

Ἔχει παρόδους ἡ “Αμαλίας ἀπό τήν
πλευρά τοῦ Ζαππείους
ΓΙΑΤΙ δέν λέτε τά πράγματα ὅπως ’έγιναν; Ἠ «σιωπηλή πορεία» μέ ἀντικαθεστωτικά κ.α. (ὑδριστικά) συνθήματα έφ-

«ἡ Ἀστυνομική δύναμις δέν κατώρθωσε νά συγκρατήση τούτους, λόγω
καί τῇς ι’διομορφίας (κατωφερειάς)
τοῦ ἐκεῖ χώρου δι’ ὅν λόγον ἐξηναγκάσθη ιιά συμπτυχθῇ εἰς τήιι διασταύρωσιν
τῶιι
ὁδῶν
Διακού- Ἰλισσοῦ ἔνθα καί ἐσχημάτισε φράγμα».
ΛΟΓΩ... ἐδάφους, λοιπόν, ἡ «σιωπηλή
πορεία» (Σ.Σ; μέ τα πιό χυδαῖα συνθήματα - πέρα τῶν φασιστικῶν - πού
ἀκούστηκαν στούς δρόμους) προχωρεῖ.
«01 περισσότεροι τῶν πορευομένων,

υποχρεώθηκαν

νά

κατευθυνθοῦν

πρόςΙ τήν Λεωφόρον Ἰλισσοῦ, πλην
ὅμως, ὁιιάς ἐξ εύαρίθμων ατόιιων,

ἐπωφελουμένη τῇς κινήσεως ὀχημάτων, κατώρθωσε νά διαρρεύση πρός
τήν ὁδόν Διακου καί νά πορευθῇ κυρίως ἐπί τῶν- πεζοδρομίων (Σ.Σ..ἷ κυρίωςί) πρός τήν Λεωφόρον Ἀμαλιάς.
Ἡ δύναμις ἀνασυνταχθεῖσα ἐκινήθη
δία τῇς Λεωφόρου Ἀμαλιάς καί
ἔλαόε θέσιν ἔναντι τῇς εἰσόδου τοῦ
Ζαππείου ἔνθα συνηνώθη μετά δυναμεως ὑπό τόν Ἀστυν. Δίντήν MOY—
PE/IATON Παν. καί δυνάμεων
Μ.Α.Ἱ“. ὑπό τόν Ἀστυν.’ Δίντήν WY!
XOFION Ἠλίαν. Μικρα ὁμας διαδηλωτῶν, 150 περίπου ἀτόμων, κατώρθωσε νά προωθηθῇ τό μέν δια μέσου
τῶν ὀχημάτων (κινουμένων ή ἐσταθμευμένων) τό δέ διά τῶν παρόδων
καί να φθαση εἰς τόν πρό τοῦ Μ.Α.Σ.
(Μνημείου

Ἀγνώστου

Στρατιιίιτου)

τασε στό διπλό (κρανοφόροι καί μή) τεῖχος τῶν ἀστυνομικιῖιν καί σέ λίγα δευτε-

ρόλεπτα τό πέρασε σάν... χαρτινοέ Καί
τότε έγινε - ὅπως ἔγραψαν καί οἱ ἐφημερίδες — ἕνα θέαμα κιιιμικοτραγικό.
Ἀστυνομικοί καί κραυγαζσντες διαδηλωτές

έτρεχαν

’,Αγνωστο

ὁπου

πλαι - πλαι

πρός

τόν

πρῶτα

έὸρισαν

τή

Βουλή (κατατέθηκε καί σχετική ἐπερώτηση) καί ιιετά εἶπαν τόν Εθνικό
’Υμνο...

ΦΥΣΙΚΑ, οὔτε ἐδιῖι ὑπάρχουν εὐθύνες,
«Τά ληφθέντα μέτρα διά τήν παρεμπόδισιν τῶν πορενομένιιιν διαδηλῶτῶιι ιἰπῇρξαν σχετικῶς ίκανοποιητικά. Ἡ μή ἐπίτευξις τοῦ ἀπολύτου
ὀφείλεται εἰς τούς προεκτεθέντας
δυσμενεῖς παράγοντας (Σ.Σ.; τήιι ἰσο-

δύναμη παρουσία ἀστυνομικῶν διαδηλωτῶν, προφανῶς ἐννοεῖ) καί
πλέον αὐτῶν, εἰς τά ἐκ τῇς κυκλοφορίας ὀχημάτων δημιουργηθέντα ἐμπόδια».
ΑΠΟ τήν Πόλη ἔρχομαι...
ΕΤΣΙ, (καί μέ τήν προσθήκη ὅτι «ἡ
Ἀστυνομική Δίνση Ἀθηνῶν (...) έδει. ἤ

εἶχε προὸλέψει τήν διάθεσιν μεγαλυτέρας έν στολή δυνάμεως εις τό προαύλιον

τοῦ Νεκροταφείου καθώς καί εις τήν
διάθεσιν ἀστυνομικῶν έν πολιτική περιδολῇ είς τόν χῶρον τοῦ τάφου», ἀλλα
ὑπάρχουν γι’ αὐτό «ι’σχυρα έλαφρυντικα») έκλεισε για τήν “Αστυνομία ἡ ὑπόθεση τῶν γεγονότων τῆς. κηδείας τοῦ
Μαλλιου.

χῶρον, ἔνθα ἀφοῦ ἔψαλλε τόν Ἐθνικόν Ύμνον καί προέόη εἰς ἐνίας ἀνε
“Αλλα για τήν τακτική ανακριση
τώρα ανοιξε...

Ο ΡΙΞΠΟΡΤΙΞΡ

Η ΕΚΘΙΞΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
Για τά γεγονότα έχει κανει έκθεση καί ό Καραθανάσης. Καί
λέει πολλα καί ένδιαφέροντα, μέ«κορυφαῑο σημεῑο» τήν «πληροφορία» 011 καποιος... δημοσιογραφος έδωσε τό «έναυσμα»
για τίς θιαιοπραγίεςί Δημοσιεύουμε - για πρώτη φορα - όλόκληρο τό κείμενα αὐτῆς τῆς έκθεσης πού ἀγνοοῦσε - ὅπως
φανηκε καί στή Βουλή - ό κ. Σταματης, ἀν καί έχει κοινοποιηθεῑ στό ύπουργεῑο του. Καί σημειώνουμε Eva ἀκόμη ένδιαφέρον σημεῑοῑτα... πολλα όνόματα πού περιέχει.

—___J

ΥΠΟΔΙΝΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 32111 Φ. 680/10
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Ἐν Ἀθήναις τῇ 17η Δεκεμθρίου 1976
ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚὲ-ιΞΤΞῖΕΞἘΥΝΣΙΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΜΑ; ἓηδείεὲλδολοφονηθέντος τέως “Αοτυνόμου Α’ ΜΑΛΛΙΟΥ
υαγγ ου
Ἀναφέρομεν, περί τοῦ έν θέματι ἀντικειμένου, τά κάτωθε
-1, Τήν 11ην ὥραν τῆς 16.12.1976. έκ τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ Ἀγίων
Θεοδώρων Α’ Νεκροταφείου Ἀθηνῶν, ἐγένετο 1'1 κηδεία τοῦ ώς

ἀνω έ.ἀ. Ἀστυνόμου.
.
2. K01' αὐτήν παρέστησαν περί τάς (3.000) ἀτομα, μεταξύ τῶν
ὁποίων καί ἀριθμός συνταξιούχων καί έν ένεργεία Ἀστυνομικῶν

παντός θαθμοῦ.
3. Ἠ “ΥποδΙνσις ήμῶν, κατόπιν τῆς ὐπ’ ἀριθ. 37/15.12.1976 Διαταγῆς Ὑμῶν, έξέδωσε τήν ὑπ’ αριθ. 44187 Φ.92112(61Α’ ἀπό
15.12.1976 διαταγήν, δι’ ἧς διέθεσεν ἀφ’ ένός δύναμιν έν στολῇ έξ
ένός Ἀστυνόμου Α’, δύο “Αστυνόμων Β’, τεσσάρων Ὑπαοτυνόμων,
τεσσάρων “Αρχιφυλάκων καί ὁγδοήκοντα “Αστυφυλακων εἰς τήν
διασταύρωσιν τών όδῶν Τριθωνιανοῡ-Μάρκου Μπότσαρη, ὑπό τήν
έποπτείαν τοῦ “Αστυνομικοῦ ΔΙντοῦ B' K. ZAKKETOY Γεωργίου καί
ἀφ’ ἑτέρου, έτέραν δύναμιν έν πολιτικῇ περιθολῇ, διά τήν πρόλη-

ψιν έκνόμων εἰς θάρος τῆς Δημοσίας Ἀσφαλείας ένεργειών, έκ
τεσσάρων “Υπαστυνόμων καί έξήκοντα “Αστυφυλακων, ὐι-ιό τόν
παρ’ ἡμῖν Ἀστυνόμον Α’ κ. ΑΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΝ Σταματιον.
4. 'H εἰρημένη δύναμις, έν πολιτικῇ περιθολῇ, μεταθασα εἰς τό
Νεκροταφεῑον, διεμοιρασθη εἰς τέσσαρας όμαδας, 1'1101 ἀνα δέκα
πέντε Ἀστυφύλακας ὐπό Ὑπαστυνόμον καί ἀνεπτύχθη εἰς τά ακόλουθα σημεῖαῑ
0. Εἰς τόν πρό τών Προπυλαίων 100 Νεκροταφείου χῶρον.

6. Εἰς τήν Βορείαν πλευράν, έκτός.
γ. Εἰς τήν “Ανατολικήν πλευράν, έκτός.
δ. “Εντός τοῦ Νεκροταφείου καί εἰς τόν πρό τοῦ Ἰεροῡ Ναοῦ
“Αγίων Θεοδώρων χῶρον.
5. ‘EK τῶν περιελθουσών εἰς τήν Ὑπηρεσίαν μσς πληροφοριῶν,
εἶχεν έκτιμηθῆ, 011 10 προτιθέμενα νά παρακολουθήσωσι τήν κη-

δείαν ἀτομα, θα ἀνήρχοντο εἰς (5.000) περίπου καί 011 μεταξύ αὐτῶν, κατα τας πληροφορίας, θα ὑφίσταντο στοιχεῖα ἀνήκοντα εἰς
10v χῶρον τῆς λεγομένης ἀκρας δεξιάς, τα όποῑα θα προέθαινον
εἰς ἀντικυθερνητικας έκδηλώσεις καί (...)θα έξεδήλουν έχθρικα<.“Ι
διαθέσεις έναντίον παντός ἀντιφρονοῦντος.

6. Πραγματι, έκ τῶν ὕπερθεν εἰς ἀριθμόν (.3000) παρακολούθησαντων την κηδείαν ὑπολογίζεται ὅτι τό ἤμισυ περίπου, ἦσαν
ἀτομα τοῦ προαναφερομένου χώρου.
7. Μεταξύ τῶν παρισταμένων ανεγνωρίσθησαν «ὙπουργοίΔημαρχοι» τῆς δικτατορίας, ώς καί γνωοτα στελέχη τῶν έξτρεμι-

στικών όμαδων τῆς ακρας δεξιάς, 1'1101: ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ - ΜΙΧΑΛΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ -ΣΙΩΡΗΣ - ΤΣΟΥΜΠΑΣ - ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ - ΡΙΤΣΟΣ - ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ - ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ - ΠΛΕΥΡΗΣ - ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ σύζυγος.

Ἑπίαης ἀνεγνωρίσθησαν 0'1 τέως “Αξιωματικοί τοῦ 0100100:
KOYAOYMBAKHZ- ΡΟΪΔΟΔΗΜΟΣ- ΝΙΚΑΣ- ΓΚΙΝΗΣ- ΜΠΕΚΙΑΡΗΣΞΑΝΘΑΚΟΣ- ΠΙΛΙΤΣΗΣ- ΣΟΥΛΕΛΕΣ- ΝΤΟΥΖΕΠΗΣ- ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ,
ώς καί οἱ έν συντάξει ἀνώτεροι καί ἀνώτατοι Ἀξιωματικοί τῆς
“Αστυνομίας; ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ - ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ - ΤΑΣΙΓΙΩΡΓΟΣ - ΣΑΚΕΛΛΑΡιΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟῩ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΝΤΟΝΤΟΣ - ΠΙΤΣΙΟΣ - ΛΑΔΑΣ - ΣΑΚΙΞΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΑΡΟΥΖΟΣ.
8. Εἰς τόν πρό καί περιξ τοῦ Ιεροῦ N000 χώραν, εἶχον έναποτεθη στέφανα ὐπολογισθέντα εἰς (100) περίπου, πολλα τῶν ἀποίων

περιήρχοντο εκ γνωστῶν προσώπων τοῦ δικτατορικοῦ καθεστώτος.
9. “Απ· ἀρχῆς, αἱ συγκεντρωθεῑσαι έκεῖ όμάδες τῶν ἀτόμων τοῦ
χώρου τῆς έξτρεμιστικῆς δεξιάς, παρουσίασαν έξαλλον φανατισμόν καί έντόνους μαχητικας διαθέσεις, έρριπτον δέ ρυθμικώς τα

έξης συνθήματαῑ

.

- ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟ KKE.
— O ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ KAPAMAN‘AH.
ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.
.,
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΤΗ ΛΥΣΗ ΝΑ ΔΩΣΗ O ΣΤΡΑΤΟΣ.
ΔΕΝ ΣΕ ΘΕΛΙΞΙ O ΛΑΟΣ ΠΑΡ 'TON ΤΣΑΤΣΟ ΣΟΥ KAI MHPOZ.
AMNHZTEIA.
_
E:Ω O ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.
OXI ΑΛΛΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ.
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ.
ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟΥΣ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ.
MIA ΘΗΛΕΙΑ Γ1Α ΚΑΘΕ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑ.
EPXETAl-EPXETAI.
O ΜΑΛΛΙΟΣ ZEI.
ΕΝΑΣ ΣΤΟ ΧΩΜΑ ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΏΝΑ.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ.
- ZHTQ TA ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
- ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΝΤΑΒΟ.
- ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ.
- ΠΟΥ EINAI O ΤΖΗΜΑΣ.
10.’1Ξνταῡθα, δέον να τονισθῆ ότι οὐδείς τών παρισταμένων
“Αστυνομικῶν, έν συντάξει η οὐ, έθεάθη v0 μετέχῃ τῶν ώς ἀνω
έξτρεμιστικώκ( έκδηλώοεων, μεταξύ δέ τῆς μεγάλης πλειοψηφίας

τούτων καταφανής ήτο 1'1 ἀμηχανία ἀφ’ ὅτου εὑρέθησαν έγκλωθισμένοι σχεδόν, έντός τῶν ἀνευθύνων τοιούτων στοιχείων, τινα
μάλιστα τών όποίων κατα τας διαφόρους φανστικάς έκδηλώσεις

των έχαιρέτουν K010 τόν γνωστόν ναζιστικόν τρόπον.
11. Ὲντός τοῦ Ναοῦ καί ἀφοῦ έψάλη 1'1 νεκρώσιμος ἀκολουθία,
έξεφωνήθησαν έπικήδιοι λόγοι ὑπό τῶν;
α. Χας τοῦ νεκροῦ Ἀστυνόμου.
6. ΜΙΧΑΛΟΥ, γνωστοῦ ’«Ὺπουργοῦ» τῆς Δικτατορίας.

γ. Ἀδελφοῦ τοῦ νεκροῦ Ἀστυνόμου.
δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Βασιλείου, “Υπαρχηγοῦ Ἀστυν. Πόλεων έ.ἀ.
ε. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ, δικηγόρου. “
στ. ΓΕΩΡΓΑΛΑ, γνωστοῦ «“Υπουργοῦ» τῆς Δικτατορίας.

ζ. Ἐνός ἀτόμου, ἀγνώστων εἰσέτι στοιχείων, δηλώσαντος ὅτι
έκπροσωπεῖ τήν Βααιλικήν Ἐθνικήν “Οργανωσιν.
η. Δύο ἀτόμων, ἀγνώστων εἰσέτι στοιχείων.
’Ἀπαντες έπλεξαν τό έγκώμιον τοῦ νεκροῦ καί έδωσαν πολι-

τικας προεκτασεις εἰς τήν δολοφονίαν του, εἰπόντες 011 00111
προῆλθεν ὐπό τῶν κομμουνιοτῶν κλπ.
Εἰδικώτερον ό έκ τῶν ἀνωτέρω ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ Γεώργιος, ὐπῆρξεν πλέον όξύς, τονίσας μεταξύ ἀλλων τα έξης περίπου; «Ὀ θανατος τοῦ Μαλλιου πρέπει να μάς θγαλη ἀπό τίς αὐταπάτες. 'O Μαλλιος πέθανε καί ό θάνατός του πρέπει νά μάς ἀφυπνίση τούς έθνικόφρονας. “Ἀς γίνη τό αὐμθολό μσς. Μάς προκαλοῦν, θα ἀπαντήσωμε, έαν θέλουν πόλεμο θα τόν έχουν. 01 μαχες κερδίζονται μέ
Μαλλίους καί όχι μέ Τριανταφυλλίδηδες. “Οφθαλμόν ἀντί όφθσλμοῦ καί όδόντα ἀντί όδόντος. “Από σήμερα φωτια καί τσεκούρι».
K010 τήν έκφώνησιν τῶν έπικηδείων, έντός τοῦ Ναοῦ ἠκούσθησαν κραυγαί ώς «καταρα-έκδίκησι, θα παρωμε τό αἷμα μσς

κλπ.» Ὲπίσης οἰ παριστάμενοι έχειροκρότουν τα ἰδιαίτερα σημεῖα
τῶν λόγων.
12. Μετά τό πέρας τῶν έπικηδείων τό φέρετρον τοῦ νεκροῦ
ανεσηκώθη δια μεταφορὰν εἰς τόν ταφον, περιθαλλόμενον ὐπό
έξαλλων νεαρῶν ἀτόμων, ἠκολούθησαν δέ τήν πομπήν 0'1 παριστάμενοι εἰς τήν κηδείαν, παντοτε ὅμως ὐπό-τά ακραῖα συνθήματα
τών έξτρεμιατικῶν όμαδων.
\
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13. Εἰς τόν χῶρον τοῦ τάφου, ἠκούσθησαν δημοτικά ασματα,
παιανισθέντσ ὑπό λα’ἰκοῦ συγκροτήματος, ἀγνωστον εἰσέτι ποῖος
προσεκάλεσε τοῦτο έκεῖ καί κατά τήν έναπόθεσιν τοῦ φερέτρου

ἐντός τοῦ τάφου έρρίφθησαν εἰς τόν ἀέρα περί τούς (20) πυροθο-

Σάν ἀπόδειξη τῆς «δραστηριότητας τῶν ἀστυνομικῶν» ό KI.

Παπαγεωργίου ἀναφέρει στήν ἐκθεσή του καί τό γεγονός ότι
τραυματίστηκαν «πλήν τῶν ἀλλων» καί οἰ ἀστυνόμοι Σακκέτος,

λισμοὺς ὑπό περιωρισμένου ἀριθμοῦ νεαρῶν ἀτόμων, έν πολιτικῇ

Γιολδασέας, Φραϊδακης, Χηνάς, 01 ὐπαστυνόμοι Κωνσταντά-

περιθολῇ. Περί τοῦ έπεισοδίου τούτου ένεργοῦμεν ἐξέτασιν καί

ρας, Σαγώνας καί ό «ἐκτός ὑπηρεσίας» (;) ἀστυνόμος Λιασκας.

θέλομεν έπανέλθει δι’ ἐτέρας όμοίας.
14. Μετά τήν ταφήν, τό πλεῖστον τῶν παρισταμένων ἀπεχώρη-

σεν ἡσύχως πρός διαφόρους κατευθύνσεις, πλήν μικρσομάδων τι" νῶν, ἀποτελουμένων ἐξ ἐξτρεμιστικῶν στοιχείων, α’ίτινες ώδεὺσασαι πρός τό κέντρον τῆς Πόλεως, συνηνώθησαν εἰς τό Μνημεῖον
Ἀγνώστου Στρατιώτου (150 περίπου ἀτομα). Ἀφοῦ ἐψαλον ἐκεῖσε
διάφορα ἀσματα καί ἐρριψαν παρόμοια πρός τά ώς ἀνω συνθήματα, κατῆλθον τήν ὁδόν Πανεπιστημίου, πλήν καθ’ όδόν έσημειώθη
διαρροή καί τέλος έφθασαν πρό τῶν Προπυλαίων τοῦ Πανεπιστημίσυ περί τά 30 ἀτομα ένθα καί διελύθησαν.
15. Kurd τήν διαδρομὴν των ἀπό τοῦ Νεκροταφείου μέχρι τῆς
διαλύσεώς των, τα έν λόγῳ έξτρεμιοτικά στοιχεῖα ὑπῆρξαν ἰδιαιτέρως προκλητικα έναντι ἀτόμων τά όποῖα ἐθεώρουν ῶς ἀντιφρονουντά.
16. Τέλος, ἀναφέρεται ὅτι έν τῷ Α’ Νεκροταφείῳ καί πρό τῆς
μεταφοράς-τῆς σοροῦ εἰς τόν τάφον, ἐξτρεμιστικά τινα στοιχεῖα

ἐπετέθησαν ὅλως αἰφνιδίως ἐναντίον προσελθόντων ἐκεῖσε δημοσιογραφων τινας τῶν ἀποίων ἐτραυμάτισαν, ἤτοι τοὺςῑ

α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χρῆστον τοῦ Νικολάου
6. ΚΡΙΞΜΜΥΔΑΝ Γεώργιον τοὺ Θεοδώρου
γ. ΦΑΤΣΗΝ Ἰωάννην τοῦ Ἀθανασίου

δ. ΔΗΜΑΡΑΝ “Ιωαννην τοῦ Νικολάου
ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μιχαήλ τοῦ ΚωνΙνου καί

στ. ΒΟΥΤΣΑΡΑΝ Ἀλέξανδρον τοῦ Χρήστου, Φωτορεπόρτερ
Οἱ τέσσαρες πρῶτοι ἐκ τῶν ἀνωτέρω νοσηλεύονται εἰς τήν ΓΕ-

ΝΙΚΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗΝ.

Ο Πόσοιάλλοιτραυματίστηκαν;

O Τί ἀπέγιναν οἰ δραστες αὐτῶν τῶν τραυματισμῶν;
Ο ’Υποθλήθηκαν μηνύσεις- καί ἐναντίον τίνων; Κι ἀν όχι,
γιατι;
O “»Υπαρχει προηγούμενο τραυματισμοὺ τόσων ἀξιωματικῶν
χωρίς νά ἕχει ἐστω κι ἐνας, ὕποπτος ἐστω, συλληφθεῑ;
Μήπως κάποιος ἀρμόδιος θα ἤθελε να μάς ἀπαντήσεις

σημεῖον έκεῖνο καί ἡ ἐλαχίστη ἀντίδρασις ὑπό τῶν παρισταμένων
ὑπό τῶν ἐν πολιτικῇ περιθολῇ Ἀστυνομικῶν πρός κατευνασμόν
των, εἶναι πλέον ή θέθαιον ὅτι θα ἐπηκολούθουν ἐπεισόδια εὑρείας ἐκτάσεως μέ ἀγνώστους συνεπείας καί ἐνδεχομένως θύμα‘TCl.

Χαρακτηριοτικόν τῆς ἀδυναμίας έπεμθάσεως τῶν ἐν πολιτικῇ
περιθολῇ Ἀστυνομικῶν ὑπαλλήλων ἀποτελεῖ τό περιοτατικόν, καθ’
ό ol ὑπηρετοῦντες εἰς τήν παρ’ ἡμῖν “Υπηρεσίαν Πληροφοριῶν
“Υπαστυνόμοι Α’ κ.κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Ἀπόστολος καί ΣΑΓΩΝΑΣ
Βασίλειος, έν τῇ προσπαθεία των να προστατεὺσωσι τοὺς Δημοσιογράφους OlKONOMOY Χρῇστον, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μιχαήλ καί
ΒΟΥΤΣΑΡΑΝ Ἀλέξανδρον ὑπέστησαν τήν ἐπίθεσιν ἐξτρεμιστικῶν
στοιχείων καί ἐκοκοποιήθησαν ἐπί παρουσία καί ἐν στολῇ Ἀστυνομικῶν ὑπάλλήλων.
19. Τέλος, κρίνεται σκόπιμον νά ἀναφερθῇ ότι παρεσχέθη τῇ
’Υπηρεσία μσς ἡ πληροφορία, καθΙ ῆν οἰ ἐναντίον τῶν Δημόσιογράφων ἐπίθεσις ἤρξατο ότε εἷς ἐξ αὐτῶν ἠκούσθη λέγων «ένας
χουντικός λιγώτερος».

17. Ὠς ὑπαίτιοι ἐξτρεμιστικῶν ἐκδηλώσεων, προκληθεισῶν εἰς
θαρος τῶν ῶς ε’ίρηται ἀτόμων σωματικῶν κακώσεων καί τῆς ἐπακολουθησάσης μετα τήν κηδείαν πορείας συνελήφθησαν καί πα-

ΔιοιιΞ7τής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΑΣΤΥΝ. ΔΙΝΤΗΣ Α’.

ρεπέμφθησανητῶ κ. Εἰσαγγελεῖ τῶν έν “Αθήναις Πλημίκῶν oi:
α. ΜΟΥΣΤΑΙΡΑΣ Γεώργιος

6. ΓΚΟΡΟΥ Μαρία

ι

·

γ. ΡΟΪΔΟΔΗΜΟΣ Γεώργιος καί

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ

δ. ΜΑΝΟΣ Γεώργιος

1. Υ.Δ.Τ.Ι2α M E O

18. Ὡσαύτως, έν κατακλεῖδι ἀναφέρεται ότι, γενικῶς τό κρατῇ-

2. APXHI'EION AZTYNOMIAZ'HOAEQN
3. ΥΠΗΡΙΞΣΙΑΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ

σαν κλῑμα κστά την διαρκειαν τῆς κηδείας, μεταξύ τών παρευρε-

θέντων έν αὐτῇ εὐαρίθμων ἀτόμων ἀνηκόντων είς τας ἐξτρεμιστικας όμαδας, ἠτο τοσοῦτον όξυμένον, ὥστε ἐάν ἐπεχειρεῖτο εἰς τό

"Iva λάθωσι γνῶσιν.

πΡεΝτΡΑκ ΒΡΑΝιτΣκι
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ
Τόμοι 2, σελ. 1100

ΘΟΥΡῙΟΣ

Ο Ὀλόκληρη ή πορεία τοῦ μαρξισμοῦ

ἀπό τό Μαρξ καί τόν ”Ενγκελς ώς τίς

μέρες νας. Οἱ μεγαλύτεροι μαρξιστές καί τό
έργο τους, οἱ ζωηρότερες ἰδεολογικές
συζητήσεις καί συγκρούσεις, ό μαρξισμός στήν ΕΣΣΔ, Κίνα, Γαλλία, Ἀγγλία,

O λἘκτιμήσεις καί συμπερασμάτα ἀπό τίς φοιτητικές
Ο ἓῖὲὲλξῧταῑες έργατικές κινητοποιήαεις
O Τό Πατρινό Καρνοθαλι

O Συνέντευξη μέ τόν Διονὺση Σαθθόπουλο

Γερμανία, Ἰταλία κλπ.
Ο Ἒκδοση ένημερωμενη μέχρι τό '70

σέ θιθλιογραφία, γεγονότα καί πρόσωπα.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ζαλλόγγου 9 - τηλ. 36.19.724
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κεντρικῤ ὁργανο τοὺ
“ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ’

. NTOKOYMENTO
‘ H ‘,«Tpéxo.uoo1 ,

’ πολιτική .
’ (στρατηγική
, ”Τοι-κτική)
ὀργόινωτι κή

T0 «ANTI» φέρνει σήμερα στή ὁημοσιότητα τό κείμενο μιᾶς ἀνάλυσης
τῆς ΥΠΕΑ (Ὑπηρεσία Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας) πού ἀφορᾶ τό ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ. Συντάχτηκε ἀπό εἰδικό (ἐπώνυμα) «ἀναλυτή» τόν Ἰούιιο τού
1974, ἔχει τίτλο «ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ- ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ» καί θέμα
« Η τρέχουσα πολιτική (στρατηγική καί 1a11111117)1101’69yavw1111177901111171013
ΚΚΕ Εσωτερικοῦ». Στίς 23 δακτυλογραφημένες σελίδες τουταρατιθεν
ται ὄασικά κείμενα τοῦ ΚΚΕεσ. πού ἀναλύουν τήν κατασταση ιιετά τά
γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου και τό πραξικόπημα τοῦ ”Ῐωαννιδη.
ΒΕΒΑ-ΙΑ, χρονικα, τό ἔγγραφο εἶναι τῆς χουντικῆς περιόδου - κυκλοφόρησε ἕνα μήνα πρίν ἀπό τήν «ἀλλαγή τοῦ Ἰουλίου» - καί κατά συνέπεια 17
ἀξία του μπορεῖ νά θεωρηθεῖ σάν «1010911117». Στήν οὐσία, δέν εἶναι, δέ-

ΥΡΟᾏιμμή _

ὅαια, ἔτσι τά πράγματα· ἔγγραφα σαν κι αὐτό συντάσσονταν πάντοτε καί
ἐξακολουθοῦν νά συντάσσονται ὅσο ἡ ἀστυνόμευση τῆς πολιτικῆς ζωῆς
ἀποτελεῖ πάγια τακτική.

ΤΟ U.

Ο Σχέδια π..χ δράσης γιά περίοδο πολεμικῆς σύρραξης ή κοινωνικῆς ἀναταραχῆς ὑπάρχουν ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ἀναφέρονται σέ ὅλα τά
κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης, προὸλέπουν ἐναλλακτικά μέτρα δρασης, ἔχουν τόν σχετικό κωδικό τους ἀριθμό και 17 σύνταξή τους ἔχει
ὄασιστεῖ σέ ἀναλύσεις, ἀνάλογες μέ 117 δημοσιευόμενη. ”A1! κάνοιμε

KKE $0.»..- _

ὅπως

’ I.

,τήν έθλεττε ,

ήνπελ .
.Tév’ Ιούνιο
I
_ς

‘ T001974

λάθος, ἄς μᾶς τό πεῖ ὁ ύπουργός Εθνικῆς Αμύνης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΣ σήμερα τό ἔγγραφο αὐτό καί κάνοντας τό σύντομο
οχολιασμό πού ἀκολουθεῖ, θέλουμε να ἐπισημανουμε για ἄλλη μια φορά
σέ ὅσους πρέπει νά ἐνδιαφερθοῦν, τήν ὕπαρξη τῶν μηχανισμῶν ἀστυνόμευσης τῆς πολιτικῆς ζωῆς καί τή μέθοδο δουλειᾶς τους.
ΚΑΙ, μέ τήν εὐκαιρία, θυμίζουμε ἕνα ἐκπληκτικό ἔγγραφο πού δηιιοσιεύσαμε στα δύο πρῶτα (1 και2) τεύχη τοῦ «ANTI», 16 Σεπτέμόρη 10111974:
ὄγαλμένο ἀπό τούς «ἀντικομμουνιστικούς ἐγκεφάλους» τῆς Προεδρίας
Κυόερνήσεως, ἦτα-ν στήνούσία- ἕνα κείμενο<<ψυχολογικῆς προετοιμασίας» για τήν «21η Απριλίου». ”Al/1111016, 6 τίτλος του 171(11!.. . τοιηοο
«Πρόγραμμα ἀμέσου ἐφαρμογῇς (1 966)». Ka1’ μᾶς πληροφοροι· σε ιιί· αν ατριχιαστικές λεπτομέρειες για ὅλη τήν παρανομη ἐνεργητικότητα τῶν
συνομωτῶν - για τίς παρεμὸάσεις μέ ἀνορθόδοξα μέτρα στήν πολιτική
ζωή.
OI ΔΙΩΓΜΟΙ, 17 τρομοκρατιά, καί 17 ὅίαιη καταστολῇ ἀποτελοῦν ἀπλά
τήν ὕστατη καί λογική κατάληξη μιᾶς ἀστυνόμευσης πού ἀρχίζει μέ ἔγγραφα ὅπως αὐτό πού δημοσιεύουμε σήμερα.
ΠΟΙΟΣ μπορεῖ, ἄλλωστε, νά ὅεόαιώσει, ὅτι 17 νοοτροπία αὐτή ἄλλαξε σήμερα,· Ὀλα συνηγοροῦν γιά 16 ἀντί-θέτο ἀκόμα καί 17 πρόσφατηπαραίτηση τοῦ κ. Μανουσάκη ἀπό τήν YHEA: οἱ «γνωρίζοντες τά πράγματα»

ὄεὸαιώνουν611 17 ὅασική διαφωνία του μέ τήν κυόέρνηση ἦταν ὁ τρόπος
ἀντιμετώπισης (διάόαζε.·--ἀστυνόμευση) τῆς πολιτικῆς ζωῆς, πού περιορι-

ζόταν στήν Ἀριστερά. 0 χῶρος τοῦ «ἄλλου ἄκρου» ἠταν, περιπουμ . ιἐ-

ρός]

1
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Μια «μόνιμηῇ τακτική» τῆς Δεξιᾱς :
\_.
Τί εἶναι αύτή 17 «ἔγγραφος ε’νημέρωσις - ει’σήγησις»,’ Μήπως ἕνα
δοκίμιο πολιτικῆς ἀνάλυσης,· ’Όχι ὅέὸαια. Σήμερα, ῇ σύιιταξη ἀναλογων κειμένων —- χωρίς τό κεφάλαιο «εἴσήγησις» μόνο - ἔχει ἀνατεθεῖ ἀπό τή ΝΔ σέ ἐπιστημονικα κέντρα πού διεκπαιραιώνουν
αιίτό τό πριῖιτο -ἐνημερωτικοῦχαρακτήρα-οταδιο. Τά ὑπόλοιπα
«εἰσηγήσεις» κλπ. τά διατυπώνουν ἄλλα γραφεῖα καί ἄλλα ἐπιτελεῖα. Ὀ συντάκτης τοῦς ἄρθρου δέν ἐιιδιαφέρεται για τήν““«καθαρή
ἐπιστημονικῇ (ἰνάλυση». Ὁ τελικός σκοπός του, εἶναι τό κεφάλαια·
«εἰσηγήσεις - συμπερααιιατα». Καί για «λόγους Προνοίας», εἰσηγεῖται οἱ παρατηρήσεις νά μήν διοχετευτοῦν στίς ὑπηρεσιές ἀσφαλείας] T6 στάδια - τῶνέντολῶν καί τῶν μέτρων -— εἶναι κάτι χωρι016 καί γίνεται με’ διαφορετικα μέσα καί σε’ ἄλλη φάση. Ἄς δοῦμε
ιἰναλντικότερα τή «μέθοδο ἐργασίας» καί τό χαρακτῆρα τοῦ ἐγ-

Παπαδόπουλου. Ἀλλοῠ παρατηρεῖ τήν ἐγκαταλειψη τοῦ συνθήματος για τή «μάχη τῆς 11010096λας», μιᾶς καί αὐτό, προφανῶς

θά θύ7ιιζε τήν Χιλή τοῦ Ἀλλέντε.
Τέλος ἐπισημαίνει ὅτι, σύμφωνα μέ τίς ἐκτιμήσεις -τοῦ
ΚΚΕεσ «ἡ ταχυτέρα ’κυκλοφορία
τῶν ἰδεῶν μέσω τοῦ όιὸλίου καί
τῶν

γράφον.-

1. Πη,ιές - πληρότητα.

τοῦ ΚΚΕεσ σέ μια ὁριαμένη φα-

01 πηγές τού συ7τακτη εἶναι
πλούσιες. Δέ7 ει7 αι μόνον τά κείΙιιενα τού ΚΚΕεσ ἀλλά καί τοῦ
ΚΚΕ (“Αποφάσεις συνεδρίων,
παράνομος τύπος, εαιιικομματικά

κείμενα). Ἠ ἐνημέρωσή του εῖναι
τόσο πλήρης ὥστε κάπου ἀναφέρεις «ἡ παραπομπή εῖς τό περιοδικόν ,«Κομμ. “Επιθεώρηση»
(ΚΟΜΕΠ) Αὐγούστου - Σεπτεμὅρίου 1972. γενομένη προφανῶς
από ιινή7ιι7ς. ἄνευ τῶν κειμένων,
(Sex α7ταποκρί7εται εἰς τήν πρα1100-1.611110. Εῖν αι ἀνακριδήςέ»
ἱ

2. Ἠ αναλυσηΔέν

εῖναι

σκοπός

μας

να

παρακολουθήσουμε τίς πολιτικές
ἀναλύσεις τοῦ συντάκτη. Πρέπει
ὅμως νά παρατηρήσουμε ὅτι μέ
ἀρκετή ἑπιμονή καί εύσυνειδησία
αναλυσε τίς διαφορές ἤ ἀντιφάσεις πού περιέχουν τά κείμενα

οη. Αύτα ὅλαεχουν - για τόν πολιτικά ἀ7αλυτή - ξεκαθαριστεῖ
πια καί μέ τό ἱδρυτικό συνέδριο
τού ΚΚΕεσ καί ἀπό τή δημοσίευση.· «Ἀποφάσεις - 11906111111011σμοί τοῦ ΚΚΕεσ.» έκδοση τῆς ΚΕ
τοῦ ΚΚΕεσ Ἀθήνα 1976. Ἀπηχοῡν τίς διαφορετικές έκτιμήσεις
τοῦ Τραφείου τοῦ Κομματικοῡ
Κέντρου καί τού γραφείου τῆς
ΚΕ στό ἐξωτερικό. Τόν συντακτη
τοῦ κειμένου μας ὲνδιαφέρουν
ὅλα αύτα ὄχι ὂέὸαια σάν διαδικασία διαλόγου καί ἀναζήτησης
γραμμῆς ἀλλά γιά v0 ἐπισημανθοῦν οἱ ἀντιφάσεις καί να καλλιεργηθεῖ στούς ὀπαδούς τοῦ
ΚΚΕεσ ’ἀλλά καί τοῦ ΚΚΕ ἥ καί
τούς ἄλλους ἀριστεροὺς ὅτι χαρακτηρίζεται ἀλλοῦ (ὄλ. ANTI
1-2) σάν «διαλυτική» προπαγάνδα. Οἱ ἑκτιμήσεις τοῦ «αναλυτῆ»
ἔχουν ἓνδιαφέρον γιατί θεωροῦν
τήν πολιτική γραμμή τοῦ ΚΚΕεσ

ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ
ΟΜΙΛῑ «Ἠ τρέχουσο πολιτική (στρατηγική Kai τακτική) καί Ιἀργανωτική γραμμή τοῦ K.K.E. “Εσωτερικοῦ».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ
a. T6 Γραφεῑον τοῦ K.K.E. Ἐσώτερικοῦ ἐκυκλοφόρησεν εἰς ἐπονειλημμένος ἐκδόσεις κείμενον, εἰς τό όποῖον διατυπώνει τας διαπιστώσεις καί ἐκτιμήσεις του ἐπί τῶν γεγονότων τοῦ Νοεμθρίου
1973 Kai ἐπί τῆς διομορφωθείσης, κατόπιν τούτων, νέας πολιτικῆς

σάν «πλέον εὐέλικτον καί πλέον
ἐπικίνδυνον ἐξ ὅσων διετυπὼθησαν μέχρι τοῦδε ἀπό ὅλον τόν
κόσμον τῆς Ἀριστεράς». Ἡ ἐκτίμηση αὐτή τόν ένδιαφέρει, προφανῶς ῖδιαίτερα.
“Ἐνα 6001116 θέμα πού τόν

ἀπασχολεῖ εἶναι τά σχετικά μέ
τόν Στρατό κείμενα. Ἐνδιαφέρεται καί τονίζει ὅτι πρόνοια για
δράση τοῦ Στρατού «διατυπῶθεῖσα πρό τῶν γεγονότων τῆς
Πορτογαλίας,
ἀποκτᾶ
ὅλως
ἰδιαιτέραν σημασίαν». Γνωρίζοντας

παντως

. καλύτερα

ἀπό

όποιονδήποτε ἄλλον τήν κατασταση στό στρατό, προσθέτει κάποια εἰρωνικά θαυμαστικα στό
τσιτάτο; «ἡ ουγκρότηση κυὸέρνησης έθνικῆς ἑνότητας... θα γίνει
μέ τήν ύποστήριξη τοὺ στρατοῡέ»
Σέ ἀλλο σημεῖο, σταματά στίς
ἀναφορές τῶν κειμένων τοῦ
ΚΚΕεσ για τήν πιθανολόγηοη
μιᾶς ἀντίθεσης Ἀμερικανῶν καί

μαζικῶν “μέσων

ἐπικοινω-

νίας», συντελεῖ στήν «ἀριστεροποίηση» της νεολαίας καί τῶν
συντηρητικῶν (ἰκόμα στρωμάτων.
Δέν προτείνει τίποτε γι“ αὐτό ό
ἄνθρωπος, ἀλλά η λο7οκρισία, ἡ
φίμωση. καί ὁ περιορισμός τῆς
διακίνησης τῶν ἰδεῶν εἶναι τό
φυσικό συμπέρασμα...

3. T6 «Ρωσόδουλον KKE»Ἕνα σημεῖο πού ἀξίζει κανείς
νά σταθεῖ εἶναι δ χαρακτηρισμός

τοῦ ΚΚΕ σάν «Ρωσόδουλου». Ὁ
προόοκατορικός χαρακτηρισμός
μπορεῖ νάχει τήν αφετηρία του
στα χρόνια τῆς δικτατορίας, ἀξίζει ὅμως να σημειώσουμε ὅτι καί
σήμερα χρήσιμοι-ποιεῖται σέ ἐπίσημα κρατικά έγγραφαῑ
Ο Στό περιώνυμο έγγραφο τοῦ
«σταγόνιδίου»
ταξίαρχοι)
B.
Λιοῖι - σύνταγμένο ἐπί Ἀὂέρωφ
(πρόκειται για τό έγγραφο πού ἡ
δημοσίευσή του ἀπό τό ANTI
προκάλεσε τήν ἀπαγγελία τῆς κατηγορίας για «κατασκοπεία») τό
ΚΚΕ άναγράφεται σάν KKE/P.
Ἀλήθεια τί ἐννοσύσε κ. “Αὸέριιιι(

μέ αὐτό τό συνθηματικό «Ρ» ὁ
ταξίαρχος-,“Ἐτσι ἔχει κωδικοποιη-

σεως. Τό κείμενον τοῦτο ἐχει νέον, διάφορον, διάταξιν τῆς ὑλης
ἐκείνης τῶν δύο προηγουμένων ἐκδόσεων.
ε. Τό Γραφεῑον τῆς K.E. τοῦ K.K.E. “Εσωτερικοῦ κατοθάλλει
προσποθείος, ὥστε τό ώς ἀνω «σχέδιον θέσεών του» νά φθάσῃ εἰς
τούς ἐν Ἐλλάδι Kai ἐν τῷ ἐξωτερικῷ κσμμουνιστας, νά μελετηθῇ
ὑπ’ αὐτῶν, εἰς ἀντιπερισποσμόν τῶν ἀποφάσεων τοῦ 9ου ’Συνεδρίου τοῦ ἀντιπάλου του K.K.E. (Ρωσοδούλου).
2. ’«Αναλυοις«σχεδίου θέσεων τοῦ Γραφείου τῆς K. E. τοῦ K. K. E.
Ὲσωτερικοῦ- Μαθήμοτα ἀπό τό λαίκό ξεσήκωμα TOU Νοέμθρη Kai

τάκαθήκοντα τοῦ κόμματος σήμερα».
καταστάσεως ἐν τῇ Χώρο, Kai χορασσει τήν πολιτικήν καί όργονωτικήν γραμμήν του.
6. T0 κείμενον, γραφέν ὑπό τῆς ἐν Ἐλλάδι ήγεσίας τοῦ K.K.E.
“Εσωτερικοῡ, μετοξὺ 23ης Kai 27ης Νοεμθρίου 1973, ἐκυκλοφόρησεν, ἀρχικῶς, μεταξύ τῶν στελεχῶν καί μελῶν του, ὑπό τόν τίτλον; «Μοθήμοτο ἀπό τή λοϊκή ἐκρηξη τοῦ Νοέμθρη».

Ἠ ἡγεαία τοῦ Κ. Κ. E. Ὲσωτερικοῦ προέθη εἰς τήν χάροξιν τῆς
τρεχούσης πολιτικῆς κοί όργανωτικῆς γραμμῆς του, θάσει τῆς

πείρας, τήν όποίον ἀπεκόμισεν ἐκ τῶν γεγονότων τοῦ Πολυτεχνείου τοῦ Νοεμθρίου 1973. τῶν θετικῶν Kai ἀρνητικῶν ἐκδηλώσεών των, Kai τῶν ἐκτιμήσεών της ἐπί τῆς διομορφωθείσης μετά
τοῦτο, καταστάσεως ἐν τῇ Χώρο.

γ. Τό ἀρχικόν τοῦτο κείμενον, κατόπιν παρατηρήσεων πολλῶν,

διωρθώθη, ώς πρός ώρισμένας ἐκτιμήσεις, Kai «ἐμπλουτισμένον»,
ἐκυκλοφόρησεν εἰς δευτέρον ἐκδοσιν, ἐν Ἑλλάδι, ὑπό τόν τίτλον;
«Διδάγματο ἀπό τό λοϊκό ξέσποσμο τοῦ Νοέμθρη Kai τά καθή-

a. Ὲκτίμησις τῶν γεγονότων Πολυτεχνείου
'H ήγεσίο τοῦ K.K.E. Ὲσωτερικοῦ χαρακτηρίζει τα γεγονότα τοῦ
Πολυτεχνείου ώς ἐν«αὐθόρμητο, λσϊκό ξεσήκωμα» , τό όποῖον

κοντα τοῦ κόμματος σήμερα».
δ. Τό «ἐμπλουτισμένον» τοῦτο κείμενον τῆς δευτέρας, ἐν Ἐλ-

τό ὁποῖον ἐπικρατεῖ καί ἐκθειαζει ώς δίκαιον ήρωίκόν Kai μεγα-

ἐπυροδοτήθη ὑπό τῆς φοιτητικῆς διαμαρτυρίας, ἐν«ξεσήκωμα»,
λειῶδες.

-

λάδι, ἐκδόσεως ὑπέστη -νέαν ἐπεξεργασίαν, ὑπό τῶν ἐν τῶ ἐξωτερικῷ ήγετικῶν στελεχῶν τοῦ K.K.E. Ἐαωτερικοῦ Kai ἐδημοσιεὺθη
ὑπό τούτων εἰς τήν «Ἐλεύθερη Ἐλλάδα» τῆς 28.3.74, εἰς τόν

Τά γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου, τονίζει, ἐξόχως διδακτικα, πρέπει νά μελετηθοῡν εἰς τας θετικάς κοί ἀρνητικάς των ἐκδηλώαεις.

«Ριζοσπάστην-Μοχητήν» ἀριθ. φύλλου 65, Μαρτίου 1974, ἐκδόσεως έξωτερικοὺ, Kai εἰς εἰδικόν φυλλαδιον, ὑπό τόν τίτλον;

(1) Θετικαί ἐκδηλώαεις τῶν γεγονότων τοῦ Πολυτεχνείου.
(a) “Ισχυροποίησαν τό μέτωπον πάλης κατα τῆς δικτατορίας διά

«Σχέδιο θέσεων τοῦ Γραφείου τῆς K.E. τοῦ K.K.E. Ἐσωτερικοῦ Μαθήμοτα ,ἀπό τό λοϊκό ξεοήκωμο τοῦ Νοέμθρη Kai 10 καθήκοντα
τοῦ κόμματος σήμερα», ἀνευ ἐνδείξεως χρόνου κοί τόπου ἐκδό-

τῆς συσπειρώσεως πέριξ τῶν φοιτητῶν Kai ἐργατῶν ὅλων τῶν
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στρωμάτων διανοουμένων, μικροοστῶν, ’ἀστῶν καί μεγαλοσστῶν ἐτι, “ιδία δέ νέων τήν ἡλικίαν ἐργατῶν Kai μαθητῶν Kai

ἡ ἀστυνόμευση τῆς πολιτικῆς ζωῆς
θεῖ τό ΚΚΕ στα δημόσια ἔγγραφα; Ἀλλά ἡ «λεπτομέρεια» αὐτή
δέν αποτέλεσε θέμα σχολίου οὔτε
για τό ἴδιο τό ΚΚΕ ὅταν άνακινῆθηκε ἡ ἱστορία τοῦ ἐγγράφου.

4. Τό «ζουμί»,
”Οπως σημειώσαμε κιόλας ὁ
σκοπός τοῦ ἐγγράφου δέν ἦταν
ἕνα μαθημα πολιτικῆς ἐπιστήμης.
Ἥταν ἡ ἀξιοποίηση τῶν ἀντιθέσεων στό λαῖκό κίνημα γιά τή διαιώνιση τῆς Ἰωαννιδικῆς δικτατορίας. Δηλαδή, για νά κανουμε
πιό κατανοητό τό στόχο αὐτό, θα

αναφερθοῡμε καί πάλι στό «σχέδιο ἀμέσου δρασης» τοῦ 1966
πού δημοσίευσε τό ANTI στα
τεύχη του l καί 2 (Σεπτέμὸρης
1974); Ἐκεῖ γίνεται συχνά καί
έκτεταμένα ἀναφορὰ, στή «φαιά»
προπαγανδα, τή «μαύρη» προπαγανδα καί στῆ «δια τοῦ ψιθύρου»
διαχυση πληροφοριῶν. Γιά να
πετύχει 6έ6αια αὐτή πρέπει
προηγούμενα ἡ ΚΥΠ;’
«α. Nd παρακολουθῇ συστηματικῶς ὅλην τήν ὸραστηριότητα
τῆς ἔξωθεν καί ἔσωθεν ὸιεξαγομένης κομμουνιστικῆς προπαγανὁας, νά τήν ἀναλύοι] καί νά συνάγη τά ἀναγκαῖα συμπεράσματα _
ὅασει τῶν ὁποίων να ἐπεξεργάζεται εἰσηγήσεις ἐπί τῶν ἐνὸει-’
κνυομένων ίῃιετέρων ἀντευερ-

θορίοτου προελεύσεως, ἀνυπόγραφοι ἐκδόσεις (λ,χ. ὸυσφημηστικοί λίόελλοι), ἀνώνυμοι ι’ὁιωτικοί ραὸιοσταθμοί καί κυρίως ὁ

ἀνύποπτος

καί

ἀθόρυ-

λου του Κ.Κ.Ε. (Ρωσοδοὺλου)

ε’ἰς κυκλοφορίαν ι’σχυρισμοί μή
(δυνάμενοι
νά
ὸιατυπωθοῦν
ιἰπευθύνως ὁια διαφόρους λόγους
(ἔλλειψις ἀποδείξεων, φόὸος μηνύσεως, ὸιπλωματικαί περιπλο·
και’κ.ἄ.).

Φυσικα ἡ προπαγανδα αὐτή
σαν περιεχόμενα πρέπει να εἶναι
«διαλυτική πρός τούς πιστεύοντας είς τόν ἀντίπαλον (ἴσον δια-

σπαστική, ύπονομευτική κλπ)».
Καί ὅέὸαια ἡ διαλυτική προπαγανδα πρέπει να εἶναι «μαύρη
διαστρεόλωτική, πλαστογραφημένη, κιῖ ἀποδιδόμενη εἰς πηγήν
διάφορον τῆς πραγματικῆς» καί,
να
«αποὸλέπη εἰς τήν πρόκλησιν
συγχύσεως καί αμοιὸαιάς καχυποηιίας, τόν ἁποπροσανατολισμόν, τήν ὁιάσπασιν, τήν ὑπονόμειισιν της πίστεως εἰς τήν ήγε-

σιάν των καί γενικῶς τήν ὑπόσκαψιν τοῦ ἠθικοῦ τῶν κσμμουνιστιῦν».

Οἱ ένέργειες; Md 6é6d1c1 θα εἷναι π.χ.
(1) Φυλλαὸια μέ καταγγελίαις
καί ἀποκαλύψεις κατά τῶν ἡγετιῦν ΚΚΕ - ΕΔΑ (ἐνίοτε καί τῆς

Μόσχας) ἀποστελλόμενα ταχυὸρομικῶς ἢ ὁιανέμόμενα δι’ ἄλλων τρόπων εἰς τούς ἀριστερούς.
Νά στιγιιατίζεται ὁ ὀππορτουνισμός της ΕΔΑ καί ἡ μπουρζουα-

ἐκεί-

λείως

κοῦ ἀστικοῦ κόμματος, να ὸιακη«ψίθυρός» (...) Μέ τάς ἀνευθύρὺσσεται ὅτι προὸίὸει τόν λαόν,
νους ὸιαὸόσεις ἄλλωστε τίθενται ’ νά καταγγέλλωνται ὸιαηορα στε-

I "000 για τή «φαια» προπαγαν611. αύτή ασκεῖῑ
«τάς προπαγανὸιστικας

να

θος, διοχετεύσεως τοῦ κειμένου τῶν θέσεων τοῡ Κ.Κ.Ε.

"1117110).

νας ἐνεργείας αι’ ὁποῖαι ἐκ τῆς
φύσεώς των πρέπει να εἶναι ἀκα-

ὸοποίησις τῶν ἡγετιῖιν της,

ὸιατυπώνεται ἡ ἄποψις ὅτι αι”ιτη
κατέστη «οὐρά» τοῦ παπανὸρεϊ-

έσχον ἰσχυρόν αντίκτυπον καί εἰς τήν ὕπαιθρον.(6) Συνέθσλον εἰς τήν μετατροπήν τῆς μέχρι τότε παθητικῆς
ἀνιστασεως πρός τήν δικτατορίαν εἰς ενεργητικήν.
(γ) “Απεκάλυψαν τόν σημαντικῶτατον ρόλον τῆς νεολαίας εἰς
τήν πολιτικήν τήν ριζοσπαστικήν καί τήν επανσστατικήν ῶρί-

μανσιν τῆς όποίας συνετέλεσαν πλεῖστοι ὅσοι παράγοντες,
διεθνεῖς καί Ἑλληνικοί, μεταξύ τῶν όποίων συτή αὕτη ή έπταετής πολιτεία τῆς δισκυθερνήσεως τῆς Χῶρας ὑπό τοῡ Γ. Παπαδοπούλου καί ή ταχυτέρα κυκλοφορία τῶν ἰδεῶν μέσῳ τοῦ θι-

θλίου καί τῶν μαζικῶν μέσων ἐπικοινωνίας.
(6) Συνετέλεσαν εἰς τήν ῶρίμανσιν, ἐντός τῶν ὁρίων τοῡ ἀγῶνος κατά τῆς δικτατορίας, τῶν διαθέσεων τῶν μαζῶν διά ριζι-

κάς διαρθρωτικάς αλλσγάς εἰς τάς οἰκονομικός καί πολιτικάςδομάς τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας.
(ε) Κατέδειξαν δια τῶν ἀντιαμερικανικῶν συνθημάτων των τήν
ῶρίμανσιν αντιϊμπεριαλιστικῆς συνειδήσεως καί τήν λα’ίκήν

ἀξίωσιν 61’ ανεξάρτητον άντιῖμπεριαλιστικήν πολιτικήν.
(στ),Συνέτριψαν τήν αντικομμουνιστικήν ψυχολογίαν, κατέδειξσν τόν δυναμισμόν τῶν άριστερῶν ἰδεῶν καί ἐσυνειδητοποίησσν τήν πεποίθησιν εἰς ευρείας μάζας ὅτι άνευ τῆς ἀριστερᾶς

δέν εἶναι δυνατή γνήσια δημοκρατική λύσις.

“

(ζ) “Εσάρωσαν τάς θεωρίας,’ αἰ όποῖαι ἐκήρυττον τό τέλος τοῦ
κομμουνιστικοῡ κόμματος καί έθεοποίησαν τό αὺθόρμητον κίέ
νημα καθώς καί τός θεωρίας ἐκείνας, αἱ όποῖαι ήθελον τό αριστερόν κίνημα χῶρον συγκρουομένων τάσεων άνευ ἐνότητος

γραμμῆς, όργανῶσεως καί πειθαρχίας, ουραγόν καί ούχί καθοδηγητήν τοῡ μαζικοῡ κινήματος.
(η) Ὡς ἀξι-οσημείωτα, ἐξ άλλου, γεγονότα κατά τήν διαρκειαν
τῶν γεγονότων τοῦ Νοεμθρίου 1973 ἀναφέρονται;

λέχη ὡς «χαφιέὸες», «πράκτορες», «ὕποπτοι», «διεφθαρμένοι», «ἀστοί» κα.
Καί θα ἀξιοποιεῖ τα πανταῑ
Τό «γραφεῖον τύπου» τῆς ΚΥΠ
θά πρέπει νά εἶναι γενικῶς ἁρμόὁιον ὁιά τήν όιαξαγωγην τῆς (51(1σπαστικῆς

προπαγανὸας

ἐντός

τοῦ1 κομμοιινιστικοῦ στρατοπέδου
εἴτε ὸιά τῆς προαναφερθείσης
μαύρης προπαγανὸας εἴτε καί ὸιά
τῆς ε’ντέχνου ἐνισχύσεως πραγματικῶν

φιλοκέντριυν

τασεων

ὡς

Ὲσωτ. εἰς στελέχη τοῡ ἀντιπόκαθώς

καί

εἰς

στελέχη

τῶν

ὰκρσίων ἀριστερῶν ὸργσνῶσεων ἐντός καί ἐκτόςητῆς Ἐλλάδος.
y. Νό- μελετηθῇ τρόπος ἀποτε-

λεσμστικῆς
έκμετσλλεύσεως
τῶν ἐκδηλωθεισῶν προγραμμστικῶν καί ἄλλων ἀντιθέσεων
μεταξύ τῶν δύο Κ.Κ.Ε.
Δέν χρειαζεται ἄλλο σχόλια. Ἠ
δημοσίευση ὁλόκληρου τοῦ κειμένου εἷναι χρήσιμη για ὅλους
ἐκείνους πού ’έχουν μια νεφελωδη
αποψη τοῦ πῶς λειτουργοῦν οἱ

τῶν κινεζοφίλων, τῶν τροτσκι-

ὑπηρεσίες

στῶν, τῶν αναρχικιῦν, τῶν ζαχαριαὸικῶν, τῶν αναθεωρητικῶν

όέὸαια πολλοί ακόμα να παρηγορηθοῦν μέ τὴ σκέψη ὅτι αὐτα
γραφονταν στα 1966 ἥ τόν Ἰού-

ἀσφαλείας.

Μπορεῖ

κλπ.
Καί ὃέὸαια, μπορεῖ, καποτε , νιο τοῦ 1974. ”Αλλωοτε αὐτό θα
αὐτα να ἐμφανίζονται ὡς «E7160- 1μᾱς διαῧεὸαιώσει καί ὁ κ. Ἀδέσις κινεζοφίλων». Τα μοντέλα
ρωφ, ένῶ ό κ. Σταματης θα μας
δουλειᾶς εἶναι ἕτοιμα, λοιπόν
πεῖ ὅτι ὄχι μόνο ἡ πολιτική ζωή.
ἀπό τό 1966., Οἱ Ἰωαννιδικοί
τα κόμματα καί σί πολίτες δέν
ἀναλυτές έχουν «χωνέψει» τή μέαστυνομεύονται ἀλλα τα κόμματα
θοδο καί ὅρίσκουν τωρα μια δυπροστατεύονται για να λειτουρνατότητα ἐφαρμογῆς. Ἀντιγραγεῖ σωστα τό κοινοόουλευτικό
φουμε τό «κλείσιμο» τοῦ κειμέπολίτευμα, καί ἡ μόνη ἀστυνόνου πού έπιγραφεται;
μευση πού ἀσκεῖται εἶναι ἡ φύΕίσήγησις Συντάκτου
λαξη τῶν κομματικῶν γραφείων
a. Νὰ κοινοποιηθῆ ἠ ἀνάλυσις ’ἀπό έπικίνδυνους δομὸιστές τῶν Θέσεων τοῡ Γραφείου τοῦ
για τή σημασία τῶν ὁποίων αλΚ.Κ.Ε. Ὲσωτ. εὶς τὰς Ὑπηρέλωστε δέν πρέπει να ύπερίῆαλσίας Ὲθνικῆς Ἀσφσλείσς τῆς
λουμε. Καί τελικά, «ὅσο εῖμιιστε
Χώρας, ἐκτός τῶν παρατηρήέμεῐς κυὸέρνηση μή φοὸαστε τίσεων.
ποτα»... Τα ’ίδια πού ’έλεγαν καί
8. Nd μελετηθῇ ό τρόπος, τετό “66.
-

- Ὀ τεράστιος ρόλος τόν όποῖον έπαιξε ό ρσδιοπομπός
τοῡ Πολυτεχνείου εἰς τήν μαζικήν κινητοποίησιν τοῦ λαοῦ,
παρά τό πλευρόν τῶν σπουδαστῶν.

- 'H τόλμη τήν ὁποίαν ἐπέδειξαν o'1 δισδηλωτσί, τό στοιχεῖον τῆς όποίας «πρέπει νά μπεῖ στήν καθοδηγητική σκέψη
κατα τήν σύλληψη καί διεξαγωγή τοὺ αγῶνος ῶς συμπλήρωμα
τῆς αγωνιστικῆς στάθμισης τῆς ἀντικειμενικῆς κατάστασης καί

τῶν δυνατοτήτων».
- A'1 μορφαί ἠθικῆς καί ύλικῆς συμπαραστάσεως πρός τοὺς
σπουδαστάς τοῦ Πολυτεχνείου, ῶς ό προοτατευτικός κλοιός
πέριξ τοῦ Πολυτεχνείου, ή ενίσχυσις εἰς τρόφιμα καί φάρμακα
κλπ., ή παρουσία διανοουμένων εἰς τόν χῶρον τοὺ Πολυτε-

χνείου κλπ., κλπ., ή ἰατρική περίθσλψις.
- 'H κινητοποίησις νέων τήν ἠλικίαν έργατῶν καί μαθητῶν
άπό τά σχολεῖα, συνοικίας καί τά «γιαπιάυ.
(θ) “Απέδειξαν τήν δυνατότητσ νά ἀνατραπῇ ή δικτατορία διά
τῆς λαίκῆς πάλης, ἐφ’ ὅσον όργσνωθοῠν σί λαικαί δυνάμεις καί
προχωρήσουν εἰς ανωτέρας μορφάς πάλης (ἀπεργίας, διαδη-

λῶσεις, γενική απεργία κλπ.) καί ἐφ’ ὅσον ό ἀγῶν αυτός συντονισθῇ μετά τῆς δρασεως τῶν ἀντιδικτατορικῶν δυνάμεων έντός τοῦ στρατεύματος.

(2) Ἀρνητικαί ἐκδηλώαεις τῶν γεγονότων τοὺ Πολυτεχνείου
(α) Τό μέγα δημοκρατικόν κίνημα τοῦ Νοεμθρίου 1973 ἐστερεῖτο ένιαίας πολιτικῆς κατευθύνσεως. Δέν εἶχε συγκεκροτη-

μένην καί πειθαρχημένην όργάνωσιν, ἐφωδιασμένην μετά σσφοῡς καί πειστικῆς γραμμῆς. “Εστερεῖτο ἐπίσης ὀρθῆς ἐπισημανσεως στόχων καί τακτικῆς ευελιξίας. Εἰς τοῦτο, ἐκτός τῶν
ἄλλων, συνέθαλεν ή διάσπασις τοῦ ἀριστεροῦ κινήματος.
Τό Κ.Κ.Ε. Ἐσωτερικοὺ εἶχε τρομακτικάς οργανωτικάς ἀδυνα-
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μίας. H Κομμουνιστική “Οργάνωσις Σπουδαστῶν (K.O. Σ.) τοῦ.

K. K. E. Ἑσωτερικού καί ό ἀντιστασιακόςυ«Pm/00» ειχονσ-μπα
ραλιαστεῑ».
(6) Τό φοιτητικόν κίνημα δέν εἶχε συγκεκροτημένον, ἐκλεγμέ-

ραξιν ταύτης, ὅτι ή Νέα “Εξουσία καταθάλλει προσπαθείας, ἐκμεταλλευομένη τήν λανθασμένην άκραίαν ««ἀριστερίοτικη» συνθηματολογίαν, νά προθληθῆ ώς ἐπιδιώκουσα νά ἐμπεδώσῃ είς τήν χώραν τήν τάξιν καί νά ἐπιθάλῃ τόν νόμον.

νον ύπό τῶν φοιτητῶν καί ἀνεγνωρισμένον ύπό τούτων ἀντι-

(14) Ἑπίσης δέον ὅπως μή παρορράται τό γεγονός τῆς ίδιομορ-

προσωπευτικόν καθοδηγητικόν ὅργανον

φίας τῆς χώρας, λόγῳ τῆς στρατηγικῆς της θέσεως καί τῆς έντά-

(γ) Τό φοιτητικόν κίνημα δέν κατώρθωσε νά παρεμθάλῃ ἀμέ-

ξεώς της, παρά τήν θέλησιν τοῦ λαοῦ, εἰς τό ἀμερικανικόν στρατηγικόν σύστημα ούδέ νά ύποτιμῶνταιαί 5K τοῦ γεγονότος τούτου
πρόσθετοι δυσκολίαι.

σους μαζικάς κινητοποιήσεις, ῶστε 01 ἀλλαγαί νά μή περιορισθοῦν 510 τήνφατρίαν Παπαδόπούλου» ἀλλά v6 ώθηθοῦν εἰς
ούσισστικάς δημοκρατικάς λύσεις. Τοῦτο ὅμως προϋπέθετε

160 ἀναγκαίας ύποδομάς ἐνός ῶργανωμένου ἀντιδικτατορικοῡ
μετώπου εἰς τάς πόλεις καί τήν ὕπαιθρον, ἱκανοῦ v6 ἀντιμετω-“
πίσῃ τάς δομάς τῆς δικτατορίας καί νά τάς ἀνατρέψῃ
δ() Ἠ λανθασμένηἀριστερίστικη» συνθηματολογία η όποία

ἐκυριάρχησεν έν ἀρχή τοῦ κινήματος, ἐζημίωσεν καί ἀποτελεῖ
θέμα ἐκμεταλλεύσεως καί ύπό τῆςνέας χούντας» (« κάτω τό
Κράτος», «κάτω ἡ ἐξουσία», «κάτω τό κεφάλαια» , «κοινωνική

ἐπανάσταση » κλπ., κλπ.).
(ε) Τά προωθημένα «ἐξωπραγμστικά» συνθήματα («Γενική
απεργία», «ἀπόψε 1'1 11015»). 16 611010 δέν ἀνταπεκρίνοντο εἰς
τήν πραγματικότητα καί τόν δεδομένον τότε συσχετισμόν δυνάμεων, ἦσανσεχταριστικά» καί, ἐπί πλέον, ἀπέκλειον ύποχωρητικόν νικηφόρον ἐλιγμόν.
(στ
τ) Αἰ συζητήσεις, 01 6110101 διεξήγοντο K01 ἐτραυμάτιζον τούς

δεσμούς μεταξύ τῶν κομμουνιστῶν φοιτητῶν μετά τοῦ κομμουνιστικοῡ κόμματος, προφανῶς πρόκειται περί συζητήσεων
μεταξύτῶν ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων ἀντιτιθεμένων κομμουνιστικῶν παρατάξεων.
(ζ) Ὑπερεξετίμησε τήν σημασίαν τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος καί
ύπετίμησε τήν διάθεσιν τῆς χούντας καί τῶν ἀμερικανῶν συμ-

θούλων της.
6. Διαπιστώσεις-ἐκτιμήσεις ἐπί τῆς διομορφωθείσης 1.1516 16 γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου Νέας Καταστάσεως.
(1) Ἠ Νέα Ἑξουσία ἐχει σκοπόν v6 σταθεροποιήση καί διαιωνίσῃ
τήν δικτατορίαν καταργοῦσα τήν πολιτικήν τῶν έλιγμῶν τοῦ Γ.
Παπαδόπούλου καί ἐπιθάλλουσα ωμοτέρσν καταπίεσιν έν συνδυασμῷ μεθ’ ἐνός έξσλλοτέρου ἀντικομμουνισμού.

(2) Ἠ Νέα Ἑξουσία διακηρύττει ἐπάνοδον εἰς τήν 21ην “Απριλίου
1967 καί ἐπιχειρεῖ νά ἐπιρρίψῃ εἰς τόν Γ. Παπαδόπουλον ὅλας τάς

εὐθύνας τῆς ἐπταετίας.
(3) E10 τόν ἐξωτερικόν τομέα ἀκολουθεῖ ἐτι περισσότερον ἀμερικανόδουλον πολιτικήν, ὁδηγοῦσαν εἰς μεγαλυτέραν άπομόνωσιν
τῆς χώρας ἀπό τῶν σοσιαλιστικῶν χωρῶν καί τῶν καπιταλιστικῶν
χωρῶν τῆς Δυτικῆς Εύρώπης.
(4) Εἰς τόν οἰκονομικόν τομέα συνεχίζει τήν πολιτικήν τῆς ἀπερισ-

ρίστου ἐξυπηρετήσεως τῶν πολυεθνικῶν ἐτσιριῶν καί ἰδιαιτέρως
τοῦ αμερικανικού κεφαλαίου, πολιτικήν ωμῆς έξυ ηρετήσεως τῶν
συμφερόντων τῆς οἰκονομικῆς όλιγαρχίας καί 6 οκρούσεως τῶν
δικαίων αἰτημάτων τῶν ἐργαζομένων, πολιτικήν, ή όποίά πλήττει

(15) Γενικῶς «01 6001 τῆς λα’ίκῆς πάλης ἐπιδεινώθηκαν» καί «ἀπό
τήν ἀποψη τῆς πολιτικῆς τῆς δικτατορίας ἐγινε στροφή πρός τά
πισω».
γ. Ἠ πολιτική καί όργανωτική γραμμή τοῦ Κ.Κ.Ε. (Ἑσωτ.)
Ἠ ήγεσία τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτερικοῡ, 66051 τῶν «μαθημάτωνδιδαγμάτων» ἐκ τῶν γεγονότων τού Νοεμθρίου 1973, διετύπωσε ’
τήν τρέχουσαν πολιτικήν καί όργανωτικήν γραμμήν του, ῶς ἐξῆς;
(1) 'H Πολιτική Γραμμή
'H πολιτική γραμμή τοῦ Κ.Κ.Ε.Ἑσωτερικοῦ περιλαμθάνει τήν ἀκολουθητέον σήμερον στρατηγικήν καί τακτικήν γραμμήν ύπό τῶν

στελεχῶν, μελῶν καί όπαδῶν του.
(α) Ἠ στρατηγική γραμμή τοῦ Κ.Κ.Ε.(Ἑσωτ.)

'H ήγεσία τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτερικού, ἀπευθυνομένη εἰς τά στελέχη, καί τά μέλη του, ἀπαιτεῖ, ὅπως ταῦτα ἀγωνίζωνται σήμερον ἀποκλειστικῶς καί μόνον διά τήν ἀμεσωτάτην πολιτικήν

ἐπιδίωξιν τοῦ Κ.Κ.Ε. (Ἑσωτ.); τήν ἀνατροπήν τῆς δικτατορίας
καί τόν σχηματισμόν Κυθερνήσεως Ἑθνικῆς Ἑνότητος ἐξ ὅλων
τῶν ἀντιδικτατορικῶν κομμάτων καί όργανωσεων, «μέ τήν

ύποστήριξη τοῦ στρατού»1
«Ποτέ - δισκηρύττει ἠ ήγεσία τοῦ Κ.Κ.Ε. “Εσωτ. - 01' κσμμουνιστές δέν κρύψαμε τή φυσιογνωμιά μσς. Πάμε μακρότερα, πάμε
’ πέρα ἀπό τη δημοκρατική ἀντιίμπεριαλιστική ἐπανάσταση, πᾱμε
για τό σοσιαλισμό. Σημερα ὅμως παλεύουμε μέ ὅλους τούς
ἀντιδικτατορικούς κατά τῆς δικτατορίας για μιά συγκεκριμένη
ἀποδεκτη ἀπ’ ὅλους δημοκρατική πορεία καί· μέσα ἀπ’ αυτήν
προθάλλουμε καί καλλιέργοῦμε τήν ndpa πέρα προσπτική
1109‘»Δηλαδή τήν προοπτικήν διά τήν ἀντιϊμπεριαλιστικήνδημοκρατικήν ἐπανάστασιν (άμεσον στρατηγικόν στόχον τοῦ
Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ.) καί τήν σοσιαλιστικήν ἐπανάστασιν (τελικόν
στρατηγικόν σκοπόν του).

(6) 'H τακτική γραμμή τοῦ Κ.Κ.Ε.(Ἑσωτ.)
'H ἀκολουθητέα τακτική γραμμή διά τήν ἐπιτυχίαν τῆς ῶς ἀνω
ἀμεσωτάτης πολιτικῆς ἐπιδιώξεως τού Κ.Κ.ΕῈσωτ. εἶναι;
- Ἠ τακτική μορφή όργανώσεως εύρυτάτου ἐνιαίου
μετώπου καί εἰδικῶν συνεργασιῶν καί συμμαχιῶν.

- Ἠ τακτική μορφή πάλης τοῦ θασικοῦ κρίκου.
- Ἠ τακτική μορφή «μαζικῆς», «μή ἐνοπλης πάλης».

1. 'H τακτική μορφή όργανώσεως ένισιου μετωπου καισυμμαχιῶν
Ἠ ήγεσία τοῦ Κ. Κ. E. Εσωτ. χαράσσει τήν δεδοκιμασμένην, διε-

τό 6ιοτικόν ἐπίπεδον τοῦ λσου K01 τήν οἰκονομικήν δραστηριότητα

θνῶς καί ἐν Ἑλλάδι, τακτικήν μορφήν όργανώσεως ἐνός εύρυτά-

των μεσαιων στρωμάτων.
(5) Είς τήν Παιδείαν ἀκολουθεῖ σκοταδιστικωτέραν πολιτικήν, καί
πολιτικήν ἀστυνομεύσεως τοῦ σπουδαστικοῡ καί μαθητικοῡ χώ-

του ἀντιδικτατορικοῡ μετώπου καί είδικῶν««συμμαχιῶν».

ὅπως ἐπιδιωχθῇ νά πραγματοποιηθῇ «χωρίς ἀποκλεισμούς», έν-

ρου.
(6) Εἰς τόν Στρατόν καί τά Σώματα “Ασφαλείας καί ὅλον τόν κρατι-

νοεῖται τῆς ἀριστερᾶς, τῇ συμμετοχῇ ταύτης, τοῦ κέντρου καί τῆς
άκρας Δεξιάς.

'H σύμπηξις του εύρυτάτου ἀντιδικτατορικοῡ μετώπου δέον,

κόν μηχανισμόν προχωρεῖ εἰς όμαδικάς ἐκκαθαρίσεις 5v τῇ προσ-

παθεία της, ὅπως έγκαταστήοῃ εἰς ὅλους τούς κρίκους-κλειδιά
ἀνθρώπους τῆς ἐμπιστοούνης της.

Ἠ δημιουργία τοῦ εύρυτάτου ἀντιδικτατορικοῡ τούτου μετώπου
θά συντελέσῃ είς τήν ἀνάπτυξιν τοῦ μαζικοῦ κινήματος καί θά
ἀποτελέσῃ τήν προύπόθεσιν διά τήν ἐνεργοποίησιν τῶν ἀντιδιδά-

(7) Ἠ Ε.Σ.Α. ύψώνετοι ῶς κυρίαρχος δύναμις έν τῇ χώρα.
(8) Ἠ πολιτική αὕτη τῆς Νέας ’Ἑξουσίας δέν εἶναι δυνατόν ὅμως

- κτορικῶν7 δυνάμεων 510 τόν στρατόν ύπό δύο προϋποθέσειςῑ Πρῶ-

νά όδηγήσῃ τό καθεστώς εἰς σταθερότητα, διότι ὅχι μόνον δέν

τον μέν,56v ἐπιτύχῃ νά συμπεριλάθῃ εἰς τούς κόλπους του καί

ἐξαλείφει τάς ἀντιφάσεις του ἀλλά τάς ἐντείνει έτι περισσότερον.
(9) Διευρύνει τήν ἀντίθεσιν μεταξύ καθεστῶτος καί Ἑλληνικοῦ

«τίς ἀστικές πολιτικές δυνάμεις καί τούς χθεσινούς ἀντικομμουνιστές» καί δευτερον, ἐάν προθάλωνται εἰς πρωτην γραμμην ῶς

λαοῦ, ἐπαυξάνει τήν άπομόνωσιν τούτου ἀπό τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ

συνθήματα δράσεως «o1 σημερινοί στόχοι τοῦ δημοκρατικοῦ κινή-

καί τῶν πολιτικῶν δυνάμεων τῆς χώρας.

ματος», ἀποφευγομένων ἐπιμελῶς τῶν «ἀριστερίστικων», τῶν
«ἀνεπικαίρων» καί τῶν «ἐξωπραγματικῶν» συνθημάτων. Διότι
ταῦτα ἀνησυχοῦν τά συντη ρητικά ἀστικά στρώματα, πλήττουν τήν·

(10) Διευρύνει ἐπίσης τήν απομόνωσίν του ἀπό τό ἐξωτερικόν, τήν

πίεσιν τοῦ όποίου ἐπ’ αύτού θά ἐπαυξάνῃ.
(11) 'Ev151v51 τήν διαπάλην μεταξύ τῶν διαφόρων φατριῶν τοῦ
καθεστῶτος.

(12) E10 10v Στρατόν ἐπαυξάνει, τόν ἀριθμόν τῶν ἀξιωματικῶν τῶν
δυσηρέστημένων έκ τῆς άκολουθουμένης ύπό τῆς Νέας Ἑξουσίας
τακτικης.
(13) Διά τήν ἀντιμετώπισιν, τήν ἀποτελεσματικήν, τῆς καταστάσεως ταύτης καί διά τήν ἀνατροπήν τῆς Νέας Ἑξουσίας θά ἀπαι-

τηθῇ «σκληρός ἀγών» καί όρθή πολιτική καί όργανωτική 1100111111.λαμθανομένου σοθαρῶς ὑπ’ ὅψιν, ἐκτός τῶν ἀλλων, κατά τήν χά-
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«πλατύτερη σήμερα ἀντιδικτατορική συμμαχία» καί γίνεται ἀντικείμενον ἐκμετσλλεύσεως ύπό τῆς Νέας Ἑξουσίας.
'H 110001166510 11060 δημιουργίαν τοῦ εύρυτάτου ἀντιδικτατορι-

κοῦ μετώπου ἐκ τῶν ἀνω θά πρέπει νά συνοδεύεται ύπό ἐπιμόνων
προσπαθειῶν δημιουργίας συντονιστικῶν ἐνιαιομετωπικῶν όργά-

νων είς τούς κάτωθι σοθαρούς τομεῖς; ἐργατῶν, ἀγροτῶν καί
φοιτητων.
Είς τόν συνδικαλιστικόν ἐργατικόν τομέα δέον ὅπως ἐπιδιωχθῇ
, ή συγκρότησις ἐνιαίας συντονιστικῆς συνδικαλιστικῆς παρατάξεως

0111111111: ΕΠἨᾹΕ ὮΣῙΒ.1511111111.

11.17112!Ι;τῐι,ιεχαιι-ια ιιιαλτ.ῌῆίατιιτηγ κῆιυιττιιιι 1.111))Wtﬂpvm;f1mu1ﬂicﬂl’..11.l;
'00-.5..»1100“

2. Ἠ τακτική μορφή πάλης τοῦ 6001K00 κρίκου
Ἠ ήγεσία τοῦ Κ.Κ.ΕἘσωτ. τονίζει τήν ἀνάγκην, ὅπως έφαρμοσθῇ μετ’ ἐπιμονῆς καί άποτελεσματικότητος ή τακτική μορφή πάλης τοῦ 6001K00 κρίκου. Ἠ τακτική αύτη τοῦ 6001K00 K01K00. ώς
γνωστόν, συνίσταται είς τήν ἐπισήμανσιν καί ἐπίκαιρον προθολήν

καί ἐκμετάλλευσιν τῶν διαφόρων ἀλύτων προθλημάτων καί αἰτη-

1'1. ᾖἝΟΝ

a. :3I'.o1-111195¢1110".1’E. 01.115101150101611» είςῑιι ιιειλιιμμῑνιις [ιιιίᾶ-ιιιιέ
τιιῑιῗινοιεav.clr, τῑιόιιυτον ὁιιιυττιαυαειυαςὺι·’.σι

51.1 ιω( [ιιιςιιιῖσιῑιι του E115 τῠν

μάτων, τῶν όποίων ή ἐπίλυσις ἐνδιαφέρει, συγκινεῖ, θασανίζει τά

διάφορα κοινωνικά στρώματα, ἐπί τῷ σκοπῶ τῆς κινητοποιήσεῶς
τούτων ἐναντίον τῆς Νέας Ἑξουσίας καί τῆς παραλλήλου οἰκοδο-

’,ιι-’γ’ὖνῧων {on .‘hcunptw 197] καί E115 τῆς ὕιιιιιοιηυοετσικμωτθιιιν τοῦτον,νίὶαε
1111111511115 καταστᾶσι-,υς ῑν «ις ,“Δῃςμωί καρσσσει τήν πιήιτιιιῆιι m5 δργιινυτιιιῆν

μήσεως τῶν ἐντελῶς ἀναγκαίων ἀντιδικτατορικῶν όργανωτικῶν
δομῶν.

T6 αἰτήματα, τά 011010 έπιθάλλεται, ἀναλόγως τῶν περιστάσεων,

νιιυιιμ 11v IOU .

νά καταστοῦν ἀντικείμενον πολιτικῆς ἐκμεταλλεύσεως εἶναι αἰτήματα οἰκονομικά - ἐπιθιώσεως καί αἰτήματα πολιτικά «δημοκρατι-

D. '36 1155115vov,vm05v,111:6 τῆς Ev Ἐλλιῖὑι ἢγεσίιιις τοῦ .<.ίὶ.;4’;-ι-ιιπε,τικσ11,μετι7ξθ

2311.; καὶ 2Ἱικ ὼιιιβριου 1911,luunondpna:v,d011511135,11510£0 ων στελεχῧν "at.

K011.
T6 οίκονομικά αἰτήματα, τά όποῖα ἐνδεικτικῶς ἀναφέρονται εἷ-

"01011 5011.13.15 τᾶν τίτλον· " 1106111130 11:16 56 1.51115 ἱιιρηξη τοῦ 1105.16.10“.
v. 1'" 11111511611 τοῦτο ιιιίμενσν.κιιτθιιιν πτωτηρῆσωυ 111111111, 6101106011,:11; 11.16.; 13.1111116-

ναι; ἀμεσοι σύξήσεις, τιμαριθμικαί ἀναπροσσρμογαί, ἀσφαλιστικά
θέματα.

-v.ll; 11151111111515.1111: "hadnuuanﬂvav",51111111096111.0511 ctr. 551155.11” ~2:160:51), ἓν
'L\.‘.511'11..,13nd νῦν τίτλον, ”ιιιὸιτγματιι dud τῦ λιιιΙῒιι-ἰ ξῆσςτσμιι τοῦ ῒώὴιρρι) mt οἵ

T6 πολιτικά αἰτήματα, τά όποῖα ἀναφέρει διεξοδικώτερον, εἶναι
τά ἐξῆς;

συνεργασίας μεθ’ ὅλων τῶν συνεπῶν ἀντιδικτατορικῶν συνδικαλι-

- ”Αμεσος κατάργησις τοῦ στρατιωτικοῦ νόμου.
- Τιμωρίσ τῶν ἐνόχων διά τάς δολοφονίας τοῦ Νοεμθρίου 1973.

στικῶν ἐργατικῶν στελεχῶν.
Εἰς τόν ἀγροτικόν τομέα δέον, ὅπως ἐπιδιωχθῇ ή συγκρότησις
115v1010011 παρατάξεως συνεργασίας μεθ’ ὅλων τῶν ἀγροτικῶν
συνεταιριστικῶν ἀγροτικῶν στελεχῶν.

Εἰς τόν φοιτητικόν τομέα δέον, ὅπως έπιδιωχθῇ ή συγκρότησις
ἀντιπρόσωπευτικού φοιτητικοῦ όργάνου, τό ὁποῖον 96 καθοδηγῇ
ἐνιαίως τό φοιτητικόν κίνημα καί θά συντονίζη τούς φοιτητικούς

ἀγῶνας μετά τῶν ἀγώνων τῆς ἐργατικῆς τάξεως καί τῶν ἀλλων
κοινωνικῶν στρωμάτων.
Ἠ συμμαχία φοιτητῶν καί ἐργατῶν δέον, ὅπως ἰσχυροποιηθῇ καί
καταστῇ «πόλος τῆς πατριωτικῆς συμμαχίας».

Παραλλήλως πρός 160 προσπαθείας, τάς καταθληθησομένας ἐπί
τῶν διοικήσεων τῶν ἐργατικῶν καί ἀγροτικῶν όργανώσεων δέον,
ὅπως ἐπιδιωχθῇ v6 6v0651x600v «Ἑπιτροπαί “Αγῶνα ΕΝΩΤΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΚ ΗΡΑ» είς τούς τόπους δουλειάς, 01 6110101 νά εἶναι εἰς θέσιν v6 6 αλάθουν τήν δράσιν των K016 κλάδους καί K016 γεωγραφικά διαμερίσματα.
A'1 151111001101 ἀγῶνα ἐνωτικοῦ χαρακτῆρα» προθάλλονται ώς
«θασική μορφή πλατειάς ἐνότητας» καί «Kn/11101101110110 τῶν ἐργαζομένων».

Ἠ ήγεσία 100 Κ. K. E. Ἑσωτερικοῦ, '1v0 ἐπιτύχῃ τήν συγκρότησιν
τοῦ εύρυτάτου ἀντιδικτατορικοῡ μετώπου χωρίς ἀποκλεισμούς
τῆς 'Ap1015060 συνιστά, ὅπως ἀσκῆτσι ἐπαυξανομένη 1115010 5K
τῶν κάτω, ύπό 100 λαοῦ, ἐπί τῆς ἀστικῆς ήγεσίας ἐπί τῷ σκοπῶ
ὅπως αῦτη ύπερνικήσῃ τούς δισταγμούς καί τάς ταλαντεύσεις της
καί προχωρήσῃ εἰς τήν συγκρότησιν 100 500016100 ἀντιδικτατοριK00 μετώπου, συμμετοχῇ τῆς “Αριστεράς, 66051 ἐνός κοινοῦ προ-

γράμματος. Καί τό πρόγραμμα τοῦτο δέον νά εἶναι «1600 πλατύ,
ῶστε v6 περιλάθει ὅλες τίς ἀντιδικτατορικές δυνάμεις καί τόσο
συγκεκριμένο, ὥστε νά ἀνοίξει τό δρόμο πρός λα’ἰκή K00100x1011!
'H ήγεσία τοῦ Κ.Κ.Ε.·Εσωτ. ύποστηρίζει ὅτι ἐπέστη ή στιγμή 616
τήν συγκρότησιν ἐνός «Ἐθνικοῦ Συμθουλίου ὅλων τῶν 6v11010σιακῶν όργανώσεων» καθότι 1'1 ἀνάγκη τούτου έχείώριμάσει.
- Συμμαχία ἀντιμονοπωλιακῶν -ἀντιϊμπεριαλιστῶν

Παραλλήλως πρός τήν συγκρότησιν 100 500016100 6v1161K1010p1Ko0 μετώπου, 1'1 ήγεσία τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. τονίζει ὅτι δέον ὅπως

-

“Ἀμεσος ἀπόλυσις ὅλων τῶν συλληφθέντων.
Ἐπέκτασις τῆς Γενικῆς “Αμνηστίας.
Ἐλευθερία είς τούς φοιτητικούς συλλόγους.
Ἐλεύθεροι έκλογαί είς ὅλας 160 λα’ίκάς όργανώσειςῑ φοιτητι-

κάς, συνδικαλιστικάς, έπιστημονικάς.

- “Αγών κατά τῶν ἀμερικανικῶν θάσεων 616 11'1v συμπαρόστασιν
είς τόν ἀντι’ίμπεριαλιστικόν ἀγῶνα K016 τῶν “Αράθων.
- Κυθέρνησις ’Ἐθνικῆς ’Ἑνότητος, '1v0 εἰσέλθωμεν εἰς τόν δρό-

μον τῆς δημοκρατικῆς όμαλότητος.
ΙΤά ώς ἀνω πολιτικά αἰτήματα ἀποτελοῦν «τήν συγκεκριμένο-

ποίησιν» τοῦ γενικωτέρου δημοκρατικοῦ αἰτήματοςῑ Κάτω ἡ δικτατορία τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967 - ό Στρατός εἰς τούς στρατῶνας, ό
λαός είς τήν ἐξουσία - Δημοκρατία».
3. Ἠ τακτική μορφή τῆς μή «ἐνοπλης» μαζικῆς πάλης - ή τακτική

μορφή τῆς μσζικῆς ΠάληςἨ ήγεσία τοῦ Κ.Κ.Ε. ’Ἑσωτ. θέτει τό ἐρώτημα, ἐάν ήτο καί ἐάν
εἶναι καί σήμερον όρθή ή ἀκολουθηθεῖσα 011' αύτῆς τακτική τῆς
«μή ένοπλης μαζικῆς πάλης» πρό τῶν γεγονότων τοῦ Νοεμθρῖου

'H ἀπάντησίς της εἶναι κατηγορηματική ὅτι ἡ τακτική αῦτη εἶναι

καί παραμένει ὀρθή, όρθοτάτη καί πρέπει νά συνεχισθεῖ ή ἐφαρμογή της προωθοῦμένη «ῶς τήν ἀκρη της»ί
11'H μή ἐνοπλη μαζική πάλη, τονίζει ή ήγεσία τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ.,

εἶναι ή σταθερή 1100 6601111!
E10 ἀπόδειξιν τῆς ἀποδιδομένης ύπό τῆς ήγεσίας τοῦ
Κ.Κ.Ε.Ἐσωτ. μεγάλης σημασίας είς τήν ἐφαρμογήν τῆς τακτικῆς

τῆς μαζικῆς πάλης, ἀναφέρει αῦτη τό ἀποδιδόμενον είς τόν πρώην
’Υπουργόν τῆς Κυθερνήσεως Σ. Μαρκεζίνη, Ζουρνατζῆν ὅτι, ἐάν
K015601vov 510 τήν διαδήλωσιν 200-500 χιλ.- Ἀθηναῖοι, “ίσως ἡ πορεία τῶν γεγονότων τοῦ Νοεμθρίου νά ἠτο διάφορος.
'H ήγεσία τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. αίσιοδοξεῖ ὅτι εἶναι δυνατόν διά τῆς
έφαρμογῆς τῆς ἐνιαιομετωπικῆς τακτικῆς όργανώσεως καί τῆς 10κτικῆς μορφῆς πάλης 100 6001K00 κρίκου καί τῆς μαζικῆς πάλης
νά συγκεντρώσῃ, ῶς καί κατά τό παρελθόν. ένα πολυ μεγαλύτερον

ἀριθμόν διαδηλωτῶν ἐναντίον τῆς Νέας Ἑξουσίας, ἀφοῦ δημιουρ-

ἐπιδιωχθῇ ή στενωτέρα συνεργασία τῶν ἀντιμονοπωλιακῶνἀντιϊμπεριαλιστικῶν δυνάμεων. Αύται ἀποτελοῦν σήμερον τήν

γήσει 006006 ρήγματα καί εἰς τόν κρατικόν μηχανισμόν καί «εἰς
τόν στρατόν», μέ ἐνδεχόμενον έν τμῆμα 100 0100100 νά στραφῇ

πρωτοπορίαν τῆς ἀντιδικτατορικῆς ἀντιστάσεως, θά ἀποτελέσουν
δέ 11516 τήν ἀνατροπήν τῆς δικτατορίας τόν πυρῆνα τῆς 0011110χίας διά τήν Δημοκρατικήν ἀνσγέννησιν τῆς χώρας, (ἤτοι τοῦ 6115000 στρατηγικοῦ σκοποῦ τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ.).«Χωρίς ν’ ἀλλάξουμε

ἐναντίον τῆς δικτατορίας πρός ἀνατροπήν της.

τούς

στόχους

τοῦ

σημερινοῦ

ἀγῶνα,

τονίζει

ή

ήγεσία

τοῦ

Κ. K. E. Ἑσωτ., ἐπιθάλλετσι ή συνεχής ἀποκάλυψη τοῦ ρόλου τῶν
ΗΠΑ στή χώρα μσς, ὴ διάδοση τῶν προγραμμστικῶν σκοπῶν τοῦ

Ἠ ἀνατροπή τῆς δικτατορίας τίθεται οὕτως εἰς τό τέλος μιάς

συστηματικῆς προσπαθείας, ή όποία θά ἐκκινήσῃ έκ τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν μικρῶν ή μεγάλων ζητημάτων τῶν διαφόρων κοινωνικῶν στρωμάτων καί τῆς κινητοποιήσεῶς των 5'10 ἀγῶνας μαζικῆς
μορφῆς, μερικῶν ἀπεργιῶν, 01 6110101 66 κατευθύν’ωνται εἰς τήν
πραγματοποίησιν μιάς γενικῆς Πανελληνίου ΙΞΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ.

κόμματος, ἡ σύσφιξη τῶν σχέσεων μ’ ὅλες τίς ἀντιμονοπωλιακές-

Εἰς ταύτην, προγραμματίζεται, ῶς δυνατή ή συμμετοχή ἐργατῶν.

ἀντιίμπεριαλιστικές δυνάμεις».

φοιτητῶν, διανοουμένων, ὑπαλλήλων, καταστηματαρχῶν,ι ἀγρο-

- Στενωτέρα συνεργασία καί συμμαχία τῶν δυνάμεων τῆς ἀρι015060
Παραλλήλως ἐπίσης δέον, ὅπως ἐπιδιωχθῇ ἡ στενωτέρα συνεργασία καί συμμαχία τῶν δυνάμεων τῆς “Αριστεράς, ἐξουδετερου-

τῶν καί μαθητῶν.
Οἱ ἀνωτέρω προθλέπεται ὅτι εἶναι δυνατόν, ἐν 1116 6560115er

μένων τῶν ἀντιθέσεων, τῶν ἐκδηλουμένων ύπό τῶν διαφόρων 16-

μαζί μέ τίς ἀντιδικτατορικές δυνάμεις στό ,στρατό μποροῦν v6
ἀνατρέψουν τή δικτατορία».

σεων, εἰς τούς κόλπους ταύτης διά τήν περαιτέρω προθολήν καί
καλλιέργειαΙν τῆς σοσιαλιστικῆς ἐπαναστάσεως (τοῦ τελικοῦ στρατηγικοῦ σκοποῦ τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ.).

στιγμῇ, κατόπιν εἰδικῆς καί συστηματικῆς έπεξεργασίας τούτων,
v6 κατέλθουν είς «τούς δρόμους». Ὀπόταν 0 «ξεσηκωμένος λαός

E10 160 1165051011 της, ή ήγεσία 100 Κ.Κ.Ε.Ἑσωτ., γράφει ἐπί τό
παραστατικώτερον διά τήν ἐφαρμογήν τῆς τακτικῆς τῆς μαζικῆς
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δι’ αύτά καί διά συνδικαλιστικάς καί δημοκρατικάς ἐλευθερίας,
δημιουργοῦσα ταυτοχρόνως τούς ἀναλόγους μηχανισμούς.
- Ἐκάστη όμάς νά δημιουργῇ περαιτέρω μίαν ἀλλην ὸμάδα ή
περισσοτέρας όμάδας εἰς «τόπους δουλειάς» κ.λ.π.
- Νά θοηθήσῃ οἰκονομικά καί μέ στιίτια τούς διωκομένους.
4 Νά όργανώσῃ τήν οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τοῦ κόμματος, ἡ όποίσ
εἶναι ἐν τῶν μονίμων καθηκόντων τῶν όργανώσεων καί τῶν μελῶν

πάλης, «ἀπό ολους τούς δυνατούς δρόμους ἀς ξεκινήσουν ρυάκια
ή μικρά ποταμάκια μαζικῆς δράσης γιά νά συνενωθοῦν στήν πλατειά κοίτη ἐνός ἰσχυροῦ δημοκρατικοῦ μαζικοῦ κινήματος».
(2) Ἠ Ὀργανωτική Γραμμή τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἐσωτερικοῦ
Ἠ “Οργανωτική Γραμμή, ώς γνωστόν, ένός Κομμουνιστικοῦ
Κόμματος ’ἐχει πολύ μεγάλην σημασίαν, διότι ἐκ τῆς ὀρθότητος ἡ

του.
.
- Νά ἀνοίξῃ τάς γραμμάς τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. διά τῆς στρατολογίας
εἰς τοῦτο τῶν καλυτέρων μαχητῶν τῆς ἐργατικῆς τάξεως, τῶν φοιτητῶν, τῶν διανοουμένων, ἐπαγγελματιῶν, ἀγροτῶν.
Πρωτίστως καί κυρίως νά στρατολογήσῃ τούς Ιμετασχόντας καί
ἀγωνισθέντας κατά τά γεγονότα τοῦ Νοεμθρίου 1973. .
— Νά συνδυάζῃ τήν νόμιμον μετά τήςεπαρανόμου δράσεως.
- Πάν μέλος τοῦ Κ.Κ.Ε. ’Ἑσωτ. νά ἀναδέιχθῇ εἰς ήγέτην είς τόν
χῶρον του καί νά καταστῇ «κύτταρον» ἐνότητος, όργανώσεως καί
ἀγῶνος διά συγκεκριμένους, πρακτικούς στόχους, νά δημιουργήσῃ τούς συνομωτικούς μηχανισμούς του.
2. Ἠ πλήρης καί ἐκ θάθρων ἀνασυγκρότησις τῆς δουλειάς εἰς
τούς ἐργάτας, τά ἐργοστάσια καί τάς οἰκοδομάς.

μή ταύτης κρίνεται ή τύχη τῆς πολιτικῆς γραμμῆς του. Καί ἡ όρθοτέρα πολιτική γραμμή εἶναι καταδικασμένη εἰς ἀποτυχίαν ἐάν δέν
συνοδεύεται ύπό όρθῆς ἐπίσης όργανωτικῆς γραμμῆς, ”Οθεν ή
ήγεσία τοῦ Κ.Κ.Ε.Ἑσωτ., δεδικαιολογημένως χαρακτηρίζει τό όρ-

Oi κομμουνισταί ἐργάται οἰ μετασχόντες εἰς τά γεγονότα τοῦ
Νοεμθρίου 1973 νά προχωρήσουν είς τήν συγκρότησιν τῶν όργανώσεων τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. καί τήν οἰκοδόμησιν μετώπου πάλης τῆς
ἐργατικῆς τάξεως.
-

γανωτικόν πρόθλημα τούτου ῶς «μέγιστον πολιτικόν πρόθλημα»
καί θεωρεῖ «ῶς κυρίαν ἐγγύησιν τῆς ἐπιτυχίας τῆς πολιτικῆς γραμ-

3. Ἠ ἐπιτάχυνσις τῆς συγκροτήσεως καί ἀναπτύξεως τῆς Κ.Ο.Σ.

χημένη στράτευση» τῆς ἐπαναστατικῆς πρωτοπορίας τοῦ λαοῦ,
τῶν κομμουνιστῶν.
(α) Διαπιστώσεις
έπί
τῆς
όργανωτικῆς
καταστάσεως
τοῦ
Κ.Κ.Ε.Ἑσωτερικοῦ

καί τοῦ Ρήγα.
Τά φοιτητικά στελέχη, παλαιά καί νέα, τά μετασχόντα είς τά γεγονότα τοῦ Νοεμθρίου 1973 ἐπιφορτίζονται διά τῶν ἐξῆς είδικῶν καθηκόντων εἰς τόν φοιτητικόν τομέαῑ
- Νά Βοηθοῦν νά οίκοδομηθῇ καί ίσχυροποιηθῇ ή συνωμοτική των
όργάνωσις, κλιμακουμένη εἰς Βάθος.

Ἠ ήγεσία τοῦ Κ.Κ.Ε. ’Ἑσωτ. εἰς τό κείμενον τῶν «θέσεών» της

- Νά διεξάγουν ἐντατικήν ίδεολογικήν, πολιτικήν καί όργανωτικήν

μῆς του» πρίν ἀπ’ ὅλα «τήν όργανώσῃ, τή συπείρωση καί πειθαρ-

προβαίνει εἰς διαπιστώσεις ἐπί τῆς όργανωτικῆς καταστάσεως
τούτου. Ἑπισημαίνει «όργανωτική καθυστέρηση», «μεγάλη»,«τρομακτική» καί «ἐπικίνδυνη», ἰδία είς τόν τομέα τῶν ἐργοστα-

εργασιαν.

σιακῶν ἐργατῶν καί τῶν οἰκοδόμων, τομέα, ό όποῖος έχει, κατ’ αύ-

γίνεται εἰς τοῦτο ἐκ τῆς ἀκαίρου, ἀκραίας συνθηματολογίας εἰς
τρόπον, ὥστε νά ἐπιτύχουν τήν συσπείρωσιν τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τῶν φοιτητῶν είς τήν θετικήν - ούσιαστικά καί ὅχι φραστικά - ἐπαναστατικήν γραμμήν τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. καί νά ἐτοιμασθοῦν διά νέους ἀγῶνας.
- Νά δείξουν τήν ἀνάγκην τῆς οίκοδομήσεως τοῦ Κομμουνιστικοῦ

τήν, πρωταρχικήν σημασίαν διά τούς ἀμέσους καί ἀπωτέρους σκοπούς καί ἐπιδιώξεις τοῦ Κ.Κ.ΕἙσωτ.

Εἰς τόν φοιτητικόν τομέα ἀναφέρει ὅτι ή Κ.Ο.Σ. (Κομμουνιστική
“Οργανωση Σπουδαστῶν) εἶχε «σμπαραλιαστεῖ» καθώς καί ό ἀντιστασιακός «Ρήγας». Τό Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. εἶχε δεχθῆ σοθαρά πλήγματα.
’
(6) “Οργανωτικά Καθήκοντα
Τά όργανωτικά καθήκοντα

- Νά συμθάλλουν εἰς τόν όρθόν προσανατολισμόν τοῦ φοιτητικοῦ
κινήματος, νά καταδεικνύουν τήν μεγάλην ζημίαν, ή όποία προσ-

Κόμματος τῆς

’Ἐργατικῆς Τάξεως

καί τῆς

ύπάρξεως

ἰσχυράς

«Κ.Ο.Σ.» καί τοῦ «Ρήγα», ἀποκρουσμένου τοῦ προθαλλομένου
τῶν

στελεχῶν

καί

μελῶν

τοῦ

Κ.Κ.ΕἘσωτ. «συνδεδεμένων ή ἀσυνδέτων», τά καθορίσθέντα ύπό
τῆς ήγεσίας τούτου διά τήν ὑπερπήδησιν τῶν όργανωτικῶν του

ἀδυναμιῶν καί καθυστερήσεων καί τήν όργανωτικήν του ἀνάπτυξιν
εἶναι τά ἐξῆς;
1. Ἠ δημιουργία κομματικῶν όργανώσεων θάσεως πανταχοῦ καί
πρωτίστως εἰς νευραλγικούς χώρους, ίδιαιτέρως είς «τούς τόπους
δουλειάς» καί σπουδῶν. Εἰς τήν θάσιν, ή ήγεσία τοῦ Κ.Κ.Ε.Ἑσωτ.,
είς τό ἀρχικόν κείμενον τῶν «θέσεών» της, καθῶριζέν τήν συγ-

ίσχυρισμοῦ ὅτι ή ύπαρξις τούτων δημιουργεῖ δῆθεν κίνδυνον διά
τήν αύτονομίαν τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος, νά ύποστηρίξουν πειστικῶς τήν θέσιν ὅτι ή ύπαρξις καί ή δράσις τῶν ῶς ἀνω κομμουνιστικῶν όργανώσεων «στηρίζει καί προσσνστολίζει τήν αύτονομία

τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος», διότι μεταφέρουν εἰς τοῦτο τήν πεῖραν τοῦ ἐργατικοῦ-ἐπαναστατικοῦ κινήματος καί πλουτίζουν ταύτην διά τῶν προθληματισμῶγ καί τῆς όρθῆς γραμμῆς τοῦ Κ.Κ.Ε.

Ἐσωτερικοῦ.
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4. Ἠ τολμηρά ἀνανέωσις τοῦ Κ.Κ.Ε. ’Ἑσωτ. καί ἡ ἀνάδειξις νέων

«έμπλουτισμένον», ἀντί τῆς «τριάδας» όμιλεῖ περί «όμαδας». Καί
καθορίζει τό περιεχόμενον ἐργασίας ταύτης ώς ἐξῆς;

στελεχῶν εἰς ὅλους τούς κρίκους δουλειάς, ἰκανῶν νά συλλαμθάνουν τόν παλμόν τῶν μαζῶν καί ν’ ἀνταποκρίνωνται εἰς τάς ἀπαιτήσεις τῆς σημερινῆς καταστάσεως.

- Ἠ Ὀμάς νά συνδεθῇ μετά τῶν μαζῶν καί νά ἀσχοληθῇ ἀμέσως
μέ τά προθλήματα τῶν ἐργαζομένων καί τήν κινητοποίησιν τούτων

ἀριστεροῦ καί κομμουνιστικοῦ κινήματος κινδύνων διά τῆς έφαρ-

κρότησιν «τριάδας», εἰς τό τελικόν κείμενον τῶν θέσεών της, τό

5. Ἠ ἀντιμετώπισις καί ἐξουδετέρωσις τῶν έκ τῆς διασπάσεως τοῦ

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας

ἡ εΛεΥΘεΡοτγπιΑ
ἡ ἀπογευματινή σου ἐφημερίδα
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μογῆς ύπό τῶν στελεχῶν καί μελῶν τοῦ K.K.E. Ἑσωτ. τῆς γραμμῆς

τῆς ένότητος εἰς τόν ἀντιδικτατορικόν ἀγῶνα καί τῆς κοινῆς δράσεως μετά «τῆς κομμουνιστικῆς καί τῆς ἀλλης ἀριστερᾶς» καί διά
τῆς συζητήσεως καί πειθοῦς ἐπί τῆς όρθοτέρας πολιτικῆς γραμ-

«Πανταχοῦ ας καταρτίζωνται μορφαί συνεργασίας καί προγράμματα κοινῆς δράσης» ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς προωθήσεως τοῦ μετώπου
συγκεκριμένων διεκδικήσεων καί ἀντιδικτατορικῆς πάλης.

6. Ἠ ύπερνίκησις τῆς καλλιεργουμένης καταλλήλως ύπό τῆς Νέας
Ἑξουσίας διά διαφόρων είδήσεων δι’ ἀλλαγήν τῆς Κυθερνήσεως
καί τῆς πολιτικῆς ταύτης κλπ., στάσεως ἀναμονῆς εἰς διάφορα
κοινωνικά στρώματα, διά τῆς μεθόδου τῆς ἀμέσου όργανώσεως

τῆς δράσεως δι’ ὅλων τῶν δυνατῶν μορφῶν.

'

«Οἱ νοικοκυρές να μελετήσουν πῶς να όργανώσουν τό «κίνημα
τῆς κατσαρόλσς» κατεθσίνοντας μέ τίς κστσσρόλες τους στα

’Υπουργεῑσ, τίς “Υπηρεοιές τά ἐργοστάσια.
”Ολοι οἱ ἐργαζόμενοι στίς δημόσιες ύπηρεσιές καί ἐπιχειρήσεις
va' ἐπιθραδύνουν τόν ρυθμό τῆς ἀπόδοσης τους. “Αφοῦ δέν
πληρώνονται για τη δούλεια τους, ἀς περιορίσοιιν την ἀπόδοση
τῆς οἰκονομίας κ-λπ. κλπ».

Εἰς τό κείμενον τῶν θέσεων, ύπό τήν τελικήν μορφήν, τά ἀνωτέρω
παραλείπονται. Προφανώς δέ τά τῆς «μάχης τῆς κατσαρόλας» παρελείφθησαν, διότι ἐνεθύμιζον τήν μάχη τῶν γυναικῶν τῆς Χιλῆς

ἐναντίον τοῦ “Αλλέντε;
Ἠ σχετική παραγραφος τῆς τελικῆς μορφῆς τῶν θέσεων γράφει

ἀντ’ αύτῶν, τά έξῆς.
(γ) Συμπέρασμα ἐπί τῆς όργανωτικῆς γραμμῆς τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτε-

pmou
Δι’ ὅλων τῶν ῶς ἀνω όργανωτικῶν καθηκόντων τό Γραφεῑον τοῦ
Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. ἐπιδιώκει τοῦτο τήν συγκρότησιν ἐνός Κ.Κ., στηριζο-

μένου εἰς όργανώσεις θάσεως είς τούς τόπους ἐργασίας καί
σπουδῶν, έχοντος τήν έτοιμότητα, όργανωτικήν καί τεχνικήν, ’ίνα

«'O λαός ό ίδιος θα θρεῖ τίς καταλληλες μορφές για τίς κινητο-

ποιήσεις του». (Βλέπε «Ριζοσπαστην-Μαχητην» αρ. 65, Μαρτίου
1974, σελ. 3, στηλ. 6/a).
(3) Εἰς τό κείμενον τῶν θέσεων, ὑπό τήν ἀρχικήν των μορφήν, ῆ
παραγραφος ή ἀναφερομένη είς τούς παράγοντας, oi όποῖοι ἐκινήθησαν κατα τά γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου, τόν Νοέμθριον

ἀντιμετώπίζῃ πάσαν στροφήν τῆς καταστάσεως καίδυνατότητα

τοῦ συνδυασμοῦ τῶν παρανόμων μορφῶν όργανώσεως καί δράσεως μετά τῶν νομίμων τοιούτων καί τῆς ἀναδείξεως τῶν όργανώσεών του είς κέντρα δραστηρίου ἐργασίας, κατά περιοχήν καί
κλάδον, ἐπί κεφαλῆς τῶν μαζῶν, μετ’ ἀπεριορίστου πρωτοθουλίας
καί εύθύνης, ἐντός τῶν πλαισίων τῆς πολιτικῆς - στρατηγικῆς καί
τακτικῆς - γραμμῆς του.

1973, ἐχει ῶς ἐξῆς;
“ «Γύρω ἀπό τη λαίκη πρωτοπορίσ, τούς φοιτητές καί έργατες,
συσπειρώθηκαν ὅλα τα στρώματα ἀστοί, μικροαστοί, ’διανοούμενοι. Καί τό χωριό ακουσε με’ ρῖγος τα γεγονότα τῆς Ἀθήνας»,

Εἰς τήν τελική μορφήν τῶν θέσεων ή σχετική παραγραφος διευρύνει τόν κύκλον τῶν ῶς ἀνω παραγόντων. Προσθέτει τήν ήθικήν

Ἐπισημανθεῖσαι διαφοραί μεταξύ τῶν τριῶν ἐκδόσεων τῶν «θέ-

συμπαράστασιν καί «μεγαλοαστῶν» καί τήν ἐνεργόν συμμετοχήν

σεων» τοῦ-Γραφείου τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἐσωτερικοῦ.

ίδιαιτέρως νέων ἐργατῶν καί μαθητῶν». ’Ἑχει διατυπωθῆ ώς ἐξῆς;
«Ξεκίνησε σαν ένσ κίνημα φοιτητῶν στην ἀρχή, πού συγκέν-

Τό κείμενον τῶν «θέσεων» τοῦ Γραφείου τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἐσωτερικοῦ,

τρωσε ταχύτατα γύρω του τήν ἠθική συμπαρασταση ὅλου τοῦ
λαοῦ (ἐργατικῆς ταξης, διανοουμένων, μεσαίων, ἀκόμα μέγα·
λοαστῶν καί τη ἐνεργά συμμετοχή πλατειῶν λαίκιῑιν μαζῶν καί
ίδιαίτερα τῶν νέων ἐργατῶν καί μαθητῶν».
(4) Εἰς τό κείμενον τῶν θέσεων ύπό τήν ἀρχικήν των μορφήν ἀνε-

φέρετο ὅτι ἀπό τῆς συμμαχίας κατά τῆς δικτατορίας, οί κομμουνισταί όφείλουν νά προχωρήσουν εἰς τήν συμμαχίαν ύπέρ ἐνός κοινοῦ προγράμματος ὅλων τῶν άντιδικτατορικῶν δυνάμεων καί
προσέθεσεν ὅτι;

« Τό σχέδιο διακηρυξης πού έπεξεργαστηκαν στελέχη τοῦ ΚΚΕ
Ἑσωτ. στίς φύλακές καί δημοσιεύτηκε στην ΚΟΜΕΠ (= Κομ-

μουνιστική Ἐπιθεώρηση) τόν Αϋγουστο-Σεπτέμθρη 7972 αποτελεῖ μια καλή θαση ἀπό τήν πλευρά μσς». (Βλέπε σελ. 3/y-6
ἀρχικοῦ κειμένου θέσεων).
Ἠ ύπογραμμισμένη ἀνωτέρω παραγραφος παραλείπεται τελείως

ύπό τήν ἀρχικήν του μορφήν, έτέθη ὑπ’ ὅψιν στελεχῶν του, ἐντός
καί ἐκτός τῆς Χώρας, καί ἐλαθε νέαν τήν «τελικήν» του μορφήν,
ἐμπλουτισθέν καί διορθωθέν είς ὡρισμένα σημεῖα καί ἐδημοσιεύθη είς τόν «Ριζοσπάστην-Μαχητήν» ἀριθ. φύλλου 65, Μαρτίου
Ἐκ τῆς συγκρίσεως τῶν κειμένων τῶν διαφόρωνέκδόσεων προκύ-

πτει ὅτι είς τό κείμενον ύπό τήν ἀρχικήν μορφήν του, ἐχει μετριασθῆ ό τόνος ώρισμένων ἐκτιμήσεων καί διαπιστώσεων καί έχουν
προστεθῇ νεώτερα στοιχεῖα εἰς ἐνίσχυσιν δι’ όλίγον διατυπωθεισῶν ἐκτιμήσεων.
Οϋτωςῑ “
(1,) Είς τό κείμενον τῶν θέσεων, ύπό τήν ἀρχικήν του μορφήν διετυπώθη ώς ή ἐνδεδειγμένη πολιτική λύσις είς τήν Χώραν «ἡ συγκρότηση κυθέρνησης ’Ἐθνικῆς Ἑνότητας ἀπό ὅλα τά ἀντιδικτατορικά κόμματα καί ἀντιστασιακές όργανώσεις μέ τήν ύποστήριξη
τοῦ Στρατοῦ». (Βλέπε σελ. 2/ a-6).
Εἰς τό κείμενον τῶν θέσεων, ύπό τήν τελικήν μορφήν του ἡ διατύπωσις διαφέρει καί ἐχει ῶς ἐξῆς;
«Συνεργασία τῶν άντιδικτατορικῶν δυνάμεων στό στρστό μέ τό

μαζικό λαίκό κίνημα, για ανατροπη τῆς δικτατορίας, ὥστε να
συγκροτηθεῖ κυθέρνηση Ἐθνικῆς Ἐνότητας καί να ἐπιστρέψει
αμέσως ό στρατός στούς στρατῶνες... ὀ στρατός μέ τό λἀό κατα
τῆς δικτατορίας, για δημοκρατία, ὁμαλότητα, λαϊκη κυριαρχία»,

(Βλέπε «Ριζοσπάστην-Μαχητην», ἀρ. 65, Μαρτίου 1974, σελ. 3,
στ. a/y).

(2) Εἰς τό κείμενον τῶν θέσεων, ύπό τήν ἀρχικήν μορφήν του, ἐν
τῇ ἐφαρμογῇ τῆς τακτικῆς μορφῆς πάλης τοῦ 6ἀσικοῦ κρίκου,
ύπεδεικνύοντο αἰ ἐξῆς μορφαί πάληςῑ

είς τό κείμενον τῶν θέσεων, ύπό τήν τελικήν μορφήν των, διότι
ἐκρίθη, προφανῶς, ἀσυμφορος πάσα μνεία κειμένου προγραμμστικοῦ τοῦ Κ.Κ.Ε. ’Ἑσωτ. τῶν φυλακισμένων στελεχῶν του. (BA:
«Ριζοσπάστην-Μαχητήν» ἀρ. 65, Μαρτίου 1974, σελ. 3, στ. γΙθ).
Σημειωτέον ὅτι ή παραπομπή εἰς τό περιοδικόν ««Κομμουνιστική
,Ἐπιθεώρηση», (Κομέπ.) Αύγούστου-Σεπτεμθρίου 1972,·γενομένη
προφανῶς, ἀπό μνήμης, ἀνευ τῶν κειμένων, δέν ἀνταποκρίνεται
είς τήν πραγματικότητα. Εἶναι ἀνακριθήςί
(5) Εἰς τό κείμενον τῶν θέσεων, ύπό τήν ἀρχικήν μορφήν των,
ὁμολογεῖται ὅτι; «Ἠ Κ.Ο.Σ. εἶχε σμπαραλιαστεῖ. Τό “ίδιο κι ό ἀντιστασιακός Ρήγας». 'H πρώτη αῦτη κατηγορηματική όμολογία - διαπίστωσις διά τήν όργανωτικήν κατάστασιν τῆς «Κ.Ο.Σ.» καί τοῦ

«Ρήγα» μετριάζεται είς τό μεσολαθῆσαν μεταξύ τῆς ἀρχικῆς μορφῆς τῶν θέσεων καί τῆς τελικῆς τοιαύτης ώς ἐξῆς;

« 'H Κ.Ο.Σ. θρισκότσν σέ μια φαση όργανωτικής ἀνασυγκρότησης καί γι’ αῦτό αντιμετιύπιζε ἀκόμα ἀδυναμίες. Τό ίδιο ’καί ό
αντιστασιακός Ρήγας».
Εἰς τήν τελικήν μορφήν τῶν θέσεων ή σχετική διατύπωσις ἀνεμορφώθη τελείως, έχει ῶς ἐξῆς;
«Oi ὀργανωμένες δυνάμεις τοι] κόμματός μσς μέσα στούς

σπουδαστές, μαζί καί ό ἀντιστασιακός «Ρηγσς» καί παλαιότερα
ἀλλα καί 0’ αῦτη τη φαση, σταθηκαν σοθσρὸς παράγοντας τοῦ
φοιτητικοῦ κινήματος. Δέν μπόρεσαν ὅμως, ἰδίως τίς πρῶτες
μέρες, να περασουν τη σωστη γραμμή τους» .· (Βλέπε
«Ριζοσπαστην-Μαχητην» ἀριθ. 65, Μαρτίου 7973, σελ. 2, στ.
6/a).
'

(6) Εἰς τό κείμενον ύπό τήν ἀρχικήν μορφήν του τό ἀναφερόμενον
εἰς τήν «ἀγανάκτηση γιά τήν ἀκρίθεια καί ἀνησυχία γιά τό σύριο»
δέν γίνεται μνεία τῶν γεγονότων τῆς Πάλης.
Εἰς τό κείμενον ύπό τήν τελικήν του μορφήν, προσετέθησαν εἰς
τήν ώς ἀνω παράγραφον, τά ἐξῆς; «Τά γεγονότα τῆς Πάλης ἐδειχναν τήν ἐκταση τῆς λαικῆς ἀγανάκτησης κατά τῶν στρατοκροτῶν
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καί τῶν μονοπωλίων» . (Βλέπε ««Ριζοσπαστην-Μαχητήν» ἀριθ. 65, ‘
Μαρτίου 1974, σελ. 1., στ. αἸγ-δ).

Συγχρόνως ή ὅλη παραγραφος έχει ἐμπλουτισθῆ διά προσθέτων

0 Χιλιάδες ἀγρότες κατεθαίνουν στήν Ἀθήνα».
ο ««Λσέ τής Ἀθήνας τρέξε νά προϋπαντήσεις τό Λαό τῆς
Πάτρας καί τῆς Θεσσαλονίκης».

ἀλλων στοιχείων, ἀναφερομένων καί είς τόν χειρισμόν τῶν φοιτη-

τικῶν ζητημάτων ύπό τοῦ τότε “Υπουργοῦ Παιδείας Π. Σιφναίου.
(γ) Εἰς τό κείμενον, ύπό τήν ἀρχικήν μορφήν του, τό ἀναφερόμεvov εἰς τήν πτῶσιν τῶν Μαρκεζίνη-Πάπαδοπούλου ύποστηρίζεται ή
θέσις ὅτι αῦτη ««συντελέστηκε στά πλαίσια παιγνιδιοῦ πού ἐλέγχε-

.(Βλε7’)πε «Ἐλεύθερη Ἐλλάδα» ἀριθ. 763, 76ης Μαΐου 7974, σ. 5,
στ. .
γ. A'1 θέσεις τοῦ Γραφείου τοῦ K.K.E. Ἐσωτερικοῦ προθάλλονται

Εἰς τό αύτό κείμενον όλίγον ἀνωτέρω παρέχεται ή πληροφορία ὅτι

καί διαφημίζονται ύπό ταύτας ἐντός καί ἐκτός τῆς Ἑλλάδος (καί
διά τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τοῦ Λονδίνου τοῦ Β.Β.Ο.), ὡς X0ράξασαι τήν ὀρθοτέραν, διά τάς σημερινάς συνθήκας, διεθνεῑς καί

«οἰ “Αμερικανοί ἐθαλαν ἀπό καιρό κατά τοῦ Πάπαδοπούλου» (a.

ἐσωτερικάς, πολιτικήν γραμμήν διά τούς ’Ἐλληνας κσμμουνιστας,

2/6). Εἰς τό κείμενον, ύπό τήν τελικήν του μορφήν, ἠ θέσις διά τόν

τούς ἀριστεροὺς καί γενικώτερον τούς ἀντιδικτατορικθύὶῑ“ Τό γεγονός τοῦτο έχει προκαλέσει Τήν μῆνιν ΤΟῡ Ρωσοδούλου
Κ.Κ.Ε. ἠ ήγεσία τοῦ όποίου ἐχαρακτήρισε ταύτας «ἀναθεωρητικάς» είς ἐπανειλημμένας έκπομπάς τοῦ ««Ραδιοσταθμοῦ» του, τῆς
«Φωνῆς τῆς Ἀλήθειας» καί ἐπεξέτεινε τήν ἐπίθεσίν της καί ἐναντίον τοῦ ΡίΣ τοῦ Λονδίνου, τοῦ B.B.C. Τοῦτο, ώς γνωστόν, μετέδωσεν τάς θέσεις τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. ώς θέσεις Κ.Κ.Ε. ἀορίστως καί

ται τήν ῶρα αύτή ἀπό στρατοκρατικές καί ἀμερικανόθουλες δυνάμεις». (Βλέπε ἀρχικόν κείμενον θέσεων σ. 4/v. κεφ. B' nap. 1).

ρόλον τῶν “Αμερικανῶν έμπλουτίζεται, διά τῶν ἐξῆς;

«Οί “Αμερικανοί τό έθλεπαν καθαρά (ἐνν. τήν χρεωκοπία τοῦ
προσωπικοῦ καθεστῶτος τοῡ Παπαδόπούλου) καί παρ’ ὀλο πού
ἀρχικά ἐνθάρρυναν τή γραμμή τής απολιτικοποίησης», ἀρχισσν
va' ανησυχοῦν ἀπ’ τήν ἀποτυχία τής πορείας τῆς πφιλελευθεροποιήσης», ἀπό τήν ἀνοδο τῶν λαϊκῶν πιέσεων σέ συνδυασμό
μέ τήν προοπτική τῶν έκλογῶν, ἀπό τήν ἀδυναμία τής κυβέρ-

ὅχι ώς ««θέσεις τῆς ἀναθεωρητικῆς όμάδας», κατά τούς ίσχυρι-

νησης.Ι τής δικτατορίας Παπαδόπούλου νά ἐλέγξει τίς κοινωνι-

σμούς τοῦ Ρωσοδούλου Κ. Κ E.
“«Η«Ἐλεύθερη Πατρίδα» έδημοσίευσεν εις τό ύπ ἀριθ. 304 φύλλον

κές έντάσεις ἀπό τόν πληθωρισμό. “Ανησυχοῦσαν καί ἀπό κάποιες έπιφυλακτικές μέν κινήσεις τοῡ Παπαδοπούλου στό διε-

τῆς 25ης “Απριλίου 1974 σ. 3 τό σχόλιον τοῦ ΡΙΣ τῆς««.Φ Α.» ύπό τόν

τίτλον, ««Καί πάλι γιά τίς θέσεις τῶν ἀναθεωρητῶν».

θνή χῶρο πού ὅμως ἐνοχλοῦσαν τήν ἀμερικανικη πολιτική στίς
ῶρες τής καινούργιας ὀξυνσης τῆς Μεσανατολίτικης κρίσης

A'1 θέσεις αὖται τοῦ Ρωσοδούλου K. K. E δέν ’ἐμειναν ἀνευ ἀπαν-

(δισταγμοί τοῦ Παπαδόπούλου-Μαρκεζίνη να έπιτρέψουν τήν

τήσεως ἐκ μέρους τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. 'H ήΥΕΟἱΟ TOU ὺΠΟΟἹηΩἱζΕι Τήν

πλήρη ἀξιοποιήση τοῦ ἐλληνικοῡ χώρου για τήν ἀμερικανικη

ἀποψιν ὅτι αί θέσεις τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἐσωτ. εἶναι αί μόναι όρθαί, ἀνεγνωρισμέναι ῶς τοιαῦται καί ἐκ πρώτης ὅψεως, παραδεκταί ύπό
τῶν νοημόνων, δι’ ὅ καί μετεδόθησαν ύπό τῶν ύπέυθύνων τοῦ P/Z

ἀερογέφυρα πρός Ἰσραήλ - κυ6ερνητικές δηλώσεις στούς Νιού
Γιορκ Τάίμς για οῦδετεροποιημένη Μεσόγειο κλπ).’ Μέσά α’ αι’]τές τίς συνθήκες, 01' ἀμερικανοί πού ἐπιθυμοῦν να ἐλέγχουν
πλήρως τήν Ἐλλάδα, προσανατολίζονταν v' ἀπαλλαγοῡν ἀπό
τόν Παπαδόπουλο, κλπ. κλπ. μέ τήν ἐλπίδα να περισώσουν τό
στρατοκρατικό καθεστώς καί τίς δικές τους Θέσεις.»

τοῦ Β.Β.Ο., 0'1 όποῖοι ἠγνόησαν, δεδικαιολογημένως, τάς στερεοτύπους, τετριμμένας, δογματικάς, είσηγήσεις, θέσεις καί ἀποφάσεις, προγραμμστικάς καί ἀλλας, τοῦ 9ου Συνεδρίου τοῦ Ρωσοδούλου Κ.Κ.Ε. (Βλέπεσχετικῶς άρθρσ τῆς ήγεσίας τοῦ Κ.Κ.Ε.
’Ἐσωτερικοῦ είς τήν ««Ἐλεύθερη Ἐλλάδα» ἀριθ. 157 τῆς 28ης

Εἰς τό κείμενον ύπό τήν ἀρχικήν καί τελικήν μορφήν του θίγεται

Μαρτίου 1974, σ. 6, ύπό τόν τίτλον «Τό 90 Συνέδριο καί o'1 θέσεις

τό θέμα τῆς ἐμφανίσεως καί δράσεως ««προθοκατόρικων στοι-

τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ.»).

χείων» κατά τά γεγονότα τοῦ Νοεμθρίου, χωρίς ὅμως νά ἀποδίδεται εἰς αύτά, ὅλη ή ἀκραία ««ἀριοτερίστικη» συνθηματολογία. Ἑν

Εἰς τό ὅρθρον τοῦτο ύποστηρίζεται ὅτι αἰ ἀποφάσεις, διακηρύξεις
καί είσηγήσεις τοῦ 9ου Συνεδρίου τοῦ Ρωσοδούλου Κ.Κ.Ε. ἀποτε-

ἀντιθέσει πρός τό Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. 0'1 σπουδασταί-στελέχη τοῦ Ρωσο-

λοῦνται ἀπό «κοινοτοπίες» καί ««συνηθισμένα κλισέ»;

δούλου Κ.Κ.Ε. ἀπσδίδουν είς τά ««προθοκατόρικα στοιχεῖα» ὅλην
τήν άκραίαν ἀριστερίστικην συνθηματολογίαν. A'1 θέσεις τοῦ Κ.Κ.Ε.

Ἑσωτ., ύπό τήν ἀρχικήν των μορφήν, γράφουν τά ἐξῆς διά τά
«προθοκατόρικα στοιχεῖα».
«Μέσα στό κλῖμα πού δημιουργήθηκε κινήθηκαν καί προθοκστόρικα στοιχεῖα σέ συνεργασία μέ τήν C I A για νά ματοκυλί-

σουν τό λαό, νά χτυπήσουν τό δημοκρατικά κίνημα πού συντάσσοντσν ἀργά, ἀλλά μέ énnuxina. (Βλέπε ἀρχικόν κειμενον,
σ. 5, nap. 3).
Εἰς τήν ῶς ἀνω παράγραφον σί θέσεις τοῦ Κ. K E. Εσωτ. ύπό τήν
τελικήν μορφήν των προσέθεσαν τήν φράσιν «καί νά ἐπιθάλλουν
μία ἀκόμα πιό ωμή καί ἀπερίφραστη δικτατορία...».

Εἰς τήν ἐξουδετέρωσιν τῆς ἐπανεμφανίσεως καί δράσεως «προθοκατόρικων στοιχείων» αί θέσεις ύπό τήν τελικήν μορφήν των ύπο-

Ἐπίσης εἰς τό ἀρθρον τῆς ««Ἐλεύθερης Ἑλλάδας» ὑπ’ ἀριθ. 158
τῆς 4ης Ἀπριλίου ,1974 σ.8 ή ήγεσία τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. χαρακτηρίζει
τήν ήγεσίαν τοῦ Ρωσοδούλου Κ.Κ.Ε. ῶς «δογματική όμάδα» ή
όποία ἐπαναλαμθάνει «στερεότυπα». «κλισὲ»1
'H συνεχιζομένη ἀντιδικία τῶν δύο Κ.Κ.Ε. δια τήν ὀρθότητα γραμμῆς τοῦ 9ου Συνεδρίου τοῦ Ρωσοδούλου Κ.Κ.Ε., προσφέρεται είς

συστηματικήν καί ἀθόρυθον ἐκμετάλλευσιν ύπό τοῦ Κράτους.
'O χαρακτηρισμός ύπό τοῦ Ρωσοδούλου Κ.Κ.Ε. τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ.
ώς «φορέως τοῦ ἀναθεωρητισμοῦ» εἰς τούς κόλπους τοῦ Ἐλληνικοῡ κομμουνιστικοῦ καί γενικώτερον τοῦ ἀριστεροῦ κινήματος εἶ-

ναι θσρύτατος, λαμ6ανομένου ὑπ’ ὅψιν ὅτι ή ήγεσία τοῦ διεθνοῦς
κομμουνισμοῦ, τοῦ Κ.Κ.Σ.ΙΞ., ἐχαρακτήρισεν τόν «ἀναθεωρητισμόν» ώς θανάσιμον κίνδυνον διά τόν κομμουνισμόν. Διεκήρυξε
κατόπιν τούτων είς τό περιοδικόν ««Μόσχα» τοῦ Ἰανουαρίου 1958:

δεικνύει τήν ««μαζικήν πάλην», ή όποία, ἐκτός τῶν ἀλλων, «περι-

ορίζει τόν κίνδυνον ἀπό προθοκάτορες».
Τά σπουδαστικά στελέχη τοῦ Ρωσοδούλου Κ.Κ.Ε. τῆς ΑΝΤΙΞ.Φ.Ε.Ε. ἀπσδίδουν τήν άκραίαν ἀριστερίστικήν συνθηματολογίαν
είς τά ««προθοκατόρικα στοιχεῖα» είς ἀνακοίνωσιν δημοσιευθεῖσάν
εἰς τήν ι«Πανσπουδαστικήν», τό συνδικαλιστικόν των ὄργανον,
ἀριθ. 8, “Ιανουαρίου-Φεθρουαρίού 1974.
Τό Κ.Κ.Ε. ΙἙσωτ. ἐπιμένει ὅτι ή ἀκραία ἀριστερίστική συνθηματολογία ἐρρίφθη ύπό ««ἀριστεριστικά στοιχεῖα» κυρίως τροτσκιστές

καί ἀκαθορίστους ««ἀναρχικούς» (μέ τή θετική ἔννοια). (Βλέπει ἀρχικόν κείμενον σ. 4,5).
Εἰς νεώτερον, μεταγενέστερον τῶν θέσεων κείμενον τοῦ Κ.Κ.Ε.
Ἐσωτ. ή ήγεσία του μνημονεύει κατάλογον τῶν ἐξῆς ἐξωπραγμα-

τικῶν συνθημάτων, τά όποῖσ δέν ἐρριψαν ««τά προθοκατόρικα
στοιχεῖα», ἀλλά 0'1 «ἀκραῖοι ἀριστεροί φοιτηταί». Τά συνθήματα
ταῦτα εἶναι τά ἐξῆς;
O «“Απόψε πέφτει ή Xou'vra»
0
Ο
Ο
O
O

«Τῶρα ή Ποτέ»
«Γενική “Απεργιά»
«Λαοκρατιά»
«Κάτω ή “Εξουσία»
«Aaé τῶν συνοικιῶν τής Ἀθήνας κατέθα στό κέντρο,
ἀπόψε πέφτει ή Χοάντα».

Ο «”Ολη ή Ἐλλάδα εἶναι στό ποδάρινιί
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«Ἣ έμεῖς θά καταστρέψωμε τόν ἀναθεωρητισμόν ἠ ό ἀναθεωρησμός θά μάς καταστρέψη>ιῑ
Ἠ ήγεσία τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἐσωτ. είς τούς θαρυτάτους χαρακτηρισμούς τούς ἐκτοξευομένους ἐναντίον της ύπό τοῦ Ρωσοδούλου
Κ.Κ.Ε. δέν ἐσιώπησεν, ἀνταπήντησε, χαρακτηρίζουσα τήν ήγεσίαν

τούτου ώς ««δογματικήν» καί ««σεχταριστικήν», ῶς ὁδηγοῦσαν διά
τῆς ἐσφαλμένης πολιτικῆς της εἰς τήν άπομόνωσιν τῶν κομμουνιστῶν ἀπό τῶν μαζῶν.
Συμπεράσματα - Προτάσεις
α.Ἠ πολιτική γραμμή τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. εἶναι ή πλέον εύέλικτος καί
ή πλέον ἐπικίνδυνος πολιτική γραμμή, ἐξ ὅσων διετυπώθησαν μέχριτοῡδε ἀπό ὅλον τόν κόσμον τῆς “Αριστεράς.
Κατά τό πρότυπον τῆς «έαμικῆς» γραμμῆς, τῆς όποίας ό κύριος
ἐμπνευστής ἦτο, τό 1940, ὸ Δημήτριος Πσρτσαλίδης, ἀπό τῶν φυλακῶν Κερκύρας, τό Γραφεῑον τοῦ Κ.Κ.Ε. ’Ἐσωτερικοῦ ἐχάραξε
γραμμήν, ύπό τήν καθοδήγησιν τοῦ ἰδίου Δ. Γαρτσαλίδη, συγκροτήσεως ἐνός εύρυτάτου «ἀντιδικτατορικοῦ-δημοκρατικοῦ μετώπου», ἐθνικοῦ - πατριωτικοῦ, τάς διαστάσεις - συμμετοχῇ ὅλων
τῶν άντιδικτατορικῶν πολιτικῶν δυνάμεων, ἀπό τῆς άκρας Δεξιάς,
Κέντρου καί “Αριστεράς καί τῶν πρώην ἀντικομμουνιστῶν καί τῶν
άντιδικτατορικῶν δυνάμεων εἰς τόν Ἑλληνικόν Στρατόνῑ
Ἠ πολιτική τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἐσωτερικοῦ εἶναι τολμηρότερον εύελικτοτέρα ,καί τῆς ’πανθομολογουμένης εύελίκτου πολιτικῆς γραμμῆς

τοῦ Δυτικοευρωπαϊκοῦ κομμουνισμοῦ καί συγκεκριμένως τῶν
Κομμουνιστικῶν Κομμάτων τῆς Ἰσπανίας, τῆς Ἰταλίας καί τῆς Γαλ-

λίας, τῶν όπσίων ἡ ἐπίδρασις είς τήν διαμόρφωσιν τοῦ ἀναθεωρητισμού τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἐσωτερικοῦ ύπῆρξεν ἀρχικῶς, ἀπό τοῦ 1966
ἀποφασιστική.
8.Ἠ τακτική τῆς ἐνιαιομετωπικῆς μορφῆς πάλης τοῦ 6ἀσικοῦ κρί-

κου εῐναι ἐπίσης εύέλικτος, ἀποτελεσματική καί λίαν ἐπικίνδυνος.
Χαρακτηριστική καί ἀξιοσημείωτος εἶναι ἡ πρώτη ἐμφάνισις «ἐπιτροπῶν ἀγῶνα», τήν συγκρότησιν τῶν όποίων είς τάς θέσεις του
συνέστησε τό Γραφεῑον τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἐσωτερικοῦ, κατά τάς κινητο-

ποιήσεις διά τό θέμα τοῦ ώραρίου, αἰ όποῖαι ἀπεκρούσθησαν, εύτυχῶς, ύπό τῆς ὺπευθύνου διοικήσεως τῶν ἐργατούπαλληλικῶν
συνδικάτων.
γ, Τό Κ.Κ.Ε. Ἐσωτερικοῦ διά τῆς όργανωτικῆς γραμμῆς του ρίπτει
τό μέγιστον Βάρος του είς τάς όργανώσεις θάσεως, συνδεδεμένας

τακτικῆς τοῦ εύρυτάτου

««ἀντιδικτατσρικοῦ ENQTIKOY XAPA-

KTHPA μετώπου» ἐνδείκνυται ή δημιουργία ρηγμάτων, καί χασμάτων τόσον μεταξύ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. καί λοιπῶν ἀριστερῶν ὅσον καί

μεταξύ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. καί λοιπῶν πολιτικῶν δυνάμεων ἐν τῇ Χώρα.
ζ. Διά τήν ἀποτυχίαν τῆς τακτικῆς μορφῆς πάλης τοῦ 6ἀσικοῦ κρίκου ἐπιθάλλεται, ὅπως ὅλοι 0'1 ὑπεύθυνοι φορεῖς κρατικῆς ἐξουσίας ἐγκαίρως ἐπισημαίνουν τά ἀλυτσ προθλήματα τοῦ λαοῦ κατά
κλάδον, περιοχήν καί κοινωνικόν στρῶμα καί συμθάλουν εἰς τήν,
κατά τόν δυνατόν, ίκανοποιητικόν τρόπον, ἐπίλυσιν τούτων, προ-

ληπτικῶς, ἀφαιροῦντες οὕτω τό ἐδαφος πολιτικῆς ἐκμεταλλεύσεως τούτων ύπό τῶν κομμουνιστῶν.

η. “Ιδιαιτέρας προσοχῆς δέον νά τύχουν ἀί διαπιστώσεις τοῦ Κ.Κ.Ε.
Ἑσωτ. εἰς τόν τομέα τῆς νεολαίας.

Συγκεκριμένως δέον ὅπως ληφθοῦν σοθαρῶς ὑπ’ ὅψιν οἱ ἀνα-

πιά» διά τήν πλήρη καί ἐκ θάθρων όργανωτικήν ἀνασυγκρότησιν

φερόμεναι ύπό τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. ῶς 0'1 κύριοι παράγοντες, 0'1 συντελέσαντες είς τήν ἀριστεροποίησιν τῆς νεολαίας ὅλων τῶν κοινωνικῶν στρωμάτων καί τῶν συντηρητικωτέρων ἀκόμη. Μεταξύ
τῶν κυρίων τούτων παραγόντων, ἐπισημαίνεται ή ταχυτέρα κυ-

καί ἀνάπτυξιν τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἐσωτερικοῦ. “Ιδιαιτέρα εἶναι ή φροντίς
του διά τήν στρατολογίαν νέων τήν ἡλικίαν ἐργατῶν καί ἀγροτῶν
καί σπουδαστῶν-φοιτητῶν καί τήν διαμόρφωσιν κέντρων δράσεως
κατά τομεῖς δράσεως.
δ. “Ιδιαιτέρως δέον νά ἐπισημανθῇ ἡ προσοχή μετά τῆς όποίας τό

κλοφορία τῶν ἰδεῶν μέσω τοῦ θιθλίου καί τῶν μαζικῶν μέσων ἐπικοινωνίας.
Ἐπίσης ὅλοι σί ἀρμόδιοι κρατικοί παράγοντες σί ἐπιφορτισμένοι
διά τήν ἐθνικήν διαπαιδαγωγησιν τῆς ’Ἑλληνικῆς νεολαίας ἐπιθαλλεται, ὅπως λάθουν σοθαρῶς ὑπ’ ὅψιν των τάς σχετικάς ἀποφά-

Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. ἀντιμέτωπίζει τό θέμα «στρατός». Διά τήν ἀνατροπήν

σεις τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. διά τήν στρατολογίαν καί δραστηριοποίησιν
τῶν νέων ἐργατῶν-ἀγροτῶν-σπουδαστῶν καί μαθητῶν.

μετά τῶν μαζῶν, ἰδία είς τούς χώρους σπουδῶν καί ««δουλειάς»,

Πανεπιστήμια, “Ανωτέρας Σχολάς, ἐργοστάσια, οἰκοδομάς «για-

τῆς Νέας Ἑξουσίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τόν σχηματισμόν.
Κυθερνήσεως ««Ἐθνικής Ἐνότητος», θέτει ώς προῦπόθεσιν κοινήν

Εἰς τόν τομέα τῆς νεολαίας ἐπιθάλλεται 1'1 ἐπίδειξις συστηματι-

δράσιν λαοῦ καί στρατοῦ - «τῶν άντιδικτατορικῶν δυνάμεων ἐν-

κῆς στοργῆς ἐκ μέρους ὅλων τῶν άρμοδίων φορέων τοῦ Κράτους

τός τοῦ στρατεύματος». Ἠ θέσεις αὕτη διατυπωθεῑσα ύπό τῆς

δια τά προθλήματα τῶν νέων καί ή διακριτική μεταχείρησις τῶν

ήγεσίας τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. πρό τῶν γεγονότων τῆς Πορτογαλίας

παρασυρομένων ύπό τῶν κομμουνιστῶν νέων τήν ἡλικίαν ἐργατῶν

ἀποκτά ὅλως ίδιαιτέραν σημασίαν.
,
ε. Ἠ στρατηγική γραμμή τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ., ή όποία προθάλλει

φοιιτητῶν - σπσυδαστῶν - μαθητῶν ύπό τῶν ’Υπηρεσιῶν ’Ἐθνικῆς
“Ασφαλείας, ὥστε νά ἀπσφευχθῇ ή ἐπιδιωκομένη ύπό τῶν κομμου-

ἀποκλειστικῶς τούς ««σημερινούς στόχους του» ήτοι τήν ἀνατρο-

νιστῶν ήρωποίησις καί ή μακροπρόθεσμος κσμμουνιστική στελέ-

πήν τῆς νέας ἐξουσίας καί τόν σχηματισμόν κυθερνήσεως Ἐθνικῆς Ἐνότητος, έπιθάλλει τήν ἀπόσπασιν τοῦ «ἐθνικοῦ - πατριωτι-

χωσις τῶν όργανώσεών των ύπό νέων τήν ἠλικίαν ἀνθρώπων.

κοῦ τάς διαστάσεις — ἀντιδικτατορικοῦ-δημοκρατικοῦ προσωπείου

του, καί τήν ἀποκάλυψιν τῶν- μονίμων ἀπωτέρων στρατηγικῶν
σκοπῶν του, δεδομένου ὅτι ἐλπίζει, ὅτι θά ἀνοίξῃ, διά τῆς ἐπιτυχίας τῆς ώς ἀνω ἀμεσωτάτης πολιτικῆς ἐπιδιώξεως, ή όδός διά τήν

πραγμάτωσιν τῶν ἀπωτέρων σκοπῶν του.
Εἰς τοῦτο εἶναι δυνατόν νά συντελέσῃ καί 1'1 ἀντίθεσις, πρός τό
Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. τοῦ Ρωσοδούλου Κ.Κ.Ε., τό όποῖον κατηγορεῖ τοῦτο
ὅτι δέν προθάλλει, ῶς ῶφειλε, τό· τί θά ἐπακολουθήσῃ ««σύριον καί
μεθαύριον» ἀλλά όμιλεῖ μόνον διά τό σήμερον. (Βλέπε «Ἐλεύθερη

Εἰσήγησις Συντάκτου

Υ

α. Νά κοινοποιηθῇ ἠ ἀνάλυσις τῶν θέσεων τοῦ Γραφείου τοῦ
Κ.Κ.Ε. Ἑσωτ. είς τάς Ὑπηρεσίας Ἐθνικῆς “Ασφαλείας τῆς Χώρας, ἐκτός τῶν παρατηρήσεων.
θ. Νά μελετηθῇ ό τρόπος, τελείως ἀνύποπτος καί ἀθόρυθος,
διοχετεύσεως τοῦ κειμένου τῶν θέσεων τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἐσωτ. εἰς

στελέχη τοῦ ἀντιπάλου τοῦ Κ.Κ.Ε. (Ρωσοδούλου) καθώς καί είς
στελέχη τῶν ἀκραίων ἀριστερῶν όργανώσεών ἐντός καί ἐκτός
τῆς Ἑλλάδος.

γ. Na μελετηθῇ τρόπος ἀποτελεσματικῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν

Πατρίδα» ἀριθ. 310, Πέμπτης 6 “Ιουνίου 1974, σ. 3 καί 6, στλ. B/v).

ἐκδηλωθεισῶν προγραμμστικῶν καί ἀλλων ἀντιθέσεων μεταξύ

στ. Διά τήν ἀποτυχίαν τῆς έφαρμογῆς ύπό τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἐσωτ. τῆς

τῶν δύο Κ.Κ.Ε.

ΑΜΟΡΓΟΣ; κοὲξὲζτδὲ (πΛΑκΑ) τηιι.

I

Λαῑκά ἐπιπλσ δουλεμένα μέ τό χέρι
’ Παραδοσιακά - Προσσρμοσμένα
Στό μαγαζί τους στῆν Πλάκα, προέκταση τῆς
ὁδοῦ Βουλῆς, ό Κώστας καί ή-Ρένα Καιτατζῆ
δουλεύουν τό παραδοσιακό ΛΑἸΚΟ ΕΠΙΠΛΟ, μ’
ένα τρόπο αύθεντικό καί μοναδικό o‘ όλόκληρη
τήν Ἀθήνα. _
Καναπέδες, κασέλες, τραπεζαρίες, κρεθατσκάμαρες, μπάσια, μιντέρια σέ ἐκπληκτικές ποικιλίες λαῖκῶν σχεδίων (σκυριανά, μετσοθίτικα,
Πηλίου, Ὕδρας κλπ.)
’Ἐπιπλα καί διακοσμητικά (φωτιστικά, κεραμικά,

ύφαντά), πού δίνουν νέα α’ίσθηση στό στιίτι καί
σέ τιμές προσιτές γιά τά νέα ζευγάρια.

ΑΜΟΡΓΟΣ; ΚΟΔΡΟΥ 3 (I'IIAAKA).
’

Σάς περιμένουμε
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ΜΕΣΑιιστό χῶρο τής “Ανώτατης Παιδείας φαίνεται να διάιῗᾷινίζονται τά γνωστά στεγανά κυκλώματα
(ἀπό κατχαάτημένα ὥς «Προοδευτικα») πού ἀποκλειόυν τόν, έκδημοκρατισμό καί τόν έκσυγχρονι-

ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

σμο της.
Η ΔΟΜΗ τού Πανεπιστήμιόυ-Πολυτεχνέιόυ καί

τῶν ἀλλων Ἀνωτάτων Σχολῶν θασίζεται στό θεσμό
1170 ἕδρας. Σκοπὸς αὑτοῦ τοῦ σημειώματος εἶναι
να δοῦμε « πέρα ἀπό τίς γνωστές γενικές ἀπόψεις

A

- τίς προσωπικές θέσεις ἀνθρώπων πού εἶναι μέσα
στόν’πανεπιστημιακό χῶρο, ἀλλα καί τίς θέσεις
πανεπιστήμισκῶν ή έπιστημονικῶν φορέων, πανω
στό συγκεκριμένο πρόθλημσ τού θεσμοῦ τῆς

ἕδρας, πού τό θεωροῡμε σαν τόν 6ἀσικό κρίκο
στήν ἀλυσίδα τῶν έμποδίων, π.χ. συμμέτοχή φοιτητῶν - σέ ποιά ἐπίπεδα,O όργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές,

Ο σύστημα θαθμολογίας,
O διαδικασία ἐκλογῆς καθηγητῶν,
0 εἰσαγωγικές ἐξετάσεις, κλπ.
ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΑΜΕ σέ ἀνθρώπους πού θρίσκονται
σε’ διαφορετικές φάσεις τῆς ἐπιστημονικής-ἀκαδημαϊκής ἱεραρχίας (Βέλτσος, Κάπρος, Καραγιωρ-

γσς, Λαζσρίδης, Μαυράκης, Μητρόπουλος, ΠαπαΘωμόπσυλος, Ρόκος, Σταυρακακης, Τσάτσος) καί
τούς θέσαμέ τό ἐρώτημα·
O Θεωρεῖτε τήν κατάργηση τοῡ θεσμοῦ τῆς έδρας
σαν προύπόθεση γιά να ἀποδώσει ή ἐπιστημονική
σας προσφορα,· Ναί ή “Ὀχι - Ka1'y1011';
ΟΙΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ἔχουν ὡς ἐξῆς; ί

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΤΣΟΣΞ

T0 ἀδιέξοδο
τοῦθεσμοῦτῆςέδρας
Ρεπορτάζε Ἀθηνά Κακολύρη

Βέθαια, ὅλα 0010 προϋπσθέτουν ἐκτός ἀπό «πολιτική συνείδξι-

ση» και π o λι τ ι κ ό ἀ σ υ ν ε ί δ η τ 0. Πρσύπσθέτουν δηλαδή
δυνατοτητα αυτοκατάλυσης ώς δασκάλου, πράο καί ἀντιεξουσιαστικο λόγο και κυρίως φαντασία. “Ἐτσι, ξεπερνιέται καί τό 0161110—
δειο συμπλεγμα πρός μιά σχολή-μητέρα πού σε προστατεύει, σέ
ἀνσδεικνύει κοινωνικά ώς καθηγητή μέ πολύχρωμη τήθενο ἀλλά
και σε ευνουχίζει, ὅπως κάθε ύστερική μητέρα.
Αύτό τό «violez votre alma mater» (θιαστε τήν alma mater 000)

Πτυχιοῡχος Νομικῆς τοῡ Πάνεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδακτορία Κοινωνιολογίας sou

l'lav. Παρισιοῡ. Ἐπιμελητής στήν ’έδρσ Κοινωνιολογίας τῆς Π.Α.Σ.Π.Ε.
/

Ἠ κατάργηση τοῦ θεσμοῦ τῆς ἐδρας δέν εἶναι πανάκεια ἀλλά

n00 διαθάζαμε στό Παρίσι τό ’68, δέν ίσχυει μόνο γιά τούς φοιτη-

δομική ἀλλάγή, καί ἀπό ἀλλαγές δομῶν ’παρά προσώπων ἐχει

τές ἀλλά καί γιά πολλούς ἀπό τούς διδάσκοντες. ««Ὀ ἀνθρωπος
ἀνάγκη τό ἐκπαιδευτικό μσς σύστημα. T0 συντηρητικά πρόσωπα
που εχει τοξινωθεῖ πλέον ἀπό τό νά διδάσκεται συνεχῶς, ἀναζητά
θά ἐξαφαγῖἀτοῦν ε’ίτε τό θέλουν ε’ίτε ὅχι ἀν 0'1 δομές εἶναι προο- . 111v ἀσφάλεια τοῦ «ἐγώ» του, διδάσκοντας τυραννικά 0 ’ίδιος».
Ἠ
δευτικές. Ἑτμχειρήματα προοδευτικῶν καθηγητῶν πού φαίνονται
εδρσ, εινσι ένα πελώριο ι«έγώ» κι αύτό πρέπει v0 κατακερματίσουv0 ἀμφισθήτσζῦν τή δομική ἀλλαγή, ἐπιχειρήματα-ὅπως «μέ τούς
με. Η σχολη δέν ειναι μητέρα ἀλλά σύντροφος, 0' ένα δρόμο πού
τομεῖς θά παρεμθαίνσυν στό έργο μου συντηρητικοί συνάδελφοι»,
δέν τελειώνει στό πτυχίο ἀλλά στῆν διαρκῆ προσφορά στή ζωή αύδέν εὐσταθοῦν. Γιατίδέν εἶναι 0'1 «συντηρητικοί συνάδελφοι» πού
τοῦ τοῦ τόπου πού μιλάει τή γλῶσσα του έδῶ καί δύο χιλιάδες
κάνουν τό συντηρητικό σύστημα, ἀλλά τό ἀντίθετο.
χρόνια.
’
Αύτό εἶναι’τό νόημα κάθε δομικοῦ μετασχηματισμοῦ πού δέν εἶναι αίσιόδοξη συνθηματολογία, ἀλλά ἐπιταγή ἀπό τά πράγματα.
Τό σκεπτικό μου εἶναι άτιλό; 'O ρόλος τοῦ θεσμοῦ- θά έλεγα
τοῦ κρατικοῦ ίδεολογικοῦ μηχανισμοῦ - τῆς έδρας, εἶναι v0 δια--

τεΛι-ιΣ KAnPoz:
E’ ετος τῶν πολιτικοΝ Μι-ιχΑΝικΩΝ E.M.l'l.

τηρεῖ τή συνοχή τοῦ κυρίαρχου ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος ἐπιθεθαιώνοντας καίίόυμπυκνώνοντας τελικά τήν κυριαρχία τοῦ τακτικοῦ καθηγητῇ (διάθαζε τῆς κυρίαρχης τάξης).
Αύτήν τήν πρσθληματική ἀρνοῦνται νά δεχτοῦν ὅσοι δέν συν-

υπολογίζουν τίς σχέσεις πού “έχουν ήδη διαμορφωθεῖ στό ἐπίπεδα
τῆς τοξικῆς πάλης, πού στό ἐκπαιδευτικό σύστημα ἐμφανίζεται ῶς
πάλη τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος ἀπό τή μιά καί τοῦ ίδεολογικοῦ
κρατικοῦ

μηχανισμοῦ

(καθηγητές-ύφηγητές-ἀκόμη

καί

Ε.Δ.Π.

σ ύ ν τοῦ ύπουργείου ) ἀπό τήν άλλη.
"000 για τήν προσωπική μου ἐπιστημονική ἀπόδοση, μπορῶ νά
000 πῶ ὅτι δέν εἶναι προσωπική 1'1 011 δέν θά πρέπει νά εἶναι τέτσια. Δέν μ’ ἐνδιαφέρει ν’ ,ἀποδώσω ἐπιστημονικά, ἀλλά νά γίνω μέ
τήν ὅλη πρακτική μου (συμπεριφορά, θά έλεγαν 0'1 ψυχολόγοι)
δ ι ά μ ε 0 ο ς ἀνάμεσα στούς φοιτητές καί σέ μιά θεωρία παιδευτική καί πολιτική πού θά καταγράφει τίς ταξικές δονήσεις καί πού
δέν θά θεωρεῖ τή μάθηση ποσοτικά, ώς τρόπο ἀνάδειξης καί κυριαρχιας.
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“Ὀλοι θέθαια τώρα μιλάνε για τήν ἀνάγκη κατάργησης τῆς
έδρας. Ξεκσθαρίζω ὅμως πῶς ἀπό τήν κατ’ ὅνομα κατάργηση μέχρι
την ουσιαστικη ττης ἀντικατάστσση ἀπό τόν τομέα, ὑπάρχει μεγάλη
ἀποσταση, καί εινσι κατι πού πρέπει ὅλες σί ἀπόψεις νά τό διευκρινισσυν.
,Ἠ ἀνάγκη γιά κατάργηση τῆς έδρας δέν ἀπορέει μόνο ἀπό γενικοτερες ἀπαιτήσεις τῆς σύγχρονης ἐπιστημονικῆς προόδου, πού
στηρίζεται πιά στή σύνθεση, μέσα ἀπό συλλογικές διαδικασίες,

των γνωσεων καί τῆς δουλείας πολλῶν καί είδικευμένων ἐπιστημόνων. Σήμερα, στό έλληνικό πανεπιστήμιο, ἀπορρέει κυρίως ἀπό
τήν ἀπαίτηση νά ἀπελευθερωθοῦν, σέ ὅλη τή λειτουργία τῶν
σπουδῶν, ζωντανές δυνάμεις διδασκόντων καί διδασκομένων, πού

απαιτοῦν καί θά προωθήσσυν στήν πράξη μιά ἀνανέωση στα θεμέλια τῶν πανεπιστήμιακῶν σπουδῶν. Δηλαδή στό πῶς καί μέ ποιό

περιεχόμενο, καταρτίζονται 0'1 αύριανοί ἐπιστήμονες. Αύτό εἶναι
καί 6ἀσικό α’ίτημα γιά τήν πρόοδο καί τοῦ λαοῦ καίτοι] τόπου.

Γιά τούς φοιτητές, πού ἀποτελοῦν τήν πιό σημαντικῇ ἀνανεωτική δύναμη τῶν πανεπιστημίων, μπαίνει 1'1 ἀπαίτηση v0 συμμετέχσυν στόν καθορισμό τοῦ περιεχομένου τῶν σπουδῶν καί τῆς

ἐρευνας, Καί εἶναι φανερό πώς ἀπαιτοῦνται 0'1 κατάλληλες δομές
γιά v0 μπορεῖ v0 ἀξιοποιηθεῖ καί νά ἀνσπτυχθεῖ σωστά αύτή ή φοιτητική παρέμθαση. '0 6501.100 τῆς έδρας ἀποτελεῖ σαφές έμπόδιο.
Ἠ κατάργησῇ της καί ἡ θεσμοθέτηση τοῦ συλλογικοῦ σχεδιασμοῦ
σέ μεγαλύτερο εὖρος, ὅπως 1.110 ἐνιαία ἐπιστημονική ἐνότητα, δη-

λαδή στῇν ούσία μέ τόν τομέα, θά ἀποτελεῖ για τούς φοιτητές τό
κατάλληλο ἐδαφος.
I

ἀπό καθηγητικά τσιφλίκια, καθιστοῦσε τή γνώσῃ άντικείμενσ συνδιαλλσγῆς, καί ἐπέτρεπε τή διδασκαλία τῶν πιό διαφορετικῶν
«θεωριῶν» γιά συναφῇ φαινόμενα, όδηγώντας στῇ σύγχυση καί τό
σκοταδισμό.
‘
M110051 νά σημαίνει ἀκόμα τήν ἀντικατάσταση τοῦ καθηγητικοῦ
μονόλογου πρός τούς φοιτητές μέ τόν ἐπιστημονικό διάλογο ἀνάμεσα στόν καθηγητῇ καί τούς φοιτητές.
Μπορεῖ νά μετατρέψει, τέλος, τήν πανεπιστημιακή·φοίτηση ἀπό
ἀκριτη ἀπομνημόνευση συγγραμμάτων στό σπίτι σέ κριτική συμμετοχή τῶν φοιτητῶν στό μάθημα.
Μιλώντας λοιπόν γιά μιά μεταρρύθμιση δέν ἀρκεῖ μόνο ν’ ἀνα-

φερόμαστε σ’ αύτό πού ἀλλάζει ἀλλά καί σ’ ἐκεῖνο πού παίρνει τή

ΣΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ;
Καθηγητής στῆν ἐδρα τῆς Δημόσιας Οἰκονομικῇς στήν Π.Α.Σ.Π.Ε.

θέση του. "Av τή θέση τῇς καθηγητικῇς ««παντοκρατορίάς» πού

'O θεσμός τῇς έδρας, πού στηρίζεται σέ πρότυπα τοῦ μακρινοῦ

γερμανικοῦ παρελθόντος, στάθηκε μιά ἀπο τίς θασικότερες αἰτίες

γκρεμίζεται πλέον σέ ἐρείπια, τήν καταλάθει 1'1 ἐπιστημονική συνεργασία ἀνάμεσα 0' ὅλο τό διδακτικό προσωπικό καί 0 ἐπιστημονικός διάλογος ἀνάμεσα στούς διδάσκοντες καί τούς διδασκόμενους, μέσα στό πλαίσιο τῇς αὐτονομίας τῶν A.E.I. καί τῆς 00010στικῇς συνδιοίκησης, τότε σίγουρα ἠ σημασία τῇς κατάργησης τοῦ

τῆς χαμηλῆς ποιοτικῆς στάθμης καί τῆς περιορισμένης ἀπόδοσης

θεσμοῦ τῇς έδρας 90‘ v01 αὐτῇ πού ἀναφέραμε πιό πάνω.

τῇς πανεπιστιμιακῆς παιδείας στή χώρα μσς. Στήν όργανωτική διαρθρωση πού ἰσχύει στά πανεπιστήμια 1100 ῇ έδρα ἀναγνωρίζεται
σάν ή θασική αὐτοτελής καί αύτόνομη ἀκαδημσῖκή μονάδα πού
δένεται μέ όρισμένο διδακτικό καί ἐρευνητικό περιεχόμενο. "E101
0 καθηγητής πού κατορθώνει v0 καταλάθει τήν ’έδρσ, μονοπωλεῖ
τή γνώση καί τήν ἐρευνα γιά δεκαετίες καί μπορεῖ εϋκσλα νά,φανταστεῖ κανείς τίς όδυνηρές συνέπειες ἐνός τέτοιου ἀνεξέλεγκτου

"Av τῇ θέση τῆς καθηγητικῇς παντοκράτορίας, ἀντίθετα, τήν
καταλάθει 0 ἀμεσότερος κρατικός ἐλεγχος καί παρεμθατισμός μές
στα AEI, 0 περιορισμός τῇς συνδιοίκησης σέ τυπική παρουσία κάποιου ἐκπρόσωπου σέ μικρό ἀριθμό συνεδριάσεων, 0v τή θέση
τῶν προσωπικῶν σχέσεων ἐξάρτησης τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ
ἀπό κάθε καθηγητῇ καταλάθουν 0'1 σχέσεις συνολικῇς ἐξάρτησης

τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ ἀπό τό σῶμα τῶν καθηγητῶν σάν 00v—

μονοπώλιου. Τό μονοπώλιο τῇς γνώσης εἶναι τό χειρότερο μονοπώλιο; T0 καθυστερημένα προγράμματα σπουδῶν καί διδακτέας

ολο, 0v ἀλλάξει ή έδρα χωρίς v0 καταργηθεῖ 1‘1 0110 «καθ’ ἐδρας»
διδασκαλία, τότε ῇ σημασία τῇς κατάργησης τοῦ θεσμοῦ θά’ ναι

ὕλης, Ἰοί πρωτόγονες μέθοδες διδασκαλίας (καθηγητικός μονόλογος), ῇ ἐλλειψη συλλογικῆς μελέτης καί ἐρευνας, ἠ ἀδυναμία διε-

ἐντελῶς διαφορετικήῑ θά πρόκειται για μία ἀμφισθῇτηση 00100
1100 καταργήθηκε 50900 1.1510 τή μεταπολίτευσῃ· γιά μιά παλινδρόμηση 0' 0010 1100 ἀμφισθητήθηκε ἀπ’ ὅλους τούς πανεπιστημιακούς κι ἐπιστημονικούς φορεῖς, σέ μιά παλινδρόμηση πού μόνο
τήν ἐπιστημονική προκοπή τοῦ τόπου δέν προεξοφλεῑ καί τίς δη-

πιστημονικῇς παιδείας εἶναι μερικές ἀπό τίς συνέπειες τῇς μονο-

κρατίας τῇς 56000 010v τόπο μσς.
Δυστυχῶς, ό νόμος-πλαίσιο φραστικά μόνο καταργεῖ τόν θεσμό
τῇς ἐδρας. Ούσιαστικά ῇ θέση τοῦ καθηγητῇ μ1 0010 10 V0110 65v5101 μέ όρισμένο γνωστικό ἀντικείμενο πού τό μονοπωλεῖ καί τό

ἐλέγχει. Καί τό χειρότερο, δίνετσι ῇ δυνατότητα συγκρότησης τομέων μέ τρεῖς έδρες, πράγμα πού μετατρέπει τό μονοπώλιο τῇς
’ἐδρας σέ όλιγοπώλισ.
Νομίζω ὅτι εἶναι καιρός νά καταργηθεῖ ῇ 5600 καί νά εἰσαχθεῖ
στά πανεπιστήμια 0 θεσμός τοῦ τ μ ή μ 0 1 o 0. 1100 ’έχει δοκιμαστεῖ μέ ἐπιτυχία στίς ἀγγλοσαξονικές χῶρες κι ἐπεκτείνεται ραγ-

δσῖα στήν ῇπειρωτική Εύρώπη.
Τό τμῇμα θά καλύπτει μιά εύρεία ἐνότητα κλάδων καί μαθημά-

των όρισμένης ἐπιστήμης. “Από διοικητική πλευρά, τό τμῇμα θά
πρέπει νά λειτουργεῖ σάν αύτόνομη μονάδα μέ συνέλευση, πού θά
ἀπαρτίζεται ἀπό τό διδακτικό προσωπικό μέ ἰσότιμη συμμετοχῇ
των φοιτητων.
Τό συλλογικό τοῦτο ὅργανο θ’ ἀποφασίζει μέ συλλογική διαδικασία τό περιεχόμενο τῇς διδακτέας ύλης, τίς μέθοδες ἐκπαίδευσης (διαλέξεις-ἀσκῇσεις-σεμινάρια) γιά τήν κατανομῇ τῇς ἐκπαιδευτικῇς καί ἐρευνητικῇς δουλειάς ἀνάμεσα στό διδακτικό
προσωπικό καί για τήν ἐκλογή τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ. Εἶναι

αύτονόητο ὅτι τά τμήματα K065 σχολῇς ῇ καί ἀλλων σχολῶν τοῦ
πανεπιστημίου θά συνεργάζονται μεταξύ τους.
Μέ τ’ήν εἰσαγωγῇ τοῦ θεσμοῦ τοῦ τμήματος,· έτσι ὅπως συνοπτικά σκιαγραφήθηκε παραπάνω, μπορεῖ νά σπάσει 1'1 σημερινή
ἀνελαστική διαρθρωση τῶν πανεπιστημίων μσς καί v0 δημιουργη-

μοκρατικές κατακτήσεις τῶν φοιτητῶν δέν κατοχυρώνει.

Ἠ δική μσς θέση έχει ἀπό καιρό ταχθεῖ άνεπιφύλαχτα μέ τήν
πρώτη ἐκδοχή αύτῇς τῇς ἀλλαγῆς. Τά σημάδια τῶν καιρῶν ώστόσο

1100 πείθουν ὅτι 1'1 κυθέρνηση μάλλον όδηγεῖται στή δεύτερη ἐκ·
δοχή. (Κατάργηση ἀσυλου, ««σύνοδος πρυτάνεων» κλ π.).
"Av 5101 ἐχουν τά πράγματα, καί τελικά όδηγηθοῦμε 0' ἀναμέτρηση μέ τήν κυθέρνηση, 00 μή νομιστεῖ ὅτι θά’ χουμε ἀπέναντί
1100 1000 καθηγητές. ’”Οσους πανεπιστημιακούς δασκάλους δέν
τούς τρομάζει 0 διάλογος, ὅσοι θεωροῦν ἀπαραίτητη τῇ συνεργασία τοῦ σύνολου τῶν διδασκόντων, ὅσοι έχουν τό ἀκαδημαῖκό κύρος νά σταθοῦν μπροστά στούς φοιτητές, αύτοί 90’ ναι σίγουρα
μαζί μσς. Oi θέσεις τοῦ «Πανεπιστημιακοῦ “Ομίλου» 1100 θεθσιώνουν γι’ αύτό. ’Ὀσσι ἀπό τήν άλλη ἐχουν λόγους v' ἀποφεύγουν
τόν ἐπιστημονικό διάλογο, ὅσοι θεωροῦν περιττή τήν ἐπιστημονικῇ συνεργασία ἀνάμεσα στούς διδάσκοντες, ὅσοι δέν ἐἶναι σίγουροι γιά τό ἀκαδημαῖκό κύρος τους, 00101 πιθανά θά στραφοῦν
ἐναντίον 1.100.
'
Τελικά ὅμως ῇ μάχη αύτή ἀνάμεσα στίς δυνάμεις τῆς προόδου
καί τίς δυνάμεις τῇς παλινδρόμησης μέσα στό Πανεπιστήμιο εἶναι
μιά μάχη πού ἀφορά όλόκληρο τό λαό, εἶναι μιά μάχη πού τήν ἐκθσσή της μπορεῖ v0 τήν κρίνει 1‘1 ἐνεργῇ συμπαρασταση όλόκληρου τοῦ λαοῦ. Καί 0’ αύτή ἀκριθῶς τή συμπαρασταση τό φοιτητικό
κίνημα, “έμαθε νά ύπολογίζει ῶς τώρα κι αύτή τή φορά περισσότερο ἀπό K065 άλλη θά κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιά να τήν κερδίσει.
I

θοῦν οί προῦποθέσεις για συνεχή προσαρμογή τῶν προγραμμάτων
σπουδῶν στήν ἐξέλιξη τῇς ἐπιστήμης, για προσφορά στούς φοιτητές περισσότερων ἐμπειριῶν καί μεθόδων σκέψης καί ἀνάλυσης

στό “ίδιο γνωστικό πεδίο, γιά ἐφαρμογῇ νέων μεθόδων ἐκπαίδευσης καί ἐρευνας (σεμινάριο-ἀνοιχτή συζήτηση καί συλλογική
ἐρεύνα), γιά ἀντικειμενικότερη ἀξιολόγηση τοῦ ἐπιλεγόμενου 61δακτικοῦ προσωπικοῦ, καί τό σπουδαιότερα, τό τμῆμα εἶναι θασική

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ;
Διδάκτωρ Φυσικῶν Ὲπιστημῶν τοῦ Πανεπιστή-

μίου “Αθηνῶν. Ἐπιμελητής ἐργαστηρίου ἨλεκτρονΙΠσν. Ἀθ. Πρόεδρος Κ.Σ.-Ε.Δ.Π.

προῦπόθεση συμμετοχῇς τῶν φοιτητῶν 0' ὅλα τά πανεπιστημιακά

θέματα, θέματα πού κατ’ ἐξσχῇν τούς-ἀφοροῦν.

, I

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣῑ
“Αντιπρόεδρος τῆς Ε.Φ.Ε.Ε. Ἐπί πτυχίῳ φοιτητής Νομικῆς (Οἰκονομικῶν)
Ἠ κατάργηση τοῦ θεσμοῦ τῇς έδρας μπορεῖ v0 σημαίνει ὅτι σί
σχέσεις προσωπικῇς ἐξάρτησης ἀνάμεσα στόν καθηγητῇ καί τό

ἐπιστημονικό προσωπικό τῶν A.E.I. ἀντικαθίστανται ἀπό τίς σχέσεις ἐπιστημονικῇς συνεργασίας.
Μπορεῖ νά σημαίνει ὅτι α’ίρεται ῇ ««στεγανοποίηση» τῶν όμοει-,
δῶν κλάδων γνώσης πού μετέθαλλε τήν ἐπιστήμη σέ ἀθροισμα

Τό πρόθλημα δέν εἶναι, φαντάζομαι, 1'1 συλλογῇ μερικῶν ἀπόψεων γύρω ἀπό τό ἐρώτημα τῆς κατάργησης τοῦ θεσμοῦ τῆς
ἐδρας, ἀλλά ῇ συμθολή στήν κατανόηση τῇς λειτουργίας 00100
100 θεσμοῦ, πέρα ἀπό ««συνθηματολογίες», ««μονομέρειες», «δημαγωγίες» καί ««ξόρκια», ἐτσι πού νά θοηθιέτσι ό καθένας μσς
στήν τοποθέτησή του ἀπέναντι στό ἐρώτημα 0010.
Δέν 60 ὑπάρχει φαντάζομαι, γνῶστης τῶν πανεπιστημιακῶν
πραγμάτων πού v0 ἀμφιθάλλει ὅτι 0 θεσμός τῇς 56000, μαζί μέ τά
ἀνεξέλεγκτα δικαιώματά του, διεύθυνσης πάνω στό ἐπιστημονικό
διδακτικό προσωπικό τῇς 56000, ἐπιτρέπει στόν τακτικό καθηγητῇ

v0 λειτουργεῖ 006010510, προσλαμθάνοντας καί ἀπολύοντας συναδέλφους ἐπιστήμονες σύμφωνα μέ τό ««μεράκι του» ῇ, 0v πρέπει
v0 10 προσδιορίσουμε καλύτερα, σύμφωνα μέ τή (σωστή ῇ ὅχι)
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κρίσῃ του, τά συμφέροντά του, τίς οἰκογενειακές 100 ὑποχβεώσεις, τίςἹδιασυνδέσεις 100 115 6101pop50 01111050150 (0111110 01100111-

, ρίζεται ἀπό μερικούς τακτικούς καθηγητές) 1'1 τέλος σύμφωνα 115
110 5K110165U11K50 K01 ἐρευνητικές ἀνάγκες τῆς ἔδρας του, ὅπως
αὑτός 656010 110 0v111101160v5101 K01 110 προοσδιορίζει.

"E101 0 10K11K00 καθηγητής (πού σημαίνει διεθυντῇς καί κυρίαρχος σέ κάποια ’έδρσ) ἀσκεῖ 11'1 6101K11011 (Kl 00 μήν 511095 11015 100
1111015 γύρω ἀπο τῇ διοίκηση), τήν ἐκπαίδευσῃ καί τήν έρευνα καί

ἀποφασίζει μόνος του γιά ὅλα τά προθλήματα, ἀπό τῆν κατανομῆ
τῶν χρημάτων στῆν ἐρευνα μέχρι τίς ἐρευνητικές ἐπιλογές τῶν

«ὑφισταμένων» του, ἀπό τήν ϋλη καί τῆ μορφή τῇς διδασκαλίας
τῶν μαθημάτων ἐργαστηρίων καί φροντιστηρίων μέχρι τῆ ’μορφή
ἀστυνόμευσης τῶν Βοηθῶν ΤΟΥ, (πρόσφατα τό παράδειγμα καθηγητῇ τῇς Ιατρικῇς πού ἐπικοινωνεῖ μέ τό E. Δ. ΓΙ. 1110 56000 ΤΟΥ, μέ
ῆμερήσιες διατσγές).
Κάτω ἀπό τίς 00v911K50 00150 0 K065 10K11K00 καθηγητής μπο-

ρεῖ v' ἀφιερώνεται ἀπερίσπαστος στῆν ίκανοποίησή τῇς K095
παράδοξης καί 00901051110 16500 100. Μάλιστα, 0' 00150 110 11501-

πτώσεις, αὑτές 01 ἐνέργειες χαρακτηρίζονται σάν προσπαθειες
ὑλοποίησης κάποιας ««ἀτομίκῇς έμπνευσης» πού τήν ἐῖχε σέ K010010011 «μοναχικῇς περίσυλλογῇς», «“ίσως καί τρέλας». Βέθαια 0v
K011010 μέλος τοῦ Ε.Δ.Π. διαφωνεῖ μέ το ««μεράκι» τοῦ διευθυντῇ
καί θεοῦ του (πού μπορεῖ νά σημαίνει ὅτι δέν εἶναι 51011100 νά

συμφωνήσει 010v K095 μορφῆς παραλογισμό πού μπορεῖ v0 ,ξεκινάει ἀπό ἀλλοίωση τοῦ περιεχομένου τῆς 56000 115x01 10 προσω111K0 y00010 100 καθηγητῇ) πρέπει νά ψάξει νά 6051 0111100 60011510, 5101 γιά παράδειγμα συνάδελφος έχασε τῆ δουλεία του γιατί
δέν εἶχε «FLAVOUFl», ἀλλος γιατί εἶναι «νωχελῆς», ἀλλος γιατί
δούλευε σέ διαφορετική ἐρευνητική περιοχή ἀπό τό νέο καθηγητή, καί 1110 05100 ἀλλα παραδείγματα πού ῇ παράθεσή τους θά
κούραζε.

Κάτω ἀπό τίς συνθῇκες αὑτές εἶναι φανερό πώς 1'1 610111011011
100 θεσμοῦ τῇς έδρας δέν θοηθά παρά μόνο τόν τακτικό K0611γητή καί κανέναν ἀλλο καί τίποτ’ ἀλλο. ”Οπως ἀκόμη εἶναι φανερό
011 1'1 συγκόλληση δύο ῇ τριῶν έδρῶν μέ τῆ μορφή τοῦ τμήματος ῆ
τοῦ τομέα, πάλι τά ’ίδια ἀποτελέσματα θά ἐχει, 000 65v καταργοῦνται 01 διακρίσεις ἀνάμεσα στό «ἀνώτερο» καί «κατώτερο» δίδακτικό προσωπικό, 000 δέν ὑπάρχουν 01 ἐγγυήσεις γιά ἐπαγγελματίκῆ καί ἐπιστημονική κατσχύρωση ὅλων ὅσων δουλεύουν 010
Πανεπιστήμιο.

Γιά νά γίνουν ὅμως αὑτά δέν χρειάζεται ἀπλά καί μόνο 1'1 κατάργηση τῇς ’έδρας (1'1 χειροτερά 0 ἐξωραῖσμος της μέ K011 ἀλλο),
ἐκεῖνο πού χρειάζεται εἶναι 5v00 Νόμος-Πλαίσιο, σύγχρονος καί
δημοκρατικός, κι 00111 11 61011101111011 65v 51v01 «συνθηματολογία»

ἀλλά ἐκφραση συγκεκριμένης ἀνάγκης καί διεκδίκησης.

ΘΥΜΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛοΣ;
- Ἀχσρνῶν ΙΙ, Ἀθήνα 108
— Δίδάκτωρ Ἀρχιτεκτονικῇς, Γλύπτης
- Ei61K00 Δἐπιιῑτ-τήμωνε

Νοέμθριος
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90 51v01 σκληρή ἀλλά καθοριστικῇ. Καί ἀπό τήν έκθασή της θά κριθεῖ τό μέλλον τῇς ἀνώτατης Παιδείας καί παράλληλα 10 μέλλον
ἐνός ολοκληρου λαοῦ· «'H 5600-11011009 καί ή πανεπιστημιακῆ
γραφειοκρατία», Αύγή 24 Δεκ.), καί ἐπομένως ὴ ἀλλαγὴ δέν μπορεῖ νά εἶναι ἐξελικτικῆ. “Απο 1100 παράλληλη προσπάθεια θά πρέπει
νά εἶναι τό νά σταματῆσει τό καθηγητικο κατεστημένο. Ἐπιχείρῆματα ὅπωςῑ ««’Ἀν δέ γίνω ἐγώ καθηγητής θά γίνει κάποισς ἀλλος»
καί ««θά πολεμήσω 11500 0110 10 σύστημα», κάνουν ἀναγκαῖα νά θέσει κανείς τίς προϋποθέσεις για νά παραμείνει καθηγητῆς, καί γιά
πόσο χρονικό 6100111110.
01 μεταπτυχιακοί καί οἰ άλλοί ἐρευνητές ἀπό τό ἐξωτερίκο μποροῦν νά δράσουν σάν ἀναγεννησιακές δυνάμεις. Καλούμοστε νάγ
δώσουμε λογο στῆν ἐπιστήμη μσς καί τούς φοιτητές.
Ι

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣί
Καθηγητῆς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῇς τοῡ Πανεπιστημίου “Ιωσννίνων
Τό θέμα δέν εἶναι ἀν ῇ κατάργηση τῇς 56000 90 ἐπιτρέψει στούς
καθηγητές νά ἀποδώσουν περισσότερο, ἀλλά ἐάν θά ἐπιτρέψει 0'
0110 10 μέλη τοῦ Πανεπιστημίου, καθηγητές, Ε.Δ.Π. καί φοιτητές,
ν’ ἀνταποκριθοῦν καλύτερα 010 σκοπό τοῦ Πανεπιστημίου.
Καί 1'1 ἀπάντηση στό ἐρώτημα εἶναι φυσικά καταφατική. Κί 0010
γιατί 1'1 κατάργηση τῇς 56000 60 συντελέσει ἀποφασιστικά στόν
ἐκδημοκρατισμό τοῦ Πανεπιστημίου. Θά καταργήσει τόν πατερνα-

λισμο (στῆν καλύτερη περίπτωση), τόν αύταρχισμό καί νεποτισμο
(στῆ χείροτερη) τῶν καθηγητῶν, θά ἐπιτρέψει τῆν ταχύτερη καί
δικαιοτερη ἀνάδειξη τῶν νέων ἐπιστημόνων πού ἀνήκουν στό
προσωπικό τοῦ Πανεπιστημίου.
Ἠ συμμετοχῇ 100 Ε.Δ.Π. καί τῶν φοιτητῶν σέ ὅλες τίς διαδικα-

σίες θά ἐπιτρέψει v0 μπεῑ καθαρός 05000 0110 κλειστές ««λέσχες»
τῶν καθηγητῶν, θά ἀναγκάσει τούς καθηγητές νά σκέπτονται πιό
ὑπεύθυνα, πιό δίκαια K01 1110 0v11K51115v1K0 (0111110 10 6101110111100
1150001 πού σάν Κοσμήτορας τῇς Φιλοσοφικῇς Σχολῇς ”Ιωαννίνων

ἐφάρμοσα 0010 10 115100) K01 11000111111110 60 ἀσκήσει τούς νεοτερους συνεργάτες μσς στῆν ἀντιμετώπιση τῶν διαφόρων 110061111μάτων τοῦ Πανεπιστημίου.
E1v01 001510 νά ἀποκλειστοῦν τά μέλη τοῦ E. A. ΓΙ., καί σί φοιτητές ἀπο τίς ἐκλογές καθηγητῶν n00 51v01 “ίσως ἡ 01100601015011
61061K0010. Πρέπει v0 παρίστανται μέ δικαίωμα λόγου, ἀν θέλουμε
’κάποτε 1'1 ἐκλογή καθηγητῇ νά πάψει νά εἶναι παζάρι τοῦ τύπου
«πόσα μού δίνεις-πόσα σοῦ δίνω» , ὅπως συνέθει λ..χ πρόσφατα
δύο φορές στῆ Φιλοσοφική Σχολῆ τοῦ Πανεπιστημίου “Αθηνῶν.
Ἠ κατάργηση τῆς ’ἐδρας δέν εἶναι ὅμως πανάκεια. Θά ηταν
σφάλμα νά πιστεύουμε ὅτι 01 ««κακοί» εἶναι 01 καθηγητές καί οί

«καλοί» εἶναι τά μέλη τοῦ Ε.Δ.Π., δέν θά πρέπει δηλαδή v‘ 0v11K0100111000115 11'1v ««τυραννία» τῶν καθηγητῶν 115 τήν «τυραννία»

Φε-

θρουάριος 76 010 Πολυτεχνεῖο Θεσσαλονίκης.

τῶν μελῶν τοῦ Ε.Δ.Π. Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο σημαίνει ὅτι μιά
θέση, όποιαδήποτε θέση, δέν εἶναι 100610 σίτιση, πού δίνετσι σέ
ἀτομο ἀδιάφορα ῇ μισοαδίάφορο”(κσί ὑπάρχουν 151010) 1100 διαίωνίζεταί στό Πανεπιστήμιο χάρη σέ συνδικαλιστικές 1'1 0111150, ὑψη-

— Ἠ δομῆ τοῦ Πολυτεχνείου ὅχι μόνο δέν ἐρεθίζει ῇ 601160 τήν

λές, 11000100150. T0 δημοκρατικο πανεπιστήμιο εἶναι ένας δυναμικός όργανισμος, πού 5x51 τήν ἐπιστημονική ἐντιμοτητα ν’ ἀπαλ-

έρευνα, ἀλλά δρά ἀντίδραστικά. Τό ἀπόσπασμα πού σάς δίνω ἐξηγεῑ τή σημερινή κατάσταση;

λάσσεται ἀπό 10 ἀγονα στοιχεῖα του, σέ ὅποια 60911160 K1 ἀν ἀνήκουν αὑτά, ῶστε v0 προωθεῖ 1000 1100y11011K0 ἀξίους καί ἱκανούς

Εἶναι εϋλογη καί δίκαιολογημένη 00111 1'1 «ἐπαγγελματικῆ ἀμυνα»

γιά νά διδάξουν καί νά προοδέψουν 0116101 ἐπιστημονικά, Αλλιῶς

- N01.

τῶν συντεχνιτῶν τοῦ καθηγητικοῦ κατεστημένου; Ξέρουν ὅτι 1‘1
τροφοδοτηση τῶν Πανεπιστημιακῶν ·Σχσλῶν μέ διδακτικοκαθηγητίκό προσωπικό, παντοῦ 010v κόσμο ἐκτός ἀπό τῆν Ἐλλάδα, γίνεται μέσω τῇς ἐπιστημονικῇς έρευνας - καί ἀπό 10 χῶρο
της. "Av συνέθαινε K011 151010 K1 ἐδῶ, 0 νεποτισμός τῇς καθηγητικῇς ’συντεχνίας θά κατέρεε σέ ἐρείπια, κι αὑτό θά εἶχε ἀμεσο οἰκονομικό, ῇθικό καί κοσμικοκοινωνικό ἀντίκτυπο γι 001000, τίς συζύγους τους, τούς 01000, γαμπρούς καί θυγατέρες τους καί γενικότερα τούς συγγενεῖς μέχρι εἰκοστοῦ 6091100,1000 φίλους τους
καθώς καί τούς φίλους τῶν φίλων καί συγγενῶν τους. (« 'H ἐπιστη-

110v1K1'1 έρευνα» στῆν Ἐλλάδα. Β. Ραφαηλίδη, Βῇμα 15 Ἰανουαρίου
Ἠ κατάργηση τῇς 56000 πρέπει νά εἶναι οὑσίαστική. Δέν πι-

στεύω δηλαδή στο μεταθατικό 010610 100 ««τομέα» ῇ «τμήματος».
(Ἠ ἀπλῆ μετάφραση ἀπό τό ἀγγλοσαξωνικο «DEPARTMAN» 65v

τό πανεπιστημιακό γηροκομεῖο θ’ ἀλλάξει ἅπλῶς ταμπέλα.

ΔΗΜΗΤΡΗ7Σ ΡΟΣΟΣ;
Γενικός Γραμμάτέσς Τ.Ε.Ε.
Ἠ ἐνιαιοποίηση τοῦ φορέα τῶν πανεπιστημιακῶν δασκάλων σάν
καταλυτίκῇς σημασίας σημεῖο τοῦ Νομου-Πλαίσιο γιά τά A.E.I.
Σήμερα πού, 11510 1110 δίχρονη διαλεχτικῆ πορεία ἀγώνα καί 010διακῇς συνειδότοποίησης ὅλων τῶν δημοκρατίκῶν δυνάμεων πού
παλεύουν γιά 5V0 Πανεπιστήμιο στῆν ὑπηρεσία τοῦ 11000 K01 100
τόπου, ’έγίνε πραγματικότητα ὅχί μόνο ῆ διαμορφωση κοινῶν θέσεων γιά τό Νόμο-Πλαίσιο τῶν A.E.I., ἀλλά καί τό χτίσιμο μίάς γερῇς ἐνότητας, στῆ μεθοδευση διεκδίκησης τοῦ ἐκδημοκρατισμοῡ

λσγο, τίς καλύτερες σπουδές κί ἀκόμα 11’1v καθίέρωση τῶν μετα-

τῶν δομῶν καί τῶν λειτουργιῶν τῆς “Ανώτατης Παιδείας μσς, 60'
θελα v0 σταθῶ 0' 5V0 K0010 στοχο τῇς Ε.Φ.Ε.Ε., τοῦ Ε.Δ.Π., τοῦ
Τ.Ε.Ε., καί τῶν ἐπιστημονικῶν συλλόγων, πού συστηματίκά 6106011115101 0x1 110vo 0110 110 K0100111115v50 0v11600011K50 60v011510

πτυχιακῶν σπουδῶν στῆν Ἑλλάδα. Γι αὑτό καί 1‘1 μάχη γιά τήν 5600

1100 ἐκφράζουν στό χῶρο τῇς Παιδείας καί τῇς Κοινωνίας τήν ἀντί-

00K51!!). y1011 1'1 καθηγητική 5600 0111101v51 ἐξουσία (zu‘H καθηγη-

τική ἐξουσία, ’ἐστω καί μέ 11’1 μορφή 100 «11111110100» δέν συμθιθάζεται μέ τήν ἐλεύθερη διακίνηση τῶν ἰδεῶν, το δημοκρατικο διά.-

28

ληψη τῇς αὑταρχικῇς καί κάθετης όργάνωσης, ἀλλά κι ἀπό πολ-

λοὺς ἀξίους καί δημοκρατικούς πανεπιστημιακούς, ποὺ ῆ, ἐξωραϊ.στικά καί μόνο, προοδευτίκῆ τους ἀντιληψη γιά τό νέο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, προορίζεται ν’ ἀποτελέσει τήν ἐπίφαση ἐνός
ἐκδημοκρατισμοῡ ποὺ δέν θά γίνει ποτέ.
”Αναφέρομάι στήν ἀμεση ἀνάγκη κατάργησης τῶν παραδοσιακῶν φεουδαρχικῶν σχέσεων “Ανώτερου καί Κατώτερου ή «Βοηθη-

τικοῦ» (καί παρ’ ὅλα αὑτά ἐπιστημονικοῦ καί διδακτικοῦ) προσωπικοῦ τῶν Α.Ε.Ι. καί, πιό πέρα, στῆν ἀνάγκη ἐνοποίησης τοῦ φορέα
τῶν πανεπιστημιακῶν δασκάλων, έτσι πού;

α) νά μπορέσει νά ὑπάρξει στά A. E. Π. ἐνα κλίμα ἀξιοπρέπειας κί
ἀναγνώρίσης τῇς δουλείας ὅλων τῶν δασκάλων, στά πεδία πού
οτιμα κι ὑπεύθυνα θά μοιράζονται τό διδακτικό καί ἐρευνητικό

έργο, ἀνάλογα μέ τήν πείρα, τό ίδιαίτερο ἐνδίαφέρον τους καί τίς
ἀνάγκες τοῦ τομέα,

στῆν ομαδική σεμίναριακῆ οριζοντια λειτουργία δασκάλων καί φοιτητῶν, o‘ ὅλες τίς φάσεις τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας.
Εἶναι λυπηρο πού ή περιφρούρηση μέ κάθε μέσο τῶν ἀναίτιολόγητων προνομίων μιάς κάστας, όδηγεῖ πανεπιστημιακούς μέ
ὑψηλά ἀξιώματα νά ταυτίζουν τόν ἐκδημοκρατισμό τῶν δομῶν στά
Α.Ε.Ι., πού συνεπάγεται μοιραῖα τήν ἀνατροπῇ τῶν σχέσεων
κυρίων-δούλων στά Πανεπιστήμια, μέ ««τόν θάνατο τῇς πανεπιστημιακῇς ἰδέας» καί ἀλλα ῆχηρά παρόμοια.
Ἀκομα εἶναι καθαρῇ συκοφαντία, ἡ μέ ἐπίταση διαδιδόμενη ἀπο
καθηγητικοὺς κύκλους «ἐξῆγηση», ὅτι ῆ ἀπαίτηση τοῦ ἐπιστημονικοῦ Διδακτίκοῦ Προσωπικοῦ, τῇς Ἐθνικῆς Φοιτητικῇς ’Ἐνωσης
Ἐλλάδας, τοῦ Τεχνικοῡ ’Ἐπιμέλητῆρίου τῆς Ἐλλάδας κλ π.. γίά
ἐνιαιοποίηση τοῦ διδακτικοῦ φορέα, εἶναι μ’ ἀλλα λόγια «μιά χυδαία κι ἀνίερη προσπάθεια ἀναρρίχησης καί καθηγητοποίησης τῶν

θοηθῶν».
ι6) νά μπορέσει νά ἐκλείψει ἀπ’ τά Πανεπιστήμια ο στεῖρος ἀνΠρέπει νά γίνει καθαρό σ’ ὅλους, ὅτι ῆ ἐνιαιοποίηση τοῦ φορέα
ταγωνίσμός ἐπίδειξης άχρηστων τόσο γιά τήν πρόοδο τῇς ἐπιστήτῶν δασκάλων, δέν ἀποτελεῖ καμιά ἐπαναστατικῆ προοπτικῆ στῆ
μης ὅσο καί γιά τῆν ἀντιμετώπιση τῶν πολύπλοκων σημερίνῶν κοίλειτουργία τῶν Πανεπιστημίων. Εἶναι ἀπλά ὴ ἀνάγκη νά περάσει
νωνικῶν προθλημάτων, ««δημοσιεύσεων» κλ π. πού θά «τεκμηριώἐπίτέλους καί στῆν Ἐλλάδα, ῆ λειτουργία τῶν Α.Ε.Ι. ἀπό τό φεουσρυν» κάποτε, μαζί μέ μίά σειρα ἀλλους καλά γνωστούς «ἀποδαρχικό καθεστώς της, στῆ δημοκρατία, πράγμα πού ἐγινε ἀπό
χρῶντες λόγους», καί Βέθαια μονο γίά λίγους κι«ἐκλεκτούς», τῆ
χρόνια α’ ὅλα τά Πανεπιστήμια τοῦ κόσμου σάν ἀποτέλεσμα τῇς
δυνατότητα περάσματος ἀπ’ τῆν««κατώτερη» στήν««ἀνῶτερη». παἀντίστοιχης κοινωνικῇς ἀλλαγῆς
νεπιστημίακή λειτουργία,
Αὑτή ῆ ἐνιαιοποίηση τοῦ διδακτικοῦ φορέα εἶναι πού θά ἐξγ) νά μπορέσουν ν ἀξιοποιηθοῦν ολόπλευρα ὅλες οἰ δυνατόασφαλίσει στῆν Πολιτεία τῆ σωστότερη κι ἀπστελεσματικοτερη
τῃες καί τά ταλέντα, ὅλων αὑτῶν πού χρειάζονται στήν ἐκπειδευλειτουργία τῶν Α.Ε.Ι.
τική διαδικασία στά πλαίσια τῇς συλλογικῆς διακλαδίκῇς δουλειάς
α) μέ τῆν ἀξίοποίηση ὅλου τούς ἐπιστημονικοῡ δυναμικοῦ πού
τῶν δασκάλων τοῦ τομέα, πού θά γονιμοποιεῖ τό καινούρίσ μέ τό
ὑπηρετεῖ σήμερα στά ἐλληνικά Πανεπιστήμια,
παλιο καί θ· ἀνεθάζει τό ἐπίπεδο ύπευθυνοτητας τῶν μελῶν στό
6) μέ τήν ἀποστεγανοποίηση τῶν Α.Ε.Ι., πού θά σημαίνει τῆν
διδακτικό κι ἐρευνητικό έργο, μέ φανερά τ’ ἀποτελέσματα για τήν
ἀνάτττυξη τῇς ἀμφίδρομης σχέσης σύνδεσης παιδείας-παραγωγῆς
καλύτερη ἐκπαίδευση τῶν σπουδαστῶν,
και
δ) νά μπορέσει νά ὑλοποιηθεῖ ή μετάθαση ἀπ το μονόλογο τοῦ
γ) μέ τήν ἐλεύθερη προσπέλαση τῶν ἐπιστημόνων καί μηχανιφερομενου σάν παντογνώστη καθηγητῇ (πού μονοπωλεῖ ὅχι μόνο · κῶν πού δραστηριοποιοῦνται στούς διαφόρους τομεῖς τῆς παρατῆ-διδασκαλία καί τήν ἐρευνα, ἀλλά καί τή συμμετοχῇ στίς ἐπιστηγωγικῇς διαδικασίας, πρός τή διδασκαλία καί τῆν έρευνα, ὅταν
μονικές δίοργανώσεις, στά συμθούλια καί τίς ποίκιλώνυμες έπιαὑτό θά έπιτάσσουν oi ἀνάγκες τού τομέα (τῇς νέας καί μέ οὑσίατροπές τοῦ Πανεπιστημίου, τοῦ Κράτους καί τῆς θιομηχανίας),

στίκές ἀρμοδιοτητες πυρηνικῇς πανεπιστημιακῇς μονάδας, πού θά

ἀντίκαταστήσεί ἐκπαίδευτίκά, ἐρευνητικό, λειτουργικά καί διοικητικά τήν έδρα).
Εἶναι καιρός ῆ πλασματικῆ σήμερα ἀναλογία πού δίνεταί ἀπό τῆν
Ἑθνική Στατιστική ”Υπηρεσία τῇς Ἑλλάδας (Ἑπετηρίδα 1975)
Διδακτικό Προσωπικό Α.Ε.Ι. 3.420 (καθηγητές καί Ε.Δ.Π.)
πρός Διδασκόμενους 70.767
’

Ποὺ στῇ σημερινή φεουδαρχική διάρθρωση τῶν Α.Ε.Ι. σημαίνει
στῆν πραγματικότητα;
498 τσκτικοί καί ἐκτακτοι καθηγητές
πρός 70.161 σπουδαστές,
νά πάρει οὑσιαστική πιά σημασία, μέ τήν ἀξίοποίηση ὅλων ὅσων

μποροῦν καί θέλουν νά συμθάλλουν στό ἐκπαιδευτικό κι ἐρευνητικό ἐργο, χωρίς τίς σημερινές ταπεψωτίκές, καλά γνωστές καί
καταδικασμένες στῆ συνείδηση ὅλων διαδικασίες ἐκλογικῶν “ίντριγκων, πού διατηροῦνταί γιά v' ἀπαράγουν τή σημερινή ποιότητα
όργάνωσης, διάρθρωσης καί λειτουργίας τῶν Α.Ε.Ι., ἀντανάκλασῃ
Βέθαια τῆς ποιότητας τῇς κοινωνικῇς μσς όργάνωσης, Ποιά εἶναι
λοιπον ῇ λύσῃ, καί ποιοί μποροῦν νά τῆ δώσουν; Μά φανερά, αὐτοί
σί φορεῖς τῶν δασκάλων καί τῶν φοιτητῶν, τῶν ἐπιστημόνων καί

τῶν ἐργαζομένων, πού τηρούνται ἐπιμελῶς άπληροφόρητοι κί ἔξω
ἀπό τίς διαδικασίες δισμόρφωσης τοῦ Νόμου-Πλαίσιου.

Αὑτοί oi φορεῖς πού πλήρωσαν τήν ὑποχρέωσή τους ὅταν τούς
ζητῆθηκε μέ ύποθολή λεπτομερῶν κι ἀναλυτικῶν προτάσεων πρός
τήν Πολιτεία, παρακολουθοῦν έδῶ κί ἐνα χρόνο μ’ ἀγωνία τά τεκταινόμενα σέ κλειστούς καί στεγανούς κύκλους «εἰδικῶν», κάτω
ἀπό τήν πίεση συγκεκριμένων συμφερόντων μέ ίσχυρές «διαπραγματευτικές» δυνατότητες.
Εἶναι ὅμως χρέος κι εύθύνη τῆς Πολιτείας, νά πάψει νά ἐμπιστεύεται μονολίθίκά καί μονοπλευρα, αὺτούς πού εἶναι ὑπαίτιοι

“Ιῖ

,για τῆ σημερινή στάθμη τῇς “Ανώτατης Παιδείας στῆν Πατρίδα
μσς.
ΙΞίναι χρέος κί εύθύνη τῇς Πολιτείας, νά νομοθετήσει ένα
Νόμο-Πλαίσιο πού νά δίασφαλίζει τόν ἐκδημοκρατισμό καί τόν ἐκσυγχρονισμό τῶν δομῶν καί τῶν λειτουργιῶν τῶν Α.Ε.Ι., ἀλλά καί

τήν ολοπλευρη καί δημιουργική ἀξίοποίηση, τοῦ δίατιθέμενου
ἐπιστημονικοῦ δυναμικοῦ τῇς Ἑλλάδος καί τῇς διασπορᾶς.

τ.-.«,;.Ξῑ. --ξῑταἔχεριαισας

Εἶναι, τέλος, χρέος τῆς Ε.Φ.Ε.Ε., τοῦ Ε.Δ.Π., τοῦ Τ.Ε.Ε., τῶν
συλλόγων τῶν ἐπιστημόνων καί τῶν ἐργαζομένων, νά παλαίψουν
άνυποχώρητα γιά τῆ δημοκρατική ἀλλαγῇ τῶν Πανεπιστημίων μας,
καταλὺτη γιά δημοκρατική ζωή καί κοινωνικῇ προκοπή στον τόπο
μσς.
I
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ΓΙΑΝΝΗΣ ,ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ καί ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΙἓξὲῗές τοῡ ἐνδεικτικοῦ Ραδιοηλεκτρολογίας>
τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀθήνας.

Μεταπτυχιακοί.

Αύτά εἶναι τά σύσιαστίκά ἐπιχειρήματα. Βέθαια, ὅμως, δέν πρό-’
κειται περί αὑτοῦ. Πρόκειταί ἀπλούστατα περί τοῦ «μακάριοι 0'1
κατέχοντες τήν έδραν». Αὺτοί δίνουν ἀγώνα ὑπάρξεως. Πολλοί ἀπ’
αὑτούς συλλογίζονται τί Πρόκειται νά τούς συμθεῖ ἀν ῇ δουλειά
τους ὑπόκειται στῆν κρίση ἐνος τυπικά καί οὑσιαστικά δημοκρατι-

κοῦ έλεγχου ,πού μπορεῖ νά ἀποκαλύψει τί πράγματι ἀξίζεί ῆ πνευματική τους προσφορά.

— ”Οχι, δέν προτιμάμε τό θεσμο τῇς ἐδρας. Αὑτό γιατί εἶναι ἐντελῶς ἀναχρονιστίκός καί ξεπερασμένος σήμερα. Εἶναι ἐνας καθαρά
φεουδαρχικος θεσμός. Δέν εἶναι δυνατόν νά δεχτοῦμε ὅτι ο καθηγητής τῇς έδρας εἶναι ό μόνος «φωτίσμένος» νά δώσει τῆν κατεύ-

. ΓΙἈΝ ΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ;

Δ’ ἐτος,π.Α.Σ.π.ε. (πάντειος)

θυνση καί νά προωθήσει τῆν ἐπιστήμη σέ έναν ἐπιστημονικό κλάδο. “Αντίθετα, ὅπως 0'1 περισσότεροι ξέρουμε, όχί μόνο ῆ ἐπιστήμη
δέν προωθεῖται, ἀλλά δημιουργεῖται πρόσφορα έδαφος γιά ρου-

Oi θασικές δομικές ἀλλάγές κατ’ ἀρχῆ στό πανεπιστήμιο στό
σύνολο τους εἶναι ἀπο τίς ἀπαραίτητες προῦποθέσεις γιά νά ἀπο-

σφετολογία καί προσωπίκά κριτήρια έπιλογῇς διδακτικοῦ καί λοίποῦ προσωπικοῦ, συνέργατῶν γιά ἐρευνα καί διδακτορικό.

δώσει ῆ σωστή ἐπιστημονική προσφορά. Ἠ κοινωνικά ἀποτελεσμα-

Προτιμάμε τον θεσμο τοῦ τμήματος ὅπως θ ἀναλυθεῖπάρα κάτω

καί ἀπορρίπτουμε ἐπίσης τόν θεσμο τοῦ τομέα πού ἀπλά εἶναι μιά
πιο εὺπρόσωπη θιτρίνα τῇς ἐδρας (3 ἐδρες ἐνωμένες τυπικά σέ
ἐνατομέα) ὥστε νά ὑπάρχει άπλάάλληλοκάλυψη στίς ἀνικανότη-,
τες καί στά κενά, ἀφήνοντας τήν οὑσία τοῦ φεουδαρχικοῡ θεσμοῦ
ανεπαφη.
”Οταν λέμε τμῇμα ἐννοοῦμε μιάν αύτόνομη θασική ἀκαδημαϊκῆ
μονάδα πού τό ἐκπαιδευτικό καί ἐρευνητικό της φάσμα καλύπτει
πολύπλευρα τό ’ίδιο γνωστικό ἀντικείμενο. Τό τ μ ῇ μ α 6λέπουμε
νά ἀποτελεῖται ἀπό δύο ποιότητες; τούς διδάσκοντες καί θά καθαρίζουν τήν πσρεία καί λειτουργία τοῦ τμήματος.
Πιστεὺσυμε ὅτι αὑτῇ ῇ δομή (πού μόνο οί θασίκές της ἀρχές
δόθηκαν παραπάνω) θά λύσει τά σημερινά όξυμένα προθλήματα
τῶν Α. E. Ι για τούς ἐξῇς λόγους.
α) H συλλογική ἀπόφαση εἶναι προτιμότερη ἀπό τῆν ἀτομίκή.
6) Η συμμετοχῇ τῶν διδασκομένων στον καθορισμό τῇς πορείας καί λειτουργίας τοῦ τμῆματός τους ἐπιτρέπει νά μεταφέρουν μιά νέα όπτικῆ τοποθέτησῃ (τῶν άμεσα ἐνδιαφερόμενων) σέ

κάθε θέμα πού ἀν δέν ἀναλυθεῖ καί δέν παρθεῑ ὑπόψη θά ἐχει ἐπίπτώσείς στῆν καλή ποιότητα τῆς ἐπιστημονικῇς δουλειάς.

γ) Ἠ συμμετοχῇ τῶν φοιτητῶν σάν άμεσα ἐνδιαφερομένων γίά
τῆν κατοπινῆ ἐπαγγελματικῆ τους ἀποκατάσταση ἐχεί σάν ἀποτέλεσμα νά λαμθάνΟνται σοθαρά ὑπόψη 0'1 ἀνάγκες τού τόπου
(παραγωγῆς) σέ ἐπιστημονικό δυναμίκό.
δ) Ταυτόχρσνα, ῇ συμμετοχῇ τῶν φοιτητῶν τούς μαθαίνεί νά
χειρίζονται άμεσα κοινά προθλήματα πού ἐνδίαφέρουν τόν λαό

μσς (ἀφοῦ τά καταρτισμένα στελέχη θά δουλέψουν θελτιώνοντας
τῆν παραγωγή) καί τούς κάνει περίσσότερο συνέιδητοὺς πολίτες
(ἀφοῦ καλλιεργεῖται ό συλλογίκός καί αὑτοδιαχειριζόμενος τρόπος λειτουργίας).
I

τική ἀποδσση τῆς ἐπιστημονικῇς προσφοράς σκοντάφτει στό τωρινό πανεπιστήμιο, ἐτσι ὅπως εἶναι δομημένο, σέ μιά όλόκληρη

λειτουργία στό σύνολο τῆς παιδείας μσς.
O θεσμός τῆς ’έδρας ἀποτελεῖ μίά ἀπό τίς πολλές συνιστῶσες

«δυνάμεις» πού στηρίζαυν καί διαιωνίζουν το καθεστώς τῆς ἀνώτατης ἐκπαίδευσης. Βέθαια, ἀκούγονται ἀπό πολλές μεριές ἀπόψεις ποὺ μιλάνε γίά ἀνάγκη κατάργησης τῇς έδρας. Ἠ ούσία πιά
θρίσκεταί, ὅπως πιστεύω, στῆν πραγματικῆ καί οὑσίαστική κατάργησῆ της καί τήν· ἀντικατάστασή της ἀπό κατι ἀλλο, τόν τομέα,
πού καί πάλι ὅμως πρέπει νά ἀποκλειστεῖ ή μετεξέλιξῆ του σέ ὑποκατάστατο πολλῶν έδρῶν.
Τό σύνολο τῶν δημοκρατίκῶν διεκδικήσεων τῶν φοιτητῶν, πού

μία ἀπό αὑτές εἶναι ῆ κατάργηση τῇς έδρας, ἐχουν άμεση σχέση
καί μέ τόν κοίνωνικό ρόλο καί τῆ λειτουργία τοῦ πανεπιστημίου. Ἠ
ἀνάτττυξη λοιπόν τῆς ἐπιστήμης, τῆς ἐρευνας καί τῇς προόδου·
τῶν ἐπιστημῶν, τελικά ῇ παραγωγή γνώσεων πού νά ἐξυπηρετοῦν
τά κοινωνίκάσυμφέροντα καί νά δίνουν λύσεις σέ συγκεκρίμένσ

προθλῆματα τοῦ τόπου μσς, δέν μπορεῖ, καί εἶναι ἀδύνατα κατά τῆ
γνώμη μου νά γίνει, μέσα ἀπό τῆν ἐδρα. 'O θεσμός τῇς έδρας,
ἀκόμα καί ἀπό τόν τρόπο λειτουργίας του, εἶναι ἀδύνατα νά δώσει
τό ἐλάχιστα γιά νά ἀποδώσει ή ἐπιστημονική προσφορά τῶν φοιτητῶν. Καί αὑτό γιατί, κατά τή γνώμη μου, δέν νοεῖται καλλιέργεια
καί ἀνάπτυξη τῇς ἐπιστήμης στῆ σημερινή ἐποχή πού νά στηρίζει ται στῆν παντογνωσία ῇ τό φέουδο κάποιου. Ἠ πρόοδος στῆν ἐπιστήμη, ῇ προσφορά τῇς ἐπιστήμης στήν κοινωνικῇ πρόοδο καί ῆ
ἀπόδοση πρέπει νά στηρίζονται σέ μιά καινούρια μορφῇ, σέ ἐνα
νέο σύνολο διαδικασιῶν πού 6ἀση του θά έχεί τήν ἀνάτττυξη τοῦ
διαλόγου καί τῆς κριτικῆς, ἀπο τῇ μιά, καί τή συλλογική δουλειά

καί σύνθεση, ἀπό τήν άλλη. Ἀπστελεῖ, κατά τῆ γνώμη μου, ίσχυρο
ἐμπόδια καί τείνει νά ἐκμηδενίσεί τήν ἀποδοση τῇς ἐπιστημονικῇς
προσφοράς ό θεσμός τῇς έδρας, ίδιαίτερα δέ άν ίδωθεῖ σωστά στῆ
σημερινή ἀναχρονιστική δομή τοῦ πανεπιστημίου.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ;
Βουλευτῆς, καθηγητὴς
Μέ τήν ἀρνηση πού σήμερα διαγράφετάί νά περάσουμε ἀπό τόν
θεσμο τῇς ἐδρας στόν θεσμο τοῦ τμήματος, ματαιώνεται ῇ πάντως
ἀναθάλλεταί ῆ -ἐγκαθίδρυσῃ πραγματικῆς ἐπιστημονικῇς ἐλευθερίας στά “Ανώτατα Ἑκπαιδευτικά ”Ιδρύματα. Αύτό ἀποδεικνύει ῆ
συγκεκριμένη ἐμπειρία.
'H έδρα σημαίνει διοικητική καί ἐπιστημονική ἐξουσία τοῦ ἐνός
σ’ ἐνα χῶρο πού λειτουργική του προῦποθεση εἶναι ῆ δράση

περισσότερων ἀνθρώπων, δηλαδή ὅλων ὅσων μετέχουν σ’ αὑτό.
Συμμετοχή στῆν ἐπιστημονική διαδικασία σημαίνει ἀδέσμευτη κι
ἀνεξάρτητη συμμετοχῇ. 'O θεσμός τῇς ”έδρας δημιουργεῖ ’θαρύτατεςθιωτίκές καί ἐπαγγελματικές ἐξαρτῆσέις. Ἑξαρτήσεις πού δέν

ᾹΝΤΙ
ΕΙΜΕΝΑ
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τι. 13m} ὅιιιΖαιιῖσρειας Moo,

ἀφῆνουν τόν ἐξαρτημένο νά καθορίζει τή γνωστική του στάση μέ
καθαρά γνωστικά κριτήρια, πού νοθεύονται ἀπ’ αὑτῆ ἀκριθῶς τήν

ἐπαγγελματικῆ καί θιωτική ἐξάρτηση. Ἀλλά καί κάτί ἀκομα; 'O θεσμός τῆς έδρας ἀντίφάσκει καί μέ τήν ἀρχῇ τοῦ πλουραλισμοῦ
πού ἐπικαλεῖται ῇ δημοκρατία τοῦ δυτικοῦ τύπου. Ἀντί γιά πλουραλίσμό ῇ ἐδρα ἐξασφαλίζεί ένα μονολίθισμό καί γεννά τῆν άπαράδεκτη δίάκριση ἀνάμεσα στήν άρχουσα καί στήν ἀρχόμενη σκέψη. Καί ἀς ἀφήσουμε τίς ἐλάχιστα πειστικές δικαίολογίες, τοῦ τύ-
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καινούργία

που πώς τό ἐπίπεδα δῇθεν τῶν Ἑλλήνων θοηθῶν ῇ ἐπιμελητῶν ῆ
καί φοιτητῶν δέν ἐπιτρέπει τῇ δημοκρατικοποίηση. Γιατί, ποιός

7a
·

ἐπιμελημένη
καί πλούσια

εἶπε ὅτι δέν ὑπάρχουν καί στό ἀνώτερα προσωπικό χαμηλές ποιο-

τητες; ”Οταν κανείς θεσπίζει θεσμούς δέν τούς διαμορφώνεί ἀνάλογα μέ τό μικρό ῇ τό μεγάλο ἀνάστημα όρισμένων φορέων τους,
ἀλλά γιά νά δημιουργῆσεί τίς λείτουργίκές προύποθέσείς που
χρειάζονταί, ἐλπίζοντας πώς θά δημιουργηθοῦν καί τ’ ἀναστήματα
γιά νά τούς δίκαιώσουν.
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T6 Δεκέμθρη τοῦ ’42, στῆν καρδιά τῇς γερμανοκρατσύμενης Ἀθήνας, συγκλῆθηκε Πα’νελλαδικῆ Συνδιάσκεψη τοῦ ΚΚΕ. Τό χρονικό
πού δημοσιεύουμε γραμμένσ ἀπό τόν ΘΑΙΝΑΣΗ ΧΑΤΖΗ - γραμματέα τοῦ ΕΑΜ ἀπό τό
φθινοπωρσ τοῦ ’41 ῶς τον Αὑγσυστο τοῦ '43

— εἶναι ἀπόσπασμα ἀπό τό θιθλίο του; «Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΙΞ».

ΤΟΥ KKE 2THN ΑΘΗΝΑ TOY’42
Τοῦ Θανάση Χατζῆ
T6 60 Συνέδριο τοῦ ΚΚΕ εἶχε πραγματοποιηθεῖ στα 1936, στίς
παραμονές τῆς έπιὸολῆς τῆς 6ἀσιλομεταξικῆς δικτατορίας.
Από τότε τό K6111101 εἷχε μπεῖ σέ μία έξαίρετικά δύσκολη καί
οκληρῆ περίοδο, ὅπου δοκιμάστηκεη πολιτική καί η ὀργάνωση
ὅλου τοῦ Κόμματος καί σέ πρώτη γραμμή ῆ Κεντρικῆ του κα(Ιοδῆγηση.
Στῆ συνέχεια ῆρθε ό πόλεμος, 1'] κατσχῆ καί 6 ἐθνικααπελευθερωτικός ἀγῶνας, πού 6ρίσκονταν στῆν όρμητίκῆ του
ἀνάπτυξη. T6 τεράστια προθλῆματα πού δημιουργοῦσαν οἱ ἐναλλασσόμενες μέ καταπληκτικα γρῆγορους ρυθμούς ἐσωτερικές
καί διεθνεῑς έξελίξεις καί κοσμογονίκές ἀλλαγές, ·ἐκαναν ἀναγκαία τῆ ούγκληση ἑνός “Ανώτατου Σώματος τοῦ ΚΚΕ. Ἀλλά
καί ειδικότεροι ἐσιιικομματικοί λόγοι ὑπαγόρευαν προ6ληματισμούς καί διεοευνῆσεις ,ιία σωστῆ ἐκτίμηση τῆς πολιτικῆς καί
δράσης τοῦ Κόμματος καί τῆς Κεντρίκῆς του Διοίκησης, ἀξιο-

λόγηση τῆς δουλείας μέ 6ἀση τά καινούρια δεδομένα, ξεκαθαρισμα τῆς πείρας καί μετάδοσῆ της στῆ 66011 τοῦ Κόμματος καί
τίς μαζες, σάν καθοδῆ γηση για 69601]. Ακόμα 16 Σῶμα θα ειχε

ἀποστολῆ νά καταλογίσει εῦθύνες καί v6πάρει μέτρα σέ 6αρος
ἀνιίιτατων στελεχῶν για σο6αρα λαθη καί έλλειψη ἀντοχῆς καί

κομματικοῦ ἤθους ἀπό πολλα μέλη τοῦ ΠΓ καί τῆς ΚΕ τοῦ
ΚΚΕ καί για μερικούς πού κατρακύλησαν στό δοῦρκο τῆς
ἀποοτασίας καί τοῦ χαηιεδισμοῦ. Τέλος, τό Σῶμα θα ἀναδει-

χνε νέα μέλη της ΚΕ, γιατί παρα τῆν ἐνίσχυση 101‘) ἀνώτατου
όργανου τοῦ Κόμματος, μέ τίς δραπετεύσεις μελῶν τῆς ΚΕ, έκλ εγμέ7ων ἀπό 16 60 Συν έδριο, 1] σύνθεση τῆς ΚΕ καί ἀριθμητίκα καί ποιοτικα ἐξακολουθοῦσε να εῖναι ἀνεπαρκέστατη.
Η ἀντίθεοι] Ιωαννίδη-Σιαντου ἐκδηλώθηκε ἐντονα σέ μία
σειρα προ6λῆματα στῆ διαρκειατῆς ποοπαρασκευῆς τῆς Β’
Πανελλαδικῆς Συνδιασκεψης πού εἶχε ἀποφασιοτεῖ ἀπο τό
ΠΓ για τά τέλη τοῦ Δεκέμ6ρη. Ύποπτες κινήσεις γύρω ἀπό τό

Σιάντο καί τό’σπίτι του, ῦπαχρέωσαν τούς δυο γραμματεῖς να
συγκατοικῆσουν στό σπίτι πού έμενε ὁ “Ιωαννίδης. Στό πολίξτικό μέρος 01' διαφορές τους ξεπερνοῦσαν τίς ἀπλές δίαφωνίες,
ξιού ἦταν φυσικό νά ὑπάρχουν σέ μία 1600 πολύπλοκη κατα1‘1-16011. καί ἀνάγονταν μέ τίς προτάσεις τοῦ “Ιωαννίδη σέ ἀνατροπῆ τῆς μέχρι τότε πολιτικῆς γραμμῆς καί πορείας τοῦ Κόμματος καί τοῦ λα’ίκοῦ κινήματος. Στῆ σύνθεση τῶν ἀντιπρόσωπειιῖ)ν πού θα στέλνανε οι όργανώσεις περιοχῶν καί τῶν τριῶν
μεγάλων πόλεων (‘ Αθῆνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη), ὁ Ιωαννίδης υποστῆριζε πῶς θα πρέπει, για νά εῖναι ἀποδοτικῆ η Συν61601151111]. να σταλοῦν διαμορφωμένα καί δοκιμασμένα στελέχη
χωρίς να είναι ἐκτεθειμένα μέ «δηλώσεις μετανοίας» 1’1 ἄλλης
110911111; ῆθικες υποχιιιρησεις. O Σιαντος ἀντίθετα ζητοῦσε να
πάρουν μέρος στῆ Συνδιασκεψη καί στελέχη τῆς νέας γενεᾶς
τῶν κομμουνιστῶν, πού θα ([-έρνανε τῆν ἀγωνιστικῆ πνοή καί
7ἰα παρευρεθοῦν, έστω καί σάν προσκαλεσμένοι, μερικοί ἀπό
τούς καπετανιους 101‘) ΕΛΑΣ, πού, για λόγους ἠθικῆς κομματικῆς ταξης, δέ μποροῦν νά έκλεγοῦν ἀντιπρόσιιιποι στό ἀνώτατα
αὐτό 1101111611116 σῶμα. Προσωπικα για τόν ”Αρη ἀποφασίστηκε
νακληθεῖ στῆν “Αθῆνα πρίν ἀπό τῆ Συνδιάσκεψη καί ἀπό τίς
συζητῆσεις μαζί του να κριθεῖ αν θα κληθεῖ να κανει έκθεση
για τό ἀνταρτικο στῆ Συνδιασκεψη ἤ ὅχί. "000 για τά στελέχη,
(ιο6αρῆ διαφορά παρουσιαστηκε στῆν ἀποστολῆ τοῦ Κ. Καραγιώργη στῆ Θεσσαλία, πού τόν θεωροῦσε κατάλληλο ὁ “Ιωαννίδης, ἀκαταλληλο 6 Σιαντος.

Ὀλες οί διαφορές λύθηκαν μέ συμ6ι6ασμό. Στό πολιτικό μέρος 60101116επικρατησαν οί ἀπόψεις τοῦ Σιανταυ, ὲνῶ στα όργανωτικά κυριαρχησε η γνωμη τοῦ Ἰιιιιαν7ιίδη.
Ἕναρξη τῆς Συνδιάσκεψης

Ἠ Συνδιασκεψη συνῆλθε 16 τελευταῖα δεκαῆμερο τοῦ Δεκέμ6ρη 1942 016 Κουκακι, στῆν όδό Βέῖκου, στό σπίτι τῆς οἰκογένείας Παπαχρῆστου. Πῆραν μέρος πενῆντα, περίπου, «ἀντιπρόσωποι» ἀπό τίς όργανώσεις τοῦ κορμοῦ τῆς Ἐλλάδας καί
τῆν Πελοπόννησο, ἐκτός ἀπό τῆ 6ουλγαροκρατσύμενη ἀνατολική Μακεδονία καί τη δυτικῆ Θράκη. Δέν ἀντίπροσωπεύτηκαν ἐπίσης η Κρῆτη καί τά νησιά. H σύνθεο-ἠ της ῆταν ἀποκλειστικά ἀπό ἀνώτερα καθοδηγητικα στελέχη τοῦ ΚΚΕ, ὅλα
παλιά καί δοκιμασμένα στίς φύλακές καί τα στρατόπεδα τῆς
δικτατορίας. H μεγάλη πλειοψηφία ἠταν ἀπό στελέχη πού
δούλευαν στόν Κεντρικό μηχανισμό καί στίς όργανώσεις Ἀθῆ-

νας καί Πειραιᾶ.
Τῆν όργάνωση τῆς Συνδιασκεψης εἶχε ἀναλα6ει ἡ Ἀθήνα, μέ
ὑπεύθυνη για τῆν προετοιμασία καί τῆν εἷ’σοδα τῶν «ἀντιπροσώπων» τῆν Καίτη Ζεύγου. Τῆν περιφρούρησῆ της όργανωσε 6
N. Πλουμπίδης, πού θα έμενε ’έξωαπό τῆ Συνδιασκεψη για τῆν
ἀντιμετώπιση προδληματων τῆς τρέχουσας δουλείας καί για
λόγους προνοίας, O νεαρός τότε ΕΛΑΣ τῆς “Αθῆνας, μέ ἐπικεφαλῆς τόν καπετάνιο του Νέστορα (Σπ. Κωτσάκη), εἶχε παρει θέσεις γύρω ἀπό 16 Κουκάκι, ὅπου είχαν κιόλας ἀρχίσεί 16
πρῶτα ἐπιθετικα κρούσματα τῆς «Χ» τοῦ Γρί6α, ἐναντία στό

Of έργασίες τῆς Συνδιασκεφης 6ασταξαν δυο μέρες. Πρακτικα, ὅπως 0‘ ὅλα τά πρ7οη(ούμενα Σώματα (. Ολομέλειες καί
συνεδριασεις τῆς ΚΕ καί τοῦ I‘ll"), δέν κρατῆθηκαν. Τό σχέδιο
ἀπόφασης δόθηκε για μελέτη “μέσα στό σπίτι, πρίν ἀρχίσει η
Συνδίάσκεψη.
Είσηγητῆς στῆ Συνδιάσκεψη ἦταν 6 Πρῶτος Γραμματέας τῆς
ΚΕ τοῦ ΚΚΕ, Γιώργης Σιαντος.
Εἶναι ἀσφαλῶς μειονέκτημα τοῦ 6ι6λίαυ ἡ ἀπουσία τῆς πραγματικά ὡραίας είσῆγησης τοῦ Σιαντου. Ἡ έκτασῆ της, ἀλλα
’καί γενικότερα ἡ ἀρχῆ πού χρησιμοποιῆσαμε να ἀποφεύγουμε
τῆν, παράθεση κειμένοιν πού ἔχουν δημοσιευτεῖ, για οἰκονομία
χώρου, εἶναι αί λόγοι τῆς παραλειψης αὐτῆς.
Ἡ είσῆγηση ἀφοῦ έκανε μία σύντομη, σχετικα, έκθεση τῆς
πορείας τοῦ Κόμματος ἀπό τό 60 Συνέδριο καί τῆ θέση τοῦ
ΚΚΕ στό 60101116 πρό6λημα τῆς ἐποχῆς τῆν πάλη ἐναντία στόν
πόλεμο, ὅπου ἀποκάλυψε τῆν ἀνεκτίμητη 6οῆθεια τῆς ΚΔ για
τῆ σωστῆ έκτίμηση τοῦ πολέμου σαν ἐθνικοαπελευθερωτίκοῦ
ἀπό μέρος τῆς “Ελλάδας καί ῦπόδειχνε πανεθνίκῆ συνεργασία,
ἀκόμα καί μέ τήν κυ6έρνηση τοῦ Μεταξα, άν αύτῆ έκδηλώσεί
διαθέσεις να ύπερασπιστεῖ τῆν πατρίδα ἀπό μία ἰταλικῆ φασιστικῆ είσὸολῆ. Ἡ θέση αῦτῆ πού διακηρύχθηκε. ἀργότερα, ἀπό
τό Ζαχαριάδη καί ἀπό όλο τό Κόμμα, ἐκτός ἀπό τίς φερόμενες
σά κεντρικές καθοδηγῆσεις του πού έγκληματικα διαστρέ6λωσαν τῆ σωστῆ γραμμῆ, δείχνοντας τήν «Πεμπτοφαλαγγίτίκη»
φυσιογνωμία τους. Στῆ συνέχεια πέρασε σέ ἐκτιμήσεις τῆς καταστασης. “Αναφέρθηκε στίς ἐπιτυχίες καί τίς δυσκολίες τῆς ἀνα-

διοργάνωσης τοῦ ΚΚΕ καί τῆς ὀργανωσης τοῦ ἀντιστασιακοῦ
κινήματος. Μίλησε για τῆν πορεία τοῦ πολέμου καί έ6αλε στῆν
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πρώτη γραμμῆ τῶν καθηκόντων τό δυνάμωμα τοῦ ΕΛΑΣ καί
τῆς πολεμικῆς συμ6ολῆς του στό γενίκό πόλεμο,
Στό κλείσιμό του 6 216v10; αναφέρθηκε σέ μία σειρα συγχύσεις καί λαθη σχετίκα μέ τό χαρακτῆρα 101‘) 561111101) κινήματος
’καί τό ρόλσ τῆς όργάνωσης, Τόνισε πώς; «“Ὀλα θα πρέπεὶ νά
γίνονται διαμέσου τοῦ ΕΑΜ». Καί έξῆγησε πώς αὐτό σημαίνει
συναγωνιστικές σχέσεις καί σε6ασ7ιό στῆν ἀνεξαρτησία καί αὐτοτέλεια τῶν συνεργαζόμενων 7ιὲοα στόγΕΑΜ κομμάτων καί
όργανώσεών, χωρίς αὐτα να εἶναι ὑπόχρεωμένα να δέχονται
τίς ἀποφάσεις τοῦ ίσχυρότερου κόμματος καί χωρίς να 6ρίσκονταί μπροστά σέ «τετελεσμένα» γεγονότα. Δίεύρυνση 101‘)
EAM μπορεῖ καί πρέπει να ἐπίτευχθεῖ μέ κείνους πού θα δε-

χτοῦν 16 πρόγραμμα του καί πιό συγκεκρίμένα θά ἀναλαὸουν
ὑποχρέωση για ἐνιεργητίκή συμμετοχή, μέ ὅλες τίς δυνάμεις πού
δίαθέτουν στῆν πάλη ἐναντία στούς κατακτητές, τούς 110010λίγκς καί 1013; καθε μορφῆς έθνοπροδότες. Αὐτό σημαίνει πώς
θα πρέπει να αποκρούσουμε τό σῦνθημαῑ «“Ὀλα να ὑποταχθοῦν στό Πανεθνικό Μέτωπσ», πού ζητοῦν έπίμονα τα παλία
ἀστικα κόμματα. πού σημαίνει ὑποταγή στῆν πολιτική τους τῆς

«ἀναμονῆς», στόν εὐνουχίσμό τῆς πάλης, στῆν παραδοχῆ
τῆς ἡγεσίας τῶν κομμάτων τους καί ἀναγνώριση τῆς μεταπολεμικῆς κυριαρχίας τοῦ παλίοῦ ἀστικοῦ καθεστῶτος. Τέτοιοί
«σύμμαχοί» δέν μάς χρειάζονταί,
Ἐπίσης, στό κλείσιμο, μιλώντας ὁ Σιαντος γίά τό ταξικό
περιεχόμενα τῆς παλης εξήγησε πώς στῆν πορεία τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτίκοῠ ἀγώνα ἡ ταξίκῆ παλη δέν έκμηδενίζεται, ὅπως
ὑποστηρίζουν μερικοί, ἀλλα διεξάγεται μέ τή μορφή τῆς έθνίκῆς πάλης. Ἠ κοίνωνίκῆ ἀπελευθέρωση, τόνισε, περναεί ὑποχρεῶτικα μέσα ἀπό τό σταδίο τῆς έθνικῆς απελευθέρωσης, χωρίς αὐτό να σημαίνει πώς θα πρέπει να συντελεστεῖ τό διώξίμο
τῶν κατακτητῶν γίά να ἀρχίσεί ἡ πάλη για τῆν πραγματοποίηση τῶν κοινωνικῶν ἐπιδιώξεων τῶν ἐργαζομένων. Τελειώνοντας 6 216v10; σταματησε στῆ θεωρητική ἀνεπαρκεια τῶν
στελεχῶν τοῦ Κόμματος καί στίς τεραστίες δυσκολίες προσαρμογῆς τους στίς συνθῆκες καί τίς ἀπαιτήσεις τῆς περιόδου,
ὅπου τό ΚΚΕ έχει τό 1113910 6690; καί τήν εὐθὺνη να όργανώσεί καί να καθοδηγήσεί τόν έπαναοτατημένο λαό στούς ἀγῶνες
και τη νίκη.

Ἠ συζήτηση
Μετα τῆν είσῆγηση έγιναν δυό συμπληρωματικές έκθέσείςῑ Μία
για τό EAM καί τίς αλλες ἑθνίκοαπελευθερωτίκές όργανώσεις,
101'); μαζίκους ἀγῶνες, μέ τά σο6αρα ἐπιτεύγματα, πού έκανα
ἐγώ. Καί μία 651315911 για τήν Ρούμελη καί εἰδικότερα για τό
ἀντάρτίκό της, μέ έπίκεφαλῆς τόν “Ἀρη, πού έκανε ὁ Ἀντρέας
Τζῆμας, μέ στοιχεῖα ἀπό τήν έκθεση τοῦ Ἀρχηγείου Ρούμελης
για τό Γοργοπόταμο καί τῆν έκθεση τοῦ Λευτερίᾶ, μέ γενικότερες ἐκτίμῆσείς τῆς πορείας τοῦ ἀντάρτίκου καί τίς προοπτικές
του για τό σύντομο μέλλον. 'O Τζῆμας ῦπογραμμίσε τῆ 006019611116 111; πρότασης που έκανε τό Ἀρχηγεῖο Ρούμελης για
ἀμεση μεταφορά τῆς ἕδρας τῆς Κεντρίκῆς καθοδήγησης ἀπό
τῆν Ἀθήνα στό Βουνό, ὅπου θα πρέπει να 6ρίσκεται τό κέντρο
τοῦ 6αρους τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα, μία που στόν
πόλεμο 16 ὅπλα αποφασίζουν. Ὁ Τζήμας πρότεινε ἀπό τῆ
Συνδίάσκεψη να ὁρίστοῦν ἀνώτατα στελέχη πού θα πλαίσιώσουν, μαζί μέ στρατιωτικούς πού θα πρέπει να δίατεθοῦν ἀπό
τῆν ΚΕ τοῦ ΕΛΑΣ, 16 ἀρχηγεῖα, καί τίς ἀνταρτοσμάδες, μέχρι
πού νά μετακίνηθοῦν οἱ -μηχανίσμοί τῆς ΚΕ καί τῶν αλλων
κομμάτων καί ὀργανιί)σεων.
Στῆ συνέχεια έκανε μία πολὺ κατατοπιστικῆ έκθεση δρασης τῆς όργάνωσης Θεσσαλίας ὁ Κώστας Γαμ6έτας, για τό
θεσσαλίκό ἀντάρτίκο. Ὁ Βλαντᾶς μίλησε γίά τῆν ΟΚΝΕ καί τό
EAM νέων καί ἀναπτυξε τίς δυνατότητες που ὑπῆρχαν για τῆ
συγκρότηση μίας “Ενιαίας Πανελλαδίκῆς Ὀργάνωσης νέων, μέ
τῆ συνένωση ὅλων τῶν πολιτικῶν καί ἐθνικοαπελευθερωτίκῶν
· ὀργανώσειι)ν τῆς νεολαίας.
Μέ μεγάλη ὀξύτητα μ’ίλησε καί ὁ στρατιωτικός σύμ6ουλος
τῆς ΚΕ 101‘) KKE Θεόδωρος Μακρίδηςζ “Αφοῦ έκανε ὁλοκλη32

ρωμένη καί κατατοπίστίκή ἀναλυση για τίς πολεμίκές ἐπιχείρῆσείς στό “Ανατολίκό Μέτωπο καί τίς. προοπτικές πού ἀνοίγονται στό ἑθνίκοαπελευθερωτίκό μας κίνημα, παρατήρησε ὅτι
τό ΠΓ τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ έκανε 006696 λαθος δίαπιστώνοντας
στῆν 8η Ὁλομέλεία πώς «πλησιάζει 1'1 ἀπό6αση ἀγγλοαμερίκανικῶν δυνάμεων στῆν “Ελλαδα». Δέν συμ6ουλεύτηκε τούς
στρατιωτικούς καί μέ προχειρότητα - ἄθελα του - ρίχνεί νερό
στό 7ιὺλο τῆς 611/11561111111; 6\I11696011;. Οἱ “Αγγλοαμερικάνοί,
τόνισε, οὕτε μποροῦν οὔτε θέλουν ν’ ἀνοίξουν μέτωπο στῆν
Εὐρώπη. Ἀφῆνουν τούς Ρώσους να 6γαλουν τα κάστανα ἀπ“
τῆ φωτια. Θέλσυν νά κερδίσουν τόν πόλεμο μέ ἐλαχίστες ζημίές. Εἶναι μπλεγμένοι στῆ B69510 “Αφρίκῆ καί τῆ Μέση “Ανατολῆ, έτσι πού δέν μποροῦν να κανσυν οὔτε δευτερεύουσες 5v50(515; ὅπως θα είναί 1116 ἀπό6αση στῆν “Ελλαδα. Πολύ περισσότερο δέν πρέπει νά περίμένουμε σύντομα ανοίγμα πραγματ-ί
κοῦ 651315900 μετώπου στῆν Εὐρώπη. Παίρνοντας 61316 ὑπόψη
100 τό ΚΚΕ, συνέχισε ὁ Μακρίδης, πρέπει νά καταλά6ει ὅτι ὁ
ένσπλος ἀνταρτίκος ἀγών ας καί ἡ μαζική ἀντίσταση 101‘) ἑλληνικοῦ λαοῦ δένιιμπορεῖ v6 έχεί τῆ συμπάθεια τῶν ”,Αγγλων
γιατί αὐτοί θέλουν περίορίσμένες ἐνέργειες τῶν ἀνταρτῶν καί,
σαμπστέρ, για να ἐξυπηρετοῦνταί συγκεκριμένοι· πολεμικοί
σκοποί καί για τίς περίορισμένες· αὐτές ένέργείές. Θά ἐπιδιώE00v 115 καθε τρόπο να συγκροτῆσουν ἀφοσίωμένες στῆν πολιτική τους δυνάμεις, κυρίως από μοναρχικοὺς, ἤ τό πολὺ ἀπό
συντηρητίκούς δημοκρατες, τυπου Ζέρ6α. Τό λαϊκό 611/16911110
16 φο6οῦνταί για τούς μακρσπρόθεσμσυς πολιτικούς σκοπούς
καί θα πρέπει να έπαγρυπνοῦμε,
“Ὀλοί που πῆραν μέρος στῆ Συνδιασκεψη, θα θυμοῦνται τῆν
ἀγαναχτηση τοῦ Πολ. Δανίηλίδη, ὅταν, δία6αζοντας δελτία
πληροφορίῶν τῆς ΚΕ τοῦ ΕΛΑΣ, καταγγελνε τίς μηχανορραφί ες τῶν πρακτόρων τῶν μυστικῶν ἀγγλικῶν ὑπηρεσιῶν καί τίς
ἀντίεαμικές ραδιουργίες ιτοῦ Τσίγάντε. «Τό Κόμμα μας δέ θα
πρέπει να παρασυρθεῖ, - εἶπε 6 Δανίηλίδης 1— 05 ὑπερεκτίμηση
τῶν δημαγωγίκῶν διακηρύξεων τῆς Μ. Βρετανίας πώς δῆθεν
θα μπεῖ στῆν “Ελλαδα σά “σωτῆρας” καί “έλευθερωτῆς”. Ἠ
Γερμανικῆ κατοχῆ εἶναι πρόσκαίρη, θα γλίτώσουμε ἀπ’ 0113111
μία μέρα. Ἀλλά ἂν πέσουμε κάτω ἀπό τῆν ἀγγλικῆ κατοχῆ,
πολλά χρόνια θά μαρτυρήσει ὁ ἑλληνίκός λαός. Αὐτό δέν πρέπει ποτέ να τό ξεχάσουμε, ἀλλα καί 01 16101 οἱ ”Αγγλοί δέ θα
μᾶς ἀφῆσουν να τό ξεχασουμε».
Καί αλλοί πολλοί, σχεδόν ὅλοι, ἀναφέρθηκαν στα ἀτίμα σχέ6'16 τῶν ”Αγγλων, φέρνοντας στοιχεῖα χείρσπίαστα ἀπό τῆ
δράση τῶν πρακτόρων στούς τομεῖς πού δούλευαν.
Ἠ ἀπὸφσ οη
Μέ 6ἀση τήν εἰσῆγηση πού έκανε 6 Γραμματέας τῆς ΚΕ τοῦ
KKE Γιώργης Σιαντος καί τίς δμιλίες“τῶν ἀντιπροσώπων, ἡ
Πανελλαδικῆ Συνδίασκεψη, στῆν ἀπόφασῆ της διαπίστωνε τά
παρακατω; «01 τελευταῖες περίλαμπρες νίκες τοῦ κόκκινου
στρατοῦ στό θρυλίκό Σταλίνγκραντ, Καύκασο, Πζέφ, Βελίεγκε
Λούτσι καί τόν Ἀγγλσαμερικανῶν στῆ Βόρείο Ἀφρίκῆ ἀλλά-,
ζουν τήν πολίτικῆ καί πολεμική κατασταση σέ 6αρος τοῦ φασιστικοῦ ἄξονα, ἀνοίγουν τό δρόμο πρός γενικότερη καί ἀποφασιστική συμμαχικὴ έπίθεση για τῆ τελίκή συντρί6ῆ τῆς φασίστικὴς 6αρ6αρότητας - καί αὐτό 6αζεί μπροστά στό κόμμα μας
καί 0‘ ὁλόκληρο τόν έλληνίκό λαό πολύ ἐξαίρετίκά καθήκοντα
καί πρίν ἀπ’ ὅλα τό καθῆκον τῆς άμεσης καί δλόπλευρης προετοιμασίας καί δίεξαγιι)γι’7ς σκληρῶν καί πολύμορφων παλλαϊκῶν ἀγώνων ὥς τῆν ἀπελευθέρωση τῆς χώρας μας καί τῆν ὁλοκληρωτικῆ κατσχύρωση τῆς νίκης τοῦ έλληνίκοῦ λαοῦ...» Αλλη
δίαπίστωση; «παρόλο πού ἡ ἀριθμητική δύναμη τοῦ κόμματός
μας εἶναι μεγαλύτερη ἀπό καθε ἄλλη φορά, ὅμως συγκρίτικα μέ
τή μεγάλη διάχυτη πολιτική μας ἐπίρροή καί τίς μεγάλες ἀπαί-

τῆσείς τοῦ σημερίνοῦ παλλαϊκοῦ αγώνα είναί πολύ ἀνεπαρκεῖς.
Παράλληλα 16 χαμηλό κομματίκό καί θεωρητικό ἐπίπεδο μεγαλου μέρους τῶν κομματικῶν μας δυνάμεων καί η πολύ χα- μηλῆ ἐπαναστατικῆ έπαγρύπνηση ἐναντίον τῆς 6ρωμερῆς δρασής ὅλων τῶν ἐχθρῶν 101‘) 1161111610; καί τοῦ λαοῦ μας, δη-

,μιουργοῦν 0060906; κινδύνους για τήν έκπλήρωση τῶν (”1115’,’σων πολιτικῶν καθηκόντων μας καί τοῦ ἱστορικοῦ προορισμοῦ

ισχύσουν 11· ὅλες τίς δυνάμεις τό11(“ι,νταοτοπ(’1λ(-1ιο 7106 εἶναι
κιόλας ι’·1ριι1ἰκός ένοπλος ἀγῶνας». «Βασικός 7.01'7.0; για την

ξτοῦ Κόμματός μας»

πραγματοποίηση τιῖ111πι1λιτικιῖι1ν σκοπιῖ 111 καί τήν κατακτηση

ζ Δίπλα στίς παραπάνω) αδυναμίες, ἡ Συνδιασκεψη ἐπισήμανε
σα 6ασικές καί τίς παρακατωῑ (ι. Η πραγματοποίηση τῆς
_‘7(I.(111('1; έθνικοαπελευθερωτικής πολιτικῆς.. ἀκόμα καθυστερεῖ.. » «T6 EAM... ιδιαίτερα στή Μακεδονία, 11’1 Θεσσαλία καί
,τήν Πέλοπόννησο εἶναι αμαζο.. .», «. ..Μεγαλο μέρος τῶν 597(1’τῶν παραμένουν 5E0) ἀπό τα συνδικάτα. Οι ἂνεργοι ειναι

καί μαχητικηοποίηση TL'0\L1017.6171111;1~1\LL1'\LL1101406111150176; καί

fax/09761701101... οἱ πλατιές μαζες τῆς αγροτιᾶς... 6αοικά εἶναι

ῑάνοργανωτες, 5E0) ἀπό συνεταιρισμούς καί έπαγγελματικές ὀρ, ”γανώσεις καί τό ΕΑΜ>1,<<Οἰ 7LI.0115; 110E5; τῆς νέας γενιας καί

01 ἑργαζόμενες γυναῖκες στήν πόλη καί τό χωριό, συμμετέχουν
Ξέλαχιστα στόν ὀργανωμένσ πανεθνικό ἀγῶνα», Σ’ (1615; τίς
ςαδυναμίες ἀποδίνει ἡ Συνδιάσκεψη. ..«τὴν κυριότερη αἰτία
;στήν έλλειψη ἑνός μεγάλου καί ἀδιακοπου απεργιακοῦ καί
λαϊκοῦ κινήματος (0.0. στίς ἐπαρχίες) σ ἀντίθεση μέ τήν
ΫᾼΘήνα καί τόν Πειραια ὅπου οἱ μαζικοί λα’ίκοί ἀγῶνες εἰναι

’.σέ πολὺ ὑψηλό έπίπεδο».
; Καί τόνιζε ὅτι; «Ἠ ἑκπλήρωση τῶν έξαιρετικά ὑπευθυνων
Ικαθηκόντων ...προϋποθέτει πώς σύσσωμο τό κόμμα καί στό
Γσυντομότατο χρονικό διάστημα πρέπει να ἐξαλείψει καθε καςθυστέρηση.. .»
H Πανελλαδική Συνδιασκεψη ἀνφερόμενη στή στρατηΞγική καί ταχτική τοῦ ΚΚΕ διακήρυξε «. . κέν’τρικό καθῆκον
τὀῦ ΚΚΕ παραμένει 1’1 πάλη κατα τοῦ ξένου κατακτητῆ καί ή
ἀπελευθέριι1ση τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπό καθε
’έξωτερική καί έσιι1τερική πολιτική καί οἰκονομική σκλαὸια...».
Τήν πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς γραμμῆς 1'1 Συνδιασκεψη τή
στήριζεῑ «πανιι1 στή 60011 τῆς ὀργανωμένης καί ἐνιαίας πανεθνικῆς πάλης... μέσα στίς γραμμές τοῦ Ἐθνικοῦ ἀπελευθερωτικοῦ μετώπου...»
”
Καί παρακατιι1; «Ἠ πραγματοποίηση τοῦ ἀμέσου πολιτικοῦ σκοποῦ τοῦ κόμματός 1ιας - έθνική ἀπελευθερι11τική καί
λαοκρατική λῦση τοῦ έσι11τερικοῦ προόλήματος - ἀποτελεῖ σ’τή
συγκεκριμένη στιγμή τή μοναδική ἐπαναστατικῆ θέση. Μόνο
αὐτή ἀνοίγει πλατια τό δρόμο για τήν πραγματοποίηση τῶν
παραπέρα στρατηγικιῖ1ν σκοπιὴν τοῦ κόμματός μας - τήν 577.0—
61’696011 τῆς λαικῆς δημοκρατίας...», «στηριγμένη στήν (1710(10σιστική ὑποστήριξη τῆς ἐργατικῆς ταξης καί τιῖ1ν συμμάχων
της, τήν ἀγροτια τίς λαἰκές ,LL('1L'5; τῆς πώλης καί τα ἀντίστοιχα
τους λαίκα ὄργανα ἀποτελεῖ σταθμό 710 τήν προοδευτική έκ11116571011 τιῖ1ν έ1ιποδίιι1ν στῆν ἀνάπτυξη τῶν παραγιι1γικιῖ1ν δυ,11α1ιειι1ν τοῦ τόπου, τό γρήγορο πέρασμα στό σοσιαλιστικό
τρόπο παραγιι1γῆς καί τήν ὁλοκληριι1τική ἀπαλλαγή τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦαπό καθε εἴδους (1ικι1νι11ιικι1 ζυγό».
Τήν ὅλη έθνικοαπελευθεριι1τικι’1 δράση 11 Συνδιαόκεψη το-

7106510605: «016 πλευρό τῆς Σοὸιετικῆς’Ἐνωσης καί ὅλων τιῖ1ν
συμμάχων της... 710 τή σῦντριὸή τῆς (10010111111; ἀξονικης 609609611110; καί σκλαόιάς». ”,Επίσης τό KKE. . «ὀργανώνει τήν
ἀδελᾳική συνεργασία μέ ὅλους 106; ὑπόδουλους I.(10_6; καί
πρῶτα ἀπ’ ὅλα μέ 106; I.006; τῆς Βαλκανικῆς».
1
Για νά γίνει ἡ πολιτική γραμμή πραξη, 1'1 Συνδιασκεψη
έὸαζε τό καθῆκον «όλόπλευρης ὸργανωτικῆς καί ταχτικῆς
7100L101L10010;» 5101 7106 τό Κόμμα να μπορέσει να πραγματοποιήσει στό ἀκέραιο 106; αμεσους ’πολιτικούς σκοπους «.
κατιι) ἀπό 671015061’171015 συνθηκες καί περιστάσεις καί ταυτόχοονα να ἀναπτύξει δλόπλευοη δραση 5101 7106 μέσα στή ζωή
καί τήν πάλη μέ τή δική τους πείρα, να πειστοῦν 01' μάζες τιῖ1ν
πατριιι1τιῖ1ν για τή11 ὀρθότητα τιῖιν σκοπῶν τῆς ἑπαναστασης καί
τῆς γραμμῆς πορείας γιά τήν πραγματοποίησή της».
Στα καθήκοντα, 1'1 071600011 τῆς Συνδιασκεψης τονίζειῑ
«...στήν πρώτη γραμμή τιῖ1ν καθηκόντων μας μπαίνει 1'1 εῖδική
μαχητική - στρατιωτική ὀργανιι1σι1 τιῖ1ν δυναμεών μας, 6 5006100116; 111; ,115 ὅλα τα ἀναγκαῖα· μέσα καί 1'1 δλόπλευρη προετοιμασιά για να μπορεῖ τό Κόμμα ν’ ἀνταποκριθεῖ στό ἀκέραιο
σ“ ὅλες τίς ἀνάγκες τοῦ ἀπελευθερι11τικοῦ αγιῖ1να τοῦ λαοῦ
μας». Καί ἀκόμα ῦπόδειχνε 0' ὅλες τίς όργανώσεις «... να έν-

αδιακσπος ('11ἷ1ι 111ας για τίς 01707011175; καί 7L161111L01\L; ἀπαι
τήσεις τῆς ζιι11“1ς.Ἠ 7100L1101010111011 τοῦ 01150011 πι1)ιτικι111
07.07106 περναει α1 011Lo0 (1:16 μια 05100 (“ἰδιακσπα καί LII/1110
διαδοχα κύματα λαἰκιῖ1ν καί απω11ιακιῐ1ν σι’κονο1ιικιῖ1ν 7.01' πολιτικῶν ἀ11ι1111ιι111..”Οσο ποοχ(11ροῦ11ε στήν πι1α111ιατι1ποιηση
τιῖ1ν έ11διαμεσιι1ν αυτ( 11 στόχων - 10v1LLL 11 απόι1αση - αλλο
τόσο πλησιαζοῦμε στόν τελικό πο). 1117.6 07071L').0111\L1LI.17.1’1 νίκη»
Η Συνδιασκεψη 7.066911;510611115; 075051; τοῦ έθν 17.00.15-

λευθεοιι1τικοῦ κινήματος με’ ὅλους 106; Συμμαχους 7.01' τα αλλα
ἀντιοτασιακα κινήματα, μέ 66.011 τήν ἀρχή τοῦ 056001106 τῆς
ἀκεραιότητας τῆς ἀνεξαοτησίας καί τῆς I.0'17.11;κυριαρχίας
μετα τόνισιόλέμο.
Τέλος 1'1 “Απόᾳαση τῆς Συνδιασκέψης L110L00L1111L5 τήν
ἀνάγκη να 11111111θέῖ τό ιδεολο717.6 θει11οητικό 5711'71560 τιῖ1ν 015-

λεχῶν καί μελ (1111 τοῦ Κόμματος.
Στό 075610 ἀπόᾳασης 5,11ινα1 L.1I.IL111ές. Πολλές ὅμως 7100—

τασεις. ένι11 δένα
απσκοοῦστηκαν στή 06L1’1111011 0615 καί 016
κλείσιμο τοῦ Σιαντου. δέν μπῆκαν στήν ἀπόι1ασ11 11ια I.611ους
ὅπως λέγαμε τότε «07071106111109.X0907.111910117.6 εῖναι πι11ς
αᾳαιρέθηκε ἀπό τήν ἀπόᾳαση καθε υπαινιγμός για μηχανορ90(11'5; καί 60I.10q 6095; τιῖ1ν 'A7γλ111ν σέ 6αρος του κινηματσς.

Η (17160100116710); πάντα ψηᾳίστηκε ὁ1ιόι1ι11να.

Συμπλήρωση“τῆς Κεντρικής Ἐπιτροπῆς

“Ακολούθησε ἐκλογή νέι11ν μελῶν τῆς KE. M1L’1 μακρόσυρτη
ὁμιλία τοῦ 'IL110WL’611: μέ γενικές καί χιλιοειπωμένες (196.051;
για τίς ὀργα11ιι1τικές (1975; καί 106; κανόνες λειτο11ο1’ἰας τιι1ν
κομμάτων νέου τύπου - λενινιστικοῦ - καί για 610617.001'5;
«,11710I.05'611107101’11011;» 106 KKE κατέληξαν σέ διαὸεὸιμωσεις
πώς «μέλεταει» 5751 <<0L1II.(1651» «καταστοιιινέι» καί σύντομα
θα 6αλει 05 έᾳαρμογή, ’ένα 11έο τρόπο οργανιυσης τοῦ Κόμματος στή 6αση, 7106 60 ἀνταποκρίνεται στίς ἀπαιτήσεις τῆς νέας
καταστασης. Μετα πρότεινε ἕνα ένα τα στελέχη ποί1 16 ΠΓ
65(090605 πως 57195715 να έκλεγοῦν στῆν KE 7L1101'; να παρα-

λείψει να προσθέσεις «356010 δ’έν 570117 6I.01 τίς ἰκανότητες να
εἶναι μέλη τῆς KE ἀλλα δέν 5706115 αλλους. Θα 106; 6011611006,115!».
Προτείνεται πρῶτος ὁ Δημήτρης Γληνὸς. Πεταχτηκε 10ραγμένος ἀπό τή θέση του καί ζήτησε να μήν έκλέγεῖ, γιατί δέ11
5751 ἀκόμα 0615 τυπική έπα(11’1 μέ τήν οργα11ιι1ση καί δέν 5751
τίς εμπειρίες 7106 πρέπει να ’έχει ένα ἀνώτατο στέλεχος τοῖ1
Κόμματος. Ἠ Συνδιασκεψη τόν ψήαισε. Ὀ Γληνὸς συγκινημένος εὐχαρίστησε καί ζήτησε να τόν 6011θήσουμε για να ἀνταποκριθεῖ στήν ἐκλογή του. Σέ συνέχεια έγινε 1'1 ἐκλογή τιῖ111ῑ
Κώστα Χατζήμαλη, Πολύδωρου Δανιηλίδη, Θαναση Χατζῆ.
Μάρκου Βαᾳειάδη, Κώστα Γαμὸέτα. Μήτσου Βλαντά. Σπῦροι1
Καλοδίκη, Κώοτα Γυατοδήμου (Καρα11ιιῖ1ργη). Καίτης Ζέῦγου
καί Γιώργη Ἐρυθριάδη. Ἐγκρίθηκέ 1‘1 ἐκλογή καί τιῖ1ν “Αντρέα
Τζήμα καί Κωστα Λαζαρί.δη
Πρίναπό τήν εκλσγη νέιι1ν μελῶν 57175 1’1 δια11σατ1ή τιῖ1ν
Κεντρικιῖ1ν

“-Επιτρόπων 7106 λιπι1111ί1χι1σαν στή

δικτατορία.

Μεταξυ τους ηταν σι’ Σκ)α6αι1ας Σιτοκιι1νσταντίνου Σκαᾳίδας Γκαζέζ Μόσχος, Τυρίμος καί μα’ςί τους 6 Βασίλης N5L15-

λσῦὸης, που δέν ηταν (711010 αν έκανε «611)(0011» ('1I.I.('1 5175
χασει τήν αντοχή του στίς (16107.5;- τῆς Κέρκυρας καί ("107105
διαπραγματεὺσεις μέ τήν ἀσααλεια να ('1q 5651' ἐλεύθερος.

Κριτική τήςΣυνδιὺσκεψης

Οι”έργασίες τῆς Συνδιασκεψης δέν μποροῦσαν, ὅπως ἦταν (11111σικό, μέσα σέ κεῖνες τίς συνθῆκες να γίνουν μέ ανεση 7.01'~ 00—
.6αρή προεργασία τιῖ1ν προὸληματων καί προτάσει-111. Δέν ήταν
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μόνο 01' ἀντικειμενικοί λόγοι, ποὺ τήν έμπόδισαν να μπεῖ σέ
·,ἐνικότερους προὸληματισμοὺς. Οἱ ὑποκειμενικοί λόγοι 60ραιναν περισσότερο, Τα-στελέχη που πήραν μέρος στι’1 Συνδιασκεψη ἦταν - ὅπως γραψαμε - ὅλα ἀπό τήν παλια φρουρά τοῦ
Κόμματος. Βιολογικα, 656010. στήν πλειοψηφία τους νέοι
ἀλλα Ηψυχολογικα καί ἀπό αποψη συνηθειῶν καί διωμάτιιιν γερασμένοι. Καί στό ἀρχικό σταδιο ὁ πρακτικισμός καί οἱ ἐμπειρίες ἀπό τήν παρανομη ὀργανωση καί δράση, μαζί μέ τήν χιι)ρίς ὅρια ἐργατικότητα καί αὑτοθυσία, τοὺς ὂοήθησε να ἀνταποκριθοῦν στίς ἀποστολές καί να αποσπασουν τή γενικὴ ἐκτίμηση τῶν ,νέων μελῶν τοὺ Κόμματος. “Ὀταν ὅμως ἡ Συνδιασκεψη εἶχε να αντιμετ(ι)πίσει καί νά δώσει λύσεις σέ προὸλήματα πολέμου, έπαναοταοης καί ἐξουσίας, για να κανει τό
Κόμμα ὑπεύθυνη πολιτική δύναμη, φανηκε ἡ ανεπαρκεια τους.
"Av γίνονταν δεκτή 1'1 πρόταση τοῦ Σιαντου καί έπαιρναν
μέρος στή Συνδιασκεψη νέοι ἂνθρωποι τοῦ Κόμματος, πού θα
([έρνανε τόν ἀέρα τῆς αντικατοχικής έξαρσης καί τῶν ἐπαναστατικῶν ἀπαιτήσειιιν τοὺ λαοὺ, ασᾳαλῶς οῖ αποᾳασεις θα

ἦταν διαᾳορετικές καί τα μέτρα ποὺ θα παίρνονταν 071011001στικότερα πρός τόν κύριο τομέα δρασης, τήν ἀνάπτυξη τοὺ
ΕΛΑΣ καί τήν ένταση τοὺ πολέμου. Ἡ ίεραρχηση τῶν καθηκόντων θα ανατρέπονταν ριζικα.
’“
“Η εθνική ἀντίσταση στι’1 νέα της ᾳασηαπαιτοῡσε ανθρώπους πού να καταλαόαίνουν καλα τ-ήν πολιτική γραμμή τοῦ
κόμματος, ἱκανοί να τήν έᾳαρμόζουν στι’1 ζωή καί v0 δίνουν
ἐπιστημονικές ἀπαντήσεις στα γενικα καί εἰδικα, πολίιιιορι1α
καί πολυσύνθετα, προόλήματα. Τέτοιοι ἄνθρωποι μέ πλατιές
θεωρητικές γνώσεις καί πραχτική ὑπήρχαν πολλοί. ”Αν λόγοι
καταστατικής ταξης δέν έπέτρεπαν να χρησιμοποιηθοῡν στό
ανώτατο ὅργανο τοῦ Κόμματος. στήν Κεντρική “Επιτρόπή, θα
Ιιιποροὺσαν ώστόσο να ἀποτελέσουν συμὸουλευτικα ὄργανα
γύρω ἀπό αὑτή.
Ἀκόμα εἶναι (ἰξιοσημείωτο ὅτι στι’1 Συνδιασκεψη δέν
παίρναν μέρος στελέχη τοὺ Κόμματος πού δούλευαν στό ανταρτικο καί οὔτε ἕνας καπετανιος τοὺ ΕΛΑΣ. Αὑτό ἦταν
“Αχίλλειος πτέρνα τῆς Συνδιασκεψης καί δέν έιιεινε χωρίς συνέπειες. Θα πρέπει να πυῡμεπιῖις χαθηκε - πιθανώτατα - 1110 ευκαιρία, ποὺ θα μποροὺσε να ὃρεθεῐ 0 “Ἀρης στι’1 Συνὸιασκεψη.
Γραψαμε πώς ὁ Λευτεριας δέν ανακοίνωσε στόν ”Αρη τήν
πρόσκληση τῆς ΚΕ να παει στήν ”Αθήνα. Παρόλο πού δέν καλοὺνταν για «καλό», ὕστερα από τα ὅσα πέτυχε καί, μέ τήν ἐπιχείρηση τοὺ Γοργοπόταμου, θα αλλαζε 10 πνεύματα ὑπέρ αυτοὺ καί ἴσως καλοῦνταν να 11510115951 τήν πείρα του στι’1 Συνδιασκεψη.

Εγινε ,νεος καταμερισμός δουλειᾶς καί στα μέλη τῆς ΚΕ.
O Κώστας Γαμόέτας στέλνονταν από τή Θεσσαλία στήν Πελοπόννησο, O Κώστας 11111106111105— K090,ἰώργης έφευγε για τή
Θεσσαλία. Στοὺς Π. Δανιηλίδη καί σέ μένα ανατέθηκε ἡ ἀναδιοργανιιιση τῆς ΚΕ τοὺ ΕΛΑΣ, καί για να σταματήσει ἡ (“ιπαέ
ραδεκτη καί ἐπιζήμια κατασταση πού ὑπηρχεε Ἡ ΚΕ τοῦ
ΕΛΑΣ ἀπό κατώτερους αξιιιιματικοὺς. να ’ναι οὑσιαστικα τυπική, ένῶ ὅλη τήν ὀργανιιπική, έπιτελική καί διοικητική δουλεια να τήν έχει ἀναλα6ει τό “Επιτελεῑο της ΚΕ τοῦ ΕΛΑΣ. Γι”
αὑτό στι’1 νέα σύνθεση τῆς ΚΕ τοὺ ΕΛΑΣ, αποᾳ-ασίστηκε να
παραμείνω ἐγώ σαν πολιτικός ἀντιπρόσωπος τοῦ EAM, ὁ δέ
Πολ. Δανιηλίδης να συνεχίσει τήν κομματική δουλεια στόν
ΕΛΑΣ καί να ἀναλα6ει τήν καθοδήγηση τῶν ὅοηθητικῶν καί
τεχνικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς K.E. Στήν Κρήτη ἔμενε γραμματέας
Περιοχής ὁ Στ. ”Αναστασιαδης μέ ὅοηθό του τόν M. [109111190γέννη - καί οἱ δύο μαζί Ιτής ΚΕ ἀπό τό 60 Συνέδριο, καί στήν
ἀν. Μακεδονία καί Θρακη 6 Γ. “Ερυθριαδης.
Μετα τή Συνδιασκεψη ([ιεὺγουν ὅλοι οῖ «αντιπρόσιιιποι»
για τίς όργανώσεις τους, αναμᾳισὸήτητα περισσότερο 51111115ρωμένοι, μέ πλουτισμένες τίς έμπειρίες τους, μέ αρκετα 5110610
καί ὃασικα μέ 00115015911 προοπτική. Παρ· ὅλα τα κενα καί τίς
«σκοπιμότητες» μέσα στι’1 Συνδιασκεψη ἐπικρατησε πνεῦμα
ἐπαναστατικῆς έξαρσης καί πίστης πώς ἡ ἑθνική, πολιτική καί
κοινωνική απελευθέρωση εἶναι έργο τοὺ ἑλληνικοὺ λαοῦ καί ἡ
εὑθὺνη τῆς καθοδήγησης τοὺ κινήματος πέᾳτει ίστορικα καί
πολιτικά στό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Εῐδικότερα.τα στελέχη
εἶχαν κατανοήσει τήν αναγκαιότητα καί 00609011110 τοὺ ἕνοπλου αγώνα, τοὺ ανταρτοπόλεμου, πού μπαίνει στό κέντρο
τῶν καθηκόντων τους, παρόλο πού ἡ τοποθέτηση 00 600111011
κρίκου 1110 τήν 01 έλιξη ὅλης της αλυσίδας του εθνικολαἰκου

κινήματος τούς καθημερινοὺς ἀγῶνες νια τα ζητήματα «ἑπιὅίωσης» ὅπως διατυπιῗ)θηκε στήν (”ιπό(1(ιοι1 της Συ νδιασκεψης
μπέρδευε και εμπόὸιζε τη σωστη ιἰ-οιίσχηση καί προώθηση του
6ασικοὺ καί πρωταρχικοὺ καθήκοντος.
Τό ΠΓ του ΚΚΕ ἀπό τίς πρῶτες μέρες καταπιανεται μέ τή

μελέτη καί τήν πρακτική 1190111911011 τιῖὲι καθηκόντων ὑπολογίζοντας τό δοσμένο συσχετισμό δυναμειιιν καί τίς (“ιλλαγές πού
διαγράφονταν, τόσο στίς ἀνακαταταξειςὅσο καί στι’1 διαταξη
τῶν δυναμεων, διεθνῶς καί έσωτερικα.
Στήν πρώτη συνεδρίασή του τό Π.Γ. έξέτασε καί τό πρό6λημα τῶν σχέσεων τοῦ Κόμματος καί τοῦ κινήματος μέ τούς
συμμάχους γενικα, μέ τό διεθνές έπαναστατικό καί ἀντιστασιακό κίνημα ἰδιαίτερα. Ὑπῆρχαν πολλα στοιχεῖα καί πολλαπλασιαστηκαν μέ συγκεκριμένα στοιχεῖα ἀπό τίς ὀργανόωεις,
Ιπου αναφέρθηκαν στι’1 Συνδξασκεψη, για τήν ἀντιπαθεια καί
τήν έχθρότητα, ἀκόμα, τῶν ”,Αννλων στό έαμικό κίνημα, ποὺ
σωστα έρμηνευτηκε πως προέρχεται (“ιπό τήν ἰ’δια τήν 111315910—
Ἠ νέα Κεντρική καθοδήγηση τοῦ ΚΚΕ
λιοτική φύση τῆς Μεγάλης Βρετανίας, πού δέν πολεμαέι τό
φασι 0110, ἀλλα τοὺς Γερμανούς, πού διεκδικοὺν τήν παγκόσμια
“Αμέσως μετα. στό ἴδιο σπίτι, συνῆλθε ἡ 9η Ὁλομέλεια τῆς ΚΕ
κυριαρχία καί ταυτόχρονα ἀφήνουν τή Σοὸιετική ”Ἐνωση οὑκαί ἀναδειξε τό ΠΓ ἀπό τοὺςῖ Γιώργη Σιαντο, Γιαννη Ἰωαννίσιαστικα μόνη στό μέτωπο, για να αδυνατίσει, καί στό τέλος
δη, Δημήτρη Γληνό, Νίκο Πλουμπίδη, Χρύσα Χατζηὸασιλείου,
τοῦ πολέμου αὑτή, μαζί μέ τήν Ἀμερική να έπιὸόιλουν τήν κυκαί Παντελή-Σίμο Καραγκίτση, “Αναπληρωματικα μέλη τοῦ
ριαρχία τους. Τό κίνημα τοὺ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δέν πρόκειται να
ΠΓ έκλέχτηκαν οί Ἀνδρέας Τζήμας καί Πέτρος Ροῡσος,
γίνει ὅργανο τῶν μακροπρόθεσμων σκοπῶν τῶν ”Αγγλων καί
Τό ΠΓ ἀναδειξε τή Γραμματεία του από τοὺς Γ. Σιαντο, Γ.
γἰ’ αὑτό θα πολεμηθεῖ ἀπό αὐτούς καί τοὺς φίλους τους στή
“Ιωαννίδη καί Δ. Γληνό.
Μέση Ἀνατολή καί οτήν Ἐλλάδα.
Ἔγινε καταμερισμός δουλειας. Στόν Ν. Πλουμπίδη ἀνατέ- “
Ἡ σωστή, ὅμως, αὐτή διαπίστωση, κατα τή γνώμη τῆς·
θηκε ἡ καθοδήγηση τῶν ὑπηρεσιῶν πληροφοριῶν καί ἡ ὀργαπλειοψηφίας τῆς Γραμματείας, δέν θα πρέπει να μᾶς ὁδηγήσει
νωση τῆς είδικῆς ὑπηρεσίας για τήν προστασία τῶν λαϊκῶν·
σέ αντιαγγλικές ἐκδηλώαεις, πού μποροῦν να ἔχουν καί ἐθνικές
ἀγωνιστῶν Ο.Π.Λ.Α. Στή Χρύσα Χατζηόασιλείου τό “Οργανωκαί γενικότερα συμμαχικές ἀρνητικές ἐπιπτώσεις. Καί έχουμε
τικό Γραφεῖο καί ἡ 0115011 καθοδήγηση τοῦ Πειραιᾶ καί τῆς
τέτοιες ἐκδηλώαεις. Τέλος ἀποφασίστηκε ἡ Γραμματεία τοῦ ΠΓ
Πελοποννήσου. ΔΣτόν Π. Καραγκίτση, ἡ καθοδήγηση τῆς
νά συνέρχεται δυό φορές τή 66011060 καί τό ΠΓ καθε δεκα«Ἐθνικῆς “Αλληλεγγὺης» μέ ὅοηθό του προσωρινα καί ἀντικαπέντεμέρες.
10010111 του λίγο ἀργότερα τόν Κώστα Θέο (πού δέν ἦταν μέ“ Γενικα μποροῦμε να ποῦμε πώς παρα τίς ἀδυναμίες, τίς
λος τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ). “O Π. Ροὺσος παράμενε στή διαφώτιση
ἐλλείψεις καί τα λαθη, ἡ Συνδιασκεψη τοὺ Δεκέμὸρη 1942
καί τόν παρανομο ἑκδοτικό μηχανισμό τοῦ Κόμματος. Ὁ K.
601161105 τό Κόμμα να αναπτύξει τεράστια δουλειά, να καταΛαζαρίδης, Γραμματέας τῆς ΚΟΠ καί ἀντιπρόσωπος τοῦ ΚόμιΙιιατος στό ΕΕΑΜ. Ὁ A1 Τζήμας, ὑπεύθυνος για τή Ρούμελη · χτήσει μαζες, να τίς κινητοποιήσει καί να (pow/1111051 10 ἀνταρτικο κίνημα σ ὅλη τήν Ελλάδα.
καί ἑτοιμαζονταν να (ρύγει σύντομα ,για τό ανταρτικο.
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ἽΞνοις

σύγχρονος

ρι’σουμε τήν ἀνακάλυψη ἀπό τήν ἐφαρμογή, τήν ἐπιστημονική ἔρευνα ἀπό τήν ἐκμεταλλευσή της. Ἡ τεχνολογική κοινωνία μας τίς ἔχει συνὸέσει τόσο στενά,
πού πρέπει νά τίς θεωροῦμε σάν τμήματα μιᾶς ἑνιαίας
διαδικασίας.

<< ’ I ἀσων»

made
in' USA
σέ μιόι
μοντέρνοι
αερονοιυτική
έκστροιτείοι
τοῦ Δ. Μάρκου
OI ΣΧΕΣΕΙΣ τῆς ἐπιστήμης καί τῶν ἐπιστημόνων
μέ τή στρατιωτική ἐξουσία, καί εἰὸικότερα μέ τίς
στρατιωτικὲς ἐφαρμογές, ὁέν εἶναι κάτι καινούργιο.
Στήν ἐποχή μας μάλιστα, συντάγματα ἐπιστημόνων
προσφέρουν, συνειὸητά ἥ ὄχι, τίς γνώσεις τους στήν
ὑπηρεσία τοῦ πολέμου.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αὐτή ἔγινε ἀφορμή νά γραφοῦν
όιόλία, νά ἐκὸοθοῦν εἰὸικά περιοὸικά, ἐπιστήμονες
νά ὄασανίζονται ἀπό κρίσεις συνείὸησης, νά παραιτηθοῡν η’ ν’ ἀρνηθοῦν τή συνέχιση τῶν ἐρευνῶν τους
καί, τελευταῖα, φοιτητές, νέοι ἐρευνητές καί τεχνικοί
νά χρησιμοποιήσσυν ὁυναμικές μορφές ὁιαμαρτυρίας
πού ἒφτασαν μέχρι τήν ἀποπομπή ὁιάσημων ἐπιστημόνων πού συνεργάστηκαν μέ τό στρατό, καί τό
μποϋκοτάρισμα συνεὸρίων ὅπου μετεῐχαν τέτοια
πρόσωπα.
EINAI ἀλήθεια πώς σήμερα ὁέν μποροῦμε νά ξεχω-

Πραγματι,

φυσικοί πού νόμιζαν ὅτι

ὁούλευαν πάνω σέ προόλήματα καθαρά ὁιανοητικοῦ
χαρακτήρα, ε’ὁωσαν τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα γιά τήν
κατασκευή τῆς ὑὸρογονοόόμόας. Βιολόγοι, ὄιοχημικοί καί νευροψυχολόγοι, τελειοποίησαν τίς φυλλοόόλες ὄλαστησιοκτόνες οὑσιές καί γενικότερα τόν
χημικο-ὅακτηριολογικό πόλεμο, Ἀνθρωπολόγοι, ψυχολόγοι καί κοινωνιολόγοι ἴσως ξαφνιάστηκαν ὅταν

ἀνακάλυψαν ὅτι τά ἀποτελέσματα μελετῶν τους πάνω
στά κοινωνικά συστήματα χρησιμοποιήθηκαν ἀπό
μυστικές ὑπηρεσιές γιά τήν «καταστολή ἑξεγέρσεων».
EINAI ὁελεαστικό νά κατατάσσει κανείς τούς ἐπιστήμονες, ὅπως καί τόν ἄλλο κόσμο, πού ἔχει σχέση

μέ πολιτικές καί στρατιωτικὲς ὑποθέσεις, σύμφωνα μέ
τίς ἐτικέτες «γεράκι» καί «περιστέρι». Ὑπάρχει ὅέὅαια ἕνας ἀριθμός ἀπό ἐπιστήμονες πού ὁιέπεται ἀπό
ἕναν ἀκραῖο ἐθνικισμό καί ἕνα φιλοπόλεμο ἀντικομμουνισμό, ὅπως ὁ μακαρίτης J. Von Neumamz καί
φυσικά ὁ E. Teller, πού μπορεῖ κανείς νά τούς ὀνομάσει «γεράκια». Ἀλλά καί ἀρκετά «περιστέρια» εἶναι
ὑπεύθυνα γιά μερικούς ἀπό τούς πιό θανάσιμους
νεωτερισμούς στό σύγχρονο πόλεμο (στό μυαλό μας
ἔρχεται ἀμέσως ὁ,.Ι. Robért Oppenheimer).
Θά χρησιμοποιήσουμε τήν ἱστορία τοῦ τμήματος

JASON (=IAZQN), σάν χαρακτηριστικό παράὸειγμα
θεληματικῆς

συμμετοχῇς

ὀνομαστῶν

ἐπιστημόνων

(πολλοί ἀπό τούς ὁποίους ἀνήκουν στή ὁεύτερη κατηγορία) σέ ἐπιθετικό πόλεμο ·- στή συγκεκριμένη περίπτωση στόν πόλεμο τοῦ Βιετνάμ - καί σάν ἀφορμή
γιά νά ἐξετάσουμε τή φιλοσοφία πού ἀνάπτυξαν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι για νά ὁικαιολογηθοῦν, ἀλλά καί τή
νοοτροπία πολλῶν παραὸοσιακα φιλελευθέρων ἐρευνητῶν πού καταὸίκαζαν τήν αμερικάνικη ἐπέμόαση,

χωρίς αὐτό νά τούς ἐμποὸίζει νά καλύπτουν μερικούς
συνεργάτες τοῦ πολέμου μόνο καί μόνο ἐπειὸή ἦταν
λαμπροί φυσικοί. Θά προσπαθήσουμε, μ’ ἄλλα λόγια,
νά ὁείξουμε ποῦ ὁὸηγεῖ ἡ προσπάθεια νά ὁιασωθει· μέ
· κάθε τρόπο ἡ καλή φήμη τῆς «οὐδέτερης ἐπιστήμης».
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Μετα τό Δεὺτερο Παγκόσμιο πόλεμο,
οἱ ἐπιστήμονες που ἀσχολήθηκαν με’ τήν
«πολεμική ἔρευνα» (ἀτομική 66116α.
ρανταρ) ἐπέστρεψαν· στα πανεπιστημιακά τους καθήκοντα. Φυσικα οἱ στρα-

τιωτικοί δέν ἤθελαν να χασουν ὅλα αὐτα
τα λαμπρά ταλέντα. οὔτε καί ὁρισμένοι
ἐπιστήμονες να παψουν να 6ρίσκονται
κοντα στα κέντρα ἀποφάσεων. Καπως
έτσι γεννήθηκε ἡ ἰδέα ἐνός ἀνεξαρτητου
ἐρευνητικοὺ καί συμὸουλευτικοῖ1 ὀργανιλσμοὺ, τοὺ l.D.A. (Institute for Defense

Analyses=‘lvouroﬁro “Ανάλυσης για τήν
”Αμυνα). «μια στρατιωτική δεξαμενή ἐγκεᾳαλων 11 μάλλσ1 πσρ1εἰο. πο1ἰ διευθυνει ὁ στρατηγός Μαξουελ Ταίηλορ»
κατα τόν P. Γκο1τ1ιαν. (1 )

Τό IDA μπορσὺσε να καθορίζει μόνο
του τή 1ιι σθολογική του κλίμακα καί έλπιζε ὅτι θα προσελκύσει ἐπιστήμονες μεγάλης ὁλκῆς, μέ τήν ὑπόσχεση μιάς σημαντικῆς «ἐλευθερίας» στήν ἐκλογή τοὺ
προὸλήματσς που θα τούς ἀπασχολοῠσε.
Ἡ αιλολογία τοῦ ἰ’διου τοὺ IDA. ἐδιῖι
καί δεκαπέντε χρόνια. έλεγε ὅτι ἡ δημιουργία του έγινε ἀπαραίτητη ἀπό τήν
«ἀναπόᾳευκτη συνειδητοποίηση. ὅτι ὁ
διεθνής κομμουνισμός εἶναι ἰμπεριαλιστικός ἀπό τή (1ὑση του καί ὅτι τελικός
του σκοπός δέν εἰναι τίποτα λιγότερο
ἀπό τήν κυριαρχία τῆς ὑ(1ηλίου». ’Κατόπιν, σημειώνοντας ὅτι «ὁ πραγματικός
πόλεμος εἶναι αὑτός τῆς ἀμερικανικης

ἐπιστήμης ἐναντια στι’1 σοόιετική». ἀποδίδει τή γέννησή του στό γεγονός ὅτι «ἡ
κυ6έρνηση καί εἰδικα τό ὑπουργείο
”Αμυνας, σέ μια προσπάθεια ἐνίσχυσης
τῆς ἐ(1«αρμογι”1ς ἐπιστημονικιῖιν μεθόδων
στι’1 λύση μεγάλων προόληματων στρατιωτικῆς. πολιτικῆς καί στρατηγικῆς, ζη-

τοὺσε ἕνα μηχανισμό με’ τόν όποίο θα
μποροὺσε να (1τασει πιό αποτελεσματικα

στή δεξαμενή τεχνολοχίκιῖιν ταλέντων τῆς
ἐθνικῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας».
Ἡ ἐπιτυχία αὑτῆς τῆς ἐπιχείρησης
στηρίχτηκε στό ὅτι κατά11ερε να θεωρείται δεῖγμα μεγάλου γοήτρου ή πρόσκληση να δουλέψει κανείς σ” αὐτή τήν
δμαδα τῶν ἐκλεκτῶν. ”Ετσι μερικοί νέοι
ἐπιστήμονες στρατολογήθηκαν κι ἀποτέλεσαν μιά όμαδα τοῦ IDA. που ὀνομαστηκε J ASON:
1) C. Townes, καθηγητής Φυσικῆς
στό Berkeley, 6ρα6εἰο Nobel 1964,

ἐψευρέτης τοὺ λέηζερ, μέλος καί τοὺ
PSAC (President‘s Science Advisory

Committee = “Επιστημονική Συμὸσυλευτική “Επιτροπή τοὺ Προέδρου).
2) D. Glaser, καθ. Φυσικῆς στό
Berkeley, Nobel 1960.

3) M. GeII-Mann, καθ. Φυσικῆς στό.
Cal. Tech. Nobel 1969 ιδιαίτερα
γνωστός ἀπό τή διατύπωση τῆς ὑπόθεσης τῶν «κουαρκς» ἔσχατων συστατικῶν τῆς ὕλης, μέλος τοῦ PSAC.
4) L. Alvarez. καθ. Φυσικῆς στό

Berkeley,
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Nobel

1968,

μέλος τοῦ

5)E.

Wigner.

καθ.

Φυσικῆς στό

Princeton. Nobel.

6) N. Goldberger. καθ. Φυσικῆς
στό Princeton. πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς διευθὺνσεως τοὺ JASON ἀπό τό
1959—1966. μέλος τοῦ PSAC.(3)
Ὁ πιό λεπτομερειακός δημόσιος ἀπολογισμός τῆς συμὸολῆς τοῦ JASON στόν
πόλεμο τοῦ Βιετνάμ περιέχεται στα ἀρχεία τοῦ Πε1ταγιιινου. (- )
Στίς ἀρχές τοὺ 1966 (τήν ἰδια ἐποχή

που ξεσποὺσε μιά ὁλσένα καί περισσότερο αὐξανομένη ἀντίδραση στόν πόλεμο
ἀπό τόν ἀμερικανικο λαό καί γεννιόταν
μια ἀπογοήτευση σέ μερικα μέλη τῆς κυ6έρνησ11ς για τήν ἀδυναμία τοὺ 60116019δισμοὺ να ,ἐπιτυχει τούς στρατιωτικούς
του σκοπούς). μιά κλίκα ἐπιστημόνων μέ
ὑψηλές γνωριμίες στήν Οὑασινγκτον,
πείστηκαν ἀπό τόν R. Mcnamara νά κανουν. μιά εἰδική μελέτη πάνω «στίς τεχνικές δυνατότητες σέ σχέση μέ τίς στρατιωτικές ἐπιχειρήσεις στό Βιετναμ».
Aim] ἡ εἰδική ὁμάδα μελέτης τῶν -17
ἐπιστημόνων, που ἀντιπροσώπευε «τήν
α(1ρόκρεμα τῆς ἐπιστημονικῇς κοινωνίας», αποτελοὺνταν ἀπό διακεκριμέ-

νους “Αμερικανους ἐπιστήμονες, ἀνθρώπους πο1ἰ 6οι1θι1σαντήν κυὸέρνηση να
παραγαγει πολλα ἀπό τα πιό προηγμένα
τεχνικα συστήματα ὅπλων, συναθροίστηκε τό καλοκαίρι τοῦ 1966, ἀρχίζοντας μέ μια σειρα ἀπό ἐνι11ιερ(ι)τικές διαλέξεις που έκαναν ὑψηλοί ἀξιιιιματοὺχοι
τοὺ Πενταγ(ι)1ὀ1ι. τῆς CIA, τοῦ ὑπουργείου “Εσωτερικῶν καί τοὺ Λευκοῡ Οἴκου. ‘

Ἡ ἀνα(1,ορα τοὺ JASON πού δόθηκε
στόν Mcnamara τόν Σεπτέμ6ρη τοὺ ίδισυ
χρόνου ἀποτελουνταν ἀπό τέσσερα μέρη
μέ τίτλους;
l. Τά ἀποτελέσματα τοὺ 60116αρδισμοὺ τοὺ B. Βιετναμ ἀπό τίς ΗΠΑ.
2. Συσχετισμός δυνάμεων Βιετκόνγκ-Νοτιο6ιετναμέζων.
3. "Eva ἀεροὺποστηριζόμενο ἀντι-

Ta ἀρχεῖα τοὺ Πενταγιι)1ὀυ(·“) συνεχίζουν μέ τήν πρόταση καί περιγραφή, ἀπό
τήν δμαδα μελέτης, τοὺ «ῆλεκτρονικοὺ
(1ραγματος»; ναρκες GRAVEL, SADEYE, BLU-26B, σεισμικοί καί ἀκουστικοί δέκτες, «ὀσμητές ἀ1’(’)ριι’)πιι)ν».
Αὑτό τό (1ραγμα, ἐνισχυμένο μέ διαφορες τεχνολογικές τελειοποιήσεις (όόμὸες
κατευθυνόμενες μέ λέηζερ, τηλεκατευθυνόμενοι 60116αρδισμοί ἀπό ῆλεκτρονικούς ἐγκεᾳαλους κ.τ.λ.), θα γινόταν τό
ῆλεκτρονικό πεδίο μάχηςίς) ’
Ὀ-ένθουσιασμός τοὺ Mcnamara ἔπεισε
τελικά τους στρατιιιιτικοὺς ν’ ἀποφασί-

σουν τήν πραγματοποίηση τοὺ νέου προνραμματος καί στό τέλος τοῦ 1967 ἕνα
μέρος τοῦ σχεδίου αρχισε να ἐ(1αομό’ςεται Οι λεπτομέρειες ηταν οἱ περισσότερες ἀπόρρητες ἀλλα κομματι- κόμματι
συνκεντρώθηκαν ἀρκετές . π)ι1οο(1οοιες
(6)

Στίς I4 Οκτώ6ρη L969 ὁ ἀρχηγός τσῡ
ἐπιτελείου, στρατηγός Westmoreland,
έδωσε τήν πρώτη δημόσια αν(ι(1ορα για
τήν ἐξέλιξη τοὺ ηλεκτρονικσὺ πεδίου μαχης. Μετα Ιτή1 αν αι1ορα του στίς νεες μεθόδους ανίχ1ευσης TOU ἐχθροῦ στό Βιετ-

>νά1ι,ει’πε; «...6ρισκόμαστε στό κατ(ι)(1λι“
μιάς ἐντελῶς νέας ἰδέας πεδίου μάχης..
Σήμερα μηχανές καί τεχνολογία ἐπιτρέπουν οἰκονομία ἀνθρώπινου δυναμικοῦ
στό πεδίο μάχης, ὅπως καί στό ἐργοστάσιο... Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι ὁ ἀμερικανικος λαός περιμένει ἀπ’ αὐτή τή χώρα
να ἐκμεταλλευτεί ὅλα τα πλεονεκτήματα
τῆς τεχνολογίας για να καλωσορίσει καί
‘~ χειροκροτήσει τίς ανακαλὺψεις πού θ’
ἀντικαταστήσουν, ὁπουδήποτε εἰναι δυνατό, τόν ανθριιιπο μέ τή μηχανή ».
Στίς l-l Μα“ι’“συ’1969 ὁ Dr. J. Foster Jr.
(D. D. R & E. —Di1ector 0t Delense Re-

search and Engineering) σέ ἐριῐιτηση του
γερουσιαστη 51111111.απαντησε πως ὅλα
αὑτά μπορουν να. χρησιμοποιηθοὺν καί

στήν Εὑριίιπη. (7)
Μποροὺμε έτσι να συμπεράνουμε ὅτι ἡ
,ὁμάδα αὑτή τῶν ἐπιστημονικῶν 011116013λων συνετέλεσε όχι μόνο στήν εἰσαγιιιγή
δι εισδυτικό (Γράγμα.
τῆς ἰδέας τοὺ ι’1λεκτρονικοῡ πεδίου μα4. Σὺνοψη ἀποτελεσμάτων, συμπεχης (I966). ὄχι μόνο στήν ἐφαρμογή του
ρασμάτων καί προτάσεων.
στό Βιετναμ (1968), ἀλλα καί στήν ἐπέἩ ἀναι1ορα αὐτή χαρακτηρίστηκε ἀπό
κταση
τῆς δυνατότητας έφαρμογῆς τοὺ
τούς σχολιαστές τῶν ἀρχείων τοὺ Πεντάνέου
αὑτοῦ
πολεμικοῦ συστήματος σέ
γωνου σαν κατι που ασκησε «μια ἀποπαγκόσμια κλίμακα (1970).
(1ασισ-[ική ἐπίδράση στό μυαλό τοῦ,
“Επιμείναμε ἰδιαίτερα στό ῆλεκτρσνικό
Mcnamara» σχετικα μέ τή I μελλοντική
πεδίο μαχης, γιατί εἶναι μιά πολύ καπολιτική τῶν ΗΠΑ στό Βιετναμ.
θαρή περίπτ(ι)ση συμ6ολῆς τοὺ JASON
Of New York Times, στήν παρουσίαση
στόν
πόλεμο τοὺ Βιετναμ. ”Αλλες ἐργατῶν ἀρχείιιιν τοὺ Πενταγιιινου, ἀνακεφασιές τοὺ JASON πού ἀνα(1έρονται στίς
λαιώνσυνῑ
ἐτήσιες ἀναᾳορές τοῦ IDA εἶναι π.χ. τα
συστήματα ἀντι6αλιστικῶν πυοαύλων
«... Τό Βόρειο Βιετνάμ ειναι ιιιά
αγρστικη γώρα 115 ιιικρη ὄιομηχανια (ΑΒΜ)γ)ια τίς ΗΠΑ (1967))καί ἀρκετή
καί πριυτόγσνο, αλλα εύκαμπτσ σύ- δουλεια πάνω στα λέηςερς ().1971
Ἀν σκει1τεί κανείς πως η περισσότερη
στημα μεταφορῶν καί τά περισσότερα
ἀπό τά ὅπλα καί ε’([όὸια ἔρχονται δουλεια του JASON ι’1ταν ἀπόσρητη
ἀπό τό ἐξωτερικό. Αιὶτα συντελοῦσαν αὑτα πού έγιναν γνιιιστα θα πρέπει να
ὥστε νά (ὶποτυχαίνσυν σι’ ὄομόαρὸι- ναι «η κορυι1ή τοὺ πανόὸσυνου».
σμοί νά ελιιπσὸίσουν τό ”Ανόι νά περ·
Τα ἀρχεῖα τοὺ Πενταγώνου ἀποκανάει ἄνὸρις στό.νότο..,»
λύπτσυν τελικά πῶς οἱ καλύτεροι έπι-

στήμονες τῆς “Αμερικῆς πρότειναν στούς
στρατιιιιτικσύς πιό ὀρθολσγιστικά, δηλ.
πιό ἀποτελεσματικα μέσα για τή διεξαγιιιγή τοῦ πολέμου.
Ὁ μῦθος τῆς σῦδετερότητας τῆς ἐπιστήμης, ἐμπόδιζε για πολὺ καιρό καί τή
θέση ἀκόμα τοῦ προὸλήματος. ”Αν ἐξαιρέσουμε τήν πρώτη ἀντίδραση στόν IDA,
που ἐγινε ,ἀπό (1σιτητές τό 1967 στό
Princeton University, ὅπου φιλοξενοῡνταν οῖ ἐγκαταστασεις ἐρευνας τοῦ IDA
πανώ στίς ἐπικοινιιινίες, τό ζήτημα ἀνακινήθηκε τήν Τρίτη 13 “1ούν11 1972. Τήν
ἡμέρα ἐκείνη, στό College (16 France,
ἀρκετές δεκάδες ἐπιστημονικῶν ἐρευνητῶν τοῦ Κολλεγίου καί τῶν Φυσικομαθηματικῶν τοῦ “Ορσαί καί τοὺ Παρισιοῦ, ιςήτησαν ἀπό τόν Μ. Gell-Mann,
στήν ἀρχή μιάς διαλεξης, να δώσει ἐξηγήσεις για τή συμμετοχή του στόν πό-

λεμο τοῦ Βιετναμ καί για τίς σχέσεις του
μέ τό Πενταγώνο. Ὀ GelI-Mann ἀρνου-

μενος ν’ ἀπαντήσει ἐγκατέλειψε τό ἀμφιθέατρο. Τήν Τεταρτη l4 Ἰοὑνη τοῦ ζητῆθηκε ξανα να δώσει λογαριασμό.
Επέμεινε στήν αρνησή του καί γι ἀυτό
ἀποπέμ(1θι1κε κατώ ἀπό τίς ἀποδοκιμασίες τοῦ ἀκοσατηρίου.
Στα τέλη του Ιουλη ὁ S. DIell καλε. σμένος ,ιια μια διαλεξη στό 1νστιτουτο
Φυσικῆς τῆς Ρώμης, δέν μπόρεσε να παρει τό λόγο, ἐνῶ στι’1 θερινή σχολή τοῦ
Καργκέζε (Κορσική), ἀρνήθηκε ν’ ἀπαντήσει στίς ἐρωτήσεις φοιτητῶν σχετικα
μέ τό JASON κι “έτσι ἡ σχολή ’έκλεισε
νωρίτερα ἀπό τό κανονικό.
Τόν ἰ’διο μήνα, ἡ παρουσία τῶν J.
Wheeler καί Μ. Gell-MzInn στίς θερινές
σχολές τοῦ ”Εριτσε (Σικελία), έγινε
ἀ(1()ρμ1’1 για διαξιαισμούς.
Τόν Αὑγουστο τοῦ 1972, στή θερινή
σχολή τῆς Βαρέννας για τήν Ἱστορία τῆς
Φυσικῆς τοῦ 20οῦ αἰώνα, ἐκδόθηκε μια
ἀνακοίνώση που υίοθέτησαν 60 περίπου
ἐπιστήμονες δια(1»όρών κρατῶν (κυρίως
Εὐρωπαῖοι).

«. ..Oé/OLIIIE νά εκφράσουιιε, σαν
επιστήμονες καί ὸια μέσου των επιστημονικῶν θεσμῶν καί ὁηιιοσιειίσεων, τήν καταὸίκη τῶν συναὸέλφων
μας πού ἔχουν ἑμπλακεῖ, μέ TI} θέλησή
τους, σ’ αὑτό τόν πόλεμο...»

Η ἰ’δια θέση κυκλοφόρησε για ὑπογράφή σέ μια μεγάλη συναντηση φυσικῶν στίς ΗΠΑ τό Σεπτέ116ρ11 τοῦ ἰ’διου
’έτους (Συνδιασκεψη για τίς ὑψηλές ἐν-

έργειες στό N.A.L.). Μόνο 21 ἀπό τούς
700 ἐπιστήμονες τό ὑπόγράψαν.
Στα τέλη τοῦ Σεπτέμ6ρι1 έγινε στήν
Τεογέστη ε’να συνέδρισ μέ θέμα τήν «κο-

σμοθειῖιρηση τῶ1 (1υσικῶν». Μεταξ1’1 τῶν
συνέδοιιιν ηταν καί 5 μέλη· του JASON
(WigneI. Wheeler, Townes, Weinbelg.

Montroll). Ἠ

ἐναρκτήρια συνεδρίαση

ἐγινε σέ μια αἴθουσα μέ τήν προστασία

i

ἐνόπλων ἀστυνομικιῖιν, γιατί τό ἀμ(1ιθέα- “
τρο εἶχε καταληφθεί ἀπό (1οιτητές καί
ἐρευνητές που κατηγόρησαν τοῦς πέντε
σαν ἐγκληματιές πολέμου. Ἠ μόνη απαν-

τ11ση πο1ἰ δόθηκε στήν κατηγορία ἠταν
του Wigner.

«Κολακειίομαι ἀπό τίς κατηγορίες
σας. Εἶναι κομπλαιέντα για με’να.»(“)
Τέλος, τό Δεκέμ6ρη τοῦ 1972 ἡ SESPA (Scientists and Engineers for Social

and Political Action) καί LI(’I/I07(I τό
τμημα της του Berkeley ἔκδσσε μετα

ἀπό έρευνες καί προσωπικές συνομιλίες
μέ πολλά ἀπό τα μέλη του JASON, ἕνα
εἰδικό τεῦχος μέ τίτλο « H ἐπιστήμη ἐναντια στό λαό» καί ὑπότιτλο « Η ίστορια
τοῦ JASON — H ὁμαδα ἐκλεκτῶν ἀκαδημαϊκῶν ἐπιστημόνων που, σαν τεχνικοί σύμὸουλοι τοῦ Πενταγώνου, ἀνακαλυψαν τό τελευταίο ὅπλο ἐναντια στούς
ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες τῶν λαῶν; τόν
αὑτόματο πόλεμο», που ξεσκέπασε μέ
λεπτομέρειες τό 6ρώμικο παιχνίδι.
ΟΤί ἐκανε ὅμως για ὅλα αὑτά τό ἐπιστημονικό, κατεστημένος Πῶς ἡ ἐπιστημονική κοινότητα μέ τή (1»ιλελεὺθερη
(1111111 της ἀντέδρασε σ“ αῦτή τήν κατασταση;
H πρώτη ἀντίδραση ηταν η υπεκ(1υγι’1
πού ἐκ(1οαζεται μέ τόν διαχωρισμό τῶν
προ6λ11ματών. Ἠ ἐπιστήμη καί ἡ πολιτική παρσυσιαζονται σαν” τελείως ξένες
μεταξύ τους καί ὁ ἐπιστήμονας σαν μή
εἰδικός στα πολιτικά ζητήματα. ”Ετσι τό
πρό6λημα λύνεται.
Ὁ Ch. Townes, ὅταν τόν ρώτησαν για
τοὺς 60ILl6aQOlOLlOIJ§ τοῦ Βιετναμ, ἀπαντησε πώς (”Iv καί αἰσθάνεται ἀντίθετος,

δέν θα μποροῦσε να παρει δημόσια θέση
γιατί δέν εἶναι τεχνικα καλα πλ11ρο(1σρημένος.
Μέ τήν ι’δια περίπου δικαιολογία, ἡ
σοόαρή αγγλική ἐπιθεώρηση Nature ἀρνήθηκε τή δημοσίευση τῆς ανακοίνώσης
τῆς Βαρρένας, καί συγκεκριμένα μέ τό
σκεπτικό ὅτι oi συνεργάτες της
«ὁέν ἔχουν τήν ἀναγκαία είὸίκευση
γιά νά παρακολουθήσουν τίς (διακλα’ὸώσεις αὐτῶν τῶν περίπλοκων προὅλημάτων. . . >> (9)
Ὁ καθηγητής Καζιμίρ (πρόεδρος τῆς
Εῦριιιπαίκῆς Ἐταιρίας Φυσικῆς) έγραψε
σχετικα μέ τό συνέδρια τῆς Τεργέστι1ς;
«Μιά ὁμάὸα φυσικῶν πρέπει να
’ναι ἑλεὺθερη, ἄν τό“θὲλει, να συγκεντρώθεί καί να UIILI/njasI τεχνικα
προόληματα της ειιὸικότητάς της χώρίς ν’ αντιμετώπίζει τα γενικότιρα
πρσὸΓηιιατα αι θρώπι νης συμπεριᾳορᾶς». (Μέ τίς λέξεις ἀνθρώπινη συμπεριηορα ὑπονοοῦσε τήν εύθύνη ὁρισμένών ([υσικῶν για TI) χρησιμοποίηση πλαστικῶν ὄσμόιίιν στό Βιετνάμ).
'O διακεκριμένος “Αμερικανος (111οικός Η. Bethe. 6ρα6εἰσ Nobel. γνώστός
για τό (1ιλελ,ευθερισμό του, ’έᾳθασε μέχρι
τόν παραλογισμό, ’ξεχιιιρίζσντας δυό
διαᾳορετικα
πρόσωπα
o‘
έναν
ἐπι στι’1μσνα-σύμ6ουλο τοῦ 11εντα1μιι1ὀυῑ
«”Οσσν αησρᾶ τίς ὄό,ιιὸες πού κατευθύνονται μέ λεήζερ, ([αίνεται πώς
καποιο μέλος τοῦ τμήματος JASON

σιζιιὸούλεψε τό ὑπουργεῖσ ”Αμυνας με’
τήν ι’ὀιότητα τοῦ ἰδιωτικοῦ συμόούλου τοῦ ύπουργείου καί ὄχι τοῦ μέλους τοῦ JASON».

Αὑτή ἡ σχιζοφρενική δικαιολογία
χρησιμοποιήθηκε μέ χίλιους δυό τρόπους, πού σέ γενικές γραμμές ὑποστήριζαν ὅτι oi ἐπιστήμονες δέν ἐξέταξαν ἄν
πρέπει να γίνει πόλεμος στό Βιετνάμ 1”1
(’ὶν πρεπει να κατασταλοὺν οἰ «ταραχές»

στήν Ταϋλανδη ἀλλα πῶς. O ρόλος δηλ.
τῶν ἐπιστημόνων ει1αι να ἀπαντουν σέ
ἐπιστημονικές ἐρωτήσεις καί ὅχι να
ἀσχολοῦνται μέ τίς πολιτικές τους 1”1
στρατιώτικές ἐπιπτώσεις. Γι” αὑτό «ἐξαλλου ὑπάρχουν σί κυόερνήσεις, για να
τίς ἐλέγχουν» (ἀπάντηση τοῦ D. Glaser
σέ σχετική ἐρώτηση ἀπό μέλη τῆς SESPA).
Μια αλλη δικαιολογία ἑλκυστική,
γιατί καλύπτεται ἀπό έναν πέπλο όρθολογισμοῦ
(διεστραμμένου
όρθολογισμοὺ), εἰναι;

O LII(’I καί γίνεται πόλεμος, ας γίνεται
ἐπιοτι11ισνικα,ι’1.ανό JASON δέν πρόσ(1ερε ἐπιστημονική 601’1θεια,καποιος ἀλλος λι γότερο ἰκανός θα τό κανε.
<< ”Εξιπνοι επιστημονες κανουν καλιίτερα ὅπλα από ἠλίθιους» (D. Glaser).

.

«OIr κατευθυνό,ιιειές με’ λέηζερ
ὄόμὸες· πετυχαίνουν ἀκριὸέστερα τό
στόχσ ἀπ’ ὄπι οἱ ἄλλες. ”Ετσι, μ’ ὅλο
πού ’ναι δύσκολη ἀπόφαση, αἰσθάνομαι πώς (σι’ ὄόμόες αυτές) εἶναι ,ιιιά

ἀνθρωπιστική προσᾳορα» (C/I. Tow1161, ἐφευρέτης τοῦ λέηζερ).
Πολλές φορές μαλιστα γίνεται δεκτό
ὅτι κατι κακό έγινε τελικα στό Βιετναμ,
ἀλλα αὑτό ὑπεραντισταθμίζεται ἀπό τα
καλά πού κανουν αὑτές oi ἐφευρέσεις
ἀλλοῦ. Μ’ ἀλλα λόγια μήν ἐκθέτετε ἐνα
χ(11ρο(1,ίι>ιακα που ἐσπασε κάποιον στό
ξυλο, ἐπειδή καπου ἀλλοῦ ὁ χιιιροφύλακας αὑτός 6011θησε μια γριούλα να περάσει τό δρόμο.
Τέλος, ἀν σκει1τεί κανείς ὅτι ἡ πρόταση τοῦ JASON να σταματήσουν οῖ
601ι6αρδισ1ιοί στό Βόρειο Βιετνάμ ἐγινε
ἐπειδή δέν εἶχαν τα ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα κι ὅχι γιατί θα ’ταν προτιμότερο
για τοὺς Βιετναμέζους να ζοῦν ἀπό τό

να πεθαίνουν, ἀντιλα116ανεται πώς καί ή
θέση; «σί ἐπιστήμονες παλεύουν ἐναν-

τιόν τοῦ πολέμου ἀπό τα μέσα», δέν είναι παρα δικαιολογία.
Ο Τί μένεις
Ἠ ἀλήθεια; Λατρεία για τή δύναμη, τή
(1ήμι1, τήν α’ίσθηση ὅτι «γράφεις ἱστορία». Πσοσωπικές φιλοδοξίες θρεμμένες

μέ λίπασμα ἀπό σάρκες καί αἰμα κι ένας
ἀμοραλισμός που περιγράφεται μέ εἰλικρίνεια ἀπό τόν Oppenheimer:
«...ὅταν ὄλὲπεις κατι ποιἸ εἶναι τε-

χνικα ε’λκυστικό, προχωρᾶς, τό πραγματοποιεῖς καί μόνο μετα τήν τεχνική σου ἐπιτυχία αναρωτιέσαι τί
πρέπει νά κανεις μ’ αὑτό. ’Ὲτσι ἔγινε
μέ τήν ατομική ὄόμὸα. Δέν πιστεύω
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ὅτι θα ὑπῆρχε καποιος πού θ’ αρνοῦνταν να τό fail/£1».
”Οταν αὑτό που κανει καποιος 54131115γάλες ἐπιπτώσεις στήν πολιτική. στι’1 ζωή
ἢ τό θάνατο ἀνθρώπων σ“ ὅλο τόν κόσμο,
στερεῖται ἀκόμα καί τό δικαίωμα ν’
αποαασίζει σ1’1μ(1ωνα μέ τήν προσωπική

του συνείδηση. Κάτω ἀπό τέτοιες συνθῆκες μιά θέση σάν τή «θα κρίνω τί εἶναι

καλύτερο καί θα πράξω» εἶναι τουλαχιστον αλαζονική.
Οἱ ανθριιιποι αυτοί (τά μέλη τοῦ JASON καί καθε ἐπιστήμονας πο1ἰ δουλεύει

(”ὶμεσα ή ἐμμεσα για στρατιωτικούς σκοπούς) σάν ἐπιστήμονες ’έχουν πάρει τούς
καρπούς όλόκληρης τῆς ἐπιστήμης για να
τους χρησιμοποιήσουν στα μυστικά τους
σχέδιά για στρατιιιιτικους σκοπούς, γι”
αὐτό εἶναι ιἰπει’1()υιό“ι μπροστά 0' ὅλους
τους ἐπιστήμονες τοῦ κόσμου. Σάν καθη-

γητές στα πανεπιστήμια ἔχουν πάρει κ1ἰρος, ὑπόληψη καί ίκανότητες ἀπό όλόκληρη τήν ἀκαδη1ια“ι“κ1’1 κοινότητα, για να
προωθηθοῠν σέ θέσεις μέ ἐπιρροή στήν
κυόέρνηση, γι“ αυτό εἶναι ὑπεύθυνοι
μπροοτα o' ὅλους τούς ὁαοκαλους, (101τητές, ἐρευνητές. Καί τελικά, καθώς τα
(λΠΟΤΕλΕΟμαΤΟ. TUW EOV (λΟΙῌΝ ΤΟΌς EIVUI .

καθοριστικα για τή1 πολιτικιᾭ] καί καθε

πολιτική εῖναι συχνά ζωτικῆς σημασίας
για ὅλους τούς λαούς της γης οι ανθρωποι αυτοί εἶναι ὑπεύθυνοι μπροστά 0’
ὅλους τούς ἀνθρώπους.

μποροῦν νά ἔχουν τα ἀποτελέσματα των

4) Senator Gravel Edition oft/1e Peu—

ἐργασιῶν τους, ὅπως εἶναι (1ανερό ὅτι ἡ

tagon

πρακτική πού έχει γιά στόχο μόνο τήν
ἠθική ἀκεραιότητα ἀτόμων καί όχι τό
πολιτικό καί οι“κονομικ(’)μ σύστημα (τή
ρίζα τοῦ προὸλήματος), δέν ἔχει. ἀποτέ-

Plexus; Bos‘ton I97].

Εἶναι (1 ανερό ὅτι οἱ ἐπιστήμονες έχουν
μεγάλη ευθιίνη γιά τίς ἐ(1αρμογές πού

120.

GRA VEL: αντιπροοιυπική ναρκη

λεσμα.

Σέ καμιά περίπτωση δένπρέπει νά πιστεύουμε πως τό πρό6λημα ειναι μόνο οι
συγκεκριμένοι 40 1'] γενικότερα οι ἀσυνείδητοι ἐπιστήμονες, που ἐπιτρέπουν
στούς στρατιωτικούς να κανουν κακή
χρήση τών ἐπιτευγμάτιιιν τῆς ἐρευνας, ή
ὅτι λιίνεται μέ τίς μεμονωμένες ἀρνήσεις
ευσυνείδητιιιν ἐπιστημόνιι1ν νά συνεχίσουν τήν ἔρευνα που ὁδηγεῖ σ’ ἐπικίνδυνους δρόμους. "Eva; ἐπιστήμονας μπορεῖ
πάντα ν’ αντικατασταθεῖ μ“ έναν άλλο.
Αῠτό λοιπόν που χρειαζόμαστε σήμερα.
δέν εἶναι μια (1ιλελε1ἰθερη μεταρρυθμιση
ή μια παραίτηση, ἀλλα μια ριὶζ-οσπαστική
ἀλλαγή μέσα ἀπό μιά στρατηγική ἀντίστασης στόν (ι’δεολογικό ι”1 οἱκονομικό)
πειρασμό τῆς «ἐπιστήμης για τήν ἐπιστήμη» ή τῆς «ἐπιστήμης για τόν καπιταλι-

μέ ἶἾλαο-τικα θραύσματα τέτοιας πυ-

κνότητας ὥστε να μή μποροῦν να (7,ιίχνευτουν μέ ακτίνες Χ.
BLU—ZéB: αντιπροοωπική δάιιόα
’πού περιέχει 70-300 111/"1136mm σφαιρίὸια πού ἑκτοξεύονται με’ ταχιίτητα
1000 μέτρα τό ὁευτερόλεπτο περίπου

τή οτι1ιιή της ἔκρηξης.
6) Μια ὅαοική πηγή ειναι η αναᾳορα
της Electtonic Battletie/d Subcommittee oft/1e Preparednexx Investigating

Subcommittee on Armed Servicex,
U.S.Senate, 92nd Congres'x First Sexsion, Government Printing 01'/ice.
Washington 1971.
7) Hearings Before Senate Armed
Services Committee. l4/5/l969 σελ.

1853.
8) Le Monde 30/9/1972.
9) Nature, σελ. 238, τόμος 57, 1972.

0110».

Ι) Καθηγητής μαθηματικῶν στό Πανεπιστήμιο τοῦ Παρισιοῦ 7.

2) “Ακόμη θα μποροῡσε να ἀναφέρει
κανείς τούς F. Dyson, S. Drell, K.
Watxon, J. Wheeler. Μια πλήρης λίστα ὁημοοιεύτηκε τό 1970 στό
«Uni1'ersity-Military-Complex: A Di—

3) Pentagon Paperx (New York Times
Verxiou. Quadrangle Boo/1.1. New

Ο ’Άρτια πληροᾳοριακα για τό
θέμα εἶναι.· ή είὸική ἕκὸοοη τής Berkeley SESPA. Science Against People, December I972 (ὅαοική πηγή για

τό ἄρθρο nag). τό ὅιὸλίο War WlllIOlll
End. by M. Klare.

Vintage Boo/<3,

New York, 1972. καθώς καί τό αρθρο
τοῦ Ντ. Σι’(1ι1“, «O1r ἑπιστημοίἰκοί θεομοι’ ἑγγιιητές τής ταξης», ιἰπό τό 61ὅλιό (αυτο)κριτική τής ἐπιστήμης
(«Βέργος» 1973).

York. 1971).
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5) B21. καί ποακτικα Αιιεοικανικης
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
KAI
KOINH
ΓΝΩΜΗ,

T0 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ Κέντρο- τοῦ Πειραιᾶ
«Ἑλληνική Στοά» ὁιοργάνωσε μιά σειρά ἀπό τρεῖς ὁημόσιες συζητήσεις κάτω ἀπό τόν γενικό τίτλο «Ὁ ρόλος
τοῦ-περιοδικοῦ τύπουΙστή ὁιαμόρφωση τῆς ἑλληνικῆς
πραγματικότητας». Z’ αὐτές πήραν μέρος ἐκπρόσωποι
ὁιάφορων περιοὸικῶν (ποικίλης ὕλης, κουλτούροις-προ- ’
ὄληματισμοῦ καί πολιτικῆς) πού μίλησοιν γιά τούς στόχους, τά κυκλοφοριοικά προὸλήματα, τή μεθοὸολογία
καί τά κριτήρια ἱεράρχησης τῆς ὕλης ὅπως καί γιά τήν
ἀλληλεπίὸραση κοινοῦ καί τοῦ περιοὸικοῦ πού ἀντιπροσωπεύει ὁ κοίθένοις.
ΣΤΑ κείμενοι πού ἀκολουθοῦν·
ΟὉ Σάκης Πεπονῆς, ὁ ὁποῖος συντόνιζε τή συζήτηση,
γράφει γιά τήν ἐπίὸραση τοῦ περιοὸικοῦ τύπου στή 01aμόρφωση τῆς κοινῆς γνώμης.
Ο Ὁ συνεργάτης μας Νίκας Ἀγγελῆς παρουσιάζει τή
ζἐυζήΟτηςιῗίφλ-ος τοῦ «ANTI» Δημήτριος Κυριαζῆς (καπετάν
- Ἀστραπόγιαννος) γράφει γιά τήν ἀντικειμενικότητα
τοῦ πολιτικοῦ τύπου.

τοῦ Σάκη Πεπονή

ΠΟΙΑ εἶναι τα κοινα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τῶν έντύι-ιων n00 τ’ αποκαλοῡμε «περιοδικά»,· Τό πιό σταθερά,

εἶναι έκεῖνο πού προκύπτει and την ἴδια τη Λέξη.· η κυκλοφοριά των κατά ὡρισμένα χρονικα διαστήματα. Εἶναι, and
κοντα, τό σχῆμα των καί ὀ αριθμός τῶν σελίδων. Elva επίσης, καί η διαφορά των c'1rr’ τίς ἐφημερίδες κατά τό περιεχόμενα μιά διαφορά πού μικραίνει, καθώς ραδιόφωνο

καί τηλεόραση ἐμφανίζονται να προσφέρουν τήν πιό
αμεση καί πυκνη πληροφόρηση για τά καθημερινα,
σπρώχνοντας τίς ἐφημερίδες καί πρός θέματα η’ ἔρευνες, πού αλλοτε τα αφηναν ὀλότελα στα περιοδικα.
MA ΟΛΑ αὑτά τά γνωρίσματα εἶναι έξωτερικά. Σχηματίζουν Eva
περίγραμμα που όλοένα διαστέλλεται. Μέσα 0' αὑτό τό περίγραμμα, συμπλέκονται πλῆθος o'1 διακρίσεις. Καί στριμωχνονται σωρός
,τά ε’ίδη.
” Κοιτάζοντάς τό πλῆθος τῶν περιοδικῶν, διακρίνομε νά κυριαρχοῡν τά πολυχρωμα έξῶφυλλα, τό πολυτελές χαρτί, οἰ ὸλοσέλιδες
διαφημίσεις, σέ άρκετά μιά“προχειρότητα γραφῆς, άνάγνῶσματα
Ἰφυγῆς ὑπ’ τήν πραγματικότητα τῆς ζωῆς - τά ψευτοκατορθῶματα

’καί οἰ ψευτοαισθηματισμοί. "E101, παρατηρωντάς μέσα στό σωρό
ῗτῶν περιοδικῶν, άγγῐζομε άμέσως τό συμπέρασμα ὅπου θά φτά,ναμε καί μεσ’ άπό ἱστορικές άνασκοπήσεις, οἰκονομικές άναλύζσεις, κοινωνική ἐρευνα καί θεωρητικό στοχασμό; Περιοδικό; Ἕνα
ςπροϊόν για κατανάλωση καί κέρδος· πίσω άπ* αὺτό, μιά ἐπιχείρηση
,που τό παράγει.
ΟΜΩΣ άξίζει νά θυμηθοῡμε τόν κοινωνικό-πολιτικό ρόλο τῆς έν.τυπης “Επικοινωνίας άπό τά πρῶτα της θήμάτα.
’ Τό ἐντυπο διῶχτηκε γιατί λειτούργησε, εὺθυς άμέσως, ὼς Eva
άλλο, ένσ καινούριο κέντρο έπικοινωνιακῆς ἐξουσίας. Τήν Ὲπικοι,γωνία τήν έξουσίαζαν ἕως τότε, ὑλικά καί άμεσα, κράτος καί έκῑκλησία. Ἠρθε τό νέο μηχάνημα, τό χειροκίνητο τυπογραφεῖο, τό
πῆραν άμέσως στά χέρια των ίδιῶτες, δηλαδή ol άστοί. Καθῶς
προχῶρησάν στῆν άναπαραγωγή κειμένων ὅπως τοῡ Λουθηρου, ἤ
,καί τοὺ “Ἐρασμου, καί τά κυκλοφόρησαν μέ δύναμη διάδοσης πρω’τοφανέρωτη, κράτος καί ἐκκλησία κινητοποιήθηκαν. Ἀλλά οἱ διω,ξεις ἐντυπων — κάψιμο, κατασχέσεις - καί ol προληπτικοί περιορισμοί έκτύπωσης καί κυκλοφορίας, δέν έθιξαν μόνο τους διανοητές
συγγραφεῖς. “Ἐπλητταν καί τούς ἐκδότες, δηλαδή μιά νέα μορφή
ἵέπιχειρηματικῆς δραστηριότητας. Τούςι ἐπληπαν, γιατί παρεμπό-

ἱδιζαν ἤ περιόριζαν τήν έπιχειρηματική ἐλευθερία των νά χρησιμοποιήσουν τά ἐργαλεῖα των κατά τήν κρῑση των καί τά συμφέροντά
των.
,
”Ὀταν φτάσαμε στόν 180 αἰῶνα, τό δικαίωμα τῆς ἐκφρααης, που
’τελικά ἐνσωματώνεται στό δικαίωμα “Επικοινωνίσς, διακηρύχτηκε
καί άναγνωρίστηκε μαζί μέ τό δικαίωμα τῆς ίδιοκτησίας. “Αποδεικνύεται ἐτσι καί μιά πρόσθετη εἰδική συγγένεια τῶν δύο δικαιωμά’,των άπό τή δισστάυρωση; τῆς έκφρασης που θέλει νά ἐπικοινωνήΙ“σει, μέ ίδιόκτητα μηχανήματα που τῆς έξασφάλιζαν μιά “Επικοινωνία καινοὺριων διαστάσεων.

ΟΤΑΝ ΠΑΝΩ στήν τυπογραφία άνιδρυθηκαν δυό Μέσα - “Εκδοτικό (6ιθλίων) καί Τύπου (ἐφημερίδων) - λειτουργοῡσαν μέ ἐπιχειρήσεις μικρές. ”Ενας ῆ δύο άνθρωποι έγραφαν, στοιχειοθετοῡσαν,
τύπωναν, μέ μιά χειροκίνητη μηχανή. Μέ τήν πάροδο τοῡ χρόνου,
ol έφαρμογές τῆς ἐπιστήμης εἰσάγονται καί στῆν παραγωγή τῶν
ἐντύπων. Στόν 200 αἰῶνα, 1’] τεχνολογία εἶναι όριστικά ἐγκαταστημένη στά δυό σὺτά Μέσα. Ὅπως έχει συμθεῑ στούς περισσοτέρους
τομεῖς τεχνικσοικσνομικῶν έκμεταλλεύσεων, ἐτσι κι έδῶ, μονάδες
προσωπικῶν ἐπιχειρήσεων μέ τυπογραφικό ἐξοπλισμό μεγέθους
διοτεχνικοῡ, μεταθλήθηκαν σέ ἐπιχειρήσεις μεγάλων κεφαλαίων,
μέ σύνθετο καί ἐκσυγχρονιζόμενο τεχνικό έξοπλισμό, μέ άναπροσαρμοζόμενες μεθόδους λειτουργίας, μέ μαζική παραγωγή τεχνικά θελτιωμένων προϊόντων, μέ όργάνωση μιάς έκτεταμένης
διανομῆς.
’
Τά véa μηχανήματα, oi νέες μέθοδοι, χρειάζοντάι μεγαλύτερο
κεφάλαια· ή ὑψηλότερη έπένδυση ζητᾱ ὑψηλότερα κέρδη, τελικά
πολύ μεγάλη κατανάλωση.
O ΕΠΙΧΙΞΙΡΗΣΙΑΚΟΣ χαρακτῆρας τῶν μονάδων τοῦ Τύπου άποκαλυπτει άμέσως τήν οἰκονομική σημασία τῆς κατανάλωσης τῶν
ἐντυπων προϊόντων, δηλαδή τῆς κυκλοφορίας των. Γιά πολλά χρόνια, αὐτή δήλωνε καί τό οίκονομικό μέγεθος τῆς ἐπιχείρησης. Τό
κοινό πού διάθαζεῑ τό άρθρο, τίς εἰδήσεις, τό χρονογράφημα καί
τήν κριτική, ήταν ἐπιχειρησιακά κοινό πελατῶν ὑπ’ τό όποῑο άντλοῡσε ἠ έκδοτική έπιχείρηση τό άναγκσῑο εἰσόδημσ. "E101. ή ποσοτική σχέση ἐπιχειρήσεως Τύπου ὑπ’ τή μιά μεριά, άναγνωστικοῡ
(καταναλωτικοῡ) κοινοῡ άπ* τήν άλλη, λειτουργοῡσε καί ῶς σχέση
έπάλληλων έξαρτήσεωγῑ ή Ὲπικοινωνία ένός άδέσμευτου άρθρογράφου π.χ. μέ τό κοινό τῆς ἐφημερίδας έξαρτιότανε ἀπ’ τίς τάσεις καί άποφάσεις τοῡ έκδότη της· ταυτόχρονα ὅμως, ή θιωσιμό. τητά καί εἰσοδημάτική άπόδοση τῆς ἐπιχείρησης έξαρτιότανε άπ’
τό αναγνωστικό κοινό, άπ· τήν ίκανοποίησή δηλ. τῶν άπαιτήσεῶν
του γιά άρθρογραφία, εἰδήσεις κλπ.
Σήμερα, τά πράγματα δέν εἶναι άκριθῶς ἐτσι. 'O έπιχειρηματίας
Τύπου πουλᾱ άνοιχτά τήν “Επικοινωνιακή του δυνατότητα, προσθέτει μιά ξεκάθαρα ἐμπορική μεσολάθηση άνάμεσα; σέ μιά άλλη
παραγωγή (ἡ ἐμπορία) καί στό δικό του άναγνωστικό κοινό. Πελάτης τοῡ Τύπου εἶναι τῶρα καί ό παραγωγός (1'1 έμπορας) τοῦ αὺτοκίνητου, τῆς ὁδοντόπαστας, τοὺ ὸμαδικοὺ ταξιδιοῡ καί άναρῐθμητων άλλων πραγμάτων καί ὑπηρεσιῶν· ή αὑτός πού συγκεντρῶνει
τέτοια πελατεία καί τήν προσφέρει μαζί μέ τή δική του έπεξεργασία, δηλαδή ό Διαφημιστής. "E101, 6Ién1xe1pnuaT1KOQ'xapaxrﬁpaq
τῶν μονάδων Τύπου ένισχὺεται, ἡ ἐκμετάλλευση γίνεται στίς
περισσότερες περιπτωσεις καθαρά κερδοσκοπική, οὶ μορφές καί ol
μέθοδοι πολλῶν δημοσιογραφικῶν όργάνισμῶν τοὺς φέρνουν
πολὺ κοντά στίς συγχρονες μονάδες θιομηχανικῆς παραγωγῆς.
Ἀλλά καί σ· όσες περιπτωσεις δέν προέχει ό κερδσσκοπικός χαρακτήρας, ή διαφημιζόμενη πελατεία συνυπάρχει, ἡ έπιδιῶκεται νά
συνυπάρξει, μέ τήν πελατεία τῶν άναγνωστῶν.
O ΤΥΠΟΣ λοιπόν άνάμεσα σέ δύο πηγές χρηματοδότησης, 0v1‘1μεσα σέ δυό πελατεῑες; στό άναγνωστικό κοινό καί στίς διαφημιζόμενες, ἥ καί διαφημίζουσες, ἐπιχειρήσεις. Ἀλλά ἡ δεύτερη, δέν
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εἶναι πελατεία καταναλωτῶν. Εἶναι μιά ύι-ιερκείμενη πελατεία με’
συγκεντρωμενη χρηματοδοτική δύναμη, εἶναι δηλαδή ἕνα άνώ-

τερο κέντρο ἐξάρτησης.
Στήν Ἐλλάδα, τό 1976, ή Τηλεάραση άπορρόφησε τό 52% τῆς
διαφημιστικῆς δαπάνης (900.000.000 δρχμ. περίπου), oi έφημερί-

δες τό 23% (395.000.000), T0 περιοδικά τό 18% (309.000.000), Kai
τό Ραδιοφωνο τό 7% (104.000.000).
MEZA ΣΤΟ πλῆθος τῶν εἰδῶν περιοδικοῡ τύπου, ’τό έλληνικό πολιτικό περιοδικό κυρισλεκτικά παλεύει γιά τήν έπιθίωσή του. ”Οπως .
τά περιοδικά πνευματικῆς καλλιεργειας (λογοτεχνίας, θεάτρου.
κινΙφου κλπ.), ἐτσι καί τά πολιτικά, έχουν κυκλοφορία περιορισμέ-

νη. Καί διαφῆμιση περιορισμένη. Θά ἠταν χρήσιμο νά έρευνηθεῑ τί
ποσοστό 0n0 τῆ συνολική διαφήμιση σέ περιοδικά άπορροφοῡν τά
πολιτικά, καί ποιές εἶναι αὑτές οἰ ἐλάχιστες διαφημίσεις πού

καταφέρνουν νά ἐξασφαλίσουν όρισμένο άπ’ αὑτά.
Τό άτάφιο πολιτικό περιοδικό δέν εἶναι στήν Ἐλλάδα, δέν μπορεῖ νά εἶναι, κερδοσκοπική έπιχείρηση. “Ορισμένες πολιτικές έκδάσεις καταφέρνουν νά εἰσπράττουν τά ἐξοδά των, άλλες χρηματοδοτοὺνται άπό κόμματα καί άλλες πάλι καλύπτσυν τό παθητικά
των με ποικίλες προσωπικές εἰσφορές.

Πῶς“έξηγεῖται αὑτή ή χαμηλή κυκλοφορία; Πολλοί άπαντοὺν.
πῶς εἶναι πρό6λημα παιδείας τοὺ λαοῦ. “Γιρόκειται γι’ άπάντηση
ποὺ προσφέρεται τά ’ίδιο άνετα καί γιά άρκετά άνάλογα ἐρωτήμαTa: γιά τίς καλες ταινίες πού δέν έχουν έμπορική ἐπιτυχία. γιά
θεατρικά ε’ργα, γιά τά λογοτεχνικά θιθλία, γιά τά 6ι6λῑα ἐκεῖνα

ἱστορίας πού τή σέθονται Kai δέν τή μεταθάλσυν σέ άνάγνωσμα (ῆ
καί θέαμα) συνεχείας, καί γιά άρκετές άλλες περιπτῶσεις. Πρόκειται λοιπόν γιά άφηρημένη γενικότητά, πού συχνά προδῑδει διανοουμενίστικη ὑπεροψία καί ταυτόχρονα παραίτηση άπό τήν εὑ-

θὺνη μπροστά α’ αὑτό τό πρό6λημα (ὅπως καί μπροστά σέ Πολλά
άλλα).
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ περιοδικό συμπιέζεται, σπρῶχνεται στό περιθῶριο
τῆς ζωῆς, κι ὅταν λέμε έδῶ ζωή έννοοὺμε τή ζωή τήν καθημερινή
καί, πιό συγκεκριμένα, τίς έλεὺθερες ὡρες τοὺ άνθρῶπου. Αὑτές
τίς ελεὺθερες ὼρες χυμάνε νά τίς άποσπάσουν πλῆθος ἐπιχειρη-

σσστημσ, πού γνήσια σύμθθλά του θά ε’ίτσν τά αὑτοκίνητα, τό τσιμέντο καί τά καυσαέριά, άπορροφά καί άφομοιῶνει τούς άνθρῶnouq. Τό ηολιτικό ἐρέθισμα δέν άγγίζει σταθερά καί μόνιμα τή μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων. Μά καί ol περισσότεροι άπ’
σσσσς σηοδέχονται τήν πολιτική, περιορίζονται σ· αὑτά πού παίρ-

vouv άπό τήν καθημερινή ἐμπειρία, άπό ἕνα θιαστικό κοίταγμα
στίς έπικεφσλίδες τῶν ἐφημερίδων καί άπό κάποια δελτία εἰδήσεων πού Περνάνε ἀπ’ τά ήλεκτρονικά κουτιά.
ΑΦΟΥ λοιπόν Τό σύστημα χειραγωγεῖ τό μεγάλο κοινό μέ τά

κατάδικά του WWI-law Κῦῑ άπορροφά τίς «έλεὺθερες» ὢρες του
μέ ποικίλες άναλώσεις, γιατί θά δωσει διαφήμιση-χρηματοδότηση
στό πολιτικό Περῑοόῑκό; ἘμΠΟρικά, εἶναι άσήμαντο.
Ἀλλά εἶναι καί ένοχλητικό, άκόμα καί ἐπικίνδυνα γιά τό σύστημα
τό πολιτικό περιοδικό. Κοιτάξτε τά πολιτικά περιοδικά μέ αὑτή τήν
περιορισμένη, ποικίλουσα, ἀλλά πάντως γνήσια κυκλοφορία. ’Ἀλλά
θεωρητικά, άλλσ ὅργανο συγκεκριμένων πολιτικῶν τάσεων, άλλα
ησύ ἑπιχειροῡν μιά εύρὺτερη ένημέρωση, Ἀπευθύνονται ὅλα σ’
ένα κοινό Ποὺ τό μεγαλύτερο τμῆμα του τοποθετεῑται πολιτικά
άπό τήν κεντροσριστερά ἐως καί τήν κομμουνιστική άριστερά. Εἶναι ἐνα κοινό πού άντιπαλεύει τό σύστημα. Εἶναι ὅμως ένακοινό
πού συγκροτεῖ Eva τμῆμα τῆς έκλογικῆς μειοψηφίας τοὺ 1974. Γιά
τήν ὥρα λοιπόν, λίγο.
Ἀλλά αὑτό τό κοινό, καί τά περιοδικά αὑτοῦ τοὺ κοινοῦ, εἶναι
δυνάμεις άλλαγῆς· ol φορεῖς τῆς άλλάγῆς καταχτάνε τούς apl-

θμούς άγωνιστικά.
ΑΛΛΑ, αὑτός ό άγῶνας ἕχει καί τοὺς άμεσους είδικούς στόχους.
Πρέπει λοιπόν νά τεθεῑ καί τό πρόθλημα τῆς ἐνίσχυσης τοὺ πολιτικοῡ περιοδικοῡ, ὅπως καί τῶν περιοδικῶν πνευματικῆς καλλιέρ-

γειας. “Ενίσχυσης μέ γενικά κριτήρια, δημόσια γνωστά· όχι ὑπόγειες ένισχὺσεις μεσ’ άπό κανάλια ένός ὑφυπουργείου.
Ἀλλά oi πολιτικές δυνάμεις τῆς άλλαγῆς όφείλουν νά σκεφτοῡν
καί νά διατυπῶσουν συγκεκριμένες άπόψεις γιά τή θέση καί τό
ρόλο τοῦ πολιτικοῦ περιοδικοῡ σέ μιά σοσιαλιστική κοινωνία.

νά προκαλέσουν τό άντίστοιχο ἐνδιαφέρον καί τήν κατανάλωση.

Τί θά εἶναι τό πολιτικό περιοδικό; “Ὀργανο μιάς κυριαρχούσας
ἰδεολογίας; άκριθέστεραῑ μιάς κυριαρχούσας έρμηνείας καί έφαρμογής τοὺ σοσιαλισμοῡ; "H θά εἶναι τά πολιτικά περιοδικά όργανα
άδέσμευτης έκφράσης καί ἐλεύθερης Ὲπικοινωνίας; Kai πῶς θά
ἐξασφαλίζονται ol τεχνικές-οἰκονομικές προϋποθέσεις ἐκδοσης

”Αλλες πάλι, ὲχουν προϊόν τό ’ίδιο τό μήνυμσῑ περιοδικά, ἐπιθεω-

καί κυκλοφορίαςῑ

ρήσεις, εύκολοχῶνευτα αναγνῶσματα, λεξικά τῆς άνακρίθειας Kai
σπίτι

Γιά τήν ἰδιοκτησίά Kai διαχείριση τῶν έγκαταστάσεων πάραγον
γῆς ὑλικῶν άγαθῶν γράφονται καί προτείνονται άρκετά. Εἶναι και-

(ραδιόφωνο-τηλεόραση). Ὀ σύγχρονος ἅνθρωπος στόν Τόπο μσς.

ρός νά συγκεντρώσουμε συγκριμένα στοιχεῖα άπό τίς έως τῶρα

ποὺ ὑφίσταται τό ἐπικυρίαρχο καπιταλιστικό σύστημα, εἶναι ἕνας
άκατάπαυστα καταιονιζαμενος άνθρωπος άπό χιλιάδες διάστσυρούμενα μηνύματα. Εἶναι, άκριθέστερα, μόριο μιάς καταιονιζόμε-

ἐφαρμογές, νά σκεφτοῡμε ὕστερα καί νά διατυπῶσουμε προτάσεις γιά τίς ἐγκαταστασεις παραγωγῆς έντύπων; σέ ποιόν θά άνήκουν, πῶς θά γίνεται ἠ διάθεσή των, ποιοί κανόνες θά διέπουν τήν
“Επικοινωνιακή λειτουργία των.

ματικές δραστηριότητες, πού ὅλες μεταδίδουν τά μηνύματα των.
”Αλλες μεταδίδουν μηνύματα γιά ἕνα προϊόν ὑλικό, ἐπιδιώκοντας

τῆς

προχειρότητας,

άκροάματα

καί

θεάματα

μέσα

στό

νης μάζας. Μέ πλῆθος μηνύματα καί πλῆθος προϊόντα, αὑτό τό

Γ· MIA EHITYXIA TOY «ANTI»
Στο EPXOMENO:
ΑΠΟ ΤΗ Ν ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ ΣΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΝΤΙ
‘O συνεργόιτηςμ μας ΤΙΩΡΓΟΣ ,ΤΣΑΛΑΚΟΣ πού
ἐπεσκέφθηκε πρόσφατα τήν Αἰθιοπία, αναλύει
στό ὲπὸμενο τεῦχος τή νέα κατασταση πού διαμορφώθήκε ἐκεῖ μετόι τίς τελευταῖες αἰματηρὲς ἐξ·
ελίξεις. (Θα δημοσιευθεῖ συγχρόνως καί ἄλλο ὑλικό

γιατήνΑἰθιοπία-Ἐρυθραία).
O Στή φωτογραφία-ντοκουμὲντο, ὸ Γ. Τσαλακὸς
ανταλλασσει χειραψία μέ τόν σημερινό ἰσχυρό ὄινδρα τῆς Αἰθιοπίας· συνταγματαρχη Μεγκίστου

Χαιλε Ἀλ Μαριαμ, τότε α’ αντιπρόεδρο τοῦ PMAC.
Δίπλα του (μέ-τα γυαλια) ὁ ὲκτελεοθείς στρατηγός
Τεφερί Μπαντ, τότε πρόεδρος τοῦ PMAC Kai δεξιά

ὸ συνταγματάρχης Ἀτναφοῡ Ἀμπατε, ὑπ’ αριθ. 2ἰοχυρό πρόσωπο σήμερα. Στήν 61qu αριστερόι ὸ
Γιουσέφ Ἐλ Ζεμπόιι, γεν. γραμματὲας τῆς AAPSO.
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η
,

Ἡ πρωτοὸουλία τῶν διοργανωτῶν τῆς
συζήτησης γιόι τόν περιοδικό τύπο εἶναι
ὁπωσδήποτε ἐποικοδομητική καί ἀξιέπαινη. Οἱ συζητήσεις ὑπῆρξαν διαφωτίστικές, ὄιν καί περιορίστηκαν στα ἐπιφαινόμενα τοῡ προόλήματος χωρίς να
ἐπιχειρηθεῐ μια 6αθύτερη τομή στήν
ὑπόσταση καί τίς προοπτικές ἀνάπτυξης
τοῦ έλληνικοῦ περιοδικοῡ τύπου, σέ

σχέση μέ τό οἰκονομικό καί ἰδεολογικό
ὑπόὸαθρό του. Ἡ προσπάθεια τῶν είσηγητῶν να προὸαλουν καί να δικαιωσουν ό καθένας τό έντυπο πού“ ἀντιπρο-

H ZYZHTHZH
HATON
FIEPIOAI‘KO}
TYno

κοινό του κάνοντας ὑποχιι)ρήσεις για νά
διαόαστεῐ, ἀλλα προπαγανδίζοντας συναμα ὁρισμένες σκέψεις καί ἀντιλήψεις.
Δίῑνεται ῖδιαίτερη σημασία στήν ἐμφανιση, στήν ποιότητα τοῦ χαρτιοῡ καί τῶν
κλισέ, για τό σκοπό αὐτό ὅοηθοῡν καί
είδικοί από τό ἑξωτερικό. 'H πολυτελής
έμφάνιση έπηρεαζει τήν κυκλοφορία,
ὅπως καί τό ἐξώφυλλο, πού ὅταν έγινε
προσπάθεια να

προσαρμοστεί

μέ τήν

έπικαιρότητα (πορτραίτα τοῦ ΜαοΤσέ-Τούνγκ καί Μπερλίγκουερ) μειώθηκε σημαντικά ἡ κυκλοφορία. (Σίγουρα
σώπευε, έδωσε σέ πολλές περιπτώσεις
γι” αὐτό προτιμοῠνται πιό ὡραία
στή συζήτηση περισσότερο τόν τόνο τῆς
πρόσωπα καί, κυρίως, πιό ὡραῖα σώἀνταγωνιστικής ἀναμέτρησης παρά τοῦ
ματα ἀπό αὐτά τοῦ Μαο καί τοῦ Μπέρπροδληματισμοῦ πάνω σέ ἕνα σημαντικό .
λιγκουερ για ἐξώφυλλο. K010 τά αλλα
ζήτημα.
.
, ὅπως εἶπαν οί είσηγητές οἱ ασθενέστερες
Χαρακτηριστικα, μερικοί εἰσηγητές
τοῦ Τάσου Ἀγγελῆ
οἰκονομικὰ τάξεις διαὸαζουν τό «Ροπρόόαλαν σάν ἀξίωμα τήν πλήρη ἀντιμαντζο» καί παρόμοια περιοδικά διότι
κειμενικότητα τοῦ περιοδικοῡ τους καί
τό μορφωτικό τους έπίπεδο εἶναι χαμηλό
ἀρνήθηκαν ὁποιαδήποτε σχέση του μέ
Γεναρη καί ἀφοροῡσε τά περιοδικά ποιὶ καί ἔχουν ἀνάγκη από ὕλη αὐτοῦ τοῦ εἶ’τήν πολιτική. Καίριες παρατηρήσεις καί
δους - Τ.Α.)
κίλης ὕλης. Σ’ αὐτήν πήραν μέρος Ι
θέσεις τοῦ κ. A. Πεπονῆ, συντονιστῆ στί ς
Ο Ὁ διευθυντής τοῦ «Τ-αχυδρόμου» κ.
Ὁ κ. Σπανδωνής εἶπε ὅτι τα «Ἐπίκαιδύο ἀπό τίς τρεῖς συζητήσεις, ὅπως καί
N. Κυριαζίδης καί
ρα» δέν κάνουν πολιτική, οὕτε διαμορτοῦ ἀκροατηρίου, πού θα ἔπρεπε να ἐξΟ Ὁ συνεργάτης τῶν «Ἐπικαίρων» κ. φωνουν πολιτικές καταστάσεις. Στόχος
εταστοῡν σέ δάιθος, πέρασαν σχεδόν
Δ. Σπανδωνῆς.
τους εἶναι ἡ ἐπικαιρότητα, γι,’ αὐτό ’δίἀπαρατήρητες. Συγκεκριμένα, ἡ αποψη
(Συμμετοχή δήλωσαν καί τά περιοδικά νουν τα γεγονότα τῆς ἑόδομαδας κονὅτι ἕνα σύστημα μεταδόσεων μπορεῖ να
«Οίκογενειακός Θησαυρός» καί «Ντομυ σερὸοποιημένα καί χωρίς σχολιααμό.
μήν έχει πολιτικό χαρακτήρα; ἀλλα “έχει
νό» ἀλλα οἱ έκπρόσωποί τους δέν παἘπίσης έπιδιώκουν να ψυχαγωγήσουν
πολιτικό ἀποτέλεσμα πού ἐκδηλώνεται ρουσιαοτηκαν). ’
τόν αναγνώστη. Τό περιοδικό ἀποφεύγει
μέ τήν ἀπολιτικοποίηση τοῦ ἀναγνώστη
’Μιλώντας για τούς στόχους τοῦ περιτήν καλλιτεχνική καί λογστεχνική κρικαί τὴ δημιουργία κοινωνίας αδιαφορ(ι)ν οδικοῡ του ὁ κ. N. Κυριαζίδης, εἷπε ὅτι ό
τική γιατί οἱ Ἕλληνες τεχνοκρίτες ναρκαταναλωτιῖ)ν, ἡ διατύπωση για τό ανέ«Ταχυδρόμος» εἶναι όδηγός-ἐνημερωτής κισσεύονται καί γράφουν μόνο για τόν
φικτο τῆς πλήρους άντικειμενικότητας,
ἑαυτό τους.
καί μέσο ψυχαγωγίας. "Av καί δέν εἶναι
τό πρό6λημα ὕπαρξης για τόν ἐκδότη
πολιτικό περιοδικό έκφραζει τή’ μεγάλη
Ἀφοῡ είπώθηκε περεπιπτόντως ὅτι ό
κεφαλαιουχικής ὑποδομῆς πού καθορίκεντρωα παραταξη πού κατα τή’γνώμη
τύπος στήν ἀστική κοινωνία εἶναι όρζει σέ μεγαλο 6αθμό τήν κυκλοφοριά καί
τοῦ εἰσηγητή, συμπεριλαμδανει καί τό
γανο ἐπικοινωνίας καί έκφρασης ἀλλα,
τήν κοινωνική σημασία τοῦ περιοδικοῡ,
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σκοπός του εἶναι να θοηθήσει πρῶτα ἀπ’ ὅλα εἶναι ἐπιχείρηση (ἡ διαὁ ρόλος τῆς διαφήμησης στόν τύπο καί τούς αναγνῶστες του να προσανατολιφήμηση καλύπτει 24% τῶν σελίδων τοῦ
ἄλλες σημαντικές πλευρές τοῦ θέματος στοῡν κοινωνικά, παρουσιαζοντας τους ’ «Ταχυδρόμου» καί ὁπωσδήποτε πολύ
πού εὔστοχα έθεσε ὁ συντονιστής, δέν
συμπυκνωμένες τίς κύριες μορφές ἐκδημεγαλύτερο ποσοστό ἐσόδων), ὁ συντοὃρῆκαν ἀνταπόκριση από τούς συζητήλώσεων τῆς ζωῆς, μέ στοιχεῖα για να νιστής έκλεισε τή συζήτηση μέ τήν παρατές.
σχηματίζει ό ἀναγνώστης τή δική του τήρηση ὅτι οἱ προοπτικές διαδοσης τῶν
αποψη. Για τήν ἀλληλεπίδραση περιοδιπεριοδικῶν ποικίλης ὕλης εἶναι μεγάλες
κοῡ καί κοινοῦ ὁ κ. Κυριαζίδης εἶπε ὅτι ὕστερα ἀπό τήν έξέλιξη τῆς τηλεόρασης
Περιοὸικα ποικίλης ὕλης
τό περιοδικό δέν μπορεῖ να ὑπάρξει αν καί τοῦ ραδιοφώνου. Πραγμα πού αναγeH πρώτη συζήτηση έγινε στίς 12 τοῦ δέν ἐκφραζει καί δέν ίκανοποιεί τό κασε καί τίς ἐφημερίδες ἀκόμα να περι-

ἡ ΜΑΦΑΛΝΤΑ καὶ ὁ ΚΟΣΜΟΣ της

τοῦ KQY'I'NO

NA tunexovn το κερ,
0x01 ΔΕΗ Ακτεκονκ πιΑ.

ΜΔ ῦΛεπογΝ NA κνεεν- ‘.
.
κιετΑι οκοῑΜοκΜιῙΑποοΙΑι
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οδικοποιήσουν σέ μεγαλο όαθμό τό περιεχόμενό τους.

τα, διαμορφώνει κοινό μέ καλλιεργηιιὲ
νες αἰσθητικές ἀξίες, ἔχει να παρουσιάσει ἐθνική προσφορά καί ἄδικα τό κατη-

Περιοδικα Κουλτούρας ’καί
11906111 ματισμοῡ

γοροῦν για 0111/111911110110.

Ο «Αἰολικα Γραμματα»; Ξεκίνησε τό
1970 σαν 150610110 περιοδικό μέ 115v190

Ἑλλάδα. Βοήθησε στήν εἰσαγωγὴ αγνωστων για τή χώρα ρευματων (σημειολογία, ψυχαναλυση), προσπαθεῐ να μετασχηματίσει τήν κρατοῦσα αντίληψη για
τόν κινηματογραφο.

Ἡ κυκλοφορία

τή Μυτιλήνη. Εχει νεοελληνική ἀπὸ
Στή συζήτηση για τόν ρόλο τοῦ περιχρωση ἀλλά 11906011151 καί 11111 παγκό
οδικοῡ κουλτούρας καί προδληματισμοῦ
σμιαῖ λογοτεχνία
στή διαμόρφωση τῆς ἑλληνικῆς πραγμαO <<Τομές>>ῑ Προσπαθεί να διαμορτικότητας, πού έγινε στίς 19 τοῦ Γενάρη,
φώσει μεθοδολογία 011511111; στούς αναπήραν μέρος οἱ
γνῶο-ιες του καί ἄν χίλιοι ἤ δυό χιλιάδες
O «Π. Ἀθανασόπουλος, διευθυντής
Ἕλληνες τήν ἀπόκτήσουν σημαίνει ὅτι τό
τοῦ περιοδικοῡ «Διαδαζω»
Ο Κ. Ἀσημακόπουλος, έκπρόσωπος περιοδικό πέτυχε τό στόχο του. Ἀπὸ»
δειξη αὐτῆς τῆς έλλειψης μεθοδολογίας
τῆς «Νέας Ἑστίας»
O K. Βαλέτας, αρχισυντακτης τῶν 1011 «σκέπτεσθαι» εἰναι ὅτι δέν κλείσαμέ
στό φρενοκομεῖο τούς συνταγματαρχές
«Αίολικῶν Γραμματων»
Ο Δ. Δούκαρης, έκδότης τοῦ περιοδι- ’ὅταν παρουσιαοτηκαν σαν σωτηρες της

ματολογικές συνθηκες πού ἐπικρατοῦν
οτήν Ἑλλάδα ὅπως καί στόν χαρακτῆρα
τοῦ Ἕλληνα πού αντλεί τίς ὲμπειρίες του
αποκλειστικά σχεδόν 0110 11'] ζωήᾨἘκφραοτηκε ὅμως ἡ αἰσιόδοξη αποψη (511-

χώρας (1). Στη Δανία π. χ.” κατι τέτοιο εῖ-

πρόσωπος «Νέας Ἑστίας») ὅτι τό πολι-

ναι ἀδύνατο να συμόεῖ. Τό περιοδικό
11906011151 κείμενα «ἐλευθέρων ἀνθρώπων»
Ο <<Πολίτης>>ῑ Νέο περιοδικό πού

τιστικό 511111560 τοῦ Ἕλληνα ανεὸαίνει
(πρίν μερικα χρόνια τρόμαζες να 6951;
05 χωριό παιδί πού να πηγαίνει στό δη11011110, ένῶ τώρα τρομάζεις να δρεῖς
παιδί πού δέν πάει στό πανεπιστήμιοί)καί α’ αὐτό 601160 1161060011 τῆς ἑλληνικῆς τηλεόρασης (ἀκόμα καί τό παιδί τοῦ
ὲργατη πλουτίζει μέ τήν τηλεόραση τό
λεξιλόγιό 1011!).
Βασικα ἔμειναν αναπαντητες οἱ ἐρωτήσεις τοῦ ακροατηρίου για τόν 501511—
σμό τῶν περιοδικῶν κουλτούρας, για τό
αν οἱ προὸληματισμοί τους πηγαζουν
(ἀπό) καί συμπίπτουν μέ τούς 11906111ματισμούς τοῦ σύγχρονου Ἕλληνα, για
τόν περιορισμό τοῦ ἐν δυνάμει κοινοῦ
τους στούς απόφοιτους Πανεπιστημίου

κοῡ «Τομὲς» ’

,

Ο Ἀγγ. Ἐλεφαντης, ἀπό τόν «Πολίτη»

Ο Μ. Κούκιος ἀπό τό «Σύγχρονο Κι-

νηματογραφο»
Οἱ συζητητές καθόρισαν τήν ταυτότητα τοῦ περιοδικοῡ τους ὡς ἐξῆς;
O <<Δια6αζω>>ῑ Σκοπεύει στό διάλογο
πάνω στα πολιτιστικά πράγματα μέ
στόχο τήν ανανέωση ἰδεῶν.
Ο «Νέα eE0110»: 1190601151 καί διαδίδει τό Ἑλληνικό Πνεῦμα, τό παντοτινό, τό αξιο, τό κλασικό. Ἐνημερώνει
τούς αναγνὼστες του πανω σέ ζητήματα
τοῦ ἑλληνικοῦ καί ξένου πνευματικοῦ

χώρου. Εἶναι τό πιό παλιό ἓντυπο πού
κυκλοφορεῖ στήν Ἑλλάδα (51 χρόνια).
Κριτήριο για δημοσίευση εἶναι ἡ ποιότη-

προσπαθεῐ να διαδόσει μια μεθοδολογία
ἀντιμετώπισης πολιτιοτικῶν καί αίσθηΝ
τικῶν θεμάτων να σπάσει τό μπλοκαρῑ-

0110 τῆςπνευματικῆς δημιουργίας πού
προέρχεται ἀπό τόν ἡμερήσιο τύπο καί
να καταργήσει τό χάσμα ἀνάμεσα σῒή

μόρφωση καί την ἡμιμόρφωση. Προόαλ
λει τόσο γνωστούς ὅσα και νέους ἐπιστημονες.
Ο «Σύγχρονος
Κινηματογραφος>>ῑ
“Ιδρύθηκε τό 1969 ἀπό ἀνθρώπους τοῦ
κινηματογραφου καί 5111195005 τήν πορεία τῆς Κινηματογραφικής Τέχνης στήν

Στή συζήτηση πού ἀκολούθησε για τό
πρόδλημα τῆς χαμηλῆς κυκλοφορίας
ὅλων τῶν περιοδικῶν κουλτούρας, τα 0’1110 έντοπίστηκαν στό ἐπίπεδα τῆς παιδείας, στόν τρόπο 119060111; καί διανομῆς τῶν-περιοδικιῖιν αλλα καί στίς... κλι-

- Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΙ-ΙΤΑ TOY HOAITIKOY HEPIOAIKOY
Tl ΕΙΝΑΙὴ «ἀντικειμενικότητα»
ἑνός

πολιτικοῦ

περιοδικοῡ,-

Στήν 51ὁιαφεοουσα συζήτηση
τῆς «Στοᾶς» οι 01197111596115—
φεραν ἁπλά πιύς τά Περιοὸικά

πού ἐκπροσωποῦν εἶναι «ἀντικειμενικά», Ὁ κ. Ζυρίνης, μόνο,
συγκεκριμένοποίησε τήν ἄποψή
του, καπως σχηματικά, ἴσως ἀπό
ἐλλειψη χρόνου. Ὁ Συντονιστής,
ἔχοντας ὑπόψη του, ὅπως 0171(1)σε, τό «ἀνέφικτο τῆς ἀντικειμενικότητας» πρότεινε τόν ὅρο «πληρότητα» χωρίς ὅμως νά ἀναλύσει
τό περιεχόμενα του.
’ Γενικά, ἀντικειμενικὴ κρίση,
πληροφόρηση, εἰκόνα κλπ., εἶναι
αὐτή πού ἀντανακλᾶ μέ ἀκρίὸεια
τή ὸοσμένη πραγματικότητα γνωστά αὐτά.
ΟἩ γενική τούτη ἀρχή πῶς
ἐκφράζεται σέ ἕνα Π.Π.,·
Για’ νά ἀπαντήσει κανείς στό
ἐρώτημα αὐτό, πρέπει νά £51111θαρίσει πρῶτα, να ἀπαντήσει,

στό τί εἶναι ἕνα Π.Π. ”Αν καί ὁ
ἴὸιος ὁ τίτλος εἶναι σαφής, ἀποκαλυπτικός, προσὸιοριστικός για
τό ζητούμενα. Π.Π., εἶναι τό ἒν-
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τυπο πού, πρῶτον, παρακολουθεῖ, ἐρεύνα, ὲξηγεῖ, ἀποκαλύπτει
κλπ. τό «κοινωνικό γίγνεσθαι»
ἀπό μιά συγκεκριμένη «πολιτική
σκοπιά»,

Καί, ἀξεχώριστα ἀπό

αὐτό, διατυπώνει τήν ἄποψή του
γιά τό ποιό πρέπει νά εἶναι τό
κοινωνικό σύστημα, ἔτσι ὥστε ἡ
παραγωγή τῶν ἀναγκαίων ἀγαθῶν γιά τόν ἄνθρωπο νά πραγματοποιεῖται ἀνεμπόδιστα, ἀποτελεσματικά καί ἡ κοινωνία νά εἶναι πιό εὐτυχισμένη. Καί, δεύτερον, στις θεωρητικές του αὐτές
πεποιθήσεις προσπαθεῖ νά 115901—
051 τίς λαὶκές μάζεςπού θά ἀγω-

νιστοῦν γιά νά τίς μετατρέψουν
σέ πολιτική πράξη. Εἶναι, ὁηλαδή, ἕνα ὅργανο 611/(211111.
Ἂν ὁέν ὑπάρχουν τά στοιχεῖα
που πιό πάνω ἀναφέραμε, νομίζω, πως ὸέν μπορεῖ νά μιλαμε γιά
Π. Π. (Ἄλλο τό θέμα 611 κάθεε’ν-

τυπο, γενικά, μπορει νά «ἐπενεργεῖ πολιτικά»).
Στό σημεῖο ὅμως τοῦτο, ἀναπηὸάει ἕνα ἄλλο ἐρώτημα.. Τι’ εἶναι «πολιτική σκοπιά»; -

Σέ τελευταία ἀνάλυση, ὁέν εἷναι τίποτα ἄλλο ἀπό τή «σκοπιά»

οἰκονομικῶν συμφερόντων ’καθοκοινωνικῶν ὁμάὸων.
Βῆμα γιά τήν ὑπεράσπιση, προώθηση, προόολή τῶν οἰκονομικῶν
συμφερόντων ταύτης τῆς κοινωνικῆς ὁμάὸας ἔναντι κάποιας ἄλλης. Τήν ἄποψη, ἀκόμα, ὅτι
τούτη 17 ι’κανοποίηση καί ὄχι ἡ
ἄλλη, συμπορεύεται 1’7 καί εἶναι
ἐκ τῶν «οὐκ ἄνευ» ὅρος γιά 117
συγκρότηση μιᾶς πιό εὐτυχισμένης κοίνωνιάς κλπ.
Στήν ιστορική περιόὸο πού
ὁιανύουμε, ἕχουμε ὅασικά, 0110
«σκοπιές», συγκρούονται ὁύο
κοινωνικές ὁμάόεςῐ
ΟἩ Ἐργατική Τάξη καί 17
«σκοπιά» της.
Ο Ἡ Ἀστική Τάξη καί 17
«σκοπιά» της.
Ὑπάρχει, ὅέὸαια, μια ὁλόκληρη
γκάμα
στρωματώσεων
ἀνάμεσα τους, πού ὁέν ἀλλάξει,
ὅμως, τή 60011117 τούτη κοινωνική
ἀντιπαράταξη.
Ἡ πρώτη ἄποψη πρεσὸεύει ὅτι
17 ὑπερασπιση κλπ. τῶν συμφερόντων τῆς E.T. ἢ καί 17 ἐπικράτηση κοινωνικοῦ συστήματος
κατά τά συμφέροντά της (Σοσιαρισμένων

λισμὸς), εἶναι ὅρος γιά τήν κοινωνική ειίημεριά. τήν πρόοὸο
κλπ.
Ἡ ὸεύτερη ἄποψη, ἀντίθετα,
πιστεύει πώς 17 ὁιατήρηση καί
ιἰπεράσπιση τοῦ καθεστῶτος τῆς
ἀτομικῆς ι’ὸιοχτησιάς (καί ἰὸιωτικῆς πρωτοὸουλιάς) - Α.Κ.- καί
κατά συνέπεια καί τῶν κεραῶν
τοῦ κεφαλαίου (κινήτρων, ἀναφέρονται, καθωσπρεπικά, τελευταῖα), ἐξασφαλίζει πιό εὐτυχισμένη κοινωνία κλπ.
ΟΣέ ἕνα Π.Π. πού «φύσει» θά ’
στέκεται στή μιά ἧ τήν ἄλλη
«σκοπιά», πῶς μπορεῖ νά ἐκφρα(πει 17 «(11τικειμενικοτητα» Τι
περιεχόμενο ἔχει, Μήπως μέ τι)
νά ὁημοσιεύει και 117 μιά και τήν
(11τιθετη της ἄποψη γιά τό «κοινωνικό γ’·ιγνισθαι», μέ τό νά
ὑπερασπιζει ταυτόχρονα καί τά
συμφέροντα τῶν ἐργαζομένων
καί τά συμφέροντα τοῦ κεφαλαιόυ,· Εἶναι μπορετό κάτι τέτοιο,· Βοηθάει τήν κοινωνική ἐξέλιξη,·
Δέν τό νομίζω.
Κατά τή γνώμη μου, ἕνα Π.Π.

καί τελικα αν παραδέχονται 011 τά ιιέσα
ιιαζικῆς ένηιιέρωοης είναι (1οοείς ίδεοιογίαςς Ποιές εἰναι οἱ θέσεις πού τά

περιοδικά τους προωθοῦν.

Πολιτικα Περιοδικα

ποιοῦνται καί πῶς καθορίζουν τό κοινωνικό πιστεύω καί πῶς διαμορφώνουν

τίς ’τολιτικές κινήσεις. Προσπαθεῐ να έντοπισει τούς παράγοντες πού καθορίEmu τήνπολιτικι’1’ςιι)ι’1της χώρας καί τόν
τρόπο απιμετώπισής τους
O «Adv/.11 Εξουσία>>ῑ ΚαΟε έντυπο εἶ-

Ὁ κύκλος έκλεισε μέ τή συζήτηση για
τόν ρόλο τοῦ Πολιτικοῦ Περιοὸικοῦ στι’1
διαμόρφωση τῆς ἑλληνικῆς πραγματικό-

τητας πού έγινε στίς 26 τοῦ Γεναρη μέ τή
συμμετοχή τῶνῑ

Ο Γ. Γιανναρου,’ ὑπεύι-ίυνου τῆς
«Κομμουνιστικῆς Θεωρίας καί ΠολιτιMAE»

0 K. Ζυρίνη, ὑπεύθυνοι· τῆς «Λαῖκῆς
Ἑξουσίας»
’
O A. Θανασέσκου. έκπρόσιι)που τῶν
«Πολιτικῶν Θεμάτων»
Ο A. Λεντάκη, διευθυντῆ τῆς «Ἑλλη-

νικῆς “Αριστερας»
O Χρ.

’

Παπουτσακη,

ἐκδότη

τοῦ

«ΑΝΤΙ» καί

O T. Χριστοδουλακη, έκδότη τῶν
« Προσανατολι τιμῶν».
Οἱ εἰσηγητέςἳῑ παρουσίαοαν τά περιοδικά τους ὡς εξηςῑ
O «KOMOEH»: Ὄργανα τοῦ K. K. E.
εσωτ. χωρίς να ειναι προπαγανδιστικό,
Δέν εκφραζει δοσμένη πολιτική γραμμή
αλλα συμὸαλλι-ἰ στι’1 δημιουργία νέας
γραμμῆς μέ σκοπό τή διαυόρφωση συστηματικῆς πολιτικῆς σκέψης μέ 6ἀση

τόν Μαρξισμό. “Εξετάζει πολιτικά καί
κοινωνικα φαινόμενα σέ τρία ὲπίπεδαῑ
Ποιές εἶναι καί πῶς λειτουργοῦν οί κοιιιιιπιικές

ἀντιθέσεις,

πῶς

ουνειδητο-

ναι φορέας κάποιας [δεολογιάς καί πολύ
περισοότερο τό πολιτικό περιοδικό πού
εἶναι τό πιό ταξικα καθορισμένο έντυπο,
εξυπηρετεί, ἐκφραζει καί διαμορφιίινει
συγκεκριμένη
κοινιιἈιική
ταξη.
Ἡ
«Λαικη Εξουσία» εἶναι στήν ὑπηρεσία
της «ἐργατικῆς τάξης»,
«Πολιτικα Θέιιατα>>ς Περιοδικό πολιτικό αλλα ὄχι κοιιματικό, δέν προὸαλλει
καμια ι’δεολογία.· Δέν ἔχει δική του γνώμη, παρουσιαζοντας σφαιρικὰ καί ἀντικειμενικά μέ (1-ροντισμένη ’έκφραση καί
εὐχαριστο ὕφος ἑσωτερικα καί ἐξωτερικα θέμα α, όχι για να προπαγανδίσει
ἀλλα για να έν11μεριῦσει, (“ιιρήνει τόν
αναγν(ι’)στι1 νά ὅγαλει δικα του συμπεραοματα.
Ο «Ἑλληνική ἸΑριστερα>>ῑ Σχετίζεται μέ
τήν ΕΔΑ, ἀναλύει κόινωνικα καί ίδεολογικα θέματα μέ μαρξιστικό πνεῦμα
χωρίς ὅμως να εἶναι μαρξιοηκό (δέν ἔχει
σημασίαινα ἑρμηνεύεις μαρξιστικα ἤ ὄχι
Eva φαινόμενα, σημασία έχει να τό ἑρμηνεύεις σωστα). Ἐκφραζει μιαν ἀριστερά

πού ζητα έναν ἄλλο Σοσιαλισμό, σαν σύστημα,κοινωνικιῖ3ν καί ὄχι οἰκονοιιικιῖ)ν
σχέσεων, τό θέμα δέν εἶναι προκαθαριομένο ἀλλαερευνητέο.
Ο «ANTI».

Πληροφοοιακό καί μαχη-

τικό περιοδικό πού δέν εἶναι ἐνταγμένο
σε κανένα κόιιιια ἤ ὁιιαδα αὶλα (011/E1

τῆς ὑπόθεσής της.
εἶναι τόσα περισσότερο, πληρέστερα «ἀντικειμενικά», ὅσα καλύτερα,
ἀποτέλεσματικότερα
Μετά τίς πιό πάνω (2.100qu},,ὑπερασπίζει τά συμφέροντα τῆς
νίσεις, ἅς (ὶναφέραιιιιε μερικα
κοινωνικῇς ὁμάὸας ἀπό τή «σκο«χοντρά-ἀκραῐα» παρηὸείχιιατα
πιά» τῆς ὁποίας ὅλέπει τό «και«ἀντικειμενικότητας» η’ μᾶλλον
νωνικό γι’γνεσθαι“.
μή «(ῑιντικειμενικότητας» ἑνός
ΙΚαί γιά να εἰναι μέ αὐτή τήν
Π.Π..- Λ.χ., ἄν σήμερα ἕνα. Π.Π.,
ἔννοια «ἀντικειμενικό», πρέπει
στίς σελίδες του νά αντανακλὰ πού ὄλέπει τό «κσιιιωνικό γίγνεσθαι» ἀπό τή «σκοπιά» τῶν ἑρσωστα τήν κσινωνική πραγματιγαζαγιιένων, τοιίς καλοῦσε νά πακότητα στήν πολυπλσκότητά- της.
νσί ὁιακριὸώνει τήν πορεία καί λαιίΓοιιν, π.χ., γιά κατώτερα μετόιι συσχετισμό τῶν κοινωνικῶν ρσκάματσ ὀχτιικόσιες (800) ὁρχ.
ii σέ ἐξέγερση γιά τήν κατάληψη
(δυνάμεων κλπ. Στό περιεχόμενο,
τῆς ἐξουσίας, θά ἦταν «ἀντικειὅέὁάια, τῆς «ἀντικειμενικότητας»
μενικό», Ασφαλιῦς ὄχιίΣτην καπεριέχεται καί ἡ προσφορά τῶν
1_11 τερη πεοίπτωση, κατι τιταια θα
σελίὸων του καί στίς γνῶμες πού
ηταν τιιχσὸιωχτισιιός. Ὀιισια, ἄν
ὁιαμαρφώνονται με’ (ἷάση τήν ι”ὸια
ἵνα Π...Ῐ1 ποι· (ῗλέπει το κοινωμε’ αὐτό «σκοπιά», ἀλλά μπορεῖ
ιιικό γίγνεσθαι ἀπό τήν ἄλλη
νά ὁιαφέρουν, σέ θέματα ταχτι«σκαπιά», τοῦ κεφαλαίου, κακής π.χ., ἀπό τίς ὸικές ται). ’Όσον
λοῡσε τήν ἑργοὸσσία νά ἀγωνιἀφαρᾶ τίς ἀπό τή-ιι ἄλλη «σκοστεῖ για’ τήν κατάργηση τῷν Κοιπιά» ἀπόψεις, τίς ἀνταγωνιστινωνικῶν “Ασᾳαλίσεων τῶν ἐργακές, πρέπει νά παροιισιάζανται
ζοιιέιιιιιν η’ για ὸωὸεκάωρη ἐργαστίς σελίὸες ταιι, ἀλλά για νά
ἀνασκειιαστσῦν, να καταπολεμη- . σία.
Καταλήγοιῑιιες
θαῠν καί να ἑὸραιωθεῖ, ἔτσι, πιό
πολύ ἡ πίστη τῆς κοινωνικῇς
Ο Ἡ «ἀιιτικειμενικότητα» ἑνός
Π.Π. εἶναι σχετική μέ τά συμφέὁμάὸας πού ἐκφράζει στό ὁίκιο

στόν εὐρύτερα χῶρο τῆς ἀριστερὰς. Παρέχεται σαν ὃῆμα συζήτησης για ὅλα τα
προόλήματα τῆς Αριστερας. H πολυδιασπαση απαιτεί τήν υπαρξη ενός 1Eτοιου έντυπου, φορέα ὅλων τῶν απόψεων τοῦ πολιτικοῦ αὐτοῦ χώρου. Πιστεύει ὅτι καμια σκοπιμότητα δέν ὂοηθᾱ
τό λα’ίκό κίνημα καί ὅτι τίποτε δέν πρέπει να κρύὸεται. Παρουσιαζει 7καί σχολιαζει αποκαλυπτικα ντοκουμέντα. Εἷναι τό πρῶτα σέ κυκλοφορία περιοδικό,
παρόλο πού γίνονται διακρίσεις σέ 6αρος του μέ τήν κατανομη τῆς διατ1ήμησης
(κρατικῆς καί ιδιιι)τικης) πού εῖναι καί
σημαντικόιιέσο ἑλέγχου του τύπου.
Ο «Προσανατολισμοί>>; “Ιδεολογικό περιοδικό τοῦ Δημοκρατικοῦ Σοσιαλισμοῦ,

ἀλλα ὄχι κομματικό. Κάνει κριτική ένημέρωοη καί ἐκτίμηση ἀπό αὐτή τή θέση.
Ἀνακεφαλαιώνοντας ὁ συντονιστής κ.

‘Av. Πεπονῆς, εἷπε ὅτι ὅλοι σχεδόν οἰ
εἰσηγητές αν καί έχουν διαφορετικές
ἀπόψεις, ἐπικαλοῦνται μια θέση στό
χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, άπό τόν Δημοκρατικό Σοσιαλισμό μέχρι τόν ΜαρξισμόΛενινισμό. Οἱ αναγνιῖ)στες τῶν περιοδικῶν τους εἶναι τοποθετημένοι λίγο-πολύ
πρός τήν ἰ’διαμπολιτική ἀπόκλιση, Ἠ οῖκονομική διασταση τοῦ προόλήματος εἷναι καίριο σημεῖο διότι ἡ κύρια πελατεία
τοῦ έντυπού δέν εἶναι οἱ αναγνῶστες
ἀλλα οἱ διαφημιστές πού καθορίζουν
ἀποφασιστικα τήν τύχη του. Καθε πολιτικό περιοδικό προσπαθεῐ να πεοασει 11:;
ἀπόψεις του καί η αντικειμενικότητα ειναι σχετικη καί «(ντικειμενικά ανέι1ιKim»

ροντα τῆς κοινωνικῇς τάξης ποίΙ
ἓκφράζει.

-

ἐπιζήσει στηριγμένος στίς ὁικές
τοιι ἀρχές). Π.χ..· ἡ ἐγκατάλειψη

Ἀλλά πέρα ἀπό αὐτές τίς ἐπί

τοῦ Ἰαὼ-εστ,,Ιὶιίιτι-Ιιιίικιιιῑ, passe!" ἡ

μέρους, ἀς ποῦμε, «ἀντικειμενικότητες», ὑπάρχει, ἀναμφίόὀλα,
μιά κυρίαρχη «ἀντικειμενικότη-

σχεὸιοποίηαη· ή λειτουργία τῶν
ἐπιχειρήσεων χωρίς τήν ἀνάγκη

τα» (μέ τήιι ἔννοια ὅτι ἐκφράζει

αιίτή τῶν κατόχων τοῦ κεφαλαίου· ἡ χρηματαὸ()’τηση τῶν
ἐπιχειρήσεων ὄχι με’· ι’ὸιωτικά,
ἀλλά μέ ἐκ ὸανείων κεφάλαια· ή
ἀνάγκη γιά τή λειτουργία τους
ἔργων ὑποὸαμῆς πού κατασκευάζονται μέ χρήματα τοῦ κοινωνικοῦ σιινόλαιι· κλπ.
Ἐπαμένως, τό Π.Π. πού ὄλέπει
τό «καινωνικό γίγνεσθαι» ἀπό τή
σκαπιά τῶν ἐργαζομένων καί
τάσσεται ὑπέρ ταῦ Σασιαλισμοῦ,
ἐκφραζει ταυτόχρονα καί τή γενική «ἀντικειμενικότητα» τῆς
έπσχῆ ς.
Σέ μιά σχετική ἀντικειμενικότητα, ὁηλαὸή, ἐμπεριέχεται ἡ (511—
νατότητα σέ κάποια στάὸισ τῆς

τίς γενικές ἀνάγκες καί δυνατότητες τῆς ἐπαχῆςλ ὁροθετημένη,
ὄέὸαια, χρονικά καί τσπικίι.

Στήν ἐποχή μας ὁ Σρσιαλισμός
προχωρεῖ ἀναπότρεπτα γιά νά
καταστεῖ τό κιιριάρχα καινωνικό
σύστημα. Τό ἐπιόεόαιώνει ἡ (2011ναμία τοῦ καπιταλιστικαῦ συστήματος νά λύσει πρός ὄφελος τῆς
κοινωνίας καί τῆς προόὁαιι τά
πραίῗλήματα πού ὄάζει ἡ ἐποχή
μας (ἡ χρόνια ὸιεθνής νόμισματική κρίση, π.χ., ὸέν εἶναι τίποτα
ἄλλα παρά ἕκῳραση τῆς ὁαμικῆς
κρίσης τοῦ καπιταλισμοῦ) καθώς
καί ἡ ἐγκατάλειψη ἀπό τόν καπιταλισμό ὁικῶν τοιι ἀρχῶν ἥ ἡ
χρησιμοποίηαη μεθόὸων πού
ἀνήκοιιν στό ἀντίπαλα τοι) και»
νωνικό σύστημα - τό Σσσιαλισμό
(ἄσχετα ἄν αιἰτό γίνεται γιά νά

παρατείνει τή ζωή του - ἡ οὐσία
παραμένει τό ὅτι ὁέ μπορεῖ νά

τῆς πρασωπικής συμμετοχῇς σε’

κοινωνικῇς πορείας νά «συμπέ-

σει» με’ τή γενική «ἀντικειμενικότητα»

τῆς

ὸοσμένης

ἱστορικῆς

περιόδου.

ΔημιίτιπηιτΙ Κυρισζῆς
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μόνιμα έκθετήρια σέ έπαρχιακές
πόλεις καί στό ἐξωτερικό.
V ·-”

επισημαιναυμρ] ι,

-Νά

ἱδρύσει

πρότυπες

χνιας.

ΕΣΗΙΞΑ

ΚΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ἕνας
Ἤ 24ωρη προειδοποιητική απεργία τῶν δημοσιογραφων για
τή ,δολοφονική έπίθεση κατα τοῦ Νίκου Κακαουνάκη (ἀποκορύφωμα σειρᾶς τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν σέ ὂάρος δημοσιογραφων, μέ πάντοτε τούς ίδιους γνωστούς... «αγνωστους» δραστες) προκάλεσε τή λυσσαλέα ἀντίδραση τοῦ αρμόδιου ὑπουργείου πού προσπαθησενα τή ματαιώσει.

«ρωμιός»

στό

Μόντρεαλ...
Ὁ ζιιηιράφος Κύριλλος Βενιαδης έγινε σύντομα γνωστὸς στήν
παροικιά τῶν ὁμογενῶν μσς τοῦ
Μόντρεαλ κι αγαπήθηκε μετά
(”ιπό τήν έκθεση 18 πινάκων του
ὅπου ίστοροῦσε μέ ἐνάργεια τό

Ἡ δημοσίευση (για πρώτη, κι ἐλπίζουμε ὅχι τελευταία, φοὁλοκαύτιιιμα τοῦ Πολυτεχνείου,
ραί) τῶν πρακτικῶν τῆς συνελεύσεως τῶν δημοσιογραφων τήν
ένα χρόνο πρίν τήν αλλαγή.
ἑπομένη τῆς ἀπεργίας, μεγάλωσε τήν ἀντίθεση ΕΣΗΙΞΑ “Από τότε ό Κύριλλος εκθέτει
ΥΠΟΥΡΓΙΞΙΟΥ, καθώς ό ἁρμόδιος ὑφυπουργός κ. Π. Λαμστόν Καναδά, ἔργα του ἐμπνευπρίας πῆρε προσωπικα τό θέμα, γενικότερα - πέρα ἀπό τήν
σμένα αποκλειοτικά σχεδόν άπό
προσεκτική έπίθεση πού δέχτηκε σαν προϊστάμενος τῆς ΕΡΤ
τούς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ μας ἀπό τό
1940 καί δῶθε. Στό τέλος τοῦ ’76
για τόν τρόπο πού καλύφθηκε ἀπό αὐτήν τό γεγονός. Πρώτη
ἀντίδρασηῑ αρνηση συμμετοχῇς τοῦ κ. ῦφυπουργοῦ σέ γεῦμα ε ὁ Χιακός Σύλλογος τοῦ Μόντρεαλ παρουσίασε τήν τελευταία
τῆς ΕΣΗΕΑ πρός τιμή τῆς πολωνικῆς ἀντιπρόσωπείας πού
δουλεια τοῦ Βενιάδηῑ σαράντα
ὅρισκόταν έδῶ. Να μια «διαμάχη» πού παρουσιαζει ένδιαφέἕνα ἔργα του - κυρίως νησιώτικα
ρον - αν μάλιστα έξελεχθεῖ ὅπως μερικοί πιστεύουν καί ἤδη
τοπία από If] Χίο.
διαλαλοῦν. Ὁ χρόνος θα δείξει...

«Τομές» στα ὅραὸεῖα
Τό Αῦλωναρι

καθώς καί τῆς... τσέπης μας. Εἷναι πάνω ἀπ’ ὅλα αὕτα ἕνας ὅλα-

Ὁ «Σύλλογος μελέτης τοπικῶν
προὸλημάτων περιοχῆς Αῦλωναρίου Εῦόοίας» ίδρύθηκε τό φθινόπωρο τοῦ “75 καί ἐπιδιώκει να
δραστηριοποιήσει ὅλους τούς
Αῦλωναρίτες για να ζωντανέψει

ό τόπος τους. Φέτος, κυκλοφό,ρησε ένα καλοφροντισμένο ἡμε’ ρολόγιο τοίχου’ περιλαμὸανει
ἱστορικά γεγονότα - ὅπως τή
,μάχη στα Βρυσάκια ἀπό παλιά
γκραῧούρα - μέχρι φωτογραφίες
καί κείμενα πού ἀναφέρονται στό
αίμοραγισμα τῆς μεταναστευόῆς.

6ερός καί πολύ ἰδιόμορφος νεποτισμός για να μήν ποῦμε συσκοτυσμός πού καλλιεργεῖ «πλαστές»
καλλιτεχνικές άξίες. Αὐτοῦ τοῦ
εἴδους ὁ νεποτισμός πού 6ρίσκεται τώρα σέ μιά μεγάλη ἒξαρση
δέν ἀφορᾶ μοναχά μερικούς κριτικούς τέχνης καί ἰδιοκτῆτες γκαλερί. Καλλιεργεῐται κι ἀπό πολλούς «μεγαλοαοτούς» πού έχουν
πάρει, δυστυχῶς, στα σοὸαρά τόν
ρόλρ τοῦ μαικήνα, τώρα δέ, τελευταῖα προκαλεῐ ἀκόμα καί
ὑπουργικές παρεμὸασεις...

Τό μηνιαῐο περιοδικό «Τομές» μὲ
τό τεῦχος Γεναρη 1977, ἀφιερωμένο στόν Κορνήλιο Καστοριαδη,
μπῆκε στόν τρίτα χρόνο τῆς έκδοσής του. Μέ τήν εὐκαιρία αῦτη
ό διευθυντής τοῦ περιοδικοῡ Δη-

μήτρης Δούκαρης ἀνήγγειλε τήν
καθιέρωση τῶν ἐτήσιων ὅραόείων
«Ρίοιίπ» για ποίηση, πεζογραφία
καί δοκίμιο, πού θα απονέμονται

ἀπό τόν ποιητή Τακη Ἀντωνίου,
Αῦτά ὅλα ἀναγγέλθηκαν στή δεξίωση πού έγινε στό ξενοδοχεῑο
«Ἀμαλία» στίς 31-1-77.

Βιοτέχνες
Λαίκῆς Τέχνης

Ἀχρηστογραφίες
“ Τοῦ Γ, Λιακσὺτσου

Μέ τόν τίτλο· «ἀχρηστογραφίες» ἦ «μανιφέστο κόντρα στό
περιεχόμενα τῆς τέχνης στίς ἀθηναϊκές Ῥιαλερί» ὀργανώθηκε μιά
έκθεση - έκδήλωση στήν Αἵθουσα
Γιαννη Σταθᾱ. Παρακινημένος κι
ἀπό μιαν ἔρευνα - διαπίστωση
πού έγινε στό «ANTI» (Τεῦχος
62, 8 Γεναρη 1977) ό καλλιτεχνικός διευθυντής τῆς Αἶθουσας
ἐπισημαίνει τούς κινδύνους ἀπό
τόν κατι περισσότερο ἀπό ὑπερθολικό ἀριθμό τῶν ἐκθέσεων πού
όργανωθήκανε φέτος στίς γκαλερί τῶν Ἀθηνῶν. Ἕνας ἀπό
τούς μεγαλύτερους κινδύνους
έδώ δέν εἶναι μονάχα ἡ δίχως
ἄλλο σκόπιμη, τίς περισσότερες
φορές, ἀποπλάνηση καί παραπλανηση τοῦ αἰσθητικοῦ μσς κριτήριου, τοῦ ὀπιικοῦ μας πεδίου,
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σχολές

λαικῆς τέχνης.
- Μέ διάφορες ἐκδηλώαεις -, ἐκθέσεις, διαλέξεις, προδολές - θά
δείξουνε τή σημερινή θέση ἀλλα
καί τίς προοπτικές τῆς σωστής
λαῖκῆς καλλιτεχνικῆς χειροτε-

Ἀπό τήν ἀνάγκη ν’ ἀντιμετώπιστοῦν συνολικα καί πιό ἀποτελεσματικα τά ποικίλα προὸλήματα πού ἀντιμετωπίζει ξεχωρι,στα ό καθε, ὅιοτέχνης δημιουργήθηκε τό Δεκέμ6ρη τοῦ ’75 ἀπό
μέλη τῆς Ἑνώσεως Βιοτεχνῶν
Λαϊκῆς Τέχνης ὁ «Συνεταιρισμός
Καλλιτεχνῶν-Βιοτεχνῶν», (“Αμαλίας 56. Ἀθήνα.) Ὀ συνεταιρισμός καλύπτει ὅλους τούς κλαδους σχεδόν τῆς καλλιτεχνικῆς
ὅιοτεχνίας καί ἔχει σκοπό «τή
συστηματική
προώθησή
τους
στήν ἐσωτερική καί ἐξωτερική
ἀγορά».
Για τό σκοπό αῦτό σκοπεύει,
ν ὅπως μας πληροφορεῖῑ
-Νά δημιουργήσει πρατήρια καί

-

"

Γιά τά μέλη τοῦ Συνεταιρισμοῦ
θα ὀργανωθοῦν εἰδικα έπιμορφωτικά σεμινάρια καί είδικές
προὸολές, για νά έρθουν o‘
έπαφή μέ τή σύγχρονη εὺρωπαϊκή
λαϊκή χειροτεχνία καί τίς καλλιτεχνικές τάσεις, μά κυρίως γιά να
,γνωρίσουν ὑπεύθυνα τήν έλληνική

πσλιτιστική

- κληρονομια.

πού θα πρέπει μέ καθε τρόπο νά
ουντηρήσουν καί ὅελτιιίισουν.

ΕΡΤ; παράδοση καί
λογοκρισία
Τό 1956 μέ κυθερνητική ἀπό,φαση απαγορευόταν στό Ε.1.Ρ. ἦί
ἐκτέλεαη τῆς κρητικῆς μουσικῆς
ἀπό λαίκούς όργανοπαῐκτες -ί
διολιστές. Τό μέτρο αὐτό καταργήθηκε τό 1958 καί τό 1959 ξανατέθηκε σέ ῑσχύ. Παρα τίς ἀντιδράσεις, τό 1961 έπικυρώνεταιυὴ
ἀπαγόρευση μέ τήν ὑπ’ ἀρ(
Α)5519)Γ.Γ.)28 17)61 ἀπόφαση
τοῦ E.1.P. Στήν ἀπόφαση αὐτή
ἀντιδικεῖ ὁ ραδιοφωνικός σταμ-

θμός Χανίων μέ τήν ὑπ’ άριᾷὶ
2050)]2-9-61 ιιῖτηοή του, χωρίς
ὅμως ἀποτέλεσμα, ἀφοῦ καί ἡ ὑπ’]
αριθμ.
Λ)62ι3)1“.Γ.
12-10-611

άπόι1αση τοῦ E.1.P. εἶναι κατη-ι
γορηματικά απαγορευτική, για,
τήν έκτέλεση τῆς κρητικῆς μουσικῆς ἀπό λαίκούς ὅιολιστές.

Τό μέτρο αῦτό ἰσχύει μέχρι καί
σήμερα, καί μάλιστα, ὅπως οημειώνει ὁ γνωστός καλλιτέχνης1
τῆς κρητικῆς μουσικῆς Κ(ι)νσταν-’
τίνος Παπαδακης ἦ «Ναύτης» σιξι
ἐπιστολή του πού ἔστειλε στήνΙ
κυόέρνηση, τούς ὃουλευτές, τό
νομαρχη καί τό δήμαρχο Χανίωγ1
καίδημοσιεύεται στῆν ἐφημερίδαῖ
«Ἀλήθεια», νεώτερη διαταγή
στίς ἀρχές Αὐγούστου '76 ὑπενθύμισε τήν (“ιπαγόρευση.
Για τή δικαίωση τῶν απόψεών“
του. ὁ κρητικός καλλιτέχνης κανει μιά ίστορική αναδρομή ὑποστηρίξαντας ὅτι τό ὄιολί κι ὅχι ,ἡ

λύρα (ἤ ΡΕΜΠΕΚ, ὅπως εἶναι ἡ
πραγματική της ὀνομασία) ἀποτελεῖ τό γνήσια ὅργανο έκφρασης,Ι
τῆς κρητικῆς μουσικῆς.
”
Πάντως, σά μέσο έκφρασης είναι ἀπομοιωμένο ἀπό τούς λαίκούς ὁργανοπαίκτες· ἡ «τεχνικὴ».
τους δέν ’έχει ὃέὸαια τίποτα νά
διεκδικήσει ἀπό τούς ὅιρτουόῑ-’
ζους τῆς έντεχνης μουσικῆς ε’.
ἀλλά στα κρητικά πανηγύρια έχει
πάντα τή θέση του μαζί μέ τό
λαοῦτο καί τή λύρα. Γιατί ὅχι καίνοτήν EPT; Θά λογοκρίνεται τώρα
καί 1'] μουσική μας παραδοση;

οεικσστικα·
Τῆς

Ντόρας

’ ῥᾴω-Ε

”Ηλιοπούλου - Ρογκάν

'0 Γιάννης Μότσιος
σπάνιά σέ συνέπεια συγκρότησή
γιά δυὸ ποιητικές
mg ἀπό τήν καλλιτέχνιδα ὅσο κι
συλλογές τοῡ
οἱ ανεξάντλητες σέ ἀριθμό δυναΠ. Κουθελάκη
τότητες κι έφαρμογές της α’ ὅλες
Δυό κάινούριες ποιητικές συλτίς κλίμακες καί τίς διαστάσεις.
λογές ἧρθαν να μας δώσουν τή
Ἡ θεώρηση αὐτή θεμελιώνεται
’ πάνω στήν ἀρχή ὅτι πίσω ἀπό
χαρά τῆς σίγουρης γραφῆς καί
τῆς ἀνάκουστης φωνῆς - ἀπαραίἕνα έργο τέχνης, πέρα ἀπό τήν
Ἡ γλύπτρια Νάυσικα Πάστρα,
τητες προῦποθέσεις τῆς ὅποιας
ἰδέα, ὑπάρχει καί μίά μέθοδος.
πού ζεῖ κι ἐργάζεται στό Πάρίσι,
ἐπιτυχίας ατόν τομέα τῆς τέχνης.
Ἡ τελευταία ὑλοποιεῖται μέσ’
παρουσιάζει για πρώτη φορά
Ἐχουμε ὑπόψη μάς «Τά μεταγωἀπό τίς συνεχεῖς κι έπάλληλες
στήν Ἐλλάδα - μέσ’ ἀπό σχέδιά
γικά σύρουν τόν ὅλεθρο» καί τήν
ἀναλύσεις καί συνθέσεις σ’- ἕνα
καί τρισδιάστάτες έφαρμογές «Περισυλλογή» τοῦ Πανάγιώτη
ένεργειάκό καί δυναμικό, στήν
τή θεωρία της. Σ’ αὐτή ὃάσίζει
Κουδελάκη. Ἐντελῶς καινούρια
τελευταία του φαση, σύστημα,
ἀπό τό 1968 καί πέρα ὅλη τή
λυρικά κομμάτια περιέχει ἡ τεθεμελιωμένο σέ μιαν αρχικα δυαδουλειά της. “Οπωσδήποτε ἐνδειλευταία ποιητική συλλογή, ένῶ ἡ
δική σχέση, μέ ἀποκλειστική
κτικότάτο στοιχεῖα για τήν οὐπρώτη, έξαντλημένη ἀπό καιρό,
δάσητό τετράγωνο καί τόν κύσιάστική συμθολή τῆς γλύπτριάς
κλο. Εἰδικότερα τό σύστημα άῦτό . κυκλοφορεῖ σέ δεύτερη καί θεωστό χῶρο τῶν μέ ἑννοιολογική
ρημένη έκδοση, Πραγματι, σι’ένεργοποιεῖτάι μέσ’ ἀπό τίς ὑποὑπόστάση ούγχρονων ρευματων
γουρη ἡ γραφήῑ ἔμεινε πίσω τό
ταγμένες στή σύγχρονη λογική
τῆς τέχνης εἶναι τό ὅτι ἡ πρώτη
λαφρύ χτύπημά τῶν φτερῶν τῆς
σχέσεις, πάράγωγο τῶν ὁποίων
στό διεθνή ατίὸο παρουσίαση τῆς
μούσας. Πίσω απόμεινε καί ἠόαεἶναι τό σύνεκτρον; μονάδαμεθόδου της έγινε τό Νοέμδρη
ριά δουλειά τοῦ μεταλλείου ἀπ’
κλειδί τοῦ συστήματος. Μέ γνώὅπου μέ χέριά γυμνά .- μέ μόνο
μονα τό σύνεκτρον καί τίς απεέργαλεῐσ τά νύχια — έὸγαλε μια
ριόριστες σέ δυναμισμό σχέσεις
μιά τίς λέξεις του 6 ποιητής καί
του μέ τό τετράγωνα καί τόν κύτίς έδαλε στή σειρα, ὅπως 6 λοκλα, ἡ Πάστρα προχωρεῖ σέ τρισχαγός τούς στρατιῶτες του·. οἱ
διάστάτες καί μεγάλες σέ κλίὁμάδες έφτιάξάν τῆ διμοιρία, οἱ
μακα έφαρμογές - ὅπως στήν
διμοιρίες τό λόχο, κι 6 ’λόχος τόν
περίπτωση τοῦ Ἐθνικοῦ Λυκείου
ποητικό λόγο πού χώρεσε στίς
τοῦ Μιρεπουα - καθώς καί σέ
σελίδες τῶν δύο ὅιόλίων. Ἀναμιά. διαρκῶς διεξοδικότερη, ἀνίκουστη τήν εἴπάμε τή φωνή τοῦ
χνευση τῶν δυνατοτήτων πού
Πανάγιώτη
Κουὸελάκη.
Καί
τροφοδοτοῦνται άκατάπαυστα κι
πράγματι ἀνάκουστη ἦ πρωτααλυσιδωτά ,ἀπ’ αῦτές.
κουστη εἶναι, καθώς καί τοῦ καθε
Μέσ’ ἀπό τή θεώρησή της ἡ
ποιητῆ; ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει
γλύπτρια πετυχάίνει μια πολυκαί ”τή δική του, ξεχωριστή
διάοτατη χρυσή τομή. Κατ’ αργλώσσά πού δέν μοιάζει μέ τίς
χήν, έξάσφαλίζοντας στή μέθοδό
λαλιές τῶν αλλων κι ας χρησιμοτης τή δυνατότητα ένάλλάκτικῶν
ποιεῖ τίς ίδιες σχεδόν λέξεις - ἀλκι «έλάστικῶν» λύσεων ἀποφεύλάζει τήν «κατατάξῃ», τήν εἰδική
γει τήν παγίδα ένός άρτηριοἀπόχρωση τῆς «στολῆς»,.τό κάοκληρωτικά διάρθρωμένου συστήματος, πού θά κατέληγε ἀργά · πως ἀλλιώτικο «ὃάδισμα» πού
συχνά περνάει. σέ χορό για νά ξάἡ γρήγορα σι κάποιο ὰὸιὲεοὸο,
νάγυρίσει πάλι στό «περπάτημά».
, “-Α-κόμά τό σύστημα αῦτό ἐναρμοΜά ἡ καλύτερη παρουσίαση ἑνός
νισμένο πέρα για πέρα μέ τή γεποιητῆ δέν εἶναι άλλη ἀπό τήν
νικότερη έννοιολογική θεώρηση
προτροπή πρός τόν ἀναγνώατη μέ
τῆς τέχνης τροφοδοτεῖ στα πλάίτή θερμή παράκληση νά διάόασει
σια τῆς τελευταίας μερικές ἀπό
τοῦ ’76, στῆ γνωστή γιά τό ρόλο
6 ἴδιος τό έργο. Καί μάλιστα, ὅχι
τίς πιό ὑποόλητικές της έφαρμοτης στήν πρωτοποριακή τέχνη
σέ ώρες ἀχαμνές, θέλω να πῶ,
γες.
,
παρισινή γκαλερί τῆς Ντενίζ Ρεαἴφνης, στή σταση τοῦ λεωφόΚοντολογῆς, ἐδῶ, δέν πρόκεινέ, καί προκάλεσε τά θετικά σχόρείου, νά πάρατας καθε λεφτό
ται ἁπλῶς καί μόνο γιά “ένα έργο
λια τῶν εἰδικῶν. Στήν τωρινή
τόν ποιητή καί μέσα σου να
πού ἡ Πάστρα έτυχε να δημιουρπαρουσίαση τῆς δουλειᾱς mg 016
μουρμουείζεις.
νευριάζοντας
γήσει στό διάστημά τῆς στάδια«Δεσμό» ὃλέπουμε 21 σχέδιά μέ
κιόλάςῖ τόσα πέρασαν καί τό
δρομίας της. Ἡ μέθοδος τῆς καλμολύὸι καί περί τά 14 γλυπτά
δικό μου δέ λέει νά φανεῖ ἀκόμαέ
λιτέχνιδας πολιτογραφημένη σαν
(ἀλουμίνιο). Στά ἑπτά ἀπ’ αὐτα
νΑ, τόγ’...κτλ Ὁ ποιητής, ό πεζο»
μιά οῠσιαστική προσφορά στή
ὑλοποιοῦνται σχέσεις ἀπό τίς
σύγχρονη τέχνη ἀποτελεῖ ένα “ γραφος, 6 μουσικοσυνθέτης, 6
τρεῖς ὅάσικές συντεταγμένες τῆς
ζωγράφος έσκυψε ὧρες πολλές
ἐ’ργο ζωῆςθεώρησής της - σ-ύνεκτρον, κύπάνω στό ἆσπρο χάρτί μέ τό μοκλος, τετράγωνα - καί ἑπτά, μιλύδι στό χέρα κοπίάσε, πόνεσε,
κρότερα σέ διαστάσεις, μονωμένα
ἀποκάρδιώθηκε. χάρη-κε, κυνησύνεκτρα.
γώντάς τό ὅραμα, τήν καλλιτεχνική εἰκόνα, νά μπάσει τή λέξη
Πρόκειται για μιά ὁλοκλήρωσ· ἕνα δικό του χορό, τή νότα
μένη θεώρηση πού τήν αύθεντιμέσα 0‘ ένά πλαίσιο μουσικό πού
κότητά καί τήν πολυδυνάμικόμόνο ἐκεῖνος ξεχώρισε, τό χρῶμα
τητα της τήν ἐγγυῶνται τόσο ἡ

Σύνεκτρον
Κύκλος

Τετράγωνο

μέσα σέ μιά σύνθεση πού μαυλοῦσε καί θίτσιζε μόνο τή δική
του αἰσθαντικότητα. Ἔδωσε τίς
πιό κάλές του στιγμές, ὧρες, μέ-.
ρες - μᾶς έδωσε τήν «ἁγία γραφή» τῆς ψυχῆς του, τόν άφαντο
καί παρθενικό κόσμο του σέ στιγμές άῦτεπίγνωσης καί ἐξομολόγησης, τόν πλοῦτο τῆς καλλιτεχνικῆς του φαντασίας, μεστῆς
ἀπό αἰσθήματα, σκέψεις, προ6ληματισμούς, μηνύματα. Θέλει
κούραση, καί έπιμονή, καί γνώση
γιά νά μπορέσεις να περάσεις
τούς δρόμους πού πῆρε ἡ σκέψη
καί τό αἴσθημά στήν τέχνη. Κι ἀν
μπορέσεις ἦ πιό σωσταῑ δέ θά
μπορέσεις - μέ τήν πρώτη ανάγνωσηῑ καθε φορά καί κάινούριες
λέξεις ἤ συνδυασμοί θα χτυποῦν
μέ μεγάλύτερη σημασία στό αῦτί
σοῦ’ καθε φορά καί θά προχωρεῖς πιό πέρα, πρός τό ὅάθος καί
τό πλάτος τῆς ποιητικῆς φωνῆς...
Ἀλλιῶς μήν ταλάιπωρεῖς τόν
ποιητή, ἀναγκάζοντας τον να σοῦ
μιλήσει, ἐφ’ ὅσον ἀλλα έχεις στό
νοῦ σου ἦ δέν έχεις τίποτα καί
προτιμάς τήν ἀοριστία.
«Νύχτα δραπέτευσαί σκίζοντας( τίς έπιταγές( μέ τα φτηνά
ποσοοτάί γυρεύοντας πάντα(
ἐθέλοντές( για τά φουρνέλάί τῆς
νιότηςΙ ρυμουλκιίιντάς( τραγούδιαί ,τού πέσανε( στό χαράκωμα /
ἀνάσκαμμένα / ἀπ’ τό τρακτέρ
...»
”H ἀκόμάῑ
«Πληρώνω / για τή ὅάρκα /
πού ἄνοιξε πάνια / καί τήν κάταπιε / τό πέλαγος / 16 φαρο / πού
ἀποκοιμήθηκεί στήν ταραχή( καί
τόν πίδακα( πού δέν ἀξιώθηκεί
νά σηκωθεῐί Πληρώνωί για τούς
δειλούς( μπρός στόν ανακριτήί
πού φανερώνουν τά μελλούμενα...»

Τό κυνήγημα τῆς λέξης καί τῆς

ποιητικῆς εἰκόνας - εἶναι ἡ δύναμη καί ἀδυναμία τοῦ Παναγιώϊη“ Κουόελάκη, δηλαδή να
ἀπομονωθεῖ. “H ὅποια ἀνακαλυψη ἢ ἀποκαλυψη στήν τέχνη
πρέπει νά ”νάι, καί μιά χειρονομία
πού άποόλέπει στήν έκπλήρωση
ἑνός καποιου σκοποῦ ~ στό ξετύλιγμά τοῦ θέμάτος, στήν ὑπογράμμιση μιᾶς ἰδέας, μιᾶς σκέψης, ένός αἰσθήματος, μιάς νουθεσίας. Κι 6 καπνός τῆς μπαρούmg μοσκοὸολάει ἀνακούφιση.
ὅταν ὅλέπεις να τρώει τά μοῦτρσ
του ὁ λαγός πού σέ πάίδεψε, ὅταν
κατάγῆς μουγκρίζει τό θεριό,
ὅταν πετυχαίνεις τό στόχο σου.

Στα περισσότερά λυρικά του
κομμάτια 6 Πανάγιώτης K01165λάκης τόν πετυχαίνει τό στόχο
του.
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ΡΟΜΠΕΡ ΦΛΑΣΕΡΙΕΡ

Ό Ἔρωτας στήν ’“Αρχαίά Ἑλλάδα. (μεταφρ. Ἀνδρέα Καραντώ-

“Ὀλγας Βότση, ποίηση πού δέν
ἔχουν ἀνιχνευθεῐ τά ὅρια της καί
πού ἔχει ἄδικά παράσιωπηθεῖ.

1’ίὲιδόσεις «Παπαδήμα». Ἀθήνα

ἀταμικοῦ ψυχισμοῦ, Ἡ γραφή
τοῦ Φ. Μούλιου, εὑρημάτική, εἶναι ὀργανωμένη σάν ἐσωτερικός
μανόλούος τῶν προδληματικῶν
προσώπων του, μέ πάραχωρήσεις
ἄλλοτε στή ρεαλιστική ἀπεικόνιση 111 ἄλλοτε σέ φαντάστικές
ῦπερόάσεις. Ἐπενδύετάι, ὅμως,
πάντα ἀπό μιά σάρκάστική διάθεση, σαν ἀπάντηση 1.111011011511τική 0‘ 6,11 τείνει νά καταστρατηγήσει τήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία.

ἐπαναστάτικών κινημάτων τῆς Σ.

’Ἐνωσης τοῦ ’17 καί τοῦ Μπέλα
Κούν, ὅπως κάί’στόν Ἱσπάνικό
ἐμφύλια πόλεμο, στόν ὁποῖα συμμετεῖχε ένεργά. “Ο συγγραφέας
(1886-1967), μέ τή γλαφυρὴ του
ἀφήγηση προσφέρει ταυτόχρονα
καί στοιχεῖά ντοκουμέντα για τίς
πρῶτες δεκαετίες τοῦ αἰώνα μάς,
ἀναφορικὰ μέ τόν χῶρο τῆς M5σευρώπης καί, ἰδιαίτερά, τῆς πατρίδας του Οὑγγάρίάς.
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ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΑΝΘΗ.· ΓνωριὉ Γάλλος ἀρχαιοελληνιστής
μιές (φιλολογικὰ πορτραῐτα) καί
ἐξετάζει τό ἐρωτικά φαινόμενα
Κεφάλαια τῆς νεοελληνικῆς λοἀπό τήν ἐποχή τοῦὉμὴρου ὥς
γατεχνίας ε’κὸ. « Xιωτέλλης» 1976,
τούς αλεξάνδριναύς χρόνους. Οί
ἀντιλήψεις τῶν ἀρχαίων ἙλλήὉ Μ. Περάνθης, ἰδιάίτερά
νων για τόν Ἔρωτα·ἐξετάζονται
γνωστός ἀπό τίς μυθιστορημάτιεξελικτικά στα ἀκόλουθα κεφακές του 6ιογράφίες κάί τίς ἐπιμέ-.
10111: “Ὀμηρος. Ἡ Μυθολογία. “Ο
λειες ἁπάντων νεαελλήνων συγἙλληνικός Ἔρως (πάιδεράστία).
γραφέων (Κάόάφηζ, ΠάπαδιαΪΟ Γαμος καί ἡ Οίκογένεια. Of
μάντης
Μηταάκης,
Μαόίλης,
Ἑταῖρες. Οἱ θεωρητικαί τοῦ
Κρυστάλλης) εἶναι ταυτόχρονα
Ἔρωτα. ‘O μυθιστορημάτικός
καί πεζαγραφος (Τό χρῶμα τῆς
Ἔρωτας.
θαλάσσάςζ 1963) πού ἐντασσετάι
Σέ ἐκτεταμένα ἐπίλογο, 6
στόν χῶρο τῆς λυρικῆς καί νάμετάφράστής, μέ 6ἀση καί κριτὴτουράλιστικῆς ἡθογράφίάς. Τά
ριά τοῦ Φλάσεριέρ, ἐξετάζει τόν
δυό 616110 1011, πού ἀνήκουν στή
«Ἔρωτα στή Νεοελληνική Ποίη- ’ σειρα; Μορφές καί κείμενα τῆς
ση», μέ κύρια ἐντοπισμό στό Σολογοτεχνίάς μσς, πραγματεύονται
λωμικό ἔργα καί τό Δημοτικό
ἀντίστοιχάῑ μιά σειρα νεαελλήΤράγούδι.
νων συγγραφέων τοῦ δέκάτσυ
ένατου καί εἰκοστοῦ αἰῶνα, τό
Α. r.
πρῶτα, μέ σύντομες μονογραφίες
καί μέ γενικὴ ἐπισκόπηση τοῦ έργου τους, καί τοὺς ἀναόάθμούς
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑ ΒΑΛΑΣ;

τῆς σύγχρονης ποίησης καί πεζο-

I) Σπουὸές, Ἀθήνα 1973.

γραφίάς, τό δεύτερα, ἀπό τήν
“Ἀλωση μέχρι σήμερα. Τόσο στό
πρώτα ὅσα καί στό δεύτερα 61—
6110 1011, 6 M. Περάνθης ουνάρτᾶ τήν πσλιτιστική ἐξέλιξη μέ
τούς διαμορφωτικούς μετάσχηματισμούς τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας καί προσφέρει ἐπιγραμματικές, άν καί διάκριόωμένες,
ἑρμηνεῑες για τήν κάτανόηση τῶν
προσανάτολισμῶν καί τῆς πορείας τῆς ἐντόπιάς (σέ σχέση μέ
τίς ξένες ἐπιδρασεις) γραμματολογίάς μἀς.

2) Ἀ’νέλιξη, καί

3) Μετάὸαση στό ὅρια,
Ἀθήνα 1975
4) Δῆλος,

Ἀθήνα I976.
Ἔκπληξη γιά μένα ἀποτέλεσαν
οἱ τέσσερεις ποιητικές συλλογές
τοῦ A. Γαδαλα. Ἀπό τούς στίχους του ἀπορρέει μιά ὑπάρξιάκή
γνωσισλογία, πού συμόαλλεται μέ
μια θρησκευτικῆς ὑφῆς ἐνόράση

τοῦ κόσμου καί τοῦ εἶναι. Τό
ἐπικό αντήχισμά τῆς μουσικῆς
πού παράγεται ἀπό τὴ θέάση τῶν
πραγμάτων καί τῶν καταστάσεων, δίνετσι ἀπό τόν Δ. Γ060161
σάν αναπόσπαστο μέρος τῆς ὅλης
μουσικῆς τοῦ σύμπαντος. ,Ἡ
μεταφυσική πράγματογνωσία τοῦ
ποιητῆ λειτουργεῖ μέ τρόπο αρτιο. Δανείζετάι σύμδολα ἀπό τή
σύγχρονη κοινωνικὴ θρησκευτική
στιχουργική (Ἔλιοτ) για νά τα
ἀνακλάσει σέ μιά, φαινομένικά,
αχρονική καί ατοπική κάταγράφή τοῦ ὑπάρξιακοῦ καί 1101νωνικοῦ ἀδιέξοδου τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου. Ἡ πραόληματική,
6é6010, τοῦ ποιητῆ για τήν ἄρση
αὐτοῦ τοῦ ἀδιέξοδου δέν μᾶς
6ρίσκει σύμφωνους ἀλλά οἱ 011χοι 1011 δέν παύουν νά μαρτυροῦν
μια φιλοσοφημένη σέ 6άθος φύση. Νομίζω ὅτι 6 A. Γάδαλάς
συνεχίζει τήν παράδοση τῆς θρησκευόμενης κοινωνικῆς ποίησης
τοῦ Γ. A“. Κάχριμανη, τοῦ Ν.
K011611011, τοῦ M. Μουντέ καί τῆς,
46

ΜΙΧΑΛΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ.·
Ἄγις. Πρόλογος; Στάθη Πρω-

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΠΑ ΠΑΓΙΑ ΝΝΗ.·
Ὥριμη Νιότη (Νουὸέλα), Διογένης 1974.

τάιόυ, Ἀθήνα 1976

Χρονικό κοινωνικῇς ἡθογράΠοιητικό, πολιτικό καί κοινωνικό δραμά, πού 6 μέν μῦθος του
ἀναφέρεται στή Σπάρτη τήν
ἐποχή τῆς δασιλείας τοῦ ”Αγι,
ἀλλα πού οἱ προεκτάσεις του
πρασπαθαῦν νά ἀγγίξουν μιά
προὸλημάτική γύρω ἀπό σύγχρονες καταστάσεις. Ἀπό τόν συγγραφέα ἐπιχειρεῖται μιά περιγραφή τοῦ κοινωνικοῦ χώρου τῆς

Σπάρτης, μέσα ἀπό τά λόγια τοῦ
ἴδιου τοῦ ”Αγι, ἀλλα καί μιά ἀνάλυση χαρακτήρων, πού συνθέτουν έναν πίνακα ἀνθρώπινων
τύπων, πού οἱ πράκτικές καί οἱ
διαθέσεις τους δέν διάφέρουν καί
πολύ ἀπ’ άύτές ἀντίστοιχων σύγ-

1190de νας.
ΦΕΡΕΝΤΣ MIOYNNIX: Θυει11115332]; ὄρόμος, Σύγχρονη Ἐποχή
Αὐτοὸιογράφία τοῦ Οὕγγρου
πολιτικοῦ

καί

στρατιωτικοῦ

ἡγέτη Φ. Μιούννιχ, πού κυρίως
ἀναφέρεται στήν περίοδο τῶν

φίας, πλαισιωμῇιο ἱστορικά ἀπό
τά γῆονότα τῆς Κάτοχῆς καί
παράλληλα τῆς Ἀντίστασης, σέ
μιά ἐπαρχιακή κατά τά φαινόμενα πόλη. Ἡ ἐρωτική ἱστορία
πού περιγράφει ἡ B. Πάπαγιαννη
(ἄλλα 616110 mg: Κάταχνια, διηγήματα, 1964 - Ἀνάγνωσμα πρίν
ἀπό τή δράδινή προσευχὴ, διηγήματα, 1972) ἐξελίσσεται σέ συνάλληλο ἐπίπεδα μέ τά πολεμικά
συμὸάντά τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ἡ

νουὸέλά εἶναι γράμμένη μέ τρόπο
ρεάλιστικό, μέ ουχνές έντονά λυρικές περιγράφές, καί μιαν ἀεικίνητη, σχέδόν κινημάτογράφικὴ,
ἀναπάράστάση εἰκόνων καί διαλόγων. Εὔστοχη ἡ χαρακτηρισγραφίά τῶν προσώπων, πράγμά
πού δείχνει τήν άμεση συγγένειά
6ιωμάτων καί καταγραφῆς τους
ἀπό τή συγγραφέα. Ἀρμονικὴ
δόμηση τῆς διαλεκτικῆς ἀντιπάράθεσης κοινωνικοῦ καί φυσικοῦ
χώρου καί ατομικῆς, συναίσθη-

ματικῆς ζωῆς·

κυκλοφορεῖ σέ λίγες μέρεςἸ

ΓΙΑΝ ΚΟΤΤ
ΦΑΝΗΣ M0 YA 1οΣ
Ἐνὸοσκόπηση,

ΘΕΟΦΑΓΙΑ

Πύιη 1976
Στά πέντε πεζογραφήματά αὐτοῦ τοῦ 61611011 ὁ συγγραφέας
προσφέρει τὴ δική του ἀνάγνωση
σέ σχέση μέ τό πρό6λημα τῶν ανθρώπινων ἐπαφῶν, τό καθεστώς
τῆς κοινωνικῆς ἀλλοτρίωσης, τό
αγχος καί τή μόνωση, στα ὅρια
μιᾶς σημερινῆς ἀπρόσωπης πόλης. Οί καταστάσεις ἀπό τίς
ὁποῖες περνοῦν τά πρόσωπά τῶν
κειμένων τοῦ συγγραφέα 691σκοντάι σέ ἂμεση συναρτηαη μέ
τόν χῶρο ὅπου 6ιώνουν καθημερινά,’ Ἡ ἀποξένωση καί ἡ δια-

στροφή τῆς ἀνθρώπινης φύσης,
καταστάσεις σύμφυτες μέ τά σύγχρονά ἀστικά κέντρα, ἐπενεργοῦν
στίς

κοινωνικές πρακτικές

καί

διαμορφώνουν τό ἀδιέξοδα τοῦ

δοκίμια γιά τήν αρχαίσ τρσγωδία

“Εξάντας

Αz

ἐνάλλαγή πού δέν εἶναι μόνα
ἀπόρραιά μιᾶς ἐξελικτικῆς, θα
έλεγα, πορείας τοῦ ποιητῆ, ἀλλάκάί τῶν ἀντίστοιχων, χρονικά;
ἱστορικῶν διαδικασιῶν. Καί λέω

ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑ ΝΑ
Εὐέλιιμσς Δίαιιλος ό Α ύλός

Ποίηση
Ἐκὸόσεις Κ ιὲὸρας

Τό 6ι6λίο αὐτό τοῦ γνωστοῦ
ποιητῆ ΚΛ. περιέχει έναν μεγαλα
ἀριθμό

ποιημάτων.

πού

στήν

πλειανότητα τους χαρακτηρίζονὲ
ται ἀπό τό άκατασίγαστο πάθος
τοῦ ἀνθριῖιπου να ἐκφραοτεῖ.
Κάτω ἀπ’ αῦτές τίς προῦποθέσεις, τα ποιήματα του πρέπει νά
ἐνταχθοῦν στήν κατηγορία ἐκείνη
τῶν ποιημάτων, ὅπου ἡ· ἀνάγκη
τῆς ’έκφρασης εἶναι πολύ πιό Ev—
τονη ἀπό τήν επιδιωκόμενη αίσθητικὴ τους πραγμάτωσῆ, ἀγγίζοντας τά ὅρια τοῦ ςιῦτοσκοπαῦ.
Μνῆμες παλιές, συγκαιρινές, έμπειρίες, καταστάσεις, συγκινήσεις

πῶς εἶναι ἀξιοσημείωτη αὐτή ἡ
ἐναλλαγή, γιατί γίνεται ἀπολύτως
φυσιολογικά καί άὸίάστα, κατι
σάν τήν πορεία ἑνός φυτοῦ, κι

πάνω σέ θέματα πού ἡ ἱστορία
ἔχει συνειδητα καί ,μέ ἀντιδράστικές προθέσεις διαστρεὸλώσει,
ὅπως αὐτό τῆς κυριαρχίας τῶν
λευκῶν σέ 6αρος τῶν Ἰνδιανων
τῆς Ἀμερικῆς,. τῆς ἠθικῆς -ῦπόὲτῶν, κ.λπ.

Π.Κ.Α.

συχνά στήν ποίηση τοῦ καιροῦ
μας, ὅπου τά πάντα ἐκδιάζονται
θαρρεῖς ἀπό λογῆς σκοπιμότητες
καί ἐπιδιώξεις.

ΜΠΑ ΜΠΗ Γ. ΓΚΟΛΕΜΑ.· Νεκρή Πολιτεία Ἀθήνα 1976.

Μυθιστόρημα

Σύγχρονη Ἐποχή

,

Ποίηση ρεαλιστική καί μέ έντανο τό στοιχεῖο.τῆς,πολιτικῆς
στράτευσης εῖναι αὐτή τοῦ Μ.
Γκολέμα. Οἱ στίχοι του, άν καί
χρειάζονται περισσότερη έπεξεργασίά, δείχνουν μιά συνειδητή
ρωμαλέα ἀντιμετώπιση κι ’έναν
ὅάθύ ὀδυνηρό άίσθησιασμό ἀπέναντι στήν ἀνθρώπινη κατασταση. Τό ἰδεαλογικό ὅραμα ταῦ
ποιητῆ τόν κάνει v' αντιστέκετάι
στίς ἐπιδουλές τῆς άύταρχικότητας τῆς ἐξουσίας, πού ἐκδηλώνεται μέ τίς συγκεκριμένες πρακτικές της (ἐξορίες, φύλακές, δασανισμούς) καί ν’ ἀνακάλύπτει τήν
ἐλπίδα ἐκεῖ ὅπου ἡ σωματικὴ του
κατασταση τείνει να τοῦ λυγίσει
τό ἡθικό. Μέσα ἀπό τό ποίημα,
τό ἀφιερωμένο στόν Νερούδα ἤ
ἀπό κεῖνο πού ἀφιερώνει στῆν
κράτούμενη γυναῖκα του, ό M.
Γκαλέμάς ἀπωθεῖ τήν παράσταοη

Ἡ γνωστὴ συγγραφεύς . Ell,
στό νέα της μυθιστόρημά, προσζονται πληθωρικα καί ἀνεπιτήπαθεῖ νά ἐμπλέξει κατά τρόπο
μυθιστορημάτικό, τό ὅάσικό της
δευτα, μέ λέξεις καί φράσεις πού
μύθο μέ ὅλα τα τραγικά συμποικίλουν, ἀνάλογα με’ τό τί θέ6άντά τῆς πολύ τελευταίας μσς
λουν νά ἐκφρασουν.
ἱστορίας, ἀπό τό Δεκέμ6ρη τοῦ
’44 καί μέχρι τήν πτώση τῆς διΕΡΣΗΣ /I ΕΓΚΕ
κτατορίας. Μέ γλώσσα απλή,
Ραγιάδες
, στέρεα δομημένη καί μέ ὅλα
Σιίγχρσιιη Ἐποχή
ἐκεῖνά τά στοιχεῖά πού τεκμηριώνουν θεμάτικά καί ἱστορικά Eva
Φαίνεται πως θά περάσει
μυθιστόρημα μέ ίστορικές προθέἀκόμη πολύς καιρός, ὥσπου να
σεις, τό διὸλίο τῆς E. Π. έχει τεκαταλαγιάσει ἡ μνήμη μσς. ἡ ὅλα
λικά πολλα ἀπό τά προσόντα πού
πληγές καί χωοίς ὅοια γύρω ἀπό
κανοῦν Eva ἱστορικό μυθιστότα δεινά τῆς ἐσταετίας και ιδίιις)
ρημα εὐπρόσδεκτο.
’ἡ μνήμη μιις τοῦ Πολυτεχνείου.
Td δι’δλία κι οἰ ἀιεπαλληλες
τῆς «Νεκρῆς Πολιτείας» (μιιις
(ιιαηορές ο (ιῦτό τό διάστημα
ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΟΥΔΗ
Πολιτείας σέ κατασταση παλιο.)της σῦγχρονής μσς ἱστορίας, δέν
Ἡ παρειά
“
κίάς) καί προσμένει ν’ ἀντικρίοιῚ
κανοῦν (”ιλλο παρα να έπιὸεόαιώἈθήνα, 1976
τό ὅραμα μιᾶς φύσης ἐλεύθερης
νουν αὐτή Ιιιας τή διαπίστωση. Τό
καί γεμάτης φῶς.
Πρόκειτάι για μιαν 501091111]
ζήτημα λοιπόν στίς περιπτώσεις
«Κι αν. ὅλα γύρω τουίφανοι·ν
ἀφήγηση, 6ασισμένη σέ““ζωντανές
(ιῦτές εἶναι να διαπιστωθεῖ καί τό
πιό
σκατεινάίκι ἀπ’ τό ὅαθῦ της.
προφορικέ
ς
μαρτυρίες
Φωκιανῶν
κατά πόσο παρόμοιες προσπανύχτας τό σκοταδιίμὴ φοὸηθεῖ; "
πού σώθηκάν ἀπό τήν αἰχμάλωθειες ’έκφρασης αὐτῶν τῶν γεγοδίνε ὁλάκερη Eva φῶςίμιά ,ζωσίά ἤ τή σφαγή μετα τὴ Μικρανότων μπαροῦν νά σταθοῦν, όχι
γραφια
τοῦ κόσμου»
σιατική
καταστροφή
τοῦ
’22.
Τό
μόνο σαν Eva; απλός ἱστορικός
ῦλικό ὅλων αὐτῶν τῶν μάρτυλόγος ἥ σάν δημαγωγική πρόθεΣτό δρόμο τῆς σοσιαλιστική,ριῶν, ό συγγραφέας κατάφερε μέ
ση, ἦ, τέλος, σάν προσπάθεια καὁλακλήριυσης (Τό Συμόούλια ()1πολλὴν
ἀγάπη
καί
πόνο
να
τό
λυψης τῆς δικῆς μας μετριότητας
κονομικῆς Ἀλληλοὸαηθειάς τιῐιιι
συγκροτήσει έτσι, ὥστε τό όιὸλίο
κάτω ἀπό τόν ἴσκιο τῶν τραγικῶν
Σοσιαλιστικῶν Χωρῶν)’ Σύγτου νά ξεφεύγει ἀπό τάστενά
γεγονότων. Καί μέ 6ἀση αῦτές τίς
χρανη Ἐποχή 1976.
ὅρια μιᾶς ἁπλῆς αφὴγησης πράσκέψεις, τό ὅιὸλίο τῆς E.A.. μάγματικῶν γεγονότων καί περικρια ἀπό καθε λογῆς μεγαλοστόΠρόκειτάι για μιά συλλογή ἀρστάτικῶν καί να μπορεῖ κανείς νά
1ιία, έπίδειξη, μέ λόγα ἀρτιωμένο
θρων, πού ἀνάλύουν τίς οἰκονοτό ἐντάξει στό χῶρο τῆς ἱστοριπεζογραφικα καί μέ έντονες
μικές σχέσεις συνεργασίας, ἀνιίκῆς λογοτεχνίας.
’ μεσα στὴν Σ. “Ἐνωση καί τίς ο,
ποιητικές κατάὸαλές, μέ μια διάχῶρες τῆς κεντρικῆς καί νοτιοαχυτη εὐαισθησία καί γνήσια πίκρα, μπορεῖ ἀὸίαστα νά τοποθενάτολικῆς Εὐρώπης. Οί σχέσεις
ΦΙΛΙΠ Κ. ΝΤΙΚ
άῠτές ἀπό διμερεῖς πού ἧσαιΙ
τηθεῖ στα καλύτερά ὂιδλία αὐτοῦ
Tag-"[61 μέσα στό χῶρο καί στό
κατά τό διάστημά 1945-1949 ἤδη
τοῦ εἴδους.
χρόνο
ἀναπτύσσοντάι σέ πολυμερῆ 6αἘκὸόσεις Ἀντίκοσμοι
ση, πράγμα πού συντείνει στι’1
ΣΠ YPO Y ΣΑΡΡΗ
σύσφιξη καί στήν ἀποτελεσματι- ·
Τό 6ι6λίο αὐτό τοῦ Φ.Κ,Ν., τοῦ
Ἠ Ἑλένη στά δωμάτια
κότερη συνεργασία τους στόν οῖσημάντικότερου συγγραφέα έρτοῦ Ὁχτώόρη
κονομικοτεχνικό
τομέά
καί
γων ἐπιστημονικῇς φαντασίας
Διογένης, Ἀθήνα, 1976
παράλληλά στήν άνοδο τοῦ 610σήμερα, γράμμένο τό 1960, ξετικοῦ τους ἐπιπέδου καί στήν αῖ·Τό ποιητικό αὐτό ὅιόλίο τοῦ Σ.
περναει κατά πολύ τά συνηθιξηση τῆς πάράγωγικότητας τῆς
Σ. εἶναι χωρισμένο σέ πέντε συνσμένα πλαίσια τῶν ὅιὸλίων αὐτοῦ
ἐργασίας. Ἡ μελέτη τῆς λειτουρολικά θεματικές ἑνότητες, καί τα
τοῦ εἴδους, καί μπορεῖ θαυμάσια
γίας
τοῦ
Συμδουλίαυ
Oiποιήματα πού τίς ἀπαρτίζουν
νά θεωρηθεῖ σαν Eva ἐπίτευγμα
κονομικῆς
καλύπτουν περίπου μιά δεκιῑιετίά . τῆς σύγχρονης λογοτεχνίας. Αὐτό
Ἀλληλοὸοὴθεισιςι
(Σ.Ο.Α.), πέρά ᾁπό τή σημασία
πού ἐπιδιώκει ὁ Φ.Κ.Ν. δέν εἶναι
(l963-1974). Ἐκεῖνο πού ἀξίζει
πού ἔχει για τίς χῶρες-μέλη του,
τόν κόπο νά σημειιίισει κανείς είEva; ἀνώδυνος, προκατασκευάἐνδιάφέρει καί τίς ῦπόλοιπες χῶναι ἡ πραγματικα ἐνδιαφέρουσα
σμένος κι ἐλαφρύς ἐρεθισμός τῆς
ρες στόν ὅσθμό πού διαρθρώνονφαντασίας τοῦ ἀναγνώστη, ἀλλα
6αθ1ιιαία ὲναλλιῑιγὴ τοῦ ὕφους
ται καί σχεδιάζονται οἱ ἀνταλλάτου, ἀπό τήν ἀρχή πρός τό τέλος,
να τόν πραὸλημάτίσει αὐσιαοτικά
καί συναισθήματα. ὅλα ἐκφρά-

’ΧΡΗΣΤΘΥ Λ.·ΡΟΖΑΚΗ.’ Τό Δίκαιο τῆς θαλάσσας καί ἡ διαμόρφωσή του ἀπό τίς διεκδικήσεις
τῶν παράκτιων κρατῶν. Ἐκδόσεις «Παπαζήση», 1976

στάσης τῶν γενναίων. ἐξερευνηῇ

αὑτό εἶναι κατι πού δέ συμὸαίνει

ΕΦΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ
Καταχτημένη Χώρα

γές τους στό ἐμπορικό καί τεχνικό ἐπίπεδα.

Τό «Δίκαια τῆς Θαλασσας»
τοῦ Χρὴστου Λ. Ροζάκη ἀναλύει,
χρησιμοποιώντας
πρόσφατα
στοιχεῖά καί πηγές, τούς ἀνάπρασάνάτολισμούς πού Ιέγιναν στίς
διεθνεῑς σχέσεις σχετικα μέ τῆ
ρύθμιση τῆς ἐκμεταλλευσης τοῦ
θαλάσσιου καί ὑποθαλάσσιου
πλούτου. Ἡ ὀπτικὴ του δέν περιορίζετάι στὴν καταγραφή καί τήν
ὲρμηνείά τῶν νομικῶν κανόνων
πού,θεσπίστηκαν ἀλλά προχωρεῖ
καί στήν ἀναλυση τῶν λόγων πού
ὁδήγησάν στή διάφοροποίηση
τῶν διεθνῶν σχέσεων καθώς καί
σέ μιά συνολική ἐξήγηση τοῦ
περιεχόμενου τῶν νέων θεσμῶν
καί τῶν νέων κανόνων τοῦ Δίκαιοτι τῆς Θάλασσας (Ἠπειρω-

τική Υφαλοκρηπίδα. Αποκλειστική Οἰκονομικὴ Ζών,η Ζῶνες
Αλιείάς, κλπ).

.-\.T.

ΓΛΕΝΑΞᾰΜΛέὟ

συνεργάζονται
Τακης Σινόπουλος
Ἀλεξάνδρα Δεληγεώργη
Μάνος Ἐλευθερίου
Κατερίνα Ἀγγελάκη-Ρούκ
Νίκας Γαζέπης

Μιχαήλ Μήτρας
Γιαννης Ὺφαντής
Δ. N. Μαρωνίτης

Γιῶργος Χρονας
“Αλέξης Ἀκριθακης
Νάνας Βαλαωρίτης
Φώντας Κονδύλης
‘

“Αλέξης Τραϊανός

Δημήτρης Νόλλσς
Ντίνος Σιώτης

Ἠρώ Λάμπρου
Μαρία Κυρτζακη
Μάρκος Φ. Δραγούμης
.

οκινπματογραφος·
Ἑλληνικός κινημάτογραφοςῑ
τέχνη καί ὅταμηχανία...
Τό 1960. ατά ἐγκαίνια τῆς 1ης Ἑὸὁομάδας Ἑλληνικοῦ Κινημοιτογράφου, ὁ ὑπαυργός Βιαμηχανιάς καί τωρινός ὑπουργός B. Ἐλλάδας κας Μάρτης ὁήλωσε ὅτι; «Ὁ κινημάτογράφας ἀποτελεῖ λίαν
σημαντικήν ὅιομηχανιάν. Ἀντιμετωπίζεται δέ ὑπό τρεῖς μορφάς] Ι.
ὡς ἀμιγῶς ἑλληνική παραγωγή· 2. ὡς συμπαραγωγή Ἑλλήνων καί
ξένων· 3. ὡς παραγωγή ξένων ἐν Ἑλλάδι...>>. Δηλαδή ὁ κινημάτοἶ
γράφος ἀντιμέτωπίζεται σάν ὅιαμηχανιά απαόλάκωσης. Γιατί, ἀπό

τή στιγμή πού γίνεται μέσα προσέλκυσης συναλλάγματος καί ἐπένι
ὁυση (ἔστω καί ἀμιγῶς ἑλληνική) πού κριτήριά της δέν θᾶναι ἄλλα
ἀπό τήν ἀπόκτηση ὑπερκέρδους, λειτουργεῖ αὐτόματα σάν μέσα
ἔκφρασης καί ἀνςυταραγωγῆς τῆς κυριάρχης ίὸεολογίας.

Ἀπό τήν άλλη μεριά, δ πρόεδρος

τῆς

κριτικῆς

ἐπιτροπῆς,

ἀκαδημαϊκὸς Στρ. Μυριόήλης,
πρόσθεσε «τήν σημασίαν τοῦ κινημάτογράφου ὡς πρός τήν
πνευματικήν κάί μορφωτικήν
ἀνάπτυξιν τῶν εὐρυτέρων μαζῶν» καί τόνισε ὅτι «εἶναιέὐχάριστον ὅτι ἐσχάτως τό κράτος
ἠσθάνθη τήν ἀνάγκην νά προστάτεύση τήν ἑλληνικὴν κινημάτογράφίάν».
Δηλαδή, ἡ «προστασία» τοῦ
κράτους δέν σήμαινε τίποτε ἀλλα
ἀπό τήν ἐνίσχυση τῆς συγκεκρι-

μένης παραγωγῆς ἐκείνης τῆς
περιόδου. Τῆς παραγωγῆς ταινιῶν «φσυστάνέλλάς», «μελά»,
«φάρσοκωμωδίάς», «μιούζικαλ»,
καί «ρεαλιστικῶν» ταινιῶν ἀπα-

μιμὴσεις τοῦ χολυγουντιανοῦ
μοντέλου, πού σαν τέτοιες δέν
κανάν τίποτ’ ἄλλο παρα νά ἀποκοιμίζουν τό λαό καί νά τόν απομάκρύνουν ἀπό τά πραγμάτικά
του προὸλήματα. Γιά νά τό πετύχουν άύτό 6έ6άιά, οἱ κινημάτογράφιστές καί παράγωγοί χρησιμοποίησαν ὅλα τό δοκιμάσμένο
χολυγουντιάνό μηχανισμό κατασκευῆς καί ἐπιὸολῆς «αὐθεντιιῑιν»
(δεντέτες, σκηνοθέτες, παρα-,ἰυ-

’γαί, κριτικαί..)

περιαριζόταν σέ διατάξεις Υιά τή
φορολογία κάί τὴ λαγακρισίά.
Ἐκείνη τή στιγμή, μιά καί τό
κράτος «ἠσθάνθη τὴν ἀνάγκην νά
προστατεύση», ἐγκαινιάζεται ἡ
σύμφυση τῶν συμφερόντων κινηματογραφικῶν μοναπωλίων κράτους. Μέ μιά σειρα διοικητικά, ἀστυνομικά καί ναμοθετικά
μέτρα, μέ τό σύστημα παραγωγῆς
διανομῆς - ἐκμετάλλευσης, μεγαληςι φορολογίας, λογοκρισίας,
κανονισμοῦ φεστιόαλ, ἐπιτραπῶν

κ.λπ. τό κράτος ἔπλεξε τήν προστατευτική του όμπρέλά, ἐγώ 1:011)τόχρονα μέσα στά ἴδιά πλαίσια
έὸαλε καί τούς κανόνες τοῦ παιχνιδιοῦ τῆς συμὸίωσης. ”E101 άρχισε, καί συνεχίζεται μέχρι· σήμερα στα πλαίσια αὐτά, ἡ πάλη
διαφόρων κυκλωμάτων για μιά
καλύτερη θέση κάτω ἀπό τήν όμπρέλα, χωρίς νά ἀρνοῦνται οὕτε
τα δοσμένα πλαίσια οὔτε τίς
παρεστάναι ἀναφερόμενες σχέσεις
καί έξαρτήσεις.
Ὁ θεσμός τοῦ φεστιὸάλ, μέ
τά 6ρα6εῖα του, τίς δεξιώσεις καί
τά παρασκήνια του, φτιάχτηκε
ἀπό μιά ταξη πού κυριαρχεῖ καί
ἑπόμενά, ἀπό τή φύση του, δέν
μπορεῖ παρά καί 0‘ αὐτόν τόν τομέα να ἐξυπηρετεῖ τά συμφέροντα
καί τή διαιώνιση τῆς κυριαρχίας
τῆς τάξης πού τόν καθιέρωσε, γι“

“Ἑτσι ἡ λειτουργία τοῦ κινημάτογράφου σάν παιδεία - καυλτούρα, κάτω ἀπ’ αὐτές τίς συνθῆκες, δέν ὴταν τίποτ’ ἀλλο ἀπό
διαδικασία έδραίωσης τοῦ κάλλι-

άῦτό ἦρθε vd:

τεχνικοῦ ίμπεριαλισμαῦ τῶν μη-

γόμενης ἑμπορικῆς παραγωγῆς

τροπόλεων (κύρια ΗΠΑ, Ἀγγλία).
Καί πραγματικά ἦταν «λίαν
σημαντικὴ καί προσοδοφόρος ἡ
μέχρι τότε ἀνάπτυξις τῆς ἑλληνικῆς κινημάτογραφίάς». Ἕτσι καί
ὁ λαός πλὴρωνε τό σκαταδισμό
του εἰς «ὁμιλοῦσαν ἐλληνικήν»
καί ὁ σκύλος ἦταν χαρτάτος. Καί
ὅλα αὐτά έγιναν «... διά τήν
πνευματικήν καί μορφωτικήν
ἀνάπτυξιν τῶν εὐρυτέρων μά-

για τήν ἐσωτερική καί ἐξωτερική
καταναλωση.

LUJV».

Ἡ μέχρι τότε κράτική πολιτική
στό χῶρο τοῦ κινημάτογραφου,
46

— ἐνισχύσει καί να προόάλει
(διαφημίσει) τά προϊόντα τῆς λε-

- προσελκύσει, μέ τό κίνητρο
τῶν χρηματικῶν ὅραὸείων, ὅλα
καί περισσοτέρους νέους κινημάτογραφιστές, μέ σκοπό τή στελέχωση τῆς κινημάτογραφικῆς 610—
μι1χάνίας.
’
”E101 10 κράτος, χωρίς να κά, νει ἐπενδύσεις ῦποδομῆς a‘ αὐτόν
τόν τομέα (ἐργαστήρια, πρῶτες
ὕλες, σχολές, εἰσαγωγὴ τοῦ κινημάτογραφου στή μέση ἐκπαίδων
011, λέσχες, κ,ἀ.) για τή διαμόρφωση στελεχῶν, καθιέρωσε τό

φεστιὸάλ γιά νά καλύψει αὐτό τό
κενό.
_
Ἠ ἀπόκτηση τῶν δραὸείων
ἀπό τούς νέους σκηνοθέτες, σήμαινε καί κατι ἄλλο. “Από τή μιά
σήμαινε τό πέρασμα στό πάνθεο
τῶν «ἀναγνωρισμένων», πιστοποιητικό κύρους καί ἐπαγγελματικῆς προοπτικῆς στούς χώρους
τοῦ ἐμπορικοῦ κινημάτογράφου,
τῆς τηλεόράσης καί τῆς διαφὴμισης. “Από τήν άλλη δημίουργοῡοε

ξει τόν κινημάτογραφὸ σάν έναν
τομέα ἐθνικῆς κουλτούράς, πού
δέ θα ’ταν ἀλλο ἀπό λα’ἰκή κουλταύρα. Τόν ἀντιμετωπίζει σαν
6ιομηχανία - μονοπώλιο πού 6d .
τό ἐλέγχει σάν πηγή συνάλλαγματος καί σαν μέσα ἀποὸλακωσης
καί ἀλλοτρίωσης τῶν λαῖκῶν
στρωμάτων. Ἕτσι ὅλα τά μέτρα
πού πάίρνει προσπάθοῦν vd 65—
μελιώσουν καί να ἀναπτύξουν τό
μοντέλο;

μιά ἀναγνωρισμένη ἐλίτ πού αὐ-

τοῖκανοπαιοῦνταν παίζοντας τό

ρόλο τῶν π’ρωτοποριακῶν καί
προοδευτικῶν διανοούμενιωι τῶν

ἀναγνωρισμένων ἀπό τό ίδιο τό
σύστημα.
Τό κράτος, πετώντας μερικα
ψίχουλά - ὅράὸεῖα — καί δημάγωγώντάς «περί ὅαηθείάς» γιά
τήν ἀνάπτυξη τοῦ έλληνικοῦ κινημάτογράφου,
δῆμιουργαῦσε
εὐνοῖκότερες συνθῆκες για τί1
διάτήρηση τοῦ θεσμοῦ καί τῶν
σχέσεων οτήν παραγωγὴ ἀλλο-ι
τριώνοντας ταυτόχρονα καί τό
χῶρο τῶν κινημάτογραφιστῶν.

BIOMHXANIA
AIAKOY ΤΥΠΟΥ

ΜΟΝΟΠΩ-

Προῖόντων κέρδους - εἰσροῆς
συναλλάγματος
Προϊόντων ’ἀποόλάκωσης - ἀποπροσανατολισμοῦ
(ναρκωτικό εὐναυχισμαῦ τῶν μα-

ζῶν).

’

.

Τόσο τά νομοθετήματα ὅσα καί
01' θεσμοί πού τό κράτος έντεχνα
καθιερώνει «ὑπό σκιάν», ἀργά
καί μεθαδικά γιά νά μή συναντά
ἀντιδράσεις, δέν ἀποσκοποῦν
παρα;
1. Στή μονοπώληση τῆς κινη-

Ἀλλά ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἑλληνικοῦ κινημάτογραφου ἀπάσχόλησε καί τό ἵδρυμα ΦΟΡΝΤ, πού, I
μάτογραφικῆς παραγωγῆς.
ὅπως εἶναι γνωστό, ἔχει παίξει
2. Στήν ἐνίσχυση τῶν ῦπαρσημάντικό ρόλο στι’1 ὃιασφαλιση
χόντων μονοπωλίων παραγωγῆς,
των συμφερόντων τοῦ ἀμερικανιεἰσαγωγῆς κι ἐκμετάλλευσης ταικου ίμπεριαλισμοῦ. Τό πολιτινιῶν.
,
στικό άῦτό τμῆμά τῆς ἀμερικανι3. Στήν προσέλκυση ξένων 1,ιοκης πολιτικῆς, ἔδειξε ἰδιάίτερο
νοπιιιλίων.
ένδιάφέραν για τήν τύχη πολλῶν
4. Στό vd προετοιμασουν τούς
προοδευτικῶν διανοούμενων καί
κινημάτογραφιστές γιά ἐργάτες
καλλιτεχνῶν, σκοπεύοντας στὴν
αὐτῶν τών μονοπωλί ων.
οὐδέτεραποίηση ἦ καί στήν ἀφα5. Στό χτύπημα ἐνάντιά στι’1
μοίωσή
τους.
Προσφέροντάς
μικρή ἀνεξάρτητη παραγωγή καί
λύση στα πραὸλήματα τους σέ
τήν αύτοχρηματοδοτούμενη ἀπό
ατομικό ἐπίπεδα — δίνοντας χρήτούς κινηματογράφιστές πάραματα — πετύχαινε μιά πρώτη παγιιιγή .
λιτική νίκη απέναντί τους.
1. Μονοπιίιληση τῆς κινημάτογραφικῆς παραγωγῆς. Αὐτὴ άρχισε μέ τήν ἰ’δρυοη τῆς Γενικῆς

ΓιἈ TH ZHMEPINH KYBEPNHTIKH
I'IOAITIKH
Στα
ξὲξα TOY KINHMATOI‘PA-

Ὁ κινηματαγράφος εἶναι 610μηχανία καί τέχνη μαζί, πού α’
αὐτὴν ἀντικαθρεφτίζετάι μοιραῖα
ἡ καινωνική πραγμάτικότητά τοῦ
χώρου ὅπου παράγεται. Σάν
ἀπόλυτα ἱκανός νά ἀνα-παράγει
μια ἰδεολογία καί να τήν έπιὸάλ-

λει, ἀπόσπα ἀμεσά τό ἐνδιαφέρον
τῆς κρατούσας καταστάσης. vE101
τόκρατος, καί ’συγκεκριμένά ἡ
κυὸέρνηση Καραμανλῆ στα πλαίσια τῆς ἐπίθεσής της ἐνάντια σέ
καθε λαϊκό ἀγώνα εἴτε μέ νομοθετικές καί θεσμικές ἀλλάγές εἴτε
μέ ᾶμεση Gian] καταστολὴ καθε
λαϊκῆς κινητοποίησης, ἐπεμόαίνει
καί στό χῶρο τοῦ κινημάτογράφου για νά τόν χρησιμοπαιήσει
γιά τήν ὁμαλή ἀναιταράγωγή τῶν
παραγωγικών

καί

κοινωνικῶν

μοντέλων πού συντηραῦν τήν κυριαρχία τῆς ἀστικῆς ταξης,
Ἡ κυὸερνητική πολιτική δέν
Θέλει καί δέν μπορεῖ να ἀναπτύ-

Κινη1ιαταγραι1ικῆς

“Επιχειρή-

σεως ἀπό τήν ETBA. Ἠ Γ.Κ.Ε.
ίδρύθηκε στι’1 διαρκεια τῆς διχτάτορίάς καί χρηματοδοτοῦσε ὅλα
τά ντοκυμαντάί ρ τῆς χούντας καί
παράγιιιγούς ὅπως τόν Τζαίημς
Πάρις. Ἡ ἐνίσχυση αὐτοῦ τοῦ εῖδους τῆς παραγιιιγῆς, συμπεριε-

,λαμὸανε καί τήν παροχή ὅλων
τῶν ἀπαιτούμενων μέσων σέ
ὑπερπαραγώγές ὅπως τό «ΟΧΙ»

καί τόν «Παπάφλέσσα» καί καθιέρωνε για πρώτη φορά Evav
ἰσχυρό κρατικό παρεμὸατισμό
στι’1ν ἐξέλιξη τῶν κινημάτογράφικῶν μας πραγμάτων, πλαι στα
πιό δυνατά κινημάτογραφικά μοναπώλια. Μέ τὴ μεταπολίτευση
«ἐκδημοκρατίζετάι» καί ἡ Γ.Κ.Ε.
Μετατρέπεται σέ Κέντρο Κινηματογράφου πού ἀνάλαμὸάνει κάτω
ἀπό καινούργιά διοίκηση νά συνεχίσει τίς έπιχορηγήσεις,μέ πιό
«φιλελεύθερα» ὅέὸαιά κριτήρια.
Τό Κέντρο Κινηματαγραφου γίνεται τό ἴδια μονοπώλιο καί
παράγει ταινίες πού τίς διοχε-

τεύει μέσα ἀπό τό κύκλωμα ἦ τίς
πλάσάρει κι ἀπ’ τήν τηλεόραση.

2. “ΙΞνίσχυσῆ τῶν ὑπαρχόντων
μονοπωλίων παραγωγῆς, εἰσαγωγῆς κι ἐκμεταλλευσης ταινιῶν. Τά
ὑπάρχοντα μονοπῶλια (Μιχαηλίδης, ψίνος, Καραγιαννης κα.)
άσκοῦν πλήρη έλεγχο πάνω στῆν
εἰσαγωγῆ
ταινιῶν,
ῖδιαίτερα
πάνω στό κύκλωμα ἐκμετάλλευσης καί διανομῆς. Καμια (“ινεξαρτητῆ παραγιιιγῆ δέν μπορεῖ να
συναγωνιστεῖ
τῆ
δυνατότητα
ἐλέγχου τους πάνω στῆν ἀγορά.
Τό κράτος, μέ τῆ συνεχῆ αῦξηση
τῆς (ρορολογίας (μέ τήν ἴση μεταχείρισῆ ντόπιας καί ξένης παραγωγῆς). τῆν παντελῆ έλλειψη
πραστατευτικῆς νομοθεσίας τῆς

ἑλληνικῆς κινηματογραφίας. ένισχύει ὅλα καί περισσότερο τά
ι’σχυρα κυκλῶματα, πού μποροῦν

καί μονοπωλοῦν τῆ διανομῆ οτηριζόμενα στῆν ανεξέλεχτῆ είσαγωγῆ ξένων παραγωγῶν.
3. Προσέλκυση ξένων μονοπωλίων. “Από τῆ δεκαετία τοῦ '50 10
ὅνειρο τοῦ τμήματος κινήματογραφίας τοῦ ύπουργείου [3101111χανίας. ἦταν ἡ προσέλκυση ξένων
κεφαλαίων για τῆν παραγιιηιῆ
ταινιῶν στῆν Ἑλλάδα (δηλώσεις
101:1 κ. Μαρτη τό “60). Αῦτὸ αλλωστε δέν ἀποτελεῖ παραφωνία
για ἕνα καθεστώς ἐξάρτησης καί
σύμπλευσης ντὸπιων καί ξένων
μονοπωλίων. Στα πλαίσια αὐτα
θεσμοθετοῦνται
σκανδαλιῖιδεις
διευκολύνσεις για τά ξένα μανοπώλια καί ξοδεύονται ἀξιοσημείωτα ποσά (γιορτές, (ριλοξενία

ξένων προσκεκλημένιι)ν) ὥστε να
προσελκυστοῦν στῆ νέα 61011111111νικῆ καί τουριστικῆ επιχείρηση.
4. Ιῐροιτοιμασια τιιιν κινήμα-

τογραφιστῶν για ἐργατες αὐτῶν
τῶν μονοπ(ι)λί(ι)ν. Στα πλαίσια
αύτα δημιουργεῖ τό θεσμικό
πλαίσιο τῆς λειτουργίας γρα(ρείιυν παραγιι)γῆς ξένων ταινιῶν
καθορίζοντας τό προσωπικό καί
τόν τρόπο λειτουργίας τους, τούς
μισθούς καί τίς συμὸασεις. Ἐντασσει έτσι τούς είδικευμένους
τεχνικούς. ποῦναι οἱ τεχνικοί
κινηματιηνραιγου.
πλῆρως στό
σύστημα, “ὰφοῦ τοὺς έξασφαλίζει
ψηλα ἡμερομίσθια, για τά ἑλληνικα δεδομένα, κανοντας τους
ὑπηρέτες τῶν ξένων μονοπωλίιυν
πού 6ρίσκουν στῆν Ἑλλάδα
φτηνά έργατικα χέρια. Τό ίδιο
καί ἡ κινῆματογραφική ἐκπαί650011 πού ἡ κυὸέρνηση ἑτοιμάζε-

0. φλὶτ. πάει
για ψαρεμα
Σαῡίῦ Zﬂpﬂunm

Γι’ αὑτό τό κείμενο ὁούλεψαν
01': ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΓΙΤΣΗΣ,
ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΟΣ, ΣΥΜΕΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΑ ΚΗΣ,Ἰ
ΘΕΚΛΑ
ΚΙΤΤΟΥ. ANT/1 KIA/UNAΤΣΕΑ,
ΧΙἸΣΤΙΝΑ
ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ,
ΣΤΑΥ-

Σατύρου K. Θεοδωρόπουλου

«ΑΠαΤο ΔαΓΜΑ TPOYMAN
Στα ΔοΓΜΑ XOYNTA»

POE ΝιΚοΛΑιΔΗΣ.

O
ται vd ἐφαρμόσει αποὸλέπει στό
φτιάξιμο ἑλλῆνων τεχνικῶν καί
τεχνοκρατῶν πού θα μποροῦν vd
έχουν στῆ διαθεσή τους oi ξέναι.
5. Χτύπημα ένάντια στήν ανεξάρτητη καί αὐτοχρηματοδοτούμενη παραγωγή. Σέ 1ιιιά χώρα
ὅπου 1'1 ἀνεύρεση ἰδιωτικοῦ κεφαλαίου για τήν παραγωγή μιᾶς
ταινίας γίνεται ὅλα καί πιό ἀδύνατη, μέ ἀποτέλεσμα οἱ λεγόμενες
ταινίες ποιότητας νά γίνονται μέ
λεφτα τῶν δημιουργῶν τους, τό
κράτος καί ουγκεριμένα ἡ 110659νηση Καραμανλῆ μείωοε σημαντικά τίς ἐπιδοτήσεις καί τα 690.ὃεῖα καί καταδικάζει τίς ταινίες
νά μένουν 01d κουτιά. Τίς ὅρα6εὑει, τίς χαρακτηρίζει προστατευόμενες,

ένισχυόμενες,

ένδεικτικά

Ἡ «ΠαξἈμερικανα» στραγγαλίζει
τήν Ἑλλάδα
“Ολόκληρη ἡ ἀλήθεια για τήν ἀμερικανοκρατία
πού κυριαρχησε στα έσωτερικα τῆς Ἐλλάδας,

ἀπό τό τέλος τοῦ πολέμου ὥς σήμερα.

1—ANTI’

O ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ εἶναι ἕτοιμος
Πραστέθηκε στούς ἄλλους τρεῖς καί περιλαμὸανει τά τεύχη 36 ἕως καί 48 (01’ έξάμηνο
τοῦ 1976). Διατίθεται ἀπό τά γραφεῖα μας
μέ 300 δρχ.

ὅμως

δέν κανει τίποτε για vd τίς προ661151, ὅπως προὸλέπει δ νόμας.
Σά συμπλήρωμα αὐτῆς τῆς αντιμετῶπισης έρχεται τό νομοσχέδιο
για τόν κινηματογραφα να έπιὸαλει τό πολυάνθρωπα συνεργεῑο σέ
καθε παραγωγή. “Ακόμα καί σέ
ταινίες 16 χιλ., χωρίς ναχουν στό
μεταξύ παρθεῑ κανενὸς εἴδους
μέτρα για τῆν προστασία τῆς
φτωχῆς ανεξαρτητης παραγωγῆς.
Μέ αὐτό τόν τρόπο ἡ τελευταία
συνθλίὸεται μέσα στίς ἀνάγκες
ανάπτυξης, τοῦ μονοπωλιακοῦ
καπιταλισμοῦ, πού αὐτή τῆ στιγμῆ, ὃέὸαια, μέσα στίς σκοπιμότητές του συμπεριέλαὸε τό αἴτημα τῶν τεχνικῶν κινημάτογράφου καί τηλεόρασης για τῆν ὑποχρεωτική ἀπασχόλησῆ τους σέ
καθε παραγωγή πού γίνεται στῆν
Ἑλλάδα.

“Αναφέρουμε

-

_

τίς

δηλώσεις πού έγιναν στίς 10-11-

76. στα πλαίσια τῆς έὸδομαδας
γαλλικοῦ κινηματογραφου στό,
Ἑλληνικό Κέντρο Κινηματογρασου. πού· έκαναν γνωστό πῶς ἡ
κυὸέρνηση προτίθεται vd ἐγκαινιασει νέα πολιτική 01011 τομέα
τοῦ κινημάτογραφου, μέ τῆν παροχῆ δανείων τόσο πρός τούς ξένους παραγωγούς ὅσα καί πρός
101’); "E1111v5;. Γιά τούς ξένους οἱ
ὅροι πού προὸαλλονται θα εἶναι
1'1 ε’ξόφληση ἐντός τριετίας, μέ
έπιτόκιο 4% καί έγγύηση. ξένης
τραπεζας. Γιά τούς Ἕλληνες θα
ἀπαιτεῖται 1'1 παρουσία μιας οίκονομικῆς έπιφανειας καί σάν
ἐγγύηση θα θεωρεῖται τό ἴδια τό
αρνητικό τοῦ φίλμ... Ἔτσι ἡ κυὅέρνηση δίνει δάνεια στούς ῆδη
ἰσχυρούς τῆς έλληνικῆς κινήματογραῳίας.

Οἱ τόμοι τοῦ «ANTI», 110w065101, μέ πλήρη
πίνακα περιεχομένων προσφέρονται για τῆ
μελέτη;
Ο τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου, μέ ἀναλυτικές καί
ἀποκαλυπτικὲς ἔρευνες
Ο, τῆς σύγχρονης ἱστορίας μας καί τῆς Ἀντίστασης
Ο τῆς οἰκονομίας, τῆς παιδείας, τῆς κοινωνικῇς ζωῆς
Ο τῆς διεθνοῦς ἐπικαιρότητας
Ο τῶν προόλημάτων ι’ὁεολογιάς καί τῆς πνευματικῆς

ζωῆς
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·μουσικιί·
Ἐθνική Λυρική Σκηνή
ἦ μὲθΟὸΟς τῆς «σαντιγύ»
τοῦ Γ. Λαυτσακου
Οἱ ΠΕΝΤΕ τελευταῑες πρεμιέρες συνὸρομητιῦν τῆς Ἐθνικῆς Λυρικῆς

Σκηνῆς ε’,ιιιχανίζουν πια περισσότερο ανάγλυφα καί στερεὸτυπα παρά
ποτέ ἄλλοτε τα χαρακτῆριστικα γνωρίσματα μιᾶς προσφορᾶς πού μέ τή
σημερινή καλλιτεχνική - διοικητική πολιτική τοῦ ὀργανισμοῖι θα ἦταν
ἀδύνατα νά εἶναι διαφορετικά· παραστάσεις «ὅιτρίνας», συνήθως δι’χως ρεπερτοριακήν ἑπαύριο, πού με’ τήν ἕκτακτη συμμετοχή μικρότερου ἥ μεγαλύτερον ἀριθμοῦ «κεκλημένων» παραγόντων (τραγουδιστιῦνζ ΙιιαέστρωνΙ σκηνοθετῶν κ.τ.λ.) δημιουργοῦν σέ ἀρκετούς θαιιιῦνες
τῶν «Ὀλυμπίων» τήν ψευδαίσθηση μιᾶς ὅελτίωσης. Κάτω ὅμως ἀπό
αὐτή τήν πολιτική τῆς «σαντιγύ», πού ἀναστέλλει συνεχῶς τήν· αναδιοργανωσι] τῆς κρατικῆς μας ὄπερας καί τῆ δημιουργία ὑποδομῆς,
ὑπάρχει ἕνα ὅλο καί περισσότερο ανθεκτικό ὑπόστρωμα τοπικῶν
προσφορῶν, ἀνομοιογενῶν ποιοτικα, πού μόνο 0’ ἐλαχιστες περιπτώσεις συγκρίνεται με’ διεθνῶς καθιερωμένα ποιοτικα κριτήρια· στίς
περισσότερες διαιωνίζει Ιιιιά παλαιγενῆ φθορά καί παρακμή.

Εἶναι ”πιάῼ νομίζουμε, ’καιρός ’
νά δαῦμε αύτή τῆ μέθοδα τῆς
«σαντιγύ» πανω στῆ μούχλα ὄχι
σέ συναρτηση μέ τό γενικό διευθυντῆ τῆς Ε.Λ.Σ. κ. Δημήτρη
Χωραφά ἤ καί μέ τήν .ἴδια,τῆν
κρατική ὅπερα, ἀλλα σάν κοινωνικό σύμπτωμα πού ἀπάντα καί
σέ ἀλλους τομεῖς τοῦ κρατικαῦ
μηχανισμοῦ καί τοῦ κοινωνικοῦ·

μαςἸ δίου· Σύμπτωμα παρακμιακό
καί τόσο πιό ἀνησυχητικό ὅσα
περισσότερο μας ἀναγκάζει νά
διερωτηθοῦμε μήπως ἀποτελεῖ
ένα ἀπό τα γνωρίσματα ὄχι μόνο
μιας κοινωνικῆς ταξης ἀλλ’ αὐτῆς
τῆς ἴδιας τῆς μεσογειακῆς ψυχο-

κοινωνικῆς μας ταυτότητας. Τό
ξανάλέμε, δέ μάς ἀπασχολεῖ μόνο
ἡ Ε.Λ.Σ. Md; προὸληματίζει καί
μας πονα τό ὅτι ἡ «ἐπίσημη» Ἑλλάδα δρᾶ σέ ὁρισμένες περιπτώσεις μ’ αὐτό τόν τρόπο.
Ἀλλ’ ας ξαναγυρίσουμε στή
Λυρίκῆ. Στον ἡμερήσιο Τύπο δημοσιεύτηκαν οἱ ἐπί μέρους κρίσεις για τίς «πρεμιέρες» αὐτές,
ἀπό τίς ὁποῖες ἐδῶ ἁπλῶς θα έντοπίσαυμε τή «σαντιγύ» - ἐνδεικτικά, ὅέόαια, κι ὅχι για να τή
σερὸίρουμε

στούς

άναγνῶστες

τοῦ «Ἀντί».
.
1) «Ριγολέττος» (12.12.1976).
Ἂπόπειρα σκηνοθετικῆς ἀνα-ι
νέωσης μέ τό Σπῦρο Εὑαγγελάτο,
τόσο πιό ἀπογοητευτική ὅσα τά
νεότροπα στοιχεῖα της ἀντιπαραὅάλλονταν μέ τίς ἀμετακίνητες
κακοτεχνίες, τίς ἐλλείψεις καί τήν

κτα 21111é ὑπατιμῖητῖικα χαμηλῆ για
ένα ἑλληνικό έργο — καί μάλιστα
τό ἀριστούργημα τοῦ έλληνικοῦ
λυρικοῦ θεάτρου.
3)
«Εῦγένιος
Ὀνιέγκιν>>ῑ
(9.1.1977) Ξανα ὁ Ὀδυσσέας
Δημητριαδης, αὐτῆ τῆ φορά μέ
τρεῖς σολιστικούς κολοσσούς τοῦ
«Μπολσόι»·, Ταμάρα Μιλασκινα
(Τατιανα), Γιοῦρι Μαζοῦροκ _
(Ὀνιέγκιν) καί Ἀτλάντωφ (Λένσκι) πού στήν πρεμιέρα, λόγῳ
ἀσθενείας, ἀντικατασταθηκε ἀπό

τό Γιουγκασλαὸο Ζόονιμίρ Κρνέτιτς. Καμια άλλη παράσταση
ἴσως δέν εῖκονογραφοῦσε καλύτερα αΰτήν τῆν πολιτική τῆς
,«σαντιγύ». Ὁ Δημητριαδης καί
οἱ τρεῖς ἐκλεκτοί «κεκλημένοι»
έρχονταν σέ ἀδρή παιοτική ἀντίθεση μέ τά περισσότερά ἀπό τά
λοιπά στοιχεῖα τῆς διδασκαλίας.
4) Νταλλαπίκκολαῑ << “Ο Φυλακισμένος» καί Ντονιτζέττι;

τό παρουσιασει εἶναι σχεδόν 611:—
δαιο ὅτι θα δεχτεῖ ἀπό τῆ σοὸιε-

σχα» («Καθημερινῆ», Σαὸὅατο

τική κριτική τό καθιερωμένα σέ

22.1.1977. σελ. 9) δ πολύπειρος
Νίκας Συνοδινός, έμψυχωτής τοῦ
Φεστιὸαλ Ἀθηνῶν κατά τήν
περίοδο 1964-66, πού εἶναι
ἐκείνη τῆς μεγαλύτερης ποιοτικῆς
ἀνόδου τοῦ θεσμοῦ σ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἱστορίας του, ἀπό τό
1955 ὥς σήμερα. Στό ὀξυδερκέστατο καί ὑψηλοῦ πνευματικοῦ
ἤθους κείμενο αὐτό2 σέ συναρτηση μέ τό θέμα τοῦ τίτλου τίθεται καί τό ὅλο πρό6λημα τῆς συνεχιζόμενης έλλειψης ὑποδομῆς
καί τῆς ἀδυναμίας’ταῦ κρατικοῦ
λυρικοῦ θεάτρου να στηριχτεῖ,
όργανώνοντας, δελτιιὺνοντας καί

πολλά

προωθώντας τις, στίς ντόπιες δυ-

νάμεις. Ἐπίσης τίθεται καί τό
πρό6λημα τῶν έλληνικῶν έργωνῑ
αὐτῶν, ἐννοεῖται, κυρίως ἡ προὅολῆ ἔχει νόημα - καί ὅχι μόνο μέ
τό σημερινὸ ποιοτικα ἐπίπεδα τῆς
-ΙΞ.Λ.Σ. Κατι ὅμως πού δέν ἀναφέρεται στήν ἐπιστολή εἶναι καί
τό ὅτι τό ταξίδι στή Ρωσία ἐξ·
υπηρετεῖ τό καθεστώς τῆς Ε.Λ.Σ.
καί κατα έναν ἀλλο τρόποι ὅ,τι
καί να παρουσιασει καί ὅπως να

σοσιαλιστικά

«πραστατευτικό

χτύπημα

κράτη
στόν

ὠμο» πρὸς τούς «ὑπό ἀναπτυξιν». Καί τό «χτύπημα» αὐτό θα
διογκωθεῖ εὔκολα σέ «θρίαμῦο»,
προορισμένο να θαμπιῖινει τούς
ἀφελεῖς καί να «611-1001011111081»
ὅλους ὅσους πονοῦν πραγματικά
για τά μουσικά μσς πράγματα καί
χαρακτηρίζονται,
συχνά
σαν
((γκριτιιιὶρηδες)>, ἐπειδή, προφανῶς,

εἰναι

δύσκολα

να

ὅρεθεῖ

κατι ούσιαστικότι-ρο πού ν’ αντικραύει τίς δίκαιες αι’τιασεις τους.

YT. Μεταφέρομε έδῶ,
ὀπισθογραφῶντας
τα
πέρα για πέρα, τά δίκαια
παράπονα πολλῶν φιλόμαυσων για τό ὅτι δυό
ἀπό τίς πρεμιέρες πού
σχολιάζουμε
παραπάνω
(«Ὀνιέγκιν»,
«Φυλάκισμένος» /. «Μπουλοῦκι»)
δόθηκαν Κυριακῆ ἀντί για
τήν κ(ι.(’)ιερ(ιιμί“νη Παρασκευή.

σηυρου [“Ιινσρόστου
o nodeyog TOU 1940-41
KGI
n μΟΧΠ ΤΠς ΚΡΠΤΠς

« Τό Μπουλούκι» (23.1.1977). Τό

αξιέπαινο αῦτό ανοιγμα πρός τό
νεότερο λυρικό θέατρα (ἐννοοῦ-

με, φυσικά, τό Νταλλαπίκκολα)
που για τῆ γνωριμία μας μαζί του
δέν έχει γίνει καμια συστηματοποιημένι] προσπάθεια, πραγματοποιήθηκε μέ <<κεκλημένους>>ῑ
Τό συνθέτη Θ. Ἀντωνίου σά
διευθυντή Ιὀρχήστρας, τό 611913τανο Σπῦρο Σακκά καί τό σκηνοθέτη Σπῦρο ,Εὐαγγελάτα
5) Ροσσίνι; «Σταχταπούτα»
(4.2.1977). Καί ὲδῶ «κεκλημένοι», τέσσερεις τόν ἀριθμό, ὁ

παλαίκότητα τῆς ὅλης μουσικῆς

μαέστρας

διδασκαλίας.
2) «Τό Δαχτυλίδι τῆς Μανας»
(28.12.1976). Τή «σαντιγύ» ἀντιπροσώπευε ἐδῶ ό λαμπρός μαέστρος Ὀδυσσέας Δημητριαδης
ἐνῶ ἡ διανομή, ὅπου διακρίθηκαν μόνο ἡ Κική Μορφονιαῦ
(Μανα) καί. έν μέρει. ἡ Φῶφη
Σαρανταποιίλου ῆταν ἀπαραδε-

σκηνοθέτης Γκρίσα Ἀξαγκαρωφ
καί αἱ τραγουδιστές Μπάρμπαρα
Τζιαρντίνι-Μισέλ (Σταχτοπούτα)
καί Γιῶργος Παππᾶς (Ντόν Μανίφικο).
Ἡ δίχως ἐπαύριο πολιτική
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στατο κείμενό του μέ τίτλο «Ἡ
μετάὸαοη τῆς Λυρικῆς στῆ Μό-,

Πῶλ

Καπολονγκό,

ὁ

αὐτή τῆς «σαντιγύ» δέν εἶναι
ασχετη μέ ὅσα ὀρθότατα παρατηροῦσε για τήν Ε.Λ.Σ. σέ ἐκτενέ-

Τό τέταρτα διὸλίο τῆς σειράς, πού καλύπτει τῆν περίοδο ἀπό τό 1935 ὥς τόν Ἰούνιο τοῦ 1941.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ TA AAAA BIBAIA:
Ο «Πῶς έφθασαμε στήν 4η Αὐγούστου».
O «Ἡ 4η Αὐγούστου - ἔργα καί πολιτεία».
O «'H έξωτερική πολιτική τῆς 4ης Αὐγούστου».
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΥΤΗ ΣΕΙΡΑ

ἔχει ὡς ἐξῆς;

Ἀντί εἰσαγωγῆςῑ Oi λέξεις πού
καταλῆγουν σέ «-ισμός» μπῆκαν
στό λεξιλόγιο·τ-ῆς ἐπιστημονικῇς
δρολογίας μετά τόν Καντ. Ἀπό
τότε καί στό ἑξῆς δέν ὑπῆρχε
πρόόλῆμα ἀποδοχῆς ἣ ἀνάλυσης
μιᾶς έπιστημονικῆς - καί στῆν
περίπτωσή μας φιλοσοφικῆς θεωρίας. Ἀρκοῠσε μιά ἁπλῆ διαγνωση τῆς λεκτικῆς τῆς καταληξης. Ἀντί, δηλαδή, ν’ ἀσχολούμαστε μέ τῆ σκέψη τοῦ φιλοσό-·
φαυ καί νά τήν ὲξεταζουμε κάτω
ἀπό τό φῶς μιας μεθόδου, τῆς
προσθέταμε στό τέλος έναν
«-ισμό» καί ἡσυχάζαμε ἀπ’ αὐτήν. Ἔτσι ἡ φιλοσοφία έγινε Eva
είδος πυθαγαρείου πίνακα διαφόρων (ι-ισμῶν» πού διευκόλυνε
ἀφανταστα καθε ἡμιμαθῆ φιλοσοφοῦντα, ὅπως διευκόλυνε,’ στα
νεότερα χρόνια, τίς παμπολλες
αὐθαιρεσίες τῆς «μεταμαρξιστικὴς» φιλοσοφίας.
Ἡ ἐμφάνιση, πάντως, ὅλων αῦτῶν τῶν ((-ισμῶν». προϋποθέτει

οὐσιαστικα τήν ἀρχική ὕπαρξη
ἑνός καί μοναδικοῦ ((-ισμοῦ»,
ἀπό τόν όποῖο ἐκπορεύονται οἱ
ὑπόλοιποι καί γιά τή διαδοχή τοῦ

’

ὁποίου ἀφορίζουν δ ένας τόν ἄλλον.

Τί

ἀποδείχνει,

ὅμως,

ἡ

κατασταση αὐτή ἀλλο ἀπό τῆ
φθορά καί τόν κατακερματισμό
τῆς φιλοσοφικῆς ι’δέας; Ἀφαῦ
τόν ὅποιο «-ισμό» μπορεῖ καί τόν
οἰκειώνεται ὁ σίοσδῆποτε, χωρίς
νά έχει ἐμὸαθύνει ίδιαίτερα στό
νόημα του καί χωρίς νά ἔχει διασαφήσει τό περιεχόμενα του,
ποιές εἶναι, τότε, οἱ διαλεκτικές
σχέσεις θεωρίας καί κοινωνίαςς
Σήμερα έχουμε πέσει 0‘ Eva
φαῦλα κύκλα μιλαμε μέ τσιτατα
τοῦ αλφα ἤ τοῦ δείνα ((-ισμοῦ»
ἀγνοῶντας ἐντελῶς τό κοινωνικό
αντίκρισμα μέ τό ὁποῖα ὀφείλει
να 6ρίσκεται σέ συνεχῆ διάλογο ἡ
θεωρία. Δικαίωμα για τήν οἰκειοπαίηση τοῦ καθε «-ισμοῦ»

σαφήνεια αῦτό ποῦ ἐννοοῦμεῑ τό
σημαῖνον τοῦ ((-ισμοῦ», “Αλλωστε
ἡ μαρξιστική πρακτική μάς τό
ἐπιόεὸαίωσε ἱστορικά. Ἂν ὁ
Μαρξ δέν ἧταν - κατά τα λεγόμενα του - μαρξιστής, ἐντούτοις

ὁ Λένιν ἦταν ἐκεῖνος πού έδωσε
ἕνα διακριὸωμένο νόημα στόν
ὅρα «μαρξ-ισμός». Καί σαν δαιμόνιος καί 6αθύς πολιτικός πού

ἦταν, ποτέ δέν παρέλειψε στα έρμηνευτικα κείμενα του, γύρω ἀπό
τῆ θεωρία τοῦ Μαρξ, να εἶναι
σαφής καί ἀναλυτικός. Καί δέν
ἦταν τυχαῖο πῶς αὐτή ἀκριθῶς ἡ
οἰκείωση τοῦ μαρξισμοῠ ἐπέτρεψε, στῆ συνέχεια, στόν Στάλιν, να
ἐξολοθρέψει
καθε
ἐσωτερική
ἀντιγνωμία για τίς πρακτικές τῆς
θεωρίας (Τρότσκυ, Μπουχάριν).
Καί ἐνῶ, στῆν Ἑλλάδα, ἐπα-

ναπαυόμαστε
τόν
τελευταῖα
καιρό γύρω ἀπό τό φαινόμενα
τοῦ μαρξιστικοῦ δυισμοῦ (δυό
Κ.Κ.Ε., ἄρα διπλα κατοχυρωμένος ὁ μαρξισμόςέἔέ) δ Ν. Πουλαντζάς, μέ τό πρωτοχρονιατικο αρθρο του στήν «Αὐγῆ» («Ἡ χρονια 1976 στόν τομέα τῆς ἐπιστῆμης καί τῆς διανόησης») διακήρυξε τό ίδεολογικό του μένος, μέ
τρόπο περίεργα ἀκραίας πολεμικῆς, ὄχι ὅμως καί πειστικῆς. Διαδάζοντας κανείς τό κείμενό του,
καταλαὸαίνει εὔκολα ὅτι, για τόν
Ν. Πουλαντζά, «ἐπιστήμη καί
διανόηση» ταυτίζονται στόν τόπο
’μας, μέ τόν κίνδυνο πού διατρέχει δ μαρξισμός... ἀπό τόν μαρξισμό. Καί ἐνεργώντας σαν «δίκαιος κριτής» ἐμφανίζεται σάν ὁ
μοναδικός σωστός ἑρμηνευτής
καί κληρονόμος ιτῆς μαρξιστικῆς
σκέψης. Ποια, ὅμως, εἶναι ἡ αι’τία
αὑτοῦ τοῦ ὑπερὸολικοῡ μένουςε ἡ
εύλαδεια πρός τό μαρξιστικό
γράμμα ἤ κατι ἀλλο πού δέν μπορεῖ να κατονομαστεῖ εῦκολα; (ἐννοῶ τό ἀρθρσ τοῦ Π.Γ. Βατι’κιώτη στό «Βῆμα» τῆς 12.12.76:
«M10 ρεαλιστικῆ 265111911011 τῆς
ἑλληνικῆς κοινωνίας»)

Εἶναι γνωστό πώς οἱ μόνοι πού
δέν καταλαὸαν ποτέ τους τόν
Ἀριστοτέλη ἦταν οἱ σχολαστικοί
τοῦ Μεσαίωνα, πού ἐπί χίλια
τόσα χρόνια δέν έκαναν τίποτα

ς

ἰ) συνεργάτης μας Ἀλέξης Ζήρας ἔγραψε ἕνα σημείωμα για τό
«φαινόμενο Καστοριάδη» καί τόν
τρόπο πού ἀντιμετώπισε τό θέμα
ὁ N. Πουλαντζᾱς. “Πάνω 0’ αὐτό
ἀκριθῶς τό ζήτημα λάὄαμε καί
μιά ἐπιστολή τοῦ φοιτητῆ Γ. Νικολάου. Δημοσιεύουμε μαζί καί
τά δυό κείμενα.
Ο Τό σημείωμα τοῦ Ἀλ. Ζήρα

π.χ., ἡ λέξη «λόγος» στα ἀριστοτελικά κείμενα, ήταν ὅμως ἀνίκανοι να ἑρμηνέψουν τό νόημα τῆς
λέξης. Γιατί, ὁπωσδήποτε, τό να
ξέρει κάποιας τά γραφτά ἑνός φιλόσοφου, δέν σημαίνει καί τό ὅτι.
γνωρίζει τόν τρόπο πού ὁ φιλόσοφος σκεπτόταν. Ἀντίθετα τόν
τρόπο αὐτό τῆς σκέψης μπορεῖ
καί νά τόν έχει καποιος πού ποτέ
του δέν έχει διαὸασει τ’ ἀντίστοιχα κείμενα.
.
"0101 οἱ μεγάλοι στοχαστές εἶχαν τούς σχολιαστές τους. Σήμερα μποροῦμε νά ποῦμε πῶς ἕνα
μεγαλα μέρος τῆς διεθνοῦς κοινωνικῆς σκέψης διέρχεται τήν
περίοδο τοῦ μαρξιστικοῦ σχολαστικισμοῦ. ”Ὀπως οἱ χιλιάδες αίρέσεις τοῦ Μεσαίωνα δέν ῆταν
παρα τό ἀποτέλεσμα τοῦ σχολαστικισμοῦ, έτσι καί οἱ σύγχρονες
ἀναρίθμητες αἱρέσεις τοῦ μαρξισμοῦ (πού ὅλες θέλουν να 01κειοποιηθοῦν τόν Μαρξ για τόν
ἑαυτό τους) δέν εἶναι παρά συνέπεια τοῦ μαρξιστικοῦ σχολαστικίσμαῦ. Ἔχαυμε προὸληματιστεῑ
ποτέ για τό ὅτι δέν ὑπάρχει, στῆν
ἐποχή μας, κανένας μεγάλας μαρξιστῆς, κοινά ἀποδέκτας Εἶναι ἤ

δέν εἶναι αὑτό ένα ἀπό 10 συμ-

μενα. Δυό ῆ περισσότεροι στοχαστές μπορεῖ νά συμπίπτουν στῆν
ἐκτίμῆση ἑνός πολιτικοῦ γεγονότος. αὐτό, ὅμως. πού διαφοροποιεῖ ἕνα μαρξιστῆ ἀπό Ev0 μή
μαρξιστῆ εἶναι ῆ μέθοδος πού
μεταχειρίστηκε για νά φτασει στό
συμπέρασμα του.
Ἦώρα, ἴσως, μποροῦμε νά ’κάνουμε μιαν ἐρώτηση στόν N.
Πουλαντζάῑ πῶς ἑρμηνεύει μαρξιστικα καί πῶς έχει κατανοήσει
τή σημασία τοῦ «φαινομένου K0010910611»; K01 πῶς αἰτιολογεῖ,
μέ κοινιιινικσύς ὅρους. τῆν ἐμφανιση αὐτοῦ τοῦ «φαινομένου»
016v ἑλληνικό χῶρο; Δέν ἀρκεῖ ἡ
διατύπωση ἀφορισμῶν για τήν
καταστροφική απόληξη πού θα
ἔχει για τόν τόπο 1ιιας ἡ εἴσοδος
τῆς προὸληματικῆς τοὺ Καστοριαδη. Πρέπει να μας μιλήσει για
τούς λόγους τῆς ἐμφανισής τῆς.
Καί αν τό «φαινόμενα K0010910δη» έχει καποιους λόγους ἐμφανισης καί δημιουργίας καταστάσεων, έπιόαλλεται, ἀπό τά πρα-

γματα, μια σαφής καί ἐμπεριστατωμένη ἑρμηνεία του. Γιατί.
ἀσφαλῶς, οἶ «σφῆνες» 115911190—
κτοριακῆς ἐπαγγελματικῆς ἀσχο-

O ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟ
«ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ»
πτώματα τῆς σχαλαστικῆς περιόδου πού διανύουμες Ἐνῶ, λοιπόν, ἡ ἱστορία ἀκόλουθα τήν πορεία της, ἀγνοιί)ντας γενικά τούς
σχολιαστές, αυτοί ἐξακολουθοῦν
να ἐπιμένουν, ἀνάγοντας τόν
μαρξισμό σέ προσωπική τους, τελικά, ὑπόθεση.
Γιά Ev0 σπουδαστή εἶναι 1o-

λίας τοῦ Κ. Καστοριαδη, ὑπέρ
τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων.

εἶναι 16 λιγότερο ἀνεπαρκεῐς. "A;
αύτοερωτηθεῐ ὁ Ν. Πουλαντζας;
μέχρι ποιό σημεῖο, ἀραγε, μπορεῖ
να νοηθεῖ ἡ δράση ἑνός μαρξιστῆ
μέσα στή σύγχρονη καπιταλιστική
παραγιι)γῆ;
Ὑπαρχουν
διαὸαθμίσεις για τῆ δράση αὐτῆ;

γικό ν’ ἀσχολεῖται μέ τούς οχο-

Καί ποιές είναι·. Ὁ νοῶν νοήτω.

λιαστές τοῦ Μαρξ. Πῶς, ὅμως.
μπορεῖ να δικαιολογηθεῖ ἐκεῖνος
πού μεταποιεῖ τόν σχολαστικισμό
σέ αὐθεντικῆ πολιτική ἑρμηνείας
Αὐτό πού ἐνας νοήμων ἀναγνῶστης θέλει νά διακρίνει στα πολιτικά θεωρητικά ἐρείσματα ἑνός

Μέ λίγα λόγια, τό άρθρο τοῦ Ν.
Πουλαντζά δέν εἶχε πρόθεση ν’
ἀποτιμήσει τῆν «ἑλληνικῆ ἐπιστήμη καί διανόηση κατα τό ‘76».
0110 να διατυπώσει δρισμένες ώστόσο αντιφατικές - σκέψεις
για πράγματα πού τόν φόὸισαν.
Δέν εἶναι, μᾶλλον. σκόπιμο ν’

μαρξιστῆ εἶναι τό κατα πόσο έχει
*ἀφρμαιῶσει καί ἐφαρμόσειτόν

,ἀσχοληθοῦμε έδῶ για τό α»πριόρι

έχουμε-ὅλαιμδέν ἐχουμε ὅμως δι-

1,ἀλλο ἀπό τό να ,διαὸαζουν- ἶΑρι_’ “στοτέλη. Γνώριῑξά-νὲὔέόαια, π’όσες

μαρξισμόῑμεθοδικᾱ, γιά 1161-101110-

καίωμα νά μή διευκρινίζουμε μέ

ἑκατοντάδες φορές συναντιέται,

λύσει τρέχοντα κοινωνικά φαινό-

’νόημα- πού δίνει στό άρθρο του ό
Ν. Πουλαντζας γύρω ἀπό τόν
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«μή ὀρθολογικό» χιῖῖρο τῆς διανόησης. ὅπου παρουσιάζονται
ἔργα σαν τοῦ K. Καοτοριαδη
(Πρός θεοῡέ ”Ας μή νομιστοῦμε
ὀπαδοί του). Οὔτε να ἐξηγήσουμε
μέχρι 11016 606116 16 «μή ὀρθολογικό» εἶναι προύπόθεση για τῆν
ἐπιστημονική
έρευνα.
Κινδυνεύουμε να χαρακτηριστοῦμε σάν
«μή μαρξιστές». ἀφοῦ για τόν
συγγραφέα τοῦ 096900, ὅπως καί
για έναν πρωτοετῆ σπουδαστή,
«τό μή ὀρθολογικό» ταυτίζεται
μέ τό φληνάφημα. Ὲνῶ ὅμως
παραδέχεται πώς ἡ σύγχρονη ἑλληνικῆ διανόηση εἶναι σαφῶς ἤ
ἐμφανῶς μαρξιστικῆ, έτσι πού ἡ
ἔρευνα, κατω ἀπ’ αύτῆν, δέν «ἐγχαρακώνεται» ἀλλά γίνεται μέ
τρόπο «διακλαδικό», στό τέλος
τοῦ
αρθρου
σημειώνει
τήν
«ἀπουσία μαρξιστικῆς σκέψης
ἀπὸ τό ἰδεολογικό μέτωπα ἀντίκρουσης τῶν διαφόριι.)ν νεοϊδεαλιστικῶν
ίδεολογιῶν».
Πῶς,
ὅμως. ἐνῶ ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα
εἶναι μαρξιστική, ἐμφανίζονται
«νεοϊδεαλιστικές
ι’δεαλογίες»;
Μήπως ἡ ίδεολογία ὃγαίνει «οἰκεία ὅουλήσει» ἀπό τα κεφαλια
τῶν διανοητῶν; Κι ἔπειτα τί σημαίνει «νεαϊδεαλισμός; Ἔχει κα·νένα ῖδιαίτερο νόημα 6 690; αύτός καί ποιό πρόὸλημα εἰσαγει;
Ἀφοῦ δ K001091061]; εἶναι νεοίδεαλιστής, τότε 6 Χέγκελ εἶναι

111 χρόνια 1976 στόν τομέα τῆς
ἐπιστήμης καί διανόησης. Ὲνῶ
θα περίμενε κανείς κατι ὑπεύθυνο καί ἀντάξια τῆς συγκρότησης καί τῆς ἀναλυτικῆς ἱκανότητας τοῦ συγγραφέα· τοῦ «Πολιτικῆ ἐξουσία καί κοινωνικές τάξεις», τελικά δέν συναντά παρα
ἐ’να προχειρογραμμένο καί ἀτεκμηρίωτο σημείωμα πού δυστυχῶς οῦτε τόν πανεπιστημιακό τοῦ
Παρισιοῦ τιμά ἀλλά οὔτε καί τήν
κατατοπιστική σαφήνεια τοῦ δημοσιογραφικοῦ λόγου διαθέτει.
Βαθια ἡ ἀπογοήτευση καί δέν
μπορεῖ να παρηγορήσει ἡ ὑπόθεση ὅτι ἐδῶ ὁ.Ν. Πουλαντζᾱς
μιλά μέ λίγες λέξεις για ἤδη γνωστα καί καταξιωμένα πράγματα
στῆ συνείδηση τοῦ νεαέλληνα, καί
ῖδιαίτερα τῶν νέων.

Πειστῆριο τῆς ἀτυχέστατης αὑτῆς προσπαθειας, ὅπου τά πάντα
λέγονται καί για τούς πάντες
ἀλλά σχεδόν τίποτα δέν αἰτιολογεῖται Ιξεκαθαρα, ἀποτελεῖ ἡ
ποιότητα τῆς πολεμικῆς τοῦ 09θρογραφου κατά τοῦ προσώπου
καί τοῦ ἔργου τοῦ K. K001091061]
(P..

Cardan).

Παραλείποντας

καθε ἀναφορα σέ συγκεκριμένα
ἔργα (παλιότερα καί νεότερα)
τοῦ

θεωρητικοῦ

τοῦ

γαλλικαῦ

περιοδικοῡ «Σοσιαλισμός ἤ Βαρ6096n]1a», 6 N. Πουλαντζᾱς
προτιμά ναν ἀμφισθητήσει τό πο-

λιτικό ἦθος τοῦ Καστοριαδη, τοῦ
«ὑπερεπαναστάτη αὑτοῦ ἀντιμαρξιστῆ». μέ τό να τόν-καταγγείλει λίγο πολύ στό πανελλῆνιο
00v πράκτορά καί διευθυντικό
ὅργανο τοῦ ἀμερικανικου ίμπεριαλισμοῦ. Τί συμὸαίνει λοιπόν;
Γιατί 6 ἀρθρογραφας διαλεξε
ὅασικα αὐτόν τόν δρόμο καί προτίμησε ἀντί τῆς θεμελιωμένης
κριτικῆς τῶν έργων τοῦ Καστο91061] τήν προκαταὸολική συνταγή στούς άναγνῶστες του v‘
ἀγνοῆσουν τόν κρινόμενα, Καί
πῶς ἐξηγεῖται 6 ἀφοριστικός τόνος για τό καστοριαδικό «ἐκλαῖκευτικό εκλεκτικό φλιμιαφιηια>η

”H μήπως 16 γεγονός ὅτι ’ένας
«νεοχριστιανός»(;) θεολόγος ἐνδιαφέρεται για τό έργο τοῦ Καοταριάδη εἶναι αῦτό καθ’ἐαυτό ὅποπτο; Κι εῖναι να ἀπα951
κανείς
γιατί δ
Νίκας
Πουλιιντζάς προτιμά ν’ ἀφιερώσει πολύ περισσότερες γραμμές
στόν ῖδιωτικό διο-πόρισμα τοῦ
Καστοριάδη (καί στήν «παθητική» θέση του ἀπέναντι στῆ χαύντα) ἀπό τήν ἀνάλυση καί τῆ δικαιολαγηση τοῦ «ῖρρασιοναλιστικοῦ καί ἀντιμαρξιστικαῦ» χαρακτῆρα τοῦ «χαμηλῆς ποιότητας» έργου του. Ἐκτός κι 0v ἡ
ἁπλῆ παράθεσή 1110; φράσης τοῦ
- Καστορ ιαδη πού καταδικάζει
Evav —10116 — έδῶ τόν μαρξισμό -

για χάρη τῆς ἐπανάστασης, ἀρκεῖ
για νά ξεσκεπάσουμε τήν ἀντίδραση. Πιθανὰ ὅμως εἶναι περίεργα, καί ξυπνά έφιαλτες, πῶς 6
N.
Πουλαντζάς,
κηρυγμένος
011066; τοῦ «ἀδογμάτιστου μαρξισμοῦ», πετύχαίνει ταυτόχρονα
μέ τῆν ξἐπισήμανση τοῦ κίνδυνου
Καοτοριαδη v0 χαρίζεται σ’ ἀλλοδαπούς ἀντιμαρξιστές στοχαστές «ποιότητας», λ.χ. ’σαν τόν
Γαλλο M. Φουκώ, 6 δπαῐος ὅμως .

ἐκτιμά - παραδόξοις - τόν Καστοριαδη; (Βλ. «Ἱστορία τῆς τρέλας», σελ. 26, ἑλλην. έκδ. Ἠριδανός).

Κλείνουμε τοῦτες τίς γραμμές
ἐλπίζοντας ὅτι κάποτε 0‘ αὐτόν
τόν τόπο, ὅπως άλλωστε τό ἐπιθυμεῖ καί 6 αρθρογραφος, 6
ὑπεύθυνος διάλογος καί 6 αἰτιολογημένος ἐλεγχος θ’ ἀντικαταοτήσει τῆν προαποφασισμένη
καταδίκη καί τίς κινδυνολογικές
ντιρεκτίὸες, ἀπό ἀνθρώπους μαλιστα κάθε ἀλλο ’παρα τυχαίους,
πού μποροῦν καί ξέρουν v‘
ασκοῦν τήν ἐπιδολή (Autorité).

Φιλικά
Γιῶργος Νικολάου
φοιτητής

ΣΗΜ.· Τά κείμενα αὐτά ληφθήκανε πρίν ἀπό τή δημοσίευση
στῆν «Αὐγή». (6/2) ἑνός κειμένου
τοῦ N. Πουλαντζᾶ για τό θέμα
αυτο.

παλαιοϊδεαλιστής, καί 6 Πλάτωνας
ἀρχαιοῖδεαλιστής;
Πάντως (ἀς ἀφήσουμε τ’
ἀστεῖα) τό πρό6λημα γιά τόν έλληνικό χῶρο δέν 6ρίσκεται, κατα
,τῆ γνώμη μας, στήν ῦπαρξη ἤ ὄχι
καινοφανῶν ὅρων τῆς διανοητικῆς παραγωγῆς. Ἡ ἱστορία ἔχει
τίς δικές τῆς ἀπαντήσεις για-ἅλ’
αὐτα. Ἐκεῖνο πού θεωροῦμε ἐνδιαφέρον εἶναι τό πῶς μπορεῖ να
ἰδεολογικοποιηθεῖ καί v0 γίνει
συνειδητή ἡ ἑλληνική πραγματικότητα. Καί μέσα ἀπ’ αὐτά, τό
πῶς μπορεῖ v0 ὃημιουργηθεῖ πολιτική ήγεσία 0' έναν τόπο, ὅπου
ἀπό χρόνια κυριαρχεῖ τό πολιτικό κενό. Ἡγεσία πού v0 1111v
προσφέρει γῆν καί ὕδωρ στίς ξένες «προστασίες» ἀλλά πού v0
δημιουργήσει δομές στόν ἑλλαδικό χῶρο, 0‘ ἕνα χῶρο πού τώρα
μοιάζει μέ τήν «παράγκα τοῦ καραγκιόζη». Καί αν εἴχαμε πειστεῖ
ὅτι οἱ ἐκδομένες πολιτικές πρα71101515; στήν τελευταία διετία
εἶχαν κάποια παρόμοια λειτουργία στό κοινωνικό σῶμα, δέν θα

ὑπῆρχε κάν λόγος v0 γραψαυμε

αὐτό τό κείμενο.
Παραμένει, ἐντούταις, ἡ ἐπιθυμία μας για διάλογο. Ἴσως δέν
εἶναι καί τόσο ἄσκοπος.

Τρία γράμματα ἀπό τήν Κύπρο κι
ἕνα ἀπό τήν Ἀθήνα, λάὸαμε μ’
ἀφορμή τό ἀποκαλυπτικό δημοσιέυμα τοῦ Γιώργου Tau/1011017
για τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικιῦν
τῆς Κύπρου. Ἀναμεσα σ’ αὐτά
ξεχωρίζει τό γράμμα ἑνός ὑπάλληλου τῆς Κυπριακῆς Πρεσὸείας
01va Ἀθήνα, μέ ὅαθμό πληρεξούσιου ὑπουργοῦ, τοῦ Φρίξου
Βράχα, πού ἀναφέρεται στα ὅσα
για τό πρόσωπά του- γράφτηκαν.
Ο Τό γράμμα τοῦ Φρ. Βράχα
πρός τόν διευθυντή τοῦ «ANTI»
ἔχει ὡς ἑξῆς.-

Ὀδυνηρή έκπληξη ὑπῆρξε για
πολλούς τό πρωτοχρονιατικο
κείμενο τοῦ καθηγητῆ Ν. Πουλαντζά στήν «Αύγή» σχετικα μέ
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ἐπιῦλήθηκε ὅπως μαρτυρεῖται κι
ἀπό 3-4 ἐπίσημες τότε ἀνακοινώσεις. Ἀπλῶς, για λίγες μέρες,
στίς · ἀρχές Αὐγούστου, καί μ “
ἐπίμονη
ἀξίωση
τῶν
ὑπευθύνων τῶν. ἐφημερίδων, καθιερώθηκε 6 θεσμός
τῆς συμὸουλευτικῆς συζητήσεως,
γι“ ἀποφυγή περαιτέρω ἐσωτερι-

f

TO ΚΥΠΡΙΑΚΟ HPOBAHM'A:
ΑΠΟψΙΞΙΣ KAI ΔΙΙΞΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ἀξιότιμε Κύριε,
Στό τεῦχος 62 (8.1.1977) τοῦ
ἐγκρίτου περιοδικοῦ σας δημοσιεύεται, για τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν Κύπρου, ένα ὑπό
ἀμφισὸήτηση, ῶς πρός διαφορες
αίχμές του κείμενο συνεργατη
σας, πού, ὅμως, καμια ἐξουσιαδότηση δέν ἔχω για να σχολιάσω.
Θα περιοριστῶ μοναχα α’ ὅ,τι
σημειῶνεται για τό πρόσωπα μαυ;
α) Ἡ θητεία μου στό Γραφεῖο
Δημοσίων Πληροφοριῶν καμιά
ἀπολύτως σχέση μέ τό πραξικό-

πημα δέν εἶχε. "000 για τῆν περίΟ Ἡ ἐπιστολή τοῦ φοιτητή Γ.
Νικολάου ἔχει ὡς ἑξῆς.-

μσποιήθηκα. Πράγμα πού ἀπό
κανένα δέν μπορεῖ να διαψευσθεῖ
καί πού ἔπραξα, φυσικα, 0116
ἰδιοσυγκρασία καί μέ 6001] τίς
πεποιθήσεις μου, τίς δποῐες ἐπίσης κανείς δέν μπορεῖ νά ἀμφισὸητήσει, γιατί ἀπό πάντα καί
συνεχῶς - καί 1196 καί κατά, καί
μετά τό πραξικόπημα - δημόσια

οδο τῆς πραξικοπηματικῆς «ἐξουσίας» ἀναφέρω μσνάχα πῶς,
μολονότι ἤμουν 6 ἀνώτερος, σέ
6αθμό, ὑπάλληλος τοῦ Ὑπαυργείου Ἐξωτερικῶν πουθενα δέν
ἀναμίχθηκα. πουθενα δέν ἐμφανίστηκα καί πουθενα δέν χρήσι-

(μέ απειρα δημοσιεύματα καί
δμιλίες) έλαλοῦσα.
6) Στό
Γραφεῖο
Δημοσίων
Πληροφοριῶν
τοποθετήθηκα
ὑπηρεσιακῶς (κι ὅχι σάν
πολιτικόιπρόσωπο) μια 66011060
11510 τήν πτώση τῆς δικτατορίας
καί 111 διακηρυχθείσα ἐπισήμως
ἐναρξη ἀποκαταστασης τῆς συνταγματικής ταξης, δηλαδή στίς 29
Ἰουλίου - σέ μέρες μαῠρες κι
ὅταν τό 1/3 τῆς Κύπρου (περιλαμὸανομένης καί τῆς ῐδιαίτερης
πατρίδας μου, τῆς Κερύνιας)
ὅρισκόταν κάτω ἀπό τήν τουρκική μπότα, ἐνῶ δ “Ἀττίλας, πού
ἐτοιμαζόταν για νέα ἐνέργεια,
καταλάμὸανε (σέ περίοδο ἀνακωχῆς) τή Λαπηθο καί τόν Κα9060.
γ) Λογοκρισία οὐδέποτε (κατα
τήν περίοδο τῆς ὑπηρεσίας μου),

κῆς ὀξύτητος, μέ 6001] συγκεκριμένες ἀρχές πού ἴδιοι, ἀπό μόνοι
τους, έθεσαν σέ κοινή τους σύσκεψη] Τίποτα δέν ἐπιὸαλλόταν ’
καί τίποτα δέν ἀπαγορεύοταν.
Καί για ὅλα αὐτα ὑπάρχουν συμφωνητικα, ἐνυπόγραφες ἐπιστολές, δημοσιεύματα. T6 P.I.K.
(ραδιόφωνο - τηλεόραση), ἐξ αλλου, δέν ὑπαγόταν 016 Γ.Δ.Π.
Ἀλλά, για v0 συμπληρωθεῖ ἡ είκόνα, ἀναφέρω καί τοῦταῑ Λόγω
τοῦ σε6ασμοῦ μέ τόν ὁποῖον, ἀπό
τῆς θέσεως μου, ἀναφερόμουν
(γιατί ἐτσι πάντα ἐνιωθα) 016
πρόσωπα τοῦ Μακαριωτάτοιι,
πολλές φορές αντιμετώπισα τήν
μῆνιν διαφορῶν ἐφημερίδων, ἀλλα, καί ἐκινδύνευσα, ὑποστάς καί

ἐπίθεση ἀπό ἀφηνιασμένους ἐνόπλους μέσα στό γραφεῖα μου.
δ) Σ” ὅλη τή θητεία μου 016

Γ.Δ.Π. μοναδική φροντίδα εἴχα
τόν παροπλισμό ἀπό τα παθη καί
τήν όμαλοποίηση τῆς καταστασεως, δουλεύοντας, καί σέ ὧρες
συνεχοῦς δομὸαρδισμοῦ, ἀπό αῦ-

ἅπαντα. Ἀληθεύει, ναί ἤ ὅχι; Κι
αν ναί γιατί O κ. Β. δέχθηκε να
ὑπηρετήσει μια τέτοια «δημοκρατική ὑπηρεσία»; έστω καί «ὑπηρεσιακῶς>>;

ἕνα προσωπικό τόνο. Σέ καμια

λους τους, οἱ δποίοι 6ε6αίως εἶναι κοινό μυστικό - οὔτε οἱ κα-

περίπτωση

γιά

λύτεροι εἶναι οὔτε ὀλιγώτερον

κατι τέτοιο. Τό θέμα εἶναι κατά

πραξικοπηματίαι ἀπό ἄλλους
ὑπῆρξαν. Γνωρίζετε ἐν προκειμένῳ OIL καί O περιόόητος κατα-

παίρνει μέ τήν ἐπιστολή τοῦ κ. B.

πολύ
στήν
τῆς κ
τικής

δέν

πρόκειται

εὐρύτερο καί ἐντοπίζεται
πρωταρχική ἀναγκαιότητα
ά θ α ρ σ η ς τῆς διπλωμα»
ὑπηρεσίας· καί γενικότερα

ἀπ’ ὅλους τούς ,ὑπαλλήλους τοῦ
ύπουργείου ὅπως φαίνεται καί

6. Στή συνέχεια δ κ. Β. μᾶς
διαδεδαιώνει ὅτι ἱ«λογοκρισία
οὐδέποτε ἐπεδλήθη» καί OIL
τοῦ κυπριακοῦ κρατικοῦ μηχανι«ἁπλῶς,για λίγες μέρες στίς ἀρσμοῦ, αν πραγματικα θέλουμε νά
χές Αὐγούστου καί μέ ἐπίμονη
άξίωση τῶν ὑπευθύνων τῶν ἐφηἀκολουθήσουμε μια πορεία μαμερίδων καθιερώθηκε O θεσμός
κροχρόνιου ἀγῶνα για τήν τελική
τῆς συμὸουλευτικῆς συζητήσεως
δικαίωση τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ.
...» Δέν ξέρω 6έ6αια τίνος τό
Αὐτά για τήν ὥρα. Τά διαφορά
μυαλό ὑποτιμα αὑτό τό ἐπιχείρηἄλλα «μελό» πού περιέχονται
μα. Πάντως O λογοκριτής τοῦ
στ’ήν ἐπιστολή τοῦ κ. B. ὅπως...
Μεταξᾶ Θεολόγος Νικολούδης
«μέ τίς ταπεινές μου δύναμεις...
σέ μέρες μαῦρες... αῦταπαρνηφάνηκε πολύ πιό προνοητικός
on...» κλπ. δέν νομίζω ὅτι χρειάἀπό τόν κ. B. ἀπαγορεύοντας Id
ζονται ὁποιοδήποτε σχόλιο. Εἷκενά διαστήματα στίς ἐφημερίδες
πραγμα πού
φανέρωνε τήν
ναι ὅμως θλιόερό ἕνας ἀνώτερος
ὑπαλληλος IOU ύπουργείου ἐξασκῃση λογοκρισίας. ”Av O κ. B.
διδασκόταν λίγο ἀπόΙ τό παρελωτερικῶν να μή μπορεῖ νά γράψει
σέ ἐνιαία ἐλληνική γλώσσα καί να
θόν θα μποροῦσε να ἰσχυρίζεται
ἄνετα σήμερα ὅτι «λογοκρισία
καταφεύγει σέ «.... ἀποκαταστάσεως τῆς συνταγματικής ταξης» ἤ
οὐδέποτε ἐπε6λήθη». Δυστυχῶς
«συμὸουλευτικῆς
συζητήσεως»
ὅμως για τόν κ. B. ὑπάρχουν σήμερα τεκμήρια. “Η ἐφημερίδα τῆς ” κλπ.
Λευκωσίας «ΤΑ NEA» έὸγαινε
Οἱ τρεῖς ἄλλες ἐπιστολές εἶναι
σχεδόν καθε μέρα μέ «λευκά δια-’
σταλμένες
ἀπό τήν /1 ευκωσία;
στήματα». Ὑπάρχουν καί σχεO Ὁ Μιχ. Πικῇς, γράψει’
τικα έγγραφα μέ τήν ὑπογραφή
του πούιάπαγορεύουν όρισμένες
Ἀξιότιμε Κύριε Διευθυντα,
εἰδήσεις. ”Av O κ. Β. ἐπιμένει ἤ
Ἀνάγνωσα εἰς τό τεῦχος τῆς
ἐπιθυμεῖ δέν έχει παρά νά ἀπαν8ης Ἰανουαρίου 1977 τό αρθρο
τήσει καί ὑποσχόμαστε OIL θα Id
συνεργατου σας δια τό ὑπουργεῖο
δημοσιεύσουμε.
ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου καί
γ. Αύτή ἡ «συμὸουλευτική συπαρακαλῶ νά σημειώσετε τα καζήτησις» λέει O κ. Β. καθιερώτωθι;
θηκε ὕστερα ἀπό κοινή σύσκεψη
1. ”Οσα ἔγραψε εἰς IO περιοδικόν
μέ τούς ἐκδότες ’τῶν ἐφημερίδων
καί OIL ὑπάρχουν συμφωνητικα
σας εἶναι ἴσως ὀρθά πλήν ὅμως
καί ἐνυπόγραφες δηλώσεις καί
ἀφήνουν ἀθώους πολλούς ἄλλους
ἐπιστολές. Καλοῦμε τόν κ. B. νά
πραξικόπηματίας, ὅπως τούς
Id δώσει στήν δημοσιότητα για
ἀποκαλεῑτε.
Καί
διερωτῶμαι,
νά δοῦμε τελικά ποιές ἐφημερίδες
διατί ἄραγε ἐσεῖς οἱ «δημοκραδέχθηκαν να ὑποὸληθοῦν σέ...
τες» κάνετε διακρίσεις. Ἐπί
«αὐτολογοκρισία». Θα ’ταν σίπαραδείγματι πῶς ἀπαλλάσσετε
τόν κ. Πελαγία, νῦν Γενικό Διευγουρα μια πολύ καλή ὑπηρεσία
θυντή τοῦ ύπουργείου, O ὁποῖος
πού θα μποροῦσε νά προσφέρει O
μία ἥ δύο ἡμέρας πρό τοῦ πραξικ. B.
κοπήματος τῆς 1517174 εὑρέθη
δ. Ἐπικαλεῐται ὅμως O κ. B.
αἰφνίδιως εἰς τό ἐξωτερικόν; Καί
καί τήν «ἔξωθεν καλή μαρτυρία»
αν θεωρήσουμεν αὐτό τό γεγονός
IOU συνόλου μάλιστα τῶν δημοὡς τυχαῖον, πῶς ἐξηγεῖτε τό OIL O
σιογραφων μέ τούς ὁποίους 6ρίκύριος αὐτός εἰς μέν τό ἐξωτεριοκόταν καθημερινὰ σέ ἐπαφή. Θα
κόν ἐπαρίστανε τόν ἀντιστασιαθυμίσουμε οτόν κ. Β. τα ὀνόματα
κόν, ἀκολουθῶν κατά πόδας τόν
δύο δημοσιογραφων κι ἀν ἐπιμέΜακαριο, εἰς δέ τό ἐσωτερικόν
νει νά τούς ρωτήσουμε. ‘O ἕνας
(εἰς τό γραφεῖον του) εἶχε τό
εἶναι O Τακης Κουνναφής, ἀρχισῆμα τῆς 21ης Ἀπριλίου ἀνηρσυντάκτ-ης τῆς ἐφημερίδας τῆς

στόν ὑπ’ ἀριθμ. 1358/69-26-7-74

Λευκωσίας «ΤΑ NEA» καί ἀν-

τημένον; Μήπως καί αὐτός ὅπως

έγγραφο μέ τόν τίτλο «ὁδηγίες
ὑπουργοῦ» ἐνῶ σέ ἄλλους ὑπαλλήλους - προφανῶς... πραξικόπηματίες - έδωσε «ἐπ’ ἀόριστον
ἄδεια»... Πλάι στό ὄνομα τοῦ κ.
Βραχα φιγουράρουν καί μερικα

ταποκριτής σήμερα τῶν ἀθηναϊκῶν ΝΕΩΝ. Ἔπαιζε καθε μέρα
μέ τή ζωή του για να κυκλοφορήσουν «ΤΑ NEA». Ὁ ἀλλος εἶναι
O Ρένος Πρέντζας, συντακτης τῶν
ΝΕΩΝ καί ἐκδότης τῆς έὸδομαδιαίας ἐφημερίδας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ. Αὐτοί οἱ δύο κατά κακή
τύχη τοῦ κ. B. κράτησαν για τήν
ἱστορία τα σημάδια τῆς... «συμ6ουλευτικῆς συζητήσεως» ὅπως
θέλει ν’ ἀποκαλεῖ τήν λογοκρισία
O κ. B.
Λυποῦμαι δέὸαια γιατί τό θέμα

πολλοί ἄλλοι φιλοκυδερνητικοί
ἀφοῦ ὕψωσε σημαία εὐκαιρίας
ἐπερίμενε να κλίνη ἡ πλάστιγγα
δια να ἀποφασίση ἐκ τοῦ ἀσφα-

γῆς μέχρι μεσανυχτα. Καί προ-

καλῶ ὁποιονδήποτε να ἀνακαλύψει μέσα στίς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις μου ἔστω καί μιαν αμαρτωλή γραμμή, ἐπικαλούμενος, για
τήν ὅλη σταση μου, καί τή μαρτυρία τοῦ συνόλου τῶν δημοσιογραφων μέ τούς ὁποίους ὅρισκόμουν σέ καθημερινή ἐπαφή.
’
ε) Σ’ ὅλη μου τή ζωή ὑπηρέτησα τόν τόπο μου, μέ τίς ταπεινές μου δυνάμεις - μέ νομιμοφροσύνη καί μ’ ὅση αύταπαρνηση
διέθετα ’- καί χωρίς νά πολυενδιαφέρομαι για τόν ἑαυτόν μου,
οὔτε καί για τίς προαγωγές πού
ὑπαινίττεται τό κείμενο τοῦ συν-

εργάτη σας.
Αύτά γιά τήν ταξη.
M‘ ἐκτίμηση,
Φρ. Π. Βραχας
Ἡροδότου 16
Ἀθῆναι
Ο Ὁ συνεργάτης μας Γιῶργος
Τσαλακός ἀπαντᾶ;
Ὁ κ. B. μέ τήν ἐπιστολή IOU έπιχειρεῖ καθώς λέει «ν’ ἀποκατα-

στήσει τὴν τάξη» τήν ὁποία εἷχα
διασαλεύσει μέ τό ἀρθρο μου για
τό κυπριακό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Πρέπει να πῶ εἰλικρινα
OIL δέν περίμενα ὅτι O κ. B. θα
ἀπαντοῦσε - να πεῖ τί αλλωστε πολύ περισσότερο δέν περίμενα
ὅτι θα συμφωνοῦσε μέ τά ὅσα
καταγγέλονταν μέσα σέ κεῖνο τό
ἅρθρο μου, δεδομένου ὅτι καί O
ἴδιος εἶχε δρωμένη τή φωλια IOU.
"EIOL λοιπόν ἡ ἐπιστολή του δέν
έχει κανένα αλλο νόημα παρα ν’
ἀποκαταστήσει - ὄχι 6έ6αια τήν
ταξη - ἀλλά τή «θιγεῐσα ἀξιοπρέπεια IOU». ”Ας δοῦμε ὅμως
πῶς τό έπιτυγχανειῑ
α. Λέει στήν ἐπιστολή του, O κ.
B. «καμιάν ἀπολύτως σχέση μέ τό
πραξικόπημα δέν ἔχει» καί OIL
OIO Γραφεῖο Δημοσίων Πληροφοριῶν τοποθετήθηκε «ὑπηρεσιακῶς». Ὁ προϊστάμενος του
στό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἦταν
O κ. Ντίμης Δημητρίου καί μαλιστα προτιμοῦσε τόν κ. B. πρῶτο

ἄλλα πού εἷχαμε ἀναφέρει στό
σχετικό ἀρθορο ὅπως τοῦ Κ. Πηλαὸακη, ὃοηθοῦ τοῦ κ. Βραχα
στό Γ.Δ.Π., IOU Χρ. Πασιαρδῆ.
Στό αρθρο εἴχαμε ἀναφέρει OIL
απαγορευόταν ἡ δημοσίευση τοῦ
ὀνόματος ἤ φωτογραφίας IOU
προέδρου Μακαρίου, O κ. Β. δέν

λοῦς ποια εἶναι τα φρονήματα
του καί ποιόν ὑποστηρίζει;
2. Ἀφοῦ O κ. Πελαγίας ἀλλα καί
,ό κ. Χριστοφίδης, O δποῖος ὡς
γνωστόν ἐπήγαινε εἰς IO ὑπουργεῖον - διατί ἄραγε - καί ἐπί

Ντίμη

Δημητρίου, εἶναι τώρα

Δημοκρατες ἀκραιφνεῖς διατί δέν
προωθοῦν τούς λεγόμενους δημοκρατικούς, ἀλλα μόνο τούς φί-

λογος τῶν πρέσὸεων εἶχε τεχνηέντως άντικατασταθῆ δια να
ἀπαλλαγοῦν οἱ «ἡμέτεροι» καί να

θυματοποιηθοῦν ὅσοι δέν εἶχαν
ὑψηλούς προστατας;
3. Διατί οὐδεμία 6ασικῶς εύθύνην έπιρρίπτετε εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπο Μακαριο καί τήν κυδέρνησή του; Δέν εἶναι αὐτός καί οἱ
ὑπουργοί IOU οἱ ὁποῖοι συνεργασθηκαν ἐπί έτη (ἐν ἀγαστῇ συμπνοιᾳ. ὥς διατυμπανιζε O τύπος
καί τό ραδιόφωνόν μας) μέ αύτούς τούς ὁποίους ἀποκαλοῦν
σήμερον δικτάτορας; Τό ὑπουργεῐον ἐξωτερικῶν δέν εἶναι καθαρόν δημιούργημα του;
4. Τέλος καί δασει τῶν ἀνωτέρω,
δέν νομίζετε OIL απαξ καί O Μακάριος παρέὸη τήν ὑπόσχεσή IOU
OL’ ἀμνηστία πρέπει να τιμωρήση
ὅλους
ὅσους
έσφαλαν
τήν
1517174 καί ὄχι μόνο μερικούς οἱ
ὁποῖοι ἴσως να έσφαλαν (ὅπως
καί οἱ ἄλλοι) ἀλλα διατηροῦν
τουλαχιστον τό θάρρος τῆς γνώμης των καί τό παραδέχονται;

Διατελῶ μετα τιμῆς
Μιχαλης Πικῆς
Ο Ὁ Γ. Κλεόπας γράφει.Ἀξιότιμε Κύριε διευθυντα.
Ἀνέγνωσα IO ἄρθρον τοῦ συνεργατου σας κ. Γ. Τσαλακοῦ για
τό Ὑπουργεῐον Ἐξωτερικῶν τῆς
Κύπρου καί νομίζω πώς τοῦ ἀξίζει καθε έπαινος για τήν προσπάθεια IOU νά συμὸαλη στήν ἐξυγίανση πού ἀλλοίμονον καταντησε O μῦθος τοῦ Σίσυφουῇ

Τό δυστύχημα εἶναι ὅτι ὑπαρχουν καί χειρότερα ἀπ’ αὐτα πού
γράφετε στό περιοδικόν σας, αν
6έ6αια οἱ πληροφορίες μου εἶναι
σωστές. Συγκεκριμένα πληροφοροῦμαι ὅτι ὄχι μόνο οἱ χουντικοί
καί οἱ πραξικοπηματίες εἶναι IOσοι πολλοί στό Ὑπουργεῐο Ἐξωτερικῶν (εἶναι οἱ περισσότεροι;)

ἀλλα εύνοούμενοι καί ἀπό τόν
Ὑπουργόν καί ἀπό τόν Γενικόν
Διευθυντή ἀποτελοῦν ἤδη 3—4
ἀπ’ αὐτούς, τό δεσμεῖν καί τό
λύειν τῆς ὑπηρεσίας τους καί
ἀποφασίζουν καί για προαγωγές
καί για μεταθέσεις. Καί τό πιό

ἐκπληκτικό εἶναι πῶς ἡ καταστασις αὐτή έγινε μόνιμο θέμα συζητήσεως χωρίς οὐδείς να ἐνοχλεῖται.
Τό μαχαίρι λοιπόν έχει φτασει
στό κόκκαλο. Μόνη λύσις εἶναι
να έγκαινιασουιιι· τήν ἐξιᾞίιινοη καί τήν καθαρση από τό
’Υπουργεῑο Ἐξωτερικῶν. Νομίζω
ὅτι O Μακαριώτατος κατι προγράμματίζει ἤδη. Να τοῦ συμπαρασταθοῦμε ὅλοι; Βουλή. όργανώσεις. καί απλός λαός, για να
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μπορέση vd 6αλη ταξιν εἰς τό 6ασικώτερο σήμερα ὑπουργεῖο.
Διατελῶ εὐχαρίστως
Γιαννάκης Κλεόπας
Ο Ἡ Ἀθηνούλα Κωνσταντίνου
γράφει.Ἀγαπητή Σύνταξη.
Θερμα συγχαρητήρια ἀξίζουν
στό συνεργατη σας κ. Γ. Τσαλακό
για τό αρθρο - τομή πού “έγραψε
για τό ἁμαρτωλό Ὑπουργεῖο τῶν
ἐξωτερικῶν μας. Ἀπό καιρό
έπρεπε νά γίνει ἡ ἔρευνα αὐτή
καί μάλιστα ἀπό τόν κυπριακό
τύπο πού ἀφοῦ προσπαθησε δυό
τρεῖς φορές νά ταράξει τό δοῦρκο
τῆς «ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις» Διπλωματικῆς μας Ὑπηρεσίας, τελικα μᾶς ἀφησε μισοπέλαγα...
εἴτε γιά λόγους «ἐθνικῆς σκοπιμότητας» πού τόσο πρόχειρα ἐπικαλούμαστε για vd μήν κάνουμε
αὐτό πού πρέπει, εἴτε για νά μήν
οτεναχωρήσουμε τούς ἐνόχους

καί

ὅσους

ἀδιαντροπα

τούς

προστατευουν.
Εἶναι παλιές οἱ ἁμαρτίες θέ6αια, ἀλλά θα περίμενε κανείς
ὅτι μετα ἀπό τόση προδοσία,
μετά ἀπό τόση καταστροφή θα
ὂλέπαμε τουλαχισιτο μερικές ἀνακατατάξεις έτσι πού οἱ ένοχοι τοῦ
Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶννα μήν
6ρίσκονται καί σέ θέσεις κλειδιά
καί να ὂλαφτουν ἀκόμα περισσότερο τόν τόπο τους. Ἀντί γι’
αὐτό εἴδαμε προαγωγές τῶν ἐνόχων τῆς καταστροφῆς μας καί
προώθηοή τους σέ ἀκόμα καλύτερα πόστα. Φτάσαμε μάλιστα
στό σημεῖο δ ἰδιαίτερος τοῦ
Ὑπουργοῦ να εἶναι πραξικόπηματίας διαπρεπής, πού φαίνεται

να προτιμήθηκε yLd τήν πείρα
IOU οτήν ὑπηρεσία ἄλλης «ἐξεχούσης προσωπικότητος», Ἧταν

ὅλέπετε ἰδιαίτερος καί τοῦ ἐλέῳ
πραξικοπήματος προέδρου μας
Νικολάου τοῦ Α’. Καί ὅμως κανείς δέν ἐνοχλεῖται. Οὔτε καί O κ.
Χριστοφίδης πού φαίνεται να
μήν ἔχει μαθει ἀκόμα ὅτι ἡ ἀλφαδήτα τῆς πολιτικῆς καί ὅσων φιλοδοξοῦν να ὑπηρετήσουν τά

κοινα εἶναι ἡ πολιτική εὐθιξία.
Ἀλλά ἐπιτέλους μέχρι πότε θα
συνεχίζονται αὐτα τά μασκαραλίκια; Ποιός εἶναι αὐτός O μηχα-

νισμός πού δίνει δύναμη 0‘ αὐτούς τούς κυρίους ἀντί να τιμωροῦν να προωθοῦν προκλητικὸτατα πραξικοπηματίες σέ μιά
τόσο νευραλγική θέση καί ἐνῶ
λέγομε πώς κανομε 611/(Ova; Ποῦ
6ρίσκουν τόσο θράσος καί τόση
παχυδερμία. Δέν ὑπάρχουν μήπως δημοκρατικοί στό ὑπουργεῖο; Τότε γιατί δέ 6αζουμε ἀπ’
EEO); KL αν O κ. Δὑπουργός θεωρεῖ
αὐτές τίς ὅρωμιές «φυσιολογικα
πράγματα», τί θα λένε Id κόμματα μας; Ποῦ εἶναι οἱ ἀντιστα-

σιακές όργανώσεις καί ἡ όργανωοη τῶν προσφύγων, Id θύματα
IOU ξεριζωμοῦ; Τί λέει ἀκόμα O
Ἀρχιεπίσκοπος Μακαριος; Πότε
θα ἀντιληφθεῖ ἐπιτέλους ποῦ μάς
καταντησε ἡ πολιτική τῆς ἐλαίας;
Σήμερα πού ἡ Κύπρος καταδαλλει τήν ύστατη προσπάθεια
της για ἐπιδίωση, οἱ κύριοι αὐτοί

δέν εἶναι μόνο ἁπλῶς ἀνεπαρκεῐς, εἶναι καί ἐπικίνδυνοι. Καί
ἀφοῦ δέν έχουν οὔτε τήν στζοιχειώδη πολιτική εὐθιξία καί
προωθοῦν σέ 6αρος τῶν ἱκανῶν
καί τῶν νομιμοφρόνων ὑπαλλήλων, πραξικόπηματίες - γελοιο-

ποιώντας έτσι καί τόν κλαδο
ἐλαίας τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας - εἶναι ἀπαραδεχτοι.
Καί ἀφοῦ δέν έχουν τό φιλότιμο
νά μᾶς απαλλαξουν οἱ ἴδιοι ἀπό
τήν παρουσία τους πρέπει νά
τούς IO ῦποδείξει O ἰ’διος O Μακαριος. Κάποτε εκανε τό λαθος

νά τούς τοποθετήσει ἐκεῖ πού είναι , Ας τό διορθώσει ὅσο εἰναι
ἀκόμα καιρός,
Διατελῶ μέ καθε ἐκτίμηση
Ἀνθούλα Κωνσταντίνου
C Στό Κυπριακό ἀναφέρεται καί
μιά ἀκόμα ἐπιστολή «πρόσφυγα
ἀπό τήν Κύπρσ». Γραφει;
ξΩς τακτικός ἀναγνώστης τοῦ
περιοδικοῡ σας ANTI δια6ασα
καί τό αρθρο τοῦ Γ. Μακεδονίτη
(τ.61) για τήν Κύπρο.
Θα ἤθελα, ἄν μοί1 ἐπιτραπεῖ,

τεῡχ. Β ο ίανουάριος 1977
Γ. Μ. Σηφάκης

Γιῶργος Καρρᾰς
Μιχ. Πσπαγιαννάκης

«Ὁ Πολίτης» ιπὴν ἀρχὴ τῆς ὑεύτερηςχρσνιᾶς του
Κ
: υβέρνηση καὶ Ἀσ-ιυνσμία· εἰρηνικὴ συνύπαρξη;
: Ἡ -πρόταση τοῦ ΠΑΣΟΚ για δημοκρατικὴ «συνεργαm’a»

Μάκης Καβσυριάρης
Δημ. Μήλιάκης
Κάρολ Μοτζελέφσκι
Χάινριχ Μπὲλ

; Γαλλια ἡ ἕρπουσα κρίση I017 κυβερνητικῇ,- α-ιινασπισμοῦ.
: Ἡάμερικανογερμανικὴἡγεμονία στήν Εὐρώπη
; [Ἔργατικὲς κινητοποιήσεις οτὴν Πολωνίσ] Ἀνσιχτή
ἐπιστολὴ στὸν E. Γκιέρεκ
: Ἐπικσινωνία τώγ’ἰδεῶν στὶς ὁύο Γερμανιες (συνιέντι-σξη
στῆν ἐφημ. «L_e Manda»)

Ἀγγ. Ὲλεφάπης

: Πολιτιστικὸ κίνημα καί λαῐκὴ πρωτοβουλία

Δ. Ν. Μαρωνίτης

; Οι μεταφράσεις 177g«’061700£mg», Μιὰ ε’πείγουσα πρό-

Mario Vitti

; Ο «παραξενος καθηγητὴς» τοῦ Μ. Καραγατση ('0
Σννταγματσρχης Λιάπκιν)

Σπ. I. Ἀσδραχὰς

; Ἔρευνες γύρω ἀπὸ τὰ ἀγροτικὰ είσσὸἡματα στην τουρκσκρατία (15ος - 16ος αι’.)
; O G. Vico καί ἡεμφάνιση τοῦ νεοελληνικοῡιστσρισμσῡ

ταση

Πάν. ΧρίΝοῦτσος

Etienne Balibar

: Ἐν ὀνόματι”τοῦ· ὀρθοῦ λόγου; Μαρξισμός ρασισναλισμός, ίρασιοναλισμός

Ἀγγ. Ἐλεφαντης

: «Δημοτικιομός καὶ κοινωνικό πρόβλημα. Ἠ συζήτηση
στὸν Νουμᾶ 1907- 1909»

Ἀνγσ. Φραγκουδὰκη

: «Μπρσυσός», τοῦ Ἂλ. Πάλλη

κυκλοφορει·

RA

Στή ἰτερΙπτ-ερσ καὶ ird βιβλιοπωλεῖσ

ΔεκΑι-ιεΝΘΗΜεΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ εηιοεοΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601.

Τηλῑ 732.713 — 732.819

Ο
Ο Ἐκδότηςῑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
O 'YneUBuvoq Τυτιογρσφείουῑ
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
Βάσ. Ἀλεξάνδρου 26
”Αγ. Ἀνάργυροι.
Ο ”Ατελιέῑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ
Πετσόθου 12, τηλ. 3622383

Ο Φωτοστοιχειοθεσίά;
«ΦΩΤΟΚΥΤΓΑΡΟ» ΕΠΕ
BOO. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.

να προσθέσω OIL IO Κυπριακό εἶναι κατ’ ἀρχήν πρό6λημα ταξικό
μόνο έτσι μπορεῖ να μελετηθεῖ
καί να μπεῐ στή σωστή του 6ἀση
καί λύση.
Για να ἐξηγοῦμαι ἡ Κύπρος
ἀποτελεῖ τά τελευταῖα 30—40 χρόνια τό πεδίο μάχης τοῦ ἐπεκτατισμοῦ τόσο τῆς ἑλληνικῆς ἀστικῆς
ταξης (Μεγαλη Ἰδέα = Ἕνωση),
ὅσο καί τῆς τουρκικῆς (ἀναὸίωση
τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας
= κατακτηση), μέ θύμα τόν κυπριακό λαό Ἕλληνες καί Τούρ-

κους.
TO Κυπριακό δέν ἀποτελεῖ ἐλληνική ὑπόθεση, αλλωστε ὁποτεδήποτε IO ἀστικό κατεστημένο
τῆς Ἑλλαδας προσπαθησε να
«δοηθήσει», δέν εἴδαμε παρα
νέες καταστροφές. Εἶναι μια
ὑπόθεση ἀπελευθερωσεως τοῦ
κυπριακοῦ λαοῦ ἀπό ξένες ἐπιδρασεις καί ἐπανενώσεώς του σέ

o Πολιῑης

-Πνῗ-Ι-

μια ἀνεξάρτητη Κύπρο.

Τηλ. 748.314-713.604
O ‘EKIUnwon:

Ὲργοστ. Γράφικῶν Τεχνῶν
Γ.ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιστέρι.
Ο

ο ZYNAPOMEZ

EZQTEPI-

ἓὲἔμ. 260 Opx. - ἐτήοια 520
'EI1'1010 “Οργάνισμῶν,
Τράῐτεζῶν, κ.λΠ; 1.200 δρχ.

Γιά φοιτητές ’ἐκπτωση 15%.
O ZYNAPOMEZ
EEQTEPIEL'Jprnn - Μεσογ. χῶρεςῑ
εξάμηνηῑ άιτλή δολ. 10
άεροΠ. δολ. 13

ἐτήσιοι άτιλή δολ. 20
άεροι-ι. δολ. 25
Η.Π.Α. - Κάνάδάς - ‘Av. 'Aoia:
ἐξάμηνηῑ άῐτλή δολ. 10
άεροῐτ. δολ. 17
ἐτήσισῑ άῐτλή δολ. 20

Ὁ κυπριακός λαός μόνος του
άεροΠ. δολ. 34

θα πρέπει να ἀναλα6ει μια μέρα
τήν εύθύνη για τήν ἀπελευθέρωσή του, παίρνοντας τό παραδειγμα ἀλλων λαῶν.
Δυστυχῶς ἐπί τοῦ παρόντος ἡ
Κύπρος ἐξακολουθεῖ να ζεῖ κάτω
ἀπό τίς ἴδιες συνθῆκες ἀστικῆς
νοοτροπίας καί νωχέλειας καί
ὑπό τήν ἴδια ἀστική διακυὸέρνηση πούῖδημιούργησε τίς προϋποθέσεις ’για τά τόσα δεινα πού
ὑπσφέραμε.
Ἐφ’ ὅσον λοιπόν ἡ ἀστική
ταξη ἐξακολουθεῖ να ὁρίζει τόσο
στόν ἐλεύθερο NOIO ὅσο καί στόν
κατεχόμενο Βορρά, ἡ Κύπρος θα
παραμένει διχασμένη ἀν ὅχι καί
χειρότερα. Μια εὐκαιρία για τήν
ανατροπή IOU κατεστημένου ἀμέσως μετα τόν πόλεμο IOU '74 χαθηκε γιατί τα κόμματα τῆς Ἀριστεράς καί οἱ Φιλελεύθεροι δέν
ἦταν προετοιμασμένοι.
Τέλος θα ἤθελα να συγχαρῶ τό
περιοδικό για τήν ἀξιόλογή του
ὕλη.
Κύπριος Πρόσφυγας
Λευκωσία

Αὺστράλίά - Ὠκεάνίά;
έξάμηνηῑ άιτλή δολ. 10
άεροΠ. δολ. 24

έτήσιάῑ άῐτλή δολ. 20
deport. δολ. 47
O Ἐμθάσμάτά, έΠιτάγέςῑ

)(ΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.

QTIMH TEYXOYZ δρχ. 20

Κεντρική διάθεση;
Ο γιά τά θιθλιοηωλεῖσ
τῆς “Αθήνάςῑ
Στά γραφεῖα τοὺ «ANTI»
Δημοχάρους 60, τηλ. 732-713
O γιά τά 6ι6λιοιτωλεῑσ

τοῦ Πειραιᾶ.Πρσξιτέλους Kai Μηουμτιουλίνος 169
«Στοά» τηλ. 411.6634

0 γιά τά 6ι6λιοτιωλεῖά
B. Ἑλλάδάςῑ
Βιθλιοι-ιωλεῖο «Ξένος Τύι-ιος»
Ν. Κοτζιάς καί Σίά O.E.
Τσιμισκῆ 78. τηλ. 279.720,
Θεσ1νίκη

1‘1
· · ,77' ‘111
καθε Κυριακή
16 σελίδες
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ο με Πλουσιο Περιεχδμενο
ο μέ νέο ἑπιτελείο συνεργατων

Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ "THESE
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δωρεάν ἀπό τά νβᾱοεῐα, μσς
Ο Ὲκδίδουμε τήν
ΜΕΘΝΗ ΦΟΙΤΗΊἹΚΗ ΤΑΥΤΟΊῊΤΑ

ἀγοράζει-,ε
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GAST HELLAS
ο ΙΠΠοΚΡΑΊῸΥΣ 2 KAI AKAAHMIA}: roNIA ε’ ὄροφος. Τηι. 600.233 - 604.777
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MAPTYPIA Α
ΒΥΡΙΙιῚΤῗα

Σ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ
ΚΑΙ ΠΕΤΣΟΒΟΥ 12
ΤΗΛ. 3622 383
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ἓ

Ἀνσπσραγωγη ἐγχρώμων
καὶ άστιρόμαυρων ὲντύτιων ὅφσετ.

(Ξ

~

Ὁ

BIBAIA — ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ - ΑΦΙΣΣΕΣ ·
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΙ

@

κυκλοφορεῖ

ἐντὸς τοῦ μηνὸς

ΠΕΤΡΟΣ ANTAIOZ

συμβολὴ στὴν ἱστορία

τῆς ΕΠΟΝ ·
. τόμος πρῶτος

,

κυκλοφόρησῦν
. τά ἀνιᾰρτικᾱ
ῗΡαΥούδια
ΔΗΜΗΤΡΗ XATZH

’

το

διπλό βιβλίΟ

, εινιΦνΛιοΣ ’
ΠΟΛΕΜΟΣ
1946-1949
ΟΠΩΣ ΤΑ ΕΖΗΣΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ·
ῑιηιιι-Ηε 3 ΑΘΗΝΑ τηΛ.360.32.34

