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T6 πρῶ-ιο ὃιὸλιοπωλεῑο ἁποκλέιστικα
γιά παιδιά καί νέους ἄνοιξε οτήν Ἀγγλία
1:6 1745.'T6 1977, μέ μιά ...μικρὴ καΘυ-,
στέρηση 232 ἐτῶν, ἄνοιξε στήν ἵΑΘήνα τό
πρῶτο ὃιὸλιοπωλεῖο ἀποκλειοΐικά γιά
παιδιά καί νέους

στήν ’ὀδό Σόλωνος 43— TM. 3 25595
ἀπὸ τόν Ἐκδρτικό Οἶκο «ΚΕΔ ΟΣ»
Στό ὃιὸλιοπωλεῖο αὐτο οἱ ἓλληνες συγγραφεῖς παιδικῶν 6ι6λίων, θα ἔρχονται σέ
έπαφή μέ 1:6 ἀναγνωστικό τους κοινό, μικρούς““καί μεγάλους, σχεδόν καθημερινὰ
,Τρίτη καί Τετάρτῃ ἀπὸ ὥρα 10-1
oi συγγραφεῑςς
ἽΞλλη Ἀλεξίου, Βίτω ῗΑγγελοπουλου,
Ἑλένη Βαλαόανη, ’Ἀλκη Ζέη, Πατντελῆς
Καλλιότσος, Μαρούλα Κλιάφα, Ἕλλη
Παπαὸημητρίου, Ζώρζ Σαρῆ, Πιπίνα Τοιμικ-άλη, Δανάη Τσουκαλᾶ
Πέμπτη καί Παρασκευή ἀπὸ ὥρα 10-1
οι συγγραφεις;

BIBAIOHQAEIO «O ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΔΡΟΣ»
Σόλωνος 43 καί Ὁμήρου - Τηλ. 3625595

Ζωή Βαλάση, Κατέρίνα Γιώργα, Πέπη
Δαρὰκη, Σοφία Ζαραμπούκα, Ἀλέξης
Κυριτοόπουλος, Γεωργία Λεράκη, Μάρω
Λοΐζου, Εἰρήνη Μαρρα, Ἑλένη Περρακη,
Δημήτρης Τοιαγκλῆς, Ἔντουαρντ Φέντον
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Χρόνος 40c:
Τεῡχος 68

“’Με’ τίς προβαλλόμενες ἀπαιτήσεις, ἀνατρέπεται κάθε σκέψᾶᾅῆ
κᾶθε ’καλή θέληση καί προσπάῡε ια γιᾶ νᾶ βοηθῆσῡυμε τῆν κυβὲβνζθ Ηκνὲὑ
ση στῆ στήριζη τῆςλοίκσνομικῆς της πολιτικῆς...” Αΰτᾶ λέει ἕνα

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοχάρους

ἀπό τά πολλά ἐργοὸοτικᾶ κείμενα πού κυκλοφόρησαν αὓτές τίς μέρες-

60,

Ἀθήνα 601. Τηλ. 732-713 — 732-819

T6 σχῆμα εἶναι ἁπλόε Ἀπό τῆ μιά οἱ παράλογες ἀπαιτήσεις τῶν
ἐργαζομένων.

I'IEPIEXOMENA
«MAYPIKIOY»: Ντοκουμέντο

Ἀπό τήν ἄλλη, οἰ ἑπιχειρηματικσί κύκλοι ἔχουν

φτάσει 016 ἔσχατα ὅρισ»ὖθυσιῶν“ ἔτει πού.οἰ ὁραστηριότητὲς τους
νά καταντοῦν ἆσύμφορες- Καί πάνω ἄπ’ὄλους μιά κυβέρνηση πού
φροντίζει νά περίσώσει τό κλυδωνιζόμενο σκάφος τῆς οἰκονομίας

O ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ καί τό μάθημα ....................... ’10

καί νά ἰσοζυγίσει τά “συγκρουόμενα στρατόπεὸα“.

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ τῶν συνθετι-

Οἱ διακηρύξεις εἶναι γνωστές. T6 ἑπίκεντρο τῆς κυβερνητικῆς
κὼν οἰνοπνευμάτων ......... Ἰ 1
ΚΑΝΤΑΦΙ; T6 «Πρὰσινο Βι-

ἑπιχειρηματολογίας ἀποτελεῖ ἦ ἑπίκληση τῶν ἐθνικῶν κινδύνων καί

6λίο» ...................... 12
ΜΑΡΙΑΣ HAIOY: A. Δ. τοῦ

σέ συνέχεια τά ὁράματα γιά τήν οἰκονομική ἆνᾰπτυζη καί τῆ συμπό-

Κογκό. ..................... 17
ΠΑΣΟΚ; ἡ τελευταία κρίση.

ρευση μέ τήν μεγάλη εὐρωπαϊκῆ κοινότητα. Δὲν εἶναι τοῦ παρόντος

Γρὰφουν

νά ἂναζητῆσουμε 16 χαρακτῆρα τῆς κρίσης στά, ἑθνικά ζητήματα ἦ

Οἱ Γ. Λύτρας καί Θ. Μυτιλη-

τῆ λύση τους οὔτε καί νά ὸοῦμε 16 περιεχόμενο τῆς ᾆναπτυξιακῆς

ναῖος

...................... 20

ΡΕΠΟΡΤΙΞΡῑ Ὑπόθεση Μπελογιαννη ................... 2 7

πολιτικῆς. Ινιπορεῖ μόνον νᾶ ἑπισημὰνει κανείς ὅτι σι’. προσανατολι-μ
σμοιῖ τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἀλλά καί 16 ἄναπτυξιακό πρόγραμμα
σέ βιὶρος κυρίως τῶν ἐργαζομένων - βασικᾶ στοιχεῖα τῆς ΝΔ - ὁὲν
ἐκφριὶζουν οὔτε τά αίσϋῃῆματα οὔτε καί τίς προσὸοκίες τοῦ λαοῦ μαις.

Ἐκτός ὅμως ἀπ’ὅλα αὐτά, άζῦζει νᾶ ἑπισημάνουμε τίς μεθόδους
,πού χρησιμοποιεῖ ἦ κυβέρνηση γιᾶ vii ἆντιμετωπίσει τούς ἐργαζόμενους ὅταν ὁιεκὺικοῦν τά αἰτήματᾶ-τους.

Ἐκτός ἇπό τήν ἑπίκληση

τῶν ἐθνικῶν κινδύνων καί 16 δέλεαρ ἑνός ἁφηρημένου ἁναπτυξιακοῦ
ὁράματος, ὴ κυβέρνηση τῆς Ν.Δ ἀκολουθεῖ τίς παρακάτω μεθόδουςε
Α. Προῶθηση τοῦ κρατικοῦ συνὸικαλισμσῦ καί ἕλεγχο τῶν συνδικάτων. "Odo περνᾶ ὁ καιρός άπσὸεικνύεται ὃλο καί περισσότερο ὁ p6-

λσς τοῦ ἑφαψία Λάσκαρη σἀὗτές τίς ἇντεργατικές ἑνέργειες.
KAHPOZ: Γὰμος ἦ ἀγαμίαῑ 32
Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗῑ Ποὸο»
σφαιρο καί πολιτική
....... 36
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K. HAHAFEQPFIOY: Γιοτόιπατο ....................... 43
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Σ. ΤΣΑΚΝΙΑ; T6 «Πρίμ» .... 46
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ................ 54
N. AAMIFOY: T6 «Θεῖον Κή-

B. ἾΑσκηση ὠμῆς βίας γιᾶ τήν καταστολῆ τῶν,ἑργατικῶν κινητοποιήσεων. Στά Μαντεμοχώρια εἴχαμε 16 πιό πρόσφατο κροῦσμα σάν
συνέχεια μιᾶς σειρᾶς ἀνάλογων ἐνεργειῶν στῆ οιᾶρκεια τῆς νεοὸημοκρατικῆς ὃιακυβέρνησης.
Γ. Τέλος, ὁοκιμᾶστηκε πρόσφατα, στῆν ἂπεργία τῶν ἑκπαιὸευτικῶν μιᾶ ἄλλη μένοὸοςε ἦ ἅσκησή πίεσης μιᾶς κοινωνικῆς ὀμάὸας
ἑνάντια σέ μιά ἄλλη.

Ἠ τελευταία μέθοδος ἴσως ἂποὸειχτεῖ ὴ πιό

ἑπικύνδυχη· ἴσως ἁποὸειχτεῖ μοιραῖα; Γιατί ἂν ὡς τώρα εἷχαμε
τήν κλασσική τακτικῆ τῆς κρατικῆς βίας, τώρα ἔχουμε νᾶ κάνουμε
μέ μιά κλασσική μέθοόο πού χρήσιμοποίησε ὸ φασισμός. Καί οἱ μέθο-

ρυγμα» ..................... 54
ὁες αὐτές εἶναι ἑπικίνὸυνες· περισσότερο ἀπό τίς τρομοκρατικές
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ἑνέργειες τῶν ἑζτρεμιστῶν τοῦ νεοφασισμοῦ καί τῶν νοσταλγῶν τῆς

Q, Αὐγούστου.

MW

H -Ἀ

11111111l111

11111111 11111111.

τῆς κρίσης 6716 11; τραπεζες τῶν διαπραγματεύσεων 016 A1—
Ιγαῖο Ποιές εἶναι 01 (p511v5; ἑλληνικές διαθέσεις, ἡ περσινή
Ἐγκαινιασθηκε τήν 566006160 πού πέρασε ἡ φετινή ἑλληνο- ἀνεκτικότητα ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει,
Ὁ τρίτος στόχος τῆς τουρκικῆς 71116591111011;έχει σχέση μέ τά
τουρκική κρίση. eH Τουρκία πραγματοποίησε ἀεροναυτικα γυδικα της έσωτερικά προ6λήματα. Οἱ έκλογές έπισπεύσθηκαν
μνάσια στα διεθνῆ ὕδατα τοῦ κεντρικοῦ καί τοῦ νότιου Αἰγαίκαί θα διεξαχθοῦν στίς ἀρχές Ἰουνίου. ”Οποιος δέν δείξει
ου. Σέ ἄλλη περιοχή πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα ἀντί«ἀποφασιστικὸτητα» στήν ἁντιμετώπιση τοῦ έλληνοτουρκικοῦ
στοιχα ἑλληνικά γυμνάσια.
προ6λήματος θα εἶναι ὁ χαμένος. Ἕτσι ὁ Ντεμιρέλ, πού δέν
Ἔτσι ἡ μόνιμη πια ὀξύτητα στίς έλληνοτουρικικές σχέσεις
θέλει νά ἁφὴνει τόν κύριο ἀντίπαλα του καί «στρατηλατη τῆς
μπῆκε καί φέτος 011111 κύρια φάση της, μια φάση πού θά διαρκέσει ἕως τόν Ὀκτώ6ριο, ὁπότε ἡ χειμωνιατικη κακοκαιρία θά , Κύπρου» ’E105611 116 τόν ξεπερνά καί ἀπό τά δεξιά, ἔδειξε γιά
μία 6716011 cpo96 ὅτι διαθέτει τὴν απαραίτητη «πυγμὴ»
στείλει τίς τουρκικές δυνάμεις στούς ναυστάθμους τους. Ἕως
τότε θά πραγματοποιηθοῦν 016 05196 τουρκικές ἀσκήσεις στό
Σοὸαρές πολιτικές προεκτασεις εἶχε ὅμως καί 11 ἑλληνική
Αἰγαῖο καί τό «Σεισμίκ» θα έπαναλα6ει τό «έρευνητικό» του
ἀντιμετώπιση τῶν τουρκικῶν γυμνασίων. Κλήθηκε ὁ Τοῠρκος
έργο. Εἶναι καί αὐτή μια ἀπό τίς ἰδιομορφίες τῆς έλληνοτουρπρεσόευτής στό Πενταγώνο, έπιδόθηκε «1610» ἀπ 16 ὑπουρκικῆς κρίσης; Πρόκειται για κρίση έποχιακή. Ἀπό τα μέσα
γεῖο Ἐξωτερικων, έγινε ἀσυνήθιστος θόρυ6ος στίς ἐφημερίδες.
Μαρτίου 5111; τά μέσα Ὀκτω6ρίου, πού 16 έπιτρέπουν οἱ καιΓιατι ’ὅμως Η διεξαγωγή τῶν τουρκικών ασκήσεων στό A1ρικές συνθῆκες, προσλαμ6άνει τή μορφή συνεχῶν προκλήσεων γαῖο ἧταν ἀπό 710196 γνωστὴ καί σέ τελευταία αναλυση δέν εἶ016 Αἰγαῖο. K011 ἀπό 16v Ὀκτώόριο 511); 16 M69110 περιορίζε- ναι κατι 16 ἀσυνήθιστο. Στίς περιοχές αὐτές έχουν πραγματοται σέ φραστικές ἀπειλές τῶν Τούρκων ἐπισήμων.
ποιήσει κατ’ έπᾰναληψη γυμνάσια σκάφη τοῦ σο6ιετικοῦ, τοῦ
Ἡ φετινή έλληνική ἀντίδραση στα τουρκικά γυμνάσια ἀμερικανικοῡ, τοῦ 6ρετανικοῦ καί τοῦ γαλλικοῦ στόλου. Γιατί
” ὑπῆρξε ἄμεση, ἀντίθετα μέ ὅ,τι συνέ6αινε στό παρελθόν. Ἕτσι
λοιπόν ὅχι καί τουρκικά;
πραγματοποιήθηκαν σέ πολλές περιοχές τοῦ Αἰγαίου ἀσκήσεις
Τά ἐρωτήματα πού γεννᾶ ἡ ἑλληνικὴ στάση έχουν δύο ἀπαντοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ, ταυτὸχρονα μέ τά τουρκικά γυμνά- τησεις;
σια. Τά ἑλληνικά γυμνάσια - ἀνακοινώθηκε ἐπίσημα - ἧταν
ἄσχετα μέ τα 10119711716, ἀφοῠ εἰχαν ἤδη προγραμματισθεῖ ἀπό
H πρώτη εἶναι ὅτι τα ἑλληνικά έντονα καί ἀποφασιοτικα
τόν Ἰανουάριο. Αλλά καί τα τουρκικα ἧταν ἤδη προγράμμαδιαδήματα ἀνάγκασαν τούς Τούρκους 116 περιορίσουν τήν έκτισμένα ἀπό τόν προῆγούμενο χρόνο, πραγμα γνωστὸ στούς
10011 τῶν γυμνασίων τους καί να ἀποφύγουν κάθε πρόκληση.
Ἕλληνες ἁρμοδίους. Ἔτσι ἡ σύμπτωσή τους δέν ἧταν «συμΗ δεύτερη 611 ἡ κυ6έρνηση γνώριζε 611 16 τουρκικα γυμναπτωματική». Ἀποτελεῖ αὐτό μία μεταὸολή τῆς κυ6ερνητικῆς
010 θά εἶχαν συμ6ολικὸ καί μόνο χαρακτήρα, ὡοτόσο έδωσε
πολιτικῆς ἀπέναντι στήν προκλητικότητα τῶν Τούρκων; Θα
διαστάσεις στὴν ὅλη ὑπόθεση για 116 στρέψει τήν προσοχή τῆς
έμμείνει ἡ ἑλληνική πλευρά στή γραμμή αὐτή ἤ θα ἀνεχθεῖ 7101' κοινῆς γνώμης ἀπό 605001 7101 πιεστικα ἐσωτερικά 719061111001φέτος τήν τουρκικὴ ἀσυδοσία στό Αἰγαῖο, ὅπως έγινε πέρυσι,
τα, πού φυσικά δέν μπορεῖ ὅχι 06110 116 έπιλύσει ἀλλά οὔτε κάν
μέ τίς συνεχεῖς παρα6ιασεις ἑλληνικοῦ χώρου ἀπό τό «Σει- ' νά ἐξετάσει, «ἐφ’ ὅσον ὁ Ἀννί6ας εὑρίσκεται πρὸ τῶν πυλων»
01,1171»;
O αναγνώστης ας ἐπιλέξει ὅποια ἀπό τίς δύο έκδοχές προἈπαντήσεις στα ἐρωτήματα αὐταθα δοθοῦν σέ λίγες έ6δοτιμᾶ. Ἕνα μόνο πράγμα νάέχει ὑπ’ ὅψη τους Οτι 01 έλληνικές
μαδες, ὅταν έπαναληφθοῦν οι τουρκικές «έμφανίσεις» στό Αἰὑπηρεσίες εἶναι πάντα καλά ένημερωμενες μά τίς τουρκικές
γαῖο. H 71116591111011 016 μεταξύ κρατά ζηλότυποι γιά τόν ἑαυτό
κινήσεις καί οἱ πληροφορίες τους 1111061 ικνύονται συνήθως
της 16 θέμα τῶν σχετικῶν χειρισμῶν, κανένα δέν ένημερώνει
σωστές.
H έλληνοτουρκική κρίση εἶναι πιά μια νόσος ἐνδηκαί κανένα δέν ρωτα.
,μική, 016 μόνιμη κατασταση, 05 τήν ὁποία ἐχουμε ἤδη συνηθίΟἱ φετινές τουρκικές ἀσκήσεις στό Αίγαῖο εἶχαν πάντως κασει νά ζοῦμε καί θα ζήσουμε για ἀρκετα ἴσως χρόνια ακόμη, Οἱ
ποια ἰδιομορφία; Οὐσιαστικα δέν πραγματοποιήθηκαν. 1'109’
συνομιλίες ἀρχίζουν καί ναυαγοῦν. ξαναρχίζουν καί ξαναναυὅλες τίς τυμπανοκρουσίες τοῦ τουρκικοῦ τύπου, ἐμφανίσθηκαν- αγοῦν, χωρίς να ὁδηγοῦν πουθενα 57116; ἀπό 16 6615130603συνολικά στό Αἰγαῖο 20 περίπου σκάφη - ὅχι ἀπό τά καλύτερα
ναι λοιπόν δυνατὸ να 051v011v 16 πάντα στάσιμα 0’ 01’116 1611
ποὺ διαθέτει ἡ Τουρκία - 7101 6110 (ἀριθμός 2!!) ἀναγνωριστικά
1611051151611 '05 τακτικά χρονικα διαστήματα οἱ τουρκικές
ἀεροσκάφη τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας. Τόν περισσότερο καιρό
προκλήσεις προσλαμ6άνουν μία ὀξύτερη μορφή;
ἡ δύναμη αὐτή παρέμεινε σέ τουρκικα χωρικά ὕδατα, 669510
Τήν ἀπαντηση στό ἐρώτημα αὐτό δέν τήν περιμένουμε 65016v κόλπο τοῦ Ξηροῦ ἤ 016 μικρασιατικα παράλια, καί μόνο
6010 ἀπό τήν κυ6έρνηση. Τήν περιμένουμε ἀπό τήν ἀντιπολίγια χρονικό διάστημα πού δέν ξεπερνᾶ 16 5110 19110 τοῦ συντευση - ἀπό ὅλα τά 71600010 τῆς ἀντιπολίτευσης. πού καί
ολικοῦ χρόνου τῶν γυμνασίων, κινήθηκε σέ «θερμές» περιοχές
αὐτά σηκώνουν, μαζί μέ 16 λαὸ, τα 66911 7101 11; έπιπτώόεις
τοῦ Αἰγαίου. Ἐπιπλέον τα τουρκικά πλοῖα κινήθηκαν σέ περιμιᾶς παρατεινομένης καί χωρίς τέλος κρίσης. Σέ άλλες χωρες ορισμένες ἀποστασεις - οἰκονομία σέ καύσιμα ἡ ἐπίσημη δικαί 1:6 Ἰσραήλ εἰναι 5110 χαρακτηριστικό παράδειγμα - οἰ κοι,καιολογία- καί ένσφαιρα πυρα χρησιμοποιήθηκαν σέ περιορινωνικές έξελίξεις καί οἱ 61571617111051; δικαίων αἰτημάτων δέν
σμένη έκταση καί 01’116 μόνο μέσα σέ 10119711716 χωρικά ὕδατα,
σταμάῑησαν οὔτε ἀπό τόν ἴδιο τόν πόλεμο ἄμεσο καί συνεχῶς
Τέλος δέν σημειώθηκε οὔτε μία φορά παρα6ίαση ἑλληνικοῠ
διεξαγόμενο Θα σταματήσουν στήν Ελλάδα 57151611 05 τόν 5110
θαλάσσιου ἤ ἑναέριου χώρου, ἒστω καί «71016 τύχη»,
ἤ 16v ἄλλον τρόπο δημιουργεῖται καθε 1600 ἁπλῶς 016 «πολε-Γεννιέται λοιπόν τό ἐρώτημα τί πραγματικα ἑπιδίωκε ἡ
μική ἀτμόσφαιρα», πού, κατα πᾶσα πιθανότητα, δέν θά ὁδηΤουρκία μέ τα γυμνάσια της, πού οὐσιαστικα δέν πραγματογήσει ποτέ σέ πόλεμο;
ποίησε
T6 πρῶτο καί κυριότερο ἧταν ἡ ὑπογραμμιση τῶν «κυριαρΤίς μέρες αὐτές μπήκαμε αἰσίως 6111 φετινή νέα φάση τῆς
χικῶν δικαιωμάτων» της 016 Αἰγαῖο Δέν πρόκειται για ἑλληκρίσης. Η Βουλή καί πάλι δέν γνωρίζει τί ακρι6ῶς συμ6αίνει,
νική θάλασσα καί δικαιοῦται ὅποτε θέλει να στέλνει στόλο καί
τά κόμματα δέν γνωρίζουν, ὁ λαός δέν γνωρίζει. K01 αὐτοί πού
ἀεροπορία για γυμνάσια. Αὐτά συμόόλιζαν τα 20 τουρκικά
γνωρίζουν δέν μιλοῦν. M5 νεφελώδεις ἐπικλήσεις κινδύνων
πλοῖα καί 16 6110 ἀεροπλανα στό Αἰγαῖο.
συνιστοῦν μόνο πειθαρχία. Ποιός ὅμως 6γαίνει τελικά κέρδιT6 65111590 ἧταν ἡ σφυγμομέτρηση τῆς ἑλληνικῆς κυ6έρνησμένος απὸ ὅλη αὐτή τήν ὑπόθεση;
σης. 01 710191715; 011v61'1715; έπιτρέπούν καί πάλι τή μεταφορα
ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

Θερμὴ περίοδος γυμνασίων ἤ ἀπεργιῶν...

4,

«Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΚΑΙ ΟΝΝΙΞΔ
'H Kp1’011 στήν ΟΝΝΕΔ (διαγραφές καί ἀποχωρήσεις 1111511κῶν συνδικαλισ-ιών-φοιτητων) λίγο πρίν ἀπό τήν προσωνεδριακή συνδιασκεψη τοῦ κόμματος (πού ἀρχισε σήμερα στή
Χαλκιδική) δείχνει - πέρα ἀπ’ ὅλα τ’ ἀλλα - ὄτι ή ἱστορία
έπαναλαμθάνεται. 'O προθλημοιτισμός τῶν πιό <στροοδευτικων» νέων τής ΟΝΝΕΔ, περίπου ταυτίζεται μέ τίς ἀνησυχίες

των ἀναλογων κύκλων TF1; EPEN τοῦ 7965-67.· πόσο μπορεῖ v’
ἀντέξει κανένας στό σφιχταγκαλιασμα ἑνός φασιστικοῡ
παρακράτους, ὅταν μαλιστα εῙναι νέος - Kai φοιτητής,· Oi
καταγγελίες δείχνουν - ὅσο κι· ἀν εῖναι προσεγμένες - ὅτι 01'
χουντοθασιλικοί κανουν καλή δούλεια στήν ΟΝΝΕΔ, πού
καταντησε «ξέφραγο άμπέλι».
Καί ή μέν «N. Δημοκρατία» θα ξεπεράσει καί τή συνδιάσκεψη ἀνώδυνα. 'O Καραμανλής, ὁ, ἀδελφός του, ὁ Παπακωνσταντίνου καί ὁ Λαμπρίας ἀπό τή μιά,καί oi τρεῖς
«ἰσχυροί ανδρες» T01') κόμματος ἀπό τήν ἀλλη (Ράλλης, Παπαληγούρας, Ἀθέρωφ) «μοίρασαν» τήν παρασταση - για
να μήν τήν «κλέψει» κανένας... 'H ΟΝΝΕΔ 6011);; Δέν θά είναι - ἀπό 61D καί πέρα - T600 εύκολο ν’ ἀντιμετωπίζει (0’
ένα χώρο πού θρίσκεται, ήδη, ἀπομονωμένη) τήν κριτική
τῶν «δικῶν της ἀνθρώπων», πού σαν «ἀνεξάρτητη παραταξη στόν ίδιο χώρο» θα ’χουν πολλά να ποῡν... Ἡ «οἰκογενειοκρατία» ὅχι, μόνο δέν «5711005», μα συντέλεσε θασικα
στήν κρίσητής ΟΝΝΕΔ. Καί τό πρό6λημα θα ’ναι σύντομα
ἀπό αύτα πού δύσκολα λύνονται χωρίς ἀθαρίες.

a v u i- δέρεις]
ἀποδείχτηκε φτιαχτό, η πιστότητα των ὑπογραφῶν διαμαρτυρίας κατα τής OAME δέν ε’ξακριθωθηκε.

’Ὀμως θρισκόμαστε ἀκόμα στήν ἀρχή. Στή Χιλή, ὅταν
πρωτολανσαρίστηκε ή μέθοδος, δέν εἶχε ἀμεση έπιτυχία. "A;
περιμένουμε λοιπόν.
ΙΞΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ἱΕΠΙΔΗΜΙΑΣ
Τό παρακρατος ριζώνει καί ἀπλωνει. 'H έφημερίδα
«Ἀναγέννηση» τοῦ ”Αργους (76-3-77) καταγγέλλει τήν παρουσία τού χουντικοὺ Μίχαλου καί T01') παρακρατικού Παγουλατου τοῦ ΝΕΚ, μέ τήν παραλληλη δραστηριοποίηση
τῶν φασιστικών στοιχείων τής περιοχής; Ἐμπρηστικα συνθήματα στό ”Αργος καί τό Ναύπλιο, διακλαδωση τοῦ ΝΕΚ
στα οχολειά καί χουντικές γιαφκες. Oi 1111100101 παρακρατικοί Μουσταίρας, Χρηστακης καί Τσιαπούρης »- γέννημα,
θρέμμα - έχουν δημιουργήσει παραδοση.
'H «Ἀναγέννηση» αναρωτιέται για τήν ἐνεργητικότητα TF1;
Ἀστυνομίας. Ἐμεῖς σημειώνουμε ὅτι T6 710p0Kp0’1T0; δέν
ἀνθεῖ μόνο στήν Ἀττική γή ή στή νύμφη τοῦ Θερμαϊκοῡ.
Ἀπλώνει τα παρακλαδια του «ἀπό χωρίου είς χωρίον».
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ

ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΛΟΚΧΗΝΤ
Για μιά ἀκόμη φορά - καί μέ θαση τό ὺλικό πού ἀποκαλυψε τό «ANTI» — r'] ὺπόθεση τοῦ «σκανδάλου Λόκχηντς)
έφθασε στή Βουλή (22/3) ὕστερα ἀπό έρώτηση τῶν Βουλευτών τής ΕΔΗΚ κ.κ. Ἀγγ. Ἀγγελούση, Ἀντωνη Ντεντιδάκη
καί Βασίλη Πενταρη. Καί για μια ἀκόμη φορά ὀ ύπουργός
Δικαιοσύνης ἀπέφυγε v’ ἀπαντήσει ούσιαστικα καί συγκεκριμένα, έπαναλαμθάνοντας ὅτι «ή ἔρευνα ή ὁποία ἐγένετο
ἦτο ἀπό τας πλέον ε’μπεριστατωμένας, τάς πλέον έξονυχι-

'H νομοθετική δραστηριότητα τής Νέας μας Δημοκρατίας
κορυφώθηκε μέ τήν ψήφιση τοῦ νομοοχέδιου για τήν
«κατάσταση πολιορκίας». Στα πλαίσια ἑνός αύταρχικού
συντάγματος έχουν καί ἀλλοι κατασταλτικοί, ἀνελεύθεροι
νόμοι ψηφιστεῖ 0"); τώρα. Χτές ήταν ὁ ἀντεργατικός νόμος
τοῦ Λασκαρη, σήμερα ὸ νόμος για τήν «κατασταση πολιορκίας», αύριο θα ἀκολουθήσει ή Παιδεία καί 0' Τύπος, 'H voμοθετική κατοχύρωση τού αύταρχικού κράτους ὁλοκλήρωνεται. Ἠ διαδικασία κλιμακωνεται, προχωρεῖ μεθοδικα. E1μαστε κι ὅλας πολιορκημένοι.

οτικας καί τάς πλέον λεπτομερεῖς καί τό π’όρισμα εἶναι σαφές.- έξ, ὅλων τῶν στοιχείων πού ἐτέθησαν ὑπ’ ὄψιν καί τών
μαρτυρικων καταθέσεων, δέν προέκυψαν στοιχεῖα εἰς θάρος
σίουδήποτε ζἘλληνος, είτε ἀξιωματικοί), εἴτε οίουδήποτε ἀλλου».
'H θέση τών τριῶν Βουλευτων τῆς ΕΔΗΚ ’ήταν ἐντελῶς
ἀντίθετη.· «T6 σκανδαλο ἐξακολουθεῖ να ὑπάρχει ἀνεξερεύνητο καί σκεπασμένο», Καί ή έπιμονή τους στηρίζονταν σέ
συγκεκριμένα ἀναπάντητα ἐρωτήματα, ἀλλα καί στή γενική
διαπίστωση ὅτι oi έρευνες πήραν ἀπό τήν ἀρχή «στραθύ
δρόμο»; περιορίστηκαν στήν ὺπόθεση τής ἀγορᾶς ἀεροσκαφων, τόν Ἰούνιο τοῦ 1974... Φυσικα, δέν είσακούστηκαν.

'H πρόταση για «έπανεξέτοιση της ὺπόθεσης», ἀφοῡ «έγιναν δωροδοκίες καί στήν Ἐλλάδα», ἔπεσε στό κενὸ - ἀπό τήν
άλλη πλευρά ὑπάρχει ή συντριπτική κυθερνητική πλειοψηφία. Καί ἔμεινε ή έκφραση λύπης για τόν ὺπουργό Δικαιοσύνης, πού «ύποστηρίζει μιά ύπόθεση πού ή δυσοσμία
της παγκοσμίως ἕχει γίνει καταφωρη». Κι ὄσο κατι θρώμικο
Βρίσκεται σκεπασμένο, τόσο μυρίζει περισσότερο...

ΤΕΧΝΗ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΙΞΝΗ
OI' ἀντισυγκεντρωσεις έχουν παλια παραδοση.· Πολιτική
«ὁμαδα» ἀντιμέτωπη μέ άλλη πολιτική ὁμαδσι.
Τώρα ἀνασύρονται ἀπό τό ψυγεῖο. Ἀνακαινισμένες καί μέ
νεωτερισμούς· Μιά κοινωνική ὸμάδα ἀντιμέτωπη μέ άλλη
κοινωνική ὁμαδα. Αύτή η μέθοδος έφαρμόοτηκε ἀπό «ὁμαδες γονέων» για τήν έπίθεση κατα τήςΟΛΜΕ καί τῶν ἀπεργιακώνκινητοποιήσεων τών έκπαιδευτικών. 'H προσπάθεια
θέθαια ἀπέτυχε· ή ἀπήχηση ήταν ἀσήμαντη, τό ἐγχείρημα

ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ἀπό τόν ΓΗΣΗ

ΤΟ «ΑΝΤΙ» φέρνει σὴμερα στὴ
δημοσιότητα τό «ντοκουμέντο τοῦ
Μαυρίκιου», ἕνα κείμενο πολιτικῆς
παραφιλολογίας, πού έντασσεται
στό πλαίσιο τῶν γενικότερων προσπαθειῶν τοῦ χουντοὸασιλικοῦ πλέγματος για τήν πρόκληση «κατακλυσμιαίων γεγονότων». Ἀπὸ τήν ἀρχὴ,
πρέπει να γίνουν μερικές διευκρινίσεις - παρατηρήσεις.
1. Τό κείμενο ἔχει ὅλα τά χαρακτηριστικὰ τῆς φασιστικῆς φιλολο-

γίας; γελοῖο ὕφος, χυδαία πολιτειολογία, σύγχυση ἐννοιῶν. ‘H «ἀναμιξη μηχανικῶν καί ὀργανικῶν θε-

ωριῶν», οἱ ψηφοφορίες μέσω τηλεφωνικῶν

θαλάμων-ὑπολογιστῶν,

ἡ

έμμονη ἰδέα τοῦ «συστήματος» μέ τό

6ὡς τήν στιγμήν θα ἀρχίσει ἡ Ἐπανασϊασις...»

Ο Λατρεία τῆς στρατοκρατίας; γίνεται ἔμμονη ἀναφορα στό «σύστημα» - δηλαδή σ’ αὐτὴ τήν ἀλλοπρόσαλλη κατά τά ἀλλα σύλληψη για
μια στρατοκρατική ὀργάνωση. Σημειώνουμε ἀκόμα τήν ἀναφορά στόν
ΙΔΕΑ καί στίς ἰδέες του «που δέν
πρέπει νά έκγαταλειφθοῦν». Ἀλλοῦ
πάλι έναποθέτει τήν προστασία τῆς
πολιτικῆς ἐξουσίας «εἰς τό Ἑλληνι-

νέας δικτατορίας, ἡ ὁποία «δέν θα
έπαναλα6ει τά σφάλματα τῆς προηγουμένης». 'H πρώτη του μορφή
ῆταν στα ἀγγλικα καί διαμορφώθηκε

ὁριστικα ἀρχές τοῦ 1977. Παραλληλα μεταφράστηκε στα ἑλληνικά
καί μοιραστηκε σέ δακτυλογραφημένα ἀντίτυπα σέ 015110 κύκλο 6ασιλοχουντικῶν - στήν Ἑλλάδα καί τό
Λονδίνο. Μετα τήν «έγκρισή του»
πάρθηκε ἡ ἀπόφαση να τυπωθεῖ σέ
εἰδικό φυλλαδιο μέ σκοπὸ νά μοιρακόν Ἀρχηγεῖον Στρατοῦ». Τα στα- στεῖ σέ στελέχη τῆς ακρας δεξιᾶς καί
γονίδια ὁπωσδήποτε θέλγονται ἀπό σέ «πολλούς πατριῶτες ἀξιωματιαὐτές τίς ἰδέες.
κουςέ» Προτιμήθηκαν οἱ ἸωαννιδιΟ Φασιστικοποίηση καί κατάλυση κοί, πού - στήν πλειοψηφία τους -“
τῶν έλευθεριῶνῑ «Οίαδήποτε κατά-- παραμένουν στό στράτευμα.
ΤΟ «ντοκουμέντο τοῦ Μαυρίκιχρησις τῶν προνομίων (για τήν

ΣΧΕΔΙΟ
«MAYPIKI ΟΣ»
έλευθερία έκφρασης καί κίνησης) θα
ἀποτελῇ ποινικό καί πολιτικό ἀδίκημαέ» "000 για τά κόμματα καί τίς
ὀργανώσεις, αὐτα θα εἰναι ἀπαγο-

κορύφωμα στήν καταληξη τοῦ κειμένου για «δαπανες αἱ ὁποῖαι ἀπαιτοῦνται δια νά διατηρήσῃ τήν ἀξιοπρέπειαν τοῦ γραφείου του» ὁ
ὑποψήφιος δικτάτορας, κι ἀλλα
πολλά ἀκόμα, ἀποτελοῦν τό χαρμάνι
τῆς λεπτόλογης προνοητικότητας
ένός Παττακοῦ καί τῆς ἀσυγκράτη-

Τελικός στόχος; ένα συγκεκριμένο
κοινό, πρός τό ὁποῖο καί ἀπευθύνεται - «Οἱ πολλοί πατριῶτες ἀξιωμα-

της παρανοϊκὸτητας ἑνός Παπαδό-

τικΟι...»

πουλου. Ἀλλά... γιατί ὅχι; ‘H συν-

ρευμένα.

ου», χωρίζεται σέ δέκα μέρη. Προηγεῖται ἡ εἰσαγωγὴ καί ἀκολουθοῦν;
1.
2.
3.
4.

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΙΔΕΑ
ΗΝΕΑ ΙΔΕΑ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-

ΚΕΣ ΣΥΝΙΞΛΕΥΣΙΞΙΣ
5. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Η

ΜΕ-

η

ΓΑΛΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

3. Συντάκτης τοῦ κειμένου εἰναι 6. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ AKAAHMIA

ταγή δέν εἰναι... δοκιμασμένη;
2. Τό «πολιτικό μήνυμα» τοῦ κει-

μένου, 6γαίνει μέσα ἀπό τίς 6091')—
’1(601J315g διακηρύξεις. Πρόκειται για
συγκεκριμένους «πολιτικούς» στόχους, ὅπως;
Ο Κινδυνολογία καί ἀνατρεπτικὴ
συνθηματολογία. («Ὑπάρχει μία
αὐξανομένη ἀσταθεια εἰς τὴν χώραν» καί ἀλλοῦ; «Προτείνομεν... διά
τήν ἀνατροπὴν τῆς γελοίας πολιτικῆς διαρθρώσεως τῆς Ἑλλάδοςὶ»
Ο Προφητεῖες για μετα6ολές μετά
ἀπό «καποιο δυναμικό ἤ κατακλυσμιαῖον γεγονός»... «ἐκείνην ἀκρι-

. σύμφωνα μέ έγκυρες πληροφορίες —
7. ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
καθηγητὴς Πανεπιστημίου, γνωστός
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
για τίς συχνές χαοτικές δηλώσεις
8. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΑΝΩΤΑΤΟ
του, τόν στεῖρο ἀντικομμουνισμό
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΚΡΑτου, τίς κρυφές πολιτικές φιλοδοξίες
ΤΕΙΑΣ
του καί τίς παρασκηνιακές διασυν9. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΑΡΧΗΓΟΣ
δέσεις του μέ νεοφασιστικά κυκλώTOY ΚΡΑΤΟΥΣ
ματα - ἀγγλικα καί ἑλληνικά. Ἕχει
10.
ΣΥΜΠΙΞΡΑΣΜΑ
χαρακτηρισθεῖ «έθνικοσοσιαλιστὴς
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ τὴν «ἀνάλυση
μέ μαοῖκές τάσεις...» Ἔγραψε τό
κείμενο μετα ἀπό διαδουλεύσεις μέ τοῦ Μαυρίκιου», ἴσως μερικοί
ἡγετικούς 6ασιλοχουντικούς,’ κύἁπλῶς γελασουν. Md, μήπως κατι
κλους (ὅπως αὐτού τῆς ὁδοῦ Νοταπροδικτατορικα κείμενα «θεωρητιρά) μέ φιλοδοξία να ἀποτελέσει τό κῶν» (ἰδιωτῶν ἤ στρατιωτικῶν)
ἰδεολογικό πολιτικά «Κοράνιο» τῆς ἧταν λιγότερο γελοῖα;

τό «ἰδεολογικὸ πρόγραμμα» καποιων
δραματιστῶν μιας νέας δικτατορίας
6

πρέπει v0 ἀπομακρυνθῇ ἀπό τήν παροῦσα πολιτική στενότητα ὴ

611010 καταπνίγει τό πνεῦμα της καί τήν ἀφθονία τῶν ἰδεῶν καί ή
611010 60 έξακολουθήσῃ v0 μάς ὁδηγῇ εἰς τήν Ούτοπία.
Ἑνῶ ἀνήκει εἰς τήν φύσιν τῶν πολιτισμῶν νά ἀνέρχωνται καί να
πέφτουν, δέν ὑπάρχει κανόνας ό 6110100 να καθορίζῃ 611 δέν θα
ανανεῶνονται. Αἰῶνες έχουν ήδη περάσει έπαναπαυόμενοι έπί τῆς
προόδου τῆς έξελίξεως καί νομίζομε 611 51v01 ἀπίθανο νά πραγματοποιηθῇ ούσισστική πρόοδος χωρίς μίαν δυναμικήν στροφήν τοῦ
τροχοῦ ή χωρίς να λάθῃ χώραν καποιο δυναμικό ή κατακλυσμιαῑον
γεγονός. Ἑκείνήν ἀκριθῶς τήν στιγμήν θα ἀρχίσῃ ἡ Ἐπαναστασις.
K1' ένῷ κανείς δέν μπορεῖ να προῖδῃ, πού θα όδηγήσῃ τούτο, εἶναι

πιθανόν v0 εἶναι ὲκ διαμέτρου ἀντίθετος πρός τας έξελίξεις τῆς
Πορτογαλίας.
Ἀτενίζοντας τήν νεολαίαν ῶς τήν δυναμικήν ἰσχύν πίσω ἀπό τήν
Ἑπανάστασιν, αὐτομάτως 6γαίνει τό’συμπέρσσμα 611 οἰ φοιτηταί
τῶν Πανεπιστημίων θα παίξουν έναν ρόλο κλειδί, καί μπορεῖ νά
ἰσχυρισθῇ κανείς 611 θα δώσουν θαρύτηῑα εἰς αύτήν καί δέν θα
ήγηθούν μίας όχλοκρατίας ήτις θα ἠδύνατο να καταλήξῃ εἰς μίαν
ἀριστοκρατίαν τού πνεύματος μαλλον παρα τῆς δημοκρατίας.
Σχεδὸν πάντοτε κανείς παρασύρεται νά λέγῃ εἰς τούς σπουδα-

στάς; «Καψτε τα θιθλία σας. Βγάλτεάπό τό μυαλό σας, ό,τιδήποτε
συνέθη εἰς 16 παρελθόν. Ἑπιστρέψτε εἰς τίς ἀρχές σας. Ξανασκεφθῆτεί».

2.

ΙΔΕΑ

Πολλοί ἀπό έσας θα έχουν ἀκούσει περί τού ΙΔΕΑ, τῆς στρατιωτικῆς όργανώσεως ῆ 611010 ἱδρύθη κατά τήν δεκαετίαν τοῡ 1940,
K01 ή 611010 ἔκτοτε διεύρυνε τίς θάσεις της, δια v0 συμπεριλαθῃ
πολιτικούς. Θα έχετε έπίσης αντιληφθῆ 611 MEXPI ΤΩΡΑ, ἀπέτυχε
v0 προθλέψῃ διά τήν NEA FENIA 610 τήν 611010 φροντίζομε. 'O
IAEA έγνώριζε ένστικτωδῶς ὅτι κατι δέν πήγαινε καλά, 611 K011
ἔπρεπε να γίνῃ. Εἶχε τό θάρρος νά ένεργήσῃ, ἀλλα ἔκαμνε τό
σφάλμα νά σκεφθῇ ὅτι ή καλυτέρα ἀμυνα τῆς χώρας έγκειτο εἰς
τήν διατήρησιν τού καθεστῶτος καί τήν 6ελτίωσιν τῆς οἰκονομικῆς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ἱ

Ἐάν νομίζης ὅτι μπορεῑς νά κανης τήν ἐργασία καλύτερα,
τότε να τήν κανῃς Ἐσιί.
Αύτό εἶναι 16 μήνυμα αὺτού τοῦ ἐγγράφου, τό 611010 ἀποτελεῖ
μία έκφρασιν τῶν σοθαρῶν προσπαθειῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἑπαναστάσεως, δια να καθορίσῃ έκ νέου τίς ἀπόψεις της. Ἐκεῖνοι οἰ
0110101 θα κληρονομήσουν τήν μελλοντικήν Ἑλληνικήν Κυθέρνησιν
μποροῡν v0 προθαίνουν ἀνεπιφύλακτα καί χωρίς ντροπή εἰς μίαν
προκαταρκτικήν συζήτησιν.
Οἰ Ἕλληνες, 0'1 6110101 εἶναι ένας λαός μέ πολιτική όξύνοια, ἀναγνωρίζουν 611 ὑπάρχει μία αὐξανομένη ἀσταθεια εἰς τήν χώραν.
Τουτο θα ἠδύνατο νά όδηγήσῃ εἰς τήν Ἑπανάστασιν ή ὁποία θα
κληθῇ διά v0 παρέξῃ ὑπηρεσίαν. Τότε θα πρέπει νά κινηθῇ μέ ταχυτητα καί σαφήνεια διά τήν ἐκπλήρωσιν τῆς πολιτικῆς της, διότι
εἰς αύτήν τήν περίπτωσιν - καί πρέπει να λεχθῇ ῶμα - θα δοθῇ
πολύ λίγος χρόνος ἀπό τόν λαό.
Προϋποθέτομεν, καί εἰλικρινῶς ἀναγνωρίζομεν τούς κινδύνους
πράττοντες τοῦτο, διότι ή ἐμπειρία έδίδαξε τήν Ἑπαναστσσιν, 611
1615 μόνον δύναται v0 ἐπιτύχῃ, ὅταν μπορέσῃ να ἐπινοήσῃ ένα
σύστημα τό 611010 θα δυνηθῇ v0 ἰκανοποιήσῃ K010 τόν καλύτερο
τρόπο 16 λαό. Ὡς έκ τούτου, κατα τήν ἀποψίν μσς, ύπαρχει μόνον
ἕνας πιθανός τρόπος δια v0 κινηθοῡμε τήν στιγμήν ταύτην.Γιά μία
Καλύτερη Δημοκρατία.
Μαυρίκιος

Ἰανσυαριος 1977

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ
1. ΕΠΙΛΟΓΗ
’ΥπάρχειΙ μία σοθαρα κρίσις ὲπιλογῆς ἀντιμετωπίζοντας τήν σημερινή Ἑλλάδα. Αϋτη συνίσταται εἰς τό ἀν θα έξακολουθήσωμε v0
ταλαντευόμεθα έπί τοῦ ’κακοῦ έκκρεμοῦς τῶν ἰδεολογιῶν τοῦ παρελθόντος μέ τήν ἀναπόφευκτον συνέπειαν μίας ἀλλοδαπῆς
καταλήψεως καί ένός συστήματος έπιθληθέντος έκ τῶν έξω, ή θα
χαραξωμε μέ τόλμη μίαν νέαν καί ἀνεξαρτητον γραμμήν.
Θα καταδικασθοῡν 0'1 μελλοντικές γενεές v0 μεγαλῶσουν ἐντός
τού-συστήματος μσς καί τού εἰδώλου μσς; Βεθαίως έάν ὑπάρξῃ
μία ,ούσιαστική πρόοδος εἰς τόν Ἑλληνικά πολιτισμό, ή νεολαία

καταστάσεως. Ἑχρειαζετο τήν νεολαία 610 να προσσρμοσθῇ, καί
έν καιρῷ έτίμησε τήν Ἑλληνικήν παράδοσιν, έσεθασθη τό τιατριαρχικό σύστημα. Ὑπῆρχε μία περίοδος σταθερότητος. Ἒνα γιγαντιαῑο χέρι έπεσε καί έπάγωσε τό έθνος. ”Ολα αύτά δέν 50111101ναν ὅτι ἐπλησίαζε 1'1_'E110v0010010. Καί 610v μία 611060 καθαρευουσιανων έντόςτού ΙΔΕΑ προσεπάθησε v0 διορθῶσῃ τήν καταστασιν, ήρθαν πολύ ἀργά.
Θα. ῆτο χρήσιμα νά ύπογραμμισθῇ ή ρομαντική διάθεσις τού
ΙΔΕΑ ή 611010 ὅλοι αἰσθανόμεθα ὅτι δέν θα έπρεπε να έγκατσλειφθῇ. 'H Μεγάλη της Ἰδέα εἶναι ἡ ἀποκατάστασις καί ἠ έξάπλωσις
τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, φιλολογίας, τέχνης, θρησκείας καί έπι·κυριαρχίας καί 6 αποκλεισμός τῶν ἐξωτερικῶν παραγόντων, οἵτι-

νες θα έθεταν έν κινδύνῳ τούς σκοπούς αύτούς καί θα ἀπειλοῦσαν τήν Ἑλληνικήν ανεξαρτησίαν. Αϋτη έπιθυμεί νά ένώσῃ τόν
λαόν εἰς μίαν κοινότητα ἀνωτέρων ἰδεῶν καί αἰσθηματων. Ὺπαρχουν έντιμες, πράγματι ήρωϊκές διαθέσεις τίς όποῑες οἰ Ἕλληνες
θα ἀντιληφθούν.

_

Ἀλλά 6 IAEA ἀπέτυχε v0 δῶσῃ πρακτικές ἰδέες δια τήνκαταλληλον έφαρμογήν έκ μέρους τῆς Κυθερνήσεως, ένός συστήματος

τό 611010 θα ταίριαζε εἰς τίς φιλοδοξίες τού Ἑλληνικοῦ χαρακτῆρος, καί σύμφωνα μέ 16 611010 καθένας θα έπρεπε να έχῃ 10150
50K010150 συμμετοχῆς εἰς τήν διακυθέρνησιν τῆς χώρας. ”Ισως
’ἐλειπε ή πίστις εἰς τόν Ἑλληνικό λαό.
Τό παραδοξο εἶναι ὅτι τό πραγματικό του ὄνομα εἰς τήν Ἐλληνικήν, ΙΔΕΑ, δέν εἶναι (ἀρχικῶς) μία ἀφῃρημένη έννοια. Εἶναι μία
όρατή μορφή, μία διάρθρωσις, ένα σαφές σχέδιο. Μόνον 610v
10010 έφαρμοοθῇ καί K010 ἕνα τρόπο μέ τόν 611010 01 ’Έλληνες
μπορούν να εἶναι ὑπερήφανοι, 6 ΙΔΕΑ θα μπορέσῃ v0 πῇ ὅπως ό
Περικλῆς; «'H Kueépvn010 μσς δέν έχει ἀντιγράφει τούς γείτονές
μσς - έμεῑς ε’ίμαστε μαλλον ένα παράδειγμα δι’ αύτούς, παρα
ἐκεῖνοι δι’ ἡμᾶς». Μέχρι τότε τό ««φιλότιμό» της θα εἶναι ἀθέθαιον-.

.3.

H NEA IAEA

Δέν εἶναι ἀδύνατον να φαντασθοῡμε τήν ’Ἑλλάδα σαν μία μεγάλη Ἑκκλησία περιλαμθανουσα 8,76 έκατομ. 61106000. Ἀλλά
κατά τήν φασιν αύτήν, ό μόνος τρόπος θασει τού ἀποίου θα ἡδύνατο να συζητήσουν καί να ψηφίσουν θέματα θα ἧταν διά τῶν μέσων ένημερώσεως καί μέ μίαν κάρτα ψηφοφορίας τήν ὁποίαν θα
μποροῡσαν v0 ρίψουν εἰς έναν ύπολογιστή τύπου κουτιοῡ, πιθανῶς τοποθετημένο εἰς τηλεφωνικούς θαλάμους. 'H έπικοινωνία θα
7

πρέπει νά θελτιωθῇ 115010061500 610 να χειρισθῃ ένα τέτοιο σύ-

σΓΠμΟ-’
Ἑπιδιώκοντες v0 φθασουμε εἰς τήν πλέον αρθήν μέθοδον παρέχοντας εἰς 1000 Ἕλληνας ένεργόν λόγον καί συμμετοχήν 510
100 000950510 των, πρέπει νά σκεφθοῦμε περί 11100 ριζοσπαστικῆς
ἀπομακρὺνσεως 006 0016 16 60010 K010 16 παρελθόν έφαίνετο
όμαλόν. Ἑπιθεωρήοαμε 10 διάφορα συστήματα, καί οχηματίσαμε

τήν ἀντίληψιν 611 θα πρέπει v0 ἀναμίξωμε τίς μηχανικές καί ἀργανωτικές θεωρίες τοῦ κράτους, καί 611 δέν θα μπορούσαμε να ὑποστήρίξωμε 1111015 ἀλλο έκτός τοῦ μηχανικοῦ συστήματος, 60051
100 ἀποίου θα κτίσωμε τό κράτος. Καταλήξαμε εἰς 16 συμπέρασμα

ὅτι εἶχαν γίνει λαθη K010 τήν ἀνάπτυξιν τῆς παλαιότερης Ἐλληνικῆς δημοκρατίας καί 611 51v01 00000111110 νά 110115 1600 πίσω καί
νά ἀρχίσωμε ἀπό τήν ἀρχή.
Ρωτήσαμε έάν τά πολιτικά κόμματα έπιθυμοῦν νά ὑποστηρίξουν
5110 σύστημα τό όποῖο, ἀν καί έχῃ ώς στόχον του μία καλύτερη

τῶν όδηγιῶν τῶν δικαστικῶν, ή ὸδηγιῶν έξ 5v60 συνδυασμοῦ κρατικων σωμάτων.
ζ) Τίποτε δέν 90 εἶναι-γιά πάντα, οὑτω, ένῷ 16 Σύνταγμα θα 51v01
00000610010. 16 πνεῦμα, 60051 τοῦ 600100 συνετάχθη, θα εἶναι
ἀρκετα προοδευτικό δι’ ἡμας να διακηρύξωμεν εἰς 10 001610 μσς

611 θα 16 θεωρήσωμεν αποτυχία έαν 0010 δέν 110005000v νά κανουν θελτιώσεις. Νομίζουμε 611 51v01 6096v να σκεπτώμεθα 611 0'1
περιοδικές ἀναθεωρήσεις θα πρέπει νά έχουν έγγυηθῆ 006 16
Σύνταγμα 610 110 61K50 100 0190v50 ἀλλαγές καί v0 000151v5101 11
105110 ῶς χρόνος τοπικῶν συνελεύσεων, 11 65 Μεγαλη Συνέλευσις
καί 1'1 Ἀκαδημία (1‘1 60010 90 51v01 μία Γερουσία Ἑκπληρώσεως K0θηκόντων) θα πρέπει νά συμφωνοῦν μέ προτεινομένας ἀλλαγας.

Προειδοποίησις

δημοκρατία, 0000110651 να έπιτύχῃ τοῦτο ἀπ’ εύθείας μέσῳ ἀτό-

Πρίν ασχοληθοῦμε μέ 16 προτεινόμενο σύστημα μσς, θεωροῦμε

μων όλων τῶν κλάσεων παρά μέσῳ όμαδων τάξεων, 01 6110150 501διώκουν νά κυριαρχήσῃ 1'1 μία τῆς ἀλλης.
Νομίζουμε 611 51v01 6096v να σκεφθοῦμε ὅτι ένα σύστημα Κυ6ερνήσεως θα πρέπει νά ἀποτελῇ χωριστά θέμα ἀπό τίς ἰδεολογίες εἰς ό,τι ἀφορᾷ τήν κατανομή τοῦ πλούτου. ‘H ἐνυπάρχουσα
σκέψις μσς εἶναι 611 οἱ προσωρινές 6110650 000 ἀσκοῦν έξουσίαν
τήν χρησιμοποιοῦν διά νά έκμεταλλευθοῦν τόν λαό καί έπιτύχουν
ώφέλη, μάλλον μέ πονηρια καί ούχί μέ έξυπναδα. A10 να 000110κρυνθοῦν 01 6110650 00150 K01 νά έλθουν οἱ ἀντίπαλοί των, πρέπει
απλῶς να μεταθιθασθοὺν 10 προνόμια εἰς μίαν ἀλλην όμαδα. Εἰς

ἀπαραίτητα v0 κανωμε μία προειδοποίησι, εἰς ὅτι ἀφορᾷ ὡρισμένα
ἀτομα, τά 60010 60v016v να θέλουν νά διεισδὺσουν καί v0 0V0τρέψουν τό νέο σύστημα.
’Υπαρχουν ὡρισμένοι πράκτορες «ἀδρανεῖς» ξένων δυνάμεων
εἰς τήν Ἑλλάδα σήμερα, οἱ 600101 έχουν έκπαιδευθῆ διά να διεισ-

τούς καλούς ἀνθρώπους ποτέ δέν ἐπιτρέπεται v0 συμμετέχουν εἰς

τήν διαμόρφωσιν τῆς δημοσίας εὑημερίας.

δὺσουν εἰς τό πνεῦμα τοῦ Ἑλληνικοῦ πατριωτισμοῦ, διακηρύσ-

σοντες ὅτι ὑποστηρίζουν τήν Ἐπανάστασιν ώς ένα φραγμό κατα
τοῦ μέλλοντος. 01 ἀνθρωποι αύτοί δέν θα σταματήσουν μπροστα

σέ τίποτα, προσπαθῶντας ἀκόμη καί να συλληφθοῦν 610 να έχουν
v0 1100 προσφέρουν στοιχεῖα. Τέτοιοι ἀνθρωποι έθλαψαν τήν Ἑλλάδα καί τήν Ἐπαναστασι K010 16 παρελθόν -— ὅπως ό Kim Philby
εἰς τήν Βρεταννίαν.

Ἠ ἀπάντησίς 1100 φαίνεται πολύ ἀπλή. Οἱ ’Ἑλλήνες θα πρέπει να

εἶναι ὑπεύθυνοι όταν κληθοῦν νά προσφέρουν έθνικήν πολιτικήν
ὑπηρεσίαν, κατά τόν 1610 ἀκριθῶς τρόπο 610v καλοῦνται v0 5Kπληρώσουν τήν στρατιωτικήν των θητείαν. Τοῦτο θα πρέπει v0 γίνεται μέ κλῆρο 115 τυχαία έπιλογή, τῇ θοηθείσ ένός έθνικού 000λογιστοῦ. Δέν πιστεύομεν 611 6 κατώτατος κοινός παρονομαστής

θα 16 5016010110011, δεδομένου ὅτι ἀρκετοί ανθρωποι ἀναμιγνύονται εἰς αὑτό 16 σύστημα. Ἀναμένουμε 61190 έπιτύχουμε καλύτερα
ἀποτελέσματα καί μία εύρυτέραν μείωσίν εἰς τήν οἰκονομικήν διαφθοράν καί τήν τοιαύτην τῆς έξουσίας, Προτείνομεν 611 00160 εἶναι 6 1061100 παροχῆς 11100 01095000 πολιτικῆς δασέως 610 τήν

ἀνατροπήν τῆς γελοίας πολιτικῆς διαρθρώσεως τῆς Ἑλλάδος.
Ἀργά, θα ἀναδυθῇ μία πυραμοειδής ἀξιόλογος διαρθρωσις 1'1
60010 συνεχῶς θα ἀνανεούται.
Εαν αύτές 0'1 σκέψεις ἀποτελοῦν αξιόλογους στόχους ἀς ρίξωμε

4. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ; ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
'H 60010 τῆς Ἑλληνικῆς πολιτικῆς ζωῆς θα 51v01 10 περιφέρειαι
01 600101 90 έχουν 100 161K00 των συνελεύσεις μέ ηὑξημένας έξ-

000100 λαμθανομένας ἀπό 16 παρόν Κράτος. Ἐκαστη περιφερειακή συνέλευσις θα έχῃ 150 ἀντιπροσώπους 0'1 600101 90 έκλέγωνται διά τυχαίας έπιλογῆς, μέσω ένός έθνικού ὑπολογιστοῦ, 610
περίοδον μόνον δύο έτῶν. Ἑκάστη περιφερειακή συνέλευσις, πρό
τῆς διαλύσεως, θα ψηφίζῃ 15 έκπροσώπους διά τήν Μεγάλην Συνέλευσιν. A1 Περιφερειακαί Συνελεύσεις θα συνεδριάζουν κατα έπιτρσπάς έκάστην έθδομαδα 006 T011110 έως Πέμπτης, έκαστην

Παρασκευήν θα συνεδριάζουν έν πλήρει όλομελεία 610 να ψηφίζουν διάφορα θέματα καί ἕκαστον Σάθθατον έν πλήρει όλομελεία
δι1 δμιλίας καί συζητήσεις μετα τῶν έκπροσώπων τῆς Μεγάλης
Συνελεύσεως. 'H πολιτική αὑτή έθνική ὑπηρεσία, μέ ὅλας 100 0000110100 ὑπηρεσίας εἰς ὁλόκληρον 16 σύστημα, θα λαμθανῃ μηνιαίως μία κατάλληλον ἀμοιθήν δια v0 Ισοσκελίζῃ τήν ἀπώλεια τῶν

1110 110110 510 ’έν πιθανό διαρθρωτικό πλαίσιο ώς κάτωθιῑ
α) 'O Ἑλληνικός λαός ἀποτελεῖται ἀπό ἀνθρώπους 01 6110101
έχουν 11'1v1610 γλῶσσα, θρησκεία καί μόρφωσι, έντός ώρισμένων
έδαφικῶν συνόρων καί 510 16 έξωτερικό. 0010190 ὑπερασπίζουν 6
ένσς 10 συμφέροντα 100 αλλου μέ καθε 10600, 510 1110v οἰκογενεια, καί θα προσπαθοῦν καί νά 10 615000v00v. K01 K0111110 5v50γεια δέν θα θεωρῆται αἰτιολογημένη 610 να ἀνατρέψῃ αὑτές τίς
ἀρχές.
6) Κάθε ’Ἑλληνας εἶναι έλεύθερο ἀτομο καί ἀπολαμθανει έλευθερίαν έκφράσεως καί κινήσεως έντός τῆς Ἑλλάδος. Οὑτος θά

στίςι, προτείνομεν ῶς κατάλληλον ποσόν τας 20.000 δραχμάς μηνιαίως (έπί τοῦ παρόντος) - μέ λογικάς αύξήσεις εἰς ὁλόκληρον τό
000111110.

ένθαρρύνεται πρός αὑτάς τάς κατευθύνσεις καί οἰαδήποτε κατάχρησις τῶν προνομίων τούτων θά ἀποτελῇ ποινικό καί πολιτικά

A0111 θα περιλαμθανῃ 450 έκπροσώπους 0'1 600101 60 έκλέγωνται, ἀρχικῶς, 610 τυχαίας έπιλογῆς, μέσω τοῦ έθνικού ὑπολογιστοῦ, δια περίοδον δύο έτῶν. Μετά τήν πρώτην περίοδον, θα έκ-

ἀδίκημα.

μισθῶν. Δια v0 μήν ὑπάρξῃ δυνατότης να κατηγορηθοῦν έπί σοφι-

5.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ;

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

λέγωνται 300 έκπρόσωποι κατά 16v'1610v τρόπον μέ 150 έκπροσώ-

γ) Θά ὑπάρχῃ έλευθερία εἰς τά μέσα ένημερώσεως, ὑπό τούς
ἰδίους 60000 ώς εἰς 16 (6).
είς πολιτικόν σύνδεσμον διά νά διευρύνῃ τίς ἀπόψεις του, αν K01
60 60v0101 έλευθέρως v0 110 έκφράζῃ καί v0 110 ψήφίζῃ. A10 νά

πους τοποθετουμένους ἀπό τάς περιφερειακας συνελεύσεις.
M510 τήν ἀκολουθοῦσαν περίοδον τῶν δύο έτῶν, 01 150 έκπροσώποι θα τοποθετοῦνται 610 10x0100 έπιλογῆς. Μετά τήν τρίτην
περίοδον, 006510 τῶν έκπροσώπων θα τοποθετῆται 610 10x0100
έπιλογῆς εἰς αὑτό 16 σῶμα. Θά προέρχωνται ἀπαντες ἀπό 100

έξσσφαλισθῇ 1'1 αγνότης αὑτῆς τῆς σκέψεως ὅλα τά κόμματα καί

0501050510K00 συνελεύσεις καί θα εἶναι εἰς θέσιν νά ὑπηρετήσουν

0'1 όργανώσεις θα εἶναι ἀπηγορευμένα θα ὑπάρχῃ έλευθερία συγκεντρώσεως δια να διευκολύνῃ τοὺς ἀνθρώπους νά διασταυρώνσυν τίς ἰδέες των καί θα K090010600v 11060 τόν σκοπόν 0016

501 έξαετιαν. Θα έχουν τό δικαίωμα να παραιτηθοῦν 11510 τήν ὑπηρεσία εἰς τήν περιφερειακή συνέλευσιν 11 11510 006 6001061111015
περίοδον εἰς τήν Μεγάλην Συνέλευσιν (G.A.). ”
Ἠ GA. 90 συνεδριαζῃ K010 501100000. 5K00111v 566011060 0116
Δευτέραν έως Πέμπτην. ’”Απασαι 01 ψηφοφορίαι θά γίνωνται τήν
μεσημθρίαν τῆς Παρασκευῆς καί τοὺλάχιστον ένας έκπρόσωπος
θα έπιστρέφῃ εἰς έκαστην περιφερειακήν συνέλευσιν τό Σαθθατον
δια νά έπικοινωνήση K1‘ έξηγήσῃ τάς ἀποφάσεις. Ἡ G.A.. 1'1 60010
90 συνεδριάζῃ συνεχῶς, θα έγκρίνῃ δια ψήφου 10 έκπροσώπους
610 τήν Ἀκαδημία κατά 16 τέλος έκάστης 05016600, 610v K01 11
1610 90 δέχεται νέους έκπροσώπους. Δύναται v0 ἀκυρώσῃ ἀποφασεις τῆς Ἀκαδημίας, ἀλλα έχουσα τήν πλειοψηφίαν τῶν τριῶν τετάρτων. Μία τοιαύτη ἀπόφασις πρέπει v0 λαμθάνεται έντός 11100
5660110600. Θα ὑπάρχῃ πρόνοια δι’ ,’Ἑκτακτον Συνεδρίασιν. Al εξ-

6) K0v5v00'Έλληνας δέν θα εἶναι έξουσιοδοτημένος να είσχωρῇ

Δ(

κατάλληλοι χῶροι, 01 600101 90 51v01 μονίμως ἀνοικτοί καί έγγυημένες έλεύθερες περιοχές έντός τοῦ Συνταγματικοῦ χάρτου. Εἶναι θασικόν 610 100 16500 μας 611 ή ένότης τοῦ έθνους ἀποτελεῖ
16 K0010 κίνητρο δια τήν σύνταξιν ένός συστήματος, χαρακτηριστικόν τοῦ 6110100 θα εἶναι 611 ὅλοι οἰ ’Ἑλλήνες ἀποτελοῦν ’ένα

πολὲτικόνὲὑνδεσμον μή διῃρημένον εἰς φατρίες ὅσον φυσικά 51v01 0v01 v

5) 'O Ἑλληνικός δικαστικός κλάδος 90 ἀποτελῇ τούς νομικούς
καί ήθικοὺς φύλακας τοῦ Συνταγματος Οί“Ενοπλες Δυνάμεις θα
εἶναι 01 φυσικοί 100 έπιτηρηταί, καί ed ένεργοῦν μόνον κατόπιν

8

ουσίαι τῆς G.A. θα εἶναι ἐπί έθνικού ἐπιπέδου καί θ’ απαιτοῦν καθορισμόν. ”Οπως αἱ περιφερειακαί συνελεύσεις πρίν ἀπό αὑτήν καί
ἠ Ἀκαδημία μετα ἀπό αὑτάς, αἰ ἐξουσίαι ἐκεῖναι θα προέρχωνται
ἀπό τόν Λαόν καί μόνον ἀπό αὑτόν.

6.
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Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ

συνοδευόμενον ἀπό ένα μέτρον πείρας, τά μέλη τοῦ Ἀνωτατου

Συμθουλίου Ἑπικρατείσς (808) θα ἐκλέγώνται δια κλήρου ἀπό
τούς Ἀρχηγούς Ἑπιτελείων τῶν Ὲνόπλων Δυναμεων καί τῶν Διοικητῶν Μεραρχιῶν.
Ε’ίκοσι έκπρόσωποι τοῦ 808 θά διορισθοῦν ὑπό τῶν Ἑνόπλων
Δυναμεων (καί ἰ’σως περιλαμθάνουν πολίτας) κατά τήν πρώτην
ἐφαρμογήν τοῦ Συντάγματος, 0'1 διορισμοί αύτοί θά εἶναι κατά τό

Ἠ Ἀκαδημία θά περιλαμθανῃ 50 Γερουσιαστας ἐμπείρους καί
ἀξίους οἰ όποῑοι ἀναποφεύκτως θα ’έχουν ἐργασθῆ μέ τόν ἰδικόν
των τρόπον εἰς τό σύστημα. Αὑτη θα εἶναι τό κλειδί τοῦ σώματος
καταρτίσεως τῆς πολιτικῆς καί αἰ τοποθετήσεις θα ἀφοροῦν περίοδον 2,4,θ,8 καί 10 ἐτῶν, ἀρχικῶς, ἀλλα ἐκάστην περίοδον ή G.A.
θα τοποθετῇ 10 νέα μέλη τά όποῑα δύνανται κατόπιν να ὑπηρετήσουν ἐως πέντε περιόδους εἰς τήν Ἀκαδημίαν. Oi πρῶτοι 50 Γερουσιασταί θα τοποθετηθοῦν ὑπό τοῦ

Ἀνωτατου Συμθουλίσυ

ἥμισυ ἰσόθιοι καί κατα τό έτερον ήμισυ θ’ ἀποσύρωνται μετα τέσσαρα ἐτη ὅταν θ’ ἀντικαθίστανται ὑπό τῶν δικαστικῶν.
A'1 ’Ἑνοπλοι Δυνάμεις καί oi δικαστικοί θα διορίζουν τότε ’ίσον

ἀριθμόν ἐκπροσώπων μετά ἀπό τόν χρόνον ἐκεῖνον. Μετα τά
πρῶτα δύο ἐτη, ῆ Ἀκαδημίαθά διορίζῃ τρία ἀτομα ἀπό τάς τάξεις
της καί δύο ἐκπρόσωποι θα διορίζωνται ὑπό ἐκάστης Δημοσίας

’Υπηρεσίας καί τῆς Ἐκκλησίας. 'O ἀριθμός τῶν μελῶν θ’ ἀνέρχεται
εἰς τά 27.

Ἑπικρατείας. Θα εἶναι ὑπεύθυνοι δια τήν μελέτην, θασικῶς, τροποποίησιν καί ψηφοφορία ἐπί πολιτικῆς ήτις ἐγκαινιάζεται ὑπό χα-

Τό 808 θα ὑποδεικνύῃ εἰς τήν GA. ἐτησίως ή εἰς ἐκάστην ἐπεί-

μηλοτέρων ἱδρυμάτων ή ὑπό τῶν ἰδίων. Ἑκαστη πολιτική πρέπει νά

γουσα ἀνάγκη, τας ΓἙΝΙΚΑΣ γραμμάς τῆς πολιτικῆς τήν όποίσν

συγκεντρώνῃ τα 213 τῶν ψήφων ἵνα ἐγκριθῇ. Θά πρέπει νά ἐπινοηθῇ ένα σύστημα έκπροσωπήσεως δι’ ἐκείνους oi ἀποῖοι δέν εἶναι εἰς θέσιν να παρευρεθοὺν. 'H G.A. θα ἐχῃ τό δικαίωμα τοῦ
VETO ἐάν χρειασθῇ, ἀλλα ή Ἀκαδημία θά εἶναι εἰς θέσιν νά συνεχίσῃ νά ἀποστέλλῃ καί πάλιν τήν πολιτικήν της κατά κανονικά
διαστήματα.
Ἠ Ἀκαδημία θα έκλέγῃ τόν Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρόν της oi
όποῖοι θα εἶναι, αὑτοματως, Πρωθυπουργός καί Ἀντιπρόεδρος

ἐπιθυμεῖ να έπιθαλῃ; Ἐαν τό 808 ἀντιληφθῇ ὅτι ή GA δέν λαμθανει ὑπ’ όψιν της τάς ἀπόψεις του, δύναται να ὑποθαλῃ αὑτάς εἰς
τάς περιφερειακας συνελεύσεις καί1ῆ τήν Ἀκαδημίαν.

Κυθερνήσεως. Καί θα προεδρεύουν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμθουλίου,

ούδεμίαν περίπτωσιν θα ἐρμηνεὺεται ἐλεύθερως. Τό 808 θά ἐχῃ
κατι παρισσότερον ἀπό τήν εύθύνην νά προωθήσῃ τάς γενικάς
ἀπόψεις. Θά ’ἐξασφαλίζῃ ὅτι ή GA Kai ή Ἀκαδημία λαμθάνουν ὑπ’
ὅψιν τας ἀπόψεις ή μία τῆς ἀλλης. Ἠ μή ὑπακοή εἰς τό 808 ὑπό
ἐνός τῶν μερῶν θ’ ἀναφέρεται εἰς τόν Ἀρχηγόν τοῦ Κράτους ό
όποῑος δυνατόν ν’ ἀπολύσῃ τόν πταίστην ή τούς πταίστας.
Τό 808 διά λόγους σκοπιμότητος, θα λαμθανῃ ἀποφάσεις σχετικῶς μέ τόν Στρατιώτικόν Νόμον, Καταστασιν Ἐπειγοὺσης Ἀναγκης, ή Διακηρὺξεως Πολέμου. Εἰς τοιαύτας ἀποφάσεις, πρέπει νά
περιλαμθανεται όΠρόεδρος καίἈντιπρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας, καί
ό Πρόεδρος καί Ἀντιπρόεδρος τῆς GA, ἀνερχομένου οὕτω

σχηματίζοντες μία γέφυρα μεταξύ τῶν δύο σωμάτων. Οὑτοι δέν θα
ἐχουν δικαιώματα ψήφου καί θα παρακολουθοῦν ἀμεραληπτα. 'O
Πρόεδρος καί Ἀντιπρόεδρος δύνανται νά ὑπηρετήσουν εἰς τό
’Υπουργικόν Συμθοὺλιον ἀφοῦ ἀποχωρήσουν ἀπό τήν Ἀκαδημίαν.
Δὺο γερουσιασταί, θα ἐπιμελοῦνται ἐκαστον εἶδος τῆς πολιτικῆς
τῆς Κυθερνήσεως. 'H Ἀκαδημία θα συνεδριάζῃ ἐπί 6 ἡμέρας καί ό
τύπος δύναται νά παρακολουθῇ ὅλας τας συσκέψεις, συζητήσεις,
ψηφοφορίας ἀλλα ούχί ἐπί ἐπιπέδου ἐπιτροπῆς εἰς περίπτωσιν
κατά τήν όποίαν διατυπώνονται ἀποφάσεις τό ἀντικείμενον τῶν
ἀποίων ἐχει σχέσιν μέ τό δημόσιον. ‘H Ἀκαδημία δύναται ν’ ἀποφασίσῃ να μήν ἐπιτρέψῃ τήν ε’ίσοδον εἰς τόν τύπον ὅταν συζητοῦνται ὑποθέσεις ἀμύνης ή ἐξωτερικῶν. Μία τοιαύτη ἀπόφασις
θα τίθεται εἰς ψηφοφορία εἰς έκάστην περίπτωσιν καί ἀπαιτεῖ τα
213 τῆς πλειοψηφίας. Θά ἐπιθάλλωνται αὑστηραί τιμωρίαι διά τήν
διαρροήν τῶν τοιούτων πληροφοριῶν. Ἠ ἀποκάλυψις θά πρέπει νά
λάθῃ χώραν ἐντός δύο ἐτῶν. Ἠ Ἀκαδημία θα εἰδοποιῇ πάντοτε τό

Ἀνώτατον Συμθούλιον ’Ἑπικρατείας σχετικῶς μέ τας συζητήσεις
της, τας ψηφοφορίας κοίτας μυστικάς συσκέψεις,
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ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΞ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Τό ’Υπουργικόν Συμθοὺλιον θ’ αποτελῆται ἀπό ’Υπουργούς διορισθέντας ὑπό τῆς Δημοσίας ’Υπηρεσίας Ἕκαστος διορισμός θα
ἐπικυροῦται δι’ ἰδιαιτέρας ψηφοφορίας μέ τά 213 τῆς πλειοψηφίας
τής Ἀκαδημίας. Θα πρέπει νά παρέχουν ἐξηγήσεις εἰς τήν Δημοσίσ Ὺπηρεσία, Ἀκαδημία ῆ Ἀνώτατον Συμθούλιον Ἑπικρατείας
περί τῶν ’Υπουργείων των.
Θ’ ἀποτελέσῃ κανονισμόν Δημοσίας Ὑπηρεσίας νά μήν ὑφίστανται μόνιμοι διορισμοί ἐπί οἰουδήποτε ἐπιπέδου, ἐξευτελιστικός

κανονισμός ό όποῖος έφαρμόζεται εἰς ἀριθμόν χωρῶν.

Τοῦτο δέν θα εἶναι εἰς θέσιν να ἐπιθαλῃ τάς ἀπόψεις του ἐάν

συνεχίσουν νά εἶναι ἀκαρποι, ἐκτός ἐάν ὑπάρχῃ Καταστασις Πολέμου. Τό 808 δυνατόν νά ἐπιθάλῃ τάς ἀπόψεις του εἰς Καταστά-

σιν Ἑκτάκτου Ἀνάγκης ῆ Στρατιώτικοῦ Νόμου, μόνον ὅταν εἶναι
ἀναγκαῖον νά διατηρήσῃ τόν Νόμον καί τήν τάξιν καί τοῦτο ὑπό

προσωρινῶς τοῦ ἀριθμοῦ των, εἰς 31 ατομα. Εἰς τας ἀποφάσεις
αὑτάς δυνατόν νά λαμθάνῃ μέρος ό Ἀ’ρχηγός τοῦ Κράτους.

Τό 808 έχει ῶς καθῆκον νά έξασφαλίζῃ τό ὅτι τό ’Υπουργικόν
Συμθούλιον ἐφαρμόζει τήν πολιτικήν ῆ ὁποία ἐχει ἐγκριθῆ ὑπό τῆς
Ἀκαδημίας. 'Ev σχέσει πρός τοῦτο θά πρέπει νά σημειώθοῦν μερι-

κοί κανονισμοί. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗ ΟΠΩΣ,Το ΥΠΟΥ ΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΖΗ ΤΑΣ ΓΕΝΙΚΑΣ ΓΡΑΜΜΑΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΡΙΞΥΕΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΤΕΡΑ KPATIKA ΣΩΜΑΤΑ
ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ἙΧΟΥΝ ψΗΦΙΣἙΙ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ KI EXOYN
EFKPINEI THN ANAI’KAIA ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Τό 808 παίζει ’έναν ἰδιαίτερον ρόλον εἰς τήν ἀμυνα τοῦ ἐθνους. Δύναται να τοποθετήσῃ ῆ
ἀπολύσῃ οἰονδήποτε Ἀρχηγόν Ἑπιτελείου τῶν Ἑνόπλων Δυνάμεων αφοῦ συνεννοηθῇ μέ τόν Ἀρχηγόν τοῦ Κράτους. Σὺσκεψις
δέν δύναται ἐκ τῆς φύσεώς της νά καθορισθῇ ἀλλά θά ῆταν όρθόν
διά τόν Ἀρχηγόν τοῦ Κράτους νά ὑπολογίζῃ τό μέγεθος καί τας

περιστάσεις τῆς ψηφοφορίας τοῦ SCS πρίν θέσῃ ή ὅχι τήν σφραγίδα τῆς ἐγκρίσεώς του ἐπ’ αὑτῆς.
Τό 808 δυνατόν νά ζητήσῃ, ἀπ’ εὑθείας, ἀπό τήν Ἀκαδημία,
χωρίς ν’ ἀποτανθῇ εἰς τήν GA. να μελετήσῃ τάς ἀπόψεις του σχετικῶς μέ δαπάνας περί τῶν Ἑνόπλων Δυναμεων. Ai τοιαῦται συ-

σκέψεις θα πρέπει ἀπαραιτήτως να τηροῦνται μυστικαί μεταξύ τοῦ
808, τοῦ Προέδρου καί Ἀντιπροέδρου τῆς Ἀκαδημίας καί δύο
Γερουσιαστῶν ὑπευθύνων δια τήν ἀμυνα. 'O ἐλεγχος τῆς τοιαύτης
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Ἑν δψει τοῦ παράγοντος δτι ὴ ἐφαρμογή όλοκλήρου αὑτοῦ τοῦ
Συντάγματος, ῶς ἀνεφέρθη, εἶναι πιθανόν να πραγματοποιηθῇ
ὑπό τῶν Ἑνόπλων Δυναμεων καί να συναντήσῃ τήν ἀντίδρασιν
τῶν περισαοτέρων, ἐάν όχι ὅλων, τῶν προηγουμένων πολιτικῶν
κομμάτων, τό σῶμα αὑτό θα πρέπει νά ἀποτελεσθῇ αρχικώς ὑπό
τῶν Ἐνόπλων Δυναμεων.
Ὠς φυσικοί φρουροί τοῦ Συντάγματος, φαίνεται σωστό ὅτι ἐτσι

πρέπει να γίνῃ τοῦτο, ἀν καί θα πρέπει νά ὑπάρξῃ καποιο σύστημα
ἐλέγχου καί ἰσορροπίας κατά τήν ταχυτέρα, δυνατόν στιγμήν.
Θα ήταν λαθος να ένθαρρύνωμε τήν ἰδέα ὅτι oi ’Ἑνοπλοι Δυνα-

δαπάνης εἶναι ένα λεπτόν σημεῖον τό ὁποῖον θα πρέπει νά ἐξετάζεται προσεκτικά ἐάν πρόκειται να ίκανοποιήσῃ τά κρατικά σώματα.
Τό 808 δέν θά εἶναι ὑπεύθυνον δια τήν ἐσωτερικήν ἀσφάλεια
εἰς ἀμαλας περιόδους. Ἀλλά κατά τήν διάρκεια μή ὁμαλῶν περιόδων θά μεταφέρεταί εἰς τό Ἑλληνικόν Ἀρχηγεῑον Στρατοῦ ή
ἐτέρους καταλλήλους τόπους ὑπό τήν προστασίαν τῶν Ἐνόπλων
Δυναμεων δια τήν γενική διεξαγωγή τῶν ἐργασιῶν του. Οἰσδήποτε

κατάχρησις τῶν ἐξουσιῶν του ὑπό τῶν Ἐνόπλων Δυναμεων θα ἐχῃ
,ἀργότερον ῶς ἀποτέλεσμα τήν δίωξιν ὑπό τῶν δικαστικῶν oi
όποῑοι θά παραμείνουν καθ’ ὅλον τόν χρόνον οἰ φρουροί τῶν ἀρχῶν καί έπιδιώξεων τοῦ Συντάγματος,

μεις εἶναι μία εἰδική όμας. Κατα τήν τελικήν ἀνάλυσιν ἀποτελοῦν-

ται ἀπό τόν λαόν καί τοποθετοῦνται ἀπό τόν λαόν διά τήν ἀμυνα
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Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

τοῦ λαοῦ, τῶν περιφερειακῶν συνελεύσεών του, τῆς Μεγάλης

Συνελεύσεως καί τῆς Ἀκαδημίας.
Δεδομένου ότι ὑπάρχει καποιο μέτρον ήγεσίας εἰς τας τάξεις,

Ἑπιθάλλεται διά τήν Ἐπανάοτασιν ὅπως ό τρόπος ἐκλογῆς τοῦ
Προέδρου τοῦ Κράτους παραμένῃ ἀδέσμευτος εἰς αὑτό τό στά-

ἐι

διον. Δέν δυνάμεθα να προδικασωμεν ἐαν τοῦτο θα γίνεται κατόπιν προσκλήσεως, ἰσχύος, ἐκλογῆς ῆ άλλου μέσου. 'H ἐργασία

αῦτη θεωρεῖται ότι εἶναι κυρίως Συνταγματικῆς φύσεως. Αύτός (ῆ
αύτή) θα ἐνεργῇ ῶς Πρόεδρος τοῦ 808 ἀλλα χωρίς ψηφοφορίαν.
Αύτός (ἤ αὑτή) δυνατόν να καλῇ τούς δικαστικούς να έρμηνεύουν
τό Σύνταγμα καί θα εἶναι ὑπεύθυνος διά τήν ἐφαρμογήν του.
Αὑτός (ῆ αὑτή) θα ὑπογράφῃ ἐγγραφα έχοντα σχέσιν μέ μία Διακήρυξιν Πολέμου καί δυνατόν ν’ ἀρνηθῇ νά ὑπογραψῃ είς μία μόνον περίπτωσιν καί δια 24 ῶρες. Αύτός (ἠ αὑτή) θα ὑπογράφῃ αὑτοματως όλα τ’ ἀλλα έγγραφα αν καί ὑπό τόν Στρατιωτικόν Νόμον
καί είς Καταο-τασιν Ὲκτάκτσυ Ἀνακης, (αὑτός (1'1 αὑτή) δυνατόν νά
προθαλῃ θέτο είς τας ἀποφάσεις, έξασφαλίζοντας ύποστήριξιν
πλειοψηφίας ἀπό δύο ἐκ τριῶν κατωτέρων σωμάτων, ούδέν τῶν

όπσίων δύναται να αναστείλῃ τας ἐργασίας του ὁποτεδήποτε χωρίς τήν ἰδικήν τῶν έκουσία διάλυσιν ὴ όποία, θα γίνῃ δι’ απλῆς
πλειοψηφίας τῶν 3/4 τῶν σωμάτων αὑτῶν. Είς αὑτήν τήν περίπτωσιν τα θέτο του (της) θα έξαρταται ἐκ τῆς έπιθεθαιῶσεως τοῦ ἐνός
ἐκ τῶν τριῶν αὑτῶν σωμάτων καί μόνον.
Αύτός (ἡ αύτή) θα εἶναι ὑπεύθυνος -δια τά Κρατικα καθήκοντα
καί θα λαμθανῃ ὅλας τάς δαπάνας αἰ όποῑαι ,ἀπαιτοῦνται δια να
διατηρήσῃ τήν αξιοπρέπεια τοῦ γραφείου αὑτοῦ.

1 O.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατέστη ἐμφανές δτι τό σύστημα ἐχει ῶς σκοπόν να έκπροσωπῇ
πλήρως τόν λαόν, νά περιορίζῃ τας δυνατότητας οἰκονομικῆς διαφθοράς καί τας τοιαύτας ἐξουσίας, ἐνῶ θα διατηρῇ ένα έπαρκές
καί γρήγορον σύστημα διά τήν λῆψιν ἀποφάσεως.

Γιατί Μαυρίκιος;
ΤΟ KEIMENO αὐτό διακρίνεται ὀπό Eva 6αθύ μιλιταρισμό,
ἀντιλαϊκό ἀριστοκρατισμό καί
ἓναν ψευτοαρχαιότροπο έθνικοσοσιαλισμό, πού χαρακτηρίζει
καί τίς ἀπόψεις τοῦ συντακτη.
Ἀποκαλυπτική για τήν ὅλη κοσμοθεωρία καί τήν πολιτική 10ποθέτηση τοῦ συντακτη εἶναι καί
τό ψευδώνυμο «ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ».
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ πληροφορίες
μσς ἀπό τούς κύκλους τοῦ περιδαλλοντος τοῦ «Μαυρίκιου», τό
ψευδώνυμο αὐτό ὸιαλέχτηκε γιατί κατά τόν τέως καθηγητή ἡ
ἐποχή τοῦ ’ὅυζαντινοῦ αὐτοκράτορα Μαυρίκιου (582-602) παρουσιάζει «ἐκπληκτικές ἀναλογίες μέ τά σημερινα ἐσωτερικα
καί ἐξωτερικα προόλήματα τῆς
πατρίδος μας»,
ΦΥΣΙΚΑ, ἡ ἱστορία ἔχει τή
δική της ἀξιολόγηση. Ὁ στρατη-

πνευματικός τουΙ ἐπίγονος).

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΜΙΞ πρόχειρα
ἀπό τήν ἱστορία τοῦ Γιαννη Κορ6011011 (70; τόμος σελ. 175, 176)
μερικὲς πληροφορίες για τό
Μαυρίκιο καί τή δραση τους
Ἀπό τίςπηγές πού ἔχουμε, ξέρουμε πώς, ἐνῶ ὁ Μαυρῐκιος
ἀντίκριζε τόσες ὁυσκολίες, ἐσωτερικές καί ἐξωτερικές, ἐφάρμοσε
πέρα γιά πέρα ἀντιλαϊκή πολιτική. Ἀπό τή μιά μεριά, γιά νά φέρει κάποιο ἰσοζύγιο στό ἔλλειμμα
τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἔκοψε τά
σιτηρέσια πού ὁίνονταν στή φτωχολογιά, καί σταμάτησε τήν ἐπιὁότηση τῶν θεαμάτων καί ἀπό
τήν ἄλλη περιόρισε τή μισθοτροφοὸοσία τῶν στρατιωτῶν.

Ποτισμένος μέ στρατοκρατικό

Ο Θὺμα, ὁ στρατιωτης Χρήστος Βερούτης.

Ο Δραστης ὁ λοχαγός Μιχάλης Κουμπῆς, πρώην ΕΣΑ’τζής (στήν Ἀλεξανδρούπολη).
ΑΙΤΙΑ; 0 στρατιώτης δέν ἀποστήθιζε καλά τό μάθημα
στρατιωτικῆς ἱεραρχίας πού δίδασκε ὁ λοχαγός. Κι ὁ τελευταῖος θύμωσε, τοῦ έπιτέθηκε, τοῦ έσκισε τό δέρμα κάτω ἀπό
τό μάτι μέ γροθιές καί τόν έριξε λιπόθυμο στό πάτωμα.
O TPAYMATIAE παρέμεινε τρεῖς μέρες στή Μονάδα του
καί μόλις στίς 4 τοῦ Μάρτη μεταφέρθηκε στό στρατιωτικό
νοσοκομεῖο Δράμας, ὅπου νοσηλεὺτηκε ἀρκετές μέρες.
TEAIKA, έγινε ἀναφορὰ για τό περιστατικό στό Ἀρχηγεῐο καί διατάχθηκε διοικητική προανακριση, πού τήν ἀνάλα6ε ὁ ταγματάρχης ”Ax/00101010; Ροὺκης.
Ο Ποιός εἶναι ὁ Ροὺκης; "Eva; ἀπό τούς πολλοὺς Ἰωαννιδικοὺς ἀξιωματικοὺς πού παραμένουνε στό στρατευμαί
ΣΕ προηγούμενο τεῦχος τοῦ «ANTI» (1. 60, 11/12/76) 6
Νίκος Κακαουνάκης ἀποκαλυψε ὅτι ὁ Ροὺκης ἀνῆκε στήν
πολυμελῆ ὁμάδα τῶν ἀξιωματικῶν (0 ἴδιος μνημονεύει 65
ὀνόματα) πού πῆραν ἐνεργά μερος 010 «πραξικόπημα» τῆς
25ης Νοεμὸρίου, μέ τό ὁποῐο ὁ Ἰωαννίδης ἀνάτρεψε τόν
Παπαδόπουλο. Καί στό 6ι6λίο του «2650 μερόνυχτα συνωμοσίας» γράφει χαρακτηριστικὰ ὅτι ὁ Ρούκης μαζί μέ τούς
Χ, Παλαΐνη, Χρ. Μανιόπουλο, Λ. Οἰκονόμου, M. Κουτελιδάκη (ὅλοι «πρωτοπαλίκαρα τοῦ Ἰωαννίδη») ἧταν οἱ ἀνθρωποι τοῦ σκοτεινοῦ δικτάτορα (τό «μάτι του») στό γραφεῖο τοῦ ἀρχηγοῦ Στρατοῦ, Μαστραντώνη,...

ΤΟ περιστατικό ἴσως δέν εἶναι μοναδικό. Τά «σταγονίδια» καινουν καλά τή δουλειά τους — στή B. Ἑλλάδα, κυρίως... Καί, φυσικά, δέν περιμένουμε ἀπάντηση ἀπό τόν
ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνηςῑ ἓχουμε πρόσφατα παράδειγμα
τοῦ τρόπου πού ἀντιμετωπίζει κατι σχεδόν ἀνάλογα κρούσματα στό στράτευμα, μέ τίς ἀπαντήσεις πού έδωσε στή
Βουλή (1212) στό δουλευτή τοῦ ΠΑΣΟΚ Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, γιόι δυό ἀπόπειρες ἀύτοκτονίας στρατιωτῶν στή
Νέα Σάντα (805 Λ.Ε.Μ., πού ἑδρεὺει στό 617 Τάγμα Πεζικοῦ) τοῦ Κιλκίς;
Ο τοῦ Κώστα,Γαλιγάλη
Ο τοῦ Γ ιώργου Κωσταρόικη
ΑΛΛΑ αὑτές οἱ δυό ἱστορίες δέν «κλείσανε». Καί οἱ ἐκπλήξεις πού έπιφυλάσσουνε στόν κ. ὑπουργό δέν εἶναι ἴσως
μικρές. Λίγη ὑπομονὴ...

ψεις καί y1' αὐτό ἐγκαινίασε νέα
ἐσωτερική καί ἐξωτερική πολιτική. Κοίταξε νά κολακεύσει τόν

ρας τοῦ Βυζαντίου μέ νικηφό-

Πατριάρχη, μιά πού ἔὸλεπε πώς

ρους ἀγῶνες πρός τούς ἀνατο-

ὁέν εἶχε γερό λαϊκό στήριγμα. “
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ΤΟ «ΑΝΤΙ» φέρνει στή δημοσιότηταιτό ἀγνωστο μέχρι
σήμερα περιστατικό τοῦ τραυματισμοῦ ἑνός (pm/109011 010
558 Τόιγμα Πεζικοῦ πού ἔχει ἕδρα τήν Ἐλευθερούπολη.
Συνέὸη πρίν ἕνα μήνοι ἀκριὸῶς- στίς 1 του Μάρτη

πνεῦμα εἶχε τίς ὁικές τοι) ἀντιλή-

γός Μαυρίκιος ἧταν αὐτοκράτο-

λικά εὑρισκόμενους (Πέρσες) καί
609510 ('A609o11; καί Σλαύους)
ἐχθρούς. Καί οἱ σημερινές ἀναλογίες; Τουρκία καί «ὁ ἐκ 609ρᾶ» κίνδυνος. Παράλληλα μέ
τούς πολέμους ἐναντίον τῶν δύο
ἐπικίνδυνων σημείων τοῦ ὁρίζοντα, ὁ Μαυρίκιος σύσφιγξε τούς
δεσμούς μέ τή Δὺση καί πραγματοποίησε κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στό έσωτερικό (τά ἴδια
...που προτείνει καί ὁ σημερινός

cO στρατιώτης
καί τό μαθημα...

Γι’ αὐτό, παρ’ ὅλες τίς στρατιωτικές του ἐπιτυχίες, σημειώθηκαν πολλές στάσεις καί 011/109015;
λαϊκές καί στρατιωτικές ἐναντίον
του καί στό τέλος πλήρωσε μέ τή
ζωή τοι) τήν ἀντιλαϊκή καί αὐταρχική πολιτική του.
AYTO

10

τελευταῖο,

τό...

ἀγνοεῖ ὁ <ςΜαυρίκιος>> τοῦ ’77.
Εἶναι λεπτομέρεια...
ο
.
.

ΘΟΥΡῙΟΣ
κεντρικό ὁργανο τοὺ

'PHI'A (DEPAIOY’

Ἐπιτέλουςί Βρέθηκε ἕνας ἁρμόδιος νά
ἀπαντήσει 010 «ANTI» για τό σκάνδαλο
τῶν συνθετικῶν οἰνοπνευματων; ὁ
ὑπουργός Δημ. Τάξεως κ. Γ. Σταμάτης,τόν 611010 ρωτούσαμε στό προηγούμενο
(ἀρ. 67) τεῦχος τί ἐνέργειες έγιναν γιά
τήν έκτέλεση δύο ένταλμάτων συλλήψεως
κατα τοῦ ἰδιοκτήτη τῆς TRANSTEKOM
Σ. Σασών καί τοῦ διευθυντή τους K.
Μαμελετζή. Καί αν κινήθηκε ἡ διαδικασία ἒκδοσής τους, μιά καί ἔχουν διαφύγει στό έξωτερικό.
‘O 11. ὑπουργός μᾶς ἔστειλε τό παρακατω γράμμαῑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΥΠΟ ΥΡΓΟΣ

Ἀθῆναι 23-3-1977

Οἱ
πρώτες
51116560101051;

για τό
σκάνδαλα
τών
συνθετικῶν
οἰνοπνευ μάτων

Κύριε Διευθυντά,
Σχετικιῦς μέ τό δημοσίευμά σας πού ἀναφέρεται εἰς τούς (διωκομένους Σ. Σασών καί K.
Μαμελετζή ἰδιοκτήτην καί ὁιευθυντήν ἀντιστοίχως τῆς «Α.Ε. ΤΡΑΝΣΊἘΚΟΜ» ἐπιθυμῶ
νά σᾶς γνωρίσω τά ἑξῆς.Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τό Ὑπουργεῖον Δημοσίας
Τάξεως ώς προϊσταμένης ἀρχῆς τῆς Ὑποδιευ-

ονδήποτε ἔσῇιῆιαί ἁπλήν σκέψιν περί κωλυσιεργείας, ἀμελείας ἥ 69116611710; τῶν καταδιωκτικῶν ἀρχῶν 51’; τήν ε’κτέλεσιν τοῦ καθήκοντός των.

θύνσεως Γενικῆς Ἀσφαλείας ἁρμοδίας καί

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑ ΤΗΣ
ΥΠΟ ΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ὑπευθύνου διά τήν ε’κτέλεσιν ἐνταλμάτων
συλλήψεως ὁμοίων μέ αὐτά τῶν Σ. Σασών καί
M. Μαμελετζή δύναμαι νά σάς διαὸεόαιώσω
κατηγορηματικά ὅτι ένηργήθησαν ἀπολύτως
τά νόμιμα καί μάλιστα μέ ταχύτατον ρυθμόν.
Συγκεκριμένως 66051 τών ὑπ’ ἀριθ. I καί 2
ἐνταλμάτων φυλακίσεως τοῦ Ἀνακριτοῦ
Πλημμελειοδικῶν Σάμου, ἐπί ἀπάτη εἰς 6690;
τοῦ δημοσίου ἰ’διαιτέρως μεγάλης ἀξίας, 17
Ὑποδιεύθυνσις Γενικῆς Ἀσφαλείας εἰς τήν
ὁποίαν περιῆλθον τά ἐντάλματα τήν 12-1-77
συνέταξεν ὡς εἶχεν ὑποχρέωσιν καταδιωκτικά
σημειώματα τήν 14-1-77, 51’; χρόνον δηλαδή
μικρότερον τῶν δύο ἡμερῶν, 66051 τοῦ 6aθμοῦ τοῦ διωκομένου ἀδικήματος καί παρά
τό γεγονός ὅτι καθημερινῶς καταφθάνουν εἰς
τήν yrA ἑκατοντάδες ἐντάλματα πρός ἐκτέλεσιν. Τά ἀνωτέρω καταδιωκτικά σημειώματα
ἀπεστάλησαν πρός ἐκτέλεσιν εἰς τά Α’ καί I”
Παραρτήματα Ἀσφαλείας, ὅπου ὁ τόπος διαμονῆς καί ἀσκήσεως ἐπαγγέλματος τῶν διωκομένων, τά ὁποῖα ἐτέθησαν ἀμέσως εἰς τήν
καταδίωξιν τῶν Σ. Σασών καί Κ. Μαμελετζή.
Τήν 20-1-77 ἐλήφθη εἰς τήν ΥΓΑ τό ὑπ’ ἀριθ.
86 τηλεγράφημα τοῦ Εἰσαγγελέως Πλημμελειοδικῶν Σάμου καί τήν 9-3-77‘16 ὑπ’ ἀριθ.
1043 τοῦ ἰδίου Εἰσαγγελέως περί ἐκτελέσεως
ἥ μή τών ἀνωτέρω ἐνταλμάτων. Διά τοῦ ὑπ’
ἀριθ. 36120-1-77 τηλετυπικοῦ σήματος ἡ ΥΓΑ
ἐγνώρισε 51’; τόν κ. Εἰσαγγελέα Σάμου ὅτι οἱ
δύο διωκόμενοι ἀνεζητήθησαν ἐπιμόνως ἀλλά
δέν ἀνευρέθησαν καί ὅτι κατά πληροφορίας
ἐκ τῆς ΥΠΕΑ οὗτοι ἀνεχώρησαν τήν 15-1-77
616 Λονδίνον, χωρίς ἔκτοτε νά προκύπτη ὅτι
ἐπανῆλθον.
’

”Ηδη ἡ ΥΓΑ ἐκίνησε τήν νόμιμον διαδικασίαν διά τήν ἀναζήτησιν τῶν διωκομένων εἰς
ὁλόκληρον τήν χώραν. ”Οσον ἀφορᾶ τήν «κίνησιν τῆς διαδικασίας διά τήν ἔκδοσιν» τῶν
διωκομένων εἶναι θέμα Δικαστικῆς καί μόνον

Μετά τιμῆς

ί

Ο Τόν εὐχαριστοῦμε καί για τήν ἀπάντηση καί για τήν ἑπιδεῧαίωοη τῶν πληροφοριῶν μας ὡς πρός τα ἐρωτήματα
πού τοῦ ἀπευθύναμε καί στα ὁποῖα φαίνεται ὅτι διακρίνει 1110 «σκέψιν περί κω-

στήλη «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ», πού έγινε στίς
22/3, στηριγμένο στίς πληροφορίες τοῦ
«ANTI» — πράγμα πού, άλλωστε, μνημόνευεῑ
«Κύριε Διευθυντά,

Ἔλαὸον γνῶσιν τοῦ εἰς ε’μέ ἀναφερομένου
σχολίου τῆς «Ἐλευθεροτυπίας», 51’; 16 φύλλον τοῦ παρελθόντος 26666100. Καίτοι ἡ
ἀπάντησις παρέχεται ἐξ αὐτοῦ τοῦ κειμένου
τοῦ δημοσιεύματος, θά ἱκανοποιήσω τήν
περιέργειαν ἔστω Ὑμῶν καί τοῦ περιοδικοῦ
«Ἀντί», ἀποφεύγων, ὅμως, νά 166111 ὁπωσδήποτε θέσιν ἐπί θέματος τελοῦντος ὑπό τήν
κρίσιν τῆς Δικαιοσύνης.
Εἶναι δεδομένον καί ἐκ τοῦ περί οὗ πρόκειται σχολίου ὅτι δέν ὑπῆρξα διευθυντής ἦ τεχνικός ἐπί τέλους σύμὸουλος τῆς εἰς τό σχό’λιον Ὑμών ἐπιχειρήσεως. Εἰς ταῦτα πρέπει νά
προστεθῆ ἀκόμη ὅτι δέν μετέσχον ποτέ εἰς τήν
διοίκησιν οἱασδήποτε ἐπιχειρήσεως. Εἶναι
ἐπίσης γνωστόν ὅτι, κατά τήν περίοδον τῆς
δικτατορίας καί τῆς διακοπῆς τῆς λειτουργίας
τοῦ Κοινοὸουλίου, διετέλεσα νομικός σύμ60010; δύο ἐπιχειρήσεων, μία τῶν ὁποίων ἡ
εἰς τό σχόλιον τῆς Ἐφημερίὸος μνημονευομένη, ὡς προκύπτει ἐκ τών κατ’ ἔτος 071060110μένων δηλώσεων φορολογίας εἰσοὸήματος
κ.λ.π. Οἱ διακονοῦντες 51’; 117v Δικαιοσύνην
γνωρίζουν ἀκόμη ὅτι, κατά τούς χρόνους
ἐκείνους, ἀπέφυγα, διά λόγους ἀρχῆς,
προσωπικήν ἐμφάνισιν, πρό οἶουδήποτε δικαστηρίου. Τό ἔργον τοῦτο ἐξεπλήρουν ἄλλοι
δικηγόροι τῶν ἐπιχειρήσεων.
Ἡ κατέχουσά με πικρία δέν θά μέ παρασύρη εἰς τήν ἐκδήλωσιν οἱασδήποτε κρίσεως
ἐξ ἀφορμῆς τοῦ δημοσιεύματος, πλήν δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποκρύψω τήν ἀπορίαν μου
διά τήν δι’ αὐτοῦ ὑπηρετουμένην σκοπιμότητα. Θέλω δέ νά πιστεύω ὅτι τήν ἰδίαν ἀπορίαν
θά ἔχουν καί ὅλοι, οἱ χωρίς προκαταλήψεις,

λυσιεργίας, ἀμελείας ἤ ὅραδύτητος τῶν

ἀναγνῶσται του, ἐκεῖνοι, εἰς τούς ὁποίους 17

καταδιωκτικῶν ἀρχῶν εἰς τήν έκτέλεσιν
τοῦ καθήκοντας των», ”Οπως γράφαμε,
ὀφείλονταν στό γεγονός ὅτι «οἱ ὑπηρεσίες τοῦ κι Γ. ΣΤΑΜΑΤΗ ἔχουν ἐπανειλημμένα διακριθεῖ για τήν προθυμία
τους στή δίωξη τῶν νεσφασιστῶν (π.χ.
Καλέτζης) καθώς καί για τήν ταχύτητα
μέ τήν ὁποία χορηγοῦν διαδατήρια σέ
καταδικους, δασανιστές κ.λπ.“>>. Μακάρι
στή συγκεκριμένη περίπτωση τά ἐρωτήματα να ἧταν ἀόασιμα.
Ο Ἀλλά στό δημοσίευμα τοῦ «ΑΝΤΙ»
ὑπῆρξε καί μιά άλλη 51116560111101] — έμμεσα; ὁ πρόεδρος τῆς Βουλής, κ. Κ. Παπακωνσταντίνου, ἔστειλε τό παρακατω
γράμμα στήν «Ἐλευθεροτυπία», μ’
ἀφορμή ἕνα σχόλιο τοῦ Γ. Βότση στή

γνῶσις τοῦ μέχρι σήμερον, ἀρκετά μακροῦ,
δημοσίου 61’011 μου, παρέχει τήν δυνατότητα
ἐκτιμήσεως τοῦ τρόπου τῆς ἀσκήσεως τῆς
κατά καιρούς ἀποστολῆς μου καί τῆς ἀντιὁράσεώς μου ἄν τυχόν ἐζητεῖτο ὁθενδήποτε ἡ
γνώμη μου 61’ οἱανδήποτε ἀθέμιτον, ἐνδεχομένως ἐνέργειαν. Τήν αὐτήν ἀντίδρασιν πιστεύω ὅτι θά ε’ξεδήλωνέ καί κάθε ἄλλος νομικός εἰς παρομοίαν περίπτωσιν.
Μετά τῆς προσηκούσης τιμῆς.
ΚΩΝ. ΕΥΣΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»

O .Σημειώνουμε, ἀπλά, ὅτι «ἡ ἑταιρία»
πού ἀνώνυμα μνημονεύει ὁ κ. πρόεδρος

εἶναι ἡ TRANSTEKOM... Καί Eon/060μίζουμε ὅτι στοιχεῖα για τό σκάνδαλο
τῶν συνθετικῶν οἰνοπνευμάτων δημοσιεύσαμε καί στα τεύχη 51-52, 63, 64, 67.
Ο

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας

ἡ ΙΞΛΙΞΥΘΙΞΡΟΤΥΠΙΑ
ἡ ἀπογευματινή σου ἐφημερίδα

Ἀρχῆς.
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω καθίσταται σαφές
ὅτι οὐδέν νόμιμον παρελήφθη ἐκ μέρους τῶν
ἀστυνομικῶν ἀρχῶν, ὥστε νά ἐπιτρέπη 51’; ὀἱ11

ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

NTOKOYMENTO:

Huammérm

,”Μιηεε

Τό ὄργανο διακυθέρνησης εἶναι τό πρωταρχικό πολιτικά πρόθλημα πού αντιμετω-

πίζουν οἰ ἀνθρώπινες κοινότητες.
Ἀκόμα καί η διαμαχη στούς κόλπους
μιᾶς οἰκογένειας εἶναι, συχνά, τό ἀποτέλε-

·’

-,

τό
«πρασινο
θιθλίο»
τοῦ

σμα αὑτοῦ τοῦ προθλήματος.
Αύτό τό πρόθλημα έγινε ὀξύ, μετα τή δημιουργία τῶν σύγχρονων κοινωνιῶν.
-Οί λαοί, στίς μέρες μσς, ἀντιμετωιτίζουν
τό κρίσιμο αύτό πρόθλημα καί οι· κοινότη-

τες ύποφέρουν ἀπό τίς σοθαρές συνέπειές
του. Τό «ΠΡΑΣΙΝΟ BIB/\IO» παρουσιαζει τή
θεωρητική λύσῃ στό πρόθλημα τοῦ ὀργανου διακυθέρνησης.

’

’

Ὄλα τα πολιτικά συστήματα, πού ίσχύουν
σήμερα οτόν κόσμο, εἶναι προϊόντα τῆς παλης για τήν ἐξουσία αναμεσα σέ ὄργανα
διακυθέρνησης. Ἠ πάλη μπορεῖ νά εἶναι
εἰρηνική ή ἐνοπλη, ὅπως ή πάλη τῶν τα,ξεων, τῶν φατριῶν, τῶν φυλῶν, τῶν κομμα-

Κανταφι
. "Eva ἀπό τα πιό πολυσυζητημένα πρόσωπα τῆς ἐποχῆς μας, ό συνταγμαμταρχης Μουαμμάρ ”Αλ Κανταφι, ήγέτης τῆς Λιθύης ἀπό τό 1969 (ὅταν ανέτρεψε τό θασιλια Ἰντρίς), ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ Μαο Τσέτούνγκ, κυκλοφορησε Eva μικρό θιθλίο μέ τίς «σκέψεις» τους τά «Πρασινο
Βιθλίο...»
Πρόκειται γιά τό ίδεολογικο-πολιτικο-κοινωνικο-θρησκευτικό πιστεύω ένός
συνταγματαρχη, πού - ὅπως λέει - κατάφερε να «παντρέψει» τό σοσιαλισμό
μέ τό Κορανι.
Τό «Πράσινο Βιθλίο» τοῦ Κανταφι κυκλοφορησε για πρώτη φορά ἐξω ἀπό
τή Λιθύη τό 1976, στό Λονδίνο, ἀπό τόν ἐκδοτικό οἶκο «Martin Brian ἃ O'
Keefie». Τιμή; μιά λίρα καί 25 σελλίνια. Σελίδες 68 — σχῆμα τσέπης.
Στό ἐξώφυλλο τῆς έκδοσης αὑτῆς ὑπάρχει ό ,ὑπότιτλοςῑ «Ἠ λύση στα πρόθλημα τῆς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ». Καί ἀπό κατω; «Ἠ ἐξουσία τοῦ λαοῦ».
Ἀναφέρεται, ἀκόμα, ότι πρόκειται γιά τόν πρῶτο τόμο καί ότι θα ἀκολουθήσει καί δεύτερος μέ θέμα; «Ἠ λύση στό οίκονομικό πρόθλημα».
Τό θιθλίο εἶναι γραμμένο σέ δύο γλῶσσες, ἀγγλικα καί ἀραθικά, καί χωρίζεται σέ όκτω ἐπιμέρους κεφάλαια. (Ἠ μεταφραση στα έλληνικά γίνεται- ἀπ’
ό,τι ξέρουμε - για πρώτη φορά).
Τά ἐπιμέρους θέματα εἶναι;

O Τό όργανο διακυθέρνησης
O Κοινοθούλιο
Ο Τό κόμμα

Ο Ταξη
ἱ
Ο Δημοψηφίσματα
O Λαϊκές συνελεύσεις καί έπιτροπές τοῦ λαοῦ
O '0 νόμος τῆς κοινωνίας
O Ὀ Τύπος
Ἀκολουθοῦν ἀτόφια.τα τρία πρῶτα - καί 6ασικα καί κατα τίς ὑποσημειώσεις
τοῦ συγγραφέα - θέματα;

”Αλλωστε, ό Κανταφι ὑλοποίησε πρίν ἕνα μήνα τή 6ασική ἀρχή τοῦ «Πράσι-’
νου Βιθλίου», καταργώντας ὅλες τίς πολιτικές όργανώσεις καί τά κόμματα.
Δέν ὑπάρχουν ma ὑπουργεῑα, ὑπουργοί, ἀλλα γραμματεῑες καί γραμματεῖς.

Μια Ἐθνοσυνέλευση 1.000 προσώπων (Γενική Συνέλευση τοῦ Λαοῦ, τή λέει ό
ἴδιος) κυ6ερνα, μέ ἐπικεφαλῆς, φυσικά, πάντα τόν Κανταφι. Ἠ Λιθύη λέγεται
Λαϊκή Σοσιαλιστική Ἀραθική Δημοκρατία.

Τό θιθλίο πρωτοπαρουσιαζεται - ἀπ’ ὂ,τι ξέρουμε - στήν Ἑλλάδα. Ἠ μεταφρασή του έγινε ἀπό τό ἀγγλικα κείμενο, πού προσπαθησε - ὅπως φαίνεταινά ἀποδώσει όσο πιό πιστά γίνεται ἀπό τήν αραθική τίς κανταφικές θεωρίες,
πραγμα όχι καί τόσο εϋκολο.

'H ανάγνωση τοῦ κειμένου θα λύσει τίς τυχόν ἀπορίες για ἐλλειψη σχολιασμου...
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των ή τῶν ἀτόμων. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι
πάντα ή νίκη ἐνός ὀργάνου διακυθέρνησηςείτε αύτό τό ὄργανο εἶναι ἕνα ατομο, μία
όμαδα, ἕνα κόμμα ή μία ταξη - καί ὴ ήττα
τοῦ λαοῦ, δηλαδή ἠ ήπα τῆς γνήσιος δημοκρατιάς.
Ἠ πολιτική δισμάχη πού καταλήγει στή
νίκη ἐνός ὐποψηφιόυ μέ τό 51% τῶν ψή-

φων, ὁδηγεῖ 0’ ἕνα δικτατορικό κυ6ερνητικό σῶμα, μεταμφιεσμένο σέ ψευτοδημο- -

κρατία, ἐφ’ ὅσον τό 49% τοῦ ἐκλογικοῦ σωματος κυβερνᾶται ἀπό ένα ὀργανο διακυθέρνησης πού δέν τό ψήφισε, ἀλλά τοῦ
έπιθλήθηκε. Αύτό εἶναι δικτατορία.
Ἐκτός ἀπό αύτό, ή πολιτική αὐτή διαμαχη μπορεῖ να φέρει στήν ἐξουσία Eva
κυβερνητικά σῶμα πού ἀντιπροσώπεύει

μόν”ο μία μειοψηφία, γιατί ὅταν οι· ψῆφοι
κατανέμονται αναμεσα σέ ἀρκετούς ύποψηφίους, ἕνας ἀπό αύτούς συγκεντρώνει
περισσότερες ἀπό δποιονδήποτε ἀλλο
ύποψήφιο. Ἀλλά, ἀν προστεθοῦν καί οι·
ψῆφοι τῶν ύποψηφίων ἐκείνων πού συγκέντρωσαν λιγότερες, τότε εἶναι δυνατόν

να ἀποτελέσουν μία συντριπτική πλειοψηφία. 'O ύποψήφιος πού ἐλαθε λιγότερες
ψήφους κερδίζει καί ή ἐπιτυχιά του Θεωρεῖται νόμιμη καί δημοκρατική. Στήν ούσία,
ἐγκαθιδρύεται δικτατοριά, κάτω ἀπό τό κάλυμμα τῆς ψευτοδημοκρατιάς. Αύτή εἶναι r)
πραγματικότητα τῶν πολιτικῶν συστημάτων
πού ίσχύουν σήμερα στόν κόσμο. Εἶναι δικτατορικα συστήματα καί εἶναι όλοφανερο
ότι νοθεύουν τή γνήσια δημοκρατία.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ
Ta κοινοθούλια εἶναι ή σπονδυλική στήλη
τῆς παραδοσιακής δημοκρατίας, ὅπως
ίσχύει οήμερα. Τό κοινοθούλιο ἀποτελεῖ
μία ἀπατηλή αντιπροσώπευση τοῦ λαοῦ καί
οἱ κοινοθουλευτικές κυ6ερνήσεις μία
παραπλανητική λύση στό πρόθλημα τῆς
δημοκρατίας. Τό κοινοθούλιο σχηματίστηκε
ἀρχικα για va' ἀντιπροσωιτεύει τό λαό, ἀλλα
αύτό καθ’ ἐαυτό εἶναι ἀντιδημοκρατικό,
γιατί δημοκρατία σημαίνει τή λσϊκή ἐξουσία
καί ὄχι μία ἐξουσία πού ἐνεργεῖ στή θέση
τοῦ λαοῦ. Καί r) ι’]’παρξη καί μόνο τοῦ κοινοθουλίου σημαίνει τήν ἀπουσία τοῦ λαοῦ.
Ἀλλά ή ἀληθινή δημοκρατία λειτουργεῖ μέ
τή συμμετοχή τοῦ λαοῦ καί ἀχι μέ τή δραστηριότητα τῶν ἀντιπροσώπων του. Τά κοι-

φραγμός

προεκλογική ἐκστρατειά καί έτσι 0i 11A00-

μεταλλεύεται ή ἀντιπολίτευση για vd δι-

ἀναμεσα στούς λαούς καί στήν ασκηση τῆς
ἐξουσιάς, γιατί ἀποκλείουν τίς μαζες ἀπό

0101 - καί μόνο oi nA000101 - βγαίνουν νικη-

τήν ἐξουσία καί σφετερίζονται τήν κυριαρ-

Οἱ φιλόσοφοι, 0i διανοούμενοι καί 0i
συγγραφεῖς συνηγοροῦσαν ύπέρ τῆς θεωρίας τῆς ἀντιπροσωπευτικῆς δισκυβέρνη-

καιολογήσει τήν ύπονόμευση τῆς Θέσης
100 κυβερνῶντος κόμματος να ἀναλάβει
00117 ’τήν ἐξουσιά. Τά κόμματα στή διαμάχη
τους για τήν ἐξουσία καταφεύγουν όχι στα

νοβούλια

Ι

ύπῆρξαν

ό

νόμιμος

τες.

χία τους. Στό λαό δέν ἀπομένουν παρα 1d
ἐξωτερικά

γνωρίσματα τῆς

δημοκρατίας,

πού ἐκδηλώνονται μέ τίς μακριές ούρές
πού σχηματίζει μπροστα στίς κάλπες,
Γιά vd ἀπογυμνώσουμε τό χαρακτήρα
τοῦ κοινοβουλίου, Πρέπει vd ἐξετάσουμε
τήν προέλευση ἐνός τέτοιου κοινοβουλίου.
Τό κοινοβούλιο ἐκλέγεται ῆ ἀπό τίς ἐκλογι-

σης, σέ μία ἐποχή, ὅπου 0i λαοί, χωρίς να
τό ἀντιλαμβάνονται, όδηγοῦνταν σάν πρό-

βατα ἀπό βασιλιαδες, σουλτανους ή καταχτητές. Ἐκείνη τήν ἐποχή, οί λαοί ποθοῦ-

σαν να τούς ἀντιπροσωπεύει κάποιος, α’πέναντι σέ τέτοιους κυβερνῆτες. Oi λαοί πάλαιψαν σκληρά για νά πραγματοποιήσουν
0010 1100 ποθοῦσαν. Τώρα πού ῆρθε ή ώρα

κές περιφέρειες, 1'7 dnd ένα κόμμα, 1'7 dnd

ἕνα συνασπισμό κομμάτων, ή σχηματίζεται
μέ καποια μέθοδο διορισμοῦ. Ἀλλά όλες
αύτές 0i διαδικασίες εἶναι ἀντιδημοκρατικές, γιατί ή διαίρεση 100 πληθυσμοῡ σέ ἐκ-

100 A000, εἶναι παράλογα δημοκρατία να

σημαίνει 117v ἐκλογή μερικῶν μόνο ἀντιπροσώπων, πού ἐνεργοῦν για λογαριασμό
τῶν μεγάλων μαζῶν. Εἶναι μιά ἀπαρχαιωμένη θεωρία καί μιά ξεπερασμένη έμπειριά.

λογικές περιφέρειες σημαίνει ότι ἕνα μέ-

λος τοῦ κοινοβουλίου ἀντιπροσωπεύει χιλιάδες, ἑκατοντάδες χιλιάδες άτομα, ἀναλογα μέ τήν έκταση 100 πληθυσμοῦ. Σημαίνει ἀκόμα ότι τό μέλος δέν διατηρεῖ λαίκό

”Ολη ή ἐξουσιάπρέπει vd ἀνήκει στό λαό,
Oi πιό τυραννικές δικτατοριές πού γνώρισε ποτέ d κόσμος,-κρύβονταν πίσω ἀπό

- ,όργανωτικό δεσμό μέ τούς ἐκλογεῖς, ἐφ’

117 σκιά τῶν κοινοβουλίων,

ὅσον, ὅπως καί τα ἀλλα μέλη, θεωρεῖται
σαν ἐκπρόσωπος όλού τοῦ A000. ”Ετσι, oi
τόν ἐκπρόσωπο, πού μέ 117 σειρά του εἶναι
Τό κόμμα εἶναι ή σύγχρονη δικτατορία.
Τό κόμμα ἀποτελεῖ τό σύγχρονο δικτατο-

ἐντελῶς ἀποκομμένος ἀπό τίς μάζες. Γιατί,
μόλις πάρει τήν ψῆφοτους, σφετερίζεται

τήν ἐξουσία τους καί ἐνεργεῖ στή θέση

ρικό όργανο διακυβέρνησης.

τους. Ἡ ἰσχύουσα παραδοσισκή δημοκρατία περιβάλλει τό μέλος 100 κοινοβουλιόυ

_

παγή καί τό σφετερισμό τῆς λαῖκῆς ἐξου-

σιάς. Ἐπομένως, ό λαός ἐχει τό δικαίωμα,
μέ 117 A0i'K17 ἐπανάσταση, vd παλαίψει γιά
να καταστρέψει τα ὄργανα ἐκεῖνα πού σφετερίζονται 117 δημοκρατία καί 117 Kup1apx1'0
100. Ἔχει ἀκόμα τό δικαίωμα νά θεμελιώσει
117 νέα ἀρχή OXI ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

T0 κόμμα εἶναι ή ἐξουσία ἐνός μέρους

«καταστρέψει» τά ἐπιτεύγματά του καί vd
ἀμφισβητήσει τα προγράμματα του, ἀκόμα
γιά τήν κοινωνιά. Κατά συνέπεια, τά συμφέροντα τῆς κοινωνίας καί τά ἐπωφελῆ
κοινωνικά προγράμματα θυσιάζονται στήν

πάλη τῶν κομμάτων για τήν ἐξουσία.
Μία τέτοια πάλη, λοιπόν, εἶναι πολιτικά,
κοινωνικά καί oiKov001Kd καταστρεπτική

για τήν κοινωνία, παρά τό γεγονός ότι προ-

τορικό όργανο. Καθώς τό κόμμα δέν εῖναι

καλεῖ μιά

άτομο, ἀσκεῖ μία πλαστή δημοκρατία μέσω
τοῦ κοινοβουλίου καί ἐπιτροπῶν καί μέσω

πλέον, 17 μάχη 00117 καταλήγει 0117 νίκη

τῆς προπαγάνδας τῶν μελῶν του. Τό κόμμα
δέν εἶναι ένα δημοκρατικά όργανο, γιατί

λαδή στήν πτώση ἐνός κόμματος καί στήν
ἀνοδο ένός αλλου. Ἀλλα στῆν οὐσία εἶναι

ἀπαρτίζεται ἀπό ἀτομα πού ἐχουν κοινά
συμφέροντα, κοινές ἀπόψεις, κοινή κουλ-

τούρα. "H ἀπό ατομα πού προέρχονται ἀπό
τήν ίδια περιοχή, ή έχουν τήν ἴδια πίστη.
Σχήματίζουν ἐνα κόμμα, για νά πετύχουν

"Av, πάλι, τό κοινοβούλιο προέλθει ἀπό
ένα κόμμα, σάν ἀποτέλεσμα τῆς ἐκλογικής
νίκης του, εἶναι τότε κοινοβούλιο 100 K00-

“τό πρόσχημα ότι θα ἐφαρμόσει τό πρό-

ματος καί όχι 100 A000. Ἀντιπροσωπεύει τό

γραμμά του. Καί ἀπό δημοκρατική άζτσψη,
κανένα ἀπό 0010 10 κόμματα δέν πρέπει vd
κυβερνοῦν τό σύνολο τοῦ λαοῦ, λόγω τῆς

κόμμα καί όχι τό λαό καί ή ἐκτελεστική ἐξ-

κυβερνῶντος κόμματος. Τό ἀντιπολιτευόμενο κόμμα, σαν 0pyav0 διακυβέρνησης,
πρέπει vd ἀνατρέψει τό κυβερνῶν κόμμα
για vd ἀνέβει στήν ἐξουσία. Γιά vd ἀποδείξει τήν ἀνικανότητα τοῦ dpydvou ἐξουσιάς,
τό κόμμα τῆς ἀντιπολίτευσης πρέπει vd

πάνω στό σύνολο, Εἶναι τό τελευταῖα δικτα-

στούς στόχους τους, να έπιβαλουν τίς
ἀπόψεις τους καί τίς πεποιθήσεις τους
πάνω στό κοινωνικό σύνολο. Σκοπός ἐνός
κόμματος εἶναι νά ἀνέβει στήν ἐξουσία μέ

ουσία πού προκύπτει ἀπό 117 βουλή εἶναι 17
ἐκτελεστική ἐξουσία τοῦ κόμματος καί όχι
τοῦ A000. T0 ϊδιο Ισχύει καί για 117 600Ar7,

νωνίας. Μερικά, ἀν όχι όλα, ἀπό 0010 τά
συμφέροντα θα θυσιαστοῦν στήν πάλη για
ἐξουσία τῶν όργανων τῆς ἐξουσίας. Γιατί,
117 διακύβευση αὐτῶν τῶν συμφερόντων
ύποστηρίζει τό αντιπολιτευόμενο κόμμα (17‘
τα κόμματα) σαν ἐπιχείρημα ἐναντίον τοῦ

κι ἀν 0010 10 προγράμματα εἶναι ώφέλημα

ΤΟ ΚΟΜΜΑ

μαζες εἶναι ἀπόλυτα. ἀποξενωμένες ἀπό

μέ μία ἰερότητα καί ασυλιά, πού ἀρνεῖται
στόν ύπόλοιπο λαό. Μέ ἀλλα λόγια, 1d κοινοβούλια κατάντησαν τό μέσο για τήν αρ-

απλα - πραγμα πού σπάνια συμβαίνει ἀλλα στήν καταγγελία καί γελοιοποίηση
τῶν ἐπιτευγμάτων τοῦ ἐνός ἀπό τό ἀλλο.
Αύτή ή μάχη γίνεται ἀναπόφευκτα σέ βάρος τῶν πιό ζωτικῶν συμφερόντων τῆς κοι-

ποικιλίας τῶν συμφερόντων, ἰδεῶν, voo—
τροπιῶν καί πεποιθήσεων πού ἀποτελοῦν

πολιτική

δραστηριότητα.

Ἐπι-

ἐνός ἀλλου dpydvou διακυβέρνησης, δη-

μιά ήττα τοῦ λαοῦ, μιά ήττα τῆς δημοκρα-.
τιάς. Ἀκόμα, τά κόμματα εἶναι δυνατόν vd
δωροδοκούνται καί νά ἐξαγοράζονται εἴτε
ἀπό τό ἐσωτερικό εἴτε ἀπό τό ἐξωτερικό.

Βασικα, τό κόμμα ἱδρύεται για να ἀντιπροσωπεύει τό λαό. Στήν πραγματικότητα, 17
ήγετική όμάδα 100 κόμματος ἀντιπροσω-

πεύει τά μέλη της καί 0' ἀρχηγός 100 κόμματος ἀντιπροσωπεύει τήν ήγετική όμαδα.
Εἶναι όλοφάνερο ότι τό παιγνίδι τοῦ κόμματος εἶναι μία φαρσα, r100 βασίζεται σέ μία

πλαστή μορφή δημοκρατίας πού έχει Eva
ἐγωιστικό περιεχόμενο, βασισμένο στα
κόλπα καί στήν πολιτική συμπαιγνιά. "0A0
0010 τονίζουν τό γεγονός ότι τό κομματικό
σύστημα εἶναι ἕνα δικτατορικό, ἀν καί σύγχρονο, δ’ργανο διακυβέρνησης, T0 κομμα-

ὅπου κάθε κόμμα κατέχει έναν ἀριθμό
έδρῶν. Γιατί, τά μέλη τοῦ κοινοβουλίου
ἀντιπροσωπεύουν τό κόμμα τους καί όχι τό

ένα δικτατορικό όργανο διακυβέρνησης,
πού ἐπιτρέπει 0’ ἐκείνους πού έχουν μία

λαό καί 17 ἐξουσία πού προέρχεται ἀπό μια
τέτοια διαδικασία εἶναι ή ἐξουσία τῶν δια-

ἀποψη καί ένα κοινό συμφέρον να κυβερνοῦν τό σύνολο 100 A000. Σέ σύγκριση μέ

καλυμμένη δικτατοριά. 'O κόσμος δέν τήν
ξεπέρασε ἀκόμα καί σωστα ἀποκαλεῖται «ή

φόρων κομμάτων καί δχι 100 A000.

τό λαό, τό κόμμα εἶναι μιά μειοψηφιά.

δικτατορία τῆς σύγχρονης ἐποχῆς».

Μέ

0010 10 0001170010, 10 πολιτικά κόμματα
ἐκμεταλλεύονται, ἐξαπατοῦν καί κοροῖδεύουν τό λαό. 'O λαός σχηματίζει σιωπηλός μακριές ούρές γιά να ρίξει τήν ψῆφο
του στίς κάλπες, σαν όποιοδήποτε ἀλλο
χαρτί. Αύτή εἶναι ή παραδοσιακή δημοκρατιά, πού ίσχύει α’ ὀλόκληρο τόν κόσμο, εἴτε
τό σύστημα εἶναι μονοκομματικό, εἴτε δικομματικό, εἰ’τε πολυκομματικό.
Εἶναι, λοιπόν, όλοφάνερο ότι ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ EINAI AI7ATH. Κοινοβούλια
πού σχηματίζονται μέ 117 μέθοδο τοῦ διορι-

117v 1001011710 100 A000. T0 κόμμα εἶναι

τικό σύστημα εἶναι μιά ἀπροκάλυπτη καί α’χι

Σκοπός τῆς ίδρυσης ένός κόμματος εἶναι

ή δημιουργία ἐνός ὀργάνου για 117 διακυ-“
βέρνηση 100 A000. Δηλαδή για 117 διακυβέρνηση τῶν μή μελῶν 100 κόμματος. Γιατί

τό κόμμα βασίζεται σέ μία αύθαίρετη 00ταρχική θεωρία, δηλαδή στήν κυριαρχία
τῶν μελῶν τοῦ κόμματος πάνω στα 0110λοιπα ατομα. Τό κόμμα, για vd πάρει τήν
ἐξουσία καί vd πετύχει τούς σκοπούς του,
παρουσιάζει τούς στόχους του σαν-στόχους τοῦ λαοῦ. A0117 εἶναι 17 θεωρία πού δι-

καιολογεῖ 117 δικτατορία 100 κόμματος καί
ἀποτελεῖ 117 60017 κάθε δικτατοριάς. Ἀνε-

σμοῦ ή τῆς κληρονομικῆς διαδοχῆς δέν
έχουν σχέση μέ καμια μορφή δημοκρατίας.

ξαρτητα ἀπό τό πόσα κόμματα ύπαρχουν, 17

ΙἈλλά, ἐφ’ όσον τό σύστημα τῶν ἐκλεγμένων κοινοβουλίων βασίζεται στῆν προπα-

17 ύπαρξη πολλῶν κομμάτων κλιμακώνει τήν

γάνδα, εἶναι ἕνα δημαγωγικό σύστημα μέ

πάλη για τήν ἐξουσία, πραγμα πού καταλή-

τήν ἀληθινή έννοια τῆς λέξης καί oi ψῆφοι
μποροῦν νά ἐξαγοραστοῦν. Oi φτωχοί δέν
έχουν τά μέσα vd ndpouv μέρος στήν

γει στήν καταστροφή όλων τῶν ἐπιτευγμάτων 100 A000 καί 0'va τῶν κοινωφελῶν
προγραμμάτων. Αύτή τήν καταστροφή ἐκ-

θεωρία παραμένει μιά καί μοναδική. Ἀλλά

Ἠ βουλή πού βγαίνει ἀπό τίς ἐκλογές,
εἶναι στήν πραγματικότητα 17. 600A17 ἐνός
κόμματος, ὄπως καί 17 ἐκτελεστική ἐξουσία

πού προέρχεται ἀπό 00117 117 600A17 εἶναι ή
ἐξουσία ένός κόμματος πάνω στό λαό. "E101
10 κυβερνῶν κόμμα, πού ύποτίθεται ότι
φροντίζει για τό καλό όλου τοῦ A000, εἶναι

στήν ούσιά d χειρότερός ἐχθρός 100 ῆ Ιτῶν
κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης καί τῶν όπαδῶν τους. Ἐπομένως, 17 ἀντιπολίτευση δέν

ἀσκεῖ ένα λαῖκό έλεγχο στό κυβερνῶν
κόμμα, αλλά αναζητά μιά εύκαιρία για vd
ἀντικαταστήσει τό κυβερνῶν κόμμα. Σύμφωνα μέ 117 σύγχρονη δημοκρατία, τό νό-

μιμο έλεγχο στό κυβερνῶν κόμμα ἀσκεῖ 17
βουλή, πού ή πλειοψηφιά τῶν μελῶν της
προέρχεται ἀπό τό κυβερνῶν κόμμα. Μέ
ἀλλα λόγια, ό ἐλεγχος βρίσκεται στα χέρια
100 κυβερνῶντος κόμματος καί ή διακυ-

13

βέρνηση στα χέρια τοῦ κόμματος πού
ἐλέγχει.

Ἀπό

0010

00iv5101

καθαρά

ῆ

ψεις πού ἀναπτύσσονται στα 600
πρῶτα κεφαλαια.

ἀπάτη καί 17 νοθεία τῶν πολιτικῶν θεωριῶν
πού κυριαρχοῦν ,σήμερα στόν κόσμο, καί

ἀπό τίς όποῖες προέρχεται ῆ σύγχρονη
παραδοσιακή δημοκρατιά.
Τό κόμμα εἶναι μόνο Eva 101700 100 λαοῦ,

ἀλλα 17 κυριαρχιά τοῦ A000 εἶναι ἀδιαίρετη.
Τό κόμμα κυβερνα για τό λαό, ἀλλα 17 ἀρχή
51v01: OXI ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΛΑΟΥ.
Τό κομματικό σύστημα εἶναι τό σύγχρονο

φυλετικό 1'7' 001p1aK0 σύστημα. 'H κοινωνία
πού κυβερνᾶται ἀπό Eva κόμμα εἶναι ἀκριβῶς i610 μέ ἐκείνη πού κυβερνιόταν ἀπό
μια φυλή 1'7 μιάφατρία. Τό κόμμα, ὅπως εἰπῶθηκε παραπάνω, ἀπηχεῖ τίς ἀπόψεις 0109
όρισμένης ὀμαδας ἀνθρώπων, 1‘7' ἀντιπροσωπεύει τα συμφέροντα μιας μερίδας τῆς
κοινωνιάς. "Eva τέτοιο κόμμα πρέπει να εἰναι μία μειοψηφία σέ σύγκριση μέ τό σύνολο τοῦ λαοῦ, όπως ἀκριβῶς ῆταν ῆ φυλή ῆ
17 φατρία. Ἠ μειοψηφία έχει κοινά συμφέ-

ροντα. Μόνο 17 συγγένεια τοῦ αἵματος διαχωρίζει μία φυλή ἀπό Eva κόμμα, ἀν καί

μερικές φαρές στῆν ίδρυση ἐνός κόμματος
μπορεῖ vd ὑπάρξει καί συγγένεια αἵματος.
Δέν ῦπάρχει καμιά διαφορά ἀναμεσα στῆν

npay0010nolr7017 1179 0050179 δημοκρατίας,

ΛΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Oi λαϊκές συνελεύσεις εἶναι τό μοναδικό
μέσο γιά τῆν πραγματοποίηση τῆς λαϊκῆς
δημοκρατιάς. ”Οποιοδῆποτε ἀλλο σύστημα
διακυβέρνησης
εἶναι
ἀντιδημοκρατικό.
"OA0 10 0001170010 διακυβέρνησης πού
ίσχύουν σήμερα στόν κόσμο εἶναι ἀντιδη-

μοκρατικά, ἐκτός dv υίοθετῆσουν 00117 117
μέθοδο, Oi λαϊκές συνελεύσεις ἀποτελοῦν
τό τέλος τοῦ ταξιδιοῦ τοῦ κινήματος τῶν
μαζῶν στῆν ἀναζήτηση τῆς δημοκρατίας. Oi
λαίκές συνελεύσεις καί οἰ έπιτροπές τοῦ
λαοῦ εἶναι 0 15A1K09 Kap1109 τῆς πάλης τοῦ

λαοῦ γιά δημοκρατία. Oi λαῖκές συνελεύσεις καί oi έπιτροπές τοῦ λαοῦ δέν εἶναι
δημιουργήματα τῆς φαντασιάς, ἀλλά τό
προϊόν τῆς ἀνθρώπινης σκέψης, πού ἀφομοίωσε δλες τίς ἀνθρώπινες ἐμπειριές, γιά
να πραγματοποιῆσει τῆ δημοκρατία. 'H
005017 δημοκρατία εῖναι 17 ἰδανικῆ μέθοδος,

πού αν ἐφαρμοστεῖ στῆν πράξη, εἶναι ἀδιαφιλονίκητη καί ἀναμφισβήτητη. Td ἐθνη
ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τήν αμεση δημοκρα-

πάλη τοῦ κόμματος καί στῆν παλη τῆς φυ-

τιά, γιατί, 0'00 μικρός κι αν εἶναι 0 nA1790—
0009 1009, εἶναι αδύνατο να συγκεντρώνηση ἀπό μιά φυλή εἶναι πολιτικά ἀπορρισουν 0A0 10 λαό συγχρόνως για vd συζηπτέα, τότε καί τό κομματικό σύστημα πρέ· ““ τήσουν, μελετῆσουν καί ἀποφασίσουν τῆν
πει ἐπίσης να εἰναι ἀπορριπτέο. Γιατί καί τα
πολιτική τους. 'H 005017 δημοκρατία παραδύο ἀκολουθοῦν τόν i’61o δρόμο καί d617μένει μία ούτοπιστικῆ ἰδέα, πού ἀπέχει
y00v 010 i610 τέρμα. ‘H ἀρνητική καί καταπολύ 0110 τήν πραγματικότητα. Ἀντικαταστρεπτική συνέπεια πού εἶχαν για τήν κοιστάθηκε ἀπό ποικίλα συστήματα διακυβέρ-

λῆς γιά 117v ἐξουσία. Καί ἀν 17 διακυβέρ-

νωνία oi φυλετικοί ἀγῶνες, εἶναι ἀκριβῶς
ἴδια μέ τήν ἀρνητική καί καταστρεπτική
συνέπεια τῆς πάλης τῶν κομμάτων.
ΟΣτα θέματα «ταξη» καί «δημοψη-

φίσματα» πού ἀκολουθοῦν, ἐπαναλαμβάνονται, βασικα, oi ἴδιες ἀπό-

T0 «ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ» ἀναγγέλλει στό
λαό τῆν ἀνακαλυψη τοῦ τρόπου γιά 117v

νησης, ὅπως τα κοινοβούλια, τά κόμματα,
τούς συνασπισμούς καί 10 δημοψηφίσματα.

"OA0 0617y00v στῆν ἀπομακρυνση τοῦ λαοῦ
ἀπό 117v πολιτική δραστηριότητα καί στό
σφετερισμό τῆς ἐξουσιάς καί τῆς κυριαρ·
χίας του από διαδοχικα καί ἀντιμαχόμενα
όργανα διακυβέρνησης.

μέ μια πρακτική μορφή. Ἐφ’ ὅσον κανείς
έξυπνος άνθρωπος δέν μπορεῖ να ἀμφισβητήσει τό γεγονός ότι 17 005017 δημοκρατία εἶναι τό ἰδανικό - ἀλλά 1710v αδύνατο vd
ἐφαρμοστεῖ - καί ἐφ’ ὅσον 00117 17 Τρίτη
Διεθνῆς Θεωρία μας παρέχει Eva πραγματοποιῆσιμο πείραμα αμεσης δημοκρατίας,

τό πρόβλημα τῆς δημοκρατίας στόν κόσμο
ἐπιτέλους λύβηκε. A010 n00 πρέπει νά κανουν τώρα oi μάζες εἰναι v0 ἀγωνιστοῦν γιά
να θέσουν Eva τέρμα σέ κάθε μορφή δικτατορικῆς διακυβέρνησης, σέ κάθε μορφή
ψευτοδημοκρατιάς - ἀπό τα κοινοβούλια

στῆ φυλή, στό κόμμα, στῆν τάξη καί στό
μονοκομματικό, δικομματικό καί πολυκομματικό σύστημα.

‘H δημοκρατία δέν ἐχει παρα μία μέθοδο
καίμία θεωρία.
Ἠ διαφορά καί ῆ ανομοιότητα τῶν συστημάτων πού ἐμφανίζονται σάν δημοκρα11K0, ἀποτελοῦν 117v ἀπόδειξη 011, στῆν 00σιά, δέν εἶναι δημοκρατικά. ‘H ἐξουσία τοῦ,
λαοῦ ἐχει μόνο μία’μορφή καί μπορεῖ να
πραγματοποιηθεῑ μόνο μέ μία μέθοδο, 617A0617 1i9 λαϊκές συνελεύσεις καί τίς ἐπιτροπές τοῦ λαοῦ. ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.
”Αρχικα, d A009 διαιρεῖται σέ λαϊκές συνελεύσεις βασης. Καθε λαϊκῆ συνέλευση
βασης ἐκλέγει τῆν έργατική της ἐπιτροπῆ.
”Ολες μαζί oi ἐργατικές έπιτροπές σχηματί-

ζουν λαϊκές συνελεύσεις για κάθε περιφέρεια, πού εἶναι διαφορετικές ἀπό τίς λαϊκές
συνελεύσεις βασης. Μετα, oi μαζες τῶν
λαϊκῶν συνελεύσεών θάσης ἐκλέγουν διοικητικές έπιτροπές τοῦ λαοῦ, πού ἀντικαθιστοῦν τῆν κυβέρνηση. "E101, 0A59 oi 617000159 0nnp501'59 διοικοῦνται από τίς ἐπιτρο-

πές τοῦ λαοῦ, 1100 εἶναι ύπεύθυνες ἀπέ-
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Τό «πράσινο ὅιόλίο» περιλαμὸάνει καί ἕνα σχεδιάγραμμα - τό
παραπάνω, Ἀπό τρίγωνο, μαῦρο), 2 ) οἱ έπιτροπές τοῦ λαοῦ
(σχῆμα; τετράγωνο) καί 3) οἱ λαϊκές πού δείχνει τό’σχεδιάγραμμα,
καταλήγουνε στή Γενική Συνέλευαη τοῦ Λαοῦ τό λαό - λέει ξεκινᾱνε.· 1)οἱ ἐργατικές καί
ἐπαγγελματικές ἐνώσεις (σχῆμα.Ι
συνελεύσεις
ὅάσεων
(σχῆμα
παραλληλόγραμμα). Ὅλα αὐτά,
μέ τόν τρόπο (Γενική Ἐθνική
Συνέλευση).
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ναντι στίς Aai'K09 00v5A500519 600179, Kai
n00 ύπαγορεύουν τῆν πολιτική 1100 90
, ἀκολαυθῆσουν oi έπιτροπές τοῦ λαοῦ καί

ἐπιβλέπουν τῆν ἐκτέλεσῆ της. "E101, Kai 17
6101'K17017 Kai 17 ἐπίβλεψη βρίσκονται 010
χέρια τοῦ λαοῦ καί ό ξεπερασμένας όρι-

,,

0009 1179 δημοκρατίας - δημοκρατία εἶναι ῆ
_

ἐπιβλέψῃ τῆς κυβέρνησης ἀπό τό λαό παύει v0 i0x051. Θα ἀντικατασταθεῖ ἀπό τό

ένώσεων, τῶν συνδικάτων καί όλων τῶν
ἐπαγγελματικῶν συνεταιρισμῶν.
M’ 0010 τόν τρόπο, λύνεται τό πρόβλημα
τοῦ ὀργάνου διακυβέρνησης καί ἐξαφανί-

ζονται τά δικτατρρικά όργανα. 'O A009 εἶναι
τό όργανο διακυβέρνησης και λύνεται μιά
για πάντα τό πρόβλημα τῆς δημοκρατίας

010v K0000.
T0<«i'|pc'101vo Βιβλία» κλείνει μέ

" 0111010 ὁρισμοῦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EINA/ H Επι-

δύο ἀκόμα κεφαλαια;
Ι) ‘O V0009 τῆς κοινωγίας.
'O K0v1c’101 θεωρεῖ ότι 0 γνήσιος
νόμος κάθε κοινωνίας εἶναι ε’ίτε ή
παράδοση, ε’ίτε 1'7 θρησκεία, καί χα-

. ΒΛΕΨΗ ΤΟΥ AAOY AI'IO TO ΛΑΟ.
"OA01 οἰ πολίτες πού εἶναι μέλη αύτῶν

τῶν λαϊκῶν συνελεύσεών ἀνῆκουν, ἐπαγγελματικά καί λειτουργικά, σέ δισφορετικές

,” κατηγοριές

καί

τομεῖς,

ὄπως

ἐργατες,

ἀγρότες, 001117109, ἐμποροι, βιοτέχνες καί
ἐπαγγελματίες. Πρέπει, ἐπομένως, να σχη-

ρακτηρίζει παραλαγη καί αντιδη μα-

’κάτα καί τίς ἐνώσεις, θα πάρουν 117v τελικῆ
μορφή τους στῆ Γενική Συνέλευση, 100
A000, 01100 συνέρχονται oi 000659 ἐργα-

σίας τῶν λαίκῶν συνελεύσεων, τῶν ἐπιτροπῶν 100 λαοῦ, τῶν συνδικάτων καί τῶν
ἐνώσεων.

Γενική Συν-

έλευση τοῦ Λαοῦ, ὅπου συνέρχονται 0i
λαϊκές συνελεύσεις, 0i 6101K1711K09 έπιτρο-

πές τοῦ λαοῦ, 10 00v61K010, 0i ένώσεις καί
όλες 0i 0AA59 ἐπαγγελματικές,όργανώσειςΙ
Σύμφωνα μ’ 00117 117 θεωριά, d A009 51'v01 10
dpyavo διακυβέρνησης καί α’ 00117 τῆν
περίπτωαη ἐπιβλέπει τόν ίδιο του τόν ἐσυτό. Μ’ 0010 10v 1p0110 np0y0010n015i101 17
σύτοεπίβλεψη τῆς κοινωνίας ῶς πρός τῆν

τήρηση τοῦ νόμου της.
Πῶς-ἐπανέρχεται στό σωατό δρόμο ῆ K01—
νωνιά πού παρεκκλίνει ἀπό τό νόμο 1179;

"Av 10 dpyavo διακυβέρνησης εἶναι δικτατορικό, ὅπως συμβαίνει μ’ 0A0 10 παλι-

κρατική κάθε προσπάθεια νομοθέτησης πέρα ἀπό τίς δύο αύτές πηγές. Θεωρεῑ ἀκόμα ἀντιδημοκρατικα τά συντάγματα καί «φαρσα» τά
δημοψηφίσματα. Καί συνεχίζει;

ματίσουν τίς ἐνώσεις καί τα συνδικατα
τους, παρά τό γεγονός ὅτι, σαν πολίτες, είναι μέλη τῶν λαϊκῶν συνελεύσεών βασης 1'7
τῶν ἐπιτροπῶν τοῦ λαοῦ. T0 θέματα πού
συζητοῦνται ἀπό τίς λαίκές συνελεύσεις
βασης ῆ τίς έπιτροπές τοῦ λαοῦ, 10 00v61-

έπιτροπές τοῦ λαοῦ καί τῆ

«Τίθεται τό ἀκόλουθα ἐρώτημσ; ποιός
προφυλασσει τῆν κοινωνία ἀπό καθε παρέκκλιση ἀπό τό νόμο,’ Ἀπό δημοκρατική
ἀποψη, δέν ύπάρχει καμιά όμαδα πού vd
μπορεῖ vd διεκδικῆσει τό δικαίωμα τῆς
αντιπροσωπευτικῆς ἐπίβλεψης τῆς κοινω-

τικα συστήματα στόν κόσμο, ῆ κοινωνία δέν
έχει παρά ἕνα μόνο τρόπο για vd 0nav0A—
951 010 σωστό δρόμο, στῆν περίπτωση πού
παρέκκλινε ἀπό τό V000 1179. Kai 00109 0
1p01109 εἶναι 17 βία, δηλαδή 17 ἐπανασταση

ἐναντιάν 100 dpydvou διακυβέρνησης.
A0117 17 βία 1'7 0110v0010017, ἀκόμα κι 0v 0110τελεῖ ἐκφραση τοῦ αἰσθήματος τῆς κοινω-

νίας ἀπέναντι στῆν πσρέκκλιση, δέν πραγματοποιεῖται ἀπό τό σύνολο τοῦ λαοῦ.

Συν-

ἰσχυρίζεται ότι ἔχει ἀναλάβει τήν εύθύνη

”Αναλαμβάνεται ἀπό ἐκείνους πού έχουν
117v πρωτοβουλιά 1'7 117v 10A017 νά διακηρύξουν τῆ θέληση τῆς κοινωνιάς. Πάντως, ή

έλευση” τοῦ Λαοῦ, πού συνέρχεται κάθε
χρόνο, ὑποβάλλονται στίς Aai'K09 00v5A50-

για τῆν τήρηση τοῦ νόμου, τότε 0010 εἶναι
δικτατορία. Δημοκρατία σημαίνει 117v ύπευ-

ριά, γιατί 00117 17 ἐπαναστατικῆ πρωτοβου-

0519, στίς έπιτροπές τοῦ λαοῦ, στα συνδι-

θυνότητα τοῦ συνόλου τῆς κοινωνίας καί ῆ

λία δι’νει τήν εύκαιρία 0’ Eva v00 dpyavo

κάτα καί στίς ἐνώσεις, Oi έπιτροπές τοῦ
λαοῦ, ύπεύθυνες στίς Aai'K09 συνελεύσεις

ἐπίβλεψη για τῆν τήρηση τοῦ νόμου πρέπει
να ἀναλαμβανεται ἀπό όλόκληρη τῆν κοινωνια.

διακυβέρνησης, πού ἀντιπροσωπεύει
λαό, vd ἀνέβει στῆν ἐξουσιά.

”Οαα

ἀπαφασίζονται

στῆ

Γενική

νιάς. "Av καποιο 01000 1'7 K011010 όμαδα

τακτικῆ 00117 0v0iy51 10 δρόμο στῆ 61K1010—

τό

A010 σημαίνει ότι τό dpyavo διακυβέρ-

βασης, 90 ἀρχίσουν τῆν ἐκτελεστική ἐργασια.
'H Γενική Συνέλευση τοῦ Λαοῦ δέν εἶναι
μία 00v09po1017 μελῶν 1'7' κοινῶν ἀτόμων,
ὅπως στῆν περίπτωση 100 κοινοβουλιόυ.

τοποιήσῆ 1179 y1’v5101 μόνο μέσα ἀπό τό 617μοκρατικά dpyavo διακυβέρνησης. Προέρι
χεται ἀπό τῆν όργανωση τῆς ἴδιος τῆς κοι-

Καί ἀκόμα, 17 βία καί ῆ 61'0117 ἀλλαγῆ εἶναι
ἀντιδημακρατικές, ἀν καί εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς ι’]’παρξης 0109 ’προηγούμενης ἀντι-

Εἶναι μία συνάθροιση τῶν λαϊκῶν συνελεύσεων βασης, τῶν ἐπιτροπῶν 100 A000, τῶν

νωνιάς σέ Aai'K09 συνελεύσεις βασης καί
ἀπό 117v ἐξουσία τοῦ λαοῦ μέσα 0110 1i9

δημακρατικῆς καταστάσης. 'H κοινωνία πού

Αύτό σημαίνει δημοκρατία καί 17 πραγμα-

νησης ἐξακολουθεῖ v0 εἶναι δικτατορικό.

καταλήγει α’ 00117 117 A0017 5iv01 μία 0m-
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σβοδρομική κοινωνία. Ποια, λοιπόν, εἶναι ῆ
λύση,·
'H λύση εἶναι να γίνει ό λαός τό ὄργανα
διακυβέρνησης - ἀπό τίς λαῖκές συνελεύσεις

βασης, 0117 Γενική Συνέλευση τοῦ Λαοῦ. ‘H
κυβέρνηση καταργεῖται καί ἀντικαθίσταται

ἀπό τίς ἐπιτροπές τοῦ λαοῦ. ‘H Γενική Συνέλευση τοῦ Λαοῦ εἶναι μιά ἐθνοσυνέλευση,
όπου συνέρχονται οί Aai'K09 00v51\500519
600179, οἰ διοικητικές έπιτροπές τοῦ λαοῦ,
οἰ ἐνώσεις, 10 συνδικατα καί ὄλες οί ἐπαγγελματικές όργανώσεις. "Av καί κάτω ἀπό
0010 10 00011700 ύπαρξει παρέκκλιση.τής
κοινωνίας ἀπό τό V000 1179, ἐχουμε μια
όλοκληρωτικῆ ἀπομάκρυνση ἀπό τό V000,
1100 πρέπει νά ἀντιμετωπιστεῖ μέ μιά δημοκρατική ἀναθεώρηαη καί όχι μέ τῆ βία.
A010 δέν ἀποτελεῖ μιά διαδικασία θέληματικῆς ἐκλογῆς τῆς μεθόδου ἀλλαγῆς. Εἶναι
μᾶλλον ἐνα ἀναπόφευκτο ἀποτέλεσμα 1179
φύσης ἐνός τέτοιου δημοκρατικοῦ συστῆ-

ματος. Σέ τέτοια περίπτωαη, δέν ἀπάρχει
καποια όμαδα ἐναντιόν τῆς ὁποίας κατευθύνετσι μιά βίαιη πράξη, οὒτε μιά όμαδα
πού θεωρεῖται ύπεύθυνη για 117v παρέκ-

κλιση ἀπό τό νόμου.

2) 'O Τύπος.
(...) «‘0 T01109 51v01 ένα ὄργανα ἐκφρασης τῆς κοινωνίας καί δέν εἶναι ὄργανα
ἐκφρασης ἐνός ἀτόμου ή μιᾱς κοινωνικῆς
ὀμαδας. Λογικα καί δημοκρατικά, λοιπόν, 0
Τύπος δέν μπορεῖ νά ἀνήκει οὔτε στό πρῶ10, οὔτε στῆ δεύτερη.
K095 ἐφημερίδα πού ἀνήκει 0' ένα 010—
00, είναι δικιά του καί ἐκφράζει μόνα τῆ δικιά του ἀποψη. Καθε ίσχυρισμός 011 010
ἐφημερίδα ἐκφράζει 117v καινή γνώμη, εἶναι
ἀστήρικτος, - γιατί, στῆν πραγματικότητα,
ἐκφράζει τίς ἀπόψεις τοῦ ἰδιοκτῆτη της.
'A110 δημοκρατική ἀποψη, δέν πρέπει νά

ν

ἐπιτρέπεται 0’ ἕνα 01000 νά κατέχει τα
μέσα ,πληροφόρησης Καθε ἐφημερίδα. πού
ἐκδίδεται ἀπό μιά ἐπαγγελματικήγ ένωση 1‘7
έναν ἐμπορικό οῙκο εἶναι ἀποκλειστικα καί
μόνο ὄργανα έκφρασης αύτῆς τῆς συγκεκριμένης κοινωνικῆς 000609. Παρουσιαζει
τίς δικές της ἀπόψεις καί 0x1 119 ἀπόψεις
τῆς κοινῆς γνώμης. Αύτό ἰσχύει καί για όλα

Εκαγινιε ENAN ποις( κΑΛοᾸ
ΑΝ-τιπΡοΣςειιο εκει

τα 01000 K01 τίς κοινωνικές όμαδες μιάς

κοινωνίας. 'O δημοκρατικός Τύπος εἶναι
ἐκεῖνος πού ἐκδίδεται ἀπό μιά λαϊκῆ ἐπι-

τροπή, πού συμπεριλαμβάνει τίς διάφορες
κατηγοριές τῆς κοινωνίας, τίς ἐνώσεις ἐργατῶν,

γυναικῶν,

φοιτητῶν,

ἀγροτῶν,

ἐπαγγελματιῶν,
βιοτεχνῶν,
δημοσίων
ύπαλλήλων κ.τ.λ. Σ’ 00117 117v 11501'n110017
μόνα, ό Τύπος καί όποιοδῆποτε ἀλλο μέσα
ένημέρωσης θα ἐκφράζει όλόκληρη 117v
κοινωνία. Ἕτσι, ό Τύπος ῆ τό μέσο ένημέρωσης θα ἐἰναι πραγματικά δημοκρατικά
όργανα. .
’
"Av 0 Ἰατρικός Σύλλογος ἐκδώσει μία
ἐφημερίδα, τότε θα πρέπει νά περιέχει καθαρά ἰατρικά θέματα, γιά v0 ἀντιπροσωπεύει τό συγκεκριμένο σῶμα πού 117v ἐκδίδει. Καί ἀν 17 "va017 Δικηγόρων ἐκδώσει
μία ἐφημερίδα, θα πρέπει να περιέχει μόνο
νομικα θέματα, για νά ἀντιπροσωπεύει τίς
ἀπόψεις τοῦ σώματος 1100 117v ἐκδίδει. T0
1610 ἰσχύει καί για όλες τίς ἀλλες κατηγορίες. Τό 01000 ἕχει τό δικαίωμα να ἐκφραζει μόνο τόν ἐαυτό του καί κανέναν ἀλλο.
Μ’ 0010 τόν τρόπο, τό λεγόμενα πρόβλημα
τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου θα λυθεῖ ριζικά
καί δημοκρατικά. Τό πρόβλημα τῆς ἐλευΘερίας τοῦ Τύπου, πού ἀπάρχει σήμερα
στόν κόσμο, πηγαζει ἀπό τό πρόβλημα τῆς
δημοκρατίας. Δέν θα λυθεῖ, 0v δένλυθεῖ τό
πρόβλημα τῆς δημοκρατίας 0’ όλόκληρη
117v κοινωνία. Μόνο ή Tp1'117 Διεθνῆς Θεωρία
μπορεῖ νά λύσει τό πολύπλοκα πρόβλημα
τῆς δημοκρατίας».

T0 πρῶτα διδλίο πού τέμνει τήν ἱσταρία καί τοῦς μακραίωνες ἀγῶνες τοῦ κινεζικαῦ λαοῦ ἀπό τήν ἀρχαιότατη ὡς τή
σημερινή ἐποχή.
Βασικά ,κεφάλαιαῑ “
O Ἕνας πανάρχαιας πολιτισμός
Ο Ἡ ἐποχή τῆς ([εουδαρχίας
Ο T0 πέρασμα τῶν ι’μπεριαλιστῶν
Ο Ἡ ἀστική ἐπανάσταση τοῦ 1911
Ο Ἡ περίοδος τοῦ Κουομιντάνγκ
Ο Θεωρία καί πράξῃ
O Πορεία-πρός τήν ἀνοικοδόμηση
Ο ”Αντιθέσεις τῆς Κίνας μέ τόν ἄλλα
κοσμο
- O Ἀδιακσπη ἐπανάσταση
Ο 'O θάνατος τοῦ Μαο
O Μετα τό Μαο

εΝ-τογτοιτ.
επικιΝΔΥΝςῑ πΑΡΑῑ-ΥΡετΑι
Απα τΑΣ πεςτοτοιιόῑ ΣΥΝιιενειΑΣ
τΑ HeH KA\ εοιΜΑτὸ-τοτιὸ
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ο

ΕΥόΜΕ. ENAN ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ EKE\

AYTOE.

,Μ
._

.

·’

nadna
11111

κυκλοφορεῖ
Δωλοῖῠς-

16

Τοῦ Τιαννη Καλαϊτζῆ

ΘΑ «chums

Μετόι τή
δαλαφανίαι
του
προέδρου
Νγκουαμπί

18 Μαρτίου 1977. 0 πρόεδρος τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τοῦ Κογκό
καί πρόεδρος τοῦ Κογκολέζικου Κόμματος τῆς ’Egyaaiag ταγματάρχης
Μαριέν Νγκουαμπί περιμένει νά δεχτεῖ, 016 Γενικο Ἐπιτελειο,ἕναν ἀνώ-

τερα κογκαλέζα στρατιωτικά πού μόλις εἶχε επιστρέψει ἀπό τό ἐξωτερικό.
Τήν ὁρισμένη ὥρα, ὁ ἀπότακτος λοχαγός Βαρθολομαῖος Κικαντιντί, συναδευμένος ἀπό τρεῖς στρατιῶτες, διασχίζει χωρίς δυσκολία ὅλους τούς

ἑλεγχους.· δηλώνει στούς φρουρούς πως εἰναι 6 ἀξιωματικός πού περιμένει 6 πρόεδρος. Μόλις τούς ἀντικρίζει 6 Νγκουαμπί, πού προχωράει νά
συναντήσει τόν ἐπισκέπτη του, καταλαὸαίνει τήν παγίδα. Τήν ἴδια στιγμή
τόν πυραόολοῦν καί τόν τραυματίζουν θανάσιμα. Στή συμπλοκή πού ἀκολούθησε σκοτώθηκαν δύο στρατιῶτες τῆς προεδρικῆς φρουρᾶς καί δύο
ἀπό τά μέλη τῆς ὁμάδας τῶν τεσσάρων. Ὁ Κικαντιντί καί ἄλλος ἕνας ἀπό
τήν ὁμάδα του διέφυγαν. Λίγες ὧρες ἀργότερα, 6 Μαριέν Νγκουαμπί πέθανε. στό νοσοκαμεῐο τῆς Μπραζαόίλ. Μία νέα περίοδος δοκιμασίας ἀρχίζει γιά τό Κογκό.

Ν EA ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΙΖΙΞΙ
.
Ι“ΙΑ ΤΟ ΚΟ ΓΚΟ
τῆς Μαρίας Ἠλιοῦ
Ἡ δολοφονία αὐτή, πού ἧταν, ὅπως
φαίνεται, τμῆμα ἑνός σχεδίαυ πραξικοπήματος για τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας
καί τήν ἀλλαγή τοῦ καθεστῶτος στό
Κογκό, πραγματοπαιήθηκε μιά στιγμή
πού στήν κάτω ἀπό τόν ἰσημερινό
Ἀφρική αἱ ἐντάσεις συσσωρεύονται καί
διεθναπαιαῦνται. Ἀλλά, ὅπως οἱ διεκδικήσεις τῶν καταπιεσμένων λαῶν τῆς Noτίου Ἀφρικῆς, τῆς Ναμίμπιας, τῆς Ροδεσίας, ὅπως ἡ δυσανασχέτηση τῶν προδαμένων πληθυσμῶν τοῦ Ζαΐρ, ὅπως οἱ ξένες ἐπεμβάσεις στήν Ἀγκόλα καί στή
Μαζαμόίκη, καί μαζί τό γνωστό ὑπανομευτικό έργο τῶν ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, αἱ αἰκαναμικές πιέσεις, ἡ κυνική
χρησιμαπαίηση πολιτικῶν συμφωνιῶν
καί στρατιωτικῆς δοήθειας ἐγγράφονται
μέσα σέ μιά ἱσταρική διάρκεια πού ἐκφράζει τήν ἐξέλιξη στό συσχετισμό τῶν
δυνάμεων, έτσι καί τό πρόσφατα τραγικά
γεγονός· στό Κογκό δέν εἶναι «στιγμιαια».

Οἱ καταδολές
Ἀπα τότε πού ὁ τριαντάχρονος ταγματαρχης Νγκουαμπί προκάλεσε τήν·
παραίτηση τοῦ συντηρητικοῦ προέδρου
τοῦ Καγκό Μασσαμπά - Ντεμπα καί
ἀνάλαδε τήν ’ἀρχηγία τοῦ κράτους
(1968), ἀλλα κυρίως ἀπό τότε πού, συγ-

χρόνως μέ τήν ἵδρυση τοῦ Κογκολέζικαυ
-Κόμματος τῆς Ἐργασίας, ἀνακήρυξε τό
Καγκό Λαϊκή Δημοκρατία (1969), καθιέρωσε τήν κόκκινη σημαίῶ καί διακήρυξε τίς κατευθυντήριες γραμμές μιᾶς
πολιτικῆς πού ἀποσκοποῦσε στήν πραεταιμασία τοῦ δρόμου πρός ἕνα σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, τό καθεστώς τοῦ
Κογκό καί ὁ νέας πρόεδρος Ιἴῑγιναν στόχας μιᾶς συστηματικῆς ύπονόμευσης.
Τά προὸλήματα πού ἔχει να ἀντιμετωπίσει ἡ νεαρή Λαϊκή Δημοκρατία ἧταν
καί μέναυν πελώρια; καθυστερημένη καί
έξαρτημένη οἰκονομία, κρατική μηχανή
μή έλεγχόμενη ἀπό τήν πολιτική ἐξαυσίαῐ, ἀνισότητες στό ἐπίπεδα ἀνάπτυξης
ἀνάμεσα στίς γεωγραφικές περιφέρειες
καί τίς έθνότητες πού τίς κατοικοῦν, έλλειψη κατάλληλων στελεχῶν, κληρονομημένα ἀπα τούς ἀπαικιστές προνόμια
τῆς διαμαρφωνόμενης ἀστικῆς - δημοσιαῦπαλληλικῆς ταξης.
Oi ἀντιδράαεις, προερχόμενες καί ἀπό
τά δεξιά καί ἀπό τά ἀριστερά, σκοπεύαυν στήν ἀνατραπή τῆς εὔθραυστης
ἰσορροπίας μιᾶς πολιτικῆς καταστάσης
πού ἀνοίγει σοσιαλιστικές προαπτικές
(θέτοντας σέ κίνδυνο τα συμφέροντα τῆς

δεξιᾶς), ἀλλά ἐμπλέκεται σέ ἀδιέξοδα
(πού οἱ ἀνυπόμονες, ἀριστερά τῆς κυδέρνησης, δυνάμεις θεωροῦν πώς εἶναι
”δυνατό. να ,ξεπεραστοῡν . δυναμικά). ,

-Ἔτσι, ἄν αἱ μακρόχροναι στόχαι τῶν δύο
«ἀντιπαλιτεύσεων» εἶναι ἐκ διαμέτρου
ἀντίθετοι, ἡάμεση ἐπιδίωξη εἶναι κοινή.
Καί εἶναι συγγενεῖς αἱ μέθαδαι καί ἴδια,
σέ μεγάλα 6αθμό, 16 λεξιλόγιο. Ἀπό τή
μια μεριά ἡ δεξιά, γιά να ὂρεῐ ἀπήχηαη
στόν κογκολέζικα λαό, παραυσιαζεται μέ
σοσιαλιστικό λεξιλόγια. Ἀπό τήν άλλη, ἡ
ὑπέρ - ἀριστερά ὑπαστηρίζει, μέ τό ἴδια
λεξιλόγια, κινητοπαιήσεις πού ἀποσκοποῦν στή διατήρηση τῶν προνομίων ὁρισμένων στρωμάτων κάθε φορά πού τό
κόμμα καί ἡ κυὸέρνηση έπιχειραῦν να τά
θίξαυν, συντελώντας έτσι στή διαιώνιση
τῶν ἀδιεξόδων.
Γιά νά γίνει κατανοητή π.χ. ἡ σημασία
τῶν ἀπεργιῶν τῶν φοιτητῶν καί τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων πού ὁδήγησαν συχνά.
σέ πολιτική κρίση, χρειάζεται νά ἀναλύσει κανείς τόσα τίς κοινωνικές δυνάμεις

πού έκφράζαυν οἱ ἀπεργαί, ὅσα καί τό
περιεχόμενα - πέρα ἀπό μια προοδευτική ἤ καί ἐπαναστατικῆ φρασεολογία τῶν αυγκεκριμένων τους διεκδικήαεων.
Στίς συνθῆκες τοῦ Καγκό, ὅπου τό ἰδιωτικό κεφάλαια εἶναι ξένα, κυρίως γαλλικό, τά ,πρανομιαῦχα στρώματα, ἡ ἄρχουσα τάξη, εἶναι οἱ κρατικαί ὑπάλληλοι
καί ἐφεδρεία της οἱ φοιτητές, «ὑπάλληλαπαιημένοι» στό σύναλό ταυςῖ.
Ἀπό τό 1968,, ἡ ἀνατροπὴ τοῦ καθε,, στῶτος, ἀποτελεῖ τό σταθερά στόχα τῶν
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ἀντιδραστικῶν δυνάμεων πού δροῦν ἀπ’
ἔξω καί μέσα στό Καγκό. Πιέσεις πάνω
στὴν ἐξαρτημένη κατά μεγάλα μέρος οἰκονομία τοῦ νεαροῦ κράτους. ἀδρανεια
τῆς κρατικῆς μηχανῆς,πού δέν ἐλέγχεται
ἀκόμα ἀπό τήν ἐξουσία. προσπαθεια να
χρησιμωποιηθοῦν οἱ φυλετικές ἀντιθέσεις, ἀκόμα καί ἡ ἐπαναστατικῆ ἰδεολογική ἔνταξη ἑνός τμήματος τῆς νεολαίας.
Καί παράλληλα μέ τὴν ἀντίδραση τῆς
δεξιὰς καί τίς συνέπειες τῆς ἐξάρτησης. 6
μαξιμαλισμός τῶν ἀριστερίστικων ὁμάδων ι’·ποχρέωνε κάθε φορα τήν κυβέρχνηιτη σέ ἄμυνα. τήν ἀπόκοὸε ἀπό τούς
φυσικούς της συμμάχους, τήν ἓσπρωχνε
νά πάρει ἀντι-λαῖκα μέτρα. τήν καθήλωνε
σέ ἀκινησία. Ἀνάμεσα οέ δύο πραξικοπήματα. παράλληλα μέ τίς πρῶτες ἐθνικοποιήσεις. συνεχιζόταν καί στινεχίζεται,
μέ διάφορα μέσα. ἡ διπολική προσπα-

Κόμματος τῆς Ἐργασίας μέ τὴ συμμετοχή δύο στρατιωτικῶν ταγμάτων Οἱ
κινηματίες συνέλαὸαν μέλη τῆς κυβέρνησης καί κατέλαὸαν τά δημόσια
κτίρια τῆς πρωτεύουσας ταῦιΚογκόΡ.
ο Μετα τήν καταστολὴ αὐτοῦ τοῦ κινήματος, δημιουργία ἀπό τα στελέχη
πού διέφυγαν τή σύλληψη ἀνταρτικης
δμάδας στὴν περιοχή τῆς Μπραζαὸίλ.
H
ὁμάδα ἐξουδετερώθηκε τόν
Απρίλη τοῦ 1973.

ο T6 Δεκέμὸρη τοῦ 1975 κυβερνητικὴ
κρίση.
ο Τό καλοκαίρι τοῦ 1976 δυναμική
αναμέτρηαη τῆς Κογκολέζικης Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας μέ τήν
κυβέρνηση.
O
ἴδιος
ὁ
πρόεδρος
Μαριέν
Νγκουαμπί εἶχε διαφύγει ἀπό πολλές·
ἀπόπειρες δολοφονίας.

-θεια αποσταθεροποίησης τοῦ καθεστῶ-

τος.
οΤό 1970 ἒνοπλη ἀπόπειρα πραξκ
κοπήματος τῆς δεξιᾶς.
ο Τό [971 μεγαλες απεργίες τῶν μαθητῶν καί τῶν φοιτητῶν,
οΣτίς 22-2-1972 κίνημα ποτ’· έγινε
από τήν ἀριστερῇ πτέρυγα τοῦ Πολιτικοῦ Γραφειόι· τοῦ Κογκολέζικου

ΚΕΙΜΕΝΑ

Οἱ-προσπάθειες
τοῦ προέδρου
Ο Μαριέν Νγκουαμπί ἔκανε πολλές
προσπάθειες για νά κλιμακώσει θεσμικές
ἀλλαγές καί να πει-ύχει τό πέρασμα τοῦ
ἐλέγχου τῆς κρατικῆς μηχανῆς στό κόμμα
καί ατήν κυῧέρνηση. Γιά τό σκοπό

TOY MAPIEN

κ... δέν ἀλλάξαμε τόν ἀνθρωπο καί τή
νοοτροπία του...»
ἱ

Τό 1970 εἶδε να ἀνεμίζει στήν ”Αφρική, σέ Eva νεσρό κράτος, ὴ
κόκκινη σημαία τοῦ ηρολετσριατου καί τῶν συμμάχων του. Τό 1970
ἠταν καί μένει μια πρόκληοη τοῦ Κογκό στόν ίμττεριαλισμό καί στήν
αντίδραοη. Βέθαια, θα μσς ποῦν πώς ἀν οί θεομοί μσς ’.στοροῡν να
δῶσουν μία νέα ῶθηση καί μίσ νέα κστεύθυνοη στῆν έξωτερική
μσς πολιτική. ῆ men/1101111011710 δείχνει κάττ ἀλλο, ότι τό Κογκό
μένει μιά χώρα ύποαναπτυκτη καί ὅτι οι· μηχανισμοι· τῆς έθνικῆς
οἰκονομίας ἐλέγχονται σχεδόν τελείως ἀπό τόν ξένα κστ-ιπσλισμό.
Καί θα κρίνουν αῦσιηρα τίς μεθόδους μσς καί θα ποῦν πώς τό
κράτος μσς εξναι νεοαποικισκό, μέ ἀρχσῖκές, μισοφεουδαρχικές
καί προκαπιταλιοτικές δομές.
Ἀλλά εμεῖς δέν 011/101E000 τόν ἀνθρωπο καί τῆ νοοτροπίσ του καί
ιιτοτέι δέν ἰοχυριομῇκαμε πῶς μποροῦμε να τό τιρσγμστοπουῗσουμε
οπο διάστημα ένος χρόνου. Ξέρουμε πῶς οι· μάζες κανουν τήν
ίστοριίο καί ῆ ίσπορίο τοῦ Κογκό, ῆ ίοτοριία τῆς ”Ειτσναστσαης, θα
Viv/010110 αύτές. Αῦπές πρέπει να ἀλλαξουμε, δηλαδή να
οργονώοουμε. να ἐκμαιδεύσουμε, να κινητοττοωήοουμε. Για να
πεπύχουμε 017110 τό οικοπό, ίδρύοσμε τό Κάμμα. Βέθαια, τό Κόμμσ

εἶναι νέο καί νέα τα στελέχη που... Πρέπει να ουσπειρῶοουμε ὀλες
τίς ζωνπανές δυνάμεις τοῦ ἔθνους γάρου ἀπο το Κογκολέζικο
K611111110 τῆς ”ίὲργααίος, τούς 011/110101110171; πατριῶτες,
καθυστερημένους ίοως οιέ οχέσῆ μέ μ”ς ἀλλαγές καί καμιά φορά
εροθισμένους καί διοτακμκούς, για να θιπηρέπιῆοουν τό γενικό
συμφέρον..
(Ἀπτο το τῳωτοχρονιαμικο διαγγελιμα τοῦ 1971)

w... να μήν ἐπωφεληθοῦν ἀπό αὑτά τά
γεγονότα δυνάμεις ξένες...»
...Εαν ῆ έπμμμσταμκαῖ) ἀλήθεια θρίσκεπμιι προς τό μέρος αῦτῶν
τῶν ομνπροφων- να λύκαιναν, αλῆθεια, αναλιιιοῆ τῆς καταοτσοῆς,
αυθορμῆπμ. πῆγάροπῆςάππουιοίοςμουι —,ἐαγοῦποίοίοψντροφοιι
μινλιῖνε οπο ονομα τῆς WWW/1; καί ἀν ειίναι μοιοξιοτές, νομίζω
πώςγιιατοοιιμφερον ποολαοιῖι γιατοοιιιμρέρονπῆςέργσμικῆς
ΠΞ

αὐτό θέλησε νά ατηριχτεῖ στίς μαζικές
καί καμματικές ὀργανώσεις καί νά καθι-

-ερώσει ἕνα εἶδος λαϊκοῦ ἐλέγχου σέ ὅλα
τά ἐπίπεδα. Ἀλλά τά προνόμια πού έπιδίωξε να καταργήσει ἧταν σύμφυτα ’μέ
τίς νεοαποικιακές δομές πού τόν 690x11-

κύκλωναν. Ἕτσι, παλλές ἀπό τίς προσπάθειές του απότυχαν καί ἐξαναγκαστ-ηκε σέ ὑποχωρήσεις.
“Ο ,ἴδιος έδειχνε πώς εἶχε συνείδηση
τῶν ἀντιθέσεων τῆς καγκολέζικης κοινωνίας καί ζητοῦσε νά δρεῖ κάθε φορά τό
κοινό σημεῖα ἀναφορᾶς πού θα συσπείρωνε πλατια λαϊκά στρώματα 016 πλαίσια μιᾶς σοσιαλιστικῆς προοπτικῆς. Οἱ

πιέσεις πού δεχόταν τόν ἀνάγκαζαν συχνά να μεταταπίζει ,αὐτό τό σημεῖα ἀναφορᾶς, προκειμένου νά διαφυλάξει τήν
ἑνότητα τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων,
6ασική προϋπόθεαη γιά τὴν πορεία πρός
ἕνα σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. «Εἷ-.
ναι πολύ ἐπικίνδυνα νά έχουμε μιά ἐμ.προσθοφυλακὴ ἀποκομμένη ἀπό τό ὑπόλοιπα στρατευμρι. Μιά πρωτοπορία πού
θα προχωροῦσε πολύ, χωρίς νά διατηρεῖ
γερό δεσμό μέ ὅλα τό στρατό τῆς ἐργασίας, δηλαδή τήν πελώρια πλειοψηφίσ τῶν
ἐργαζομένων, τῶν ἐργατικῶν καί ἀγροτικῶν μαζῶν, θα ἧταν μιά ἀπομονωμένη

NI‘KOYAMHI

τάξῃς, για τό συμφέρον τῶν μαζῶν, εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη να μήν
προχωρήσουν σέ μέτρα πού θα πρακαλέσουν αύγκρουση καί τό

χύαιμο τοῦ σίματος τῶν συντρόφων μαχητῶν τοῦ Λσϊκαῡ Εθνικοῡ
Στρατοῡ, σέ μέτρα πού θα πρακαλέσουν μιά κατασταση για τήν
ὁποία οἰ συνειδητοί ἐπαναστάτες δέν θα εἶχαν ἀρκετα στοιχεῖα _
ἀνάλυσης, μια κατασταση πού θα κινδύνευε να ξεφύγει ἀπό τόν
ἑλεγχο αὐτῶν τῶν ἰδιων πού θα ῆθελαν να δώσαυν μια νέα ῶθηση
0'1-11v Ἐπσνάστσαη...
..,Ζηταμε ἀπό αύτούς τούς συντρόφους, ἐάν εἰναι ἐπαναστατες,
νά ακεφτοῡν τό λαό. Καί ἀν θεωροῦν ὅτι ῆ Ἐπανασταση
πσρεξέκλινε καί δτι αὐτοί ἐχουν τή σωστή Θέση, ἀς ξέρουν δτι
ὅταν ἠ ἐξουσία θα εἶναι στα χέρια ἀλλων ἐπαναστατῶν δέ θα τούς
πολεμήσω, γιατί θα έχουμε να ύπερααπίσαυμε τήν ῖδισ ἰδέα καί δέ
θα εχει νόημα μία Evan/U1 σιἠικρουση ἀνάμεσα μσς. Ὀ σκοπός
δλων μσς θα εἶναι να σῶσουμε τήν ”Επσνάατσση...
...Κσλῶ τό λσο· τοῦ Καγκά να μείνει ῆρεμας καί να ἐπαγρυπνεῖ.
Κσλῶ τούς συντρόφους τοῦ Στραταῡ να μήν
ἀλληλοπυροβολοῠντσι, να μή δημιουργήσουν κλίμα δισίρεσης
μέσα am στρατό καί μέσα στό λαό. Κσλῶ τούς συντρόφους τῆς
κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, τούς συντρόφους τοῦ Κογκολέζικου
Κόμματος τῆς ”Εργσσίσς. τίς μσζικές ὀργσνώσεις, να
συγκεντρωθοῦν στίς γειτονιές τους, να ἀνσλύοουν τήν τωρινή
κατασταση, να θροῦν μισ· οωστή λύση. Γυρναω τώρα στήν

Μσρσζσθίλ για να δῶ καί να καταλάβω τήν κατασταση ἀπο κοντα.
Ἀλλά σέ καμιά περίπτωση, δέν ἐπιτρέπεται σέ κσνένα, μαρξιστή
ἦ 6x1, μέ καμιά πρόφαση, να πυροβολῆσει οἰονδήποτε... Δέν
πρέπει σῦριο νά κατακρίνοντσι οἰ κομμουνιστές δτι έφτιαξσν
ἀνώφελους μαρτυρες... Nd μείνουν ζωντσναί ὅσοι συνελήφθηκαν,
νύ μή θρεθοῡμε μπροστα σέ ἀπσγωγές συλληφθέντων. Να μῆ μσς
ποῡνε μετα τώς ὀ κομμουνισμός εἰναι τρομοκρστίσ, νά μῆ μσς
ηούνε πῶς ὸ αοοισλισμός ὁδηγεῖ σέ τέτοιες μεθόδους...
..Να μήν πέσοι οὔτε μία σφαῖρα, Πσίρνουμε τα μέτρα μσς για ινα
φταωυμε γρήγορσ στήν“Μπρσζσθίλ Oi ἐπαναστατικές μάζες ἀς
διστηρήσουν μέ ἐμπιστοαύνη τήν ἠρεμία τους για να ἀναλύοι-,ιον
τήν κατασταση, για να θρεθεῖ μια οωοτή λύση, για να μῆν
WWW ἀπό σάτα τα γεγονότα δυνάμεις ξένος πρός τήν
θιιαναστσοῆ μσς, ἀνμδραομκές 117] ἰμπεριαλισμικές δυνάμεις. για va’
διμιιιουργήσουν ἄλλος καταστάσεις...
(Ἅι-ιο τό μήνυμα τῆς 22.2.1 972)

θυστερημένες

περιοχές
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Κσγκό.

Ἔκανε
στρατιωτικές
σπουδί-ῖς
στή
Μπραζαὸίλ καί στή Ταλλία. Πρόεδρος
τοῦ Κογκό ἀπό τό 1968, ἡγέτης τοῦ
Κογκσλέζικου Κόμματος τῆς Ἐργασίας
ἀπό ‘16 1969. αφιί-’ριιινε μεγαλα μέρος τοῦ
χρόνου του στή μελέτη. Χαρη σ’ αὐτή τήν
ἐπίμονη προσπαθεια κατώρθωσε να αποχτήσει μια θεωρητική καταρτιση που τόν
ὅοήθησε να συλλαὸει πολύπλευρα τα 110λιτικά προὸλήματα τῆς χώρας του. Στά
πολιτικά του κείμενα που ἐκδόθηκαν τό
1975 μέ τόν τίτλσ «Γιά τήν σίκοδόμηση
μιᾶς σοσιαλιστικῆς κοινωνίας στήν
Ἀφρική» εἶναι φανερή ἡ ἐξελικτική πορεία του 61116 16 1968. Ἐνῶ ἄλλοι αρχηγοί κρατῶν ἀπονέμουν στούς ἐαυτούς

τους ὑψηλούς τίτλους καί παράσημα
(στή γειτονική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ὁ διχτατορας Μποκασά αὐτοονομάστηκε «αὐτοκρατορας»), ἡ φιλοδοξία τοῦ Μαριέν Νγκουαμπί ἧταν νά
σπουδάσει κάποτε φυσικές ἐπίστῆμες.
Γράφτηκε στό Πανεπιστήμιο τῆς Μπραζαόίλ τό 1972 καί περνοῠσε κανονικά τίς
ἐξετάσεις του. 'O φοιτητής Μαριέν
Νγκουαμπί, πρόεδρος τοῦ Κογκο, πῆρε
16 δίπλωμά του τρίτου κύκλου πρίν λίγες
έὸδομάδες.
Τόν χαρακτήριζε ἡ ἐπιμσνή νά ἀκολουθήσει τό δρόμο 11013 χάραξε. "Av,
πολλές φορές. κάνοντας ἀνοιχτα σκληρή
,αὐτοκριτική καί γενικοτερα κριτική τῆς
πολιτικῆς ήγεσίας. άφηνε ἀκαλυπτους
στενοὺς του συνεργάτες χωρίς ὁ ἴδιος να

θελήσει ποτέ να παραιτηθεῖ, ἧταν γιατί
6501901305 πώς έτσι θά διατηροῦσε, πέρα

από τά πρόσωπα, τίς ὃασικές προϋποθέσεις για ’ένα μελλοντικό σοσιαλιστικό
μετασχηματισμό τοῦ Κογκὸ. Τό αν ὑπερεκτιμοῦσε 16 ρόλο του, θα φανεῖ ἀπό τίς
μελλοντικές ἐξελίξεις.

‘H σημερινή κατασταση
eO τρόπος μέ τόν ὁποῖο πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπιχείρηση τῆς δολοφονίας τοῦ
προέδρου τῆς Λ.Δ. τοῦ Κογκό δείχνει
πώς ἡ ὁμάδα τῶν τεσσάρων εἶχε λόγους
νά πιστεύει πώς θα έὸρισκε ὑποστήριξη
μέσα στό Ἐπιτελεῖο. Ἡ προσωπικότητα
καί ἡ πολιτική τοποθέτηση τοῦ ἀρχηγοῦ
της ὑποδηλώνουν τήν προέλευση τοῦ
χτυπήματος; 6 Βαρθολομαῖος Κικαντιντί
ἧταν ἀρχηγός τῆς ὑπηρεσίας πληροφοριων του στρατοῦ τήν ἐποχή τῆς προεδρίας τοῦ Μασσαμπα-Ντεμπά καί εἶχε
”απομακρυνθεῖ ἀπό 16 στράτευμα για
συμμετοχή στό δεξιό πραξικόπημα τοῦ

Μασσαμπά-Ντεμπά δικαστηκε γιά συμμετοχή στή συνωμοσία πού κατάληξε στή
δολοφονία τοῦ Μαριέν Νγκουαμπί,·
καταδικαστηκε σέ θάνατο καί ἐκτελέστηκε. Ὁ καθολικός ἀρχιεπίσκοπος τῆς
Μπραζαὸίλ, καρδινάλιος Μπαγιέντα,
δολοφονήθηκε ἀπό συγγενεῖς, ὅπως
ανακσινώθηκε τήν πρώτη μέρα, τοῦ σκοτωμένου Νγκουαμπί. Ἱ-Ι Στρατιωτική
Ἐπιτροπή, προσπαθῶντας νά προλάὸει
φαῦλο κύκλο ἐκδικήσεων, ἀνακοίνωσε
τήν ἐκτέλεση τεσσάρων ὑπεύθυνων γιά
τό φόνο τοῦ καρδινάλιου καί δύο ἐνόχων
για τή δολοφονία τοῦ προέδρου. Ἡ σημερινή κατασταση ἐμπεριέχει στοιχεῖα
που μπορεῖ να ὁδηγήσουν σέ ἐμφύλια

(WeedinΜέ 16 θάνατο τοῦ Μαριέν Νγκουαμπί,
οἱ δυνάμεις πού μέ ὅλα τα μέσα θέλησαν
ἀπό 16 1969 να καταλύσουν τή Λαϊκή
Δημοκρατία τοῦ Κογκό πέτυχαν ἕνα μεγάλο ὃήμα στήν προσπάθειά τους ἀποσταθεροποίησης τοῦ καθεστῶτος καί ἕνα
006096 χτὺπημα στήν ἑνότητα τοῦ κογκολέζικου λαοῦ.

”Ὀλα δείχνουν πώς, στήν πρώτη φάση
τουλάχιστο, 16 προετοιμαζόμενο πραξικόπημα δέν πέτυχε. 'H ένδεκαμελής
Στρατιωτική Ἐπιτροπή 11013 ανάλαόε
ἀμέσως τόν έλεγχο τοῦ κράτους (χωρίς
νά παραμερίσει τήν κυόέρνηση καί τήν
Ἐπαναστατική Ἐπιτροπή 11013 λειτουργοῦσε.ἀπό τό Δεκέμόρη τοῦ 1975) ἀπστελεῖται ἀπό συνεργάτες τοῦ δολοφονημένου προέδρου.
Ἀλλά 16 Κογκό περναει αὐτή τήν ὥρα
μιά δοκιμασία. Ἔγιναν συλλήψεις πολλές καί πρός πολλές κατευθύνσεις. Ὁ

εΚΔοΣειΣ εΠικοΥΡοΣ
νέα 6ι6λία

V

πρωτοπορία», ἔλεγε. τό Μάρτη τοῦ 1973.
Ὀ Μαριέν Νγκουαμπί γεννήθηκε τό
1938 σέ, μιά ἀπό τίς πιό φτωχές καί κα-

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣῃ
(') Βλ. M. Ἡλιού, Ἡ Λ.Δ. τοῦ Κογκό. Ἐξάρτηοη καί προσπάθεια ἀποὸέσμευσης, «Ἀντί», τ.

41, 20 Μάρτη 1976.
(‘) Ὅλοι οἱ κάτοχοι ἀπολυτηρίου γυμνασίου
παίρνουν ὑποτροφία ὕψους ἑνός καλοῦ μισθοῦ
καί διάφορα ἑπιὸόματα γιά νά κάνουν σπουὸές
στό K01/116 ἥ στό ἐξωτερικό χωρίς περιορισμό
ὸιάρκειας. ,Ἡ ὑποτροφία καταόάλλεται μέχρι
τήν πρόσληψή τους σέ δημόσια θέο-η.
(3) Bl. ἀποσπάσματα ἀπό τό μήνυμα πού ἀπηύθυνε ὁ Μαριέν Νγκουαμπί στό λαό καί τό
στρατό κατά τή ὁιάρκεια τοῦ κινήματος.
(‘) Βλ. ἄρθρο τῆς Μ.Η. στό «ΑΝΤΙ», τ.40, 6
Μάρτη I 976.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΛΕΘΡΟΝ

Κυκλοφορεϊ σύντομα

Νισνσλντ Μιισελ

_

ἡ, γλῶσσα

ΤΑΣ ΟΥ ΣΧΟΡΕΛΗ
Ρεμπέτικη Ἄνθολογία

Της συνχρονῃς
μουσικης

τόμος 1ος

1'ζΞ1

Τοσίτσα 1 τηλ. 8834692
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πρόσΙ-όροιτη
Κρῑση
στο
ΠΑΣ-ΟΙ(
τοῦ Θόδωρου Μυτιληναίου

ΗΤΑΝ πραγματικά συνταρακτικά τά
ὅσα συνέδησαν μέσα 016 Πανελλήνιο
Σοσιαλιστικό Κίνημα τό τελευταῖο δεκαήμερο τοῦ Δεκέμόρη τοῦ χρόνου πού μᾶς
περασε.
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. διέγραψε ἀπό τίς τάξεις
του δεκαπέντε μέλη τοῦ Κεντρικοῦ Συμὅουλίου (ΚΣ.) τῆς ΠΑΣΠ (κλαδική ὀργάνωση τοῦ ΠᾹΣΟΚ μέσα οτή σπουδάζουσα νεολαία) καταγγέλλοντάς τα σαν
ὀργανωμένη ὑπεραριστερή φράξια μέσα
στίς ἴδιες του τίς τάξεις. Πρίν ἀπό τό
τσάκισμα «τῆς ὀργανωμένης ὁμάδας τῶν
ἐγκαθέτων», ὅπως χαρακτηρίστηκαν ἀπό
τό κόμμα οἱ δεκαπέντε διαγραμμένοι, εἷχαν προηγηθεῖ διαγραφές κάμποσων μελῶν καί στελεχῶν T.O. (τοπικῶν ὀργανώσεων) πού κατηγορήθηκαν γιά ὑπεραριστερισμό, φραξιονισμό καί για συμμετοχή στή δραστηριότητα μιᾶς τροτσκιστικῆς ὀργανωσης πού ἀποτελεῖται ἀπό
διαγραμμένα μέλη τοῦ HA. ΣΟ. K. Οἱ δεκαπέντε τῆς ΠΑΣΠ ἀντέδρασαν 6ίαια μέ
ἀνακοινώσεις 016v τύπο καί συνεντεύξεις, ἐκτοξεύοντας ὅρισιέςεναντια στούς
«γραφειοκρατες» τοῦ κόμματος καί
καταγγέλλοντας. τους γιά καταφωρη
παραόίαση τῶν δημοκρατικῶν διαδικασιῶν.
Πάλι λοιπόν 6 Σύλλας καί 6 Μάριος
μαίνονται
μέσα
στίς τάξεις
τοῦ
ΠΑ. ΣΟΚ. Καί δέν εἰναι οὔτε ἡ πρώτη
οὔτε ἡ δεύτερη φορά πού ξεσπᾶ τέτοιου
εἴδους’εσωκομματική κρίση.
Στα δύο χρόνια τῆς ὕπαρξης τοῦ
ΓΙΑ.ΣΟ.Κ. ὑπῆρξαν ἐπίσημα μέσα σ’
αὐτό τέσσερα κύματα διαγραφῶν;
α) Ἡ διαγραφή προερχομένων ἀπό τή
Δημοκρατική ”Αμυνα καί τό ΠΑΚ (πρόκειται γι’ αὐτούς ἀκριὸῶς πού ὀργάνωσαν μετα τή διαγραφή τους τήν ὀργανωση «Σοσιαλιστική Πορεία») μέ τήν
κατηγορία τοῦ ἐλιτισμοῦ καί τῆς σοσιαλδημοκρατικῆς παρέκκλισης.
6) Ἡ διαγραφή τῶν 70 τροτσκιστῶν
πού συνέπηξαν τόν «Πολιτικό Σύνδεσμο
τῆς 3ης τοῦ Σεπτέμὸρη».
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γ) Ἡ διαγραφή μιᾶς ἄλλης τροτσκιστικῆς σέχτας (φραξια τῆς ὁριζόντιας
διασύνδεσης), ὅπου 300 μέλη καί στελέχη διαγράφτηκαν καί 4 τοπικές ὀργανώσεις σύρθηκαν στα δικαστήρια γιά τήν
ἀπόδωση τῶν γραφείων τους στό κόμμα.
δ) Ἡ πρόσφατη κρίση τῆς νεολαίας,
πού ἀπομάκρυνε ἀπό τό κόμμα κάθε λογῆς ὑπεραριστερούς.

”Ολοι τοῦτοι οἱ διαγραμμένοι αμέσως
μετά τήν ἀπομάκρυνσή τους δέν παρέλειψαν νά καταγγείλουν δημόσια, χρησιμοποιώντας τίς 6αρύτερες’εκφράσεις τοῦ
πολιτικοῦ λεξιλόγιου, τήν ἡγεσία τοῦ
κόμματος καί ἰδιαίτερα τόν πρόεδρό του.
Ὀλοι, χωρίς ἐξαίρεση, οἱ διαγραμμένοι
ὑποστηρίζουν - μόνιμη ἐπωδός τῶν
καταγγελιῶν τους - ὅτι τό κόμμα καταπατησε δαναυσα τίς δημοκρατικές διαδτκασίες καί ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῆς διαγραφῆς τους εἶναιπαρανομες καί ὀφείλονται στή γραφειοκρατική κακοήθεια
τῶν «δεξιῶν» κεντρικῶν ὀργάνων τοῦ
κόμματος.
Οἱ ἐναρετοι ὅμως τοῦτοι δημοκράτες
ξεχνοῦν δύο σημαντικά πράγματαῑ
α) ”Οτι για πολύ καιρό κατεῑχαν ψηλά
πόστα μέσα στό κόμμα καί αὐτά ἀκριὸῶς
τά πόστα χρησιμοποίησαν, παραόαίνοντας κάθε έννοια νομιμότητας, γιά να
διαγράψουν ἤ ν’ ἀποκλείσουν ὀργανικά
τούς ἀντιπαλουςτους καί
6) 61L σταθερά καί μόνιμα θαὸεται τό
ὀγκωδέστερο κύμα διαγραφῶν πού
έπληξε τό κόμμα (στήν περίοδο Γεναρη Απρίλη τοῦ 1975), ὅταν χιλιάδες μέλη
καί στελέχη τοῦ κόμματος ἀπομακρύν-

θηκαν μέ τίς γελοῖες κατηγορίες για δεξιές καί σοσιαλδημοκρατικές παρεκκλί-

ρίζεται ὅτι μέσα 016 κίνημα ὑπῆρξαν
πραγματικά διάφορα ρεύματα ἀναζήτησης, προὸληματισμοῦ καί ἀποδοχῆς σοσιαλιστικῶν ἰδεῶν καί προτύπων. καθώς
καί τασεων πού ἀρνοῦνται τό σοσιαλισμό σάν καθοδηγητική ἰδεολογία τοῦ
κόμματος. (Οἱ ἀναφορές τοῦ συντάχτη
τῆς ἀνάλυσης σέ Χμικροαστικές ἐπιδράσεις καί στό ὅτι ἡ καθοδήγηση τοῦ κινήματος περνᾱ σέ χέρια μικροαστῶν, πρέπει ὁπωσδήποτε νά ὑπονοεῖ ἄτομα μέ μικροαστική ἰδεολογία, δηλαδή μή σοσιαλιστική, καί ὅχι τήν κοινωνική προέλευση τῶν ’ίδιων ἀτόμων). Ἡ τήρηση
τῶν δημοκρατικῶν διαδικασιῶν θα εῖχε,
κατα τό συντάχτη, σάν ἀποτέλεσμα τή
συντριόή τῶν φορέων τούτων τοῦ μικροαστισμοῦ καί ἀποφυγή τοῦ νά καταλά6ουν, ὅπως καί κατάλαὸαν οἱ παραπάνω
μικροαστοί, καίριες Θέσεις μέσα στό κίνημα. Τά ἴδια mutatis-mutandis κανοναρχοῦν ’καί ὅλες οἱ φραξιες τῶν μετέπειταδιαγραμμένων.
Οἱ παραπάνω ἀπόψεις εἶναι τουλάχιστον παράξενες. Σ’ ὅλη τή διαρκεια τοῦ
χειμώνα καί τῆς ανοιξης τοῦ 1975 ὀργανώνονταν, σέ πανελλήνια κλίμακα,, προγραφές, διαγραφές καί έμμεσες ἀποδολές, ἀπό τούς ἴδιους τούς σήμερα διαγραμμένους, μελῶν Τ.Ο. καί K.O. μέ τήν
κατηγορία τῆς δεξιᾶς παρέκκλισης καί,
ἀκόμη χειρότερα, μέ τήν ἀποτελεσματική
καί πλήρη συνεργασία τῶν σημερινῶν
κύκλων τῆς Σοσιαλιστικῆς Πορείας. (Ἡ
T.O. Νέας Σμύρνης θά ’χε καμποσα νά
πεῖ πάνω σ’ αὐτό τό θέμα). Εἶναι ζήτημα
ἄν παρέμεινε καί στήν πιό ἀδύνατη T.O.
ἤ K.O. έστω καί ένα μέλος πού δέν θα

εἶχε

ἀνοιχτά δηλώσει ὑποταγή

στίς

Τό θέμα τῶν πρόσφατων ἐξελίξεων στό ΠΑΣΟΚ θίγουν - ἀπό διαφορετική σκοπιά - ὁυό φίλοι τοῦ f<ANTI>> στά κείμενα πού ἀκολουθοῦν καί
πού στάλθηκαν ἀμέσως μετά τήν κρίση·
ο Ὁ ὸικηγόρος Θεόὸωρος Μυτιληναῖος
O Ὁ φοιτητής ΓιάννηςΛύτρας, ἀπό τούς ὁιαγραφέντες τῆς ΠΑΣΠ.

Παράλληλα ὁημοσιεύουμε ἀπόσπασμα ἀπό τή μεγάλη ἀνακοίνωση τῆς
ΙἘπιτροπῆς Νεολαίας τοῦ ΠΑΣΟΚ γιά τά γεγονότα («Ἐξόρμηση», 3012-76).
σεις, για παλαιοκομματική νοοτροπία
κ.λπ.
_
‘H «Σοσιαλιστική Πορεία», ὁ προμαχώνας τῶν ἐραστῶν τῶν δημοκρατικῶν,
διαδικασιῶν, 016 ὑπ’ ἀριθ. 75 φύλλο τῆς
(14.1.77), κανοντας μιαν ἀνάλυση τῆς
πρόσφατης κρίσης τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέ τόν
τίτλο «Ἡ διαρκής κρίση τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ.»
χαρακτηρίζει σαν γενεσιουργό αἴτιο τῶν
κρίσεων τήν έλλειψη δημοκρατικῶν διαδικασιῶν μέσα στό κόμμα. τήν έλλειψη
ἐλεύθερης έπιλογῆς, πρότασης καί ἀποδοχῆς ἰδεῶν καί μεθόδων ἀπό τή 6αση
πρός τήν κορυφή καί ἀντίστροφα, καθώς
καί 016 γραφειοκρατικό ἐκφυλισμό τῶν
διευθυντικῶν ὀργάνων τοῦ κόμματος,
ἀκριὸῶς λόγω τῶν παραπάνω ἐλλείψεων.
Παράλληλα, στήν ἴδια ἀνάλυση ὑποστη-

ὑπεραριστερές σέχτες. Ποῦ λοιπόν κρύ6ονταν αὐτά τα δυο χρόνια οἱ δεξιοί αῦτοί μικροαστοί πού σήμερα κατέχουν
6ασικα πόστα καί διαγραφουν τούς ἀριστερούς; ”Ὀλα αὐτα ὅμως εἶναι ἀστεῖα
κακῆς έπιλογῆς. Ποτέ, καί ὅλοι τό γνωρίζουν πολύ καλά, ποτέ δέν ὑπῆρξε μέσα
στό κόμμα όμαδα ἀριθμητικά 1311011111] να
δημιουργήσει ἀντισοσιαλιστική πτέρυγα.
Δέν ὑπῆρξε ποτέ διασταση ἀνάμεσα σέ

σοσιαλιστική καί μή σοσιαλιστική πτέρυγα. Υπῆρξε μόνο διασταση ἀνάμεσα
στήν πλειοψηφία τῆς δάσης καί στήν καθοδήγηση σχετικά μέ τή μορφή τοῦ ἐπιδιωκόμενου σοσιαλισμοῦ, καί πιό έντονα
σχετικα μέ τίς μεθόδους κατάχτησης τοῦ
ὅποιου σοσιαλισμοῦ, Τή διασταση τούτη
16 ΠΑ.ΣΟ.Κ. τήν ἀναγνώρισε έμμεσα

καί πολύ πρόσφατα, ὅταν
(«Ἐξόρμηση» ἀριθ. 113) πώς
ἀρχικα ἀντιμετώπισε ἐντσνες
τήσεις τῆς 6ασης πάνω στό

δηλώθηκε
τό κόμμα
610191061]θέμα τῆς

μορφῆς καί τῶν σκοπῶν τοῦ κινήματος.
Αῠτή ἧταν ἡ πραγματικὴ καί οὐσιώδης
κρίση. Καί δέν ἧταν μιά κρίση ἀνάμεσα

σέ μια «ἐπαναστατική» ήγεσία καί σέ μια
συντηρητική 66101], ἀλλα διασταση ἀνάμεσα σε’ μια μικροαστική ἐλιτική θεωρία
καί πραχτική Υτῆς ήγεσίας καί σέ μια
πληόειακή ταχτική καί στρατηγική,
ἀπόρροια τῶν ἀναγκῶν καί ἐμπειριῶν
τῶν ἐργαζομένων πού διαρθρωναν τή
6001] τοῦ κόμματος. Εἶναι γεγονός ὅτι
μέσα στή 6αση, μικροαστικῆς κοινωνικῆς
προέλευσης στήν πλειοψηφία της, εἶχαν
διαμορφωθεῖ, όχι ὀργανικά, ὅχι φραξιονιστικα, δύο τάσεις. Μιά, καί ἄς τήν
ποῦμε καταχρηστικά «δεξιά», καί μιά
ἄλλη, πού ἄς τήν ὀνομάσουμε «κεντρώα».-Αὑτές οἱ δύο τάσεις ἐθεταν δύο
καθοριστικα ἐρωτήματα σχετικα μέ τή
μορφή καί τήν πορεία τοῦ κινήματος
α) τί εἴδους σοσιαλισμό ἐπιδιώκουμε
μέσω τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ.;

6) πῶς θα καταχτηθεῐ 6 611010; σοσιαλισμός;
Ἱ-Ι «δεξιά» τάση έὸλεπε τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.
σαν ὅργανσ ἐθνικοδημοκρατικῆς ἀλλαγῆς. Σαν ὅργανο ὑπερασπισης τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας. Σαν δυνατότητα περιορισμοῦ ἥ καί ἀπαλλαγῆς τῆς χώρας ἀπό
τή δράση τῶν πολυεθνικῶν μονοπωλίων.
Σαν δύναμη ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς χώρας καί συντριὸῆς τῶν
παραδοσιακῶν «φεουδαρχικῶν» πολιτικῶν σχέσεων. Δέν θα μποροῦσε κανείς
να προσάψει στούς ἀνθρώπους 0131013;
καμιά ἀντισοσιαλιστική περέκκλιση. Τό
μόνο πού θα μποροῦσε κανείς να πεῖ ἐναντίον 1013; ἧταν οἱ στενές πολιτικές
προοπτικές τους καί ἡ πληόειακή τους
δυσπιστία ἀπέναντι στό περίπλοκο τῆς

μαρξιστικῆς πολιτικῆς φρασεολογίας
(τήν ἰ’δια δυσπιστία ἄλλωστε δείχνουν οἰ
απλοί ἄνθρωποι σέ κάθε εἴδους ἀφηρημένη έννοια). Τοῦτα ὅμως δέν ἐόλαπταν,
τουλάχιστο ὅραχυπρόθεσμα. Δέν ὑπῆρχε
ὁ παραμικρός κίνδυνος ἀλλοίωσης τῆς
ῐδεολογικῆς 66101]; τοῦ κόμματος ἀπό
τούς ἀνθρώπους αὐτούς. ”Αλλωστε, ἡ
θέση τους μέσα 016 κίνημα δικαιώνονταν
πλήρως καί ἀπό 16 61L οἰ πολιτικές τους

ἀπόψεις χωροῦσαν πολύ καλά’μέσα στα
πλαίσια τῆς συνθηματοποιημένης ἰδεολογίας τοῦ ΠΑΣΟΚ. καί ἀπό τήν
ἄποψη ὅτι τό κόμμα ποτέ, καί μέχρι σήμερα, δέν έχει υἱοθετήσει τήν ἀρχή τῆς
καταργησης τῶν ἀστικῶν σχέσεων στό

δημόσιο καί ἰδιωτικό τομέα. πράγμα πού
συνιστά τήν εἰδοποιό διαφορά ἀνάμεσα
στή σοσιαλδημοκρατία καί τό σοσιαλι-

σμό. Ἀκόμα περισσότερσ, οἱ ἄνθρωποι
αὐτοί δέν ὑπῆρξαν φορεῖς μιᾶς ὁποιασδήποτε συγκροτημένης ἀντισσοιαλιστικῆς ἤ μή σοσιαλιστικῆς θεωρίας. ὥστε νά
μήν ὑπόκεινται σέ 6αθμιαία διαφοροποίηση.

”Αντίθετα ἀπό τή «δεξιά» τάση, ἡ
«κεντρώα» πτέρυγα τῆς 66101]; εἶχε εὐρύτερους πολιτικούς ὁρίζοντες καί πίστευε

συνειδητά στήν ἀνάγκη τοῦ σοσιαλιστικοῡ μετασχηματισμσῦ τῆς χώρας. Τή δυνατότητα ὅμως καταχτησης τοῦ σοσιαλισμσῦ τήν ἐδλεπε σάν ἀπόρροια τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν τῆς χώρας καί τοῦ συσχετισμσῦ τῶν ταξικῶν δυνάμεων. Βασικα

οἱ «κεντρῶοι» πίστευαν ὅτι ἡ κατάχτηση
τοῦ σοσιαλισμοῦ δέν εἶναι παρα μιά οὐτοπία, ἐάν δέν ἐξασφαλισθεῖ ἡ έθνική
ἀνεξαρτησία. Τά πολυεθνικά μονοπώλια,
τά πλέγματα τῶν συμμαχιῶν καί διμερῶν
συμφωνιῶν μεταὸαλλσυν τόν ταξικό συσχετισμό δυνάμεων σέ 66190; τῶν ἐλλήνων ἐργαζομένων καί καταδικαζουν σέ
ἀποτυχία ὅποια προσπαθεια πρός τήν

ση, να καταλαόουν, μεθοδεύοντάς τίς

διαδικασίες καί καταργώντας τήν ἀνοιχτή ἀντιπαράθεση, καίριες θέσεις μέσα
στό κόμμα», τούς ἀπαρτίζοντες αύτές τίς

ὁμάδες τούς χαρακτηρίζει σαν «ἄτομα
προόληματιζόμενα πάνω στήν ἐπιλογή
τοῦ ἐνόπλου ἀγῶνα», «ἀρνητές τῶν δημοκρατικῶν διαδικασιῶν», «ἄτομα ἐξω
ἀπό τήν παραγωγική διαδικασία»,
«ἄτομα πού παραὸλέπουν τήν ῦπαρξη
τῶν μικροαστικῶν στρωμάτων», «ἄτομα

πού ἀμφισόητοῦν τήν προτεραιότητα τοῦ
θέματος τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας», Θα
μποροῦσε νά πεῖ κανείς ὅτι οἱ παραπάνω
πρόσφατεςάπόψεις τοῦ προέδρου τοῦ
ΙἸΑ.ΣΟ.Κ. ἀντανακλοῦν ἐστω καί ἀποσπασματικα πλήρως τίς ἰδεολογικές θέσεις τῆς κεντρῶας τάσης. Γιά τίς ἀπόψεις
καί θέσεις τῆς ἀριστερᾶς τασης τοῦ κι-

πλευρά τοῦ ἐκσσσιαλισμσῦ. Ἀντίθετα.
νήματος
παραθέτω
(«Ἐξόρμηση»
κάτω ἀπό τή σημαία τῆς ἐθνικῆς κυριαρ11419177) τήν παρακατω ἀποστροφή
χίας καί ἀνεξαρτησίας μποροῡσαν να
τῆς ἀνακοίνωσης τοῦ συλλογικοῦ θεωρηστρατευθοῦν οἱ πιό πλατιές δυνάμεις τῆς
τικοῦ ὀργάνου τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., πού συνέλληνικῆς κοινωνίας καί μέσω τῆς 01961ιστᾶ μιά τέλεια περιγραφή τῆς ἀριστε151301]; καί μαζικῆς ὀργανωσης να χαραρᾶς. «Καί ποιοί εἶναι αὐτοί - οἱ ἀριστεχθεῖ 6 δρόμος πρός τό σοσιαλισμό καί ν’
ροί - πού θα καθορίσουν μόνοι 1013; τήν
ἀποκρουσθεῖ ὁποιαδήποτε φασιστική
πορεία πρός τό Σοσιαλισμό; ”Ατομα πού
ὑπστροπή σέ περίπτωση πού τό έλληνικό
ἀκόμη δέν συμμετέχουν στήν παραγωκατεστημένο διαόλέψει ὅτι δέν μπορεῖ νά
γική διαδικασία. Ποιός τούς έδωσε τό
λειτουργήσει μέσα στα ἀστικοφιλελεύδικαίωμα να καθοδηγήσουν τό λαό στήν
θερα κσινοόουλευτικά πλαίσια, χωρίς
ὅμως νά ξεχνιέται 01315 για μια στιγμή -ἀλλαγή τῆς κοινωνίας; Οἱ πραγματικοί
σοσιαλιστές ἀπορρίπτουν τήν ἀντίληψη
ὅτι 6 ἐλεύθερος κοινοὸουλευτικός 01660;
τῶν μικρῶν ὁμάδων πού μέ τίς παραδειἀποτελεῖ θεμελιώδη προῦπόθεση για τήν
γματικές τους πράξεις θα μποροῡσαν νά
αναπτυξη τῆς ταξικῆς πάλης.
σπρώξουν τό λαό στήν ἐπανάσταση.
Στή μορφή τῶν ἐνδιάμεσων στοχων
Ἷ-Ιτάν ή χαρισματική πεφωτισμένη
καί στα μέσα κατάχτησής τους, ὅπως
ὁμάδα πού διαφύλαξε γιά τόν ἐαυτό της
φαίνεται ἀπ’ τα παραπάνω, δέν ὑπῆρξαν
τό ρόλο “πρωτοπορίας”. Αὐτοί λοιπον
οὐσιῶδεις διαφορές ἀνάμεσα στήν «κενοἱ πολιτικοί ἀρλεκίνοι μέσα στίς σημεριτρώα» καί «δεξιά» τάση, πράγμα πού
νές συνθῆκες θά ἐσπρωχναν τό λαό μας
ἐπέφερε κάποιας μορφῆς συμμαχία
στήν ἐπανάστασηέ ”Αξιος 6 μισθός τους,
μεταξύ τους. "A; εἰπωθεῖ πώς οἱ παραπραγματικά ἄξιοςέ »
πάνω φορεῖς τῶν ἀντιλήψεων αὐτῶν είΟὔτε ἕνα γιώτα, οὔτε κεραία δέν 661
χαν μέ τό μέρος τους τή συντριπτική
προσθέσω.
πλειοψηφία τῶν μελῶν τῶν κομματικῶν
‘H αἰτία ὅμως τῆς κρίσης δέν ξεπεραὀργανώσεων, "
στηκε ἀκόμη. Οἱ ἀθρόες διαγραφές καί
Στ’ ἀριστερά ὅμως τοῦ κόμματος καί
ἀπομακρύνσεις τῶν «δεξιῶν» καί τῶν
στα καθοδηγητικα του ὄργανα ἐπικρα«κεντρώων»
δημιούργησαν
τεράστια
τοῦσαν ὑπεραριστερές τάσεις πού ἀρ’κενά στίς κσμματικές όργανώσεις. Δύο
χικά συνενώθηκαν για ν’ ἀντιμετωπίσουν
χρόνια τώρα ἡ σεχταριστική πολιτική, 161 _
τή 66101] 1013 κινήματος. Σ” αὐτή τήν 6191015961 ἀνῆκαν ὁμαδες σάν ἐκεῖνες τῶν“ ὑπαρξιακα ἄγχη καί τά περσοναλιστικά
διώματα τῶν χαοτικῶν ὅάθυναν τό χάτροτσκιστῶν.ἀρχειομαρξιστῶν, μαοϊκῶν
σμα ἀνάμεσα σέ ὀργανώσεις καί μάζες.
κά.. καθώς καί. ἄτομα χωρίς συγκροτήἩ κατασταση δέν διορθώθηκε ἀπό τίς
μένη πολιτική θεωρία ἀλλά πάσχοντα
διἀγραφές τῶν ἀριστερῶν φραξιονιστῶν.
ἀπό ἐπαναστατικές ἰδεοληψίες. (Ὀλοι,
”Οπως ὁμολογεῖ 6 Ἀνδρέας Παππας, μ’έτοῦτοί οἱ λαθρέμποροι τοῦ μαρξισμοῦ,
λος τῆς Ἐπιτροπῆς Διεθνῶν Σχέσεων
μετα τήν ἀποδιοργανωση τοῦ κινήματος,
τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., ἡ ἀριθμητική ἐξαρθρωση
ἐπιδόθηκαν σ’ ἕνα λυσσασμένο ἀγῶνα
του κόμματος ἐφτασε στό σημεῖο ὥστε
μεταξύ τους, μεταὸαλλοντας τό-κόμμα σέ
ἀπό 15.000 — 17.000 μέλη πού ἀριθμοῦ01660 ὅπου 6 ἀνταγωνίζονταν 6 μαρξισαν οἱ ὀργανώσεις - δέν γράφει ποια
σμός τους μέ τήν ἀμάθειά 1013; καί τό
ἡμερομηνία εἶχε ἐπιτευχθεῖ αὐτός 6 ἀρι6υζαντινισμό.
Στό φύλλο ὑπ’ ἀριθμόν 11479177 τῆς
«Ἐξόρμησης»
6 _ πρόεδρος
τοῦ

ΠΑ.ΣΟ.Κ. δίνει μερικούς ἐξαιρετικά πε-

θμός τῶν μελῶν τοῦ ΙἹΑ.ΣΟ.Κ. ~ ἀριθμοῦν σήμερα 1.500 - 2.000 μέλη (ἐφ.

Σοσιαλιστική
76/22.].77).

Πορεία,

ἀρ.

φ.

τυχημένους χαρακτηρισμούς αὐτῶν τῶν
νευρωσιτικῶν μικροαστῶν. Τίς φραξιες

τους τίς ὀνομάζει «ὁμαδες πού ἐπιδι, ώκουν. μιά καί δέν έχουν οἱ ἴδιες ἀπήχη-

Ἡ ὀργανωτική κρίση εἶναι φυσική καί
αμεση ἀπόρροια τῆς ἰδεολογικῆς κρίσης,
Αῦτό φαίνεται καθαρά ἀπό τίς ἐπίσημες
21

ἀνακοινῶσεις τοῦ κόμματος.

«”Οποιος

αἰσθάνεται ὅτι θέλει μιά κλειστή ὀργάνωση πού θ’ ἀσχολεῖται μέ καθαρά θέματα καί δέν θέλει τίποτε να κανει δίπλα
στόν ἐργάτη καί τόν ἀγρότη ἀς παει 761
6951 κάτι ἄλλο δικό 1013. K01 θέλω 70 πῶ
ὅτι 6ασικά ἡ κρίση πού ἐχουμε σήμερα
στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. εἶναι μια ταξική σύγκρουση. Εἶναι ἡ σύγκρουση ἀνάμεσα σέ
νέους ἀστούς ἐπαναστατημένους καί τήν
ἐργατική τάξη». Αῦτά λέει 6 ἴδιος 6 πρόεδρος τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ἔτσι καθαρά πια
προκύπτει ὅτι ἡ ίδεολογική ἐπικράτηση
τῶν ὑπεραριστερῶν μέσα 016 κίνημα εἶχε
σαν ἀποτέλεσμα τήν ἀποδιοργανωση τοῦ
κινήματος. Ἡ καθοδήγηση 61; ὅγαλει,
λοιπόν, τά συμπερασματά της.
Ἀπό τά παραπάνω γίνεται ἐναργές ὅτι
ἡ ἱστορία εἶναι ἕνα μάθημα 11013 ἄν δέν
τό μάθεις πρέπει νά τό ἐπαναλαὸεις για
τιμωρία σου. Ὁ λαός. οἱ ἐργαζόμενοι, οἱ
ἁπλοί ὀπαδοί καί ψηφοφόροι τοῦ
ΠΑ.ΣΟ.Κ., πού γέμιζαν τά γραφεῖα τῶν
ὀργανώσεων. ὅταν αύτές δροῦσαν σαν
έπιτροπές πρωτοὸουλίας καί στόν πρῶτο
πρό τῶν προγραφῶν καιρό, πού διεξήγαγαν μέ δική τους πρωτοόουλία καί
δικά τους μέσα ἕνα τεράστιο κομματικό
ἐργο, ἐπαψάν 70 115970137 10 κατώφλια
τῶν Τ.Ο.. ὅταν αύτές, κάτω ἀπό τήν 110—
θοδήγηση τῶν ULTRA, μεταόλήθηκαν
σέ ἰδεολογικούς καί πολιτικούς ντεκέδες
τῶν δερόίσηδων τῆς ὑπεραριστεράς. Ὁ
λαός ξέκοψε ἀπό τίς ὀργανώσεις του καί
ἡ 6001] ἀποκολλήθηκε ἀπό τήν ἡγεσία.
Οἱ σεχταριστές εἶχαν νικήσει μιά πύρρειο νίκη. εἶχαν ἐκτελέσει ἡροστράτειο
ἐργο. Ἐκτός ὅμως τῆς ἀριθμητικῆς συρρίκνωσης τῶν κομματικῶν ὀργανώσεων,
καί ή ἴδια ἡ λειτουργία τῶν Τ.Ο. 1101
K0. ἐμφάνιζε σημεῖα αποδυναμωσης,
μέχρι σημείου να κυριαρχήσουν σ’ ὅλο
τόν κομματικό μηχανισμό τά συμπτώματα τῆς πολιτικῆς ἀφασίας. Χαρακτῆριστικά, ἡ κομματική όργανωση ἐνός
ἀπό τούς μεγαλύτερους δήμους τῆς B’
περιοχῆς Ἀθηνῶν, ἐπί δύο ὁλόκληρα
χρόνια πού καθοδηγεῖται ἀπό 1013;
ULTRA, δέν ἐπέτυχε 01315 1110 (ἀριθ. l)
ἐκδήλωση ὁποιασδήποτε μορφῆς (καλλιτεχνικῆς, πολιτικῆς, μορφωτικῆς), ἐνῶ
παράλληλα εἶναι ὑπεύθυνη για τήν ἐκλογική συντριὸή τοῦ ΠΑ.ΣΟ.κ. στίς δημο-

τικές έκλογές. ὅπου δέν πέτυχε 70 ἐκλέξει 01‘315 ἐνα (1) δημοτικό σύμὸουλο, ἐνῶ
γνῶριζε τίς ἴδιες ἧττες σ’ ἐκλογές ἐπαγγελματικῶν κλάδων καί ὀργανώσεων.
”Ὀλα τοῦτα ἐξαναγκασαν τήν καθοδήγηση τοῦ κόμματος v0 πάρει ὁρισμένα
μέτρα, σάν τήν ἐκδίωξη τῶν τροτσκιστι-,
κῶν ὁμάδων (Μάρτης - Σεπτέμόρης
1976). ”Ομως ἡ ὑποτονικότητα καί ἡ
ἀδυναμία τῶν ὀργανώσεων ἐξακολου601305 ἐφ’ ὅσον τό κίνημα δέν ἀποφάσιζε
τήν πλήρη ἐκκαθαριση τῶν ἀριστεριστῶν. Ἡ νόρμα πού ἐπέὸαλε τό κίνημα
στίς ὀργανώσεις 1013 για αύξηση τοῦ
ἀριθμοῦ τῶν μελῶν 1013; μέσα 0’ 691σμένα χρονικά περιθώρια όχι μόνο δέν
ξεπεραστηκε ἀλλα σαμπσταρίστηκε ἀπό

προῦαλλονταν σέ κάθε εὐκαιρία, πράγμα
πού προκαλοῦσε ἀφρούς λύσσας στούς
ὑπεραριστερούς καί ἀναπάντητα ἐρωτήματα καί ἀπσρίες 0‘ ἐκείνους πού ἐόλε-

πάν ὅτι 16 κίνημα ρυμουλκεῖται «κακήν
κακῶς» ἀπό τούς φραξιονιστές.
"E101. ἐμφανίστηκε μια ἀντίφαση ἀναμεσα στή γρήγσρη φθορά τῶν κομματικῶν ὀργανῶσεων τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί στή
διατήρηση μιᾶς κάποιας ζωτικότητας
τοῦ κινήματος μέσα στίς Ιἀνοργανωτες
μάζες. Αύτή ἀκριὸῶς ἡ ἀντίφαση ἐπέτρεψε στόν πρόεδρο τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. νά
καταφέρει ἕνα συντριπτικό χτύπημα ἐν- ·
αντια στούς ἀριστεριστές μέ τή διαγραφή
τῆς παντοδύναμης φραξιας 1013; 11013 εἶχε

σαν σημεῖο ἐκκίνησης τήν ΠΑΣΠ καί
ἔλεγχε σχεδόν ὅλο τόν κομματικό μηχανισμό μέ τήν ἐξαποστολή «69116901119013ρῶν» σέ κάθε σημεῖο πίεσης. Ἡ διαγραφή τῆς τελευταίας τούτης φραξιας, 16
ἰσχυρότερο ὁδόφραγμα τῶν ULTRA, θα
παίξει καθοριστικὸ ρόλο στήν τελική

τούς νεόκοπους ὑπερεπαναστατες μέ πα-

λαιοκομματική πανουργία καί μέ τήν ἐξαποστολή μελῶν πρός ἐγγραφή ἀπό τή
μία π.χ. Τ.Ο. σέ ᾷλλη. πετυχαίνοντας
ἐτσι μιά πλασματική αὔξηση μελῶν. Ἡ
καθοδήγηση ἀντιλήφθηκε τήν κουτοπονηρια τούτη ὅταν εἶδε πώς ἐνῶ τά μέλη
τῶν Τ.Ο. αὕξαναν, ὁ ὅλος ἀριθμός τῶν
μελῶν τοῦ κινήματος εἴτε παρέμενε ὁ
ἴδιος 5'1'15 ἐλαττώνονταν.
Μέσα στίς πιεστικές αύτές συνθῆκες 6
11965690; 1013 ΠΑ.ΣΟ.Κ. ἀπεύθυνε
(«Ἐξόρμηση» 21177) αὑστηρή δημόσια
προειδοποίηση στα μέλη τῶν Π.Ν.ΙΞ.,
Τ.Ο. καί K.O. για τήν άμεση αὔξηση τοῦ
ἀριθμοῦ τῶν μελῶν ἀποδίδοντας ταυτόχρονα τήν ἀπομαζικοποίηση ’τοῦ κινήματος στή φραξιονιστική δούλεια τῶν
πρόσφατα
διαγραμμένων
61116 11']7
ΠΑΣΠ ὑπεραριστερῶν, καθώς καί τῶν
προκατόχων τους.

διαμόρφωση τοῦ κινήματος. A1310 ὅμως
για τό μέλλον. Σήμερα οἱ κομματικοί μη-

χανισμοί τοῦ κόμματος εἶναι 171107690)—
μένοι μέ ἄτομα πού δέν έπεσαν θύματα
καμιάς ἐκκαθαρισης, ’
’
”Αν τούς ρωτήσει κανείς τί έκαναν
μέσα α’ 01310 10 δύο τελευταῖα χρόνια θά
πάρει τήν κλασική ἀπαντηση «ἐπέζησα».

Τό νά έπιζήσει ὅμως κανείς δέν συνιστᾶ
καί πολιτική θέση. Οἱ ἀπροόληματιστοι
λοιπόν πού διοικοῦν τώρα 16 κόμμα, 110λιτικα ἀμετατόπιστοι καί λειτουργικα
ἀκίνητοι. δέν, δίνουν κανένα έχέγγυο ὅτι
θα μπορέσουν να συνεφέρουν τούς λιποθυμισμένους κομματικούς όργανισμούς.

Πάντως, μ’ αὐτούς πρέπει νά δουλέψει
τώρα τό κόμμα. Μ’ αὐτούς πρέπει να περάσει τή νέα κομματική γραμμή μέσα
στίς μάζες. Μ’ αὐτούς πρέπει νά διεξαγαγει κάθε λογῆς έκλογικό ἀγῶνα. A131013; πρέπει να ὅλέπει σαν πόλους κομ110111113; ”έλξης.
_
Εἶναι δυνατό νά συμὸεῐ κατι τέτοιο;
Ἐξαρτάται. Ἐάν τό [1Α.ΣΟ.κ.. πράγμα
πολύ ἀμφίὸολο. μεταόληθεῐ σέ κόμμα

Στό πλαίσιο τῶν σκοτεινῶν τούτων για

τό κίνημα προοπτικῶν 1109511601751 1101
φαίνεται ἀποφασιστικα πλέον ἡ προσωπικὸτητα τοῦ προέδρου τοῦ ΠΑῑΣΟΚ.

Μέ τήν ἄμεση ἐπαφή πού εἶχε 6111011010αστήσει ὁ πρόεδρος μέ τίς μάζες, μέσώ
τῆς τηλεόρασης καί τῶν ἐφημερίδων,
έδειχνε μιαν ἀνεξήγητη, ἀπό πρώτη ματια τουλάχιστον, ἐμμονή στίς ἀρχικές θέσεις καί διακηρύξεις του. Ἡ προτεραιότητα πού ’έδωσε ὁ πρόεδρος στό θέμα*
τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας, ἀρχή πού ἤδη
έχει στηρίξει ἐπιστημονικά στό ὃιόλίο
1013 «Πατερναλιστικός Καπιταλισμός»,

παραδοσιακοῦ ἀστικοῦ τύπου, οἱ σημερινοί 11011110111101 ὑπεύθυνοι φτάνουν καί

περισσεύουν. Ἐάν ὅμως τό κίνημα θέλει

να διατηρήσει τό ρόλο τοῦ ὀργανωτῆ,
καθοδηγητήι καί έμπνευστῆ τῶν μαζῶν,
τότε πρέπει νά παρθοῦν ἀμεσα οἱ πιό ριζοσπαστικές ἀποφάσεις για ὁλόκληρο τό
ὀργανωτικό πλέγμα. rH νέα. τουλάχιστον. γραμμή τοῦ κόμματος δείχνει πρός
αὐτή τήν κατεύθυνση. Ἀπό δῶ καί πέρα
ὅμως εἶναι χρέος ὅλων ὅσων πίστεψαν 111,
έφτιαξαν τό κόμμα, να ὅοηθήσουν,
παρατώντας τίς τυχόν μνησικακίες, μέ τή
δύναμη πού 1013; 61751 ἡ ἱστορική τους
δικαίωση. να σπρώξουν τα πράγματα
πρός 167 0906 δρόμο, Νά ὅοηθήσουν
ὥστε ἡ ἀναγκαιότητα νά μήν παρασυρθεῖ
ἀπό τό τυχαῖο. Να μεταόαλλουν τίς λιμνάζουσες κάθε φορά ποσοτικές διαφο-
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ΠροοΠτικές της καί ἀκαθοδῆγητη, Σάν κίνημα διαμαρτυρίας ὸ ριζσστιαστισξὲζςΔ ἐκφράζει τό ἀδιέξοδσ τῶν καταΠιεσμενων τάξεων
καί στρωμτ ν τῆς ’ίδιας τῆς έλληνικῆς κοινωνίας καί ἀΠηχεῑ τῆν
ἀΠομόνωση τῆς ὲλληνικῆς ἀριστερᾶς. Ἐμφανίζεται μέ ἀφορμή τίς

«Η Πρόσφαῗ

συγκρούσεις γιά τῆν ἡγεμονία μέσα στῆν ἀστική τάξη - δεκαετία
τοῦ ’60 - καί Παρουσιάζει τάσεις νά ἀΠοκτῆσει Πολιτική αὺτοτέλεια, ἐνῶ ῆδη ἀΠειλεῖ νά γίνει ό ἀστάθμιτος Παράγοντας τῆς ελληνικῆς Πολιτικῆς ζωῆς.

Ὀ έλεγχος n00 ἀσκεῖ έΠάνω στό ριζοστταστισμό ῆ E.K. εἶναι έλαχιστος ένῶ ῆ ΕΔΑ φύσει καί θέσει ἀδυνατεῖ νά τόν Προσανατολίσει.
01 ριζοσττάστες κατεθαίνουν στό δρομο μέ το 114 καί ῆ E.K.
ὑποχωρεῖ, χάνοντας ἐντελῶς τόν έλεγχο τῆς κατάστασης τῶν
”ίδιωντῶνδυνάμεων 1100 εἶχε κινητοπαιήσει.
Ὠστὸσο θά ήταν λάθος ἐάν υΠοθέταμε ὅτι oi ριζοσΠάστες ταυτίζονταν μέ τῆν E.K. Πολιτικά ῆ ὅτι ῆ Πολιτική τους ὁντότητα ταυτίζονταν ῆ ταυτίζεται μέ μιά ῆθικῆ ἀντίληψη γιά τῆν Πολιτική.

Τό ριζοσΠαστικά κίνημα ἐκφράζει καί έκδηλώνει,Πρῶτα ἀπ’ ὅλα
κοινωνικά καί Πολιτικά θιώματα τοῦ λαοῡ μας καί Προσκρούει, στῆ

θάση τους, θάναυσα στό ἀδιέξοδο τῆς Πολιτικῆς ζωῆς τοῠ τόΠου.
Τά 6ιώματα αὺτά, Πολιτικά καί κοινωνικά, Προκαλοῡν ἀκόμα καί

τοῦ Γιάννη Λύτρα
ΟΤΑΝ, δύο καί κάτι χρόνια Πρίν, τό ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε στῆν
Πολιτική ζωή καί ὲντάχθηκε στῆν ἑλληνικῆ ἀριστερά, μέ τό Πρόγραμμα καί τίς ἀρχές Πού διακῆρυξε, θρέθηκε νά εἶναι τό μόνο

κόμμα τῆς ἀριστεράς χωρίς Παλιούς λογαριασμούς μέ τῆν ἀστική
τάξη καί τόν κρατικά μηχανισμό, καί Πιό συνοΠτικά μέ τό κράτος
τῆς δεξιάς· ῆ μόνη δύναμη τῆς ἀριστεράς μέ ἀνοιχτούς ὁρίζοντες
στο λαό καί ἀκόμη, ίδιαίτερα μέσ’ στῆν εὐνοίκῆ για τίς μεταθσλές
ψυχολογία τῶν ἡμερῶν, μακριά ἀΠό τό σημεῖο ρῆξης μέ τό σύστημα.
Σήμερα, μΠοροῡμε νά έκτιμῆσουμε καλύτερα τί Πρόσφερε τό
ΠΑΣΟΚ στῆν έλληνικῆ ἀριστερά. Oi ἀΠοφασιστικές ἐξελίξεις δύο
χρόνων Πολιτικῆς Πάλης φανερώνουν τούτη έδῶ τήν ἀλῆθειαῑ ΤίΠοτα. Πέρα θέθαια ἀπ’ τά χρήσιμα διδάγματα n00 δίνει Πάντα ὴ
διάψευση τῶν φρούδων ἐλπίδων. Τά θαθιά διαρθρωτικό Προθλῆματα τῆς έλληνικῆς ἀριστερᾶς - ἱστορικά γεννημένα - καί κατά
συνέπεια ῆ θέση της μέσα στῆν έλληνικῆ κοινωνία, ὅχι ἀΠλά δέν
Προωθῆθηκαν, ἀλλά δέν ἀντιμετωΠίστηκαν Ποτέ ἀΠό τό ΠΑΣΟΚ.
ἈΠο τῆν άλλη μεριά, τό ΠΑΣΟΚ ὑπῆρξε τό μοναδικό κόμμα τῆς
αντιΠολίτευσης, κι ἀκόμα τῆς ἀριστερᾶς. Που στάθηκε ἀΠοφασιστίκά μΠρος στό χαρακτῆρα τῆς ἀλλαγῆς, μΠρός στά μαγειρέματα
για τῆν ἀνασυγκροτηση τοῦ κράτους τῆς δεξιάς, τό χτίσιμσ τῆς
κοινοθουλευτικῆς δικτατορίας τοῦ Καραμανλῆ. Ἑκτίμησε, σωστα,

εξ ’ίσου ἐΠικίνδυνη τῆ φασιστικοΠοίηαῆ τοῡ κράτους μέ τό ἐνδεχομενο ἐΠιθολῆς δικτατορίας. Στάθηκε ἀΠοφασιστικά μτιρος στῆν

σήμερατῆνέλληνικῆἀριστεράἀναζητώνταςτῆνΠροοΠτικῆτους.
Αὺτό τό ρεῠμα τῆς έλληνικῆς κοινωνίας Προστῑάθησε νά ἐκφράσει τό ΠΑΣΟΚ, μέ τῆ δημιουργία του. Ὅμως σέ μικρό θαθμό τά
καταφερε.
Τό ΠΑΣΟΚ κατώρθωσε νά Πιάσει τόν Παλμο τοῦ έργαζόμενου·
λαοῦ, κι ἀκόμα τοῦ ριζοοΠαστικοῡ κινήματος. Στῆν ΠροσΠάθειά
του ὅμως νά το έκφράσει, νά δεθεῑ μαζί του ἀργανωτικά, νά τό
καθοδηγῆσει, ὅλα ’ἐμοιαζσνψευτιά καί θύμιζαν ἀΠομίμηση.,Ἠ

φθαρμένη έμΠιστοσύνη τοῦ A. ΠαΠανδρέου στά λα’ίκά στρώματα, ῆ
έφτάχρονη καταῐῐίεση, ή ἐντεινόμενη ἐΠιρροῆ τῆς έλληνικῆς ἀριστερᾶς στό λαό καί oi μέθοδες Πού τό ΠΑΣΟΚ στῆθηκε σάν ένα
ΠροσωΠοΠαγές Παλαιοκομματικό κόμμα, Πράγμα n00 ’έγινε μαζικά
ἀντιληΠτο σύντομα, διαχώρισαν τῆ ριζοστταστικοΠοίηση Πλατιῶν
λα’ίκῶν μαζῶν ἀΠό τῆν Πραγματικότητα (ΠΑΣΟΚ).
Καί γιά νά ξεκαθαρίσουμε τό ζήτημα Ποῦ καί Πῶς καθοδηγεῖται ῆ
έλληνικῆ ἀριστερά ἀΠό τό ριζοσΠαστισμο καί νά ξεφύγουμε ἀΠό
τῆν ἀσαφῆ φιλολογία n00 Πολύ έΠαναλαμθάνεται στό κίνημα,
ΠρέΠει νά Πσῡμε ὅτι ῆ καθοδήγηση αὺτῆ γίνεται ἀκριθῶς Πάνω στό
χαρακτῆρα τοῦ ἀγῶνα σήμερα στῆν Ἐλλάδα, Πού είγσι Πρῶτα καί

κύρια τό χτύπημα ὅλων τῶν Πσρααιτικῶν δομῶν, Πολιτικῶν, κοινωνικῶν, οίκονομικῶν, καί Πρῶτσ ἀπ’ ὅλα τῆς μεγαλοσστικῆς τάξης
καίτής φασιστικοιτοίη σης τοὺ κράτους.

'H γραμμή αὺτῆ, Ποίι εἶναιῆ μόνη Πού χτυΠάει τῆν ξένη ἐξάρ’ τηση καί τόν ίμΠεριαλισμό στα κανάλια ἀκριθῶς Πού Περνάει στσν
τόΠο μσς καί ῆ μόνη n00 μΠορεῖ νά θγάλει τῆν έλληνικῆ κοινωνία
ἀΠό τῆ διαρθρωτικῆ κρίση τῆς ,ὺΠανάΠτυξηᾳ εἶναι Πέρα ἀΠὸ ευσεθεῑς Ποθους καί αυταΠάτες ἀΠοδεκτῆ ἀΠό τῆν τεράστια Πλειοψηφία τοῦ λαοῦ, χωρίς σύτο νά σημαίνει καί τῆν ώρίμσνση τῶν συν-

ένταξη τῆς χώρας στῆν EOK. Ἀκόμα τό ΠΑΣΟΚ ἠταν τό μόνο

θηκῶν γιά τῆν Πραγμάτωσῆ τῆς. Τό ’ίδιο τό κίνημα τῶν ριζοσΠα-

κόμμα τῆς ἀριστερᾶς n00 Πέρασε μαζικά στό λαό τόν ξενόδουλο

στῶν ἀΠοτελεῑ ἀδιαφιλονίκητη ἀΠοδειξη γιά τῆν ἀλήθεια τῶν

χαρακτῆρα τῆς μεγαλοαστικῆς τάξης, n00 στάθηκε μέ συνέπεια

Παραιτάνω διαΠιστώσεων.

Πάνω στά ,ζητῆ ματα τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας,
Ἠ Πιό σημαντικῆ ὅμως Προσφορά τοῡ ΠΑΣΟΚ στῆν ”ιστορικῆ του
Πορεία εἶναι ὅτι διακῆρυξε καί Πέρασε μαζικά τά συνθήματα καί τα
ίδανικά τῆς έλληνικῆς ἀριστερᾶς, σέ μιά έΠοχῆ not] ἡ “ίδισ ήταν
αδύνατο νά τό Πετύχει.
Oi ΠαραΠάνω, ἀΠό Πρώτη άΠοψη, ἀντιφατικές Παρατηρῆσεις εἶναι ώστόσο καί ἱστορικά αιίταΠόδειχτες, ἀλλά καί λογικά εὕκολο
νά εΠαληθευτοῖιν, άν σκεφτεῑ κανείς ὅτι τό ΠΑΣΟΚ δέν εἶναι μονάχα τό κόμμα τοῦ A. ΠαΠανδρέου ἀλλά ταυτόχρονα ένα ρεῡμα
τῆς έλληνικῆς κοινωνίας Πέρα για Πέρα ριζοσΠαστικο, Πού ῆδη ἀΠό
τῆ δεκαετία τοῡ 160 ένεργά Πρωταγωνιστεῖ στῆν Πολιτική ζωή τοῡ
τοΠου. Τό ρεῡμα αὑτό τῶν ριζοσΠαστῶν, Πού ἐκφράζει, σέ μεγάλο
6αθμο, ἀνταγωνιστικές ἀντιθέσεις καί μέσα στούς κόλΠους τῆς
ἀστικῆς τάξτίς, κάτω ἀΠό τίς ίδιομορφες συνθῆκες τῆς ὺΠαναΠτυ-

ξης καί τῆς ξένης έξάρτησης, εἶναι ἀναμφίθολα Προοδευτικό,
σύμμαχος Πραγματικά τῆς έργατικῆς τάξης, ίδιότυΠος ὡστὸσο,

Λάθος θά ῆταν έΠίσης νά Πιστέψουμε ὅτι τό ΠΑΣΟΚ υΠῆρξε έντιμο στῆν Προστιάθειά του νά ἐκφράσει τίς έΠαναστατημένες δυνάμεις τῆς έλληνικῆς κοινωνίας. Διακῆρυξε τόν ἀντιιμΠεριαλιστικό

ἀγῶνα τοῦ λαοῦ καί υἰσθέτησε τήν ΠροοΠτικῆ τοῦ, σοσιαλισμοῦ,
Χαρακτηριστικὸ εἶναι ῶστοσο ὅτι τό ΠΑΣΟΚ Πστέ δέν δεχτηκε,
Ποτέ δέν υἱοθέτησε τῆν ἀΠοψη ὅτι ὅ χαρακτῆρας τοῦ καΠιταλισμοῡ στῆν Ἐλλάδα εἶναι κρατικομονοΠωλιακός, μέ τῆν Πρόφαση

ὅτιδένέχεικάνειάναλύσεις.

”

Σήμερα τό κίνημα τοῦ ριζοσΠαστισμοῡ θρίσκεται ὸΠωσδῆΠοτε σέ

ϋφεση κάτω ἀΠ“’ τῆν ἐΠίδραση τῆς ΠροσΠάθειας γιά τῆν ἀναμορφωση τῆς δεξιάς ἀπ’ τῆ μιά, ἀπ’ τῆν άλλη δένοντας ὅλα καί στερεώτερατούςδεσμούςτουμέτῆνελληνικῆ ἀριστερά.
Μέσα ἀΠό τήν έξέλιξη τῆς ἀποτυχίας του τό ΠΑΣΟΚ συγκροτῆθηκε σάν μηχανισμος ἔξω αΠ’ τό λαό (κι ἀπ’ τό ’ίδιο τό ριζοσΠα-

στικό κίνημα), σάν Παρασιτικος, σέ τελευταία ἀνάλυαη, Παλαισκομματικός μηχανισμός.

μιάς καί αὑτός εἶναι σῆμερα Πού διατηρεῖ τῆν Πρωτοθουλία τῶν

Γιά τῆν ἀξιολόγηση ένός κόμματος σάν Πολιτικῆς δύναμης

κινήσεων καί ὅχι ἡ ελληνικῆ ἀριστερά. Πρόκειται για ένα σύμμαχα

Πρῶτα ἀΠΙ ὅλα ψάχνουμε τῆν ταξικῆ του φύση. Όχι ἀΠλά γιά νά
διαΠιστώσουμε Ποιανῆς τάξης κόμμα εἶναι, ἀλλά κύρια γιά νά
δοῡμε ἐάν έχει σταθερά ταξικο χαρακτῆρα. Ἀν, δηλαδή, εἶναι

Πού δέν καθοδηγεῖται ἀλλά τουνσντίον καθοδηγεῑ.

. O ριζοσΠαστισμος
Τό κίνημα τῶν ριζοστιαστῶν εἶναι Πάνω ἀΠ’ ὅλα ρεῡμα, κινητικότητα τῶν μαζῶν αὺθορμητη καί μέχρι τέλους ἀνολοκλῆρωτηστίς

συνδεδεμένο καί ἐκφράζει στῆ θάση καί στό έΠοικοδομημα τά
συμφέροντα καί ἀΠηχεῑ τῆ συμΠεριφορά μιάς τάξης ῆ καί μιάς ταξικῆς κατηγορίας ἐνοςστρώματος.

Ἐάν διαΠιστώσουμε ὅτι ὑπάρχει τέτοιου ε’ίδους συνδεση, τοτε
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ἀνακαλύπτουμε ἐναν ταξικό παράγοντα τῆς κοινωνικῆς καί πολιτικῆς έξέλιξης. Ἐάν, ἀντίθετα, δέν διαπιστῶσουμε μιά τέτοιου εἵδους σύνδεση, τότε θρισκόμαστε μπρός σέ Eva κόμμα πού εἶναι
γενικος Πολιτικός ἀθανταδόρος, ἀπροσδιόριστσ καί Παρασιτικό,
τόσο έπικίνδυνο ὅσα ἀσταθές εἶναι κάθε φορά. "Eva τέτοιου ε’ίδουςκόμμσεῐναι,νομίζω,καίτό ΠΑΣΟΚ.

Ἡ έσωτερικῆ κατασταση ”
'H έσωτερική κατασταση τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶναι τό Πρῶτοπράγμα πού
ἔρχεται σέ ἀξεπέραστη ἀντίθεση μέ τῆν ἱδεολογία ”Πού διακηρύσσει.
Δύο μεγέθη ὑπάρχουν ἀποκρυσταλλωμένα ἤδη στό ΠΑΣΟΚ. 'O
μηχανισμός τοῡ Ἀ. ΠαΠανδρέου καί ὁ χῶρος. Καμιά φιλολογία γιά
δυνάμεις, γιά τάσεις, γιά ἀπόψεις, πού μπορούν νά μετεξελίξουν
”ισως τῆν Πραγματικότητα ΠΑΣΟΚ, μέσα ἀπ’ τήν έσωκομματικῆ πάλη, δέν μπορεῖ νά Παρέμθει, νά ἀλλάξει τῆ σχέση Πού ἤδη ἐχουν
αὺτά τά δυο μεγέθη μεταξύ τους. Τό ΠΑΣΟΚ, μέσα ἀΠό τῆν

νήσεις τῆς θάσης, νά συμμαχῆσουν μέ τῆ θάση στῆν κοινῆ ἀντίθεση ένάντια στούς Παλαιοκομματικούς καί κυρίως νά ἀΠοκτήσουν

τῆν εὔνοια τοῦ Α ΠαΠανδρέου, Προδίδοντας άν χρειαστεῖ ὅλα τά
ὑπόλοιπα.
Κοινῆ διαπίστωση ἐχθρῶν καί φίλων τού ΠΑΣΟΚ εἶναι ή Παντε-

λῆς ἀδυναμία νά λειτουργῆσουν ὅργανα μέσα του. 'H ,ἀλήθεια εἶναι ὅτι οὺδέποτε λειτούργησε όργανο στό ΠΑΣΟΚ. Αύτό δέν εἶναι
τυχαῖο. ιΟλόκληρο τό ὸργανωτικό του έντάσσεται στῆν κατηγορία
τῶν Προσχημάτων του. ”Υπάρχει μόνο για να καλύπτει τῆ λειτουργία τῶν κυκλωμάτων τῶν Παραγόντων καί τῶν μηχανισμῶν. "Eva
εἶναι ούσιαστικά τό κέντρο λῆψης ἀποφάσεων στό ΠΑΣΟΚ. 'H αύλῆ
γύρω ἀπ’ τόν Ἀνδρέα ΠαΠανδρέου. 'H αύλῆ δέν εἶναι ὅργανο λῆψης Πολιτικῶν ἀποφάσεων, δέν έκφράζονται έκεῑ τάσεις καί ἀΠο-

ψεις. Εἶναι ἀπλά χῶρος ὅπου ἀποκρυσταλλώνονται οἱ συσχετισμοί
δύναμης ἀνάμεσα κύρια στούς δύο μηχανισμούς, τούς Παλαισκομματικούς καί τούς έΠιτελικούς, κατά κανόνα γιά τόν ἐσωτερικό
έλεγχο τοῦ ΠΑΣΟΚ.

Η θάση καί οι δυνατότητές της

ὅξυνση αὐτῆς τῆς Πέρα γιά πέρα ἀνταγωνιστικῆς ἀντίθεσης ἀνά-

μεσα στῆ θάση καί τό μηχανισμό, ἕχει ξεπεράσει τά Προσχῆματά
Ἠ αύτοοργάνωση ὑπῆρξε ἕνα γεγονός πού έπηρέασε θαθιά
του.
ὅλες τίς μετέπειτα εξελίξεις στό ΠΑΣΟΚ, ἀλλά καί ταυτόχρονα
Τό ΠΑΣΟΚ δέν δημιουργῆθηκε τό 1974. 'O μηχανισμός έχει Παἀποκαλύπτει τήν πρακτική πού ἀκολουθῆθηκε για τό στῆσιμο τοῦ
λιότερη Προέλευση καί κυρίως ἀπό τήν Παλιά E. K. "Onou ή ἱστο«κινήματος» ἀπ’ ἀρχῆς, ἀπό τό 1 974.
Ἀρχικά ἠ αύτοοργάνωση ἐπισημαίνει τήν ἀδυναμία τού ΠΑΣΟΚ
ρικῆ σύνδεση δέν ὑπάρχει Πρόκειται ἀπλά γιά τῆν ἀναπαραγωγῆ
νά σηκώσει τό θάρος.μιάς στρατολόγησης, ἀλλά καί ταυτόχρονα
της. Ἕνας έκλογικός μηχανισμός, γνώριμος σε ὅλα, καί ἰδιαίτερα
’ αἰσθητός στῆν ἐπαρχία. 'O κομματάρχης, ὁ θουλευτῆς καί ol φίλοι _ τῆ μικρῆ σημασία Πού δόθηκε ἀπ’ ἀρχῆς στῆν όργανωση, στό στῆσιμο τοῡ «κινήματος» μέσα στό λαό.
τους. Γι’ σύτόν τό μηχανισμό ἡ ίδεολογίσ εἶναι, θάλεγες, μιά κοι‘H αύτοοργάνωση ῆταν ῆ προειδοποίηση ὅτι ἡ όργανωση καί ῆ
νῆ, χρῆσιμη ἀλλά καί ἐπικίνδυνη ὁφθαλμαπάτη πού oi ίδιοι θέθαια
όργανωμένη θάση δέν έπρόκειτο νά εἶναι ζωτικός, σημαντικός χῶἀπλῶςτῆνέκμεταλλεύονται.
ρος στό νεοδημιουργημένο «κίνημα». 'H ’ίδια Προσπάθεια γιά τῆν
Τό ΠΑΣΟΚ ὅμως δέν εἶναι μόνο ένας έκλογικός μηχανισμός, εἶέξουδετέρωση τού ρόλου τῆς θάσης στῆ διαμόρφωση τού ΠΑΣΟΚ
ναι τουνσντίον ἕνα Παλαιοκομματικό κόμμα, μασκαρεμένο ἐπιδέἀκολουθῆθηκε μέ συνέπεια μέχρικαίσῆμερα ἀπό τῆν «ῆγεσία».
ξια σέ σοσιαλιστικό κίνημα. Ἐτσι θρίσκόμαστε μπρός στό ἀλλο
'H ἀσαφέστατη ώστόσο δισκῆρυξη τῆς 3ης τού Σεπτέμθρη, τό
κομμάτι τού μηχανισμού, τόν όΠορτουνισμό. Μιλαμε έδῶ γιά τόν
ὁρατό ἀδιέξοδο στά όχῆματα τῆς έλληνικῆς ἀριστερᾶς, ἡ Προσωκεντρικό μηχανισμό, για τούς ἀνθρώπους Πού Πλαισιώνουν τά όρΠικῆ ἀκτινοθολία τοῦ Α. ΠαΠανδρέου καί ῆ Πρόσφατη Παράδοση
γανα καί τίς έπιτροπές, πού διορίζονται καί παύονται, Πού ὑπηρετοῦ ριζοσΠσσ-τισμοῡ, ὑπῆρξαν σί Βασικότεροι ἀπό τούς λόγους
τούν πιστά ῆ λιγότερο πιστά τῆν έπιτελικῆ δουλεία. Μιλᾱμε γιά τίς
Πού συσπείρωσαν τῆ θάση τού ΠΑΣΟΚ. Τό σαμποτάρισμα κάθε
κλίκες πιό συγκεκριμένα Πού κατά καιρούς ε’ίτε ύΠηρετικά στόν Α.
διαδικασίας ἀπό τόν κεντρικό μηχανισμό τῆςήγεσίας», ἡ όριΠαΠανδρέου ε’ίτε ἀντιπολιτευτικά a' αύτόν συμμετέχουν στῆ νόθα
στικῆ ἀντικατάσταση τῆς καθοδήγησης μέ τήν ”ίντριγκα, ἡ ΠραγμαΙπραγματικότητα τοῡ μηχανισμοῡ καί μάλιστα τού έπιτελικοῡ τού
τικά χυδαία είσοδιστικῆ πρακτική τῶν τροτσκιστῶν, τό γενικότερο
ΠΑΣΟΚ. Γιά νά μή λέμε πολλά, πρόκειται γιά τούς Παράγοντες Πού
διατηροῦν τά Πασοκικά Προσχῆματα. Τό δεύτερα αὑτό κομμάτι τού
ίδεολογικό καί Πολιτικό ἀδιέξοδο καί ῆ δοσμένη ἀνομοιογένεια,
όδῆγησαν τῆ θάσῆ τού ΠΑΣΟΚ σέ έναν Πραγματικά όλοκληρωτικό
μηχανισμοῡ, οἱ οπορτουνιστές, προσπαθοῡν καθένας γιά λογαριασμό του νά έλέγξουν τῆν κατασταση, δηλαδή νά έλέγξουν τίς κιέκφυλισμό.

- Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ τί ἀντιπαραθέτει;
Ἀντιπαραθέτει τόν πολιτικά
φορέα σάν ένιαία πολιτική ὀντότητα, πού ἀναπτύσσεται διαλε-Ὶ

χτικά, μέσα ἀπό τήν ἐφαρμογή
τοῦ μαρξισμοῦ, πού λέει ὅχι μὸνο
ἑνότητα - ὅχι μόνο πάλη, ἀλλά
ἑνότητα καί πάλη, πάλη καί ἐνότητα ἀνοιχτά πάνω σέ ἀρχές, ὅχι
πολυκεντρισμός ἀλλά ένιαία καθοδήγηση.

Ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ ἐσω-

2. ΠΟΙΟ EINAI TO KAIPIO
ZHTHMA.
Πῶς ὅλέπουμε νά προωθεῖται ἡ
ἀνάπτυξη τοῦ κινήματος.
- Οἱ τροτσκιστές θέλουν τόν
πολιτικό φορέα ἄθροισμα ὁμάδων, μέ διαφορετική κοινωνική
συνείδηση πού ἀναπτύσσεται
μέσα ἀπό τήν πάλη τους.
- Ἡ τελευταία φράξια τόν θέλει ἄθροισμα όμαδων μέ διαφορετική πολιτική συνείδηση.
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κομματική λειτουργία;
- Οἱ ὁμάδες μιλοῦν γιά δημοκρατικές διαδικασίες στά λόγια
καί ἐννοοῦν στήν πράξη μηχανισμούς ξεχωριστσύς, συνωμοτικές
λειτουργίες, διαλυτικές πολωτικές διαδικασίες (ἐδῶ ταυτίζονται
μεταξύ του ς).
- Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ἀντιπαραθέτει.
Ἐσωκομματική δημοκρατία ἀντιπαράθεση πολιτική - καθοδηγητική πειστικότητα - πολιτική
καί καταστατική κατοχύρωση
τῶν δικαιωμάτων καί τῶν ὑποχρεώσεων τῶν μελῶν - κριτική αὐτοκριτνκήι- περιοδικός ἐλεγχος

- ἐναλλαγή καί ἀνάκληση.
μῆς καί τό χαμηλό ἐπίπεδα λει”Αρα ἐκεῖ πού πρέπει νά τοποτουργίας τῆς ὀργάνωσης.
θετηθσῦμε πρῶτα εἶναι ἄν νομι- _
Ἐδῶ στέκεται αὐτοκριτικά τό
μοποιοῦμε ὁμαδα καί φραξιες·
ΠΑΣΟΚ. καί πιστεύει πῶς ἐξω
θέμα ἀρχῆς γιά μᾶς 6ασικῶς
ἀπό τίς ἀναμφισὸήτητεςπαιδικές
ἀποτελεῖ τό χτύπημα τους.
του ἀδυναμίες, δέν ἀξιοποίησε
σωστά τίς δυνατότητες πού
3. HOIA EINAI TA ΓΕΝΕΣΙὑπάρχουν μέ ἀποτέλεσμα μιά
ΟΥΡΓΙΚΑ AITIA ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ
σειρά ἀπό λάθη.
ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΞΙΩΝ.
Στήν πράξηι ἡ ἐλλειψη ἐπαφῆς
Αὐτά 6ρίσκονται καί πηγάζσυν
κέντρου καθοδήγησης καί ὀργαἀπό δύο μεριές, πού κι οἱ δυό
νωμένης ὅάσης πού προόληματίἀνάγονται στίς ἀδυναμίες πού
ζεται καί κριτικάρει τίς ἀδυναὑπάρχουν στήν πορεία μορφομίες δίνει πρόσφορα ἔδαφος γιά
ποίησηςιτοῦ ΠΑΣΟΚ.,
τήν μή καθοδηγούμενη λύσηι
ι
ί
ἀντιθέσεων, πού μεταπίπτουν σέ
- Πρῶτα πρῶτα σάν κίνημα
ὁμάδες καί φραξιες λειτουργικα.
περιέχει διάφορες ταξικές ὁμάδες
Νά“ ένας ὁρατός στόχος για
μέ συγκροτημένη ἡ συγκροτοῦὁλόκληρη τήν όργανωση στό
μενη συνείδηση καί ἰδεολογία
άμεσο μέλλον.
·
πού εἶναι φανερό ὅτι ὅταν λείH ἴδια ή ἀντιμετώπιση τῶν
πουν οἱ λειτουργίες ὅπως ἡ ὁλόἀντιθέσεων καί τῶν δμάδων ἧταν
πλευρη ἐνιαία καθοδήγηση καί ἡ
ὅλες σχεδόν τίς φορές λαθεμένη,
διαπαιδαγώγηση γίνονται ἐπιργιατί πήγαζε ἀπό τήν ἀναγκαιρεπεῖς στήν ὁμαδοποίηση καί τό
ότητα γιά αμεση λύση σέ συνδυφραξιονισμό.
ασμό μέ τήν ἐλλειψη ἐκείνων τῶν
- Ἡ δεύτερη, λοιπόν, πηγή εἶἐσωτερικῶν λειτουργιῶν πού εἴναι ἡ ἐλλειψη σωστῆς καθοδήγηπαμε πιό πάνω καί πού ὅλοι πρέσης τῶν ἀντιθέσεων, ἡ ἐλλειψη
πει νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι
προγράμματος δράσηςκαί γραμεἶναι γιά κατάκτηση.

Τό 6ασίκὸτερο χαρακτηριστικό ὅλων τῶν διασπάσεων καί τῶν
ἀποχωρῆσεων ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, κι ἀκόμα ὅλων τῶν έσωκομματικῶν
συγκρούσεων, ὑπῆρξαν φανερά oi προσπάθειες γιά τό ξεκαθάρισμα καί τῆν κατάχτηση τῆς ίδεολογίας ἀπό μεριᾱς τῆς Θάσης καί ή
θίαιη καταστολῆ τους ἀπό μεριάςτῆς ήγεσίας.
Μέ τίς πολυάριθμες σταυροφορίες ένάντια στίς φραξιες, Πού
ἀλλωστε oi περισσότερες ἀπ’ αύτές έχουν φτισχτεῑ μέσα στόν ἵδιο
τό μηχανισμό τοῦ ΠΑΣΟΚ, πολύ κοντά στόν Πρόεδρό του, χτυπῆθηκε κάθε πολιτικός καί ίδεολογικός Προθληματισμός, ἀπογυμνώθηκε ο χῶρος ἀπό τά πρωτοπόρα στοιχεῖα του. 01 διαδικασίες Πῆραν τό χαρακτῆρα τοῦ Πραξικοπήματος καί σύντομα έπαψαν νά
λειτουργοῦν.
Ταυτόχρονα ή διαρκής έσωκομματική διαμάχη,στό ἐπίπεδο Πού
γίνονταν, ἕδωσε τῆ δυνατότητα, adv ἀποκορύφωμα τοῡ έκφυλισμοῦ, νά δημιουργηθούν ὁμάδες, πέρα για Πέρα ἀπολιτικές, συσπειρωμένες σέ καθαρά φιλοπαπανδρεϊκή θάση, μόνιμο έμπόδιο
για κάθεΠολιτική διαδικασία Προθληματισμοῦ μέσα στό ΠΑΣΟΚ.
01 όμάδες αύτές δλοκλῆρωσαν τό ρόλο τους καταλαμθάνοντας
μέ ρόπαλα τά γραφεῖα τῆς ΠΑΣΠ τόν περασμένο Δεκέμθρη. Σῆμερα ή θάση τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶναι νεκρῆ. 01 ἐξαγγελίες γιά διαδικασίες θάσης εἶναι Πραγματικά ἀστεῑες καί adv δυνατότητα ἀλλά KUρίως σάνΠεριεχόμενο.

Ὁ εἰσοδισμός
01 μόνες δυνάμεις ’Ποὺ ἔδρασαν όργανωμένα στό ΠΑΣΟΚ καί
συνεχίζουν νά δροῦν εἶναι oi διάφορες τροτσκιστικές όμάδες. Γιά
μεγάλο μάλιστα διάστημα στά δυό χρόνια πού Πέρασαν τροτσκιστές συμμετεῑχαν ἐπίσημα, «μέ διορισμό», σέ ὅλα τά «ὅργανα»
τοῦ ΠΑΣΟΚ. Oi τροτσκιστές δέν συμμετεῑχαν στόν κεντρικό μηχανισμό κι έτσι σύντομα ό Α. ΠαΠανδρέου διαπίστωσε ὅτι δέν μποροῡσαν νά τοῦ εἶναι χρήσιμοι, δούλεψαν ὅμως στῆ θάση τόσο διαθρωτικά ὥστε σέ μεγάλο θαθμό συνέθαλαν οτόν γρῆγορο έκφυλισμό της. Μέ τῆ χυδαία ἀντίληψη ὅτι τό ΠΑΣΟΚ εἶναι κόμμα κεντρίστικο, τό εἶδαν μόνον σάν μαζικό χῶρο γιά τήν ἀτομική τους στρατολόγηση. Δοὺλεψαν στό χῶρο τοὺ ΠΑΣΟΚ μέ τήν πιό σεχταριστική λογικῆ τῆς όμάδας, ένῶ Ποτέ δέν δούλεψαν γιά τό χῶρο τοῦ

Ἠ Πρακτικῆ τους μοιάζει σάν τό ψάρεμα μέ δυναμίτη. Πραγματικά ή τελευταία «οριζόντια διασύνδεση» έγινε ἀφορμή νά διαγραφοῦν, νά ἀπογυμνωθεῖ ό χῶρος ἀΠό δεκάδες Προθληματισμένα μέλη τοῦ ΠΑΣΟΚ, κι αὑτό ένῶ ή ἀποτυχία τῆς ὁριζόντιας
διασὺνδεσηςήτανπέραγιάπέρασίγουρη.

4. Ο ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ H ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
Ἕνα ἀπό τά κύρια ἐπιχειρήματα τῆς ὀμαδας εἶναι γιατί δέ
χτυπιέται ἀλλά ἀντίθετα συντηρεῖται καί ἀναπτύσσεται 6 παλαιοκομματισμός. ἸΚαί a’ αὐτό
φταίει 6 Παπανδρέου. Πρέπει
νάχουν ὑπ’ ὅψη τους οἱ σύντροφοι, ἄν εἶναι ἐστω καί ἐλάχιστα
μαρξιστές, ὅτι ἡ ἀριστερή ἰδεολογία δέν ἐρχεται ποτέ σέ ἀντιπαράθεση καί ἀνταγωνισμό μέ τόν
παλαιοκομματισμό γιατί εἶναι
δύο διαφορετικά ποιοτικά πράγματα. ”Av ἀντιπαρατεθοῦν ἀνταγωνιστικά, ἡ μόνη λύση εἶναι
νά διώξεις τό μεγαλύτερο μέρος
τῆς 6ασης σου για νά μετατραπεῖς σέ ὁμάδα διανοουμένων
ἀνήμπορη να καθοδηγήσει τό
λαό.
Ἀντίθετα, μόνο μέσα ἀπό τήν
όργανωση, μακριά ἀπό παιδικούς
ἐπαναστατικούς
σεχταρισμούς,
πρέπει καί μπορεῖς νά καθοδηγήσεις τούς παλαιοκομματικσύς καί
νά τούς διαπαδαγωγήσεις άν γίνεταιαύτό.
Αὐτή εἶναι ἡ μοναδική μαρξι-

στική ἀντίληψη καί δέν πρέπει νά
φαινόμαστε «ἐγγυητές» τῆς ἐργατικῆς τάξης μέσα ἀπό δημαγωγία
γιά νά καλύψουμε τήν ἐλλειψη
σωστῆςᾰποψης.

5. TO ΠΑΣοΚ HAEI ΔΕΞΙΑ
«Ἐμπρός λοιπόν, σύντροφοι,
vd σώσουμε τό κίνημα ἀπό τό δεξιό κατήφορο πού τό ὁδηγεῖ 6
παπανδρεῖκός μηχανισμός». Μεγαλο ἐπιχείρημα πού στηρίζεται
στή... δημοκρατική συνεργασία.
Αὐτό πιά καταντᾱ γελοῖο. Γιατί ἡ Λαῖκή, Δημοκρατική Ἐνότητα καί ἡ Πολιτική Δημοκρατική Δράση ἀποτελοῦν τή γνήσια,
τή συγκεκριμένη καί τή μοναδική
ταχτική καί στρατηγική γιά.τήν
ἀνάπτυξη -καί τήν καθοδήγηση
τοῦ λαϊκοῦ κινήματος, γνήσια
ἐπαναστατικῆ καί ἀριστερή.
Τήν ἴδια στιγμή πού ὁ Μαρξισμός κι 6 Ἐπαναστατικός Σοσιαλισμός κατοχυρώνονται καί
κατακτῶνται μέσα ἀπό δίχρονη
συνεχῆ προσπάθεια γιά τή νεολαία μας, τήν ἴδια στιγμή πού 6
ἀριστερισμός καί σί γενικόλογες
διακηρύξεις
συγκεκριμένοποι-

'H ΠΑΣΠ
'O διοικητικός ἐλεγχος ὅλων τῶν διαδικασιῶν τοῦ χώρου τῆς
θάσης ἀπό τό μηχανισμό καί τό στόμωμα, τό 6ίαιο μπλοκάρισμα
κάθε δημιουργικοῦ Προθληματισμοῦ κύρια γύρω ἀπό τήν ίδεολο-

γίσ, ἀνάγκασε τῆ θάση τῆς σπουδάζουσας μέ ἀξονα τήν Ἀθήνα νά
στραφέῑ, σέ τελευταία ἀνάλυση νά καταφὺγει, στῆν ΧΠΑΣΠ. 'H συνδικαλιστικῆ παραταξη, ὄντας χῶρος δργανωτικά αὐτόνομος, Πράγμα πού σημαίνει στῆ συγκεκριμένη Περίτιτωση ὅτι ό μηχανισμός
δέν μΠοροῦσε vd έπέμθει ἐκεῖ άμεσα καί διοικητικά, ἀλλά καί ταυτόχρονα όργανικό κομμάτι τοῦ ΠΑΣΟΚ, έδινε τίς δυνατοτητες γιά
τήν ἀνάπτυξη διαδικασιῶν. Χώρας Προφυλαγμένος ἀπό τό μηχανισμό, ῆταν ό καταλληλότερος γιά τῆν ἀνάπτυξη τῆς σπουδάζουσας.
Ἠ τάση αύτή ὑπῆρξε Πραγματικά μαζικά ἀποδεχτῆ καί έκφράστηκε
ἀποφασιστικά μέ τήν Α’ Συνδιάσκεψη τῆς ΠΑΣΠ, τό Σεπτέμθρη τοῦ
”Ετσι γιά Πρώτη φορά στό χῶρο τοῦ ΠΑΣΟΚ άρχισε πολιτική
δουλειά σέ ἐπίπεδο θάσης, λειτούργησον διαδικασίες, ἀναδεικνύεται δημοκρατικά ή καθοδήγηση, ὁ χῶρος ἀρχισε νά ἀναπνέει
γιά Πρώτη φορά.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ή λογικῆ Πού ἐπικράτησε τό Πρῶτο διάστημα
γιά τῆν ΠροοΠτικῆ τῆς Πολιτικῆς καί ίδεολογικῆς δουλείας πού γίνοντσν στῆν ΠΑΣΠ, ήταν ἠ μεταφορά της στό ’ίδιο τό ΠΑΣΟΚ, κύρια μέσω ἑνός στελεχικοῦ δυναμικοῦ, ἀλλά καί ή χρησιμοποίησῆ
της adv συσχετισμοῡ δύναμης μέσα στό ΠΑΣΟΚ. Αὑτῆ ἠ λογικῆ
τῆς ὸμάδας Πίεσης ἀΠοδείχτηκε Πράγματι ἀνεπαρκῆς καί ξεπεραστηκε στῆν Πορεία, μέ σταθμὸ τό Α’ Συνέδριο (Ἀπρίλης τοῦ 1976.)
T6 ζήτημα στό ΠΑΣΟΚ δέν ήταν να πειστεῑ ή νά ἐξαναγκαστεῑ ὁ Ἀ.
ΠαΠανδρέου a‘ ένα ἀλλο μοντέλο ἀνάπτυξης καί συγκρότησης τοῦ
«κινήματος». Ἀντίθετα τό ζήτημα ἦτον vd κατορθώσει να ἀντιπαραθέσει ή θάση, μέσα ἀΠό τήν Πολιτική της χειραφέτηση, μιά πολιτική πρακτική καί μιά ίδεολογίσ, νά συγκροτηθεῑ «αὑτῆ καθ’
ὲσυτήι» στῆ ρεαλιστική ΠροοΠτικῆ τῆς σύγκρουσης μέ τόν παρασιτικό μηχανισμό, στῆν ΠροοΠτικῆ τῆς όριοθέτησης τῆς ἀριστερᾶς
μέσα στό ΠΑΣΟΚ.
'H λογικῆ τῆς ὀμαδας πίεσης. πέρα ἀπ’ τό γεγονός ὅτι ἀποπροσανατολίζει τῆ θάση, στῆν ήθική Προσπάθεια νά πείσει ῆ νά εξαναγκάσει τόν A. ΠαΠανδρέου, θρίσκεται καί ἐξω ἀπ’ τά δεδομένα
τοῦ ΠΑΣΟΚ, μιάς καί ἀγνοεῖ ή θέλει νά ἀγνοεῖ Πῶς τό τί εἶναι καί τί
μΠορεῑ νά γίνει σήμερα τό ΠΑΣΟΚ ἔχει ἠδη κριθεῑ. ”Ετσι ή ΠΑΣΠ
μπῆκε ἀποφασιστικά στῆν Προσπάθεια γιά τήν ἀνάπτυξη τῶν φυσικῶν δυηνάμεων τοῦ χώρου τῆς σπουδάζουσας τοῦ ΠΑΣΟΚ. Δούλεψε μέσα στό χῶρο τού ΠΑΣΟΚ σέ ἀπόλυτη συνέπεια μέ τίς ἀρχές καί τήν ίδεολογίσ του, μέ στόχο τήν ἐνίσχυση τῶν διαδικα-

οῦνται
σέ μιά ρεαλιστική γραμμή,
η
ἡ ὁμάδα ἰσχυρίζεται ὅτι πᾶμε δεξιά. Δέ ξέρουμε πῶς εἶναι δυνατό
καί ποῦ μπορεῖ νά γίνει ἀντιπαραθεση.

Στό ντοκουμέντο τῆς περιδόητης «πανιταλικῆς» (πού μᾶλλον
εἶναι ἕνα εἶδος μιᾶς κάποιας
πλατφόρμας γι’ αὐτούς) πού κηρύσσεται μαζί μέ τήν ἵδρυση τοῦ
ΠΑΣΟΚ ἡ κοινωνική ἐπανάσταση καί μάλιστα ἀπό... «λενινιστές», μποροῦν ὅλοι ἀνεξαίρετα oi σύντροφοι νά ἀντιπαραθέσουν τίς ἀποφάσεις τῆς Α’
Συνόδου τῆς ἐπιτροπῆς νεολαίας.
Ἐμεῖς, πάντως, αὐτά τά κείμενα
θα τά κατεῧάσσυμε στή 6αση γιά
vd φανεῖ ἡ γύμνια καί 6 τυχοδιωκτισμός τῶν ἐγγυητῶν αὑτόκλητα
τῆς ἀριστερῆς πορείας τοῦ
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στό μέτρο πού ἐπέτρεπαν oi
δυνατότητές τους προσπαθήσαμε
παραπάνω νά ἀντιμετωπίσουμε
πολιτικά τό πρόόλημα.
Ἡ ἐκταση πού τοῦ δίνουμε είναι γιά” νά ξεμπερδεύουμε μιά κι
ἐξω μέ τή φράξια. Δέ θά ξαναασχοληθοῦμε. Ἃπλά θέλαμε νά
πληροφορήσουμε τόν ἐλληνικό
λαό γι’ αὐτά πού συμ6αίνουν στό
ΠΑΣΟΚ.
Γιά ἂλλη μιά φορά τό Κίνημά
μας δέν πρόκειται vd προδώσει
τίς ἀρχές καί τήν ποιότητά του
σάν ἕνα γνήσιο ἀριστερά λαϊκό
κίνημα.
Ἀπέναντι στίς θεωρητικοπολιτικά ἐκφυλισμένες καί πρακτικά
καταδικασμένες ἐπιλογές καί
»ὁμάδες θέτουμε ξεκάθαρα τήν
κεντρική θέο-η τοῦ Κινήματος.
Αῦτή γεννιέται ἀπό τῆ συμπὺκνωση τῶν δικῶν μσς γνώσεων
καί τή συγκρότηση ’τῆς πείρας

nag καί τῆς ἑξέλιξης τῆς δάσης
Αῦτά εἶναι λίγα ἀπό τά ζητήματα σύντροφοι. Ὑπάρχουν μιά
ἀτελείωτη σειρά ἀπό στοιχεῖα ἀν
θέλουμε ἀστυνομικό δελτίο περιγραφῆς παιδικῶν, τυχοδιωκτικῶν
καί μικροαστικῶν λειτουργιῶν.

πού προσδιορίζει συλλογικά τό
ἄλμα καί ἡ καινούργια ποιότητα
τῆς ὁργάνωσης, προδιαγράφουν
καί ἐγγυῶνται τήν προρπτική
μας.

τικῆς να διατηρήσει κατω απ’ τόν έλεγχό της τα ὅλο καί ριζοσπα-

σιῶν, τό ανέ6ασμα τῆς 6ασης, πολιτικό, όργανωτικό, ίδεολογικό,
συνδικαλιστικό. Παραλληλα αρχιοε να αναπτύσσεται μία κοινῆ Πο-

στικοποιούμενα στρώματα τῆς έλληνικῆς κοινωνίας. Δέν μπορεῖ να

λιτικῆ πρακτικῆ στῆ συνδικαλιστικῆ καίτῆν Πολιτική δουλεια.

πεῖ κανείς ὅτι τό ΠΑΣΟΚ έκφραζει τό εύρωπαιόδουλο κεφαλαιο ῆ

Σημαντικα, για να αναφερθεῑ παραδειγματικα, εἶναι ὅτι για τῆν

στατικα να T6 δεῖ σαν έκφρααη τῆς μεσαίας αατικῆς ταξης. Σαν

έκδοοη τῶν ὁδηγῶν σχολῶν πού έκδωσε ῆ ΠΑΣΠ για τούς νέους

κόμμα τό ΠΑΣΟΚ δέν έχει τέτοια χαρακτηριστικα. Oi ἰ’διες oi δια-

πρωτοετεῖς έφέτος, δούλεψαν στῆ διαρκεια ένός μῆνα 200 περί-

συνδέσεις του μέ κύκλους οἰκονομικῶν συμφερόντων εἶναι μικρές

που μέλη τῆς παραταξης, σέ μια έποχῆ πού 6 κεντρικός μηχανισμός τοῦ ΠΑΣΟΚ ῆταν τελείως ακινητοποιημένος. 'H καθημερινῆ
ανοδος τῆς ΠΑΣΠ σ’ ὅλα τα έπίπεδα ῆταν αληθινῆ πρόκληση για τό

εἶναι καθαρα Eva συγκυριακό φαινόμενα τῆς πολιτικῆς σκηνῆς, γι’

μηχανισμό. Ἕτσι αποφασίστηκε ῆ έπέμὸαση. Στῆν ουσία ῆ διαλυση

τουχωρου.

Ἡ αριστερῆ αντιπολίτευση
‘H φραξιονιστικῆ παλη χωρίς αρχές μέσα στό ΠΑΣΟΚ γίνεται σέ
αναφορα μέ τῆν εὔνοια τοῦ A. ΠαΠανδρέου, ὁπότε καί Θρίσκεται

καί ανενεργές. Τό σημαντικό εἶναι να κατανοήσουμε ὅτι T6 ΠΑΣΟΚ
αύτό τό λόγο πέρα για Πέρα παρασιτικό, χωρίς πραγματικα δεσμούς μέ τῆνέλληνικῆ κοινωνία.
Τό ΠΑΣΟΚ εἶναι Πανω απ’ ὅλα ένα φαινόμενα τοῦ έΠοικοδομῆματος, πού, ὅπως ε’ίδαμε αλλωστε, σέ πολύ μικρό 6αθμό καταφερε
να συνδεθεῑ καί να έπηρεασει ακόμα Ki αύτό τό ριζοσπαστικό κίV'HJGἈπό τῆν αλλη μερια ῆ ΕΔΗΚ, παρ’ ὅλες τίς προσπαθειές της για
να φανεῖ τό αντίθετο, περναει σέ θαρια μορφή τῆν κρίση τοῦ κέν-

μέσα στῆ νομιμότητα. αδιαφορο αν καί τί έκφραζει πολιτικα, ένὼ
ἐκεῖνος πού θα ξεπερασει αύτα τα ὅρια, πού θα θαλει ανοικτα στῆ
6αση τό ζήτημα τοῦ ἰδεολογικο-Πολιτικοῦέαδιεξόδου τοῦ ΠΑΣΟΚ,

τρου, Ποῦ έκφραζεται σαν κρίση τῆς ῆγεσίας, σαν κρίση ίδεολογι-

ῆ απλα θα αρχίσει να προθληματίζεται, Θρίσκεται αῦτόματα έκτός

κοπολιτικῆς όντότητας κι ακόμα σαν κρίση μαζικῆς απῆχησης. ‘H
κρίση αύτῆ τῆς ΕΔΗΚ δέν εἶναι παρα 6 τρόπος πού έμφανίζεται ῆ

Αύτῆ ῆ 6ασικῆ αρχῆ εἶναι μέσα στό ΠΑΣΟΚ Eva κοινό για τούς

αντίστοιχη κρίση τοῦ μικρομεσαίου ντόπιου κεφαλαιου Kl ακόμη ῆ
αδυναμία τῆς μεσαίας αστικῆς ταξης να συσπειρώνει συμμαχους
στίς λα’ίκές ταξεις. Καί τό ΠΑΣΟΚ Kai ῆ ΕΔΗΚ δέν εἶναι παρα oi δυό

μηχανισμούς modus vivendi, μιας καί oi Ιίδιες oi δυνατότητές τους
εἶναι ὅριακές καί ῆ ῦπαρξῆ τους έτερόφωτη. 'H Παλη αναμεσα σέ

δρόμοιπού ανοίχτῆκαν στόαδιέξοδοτοῦνέλληνικοῦ καπιταλισμοῦ.
Τό κοινό αδιέξοδο, ῆ κοινῆ καταγωγή, τα κοινα, σημεῖο πρός

μηχανισμούς χωρίς ίδεολογία πού λειτουργοῦν adv όμαδες Πίεσης

σημεῖο, συμπτώματα τῆς κρίσης τους, αλλα καί ῆ έκλογικῆ πίεαη
για έναλλακτικῆ λύση στα πλαίσια τοῦ συατῆματος,Πού ασκεῖται,
μετα τῆν ξαναεπιθεθαίωση τοῦ κρατους τῆς δεξιας, θα όδηγῆσουν
τῆν ΕΔΗΚ καί τό ΠΑΣΟΚ σέ μια κοινῆ αναπροσαρμογῆ. ”Ηδη oi μεθοδεύσεις έχουν Προχωρῆσει καί and τίς δυό μεριές ένῶ ῆ Πιθανῆ
έκλογικῆ σύμπραξη έχει ῆδη έξαγγελθεῖ. 'H Δημοκρατική Ἐνότητα
εἶναι θέθαια ῆ καλύτερη φόρμουλα γι’ αύτα τό ούσιαστικα αποκλειστικα μαγειρέματατῆς ΕΔΗΚκαίτοῦ ΠΑΣΟΚ.

τῆςνομιμότητας καίδιαγραφεταιῆαποχωρεῑ.

πανω στό ρυθμιστικό παραγοντα, τόν Α. ΠαΠανδρέου, αντικαθιστα
τῆνέσῶκομματικῆ παλη μέσαστό-ΠΑΣΟΚ.
Στίς περιπτώσεις Πού ”ένας χῶρος, πραγμα πού γίνεται μόνο στῆ
6αση, αρχίζει να ξεκαθαρίζει μια ίδεολογικοπολιτικῆ ταυτότητα καί

να τῆν Παλεύει, ὅλοι oi μηχανισμοί, καί Πρῶτα ὑπ’ ὅλα ῆ αριστερῆ
αντιπολίτευση, στρέφονται έναντίον του καί ῆ ταναλια αρχίζει να
σφίγγει. ΙἘτσι ῆ αριατερῆ αντιπολίτευση εἶναι ό καλύτερος χωροφύλακαςτοῦ ΠΑΣΟΚ.

Ἐπίλογος
Ἡ έσωκομματικῆ παλη ‘
Ἠ ανειρῆνευτη παλη τῆς 6ασης καί τοῦ μηχανισμοῡ στό ΠΑΣΟΚ
εἶναι έκφραση τῆς ίδεολογικῆς παλης, τῆς παλης έναντια οταν

Κατω απ’ αῦτῆ τῆ λογικῆ τό ΠΑΣΟΚ Θρίσκεται σήμερα σέ μια
μετα6ατικῆ φαση κατα τῆν ὁποία πρέπει πρώτα απ’ ὅλα να έΠιχειρῆσει μερικές αναγκαῖες μεταμορφώσεις. Καί πρῶτα dn' ὅλα να
διακηρύξει ὅτι τόκΠΑΚ, oi ένοπλες όμαδες κ.λπ. ανῆκουν ὁριστικα
στό Παρελθόν, να διακηρύξει ὅσο πιό δυνατα μπορεῖ ὅτι αναγνῶρὶ-

όπορτουνισμό πού δίνει, σήμερα ὁλόκληρη ῆ έλληνικῆ αριστερα.
Παλη έναντια στούς παρασιτικούς μηχανισμούς, παλη για τό ξεκαθαρισμα καί τό ξαναστῆσιμο στα πόδια της τῆς ἰδεολογίας τῆς έργατικῆςταξης.
'H παλη αύτῆ για τῆν ανανέωση, μολονότι δέν καταφερε, λόγω
τῶν ἰδιόμορφων συνθηκῶν, να όλοκληρώσει τό χαρακτῆρα της στό
χῶρο τοῦ ΠΑΣΟΚ, κατώρθωσε ώστόσο να προσανατολιστεῑ στα-

ζει τῆ νομιμότητα. Προσπαθησε λοιπόν 6 A. ΠαΠανδρέου να παρα-’
Ποιῆσει (μέσα από τόν έλεγχο έφημερίδων κ.λπ.) τό Περιεχόμενο
ιτῆς τελευταίας κρίσης τῆς ΠΑΣΠ καί να τῆν ταυτίσει μέ τούς νο-

θερα στῆν κατεύθυνση τῆς ανασυγκρότησης τῆς έλληνικῆς αριστερας.

περίπου τα μισα αΠό τα μέλη του, συμπεριλαμθανομένων καί όλόκληρων ὀργανώσεων, δέν εἶχε Παρα ένα καί μόνο χαρακτῆρας

ΕΔΗΚ Καί ΠΑΣΟΚ

Ἠταν ῆ απεγνωομένη παλῆ τῆς 6ασης για τῆν καταχτηση τῆς
ίδεολογίας της, για ούσιαστικές διαδικασίες, Kai ῆ απόφασῆ της να

σταλγούς τοῦ ΠΑΚ. Ἠ κρίση καί ῆ διασπαση τῆς ΠΑΣΠ καί τοῦ ΠΑ-

ΣΟΚ, πού τό συγκλόνισε στῆν κυριολεξὶα, μιας καί αποχώρησαν

διαχωρίσει τῆ θέση της μπρός στόν κατήφορο τοῦ ΠΑΣΟΚ σέ έναν

T6 ΠΑΣΟΚ ἧταν πανω αΠ’ ὅλα μια προσπαθεια τῆς αστικῆς Πολι-

Aa'I'Kd ἐπιπλα δουλεμένα μέ τό χέρι
Παραὸοσιακα - Προσαρμοσμένα
Στό μαγαζί τους στῆν Πλακα, Προέκταση τῆς

, ὁδοῦ Βουλῆς, 6 Κώστας καί ῆυΡένα Καιτατζῆ
δουλεύουν τό Παραδοσιακό AAIKO ΕΠΙΠΛΟ, μ’
ένα τρόπο αύθεντικό καί μοναδικό a’ ὁλόκληρη
τῆν Ἀθήνα.
.
Καναπέδες, κασέλες, τραπεζαρίες, κρεὸατοκα-

μαρες, μπασια, μιντέρια σέ έκπλῆκτικές Ποικιλίες λα’ίκῶν σχεδίων (σκυριανα,

μετσοὸίτικα,

Πηλίου, Ὕδρας κλπ.)
”Επιπλα καί διακοσμητικα (φωτιοτικα, κεραμικα,
ύφαντα), Πού δίνουν νέα α’ίσθηση στό σπίτι καί
σέ τιμές Προσιτές για τα νέα ζευγαρια.

ΑΜΟΡΓοΣ; ΚΟΔΡΟΥ 3 (ΠΛΑΚΑ).
Σας Περιμένουμε
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απότούςΠιόαΠαραδεκτους κομματικούςμηχανισμούς.

ΑινιοΡι-οΣ; κοὲζὲζέ (πΛΑκΑ) Tn)‘.

.

ΥΠΟΘΕΣΗ
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
«Ἀνακοινοῡμεν ὅτι σήμερον (χθές) 3οήν Μαρτίου καί ὥραν 4.15 πρωϊνήν έξετελέσθησαν οἱ καταδικασθέντες εἰς θάνατον ἐπί κατασκοπεία
ὑπό τοῦ Τακτικαῦ Στρατοδικείου Ἀθηνῶν Μπελαγιαννης. Ἀργύριἁὸης, Καλούμενος καί Μπάτσης εἰς τόν συνήθη τόπον έκτελέσεων,
Γουδί, τηρηθεισῶν ὅλων τῶν νομίμων διατυπώσεων», («Νέα». 31—3-

Μ’ αὐτή T77 λακωνική ἀνακοίνωση ἔγινε ἀπό ἐπίσημης πλευρᾶς γνωστή
ἡ ἐκτέλεση τοῦ Μπελογιάννη καί τῶν τριῶν ἄλλων συντρόφων του, ἀπό
τίς ἐφημερίδες, στίς 31 τοῦ Μάρτη, πρίν 25 ἀκριόῶς χρόνια... 9777777677καμε καί φέτος τόν Μπελογιάννη. Τιμήσαμε τή μνήμη τοῦ ἥρωα. Μερικοί
θυμήθηκαν καί ’τούς ἄλλους ἐκτελεσμένους πού πληρώσειν τό ἴὸιο τίμημα
(τή ζωή τουςΙ), ἀνεξάρτητα με’ τό πῶς στάθηκε 6 καθένας στή ίκη. Καί
τίποτα παραπάνω...
Ο Σέ μιά ἐποχή, ὅμως, πού μερικά πράγματα ἀρχιζουν νά λέγονται μέ
τό ἀληθινό τους ὄνομα ΚΑΙ ἀπό τούς φορεῖς τῆς ἐξουσίας μήπως 6639535 καί 77 «753665077 Μπελογιάννη» νά τοποθετηθεῖ 0T6 σωστά της

πλαίσια, νά ἀποκαλυφθεῖ ὅλο τό «πολιτικό παρασκήνια» ἀπό τά ἴὸια τά
«ἐπίσημα πρόσωπα» τῆς ὑπόθεσης,·
’Ἡὸη, μιά «συγγενής ὑπόθεση», ἀναγνωρίστηκε, σχεὸόν ἐπίσημα, σάν
σκευωρία.- 77 «753665077 τῶν ἀεροπόρων». 0 Παναγιώτης Κανελλόπουλος
ἔγραψε στό «ΒΗΜΑ» ὅτι «θεωρεῖ καί τίς (5ύο ἀποφάσεις τῶν ὰικαστη-

ρίων πεπλανημένες» καιμαζί μέ τόν Γεῶργιο Μαῦρο συμφωνουι ὅτι ὅλοι
οἱ ἀεροπόροι ἠταν ἀθῶοι καί πρέπει νά ἀποκατασταθουν.. . Βέόαια,
μεταξύ τῶν ὁυό ὑποθέσεων ὑπάρχει μιά οὐσιαστική διαφορά.- στήῗν «ὑπόθεση τῶν ἀεροπόρων» ὁεν ὑπῆρχε κανένας κομμουνιστής. Καί εἰναι πιό
εὔκολα νά ζητᾶς - ἔστω μετά 25 χρόνιαί - ἀποκατάσταση τῶν μή κομμουνιστῶν ἀεροπόρων, 3696 T77 μετά θάνατο ὁικαιωση μερικῶν γνωστῶν
κομμουνιστῶν. Αὐτή, ὅμως, 77. .«ἔλλειψη»
.
στάθηκε ἀφορμή νά συναεθοῦν οἱ ὁυό ὑποθέσεις- πέρα ἀπό τόν κοινό στόχο πού γενικότερα εἶχαν.ἔχει ἀποδειχθεῖ, 376, 6T7 6 Μπάτσης ἑκτελέστηκε, ὅχι μόνο για παραὸειγματισμό (νά τρομοκρατηθεῖ 77 ἀστική τάξη, καί εἱὸικότερα οἱ νέοι ἐπιστήμονες), ἀλλά καί γιατί ἀρνήθηκε νά γίνει ὁ συνὸετικός κρίκος ἀνάμεσα
στίς ὁυό ὑποθέσεις, ὅπως τοῦ ζητοῦσαν οἱ ἀρχές - ἀκόμα καί τή μέρα τῆς
ἐκτέλεσης]
Ο Πότε, λοιπόν, 66 μάθουμε ὅλη τήν ἀλήθεια γιά τήν «ὑπόθεση Μπελογιάννη».
Σέ τελευταία ἀνάλυση, πέρα ἀπό τή «στημένη» ὁιαὸικασιά καί τό γε·
717776 πολιτικά κλίμα, ἐκεῖνο τό πρωί τοῦ Μάρτη, τό ἑπίοημο κράτος ὀέν
τήρησε οὔτε τούς τύπους· ἑκτέλεσε τους 4 κομμουνιστές «15.779006» Ἠταν

ΣΗΜΕΡΑ τσυλάχιστο, εἶναι ξεκαθαρισμένο ὅτι ὁ Μπελογιάννης καί οἱ σύντροφοί του έκτελέστηκαν στα πλαίσια
τῆς διαμάχης πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς
ήγεσίας. Στό στράτευμα κυριαρχοῦσε 6
ΙΔΕΑ, Στήν πολιτική ζωή, τό «κέντρα».
Πιό πάνω ὅρισκόταν τό Παλατι καί ὅλο
τό πλέγμα τοῦ μεγάλου ὀργανωμένου
κεφαλαίου. Καί ἀκόμα πιό πάνω αἱ
Ἀμερικανοί - τα μεγαλα ἀφεντικά. “Ο
στρατός κέρδισε, τό «κέντρα» έχασε καί τήν έξουσία, για να τήν ξαναπάρει
μετα 11 χρόνια για λίγα, μ’ ὅλα τά γνω0T6 έπακόλουθα..
OI έκλαγές τῆς 5 τοῦ Μάρτη 1950 —Voi
πρῶτες μετα τόν ἐμφύλια, μέ συμμετοχή
29 κομμάτων καί 3.000 ὑποψηφίων, ἀπό
τό Μανιαδακη καί τόν Κστζιᾱ μέχρι
τόν... Παγκαλο - στάθηκαν ἀποφασιστικός παραγονταςῑ ὁ λαός έδωσε μόνο
38,4% στή δεξιά, 9,7% στήν ἀριστερά
καί 44,3% 0T6 κέντρα, πού μέχρι τό N0—
έμ6ρη τοῦ ’52 κρατησε - μέ διάφορα
σχήματα - τήν ἐξουσία. Κιέἶναι χαρα-

κτηριστικό ὅτι λίγες μέρες μετα τήν προκήρυξη τῶν πρώτων αὐτῶν έκλογῶν ἀπό
τόν Τζών Θεοτόκη (Γεναρης), ὁ ΙΔΙΞΑ
αποφασίζει καί ΕΠΙΣΗΜΑ - σέ σύσκεψη «25 περίπου δρώντων μελῶν του»
— να «ἀναλαὸη δρᾶσιν»; «ἔπρεπε νά
καταὸληθῆ πᾶσα προσπάθεια διά τήν
αναὸιοργανωσίν του καί ἀποκατάστασιν
της κανονικῆς λειτουργίας τοῦ μηχανισμοῡ του, ὅστις εἶχε διαταραχθῆ έπαι-”

προθέσεως», μιά καί οἱ ἐκτελέσεις ἔγιναν ΤΕΛΕΙΩΣ ἀντίθετα ἀπ’ ὅ, T7

σθητῶς κατα τήν διάρκειαν τοῦ πολέμου
κατα, τῶν καμμουνιστοσυμμοριτῶν»,
ὅπως ἀποκαλύπτει στό πολύτιμα καί
δυσεύρετα σήμερα ὂιὸλίο του «T6 δρᾶμα
τῆς Ἑλλάδος» ὁ ΙΔΕΑτης στρατηγός
Καραγιαννης. Ἀκόμα, δυό μέρες πρίν
ἀπό τίς έκλογές, ἀποφασίζεται ὅτι 6
Παπαγος θα φέρει τόν τίτλο τοῦ ἀρχι-,
στράτηγσυ καί σέ καιρό εἰρήνης, θα ἔχει
T6 προὸαδισμα σέ τελετές, θά διατηρεῖ
ἰσόὸια «στρατιωτικό οἷκο» τριμελῆ κ.λπ.
ΑΠΟ αύτές τίς έκλογές τοῦ Μάρτη,
φανηκε κι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο Θόι ρυθμίζονταν ἀπό δῶ καί πέρα τα πολιτικά
πράγματα τῆς χώραςῑ 6 6ασιλιὰς έδωσε
0T6 Βενιζέλο (23/3) τήν έντολή σχηματισμου κυὸέρνήοης, παρ ὅλα πού τή «65δήλωμένη» εἰχαν (μέ 80 ὅσυλευτές) 6

ἔλεγε 77 ἑπίσημη ἀνακοίνωση.’ «ΜΗ τηρηθεισῶν ὅλων τῶν νομιμων 670wπώσεων»η Ἐκείνη πείστηκε, πῆγε σέ ὁικηγόρους, ἀλλά ξαφνικά χάθηκε,
γιά νά 695657~ μετά ἀπό καιρό στό μακρινό Ναϊρόμπι] Τό κλίμα τῆς ἑποχῆς ὁέν σήκωνε τέτοια... Μήπως σηκώνει σήμερα,-

ὅδομὰδα μετα (31/3) 6 Βενιζέλος πληροφορήθηκε ἀπό τό δελτίο τύπου τῆς
ἀιιι-’ρικανικης πρεσὸείας τήν παραίτησή

μιά «ἀπαγωγή» ἀπό τίς φυλακες Καλλιθέας (πού ἔγιιε ὕστερα ἀπό 7776

«μυστική» στρατιωτική «ἐπιχείρηση») καί μιά πάράνομη ἐκτέλεση ἀφοῡ
έγινε πρίν ἀπό τήν ἀνατολή τοῦ ἥλιου — μέ τό φῶς τῶν προόολέων τῶν
στρατιωτικῶν αὐτοκινήτωνί...
Ο Λίγο μετά τίς ἐκτελέω-ις, ὸιῃιοσιογράφοι, ὕστερα από ἐπίμονες ἀναζητήσεις, ὄρῆκαν κάπου στήν Πάρνηθα τή χήρα τοῦ Μπάτση. Καί τήν
ἔπεισαν νά ὑποόάλει 77777717077 «κατ’ αγνωστων» γιά «ἀνθρωποκτονια ἐκ

Πλαστήρας

καί

ὁ

Παπανδρέου.

Μια
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>

του,’καί 0 Πλαστήρας έγινε 391001730179—

,‘{0;!...
Σ’ AYTO T0 κλίμα. τόν Ἰούνιο. 0 Νίκος Μπελαγιάννης. ξεκινᾶ ἀπό τό Βουκουρέστι καί μέσω Παρισιο-ῡ-Ρώμης
φτάνει, μέ ψεύτικα χαρτιά, στήν Ἀθήνα.
μέ σκοπό νά ἀνασυντάξει τίς κσμματικές

ὀργανώσεις, νά θάλει μιά τάξη καί 66σικά νά ἀνακαλύψει ποῦ ὀφείλονταν τά
ἀπανωτά χτυπήματα πού δέχονταν ἀπό
τήν ἀσφάλεια τό κόμμα - ἄν «κάπου ψηλά» ὑπῆρχε χαφιές, ὅπως ἔλεγε ὁ Ζαχαριάδης. ἴΗταν μιά ἀντιφατική ἀποστολή.

Πλαπούτα (πάροδος Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας) άνυποψίαστος. Ἐκεῖ τόν περίμενε ἡ Ἀσφάλειαι.. Μέχρι σήμερα δέν
ξεκαθάρίστηκε τελείως ἂν περίμενε έκεῖνον ἤ «κάποιον κομμουνιστή». γενικά.

ΣΤΟ διάστημα πού μεσολάὸησε μέχρι
τή δίκη του, ἓγιναν μερικά σημαδιακά
γεγονότω
Ο Δημιουργήθηκε τόν Ἰούνιο ὁ πρώτος «ἰσχυρός» σταθμός τῆς ΣΙΑ στήν
Ἑλλάδα, μέ ἐπικεφαλῆς τόν «Τόμ» K6ραμπεσίνη (πού διαπρέπει ἀκόμα) καί
συνδέθηκε στενά μέ τήν ΚΥΓΙ - δημιουργία τοῦ Παπάγου (1949).
Ο Παραιτήθηκε (17-8—50) 6 Πλαστήρας καταγγέλλοντας ἀσυμφωνία μέ τούς
Βενιζέλο - Παπανδρέου γιά τά «μέτρα
είρηνεύσεως» καί προλαὸαίνοντας «φάγωμα» ἀπό τούς Ἀμερικανούς.’ Πρωθυπουργός ξανάγινε ὁ Βενιζέλος ᾎΖΙΧΒ).
Ο Ἔρχεται 0 Τζών Πιουριφόυ - ἀπό

μέσα στό ἀνάλογα κλίμα πού εἶχε δημιουργηθεῖ ἀμέσως μετά τόν έμφύλιο, ὅταν
ὁ Ζαχαριάδης 6ε6αίωνε ὅτι ὁ ΔΣΙΞ «δέν
κατάθεσε τά ὅπλα, παρά μονάχα τά
. έθεσε παρά πόδα» (16-10-49), ἐνῶ ταυτόχρονα δίνονταν στό ἐσωτερικό ἡ μάχη
γιά τή νομιμότητα καί τήν έκπροσώπηση
στίς έκλογές.
O Εἶναι ὁ μήνας πού ’ ἕνα γεγονός
τίς πιό χαρακτηριστικές περιπτώσεις
συγκλονίζει τόν κόσμο καί ἐγκαινιάζει
πρεσόευτῆ «προστάτιδος δυνάμεως» ,μιά «ἐποχή» — τοῦ «ψυχροῦ πολέμου>>ῑ 0
πού μόλις πατησε τό πόδι του δήλωσε
πόλεμος τῆς Κορέας.
”
ΣΤΗΝ Ἀθήνα. οἱ Ἀμερικανοί στρέρ ’ξεκάθαραῑ «Πρίν ἀπό τόν πόλεμο τῆς
Κορέας καλή ἧταν μιά κυὸέρνηση τῆς
φανται πρός τόν Παπάγσῑ τόν Ἰούλιο.
κεντροαριστερᾶς. Τώρα χρειάζεται μιά
φεύγοντας ὁ Βάν Φλήτ, «συμὸουλεύει»
κυθέρνηοη τῆς κεντροδεξιᾶς σάν τή σητά Ἀνάκτοραῑ «μόνο μία κυὸέρνηση i730
τόν Παπάγο θα σώσει τήν κατασταση...»
μερινή (ΣΣ; τοῦ Βενιζέλου). Ἐλπίζω νά
μή χρειασθεῐ μία κυὸέρνηση τῆς δεξιᾶςέ»
ΕΝΑ έξάμηνο μετά τόν έρχαμό του, 0
Μπελογιάννης πιάνεται (20-12-50) καΟ Μπαίνουν οἱ ὅασεις για τήν εἴσοδό
μας 0T0 NATO. ’
θώς μπαίνει σέ μιά «γιάφκα» τῆς ὁδοῦ
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Ἕνα μοναὸικό ντοκουμέντο.’ ἡ τελευταία φωτογραφία τοῦ Νίκου Μπελογιάννη στό ὅουνό. Στήν πρώτη σειρά
(δεύτερος ἀπό ἀριστερά) ὁ Ἠλίας
Παπαὸημητρίου (Λιάκος), ἐπιτελάρχης τῆς Δέκατης Μεραρχίας, πλάι ὁ
Νίκος Θεοχαρόπουλος (Σκοτίὸας),
ὁιοικητής τῆς μεραρχίας, καί ὁίπλα,
μέ σταυρωμένα χέρια, ὁ Νίκος Μπελογιάννης, πολιτικός ἐπίτροπος τῆς
μεραρχίας. Τή φωτογραφιά μᾶς τήν
ἔστειλε ὁ Ἀχιλλέας Παπαϊωάνου (67οικητής τῆς 103ης Ἐπιλαρχίας τοῦ
ΔΣΕ), ἀπό τά Σκόπια τῆς Γιουγκοσλαὸιάς, ὅπου ζεῖ σήμερα σάν πολιτικός πρόσφυγας.

O Παραιτεῐται ὁ Παπάγος ἀπό τήν
ἀρχιστρατήγία (28/3/51) καί «προκαλεῖ»
τό πρῶτο μεταπολεμικό «πραξικόπημα»
- τό γνωστό κίνημα τοῦ ΙΔΕΑ - πού
«πνίγεται» ἀπό τόν ἰ’διο τό στρατηγό
(καί κουκουλώνεται ἀπό τήν κυὸέρνηση), ἀλλά δίνει τήν εὐχέρεια στούς στρατιωτικούς νά δραστηριοποιηθσῦν «πολιτικά» καί στόν Παπάγο νά πολιτευτεῖ
στίς έκλογές. πού ανακοινώνουν οἱ...

Ἀμερίκανοί (30/7/51) γιά τίς 9/9!
0 Δημιουργεῐται ἡ ΕΔΑ (2-8-51) σάν
πολιτικός συνασπισμός 4 ἀρχικά μκομμάτων; τοῦ Σοσιαλιστικοῠ (Ι. Πασσαλίδης),
τοῦ

Δημοκρατικοῦ

Συναγερμοῦ

(Δ.

Μαργιόλης), τῶν Ἀριστερῶν Φιλελευθέρων (E. Μάντακας) καί τοῦ Δημοκρατικοῡ Ριζοσπαστικοῦ Κόμματος,(Μ. Κύρκος). Λίγο μετά προστίθεται καί ἡ
Ἕνωση
Δημοκρατικῶν
Ἀριστερῶν
(Ἀλκ. Λοὺλης - ὁ Σοφιανόπουλος εἶχε
έκεῖνες τίς μέρες πεθάνει). Οἱ έντσνες πιέσεις τοῦ Ζαχαριάδη νά περιληφθοῦν
στούς συνδυασμούς οἰ Μπελογιάννης καί
Πλουμπίδης (παράνομος ἀκόμα) δέν
καρπσφαρσυν.
OI ΕΚΛΟΓΕΣ τοῦ Σεπτέμόρη κρύ6ουν μιά έκπληξηῑ ὁ «Ἑλληνικός Συναγερμός» τοῦ Παπαγου έρχεται δεύτερος
(36,53%). T0 «κέντρα» (ΕΠΕΚ - Φιλελεύθεροι) συγκεντρώνει 42,4% καί ἡ
ΕΔΑ 1'0,57%. Ὁ Πλαστήρας γίνεται
πάλι πρωθυπουργός (27/10), ἀλλά

«ἰσχυρός ἀνήρ» εἶναι ὁ Βενιζέλος (ἀντιπρόεὸρος καί ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν).
O Δέκα μέρες μετά τίς έκλογές, κι ἐνῶ
ουνεχίζονται οἱ διαπραγματεύσεις γιά τό
σχηματισμό κυόέρνησης, ἀρχίζει -στό
Ἔκτακτο Στρατοδικεῖο Ἀθηνῶν ἡ δίκη
τοῦ Μπελογιάννη καί άλλων 92 προσώπων1 Κατηγορία; παράόαση τοῦ Α.Ν.
509/47. '0 έκὸιασμός τοῦ ΙΔΕΑ εἶναι
φανερός. (Στή σύνθεση τοῦ δικαστηρίου
μετέχει καί ὁ Γ. Παπαδόπουλσς, πού ἀπό
τίς ἐρωτήσεις πού κάνει δείχνει ὅτι «ξεχωρίζει» - ἀπό τότε.Ι Ἡ κυόέρνηση ἀπο-

ξικόπημα». Ὀ Παπάγος περιοδεύει στήν

ἐπαρχία. H νίκη του στίς έπόμενες έκλογές εἶναι σίγουρη - οἱ Αμερικανοί τό
λέγε φανερά. Μόνο πού χρειάζονται λίγο

ἀκόμα τόν Πλαστήρα - νά ἀναλάόει αὐτός, ό δημοκράτης. τίς ἐκτελέσας]
ΣΤΙΣ 1611 μεταφέρεται ἀπό τήν Κέρκυρα ὅπου εἰχε σταλεῐ μετά τήν κατα-

Βενιζέλος

(ἀντιπ ,ε

Ἐξωτερικῶν), Γ.

ειχαν καί οἱ· .
ος

καιίυ.

(ἕιςξῑ) ο-

νισμοῦ) A. Παπασπυ
οσύνης), Κ. Ρέντης ( Ἐσωτερικῶν), I. Μι-

χαήλ (Παιδείας), Χρ. Εὐελπίδης (Οἰκονομικῶν), Σ. Παπαπολίτης (Ἐμποομηχανίας), F. Μπουρὸάρας (Συγκοινωνιῶν), Σ. Ἀλαμανῆς (Γεωργίας),

ναι τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Δ. Πα-

κεντρῶος, τύπος συνιστᾶ ἤ προὸλέπει

ναύαρχος Ἀλ. Σακελλαρίου, καλεῖ τόν
πρόεδρο τοῦ στραταδικείου Α. Σταυρόπουλο, ἀντισυνταγματάρχη, στό γραφεῖα
του. Ἐκεῖνος παίρνει μαζί του καί τούς
ἄλλους στραταδίκες(1), καί ἀρνεῖται νά
ὑπακούσει στήν κυόέρνηση. «Εἶμαι πρό_ θυμσς νά αὑτοκτονήσω διά νά σᾶς δώσω
τήν λύσιν πού θέλετε», λέει μέ μελοδραματικό ὕφος (ἀργότερα τόν μιμήθηκε ὁ...
Βαρδουλάκης - δυό φορέςέ) καί σπεύδει
- μόλις φεύγει ἀπό τό ὑπουργικό γραφεῖα - νά ἀναφέρει τά συμόάντα σέ συντάκτη τοῦ «Ἐθνικοῦ Κήρυκα»1 Δημσσι-

διάλυση τῆς ΕΔΑ. («Νά τεθεῖ ἐκτός νό-

ματήσει τή δίκη...
O Στίς 13 τοῦ Νοέμόρη, ἡ Ἀσφάλεια
ἀνακοινώνει μιά εἴδηση-ὂόμὸαῑ πιάστηκαν δυό ἀσὺρματοι κομμουνιστῶν - ἐνας
στή Γλυφάδα κι ἕνας στήν ΚαλλιθέωὉ
χειριστής τοῦ δευτέρου N. Βαόούδης αὐτοκτόγησε, ὅπως κι ἡ γυναίκα του λίγα
μετα...

ρες της ἐκτέλεσης,

ρίου), Γ. Ἀθανασιάὸης-Νόὸας (Βι-

πασπύραυ. Ὁ ὑπουργός Ἐθν. Ἀμύνης,

εύονται, ὅλαί Τίποτα δέν μπορεῖ νά στα-

.

Στήν κυὸέρνηση Πλρστηραῖζμε-

δίκη του σέ θάνατο, ό Μπελογιάννης καί

ἀνακρίνεται γιά τούς ἀσυρμάτους. Στόχος εἶναι ἡ ΕΔΑ. 'O ἀμερικανός ἐπιτετραμένος Γιόστ ζητα (712) πληροφορίες
ἀπό τόν Ρέντη για τίς σχέσεις ΕΔΑ καί
συλληφθέντων, ἐνῶ ὁ δεξιός, ἀλλά καί ὁ

φασίζει νά διακόψει τή δίκη. Ἠ ἰδέα εἶ-

ι - /

σταματήσουν οἱ ἀνακρίσεις γιά τό««πρα-

μου»1). Md καί ό ἰ’διος ὁ ”Ατσεσον, οτή

συζήτηση τῆς ἐπιτροπῆς ἐξωτερικῶν
ὑποθέσεων τῆς ἀμερικάνικης Γερουσίας,
γιά τήν εἴσοδο τῆς Ἑλλάδας στό NATO.
ἐκφράζει δυσφορία γιά τήν ὑπαρξη τῆς
ΕΔΑ1 Ἀκόμα, δυσαρέσκεια ἐκδηλώνεται καί ἀπό στελέχη τῶν Φιλελευθέρωνι
μέσα στήν κυὸέρνηση, ἐνῶ κυκλοφοροῦν
φῆμες ή γράφονται «πληροφορίες» γιά
σχέση ΕΠΕΚ-κσμμουνιστῶν ποῦ δῆθεν

«δγῆκε» ἀπό τίς ἀνακρίσεις. Χαρακτῆριστικό; στίς 711 ἀναγγέλλεται ἡ ἀντικατάσταση τοῦ ταξίαρχου Νικολόπουλου
ἀπό τή διεύθυνση τῆς Εἰδικῆς Ὑπηρέσίας Πληροφσριῶν Στρατοῦ. Οἱ Ἀμερικανοί διαφωνοῦν - τόν «θεωροῦν ἀναντικατάστατο». Ἠ ἀντικατάσταση ματαιώνεται - ὁ Νικολόπουλος θά εἶναι. ὁ

6ασικός μάρτυρας στή νέα δίκη, τοῦ
Μπελογιάννη...

KAI’ ὅταν ἡ κυόέρνηση ἐπιμένει στά
OI συλλήψεις εἶχαν ἀρχίσει νωρίτερα
μέτρα εἰρηνεὺσεως, ἡ Οὐάσιγκτον ἀναγ(23/10 πιάστηκε ὁ Μπάτσης) καί ὁλαγέλλει τήν περικοπή τῆς όαήθειας κατά
κληρώθηκαν, μέχρι τό Γεναρη. Ἕτσι, ἡ
τό 1/3!
ἀπόφαση τοῦ στρατσδικείου ὅγαίνει στίς “
ΜΕΣΑ o‘ αὑτό τό κλίμα ἀρχίζει στίς
1611 1, κάτω ἀπό τό «κλίμα τῶν ἀσυρμά1512 ἡ δεύτερη δίκη τοῦ Μπελογιάννη
των». Καί στέλνει στό ἀπόσπασμα τόν
καί 28 συντρόφων του. Η κατηγορία,
Μπελογιάννη κι ἀλλα 11 πρόσωπα.Ι Ὁ
ταύτη τή φορά, εῖναι παράόαση τοῦ N.
ἸΔΕΑ έχει κερδίσει. Ἀλλά ἡ κυόέρνηση
375 «περί κατασκοπείας» (ένας νόμος
παίρνει τή ρεόάνςῑ ὁ Πλαστήρας, τήν
πού στέλνει πιό... εὔκολα στό ἀπόσπαἑπομένη τῆς ἀπόφασης, 6ε6αιώνει ὅτι «ὁ
σμα ἀπό τόν AN. 509 — καί πού διατηΜπελογιάννης καί οἱ μετ’ αὐτοῦ καταδιρήθηκε ἀπό τότε) καί δικαστήρια τό Α’
κασθέντες σέ θάνατο δέν πρόκειται νά
Διαρκές ’ Στρατοδικεῖο Ἀθηνῶν. 'H
ἐκτελεσθοῦν». Ξεχνᾶ, ὅμως, τήν ἐκκρεποινή τοῦ θανάτου πλανιέται πάνω ἀπό
μότητα τῆς «ὑπόθεσης των ἀσυρμάτων»
τό δικαστήρια. Καί στίς 1 τοῦ Μάρτη ’κ
Καί ἀγνοεῖ ὅτι εῖχαν ἐντοπισθεῖ ἀπό τό
όγαίνει ἡ ἀπόφαση; 8 σέ θάνατο, μέ
1 1950, ἀλλά ὃγῆκαν τήν κατάλληλη στιπρῶτο τόν Μπελογιάννη.
γμή. ”Οπως ἀγνοεῖ δτι μιά ἀσήμαντη καί
Ο Τίς μέρες τῆς δίκης ὁ Βενιζέλος ·
κατασκευασμένη ἱστορία, στήν Ἀέροποπῆγε στή Λισαὸόνα νά συζητήσει γιά τό
ρία, ἐξελίσσεται σέ «τεράστια ὑπόθεση>>ῑ
ΝΑΤΟ...
ένας ἀνακριτής μέ περίσσιες ἱκανότητες
MIA ὅδομάδα μετά (813) ὁ Πλαστήρας
καί ἀνάλογη έθνικοφροσύνη έχει ἀναλαδεδαιώνει τούς πολιτικούς συντάκτες
6ει τίς ἀνακρίσεις ἀπό τό Γεναρη τοῦ
πώς «ὅσα εἶναι πρωθυπουργός ἐκτελέ1952. Λέγεται Μητσᾶκας...
σεις δέν γίνονται», ἀλλά τήν άλλη μέρα
O ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ χρόνος άρχίζει μέ
παθαίνει ἡμιπληγία καί ἀντικαθίσταται
τήν ὑπογραφή τοῦ νέου Συντάγματος
ἀπό τό Βενιζέλο. Τήν ἴδια ἐποχή έχει
ἀπό τό 6ασιλιά (ψηφίστηκε 21- 22112)
ἀρχίσει μιά παρέλαση ἀμερικανῶν ἐπικαί ἐνῶ τό κλίμα συνεχῶς γίνεται πιό
σήμων, μέ ἀποκορύφωμα τήν ἐπίσκεψη
ὄαρύ, οἱ Ἀμερικάνοι ἐπεμόαίνουν ἀνοιτοῦ στρατηγοῦ Ἀιζενχάουερ στίς 613. Οἱ
χτά για νά ματαιώσουν π. χ. μιά πολιτική
παρομοιάοεις μέ τόν Παπάγο δέν λείσυζήτηση στή Βουλή (2711) γιατί...<«δέν
πουν. Καί μιά φιλελεύθερη ἐφημερίδα
συμφέρει τόν τόποὶ» Ὁ ΙΔΕΑ ζητάει νά
γράφει χαρακτηριστικότατα ὅτι «ἡ ἀμε-

Φ. Ζαΐμης (Κοιν. Προνοίας), Ν.
Κρασαδάκης (Ἐμπ. Ναυτιλίας), Γρ.
Κασιμάτης (Ἐργασίας), Α.μ Σπαῆς
(Γεν. Διοικητής Β. Ἑλλάδος), Ι. Ζίγδης, Γ. Βαρόούτης (ἄνευ χαρτοφυλακίου) καί σάν ὑφυπουργοί οἱ Α.
Ἰωσήφ (παρά τῶ πρωθυπουργῶ), E.
Ἀὄέρωφ (Ἐξωτερικῶν), Π. Πολυχρονίδης (Ἐμπορίου), F. Γρηγορίου
(Οἰκονομικῶν) καί I. Παπαδάκης
(Συγκοινωνιῶν). Ὁ Θ. Χαόίνης (Δ. ,

”Εργων) εἶχε παραιτηθεῑ στίς 1913
καί ὁ κ. Ἀ. Σακελλαρίου (Ἐθν.
Ἀμύνης) τήν παραμονή τῶν ἐκτελέσεων
Ο Στρατοδίκες στήν πρώτη δίκη
(19/10/51 μέχρι 16111) ἠταν οι
Ανδρ. Σταυρό ιτουλος, ἀντισυνταγματάρχης

Στρατιωτικῆς

Δικαιοσύνης

(πρόεδρος), οἱ ταγματάρχες F. Παπαδόπουλος, Ν. Κομιανός, Γ. Κοράκης καί ὁ λοχαγός Θ. Κυριακόπουλος

ῠ(μέλη). Βασιλικός Ἐπίτρσπος ἧταν ὁ
ταγματάρχης Ἀπ. Καρκατζῆς καί
γραμματέας ὁ ὑπολοχαγός Δ. T0015μας.
O Στρατοδίκες στή δεύτερη δίκη

(15/2/52 μέχρι 1-3) ἧταν οἱ I. Σῖμος,
συνταγματάρχης Στρ. Δικαιοσύνης
(πρόεδρος), συνταγματάρχης B. Kaμαρᾶς, ταγματάρχες Π Ζαχαρόπουλος, X. Κότσαρης καί λοχαγοί I. Μῶρος, I Στυλιανόπουλος (μέλη) Βασι-

λικός Ἐπίτροπος ἠταν ὁ συνταιματάρχηςΚ. Αθανασούλης.
4

70 Στήν ἐκτελεση παραὸρεθήκανε.·
ἀξιωματικοί τῆς ΑΣΔΑΝ-καί

μεταξύ τους ὁ ταξίαρχος Οἰκονομίδης. '0 διοικητής ΕΣΑ ταγματάρχης
Κούρτης καί ὁ ὑποδιοικητής Γλυμῆς,
ὑπολοχαγός. '0 διοικητής τοῦ ,Τμήματος
Μεταγωγῶν
ταγματάρχης
Μπαχτσῆς καί ὁ ὑπασπιστής του. Ὁ
ὑποδιοικητής τοῦ Φρουραρχείου Χωροφυλακῆς. '0 ἀξιωματικός Στρατονομίας B. Ιωαννίδης (,·). '0 ἀντεπίτροπος ταγματάρχης Μπεκιάρης. 0

γραμματέας
του
στρατοδικείου.
ἀνθ1στής Τζουμάκας (η’ Τσούμας,·) '0
ἀνθυπιατρος Εὐαγγελίδης. '0 συνταγματάρχης τῆς ΑΣΔΑΝ (δικαστικοῦ)

Τζαὸέλας. Ὁ ἐφημέριος τῆς Μητροπόλεως Γαόριήλ Ρεὸύθης. Ἐπικεφαλῆς τῶν ἀνδρῶν τοῦ ἑκτελεστικοῦ
ἀποσπάσματος ἧταν ἀνθυπολοχαγός
τῆς ΕΣΑ.

29

-

ρικανική κοινή γνώμη δέν ἐπιθυμεῖ
πλέον πολιτικαύς>>11
ΣΤΙΣ 1413 φτάνει στίς ἐφημερίδες (καί
στα χέρια τῶν ἀρχῶν) 1'] γνωστή ἐπιστολή
τοῦ Νίκου Πλουμπίδη, παρανομου (πού
εἶχε πολλές φαρές συναντηθεῖ μέ τόν
Μπελογιάννη στήν παρανομία - μερικές
φαρές ἔμειναν καί στό ἴδια σπίτι), πού
ἀναλαμὸανε τήν εύθύνη τῆς καθοδήγησης τοῦ ΚΚΕ στήν Ἑλλάδα καί ὑπόσχεται να παρουσιασθεῖ καί να δικαστεῖ ἄν
μετατραποῦν οἱ θανατικές ποινές τῶν 8.

Ὁ Ζαχαριάδης καταγγέλλει σάν πλαστό
τό γράμμα - ἀργότερα θά χαρακτηρίσει
τόν Πλουμπίδη χαφιέ. Τό γράμμα ἔπεσε

στό κενό - ἀπό πλευρᾶς οὐσίας. Μένει ἡ
διαδικασία τοῦ Συμόσυλίαυ Χαρίτων - ὁ
Βενιζέλος δηλώνει (2312) πώς «ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣΧ. θά ἐκτελεστεῖ» καί πώς
«εἰναι σ’ αὐτό σύμφωνος καί ὁ (ἀρρωστσς) Πλαστήρας»,
ΣΤΙΣ 25 Μαρτίου ὁ 6ασιλιας ζητάει
ἀπό τόν ὑπσυργό Δικαιοσύνης Δ. Πα

πασπύρου νά συγκληθεῖ τό Συμόούλιο
Χαρίτων - «ἡ ὑπόθεσις νά φθαση εἰς ἕνα
τέρμα»,
ΣΤΙΣ 2812 δημιουργεῖται μια «τεχνητή
κρίση» στή Βουλή ἀπό μια ἐπιστολή καί
ό «Ἑλληνικός Συναγερμός» ἀποχωρεῖ,
Γιατί; 'O ὃσυλευτής του K. Παπαγεωργίου δημοσίευσε σέ ἐφημερίδα μιά ἐπιστολή στήν ὁποία ἀποκαλοῦσε τόν
ὑπουργό Ἐθν. Ἀμύνης «ἐξωμότη»,
ἐπειδή σέ μια διαταγή του «συκοφαντοῦσε τόν στρατάρχη Παπάγο». Ὁ Σακελλαρίσυ δέχτηκε τήν ὕπαρξη αὐτῆς τῆς
ἐμπιστευτικής διαταγῆς καί τή διαὸασε
στή Βουλῆ. Ἔλεγες
«Ἡ ἀπό τετραμήνου ἀρξαμένη συκοφαντική ἀπό τσῦ τύπου ἐκστρατεία κατά
τοῦ στρατεύματος, ἐπιταθεῖσα ἀπό τοῦ
δήματος τῆς Βουλῆς ἀπό στόματος τοῦ
οτρατάρχου Παπάγου, ἑπηρέασε τμῆμα
τῆς Καινῆς Γνώμης. Κατά τήν αὐριανήν
παρέλασιν επ εὐκαιρια τῆς Ἐθνικῆς

ι

Ἐορτῆς, εἶναι ἐπάναγκες ὅπως πᾶς φορολογούμενος

πολίτης

διαπιστώση

ἐκἸ

κανοί πιέζσυνς νά γίνουν ὁπωσδήποτε οἱ
ἐκτελέσεις.
ΣΤΙΣ 29, Σάὸὂατο, τό πρωί τό Συμ6ούλισ Χαρίτων ἀπόρριψε 4 αἰτήσεις

(Μπελογιάννης, Μπατσης, Ἀργυριαδης,
Καλούμενος) καί ἐκανε ὃεκτές άλλες 4
(”Ελλη Ἰωαννίδου, Τακης Λαζαρίδης,

Μιλτ. Μπισμπιάνος, Χαρ. Τουλιᾱτος).
Ἀμέσως μετά, στίς 10 π.μ., συγκαλεῖται
στό σπίτι τοῦ Πλαστήρα «μίνι» ὑπουρ-

γικό συμόούλια μέ πρωτοὸουλία τοῦ
ὑπαυργοῡ Δικαιοσύνης. Παίρνουν μέρος
οἱ Πλαστήρας, Βενιζέλος, Παπασπύρου,
Γ. Καρταλης (ὑπουργός Συντονισμοῦ),
Σ. Παπαπολίτης (Ἐμπορίου) καί K. Ρέντης (Δημ. Ταξεως), Ἀποφασίστηκε να
παει ὁ Παπασπύρου στα Ἀνάκτορα καί
ἐκτός ἀπό τή γραπτή πρόταση για χάρη
να ἐξαντλήσει κάθε προσπαθεια για νά
πείσει τόν Παῦλο. Ἐτοιμαστηκε, μαλιστα, καί χωριστή πρωθυπουργική ἐκκληση.
O Πρόταση πού έγινε νά συνοδεύεται
ἡ αἴτηση μέ παραίτηση τῆς κυόέρνησης
(σέ περίπτωση ἀπόρριψης) ἀπορρίφτηκε,
τελικά, παμψηφεί; δέν ἤθελαν να παραδεχτοῦν ὅτι έτσι κι ἀλλιῶς ἡ κυὸέρνηση
δέν στέκσνταν...
O ΒΑΣΙΛΙΑΣ δέχτηκε διαστικα, τό.
μεσημέρι, τόν ὑπουργό, γιατί θα πήγαινε
ὅόλτα μέ τή Φρειδερίκη στή Χαλκίδαί
Γύρισαν στίς 7 καί στίς 8 έφτασε στό
ὑπουργεῖο ἡ δικογραφία μέ ἀπορριπτική
ἀπόφαση. Ὁ Παῦλος πρασυπόγραφε τή
θανατική καταδίκη..
ΑΠΟ τό σημεῖο αὑτό πολλα περίέργα
- καί μερικα παράνομα - συμ6αίνουνῑ
O Στα ὑπαυργεῖα Ἀμύνης καί Δικαιοσύνης οἱ ὑπουργοί περιμένουν - 8 ἡ

ὥρα τό ὃραδυί... 'H δικογραφία ἀπό τό
Δικαιοσύνης παει στό Ἀμύνηςκαί ἀπό
κεῖ στόν Βασιλικό Ἐπίτραπο Κ. Ἀθανασούλη. Αὐτός κινητοποιεῖ τούς παντες. Στίς 9.20 στήν ΑΣΔΑΝ ὂρίσκονταις.
ὁ στρατιωτικός διοικητής ἀντιστράτηγος
Ἰωάννου, ὁ πρόεδρος τοῦ στρατοδικείου
συνταγματάρχης Σῖμος, ὁ διοικητής τοῦ
Τμήματος
Μεταγωγῶν
ταγματάρχης
Μπαχτσῆς, ὁ διευθυντής Δικαστικοῦ τῆς
ΑΣΔΑΝ συνταγματάρχης Τζαὸέλας, ὁ...
r. διευθυντής συνταγματάρχης Περσύλιας, ὁ ἀντεπίτροπος τα(ματαρχης Μπεκιάρης καί.. «πολλοί ἀξιωματικοί» ὅπως γράφτηκε τότε. H κινητοποίηση

τῶν πραγμάτων τό μέγεθος καί τό ἀντεθνικόν τῆς ἑπιχειρηθείσης συκοφαντίας.
Τῆς παρούσης νά λάόόυν γνῶσιν ἅπαντες οἱ ἡγήτορες καί νά γίνη ἐπιμελής
ἀνάπτυξις μέχρι καί τοῦ τελευταίου
ὁπλίτου».
ο
OI ὃσυλευτές τοῦ ΕΣ. ·ἀρνοῦνται ἀρχῑζει.
παρα τίς ἐξηγήσεις - νά παραμείνουν.
Ἀμέσως nerd γίνεται ὑπσυργικό συμ- ·
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ἀγνοοῦσε 1’— ’έτσι
ὅούλιο, ὁ Σακελλαρίου ὑπαὸαλλλει
τουλάχιστο λένε ὅλοι - τή στρατιωτική
παραίτηση καί τό «ὅλον θέμα» μένει για
αὐτή «ἐπιχείρηση». Οἱ ἐφημερίδες ἐγρα-’
τή Δευτέρα 31/3.
φαν ὅτι «ἀποκλείεται να γίνουν πρό τῆς
0 Ἔχει προηγηθεῖ ἐπίσκεψη τοῦ ΒεΔευτέρας οἱ ἐκτελέσεις», καί αὑτό προνιζέλσυ στόν Πιουριφόυ καί στα Ἀναέρχονταν ἀπό κυ6ερνητική πηγή. Ἠ πιό
κταρα...
,κοντινή πρός τήν κυὸέρνηοη ἐφημερίδα,
ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ἡ παγκόσμια κινηπού διευθύνονταν ἀπό τόν ἀδελφό τοῦ
τοπσίηση για τή σωτηρία τοῦ ΜπελοΣ. Παπαπολίτη, καθηγητή Νίκο Παπαγιάννη καί τῶν συντρόφων του ἐχει ἀποπαλίτη (δουλευτή τῆς ΕΔΗΚ σήμερα),
κορυφωθεῐῑ οἱ προοδευτικοί ἄνθρωποι
ἀγνοοῦσε τήν κινητοποίηση, πού γνώρισ’ ὅλα τόν κόσμο ζητᾶνε να μή χυθεῖ
ζαν ὅμως αλλες ἐφημερίδες, ὅπως π. χ. 1']
ἄλλο αἷμα. Στήν Ἀθήναόμως οἱ Ἀμερι«Καθημερινή» καί· ἡ << Ακρόπαλη>>1 Ὁ
30/

Δ. Παπασπύρου κοιμόταν σέ ξενοδοχεῖο

τῆς Κηφισιας καί στό μοναδικό >δημοσι’σγράφο πού τόν ἐπισκέφτηκε - μετά rd
μεσανυχτα - τοῦ εἰπε ἀπορημένας; «Θα
ἤμαυνα ἐδῶ, μέ τίς πιτζαμες, ἄν ἐπρόκειτο να γίνουν ἀπόψε ἐκτελέσειςῃχΟἱ

φυλακές Καλλιθέας ἧταν ἥσυχες '— τό“
ἰ’διο καί τό τοπικό ἀστυνομικό τμῆμα,
Καί ΔΕΝ θα ὑπῆρχαν αὑτόπτες
μάρτυρες· δημοσιογράφαι, dv τυχαῖα τό
αυτοκίνητο δύο συντακτῶν, διαφορετικῶν

ἐφημερίδων,

καθώς

έφευγε,

δέν

έπεφτε πάνω στή φάλαγγα τῶν στρατιωτικῶν αὑτοκινήτων που κατευθύνονταν
πρός τίς φυλακές1 ἶΗταν 2.15. Σέ μιά
ὥρα περίπου ἡ φαλαγγαδιέσχιζε τούς
δρόμους τῆς Ἀθήνας - κατευθύνονταν
πρός τή «Σωτηρία». Μπρσστα, πήγαινε
τό αὑτοκίνητο μέ τά μέλη τοῦ ἐκτελεστι-“κού ἀποσπάσματος. Πίσω 1'] κλαύόα μέ
τούς μελλοθανατους. Μετα, τρία τζίπ,
ὕστερα τρία φορτηγά (μέ στρατιῶτες,
ΕΣΑτζῆδες καί χωροφύλακες) καί τέλος
ένα ἀστυνομικό αὐτοκίνητο.
Ἡ ἐκτέλεση έγινε στίς 4.11 μέ μοναδικούς «μαρτυρες» τούς πολιτικούς κρατούμενους πού νοσηλεύονταν στή «Σωτηρία» καί ξύπνησαν ἀπό τό θόρυόα.
(ΕΦΤΑ ’μῆνες μετά οἰ Ἀμερικάνοι ἐξαναγκαζαν τόν Πλαστήρα σ’ ἐκλογές πού
ἐφεραν τόν Παπαγο οτήν ἐξουσία - καί
τή δεξιά μέχρι τό 1963).
ΣΤΙΣ ἐφημερίδες τῆς 31/3, μαζί μέ τό
ρεπορτόιζ τῆς ἐκτέλεσης δημοσιεύθηκε
καί ἡ ἐξῆς «εἴδηση», μέ τίτλο «ΣΕΙΡΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΑΣ»;

«Εἰς ἀπάντησιν τῶν συνεχιζομένων
ὑπό τῶν ραδιοφωνικῶν σταθμῶν τοῦ σιδηροῦ παραπετάσματος σχολίων διά τάς
γενομένας έκτελέσεις, ἀνεκοινοῦτο ἁρμοδίως ὅτι κατά τό τελευταῖον τρίμηνον
ἐξετελέσθησαν εἰς τήν Ἀλὸανίαν ὁ Κότσι.
Τζότζε, εἰς τήν Οὐγγαρίαν ὁ N. Ράιτς,
εἰς τήν Βουλγαρίαν οἱ Βλαδίμηρος Ἰὄάνωφ, Κ. Τσέκοόιτς, ἡ M. Κρίσιτς, ὁ Νάτσε Ροῦσεφ, ὁ Ἰὅάν Κυριλῶφ, 0' B. Κυρηνώφ καί ὁ Χρῑστος Χρίστωφ, εἰς τήν
Σ. ”Ενωσιν ὁ N. Διλάκωφ καί 0' Π. Σεράτσεφ. Ἐπίσης, ὑπό τοῦ -Στρατοδικειόυ
Βουκουρεστίου κατεδικάσθησαν καί ἐξ·
ετελέσθησαν πρό μηνός οἱ M. Ρουμανέσκο, M. Μπογιάνκο, Γιῶργο Μπισκονίετς καί-Α. Λίτσο, τῶν ὁποίων ἐδημεύθησαν, αἱ περιουσίαι».

ΣΗΜ.· Τό σημείωμα αὐτά·
l) Στηρίχτηκε σε’ ὁημοσιεύματα τῆς
ἐποχῆς, στῆν ἁφήγηση ἑνός δημοσιογράφου πού ἔζησε ἀπό πολύ κοντά
τά γεγονότα καί στό ὅιὸλιό τοῦ Πότη
Παρασκευόπουλου «Ποιός σκότωσε
τόν Μπελογιάννη», ἐκδ. «Ἰστορία καί
Πολιτική», Ἀθήνα 1976.
2) Γράφτηκε τήν περασμένη Κυριακή - πρίν, δηλαδή, ὁημοσιευτοῦν τά
ἀφιερωματα στό «Ριζοσπάστη» (Τρίτη) καί στήν «Αύγή» (Τετάρτη), πού
ἀνανγέλθηκαν.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Πανεπιστημίου 44 τηλ. 3248346
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ΠΟΙΟΙ παρσυσιαζονται τελευταῖα ένθερμοι συμπαραστατεῖς σέ ὅσους εἶχαν
τήν ατυχία vd δοῦν διαλυμένο τό γαμο τους καί νά ύπερασπίζονται μέ ασίγαστο πάθος τό δίκιο τους έναντιόν τοῦ ἄνδρα ἥ τῆς γυναίκας πού ἐγκατέλειΨαν τό σπίτι καί πού ζητοῦν vd μην έπιτραπεῖ νά τούς δοθει· διαζύγιο,· Oi
ἄγαμοι ἰερωμένοι]
ΚΑΙ ὅσοι μέν θεωροῦνται αδικημένοι, έξηγεῖται vd χρησιμοποιοῦν ὅλα τα
μέσα. Ἀλλά οῖ ἰερωμένοι συμπαραστατες ἐπιτρέπεται vd φθανουν, ὅχι μόνο
σέ ῦπερὸολές, ἀλλά σέ φανατισμούς καί αντιδικίες, μέ αναληθῆ ἐπιχειρηματα, έκὸιαστικές απειλές, καί μάλιστα νά μιλοῦν αύτοί για κινδύνους dnd τη’ν
ἐφαρμογή «αὐτομάτου» χωρισμοῦ ἀνδρογύνων (πού ὅμως δέ δίδεται διαζυγιο αύτόματα, αλλά ύστερα dnd δίκη, ὅπως καί στίς ἅλλες περιπτώσεις πού
όρίζουν oi νόμοι καί πού τούς ἔχουν παραδεχθει· ol éKKAncnachol)' ένῶ οἰ
ἴδιοι ὲφαρμόζουν καί παραδέχονται αδιαμαρτύρητα τό κυριολεκτικα αύτόματο δισζύγιο για τούς ἑαυτούς τους]

ΠΩΣ αύτό,· Ἰδού.·

«μιᾶς

γυναικός
ἄνδρας»
_I

_

·

TO 6υζαντινό κράτος διέταξέ· όταν έγγαμοι κληρικοί αναδειχθοῦν σέ έπισκόπους, να χωρίσουν τή σύζυγό τους καί vd τή στεΙλουν μάλιστα σέ μονασιήρι ἄλλης ἐπισκοπῆς] Μιά συνοδική διάταξη έπικύρωσε τό Νόμα. Md ὴ Ἐκκλησία η παλια αντέδρασε, καί ὥς τόν 11 αΙώνα έχομε τίμιους ανδρες έπισκόπαυς, πού δέν ἔπραξαν αύτό τόάνσσιούργημα, Στό έλληνικό κράτος, για
vd συνεχιστει· ανεμπόδιστα ὴ Ἰουστίνεια διάταξη, έγιναν εΙσηγήσεις, πού ἐξ·
ακολουθεῖ vd γίνονται πρόθυμα δεκτές dnd τούς πολιτικούς, καί ἀποκλείονται ἐντελῶς από τήν αρχιεροσῦνη οἱ έγγσμοι. Μέ τίς διατάξεις νόμων του
(τώρα τό ἴδια Θα περιέχει καί ὸ Καταστατικός Χαρτης πού έτοιμαζεται vd Ψηφιστεῖ) για vd ἐκλέγονται μόνο από κατάλογο ἀγάμων]
ΧΩΡΙΣ vd αναφερθαῦμε στην α’λλη περίπτωση, τῆς παραδοχῆς μέ προθυμία ‘
τοῦ «μεταθετοῦ» dnd μητρόπολη σέ μητρόπολη, πού ἰσχυρίζονται οἰ μητροπολίτες ὅτι τήν «νυμφεύονταιί Στή μικρή μελέτη πού ακολουθεῖ (ανωνύμου,
πού για προσωπικούς του λόγους δέ θέλει ναπαρουσιαστεῖ, αλλά πού υἱοθετοῦμε τίς απόψεις του καί ανάλαθαίνουμε τήν πᾶσαν εύθύνη), ἀναλύονται τά
πράγματα καί γίνεται έξιστόρηση τοῦ πῶς έπιὸληθηκαν τά παράλογα καί
ανίερα. Ὀ κόσμος ὸ Πολύς δέν τά ξέρει. Πρέπει vd τά μάθει. Καί καλοῦνται οἱ
α’ρμόδιοι τῆς Πολιτείας vd διορθώσουν από τήν πλευρά τους τό κακό.’ vd διαγράψουν τη διάταξη για έκλογίμους αγαμους. Αύτό φτάνει (ὀ τρώσας καί ἰάσεται) πρός τό παρόν,
MA καί οἱ έκκλησιαστικοί vd προσέξουν, νά κατανοήσουν, καί ὅσα γίνεται
πιό γρηγορα νά αλλάξουν τακτική. Να αρχίσαυν νά ἐκλέγουν καί έγγαμους
καί μάλιστα μέ προσόντα τυπικα ὅμοια μέ τούς ἀγάμους, καί ούσισστικα,
ὅπως λένε τά Ιερά μσς κείμενα καί ἠ ἀρχαία ”Ιερή μσς Παραδοση. 'H ἠθικότατη καί κοινωνικότατη]
,
O ΛΑΟΣ διαφωτισμένος καί ξυπνός πρέπει να έπιὸάλει τίς σωστές λύσεις
‘0 πρωτοπρεσθύτερος Γεώργιος ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΣ ὸ θόρυθος καί μεγάλη ῆ ἀναστατωση ἀνάμεσα στῆν
ὑπεύθυνα Βουλευόμενη Πολιτεία καί στῆν έπίσημα ἀντιστρατευόμενη Διαικοῦσα Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἀφαρμῆ τῆς διαμαχης;
Τό κατατεθειμένο για να ψηφιστεῑ στῆ Βουλῆ σχέδιο νόμου, πού
«θαφτίστηκε» ώς««αύτόματο διαζύγιο». Ἠ Πολιτεία τό μεθοδεύει
χωρίς να ἀγνοεῖ καί τῆ γνώμη τῆς Ἰ Συνόδου. Γραφω ἀφορμῆ γιατί
ῆ 6αθύτερη αἰτία τῆς διαμάχης φρονῶ πώς εἶναι καί προέρχεται

ἀπό μια θεμελιακῆ ἀντίθεση. Τήν ἀντίθεση τοῦ «καλαγερικοῦ»
πνεύματος κατα τοῦ κοινωνικοῦ... 'O. καλόγερας στόν κόσμο, ῶς
έξαίρεση τοῦ κοινωνικοῦ όργανισμαῦ, έκφραζει; έστω καί θεωρητικα, έναν ίδιόρρυθμο τρόπο ζωῆς. Αύτῆ τῆ μοναδιαστατη νοοτροπία, πού έπιχειροῦν έπί αἰῶνες νάτῆν έπιθαλουν στα κοινωνικό
σύνολο...
Παίρνοντας ἀφορμή κι έγώ ἀπ’ τῆν έπίκαιρη διαμάχη θα ζητήσω
ἀπό σας, Ιφίλαι ἀναγνῶστες, προκαταθολικα τῆν άνοχῆ σας... Θα
σας Παραυσιασω μέ συντομία; Γιατί εἶναι ΑΦΥΣΙΚΟ καί ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΓΟ στῆ ζωή αύτῆ να παραμένει ΙΣΟΒΙΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ἀπ’ τῆ
ζωῆ καί τό.γαμο α έπίσκοπαᾳὍλα, ὅσα θά άκολουθῆσουν, θα
έκφραστοῦν χωρίς φόθο ῆ πάθος καί χωρίς τα κίνητρα μου να
ύπακρύπταυν ίδιοτελεῑς σκοπούς. Εἶναι ἀπόψεις ένός Χριστιανοῦ Ὀρθαδόξαυ, πού μαζί μέ Πολλούς ἀλλους προσμένουν καποιο E0πνημα στούς διοικοῦντος τα τῆς Ἑκκλησίας μας. Αύτῆ ῆ ασέληνη
καί Παγερῆ νύχτα, Πού έχει ἀΠλωθεῑ στα τῆς Ἐκκλησίας, καιρός
εἶναι νά πάρει τέλος.

Ἡ Δημιουργία

δραστηριότητα. ”ΙΞτσι ύποθίθαζαν τό ρόλο καί τῆ σημασία τοῦ γε-

νετῆσιου ένστίκτου στίς λειτουργίες τῆς ἀναπαραγωγῆς. ’Ὀλαι
γνωρίζουν σ’ῆμερα πώς τό γενετῆσιο ένστικτο καί ὅλες oi συναι-

σθηματικές δυνάμεις πού συνδέονται μ’ αύτό, ἀποτελοῦν θεμελιακῆ ύφῆ τῆς ἀνθρώπινης πρασωπικότητας. 'H γνώση αλλωστε

τοῦ ανθρώπου δέ γίνεται δυνατή χωρίς να λάθει κανείς ὑπ’ ὅψη τῆ
σεξουαλικῆ του έξέλιξη καί ’διαφοραποίηση (docfeur Etienne de
Greef -— «Medecine et Sexualité». Editions Spes, Paris 1948).
Σέ μια σκηνῆ ένός φίλμ, πού ἀπεικονίζεται ῆ Δημιουργία, έμφανίζεται ό Ἀδαμ, Πρίν ἀκόμη γίνει ῆ Εϋα, ΝΑ ΚΑΘΡΕΠΤΙΖΕΤΑΙ στῆ
λίμνη. Τό Πρόσωπό του μένει χωρίς σύσπαση, χωρίς καμιά ψυχολογικῆ αντίδραοη, ΠΕΤΡΙΝΟ. ‘H σκηνῆ εἶναι πολύ μελετημένη. 'O
Ἀδάμ μόνος EINAI TIi'IOTA. Μόνος κανείς δέν -θρίσκει τόν έαυτό
του. Τό ««αύ καλόν εἶναι τόν ἄνθρωπον μόνον», εἶναι μια θαυμάσια
πρατασηΙ...

Τό sexus. λοιπόν, εἶναι ένα θέμα πού έχει συνάφεια μέ τα Βαθύτερα στρώματα τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Μέ τίς ρίζες τῆς ζωῆς καί
κανει να αφυΠνίζεται καί ῆ συνείδηση1 'A110 τό φύλα στῆ συνείδηση.·να ῆ ἀνθρωπολαγικῆ πορεία τοῦ sexusi... Αὺτό εἶναι ῆ σεξουα-

λικότητα; Μία δύναμη πού ἀγκολιαζει όλόκληρη τῆν ἀνθρώπινη
ϋπαρξη καί πού δέν εἶναι δυνατόν να ΑΠΟΜΟΝΩΣΟΥΜΕ ἀπό τῆ
'H ἀΠοτυχία ῆ ἰσόθια αρνηση συμμετοχῆς στό γενετῆσιο κύκλο
δέ μεταφραζεται μέ μια αποψη απλῶς δυσαρεστη ῆ ἀρνητική. Τείνει να έκδιώξει, κατα τρόπο Περισσότερα ῆ λιγότερο πλήρη καί
διαρκῆ, ὅλες ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ (ἀκόμη καί τοῦ ΑΓΙΟΥ), καί καθετι Πσύ

μοιαζει μέ ἀξία. Μέ αῦτό έννοαῦμε τα Πραγματα στα όΠαῖα ύπο”Ἀς αρχίσουμε ἀπ’ τῆν πλάση τοῦ ἈνθρώΠαυ; '0 ”Ανθρωπος,
κατα τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ, εἶναι ένα ὅν ἀκέραιον, ἀνδρόγυνον (φυσιολογία - ψυχαλαγία), λογικόν καί ἀπό στοιχεῖα κατασκευασμένο.

Καί μοναχα ῶς ύπαρξη α’ ὅλα της τό Πλῆρωμα (ἀνδρόγυνον) εἶναι
αγνό καί Παραμένει συνετό καί ναρμαλ. Ὠς ϋπαρξη σεξουαλικα
διασπασμένη (άρσενικό - θηλυκό), πού νά περιέχεται στό μισα του
μόνα, εἶναι καταδικασμένη στῆ δυσαρμονία, στῆν παθολογικῆ έλEn, καί σέ τάση ἀνικανοπαίητη.
Μετά τό Προπαταρικό αμάρτημα ῆ σεξουαλικῆ ένέργεια, ῶς

ὑποσυνείδητη κατασταση, ασκει στόν ανθρωπο πρασανατολιστικῆ
έλξη καί απώθηση. Πιεζόμενη στόν«έσω» ανθρωπο γίνεται έπικίνδυνη, παρα τόν θρησκευτικό έξευγενισμό σέ σκοπούς προσφοράς

καί θυσίας. Ἠ πρώτη μας προσπαθεια εἶναι νά τῆν έξυψώσουμε
(γάμος), χωρίς νά τῆν καταστρέψουμε. Εἶναι θεθαιωμένα ἀπ’ τῆν
ίατρικῆ έΠιστῆμη (ψυχανάλυση) καί τῆν ψυχαλαγία τοῦ θαθους
(Γισύγκ), ὅτι ῆ ένέργεια τοῦ φύλου ἀπωθούμενη στό ύπασυνείδητο ἀνενέργητη πραπαρασκευάζετι τῆν έκδίκησῆ της. Μέ ’ένα
σταθερό θρασμό ψυχῆς, έξαπολύει τίς νευρώσεις. Σ’ αὑτό ὁ Freud
ἕχει δίκιο, αν καί δέν συλλαμθανει τό μεταφυσικό καί θρησκευτικό
θαθος τοῦ προθλῆματος.

Ὁ ναρκισσισμός
'O ἀνδρας - ναρκισσας δένἸ ἀγαΠα Παρα τόν έαυτό του καί εἶναι
ἀνίκανος να έξέλθει ἀΠό τό έγώ του καί να φαντασθεῑ ῆ ἀκόμη να
διακρίνει τόν αλλο (λ.χ. ὁ αγαμος έπίσκοπος συνῆθως ναρκισσεύεται τό έγώ του, έκφραζόμενο μέ τό ἀξίωμα). Καταντοῦν ι’·ιολλές
φαρές συναισθηματικα καί γενικά στό θυμικό τους ΑΝΩΡΙΜΟΙ...
Στῆν ἀκραία μορφή, ὁ ναρκισσισμός εἶναι δυνατό να όδηγῆσει στῆ
μόνωση, σέ μια μόνωση κάποτε νοσηρῆ. Πνίγεται μέσα σέ μιά μόνωση, πού δέ γεμίζει Παρα μέ τῆν ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ (Joseph Folliet).

τασσόμαστε χωρίς ώφελιμιστικό ύπολογισμό... Πραγματι, αί συναι-

σθηματικές άξίες, oi αἰσθητικές ἀξίες, oi κοινωνικές ἀξίες ἀκόμη,
γίνονται πραγματικές, αύθεντικές, χαρη στῆν προσωπικῆ έμπειρία.
Τό ατομα ξαναθρίσκει τότε στόν έαυτό του ψυχικές καταστάσεις,
πού αναγνωρίζει,τέλος, ὅτι έχαυν τό νόημα τῆς αύθεντικότητας,
τό νόημα τοῦ ἀληθινοῦ καί, Πολύ συχνά, Η ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ, ῆ μέχρι
τότε θεωρητική, στό Ἀληθινό, στό ”Ωραῑα, καί στίς ῘΑξίες, ΓΙΝΕΤΑΙ
ΖΩΝΤΑΝΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΗΤΗ.

Μια διαθεση αφιέρωσης, πού δέν αφαρα τό ἀγαπώμενσ πρόσωπα, ἀλλα προκαλεῖ ένα εἶδος ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ ME TON ΚΟΣΜΟ,
ἀκτινοθολεῖ πρός τό σύμπαν. ”Ολα συμ6αίναυν σαν καποια καλασύνη, καποια έμπιστασύνη στα πράγματα, να παραμένει γύρω ἀπ’

τό ατομο. Σαν να ἀπαμακρύνεται απ“ αὑτό Η ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ, ὅλα γίνονται καί παραμένουν εύνοϊκα...

Ἀλλα καί ό Μπερντιαγεφ ὑπογραμμίζειῑ ««Τό νόημα καί ό σκοπός
τῆς ένωσης ἀνάμεσα στόν ἀνδρα καί τῆ γυναίκα δέν πρέπει νά
αναζηταται στῆ διαιῶνιση τοῦ ε’ίδους, αϋτε στῆν καινωνικῆ σημασία, ἀλλα στῆ φύση τῆς ανθρώπινης πρασωπικότητας, στῆν προσ’ παθεια ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ, στόν ΠΟΘΟ τῆς AIQNIOTHTAZ» (Μπερντιαγεφ - «'0 προορισμός τοῦ ἀνθρώπουη).

'H σαρκα ὑπόκειται στούς θείους νόμους ὅπως καί τό πνεῦμα.
”Εχει τίς ἀνάγκες καί τα δικαιώματά της. Εἶναι καθαγιασμένη, ὅπως
καί τό πνεῦμα, «'H ἀντίθεση Πνεῦμα -, σάρκα εἶναι σφάλμα», γραφει δι Ν. Berdiaeff. «T0 σῶμα εἶναι ἀνυπόστατον μέρος τῆς ανθρώΠινης Προσωτιικότηταςυ. 'O ίδιος ό Χριστός, ὅταν ἀναφέρεται στῆν
ένωση δύο ἀνθρωπίνων ὅντων, όμιλεῑ Περί αὑτῶν ὅτι γίνονται«μία

σάρξ». Δέν λέγει ὅτι γίνονται ένα πνεῦ.μ..α
EE αλλου ό Joseph Folliet τανίζει;««Η ἀνθρωπότης θα ζήσει μέ
τα ’ένστικτα καί μέ τό σῶμα. Νά έλέγχει κανείς τό ένστικταν, εἶναι

ἀξιον τοῦ ἀνθρώπου. Να θέλει νά τό ΑΓΝΟΕΙ εἶναι ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΝ»
(«Adam καί Eva» — Lyon 1965). ’0 Πασκαλ μας μαθαίνει ’τῆν ἀρχή
καί τό τέλος τῆς ”ιστορίαςῑ 'O ανθρωπος δέν εἶναι ««οϋτε ΑΓΓΕΛΟΣ
αῦτε ΚΤΗΝΟΣ». Καί ««ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ KANEI TON ΑΓΓΕΛΟ...

Σημασία τῆς σεξσυαλικότητας
Για νά όλοκληρώσει τόν ”Ανθρωπα ό Θεός ««ανδρα καί γυναῖκα

έποίησεν αύτούς»... Ἐπομένως τό sexus δέν εἶναι κατι πού μπορεῖ
κανείς να δεχθεῑ ῆ νά ἀρνηθεῑ. Πέραν τοῦ ὅτι εἶναι ὅργανα ἀναπαραγωγῆς. εἶναι ἀκόμη μιά1σχυρῆ, δημιουργικῆ δύναμη. Ἐπηρεαζει
ζωτικά σχεδόν ὅλα τα πεδία τῆς ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς στῆν
ἀτομικῆ καί διαπροσωπικῆ ἀνάπτυξη («Sex and Religion today».
έ. α. Ἀρ. Ἀστιιώτη - «H ΣΕΞ. ΣΦΑΙΡΑ καί ΝΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»).
'H γυναῖκα έγινε για νά συμπληρώνει τόν ἀνδρα, 0 ἀνδρας γιά νά
συμπληρώνει τῆ γυναῖκα (ἀναταμικά, θιολογικα, συναισθηματικα,

ψυχικα καί πνευματικά). Κάθε φορά πού δέν έπιτυγχανεται ῆ ΕΝΟΤΗΤΑ, ῆ Πλῆρης ένότητα τῶν δύο φύλων (αρσενικαῦ- θηλυκοῦ)
για όλάκερη τῆ ζωῆ αύτῆ, τό sexus εὑρίσκεται EEO ΑΠΟ TON KYKAO ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ...
”Εχει περάσει ό καιρός πού oi Περισσότεροι ἀνθρωπαι (ἀκόμη καί
αἰκαλλιεργημένοι), έσύγχυζαν τό σεξουαλισμό μέ τῆ σεξουαλικῆ

KANEI TO KTHNOZ!...»» (ὅπερ, ”έδει, δεῖξαι).
'H V. Firth φρονεῖ ὅτι πρέπει νά ἀντιμετωπίζουμε τό sexus, ὅχι
ἀπό τῆν αποψη πώς εἶναι κακό, αϋτε Πώς εἶναι κοινό, ἀλλα ἀπό τῆν
αποψη, τῆς ἱερότητας του. Ὠς έκφραση τῆς θείας δύναμης δια μέσου τοῦ σώματός μας. Αύτῆ ῆ σεξαυαλικῆ δύναμη, ὅταν χρησιμοποιεῑται όρθα, έχει πνευματική σημασία. ’Ὀταν χρησιμοποιεῑται
κακῶς, γίνεται διαφθορά καί ὅταν ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ῆ ΠΕΡΙΦΡΟNEITAI φέρνει ψυχατῐνευματικῆ αναστατωση καί έμπλοκές θιαίων
ψυχολογικῶν ἀνασταλῶν -— έκτονώσεων...

Ὁ ὅγαμσς ἐπίσκοπος
'O αγαμος έπίσκοπος ἀπό τό κύκλωμα ««εεχυε-έρως-ἀγάπη»
έχει τῆν ἀῦταΠατη-ψευδαίσθηση ὅτι χειρίζεται ταῦτα καί έλέγχει
ημέ μια ἀφηρημένη, άπρόσωπη, δῆθεν ἀνιδιοτελῆ έκφραση προσφορας - ἀφιερώσεως του στό ...θωμό τῆς Ἀγαπης τοῦ Χριστοῦ.
Καί αύτῆ ῆ δῆθεν προσφορά, χωρίς ἀντίκρυσμα έργων... 'H μονα33

χικο - ασκητικῆ συμπεριφορα τοῦ ἀγάμου ἐπισκόπου, έναντι τῶν
ἀνθρώπων καί τῶν ὀδυνῶν του, μάς δείχνει συχνά μια ξηρότητα
τῶν ῆθικῶν πηγῶν τῆς ζωῆς, μιά ἀνεξῆγητη σκληρότητα τῆς καρ-

διάς... Ἑτσι ό δῆθεν ἀσκητισμός μέσα στόν κόσμο, σέ ὅσα μέτρο
μπορεῖ νά θιωθεῖ (;) γίνεται ένας έπικίνδυνος δρόμος, ἐ’να δίκοπα

μαχαίρι. Μπορεῖ νά φονεύσει έκεῖνο πού ανομαζαυμε φυσικῆ καί
ανθρωπιστικῆ συμπάθεια... "E101 ῆ ξηρῆ σαν πέτρα ψυχή ταυ
παραμένει μέ τῆν ΑΥΤΟΚΑΤΑΔΙΚΗ της, χωρίς νά γνωρίσει ποτέ τῆ
γλυκύτητα τῆς συμπόνιας καί τῆς ἀγάπης. Καταντά v0 θρίσκει -

καί συνηθίζει 0' 0010 — ὅτι εἶναι τακτικά πραγμα τό να πασχουν oi
αμαρτωλοί. "011 εἶναι ἀξίαι τῶν Παθηματων των, καί πῶς τό πάθημα
γι· αὺτούς εἶναι Eva ἀγαθό. Ταῦτος ὅμως ό συλλογισμός εἶναι ’ένα
ῆθικό σόφισμα, 1100 μέ τῆ συνδρομῆ του 0 φαρισαῖκός χριστιανισμός ύπολαγίζει να δικαιωθεῑ...
'O ψευδαασκητισμός τοῦ ἀγαμαυ έπισκόπου, ἀντί να θεωρεῖται
ῶς μέσον, ἀναστηλώνεται ώς αύτοσκοπὸς τῆς ζωῆς ταυ. Προκαλεῖ

ἀναπόφευκτο έπανασταση στό ύποσυνείδητα καί ἀντιφάσεις στό
συνειδητό, καί τελικά καταντα να μεταμορφώνεται σέ φαρισαῖσμό
καί νομικότητα. ‘H με’ταφυσικῆ του διαλαλεῖ τό ἀπρόσιτα καί μαλιστα τόν ΚΙΝΔΥΝΟ τῆς ΑΓΑΠΗΣ. Μέ ἀλλα λόγια έρχεται σέ ρῆξη μέ

τίς πηγές τῆς χριστιανικῆς πίστεως...
Για να κατακτῆσουμε τῆ θαθύτερη ἀλῆθεια τῆς ζωῆς όφείλουμε
να ένναῆσαυμε ὅτι MONO EKEINOZ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΖΕΤΑΙ,
καί ὅχι έκεῖνας πού ἀπαιτεῖ Kai λαμθανει, εναι προορισμένας να
γνωρίσει μια ίκανοποίηση. Τό θετικό μυστῆριο κρύθεται στῆιι ἀγαπη, ίκανῆ να θυσιαζεται, να δίδει, να δημιουργεῖ (ἀνδραγυνσ-,τέκνα)... 'H ῆθικῆ τῆς δημιουργίας στῆν πληρότητα της εἶναι ῆθικῆ
τῆς αίώνιας νεότηταςί... Ἀντιπρασωπεύει τῆν ἀνῶτερη καί τῆν
ῶριμότερη μορφή τῆς ἠθικῆς συνείδησης. 'H ύψηλῆ δύναμη τῆς
δημιουργίας συνδέεται μέ τῆν παρθενῑα τῆς ψυχῆς; ξκοποί - στόχαι ύψηλοί, ίδανικα, εἶναι’ έκεῖνα πού έξαγνίζουν καί ἀνεθαζουν
τῆν ποιότητα τῆς ψυχῆς. Ἀνεθαζουν δέ τῆν ποιότητα κατα τῆν
πορεία μιάς συνεποῦς καί εἰλικρινοῦς κατακτήσεῶς των. Ἀλλα καί

μετα τῆν κατάκτηση, ὅταν κρατιέται ἀγνῆ ἀπό ῆθικούς Kai ύλικούς
συμθιθασμούς...

Ἀπ’ τούς έγγαμους έπιοκόπους τῆς έποχῆς αύτῆς ἀναφέρω μόνο
τέσσαρες φωστῆρεςἰ θεολογίαςῑ Τόν ἀγιο Γρηγόρια, έπίσκοπα
Νανζιονζοῦ, τοῦ ὁποίου γιός εἶναι ὸ περίφημος αγιος Γρηγόριος ό
Θεολόγος, τόν Τρηγόρια, έπίσκοπα Νύσσης, ἀδελφό τοῦ Μ. Βασιλείου, τόν αγια καί θαυματουργό ΣΠυρίδωνα, ἐπίσκοπα Τρυμηθοῦντος Κύπρου, καί τόν Συνέσιο, έπίσκοπο Πτολεμαίδος.
Προσπαθεια για να έπιθληθεῑ ἡ ἀγαμία στούς έπισκόπους έδειξε
συστηματικα καί έπίμονα ῆ ΠΟΛΙΤΙΚΗ APXH. 'O 0010K0010009
'Iou011v1av09 A' (609 αῖῶν μ.Χ.). M510 ἀπό 150 περίπου χρόνια
μετα τόν Ἰουστινιανό ῆ έν Τραύλλω Σύναδος θεσπίζει κανόνα καί
έπιθαλλει τῆν ἀπαμάκρυνση τῆς συζύγου τοῦ έπισκόπαυ. 'H αἰτιολογία τῆς ἀπόφασης δέν ῆτο ἀπό λόγους δογματικούς ·ῆ ῆθικούς
ἀλλα καθαρά πρακτικούς. Μετα τῆν Πενθέκτη Σύνοδο καί τόν
Λέοντα τόν·Ὶσαυρο ἀναφέρονται έγγαμαι έπίσκοποι μέχρι τόν 120

αἰῶνα, δηλ. μέχρι τῆ Φραγκακρατία. Μετα τῆ Φραγκακρατία μέχρι
καί σήμερα διετηρῆθη ή συνήθεια να ἐκλέγονται καί έγγαμαι, πού
ῆ σύζυγος δέν συγκατοικεῖ, ῆ κληρικαί Πού εὑρίσκονται σέ χηρεία

μέ ῆ χωρίς τέκνα. Χωρίς έπιτυχία Προσπαθησαν (μέσα 19ου αἰῶνα)
ἀγαμοι ἐπίσκοποι να έκδῶσουν συναδικῆ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικαιῗ· Πατριαρχείου, πού v0 ἀπαγορεύεται ῆ έκλογῆ ῶς έπισκόπων,

ὅλων ἐκείνων πού K010 10 παρελθόν έχρηματισαν ύπό νόμιμα καί
εύλογημένο γαμο. K010 10 Πανσρθόδαξο Συνέδριο (Κων1πολη

1923), πρότεινε ῶς ένα ἀπό τά πρός συζῆτηση θέματα; ««Τό έπι,σκοπικόν ἀξίωμα καί ό γαμος». “Η Ἐπιτροπή, πού έμελέτησε τό
ζῆτημα τοῦτο ΠΡΟΤΕΙΝΕ τα ΑΚΟΛΟΥ,ΘΑ; ««Τό Πανορθόδαξον Συνέδριον δύναται θίγον κατ’ ἀρχῆν τό ζῆτημα τοῦτο, να απαφανθῆ
ὅτι ΔΕΝ ΚΩΛΥΕΤΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΣ καί ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΩΣ, ούτε ἀντιθαίνει εἰς τό πνεῦμα τοῦ Εύαγγελίου καί τῆν ἀρχαίαν πράξιν τῆς
Ἑκκλησίας, ὁ ΜΕΤΑ τήν ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΓΑΜΟΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ,

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ...”.
· Ἠ διαχυτη σκέψη, ὅτι δηλαδῆ ῆ κατασταση τῆς ἀγαμίας εἶναι
««ΑΜΩΜΟΣ» ένῶ ῆ κατασταση τοῦ γαμαυ «ENEXEI MONON», ΔΕΝ
EINAI ΟΡΘΟΔΟΞΗ, γιατί έκτός τῶν ἀνωτέρω καί ό ἀπ. Παῦλος (Α’
Τιμ. δ,3) καί ῆ Σύνοδος τῆς Γαγγρας ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΟΣ AIPETIΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑ φρονοῦντες. 'H Ἐκκλησία μσς δέ πολλούς
απ“ τούς έγγαμους λα’ίκούς ῆ κληρικαύς (καί έπισκόπαυς) 0x000κτῆρισεν ῶς ἀγίους...

H οἱκογένεια
Σχετικα έγραψε ό Κομφούκιος; ««Ἐαν τα οἰκογενειακα καθῆκοντα εύ καί καλῶς έκπληροῦνται, δέν εἶναι ἀνάγκη ,να πορεύεται

Oi σημερινοί αγαμσι
έπίσκοποι-μητρσπσλίτες

καπαισς μακρυνῆν όδόν για να προσφέρει τῆν θυσίαν 101.1» .Mé

αύτῆ τῆν αποψη πρέπεικαθε αἰκογένεια να γίνει μία««’κατ οἶκον
ἐκκλησίαι. Γι’ 0010 0 ἀπ Παῦλος όμιλεῖ περί««κα’τ οἶκον έ-κκλη
σιῶν» .'Yn00xe1 έκκλησία στῆν οἱκογένεια, γιατί έδῶ«««τρεῖς eioiv oi
μαρτυροῦντες» 0 Πατέρας, ῆ μητέρα, καί τό παιδί. Ἀλλωστε ὅλη ῆ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ τοῦ Χριστοῦ παίρνει τόν 10110 τῆς οἰκογενείαςῑ ό Θεός
- Πατῆρ, oi ἂνθρωποι τα τέκνα Του, ῆ Ἐκκλησία εἶναι στοργῆ, ῆ
μετάνοια, νασταλγία τοῦ πατρικοῦ o'iKou (ἀσωτος υίός). 'H αμαρτία
ῶςάπομακρυνση ἀπ’ τόν πατρικό οἷκο. Z’ 0010 πρέπει να προστεθεῖ καί ὴ ἀγαπη 100 Ἰ. Χριστοῦ στῆν σίκογενειακῆ ζωῆί...
Εἶναι ἀκόμη γνωστό πῶς ῆ οἱκογένεια ῶς θεσμός ὑπῆρξε ἀρχαιοτέρα καί τῆς πολιτείας καί τῆς θρησκευτικῆς κοινότητας. 'A110

τόν «oiKov» πηγαζει τό γένος, ῆ γενια, ῆ πατρια - πατρίδα κ.ἀ.
'A110 τόν «οἶκον» πηγαζουν τα αίκοναμικα καί ὅ,τι ἀλλο έχει σχέση

μέ τίς κοινωνικές 1'1 διανθρώπινες έπικαινωνίες. Ἀπό τόν «οἶκον»,
ῶς κύτταρο τῆς κοινωνίας καί ῶς πυρῆνας, θλασταίνουν καί ἀνεθαίνουν ποιοτικά καί πολιτιστικα τα προικισμένα μέ έσωτερικα χαρίσματα πρόσωπα για νά ΑΝΕΒΑΣΟΥΝ καί έπηρεασσυν εύεργετικα
τό περιθαλλαν 1009!... Kai ῆ Θεότης δέν εἶναι μονοπρόσωπός. 'O

Θεός - Δημιουργός μσς μέ τῆν «κοινωνία» τῶν τριῶν Προσώπων
(Πατῆρ - Υίός - ”Ἀγιον Πνεῦμα) εἶναι ῆ πηγῆ τῆς Κοινωνίας - Ἀγαπης για τούς ἀνθρώπους. Καί ό ’Ἀνθρωπος ῶς δημιούργημα Του
εἶναι πλασμένος να εἶναι καί ζεῖ κοινωνικό.

Ἀλήθεια εἶναι ὴ ’ίδια ῆ ζωῆ, n00 δέν μπορεῖ Πατέ να μετατραπεῖ
σέ γνώση. "E101 10 μοναχικό ίδανικα, πού έπιχειροῦν oi φορεῖς του
v0 έφαρμόσαυν μέσα στῆν κοινωνία, μοιάζουν μέ έκείνσυς πού
««ΔΕΡΝΟΥΝ TON AEPA» χωρίς ἀποτέλεσμα. Ἐχουν γίνει... ΦΑΙΔΡΟΙ
καί ΚΑΤΑΓΕΛΑΣΤΟΙ έξ αἰτίας τῆς κραυγαλέας ἀντίφασης πού προδίδει ἡ θεωρία ἐπίσημα τοῦ έπισκόπαυ -’ μητροπολίτου καί δ ΤΡΟno: τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς τους. Ζαῦν καί πολιτεύονται κατα τρόπο
σκανδαλιστικό καί προκλητικό ««εύφραινόμενοι καθ’ ῆμέραν λαμπρῶς», μέ ἀνεση καί πολυτέλεια Σουλτανου (μέγαρα - ἐπαύλεις,
χλιδῆ έσωτερικα ἀσυνῆθιστη καί σέ έφοπλιστῆ ῆ μεγαλοθιαμῆχανα, λιμουζίνες διΠλές κά.) καί τα παντα δωρεάν καί ἀφορολόγητα.
Δέν όμιλῶ για τῆ σκανδαλιστικῆ μηνιαία ἀπαζημίωση τῶν (45 50.000) δρχ. φανερα καθώς Kai για τῆν Πρακλητικῆ αρχιερατικῆ
ἀμφίεση, τύπου θυζαντινοῡ αύτοκρατορα. 'H μίτρα μόνο ῆ αύτο-

κραταρικῆ κοστίζει 45.000 δρχ. ’Όλη ῆ ματαιοδοξία παίρνει τό κάλυμμα μιάς ”ιεροτιρεποῦς έμφανίσεως (σταυροὶ καί έγκόλπια χρυσα
καί ἀδαμαντοκόλλητα κ.ἀ.). Τήν ἀπασταλικῆ ΑΠΛΟΤΗΤΑ καί ΠἘΝΙΑ
ἀντικατέστησε ῆ προκλητικῆ Βυζαντινῆ χλιδῆ καί ό τούρκικος ΔΕΣΠΟΤΙΣΜΟΣ (νοοτροπία καί συμπεριφορα φεουδαρχαυ 1'1 1000Kou
μπέη- τσιφλικα). ”E101 oi φορεῖς τοῦ μαναχικοῦ ἰδανικοῦ στῆ θεωρία έρχανται μέ τῆ ζωῆ τους ’σέ ΑΝΤΙΦΑΣΗ. Ἀλλοιώνουν, φθείρουν

Ἀνατρέχοντας ίστορικα Βρίσκὸμε στῆν Π.Δ. ὅλους τούς ἀρχιε-

καίτελικα παραμαρφώνσυν έκεῖνο πού θεωρητικά δέχονται.. Ούτε
μοναχικά ζοῦν, αϋτε καί καινωνικά μέ τῆν πληρότητα έκείνη μιάς
ἰδιαίτερα ύπεύθυνης αἰκογένειας...
Ἐφ’ ὅσον 0 έΠίσκοπσς εὑρίσκεται καί έργαζεται Πνευματικα
ἀνάμεσα σέ κοινωνία ἀνθρώπων, όφείλει να συμπορεύεται μέ τα

ρεῖς να εἶναι έγγαμοι. Κατα τούς χρόνους τσῦ Κυρίου ῶς ἀπόστα-

Ποικίλα προθλῆματα τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, χωρίς να χανει τῆ συνεί-

λοι, πού εἶναι oi Πρῶτοι τῶν έπισκόπων, έδιαλέχτηκαν ἀπό 10v 'I.
X01010 κυρίως έγγαμοι (Πέτρας, Φίλιππος κ.λπ.) ἀλλά καί ἀγαμοι
ὅπως ὁ Ἰωάννης. ’0 ἀπ. Παῦλος καθαρά μιλαει για έγγαμους έπισκόπαυς (Α’ Τιμ. γ, 2). Kai oi ««Διαταγές τῶν Ἀποστόλων». Μέχρι
τόν 4o Kai 50 αἰῶνα στῆν ένιαία Ἐκκλησία μας ούδεμία διάκριση
έγίνετο μεταξύ έγγάμσυ 1'1 ἀγαμου κατα τῆν έκλογῆ τῶν έπισκόΠων. 'O 5ος μάλιστα ««Ἀποστολικός Κανῶν» (3ος ῆ 4ος αίώνας) φανερά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τῆν ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ τῆς ΣΥΖΥΓΟΥ τοῦ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, τιμωρεῖ δέ τῆν ἀπαμάκρυνση μέ ΠΟΙΝΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ...

δηση τοῦ πνευματικοῦ ῆγέτη. Γιά να έχει ὅμως α’ίσθηση τῶν προ6ληματων τοῦ λαοῦ θα Πρέπει ἀπαραίτητα νά έχει προσλαμθανουσες καθημερινα παραστάσεις. Νά γνωρίζει λ.χ. πῶς αρρωσταίνει
σωματικά ῆ ψυχικα 10 παιδί 0' ὅλα τα στάδια τῆς παιδικῆς ἡλικίας.
Να γνωρίζει πῶς γίνεται έφηθος μέχρι να ώριμασει συναισθηματικα καί νοητικά.
'O Ιίδιος 0 ἀγαμας έπίσκοπος,έπειδῆ στερεῖται τῆ σύντροφα τῆς
ζωῆς καί τῆν οἰκογενειακῆ ἀτμόσφαιρα,εύκολα μπορεῖ να μεταπέσει ἀπ’ τῆ θεωρητική ένασχόληση τῶν «πνευματικῶν» στα ««δαιμα-

Ὁ ἐπίσκοπος ἀνα τούς αἰῶνες
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νικα» πράγματα. Ἐφ’ ὅσον τοῦ λείπει ῆ νόμιμη γυναίκα, πού στό

««κασσανδρες» για τόν ««έκτραχηλισμόν» δῆθεν τῆς σημερινῆς οἰ-

πρόσωπα της θαχε τῆν... α“ίσθηση τῆς ζωῆς μέ τῆν καθημερινῆ ψυ-

κογενείας... "E101 όμιλαῦν φανατισμένα καί μέ έμπαθεια ,περί ταῦ
δῆθεν θανασίμου κινδύνου, πού διατρέχει 0 650009 τῆς οἰκογενείας έξ... αἰτίας ταῦ μέλλοντας να ψηφισθεῑ νομοσχεδίου στῆ

χική έπικοινωνία, σιγά - σιγα απογειῶνεται ἀπ’ τῆν πραγματικό-

τητα αύτῆς τῆς ζωῆς. Πλαθει μέσα 100 010 πλασματικῆ εἰκόνα τῶν
ἀπαιτῆσεων, ύποχρεῶσεων καί δικαιωμάτων αύτῆς τῆς ζωῆς. Τοῦ
λείπει τό ύφαδι τῆς ζωῆς καί μένει μετέωρος, έξωγῆινος μαναχα
μέ τό στημόνι τοῦ χρόνου. "E101 napa00v51 01100000000109 05
K065 έπαχῆ καί δραματικός στῆν ἀντίφαση, πού θιῶνει 1'1 01100E11
100...
Για να Πραγματαῦται στ’ ἀλήθεια 1'1 00vax1K11 ζωή χρειαζεται

Βουλῆ τῶν Ἐλλήνων. Καί γεννάται τό εὔλογα έρώτημαῑ Ἐφ’ ὅσον,
01.... κοπτόμεναι για τῆν περιφραύρηση τῆς τιμῆς καί τῆς ἀκεραιότητας τοῦ γάμου ῶς θεσμοῦ, δέν έχαυν «θεμελιώσει» δικῆ τους
οἰκογένεια, πῶς τολμαῦν να αμιλαῦν για ««έκθεμελίωσιν» τῆς oiKo-

y5v5109 0E αἰτίας... τοῦ ««αύτοματαυ»; Στήν καλύτερη περίπτωση
στεροῦνται ἀναλόγου πείρας καί ούσιαστικῆς γνώσεως, στό πῶς
’π.χ. συμφωνοῦν 1'1 διαφωνοῦν τα ἀντρόγυνα καί Ποια ἀπ’ 0010
0110000v να θροῦν τῆ λύση τους 1'1 11010 παρσμέναυν.ἰσό6ια αλυτα.

καταλληλο τόΠο καί ἀτμόσφαιρα (μοναστῆρι). Χρειαζεται καθ’ ὅλα

ζωῆ ασκητικῆ (τροφῆς, ποτοῦ, ύπνου, έργασίας, ἀκαταπαυστης
ἀγρύπνιας ψυχῆς μέ τῆ μυστικῆ 1'1 φανερή προσευχῆ)...
Ἀνθρωπαλογικαί, φυσιολογικοί, κοινωνιολογικαί καί πρακτικαί
λόγοι συνηγοροῦν (μέ τα σημερινα δεδομένα) ύπέρ τοῦ έγγαμου
έπισκόπου - μητραπολίτου χωρίς να ἀποκλείονται καί οἱ έλαχιστοι
««χωροῦντες» στῆν ἀγαμία («01 δυνάμενοι χωρεῖν... χωρείτω»)... E1ναι Παντως ἀπαραδεκτα γιά τῆν έποχῆ μσς 1'1 ««έξαίρεση» νάχει
απλωθεῖ καί να έπικρατεῖ ῶς ἀπόλυτας κανόνας στόν τρίτα 606110

'O 00K1111K010109 Kai 00 ὅλα αγιος ««έν ίεραμοναχοις» Παφναύ1109 00 Σύνοδα; ««μακραν 060a τῆν φωνήν. Δεινόν 1'1 ἀγαμία... Μῆ
6000v ζυγόν έπιτίθησι τοῖς ίερωμέναις ἀνδράσι... Τίμιος γαρ, φησί,
ό γαμος 0v 11001 καί ῆ κοίτη ἀμίαντος». Καί καταλήγει, πώς (κανένας δέν μπορεῖ να διατηρήσει τήν ήθικῆ του ακεραιότητα, έαν
στερηθεῖ τῆς συζύγου 100)...
_
Τόν σταυρόν τοῦ μοναχικοῦ ἰδανικαῦ, πού ύπόσχεται ό μανσχός

να κρατήσει ἰσόθια, δέν εἶναι ύΠοχρεωτικός, 0015 έπιθαλλεται ἀπ’

τῆς ἱεροσύνης. ‘H '006060E11 Ἀναταλικῆ Ἐκκλησία ἀνέκαθεν καί
στῆ 60011 1119 Kai στῆν κορυφή ἧταν δημοκρατική 0' ὅλες τίς διοικητικές καί κανονικές Πραξεις Τῆς πλῆν τῶν δογματικῶν (««κρα-

τείτω 1’1 ψῆφος τῶν πλειόνων»).

τῆ ζωῆ για να τόν κρατήσει... Εἶναι ’ένας σπάνιος καί ἰδιόρρυθμος

τρόπος ζωῆς, πού «χωροῦν» πραγματικά έλαχιστοι... Oi πολλοί
«χωροῦν» στό δυαδικό τρόπο ζωῆς (0005V1K0 — θηλυκά) μέ τό να
ἀλληλοσυμπληρῶνονται καί 6011651 0 ένας τόν ἀλλο να ἀνεθαίνουν
τό 600v0 1119 ζωῆς... A0109 60 n00 ἀποφασίζει ««μαναχικα» να ζεῖ 1'1

I

Ἕνας ἀγαμος κληρικός καί μαλιστα ἐπίσκοπος, πού έλιποτακτησε καί έπρόδωσε μέσα του τό πνευματικό ἀσκητήριο τοῦ μοναστηριοῦ, δέν μπορεῖ ούσιαστικα... να κρατήσει παρθενία, ἀκτημοσύνη, ύΠακοῆ σέ χῶρα καί ἀτμόσφαιρα κασμικῆ. Χαριν παραδείγματος,ένα“ς ««καλαθρεμμένος» ἀγαμος έπίσκοπος, πού ἀσκεῖ κα-

έξαγιαζει τήν ῦπαρξῆ του 1'1 0000 στόν κόσμο γίνεται έπικίνδυνο...

611010: «00109 1100 ζεῖ μόνοςῆ Θέας εἶναιῆ θηρία» λέγει μία παροιμία τοῦ λαοῦ μσς...

‘H ἰδανικῆ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπιναυ προσώπου ἀνταποκρίνεται
στῆν ἀνθηση 0‘ αὐτόν τῆς θείας εἰκόνας. Καί 1'1 εἰκόνα 00111 εἶναι
ακεραία καί δέν έχει τίποτε τό τεμαχισμένο μέσα 100. Για να συμθεῖ 0010 χρειαζεται oi αἰώνιες ἀρχές τῆς αγιότητας καί ταῦ ἰπποτι-

θήκοντα μητραΠαλίτη, φυσιολογικός σέ ὅλα του, μέσα σέ κλίμα

καί ἀτμόσφαιρα 0109 κοινωνίας ἀνθρώπων ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙ... Καθημερινα εἶναι ύπαχρεωμένας να έρεθίζεται ἀπό τῆ φυσικῆ Πρόκληση τσῦ «sex» 0' ὅλες τίς σίσθητικές Παραλλαγές 100.

σμοῦ να συμπληρωθοῦν στό ύποτιθέμενο Πρόσωπο ἀπό ένα νέα

Ἀναρωτιέμαι, Πῶς μπορεῖ στ’ ἀλήθεια να παραμένει ἀτρωτος 1'1
0v511110000109 χωρίς δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις στῆν ψυχοσωματικῆ
ἰσορροπίας Ἐφ’ ὅσον (6ασει τοῦ μοναχικοῦ ὅρκου ύπόσχεσης)

στοιχεῖα, ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. ’Ἐτσι καταφέρνει νά ξεφύγει
ό αγαμας ίερωμένος ἀπό τό στεῖρο καί ἀγανο κύκλωμα 0109...
αγισφαναῦς τυποπαιημένης παραστάσεως 0v00500 010 λαό τοῦ

K065 ΕΚΤΟΝΩΣΗ συναισθηματικῆ 1'1 φυσιολογικῆ λαγαριαζεται ῶς

Θεοῦ. Μέ πυρῆνα τῆ δημιουργία 0109 ύποδειγματικῆς αἰκογένειας,
για τίς αλλες αἰκογένειες τῶν ἱερέων καί λα’ίκῶν, θα μποροῦν οί

««θανασιμα αμαρτημα», τότε γιατί έμπασαν τήν ”ύπαρξῆ τους σ’ ένα
καθημερινα καί ἀνελέητα μαρτύριο; Πῶς μπορεῖ να έφαρμόσθεῖ

μέλλοντες έγγαμαι έπίσκοπαι να ἀνταποκρίνανται στῆν ἰδανικῆ εἰκόνα τοῦ Ἀνθρώπου (ἀνδρός —- γυναίκας).

στῆν πληρότητά της 1'1 ««παρθενία», ««ἀκτημασύνη» καί «ταπείνω011» 0' ένα κοινωνικό σύνολο σχεδόν ἀντίθετα στῆ μαναστική ύπόT010 πράγματα μποροῦν να 000600v: 1) 'H

Ἀγαπητοί μου φίλαι, 1'1 ’Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἰδρύθηκε καί

’έπιστροφῆ ὅλων τῶν ἀγάμων ἀπα τόν «κόσμον» (πού τόσο εύκολα
στα λόγια κατακρίναυν ένῶ στῆν Πραξη γεύονται), στίς μαντρες
καί τα κελια τους καί εύρύτερα στῆ μαναστικῆ πολιτεία τους. Τότε
ἀς όναμαζανται ἀρχιμανδρίτες 1'1 πρωτασύγκελλοι, γιατί 1'1 όνομασία θα ἀνταποκρίνεται στα πράγματα... 2) "0001 θα παραμείνουν
καί θα γεύονται ὅσα... θεωρητικά καταδικαζουν ῶς ««ματαια», ΝΑ
ΝΥΜΦΕΥΟΝΤΑΙ... 3) Να ἀναλαθαυν ἰεραπσστολῆ Ὀρθόδαξη (έσωτερικῆ 1'1 έξωτερικῆ), ῶς περιοδεύοντες συνεχῶς καί έντός καί έκτός Ἐλλάδας. Τότε πράγματι θα μιμηθοῦν καί στῆν ἀγαμία τόν ἀπ.
Παῦλο, πού ύπαγραμμίζει πώς εἶναι «μέγα μυστήριον». Πῶς, λοιΠόν, οἰ ΛΙΠΟΤΑΚΤΙΞΣ τῶν οἰκογενειακῶν εύθυνῶν καί ύποχρεῶσεων μεταμορφῶνονται σέ ἀπαλογητές καί ἀμύντορες τοῦ δῆθεν
κλονιζομένου θεσμοῦ τοῦ γαμου; ”Ὀσα ««ύπέρτακτα καθήκοντα»
καί αν ἀραδιασσυν, ῶς δικαιολογία για τόν δῆθεν 100610 «50v00x1-

θριαμθευσε στηριζόμενη στῆν ΑΛΗΘΞΙΑ καί τῆ ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ

σχεση-εύχῆ

τους;

ΠΙΣΤΩΝ, κατω ἀπό τῆ θαλπωρή τῆς χαρης ταῦ Κυρίου μσς Ἰ. Χριστοῦ. Δέν στηρίχτηκε πάνω στῆν ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ καί ΣΤΗΝ ΥΠΕΚΦΥΓΗ,
0059 φαρές χρειαστηκε να ἀντιμετωπίσει τα ζωτικαπροθλῆματα.
Καί ό Κύριος διακῆρυξε τό «γνώσεσθε τῆν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια
έλευθερώσει 0009» (Ἰω. η, 32).“
”Ας Πρασέξουμε, λοιπόν, τῆ μεγαλη ἀλήθεια, πού MONON ENA):
ΑΝΘΡΩΠΟΣ 606109 nv500011K01r1109 51x5 τῆν EIAIKPINEIA Kai 111
FENNAIOTHTA να διατυπώσει. 'O μεγάλας ΑΣΚΗΤΗΣ καί ΑΓΙΟΣ

ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΣῑ «Μῆ θαρύνετε τόν ζυγόν τῶν ἱερωμένων. Μή τῇ
ύπερθαλῇ τῆς ἀκριθείας τήν Ἐκκλησίαν μαλλον προσθλαψητε. Ού

γαρ ΠΑΝΤΑΣ ΦΕΡΕΙΝ ΤΗΣ ΑΠΑΘΕΙΑΣ ΤΗΝ AZKHZIN»!!!

ο

Ἕνας Αχριστιανός Ὀ ρθόδοξος

σμό» τους, δέν θα μπορέσαυν να πείσουν σήμερα για τῆν εἰλικρί-

νεια τῶν ίσχυρισμῶν τους 0015 0va (15)χρονο έφηθο. (Γιατί ό λαός
μσς, μέ τῆ θυμόσοφη διαθεσῆ του, σχετικα θυμίζει; ««Χίλιες πατερίτσες δέν κανουν... μία παπαδίτσα»...)
‘O γαμας, λοιπόν, «μυστήριον μέγα», ῆ παρθενία ««εύχῆ απλῆ»,
1100 111 μετατρέΠαυ“ν μόναι τους σέ ὅρκο ἰσόθια. M10 ««απλῆ εύχῆ»
δέ μπορεῖ να ύποκαθιστά ῆκαταργεῖ τό ««μέγα μυστήριον» τοῦ γαμαυ. ‘O Παῦλος ὅλλωστε στῆν έπισταλῆ του πρός Τιμόθεον καθαρότατα τανίζει; ««δεῖ οῦν τόν έπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, 0109
y0v01K09 0v600. νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδα-

κτικόν... τοῦ ΙΔΙΟΥ OIKOY ΚΑΛΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΝ, τέκνα έχοντα
“

έν ὺποταγῆ μετα πασης σεμνότητος» (Τιμ. Α’ γ, 2-4). Καί καταλῆγει; ««εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου α’ίκου προστῆναι OYK ΟΙΔΕ, ΠΩΣ ΕΚΚΑΗΣΙΑΣ ΘΕΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΣΕΤΑΙ»; (γ,5). Πῶς μπορεῖ ἰδιαίτερα στούς

καιρούς μσς ό ἀγαμος έπίσκοπος να παραμείνει ««ἀνεπίληπτος»,
ὅταν δέν εἶναι καμιάς γυναῖκας ἀνδρας; Πῶς μπορεῖ να παραμείνει
«νηφάλιος», ««σώφρων», ««κόσμιος»,ι «φιλόξενος», ««διδακτικός»,

η
ἰ

ὅταν APNEITAI v0x51 ««’ίδιον οἶκον» καί να «προΐσταται καλῶς»;
Πῶς μπορεῖ να όμιλεῖ περί τῆς σωστῆς ἀνατροφῆς τῶν τέκνων,

ὅταν 0015... ENA 61K0 100 δέν μεγαλωσε, για να έχει έμπειρίες στό
πόσα εἶναι κσταρθωτό τό ««...έν ύπαταγῆ μετά Πασης σεμνότητος»
τοῦ ἀπ. Παύλου; Εῦκολα παρασύρσνται σέ... «’«ἀφορισμούς» καί
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ς
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΠΟΛΥΠΛᾹΝΟ

tuna

Πολιτική καί
παδόαφαιρο.·
μιόι πρώτη

Τοῦ Γιώργου
Ἀναστασιαδη

ΝΙΚΟΣ E. ΠΑΠΑΔΑΚΙΣ
Ο ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΡΓΑἸ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΑκΡιΘΑκΗΣ
EAENH BEPNAAAKI
FIANNHZ FAITHZ
onY ZOYNH
MAKHE ΘεσΦνΛΑκτστιοΥΛσΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ κΑΡΑΣ
ΒΑΣΩ κΑτΡΑκΗ
FABPIEAA ΣιΜοΣι
ιΩΑΝΝΑ ΣπΗτεΡΗ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ φιλαλαγια γύρω ἀπό τό παδόαφαιρα καί τήν
κοινωνική λειτουργια του δέν εἰναι καθόλου’ἀναπτυγμέν77 στόν
’ τόπομας, κι αὐτό παρά τό γεγονός ὅτι τό φοι τμπώλ ειναι ἕνα
παλύ’άμεαα, πολύ καθημερινό και’πολύ ὅσοικό στοιχεῖα τῆς
σύγχρονης ἑλληνικῆς πραγματικότητας.
Ο Βλε71017111; 115 πι)δύσ(7(ιιρο<(ἰι7 I'I ι7 η],”υοι>και ίἰσι)ςμέ
> αι'1)1a1Iααύμεν οιμας
κάποιον ἀνομολόγητο «ἐλιτισμό,
ἀπόφυγαν νά πρασεγγίσαυν μέχρι σήμερα αυστηματικά καί
αοόαρά τό θέμα.
Ο Ὑπατίμησαν’ε’τσι τήνπαλυσήμαντη λειτουργία του στό
πολιτικοιδεαλαγικό ἐπίπεδα. Θεωρητικές γεν ικότητες τοῦ

κσΣτΑΣ τΣοκΛΗΣ

τύπου «τό παδόαφαιρο ἀλλατριώνει καί ἀπαπρααανἀτολιζει
τιςμάζες, χρησιμεύαντας σάν ἐκτόνωση τα ῦ δυναμισμαυ τα υς»
δένμπσραῦν νά καλύψαυν, κατά τήν ἄπαψήμας, ὅλες τίς
διαστάσεις τοῦ πραόλήματος.
O Πίσω ἀπ’ αύτές τίς ἀναμφιαόήτητες ἀρνητικές ἐπιπτώσεις,
πρέπει νά διακρινουμε καίμερικά θετικά ἤ ἔστω διφαραύμενα
σημεῖα ’Ἀςμήν ξεχνᾱμε’α’τι ὅπως ὅλα τά κοινωνικά φαινόμενα
ἔται καί τα’παὸόσφαιρο’ε’χει τή δυναμική «διαλεκτική > του.
Γιά παράδειγμα· ἐνῶ ἀπό τή μιά ταποδόαφαιρα
ἀπαπρασαναταλίζει, ἀπό τήγ ἄλλη ἀπαδεικνλύεται ὁ
ἰσχυρότεροςπόλος ἕλςης γιά μιάμαζική κινητοπαίηαη πού
συντελεῖται ατά γήπεδα καί πού ἀναπαράγεται σάν κοιν77
γλώααα ε’πικαινωνίας σεὅλους τούς κοινωνικαύ ς τομεῖς

«BlBAlO—ANTIKEIMENO»

(γειτανιά, δουλειά κ-λπ).

ΑΛΕΞΗΣ ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ
«3 ΙΣΤΟΡΙΕΣ»

O Σίγουρα’εχουμε νά κάναυμεμέ ἕνα κλασικό παλιτικό
ὑπακατάστατο. Μήπως“όμως αὐτό τό ὑπακατάστατα περιέχει
μέσα του τά σπέρματα γιά τή δημιουργια μιας αυνειδησης σε’

Ο ΒΙΒΛΙΑ

τελευταία ἀνάλυαη πολιτικῆς·

περιαΔικα «HAM»
6 TEYXH' ANATYFIO
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
«H ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ»
ME ΣΥΝΑΥΓΕΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΝΙΚΗΣ ΚΑΝΑΓΚΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τ. ΑΝΑΛΙΣ
«ΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ»
ME ΕΙΚΟΝΕΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ

O Στό παδόσφαιρο, ἀντίθετα μέ τίς πολιτικές διαδικασίες
πουλαμόάναυνχώρα’ερήμην τῆς εὐρύτερης ὄάαης, ὑπάρχειμιάλανθάνουσα «παλιτικαπαίηαη» πού ἐκδηλώνεταιμετήμαζική
συμμετοχή, τήν ελεύθερη’έκφρααη, τή αυλλαγική’ενεργαπαίηση
κι αὐτό παύμπαραῦμε νά ἀπακαλεσαυμε ἐμμεση ἀμφισόήτηοη
της νομιμοτητας (λ. χ. ἀπαδακιμααίες γιά τό διαιτητή « ἄρχοντα τοῦ ἀγώνα», μόνιμη δυαπιστια καί ἔμπρακτη
ἑκδήλωση ἀντίθεαης πρός τά «ὄργανα τῆςτάξεως», χλευασμός
τῶνπροκλητικά εὔπορων παραγόντων κ. α)
Ο Ὁλα αὐτά τά στοιχεῖα καιμερικα ἄλλα (ἅς θυμηθσῦμε

γιά παράδειγμα τούς ἕξαλλους πανηγυρισμαύς πού
συνεχίζανταν ἔξω ἀπό τό γήπεδα μέ τήμαρφή «διαδήλωσης»,
ἀναταράσσοντας τό «τέλμα» μιᾶς ἐφησυχααμένης καί
τυπαπαιημένηςκαθημερινῆς ζωῆς) δημιουργοῦν ἕνα

ΝΑΤΑΣΑ XATZIAAKI
«AKPYAIKA»

ὑπόστρωμα αυνείδηαης πολύ πρόσφορα γιά πολιτική
ε’πεξεργασία ἀπό κατάλληλαυς φορεῖςμέκατάλληλες
διαδικασίεςκαίαέκατάλληλες συνθῆκες.

I'IANNHI'MOPAAHZ
««ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ»
ΝΙΚΟΣ E. ΠΑΠΑΔΑΚΙΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 20 ΤΗΛ. 3629822
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Ο Αὐτά ὄέὸαια δέν αημαίναυνμέ κανένα τρόπο ὅτι τό
παδόσφαιρα εἶναι καλός ἀγωγός τῆς πολιτικῆς ἐπικαινωνίας,
Εἶναι λάθας ὅμως νά μή ὄλέπαυμε 7’7 νά ἀγνοοῦμε ταύς
δίαυλα υς πού μᾶς προσφέρει ἕνα τόσα ζωντανό κοινωνικό
φαινόμενα πού χρησιμοποιεῑται αυστηματικά ἀπό τήν
κυρίαρχη τάξη γιά νά ἀλλοτριώνει τά πλήθη καίνά ε’κτανώνει
τά «πάθη». ·
Ο, Τό ὅτι τά παδασφαιρικά σωματεῖα καί αἱ ἀθλητικές
ἐφημερίδες λειτουργοῦν ατόν τόπο μας σάν ἰδεολογικοί
κρατικαίμηχανισμαίπαύ ἐπιὸάλλαυν καίάναπαράγαυν τήν

Γ

Ὗ

πρασέγγιαη...
ἀπαφασιστική «αυγκατάθεση» τῶν ἐξουσιαζόμενων, δέν
σημαίνει ὅτι δέν ἀφήνουν κανένα περιθώρια γιά τήν
ἀξιαποιήση τῶν λαϊκῶν στρωμάτων πού ἔχουν ἐμπλακεῖστούς
παδασφαιρικαύς ἄξονες. Μιά τέτοια ἀξιαποίηση ακοντάφτει
ὄέόαια σέ πολλά ἐμπόδια. Πρῶτά-πρῶτα αὐταίπαύ
ἀπασχαλαῦνται σήμερα ε’παγγελματικά μέ τό παδόσφαιρα σάν
παῖκτες, πραπανητές, παράγοντες κ.λπ. εἶναι στή μεγάλη τους
πλειοψηφία ἄνθρωποι ἀπολιτικοί, ὅταν δέν εἶναι φανερά
ἀντιδραστικαί.
Ο Στή μεγάλη μάζα ὅμως τῶν ἀνώνῦμων φιλάθλων πού
κατακλύζει κάθε Κυριακή τά γήπεδα, χειμώνα καλακαίρι, πού
ταξιδεύει στά 4 ἄκρα τῆς Ἑλλάδας γιά νά δεῖτήν «ὁμάδα της»,
πού καθηλώνεται μαγνητισμένη μπροστά στό καυτί τῆς
τηλεόρασης, ἀρκεῖμιά ἀπλή ματιά γιά νά ἀπαδειχτεῖπόσα
μεγάλη ἔκταση καταλαμὸάναυν τά καταπιεσμένα, ἑξαρτημένα
λαῖκά στρώματα, πού ὄρίσκαυν στή «μαγεία» τῆςμπάλας
ὅ, τι

ἀκριόῶς τούς στερεῖῆ καινωνική πραγματικότητα. Πρόκειται
ἄραγεμόνα γιά ἕνα ἀκόμη φετίχ,· Ἤ μήπωςμέ τήν
ποδοσφαιρική μέθεξη λειτουργεῖταυτόχρονα καίμιάμαρφή’
«ἀπελευθέρωσης»,·
Ο Τήν ἀπάντηση πρέπει νά τή δώσει μιά συστηματική
ἀποτύπωση ταῦ χώρου καίὲνας εύαισθηταπαιημένας
πραόληματισμός. Ἐδῶμέναυμε σέμιά ἐμπειρική ἀνίχνευση
πάνω στίς θεωρητικές συνιστῶσες τοῦ παδασφαίραυ.
O Τό παδόσφαιρα, μέ τή γοητεία τῶν συγκινήσεων πού
προσφέρει καί τόν ἐκ προοιμίου ἀνώδυνα παλιτικό χαρακτῆρα
ταυ, δημιουργεῖὲνα «καταφύγιο» γιά τούς καταπιεσμέναυς,
ἕναν κοινωνικό χῶρα ὕπαρξης πα ύ ἡ ἐξουσία δέν ἐλέγχει ὅπως
τούς ἄλλουςνκαινωνικούς χώρους (σχαλεῖα, τόπους δαυλειᾶς

κλπ.), γιατίδέν θεωρεῖὸτι χρειαζεται νά ἐλέγξει, Ἀκόμη καίῆ
χαύντα ὄιάστηκε νά ἀρει τίς ἀρχικές της ἀπαγαρεύσεις γιά τήν
τέλεση ποδασφαιρικῶν ἀγώνων· ἐπιτρέποντας στήν πράξη
μαζικές συγκεντρώσεις, «δυνάμει» ἐπικίνδυνες, ἀναλάμόανε τό
«ρίσκο» πρόςχάριν τῶν ὠφελειῶν πού συναπακόμιζε ἀπό τό
«αἰχμαλώτισμα» τῶν μαζῶν στά γήπεδα ή τίς τηλεοράσεις.·
μακριά ἀπό τούς κρίσιμαυς κόμόαυς ἐξουσίας.
O Τελικά, τό παδόσφαιρα, πού μέσα ἀπό τήν τηλεόραση
πέρασε καί στό τελευταῖα ἀγρατικό καί ἐργατικό σπίτι,
διαμόρφωσεμιά συγκεκριμένη δαμή ἰδεολογίας στά εὐρύτερα
λαϊκά στρώματα. Ἡ ἰδεολογική αὐνή δαμή, πού ἔχει ἕνα
αὐτόνομα χαρακτῆρα ἀπέναντι στίς παραγωγικές σχέσεις,
ἀποτελεῖται ἀπό διάφορα στοιχεῖα ὅπωςπ.χ. ὁ ταπικισμός
(διαμάχη ὁμάδων καίόπαδῶν Ἀθήνας, Θεσσαλονίκης,
- ἐπαρχίας), ὁ φανατισμός πού δέν ἐπιτρέπει διάλσγα καί
νηφάλια κριτική, αἱείδωλαλατρεῖες (παῖκτες-εἴδωλα) πού
καλλιεργαῦν αῐάθλητικές ἐφημερίδες, μιά θαλή
ἀντι-πλαυτακρατική νοοτροπία γιά τούς «λεφτάδες» πού
ἀνακατεύανται ὄψιμα μέ τό παδόσφαιρα, ἡ ἀπώθηση κάθε
«πολιτικῆς» πα ύ θά μπορα ῦσε νά μαλύνει τήν παδασφαιρική
«αὐδετερότητα» κλπ.
Ο Στό σύναλό της ῆ ἰδεαλαγία αὐτή ἐξυπηρετεῖ τά ,
συμφέροντα τῆς «ἀρχούσας ὄαύλησης». ’Ώς παιό ὅαθμό ὅμως,·

ε’κΔαΣειΣ TEXNH}:
ΠὸᾹΥΠΛᾹΝο

Υκων-,τ
ΝικσΣ E. πΑπΑΔΑκιΣ
Ο ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
«ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ»
ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΗ ΚΕΠΕΤΖΗ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ««ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ»
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΩΣΤΑ ΤΑΧΤΣΗ
ΙξῗὲΙΕΚΔΑΙΑ NIKOY XATZHKYPIAKOY-

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
««ΒΕΒΑΙΩΣ-ΒΕΒΑΙΩΣ»
ΣΤΙΧΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ
ΝΑΝΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ
“ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ»

ΤΟ
“ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΩΪΟΠΟΡΙΑΚῼ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΧΝΗΣ
«ΣΗΜΑ»
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ»
ΝΙΚΟΣ E. ΠΑΠΑΔΑΚΙΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 20 ΤΗΛ. 3629822

Στόμέτρα πού τό παδόσφαιρα δημιουργεῖμιά

καινωνικοπα ίηση, σε’ τελική ἀνάλυση ἔδαφος πρόσφορα γιά τή
«σωστή σπαρά», τό θέμα παραμένει ἀναιχτό, καίδέν σηκώνει
εὔκαλες ἀπαντήσεις καί ἐπιπόλαιες κατατάξεις.
.
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I,
.

Οἱ ξεναγοί
θ’ if
·

Οἱ ξεναγοί - οἱ τελευταῖοι ἴσως ἀνασφάλιστοι ἐπαγγελματίες
τῆς χώρας - κατεδαίνουν σέ πενθήμερη προειδοπαιητική ἀπεργία τίς μέρες τοῦ Πάσχα (7 μέ 11 τοῦ Ἀπρίλη). Βασικό αἴτημά
τους, να’προωθηθεῖ (ἐπιτέλουςί) στή Βουλή τό νομοσχέδιο για
τήν ἀσφάλισή του-ς, χωρίς νά τροποποιηθεῖ ό νόμας περί ξενα,γῶν τοῦ 1931. Ταυτόχρονα, καταγγέλλουν τό Δ.Σ. τοῦ EOT ὅτι
, ἀντί να τακτοποιήσει τό θέμα τῆς κοινωνικῆς τους ἀσφαλισης,
πού ἐκκρεμεῖ χρόνια. τό χρησιμοποίησε σαν πρόσχημα για νά
τραποποιήσει ὁλόκληρο τό νόμο καί να φτιάξει ένα σχέδιο νόμου φιλεργοδοτικό, ἀντιτουριστικό καί ἀνθελληνικό. στα μέτρα
τῶν έλληνικῶν καί ξένων τουριστικῶν γραφείων τῆς· χώρας.
Χαρακτηριστικές εἶναι σί διατάξεις πού πρσόλέπουν τή χο·-

μα».

A.
Ἰ

Μαρξιστικῶν
Τό
Κέντρο
Ἐρευνῶν (πού δημιουργήθηκε τό
Νοέμὸρη τοῦ 1975) ὀργανώνει
«δεκαήμερσ μαρξιστικῆς σκέψης»
ἀπό 18-29 τρ. μέ ὁμιλητές έλληνες ἐπιστήμονες-μαρξιστές καί
ἐκπρόσωπους τοῦ ’1νστιτούτου
Μαρξισμσῦ-Λενινισμού τῆς Μόσχας, τοῦ Ἰνστιτούτου «Μωρίς
Τορέζ» τοῦ Παρισιοῦ, τοῦ Ἰνστιτούτου Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν
τοῦ Βερολίναυ, τῆς Ἀκαδημίας
Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν τῆς Σόφιας, τοῦ Ἰνστιτούτου Μαρξιστικῶν Μελετῶν τῆς Φραγκφούρτης
καί τοῦ Κέντρου Μαρξιστικῶν
Μελετῶν τῆς Βιέννης.
Τό πρόγραμμα;

τικοῦ σωματείσυ «Σύνδεσμος τῶν ἐν Ἑλλάδι τουριστικῶν καί

ΔΕΨΩ, δημοτικά τραγούδια τοῦ
Χατζιδάκη, τοῦ Σαόὂόπουλαυ
καί γνωστές δι’κές της ἐπιτυχίες.
Εἶναι ἡ πρώτη περιοδεία της
στῆν ἐπαρχία.

«Κρητικα Θέματα»
Ἐκατόν δγδόντα σελίδες ἀφιερωμένες στήν Κρήτη καί τούς
Κρητικοὺς, τό περιεχόμενα τοῦ
πρώτου τεύχους τοῦ περιοδικοῦ

«Κρητικά Θέματα». εΗ ἱστορία, ἡ
λαῖκή παράδοση, ἡ τέχνη, τά
38
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ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΚΕΨΗΣ

ταξιδιωτικῶν γραφείων>>1
Ἔτσι. λοιπόν, ἐνῶ τό σχέδιο νόμου περί ξεναγῶν καταρτίστηκε μέ τή συμμετοχή τοῦ έκπροσώπου τῶν τουριστικῶν ἐπιχειρήσεων, οἱ ξεναγσί ἀγνοήθηκαν ἐντελῶς, καί οἱ ἀπόψεις πού
ἐπανειλημμένα έχουν ἐκθέσει, δέν λήφθηκαν ὑπόψη. Δέν μένει
- παρά νά καταργηθεῖ καί ἡ Δημόσια Σχολή Ξεναγῶν, για να
περάσει ἡ πολιτιστική κληρονομιά τοῦ τόπου στα χέρια κάθε
λογῆς τσιτσερόνε...

της δισκο, AXE ME NA τΑΞι-

'

Ὁ Γιάννης Μόραλης εὐτύχησε
νά πάρει πολλές «πιιραγγελίες»
γιά έργα μέ ἐφαρμογές οτήν ἀρχιτεκτονική, τήν ταπισερί, τή σκηνογραφία καί τίς γραφικές τέχνες. Ἡ μαστοριά του, παντρε-

ρήγηση ἀδειας σέ ἀλλοδαπούς καί ἐπιτρέπουν σέ ἀναρμόδιους

“H Μαρίζα Κώχ καί τό συγκρότημα της, μέ τή συμμετοχή τοῦ
Δ. Παυλικάκου, ξεκίνησε μιά
σειρά περιοδεῖες στήν ἐπαρχία,
σέ μιά προσπάθειά της νά έρθει
α’ ἐπαφή μέ τό πλατύ κοινό ὅλης
τῆς Ἐλλάδσς, μέ πρῶτο σταθμό
τήν Πελοπόννησο. Τραγούδησε
τραγούδια ἀπό τόν καινούργια

. ’ ’

Εφαρμογες

ὑπαλληλαυς γραφείων ἤ ξενοδοχείων να παρέχουν «πάσης φύσεως πληροφορίες περί Ἑλλάδος», ἐνῶ συγχρόνως, περιορίζοντας τό έργο τῶν ξεναγῶν μόνο στούς ἀρχαιολογικοὺς χώρους καί τά μουσεῖα καί ἀφαιρώντας τους έτσι τή δυνατότητα
τῆς παρουσίασης τῆς σύγχρονης ”Ελλάδας, ἀλλαζουν τόν τρόπο
διεξαγωγῆς τῶν τουριστικῶν προγραμμάτων.
Ἐνδεικτική για τό πῶς (καί για ποιούς) φτιαχνεται ὁ καινούργιος νόμος, πού στήν οὐσία θα αχρηστεύσει τήν ταξη τῶν
«ἀσφαλισμένων» ξεναγῶν,εῖναι καί ἡ συμμετοχή στό Δ.Σ. τοῦ
EOT τοῦ Γ. Τσαλδάρη,πού εἶναι συνιδιοκτήτης τῆς τουριστικῆς ἐπιχείρησης «ΟΡΙΖΩΝ BITE.» καί πρόεδρος τοῦ ἐργοδό-

Η ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΧ
ΣΤΗΝ EHAPXIA

μένη μέ τή λειτουργικότητα καί
τό ὀρθό μέτρα, ἐδωσε δείγματα
μοναδικά. Ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης
παρατήρησε εὔστοχαῑ
«Τό κύρια στοιχεῖα χαρακτηριστικό τῆς ὁουλειᾶς τοῦ Μόραλη
εἶναι μιά νασταλγιά τοῦ μνημειακοῦ, πού παρωθσῡσε ἀνέκαθεν τό
χέρι τοῦ ζωγράφουνά ὀργανώνει
καί νά ἰσορροπεῖ τίς φόρμες του
πάνω α’ ἕνα ναητό ἀρχιτεκτόνη-

Ο Γ. Ἰμὸριώτηςῑ Ἡ έννοια τῆς
ἐλευθερίας
Ο Γιαύρι Βόλκοφ (ΕΣΣΔ); “H
ἐπιστημονικοτεχνική ἐπανάσταση
καί ὁ σοσιαλισμός
Ο Ἀνρύ Κλῶντ (Γαλλία); Τά
πολυεθνικά μονοπώλια καί ἡ
ἐθνική ἀνεξαρτησία.
,

γράμματα καί οἱ ἐπιστῆμες, οἰκονομία, πολεαδαμία, τό Πανεπιστήμιο, οἱ ὂάσεις κι ἕνα εἰδικό
ἀφιέρωμα στό Ἀρκάδι. Φιλοδοξία του νά καλύψει τό κενό πού
ὑπάρχει στόν τομέα τῶν εἰδικῶν
περισδικῶν ἐκδόσεων για τήν
Κρήτη.

”Ὀλη ἡ δουλειά ταῦ Μόραλη
στίς ἐφαρμοσμένες τέχνες ἐκδόθηκε τώρα ἀπό τό «ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ» α’ ἕνα φροντισμένα
τόμο μέ τίτλο «ἐφαρμογές» πρῶτον μιᾶς σειρᾶς πού θα παραυσιασει τή δουλειά κι ἀλλων

καλλιτεχνῶν. Τήν ἐπιμέλεια εἶχε
ἡ Μελιτίνη Κοντράρου καί ὁ Νίκος Παπαδάκης έγραψε τόν πρόλογα.
Ο Γ. Σκουριώτηςῑ Οἱ πολιτικές
καί νομικές μορφές ἀσκησης τῆς

στρατηγικῆς τοῦ ἰμπεριαλισμσῡ.
Ο Γκ. Λαγκεντροφ (Γ.ᾼ.Δ.); “Η
δημιουργία τῶν νέων σοσιαλιστικῶν παραγωγικῶν σχέσεων.

Ο Σίλμπέρααυερ (Αὐστρία); Ἡ
διεθνής ἀλληλεγγύη τῶν ἐργαζομένων στήν πάλη κατά τοῦ ῑμπεριαλισμαῦ.
Ο Εὐτ. Μπιτσάκης; Θεωρία καί
πράξη.
Ο Γιάνκο Δημητρώφ (Βαυλγσρία); Μαρφές ἐξουσίας στίς σοσιαλιστικές χῶρες.
Ο Ἀντρέ Ααιζεὸιτς (ΟΔΓ); Οἱ
ἀντιδημοκρατικές τάσεις στίς
συνθῆκες τοῦ κρατικαμονοπωλι-

ακοῦ καπιταλισμοῦ.
ο Στ. Ζαρμπσλᾱς;
σοσιαλιστική καί
ἀστική.

Δημοκρατία
δημοκρατία
ι

Οἱ διαλέξεις θα γίνονται στίς
18. 19, 20, 24, 25, 26, 29 στό θέατρα «ΓΚΛΟΡΙΑ» (Ἱπποκράτους
7) 6.30 καί στίς.20, 27, 28 στό
θέατρα «ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ» (Εὐελπίδων47) 6.3ομ.μ.

Ἕνας θίασος
ΓΙΑ TON
ΚΕΣΣΑΝΛΗ
Σέ τρεῖς συγχρόνως αἴθουσες
τέχνης τῆς Θεσ1νίκης - «Ζητα
ML». «Πανσέληνο» καί «Σύγχρονη Ἐποχή» - ἐκθέτει σέ ἀναδρομική παρουσίαση τή δούλεια
του τῶν εἴκοσι τελευτά-’ων χρόνων ὁ ζωγράφος Νίκος Κεσσανλῆς.’Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἐκδηλώσεων αὐτῶν, πού ὀργανώνονται σέ συνεργασία μέ τή γκαλερί
Ζουμπουλάκη, ἧρθε ὁ γάλλος τεχνοκριτικός Π. Ρεστανύ καί μίμλησε στή Θεσσαλονίκη γιά τή
Μέκ ”Αρτ, ένας ἀπό τούς ἀντι·
προσώπαυς τῆς ὁποίας ἧταν ὁ
Κεσσανλῆς.

«ἀνακαλύπτει»

ἕνα ζωγράφο

’
τοῦ Γ. Λιακούτσου

Τό «Σύγχρσνο Ἑλληνικά Θέατρα» τοῦ Στέφανου Ληναίου καί
τῆς Ἕλλης Φωτίου, ἐχει ένσ δικό
του... ζωγράφος τό Δημήτρη
Ντοὺὂλη, αὐτοδίδακτα, ἀπό τή
Λαμία, ὅπου καί τόν «ἀνακάλυή
ψε» τό 1971 τό Σ.Ε.Θ.
Φέτας
ἐκθέτει
(ΜάρτηςἈπρίλης) γιά δεύτερη φορά (ἡ
πρώτη του έκθεση έγινε τό χειμῶνα τοῦ 1971-72 στό φουαγιέ
τοῦ θεάτρου «”Αλφα») τήνπρόσφατη δουλεια του -’ καί... καλή,
ὅπως τουλάχιστον λένε αἱ θεατές
ταῦ «”Αλφα».

EEI METAAAIA ‘TOY
XATZHKYPIAKOY—FKIKA

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
ME TPAPOYAIA
ΦΩΤΗ ΑΓΓοΥΛΕ
Ἕνας μεγάλας δίσκος γεματας
ἀνθρώπια κυκλαφόρησε τοῦτες
τίς μέρες; ὁ Πανός Τζαόέλας
τραγουδά Φῶτη Ἀγγουλέ, πού
μελοποίησε ὁ ἴδιος καί παρουσι(ἰζει - 5 χρόνια τώρα - σέ
πλακιιίιτικες μπουάτ.
“ Ὁ Φώτης Ἀγγουλές ἧταν ένας προλετάριος ποιητής-ἀγωνιστής
Χιῶτης. Σχολειό δέν πῆγε. Γράμματα ’έμαθε μέσ’ τήν πικρή ζωή.
Αὐτοδίδακτος καί αὑτοδημιούργητος. Ἡ ποίησή του ,πηγαία κι
αῦθόρμητη. ὁραματίζεται ἐναν
κόσμο τῆς ἀνθρώπιᾱς καί τοῦ
ὡραίου. Ἀγωνιστής ἀπ’ τά νιατσ
του,τά έδωσε ὅλα για τό λαό καί δέν πῆρε για ἀνταμαιὸή οὕτε
μιά-καρφίτσα. Πέθανε τό ’65 χωρίς δραχμή στήν τσέπη...
Ὁ Πάνος Τζαόέλας, σύντροφος καί συναγωνιστὴς του, θεώρησε χρέος του ν’ἀναστήσει μαζί μέ τ’ ἀντάρτικο τραγούδι καί τόν ἀγωνιοτή ποιητή Φώτη
”Αγγουλέ.
Μελοποίησε 30 τραγαύδια του
κι ’έκανε εὐρύτερα γνωστό τόν
. ποιητή στό κοινό τῶν μπουάτ.
Δεῖγμα γραφῆς τοῦ ποιητής

Μήν καρτερᾶτε νά λυγίσαυμε
μήτε γιάμιά στιγμή
μηδ’ ὅσα στῆν κακακαιριά
λιιγάει τό κυπαρίσσι
”Εχοιιμε τή ζωή πολύ
πάρα πολύ ἀγαπήσει.
”Ενας δίσκος πού ξεχωρίζει.

.1: ἀπό win
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”Εξι μετάλλια μέ θέμα έξι ζέυγάρια ἐραστῶν ἀπό τήν έλληνική
μυθολογία φιλοτέχνησε δ Χατζηκυριάκος - Γκίκας. Τά μεταλλια
αὐτα, ποῦ ἀποτελοῦνε έκδαση τῆς
γκαλερί Ζουμπουλακη καί πού
Θά κυκλαφορήσουν σέ τρεῖς σειρές, ἐγγράφονται στα γενικότερσ
πλαίσια τῆς ἐνασχόλησης τοῦ μεγάλου έλληνα ζωγράφου στόν το-

μέα τῆς γλυπτικῆς. Ἤδη τό 1934,
ὁ καλλιτέχνης εἶχε ἐκθέσει τρεῖς
ἀνάγλυφες συνθέσεις του στῆ
γκαλερί(«Καγιέ ντ’ Αρ» τοῦ Κρ.
Ζερόοῦ, στό Παρίσι, μαζί μέ τούς
Χ. ΙἈρπ, Σ. Τάουμπερ - ”Αρπ,
καί Ἐλιόν. Στή συνέχεια πραγματοποίησε μια σειρά ἀπό «Μέδουσες» σέ κάθε λογῆς ὑλικα,
ἀπό κεφαλές μουλαριῶν, κσυρτινόξυλα καί αλυσίδες. Γὺρω στό
1950 φιλοτέχνησε μυθολογικές
μορφές - τόν Ἡρακλῆ, τήν Ἀρτεμη, κα. - μ’ έναν τρόπο πού
ἀνανέωνε ριζικά τήν «εἰκανογραφική» τους ταυτότητά, Τέλος,
πραγματοποίησε πρόσφατα μιά
γλυπτική περιόαλλανταςῑ έναν
τοῖχο, μέ τή μορφή ἑνός τοπίουμινιατούρα. O τοῖχος αὐτός,
φτιαγμένος σέ πολλα ἐπίπεδα
ἀπό κάθε λογῆς πέτρες, διακασμημένας διακριτικα καί φυτεμένας μέ θάμνους κι ἄγρια λαυλούδια, ἐκτελέστηκε ἀπό τόν ἀρχιτέκτονα Π. Καλλιγᾶ πάνω σέ σχέδισ τοῦ Χατζηκυριάκου.

’

0 T0 κυπριακό πρόόλημα στάθηκε ένας
ἀπότούς μόνιμους καταλύτες τῆς έλληνικῆς
πολιτικῆς ζωῆς στα τελευταῖα χρόνια.
Ο cH αντικειμενική καί όλόπλευρη ένημέρωση γύρω ἀπό αὐτό τό πρόόλημα ὅσηθᾶ
στήν κατανόηση πολλῶν «σύνθετων» έλληνικῶν ἐξελίξεων. Ἀπό τήν άλλη, μιά καθαρή
σύλληψη τοῦ κυπριακοῦ ἀπό τήν έλληνικῆ
κοινή γνώμη όοηθᾶ τούς Κύπριους στό δύσκολα ἀγώνα τους.

.

Ο Τό «ΑΝΤΙ» ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς

έκδοσής του μέ εἰδικά ἀφιερώματα καί αναλύσεις προσπαθεῖ να φωτίσει ὅλες τίς πτυχές
καί νά δώσει στόν ἀναγνώστη μια πλήρη εἰκόνα τοῦ κυπριακοῦ προόλήματσς. Δημοσιεύτηκαν συνεντεύξεις μέ κύπριους πολιτικούς καί ἀναλύσεις γιά;
Η «ΠΕΡΙΗΓΙ-ΙΤΙΚΗ»
Ἐπανεκδίδετσι τό περιοδικό
«Η ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ» - ὄργανα
τῆς Περιηγητικῆς Λέσχης. Ἀπό
τό πρῶτο του τεῦχος ἐγκαινίασε,
μια ένδιαφέρουσσ ἔρευνα για τήν
ταυριστική ἀνάπτυξη καί τίς έπιπτώσεις της ἀπό αποψη πνευματική, λαογραφική, οἰκονομική,
κοινωνική καί γενικα ἐθνικῆς
ταυτότητας. Σ’ αὐτήν ἐκφράζουν
τίς ἀπόψεις-τους ἐκπρόσωποι τοῦ
πνευματικοῦ καί τοῦ πολιτικοῦ

κόσμου (Μαῦρος, Παπανδρέαυ,
Ἠλιοῦ, κ.ά.).
Στό δεύτερα τεῦχος (Μαρτης —
Ἀπρίλης ’77) ὁ ὑπαυργός Προεδρίας κ. Γ. Ραλλης ἀναπτύσσει
τήν κυ6ερνητική πολιτική στόν
τομέα τοῦ τουρισμοῦ, ἐνῶ οἱ 6ουλευτές Ἀθ. Κανελλόπουλας καί
Ἀ.παστ

Κακλαμάνης

ζητοῦν

ἀναθεώρηση καί ἀλλαγή αὐτῆς
τῆς τουριστικῆς πολιτικῆς.

-

τήν κυπριακή ἀριστερά
τά κυπριακά κόιιματα καί τόν τύπο
τή στρατηγική σημασία τοῦ νησιοῦ
τήν τουρκοκυπριακή κοινότητα
τήν κυπριακή οἰκονομία
τό προσφυγικό πρόὸλημα

- τίς διακοινοτικές συνομιλίες

—~ τό πραξικόπημα καί τό ρόλο τῆς χαύντας
- τήν τουρκική εἰσὸολή καί τή δράση τῶν
ξένων παραγόντων
Ο Τό «ΑΝΤΙ», σκοπεύοντας -σέ μιά καινσύρια ένημέρωτική ἐκστρατεία για τό κυπριακό, ζητά ἀπό τούς ἀναγνῶστες νά τοῦ
γράψουν Θέματα πού θα εἰχαν γι’ αὐτούς ένα

ξεχωριστό ἐνδιαφέρον. Εἶναι μιά ὂοήθεια
πολύτιμη
39

ΤΑΣ ΟΣ
ΔΗΜΟΥ;
cH τέχνη

μου, ἀρκετή πείρα εἶχα μαζέψει.

Ἕνας ἄλλος συνταξιαῦχας δά-

Καποιας παράνομος ὅρέθηκε στό
δρόμο, ἐχασε δηλαδή τή- στέγη
του καί πιάστηκε, γιατί ἧταν
«μονακόμμστος», Τόν φιλοξενοῦσε Eva νεαρό ἀντρόγυνα πού
μόλις εἶχε ἀποκτήσει καί μωρό.
“Η οἰκοδέσποινα συνήθιζε να 6αζει στό πίκ-άπ δίσκους μέ ρόκἐν-ρόλ καί ἄλλους μοντέρνσυς
ρυθμούς. Ὁ παράνομος ἄρχισε
νά τή νουθετεῖ ὅτι οἰ δίσκοι αὐτοί

σκαλοςχμέ έστρωσε κάτω να μσῡ
μαθει νά ρίχνω πασιέντζες. Ὁλόκληρη μέρα μοῦ ἐδειχνε καί μοῦ

εἶναι ξενόφερτοι, ἀμερικσνικοί,

· · τοῦ να εἷσαι
παράνομος
Ο Τάσος Δήμου, δημοσιογράφος--συνδικαλιστής,ὅγῆκε στῆν
παρανομία τό ὅράδυ τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967 καί ξαναγύρισε στῆ
νομιμότητα Ιμετά τῆν ἀμνηστία τοῦ Παπαδόπαυλσυ (Αὔγουστος
’73). Πιάοτηκε μετά τῆν 25η Νοεμὸρίου τοῦ 1973 καί ἐξορίστηκε
στῆ Γυάρσ, ἀπ’ ὅπου ὅγῆκε μετά τήν««ἀλλαγῆ τοῦ Ιουλίου» .
T6 παρακατω κείμενα εἶναι ἀπόσπασμα ἀπό τό ὄιὸλίο του
«2.340 μέρες στῆν παρανομία», πού κυκλοφορεῖ στό τέλος τοῦ

μῆνα ἀπό τίς «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΛΑΡΟΣ». Ἀναφέρεται σέ
περιστατικά τοῦ πρώτου καιροῦ τῆς δικτατορίας - ὥς τῆ στιγμή
πού ὄρῆκε «ἕνα κατάλληλα σπίτι γιά κρύψιμο». ·
Ὁ παράνομος δέν μπορεῖ ν’
ἀντέξει αν δέν λύσει σωστα μερικα προὸλήματα κι ἀν δέ συγκεντρώνει ὁ ἴδιος, σαιχσρακτήρας, μερικές προῦποθέσεις. Ἡ
ἐπσλξη τῆς παρανομίας εἶναι μια
πολύ δύσκαλη πολιτική μάχη πού
ἀπαιτεῖ εἰδικά ἐφόδια. ‘O παράνομος δέν πρέπει μόνα να εἶναι
αφοὸας καί τολμηρός, ἔξυπνος
καί διορατικός. Πρέπει να εἶναι
καί εὐκίνητος καί γαργοπόδαρος

καί ἀπό τή φύσῃ του αἰσιὸδοξος.
Δέ φτάνει-να εἰναι ἀφοσιωμένος
καί ἀλύγιστας ἀγωνιστής, μέ με-

γαλα ἀποθέματα ἀνταχής καί μαθημένος στίς στερήσεις. Πρέπει
νά εἶναι καί εὐγενικός, καί ἀκέραιος καί ὑπομονητικός καί εὐχάριστός. Στή φυλακή, ἂν ό συγκραταύμενός σου ραχαλίζει μπορεῖ νά θυμώσεις καί να ὅάλεις τίς
φωνές. Ἐδῶ πρέπει νά διατηρήσεις τήν ψυχραιμία σου. Ἐδῶ θα
ἀντιμετωπίσεις, ποικιλία καταστασεων καί κάθε φορά πρέπει ν’
ἀντιδρᾱς σωστα.
Σταύς ὀχτώ μῆνες πού πέρασαν
ἀπό τήν 21 Ἀπρίλη πολλα περιστατικά ἐπεσαν στήν ἀντίληψή

καί μιά ἀγωνίστρια δέν ἐπιτρέπεται να ὅάζει-τέτοιους δίσκους.
Σιγα-σιγα σί παρατηρήσεις καί
τά κηρύγματα δημιούργησαν τέτοιο κλίμα πού ἡ καπέλα άρχισε
’ νά μή νιώθει ἀνεση μέσα στό, ἴδια
τό, σπίτι της. Τό ἀποτέλεσμα; Ἡ
καπέλα ζήτησε ἀπό τήν ὀργανωση νά πάρουν τόν παράνομα
γιατί δέν τόν ὑπέφερε ἄλλα.
Ἀπό τήν πρώτη μέρα τῆς δικτατορίας ἵσαμε τό τέλος τοῦ

1967, εἴχα ξενοκοιμηθεῖ σέ 76
διαφορετικά σπίτια1 "Av θά
ἤθελε κανείς να περιγράψει αὐτή
τήν ἐναλλαγή σκηνικῶν θα χρειαζόταν ὁλόκληρο τόμσ. Κοιμήθηκα σέ σπίτια ἠθοποιῶν, δημοσιογράφων, ἐκπαιδευτικῶν, τρα-

πεζικῶν καί ἄλλων. Μιά ἠθοπσιός εἶχε συχνές ἐπισκέψεις καί
καθε φορά πού χτυποῦσε τό κουδούνι μέ έχωνε καυὸαριαστό στή
ντουλάπα της. Δυό 24ωρσ ἔμεινα
σπίτι της, σχεδόν δέν κοιμήθηκα
καθόλου. ”Οταν δέν μέ έκρυὸε
στή ντουλάπα ἤθελε καυὸέντα.
Τῆς άρεσε λέει νά μέ ἀκούει. Καί

εἶχε τήν ἀξίωση νά τῆς μιλήσω
γιά ὅλα τά πράγματα τοῦ κόσμου.
Πρασπαθησα να μήν τήν ἀπογαητεύσω.

ΕκΔα-ΣΕιΣ κΑΣτΑΝιΩτΗ

έλεγεῖ «Ἡ πασιέντζα θα σοῦ κανει συντροφια, νά μοῦ τό θυμαοαι». Ἐγώ σαν πειθαρχικός μαθητής έμαθα ἑπτά λογιῶν πασιέντζες. Τόσο χαρηκε ὁ γεροδασκαλος για τήν ἐπίδοσή μου,
πού φεύγοντας μοῦ χαρισε καί.
τήν τράπουλά ταυ....
Περνῶντσς ἀπ’ ὅλα αὐτά τά
σπίτια ἒψσχνα. Ἔψαχνα νά ὅρῶ
τήν καλή περίπτωοη. Δέν μποροῦσε ἐπαπειρο νά συνεχίζεται
αὐτό τό κουρμπέτι. ”Επρεπε νά
λύσω τό πρόὸλημα τῆς στέγης μο-

νιμότερα καί ἀσφαλέστερα. Εἶχα
καταλήξει στό συμπέρασμα ὅτι
έπρεπε νά ἐξασφαλίσω δύο μόνιμα κρησφύγετα. Τό ένα θα
έμενε γιά έφεδρεία καί Θά χρησιμαποιόταν κατά αρσια διαστήματα,γιά να μετατραπεῖ σέ καθημερινό σέ περίπτωση πού θα χτυπιόταν τό ἄλλο. Ἀλλά γὶά μόνιμο
κρησφύγετα δέν έκανε τό ὁποιοδήποτε σπίτι. Τό μόνιμο κρησφύγετα ἔπρεπε να έχει τά ἑξῆς
προσόντα. Να ὂρεθεῖ μιά αἰκογένεια πού νά μπορεῖς νά «μπολιαστεῖς» καί νά γίνεις φυσιολογικά
μέλος της. Αὐτή ἡ οἰκογένεια νά
εἶναι ἄγνωστη στήν Ἀσφάλεια,
νά μήν ἔχει φάκελο καί να μήν εῖνσι γνωστή στό περιῧάλλον της
σαν ἀριστερή. Τέλος να έχει τό
καυράγισ καί τή δύναμη γιά ὅλη
αὐτή τήν ἐπιχείρηση.
Αὐτα τά προσόντα τά ὅρῆκα σέ
Eva ἀπό τα 76 σπίτια. Ἦταν ένας
ἐπαγγελματαὸιστέχνης
πού
έφτισχνε καί παυλσῦσε ἀνδρικά
πουκάμισα. Ἐκτός ἀπό τό μαγαζί

κυκλοφορούν
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κρατοῦσε καί ἐργαστήρι μέ καμποσες μηχανές πού τίς δούλευαν
εἰδικευμένες
ἐργατριες,
Στήν
ἀρχή ἡ ζωή ἐκεῖ ἦταν φοὸερα
δύσκολη. Κοιμόσουν στό ἐργαστήρι στρώνοντσς χαμου στά σσνίδισ. Στίς 7 τό πρωί έπρεπε 70
εἶχα μαζὲψει τα στρωσίδια γιατί
ἄρχιζαν 70 ἔρχονται αἱ ἐργατριες
καί δέν ἔπρεπε νά ὑπάρχει κανένα σημαδι ὅτι ἐδῶ κοιμήθηκε
ἄνθρωπος. Ὕστερσ θά ἀποσυρόμσυν στό... ἰδιαίτερό μου. Τό
«ἰδιαίτερο» ἦταν μια ἡμικυκλική
ξύλινη παλυκαιριασμένη καί μισασκότεινη σκαλα πού έὸγσζε
στήν ταράτσσ. Τό ἀφεντικό, 6

«κύρ Νίκος», τήν εἶχε μετατρέψει
σέ ἀποθήκη καί ἐκτός ἀπ’ τόν
ἴδια δέν έμπσινε κανένας ἄλλος.

Ἀλλωστε δέν ἦτσν κι εὔκολα να
ἀνεὸακατέὸει κανένας, γιατί τα
πρῶτα σκαλια φραζοντσν ἀπό
ριγμένες ἀκαταστατσ σανίδες,
70601107 καί τέτοια. Ἐκεῖ μέσα

ἐμενα

όχτῶ

ὧρες

συνέχεια,“

ὤσπου να σχολασαυν αἱ ἐργατριες. Ἀνετώτερα έὸγαζες 8 μῆνες

φυλακή παρα 8 ὧρες έδῶ μέσα.
Ἀπαγορευόταν 70 καπνίσω γιατί
θα έὸγσινε 6 καπνός ἀπό τίς χαραμάδες καί θα προδίδονταν τό
μυστικά. Δέν έπρεπε νά ὃήξω,
οὔτε νά φταρνιοτῶ, γιατί θα μέ
άκουγαν αἱ ἐργατριες. Πόσες φορές δέν έρεθίστηκε 6 λαρυγγσς
ἀπό καποιο στραὸοκστάπιωμα
τοῦ σάλιου καί ῶσπσυ 70 καταπνίξω τόν ξερόὸηχσ μέ κλειστό
στόμα ἀναψοκοκκίνιζα μέχρι
ἀσφυξίας. ”Επρεπε 70 μάθω να

διάρκεια τῆς παρανομίας μου
εἷχα λύσει πάνω ἀπό 15.000
σταυρόλεξα.
Ὕστερα, 070170 1117 100710
μου (μοῦ τήν εἶχε χαρίσει ὁ συναδελφος Στρστῆς Ζσχαριάδης)
καί ξεφύλλιζσ τό ἀρχεῖα μου,
σχεδίαζα τα ραντεόού καί τίς
δουλειές μου. Καπατε μούδιαζα,
ὁπότε άρχιζα τίς... 66115;. Ἀνε6οκατέ6αινα τά 10 ἀπό τα 15
σκαλια - τά πρῶτα 5 ὅπως εἶπα
δέν περπστιόντσν λόγω οκόπιμης
ἀκαταστασίας. Ἐπειδή ὅμως μερικα σκαλια ἐτριζσν 51105115 70
ὅρῶ τό σημεῖα ἐκεῖνο πού δέν
ἒτριζε καί ἐκεῖ πάνω νά πστῶ.
Ἕνα ἀπό τά σκαλια, ὅπου κι ἀν

παταῦσα ἐτριζε. Ἀναγκαζόμουν
καί τό ὑπερπηδαῦσα. ”E101 καμ- ’γμα πού 51105115 70 κερδίσω ἧταν
παση ὥρα 07560170 καί κατέ-7, ἡ ἐμπιστασύνη τοῦ θυρωροῦ. Καί
60170 προσεχτικά κι ἀθόρυὸα τά
τό καταφέραμε. Ἐγώ,ό Μίμης
σκσλοπάτια. Εἶχσ μαθει, καλά
καί ὁ κύρ-Νίκος εἴμαστε δυό
ποῦ νά πστάω καί ποῦ 70 0117
ἀγαπημένσ ἀδέρφια πού κοιτά110100.). T6 μεσημέρι ἐρχόταν τ’
ζσμε τή δούλεια μσς. Τό πρωΐ
ἀφεντικό καί μαῦ ἐφερνε καλαφεύγαμε για τή δουλειά καί γυρίζαμε ἀργά τό ἀπόγευμσ.
τσό, συνήθως 010 στεγνή μακαρανάδσ ἠ ψωμοτύρι, ἀφηνε για
λίγα ἀνσιχτή τήν πόρτα νά μπεῖ
φρέσκος ἀέρας καί ξανακλείδωνε. Ἀργότερα πού ἀρχιζαν-οἰ μεσημεριάτικες ἐκπομπές τῶν ραδιοσταθμῶν, 51101070 16 τρσνζίστορ στήν ἀγκαλια μου (αὐτό τό
τρανζίσταρ μέ συντρόφεψε σ’ ὅλη
τήν παρανομία - καί σήμερα τό
κρατάω ἀκόμα), έόαζα τά μικρά
ἀκουστικά στ’ αὐτιά μου καί ἡ
ὥρα περνοῦσε χωρίς 70 16 καταλσὸαίνω.

τά πράγματα πήρανε 111 σειρά

τους. Ἐγώ δέν έόγαινα ἀπό τό
σπίτι, έμενα μέσα κλειομένας,
ἀλλά ἧταν σά να μήν ὑπάρχω. Ὁ
θυρωρός αὐτό δέν τό ήξερε, οὐτε
μποροῦσε 70 πονηρευτεῖ τίποτα,
ἴσα-ἴσα μέ ἐκτιμσῦσε ἀφάνταστα.
Ητσν σημαντικό νά μπαρῶ νά
6γῶ καί νά μπῶ στήν πολυκατοικία, ὅταν χρειαζόταν, χωρίς νά
φοὸαῦμαι τό θυρωρό. Δέν’ἦταν
ἀνάγκη — ὅπως γινόταν μέ ἄλλους
παρανόμους - να περιμένω νά
παει 9 16 6006u,70 φύγει 6 θυρωρός, για 70 κυκλοφορήσω.
Μποροῦσα νά όγῶ νωρίτερα, κανόνιζα περισσότερες ἐπαφές, γιναμουν πιό εὐκίνητος 0111 δουλειά μσς. Μπροστά α’ αὐτή τήν
κατασταση, ὅλες αἱ ἀλλες δυσκαλίες (κλεισούρα, νά μή 6151151;
167 ἥλιο παρά μόνο ἀπό τίς γρίλλιες) δέν έλεγαν τίποτα.

Κι ἧταν ἀκόμα ἡ ἀρχή...

ο

ιλιιιιιιιλιιι

ΣΟΛΩΝΟΣ 103 - 3626 684, 3600 127
”Οταν ἧταν να σχολασαυν οἱ

καντολογίς 70 μάθω τήν τέχνη νά
ἐκμηδενίζω τό θόρυὸα.

ἐργατριες μ’ ἐπιανε ἀνυπομόνησία. Αὐτά τά τελευταῖα λεπτά
ἧταν ἀτέλειωτα. Καλλοῦσσ 111
μούρη μου στήν πόρτα καί ἀπό
τήν κλειδαρότρυπα παρακαλου-

καλήπερίπτωση, καί ἄν ἦθελα 70

Πράγματι τίς πρῶτες μέρες έτσι
έγινε καί κανονίζαμε μαλιστα νά
μᾶς 6151151 6 θυρωρός. Ὕστερσ

ῥίιιτειώετιι

μή ὃήχω, νά μή φταρνίζομαι,

Σ’ αὐτό τό «ἰδιαίτερα» έζησσ
τέσσερις μῆνες ἡ σωστότερσ 120
όχταωρα. Ηταν μια δοκιμασία
πού τήν πέρσσσ ἀγόγγυστα γιατί
περίμενα πώς θα ’ρθουν καί καλύτερες μέρες, ἤξερα ὅτι ἡ αἰκογένεια τοῦ «κυρ-Νίκου», ἧταν ἡ

κρατησε ὥς τίς 12 111 νύχτσ. 2611στηκε ὑλότελσ ἡ φωτια καί φύγανε...
Ἔτσι πέρασαν αἱ τέσσερις μῆνες, ὁπότε ἦρθαν οἱ καλύτερες
μέρες πού περίμενα. Τώρσ, ἀρχές
τοῦ 1968,11 κατασταση 6ελτιώθηκε. Νοικιασαμε σπίτι «·αἰκο
γενειακῶς>>1 O κυρ--Νίκος εἶχε
γυναίκα καί δυό κόρες. Ἐγώ
57170 16 πέμπτα 0510; τῆς οἰκογένειας. Ἥμουν 6 Μίμης, 6 ἀδελφός τοῦ κυρ-Νίκου. Αὐτό 505115
70 γίνει τό ὄνομα μου, τό πραγματικό μου οὔτε πού ακούστηκε
ποτέ, κόντεψσ ἐγώ 6 ἴδιος νά τό,
ξεχάσω. Of. συνθῆκες διαὸίωσης
δέν ἧταν πια τόσο δύσκολες ὅσα
016 «ἰδιαίτερο», Τό πρῶτο πρά-

Ο ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Β ’ ἕκδαση

θοῦσα τίς κινήσεις. TH107 010

χοντρή γεραδεμένη -ἐργατρισ,
Σούλα 111 φωνάζανε, πού δέν
έλεγε να ξεκολλήσει. Ἐκεῖ ὁρθια

ένναοῦσε νά πεῖ ὅλα ὅσα δέν εἶχε
πεῖ τήν ὥρα τῆς δαυλειᾱς. Μιλαῦσε για τόν ἀντικρινό 0001000
πού τῆς έκανε γλυκα ματια, πότε
για τό χωριό της πού ὅλα τά παιδια·φεύγσνε για τή Γερμανία, συχνα έλεγε πώς δέ μπορεῖς να ἔχεις
σήμερα ἐμπιστοσύνη στούς αντρες καί καπαυ-καπσυ ξεφούρ-

πάω μακριά, 51105115 7’ ἀνθέξω
ὅλες τίς δυσκαλίες. Μ’ αὐτῆ τήν
προσδοκία «ὀργάνωσα» 111 ζωή
μου. Στήν ἀρχή, καθώς ἄρχιζαν
οἱ ἐργατριες 111 δουλειαι ἐγώ διά6σζα τήν έφημερίδσ τῆς χούντας,
τόν «Ἐλεύθερο K6000». A5
χρειαζότσν 01111 ἐφημερίδσ γιατί
νιζε καί κανένα ἀνέκδοτα ἀντιδιτότε ὅλες γράφοντσν οὐσισστικα
κτατορικό.
Ἐπιτέλους,
ὅταν
ἀπό τούς λογακριτές καί ἧταν
έφευγε, ἄνοιγε ἡ δικιά μου 1160παναμαιότυπες. Ἀλλά καί για
10. Καθῶς 5670170 ἀπό τό «ἰδιλόγους συνωμοτικούς 6 κυρσίτερο» ἧταν ἡ πιό εὐτυχισμένη
Νίκος 51101075 167 «Ἐλεύθερο
στιγμή τοῦ 24ωρου. Κάπνιζα
K6000». (”Αν χρειαζόμουν 0115;
ἀπανωτα
δύα-τρία
τσιγαρα,
ἐφημερίδες, περιοδικά ἤ ξένα τύέφερνα μερικές γρήγορες 66115;
πο, τα προμηθευόμουν ἀλλιῶς, - 016 5070011101 κι ὕστερα πίναμε
τόν καφέ...
ποτέ δέν έστελνα τόν κύρ-Νίκα.
Αὐτόν τόν φύλσγα 115010061500
Ἕνα ὅραδυ, πῆρε φωτια τό
011’ 10 00110 μου). Ἀφαῦ διάπαραδιπλανό κτίρια. Γιόμισε 6
6αζα τίς ἀηδίες τῆς λαγοκρισίας
τόπος πυροσὸέστες καί ἀστυνοπού ἐμπλουτίζαντσν ἀπό τούς
μικούς. ”Εφτασαν ἴσαμε τό δικό
μου ἐργαστήρι. Τούς ἄνοιξα νά
ὄαρύγδουπαυς
,δερμπσλισμούς
πᾱνε στήν τσράτσα, κλωθογύρισσ
τοῦ Σάὸὅα Κωνσταντόπουλαυ,
στό ἐργαστήρι, μέ ρώτησσν για
5111070 16 οταυρόλεξα. Αὐτό
ἧταν ἡ ψυχαγωγία μου. Σ’ ὅλη 111
τήν παραγωγή. Αῦτή ἡ λσχταρα

O ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΙ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΜΑΣ
Β ’ ἔκδαση
ΟΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ
ΕΣΣΔ O ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ
Ο ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ
Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΛΚ
Ο ΡΗΝΤ ΤΖΩΝ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΟ ΜΕΞΙΚΟ
Ο ΓΚΥΡΒΙΤΣ ΖΩΡΖ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ .
O TIMASHEF
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
T6001A’, B
1

0 ΔΑΡΑΚΗ ΠΕΠΗΣ
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

41

Στό προηγούμενα ἀρθρο τῆς
σειρᾶς αὐτῆς ἀσχοληθήκαμε μέ τή
θέση τοῦ Γιανίδη πώς ἡ γλώσσα
πρέπει νά ἐξετάζεται «σχετικῶς

μ“

ἐμᾶς».

Δηλαδή

πώς

κάθε

”γλῶσσα πρέπει νά έρευνάται σέ

σχέση μέ τή ζωντανή κοινότητα
ἀνθρώπων πού ἐπικοινωνεῖ, διανοεῖται καί ἐκφράζεται α’ αὐτήνζ
Ἐκεῖ διαπιστώσαμε πῶς ὁ ’συγγραφέας ἀνάμεσα στα «στοιχεῖα»
πού ἀποτελοῦν τῆ γλῶσσα — τό
λεξικό. δηλαδή. τό τυπικό καί τή
σύνταξη - διακρίνει σαν ἰδιαίτεραρημαντικό τή σύνταξη. πού
τή συνδέει μέ τή δομή καί λειτουργία τοῦ ἀνθρώπιναυ νοῦ.
Ἐξετάζοντας τίς γλῶσσες στίς
ἀναπτυγμένες καινωνίες τῆς ἐποχῆς του - πού έμμεσα τίς παίρνει

σάν παραδείγματα - σχετικα μέ
τούς ἀνθρώπους πού τίς μιλοῦν,
τούς Γάλλους π.χ. ἦ τούς Γερμανούς, ὁ Γιανίδης διαπιστώνει
««παντοῦ καί πάν-τοτε» ἕνα εἶδος

διγλωσσίας. πού τήν περιγράφει _
σέ μιά σειρά ἀπό διαφορές ἀνάμεσα στῆ «γλῶσσα τοῦ λαοῦ» καί
στή «γλώσσα τῶν μορφωμένων».
Μια «διγλωσσία» δηλαδή πολιτισμικά «ἐνδογενῆ» τῶν κοινωνιῶν

καί όχι ἐπίκτητη. καί γι“ αὑτό
παράλαγη, ὅπως αὐτή πού ἐπέδαλε ὁ ἀρχαϊσμός στή νεοελληνική κοινωνία.
“H διαφορά τῶν αλλων. ἀπό τήν
παραδοσιακή έλληνική διγλωσσία ἔγκειται. κατα τό Γιανίδη,
στό αὐσιαοτικό γεγονός ὅτί ἡ
«γλωσσική ἑνότητα» πού χαρακτηρίζει - κατά τή γνώμη του τίς ὁμιλούμενες μέ τή γραφτή
γλῶσσες σέ ἀλλες εὐρωπαϊκές
χῶρες, διασπᾶται στήν Ἑλλάδα
ἀπό τήν ἀρχαϊστική — λεξιλαγική,
τυπομορφική καί συντακτική παρέμόαση.

Τί «ἑνότητα» εἶναι ὅμως αὐτή
. καί πῶς ἐκφράζεται ἡ «διγλωσσία» στίς χῶρες πού δέν ἀντιμετῶπισαν τόν καθαρευουσιανισμό
καί τή γλωσσική διαστρέόλῶσης
«Τό συμπέρασμα εἶναι - γράφει ὁ Γιανίδης - ὅτι ἡ δική μας
διγλωσσία καμιά συγγένεια δέν
ἔχει με’ τήν διαφορά ἐκείνη πού
παρατηραῦμε σέ πολλούς τόπους
μεταξύ λαϊκῆς καί γλώσσας τῶν
μορφωμένων. Ἐκεῖνες εἶναι καί
οἱ δύο γλῶσσες τέλειες, ἡ καθεμιά
στόν κύκλα της, ἡλαϊκή γλώσσα
στό στενότερα κύκλα τῶν ἀναγκῶν τοῦ φυσικοῦ ἀνθρώπου, ἡ
άλλη στόν πλατύτερο κύκλα τῶν
ἀναγκῶν τοῦ καλλιεργημέναυ ἀνθρώπου, δηλαδή α’ ἕναν κύκλο
πού περιέχει καί τόν πρῶτα, γιατί
ὁ καλλιερχημένας ἄνθρωπος δέν
παύει νά εἰναι καί φυσικός».
Ὑπάρχουν λοιπόν σέ κάθε καινωνία σφαῖρες ἤ «κύκλοι ἀναγ-

κῶν», πού ἐκφράζονται μέ διαφορετικές μεταξύ τους «γλῶσσες»
ἤ, ὅπως θα λέγαμε σήμερα, μέ
ὸιαφαρετικούς γλωσσικούς κώδικες. ,Οἱ «μορφωμένοι» μιλοῦν
έναν πλατύτερο κώδικα, γιατί οἱ
42

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
’ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
EA. ΓΙΑΝΝΙΔΗΣῑ ΓΑΩΣΣΑ ΚΑΙ ΖΩΗ, 1908.
'
«Μεταξύ γλώσσας τοῦ λαοῦ καί γλώσσας τῶν μορφωμένων ὑπάρχει
πανταῦ καί πάντοτε ἡ ἑξῆς διαφορά, ὅτι αἱ λέξεις τοῦ λαοῦ ἔχουν
πλατύτερη ἔννοια, δηλαδή ὁ λαός περιλαμὸάνει σέ μιά λέξη πολλές
ἔννοιες συγγενικέςχένῶ ὁ μσρφωμένας ἔχει ἰδιαίτερη ἕκφραση γιά
τήν κάθε μία. Μέ ἄλλα λόγια ἡ γλώσσα τοῦ λαοῦ εἶναι ἕναχαντροκαμωμένα μαχαῖρι, ε’νῶ ἡ ’γλώσσα τῶν μορφωμένών εἶναι ἕνα μσχαῖρι λεπτό κι ἀκονισμένο, πού χωρίζει τά πράματα σέ πολύ μικρότερα καμμάτια. Αὐτό εἶναι γενικα...»Ἐλισαῖος Γιανίδης

Ἑλένης Ἰωαννίδου
κοινωνικά καθορισμένες πολιτισμικές τους ἀνάγκες εἶναι πλατύτερες, μέ τήν έννοια ὅτι ὅχι μόνα
εἰναι-περισσότερες ἀλλά καί πιό
διαφαροποιημένες ἀπ’ ἐκεῖνες
τοῦ «λαοῦ». Ὁ τελευταῖος ἀντίθετα μιλάει ·έναν περιορισμένο
κώδικα, πού ἀνταποκρίνεται τέλεια στίς ἀνάγκες του 7 ἀνάγκες
ὅμως τέτοιες, «φυσικές», πού ἔχει
κάθε ἄνθρωπος, αρα καί οἱ
«μορφωμένσι», οἱ ὁποῖοι κατά
συνέπεια μιλοῦν καί τή γλῶσσα
τοῦ «λαοῦ». Ἑπομένως ἡ γλωσσική διαφορά, στήν ὁποία ἀναφέρεται ἐδῶ ὁ Γιανίδης, δέν
ἀφαρά τό «λαό» καί τούς «μορφωμένους», ἀλλ’ ἁπλῶς καί μόνο
τούς «μαρφωμένους». Πρόκειται
αὐσιαστικα για ἐναν ἐπιπλέαν
κώδικα, μέ τόν ὁποῖα οἱ «μορφωμέναι» ἐπικοινωναῦν ἐκφράζοντας ἀνάγκες πού ὁ «λαός» δέν
ἐχει καί ἑπομένως δέν παράγει γι’
αύτές τίς ἀνάλαγες γλωσσικέςἐκφράσεις.
Ἡ διγλωσσία, ὅπως χαρακτη-

ρίσαμε τίς διαφορές αύτές ἐδῶ,
εἶναι δυνατό νά κατανοηθεῖ σαν
τέτοια ὅταν τά φαινόμενα πού
ἀναφέραμε, τά ἀνάγουμε στό
«ἔθνος», στό σύνολο δηλαδή
«λαοῦ»
καί
«μορφωμένων»,
ὁπότε «ἡ λαϊκή γλώσσα ἔχει ἐναν

πραορισμό, ἡ γλῶσσα τῶν μορ-

.

στή ὅάση τῆς λαϊκῆς, δηλαδή μέ
τίς ἴδιες γρσμμστικές μορφές, μέ
πλαυτισμό τοῦ λεξιλόγιου καί
διαφοραπαίῃση τῶν ἐκφραστικῶν
«συνδυασμῶν», μέ τήν ἐννοιαῑ
σύνταξη «καθ’ ὑπόταξιν», ἐννοιακή μεταφορά, ἀφαίρεοη καί γενικα πλοκή, χωρίς ὅμως τήν πσρέμόαση ξένων, ἀρχαϊστικῶν ῆ
αλλων, ἀκατανόητων στό «λαό»
στοιχείων. Γι’ αὐτόκαί προτείνει;
«Τό πράμα πάει καλά ἐνόσω ἡ
σχέση ἐννοιῶν πού θέλουμε νά
ἀποδώσουμε στῆν καλλιεργημένη
γλῶσσα ἔχει τήν ἀντίστοιχῆ της
στῆ γλῶσσα τῆς κοινῆς ζωῆς-η τί
θά γίνει ὅμως ἄν παραυσιαστεῖ
ἀνάγκη νά σχετίσουμε δυό ἔννσιες με’ κάποισ τρόπο πού δέν
ἀπαντιέται ατή φυσική γλῶσσα,Τότε ’ἡ γλῶσσα θά πάρει ἀπ’ τήν

καθημερινῆ ὁμιλία τό συνδυασμό
πού συγγενεύει περισσότεροάύτός μέ τῆ χρῆση θά πάθει ἕνα
τράὸηγμα, ἕνα τέντωμα πρός
ἐκεῖνα τό μέρος, θά ξαπλωθεῖ ἡ
ἔννοιά του, θά ἀπσχτῆαει, ἄν εἷναι ἀνάγκη, ἔννοια μεταφορική,
κι ἔται θά σκεπάσει τό κενό πού
δημιούργησε ἡ καινούργια γλωσσική ἀνάγκη. ”Αν π.χ. ἡ φυσική

γλῶσσα λέει «τό ποτῆρι εἶναι
ἀπάνω στό τραπέζι», ἡ γλῶσσα
τῆς πνευματικῆς καλλιέργειας θά

πάρει τό

συνδυασμό

«ἀπάνω

στό», θά ταῦ δώσει ἔννοια μεταφωμένων έχει δύο. Ἡ πρώτη δέν
φορικῆ, καί θά πεῖ «μιλῶ ἀπάνω
ἀναπληρώνει τή δεύτερη, αὐτή
α’ αὐτό τό ζήτημα»... (σ.33)
.
ὅμως ἀναπληρώνει τήν πρώτη».
”-Οτι ἡ - 7 ια την ἐυνική ἰἰιιτική
Σαφέστατα γίνεται πώς, ἀφοῦ
κοινωνία ἀπαραίτητη αύτή ἡ γλώσσα τοῦ «λαοῦ» δέν ἀνακαλλιέργεια τῆς γλώσσας ἀπό τό
πληρώνει ἐκείνη τῶν «μορφωμέἐπίπεδα τῆς λαῖκῆς πρός τήν κσνων», ὑφίσταται ένας χῶρος ποτεύθυνση τῆς καλυψης τῶν
λιτιστικός στόν ὁποῖο ἡ ἐπικοι«πνευματικῶν» ἀναγκῶν τῆς διανωνία τοῦ «λαοῦ» μέ τούς «μαρνόησης καί ἐπιστήμης, δέν σημαίφωμένους» δέν εἶναι δυνατή.
νει αὑτόματα καί μηχανιστικά
Αὐτό θα τό ἀντιληφθσῦμε κακαί τήν κάλυψη τοῦ πολιτισμικοῦ
λύτερα ἐξετάζοντας τήν ἔννοια
«κενοῦ» ἀνάμεσα στό «λαό» καί
«γλωσσική ἑνότητα», πού χαραστούς «μορφωμένσυς», εἶναι για
κτηρίζει τίς σάν παράδειγμα
τό Γιανίδη ὅχι μόνα ξεκάθαρα
χρησιμοπσισύμενες άλλες ἐθνικές
ἀλλα καί πολύ «φυσικό». Σέ κακαινωνίες.
μιά ἀπό τίς ἐθνικές καινωνίες«Γλωσσική ἑνότητα» ὑφίσταται
κατά τό Γιανίδη, ὅταν ἡ γραπτή . μοντέλα ἀνάπτυξης καί προόδου
στίς ὁποῖες ἀναφέρεται δέν καέθνική γλώσσα έχει καλλιεργηθεῖ

λύπτονται οἱ κοινωνικές διαφαρές μέ γλωσσικές ένότητες. Οί τελευταῖες ἐντούτοις ἐπιτρέπουν τή
δημιουργία μιᾶς πολιτισμικῆς
«γέφυρσς» ἐπικοινωνίας, δεδομένου ὅτι
«σέ τόπους ὅπου ὑπάρχει ένότητα γλωσσική, α’ αὐτούς... ὅλοι
οἱ ἄνθρωποι, ποιός λίγα ποιός
πολύ, ὁ καθένας ἀνάλογα μέ τήν
διανοητική ὄαθμῖδα ὅπου ὅρίσκεται, μαθαίνουν τῆν καθαρεύουσά τους ἀπ’ τῆν ἀκοή κι ἀπ’
τήν ἀνάγνωση.» (σ. 46)
cH κοινωνικὴ, πολιτισμικά ἐκφρασμένη διαφορά, παραμένει,
ὅσα «λαός» καί «μορφωμένοι»
ἐξακολουθοῦν να ὑφίστανται σάν
δύο «τάξεις» - φαινόμενα ὅχι δέ’6σια γλωσσικά.
Περιγράφοντας, πλαστικότατα,
τήν προσπαθεια τῆς ἐλληνίδας
ὑπηρέτριας νά μαθει τήν ἀκατανόητη,
ἀρχαῖστική,
ἐπίσημη
γλῶσσα
τοῦ
« μορφωμένου »
ἀφεντικοῦ της, νά χρησιμοποιεῖ
δηλαδή τό ὁ «κύριος ἐξῆλθε»
κοντα στό δικό της ὄγῆκε - «ὅγῆκαν οἱ ἀγκινάρες», «ὂγῆκε ὁ λαιμός μου νά φωνάζω» κ.λπ. - ὁ
Γιανίδης δέν διαπιστώνει ἁπλῶς
τή γλωσσική διασπαση (γιατί
ἄραγε «ἐξῆλθε», ἀφοῦ ὁ ἀνθρωπος μποροῦσε καί νά «ὅγεῖ», χωρίς νά πάψει να εἶναι «μορφωμένος» κι ἀφεντικό;), ἀλλά διατυπώνει καί μιά γενική ἀρχή;
«Ἀλλά τό νά μάθει αὐτά τά
ρήματσ δέν θά πεῖ νά μάθει πέντε
δέκα λέξες, θά πεῖ νά μορφώσει
τό μυαλό της. Θά πεῖ, ἐκείνη τῆ
μεγάλη χώρα τῶν ἰδεῶν, πού τῆν
ἀπόδιδε πρίν ὁλάκερη μέ τό ρῆμα
ὅγαίνω, νά τήν κόψει σέ καμμάτια. Πρέπει λοιπόν τό μαχαῖρι
τῆς σκέψης της ν’ ἀκονιστεῐ, πρέπει αὐτή ἡ δούλα νά κάμει ἐξαίρεση μέσα στίς δοῦλες ὅλου τοῦ
κόσμου καί νά μάθει νά σκέφτεται σάν ἄνθρωπος μορφωμένος.
Πρέπει τέλος πάντων νά μετατεθεῖ ἀπ’ τήν τάξη ταῦ λαοῦ στῆν
τάξη τῶν μορφωμένων», (α. 46)
Λάθος θα ἧταν να ἀποδώσει
έδῶ κανείς ὁποιαδήποτε... ἀντιλαῖκά αἰσθήματα (1) στό συγγραφέα. Ἡ ξεκάθαρη, ἡ ρεαλιστική
ἀντιμετώπιση τοῦ γλωσσικοῦ ζητήματος ἀπό μέρους τοῦ Γιανίδη,
ἡ ἐπιστημονική ἀξία τῶν θέσεών
του, θά μειώνονταν έτσι μέσα
στήν προκαταληψη καί στούς

γνωστούς «ἐξορκισμούς», κάτω
ἀπ’ τούς ὁποίους ’ὑπόφερε ἕνα
ὁλόκληρο αἰώνα ἡ ἀντιμετώπιση
τοῦ γλῶσσα-κοινωνικοῦ, πολιτι-

σμικοῦ μσς ζητήματος. Γιατί ὁ
Γιανίδης - μέ τά μέσα ἐννοεῖται
τῆς ἐποχῆς του — ἐπιχειρεῖ μιά

6αθια τομή στόν ἑλληνικά τρόπο
σκέψης κι ἀντίληψης περί γλώσσας - κατα τή γνώση καί γνώμη
μου - μοναδική στό εἶδος της.
Λέει δηλαδή ἀπροκάλυπτα κατι
πού αἱ σύγχροναί του δέν ἀποτόλμησσν νά ἐκφρασαυν ἂμεσα.

"011 6 καινωνικός συσχετισμός
μέσα στόν ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι
ἐπικοινωνσῦν καί ἐκφράζουν τίς
- ταξικά διαφορες - συνειδητοπαιημένες ἀνάγκες τους, εἶναι ὁ
οὐσιαστικός συντελεστής για τήν
αὐθόρμητη παραγωγή γλώσσας.
Βέὸαια ἡ μοντέρνα γλωσσαλογική ἐπιστήμη, μέ τή γενικότερη
ἐξέλιξη καί τίς δυνατότητες πού

τίς παρέχονται ἀπό κλάδοὺς συγγενεῖς, ἰδιαίτερα ἀπό τήν κοινωνιολογία καί τήν ψυχαλαγία, έχει
ἐμὸαθύνει ὁπωσδήποτε στα φαινόμενα αὐτά. ”Ομως ἀφετηρία μιᾶς τουλάχιστον ἀπό τίς πιό ἐνδιαφέρουσες κατευθύνσεις της ὑπῆρξε ἡ πιό πάνω παλια, ὅσα
καί σημαντική, διαπίστωση, πού
ὅρίσκαυμε καί στό Γιανίδη. :0
ἀναγνώστης πού παρακολούθησε
(στό «ΑΝΤΙ» 1976) τή σύντομη
εἰσαγωγή μου στή θεωρία τοῦ B.
Bernstein δέν θα δυσκσλευτεῖ
ἰδιαίτερα νά συγκρίνει καί ν’
ἀντιληφθεῖ τίς αὐσιώδεις ὁμαιότητες στό συλλογισμό καί τίς
συνέπειές του.
,
”Ὀπως στή συγκεκριμένη αὐτή
κατεύθυνση γλωσσα-κοινωνικῆς
έρευνας, έτσι καί στό Γιανίδη
έχουμε;

οἱ δύο αὐτές ἀντιλήψεις περί
γλώσσας ὅσον ἀφόρᾶ στήν ἀξιολόγηση
τῶν
διαφορετικῶν
«γλωσσῶν» ἡ «κωδίκων». Τ-όσΟ
στόν Bernstein ὅσα καί στό Γισ-

χρήσης τῆς γλώσσαςσὲ σχέση μ’
ἕνα τρίτα μέγεθος, τή γενική
έθνική γλῶσσα καί πολιτισμικάκόινωνικά τοῦ ’ἐθνόυς ἠ κοινωνικοῦ συνόλου. "Av χαρακτηρίσουμε τήν ἐθνική γλώσσα σάν τό
σύνολο τῶν δυνατότήτων ἐννοιακῆς καί φραστικῆς διατύπωσης,
τότε ἡ
γλώσσα τοῦ
«λαοῦ»1«περιορισμένος»
κώδικας.
δέν «συμμετέχει» a‘ ὅλες τίς δυνατότητες, πού θεωρητικά παρέχονται, α’ ἀντίθεση μέ τή γλώσσσ
τῶν «μορφωμένων»κιέπεξεργσὲὴ
σμένος» κώδικας. ”Αρα ἡ γλώσσα
τοῦ «λαοῦ» δέν ἀναπληρώνει
ἐκείνη τῶν «μορφωμένων», ἐνῶ
αὐτή ἀναπληρώνει τήν πρώτη.
Αὐτό εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ γεγονότος, ὅτι ὁ «λαός»1«κατώτερα»
στρώματα, a‘ ἀντίθεση μέ τούς
«μορφωμένους>>κ<μεσαῖσ>> στρώματα, δέν συμμετέχει σ’ ὅλους“

τούς τομεῖς πού συνθέτουν τήν
ἔννοια τοῦ έθνικού πολιτισμικοῦ
συνόλου.
Τόσο ὁ Bernstein ὅσα κι ὁ Γιανίδης δέν χαρακτηρίζουν τίς
«γλῶσσες» 1 « κώδικες»
αὐτούς
σαν κατώτεραυς ἤ ἀνώτερους
ποιοτικά
συγκρίνοντα
τους
μεταξύ τους, ἀλλάΙ μόνα λειτουργικά σέ σχέση μέ τό «σύνολο»
Παράλληλα πρέπει να παρατηρηθεῖ πώς καί στίς δύο περιπτώσεις τά κίνητρα πού όδηγοῦν
τούς συγγραφεῖς στή διατύπωση
τῶν θέσεων κι ἀπόψεών τους,

στόν

κώδικας

καθαρίζονται ἀπό τή διαπίστωση

«κατώτερων»1,«μεσσίων» στρωμάτων).
0 Ἡ οὐσιαστικότερη διάκριση
ἀνάμεσα στούς τρόπους ὁμιλίας
αὐτούς γίνεται στό ἐπίπεδα ὁλοκληρωμένων φράσεων καί ἐκ-

γενικότερων. κοινωνικῶν - πολιτισμικῶν ἐλλείψεων, αἱ ,ιε κριτικές «προτάσεις» τους ἀπσόλέπουν στό ξεπέρσσμα ἓμπαδίών

φράσεων, εἶναι δηλαδή θέμα σύνταξης. Δέν εἶναι ζήτημα λεξιλογικαῦ πλούτου, καί ὁπωσδήποτε
ὅχι ζήτημα γραμματικῶν τύπων.
Ἀκριόῶς για τό λόγσ ὅτι ἡ σύνταξη - μέ τήν έννοια τῆς έπιλογῆς
καί σύνθεσης γλωσσικῶν στοιχείων καί τῆς φραστικῆς ἀπόδοσης ἐννοιῶν καί νοημάτων - ἀνάγεται σέ διαφορετικές δυνατότητες «πνευματικῶν» διεργασιῶν
(στό Γιανίδη; ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου «ἀρχιτέκτονας» τῆς γλώσσας), ἀποδίδετσι καί ἡ διαφορά
τῶν τρόπων ὁμιλίας στήν έπίδραση τοῦ πολιτισμικοῦ συσχετισμοῦ, πού «ἀπαιτεῖ» τίς διεργασίες αύτές (Γιανίδηςῑ κύκλοι
«φυσικῆς»1.«πνευματικῆς»

ζωῆς,

στόν Bernstein: διάφοροι κύκλοι
κοινωνικό-πσλιτισμικῶν σχέσεων).

Ἰδισίτερα σημάντικές ιεἶναι καί
αἱ ὁμοιότητες πού παρουσιάζαυν

Τό Γιοταπατο

νίδη τυπική εἶναι ἡ ἱεράρχηση
’τῆς σημαντικότητας τῶν τρόπων

ο Στα πλαίσια τῶν ἐθνικῶν
γλωσσῶν, ὑφίστανται διάφορα
ἐπίπεδα παραγωγῆς καί χρήσης
γλώσσας. Oi διαφορές τους εἶναι
κοινωνικῆς προέλευσης καί ἐκδηλώνσντσι σέ διάφορα ἐπίπεδα
πσλιτισμικῶν ἀναγκῶν.
- ο Ὁ κοινωνικό καθορισμένας
πολιτισμικός συσχετισμός ἐπιδρᾶ
δηλαδή καθαριστικα πάνω στα
ἄτομα καί δημιουργεῖ έτσι τρόπους έκφρσσης (στό Γιανίδη;
γλώσσα «λαοῦ»1«μαρφωμένων»,
Bernstein:

ί,

πού ἡ ἴδια ἡ κοινωνία, ιιού παίρ-

νσυν σάν δοσμένη ἀλλὰ καί ἐξελίξιμη, ἡ ἐθνική ἀστική καπιταλιστική κοινωνία, μέ τούς «μορ-

φωμένους» καί τό «λαό» της, τίς
τάξεις καί τα στρώματα της, 6αζει στόν ἑαυτό της ἀντικείμενικα.
Ἠ διαφορά έγκειται ὂέὸαια

στό γεγονός ὅτι ὁ Γιανίδης εἶχε στήν κοινωνία καί ἐποχή του - να
ἀντιμετωπίσει πρῶτα-πρῶτα τήν
ἀρχαῖστική σχιζαφρένια. Αὐτό
καθόλου δέν τόν ἐμπόδισε ἐντούταις ἀπό τοῦ νά προῑδει καί χαρακτηρίσει σωστα τήν - μέ τήν
ἀποκατάσταση τῆς δημοτικῆς -

ἀναμενόμενη «ὁμαλότητα» καί
«γλωσσική ἑνότητα». Μια ἐνότητα πού ἐνεῖχε ἤδη στίς αλλες
καινωνίες καί πού ἐνέχει σήμερα
καί στόν τόπο μσς τήν’κοινώνικά
καθορισμένη διαφορά ἀνάμεσα
στίς «γλῶσσες» τοῦ «λαοῦ» καί
τῶν «μορφωμένων». Διάφορα
πάνω στήν ὁποία 6ασισε 60 χρόνια ἀργότερα ὁ Bernstein τή
γλῶσσα-κοινωνικὴ του θεωρία. O

Τά κείμενα πού ἀκολουθοῦν εἶναι ὁ πρόλογος κι ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τό ὅιὸλίο τοῦ Κώστα Γ. Παπαγεωργίαυ «Γιατάπατα», πού κυκλαφαρεῖ αύτές τίς μέρες ἀπό τίς ἐκδόσεις
. «Κέδρας».
Τό Γιοταπατα ἀνήκει, στή 6αση
του,
a‘
”ένσν
ἐνενηντάρη
Ἀμπελιανίτη πού κατοικεῖ μόνιμα στήν Ἀμπέλιώνσ, - ἕνα μικρό χωριό τῆς ὀρεινῆς Ὀλυμπίας
μέ ἐκατό κατοίκους ὅλους κι
ὅλους —— μαραγκό στό ἐπάγγελμα,
καί πού ὀνομάζεται, ὅπως θά
ἐλεγε ὁ ἴδιος, Παναγιώτης Μιχόπαυλας, Δέν ξέρω ὄιν θα ναμιστεῖ
περιαυτολογία ἡ ἀναφόρά πού
προτίθεμσι νά κάνω σέ ἀποκλειστικα προσωπικές μου μνῆμες κι
ἐντυπώσεις, ἀλλα τή θεωρῶ ἀναπόφευκτη γιά τήν πρόθεσή μου
να ἐκθέσω τό πῶς αὐτό τό κείμενα περιῆλθε στήν κατοχή μου,
καί να πραλαὸω καποιες εύλογες
ὑπαψίες ταῦ ἀναγνώστη για ἐνδεχόμενη παραόίαση, ἀπό μέρους
μου, τῆς θέλησης τοῦ δημιουργοῦ
του εἴτε να μή δημασιευτοῦν εἴτε
νά μήν ἀλλοιωθαῦν, στό ὅσθμό
πού ὁμολογουμένως ἀλλοιώθηκαν, τά γραφόμενα του.
Τόν Παναγιώτη Μιχόπαυλο
τόν γνώρισα στα μέσα τοῦ ’71,
ὅταν, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἐρχαμαῦ του στήν Ἀθήνα για λόγους
ὑγείας, ἐπισκέφτηκε ἕνα γραφεῖα
συμπστριωτῶν του δικηγόρων,
πού τύχαινε μάλιστα να ἔχουν
τήν έκδαση καί σύνταξη μιᾶς ἀπό
τίς συνηθισμένες τοπικές ἐφημερίδες, τήν «Ἀμπελιώνα», ὄργανα
«τῶν ἐν Ἀθήναις εὑρισκομένων
Ἀμπελισνιτῶν» καί μέ σκοπό τήν
«ἐξυπηρέτησιν τῶν συμφερόντων
τῆς Ἀμπελιώνης», γραφεῖα στό
ὁποῖο ἐκανα τότε ἐγώ τή δικηγόρική μου ασκηση. Ἐκεῖνο λοιπόν
τό πρωί τῆς ἐπίσκεψής του. ἡ
ὑποδοχή πού τοῦ ἐκαναν αἱ πατριῶτες του δικηγόροι μπορῶ νά
πῶ πώς ἧταν ὑπερῧολικά, μαἐπίπλσστα θερμὴ. Τόν ἐόαλαν νά
καθίσει, τοῦ παρήγγειλαν κι Eva
καφέ, ἀνταλλαξανε μαζί του δυό
τρεῖς τυπικές καυὸέντες, κι
ὕστερα ὅαλθηκαν πάλι μέ τίς
ὑποθέσεις τους, ἀφύσικα ἀπότομα, άν σκεφτεῖ κανείς τήν έκρηξη
συμπάθειας καί ἀγάπης πού μόλις εἶχε πραηγηθεῖ. Καθότανε
μπροστα ἀκριὸῶς στό γραφεῖα
τοῦ ἑνός, - ἐγώ όρισκόμουν ἀπέναντι - ἀμίλητας. ὅταν τόν πρόσεξα να όγαζει ἀπό τήν τσέπη του
ένα διπλωμένο στά δυό σχολικό
τετραδιο, ἀπ’ αὐτά πού έχουν στό
ἐξώφυλλο ζωγραφιστές εἰκόνεςτό Αευκό Πύργὸ, τήν Καιλαδα
τῶν Τεμπῶν, ἥρωες τοῦ ’21. έχω
ξεχάσει τί ἀκριὸῶς. Τό κρατησε
ὕστερα γιά λίγα ἐκεῖ μπροστα του

χαμηλα καί τό ἐόλεπε, καί τέλος
τό ἀφησε ·στήν ἀκρη τοῦ γραφείου. πανω σέ σκόρπια δικόγραφα.
«Τό ἡμερόλόγιον τῆς καταγωγῆς
μου». εἰπε σχεδόν ψιθυριστά στό
δικηγόρο πού δρισκόταν πίσω
ἀπό τό γραφεῖα καί ἀπέναντί του,
«γιά τήν ἐφημερίδα, νά μαθει
ἐτσι ὁ κάθε πατριώτης ἀπό ποῦ
κραταει ἡ σκούφια του», Ρούφηξε τόν καφέ του καί σηκώθηκε
νά φύγει, ἀφοῦ προηγουμένως
χαιρέτησε καθέναν χωριστά μέ
χειραψία, ἐνῶ οἱ ἀλλοι ’δυό τόν
χαιρετσῦσαν πάλι μέ κραυγές κι
ἀποκαλώντας τον κσμπὲρια. Λίγη
ὥρα μετα πού ἐκλεισε πίσω του
τήν πόρτα, κι ἀφοῦ στό μεταξύ

κανείς δέν εἶχε ἐνδιαφερθεῖ για
16 τετραδια, τό πῆρα κι ἀρχισα
να τό ξεφυλλίζω, τό περισσότερο

ἀπό περιέργεια ὑπερόπτη, ὅταν
μέ δαραισε μιά ἀναπάντεχη έκπληξη, πρῶτα ὁπτική, ἀπό τό
γράψιμό του τό ἀπελέκητο, πού
πρόδινε τήν ἀγωνία ἐνός ἀνθρώπου να λαὸει ὑπόσταση -αὐτός ὁ
ἴδιος μέσ· ἀπό τά γραφόμενα του,
μέ ὅαήθεισ τα λιγοστά κολλυὸογράμματα πού εἶχε στή διαθεοή
του. παρα να δώσει ὑπόσταση
στα ὅσα περιέγραφε, ἀλλα ἂν
συνέὸαινε κι αὐτό μέ τρόπο φυσικό κι ἀόίαστο. ”’Υστερα ἀκουστική.

καθώς

τό

ένιωθα

πώς

έφτανε στ’ αὐτια μου μία φωνή
πού πέρναγε ἀπό ὅαθιά ὑπόγεια
στρώματα τῆς λαλιᾶς μσς, χρόνια
καί χρόνια τώρα ξεχσσμένσ κι
ἀδρανῆ. Κι αὐτή τήν ἐκπληξή μου
διαδέχτηκε ἡ κρυφή ἐλπίδα, πώς
”ένα κείμενα σάν αὐτό, τοῦ κομ-

πέριαυ, θα ἔπρεπε v' ἀφήσει
ἀδιαφόρους τούς ουντάχτες τῆς
«Ἀμπελιῶνας», ἐλπίδα πού 6ασιμα στήριζα στα κείμενα πού
δημοσίευσν μέχρι τότε νεκρσλαγίες, θανάτους, γάμους, ἀρρεὸῶνες καί μνημόσυνα, ἤ τίποτε ἀνόητα αὐτοσχέδια «ὅουκαλικά»
κατασκευάσματα,

καί

πού

στό

τέλος ὁικαιώθηκε, ἀφοῦ τό κείμενο πού μ’ ἐνδιέφερε κρίθηκε
ἀκατάλληλο
γιά
δημοσίευση.
”Επιασσ ἀμέσως καί τοῦ ἔγραψα
στήν Ἀμπελιώνσ για τίς προθέσεις μου, τίς σχετικές μέ τό τετραδιό του, ζητώντας του παράλληλα τήν αδεισ γιά μιά καποια
κακοπαίηση τῶν ὅσων ἐγραφε κι
ἐξηγώντας του τίς δυσκολίες πού
ἀντιμετώπιζα στήν πραγματοποίηση τῶν σχεδίων μου· ἀκόμη τόν
παρακαλοῦσα νά μοῦ πεῖ τί ἐννοῦσε μέ τίς λέξεις γιοτάπατο καί
γιαλέμισα, ὁπότε πήρα, πολύ πιό
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γρήγορα ἀπ’ ὅσα περίμενα, τό
παρακατω γραμμάς
«Κύριε Παπαγεῶργίου
Ἐλαόα τό γράμμα σου κι ὁ
,Θεός να α’ ἐχει καλά, διότι τό
τετράδιον ἀκόμα δέν ,μοῦ
ἐστάλθη κι ἀνησυχῶ, ἀλλα ἐφ’
ὅσον ἐνδιεφέρθης προσωπικῶς ’
διά τήν τύχην του πλέον, πολύ
σ’ εὐχαριστῶ. Νά τό κοιτάξεις
σέ παρακαλῶ καί να τό προσέξεις ἰδισιτέρως, διότι πολύ μοῦ
ἐκόστισε ἡ ἀχαριστία τοῦ κόσμου, ὅπου τούς παρεχώρησα

ἐρήμσξε κι ἐνῶ τόν ἐκσταικαύσαμεν ὑπέρ τούς 500 νοματαῖοι
πρόπαλεμικῶς, ἐχάθη εἰς τήν
συνέχειαν μέ σκατωμαύς καί
προσφυγιές καί μετανάστευσιν,
δια νά φθάσει τώρα εἰς τό σημεῖον να ἐρωτᾱ ὁ περαστικός
ὅπου δέν ξέρει, ἀν ἧταν καπατε
εἰς αὐτό τό μέρος τόπος πού
ἐκαταικεῖτα ἀπό ἀνθρώπους.
"000v διά τήν λέξιν γιαλέμισα,
ῶς καί ἀπό τό νόημά της δισφαίνετσι, παει να πεῖ πραγμα
ἀπελέκητα καί τελείως ἀψυχα
σαν μάρμσρό ἤ καύτσαυρο...»

ἐνα τόσο κτῆμα μου εἰς τά Κατουρέλια, διά νά χτίσαυνε σχολεῖον, να μήν ξενιτεύονται
πλέον οἱ Ἀμπελιανίται ὅταν
ἐθέλουν νά μορφωθαῦν, ἐκτός
τά μετρητὰ καί τήν προσωπικήν
μου ὅοήθειαν πού τούς ἐπρόσφερα, καί αὐτοί λυποῦνται δι’
Eva τίποτε φύλλον τῆς ἐφημερίδος τους νά μέ δημοσιεύσουνε,
να μαθει ὁ καθείς πατριώτης τή
ρίζα του, διότι ἅμα πεθανω ἐγώ
καί Eva; - δυό ἄλλοι ἀκόμα γεροντότεραι, οἱ νέοι θα τήν
ἀγνοοῦν πλέον διαπαντός κι
αὐτό εἶναι ἁμαρτία ἀπ’ τό Θεό.
Σοῦ ἐσωκλείω ἐπίσης καί τίς
ὀρμήνιες πού μοῦ ἐζήτησες, ῶς
καί τήν ένναιαν τοῦ γιοτάπατου, τουτέστιν ὁ τόπος μου πού

“Η” ἀναμιξή

μου

α’

αὐτό,

ὕστερα ἀπό τά ὅσα ἱστόρησα,
πρόσπιίθησα νά περιοριοτεῖ στό
έλαχιστο;-ιεριαρίστι7κσ στό νά ὑποσημανῶ ὁρισμένες μόνα λέξεις
καί φράσεις ἀπ’ τό κείμενα, πού
ἐκρινα ὅτι έχόυν καποια σημασία
για τήν ἐνδειξη τῆς ριζικότητας
τῆς ἐκφρασης στό σύνολό της,
ἀποφεύγοντας ἒτσι Eva ἐκτενέστερα γλωσσαρι καί περισσότερες
ἐπεξηγήσεις, γιατί πιστεύω πώς
ό,τι ἀκολουθεῖ ἔχει, κυρίως,«6αρύτητα στό χῶρα τῆς λογοτεχνι-

κῆς ἀφήγησης, καί κατά συνέπεια
θα τό

ἐὸλαφτα,

ὃίνοντας του,

ἠθελημένα ἤ ἀθελσ, ἐμφαση φιλολαγική.

πάλι 016 6'017v6 καί ἧὸραν τῆ στάνη καί τούς σκύλους πού εἴχανε στό μεταξύ καί τρεῖς λύκους πνιγμέναυς, φαντάσου τί
σκυλιά ἦσαν. Ἔκτοτε, ἀπό παρέλευσιν ὅχι μεγάλη, ἦλθε καί
ἄλλος καταδιωκόμενας· φυγάς ἀπ’ τήν Κουρτέσα τῆς Τριπόλεως καί κατώκησε εἰς τήν Ἀμπελιώνα, ἀπ’ ὅπου καί ἔχαυμε
τώρα τούς Κουρτεαέαυς καί πού τοῦ κάμανε αἱ προγενέστεροι
καμπόσες χάρες, διά νά στρώσει κι αὐτός τό νοικοκυριόν του.
Ἐντωμεταξύ, ἐκεῖνο τόν καιρό, κατέφθασε καί ὁ προπάππας

μου Δημητράκης Καυραχᾱς μέ τόν ἀδελφό του ,Ἀθανάαη Καυραχᾶ, ὡς ἀναφέρω ἀρχικῶς, ὁπότε· ὁ Νιάρχσς, ἀπ’ ὅπου αἱ Νιαρχέαι, ὁ Τσιρατιώτης, ἀπ’ ὅπου αἱ Σπυρέοι κι αἱ Ἀγγελέαι, ὁ
Κουρτέσης, ἀπ’ ὅπου αἱ Καυρτεσέοι, ὁ Κουραχᾶς, αι’ Μπαυρδαυλέαι- και ξέχασα· κι ὁ Δερεχάνης ἀπό τῆ Ζάκυνθον, νῆσος
-ταῦ ποιητοῦ, μέ τόν ἀδελφόν του Βασίλη Δερεχάνη, 6 ὁποῖος
κατώκησε εις τόν Ἀγιο Σώστη. ἶΗταν στερνότερα πού ὁ Θανάση Καυραχας ἔκανε καί μιά κόρη καί τήν ὁποία ἐπάντρεψε
μέ κάπαια Δημητράκη ἀπό τοῦ Τσιρατιώτη, ὁ ὁποῖος, ἐπειδή
ἥτανε σκληρός, πήδαγε καί σά σαΐτα, τοῦ κολλῆσανε τό παρατσαύκλι Σαϊτάνης, Ὁ Δημητράκης Σαϊτάνης, τό λοιπόν, εἶχε
μερίδιο ἀπό τόν πεθερό του τό Θανάση, ἀπό τό σπίτι τους κι
ἐπάνω στό λόγγα ἕως ταῦ Γιάννη Μάντρα, δηλαδή τό σήμερον
τοῦ Γιάννη Μῆτρου τό ἀμπέλι καί δῶθε (ὅλα ψιλόπετρα κι
ἀκόνες) κι ἕως τή ράχη τά I11095’vta.0 δέ Δημητράκης, ὁ πραπάππος μου, εἰχε ἀπό τοῦ Μαυτσιάρα Μπεκρῆ τ’ ἁλώνι καί

μέχρι τή μάντρα ταῦ Αγιάννη, κι ὅπως κόὸει ὁ δρόμος ἐπάνω
μέχρι τά Ψαρένια καί πέρα, ὥς τά Καστανούλια, τήν Αγιοσωστῆτικη ράχη, καί δῶθε κεῖθε τῶν ἀμπελιῶν, ὅλα τοῦ Ἀθανάση
— τέτοια ῆταν ἡ διαναμῆ ὁπό yw5 στῆν περιουσία, περσσότερο
ὄάραινε τ’ ἄδικα δηλαδή.
Κιένα ὄράδυ δημιουργῆθη τό ἑξῆς ἐπεισόδια· ὁ Δημητράκης
Σαιτάνης ἑθεωρεῖτα ὅτι εἰχε χρήματα πολλά καί τό ὄράδυ πού
πραανέφερα, κινήσανε λησταί διά νά τονε ληστέψαυν. Ἐκεῖ,
γύρω ἀπό τό σπίτι, ἤσανε δάση ἀπάτητα καί συνέχεια μέχρι
ἐπάνω, στό λόγγα ταῦ παπαῖ πού λέμε· κι εἴχανε αἱ ναικοκυρέγαι κόψει καμπόσα κλαδιά ,κι εἴχανε περιφράξει τό σπίτι ἕως
ἀπάνω καί δέ φαίναυνταν, ἀλλά ἐντούταις, κάπαυ ἐτρύπωσαν

”Ακουσε νά σοῦ λέγω τό πῶς ἱδρύθη τό γιοτάπατο. Κι ὅσα

θέλεις ἀκούσει, ὅλα τά ἱστορήματα και περιπέτειες 710115;, ὅλα
εἰναι ἀταμικά δικά μου, κι ἀ θά α’ τά διηγήσω, εἰναι νά μῆν
εἰπεῖς]ἐσύ κι ἄλλος κανείς πώς ἀπό πάντα ἤμουν ἄκληρος”ετσι
καί μέ διχως ρίζα (σάν τό καλάμι πάει νά πεῖ) καί διά νά μή

πρατρέχει 77 γλώασα σου, ὅταν εἰς περιπτωσιν συντυχαινεις ἀν-

αἱ λησταί καί ε’μὸῆκαν καί τούς ἐζήτησαν λεφτά, ὅμως 6 Δημητράκης μέ τή γυναίκα του ἀρνήθηκαν, ὅτι δέν ἔχουν. Τότες αὐταί τούς ἐφαύμωααν μέ τά χέρια τους κι ἄλλος ἔὸαλε λίγδα εἰς
τό τηγάνι, λίπος ἀπό χαιρινό δηλαδή, καί τό ἔὸαλε ἀπάνω εἰς
τή φωτιά, νά ταιτσιρίσει καλά, διά νά τούς τό ρι’ξαυνε εἰς τό
σὸέρκα νά τούς κάψαυνε, κι ἄλλος ἐφύλαε μπρός στή θύρα μῆπως καί τούς ἀντιληφθαῦνε ἄλλοι χωριαναί, ὁπότε, ἀπό τά
μουγκρητά, ψυλλιάστηκαν τό γεγονός ἀπό κάτω τά παιδιά τοῦ

θρώπαυς μαναχούς, ὅπως ἐμένα, καί λέγεις τό χαϊμένο κι ἄλλα
Δημητράκη, 6 Μίχας κι 6 Νικόλας, κι ἐτρέξανε στούς K017915-

ὅμοια
Πραγματικῆ καταγωγή μου, τουτέστιν τοῦ προπάππου μου,
771'av ἀπό τό Λεοντάριον ἤ ἀπό τ’ ’Ἀκοόα τῆς Ἀρκαδιας, πα-

τριῶτες πάει νά πεῖ τοῦ Κολακοτρώνη, πρῶτα καί κύρια. Κεῖθε
ξεκίνησαν ξεὸράκωτοι 6 προπάππος μου Δημητράκης μέ τόν
,ἀδελφά του Ἀθανάσια κι ἤλθανε καί κατώκηααν εἰς τήν Ἄμπελιώνα, ὅπου πρωτόηλθε 6 Νιάρχας ἀπό ταῦ Μπάλα τῆς
Μεσσηνίας με’ τές ατάνες του. Εἶχε καί γἰδαπρόὸατα πολλά,
καλοκαίρι θά ἠταν, ἐθεώρησε καλό καί κατώκησεν ἐκεῖ.
Ἔπειταένας καταδιωκόμενος’από τά Τσιορωτά τῆς Μεσσηνίας

ἦλθε κι ἔγινε φιλοξενούμενας τοῦ Νιάρχαυ στῆν Ἀμπελιώνα,
μόλα πού τύχαινε κακοποιός μᾶλλον καί φυγόδικος κι ἔφευγε
ἀπό τῆ μία περιφέρεια εις τῆν ἀλλην, ὅπου ἔται ῆταν ἀδύνατα
διά νά τόν κυνηγήσαυνε καί τόν ταακώσουν. 0 Νιάρχας τό

λοιπόν μέ τόν Τσιρατιώτη, παρά τῆ μεγάλη φιλία ὅπου ἐφτιάσανε, γίνανε καί καυμπάραι· κι ἐπῆρε τότε μίαν ἡμέραν 6 Νιάρχας τόν καυμπάρο ταυ κι ἐὸγῆκαν στά ὅουνά, διά νά τοῦ
δείξει τές στάγες του, πού τις εἰχε ατοῦ Μαλάη τόν κάμπα,
ὅπου ἠσαν τότε 66077 ἀπό μουρτζιές κι ἄλλα δέντρα· δάση
ἀπάτητα. Κι ἀφοῦ εἶδαν καλά ὅλα, ἄρχισε ὄραδιάζαντα.
- Ε, τώρα νά φύγαυμε καυμπάρε, νά κατεόαῦμε στό χωριό,
εἶπε ὁ Νιάρχας κι ἔπιασε ἕνα σφαχτό καλό, γίδα, τῆν ἔσφαξε,
κάλεσε τά σκυλιά ὅλα καί τούς τῆ διένειμε, νά φᾶνε καλά ὥστε
-νά φυλαῦνε τή στάνη· κι αὐταί ἐφυγαν.
Τήν άλλη μέρα τό πρωί, ἐπῆρε τόν καυμπάρο του νά ὄγαῦνε
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σέαυς, οἱ ὁποῖοι εἰχαν ἕνα μαχαίρι μεγάλο κι ἕνα μπιατόλι καί
παλεμάγανε μέ αὐτά τούς Ταύρκους, και μιά ὄδαμάδα τό
’παιρναν αἱ Καυρτεσέαι, καί μόλις ἐπέστρεφαν αὐταί τό ἔδιναν
εἰς τούς Μπαυρδαυλέους κι ἄλλοτε εἰς τούς Καυραχέους, διά
νά πήγαιναν πρός πόλεμον μέ τόν Κολοκατρώνην, τόν πατριώτην τους, εἰς τές διάφαρες μάχες μέ τούς Τούρκαυς. Γιά ταῦτα
κι ἔτρεξαν στούς Καυρτεσέαυς, μήν εἴχανε γυρίσει ἀπό τόν πόλεμο, διά νά ταύς δώσαυν τ’ ἅρματα αὐτά ὁπαύ εἰχαν, 7’7 κι
εἴχανε κανομήσει κι ἄλλα λάφυρα ἀπό τούς Τούρκους, μά ελα
’πού στό μεταξύ δέν εἶχαν ἔλθει αἶ Κουρτεσέοι καί πάλι γυρίσαντες, τ αύπωσαν ἀπό κάπαια κοπροθούρα, ἀφημένη ἐπίτηδες γιά τά νερά τῆς ὄραχῆς, τί ἀλλιῶς δέν ῆμπορούσανε νά

μπαῦνε ἀπό τό φράχτη· καί ἄνοιξαν τῆν πόρτα τοῦ κατωγιαῦ
καί ἐμόάντες εἰς τό κατώγι, ἔόραν ἕνα καταρράχτη τράπα· καί
ἀνοίξαντες τήν τράπα, τσιακάνισαν ὄιαστικά ἕνα πυργιόόαλο
με’ ἴσκα ὅπου εἶχαν, ὁπότε οἱ λησταί, ἀντιληφθέντες τό
ἄστραμα ταῦ πυργιόὸαλαυ, ἐφαόήθηκαν, νομίσαντες ὅτι τούς
ἐκύκλωσε ἀπόσπασμα, καί ἐτράπησαν εἰς φυγήν καί τό σ-κα
σαν ὅιαστικά, κρατοῦντες καί φοὸερίζοντες καί λέγοντας ψέματα πολλά, πώς τάχατες ἐὸρῆκαν τούς γέραυς μισοπνιγμέναυς καί ὅπως ἔὸραζε τό τηγάνι μέ τίς τσιγαρίδες διά νά τίς
ἔριχναν εἰς τό σόέρκα καί τούς ἔκαιγαν, τόση 77 ταραχή τους κι
77 τραμάρα τους, φέραν τάπάνω κάτω καί κάγηκαν ἀπό μονάχαι τους.
ο

·εικαστικα·
Τῆς Ντόρας Ἠλιοπούλου - Ρογκαν

γο. Μόνο E101 ἡ τέχνη θ’ ἀναδειχτεῐ καί παλι, ὅπως στήν ἀρχαιότητα καί τό Μεσαίωνα, σέ κοινωνικό λειτούργημα; ρόλος πού
εἶναι καί ὁ μόνος πού τῆς ταιριάζει. ”Ὀμως για ν’ ἀνταποκριθεῖ

Eva ἓργο στίς ἀπαιτήσεις αύτές

Γιάννης Κουνέλληςῑ
έκθεση στήν 3Αθήνα
μετα 20 ἔτη...
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς παρουσίασης δύο ἔργων του σέ μιά νέα γκαλερί τῆς Ἀθήνας πού ἀνήκει στό Ζ. Μπερνιέ, ὁ Γιάννης Κουνέλλης
ἔκανε μιάν πρώτη - μετά ἀπό εἴκοσι, περίπου, χρόνια ἀπουσίας ἐπίσκεψη στήν Ἑλλάδα. Ὁ καλλιτέχνης, προτοῦ πάει στή Ρώμη τό
1956 καί φοιτήσει 0117v ἐκεῖ Σχολή Καλῶν Τεχνῶν, ἧταν στήν
Ἀθήνα μαθητής τοῦ Σαραφιανοῦ καί εἶχε δώσει τρεῖς φορές ἐξετάσεις, δίχως ὅμως ἐπιτυχίά, στήν Α.Σ.Κ. T. Σήμερα εἶναι ἥδη, πρό
πολλοῦ, διεθνῶς ἀναγνωρισμένος καί θεωρεῖται ἀπό τούς ἀξιόλογους ἀντιπροσώπους τῆς πρωτοπορίας.
Μέ τριάντα δύο ἀτομικές ἐκθέσεις στό ἐνεργητικό του έχει
παράλληλα λάὸει μέρος σέ μερικές ἀπό τίς πιό σημαντικές ὁμαδικές τῆς διεθνοῦς πρωτοπορίας.
Σέ σχέση, τώρα, μέ τήν πιό πρόσφατη δραστηριότητα του, ἀναφέρουμε τή συμμετοχή του στή
Μπιεννάλε τῆς Βενετίας (1976)
καί δύο ἀτομικές παρουσιασεις
στίς ἀρχές τοῦ 1977. Ἡ μια ὀργανώθηκε στό Μουσεῖο Μπόυμανς δαν Μπέυνιγκεν τοῦ Ρόττερνταμ (Γεναρης) καί ἡ άλλη στό

πού ἐπειδή, άκριὸῶς, ἧταν θεμελιωμένη πάνω σέ ἀναγνωρίσιμα
ἀπ’ ὅλους σημεῖα, εἶχε σκοπό νά
προόάλει τήν αύτοδύναμη ὀντότητα τους κι έτσι να τά ἀπαλλαξει ἀπό κάθε ἀκαδημαῐκό συνειρμό καί γνώριμη έξάρτηση.
”Ομως, κι έδῶ παραμόνευε 6 κίνδυνος μιᾶς κάποιας έπιτήδευσης

111 αἰσθητικότητας. Ὁ Κουνέλλης
ἀντέδρασε στήν παγίδα αῦτή
ἀποτελεσματικα,

ἀνανεωνοντας

Μουσεῐο Τέχνης τῆςΛουκέρνης

’μέ ριζοσπαστικό τρόπο τό περιεχόμενο τῆς καλλιτεχνικῆς του
έκφρασης. Χρησιμοποίησε, 6116'

(M69019)-

τό 1967 καί πέρα, στα πλαίσια

Μόλις ἐγκαταστάθηκε στή Pd)μη, τό 1956, 6 Κσυνέλλης γνωρίστηκε μέ μιαν όμαδα πειραματικῶν καλλιτεχνῶν τῆς πρωτοπορίας, ἀνάμεσα στούς ὁποίους συγκαταλέγονταν ἡ δυναμική μορφή
τοῦ Πασκαλι. M' 01’716v συνδέθηκε στενά 6 Κουνέλλης. Ἀρχι116, δηλαδή στήν περίοδο 19591967, 6 καλλιτέχνης χρησιμοποίησε σάν ἀποκλειστικα μέσο έκφρασης τα γράμματα τοῦ ἀλφαδήτου καί ἀριθμούς. ’H1av Eva
εἶδος ἰδιωματικής σημειολογίας

τής δημιουργίας ἑνός,«περι6αλλοντος» καί μιᾶς ἰδιόμορφης
- τρισδιαστατης - έννοιολογικής
θεώρησης, μερικα ἀπό τά τεχνασματα τοῦ νεονταντα για να προὃάλει 16 αἰτήματα του μέσ’ ἀπό
φυσικα, τούτη τή φορά, δεδομένα
καί ἀντικείμενα τῆς καθημερινὸτητας, ὅπωςῑ 6αμ6ακι, καρὸουνα,
μαλλί, παπαγαλους 11.6. Κύριος

στόχος έδῶ εἶναι ἕνα πιό ἀμεσο,
μέθ’ ἀπό τίς αἰσθήσεις, ἐρέθισμα
τοῦ θεατή, E101 ὥστε ν’ ἀποκατασταθεῐ μια ένεργητική έπικοινωνία ἀνάμεσα σ’ αὐτόν καί τόέρ-

πρέπει νά δυαθέτει 06v Eva
πρῶτο σημεῖο έλξης μια καποια
«θεατρικότητα», πού ὑπῆρχε αλλωστε καί στό Μεσαίωνα. Κι 6
Κουνέλλης πέτυχε να χειριστεῖ μ’
εύστροφία αὐτή τή «θεατρικότη'10.».

Σ’ έκεῖνο π.χ. τό έργσ πού παρουσίασε καί σέ εἰδική ἑκδήλωση
στήν ταὸέρνα «Καρὸουνιαρης»
έχει ἀποκρυπτογραφήσει μ’ Eva
σκηνοθετικό τρόπο τα μηνύματα
του. Εἴδαμε, κατ’ ἀρχήν, Eva γερακι v6 καθεται πάνω στ“
ἀραδιασμένα 0’ Eva τραπέζι τεμαχισμένα μέλη τῆς κόπιαςένός
ἀγάλματος τοῦ Ἀπόλλωνα. Πίσω
ἀπό τό τραπέζι καθονταν 6 καλλιτέχνης κρατωντας μπρός στό
πρόσωπό του μιά μασκα μέ τή
μορφή τοῦ Ἀπόλλωνα καί παραδίπλα Eva; μουσικός πού ἔπαιζε
φλογέρα. Τίποτα ἀπ’ ὅλα αὐτα
δέν καταδυναστευσε τή φαντασία
μας, κι αὐτό γιατί οἱ ὑπαινιγμοί
ἧταν πολλοί κι έντεχνα συνδυασμένοι. Τό μυαλό μας ἁπλῶς
παραδειγματίστηκε καί μπήκε σέ
μια έγρήγορση, κι ἀπό κεῖ καί
πέρα ἧταν ἐλεύθερο να κάνει
καθε λογῆς συνειρμούς. Ἐδῶ,
πέρα από τήν ἀντιπαραθεση τοῦ
ἀπολλώνισυ καί τοῦ διονυσιακοῦ
στοιχείου - τό τελευταῖο, τουλάχιστο, θεωρητικά ἀντιπροσωπεύεται ἀπό τήν ταὸέρνα _— 6 K00νέλλης θίγει ἀνάμεσα α’ ἄλλα σημεῖα Eva πολύ «νευραλγικό» ζήτημα πού ἀποτελεῖ τήν κεντρική
ἰδέα στα περισσότερα ἔργα του.
Πρόκειται για τόν 1190611111011σμό τοῦ σύγχρονου καλλιτέχνη
πού αναρωτιέται πανω στίς δικαιοδοσίες τῆς πραγματικῆς του
ὑπόστασης, ἐπειδή ἀκριῧῶς έχει
συνειδητοποιήσει ὅτι 6 ρόλος του
έχει έντεχνα καί σκόπιμα συσκοτιστεῐ. Κατ’ έξοχήν ὑπεύθυνη για
τήν παραπλανηση τοῦ καλλιτέχνη
καί γενικότερα τῆς τέχνης εἶναι ἡ
ἀστική τάξη μέ τά οἰκονομικα καί
πολιτικα συμφέροντα πού έχει.
Ἡ τάξη αὐτή, έπειδή ἀκριὸῶς
γνωρίζει τή δύναμη ῦποὸολής τῆς
τέχνης, ἔχει λόγους ν’ ἀντιδραει
ἀρνητικα σέ καθε μορφή τέχνης
πού στήνει Evav αμεσο, καί κατά
συνέπεια ἀποτελεσματικό, διαλογο μέ τό κοινωνικό σύνολο. Ἡ

ἀντίδραση αὐτή εἶναι, κάθε φο96, ἀναλογη μέ τό 6αθμό τῆς
προστασίας πού ’χει ἀπό τήν
κρατική ἐξουσία καί τή σταθμη
τῆς παιδείας της. Ἐνδεικτική
πάνω 0’ ὅλα αὐτα ἧταν ἡ σταση
τῶν καλεομένων στήν ἐκδήλωση
τοῦ Κουνέλλη. Ἀδιαφόρησαν,
οὔτε κάν πρόσεξαν τό ἓργο, καί
τό ’ριξαν στό κοσμικο κουτσομπολιό, ὅπως, ἀκριὸῶς, στα έγ-

καίνια μιᾶς έκθεσης σέ γκαλερί.
Στήν προκειμένη περίπτωση Eva

κοινό 6116 γνήσισυς - λαϊκούς
τύπους - θαμῶνες τῆς ταόέρνας
θα ’χε ὁπωσδήποτε δείξει Eva
πολύ μεγαλύτερο σεὸασμό, E1151δή, ἀκριὸως, ἀδιάφορα ἂν μετά
κορόιδευε ἤ ὅχι, θα πρόσεχε τουλάχιστο τόν καλλιτέχνη καί τό
έργο σάν φαινόμενο. Ἀπέτυχε,
λοιπόν, ἀπό τήν αποψη αὐτή ἡ
έκδήλωση; ”Ας μή 6ιαστοῦμε να
τό ποῦμε. Θα μπορούσαμε μαλιστα νά ἰσχυριστοῦμε ὅτι πέτυχε,
θεωρημένη ἀπό μιαν ἄλλη σκοπια. Ἐπιὸεόαίωσε αῦτα ἀκριὸῶς
τά σημεῖα πού θέλει v6 καταπολεμήσει 6 Κουνέλλης, παρουσιαζσντας τα καπως συμόολικα καί
«θεατρικά». Συνειδητοποιήσαμε
E101, για μιαν ἀκόμα φορά, τό
πόσο, ἰδιαίτερα έμείς οἱ Ἕλληνες,

ἒχουμε παραποιήσει τόν κοινωνικό ρόλο τῆς τέχνης. Κι αὑτό ὅχι
μσναχα σέ σχέση μέ τό έργο τέχνης 06v αὐτόνομη ὀντότητα,
ἀλλα καί γενικότερα. ὅσον ἀφορᾶ
συζητήσεις καί προτάσεις πάνω
σέ καυτα θέματα τῆς σύγχρονης
τέχνηςστόν τόπο μας, πού έχουν,
ὅπως τόσο συχνα συμ6αίνει έδῶ,
γίνει κτῆμα ἑνός κλειστοῦ κυκλώματος.
.

“ , Εκδόσεις
Γλὰρος

Ἠ
ἱστορία
τῆς

ΠαιὸΙΚῇς
ἨλιΚίας
Ἐπιμέλεια
Adm Ντεμὼζ

45

·κινημστογραφος·
τοῦ Σπύρου τσακνιᾱ

Τό «ΠΡΙΜ»; ξαφνιασμσι
Καί προθλημοιτισμοί
για τίς σχέσεις ἐργάτη,
γ’*ρσιφεισκρόιτη Καίκόμμοιτος
Τελευταῖα προὸλήθηκε στήν Ἀθήνα μιά ταινία πού κίνησε τό ἐν·
διαφέρον τοῦ καινοῦ καί προκάλεσε πολλές συζητήσεις, μέσα στό

χώρα τῆς ἀριστερᾶς κυρίως. Κι αὐτό ἧταν φυσικό. «Διότι - ὅπως
ἔγραψε κι ὁ Βασίλης Βασιλικός· σέ προηγούμενα τεῦχος τοῦ «ΑΝΤΙ» - τό ζήτημα ξεπερνάει κατά πολύ τόν περιορισμένο χῶρο μιᾶς
ταινίας». Πρόκειται γιά τό σαὸιετικό φίλμ «Τό Πρίμ», πού ἔθεσε
ἐπί τάπητος ἕνα ἀπ’ τά σοόαρότερα προόλήματα τῆς σοόιετικῆς
κοινωνίας. Φυσικό, λοιπόν, νά ξαφνιάσει καί νά προκαλέσει συζητήσεις. Ὁ σαὸιετικός κινηματογράφος, μ’ ὅλες τίς λαμπρές του ἐπιτυχίες, παλιές καί πρόσφατες, δέν μᾶς εἶχε δώσει μέχρι τώρα κανένα ἔργα πού νά καταπιάνεται μέ σύγχρονα κοινωνικά προὸλήματα. Μεγαλειώδεις σκηνές ἐμπνευσμένες ἀπ’ τήν Ὀχτωόριανή Ἐπανάοταση, συγκλονιστικές ἁπεικονίσεις τοῦ Μεγάλου Πατριωτικοῦ
Πολέμου, ἔξοχες ἀναπλάσεις ἀριστουργημάτων τῆς ρούσικης λογοτεχνίας ἢ ἀνούσια κατασκευάσματα προὸολῆς τοῦ «θετικοῦ ἥρωα»
πού, σάν τό παλικάρι ταῦ ἀμερικάνικου αὐέοτερν, σαρώνει ὅλα τά
ἐμπόδια καί προχωράει ἀκάθεκτος στήν αἰκοδόμηση τῆς σοσιαλιστικῆς κοινωνίας.

«Τὸ Πρίμ», καθώς εἷπαμε καί
πιό πανω, καταπιανεται μ’ ένα

σημερινα καυτό πρόόλημα. Τό

πρὸὅλημα τῆς σχὲοης· ἐργάτη γραφειοκρατη - κόμματος. Καί
καταπιανεται μέ μιά σσόαρότητα
καί μιά τόλμη πού μᾶς ξαφνιασαν. Δέν πρόκειται ἐδῶ, κατα τή
γνώμη μου, για τά γνωστά προκατ ἐπεισόδια πού δείχνουν μια
«σύγκρουση» ἀνδρεικέλων; ὁ
«καλός» ἐργάτης πού ξεσκεπαζει
τόν «κακό» γραφειοκρατη - μεμονωμένη συνήθως περίπτωση νγια ,να δειχτεῖ, ἀκόμα μια φορά, ὁ
θρίαμόος τῆς σοσιαλιστικῆς ἰδεολογίας.
Ἐδῶ έχουμε μιά πραγματική
σύγκρουση, πραγματικῶν ἀνθρώπων. Κι ὁ σκηνοθέτης δέν
τούς θέλησε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο
ξετυλίγειαι ἡ ἱστορία πείθει πώς
κατι τέτοιο θα μπσρσῦσε νά συμ6εῖ σ’ ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς
ΕΣΣΔ. Συμὸαίνει κατ’ ἀνάγκην.

Κι ἡ ρίζα τῆς σύγκρουσης δέν εἷναι ἰδεολογική, ἠθική. Εῖναι
πραγματικὴ, ὑλική. Οἱ ἐργατες
πού ἀρνοῦνται νά εἰσπραξουν τό
πρίμ - καί μέ τήν αρνηση τους
αύτή προκαλοῦν τό δραματικό
ἐπεισόδιο πού παρακολουθοῦμε
στήν ταινία - δέν παίρνουν τή
ριψσκίνδυνη ἀπόφαση ἀπό «φιλοπατρία», ἀλλά ἐπειδή ζημιώνουν οἰκονομικά. Τό πρίμ εἶναι
μιά φενάκη πού κουκσυλώνει
οοὸαρές ύλικές ζημίες - για ὅλη
τήν κοινωνία ἐμμεσα - καί για
τούς ἴδιους τούς ἐργατες ἄμεσα.
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«Ἐξ αἰτίας σας - λέει ὁ ἡγέτης
τους Ποταπωφ στούς γραφειοκρατες - ἐξ αἰτίας τῆς τσαπατσουλιᾶς στό σχεδιασμό καί στήν
ἐκτέλεση τοῦ ἐργου, εἴχαμε συνεχῶς ἐλλείψεις ὑλικὼν πού προκαλεσαν διακοπές ἐργασίας καί
ὁδήγησαν σέ μείωση τοῦ εἰσοδήματός μας. Γιατί ἐμεῖς πληρωνόμαστε μέ τήν ἐργατσώρα καί κάθε
διακοπή μᾶς ζημιώνει. Λογαριαζουμε πώς χασαμε γύρω στα πεντακόσια ρσύὸλια τό χρόνο. Κι
ἀντί γι’ αὐτό μᾶς δίνετε τά πενήντα - ἐξήντα ρούὸλια τοῦ πρίμ.
Γι’ αὐτό τ’ ἀρνιόμαστε. Ἐνῶ
ἐσεῖς πληρωνόσαστε μέ τό μῆνα,
μέ μιστό. Δέ χανετε τίποτα μέ τίς
διακοπές, καί τά ρούῧλια τοῦ
πρίμ εἶναι, γιά σᾶς, ἐπιπλέον εἰσόδημα. Ξέχωρα πού ζημιώσατε
καί τήν κοινωνία ἀναπροσαρμόζοντας τό πλανο σέ χαμηλότερα
ἐπίπεδα. Τό πλανο τό χαμηλώσατε ὥστε να μπορεῐτε νά τό καλύψετε κι ἐτσι νά εἰσπραξετε τό
πρίμ καί νά προωθήσετε καί τίς
φιλοδοξίες σας». Κι ἀποδεικνύει
πώς τό αρχικό πλανο μποροῦσε
νακαλυφτεῖ.
Γιατί, λοιπόν, δέν καλύφτηκε,
γιατί ἐγιναν δλ’ αὐτά ἤ γιατί
ἰσχυριζόμαστε πώς θα μποροῦσαν να συμόοῦν α’ ὁποιαδήπστε

χνοκρατῶν πού διευθύνει τή
συγκεκριμένη αὐτή συνεργατική
ἀπαρτίζεται ἀπό φαύλους καί
παλιανθρώπους ἤ ἀπό ἀνίκανσυς
μηχανικσύς πού δέν ἐχουμε παρα
να τσύς ἀντικαταστήσουμε μέ κα-

λούς καί ἱκανούς γιά,να ξεπεραστεῖ τό πρόόλημα. ,Ἀντίθετα, ὁ
σκηνοθέτης σκιτσαρει ἀριστοτέ-1
χνικα μιαν ὁμαδα ἀνθρώπων πού
μοιάζουν τυπικα δείγματα τοῦ
εἴδους ἤ τῆς τάξης στήν ὁποία
ἀνήκουν. Μοιαζουν να λειτουργοῦν κανονικότατα καί ν’ ἀντιδροῦν φυσιολογικότατα μέσα στα
πλαίσια τῆς λογικῆς ένός συστήματος. Γι’ αὐτό καί ἡ ἀντίδρασή
τους στήν· αρνηση τοῦ συνεργείου
Ποταπωφ να εἰσπράξει τό πρίμ
εἶναι, πρίν ἀπ’ ὅλα, ’ένα τραγικό
ξάφνιασμα. Εἶναι, γι’ αὐτούς, σα·
νά κλονίστηκε ἡ τάξη τοῦ κό, σμου, σα να μήν ἀνατειλε ὁ ἣλιος
τό πρωΐ. Δέν ἐχουν ἐνοχη συνείδηση κι ἀντιπαλεύσυν τίς προτασεις τοῦ Ποτατωφ μέ σθένος. Εἰναι 6αθιά πεπεισμένοι πώς κανουν ὅ,τι εἶναι ἀνθρώπινα δυνατό καί πώς δέ γίνεται να ῦπαρξει άλλη λογική ἐξω ἀπ’ τή δική

τους, πού εἶναι ἡ λογική ἐνός
δρισμένου τρόπου λειτουργίας,
μιᾶς ὡρισμένης τάξης πραγμάτων,
ἐνός ὁρισμένου συστήματος. Καί
προσπαθοῡν εἴτε να πτοήσουν
τόν ἐργάτη εἴτε νά τόν καλσπιασουν καί, μέ τόν ένα ἤ τόν ἄλλο
τρόπο, νά τόν καταφέρουν να
ὑπσχωρήσει καί ναπαρει αὐτα τα
καταραμένα λεφτὰ τοῦ πρίμ, ὅχι
τόσο γιατί τρέμουν τίς ἀτομικές
τους εύθύνες - στήν ταινία δέν
ὑπσγραμμίζεται ένας τέτοιος φό6ος - ὅσο γιατί τό ἀντίθετο τούς
εἶναι ἀδιανόητσ, τούς χαλάει τή
φυσική ταξη τοῦ κόσμου (τους).
Κι ἡ ζημια πού ἐγινε στήν κοινωνία καί στούς ἐργατες εἶναι
ἀπόρροια αὐτῆς τῆς λογικῆς, αὐτῆς τῆς ψυχολογίας, αὐτοῦ τοῦ
συστήματος νοστροπιῶν καί συμπεριφορῶν. Oi γραφειοκρατες, οἱ
τεχνοκράτες, οἱ μηχανικοί - διευθυντές δέν ζημιώνουν ἀπ’ τίς
προχειρότητες τοῦ σχεδιασμοῦ κι
ἀπ’ τίς τσαπατσουλιές τῆς ἐκτέλεσης τῶν προγραμμάτων. Γι’
αὐτό καί δέν πολυσκστίζονται.

”Ὀλοι τους ἀνυπομονοῦν νά τελειώσει αὐτή ἡ καταραμένη συνεδρίαση ,τῆς κομματικής ἐπιτρο-

πῆς στήν” ὁποία ἐφερε τό ζήτημα
ὁ Ποτάπωφ,γιά νά γυρίσουν στα
σπιτακια τους. Κι ὁ προσωπάρχης τῆς συνεργατικῆς τηλεφωναει
κάθε τόσο στή γυναικσύλα του
πώς σέ λίγο τελειώνουν καί νά
φροντίσει ἐκείνη νά πάρει τήν
κορσύλα τους ἀπ’ τόν παιδικό

πολύ φιλόδοξο καί ἡ ἐκτέλεσή
του προῦποθέτει κάποια ἔργα
ὑποδομῆς πού δέν εἶχαν γίνει.
Τοῦ ῦποδείχνεται πώς μέ τέτοιες
προῦποθέσεις δέν ἐπρεπε νά εἶχε
ἀναλαόει τό ἔργο. Κι ὁ ἄνθρωπος·
ἀπαντάει ὅτι κι αὐτός ἧταν τῆς
ἴδιας γνώμης ἀλλά στή Γενική
Διεύθυνση τοῦ χτύπησαν τήν

πλάτη καί τοῦ εἶπαν «ὅλα θα
πᾶνε καλά». Νά πῶς -διακλαδώνονται οἰ εῦθύνες καί πῶς ἀγκαλιάζσυν ὅλσ τό σύστημα τῆς γραφειοκρατίας. «KL ἂν δέν εἵχαμε
αναλαόει ἐμεῐς, θα εἰχαν ἀναλά6ει κάποισι άλλοι»· αὐτό, ἐστω

κι ἄν τό λένε για ν’ ἀποσείσουν
τίς ἀτομικές τους εύθύνες, ἐξ
ἀντικειμένου. καταγγέλλει τίς εύθύνες ἑνός συστήματος..
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Ἐπέμεινα πολύ στό χαρακτήρα
τῆς σύγκρουσης ἀνάμεσα στούς
ἐργατες καί τούς γραφειοκρατες
γιατί θέλω νά θεμελιώσω ἕναν
ἰσχυρισμό. Πώς ἡ οὐσία καί ἡ
σημασία τοῦ έργσυ δρίσκονται
στή θαρραλέα καταδειξη αὐτῆς
τῆς σύγκρουσης κι ὅχι στήν τελευταία σκηνή, πού εἶναι ἡ «λύση» τῆς σύγκρουσης. Τή λύση
αὐτή τίποτα δέν τήν προετοιμαζει
δραματικα καί γι’ αὑτό, κατά τή
γνώμη μου, εἶναι ἐλάχιστα πειστική. Μοιάζει σάν τσόντα στό
έργο, σαν ἕνας από μηχανῆς θεός
πού δίνει μιά λύση ἐπιὸεὸλημένη
ἀπ’ ἔξω ἀπ’ τό ἔργα, κι ὅχι μια
λύση πού ἔχει ώριμασει μέσα ἀπ’
τή δραματική ἀνέλιξη τοῦ μύθου
τῆς ταινίας. Δέν εἶναι τυχαῑο πού
ὁ πρωταγωνιστής αὐτοῦ τοῦ
ἐπεισόδισυ, ὁ ἐργάτης Ποτάπωφ,
δέν εἶναι παρών στήν τελική αύτή
σκηνή δπου ἡ κομματική έπιτροπή ψηφίζει «ὑπέρ» τῆς πρότασής του. Ἔχει φύγει ἀπ’ τή
συνεδρίαση λίγα λεπτά πρίν,
ὅταν μαθαίνει πώς μερικοί ἀπ’ τό
συνεργεῖο του λύγισαν κι εἰσέπραξαν τό περίφημο πρίμ, 6αθιά
απογοητευμένος καί μέ τό αἴσθημα πώς προδόθηκε ἀπ’ ὅλους.
Ἐδῶ τελειώνει ούσιαστικά ἡ ταινία. Γιατί δ,τι συμ6αίνει ὥς ἐδῶ
εἶναι ἀναγκαῖο καί πειστικό. Ἐννοῶ δραματικὰ, καλλιτεχνικά
ἀναγκαῖο καί πειστικό. Ἐνῶ δέν
πείθει διόλου ἡ ἀλλαγή τοῦ Πά6ελ Ἐμιλιάνοὸιτς, τοῦ διευθυντή,
πού μεταστρέφεται αἰφνίδια τήν
τελευταία στιγμή καί ψηφίζει
«ὑπέρ» τῆς πρότασης Ποταπωφ
γιά νά σώσει τό κύρος τῆς κομματικής ἐπιτροπῆς. Τίποτα δέν έχει
προετοιμάσει αὐτή τή μεταστροφή καί τίποτα δέν πείθει πώς
ἧταν ἀναγκαία καί φυσική.
x:

σταθμό. Αύτός εἶναι ὁ δικός του

συνεργατική τῆς Σοδιετικῆς Ἔνω-

πονοκέφαλσς.

σης; Στα ἐρωτήματα αὐτά, ἡ ταινία δέν δίνει ξεκαθαρες ἀπαντήσεις. Δέν μᾶς δίνει ὅμως καί
παραπλανητικές. Δέν μᾶς λέει,
λ.χ.. πώς ἡ συγκεκριμένη (Li);
τή όμαδα γραφειοκρατῶν - τε-

Κι ὅταν ὁ διευθυντής τῆς συνεργατικῆς Ἐμιλιανοόιτς πιέζεται,
φέρνει σα δικαιολογία τήν ἀναγκαιότητα ἀναδιαρθρωσης τοῦ
πλάνου ἐπειδή τό ἀρχικό ήταν

Εἶναι κρίμα νά ἀκυρώνεται τό
σύσιαστικό

περιεχόμενα

αὐτῆς

τῆς ταινίας ἐξ αἰτίας μιᾶς λύσης
τόσο λίγο πειστικῆς. Στό σημεῖο
αὐτό συναντιοῦἫαι, ἀπό διαφορετικές ἀφετηρίες, «δύσπιστοι»

καί «εὕπιστοι» θεατές. Βλέπσντας τήν ταινία μέσα ἀπό τό
παραμορφωτικό πρίσμα τῆς τελικῆς σκηνῆς, τείνουν, καί οἱ δυό
κατηγορίες, σέ ἀπόψεις πσύ ἐξουδετερώνουν τόν προόληματισμό της καί τόν πνίγουν στά ρηχα
νερά τῶν ἁπλουστεύσεων. Μέ εύαγγελική μακαριότητα οἱ «εῠπι-

στοι» ὅλέπουν στήν τελική λύση
τήν ἐφησυχαστικὴ δικαίωση τῶν
πεποιθήσεών τους; «Ὓπάρχουν
προὸλήματα, ἀντιμετωπίζονται,
συζητιοῦνται καί τό κόμμα παίρνει τίς σωστές ἀποφάσεις πού δικαιώνουν τόν ἐργάτη». Μέ νοσηρὴ δυσπιστία οἰ ἄλλοι ἀρνοῦνται τήν ὁποιαδήποτε ἀξία τῆς
μαρτυρίας,ἀπ’ τή στιγμή πού δίνεται μιά τέτοια λύση. «Πρόκειται - λένε - για μιάν έξυπνα στημένη ἱστορία πού θέλει να ἀποδείξει πώς τά κοινωνικα προὸλὴματα τῶν σοσιαλιστικῶν χωρῶν
μποροῦν νά τακτοποιηθσῦν μέσα

στα πλαίσια τοῦ συστήματος.
χάρη στό ρυθμιστικό ρόλο τοῦ
κόμματος».
Ἠ ἀποψη πού προσπαθῶ νά
θεμελιώσω εἶναι πώς ἡ προσοχή
τοῦ θεατῆ πρέπει νά συγκεντρώθεῐ στό τί «δείχνει» ἡ ταινία κι
ὅχι στό τί θέλει νά «ἀποδείξει».
Ἡ διάκριση ἀνάμεσα σ’ αὐτό πού
συνειδητά θέλει νά ἀποδείξει Eva

ἐργσ - λογοτεχνικό, θεατρικό
κ.τ.λ. — καί στή μαρτυρία πού
προσκομίζει μέσα ἀπ’ τήν καλλιτεχνικὴ παρασταση τῆς πραγματικότητας, σ“ αὐτό πού ἀντικειμένικά «δείχνει», ,δέν εἶναι καινούργια. Καινούργια, ἄν θέλετε,
εἶναι ἡ σημασία πού ἀποκταει ἡ
διάκριση αῦτή ὅταν μιλᾶμε για
ταινίες πού προέρχονται ἀπό χώ-

ρες ὅπου τά μέσα παραγωγῆς
τους όρίσκονται κάτω ἀπ’ τόν

ἀποκλειστικό ἐλεγχο τοῦ κράτους
κι εἶναι δύσκσλο νά φανταστοῦμε
πώς θα ἐπιτρεπότανε τό γύρισμά
τους χωρίς κάποια παραχώρηση
στὴν ἐπίσημη κρατική ἰδεολογία.
Τί «δείχνει», λοιπόν, αὐτή ἡ
ταινία σχετικα μέ τό ἐπίμαχο
θέμα τοῦ ρόλου τοῦ κόμματος;
Ποια εἶναι ἡ αἴσθηση πού μᾶς δίνει για τόν τρόπο πού ὅλέπουν οἱ
ἴδιοι οἱ ἐργάτες αὐτό τό ρόλσ; Ἡ
ἀπόφασή τους να ἀρνηθοῦν τό
πρίμ- ἀποκαλύπτεται τήν τελευταία στιγμή, τὴ στιγμή τῆς πληρωμῆς. Οὔτε δευτερόλεπτο πρίν.
Ξεσπάει, κυριολεκτικα, σάν κε-

ραυνός ἐν αἰθρία. Τὴν ἀπόφαση
αὐτὴ ἀρνοῦνται να τὴ συζητῆσουν μέ ὁποισνδὴπστε. «Στήν
κομματική ἐπιτροπὴ», ἀπανταει
μονότονα ὁ Ποτάπωφ. «Θά φάς
τό κεφάλι σου», τοῦ ψιθυρίζουν

οἱ ἄλλοι. Τό δλσ κλίμα πού τόν
περιὸάλλει δείχνει ἀκρα δυσπιστία στὴ δυνατότητα του νά κερδίσει τὴν ὑπόθεση. Ὁ ἴδιος δέ
δυσπιστεῖ λιγότερο. Γι’ αὐτό καί
μεθοδεύει τήν τακτικῆ του πολύ
προσεχτικά. Ἀρχίζει τήν ἐπίθεσή
του ἀλλά κρύὸει ἐπιμελῶς τά
ντοκουμέντα του, ῶς τὴ στιγμή
πού ἐκεῖνος θεωρεῖ πρόσφορη.
Τά ντοκουμέντα του εἶναι μιά
ὁλόκληρη μελέτη πού ἀποδεικνύει πώς ὑπῆρχαν δυνατότητες
ἐκτέλεσης τοῦ ἀρχικοῦ πλάνου,
μέ τρόπο, μάλιστα, πού νά μή ζημιώνουν οἱ ἐργατες, Τή μελέτη
αὐτὴ τήν έκαναν οἰ ἐργατες, μέ τή
ὅοήθεια μιᾶς οἰκονομολόγου, στά
κρύφα, χωρίς τὴ συνεργασία τοῦ
κόμματος - ἀν κι ὁ Ποτάπωφ εἶναι κομματικό μέλος. KL ὅταν ἡ
οἰκονομολόγσς καλεῖται ἀπ’ τήν
ἐπιτροπὴ νά καταθέσει τὴ μαρτυρία της, ξεσπάει σέ λυγμσύς καί
λέει; «Τούς ἀγαποῦσα κι ἤθελα
να τούς ὅοηθὴσω, ἀλλα τό θάρρος μου δέν ἧταν ἀρκετό για να
πάω παραπέρα». Ποῦ ὅρίσκεται
μέσα σ’ ὅλ’ αὐτά ἡ ἐμπιστοσύνη
τῶν ἴδιων τῶν ἐργαζομένων στόν
ὑπερταξικό, ρυθμιστικό ρόλο τοῦ
κόμματος; Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς
ὁ γραμματέας τῆς κομματικής
ἐπιτροπῆς, ἕνας μοντέρνος καί
συμπαθητικός νέος, ἐμφανίζεται

ἀπ’ τὴν ἀρχή να διευθύνει τή
συνεδρίαση μέ ύποδειγματική
ἀμεροληψία. Αῦτό ὅμως προκαλεῐ τήν ἐκπληξη τοῦ διευθυντῆ,
πού 0' ἕνα διάλειμμα. τόν πλησιάζει καί, μέ τρόπο πού δείχνει
ἀκρα οἰκειότητα, τοῦ λέει; «Τί α’
έπιασε καί διευθύνεις σήμερα μ’
αὐτό τόν τρόπσ; Ἐμεῖς οἱ δυό

πάντα τα πηγαίναμε καλά, κι ἐγώ
πάντα έκανα αὐτό πού ἤθελες
ἐσύ». Γενικά, μέσα στό έργσ, δέν
ξεχωρίζει μέ εύκρίνεια ἡ διαχωριστική γραμμή ἀνάμεσα στό
κόμμα καί στό διευθυντικό στρῶμα. Ἐκεῖνο πού προὸαλλει ἀναγλυφα εἶναι ἡ δυσπιστία τοῦ ἐργάτη καί για τα δυό, ἡ ἐπιφυλακτικότητα του, ἡ μεθοδευμένη
ταχτική του στὴν ἀντιμετώπιση
τους. Κι ἡ καταρρευσή του ὅταν
μαθαίνει πώς καποιοι ἀπ’ τούς
δικσύς του καμφθηκαν καί τόν
πρόδωσαν. Κι ἡ φυγὴ του ἀπ’ τὴ
συνεδρίαση μέ δλοφανερη τήν
ἀδυναμία του να πιστέψει στή
δυνατότητα τῆς... λύσης πού ακολσυθεῖέ
Δέν εἴμαστε ἐμεῖς, συνεπῶς,
πού δυσπιστοῦμε στὴν ἀληθοφανεια τῆς λύσης, ἀπό μεροληψία
καί προκαταληψη. Τό ἵδιο τό
ἐργο τήν ἀποόάλλει σαν ξένσ σῶμα.
.

(DI/lalum/A -/7Hr£z
DESCARTES

ᾧ

Λόγος περὶ τῆς Μεθόδου
Εἰσαγωγὴ ·- Μετάφραση - Σχόλια
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΖΣΠΒΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

E

δρχ.
KIERKEGAARD

Κριτικὴ τσῦΚΙὲιξὸξιρσῦ ΛόγουΜΙ)
Εἰσαγωγὴ - Μετάφραση - Σχόλια
ΑΝΑΣTAX”;(1)ξοῖΙΑΝΝΑΡΑΣ

WITTGENSTEIN
Φιλοσοφικὲς ’Έρευνες

Εἰσαγωγὴ - Μετάφραση - Σχόλια
ΠΑ ΥΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
δρχ. 250

cH Ἐπανάληψη
Εἰσαγωγὴ - Μετάφραση - Σχόλια
ΣΟΦΙΑ ΣΚΟΠΕΊἘΑ
6px.350

SARTRE
Τὸ Εἶναι καὶ τὸ ΜηδὲνίΑΙ)
Εἰσαγωγὴ - Μετάφραση - Σχόλια
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ

0,111,250
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ιβ-Ι-[ᾌψῑᾷρ.
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
[INA ΤΙΟΥ
Ἑίληνικό διήγημα
έπιλογή 1960—70

-

Πρόκειται γὶα μια ἀνθολογία

διηγημάτων πού ·εἷδαν τό φῶς τῆς
δημοσιὸτητας
στὴ
δεκαετία
‘60—‘70. Στίς προθέσεις τῆς ἀν-

θολόγου διαφαίνεται, κυρίως, ἡ
θέληση να ὅοηθὴσει, κατα τρόπο
ὃσο τό δυνατό πιό συνοπτικό καί
συνάμα πιό πανοραματικό, στή
χαρτογραφηση καί στὴ συγκεκριμενοποίηση τόσο τῆς ἐκφραστικής ὅσο καί τῆς θεματικής προ6ληματικῆς μέσα στα παραπάνω
προσδιορισμένα χρονικα πλαίσια. Πραγμα πού πετυχαίνει μόνο
ὥς Eva σημεῖο, κυρίως μέ τό προλογικό της σημείωμα, πού εἶναι
γραμμένο μέ γνώση τοῦ θέματός
της κι εὐαισθησία. Δυστυχῶς
ὅμως δέν μπορεῖ να πεῖ κανείς τό
ἴδιο καί για τά κείμενα πού
ἀπαρτίζουν τόν τόμσ, τή στιγμή
πού δημιουργεῖται στόν ἀναγνώστη μιά ἐντονη αἰσθηση ασφυκτικῆς ἰσοπέδωσης, τόσο ὀνοματικῆς
’ ὅσα καί ποιοτικῆς. Μέ ἀλλα λόγια μια ἀνομοισγένεια πού
ὁπωσδήποτε ὁδηγεῖ σέ διαφορετικα ἀποτελέσματα καί συμπερασματα ἀπό ἐκεῖνα πού ἡ ἀναμφισόὴτητα καλοπροαίρετη πρόθεση
τῆς ἀνθολόγου, θα ἤθελε νά ὁδηγησει.
Λ 0 YKA Δ Α ΡΑ ΚΗ
Ἡθικές καί ἰδεολογικές ἐπενδύ-

Ξῗέῗέὸροςιμπ

’

τουρκικός πόλεμος) κι ἄλλα εἶναι
προσωπικές ἤ ἀπό τρίτους ἠθογραφικές ἀναμνήσεις θαλασσινῶν
περιπετειῶν ἤ 6ι6λικῶν μύθων.
'O συγγραφέας προσπαθεῖ μέσα
ἀπό τὴ δημώδη μας παράδοση νά
ἐκφραστεῖ μέ μιά ἁπλοϊκὴ, θα

ρος, νομίζω, πώς σέ κοινωνικές
ἠθσγραφίες ἐχει δώσει πολύ καλύτερα ἀποτελέσματα, ἰδιαίτερα
στα 6ι6λία του ὅπου περιγράφει
τόν κόσμο τῆς έλληνικῆς ἐπαρχίας. Στόν «Κόσμο τῶν ἐλπίδων»
δίνεται ἀντιστικτικα ἡ χαρτο-

’λεγα, πρσόληματικὴ πού περιστρέφεται σχεδόν πάντοτε γύρω
ἀπό μιά θρησκευόμενη πίστη.

Κ.Ῑ.ΔΕΣΠοΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μελετήματα Πολιτικῆς Φιλοσοφιας
.
Ἐκδόσεις Παπαζήσ-η, 1976

γρὰφηση τῆς ζωῆς τῶν αὐτοεξόριστων Ἑλλήνων στὴν Εὐρώπη
κατα τή διάρκεια τῆς δικτατορίας, γιά να ἐπιστρέψει ὁ συγγραφέας, μαζί μέ τόν ἥρωα του, συνειδητοποιημένο πια καί πολιτικά
στρατευμένσ, στήν Ἑλλάδα τῆς
ἐποχῆς τοῦ Πολυτεχνείου. Ἀμφι6αλλω, ὅμως, ἀν ἡ στρατευμένη
μέ τόν τρόπο τοῦ Z. Σκάρου πεζογραφία μπορεῖ πια νά λειτουργήσει δσο καί παλιότερα.

Στό 6ι6λίο τσυ αὐτό ὁ καθηγητὴς K.1. Δεσποτόπουλος καταπιανεται καί ἀναλύει Eva
πλῆθος θεμάτων πολιτικῆς, πού

ἐκτός ἀπό τήν καθαρά ἐννοιολογική καί ἐπιστημονικὴ τους 6aρύτητα δέν παύουν να σημαδεύουν τὴ συγκεκριμένη μας ἱστορικὴ πραγματικότητα, ὅπως εἶναι
ἡ ἀνθρωποκσινωνικὴ θεωρία τοῦ
Μαρκοῦζε, ἡ κοινωνία καί ἡ πολιτικὴ πίσω ἀπό τό πρίσμα τῆς
φιλοσοφίας τῆς ἱστορίας, ἡ έννοια τῆς ἐπαναστασης στόν Πλατωνα κ.λ.π. ”0,1L χαρακτηρίζει

ΕΛΕΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ

Ποιήματα
Ἀθήνα, 1977
Μια συλλογὴ ὅπου 6 ἐσωτερικός χῶρος τῆς Ἑ. Ζουμπούλη
διαχέεται στα πράγματα πού-τήν
περιόαλλουν καί συνυπαρχει μέ
τίς μεταλλαγές τοῦ φωτός. Οἱ
στίχοι τῆς ποιήτριας προδίνουν
μιάν ἐπώδυνη 6ίωση συγκεκριμένων καταστασεων τῆς καθημερινῆς της ζωῆς, ἐρωτικῆς - προσωπικῆς - κοινωνικῆς. Ἀπό τὴν
αποψη τοῦ ὕφους ἡ ποίηση τῆς

αὐτό τό 6ι6λίο εἰναι ἡ πνευματικὴ εύθύνη τοῦ συγγραφέα, τό
προσωπικό του ὕφος, ἡ ἀκρίὸεια
τῆς σκέψης του καί ἡ γλωσσική
δομὴ τῶν γραφομένων του.

ιιι·
ιῑίῑ.

Μέ τό 6ι6λίο αὐτό 6 Π.Τ.
προσπαθεῖ να χαραξει μερικα
ὁρόσημα, μέ τρόπο ὑπεύθυνα καί
πρωτότυπο, προκειμένου νά διευκολύνει στὴν κατανόηση μιᾶς
πορείας, μετα τόν Β’ παγκόσμια
πόλεμο, ἡ πολιτικὴ ἐπιστήμη,
στήν προσπαθεια της να ὅρεῖ Eva
δρόμο ἀνάμεσα στό παλιό ὅνειρο
τῆς πανοραμικῆς ἀρχιτεκτονικῆς
σύλληψης τσῦ κόσμου καί στίς
σύγχρονες ἀπαιτήσεις μιᾶς ἀκρως
ἐξειδικευμένης θεώρησης τῶν
κοινωνικῶν σχέσεων.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΡΙΑΡΑ

ΣΤΡΙΦΤΟΥ -

Ἡ κοινωνικοπαίηση καί ἡ προὅληματική της
Θεσσαλονίκη, 1 976
Πρόκειται για μια σύντομη
κατατοπιστική
καί
μεθοδικὴ
, ἀνάλυση τοῦ πάντοτε φλέγοντος
ζητήματος τῆς κσινωνικοποίησης
τοῦ ἀνθρώπου καί ὅλων τῶν
στενά συνυφασμένων μέ αὐτή
προὸληματων καί θεωριῶν. Στήν
προσπαθεια της αύτή ἡ συγγραφέας ν’ ἀναλύσει κι ἐξετάσει τήν
κοινωνικοποίηση καί σάν ἀφηρημένη ἔννοια καί σάν ἱστορικὴ

ιι ι ι

Φοιῐιπὲε ταξιῦὲμτε

μαζί IIIIc

ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ

Μία δεκαετία (I 967— 1 976)
Ἀθῆναι, 1976

. ODIN-[Tm mu:
Ο ΦΟΠῊΊΊΚΕΣ ΕΚΔΡΟΗΕΣ
O *ΘΙ-ΝΑ ΕΙΣΙῚἬΡΙΑ at

Πρόκειται για τὴν ἡμερολογιακή καταγραφὴ σημειώσεων τοῦ
Γ. Πεσμαζόγλου, πού καλύπτουν
τό διάστημα ἀπό 21.4.67 μέχρι
καί τό δημοψήφισμα τοῦ ’75,
ὁπότε καί καταργήθηκε ὁριστικα
ἡ 6ασιλεία στὴν Ἑλλάδα. ‘O 16μος ἀκόμα περιλαμὸάνει, σέ
παραρτημά του, διαγγέλματα,
λόγους καί δηλώσεις ἀπό τούς
πρωταγωνιστές τῆς δημόσιας
ζωῆς στά χρόνια αὐτα (συνταγματαρχες, πολιτικούς ἀρχηγοὺς,
ξένουςπαράγοντες).
ΛΑΜΠΗ ΒΟΛΑΝΑΚΗ

Ἐπίγῆς εἰρήνη

«Σύγχρονη Ἐποχή» I 976

(ι Γραμμή» 1977

'Avwo 6ι6λίο πού ἡιῖντριγκα
ηου εἶναι διαμελισμένη σέ τέτοιο

Δεκατρία σύντομα πεζογραφὴματα περιέχει τό 6ι6λίσ αύτές.
”Αλλα ἀπ’ αύτα ἐχσυν συγκεκριμένσ ἱστορικό πλαίσιο (ἑλληνο-

ἀεροπλανα
πλοῖα
τραῐνο

Ο EXPRESS I'IOYIL‘MAN m ΛΟΝΔΙΝΟ

ο tom-1mm 1'0me om-Iro ἢ
δωρεάν ἀπό τά γραφεῖα μσς
Ο Ἐκδίδουμε τήν

ΔΕΘΝΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΠΟΤΗΤᾸ

ζ GAST HELLAS
ο ιΠΠοΚΡΑΊῸΥΣ 2 KAI AKAAJmIAz ruNIA ε’ ὄροφος. Τηλ. 600.233 -, 1104.777
.,

καί

Ἐκδόσεις Παπαζήση, I 977

τός της.

Ὁ κόσμος τῶν ἐλπίδων
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Θεωρία

1
Ιι ῑιέῑι ” ·; ι 1". M

ὅχι μεγαλες παραχωρήσεις σέ
φανταστικές ὑπερὸάσεις. Παραμένει σέ μιά πραγματογνωσία τοῦ
κόσμου της, δηλαδὴ στόν ’τρόπο
πού τα ἀντικείμενα καί 6 περι-

ΖΗΣΗ ΣΚΑΡΟΥ

15an ὥστε ἡ ἀναγνωση νά
καταντᾱ κσπιαστικὴ. Ὁ Z. Σκα- ’

Πολιτειομετρία.·

πράξη

“i i” -ιῖ·· · ζ; ῑ“·“ ,ιιι ἰι

‘E. Ζουμπούλη εἶναι λυρικὴ, μέ

6αλλων χῶρος μεταποιοῦνται ἐν-

Ὀκτώ δοκίμια, στα ὁποῖα ὁ Λ.
Δαράκης ἐπιδιώκει τὴ διερεύνηση τῆς ἠθικῆς καί τῆς ἰδεολογίας, στή διασταση τους ἀνάμεσα
στό θεωρητικό καί ἀφηρημένσ
καί στό πραγματικό καί κοινωνικό ἐπίπεδα, Στὴ σύγχρονη
ἀστική κοινωνία, ὅπου οἰ ἐνδσγενεῖς ἀντιθέσεις της ἐξουδετερώvow τήν ἑνότητα τῶν θεσμῶν καί
τῆς ἐμπραγματης ῧίωσὴς τους, οἱ
ἰδέες καί οἱ ἠθικές ἀρχές, πού
στηρίχθηκαν στὴ γένεση τοῦ
ἀστισμσῦ, εἶναι κενές περιεχομένου σήμερα. Μέσα, ὅμως, ἀπό τὴ
φάση παρακμής πού διανύουμε,
ἤδη ἀναπτύσσονται καινούργιες
ἰδέες πού ἒχουν σάν φορεῖς τους
τά μέχρι τώρα ἀπωθημένα στό
περιθώριο τῆς ἱστορίας κσινωνικα στρώματα.

ΠΑΝΤΑΖΗ ΤΕΡΛΕΞΗ

ο ΣοΛοΝοΣ 63. AHENANTI Ano THN N0- mm 11111. 613.087 - 629.096. >

πραγματικότητα, 6ασίζεται σέ
μιά δισκελῆ θεωρητική ἀντιμετώπισὴ 111;: τήν κοινωνικὴ ἀπό τή
μια καί τὴν ἀτομικιστικὴ ἀπό τήν
ἄλλη, μέ σαφῆ τήν προνσμιακὴ
ἐνταξη τῆς πρώτη ς.
ΣΕΛΙΜ ΑΚΑΟΥΪ - ΜΑΓΚΙΝΤΑ
ΣΑΛΜΑΝ
.

Λίὸανος
(Ὁ ἐμφύλιος πόλεμος)
Ἐκδόσεις «’Ἀνθρωπος»
Στό διόλίο αὐτό ἐπιχειρεῖται
μιά ἀντικειμενική ἐπισκόπηση
ὅλων τῶν συγκλονιστικῶν γεγονότων πού ἀφοροῦν στόν ἐμφύλιο
πόλεμσ τοῦ Λιὸάνου. Ἐκεῖνο
ὅμως πού θα έπρεπε ἴσως v6 το-

νιστεῖ εἶναι ὅτι ἡ ἐκθεση καί ἡ
περιγραφὴ τῶν γεγονότων ξεπερνᾱ κατά πολύ τήν ἐπιφανειακὴ καί στείρα δημοσιογραφικὴ
παρσυσίασή τους, καθώς ἐξετάζεται τό ὅλσ θέμα μέσα σέ γενικότερα κσινωνικοπολιτικα καί
οἰκονομικά πλαίσια καί συμφέροντα καί τοποθετεῖται στό κέντρσ ἑνός πολύ καυτοῦ καί ἐκρυ-

θμου ζητήματος, ὅπως εἶναι αὐτό
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ἡ Ἐλευθερία τῆς Ἀποδημίας
Ἐκδόσεις «Σάκκαυλα»
Θεσσαλονίκη - Ἀ θήνα, I 976

Πρόκειται για μιαν ἄκρως Evδιαφέρουσα ἐπιστημονικὴ καί
διαφωτιστικὴ πραγματεία, σχετική μέ τό θέμα τῆς ἐλευθερίας
τῆς ἀποδημίας, πού για πρώτη
φορά κατσχυρώνεται ρητά ἀπό
τό νέο μας Σύνταγμα. ”Οσσ κι ἄν
κάτι τέτοιο φαίνεται ἀρχικα νά
ἷ-ῑχει μια μόνο περιθωριακή σημασία ἤ να προσφέρεται μόνο για
ὅσους έχουν μια ἐξειδικευμένη
γνώση πάνω σέ τέτοια λογῆς θέματα, ἐντούτοις, οἱ τελευταῖες πι-

κρές μας ἐμπειρίες τῆς ἐφταετίας
καθιστοῦν Eva παρόμοιο ζήτημα
ἰδιαίτερα εὐαίσθητα καί γενικότερου ἐνδιαφέροντσς. Πού κανει
περισσότερο ἐνδιαφέρον ἡ σωστή
δημοτική γλώσσα τοῦ Γ.Π., καθώς καί περισσότερο προσιτό καί
σέ ὅσους ἀκόμη δέν ἐχσυν εἰδικές
γνώσεις πανω σέ νομικά κυρίως
ζητήματα.

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ
MASSA CONFUSA

Ει’σαγωγή.· Κίμων Φράιερ
«Πλειάς» 1976
Ποίηση πού δείχνει μιαν έναγώνια ἀμεσότητα τοῦ πῶς ἀντίκρισε 6 Δ. Κακαόελάκης τίς
ἀντιφάσεις τῆς ἀμερικανικης κοινωνίας, ὅπου ἡ ἠθική ἐχει σαν
μέτρο της τήν τεχνολογική γιγάντωση κι ὅπου, μέσα ἀπό τὴ θέαση
τῆς παρακμῆς τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος πού ἐχει θεοποιήσει τὴ μηχανή, ὁ ποιητής προ6άλλει τήν ὀδυνηρή του ἐλπίδα
γιά τήν ἐκ νέου κατάκτηση μιᾶς

ἠθικά ὑπεύθυνης ζωῆς. Σαρκαζοντας αὐτὴ τὴν Ἀμερική, πού
χωνεύει τό ’ίδισ εὔκολα τό παλιό

καί τό καινούργια, δίχως οὐσιαστικές ἐπιλογές, δ Δ. K611065λάκης ὃλέπει πέρα ἀπό τίς συνεχεῖς ἐκρήξεις της(πολιτι7·ιές ἤ οἰκονομικές) τὴ σέ σπέρμα ὕπαρξη
»ἑνός κόσμου πού θα γεννηθεῖ
μέσα ἀπό τὴν πλήρη ἀποσύνθεση
τῶν σημερινῶν του δσμῶν.

Παιδαγωγικό Ἐργαστήριο Πανεπιστημίου Ἰωαννίνωνῐ
Ἡ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων
Ἑλληνικῶν ἀπό μεταφραση.
Ἰωάννινα, ἀκαδ. ἔτας 1 976-77
Πρόκειται για ἕνα συλλογικό
τόμο ἀπό μελέτες πού σύνταξαν
τά μέλη τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἐργαστηρίου. Ἀναλύονται τα προ6λήματα πού θέτει ἡ διδασκαλία
τῶν ἀρχαίων έλληνικῶν καί προτείνουν λύσεις για να διδαχτεῖ τό
ἀρχαῐο κείμενο, ἀναφέροντας
συγχρόνως συγκεκριμένα παραδείγματα. Μέ τὴν προσπαθεια
αὐτή ἐπιχειρεῖται να δημιουργηθοῦν συνδέσεις ἐπικοινωνίας καί
ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων ἀνάμεσα
στό Πανεπιστὴμιο καί τούς καθηγητέςτῆςΜέσηςἘκπαίδευσης.
Στόν τόμο περιέχονται μελέτες
- ὅπωςε Ἡ διδακτική μεθοδολογία τῶν ἀρχαίων έλληνικῶν ἀπό
μεταφραση καί τό διαλεκτικό
μοντέλο, διαμόρφωση κριτηρίων
για τήν όργανωση τῆς ὕλης,
κοινωνικο-ψυχολογικὴ προσέγ,γιση τῶν ἀρχαίων ·έλληνικῶν,
τρόποι αἰσθητικῆς προσέγγισης
τῆς Ὀδύσσειας, ἀποσπάσματα
κειμένων τοῦ Ι. Συκουτρῆ, Α.
Δελμούζου, Δ. Γληνοῦ κ.ἀ.

ΒΑΣ. ΜΠΡΑΚΑ ΤΣΟΥΛΑ
«Ὁ ὁιαφωτισμός ατήν Ἀρχαία
Ἀθήνα» - ίστορική κοινωνιολο-γ
γική ἔρευνα
Πρόλογος Γ. Ἰμὸριώτη

Ἐκδόσεις « Ἀτέρμων» ·
Ὁ συγγραφέας ἐπιχειρεῖ μιά
ἐκθεση καί ἀνάλυση τῶν ἀπόψεων τῶν σοφιστῶν στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα ἀντιπαραθέτοντας
τις μέ ἐκεῖνες τοῦ Πλάτωνα, ἀλλα
καί τοῦ Σωκράτη καί Ἀριστοτέλη, καί προσπαθεῖ να συνθέσει
τὴν εἰκόνα τῆς κοινωνίας τῆς
Ἀθήνας στα χρόνια τῆς ἀκμῆς
της. Σέ παράρτημα δημοσιεύονται κείμενα τῶν σοφιστῶν ἐπιλε-·
γμένα για να φωτίσσυν τὴν ἀνα- >
λυση τοῦ συγγραφέα.
ΣΤΑΥΡΟΥΜΠΙΡΗ

Ἐγκυκλοπαίδεια Ἑλληνικῆς ΠαλιτικῆςΠαιδείας. ΤόμοςΑ’
Έκδόσεις «Νέα Σύναρα» - Α.
ΛΙΒΑΝΗΣ
Περιέχονται

ταξινομημένα

κατά θέματα νεοελληνικα κείμενα
πολιτικῆς καί κοινωνικῆς· ἀναλυ-Ἰ
σης ἔχαρᾱκτηρῖὁτίῐιῶν

μορφῶν·

τοῦ ἐλληνισμσῦ (Ρὴγας, Κοραής,
Τρικούπης, Γαὸριηλίδης, Βενιζέλσς, Δραγούμης, Σκληρός, Δελμσῦζος, Γληνός, Σὸῶλος, Κανελλόπσυλος, Σόορῶνος, 11.6.)

συνειδητοποίηση τῆς ζωῆς ἁπλά
κι εὐαίσθητα. Ἡ εἰκσνσγράφηση
εἰναι τῆς Σοφίας Ζαραμπούκα.
ΝΕΑΡΧΟΥΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Ὁ μύστης κι ὁ ἡγέτης. ΔιηγήμαΘ.Δ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

ἷΙαέυκωσία

Ὁ Νέγρος τοῦ Λαυράκη καί
ἄλλα διηγήματα
Ἔκδαση ἐκτός ἐμπορίου, Ἀθήνα

Μέ τό 6ι6λίο του αὐτό 6 κύπριος Ν. Γ., μέσα ἀπό μιά σειρά
διηγημάτων διαφοροποιημένων
θεματικά μά μέ ὁμόκεντρο πυρήνα, προσπαθεῖ νά ἐκφρασει τό
δισυπόστατσ τῆς προσωπικῆς του
ἀγωνίας, πού ὅμως εἶναι μια
ἀγωνία μέ 6αθύτερο δεκτικό
ὑπόστρωμα. Καί λέω δισυπόστατσ ἀπό τὴν αποψη ὅτι ἡ χαρτογραφηση τῆς ἀγωνίας του
περιλαμὸάνει καθαρά ἀπό τὴ μιά
τὴν ὀδύνη τῆς πρόσφατης κυπρι-

Πρόκειται για μιά συλλογὴ διηγημάτων, ἀνάμεσα στό ’ὁποῖα
περιλαμὸάνεται καί τό γνωστό
ἀπό τά δεκαοχτώ κείμενα Ἐλ
Ψυχαναλιδώρ,

ὅπου,

ἀνάμεσα

ἀπό δυό δρόμους, τῆς πικρῆς εἰρωνείας καί τοῦ χιοῦμσρ, κατασκευάζεται
μια
φανταστικὴ
στρατοκρατοὺμενη χώρα, μέ πανομοιότυπες ἀναφορές μέ τὴ δικὴ
μας δικτατορία. Ὁ τίτλος παντως
τοῦ 6ι6λίου εἶναι ὁ τίτλος τοῦ τελευταίου καί τοῦ πιό ἐπίμαχου
διηγήματος τῆς συλλογῆς, πού
ἀποτέλεσε ἄλλωστε καί τό λόγο
τῆς ἐκτός ἐμπορίου ἐκδοσής του,
ἀφοῦ τά ὑπόλοιπα διηγήματα
κυκλοφοροῦν σέ ἀνεξάρτητη ἐκδοση. Ἐκεῖνο πού πρέπει ἀκόμη
νά σημειωθεῖ εἶναι ὅτι μέ τό 6ι6λίο αὐτό ὁ Θ. Δ. Φ. ἀποδεικνύει
ὅτι ἐκτός ἀπό τίς ἀναμφισὸὴτητες
ἱκανότητές του τοῦ ποιητῆ καί
τοῦ δοκιμιογράφου, κατέχει ὅλα
τα μυστικά καί τίς ἱκανότητες για
μια σωστή πεζογραφική έκφρα-

Σ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ

"Eva; διάλογος μέ τόν μαρξισμό.
Δοκιμή.
Ἐκδόσεις Μήνυμα, 1977
Πρόκειται για μιά σύντομη μά
καί πολύ περιεκτική διαλογικὴ
ἀντιμετώπιση τοῦ μαρξισμσῦ ἀπό
τήν πλευρά τοῦ χριστιανισμοῦ. Ὁ
συγγραφέας της, ἀποφεύγοντας
μέ σύνεση καί μέ γνώση κάθε παγίδα πού μπορεῖ σέ παρόμοιες
περιπτώσεις νά στήσει ὁ στεῖρος
καί
ἄκαμπτος
δογματισμός,
προσπαθεῖ να δώσει, καί συχνά
δίνει, εὔστοχα ἀπαντήματα σέ
θεμελιώδη μαρξιστικά ἐρωτήματα, ἀπό τὴν αποψη πάντα τοῦ
χριστιανισμοῦ, ἀλλά ἑνός χριστιανισμοῦ
εὐπροσήγορου
καί
καταδεχτικοῦ.
ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΣΤΟΡΗ

Ἡ χώρα μέ τίς δύο Πολιτεῐες καί
τίς μυγδαλένιες κούνιες.

Κέὸρος
Πρόκειται γιά Eva άλληγορικό
παραμύθι σέ στίχους, ὅπου μετατίθεται ἡ πραγματικότητα τοῦ
ἐρωτα στόν κόσμο τοῦ μύθου,
κατά τρόπο έντεχνο καί εὐαίσθητο. Ἕνας παράξενος κόσμος, 61)θισμένος στή σιωπή, ἡ μήτρα, κι
Eva ἀσημένιο πστάμι, τό σπέρμα.
Καί τό κόκκινσ μανιτάρι πού φυτρώνει στὴ γῆ τῆς μήτρας, τό ι
παιδί, ἐτσι πού να ὂοηθᾶ στή

ακῆς τραγωδίας κι ἀπό τὴν ἄλλη
τήν ὀδύνη για τήν ἀλλοτριωμένη
κι ἀπανθρωποπσιημένη ζωή μας,
πού μέ μαθηματική ἀκρίὸεια ἰσοπεδώνει κι ἐξαφανίζει τά πάντα

χωρίς αῦτό νά σημαίνει ὅτι δέν
ἐμπλέκονται καί δέν παραυσιαζονται
ἀλληλοσυγκρουόμενες
καί οἱ δυό αύτές ἐκδοχές τῆς
ἀγωνίαςτου.
ΑΛΕΞΗΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Τό παραμύθι μέ τά χρώματα
Ἐκδόσεις ΚΕΔ POE
T6 6ι6λίσ κινεῖται σέ Eva θέμα
τοῦ συρμοῦ; οἰκολογία για παιδιά. Μόνο πού ξεχωρίζει. Ὁ Ἀλ.
Κυριτσόπουλος δούλεψε μέ κέφι
καί εὐαισθησία. Ὁ μύθος, ἡ γραφή, τό σχέδιο εἶναι Eva πανηγύρι,
εἴτε εἶναι ἀσπρόμαυρα εἶτε χρωματιστα - ἀλλα κυρίως ὅταν εἶναι
χρωματιστα· ἄλλωστε αὐτό διδάσκειὸ μύθσς...

Σᾶς ἀρέσει
τό ρεμπέτικσ
τραγούδι;
Ο

Μιά ἓκθεση
γιά δίσκους
γραμμοφώνσυ
σᾶς περιμένει
στό Κολωνάκι
Χάρητος 38
μέχρι 10 τρ.
Ο
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Ο «Τό πρόόλημα τῆς πυρηνικῆς ἐνέργειας ὄρίσκεται οτήν
Ἐλλάδα, ἀπό ἄπυψη πληροφόρησης, ἀνάλυσης κινδύνων, μειανεκτημάτων, πλεονεκτημάτων,
σε’ νηπιακή σχεδόν κατάσταση,
πράγμα πού ἐγκυμανεῐ 006aρούς κινδύνους σύγχυσης τῶν
πολιτῶν», γράφει ὁ φοιτητής Κ.
Μωρίδης ἀπό τή Γερμανία μ’
ἀφορμή
δημασίευμα
τῆς
«Ἐλευθεροτυπίας». (5/3), μέ τίτλο «Ἡ πυρηνική ἐνέργεια θά

(ΑΕΘ, SIEMENS, DEUTSCHE

σει καλύτερα στήν κατανόηση

BANK κ.τ.λ.), τα ὁποῖα κινοῦσαν

τοῦ θέματοςῑ

τά νήματα καί προσδιόριζαν τήν
«ἀντικειμενικότητα»
καί
τήν
«ἐπιστημονικὴ» ἀρτιότητα αὐτῶν
τῶν ἐκθέσεων.

Ἡ ἐπανεπεξεργασία, ἡ ἀποθήκευση καί ἡ μεταφορά ἀπορριμμάτων τοῦ ἀτόμου εἶναι πολύ πιό
ἐπικίνδυνα ἀπ’ τή λειτουργία τοῦ
ἐργοστασίου ἀτομικής ἐνέργειας.
Θά παρακάμψω τό θέμα τῆς
λειτουργίας τῶν EAE, μιά καί
δένείμαι εἰδικός, για νά θίξω τό
0060961590 11966111110. 16 11600
ἀσφαλὴς εἶναι ἡ ἀτομική ἐνέργεια.
Τό κέντρο ἑνός EAE μέ μιά
ἀπόδοση ἐνέργειας I300 Μεγα661 περιέχει ραδιενέργεια ὅσο
1000 ὃόμδες σαν αὐτὴ πού έπεσε
στή Χιρσσίμα. "Av σπασει Eva;
σωλήνας πού διοχετεύει νερό στίς

μᾱς σώσει. ὅχι τό πετρέλαιο»,

καί προτείνει νά ξεκινήσει καί
στήν Ἑλλάδα μιά συζῆτηση
γύρω ἀπό τήν πυρηνική.ἐνέργεια καί τά ἐργαστάσια ἀτομικῆςένέργειας.
Πρῶτά ἀπ’ ὅλα - γράφει ἀπορῶ μέ τήν εὐκολία μέ τὴν
ὁποία. τόόο οἱ ’ἀρμόδιοι τοῦ
ΚΕΠΕ ὅσο καί ἡ ἐφημερίδα,
ἀσχολοῦνται μ’ ἕνα τόσο σπου-

δαῖσ θέμα ὅσο ἡ πυρηνική ἐνέργεια.
Τό συμπέρασμα τῶν αρμοδίων
τοῦ ΚΕΠΙΞ εἰναι; ναί, στήν πυρηνική ἐνέργεια. Γιατί; “H δικαιολογία τους εἰναι εὔκολη; Γιατί
ἒτσι θα «μειωθεῖ ἡ ἐξαρτηση τῆς
χώρας μσς ἀπό τό ἐξωτερικό στόν
τομέα, τῶν καυσίμων». Ἡ διαπίστωση λοιπόν αὐτὴ ἀποτελεῖ
κατα τούς αρμοδίους τό σπου60161590 λόγο για τὴν προώθηση
καί στήν Ἑλλαδατῶν ἐρευνῶν

Ὓιά τή κρησιμοποίηῠη τῆς πυρηνικῆςένέργε-ιας.
Ἡ ἀπόρρητη αὐτή ἐκθεση τοῦ
ΚΕΠΕ μοῦ θυμίζει μερικές
ἀπόρρητες ἐκθέσεις διαφόρων
«οὐδετέρων» ἰνστιτούτων ἐρευνῶν ἐδῶ στὴ Γερμανία για τὴ
σπουδαιότητα τῆς πυρηνικήςένέργειας, ῶσότσυ ἀποκαλύφθηκε
ὅτι πίσω ἀπ’ αὐτά τά ἰνστιτοῦτα
κρύόονταν τεράστια σίκονομικα
καί μονοπωλιακά συμφέροντα

Πέρα ἀπ’ αὐτό, τό κυρίως σημεῖο ὅπου πρέπει νά γίνει σφοδρή
κριτική στ“ὴν έκθεση τσῦ ΚΕΠΕ,
εἰναι ἡ τέλεια ἀπουσία ἐστω καί
στοιχειωδῶν πληροφοριῶν γιά τό
τί κινδύνους ἐμπεριέχει για τόν
πληθυσμό καί τὴ φύση ἡ πυρηνική ἐνέργεια, καί εἰδικότερα ,ἡ
πυρηνική ἐνέργεια ἀπ’ τὴ διασπαση τοῦ οὐρανίου (για τήν
ανεύρεση τοῦ ὁποίου οἱ άρμόδιοι
καλοῦν τήν κυὸέρνηση να 16651
γρήγορα καί ἀποτελεσματικά μέτρα). Καμια ἀπσλύτως πληροφορία, ἔστω ἀκόμα καί καλυμμένη,
- 016006096 αὐτό γιά ’τὴ ζωή μας

έστίες καύσεως. θα πρέπει μέσα

εἰναι ἀκόμη καί ἐδῶ στὴ Γερμανία ἀνερεύνητες ἤ παίρνονται
μόνο ὑπ’ όψη μέσα στα πλαίσια
τῶν πιθανοτὴτων.
Ἕνα ἄλλο ἐρώτημα εἶναι πόσο
καθαρὴ εἶναι ἡ ὃισμηχανία ἀτομικής“ἐνέργειας. Τό ψέμα για τήν
καθαρὴ 6ισμηχανία τοῦ ἀτόμου
ἀρχίζει ἀκόμη ἀπ’ τα ὀρυχεῖα
οὐρανίου, ὅπου οἱ ἐργατες κατά
τό μεγαλύτερο μέρος τους πεθαίνουν ἀπό καρκίνο πνευμόνων,
πού προξενεῖται ἀπό τὴν ἀναπνοὴ τοῦ ραδιενεργσῦ ἀερίου
ραδισν.
Ἠ δισμηχανία ἀτομικῆς ἐνέργειας ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ παραγόμενη ραδιενεργὴ ἀκτινοὸσλία
κατά τὴ λειτουργία ένός τέτοιου
ἐργοστασίου, εἶναι πολύ πιό μι-

ΣΓΥΞΞἙΥΓΙῚΣῚῚ ΪῚᾺΧ ἹῚἸΡΤΙἹἿΚΡΙῚΓΨΙΚΠΗ

θέμα.
Δέν εἰμαι φυσικός για να ἀνα-

λύσω μέ λεπτομέρειες τί εἰναι
ἀτομική ἐνέργεια, τὴ δύναμη της,
τίς ἐπιδράσεις της. Θά ἤθελα
ὅμως να ἐπισημανω ὁρισμένα σημεῖα πού κατα τὴ γνώμη μου εἰναι τόσο 006096 καί ἐπικίνδυνα
ὥστε ἐγώ σαν τίτλο ἑνός τέτοιρυ
ἄρθρου θα ἐγραφαῑ «ἡ πυρηνική
ἐνέργεια θα μᾶς σκοτώσει, ὅχι τό
πετρέλαιο», Κατ’ ἀρχὴν ἡ πυρηνική ἐνέργεια παράγεται στα ἐργοστάσια ἀτομικῆς ἐνέργειας
(EAE). Τί εἶναι αὐτα τά ἐργοστασια; Εἶναι Eva; κρίκος στήν
ἀλυσίδα τοῦ συνολικοῦ κυκλώματος τῶν. εὔφλεκτων ὑλῶν. Τό
παρακατω σκίτσο θα μᾶς 6011811-

ΙΞῦΠΞΡΪῚΞΒΑΗΣΊῚῖΓῦΙΞᾺᾪᾹΆΧΔΛΧη.
σέ ’60 δευτερόλεπτα νά παρεμ- ’ κρή ἀπό τὴ φυσικὴ. Οἱ ἰσχυριὃληθεῖ Eva σύστημα ψύξεως γιά
σμοί αὐτοί εἶναι καθόλα λαθεμένα ἐξουδετερώσει τήν ἀπειλούνοι, γιατί δέν παίρνουν ὑπ’ ὅψη
μενη ῦπερθέρμανση. ”Οταν αὐτό
τους ὅτι σέ τέτοια ἐργοστάσια
τό σύστημα δέν λειτουργήσει,
παράγεται 6ιολογικά πολύ πιό
τότε τό ἐσωτερικό τοῦ καυστήρα

ἐπικίνδυνη ἀκτινὸὸολία ἀπ’ ὅ,τι

λιώνει. "E101 ἐλευθερώνονται μεγαλες ποσότητες ραδιενέργειας,
οἱ ὁποῖες μέσω τοῦ ἀνέμου μπορεῖ να μεταφερθοῦν στὴ γειτονική
πόλη.
"Eva; , μεγαλύτερσς κίνδυνος
εἶναι ὅταν ἐκραγεῖ ὁ ἀτμός. Τέτοιες δυνατότητες ἀτυχημάτων

στό σύμπαν. Συσσωρεύονται π.χ.
διάφορα προϊόντα τῆς διάσπασης, ὅπως ἰώδιο στόν θυρεοειδῆ
ἀδένα καί στρόντιο στά κόκαλα,
μέσω τῶν τροφῶν,στό σῶμα, καί
ἀκτινοὸολοῦν ἐκεῖ τά ὄργανα καί
τό γύρω τους χῶρο, παράγοντας
ἐτσι ἀποστήματα καί καρκίνσ. Τό

Κύκλωμα τῶν εὔφλεκτων ὖλῶν
δρυχεΐο
οὐρανίου
ἐργοστᾶσιο
ἂτομ. ἐνέργειας

1 ἀποθῆκευση ι·

ἐπανεπεξεσγασία
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πλουτόνιο εἶναι μιά ἀπ’ τίς πιό
δηλητηριώδεις οὐσίες καί προκαλεῖ σέ πολύ μικρὴ ἀκόμη δόση
τόν καρκίνο. Τά στοιχεῖα αὐτά
μποροῦν νά διατηρηθοῦν ἐνεργά
ἐκατομμύρια χρόνια. Οἱ κληρονομικές καταδολές ἐτσι μποροῦν
νά μεταόληθοῦν οὐσιωδῶς, πραγμα πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ
σσόαρές ἐνδογενεῖς ἀρρώστιες. ’
Μιά ἐγκατασταση ἐπανεπεξεργασίας μπορεῖ νά διοχετεύσει στό
περιόάλλον καί σέ κανονική λειτουργία 100 φορές περισσότερη
ραδιενέργεια ἀπό ὅ,τι ἕνα ΕΑΕ.
Ἐκτός αὐτοῦ έχει ἀνακαλυφθεῐ
καί ὁ λεγόμενος ταχυκαυστήρας.
Ὀ ταχυκαυστήρας (SCHNEL—
LER BRUTER) εἶναι ἕνας ἀσυνήθιστα πολύπλοκος ἀτομικός
ἀντιδραστὴρας, ὁ ὁποῖος δέν
παράγει μόνο ἐνέργεια ἀλλά καί
τό πλουτόνιο τό ὁποῖο μπορεῖ νά
χρησιμοποιηθεῖ σάν καύσιμο στό
συνηθισμένσ ἀντιδραστὴρα. Τό
πλουτόνιο εἰναι ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνο, γιατί για τὴν ψύξη του
πρέπει να χρησιμοποιηθεῖ τό εὔκολα ἐκρηγνυόμενο νάτριο, καί
ὅχι τό κανονικό νερό.

ἀκόμη ὑπ’ ὅψη ὅτι τά ἀπορρίμι
ματα τοῦ ἀτόμου πρέπει νά 1oπσθετοῦνται καί να φυλλάσσονται χιλιάδες χρόνια κάτω ἀπό τή
γῆ, τότε μπορεῖ κανείς εὔκολα νά
ὂγάλει τό συμπέρασμα τί φοὸερή
κληρονομια θά ἀφὴσουμε στούς
ἀπογόνους μας, ἀν φυσικά ἐμεῖς
ἐπιζήσουμε. Ἕνα EAE τῶν 1000
Μεγαδάτ παράγει ἐτήσια τόση
πολύ ἀκτινοὸολία ὅσο χίλιες
ὃόμὸες τῆς Χιροσίμας.

Εἶναι λυπηρό πού στήν Ἑλλάδα τό μεγάλο αὐτό κοινωνικό
πρόόλημα δέν ἔχει ἀναλυθεῖ,
παρ’ ὅλο πού ’σέ λίγο καιρό θά

μᾶς καίει πιά ἀμεσα. Εἶναι καιρός να δραστηριοποιηθσῦν ὅχι

Προ-

μονο αὐτοί πού φέρουν καποια
πολιτικὴ εύθύνη, ἀλλα κυρίως ὁ
ἀπλός κόσμος, νά δημιουργήσει
ὁμάδες πρωτοῧουλίας για διαφώτιση, γιά μιά ἐνεργητική κινητοποίηση ἐναντια σ’ αὐτό τό καταστρεπτικό σχέδιο τῆς κυδέρνησης
πού θα καταστήσει τήν Ἑλλάδα
μιά πυρηνική 6όμ6α.
Στὴ Γερμανία ὑπάρχουν πολλα
ἀξιοθαύμαστα παραδείγματα τέτοιων ἐπιτροπῶν πρωτοδουλίας,
οἱ ὁποῖες μέ τούς ἀγῶνες τους, μέ
τίς καταλήψεις τῶνπεριοχῶν πού
θα γίνουν τέτοια ἐργοστάσια, κατόρθωσαν σέ δύο τουλάχιστο
περιπτώσεις να σταματήσουν τά
πλανα τῆς κυόέρνησης καί τῶν
μονοπωλίων (Βύλ, Μπρόκτορφ).
Πρέπει τώρα πού εἰναι ἀρχή νά
κινητοποιηθοῦμε, μὴ τυχόν ἀργότερα 6ρεθοῦμε πρό τετελεσμένων
γεγονότων, ἤ ὅπως εἰπε καί ὁ
Μπρέχτῑ,
«Πρέπει νά τό ἀντιληφθοῦμε,
ὅτι ἄν δέν θέλαυμε νά σὸήσουμε
πρέπει νά ἀμυνθοῦμε».
"Av οἱ αρμόδιοι -τσῦ ΚΕΠΙΞ ἐνδιαφέρσνται πραγματικά γιά τὴν
πρόοδο καί τήν ἐπαρκῆ ἐνεργειακή τροφοδότηση τῆς Ἑλλάδας,
ἀς κάνσυν ἐρευνες σέ τόσες ἀλλες
πηγές ἐνέργειας πού ὑπάρχουν
(νερό. ἀέρας, ἥλιος), πού οὔτε

ὂλὴματα πού ἐχουν αμεση σχέση
μέ τή ζωὴ ἤ τό θάνατο ὁλόκληρων πληθυσμῶν. Να φαντασθεῖ
μόνο κανείς ὅτι στήν ὑπόθεση ὅτι
1% τῆς ραδιενέργειας ἑνός EA
ξεφεύγει στὴν ἀτμόσφαιρα, δημιουργοῦνται οἱ ἐξῆς πρωτσφανεῖς

κάν ἐπικίνδυνες εἶναι.
Ἡ ἀτομική ἐνέργεια εἶναι
καταστροφή τοῦ ἀνθρώπου καί
τῆς φύσης. Καί μιά τέτοια καταστροφή σημαίνει ἀπανθρωπιά,
δαρόαρότητα.

Ἐξ αἰτίας τῆς σπανιότητας τοῦ
φυσικοῦ οὐρανίου - τα ἀποθέματά του ἐπαρκοῦν μέχρι τό 2000
- ἡ ὄιομηχανία ἀτομικὴς ἐνέργειας δέν μπορεῖ να ἐπιζὴσει, ἀν
δέν μποῦν σέ ἐνέργεια οἱ ταχυκαυστῆρες. "Eva κράτος ὅμως μέ
ταχυκαυστῆρες θα γίνει ἕνα
ἀστυνομικό κρατοςί Ἐξ αἰτίας
τοῦ σοόαροῦ κινδύνου ἀπ’ τό
πλουτόνιο καί τῆς εὐκολίας να
κατασκευασθοῦν δόμὸες ἀπό
πλουτόνιο, πρέπει ὁπωσδήποτε
να τεθεῖ ὁλόκληρο τό κύκλωμα
κάτω ἀπό αύστηρό ἀστυνομικό
ἐλεγχσ.
ῙΤέτοια καί πολλα ἀλλα προ6λήματα γεννιοῦνται ὅταν κανείς

ἐμόαθύνει έστω καί λίγο στό θέμα
τῆς πυρηνικῆς ἐνέργειας.

τόσο πολύ κοστίζουν ἀλλά οὔτε

καί καταστρεπτικές συνέπειες;

l. Σέ ἀκτίνα 17 χιλιομέτρων
(σάν κέντρο τό EAE) θα ὑπάρξουν χιλιάδες θάνατοι καί ἀρρώστιες ἀπό ἀκτινοόολία.
2. Σέ ἀκτίνα ·47 χιλιομέτρων
χιλιάδες θάνατοι »καί ἀρρώστιες
ἀπό ἀκτινοόσλία ἀν πέφτει συγ-

χρόνωςὸροκή.

,

3. Zé‘autiva 58 χιλιομέτρων
θά πρέπει νά ἐκκενωθεῖ ἡ ἐπιφανεια ἀπό τόν πληθυσμό (ἀνάλογα
μέ τό πῶς πνέει ὁ ἄνεμος).
. 4. Σέ ἀκτίνα 164 χιλιομέτρων
,ἐκκένωση τοῦ πληθυσμοῦ ὅταν
πέφτει δυνατή ὃροχή.
Ἕνα τέτοιο γεγονός δέν μπορεῖ
πιά νά χαρακτηρισθεῖ ἀτύχημα
ἀλλά. ..γενοκτονία "Av ληφθεῖ

ΓΙΑΝΝΗ BA)". ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

0 T1’ σημαίνει παρακράτος,· Καί
ποιός θεωρεῖται παρακρατικός,·
Ὁ δικηγόρος Χρ. Καναὸός (τό
πρῶτα «πορτραῖτσ ἑνός παραγκρατικοῦ») μᾶς ἔστειλε τήν
παρακατω «ἐξώδικσν δήλωσιν,
πρόσκλησιν καί διαμάρτυρίαν»,
θίγαντας άκριὸῶς αὐτό τό θέμα.ἀρνιέται ὅτι εἶναι παρακρατικόςΙ...

«Ἐξώδικος δήλωσις, πρόσκλησις
καί διαμαρτυρία
Χρῆστου Καναόοῦ τοῦ Ἐλευθερίου, Δικηγόρου, κατοίκου Ἀθηνῶν (Ἀκαδημίας 84).
Πρόςτόν
Χρῆστον Γ. Παπουτσακην, κάτοικον Ἀθηνὲῖιὸι) (Δημοχάρους

Ὡς τυγχάνει ὑμῖν. γνωστόν εἰς
τό ὑπ’ ἀριθ. 66 τεῦχος τῆς
5.3.1977 τῆς ὑφ’ ὑμῶν ἐκδιδομένης δεκαπενθημέρου πολιτικῆς
ἐπιθεωρήσεως «ΑΝΤΙ» ἐδημοσιεύσατε ἄρθρον ὑπό τόν τίτλον
«Τό πορτραῖτσ ἑνός συγχρόνου
παρακρατικοῦ», ἀναφερόμενον
εἰς ἐμέ, εἰς ὅ πλεῖστα ὅσα ἐκ τῶν
ἀναφερομένων τυγχάνουσι ψευδῆ, ἄκρως δυσφημιστικα καί συκοφαντικά δι’ ἐμέ.

ΕΘΝΙΚΗ ΛΝΤΙΣΤΑΣΗ

ὑπό τόν τίτλον «21 Ἀπριλίου»,

ὡς ἰσχυρίζεσθε εἰς τό ἄρθρον
σας.
ε) Οὐδέποτε ἐνετάχθην εἰς τό
Ε.Π.Ο.Κ., οὔτε αἴτησιν προσ-χωρήσεως ὑπέὸαλον δι’ ἐγγραφὴν
μου.
στ) Οὐδέποτε κατα τὴν διάρκειαν τῆς στρατεύσεώς μου, ἀπό
Ἰουλίου 1974 ἕως Δεκεμὸρίου
1976, εἰχον οἱανδήποτε ἀνάμιξιν
εἰς τὴν πολιτικήν καί οὐδεμίαν
δραστηριότητα ἐπέδειξα κάτά τό
ὡς ἀνω διάστημα.
ζ) Δέν συμμετεῖχον ποτέ εἰς
σύσκεψιν γενομένην ὑπό τόν K.
Πλεύρην τὴν παραμονὴν τῆς κηδείας τοῦ φονευθέντος ἀστυνομικοῦ Μάλλισυ.
η) Οὐδέποτε ἐφ’ωτογραφήθην
μετά τοῦ Γ. Γεωργαλᾶ εἰς τό
προαύλιον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Νεκροταφείου κατά τήν κηδείαν
τοῦ ἀστυνομικοῦ Μάλλιου.
θ) Δέν ἀπεικονίζει ἐμέ ἡ φωτόγραφία φέρουσα ὑπότιτλον «τό
1964», ἡ δέ ἑτέρα τοιαύτη ἐλήφθη καί ἐδημοσιεύθη παρά τὴν
θέλησίν μου καί παρα τὴν σχετικήν ἐντολήν τοῦ ἀνακριτοῦ κ.
Γυφτάκη.

Ο ΟΡΟΣ «ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΣ»
KAI Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ
Δια τῆς παρούσης διαμαρτυρόμενος καθ’ ὑμῶν δια τήν ὡς
ἂνω συμπεριφοράν σας καί ρητῶς ἐπιφυλαοσόμενος παντός ἐν
γένει νομίμου δικαιώματός μου,
καλῶ ὑμᾶς ὅπωςιπρσὸῆτε, συμφώνως τῷ νόμῳ, εἰς διαψευσιν
τῶν διαλαμόανομένων εἰς τό ἐν
λόγῳ δημοσίευμα σας, δι’ ἀνακοινώσεως ὑμῶν ὑπό τὴν ὡς ἀνω
ἰδιότητα σας ὡς ἐκδότου τῆς εἰρημένης ἐπιθεωρήσεως, καί δή εἰς
τό ἑπόμενον τεῦχος τοῦ μηνός
Μαρτίου 1977 εἰς τήν αὐτὴν θέσιν καί μέ τά αὐτα τυπογραφικά
στοιχεῖα τονίζοντες ἰδιαιτέρως
ὅτι;
α) Οὐδέποτε ὁ πατὴρ μου
ὑπηρέτησεν ὡς διοικητὴς εἰς τό
στρατόπεδον τῆς Γυάρου καί δή
μετά τὴν 21.4.1967, καθ’ ὅσον

οὗτος ἐσυνταξιοδστήθη καί ἐξῆλΗ ΠΡΟΓΡΛΜΕΝΗ

Λάρισαν καί ἀποδοκιμάζω πάσαν τοιαύτην πρᾶξιν.
δ) Οὐδέποτε ἐξέδωκα ἐντυπον

θεν τοῦ Σώματος τῆς Ἑλληνικῆς
Χωρσφυλακῆς τό ἐτος 1961 μετα
συμπλήρωσιν 38 ἐτῶν συνεχοῦς
εὐδοκίμού ὑπηρεσίας.
6) Δέν ἐχω, οὔτε εἰχον ποτέ,
ἀντικοινοὸουλευτικάς, ἀντιδημοκρατικάς καί ἀντισημιτικάς ἀπόψεις, οὔτε τυγχάνω παρακρατικος.
γ) Οὐδεμίαν σχέσιν ἐχω μέ οἱανδήποτε έκνσμον ἐνέργειαν καί
δή μέ ξυλοδαρμούς ἰατρῶν εἰς

ἀνεμίχθην
εἰς
ι) Οὐδέποτε
τούς Ἀλκίμους καί οὐδέποτε
ἠσχολὴθην μέ τὴν ὀργανωσιν αὐτων.
Ἐν τέλει καλῶ ὑμᾶς ὅπως ἀπέχητε πάσης ἐν τῷ μέλλοντι ἀνακριὸσῦς καί συκοφαντικῆς δημο-

σιεύσεως ἀφορώσης τήν ἐν γένει
προσωπικότητά μου λαμ6ανομένου ὑπ’ ὅψιν καί τοῦ λειτουργήματός μου ὡς δικηγόρου, γνωρίζοντος καλῶς τούς νόμους οὕς
καί ἀκολουθῶ, ἀποφεύγων οίανδήποτε ἐκνομον ἐνέργειαν, ἥν καί
ἀποδοκιμάζω, ἐξ οἱασδήποτε
παρατάξεως καί ἀν προέρχηται
αὕτη.

Σύν τῇ ρητῇ ἐπιφυλαξει καί
παντός ἐτέρου νομίμου δικαιώματός μου ἁρμόδιος δικαστικός
ἐπιμελητής ἐπιδότω νομίμως τήν
παροῦσαν πρόν τόν πρός ὅν αὕτη
ἀπευθύνεται πρός γνῶσιν του καί
δια τάς νομίμους συνεπείας,
ἀντιγράφων ὁλόκληρον ταύτην ἐν
τῇ ἐκθέσει ἐπιδόσεως του. Ἐπεκολήθη ένσημον ΤΠΔΑ δρχ. 15.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 8 Μαρτίου 1977
Ὁ ἐξωδίκως δηλῶν, προσκαλῶν,
διαμαρτυρόμενος καί παραγγέλλων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 84 - ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛ. 637.448»
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ΟὉ συντάκτης τοῦ «πορτρᾱίὶ
του» ἀπάντα.α) H καταγγελία για τόν πατέρα Kav066 δέν εἶναι ἐπινοηση
τοῦ ΑΝΤ1.Αναδημοσιεύῖηκε
ἀπό

παλαιότερες

ἀναπάντητες

ἀφοῦ περέμεινε ἰδιαίτερός τους
Ἐπιμένσυμε ὅτις
δ) Ἐξέδωσε περιοδικό ὑπέρ
τῆς «21ης Ἀπριλίου» μέ τή συμμετοχή γνωστῶν νεοφασιστῶν καί
δημοσιογράφου πού έχσυμε τ’
ὄνομα του στῆ διαθεσή του.
ε) Καί ἡ καταγγελία γιά τό

καταγγελίες. Πιό πρόσφατη τό

ΙΞΠΟΚ περιέχεται στό παραπάνω

’[Οῠ ’
δελτίο
100/869/25- 1- 77
GREEK
NEWS
AGENCY
«STORM».

δελτίο. Πάντως ἀκόμα καί σὴμερα δέν εἰναι γνωστό πόσα καί
ποιά ἀκριὸῶς ἦταν τά μέλη τοῦ

μοκρατικῶν καί ἀφελῶν πού τόν
ψὴφισαν ἐπηρεασμένοι ἀπό τό
σύνθημα «Καραμανλῆς ἤ τάνκς>>1
Ἀλλά πῶς θά πάμε για μιά νέα
προοδευτική δημοκρατία μέ τήν.
πολυδιασπασμένη ἀντιπολίτευση,
Ἐνῶ ἡ 6001], 6 λαός, ζηταει ένότητα στή δράση, ἀκόμη καί ὀργανική, κομματική, ἰδεολογική
ἑνότητα, μέ ἀμοιόαῖες ὑποχωρή-

ΕΔΗΚ πού κλίνει μᾶλλον πρός
τή συντήρηση παρά πρός τήν
πρόοδο.
Πάντως στό χῶρο τῆς ἀντιπολίτευσης δέν πρέπει νά ὑπάρχουν
περισσότερες ἀπό τρεῖς παρατάξεις, κατά τὴ γνωμη τοῦ δημοκρατικοῦ λαοῦ μας, ὅπως εἶναι
τά πράγματα σήμερα; ΕΔΗΚ,
ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ· ὅλες οἱ μικρο-

σεις,

ἐνωθοῦνε

ομαδες. ἀριστερίστικες, σοσιαλι-

διασπῶνται ἀκόμη περισσότερο
σέ κομματίδια καί ὁμάδες1
"A; αρχίσουμε ἀπ’ τό «ἀλληλοφαγωμα καί ἀλληλοῧρίσιμο»

στικές, μαρξιστικές καί μή, 115v—
τροαριστερές, πρέπει κάθε μιά νά
ἐνωθεῖ- μέ τό κόμμα πού συγγενεύει ἰδεολογικά περισσότερο. Ὁ
πάντα ἀγωνιζόμενος καί πάντα
προδομένος λαός μας ἀπαιτεῖ ένότητα καί συνεργασία σ’ ἕνα μίνιμουμ πρόγραμμα για νά ξημερώσει ἐπί τέλους καί στὴν Ἑλλάδα μιά πραγματικὴ δημοκρατια.
Φιλικά
A. ’Av1wv106ng-K091v910

6) Σχετικά μέ τὴ διαδεὸαίωση
ΕΠΟΚ.

τοῦ Καναὸοῦ ὅτι «οὐδέποτε
ὑπῆρξε
ἀντικοινοῧουλευτῑκός,
ἀντιδημοκρατικός» κλπ. "AV δέν
ουνιστά ἡ συμμετοχή στὴν τράμπούκικη ἐπίθεση τῆς Βουλῆς τέτοιες ἰδιότητες. ὅπως ἀκόμα καί
ήγετική θέση στή φασιστική «41]
Αὐγούστου», τότε τί περισσότερο
χρειαζεται; Γιά τό «λατρης τῆς
φυλετικῆς ἰδέας» ὁ K01/0669 δέν
ἀπαντᾱ στήν ἐξώδικό του. Τοῦ

στ) Μέ τὴν πολιτική, ὂέὸαια
ὅχι. Μέ τήν, «παραπολιτική»
ὅμως Ἀρνεῖται ἐπαφές του μέ
τήν «41] Αὐγούστου» καί ἐπισκέψεις στα γραφεῖα της;

κτικα της δίκης ἐκείνης. O ἀῡτυνόμος τῆς Γενικῆς Ασφάλειας

ζ) Ἡ καταγγελία δημοσιεύτηκε στίς ἐφημερίδες καί ἀποτελεῖ ἀντικείμενα τῆς ἀνακρίσεως
πού γίνεται. Ὑπομονή...
η) Μά ὑπάρχει φωτογραφία
του στόν «Ἐλεύθερο Κόσμο» στίς
17-12-76, τήν έπομένη τῶν τραμπσύκικων γεγονότων δηλαδή.
θ) Ἔχει δίκιο; ἡ φωτογραφία

Περ. Παπαχρήστου εἶχε καταθέ-

δέν

σει ὅτι ὁ Καναὸός ἧταν στέλεχος
τῆς παρακρατικῆς ὀργανώσεως
«”Ὀμιλος Ἐθνικῆς Ἀναγεννήσε-’
ως», πού «κατά πληροφορίες τῆς
Γενικῆς Ἀσφαλείας ἧταν φιλοναζιστικὴ καί φασιστική».
γ) Κι αὐτή ἡ καταγγελία δέν
δημοσιεύτηκε πρώτη φορά. Ὁ
Καναόός λέει πώς δέν εἶχε συμμετοχή στα γεγονότα. Τό δεχόμα015, κατ’ ἀρχὴν. Καί θα τό διερευνήσουμε. Πόσο, ὅμως. ἀποδοκίμασε τότε ἐκεῖνο τόν 19011πουκισμό τοῦ Λαδά 6 K01/(1669

ἀλλά ἀλλον πού δικαζόταν τότε
μαζί του - καί τοῦ μοιαζει...
“Ο Καναὸός μάς καλεῖ νά μήν
ξανασχοληθοῦμε μαζί του. Θα
τοῦ κάνουμε τή χάρη... προσωρινά. Ἡ ἀνακριση συνεχίζεται...

ὑπενθυμίζουμε ἀκόμα τα

πρα-

ΙΤΑΛΙΚΑ
για Πολυτεχνεῖσ
K01 Πανεπιστήμια
ἰδιαίτερα μαθήματα
ἢ μικρά γκρούιτ
συστηματική καί

γρήγσρη ὲκμόθηση
ηληρ. τίς πρωῑνές ὼρες
στό τηλ. 3629681.

ἀπεικονίζει

τόν

Καναὸό,

ΕΝΟΤΗΤΑ
KAI ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ἀγαπητὸ «ΑΝΤΙ»
Θέλω νά σᾶς γράψω μερικές
ἀπόψεις μου, πού δέν εἶναι μόνο
δικές μου ἀλλα καί τῶν περισσοτέρων προσδευτικῶν πολιτῶν
πού ὑποφέρουν ἀπό τόν ζυγό τῆς
ἀμαρτωλῆς καί ἀντιδραστικῆς
δεξιᾶς καί ἀγωνίζονται γιά μιά
πραγματικὴ, προσδευτική οὐσιαστική δημοκρατία. Μέ τόν ’ἀντιδραστικό καί ἀντιδημοκρατικό
κατήφορο πού πῆρε ἡ κυὸέρνηση
τῆς «Νέας Δημοκρατίας» καί τήν
ἀπομυθοποίηση τοῦ κ. Καραμανλῆ - ῶς ἀνανεωμένου, σωτήρα καί μόνου ἐγγυητῆ τῆς δημοκρατίας - έπεσαν καί οἱ τελευταῖες αὐταπατες τῶν πολλῶν δη-

αὐτοί

ἀντί

νά

τῆς κομμουνιστικῆς καί μή ἀρι-

στερᾶς. Ὁ προοδευτικός λαός
ἀπορεῖ καί ἀγανακτεῖ. Τί χρειαζονται τόσα κομμουνιστικά
κόμματα καί ὁμαδες; Ἕνα πρέπει
να εἶναιτὸ κσμμουνιστικό κόμμα,
χωρίς τίς γελοιότητες

«ἐξω-ῑ.»,

«ἐσωτερ» Γι’ αὐτή τὴ γελοιοποίηση εὐθύνονται οἱ κομμουνιστές
τοῦ λεγόμενου «KKE 10.». Θεωροῦνται κατά τή γνώμη μου
διασπαστές, ἀν καί σέ πολλα
ἔχουν δίκισ, ὅπως στό ζήτημα τοῦ
«πλσυραλισμσῦ» στὴν κομμουνιστική ἰδεολογία, ἀνεξαρτησία σέ
ζητήματα ἰδεολογικά καί ἐξωτερικῆς πολιτικῆς κ.τ.λ., ἀλλα
ἐπρεπε νά ἀγωνιστοῦν για ὅλα
αὐτα μέσα ἀπό τίς γραμμές τοῦ
ἐνός KKE! K01 σιγά σιγα, ἀν εἰχαν δίκιο, θά κέρδιζαν τήν πλειοψηφία καί τὴν ἀνακήρυξη τῆς
πολιτικῆς γραμμῆς, ὅπως έγινε τό
1610 καί μέ 10 μεγαλα κομμουνιστικά κόμματα τῆς Γαλλίας καί
Ἰταλίας. Ἐπίσης τό ΠΑΣΟΚ,πού
στήν

πραγματικότητα

εἰναι

προσωπικό κόμμα τοῦ A. Παπανδρέου, ὅπως ἐδειξαν οἱ ἀλλεπάλληλες διαγραφές καί ἀποσκιρτήσεις διαλεχτῶν ἀγωνιστῶν
καί ἰδεολόγων τῆς δημοκρατίας
καί τοῦ σοσιαλισμοῦ, μᾶλλον ζημιά κάνει στό χῶρο τῆς μαρξιστικης ἀριστερᾶς, ὅπου ὑπῆρχαν τά
παλια μαρξιστικά λενινιστικα
κόμματα ΚΚΕ, ΕΔΑ κλπ., καλύτερα θα ήτανε να ’πιανε τό χῶρο
τῆς μαρξιστικῆς κεντροαριστερας, ὅπου τόν μονοπωλεῖ τώρα ἡ

ἡ ΜΑΦΑΛΝΤΑ καὶ ὸ κοΣΜσΣ της
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Ἀγαπητό ANTI
Πρῶτο. θα σέ συγχαριῖ) για τούς
ἀγῶνες σου γιά τήν ἀλήθεια. για
τή δικαιοσύνη. γιά τήν ἀνθρωπιά,
καί θα σοῦ εὐχηθιῖ) καθημερινῶς

νά πληθαίνουν οἱ ἀναγνῶστες
σου. Να μέ συγχωρέσεις για τό
γράμμα μου καί για τήν ἀγραμΙιιιιτοσύνη μου· ἤμουνα ἐργάτης,
τώρα συνταξιοῦχος οἰκοδόμος.
Διαὸαζοντας τό τεῦχος σου ἀριθ.
62. σελίδα ἐπιστολές, 6106000
τήν ἐπιστολή τοῦ συναδέλφου
μου λατόμσυ K. Μακρῆ, πού ἐνῶ
θέλει νά συμὸάλει στήν ἑνότητα
τῆς ἀριστερᾶς, ἀναφέρεται στή
206. ”Ενωση καί τήν ἐπέμὸαση
στήν Τσεχοσλοὸακιά.
Δέν φτάνει πού ὁ ἰμπεριαλισμός μέ τά μέσα ένημέρωσης πού
ἔχει Ιιιάς προσφέρει καθημερινῶς

τήν καραμέλα, τήν ἀρπάξαμε κι
ἐμεῖς καί τήν πιπιλίζουμε σάν v0
μήν έχουιιε τίποτα ἀλλο νά ἀσχοληθοῦμε. Ὀ ίμπι-ριαλισμός, για
νά μᾶς ὅγάλει τό μυαλό μας ἀπό

τοῦ KOY‘I'NO

V bouﬂ no ’ἢ τίωεε
KAI ΒΓΗΚΑ MIA
ὃΟΛΤΑ ΓΙΑ NA
ΕΜΠΝῈΥΣΤΞ

,ΕΣΣΔ ΚΑΙ
ΕΝΟΤΗΤΑ

λεώ
ιιΑΠοιιιι ’
V’NBUONWANZD“ ‘

ι’ "‘-

7,1;
‘l Ιιίιίιὶἱιῐὶἰι

ι
ι

τά ἐγκλήματα πού ἔχει. κάνει καί
πού κάνει καθημερινῶς σέ ὅλο

τόν κόσμο - ὴ κορύφωση ἧταν
στό Βιετναμ - μᾶς πλάσαρε αὐτή

τήν καραμέλα καί ἐμεῖς τά ἀφήσαμε ὅλα, τά ξεχασαμε ὅλα καί
ἀσχολούμεθα μέ τὴν Τσεχοσλο601110 1101 μέ τόν Σολζενίτσιν.
Γιατί δυστυχῶς μεταξύ μας, μέσα
στῆν ἀριστερά, δέν ὑπάρχουν
μόνο πράκτορες τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, ἀλλα καί φιλόδοξοι πού
ἐνεργοῦν χωρίς να ξέρουν τί κανουν (τούς ἔχει τυφλώσει ἡ μισαλλοδοξία), πού τά ἔργα τους
εἶναι πιό ἐπικίνδυνα, πιό 60910
1101 0716 αὐτῶν τῶν πρακτόρων ἤ
καί τοῦ ἴδιου τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ
(γιατί εἶναι μεταξύ μοις). Δέν
ξέρω ποιοί οἱ λόγοι τῆς γραμμῆς

Μπερλίνγκουερ
καί
Μαρσαί,
ἀλλα στήν Ἐλλάδα αὐτοί πού
συζητάνε καί ζητάνε ἀνεξαρτησία, φιλελευθέροπσίηση καί κα- .
τηγορσῦν τὴ Σοὸιετική Ἕνωση,
ἀσφαλῶς δέν ἐχουν σκεφθεῖ, ἀν
μιά ἀπ’ τίς σοσιαλιστικές χῶρες

δώσει αὐτό πού ζήταγε ὁ Ντοῦμπτσεκ, πια ἡ ἐγγύηση, καί πῶς θά
δοθεῖ, ὅτι δέν θα τό ἐκμεταλλευθεῖ ὁ ἰμπεριαλισμός καί να γίνει
Χιλή, Μπαγκλαντές, Ταῦλάνδη.

Αὐτά τα πρόσφατα μονάχα. Αὐτοί πού κατηγοροῦν τή Σοόιετική
Ἕνωση ἀσφαλῶς δέν ,ξέρουν τί
κάνουν.ι Προσφέρουν ὑψιστες
ὑπηρεσίες στόν ἰμπεριαλισμό. Τί
περισσότερα λένε οἱ ἰμπεριαλιστές ἐναντίον τῆς Σοὸιετικῆς
Ἕνωσης; Μέ αὐτό τό πνεῦμα καί
αὐτές τίς ἐπιστολές δυστυχῶς
ποτέ δέν μπορεῖ νά γίνει ἑνότητα
- μόνο ὁ ἰμπεριαλισμός ὠφελεῖται.
Μέ ἀγάπη
Ἀντώνης Παγιουλάς

ΓΙΑ TH «XAPTA '77»
’Ay0711]16 «ANTI» .

Σχετικά μέ τὴ «Χάρτα '77» τῆς
Τσεχοσλοόακίας καί - μέχρι v09θει τό γράμμα μου - -γιά ὁποιαδήποτε ((χαρτα»...
Θυμόμουνα τίς δηλώσεις τοῦ
Σεφέρη τό ’69 1101 τή χαρά πού
εἴχαμε νιώσει γι’ ,αύτές Γνωρίζαμε πολύ καλά ὅλοι μας πώς οἱ
συνταγματάρχες δέν θα ’πεφταν
ἀπ’ αύτές τίς δηλώσεις· ἀλλά
νιώσαμε λιγότερο μόνοι,καί ἰδιαίτερα οἱ κρατούμενοι καί σί οἰκογένειές του.
”Αν δέν κανω λαθος, κρατούμενος τότε ἦταν καί ὁ Γιάννης Ρί100;.
H96 ἡμερῶν 6106000 τή διακήρυξη συμπαραστασης καί 610μαρτυρίας για τούς διωγμούς τῶν
Τσέχων διανοούμενων πού ὑπέγραψαν ὁρισμένοι Ἕλληνες καλλιτέχνες καί διανοούμενοι. ‘O Ρίτσος έλειπε ἀπ’ τό προσκλητήριο,
ὅπως ἐλειπαν κι δρισμένοι «πολιτικοποιημένσι» συνθέτες, ὅπου καθώς φαίνεται - τήν πολιτικο-

ποίηση τή μετρᾱνε ἠ σέ 6906510 ἤ
σέ πσσοστά δίσκων ἤ στό γέμισμα
ἑνός μουσικοῦ κενοῦ πού ὑπάρχει
στό γνωστό αὐτό χῶρο τοῦ Κ.Κ.
ἐξ. Φαίνεται πώς δέν ἐἶχαν νά
ποῦν τίποτα.

ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια. Συμφωνῶ

καθώς καί τίς λεζάντες τους τίς

ὲίχε πάρει ἀπό τό 6ι6λίο τοῦ

65’6010 ὅτι ἡ ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια μονοπωλεῖται ἀπό ὁρισμένους σάν μέσο ἐπιόολῆς καί ἐξουσίας. Οἱ «ὁρισμένοι» ὅμως αὐ-

τῶν μονοπωλίων καί τῆς ἀστικῆς

ἁπλῶς ἰδιοποιοῦνται τά ἐπιστημονικα συμπερασματα τῶν ἐπιστημῶν για δικό τους ὄφελος
ἀποστερώνιας τους μάλιστα τὴ

Λάκη Ἰωαννίδηῑ «Τό κίνημα τῆς
Ἑλληνικῆς Νεολαιάς». Ἔσπευσα
νά δρῶ 16 A0111] Ἰωαννίδη καί να
τόν ρωτήσω γιατί χρησιμοποίησε
τῆ φωτογραφία μου καί αὐτή τή
λεζαντα στό ὃιόλίο του, ἐφ’ ὅσον
δέν εἷχα καμία σχέση οὐτε μέ τίς
ὀργανιῐισεις του οὔτε μέ τούς άλ-

τάξης τότε μιλᾱνε - περίπτωση

χαρά τῆς δημιουργίας μέ τήν ἐξ·

λσυς ’συνεργίας του. Μοῦ εἰπε

Ρίτσου καί ἀλλων - καί καλά κανουν. ”Οταν ὅμως γίνεται στό·
ὄνομα τοῦ «λαοῦ» - ἀς κάνουν
κανένα ταξίδι στίς ἀνατολικές

ειδίκευση καί τὴν ἀποξένωση πού
τούς ἐπιὸαλλουν.
Μέ ἐκτίμηση
Γιάννης Γ. Ρισάφης

ὅτι εἶχε 110v51 λαθος καί μοῦ
ἐγραψε μιά ἐπιστολή ὅπου ἐκ, φράζει τή λύπη του για τό λαθος
αὐτό «γιατί οὐδεμία ἀναμιξη εἰχα

K010 τὴ γνώμη τους ἡ καταπίεοη εἶναι θέμα ὅχι οὐσίας ἀλλά
λέξης. ”Οταν γίνεται στό ὄνομα

τοί ποτέ δέν εἶναι ἐπιστήμονες,

χῶρεςχνά μιλήσουν μέ τούς ἐργά-

μι’- τιί συνδικιιλιστικά». Οἱ δύο

τες τῆς Πολωνίας καί τῶν ἀλλων
κρατῶν — 1615 711vo17v 16 0111an0.
νερό για μικροσυμφέροντα. Λίγη
ντροπὴ δέ όλάπτει.
”Οταν λείπει ἡ ἀνθρωπιά ἀπό
κείνους πού θέλουν νά ἡγοῦνται
πνευματικά ἐνός λαοῦ, τότε ποιά
ἐλπίδα ἀπελευθέρωσης ὑπάρχει
016v ἀνθρωπο πού ἀγωνίζεται
ὅχι μόνο για ἕνα σίγουρο πιάτο
φαϊ ἀλλά για τό ἀναφαίρετο δικαίωμα του να νιώθει ὑπεύθυνος
καί πρωταγωνιστής τῶν κοινῶν
τῆς χώρας του καί τοῦκόσμου...
Φιλικότατα
Βασω Ντακουρη
Μελαντίας 57-Ἀθὴνα

συγγραφεῖς μοῦ ὑποσχέθηκαν ὅτι
θά δημοσιεύσουν τή δήλωσή τους
016v ῆμερήσιο Τύπο, ἀλλα ἀν καί
πέρασαν ἀπό τὴ συνομιλία μας 7
μῆνες δέν τό έκαναν ἀκόμη. Ὀ Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΙ-ΙΜΗ
Στό τεῦχος 63 τοῦ ANTI δημοσιεύσατε ένα ἀρθρο τοῦ κ. Δήμου
Βασιλείου μέ τίτλο «H ΕΠΙΣΤΗΜΗ μύθος καί πραγματικότητα». Ἐνῶ συμφωνῶ σέ πολλα
σημεῖα μέ τόν κ. Βασιλείου... «οἱ
κρίσιμες ἀποφάσεις γιά τήν ἴδια
τή ζωή μας εἰναι ἀπρόσιτες α’
ἐμάς»... «Ἡ ἐξειδίκευση καί ἡ
ἀπομόνωση
τοῦ . ἐπιστήμονα,
ἀποστεροῦν ἀπό τή δουλεια του
τή φυσική της “αἰτία ὑπαρξης”»... ...«010 ἐπιστήμη για τό
λαό δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι μιά
ἐπιστήμη ἀπό τόν λαό»...κ.λπ.
”A; μοῦ ἐπιτραπεῖ v0 διαφωνὴσω
στό σημεῖο ὅπου ἀναφέρεις (Στήν
πραγματικότητα αὐτό πού ἐμ·πνέει τούς περισσότερους ἐπι-

στήμονες, δέν ἐἶναι ἡ τεχνικὴ
πρόοδος, ἡ εὐτυχία τῆς ἀνθρωπό-

τητας, ἡ ἠθική τῆς ἐπιστήμης γιά
τήν ἐπιστήμη, ἀλλα ἡ μέσα ἀπό
τήν ἐρεύνα πορεία πρός τήν ἐξουσία ὅπως γίνεται παντοῦ.)
Πιστεύω πώς αὐτό πού ἐμπνέει
τούς ἐπιστήμονες δέν εἶναι ἡ
μέσα ἀπό τήν ἔρευνα πορεία πρός
τὴν ἐξουσία, ἀλλά ἡ μέσα ἀπό τὴν
ἐρεύνα ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας.
”A; μὴ 6λέπουμε 10 πράγματα
ἀπό τή θετικιστικὴ ὠφελιμιστι-κὴ
τους σκοπια μόνο. Ἡ ἀναζήτηση
τῆς ἀλήθειας δέν ἔχει προηγούμενσ, εἶναι μιά ὑπερδατικὴ διασταση τοῦ ἀνθρώπου.
Τό ἀνθρώπινο μυαλό θέτει
ἐρωτήσεις καί συνάμα καλεῖται
τό ἴδιο να δώσει· ἀπαντήσεις. Ἡ
κοινῶς παραδεκτή ἀπαντηση 0’
ένα ἐρώτημα λέμε δτι εἶναι καί ἡ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Ἀγαπητό ANT}
Θέλω νά σέ συγχαρῶ για τό
ἀρθρο τοῦ συνεργατη σου Dario
Fornari πού δημοσίευσες στό τε-

Λεντακης δημοσίευσε τὴ δική του
δήλωσή μόνο στό περιοδικό
«Ἀντί». Φυσικά περιμένω πάντα
ὅτι θα πραγματοποιήσσυν τήν
ὑπόσχεσή τους.

λευταῖο τεῦχος (ἀρ. 67). Εἶναι τό
μοναδικό ἀπ’ ὅσα δημοσιεύτηκαν
016v έλληνικό τύπο πού δίνει τίς
ἀληθινές διαστάσεις τῆς ἐξέγερσης τῶν ἐργαζόμενων (ὴ ἀνεργων) φοιτητῶν στὴν Ἰταλία.
· Ἐλπίζω να δημοσιεύσεις κι
ἀλλα κείμενα πάνω στό ἰταλικό
κίνημα καί τούς στόχους του, πού
εἰναι (ἤ θά ἔπρεπε να γίνουν) καί
δικσί μας στόχοι. Γιατί οἱ κόκκινοι ἠ οἱ πιτσιλωτοί 6αρῶνοι δέν
ἀφθονοῦν μόνο στήν Ἰταλία τῶν
Μπερλιγκουόττι (Μπερλίνγκουερ
- Ἄντρεόττι) ἀλλά καί στὴ μεταπολιτευτική Ἑλλάδα τῆς ἐθνικῆς
Καραμανλικῆς ὁμοψυχίας.

KI'DZA ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

.

·Φιλικα
Δ.Μ.
Ο Καί ἕνα γράμμα πού δέν μᾶς
άφορᾶ καί πού τό δημασιεύαυμε

ἐπειδή μᾶς παρακαλεῖ - ἀπό τό
ἐξωτερικό, ὅπου ὅρι’σκεται - ἡ

ἀποστολέας του;
ΑΠΡΟΣΕΞΙΕΣ

“
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Στό ὅιὸλίο τοῦ Ἀνδρέα Λεγ-

τάκη «Παρακρατικές ὀργανώσεις
καί ἡ 21η Ἀπριλίου» 6910115101 ἡ
φωτογραφία μου, μία φωτογραφία ὅπου φιγουράρω μέ μαθητική
ποδια καί γιακά.- Ἀπό κάτω
ὑπάρχει ἡ ἑξῆς λεζαντα; «μέλος
τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Θεσσαλονικέων Φοιτητῶν τοῦ Λάκη
Ἰωαννίδη». Ἐπειδὴ οὐδέποτε
εἰχα σχέση μέ αὐτές τίς ὀργανώ’σεις καί τίς δραστηριότητές τους,
ἐσπευσα να ρωτήσω τόν συγγραφέα γιά ποιό λόγο ἡ φωτογραφία
μου ὅρισκόταν στό 6ι6λίο του.

Μοῦ εἰπε ὅτι εἶχε 110v51 λαθος καί
μοῦ· νῆραψε μιά ἐπιστολὴ ὅπου
ἐκφράζει τὴ λύπη του για τό
ἀκούσιο κακό πού μοῦ ἐκανε.
Μοῦ έγραψε ὅτι τίς φωτογραφίες

O Καί μιά παράκληση.· οἱ φίλοι
Δημ. Ἀττιλᾶκας καί N. Τζίμας
ἇς ἐπικοινωνήσουν μέ τά γραφεῖα
τοῦ «ANTI».

ΤΣΑΚΑΛΩΦ 5
τηλ.3637490
*

«ΚόιΤΙ ἄλλο»
γιόι τό
ντό σιμό
σοις
53

τινι-,ι-

ιΔικΑι ΜΑΣ ΔΗινιοΣιενΣειΣ

TO KHPYIZMA TH2 KYPIAKHE
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60

Ἀθήνα 601.
Τηλ; 732.713 — 732.819

Πῶς θά ὑπάγεις 016v παράδεισο
Ἐνῶ οἱ ἄλλοι θα ψήνονται
Στήν κόλσση καί σὺ θα γελᾱς

Μίαν ἡμέραΛ ἕνας Ρωμαῖος
χωραφύλαξ πλησίασε τόν Ἰησοῦ καί τοῦ εἶπε· Συλλαμὸάνεσαι, ἔλα μαζί μου στό Ρωμαϊκόν

Τμῆμα. Εἶχε παρακολουθήσει
τόν Κύριο νά κηρύττει εἰς τό
πλῆθος καί ἐπίστευσε ὅτι ἠμποροῦσε νά τόν συλλάὸει, διά νά
μήν εἶναι πλέον ἐλεύθερος,
ἀλλά
συλληφθείς.
(Ἡγνόει,
φαίνεται, ὅτι «οἱ συλληφθέντες
ἀνελεύθεροι γεγόνασιν» Μα.
ξκγ ’34-32). '0 Ἰησοῦς τότε τόν

ἐκαίταξε καί εἶπε· Σύ συλλαμ6άνεις ἐμέ, ἀλλά ἐσέ ποῖος συλλήψει,· ὁ δέ χωραφύλαξ ἀπήντησεν εῖς ἄπταιστα Ρωμαῖκά, «ὁ
ἱεραρχικῶς ἀνώτερός μου θέλει
μέ συλλάὸει». Διότι εἰς τό ρωμαϊκόν σύστημα ,ἐπεὸάλλετο νά
κιιηθεῖ Ἔνορκος Διοικητική
Ἐξέτασις (ΕΔΕ ρωμαῖστί) πρός
ἐπιθολήν κυρώσεων εἰς τά κατώτερα ρωμαϊκά ἀστυνομικά
ὄργανα.
'0 Ἰησοῦς τότε ἐστράφη πρός
τό πλῆθος πού εἶχεν αρχίσει νά
κόπτει ὅόρόορον διά νά μή

κληθεῖ ὡς μάρτυς καί εἶπε τήν
γνωστήν παραδολήν. Κάποτε
ἐπέθανε ἕνας σπουδαῖος Ρωμαῖος Ἑκατόνταρχος. ’Ἀνθρωποι εἶναι καί 07' Ἑκατόνταρχοι,
καί πεθαίνουν καί 0171077101710τε. Οὐδείς ἀθάνατος, πλήν τῶν

Ἀθανάτων τῆς Ἀκαδημίας καί
ὡρισμένων κομμουνιστῶν πού
δέν γίνονται δεκτοί εἰς αὐτήν.
Ὁ Ἑκατόνταρχας αὐτός ὅμως

0 Ἐκδότης;

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 13-1
0 Ὑι-ιειίθυνσς Τυιτογραφείουῑ
”Υῐιὸ τοῦ Εὺαγγελικοῡ Ἰηεροκήρυκος Νικολάουμ Δσμίγου
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
Βάσ. Ἀλεξάνδρου 26
πους τινάς. Δέν μπορεῖ, θά
φοιτητῶν τῆς Γεωπανικῆς Σχο”Ἀγ.
Ἀνάργυροι.
σκέφθηκε, ὅλα αὐτά κάτι ὕπαλῆς τῆς Ἰουδαίας. ”ολοι ἦσαν
O “Ατελιέ;
πτο μυρίζαυν. ’Ἡξευρε ὅτι μετά
ἀνήσυχαι καί κατηρῶντα τόν
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ
τάς κηδείας οἱ συγκεντρωθέντες
φονέα, ἐπειδή ἐφόνευσε τόν φο- Πετσόθου 12, τηλ. 3622383
πίνουν
παξιμαδάκια
καί
καφέ.
νευθέντα. Εἷς μάλιστα, πρώην
ο Φωτοστοιχειοθεσίαι
Τό πολύ καί κονιάκ. Δέν ρίἸουδαῖος ἀναρχικός ὁ ὁποῖος
«ΦΩΤΟΚΥΤΓΑΡΟ» ΕΠΕ
πτουν πέτρες. ”Αν ἦτα ἐτσι,Ι δέν
εἶχεν ἀνανήψει καί ἠσπάσθη
Boo. Ἀλεξάνδρου 2, Χῖλτον.
τήν ρωμαῖκήν πίστιν, ἠπείλει μέ
θᾶ εἶχε μείνει λίθος ἐπί λίθου
πῦρ καί πέλεκυν τούς πάντας

καί τά πάντα. Διότι ξῖχεν ἐξοργισθή ὁ ἅνθρωπος. Ἠτο ἐναντίον τῆς δίας, ἰδίωςὸταν δέν
τήν ἀσκεῖς ὁ ἴδιος. Καί παρώ-

τρυνε καί τούς ἄλλους νά διαμαρτυρηθοῦν, ὥστε νά παύσουν
07' σφαγές τῶν Ρωμαίων Ἑκατοντάρχων.
Μετά τήν ταφήν, τό πλῆθος
ἐπορεύθη πρός τήν αἰκίαν τοῦ
Ποντίου Πιλάτου, ὅστις κατ’
ἐκείνην τήν στιγμήν ἔνιπτε τάς
χεῖρας του, ὡς τό ἐσυνήθιζεν
ὅταν ἦσαν ἀκάθαρτοι. Τό πλῆθος ἐστάθη εἰς τό προαύλιον
καί ἐζήτει·ὁργίλως τήν σύλληψιν τοῦ δράστου καί τήν κατάλυσιν τῆς Ἰουδαϊκῆς Δημοκρα-

τίας. Εἶχε κάποισ δι’κιο τό πλῆθος. Ἡ Δημοκρατία ὠφελεῖ εἰς
χώρας προηγμένας ὅπως ἠ Ρωμαῖκή Αὐτακρατορία. Εἰς ἡμιαναπτύκτουτ χώρας μόνον κακό
ήμπορεῖ να κάμει καί νά διασα-

- λεύει ’καθημερινῶς τήν ἔννομον
τάξιν. Ποῦ ἠκούσθη εἰς προοδευτικόν κράτος ὅπως 07' 'vaμέναι Πολιτεῖαι τῆς Ρώμης νά
φονεύεται δημόσιος ἀνήρ ἐν
μέση ὁδῶ. Αὐτά συμ6αίνουν

εἰς τήν Ἰουδαία καί δημοσιογράφος ἐπί δημοσιογράφου.
Καί 07' δημοσιογράφαι, ὅπως
καί 07' λίθοι, ἔχουν μίαν χρησιμότητα. Δέν εἶναι σωστό νά
τούς σαπίζωμεν στό ξύλα.
Ἀνθρωπίνη ἡ ἀντίδρασις τοῦ
χωροφύλακος. ”Επραξε κατά
συνείδησιν. Συνέλαὸε τό ἄτομον
πού συνεκεντρώνετα παρανό,ιιως καί τό ὡδήγησεν εἰς τόν
Ρωμαῑον Εἰσαγγελέα διά νά τοῦ
.ἀπαγγελθῆ κατηγορία. Ἕως
ἐδῶ καλῶς.
Ἀλλά ἀμέσως ἄρχισεν διοικητική ἐξέτασις. ”Ερευναι ἐγένοντο κατά παντός ὑπευθύναυ.

Οἱ διασημότεροι ντεντέκτιός
προσεπάθουν νά ἀνακαλύψουν ,, ,
ποῖοι συμμετεῖχον 57’; τήν διαδήλωσιν. 07' αστυναμικοί ὅλης ”
τῆς χώρας ἔπαυσαν νά κυνηγαῦν τούς κακοποιούς καί
ἠσχολοῦντο μέ τό ἀνύπαρκτον
αὑτό θέμα, μέ ἀποτέλεσμα νά
πλυθηνθσῦν τά ἐγκλήματα καί
νά μειωθσῦν. 07' συλλήψεις.
Ἰδού ποῦ ὡδήγησεν ἡ ἐπιπολαιότης τοῦ χωροφύλακος.
Πρόσεξε μή ὅρεθεῖς καί σύ
εἰς τήν θέσιν τοῦ ,ἥρωος αὐτῆς

εἶχε πεθάνει παρά τήν θέλησίν

μόνον εἰς ἡμιαγρίας χώρας τῆς

τῆς παραδολῆς. Μπαρεῖ νά ·νο-

του. Τόν εἶχε φονεύσει ἕνας
Ἑὸραῖος ἀναρχικός. '0 φόνος
δέν εἶναι ὡραία πρᾶξις. Τό λέγει ὁ Ἡσύχιος; Οὐ μεμονωμένον ἄτομον φονεύσης, ὅτι φονεύς ἀπακληθήσεσαι’ φύλαξον
δέ τήν ὅρεξίν σου διά τόν πόλε-

μέλανας Ἀφρικῆς. Παράδειγμα

μίξεις ὅτι πράττεις τό καλό, ἐνῶ
ὅοηθᾶς τό κακό. Ἐσύ ινά ἀκοῦς
μόνο τήν Φωνήν τοῦ Κυρίου
σου. Πατέ μήν ἐνδιαφέρεσαι
·πῶς θά σέ σχολιάσουν οἱ ἄλλοι.
’Ἀμα ἔχεις Ῑήν συνείδησή, σου
καθαρή, μη φαὸᾶσαι τίποτα.
Ἅς κάνει 0' 7100770; ὅ,τι θέλει.
Δική του δουλειά. Γαῖα πυρί
μιχθήτω.
Μόνο τότε Ἰθά πᾶς 0117v
Παράδεισο καί θά κοραϊδεύεις
τούς ἄλλους πού θά ἔχουν πάει
στήν Κόλαση. Καί καλά νά πά-

μον, ὅτι τότε δύνασαι φονεύειν

μετά δόξης καί τιμῆς καί σωτήρ
χαρακτηρισθήσεσαι. (Τά ἔργα
τοῦ Πατρός τούτου 715977107760νονται εἰς τήν μονογραφίαν μας
«Ἡσύχιος ὁ Βολικός», πού
ἀποστέλλεται δωρεάν).
Ἐφσνεύθη λοιπόν δ Ρωμαῖος
Ἑκατόνταρχος καί ατήν κηδεία
του ἐπῆγαν πολλοί ἄλλοι (ζῶντες) Ἑκατόνταρχαι, ἄλλοι ἐν
ἐνεργεία καί ἄλλοι ἐν ἀποστρατεία. Πλῆθος μεγάλο συνέρρευ-

σεν, διότι ὁ ἀποθανών ἠτο πολύ
ἀγαπητός,
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ἰδίως μεταξύ

τῶν

ὁ Λούθηρας Κίνγκ. Μαῦρος ἦτα
’ καί ἐδολοφονήθη. ”Av ἦτα λευ-“
κός, πιθανῶς νά ἐπέζη.
Ἀλλ’ 0' Πιλᾶτος ἠρνήθη νά
δεχθῆ τά εὔλογα αἰτήματα τῶν
τεθλιμμένων συγγενῶν. Ἐκώφευσεν. Τό πολύ-πολύ πού

μπορῶ νά κάμω, εἶπεν, εἶναι νά
πλύνω καί τούς πόδας μου. Τό
πλῆθος ὅμως δέν τόν ἤκουσεν.
Δέν τό ἐνδιέφερεν ἡ πλύσις ποδῶν, ἀλλά νά τεθῆ ἡ Δημοκρατία ἐκποδών. Καί ἡ ὀργή του
ἐφαύντωσεν. ’Ἀρχισε νά ρίπτει
πέτρες.
Τότε ἕνας χωραφύλαξ ἀν’τε-,
λήφθη ὅτι κάτι τό παράνομον
ουνέὸαινε.

ι”Εόλεπε

θουν, τά παλιοτόμαρα.

(Ὁ ἐπιθυμῶν να λάὸει δωρεάν τό ΠΙΣΤΕΥΩ MOY ἤ
ἐν τευχίδιον μέ τό Κήρυγμα

λίθους

τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς, ἀς

ι’πταμένους. ’Ἀκαυγε συνθήμα-,
τα. ”Εόλεπε ἀνθρώπους τινάς
νά ξυλοκόποῦν ἄλλους ἀνθρώ-

γράψει εἰς τάς ἐκδόσεις Ο
ΔΙΑΣΠΟΡΕΥΣ, Νέα 'Y69-

κη.)

Τηλ. 748.314 — 713604

0 Ἐκτύιτωσηῑ
Ὲργοοτ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ. ΑΝΞΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰάσίου5, Περιστέρι.

Ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
KOY:

Δ ΕΣΩΤΕΡΙ-

”Εξαμ. 260 δρχ. - Ἐτήσια 520

’Ξτησισ Ὀργσνισμῶν,
Τραπεζῶν, κ·.λι·ι; 1.200 δρχ.
Γιά φοιτητές ἐκιπωση 15ψο,
ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΕὐρώπη - Μεσογ. χῶρες;

ἐξάμηνης άιτλή δολ. 10
659071. δολ. 13
ἐτήσιοις άιτλή δολ. 20
άεροτι. δολ. 25
Η.Π.Α. - Κσνσδάς - Ἀν. Ἀσία
ἑξάμηνηῑ άιιλή δολ. 10
άεροιτ. δολ. 17
ἐτήσιαῑ άτιλη δολ. 20
άεροιτ. δολ. 34
Αὐστρσλία - Ὠκεανίσ;
ἐξάμηνηῑ άΠλή δολ. 10
άεροιι. δολ. 24

ἐτήσια; άιιλή δολ. 20
άεροτι. δολ. 47

O 'E06600010, ἐπιτάγέςῑ
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
οΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ δρχ. 20

Κεντρική διάθεση;
Ο γιά τά 6ι6λιοτιωλεῑσ
τῆς Ἀθήναςῑ

Στα γραφεῖα τοῦ «ANTI» ι
Δημοχάρους 60, τηλ. 732-713
O γιά τά θιθλιοι-ιωλεῖσ
τοὺ Πειραιᾶ·
Πραξιτέλους καί Μι-ιουμιτουλίνος 169

«Στοά» τηλ. 411.66.34
ο γιά τά θιθλιοιιωλεῑσ
Β. Ἐλλάδσς;
Βιθλιοιτωλεῑο «Ξένος Τάτιος»
N. Κοτζιάςκσί Σία O.E.
T01010Kr'] 78. τηλ. 279.720,

Geo/vim]

PYLARINO ~
EIAIKOE ΣΤΑ NOMIE'
KAI ‘MONAAIKOL‘
ΣΤΑ ΧΑΡΤοΝσινιιΣΜΑΤΑ

κάθε Κυριακή
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ΑΥΓΗ -

Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟ
εἶναι ἕτοιμος
’

ἱ·-

Προστέθηκε στούς ἀλλους τεσσ ὀ καί
περιλαμὸάνει τά τεύχη 49 ἕως καί 61 (δ’
έξαμηνο τοῦ 1976). Διατίθεται ἀπό τά
γραφεῖα Ιιιας μέ 300 δρχ.
Οἱ τόμοι τοῦ «ΑΝΤΙ», πανόδετοι, μέ πλήρη
πίνακα περιεχομένων προσφέρονται γιά τὴ
μελέτηῑ
Ο τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου, με’ ἀναλυτικές καί
ἀποκαλιιπτικές ἔρευνες
Ο τῆς σύγχρονης ἱστορίας μας καί τῆς Ἀντίστασης
Ο τῆς οἰκονομίας, τῆς παιδείας, τῆς κοινωνικῆς ζωῆς
Ο τῆς διεθνοῦς ἐπικαιρότητας
O τῶν πραόλημάτων ι’δεαλαγίας καί τῆς πνευματικῆς

ζωῆς

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕῙΟ «Δ Ω Δ Ω N H»
ΑΣΚΑΗΠΙΟΥ 3 - ΑΘΗΝΑ

ΚΥΚΛοοαΡοΥΝ;
ΜΠΕΝ. ΚεοΤΣΕ

: Κείμενα, Αἰσθητικῆς
Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥΞ Παιδεία, Τὸ μεγάλο πρόβλημα·
ΜΠΟΧΕΝΣΚΙ
: ”Ιστορία Εὐρωπ. Φιλοσὸφίας
ΑΝΤΡΕ ΜΠΡΕΤΤΟΝ : Μανιφέστα Σουρρεαλισμοῢ
Μ. ΧΑ·Ι·ΝΤΕΓΚΕΡ
ιΕἰσοιγωγὴ στὴ Μεταφυσικὴ

’ Π. TIAAIX

: Θάρρος τῆς ’Υπόίρξεως

A. ΑΡΤΩ
Μ. ΛΥΓιΖοΥ
Κ. ΠΥΡοΜΑΓΛοΥ
Λ. ΤΡσΤΣΚΙ

: Τὸ -Θὲατρο καὶ τὸ Εἵδωλό του

: Τομὴ σ’τὸ Σύγχρονο Θέατρο
; Ἐθνικὴ Ἀντίστασις
: Στάλιν

Κ. ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ : ·Εξάβιβλος
E. BAAABANH
; Στ’ Ἀνάπλι
A. AIKTAIOT
: 13 Αἰῶνες Γερμανικῆς Ποίησης
A. ΚᾼΜΥ
: Πτώση
: Ξένος

))

ις,

.;, ’ῗξέτιςαθε
πρωὶ

Λ. ΠσΛιΤΗ
Σ. ΣΚοΠΕΛιΤΗ

σταχέρια{saga-=-

ΠΡΕΝτΡΑκ ΒΡΑΝιτΣκι

I: Ποιητικὴ Ἀνθολογία, τομοι β
: Νεοκλασσικὰ σπίτια τῆςἈθὴνας

KUKchpépnoe

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ
Τόμοι 2, σελ. 1100

O Ὀλόκληρη ή Πορείσ τοῦ μάρξισμοῡ
άτιό τό Μάρξ καί τόν ”Ενγκελς ὡς τίς

ΓΙΑΝ ΚΟΤΤ

μέρες μσς _
Ο Οἱ μεγαλότεροι μαρξιστές καί τό
έργο τους, οἱ ζωηρότερες ἰδεολογικές
συζητήσεις καί συγκρούσεις, ὁ μαρξισμός στήν ΕΣΣΔ, Κίνα, Γαλλία, Ἀγγλὶα,
Γερμανὶα, Ἰταλία Κλτι.
Ο ’Ξκδσση ενημερωμένη μέχρι τό ’70
σέ 6ι6λιογρσφὶα, γεγονότα καί Πρόσω-

οΕοΦΑΠΑ
.

ὃσίαμια για τήν ἀρχαία τραγωδία

no.

EKAOZEIZ QAYZEEAE
Ζαλλόγγοιι 9 — τηλ. 3619724
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