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“Ελᾰτε να πεταξετε μαζύ μας ατὴν “Αμερική.
Θὰ δῆτε -τί σημαίνει Όλυμπιακὴ-ᾡιλοξενία
σὲ μιὰ ὐπερατλαντικὴ πτῆσι.
Θὰ χαρῆτε τὸ ταξίδι στὴν Ἀμερικὴ μὲ τὰ γιγαντιαῖα μας
καὶ πολυτελέστατα BOEING 747-2003 καὶ θὰ διαπιστώσετε
ὅτι σᾶς φροντίζει ἕνα ἔμπείρο καὶ εὐγενικὸ πλήρωμα.
Θὰ σᾶς προσῴὲρουμε Βαυμάσια γεύματα,
αδιακοπη περιποίηση καὶ ψυχαγωγία
μὲ στερεοῴωνικὴ μουσικὴ* καὶ κινηματογράῲο’.
Θὰ ἀπολαύσετε τὴν εὐρυχωρίαι καὶ τὴν ὅνεσι
ποὺ θα σᾶς κανουν να νοιώσετε σὰν στὸ σπίτι σας.
Καὶ μὴν ξεχνᾰτε ὅτι παντοῦ ὅπου βρισκόμαστε
μιλᾰμε τὴν ἴδια γλῶσσα.

‘ Κανονισμαί τῆς ΙΑΤΑ ;
“Επιβὸρυνσις 2.50 Δολλαρια “Αμερικῆς
για τὴ χρῆσι τῶν ατομικῶν ακουστικῶν
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προετοιμάσουν τό ὑλικό γιά τήν πανελλαδική πολιτική καί ὀργανωτική συνδιάσκεψή της, ἀπό τήν ὁποία θά ἐκλεγεῖ νέα Διοικούσα Ἐπιτροπή.
ΤΟ ΚΚΕ προετοιμάζει τό συνέδριά του, πού δέν ἔχει ἀκόμα
ὁριστεί ἡ ἀκριὸής ἡμερομηνία του, ἀλλά ὁπωσδήποτε ἀναμένε-

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ δήλωση τοῦ ὑπουργοῦ Προεδρίας καί Παιδείας κ. Γ. Ράλλη 611 οἱ ἐκλογές θά γίνουν ὅταν τελειώσει ἡ ται νά γίνει τά τέλη τοῦ ]977“ἤ τίς ἀρχές τοῦ 1978.
θητεία τῆς Βουλῆς, δηλαδή στά τέλη τοῦ φθινοπώρου τοῦ
ΤΟ KKE ἐσωτερικοῦ, μετά τήν ἀγροτική σύσκεψη πού πρα1978, φαίνεται πώς ἐκφράζει τίς σημερινές προθέσεις καί γματοποίησε στή Λάρισα, θά ἔχει αὐτές τίς μέρες ὁλομέλεια τῆς
ἀποφάσεις τοῦ κ. Καραμανλῆ, 11:06 μόνο αὐτός ἔχει τόν τελικό
Κεντρικής του Ἐπιτροπῆς, πού θά συζητήσει καί τά θέματα
λόγο γιά τίς κυὸερνητικές θέσεις σέ ὅλα τά μεγάλα πολιτικά τῶν συνεργασιῶν μέ ἀλλα κόμματα καί ὁμάδες.
καί άλλα προὸλήματα. Ἡ ἐκκρεμότητα τῶν δασικῶν ἐξωτεριΗ «Πρωτοὸουλία», στή συνδιάσκεψή της, πού θά πραγματο’κὼν μας προὸὶέημάτων (ἑλληνοτουρκικής διαμάχης στό Αἰγαῖο,
ποιηθεῖ στά τέλη Μαΐου, θά ἀναγγείλει τήν ’ίδρυση ΣοσιαλιστιΚυπριακοῠ, ένταξης στήν EOK), ἡ κακή ἐφετινή γεωργῑκή κοῦ Κόμματος.
παραγωγή καί πιθανόν καί ἡ ταλάντευση τοῦ κ. πρωθυπουρΤΕΛΟΣ, ἡ «Σοσιαλιστική Πορεία» θά ἔχει τή B’ πανελλάγοῡ γιά τό πρόσωπο τοῦ διαδόχου του, καθώς καί γιά τό χρόνο , δική συνδιάσκεψή της ἀπό 19 - 22 Μαΐου.
καί τόν τρόπο πού θά πρέπει νά ἐπιλέξειγιά νά μεταπηδήσιι
OAH αὐτή ἡ δραστηριότητα - ἰδιαίτερα οί κατά τομεῐς συστήν προεδρία τῆς Δημοκρατίας,εἰναι δασικοί λόγοι πού ἀπο- σκέψεις - ὅοηθᾶ στήν ἐπεξεργασία προόλημάτων, στή χάραξη
μακρὺνουν κάθε σκέψη γιά πρόωρη προσφυγή στίς κάλπες.”Η πιό συγκεκριμένης καί θεμελιωμένης πολιτικῆς, καί κατά συνμᾶλλον, γιά νά ἀντιστρέψουμε 16 συλλογισμό, φαίνεται πώς έπεια καί στή διευκρίνιση τῆς ἰδεολογικῆς καί πολιτικῆς φυσικανένα ἐπιχείρημα - ἀπό αὐτά πού τοῦ ἔχει παρατάξει καί ογνωμίας κάθε κόμματος. Ταυτὸχρονα ὅμως κάνει πιό ἀνάμερικοί ἀπὸ τούς ἐπιτελεῖς του- δέν φαίνεται νά έχουν πείσει γλυφη τήν ἀνάγκη νά ξεπεραστεῖ ὁ σημερινός κατακερματισμός
τόν κ. πρωθυπουργό 611 θα πρέπει νά προχωρήσει σέ ἐπί- στήν ἀντιπολίτευση, ἀλλά καί νά ἐπεξεργαστοῠν οἱ μή 110659σπευση τῶν ἐκλογῶν, πού θά ἠταν καί μιά έμμεση ὁμολογία νητικοί πολιτικοί σχηματισμοί σφαιρική ἐναλλακτική πολιτική,
του 611 παρά 11’] μεγάλη πλειοψηφία της, ἡ(«Νέα ΔημοκραΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ πως 0 ὅλο 16 φάσμα τῶν πολιτικῶν δυνάτία» δέν εἶναι σέ θέση νά συνεχίσει νά κυῧερνᾶ ἀποτελέσματικά
μεων παρουσιάζεται σήμερα μεγάλη κινητικὸτητα, πού κάνει
τη χωρα.
πιθανές τόσο συγχωνεύσεις 600 καί νέες διασπάσεις. Στή(«Νέα
OI ΙΔἼΟΙ συλλογισμοί φαίνεται πώς ὁδηγοῦν τελικά τόν κ.
Δημοκρατία» εἶναι ἀμφίὸολο ἄν θά μπορέσουν γιά πολύν
πρωθυπουργό καί στήν ἀναὸολή τοῦ κυὸερνητικοῦ ἀνασχημακαιρό νά ἐξακολουθήσουν νά συνυπάρχουν οἱ ἀκροδεξιοί καί
τισμοῡ γιά τό φθινόπωρο. Γιά τήν ἀναὸολή αὐτή ὑπάρχουν
οἱ νοσταλγοί τῆς 6ασιλείας μέ τούς<<«νεοδεξιούς» μέ φιλελεύθεσαφεῖς ἐν’δείξειςῑ ὁρισμένοι ἀπὸ τούς ὂάσικότερους ὑπουργοὺς
ρες τάσεις Στήν ΕΔΗΚ, 6 ἀγώνας ἀνάμεσα σέ ὅσους ἐπιμέἐξομολογοῡνται 611, ἐνῶ πρίν 16 Πάσχα γινόταν πολύς λόγος
νουν στήν κεντρώα καί φιλελεύθερη φυσιογνωμία τοῦ κόμμαγιά κυόερνητικές μεταόολές, τώρα, ἰδιαίτερα μετά τήν ἀρρώτος, ἀπό τή μιά, καί σέ ἐκείνους που θέλουν νά τοῦ δώσουν
στια τοῦ κ. Καραμανλή, ὄλες οί σχετικές συζητήσεις σταμάτησοσιαλιστικό χαρακτήρα καί νά προωθήσουν τή μετατροπή του
σαν.
ἀπό κόμμα ἐκλογικῆς πελατείας σέ δημοκρατικά διαρθρωμένο,
ΑΥΤΕΣ οἱ ἐνδείξεις δέν σημαίνουν δέδαια ὅτι ἀποκλείεται,
μέ αὐξημένα δικαιώματα τῶν μελῶν του, ἐχει ἐνταθεῑ τόσο πού
καί στό θέμα τῶν ἐκλογῶν καί σχετικά μέ τόν ἀνασχηματισμό,
6 κ. Μαῦρος μέ δυσκολία διατηρεῖ τήν ίσορροπία, T6 ΠΑΣΟΚ
6 κ. πρωθυπουργός ν’ ἀλλάξει, γιά τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο λόγο,
συνταράζεται κάθε 1600 ἀπό τίς διαγραφές δεκάδων διαφωἀποφάσεις. Οπωσδήποτε- καί ἄν ἀκόμα οἱ ἐκλογές γίνουν τά
νούντων μέ τόν ἀρχηγό. Οἱ ζυμώσεις γιά στενότερη ἑνότητα ἤ
τέλη τοῦ Νοέμδρη ἤ τόΔεκέμὸρη τοῦ 1978— ἡσημερινή Βουλή
συμμαχία ἀνάμεσα στά μικρότερα σέ κοινοὸουλευτική ἐκπροἔχει διανὺσει τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς της. Αὐτός εἶναι
σώπηση κόμματα καί σοσιαλιστικές ὁμάδες ὀξύνουν καί στήν
ἕνας σοὸαρός παράγοντας, 1106 ὑποχρεώνει τά κόμματα νά ἐνΕΔΑ καί στό ΚΚΕέσωτερικοῠ καί στήν(«Πρωτοόουλία» καί
τείνουν τίς προετοιμασίες τους. Καί, φυσικά, δέν εἶναι 6 μόνος.
στή««Σοσιαλιστική Πορεία» προὸλήματα, πού έχουν σχέση καί
Η στενότερη σύνδεση μέ τό λαό, ἡ ἀναζήτηση μεγαλύτερης
μέ τίς διαφορετικές τάσεις καί ἀποχρώσεις πού έχουν στούς
ἀντιπροσωπευτικότητας ἡ δημοκρατικότερη ὀργάνωση τῶν
κόλπους τους. [1019’ ὅλ’ αὐτά δέν ἀποκλείεται καθόλου νά
κομμάτων, εἰναι αἰτήματα μιᾶς σύγχρονης δημοκρατίας, πού
πραγματοποιηθεῖ σέ σχετικά σὺντομο χρονικό διάστημα ἀνάγίνονται ὁλοένα ἐπιτακτικότερα καί στή χώρα μας.
μεσα σέ μέρος τουλάχιστο. τῶν δυνάμεων αὐτῶν ἡ(«ὀργανική
Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ λοιπόν ὅλων τῶν κομμάτων ἐντείνεσυσπείρωση» 1106 ζήτησε στόν πρόσφατα λόγο του στή Θεσσαται αὐτές τίς τελευταῐες ὂδομάδες πρίν ἀπό τίς καλοκαιρινές λονίκη 6 πρόεδρος τῆς ΕΔΑ κ. Ηλιού ὡς προῦπόθεση γιά νά
δημιουργηθεῖ νέα κατάσταση στό χῶρο τῆς ἀντιπολίτευσης.
διακοπές καί προγραμματίζετοιι ἀκόμα μεγαλύτερη δραστηριοποίηοη γιά τό φθινόπωρο.
ΤΕΛΟΣ ΧΩΕῑάζεται νά σημειώσουμε τήν ἐπίσημη ἐπανεμφάΗ «Νέα Δημοκρατία», μετά τό προσυνέδριό της τῆς Χαλκι- νιση στήν πολιτική κονίστρα τοῦ κ. Μητσοτάκη, πού εἶναι φαδικῆς, προετοιμάζει τό συνέδριο, πού πιθανόν νά γίνει τό φθι- νερή ἡ προσπάθειά του νά ἀξιοποιήσει γιά πολιτικό του ὄφενόπωρο. Στό μεταξύ, ἐπιτελεῖς της ἄρχισαν, «μέ ἐντολή τοῦ κ.
λος τίς διαφοροποιήσεις στίς παρυφές τῆς «Νέας Δημοκρατίας» ἀπό τή μιά καί τῆς ΕΔΗΚ ἀπό τήν άλλη. Από τίς πρῶτες
Καραμανλῆ», ἐξορμήσεις σέ ἐπαρχιακά κέντρα.
Η ΕΔΗΚ, μετά τή συνδιάσκεψη παιδείας, πού πραγματο- του δηλώσεις δέν μποροῦμε νά πειστοῦμε πώς 6 κ Μητσοτάκης \
ποίησε (7 - 9 Μαΐου) στά Γιάννενα, ἐτοιμάζει τώρα ἀνάλογη
ἔχει νά προσφέρει μιά ἄλλη πολιτική ἀπό εκείνη τοῦ κ. Καραγιά τήν ὑγεία 1106 θά γίνει τόν Ἰούνιο στήν Ἀθήνα, καί συνανλή - σέ ἄλλα σημεῖα ἧταν ἐλαφρά ἀριστερότερα καί σέ
διασκέψεις γιά τή στέγη, τίς κοινωνικές ἀσφαλίσεις καί ἀγροἄλλα ἐλαφρά δεξιότερα, στά περισσότερα ὅμως συνέπλεε.
Ἐξάλλου δέν φαίνεται νά τόν ἀκολουθοῦν δυνάμεις ἱκανές
τική γιά τό Σεπτέμὸρη. Τό A συνέδριο τῆς ΕΔΗΚ εἶναι πιθανὸ
νά δημιουργήσουν ὅχι τήν «ἐναλλακτική λὺση», τήν ὁποία φινά γίνει ὥς τό τέλος τοῦ χρόνου.
ΤΟ ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεῖ ἐπίσης κλαδικές συσκέψεις (γιά λοδοξεῐ, ἀλλά έστω καί μικρή κοινοόουλευτική παρουσία. Ἐκτήν ὑγεία στήν Πάτρα) καί προγραμματίζει συνέδρια γιά τήν τός άν δεχτοῦμε σάν 00601961, καί ὂχι ἀποκυήματα φαντασίας
καί «πικρής πείρας», τά διαδιδόμενα ὅτι κάποια παρασκήνια
ἐκλογή νέας Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς.
θά ἤθελαν νά προετοιμάσουν γιά «μετά τόν κ. Καραμανλή» μιά
Η ΕΔΑ, μετά τή συνδικαλιστική της πανελλαδική συνδισυμπολίτευση ὑπό τόν κ, Ἀὅέρωφ καί μιά ἀξιωματικὴ ἀντιποάσκεψη, ὀργανώνει αὐτές τίς μέρες πανελλαδική σύσκεψη τῆς
νεολαίας της καί ἀκόμα ἀγροτική καί ἂλλες συσκέψεις, ποῦ’θάι λίτευση ὑπό τόν κ. Μητσοτάκη,..
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Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Ο ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ Η ΚΥΠ...

T61 ἀποτελέσματα τῶν τελευταίων συναντήσεων τοῦ πρωθυπουργοῠ μέ τούς κορυφαίους τῆς ἀτλαντικῆς συμμαχίας,
στό Λονδίνο, δέν θ’ ἀργησουν νά φανοῡν. Δέν έχουμε λοιπόν παρόι νόι περιμένουμε...Εἷναι πάντως 85'6an πώς τόσο
6 K. Κάρτερ 600 καί 6 K. Σμίτ «διέγραψαν» πρός τόν κ. Καραμανλη την «πραγματικότητα» σέ ὅλα τά έπίπεδα...”Οτι
δηλαδή ὀφείλει «νά ὲπανέλθει» στό στρατιωτικά σκέλος τοῦ
ΝΑζΟ, γιατί η ἀπουσία τῆς “Ελλάδας δημιουργεῖ για τη
συμμαχία «K5v6 ἐλέγχου» στό Αίγαῑο... Ἡ έπόμενη σκέψη εἶναι ἀπλη; γιά νά πληρωθεῑ αὐτό τό K5v6 - ἐφ’ ὅσον η “Ελλάδα παραμένει ε’κτός - η συμμαχία εἶναι ἀναγκασμένη v’
ἀναθέσει στην Τουρκία τόν έλεγχο...
T6 Κυπριακό έξάλλόυ πρέπει v’ ἀντιμετωπιστεῑ μέ πνεῦμα
κατανόησης καί ρεαλισμοῡ, προσαρμογης δηλαδή στίς νέες
πραγματικότητες - ἀποδοχη τών τετελεσμένων γεγονότων
καί ἀναγνώριση τῆς τουρκικης είσθολης.“Η διζωνικη εἶναι
μιά λύση πού έξυπηρετει· πληρως τά συμφέροντα τῆς συμμαχιας...
Δέν ξέρουμε τί ἀπαντησε 6 K. Καραμανλής...Ξέρουμε
ὅμως τί σημαίνουν ὅλα ὅσα τοῡ εἷπαν; Ἐπανένταξη καί στό
στρατιωτικά NATO, πλῆρες δηλαδη καί ίσότιμο με’λος, 00v:
εκμετάλλευση στό Αίγαῖο, διζωνικη στην Κύπρο, η’τοι πληρης έμπέδωση τῆς ἀμερικανικης έπικυριαρχίας...

‘H φετινη 74η ἐπέτειος ἀπό τη δολοφονία ,(ὥστερα ἀπό
μιά καλοστημένη «παγίδα θανάτου») στη Θεσσαλονίκη τοῦ
Γρηγόρη Λαμπράκη καί τό θαρύτατο τραυματισμό τοῦ Γιώργη Τσαρουχᾱ, συμπίπτει μέ τίς ἀνατριχιαστικές ἀποκαλύψεις γιόι τη δολοφονία τοῦ τελευταίου ἀπό τη χούντα,
πρίν 9 χρόνια, καθώς καί μέ την «κρίσιμη ὥρα» για τό κυνηγητό - ἀπό τίς δικαστικές ἀρχές - τῶν παρακρατικων ὀργανωσεων.
Ἀπό τό «φάκελο» τῆς «ὺπόθεσης Λαμπράκη» - πού μπορεῖ νόι σταθεῑ πολύτιμο θοηθημα γιά τούς διωκτες τῶν
παρακρατικᾱύᾊργανωσεων 0’ ἕνα ἀπό τά Θασικά θέματα·
τῆς σχέσης τοῦ παρακρόιτους μέ τόν κρατικό μηχανισμόιλείπει ἕνα ούσιαστικὸ στοιχεῑοῑ η ἀνάμιξη της ΚΥΠ - τῆς ΚΥΠ
πού σκότωσε ἀργότερα τόν Τσαρουχᾱ. “Ο «φάκελος» πρέπει νόι συμπληρωθεῑ. T6 πῶς, ἀς τό ,θροῦν oi ἀρμόδιοι...
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΟΥΝΤΙΣΜΟΣ;
“Επίσκεψη στην ΕΣΣΔ, μέσω της σοθιετικης ἀεροπορικης
ἑταιρίας, πραγματοποίησαν πρόσφατα διευθυντές των
ἀθηναϊκών ἐφημερίδων, ἀλλά καί περιοδικών - γιά παρά-

δειγμα 6 «ΟΔΗΙἨΤΗΣ» εἶχε... διπλη πρόσκληση.
Δυό, ὅμως, πρωινές καθημερινές ἐφημερίδες δέν προσκληθηκαν. Σωστά μαντέψατε.· 6 «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»
καί... η «ΑΥΓΗ».’ Φαίνεται 6... ἀριστεροχουντισμός δέν εἶναι
προνόμιο μερικῶν, ὅπως νομίζαμε...

Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

AYTAPXIKO ΜΕΝ...

Τί συμθαίνει λοιπόν μέ τό νόμο - πλαίσιο γιόι την παιδεία,‘H κυθέρνηση καί 6 ἀρμόδιος ὑπουργός ὺποσχέθηκαν έδω
καί δυό χρόνια να φέρουν στη Βουλη μιά «ἐκσυγχρονισμένη
νομοθεσία» πού Θά κάλυπτε συνολικόι καί Θά ρύθμιζε ὅλα
τά σχετικά Θέματα των Ἀνωτόιτων “Εκπαιδευτικών “Ιδρυμάτων. Ἀντί γι’ αὐτό ὅμως, καί ένιῐ) 6 νόμος - πλαίσιο θρίσκεται «ὑπό συνεχη μελέτη», η κυθέρνηση ὲγκαταλείποντας(;)
τη συνολικη ρύθμιση παρουσίασε καί με’ σύμφωνη την ἀντιπὸλίτευση ψηφισε τό νόμο γιά τη συνδιοίκηση. Ἀνεξάρτητα
ἀπό τό τί προνοεῖ αὐτός 6 νόμος, μήπως έγκαινιάζει η κυθέρνηση μιά νέα πορεία,· Ἐλπίζει 6 K. ὑπουργὸς νά «ξεγελάσει» τούς φοιτητές με’ την τακτικη «Bil/.101 μέ 6ημα»,· Ἀλλά
oi φοιτητές ἀγρυπνοῡν...

ἡ ΜΑΦΑΛΝΤΑ καὶ ὁ
Ιῖπν Ακονιει non NA MIX,
ΛΔκε τιΑ κοικεκικιι I'm/1‘1
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Ἀπαράδεκτη στάθηκε η θέση τοι) ΚΚΕ στην ψηφιση της
συμφωνίας μέ την Χούντα της “Αργεντινης. Δέν ἕφτανε η
κυθτρνητικη πλειοψηφία, δέν έφταναν σι’ ψῆφοι των κ.κ.
Γραμματίδη καί Ἀγγελουση, ἀλλά προστέθηκαν καί σι’ ψηφσι τοῦ KKE σε’ μιά χειρονομία που φυσικά σημαινε ηθικη
στηριξη ToL') αι’ματοθαμμένου καθεστῶτος τοὺ Βιντέλα.
‘O ἐκπρόσωπος τοῦ KKE K. Καππος δηλωσε ὅτι ψηφίζει
την κύρωση της συμφωνίας γιατί T6 καθεστώς στην “Αργεντινη εἶναι μέν αὐταρχικό, ἀλλά ὥχι φασιστικό. Σκέφτεται κανείς ὅτι 6 K. Κάππος ἔχει γνωρίζει στό Πετσί του τί σημαίνει
αυταρχικό καθεστώς.
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’ωτι-ὠή

ΠΟΤΒ-ΠΟΤἘ, ΟΤΔΗ ΚΑΘΕΤΔΙ ITO ΛΙΒΙΝΓΚ ΤΟ

’ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ κ. K. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ

375/1936!

ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ «ANTI» ME ΤΟ Ν.

κ

ειειιιλι Ἐρώτησις

922.

ΠΕΤ.;“Υμέτεδον 922 ἅπό 3 Νοεμβρῖου 1976.

“ἿΕχομεν τήν τιμήν, εἰς ἀπάντησιν τῆς ὁιά ’τοῦ ἀνωτέρω σχετιιιοῦ
ὁταβιβασῠείσης ἡμῖν ὑπ’ἀριθμ.·922[1576 ἐρωτήσεως τῶν βουλευτῶν κ.κ.
Σ. ΙΙαπα-ιιολῑτη, II. Παπαϊωάννου, Ιὶ. Γιατρίικου, Δ. Ρῑζου καί Στρ.
στρατη, νά γνωρίσωμεν ὅτι κατά TEN ὑπευῦύνων τοῦ τιεριοὸιιιοΠ

Παπα-

"ANTI“

Χρ.“11σιπουτοῑὶιιη καί Ἀστ. Στάγιιου δέν ἠσκήθη ποινικῆ ὁίωξις ἐπί παραβάσει τοῦ Η. 375/1936

“’περί ιιατασκοτιείας,“ ἀλλ’ὲι-ῑί συκοιτι-ιντιιιῤ δυσφη-

μήσει, ὀιἿὶν πρᾶξιν ἡθωὲιυησαν ᾱννάμει TIE; ὑπ’ἰφιῦμ. 2717711975 ἑτι-ορίνσεως τοῦ Τριμελοῦς Πλημμελειοὸιιιείου Ἀθηνῶν.

-ὲΟ ··“Ίπο“υ’ργ6ς
Him/INDY.

ETEOAL'AI ΞΞΙΣ

Ἡ «ἔγγραφος ἀπάντησις» τοῦ κ. Στεφανάκη.- «ὸέν ἠσκήθη ποινική δίωξις ἐπί
παραόάσει τοῦ Ν. 375/1936»! Ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης, αὐτά...

ἀπὸ τή Βουλή τά πραγματικά περιστατικά, ἀλλά «ἔμπλεξε»

κ. Ὑπουργέ
Δικαιοσύνης
ἀποκρύψατε
τήν ἀλήθεια
ἀπὸ τή Βουλή;
Βουλή, τήν περασμένη έὸδομάδα (3/5), ὅτι τό «ANTI» AEN
διώκεται γιά κατασκοπεία, οὔτε διωχτηκεέ.Ι Συγκεκριμένα, στή
διάρκεια συζήτησης σχετικῆς ἐρώτησης 5 ὅουλευτῶν τῆς
ΕΔΗΚ (Σ. Παπαπολίτης, Ν. Παπαϊωάννου, K. Γιατράκος, Δ.

Ρίζος, Στρ. Παπαστρατής), ὁ κ. Στεφανάκης;
1. Διέκοψε τό δεύτερο ἀπό τούς δμιλητές (Δ. Ρίζο) γιά νά
τοῦ πεῖ ὅτι μιλᾶ πάνω σέ... ἀνύπαρκτη προϋπὸθεσηί Ἀντιγράφουμε ἀπὸ τά πρακτικά;

Δ. ΡΙΖΟΣ; (...) Σήμερα μέ τόν νόμο αὐτό (τόν 375/36) διώκεται ἤ, ἀπειλεῖται νά διωχθεῖ τό περιοδικό «ANTI», τό δποῖο
τοσα πρόσφερε στὸν τόπο αὐτὸ καί τόσα προσφέρει.
K. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (ὑπ. Δικαιοσύνης); Ἐάν ἐπιτρέπετε μίαν
διακοπήν. Δέν ἐδιώχθη. Στηρίζετε τήν ἀγόρευσίν σας ἐπί ἀνυπάρκτου προϋποθέσεως.
2. Διάδασε τήν ἀπό 30-12—76 έγγραφη ἀπάντησή του πρός
τούς 5 δουλευτές, ὅπου ἀναφέρει ὅτι;
«κατά τῶν ὑπευθύνων τοῦ περιοόικοῦ "ANTI" Χρ. Παπουτσάκη καί Ἀστ. Στάγκου ὸέν ἠσκήθη ποινική ὁίωξις ἐπί
παραόάσει τοῦ Ν. 375/1936 “περί κατασκοπείας”, ἀλλ’ ἐπί
συκοφαντικῆ ὁυσφημίσει, δι’ ἥν πρᾶξιν ἠθωώθησαν ὁυνά. μει τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 27177/1976 ἀποφάσεως τοῦ Τριμελοῦς
Πλημμελειοὸικείου Ἀθηνῶν».
Ο
Ε’ίμαστεκυριολεκτικά κατάπληκτοι μπροστά σ” αὐτή τήν πρω-

τοφανή στάση τοὺ ὑπουργοῡ Δικαιοσύνης; ὂχι μόνο ἀπέκρυψε·
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καί μιά ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΣΧΕΤΗ ὑπόθεση συκοφαντικής δυσφημι-

σης, ἐτσι ὥστε νά «μπλοκαριστεῖ» τό Σῶμα καί νά παγιδευτοῦν
ἀκόμα καί οἱ (δυό) παρόντες ἀπό τούς (πέντε) δουλευτές πού
έκαναν τήν ἐπερώτηση. Πῶς νά φανταστοῡν ὅτι ὁ ὑπουργὸς
Δικαιοσύνης θά έκανε τέτοια χονδροειδή παραποίηση τῶν γεγονοτων;
Πιστεύουμε (καί εἰλικρινά ὅχι γιατί μᾶς ἀφορᾶ άμεσα) ὅτι
πρόκειται γιά μιά ἀπὸ τίς χτυπητές περιπτώσεις παραπλάνησης, ἀπό ὑπουργό, τοῦ Σώματος, πού δέν θά ’πρεπέ νά περάσει
ἀπαρατήρητη. Γιατί δέν εἶναι δυνατό νά ἀγνοοῡσε ὁ κ. Στεφανάκης τά πραγματικά περιστατικά, ὅτι δηλαδήῑ
“’Υστερα ἀπό μιά σειρά δικαστικῶν ἐνεργειῶν (τῶν πράτιωτικῶν ἀρχῶν καί τῆς τακτικῆς Δικαιοσύνης) τό Συμδούλιο Πλημμελειοδικῶν Ἀθηνῶν πρόκειται νά ὃγάλει δούλευμα γιά παραπομπή ἤ ὄχι τοῦ ἐκδότη τοῦ «ANTI» σέ
δίκη, γιά παράὸαση τοῦ 375/ 36 —, ἡ πρόταση τοῦ εἰσαγγελέα εἶναι ὑπέρ τῆς παραπομπήςῐ
Συγκεκριμένα;
1. Στίς 29/11/75 τό «ANTI» (τεῦχος 33) ἀποκάλυψε μιά
ἐκπληκτική ἀπόρρητη διαταγή τοῦ (σήμερα ἀπόστρατου) ταξίαρχου B. Λιοῦ, πού περιέγραφε τὸ μυθιστορηματικό τρόπο μέ
τόν ὁποῖο τό ΚΚΕ προμηθευόταν «κρυφίως ὅπλα ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ», μέσα σέ εἰδικά κιδῶτια πού ποντίζονταν στή θάλασα μέ... σημαδούρα. Καί ἀνάφερε· σάν πηγή προμηθείας τούς
Παλαιστίνιους ἀντάρτεςέ Ὁ κ. Ἀδέρωφ ἀπάντησε τήν ἑπόμενη
μέρα ὅτι δέν πρόκειται γιά σοδαρή ὑπόθεση, καί τό θέμα
ἔφθασε καί στή Βουλή, ὕστερα ἀπό μία ἐπερώτηση καί μία
ερωτηση.
2. Στὸ στρατό, έγινε ἀμέσως μετά τή δημοσίευση τοῦ ἐγγράφου ,«”Ενορκος Διοικητική Ἐξέτασις» (ΕΔΕ) μέ σκοπὸ νά
διαπιστωθεῖ πῶς διέρρευσε τό... τρομερό αὐτό έγγραφο. Τό
πόρισμα (20-1-76) δέν ἀπέδωσε, ἀλλά ἀκολουθεῖ (24-3-76)
τακτική ἀνάκριση ἀπὸ τό I" Σ.Σ.
«κατ’ ἀγνώστων στρατιωτικῶν ἐπί παραόάσει τοῦ ἄρθρου Ι ί
τοῦ ΑΝ 375/36 «περί τιμωρίας τῶν ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν
τῶν ἀπειλουσῶν τήν ἐξωτερικήν Ἀσφάλειαν τῆς χώρας».
(Παράὸσσις ἀπορρήτου στρατιωτικοῦ ἐγγράφου εἰς μή ἐξ·
ουσιοὸοτημένον πρός τοῦτο πρόσωπον).
3. Στίς 17-6-76 στέλνεται ἀπό τόν Ἐπίτροπο τοῦ Διαρκοῦς
Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης έγγραφο πρὸς τήν Είσαγγελία
Πλημμελειοδικῶν Ἀθηνῶνιστό ὁποῐο-μεταξύ ἄλλων, ἀναφέρεται οτι;

c

«προιούσης τῆς ἀνακρίσεως (-. .) προέκυψαι ενὸείξεις τελέσεως τοῦ ἀδικήματος τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω A. N.
ὑπό τοῦ ἰδιώτου Παπουτσάκη Χρήστου» (.. .) ὁηλαὸή «προμήθεια, ἀνακοίνωσις καί κοινολόγησις ἀπορρήτου Στρατιωτικοῦ Ἐγγράφου ὑπό ἀναρμοὸίου ἀτόμου εἰς πρόσωπα μή
ἐξουσιοὸοτημένα πρός τοῦτο».
χ
Καί ζητεῖται

α.

“Υπό τοῦ KICB/P εἰσάγονται κρυφίως ὅπλα ἐκ τοῦ

έξωτερικοῦ, ἅτινα θά χρησιμοποιηθοῦν εἰς δεδομένην στιγμήν.

β.
Τά είσαγόμενα ὅπλα συσκευάζονται είς εῖδικά κιβώτια άτινα λόγῳ ατεγανῶν διαμεριομᾶτων, ἔχουν τήν δυνατότητα νά
παραμένουν εἰς βάθος δέκα (I0) περίπου μέτρων ἐντός τῆς θηλόσσντ
γ.
Td ἕν λόγω κιβώτι α , ἐξαρ-ιώμιῑ ιιιι 6M1anv"uma
ὑούρσν“ ποντίῇοντσι ε1.ς συγκε κιριονμέν Gnu-i120 ννὲ τός τῆς θαλάσση(
ἀπό διερχόμενον πλοῖον ἐν συνεεχεςιί προ σνὸέοτν

«ἡ κατά τήν ὑμετέραν γνώμην ἄσκησις τῆς προσηκούσης
ποινικῆς διώξεως».

Ο ”Ολα αὑτά, ὁ κ. Στεφανάκης ὅφειλε νά τά γνωρίζει ὅχι
μόνο γιατί δημοσιεύτηκαν, σέ έκταση, στό «ANTI» (16-10—76,
τεῦχος 56) 10 ὁποῖο — ὅπως καί... κάποιος ἄλλος - ἴσως ἀγνοεῖ,
ἀλλά γιατί;
1. Ἀναδημοσιεύθηκαν σέ ΟΛΕΣ σχεδὸν τίς ἀθηναϊκές ἐφημερίδες τήν ’ίδια (16-10-76) μέρα — σέ μερικές καί στήν
ΠΡΩΤΗ σελίδα...
2. Περιλαμδάνονται - μαζί μ’ ἀλλα στοιχεῖα - στή δικογρατρία πού ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ σέ ὃάρος τοῦ ἐκδότη τοῦ «ANTI»
γιά ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ A.N. 375/36!
Πραγματικά, αὐτὸ τό ἐκπληκτικό ἀπόρρητο ἐγγραφο τοῦ B.
Λιοῦ, στάθηκε ἀφορμή νά διωχθεῖ ἕνας ἰδιώτης, σήμερα
(1976), μέ τό νόμο τοῦ Μεταξᾶὲ Καί ἡ ὑπόθεση φτάνει στά
χέρια τοῦ 8ου ἀνακριτῆ πούῑ
Ο Καλεῖ σέ ἀπολογία τόν ἐκδότη τοῦ «ANTI».
Ο Ἐξετάζει διάφορους μάρτυρες ὑπεράσπισης.
Ο Παραπέμπτει τελικά τή δικογραφία στόν εἰσαγγελέα,πού
προτείνει παραπομπή. Ἀναμένεται έκδοση τοῦ δουλεύματος.
(Ἔχει προηγηθεῖ κατάθεση τοῦ ἐκδὸτη τοῦ «ANTI» (24-5—
-76) στὸν ἀνακριτή τοῦ 7ου Τμήματος τοῦ Διαρκοῦς Στρατοδικείου Ἀθηνῶν, γιά τό ἴδιο θέμα).
Καί ρωτᾶμε;
O Ποιός μπορεῖ νά πιστέψει ὅτι ὁ κ. ὑπουργὸς Δικαιοσύνης ΑΓΝΟΟΥΣΕ μιά ὁλόκληρη δικογραφία «στρατιωτικοπολιτική» - τήν ΠΡΩΤΗ καί ΜΟΝΑΔΙΚΗ, σήμερα, ὑπόθεση «παραῧάσεως τοῦ Α.Ν. 375/36» ἀπό ΙΔΙΩΤΗ;
Ο Ποιός μπορεῖ νά πιστέψει ὅτι ὁ κ. ὑπουργὸς Δικαιοσύνης ὄχι μόνο ΑΓΝΟΟΥΣΕ ὅλα αὑτά, ἀλλά ΜΠΕΡΔΕΨΕ
τήν ὑπόθεση αὐτή μέ ΑΛΛΗ ὑπόθεση (μήνυσης γιά «συκοφαντική δυσφήμιση» τοῦ νεοφασίσ-τα γλύπτη εΗράκλειτου) γιά τήν ὁποία τό «ANTI» ἀθωώθηκε στίς 26110176, μέ
τήν ἀπόφαση 27177176 πού μνημονεύει ὁ κ. Στεφανάκης;
Οὔτε τήν... ἐρώτηση τῶν δουλευτῶν δέν διάῧασε, λοιπόν;

εἰς 318006150—

Χομενον πλοῖον, ὅπερ τά σύρει 1'11“ τνῆ οιίλαο νεῖς τόν τελικόν
πριοριαμόν των καί ὼς ἐκ τούτου δέν εῖνναι δυ ατή ἡ ἕνα »ιιίλιι ἰιιτ. των
ὑπό τῆς ἀσφαλείας, είς περίπτωσιν διενεργείαν
ας νοηοψσίς.
6.

Κατά πληροφορίας, μή ὁιαατουρωῦε ίαας, κυοίι· πηγή

προμηθείας ὁπλισμοῦ

2.

είς τό KJCE εἶναι ol Halal-OTCVLOL ἀντόρται.

Παρακαλῶ ὅπως πᾶσα σχετικῆ πλιροφορία ἐπί τοῦ ἐν λόγω

ἀντικειμένου νά ἀναφέρηται πάραυτα εἰς- Σ..Ὥον·-Ἀκριβές (xv-1619:-two
Ταξχος Βασίλε ιος Λίάς

ἕ· “LU\I‘

Δ ιο ικητής

Haw/ﬂog flu. ανικ
M611ουλοος
Ἀνχης (ΠΖ)-Δντ ἧς 2ο υΕΓ

Τό περιὸόητο· «ἀπόρρητον ἔγγραφον» τοῦ B. Λιοῦ.

Κατά τή συζήτηση στή δουλή, ἦταν παρόντες μόνο δύο 6ουλευτές - οἱ ἄλλοι τρεῖς ἀπουσίαζαν γιά σρὸριρούς λόγους. Εἶπαν, μεταξύ ἄλλων στὸν κ. Στεφανάκη;
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ; Ὀφείλατε, εἰλικρινά, νά τόν
έχετε καταργήσει. Πρός θεοῦ, μήν τόν χρησιμοποιήσετε γιά τό
έγκριτο περιοδικό «ANTI», γιά δημοσιογράφους, γιά τούς πολιτικούς σας ἀντιπάλους καί κατά τῆς Δημοκρατίας (...) Ἀπό
τέτοια ἐντυπα μπορεῖ καί ἡ κυδέρνηση νά πάρει πληροφορίες,
νά τίς ἐλέγξει καί νά προστατεύσει τόν ἑλληνικά λαό καί τήν
δημοκρατία.
ΔΙ-ΙΜ, ΡΙΖΟΣ; Ὁ νόμος 375, ὅπως καί δ 509, εἶναι νόμοι
πού έχουν στήν οὐσία τους τό δικτατορικό πνεῦμα, τό ἀντιδημοκρατικό πνεῦμα.
Ἀλλά, ὁ κ. ὑπουργὸς ἀπέκρυψε τά πραγματικά περιστατικά,
ἐμπλεξε άλλη ἀσχετη ὑπόθεσι] καί κ μπλοκαρισε» κατά τρόπο τό ξαναλέμε - ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ στά κοινοδουλευτικά χρονικά,
τό θέμα. Ξέρουμε πολύ καλά τί θά γινὸταν σέ ΑΑΛΗ χώρα, ἄν
συνέδαινε στό κοινοὸούλιο ἀνάλογο περιστατικά. Εἵδαμε τί
συνέδει ἐδῶ - μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον, ΜΕΤΑ τό δημοσίευμα αὑτό, νά ἐλπίζουμε ὅτι ΚΑΤΙ μπορεῖ νά γίνει;

ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο 375136!
«Γιατί χαίρεται ὀ κόσμος
καί χαμογελᾶ πατέρα»

‘H συζήτηση στή Βουλή γιά τή δίωξη τοῡ
«ANTI», ’έκρυθε μιά δυσάρεστη έκπληξηῑ 0
ὑπουργὸς Δικαιοσύνης θεθαίωσε τά Σῶμα
δτι
ὸ νόμος 375136 (τού Μετοξᾱ) «περί
κστοσκοπείας» ἰσχύει «ἐναρμονισμένος
πρὸς τό ZL’Ivray/Ja»!

ὲσεῑς τούς δημιουργεῑτε, καί ἔρχεται ἡ
στιγμή, τό μαχαίρι αὑτό τό ὁποῑο στρέφεται κοτά τάξεων, κατά ίδεολογιῶν, κατά
τοῡ ἰ’διου τοῡ λαοῦ, Εαναγυρίζει σέ σάς,
ἐναντίον 001;! (...) “Ἀς γίνει μιά ἐπιτροπή,

Ο Στή συζήτηοη παρενέὸη καί 0 γραμματέας τοῡ KK_E Χαρίλαος Φλωράκης, πού
ἀναφέρθηκε στήν εφαρμογή τοῡ νόμου
προδικτατορικάῑ

νά καταργηθεῑ αὑτός ὁ νόμος-θρικόλοκσς.

X. OAQPAKHZ: Τότε δίκαζον τήν ίδέα.
Καί τό Θυμάστε καλά γιατί ῆσαστε ὑπερσσπιστής μου. Δέν ὑπῆρχε τότε κανένα
οτοιχεῖο κατηγορίας. Ἀλλά, έπανολαμθάνω, δικῦάζόταν ἡ ἰδέα.

Δ. ΡΙΖΟΣ; Εἶναι ἀπορίας ἀξιον πῶς 0 K.
Στεφανάκης, 0 ὁποῖος ῶς δικηγόρος ὑπερασπιζόμενος ἐντίμους ἀγωνιστές καί, πολίτες (πού θρίσκονται καί στήν α’ίθουσα αὑ-

Ol δυο δουλευτές πού ἔκανον τήν ερωτηση γιά τό «ANTI» ἀντέδρασαν ἓντοναῑ

τή), 5ch 10 1960 ζητοῡσε ἑπίμονα ἀπό τούς

Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥῑ Γιατί κ. ὑπουργέ διατη-

τήν κατάργηση αὑτοῦ τοὺ ὲπάρατου νό-

ρεῖτε αύτούς τούς νόμους, αὺτούς τούς
αὶματοθαμμένους Θρικόλακες, τό 1977;

μου, πῶς 0 “έντιμος ἐκεῖνος ὑπερασπιστὴς
δέν φέρνει ἕνα νομοσχέδιο γιά νά καταργηθεῑ 0 Μεταξικός αὑτός νόμος. (...) Γιά
τήν τιμή τῆς Δημοκρατίας, γιά τήν τιμή
ὅλων τῶν πολιτῶν αὑτῆς τῆς χώρας.
καταργῆστε, κ. ὑπουργέ, τόν νόμο 375136
πού “έχει τήν ὑπογραφή τοὺ δικτάτορα
Μεταξά. Εἶναι ἀδιανόητο νά ὑπάρχει σήμεpa.

Δέν σάς ἀρκεῖ 0 Ποινικός Νόμος, πού κα-

λύπτει τά πάντα μέ τά ἀρθρα 48 καί 49;
”Ολος 0 Ποινικός Νόμος καλύπτει ὂλο τό
φάσμα τῶν ἀδικημάτων αὑτῶν (ΣΣ περί
κατασκοπείας) ἀρχίζοντας ἀπό τό ἀρθρο
134. (...) Ἀλλά οί νόμοι ἀύτοί γίνονται καί
«μπούμεραγκ». Ἐσεῖς τοὺς ψηφίζετε,

O “Αλλά, 0 ὑπουργός Δικαιοσύνης ἠταν
δικαστὲς, ’τό κράτος καί τήν κυθέρνηση

σοφήςῑ
«Ἐφ’ ὅσον η νομολογίσ ἀπεφάνθη ὅτι ό
νόμος σύτός ἰσχύει παράλληλα μέ τάς
δικονομικὰς διατάξεις, δέν προκαλει· ἠ
διατηρησις τού νόμου 375 - ἐπαναλαμΘάνω μιά γιά πάντα — άντικείμενο τῶν
ἐρίδων, τῶν διοφωνιιῑιν καί τῶν ἀντιθέσεων».
ὈΧ-ἰ, 656010! Ἀντικείμενο... δικῶν, δμως;
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Μετά τή Βάρκιζα παρουσιάζεται στό
στρατό καί ζητάει·6αθμολογική ἀποκατάσταση. Ἀλλά...
Ἡ «ἱστορία του» ἀπό δῶ καί πέρα
περιγράφεται σ’ ἕνα μακροσκελές ὑπὸμνημα πού ἔστειλε (18-2-75) στὸν κ.
Ἀδέρωφ.

Ἑθνική 3ιΔιντίστιιιιπῑ
Ὑ1

«ἀντεθνική δράσι] ;,>>
MIA «KAGAPH ΑΠΟΨΗ» ΤΟΥ κ. E. ΑΒΕΡΩΦ
ς «Χιλιάὸες πτώματα πρός

μ) ἀναγνώρισιν.
Νά ἀκόμα μιά ὡραία εἰκόνα ἀπό τά
ἔργα τοῦ ΕΛΑΣ ὁ ὁποῖος, ὅπως τελευταῖα οἱ κομμουνισταί μέ πεῖσμα,
ἐπιὸιώκουν, πρέπει νά ἀναγνωρισθεῖ
ὡς «Ἐθνική Ἀντίστασις». Τότε οἱ
νεκροί μας θά ἔὸγαιναν ἀπό τούς τά·
φους των γιά νά καταδιώξουν τούς
ὅέὸηλους πού τολμοῡν νά λένε τέτοιες
ὄλασφημιές».

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ αύτό εἶναι ἡ «λεξάντα» μιάς εἰκόνας ἀπὸ αύτές πού κοσμοῦν
μιά στρατιωτική μονάδαέ Σᾶς κάνει ἐντύπωση; Μά, καί ὁ ὑπουργὸς Ἐθν.
Ἀμύνης κ. Ε., Ἀὅέρωφ-Τοσίτσας, ἔχει
περίπου τίς ἴδιες ἀντιλήψεις γιά τήν
«ἐθνικοφροσύνη». τό «συμμοριτοπόλεμον», ἀλλά καί τήν έθνική ἀντίστασηῑ τή
χαρακτηρίζει...
«ἀντεθνικήν ὸρᾶοιν».
Ὁ χαρακτηρισμός αὐτὸς περιέχεται σέ
ἀπάντηση τοῦ κ. ὑπουργοῦ πρὸς τόν κ.
Γιάννη Γ. Γούση, ἀπὸ τό Βόλο, κάτοικο
Αίγάλεω. Πρόκειται γιά μιά πολύ πρόσφατη καί ἀρκετά χαρακτηριστική περίπτωση. πού δέν ἀποτελεῖ τήν ἐξαίρεση,
ἀλλά τὸν κανόνα, γιά τό πῶς δλέπει ἡ

κυδέρνηση τήν ἀντίσταση καί τούς ἀνθρώπους της.
Ὁ Γ. Γούσης έχει μιά μακριά ἱστορία

ἀγώνων. Βρέθηκε νά ὑπηρετεῖ σάν έφεδρὸς λοχίας τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ τό
1936. Ἀργότερα ἀπολύθηκε γιά νά ἀνακαταταγεῖ σάν - μόνιμος πιά - λοχίας
τοῦ πυροὸολικοῦ καί νά ὑπηρετήσει στό
μέτωπο μέχρι τό τέλος τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου. Γιά τίς ὑπηρεσίες του,
παρασημοφορήθηκε καί προτάθηκε γιά
προαγωγὴ. Μετά τήν κατάρρευση καί
ἀπὸ τίς πρῶτες μέρες τῆς κατοχῆς συνδέθηκε μέ στρατιωτική ἀντιστασιακή δργάνωση καί μέ ἐντολή της ἀποσπάσθηκε
στή Χωροφυλακή, ὅπου ἐδγαζε πλαστές
ταυτότητες πού χρησιμοποιοῡσαν οἱ
”Αγγλοι γιά νά φυγαδευτοῦν στή Μ.
Ἀνατολή. ”Οταν τόν ὑποψιάστηκαν, οἱ
ἰταλικές ἀρχές τόν φυλάκισαν γιά 9 μῆνες. “’Υστερα ἀπὸ μιά προσωρινή ἀποφυλάκισή του. πέρασε στήν παρανομία,
συνδέθηκε μέ τό... (((ἀντεθνικό») EAM
καί ἀνέθηκε στό δουνό. Μέχρι τήν
ἀνοιξη τοῦ ’44 ὑπηρέτησε σάν καπετάνιος μεραρχίας τοῦ ἐφεδρικοῡ ΕΛΑΣ.
Ἀπὸ τίς κακουχίες ἀρρώστησε καίνοσηλεύτηκε μέχρι τή συμφωνία τῆς Βάρ-

«Ἐνῶ περίμενα νά ἀποκατασταθῶ 6019/10—
λογικῶς εἰς τόν ὅαθμόν τοῦ ὑπολοχαγοῦ, ὄαθμόν τόν ὁποῖον ἔφερον οἱ συνάὸελφοί μου,
τινές τῶν ὁποίων ὁέν εἶχον προσφέρει καμμίαν ὑπηρεσίαν πρός τήν Πατρίὸα ἀπό τό
ἔτος 1941-1945, ἐκλήθην νά ἀπολογηθῶ ἐνώπιον εῐὸικῶς συγκροτηθείσης Ἐπιτροπῆς μέ
τήν κατηγορίαν
δι’ ἔλλειψιν ἐπαγγελματικῆς καί στρατιωτικῆς ἀγωγῆς καί ἀντεθνικάς
ε’νεργείας...”. Τόν Αὔγουστον τοῦ 1946, παρουσιάσθην εἰς τήν 5’1I λόγω Ἐπιτροπήν, ἡ
ὁποία’ἀντι’ πάσης κατηγορίας, μοῦ ἔκανε μία
καίμόνη πρόταση. Νά ὑπογράψω Δήλωση καί
νά ἀποκηρύξω τή ὸράση μου κατά τό ὁιάστημα τῆς κατοχῆς καθώς καί τάς ὀργανώσεις
εἰς τάς ὁποίας σιιμμετέσχον... ”Οπως ἧταν φυσικό.ἀρνήθηκα νά ὑπογράψω τήν ἐν λόγω ὁήλωσιν καί ἐὸήλωσα 0'11: Θεωροῦσα, θεωρῶ
καί θά θεωρῶ, ὅσο θά ζῶ, τιμή μου τήν συμμετοχή μου καί ὅλη τή ὁράση μου στήν
Ἐθνική Ἀντίσταση. Ἡ ἀπόφαση,· Ἔκπτωση
ἐκ τοῦ ὅαθμοῦ μου καί ἀποπομπή ἀπό τό
Στρατευμα...»

Τά χρόνια πέρασαν, ἀλλά ἐλάχιστα
πράγματα ἀλλαξαν. Ὁ κ. Γούσης ζητά
’(18-2-75) ἀπὸ τόν κ. Ἀδέρωφ ἀποκατά010101]
«εἰς τόν ὅαθμόν πού φέρουν σήμερα οἱ συνἀδελφοί μου 51’; 10 Στράτευμα καί ἀναγνώρισιν τῆς προσφερθείσης ὑπηρεσίας πρός τήν
Πατρίὸα κατά τό ὸιάστημα τῆς κατοχῆς ὡς

πατριωτικῆς ὑπηρεσίας καί ὡς συνέχεια τῶν
ὑπηρεσιῶν μου πρός τήν Πατρίὸα κατά τήν
περίοόο 1936-1941».

T0 θέμα έφτασε καί στή Βουλή. Καί ὁ
κ. Ἀδέρωφ έδωσε τήν έξῆς ἀπάντηση;
«a. Συμφώνως πρός τάς -ὁιατάξεις τῆς

κιζας.

Μαθήματα ”Bax/11101000013111];

'H τρομοκράτηση τῶν δημοκρατικῶν στρατιωτῶν συζητῆθηκε στή Βουλῆ (29-4). μετά ἀπὸ
ἐπερώτῆση τῶν δουλευτῶν τῆς
ΕΔΗΚ K. Ἀλαὸάνου. Θ. Ἀναγνωστόπουλου καί N. Ἀργυρόπουλου. “Αφορμή στάθηκε ἡ
περίπτωση τοῦ Α. Πανιιγιώτου.

στή μονάδα τοῦ "E60011 117
ΜΠΠ - ίστορικῆ καί ἀπό τό
«οαμποτάζ» τοῦ Παπαδόπουλου.
“Επειδή ὅμως
«κάθε ἀπίθανος πού θέλει νά

ὑποιόμεύσει τό στρατό. παρου-

σιάζεται σάν διωκόμενος δημοκράτης»
δ στρατιώτης Α. Παναγιώτου
«τιμωρήθηκε γιατί ἔκανε πολιτική μέσα στή μονάδα του, πράγμα πού ἀπαγορεύεται πρός
ὕλες τίς κατευθὺνσεις».
Αύὸτά διακήρυξε δ κ. Ἀδέρωφ
ἀπαντῶντας στούς δουλευτές.
Ἠ ’τιμωρία ἴσως νά ἀποτελέσει
«μάθημα» γιά τό στρατιώτη Παναγιώτου. Ἕνα ἀλλο «μαθημα
ἐθνικής ἀγωγῆς» δόθηκε, ὅπως
καταγγείλαμε σέ προηγούμενα
τεῦχος μας (00. 68 τῆς 2/4/77).
M0vo πού ἡ... σφοδρότητα τού
«μαθήματος» αὑτοῦ, ἔστειλε τό
στρατιώτη Χρ. Βερούτη στό-“νοσοκοὲιεῖοί...

Ὀ κ. Ἀὅέρωφ εἰπε καί ἀλλα
ὡραῖα στήν ἀγὸρευσή του στή
Βουλῆ. Ἰσχυρίστηκε ότι «δέν θά
ἐπιτρέψει τήν πολιτικοποίηση

μονάδες πολιτικές ἐφημερίδες».
λές καί σταμάτησε ποτέ 010
στρατό ἡ ἓντονη ἀντικομμουνιστική προπαγάνδα - πολιτικολογία.

.

Ὁ Δεκέμδρης τοῦ 1975 «1,1100τάστηκε» μέ ὁμιλίες πού ὑπόδειγμά τους δημοσιεύσαμε στό τεύχος 60, καί πού δέν διαφέρουν
καθόλου ἀπὸ τίς ἀνάλογες προδικτατορικές. Τά ἴδια συνέδησαν
καί τόν . ερασμένο Δεκέμδρηῑ
κείμενα πανομοιὸτητα κυκλοφόρησαν - καί τά ἴδια θά συμδοῦν.
ἀσφαλῶς. καί φέτος. Τό πνεῦμα
τῆς «ἐθνικοφροσύνης» κυριαρχεῖ.
Ἀλλά ἡ ὑπόμνηοη τῶν «κακουργημάτων

τῶν

ἐχθρῶν

τοῦ

Ἔθνους» δέν γίνεται μόνο μιά
φορά τό χρόνο. Ὑπάρχει (σέ
πολλές μονάδες) καί τό μόνιμο
ἀντικομμουνιστικό «ὑλικό» ἀπό ὁμιλίες μέχρι φωτογραφίες,

τοῦ στρατεύματος καί γιά τό λὸγο

πανῶ κ.λπ. (“Ἠ κάνουμε λάθος;),

αὐτὸ ἐχει ἀπαγορεύσει νά 0111611ζονται δημόσια στίς στρατιωτικές

“’ίδια καί ἀπαράλλαχτη ἡ ρουτινιέρικη φτηνή προπαγάνδα - 30
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τόσα χρόνια τώρα.
Κατά 10v «ἐθνικόφρονα» κ.
’A650m1p ὅλα αὑτά εἶναι προφανῶς... μάθημα ἠθικῆς καί ἐθνικῆς
ἀγωγῆς καί - γιατί ὃχι; - μάθημα... «ἱστορίας».Ι Διαφορετικά...
”Αλλωστε, φιλάρεσκα δηλώνειῑ
«Τό στράτευμα μοῡ ἔχει ἐμπιστοσύνη καίμπορῶ νά πῶ ὅτι ὁέν
ὸιατρέχούμε κανένα κίνὸυνο».
Μιά πρώτη πρόχειρη ἀπάντησή

εἶναι αὐτή πού τοῦ δόθηκε ἀπὸ
τόν ’A1r. Κακλαμάνη (ΠΑΣΟΚ)
στή Βουλήῑ
«Τά ἴὸια μοῖς ἔλεγε καί ὁ Παπαληγούρας τό I967».
Ἀπό κεῖ καί πέρα εἶναι θέμα
χώρου (ἤ χρόνου) καί μνήμης...
Σε τελευταία ἀνάλυση δέν ξέρουμε πῶς 0 κ. ὑπουργὸς ταυτίζεται μέ τό στράτευμα. Ἀλλά,
δέν θά εἶναι καθόλου εύχάριστο,
γιά ὅλους ἐμᾶς, ἀν κάποια μέρα
ἀνακαλύψουμε ὅτι αύτή ἡ ἐμπιστοσύνη ’έκοψε τά γεφύρια πρὸς

τήν ὁμαλότητα.”

ἰσχυούσης Νομοθεσίας τό αἴτημα ἀναγνωρίσεως τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Γούση Ἰωάννου τοῦ
Γεωργίου ἐν τῇ ἐθνικῇ ἀντιστάσει δέν ὁύναται νά ἐξετάσθῇ, καθ’ἱὸσον ὑπσὸαλλόμενον
ἤδη τό πρῶτον, τυγχάνει ἐκπρόθεσμον (N. Δ.
179169 ἄρθρ. ΙΙ παράγρ. I καί 4).
ὅ. Πέραν τούτου τό αἴτημα τυγχάνει καί
Νόμῳ ἀόάσιμον, καθ’ ὅσον προσκρούει εἰς
τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 10 παράγρ. 6a
λόγῳ τῆς μεταγενεστέρως ἀντεθνικῆς ὁράσεως
αὐτοῦ.
γ. Τό αἴτημα· ἀποκαταστάσεως τοῦ ἀνω·
τέρω εἰς τούς ὅαθμούς τοῦ Ἀξιωματικοῦ,
στερεῖται κατά τήν ὑπηρεσίαν νομικοῦ ἐρείσματος καί δέν δύναται ν’ ἀποτελέσῃ ἀντικείμενον μελέτης ὑπό ταύτης.
Εὐάγγελος ”Αὸἑρωφ-Τοσίτσας
Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης»

. φὼρ
ύῶ-Ζᾶ

mid/1174'

(J

awalrér/ Λα

·

Οἱ πρῶτες προφυλακίσεις
γιόι τό μεγάλο σκάνδαλο τοῦ
συνθετικού οἰνοπνεύματος
Ραγδαῖες οἱ ἑξελίξεις στό σκάνδαλο τοῦ συνθετικοῦ οἰνοπνεύματος.
“Όπως πρωτοαποκάλυψε ὁ’«Ριζοσπάστης» τήν περασμένη Κυριακή.·
Ο Ὁ μεγαλοεπιχειρηματίας Σόλων Σασσών καί ὁ πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.
τῆς ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ, Κων. Μαμελετζῆς, ἐπέστρεψαν στήν Ἑλλάδα καί
προφυλακίστηκαν (18/4) μέ ὄάση τό ὑπ’ ἀριθμ. 1312-4-1977 δούλευμα
τοῦ Συμόουλίου Πλημμελειοδικῶν Σάμου, με’ πολλές κατηγορίες; ἀπάτη
ἰδιαιτέρως μεγάλης ἀξίας, πλαστογραφία ἐγγράφων καί χρήση σέ ὄαθμό
κακουργήματος, παράνομη ἐξαγωγή συναλλάγματος, ἀπιστία, νοθεία
τροφίμων καί παράόαση τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ Ν. 6085134 — ὅλα κατ’ ἐξακολούθηση]
Ο Ὁ εἱσαγγελέας Σάμου κ. N. Σίγουρας διέταξε προκαταρκτική ἐξέταση γιά τόν ἐντοπισμό τῶν ὑπευθύνων πού δέν ἐκτελέσανε ἐγκαίρως τά
ἐντάλματα συλλήψεως τῶνὸύο προαναφερθέντων.
Καί ἕπεται συνέχεια...

ΚΑΙ MIA «ΕΞΩΔΙΚΟΣ» TOY K. Γ. ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Ἐν τῷ μεταξύῑ
O Ὁ τ. ὑφυπουργός Οἰκονομικῶν κ.
Γ. ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ἀποφάσισε (ἐπιτέλουςέ) νά ἀπαντήσει στό ANTI σχετικά
μέ τά ἐρωτήματα πού τοῦ εἴχαμε ἀπευθύνει καί στό τεῦχος67 (19-3-77). Ἀντί
ὅμως γιά ἐπιστολή μᾶς έστειλε τήν
παρακάτω ἐξώδικο;
«ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝῚὈΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
AIKAZTHPIOY
ΕΞΩΔ IK ΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣῙΣ καίΔΗΛΩΣΙΣ

οβ’*ιῖίΙ-οιῇυίηί

91/17.... 5111/ τις-..ιλ
ran—19M

αίᾸΑνωΜωμ Wm.

T6 Μάρτη τοῦ 1945 οἱ ’Άγγλοι ἔδωσαν
τήν παραπάνω διάκριση στόν κ. Γούση γιά
τή ὄοήθειά του πρός τούς ”Αγγλους. Ἡ
ὄιάκριση γράφει;
«Αὐτό τό πιστοποιητικόν ἀπενεμήθη εἰς
τόν Ἰωάννην Γεωργίου Γούσην ὡς τεκμήριον εὐγνωμοσύνης καί ἐκτιμήσεως γιά
τήν ὄοήθειαν τήν ὁποίαν παρέσχεν οὗτος
εἰς τούς ναύτας, τούς στρατιώτας καί τούς
ἀεροπόρους τῶν Ἐθνῶν τῆς Βρεττανικῆς
Συμπολιτείας, ἡ ὁποία τούς έδωσε τήν εύκαιρίαν νά ὁραπετεύσουν ἥ ν’ ἀποφύγουν
τήν αἰχμαλωσίαν παρά τοῦ ἐχθροῦ.
Χάρολντ Ἀλεξάντερ

Στρατάρχης
Ἀνώτατος Διοικητής τῶν Συμμαχικῶν
Δυνάμεων τῆς Μεσογείου.
I 939-] 945

Πόσο δίκιο ἔχει ὁ κ. ὑπουργός; τόσα
χρόνια ποῦ δρισκόταν ὁ άνθρωπος καί

ἔρχεται ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ νά ζητήσει
ἀποκατάσταση; Καί δέν ντρέπεται νά τό
κάνει μέ τέτοια «ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ δράση»;
Πάλι καλά, δηλαδή, πού δέν ὃρῆκε καί
κανένα μπελά; γιά τέτοια εἵμαστε τώρα;

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, τ. Ὑφυπουργοῦ, Βουλευτοῦ, κατοίκου Ἀθηνῶν,
ὁδός Ξανθίππου 7-9.
ΠΡΟΣ

Τό περιοδικόν «ANTI», νομίμως ἐκπροσωπούμενον ὑπό τοῦ ἐκδότου του, Χρήστου Γ.
Παπουτσάκη, ὁδός Δημοχάρους 60, Ἀθῆναι.
Σᾶς προσκαλῶ ὅπως, ἐν συνεχείᾳ τῶν ὅσων
μέχρι σήμερον ἐδημοσιεύσατε εἰς τά τεύχη 51,
52, 64, 67, 68, 69 τοῦ «ANTI» περί συνθετι-

κοῦ οἰνοπνεύματος καί τῶν σχετικῶν ἐρωτημάτων καί κρίσεών σας, δημοσιεύσετε, ὅάσει
τοῦ περί τύπου νόμου, εἰς τήν αὐτήν σελίδα
καί μέ τά αὐτά στοιχεῖα, τά κάτωθι.·
I. Στό τεῦχος 64 τοῦ «ANTI» τῆς 5 Φεὄρουαρίου 1977, δημοσιεύετε τήν ψευδῆ «εἴδησιν» ὅτι στό παρελθόν ὑπῆρξα ιῗιῑάλληλος,
ἐκπρόσωπος τῆς ἑταιρείας ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ.
Στό τεῦχος τῆς 16ης Ἀπριλίου διαψεύδετε
κατηγορηματικά τήν «εἴδηση» αὐτή.
2. Στό ἴδιο αὐτό τεῦχος τῆς 16ης Ἀπριλίου
1977, γράφετε ὅτι δέν εἶχα τήν εὐαισθησία ν’
ἀπαντήσω σέ 4 ἐρωτήματα πού μού θέσατε
τήν 19ην Μαρτίου I977. Καί αὐτή ἡ «πληρότφορία» πού δίδετε στούς ἀναγνῶστες σας ει-

ναι ἀνεξέλεγκτη.· Στά ἐρωτήματά σας ἀπάντησα στήν ἐφημερίδα πού τά εἰχε φέρει σέ
γνώση μου μέ ἐπιστολή μου τῆς 24ης Μαρτίου
1977 ἡ ὁποία δυστυχῶς δέν δημοσιεύθηκε
ὁλόκληρη.

3. Σᾶς παρατηρῶ ὅτι, μεταξύ πολλῶν ἀλλων ἀνακριόειῶν καί ἀνακολούθων, ἀπό τά 4
ἐρωτήματα πού ,ιισῦ ὑποόάλλετε τά 3 δέν μέ
ἀφοροῦν, δηλαδή δέν ἐμπίπτσυν στήν δική
μου ἀρμοδιότητα καί κατά συνέπειαν καί εὐθύνη, ὅπως ἀποδεικνύω στήν ἀκόλουθη
παράγραφο.
’
4. Στά ἐρωτήματά σας ἀπαντῶΣτό, ἐρώτημα 1.· Τό θέμα τῆς ἀποζημιώσεως
πού δόθηκε στούς ἀγρότες ρυθμίστηκε ἀπό τό
Ὑπουργικό Συμὸούλιο στήν περιορισμένη
σύνθεσή του στήν ὁποία οὔτε εἰσηγήθηκα
οὔτε μετεΐχα. Ἡ ἀπόφαση αὐτή εἶναι τόσο
σωστή ὥστε ὅταν ἦρθε στήν Βουλή διά νομοθετική κύρωση ΚΑΝΕΝΑ κόμμα δέν διατύπωσε διαφωνία. Μόνον τό Κ.Κ.Ε. διά τοῦ κ.
Κάππου διετύπωσε μερικές παρατηρήσεις.
Ἀλλά πέραν αὐτοῦ ἡ «εἴσπραξις» οἱασδήποτε
«ἀποζημιώσεως» ἀπό ἐκείνους πού θά ἀπσδειχθοῦν ἔνοχοι ἀπαιτεῖ δύο προϋποθέσεις;
a) Κρίσιν περί ἐνοχῆς καί
6) προσδιορισμόν ὕψους ζημίας.
Κανένα ἀπό τά στάδια αὐτά, δέν ἔχει περατωθεῑ ἀκόμη ὅσον ἀφορᾶ τήν ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ. Τό ὅτι συνεπῶς ὁ συντάκτης σας
ἁπλῶς διατυπώνει αὐτή τήν ἐρώτηση σημαίνει
ὅτι εἶναι τουλάχιστον «ἀπρόσεκτος». Τό ὅτι
τήν ἀπευθύνει σέ μένα καί ὄχι στό Ὑπουργικό
Συμὸούλιο, ἤ στήν Βουλή στό σύνολό της, ἧ
στήν Δικαιοσύνη, σημαίνει ὅτι ἀστοχεῖ σκόπιμα ἤ εἶναι ἐντελῶς ἀκατατόπιστος.
Στά ἐρωτήματα 2 καί 3.· Τό περιεχόμενο
τῶν ἐρωτημάτων αὐτῶν τά ε’ντάσσει ἀδιαμφισὸήτητα στήν ἁρμοδιότητα τῆς Δικαιοσύνης ἡ
ὁποία ἔχει ἐπιληφθεῖ τῆς ὑποθέσεως ἤδη πρό
τοῦ Σεπτεμὸρίου 1974. Κάθε ἐνέργεια τῆς Διοικήσεως ἄλλη ἀπό τό νά δώσει πληροφορίες
καί νά ὑποὸοηθήσει τό ἔργα τῆς Δικαιοσύνης
εἶναι ἀπαγορευμένη. Μόνον ἐάν ὁ συντάκτης
σας εἶχε νά ἀναφέρει συγκεκριμένη παράλειψη τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου θά
ὑπῆρχε κάτι τό συζητήσιμο.
Στό ἐρώτημα 4: Ὁ συνδυασμὸς τῶν ἑξῆς
παραγόντων· Τοῦ ὅτι οἱ ποσότητες συνθετι-

9

κοῦ οἰνοπνεύματος πού μπορεῖ νά ἔχουν ἀναμιχθεῖ σέ κρασιά ἄλλα ἀπό τῆς Σάμου καί τῶι
Πατρῶν εἶναι ἐλάχιοτες κατά τήν ἑκτιμηση
τοῦ Γενικοῦ Χημειοι 1017 Κράτους, τοῦ ὅτι
δέν ἔχσμε ἐνδείξεις ὅτι τό συνθετικό οἰνόπνευμα εἶναι ἐπιὸλαὸές στήν ὑγεία (περισσότερο ἀπό ὅ,τι τό ἀγροτικό), τοῦ ὅτι μιά ἔρευνα
σάν αὐτή πού φαίνεται νά ζητᾱ ὁ συντάκτης
σας ἔχει ἕνα 116010;,1017 ὅτι μιά τέτοια ἔρευνα
θά ἀπορροφοῦσι· ἐπι-στημονικό προσωπικό
τοῦ Γ..ΧΚ. 16 ὁπσῖο εἰναι ἤδη ἀνεπαρκές γιά
τήν παρακολούθηση νευραλγικῶν τομέων τῆς
δημοσιας ὑγείας καί τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας
ὅπως εἶναι ἡ γνησιότης καί τό ἀνόθευτο τῶν
τροφίμων, τῶν φαρμάκων καί τῶν ὑγρῶν
καυσίμων, μᾶς ἔκανε ὥστε νά μή ἀσχοληθοῦμε
ἐξαντλητικά μέ τήν ἀνεύρεση καί τῶν τελευἐ-ταίων ποσοτήτων πού πιθανόν νά διέφυγον.
5. Γίνεται φανερό ὅτι δείχνετε περιφρόνηση ὡς πρός τήν ἀλήθεια, κακή 719605017 ὡς
πρός ἐμένα. Γιά τοῦτο καί ἀποτείνομαι στῆν
Ἑλληνική Δικαιοσύνη γιά ν’ ἀποφανθεῖ ἐπί
τῶν κινήτρων τῆς ἐπιθέσεώς σας ἐναντίον
μου.

Δεύτερον, όχυρώνεται πίσω ἀπό τήν

ἀπόφαση τοῦ μικροῦ Ὑπουργικοῦ Συμ6ουλίου, δηλαδή μεταθέτει τίς εὑθύνες,
χωρίς ὅμως καί νά προσδιορίζει ποιός
εἰσηγήθηκε τή σχετική ἀπόφαση. Ταυτόχρονα προσπαθεῖ νά μεταθέσει τό θέμα
στήν ὀρθότητα ἤ μή αὑτῆς-τῆς ἀπόφασης, ἐνῶ τό ἐρώτημά μας ἀφοροῦσε τίς
ἐνέργειες πού ἐγιναν ὥστε «νά εἰσπράξει
τό κράτος τήν ἀποζημίωση πού ἀναγκάστηκε νά καταόάλει». Καί ὅπως φαίνεται
κι ἀπὸ τήν ἀπάντησή τοῦ κ. Λιανόπουλου, καμιά τέτοια ἐνέργεια δέν έγινε...
O Τό δεύτερο ἐρώτημα ἦταν;
«Τί ἐνέργειες ἔκανε αὐτός 7101'01r ὑπηρεσίες τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού
“ διεύθυνε, ὥστε νά κινηθεῑ 17 διαδικασία
ἐναντίον τῆς TRANSTEKOM γιά τίς ἀλλεπάλληλες 71090661051; τῶν νόμων (χρήση συνθετικοῦ οἰνοπνεύματος, ψευδῆ
πιστοποιητικά, λαθραία ἐξαγωγή συναλλάγματος κ.λπ, κ.λπ,),·»

Ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής σύν τῇ
ρητῇ ἐπιφυλάξει παντός ἐν γένει δικαιώματός
μου ἐπιδότω νομίμως τήν παροῦσαν 7196; τόν
καθ’ οὗ αὕτη ἀπευθύνετάι πρός γνῶσιν καί

ὁιά τάς νομίμους συνεπείας ἀντιγράφων ὁλόκληρον ἐν τῇ ἐκθέσει ἐπιδόσεως.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 23η Ἀπριλίου 1977
Ὁ Προσκαλῶν καί Δηλῶν
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ»

Ἡ προσπάθεια τοῦ κ. Λιανόπουλου ν’
ἀπαντήσει στά πολύ συγκεκριμένα ἐρωτήματα πού τοῦ εἴχαμε ἀπευθύνει, μπο-

Ὁ κ. Λιανόπουλος ἰσχυρίζεται ὅτι τό
ἐρώτημα δέν ἐμπίπτει στή δική του ἀρμοδιότητα καί εῦθύνη, ἀλλά στήν ἁρμοδιότητα τῆς Δικαιοσύνης. ’,Ομως ὑπάρχει μιά ἐπιστολή πού τοῦ εἶχε ἀπευθύνει
στίς 12- 2- 76 ό κ. Νικόλαος Παναγιώτου
Ἀλκιδιάδου 49,πού σημαντικά συνέόαλε
στήν ἀποκάλυψη τοῦ σκανδάλου). Καί
τοῦ ἔγραφε
«Τό δεύτερον ὅμως σκέλος ἀφορᾶ
κατά κύριον λόγον Ὑμᾶς ὡς Ὑπουργόν
ἐπί τῶν Οἰκονομικῶν.
Ἀπεδήμησαν ἐκατομμύρια δολλαρίων
συναλλάγματος, κ. Ὑπουργέ, μέσω τῶν

O Καί ἡ ἐπαναπόσταξη 4.000 τόννων

Καί γι’ αὐτό τό θέμα ὁ κ. Λιανόπουλος

ἰσχυρίζεται ὅτι δέν

εἶναι ἁρμόδιος.

“Ὀμως γιά τό σκάνδαλο τοῦ συνθετικοῦ
οἰνοπνεύματος έσωτερικοῡ, ἡ κύρια εύθύνη δαρύνει τό ΙΧημεῖο Ἐλευσίνας. Καί
ὁ κ. Λιανόπουλος, ὅταν ἀποκαλύφθηκε
τό σκάνδαλο (ἀρχές 1976),ῆταν ὁ ὑφυπουργός Οἰκονομικῶν πού εἰχε τόν
έλεγχο τῶν χημείων τοῦ κράτους. ”Αν δέν
ἠταν αὐτὸς ἁρμόδιος (νά διατάξει π. χ.
διοικητικη ἔρευνα) τότε ποιός ἠταν;
Ο Ἡ τέταρτη ἐρώτηση πού τοῦ εἴχαμε
ἀπευθύνει ῆτανῑ
«Τί ἐνέργειες ἔκανε ὥστε νά ἐξακρι610051 ἄν ὑπάρχουν κι ἄλλα κρασιά.(ἐκτός τῶν κρασιῶν τῆς Σάμου) πού ἔχουν

ἀναμιχθεῐμέ συνθετικά οἰνοπνεύματα,·»
Ἀπὸ τήν ἀπάντηση τοῦ κ. Λιανόπουλου τί νά πρωτοθαυμάσουμε; Τήν ἐπιμονή του νά ἰσχυρίζεται πῶς «δέν έχομε
ἐνδείξεις ὅτι τό συνθετικό οἰνόπνέυμα
εἰναι έπιόλαὸές στῆν ὑγεία (πέρισσότερο
ἀπό τό ἀγροτικό)»; Τόν ἰσχυρισμό του
ὅτι μιά έρευνα για τόν ἐντοπισμό τῶν
κρασιῶν πού έχουν ἀναμιχθεῐ μέ συνθετικά οἰνοπνεύματα θα ἐμπόδιζε τήν
«παρακολούθηση τῆς γνησιότητας καί
τοῦ ἀνόθευτου τῶν τροφίμων»; "H τήν

Ὅταν

τητες τοιούτου πετρελαίκοῦ οἰνοπνεύμα-

τος καί προϊόντων ἐκ τούτου παραχθέντων «ἀποσταγμάτων» διά τά ὁποῖα φη-

Ὑπηρεσίας ἀναφέρω

(...)

μολογεῖται καί πιθανῶς κακοόὀύλως νά

διαδίδεται ὅτι συνεχῶς μειοῦνται διοχετευόμενα εἰς τήν ἐσωτερικήν ἀγοράν μέ
τήν ὅοήθειαν τῶν σχιτικῶν ἀποφάσεων
ἀποστάξεως καί συναποστάξεως τῶν οἴγματος 0171017; ’Ἡ μήπως δέν τό χρειαζόνων τῶν Συν1σμῶν καί τῶν ”Ιδιωτῶν.»
μεθα κατά τάς κρισίμους σημερινάς στιΠέρα ἀπ’ ὅλα αὑτά, ό κ. Λιανόπουλος;
γμάς ἅς διέρχεται 17 χώρα μας,·
O Κάνει - στό δημοσιευόμενο στό
2. Διά τῆς ἀπό 28-3-75 ἐπιστολῆς μου
προηγούμενο
τεῦχος μας γράμμα του
7196; 16v Γεν. Δ1ντήν τοῦ Γεν. Χημείου
πρός
τήν
«Ἐλευθεροτυπία»
— μερικές
1017 Κράτους συνιστῶ ἐπί λέξει τά κάτω«σκέψεις» γιά συμφέροντα ἀλλων 6101mθι.·(...) «νά ἀπαιτήσητε ἀπό τόν Προϊστάμενόν σας Ἐξοχώτατον ἐπί τῶν Οἰ- , χανιῶν κ.λπ, πού ΔΕΝ τόλμησε, ὂέόαια,
νά περιλάόει στήν ἐξώδικη διαμαρτυρία
κονομικῶν Ὑπουργόν τήν ἄμεσον ἀνατου.
Τοῦ θυμίζουμε, πάντως, τίς
τέσζήτησιν τῶν τεραστίων ποσῶν τοῦ κατά
σερις (ἀριθμός 4) διαφημίσεις -τῆς
τοιοῦτον ἐγκληματικόν τρόπον ἀπολεTRANSTEKOM. πού ξαφνικόι μᾶς θυσθέντος συναλλάγματος. T6 συνάλλαγμα
ιιι’-]ί1ηκι
αὐτό εἰναι 16 αἱμα καί ὁ ἱδρώς τῶν Ελ-

0 Καί γιατί, ἀφοῦ ζημιώθηκε τό κράτος 15.ΟΟΟ.ΟΟΟ δραχμές ἀπό αὐτή τήν
λήνων. »
ἱστορία, δέν διενεργήθηκε έστω μιά διοι- .
Καί τό ΑΝΤΙ ’στό τεῦχος 64 έγραφε;
κητική ἀνάκριση γιά τήν ἀναζήτηση
« Ἀπ’ ὅ,τι μέχρι στιγμῆς ἔχει εὐρύτερα
ὑπευθύνων καί στή διοίκηση; Μήπως ἡ
κοινοποιηθεῖ, τά κερδη τοῦ Σασσών μόTRANSTEKOM εἶχε ἀντιμετωπισθεῖ νον ἀπό- τή λαθραία ἐξαγωγή συναλλάπολύ ἀνεκτικά ἀπό τίς ἀρμόδιες ὑπηρεγματος 17101! περίπου 135. 000. 000 ὁρχ»
σίες;
Σ’ αὑτά τά σημεῖα περιμέναμε μιά
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«Τι ἐνέργειες ἔκανε ὥστε νά 010151)κανθεῖ τό σκάνδαλο τοῦ συνθετικοῦ οἰνοπνεύματος ἐσωτερικοῦ,’»

δίας

νει εἰς συνεχεῖς καταγγελίας μου. (...)

κρασιοῦ δέν εἶναι ἀπόδειξη τῆς ΑΠΑ-

εἴχαμε

συμφώνως πρός τάς προγραμματικάς
00; δηλώσεις τό Ἰσοζύγιον <<Ἐξωτερι,κ’ῶν πληρωμῶν «ἔχει τά χάλια του» καί 17
ι’σοσκέλισις τοῦ Προῦπολογισμοῦ εἶναι
δυσχερεστάτῃ, διατί δέν έπιδιώκεται 17
0161 117; 610; ἐπανεισαγωγή τοῦ συναλλά-

0 T0 πρῶτο ἐρώτημα πού τοῦ εἴχαμε
ἀπευθύνει ῆταν;
κ Τί ἐνέργειες ἔκανε ὥστε νά εἰσπράξει τό
κράτος ἀπό τήν TRANSTEKOM τήν
ἀποζημίωση πού ἀναγκάστηκε νά κατα60151 01017; ἀγρότες τῆς Σάμου,·»
Καί στό ρεπορτάζ πού συνόδευε τά
ἐρωτήματα γράφαμε;
«Εἶναι πρωτοφανές τό κράτος νά ἀναγνωρίζει τό σκάνδαλο (ἐπαναποστάζοντας τά κρασιά πού έπιστράφηκαν ἀπό τή
Γερμανία), νά ἀποζημιώνει τούς ἀγρότες
καί ΝΑ ΜΗ ZHTAEI NA HAPEI ΠΙΣΩ
TA ΛΕΦΤΑ TOY ἀπό τήν ἑταιρία πού
παρανόμησε.»
Τί ἀπαντάει ὁ κ. Λιανόπουλος;

πονῑ

πού

I. Διά τῆς ἀπό 19-2-75 ἐπιστολῆς μου
πρός τόν ἀξιότιμον κ. Ὑπουργόν Συντονισμοῦ 17 ὁποία 015616610017 εἰς τάς ἁρμο-

εἰσαγωγῶν τοῦ Συνθετικοῦ οἰνοπνεύμα-

τος, γεγονός τό ὁποῖον ἔχω ἤδη ἐπισημά-

Πρῶτα ὅτι «ἡ ἀπόδειξις τῆς ἐνοχῆς

O Τό τρίτο ἐρώτημα
ἀπευθύνει ἠταν;

προσπάθειά του νά ἐλαχιστοποιήσει τό
θέμα;
Στήν ἐπιστολή (πού προαναφέραμε) ὁ
κ. Παναγιώτου γράφεις
«Σημειωτέον ἐπίσης ὅτι καί μετά τήν
μεταπολίτευσιν ὑπῆρχον τι-’ράστιες ποσό-

ρεῖ νά χαρακτηριστεῖ μᾶλλον ἀτυχής.
Συγκεκριμέναῑ

δέν ἔχει περατωθεῖ ἀκόμα ὅσον ἀφορᾶ
τήν TRANSTEKOM». “Ὠστε έτσι λοι-

συγκεκριμένη ἀπάντηση, πού δυστυχῶς ἡ
έξῶδικη τοῦ κ. Λιανόπουλου δέν-μᾶς
προσφέρει,

Ο Μάς δηλώνι-ι ὅτι θά προσφύγει στή

δικαιοσύνη. Τό πρόὸλημα εἰναι δικό του.
Πάντως τό σκάνδαλο τοῦ συνθετικοῦ οἰνοπνεύματος εἰναι τεράστιο καί δέν
πρόκειται - ἀπό τό ΑΝΤΙ τουλάχιστον νά ἀποκρυόεῖ καί ἡ πιό μικρή πτυχή του.
ΡΕΠΟΡΤΕΡ

’ΪΕνας τέως ὑφυπουργός Έξωτερίκῶν Til-3V ΗΠΑ

«προλέγει» τή

σημερινή ἀμερικανική πολιτική
πάνω στό Κυπριακό, ἀπό τό...
1974, δικαιώνει τήν τουρκική
εἰσὸολή, ἐνοχλεῖται φοὸερά ἀπό
τό ἀντιαμερικανικό αἴσθημά 01171!
Ἑλλάδα καί καλεῖ τήν ἑλληνική
κοινή γνώμη ν’ ἀποδεχθεῖ τήν κυπριακή τραγωδία σάν ἕνα... ἁπλό
πραγματικά γεγονός].,. Ἀκόμα,
διαόεόαιώνει πώς οἱ ΗΠΑ «δέν
εἶχαν νά κάνουν τίποτε μέ τούς
συνταγματάρχες» και ὅτι ἠταν
πρόθυμοι νά ὅοηθήσουν.. 16 60011161, ἑνῶ δέν παραλείπει νά τονίσει ὅτι 17 κυὸέρνησή του «51’1!01
γοητευμένη» μέ τόν κ Καραμανλῆ. Οὔτε μάντης νά ἧταν...

«Ἡ Κυθὲρνηση
τῶν <Ηναψὲνων.
Πολιτειῶν
εἶναι
γοητευμὲνη
μέ τόνΥ
Κοιραμοινλῆ »
ταγματάρχες πῆραν τήν ἐξουσία. Δέν εἴχαμε τίποτα νά κάνουμε μαζί τους και
στήν πραγματικότητα θά 6017001700715 16

6001110 ἄν εἰχε καί τήν ἐλάχιστη δυνα1611710 νά κερδίσει. Αύτό 16 καλοκαίρι,
17 πρώην έλληνική κυὸέρνηση διέπραξε

Πρόκειται για τόν Eugene V. Rostow,
συνεργάτη τοῦ Dean Rusk καί ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν στό διάστημα
1966-69, ρωσοεόραῖο οἰκονομολόγο καί
καθηγητὴ ,τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου στό
ᾙανεπιστὴμιο Yale, 71965090 (τό 1974)
τῆς «”Ομοσπονδίας τῶν Ἐθνικῶν Συμ6ουλίων τῶν Συνδέσμων τοῦ Ἀτλαντικοῦ Συμφώνου » (Atlantic Treaty Association).

‘H «Ὁμοσπονδία» αὑτὴ εἶναι πολιτικός ὀργανισμός τοῦ NATO καί συγκεντρώνει στούς κόλπους του ὅλους τούς

έθνικούς Συνδέσμους τοῦ Ἀτλαντικοῦ
Συμφώνου τῶν χωρῶν - μελῶν. Σκοπὸς

του; ἡ «διαφώτιση» καί... διάδοση τῶν
ἀρχῶν τοῦ NATO...
Ποτισμένος μέ τα...ναματα αὐτῶν τῶν
ἀρχῶν, ὁ καθηγητὴς Rostow, ἀπαντώντας σ’ έναν ἑλληνοαμερικανό συναδελφό
του στό Πανεπιστὴμιο YALE, γράφει

στίς 28 Αὐγούστου 1974, λίγες μόνο μέρες μετα τὴ συμπλήρωση τῆς δεύτερης
φάσης τῆς τουρκικής εἰσὸολῆς, πού διαμόρφωσε τὴ γραμμή «Ἀττίλας 2»:

«ΕΠΙΣΤΟΛΗ

τό ἔγκλημα καί τήν τρέλα νά προσπαθήσει v’ ἀνατρέψει τό Μακάριο, κατά
71096160017 117; συνθήκης μέ τήν Τουρκία
καί ἀντίθετα μέ τό χάρτη τοῦ ΟΗΕ. Ἡ
Τουρκία τότε ἔστειλε στρατεύματα γιά
νά προστατεύσουν τόν τουρκικό πληθυ0716. Αὐτό ἧταν δικαίωμα τῆς ’Τουρκίας

πού ἀπορρέει ἀπό 117 συνθήκη καί 117 δι- ·
εθνή νομοθεσία γενικά, γιατί εἶχαν δια-

πραχθεῑ φοόερές σφαγές τουρκικοῦ πλη00071017. 01 ΗΠΑ προσπάθησαν μάταια
νά στρέψουν πίσω τούς Τούρκους, ὅπως
κάναμε καί προηγούμενα (ἀποστολές
Ball καί Vance), καί τώρα ἀκόμα προσπαθοῦμε νά 6017017000715 01171! ἐξεύρεση
μιᾶς νέας συνταγματικῆς φόρμουλας
στήν Κύπρο καί στήν ἀποχώρηση τῶν
Τούρκων ἀπό τίς προωθημένες θέσεις
τους, ὅταν καταφέρουμε νά φτάσουμε σέ
συμφωνία,
Ἡ πολιτική μας δέν ὑπῆρξε οὔτε φιλοτουρκική οὔτε ἀνθελληνική. Ἀντίθετα
εἰναι μιά πολιτική ὑπέρ 1017 NA ΤΟ, 71017
,ἀποσκοπεῖ 01171! ἐξεύρεση μιᾶς δίκαιης
καί έφαρμόσιμης λύσης 01171! K177190. Ἡ

κυόέρνησή μας εἰναι γοητευμένη με’ τόν
Καραμανλῆ καί ἐπιθυμεῖ νά τόν 6017017-

σει μέ κάθε δυνατό τρόπο. H ἑλληνική
κοινή γνώμη ὅμως - 1600 016 έσωτερικό
ὅσο καί στό έξωτερικό - ὀφείλει νά δεχθεῖ αὐτά τά “ἀπλά γεγονότα πού ἀνάφερα πιό πάνω.

Πανεπιστήμιο τοῦ Γαίηλ
Εἰλικρινά δικός σας
Νομική Σχολή
Εὐγένιος B. P601000»
Νιού Χαίηόεν,, , Κοννέκτικατ
28 Αὐγούστου 74
Ἀγαπητέ μου καθηγητή,
ΕΤΣΙ,λόιπόν, οὔτε φιλοτουρκικὴ οὔτε
T6 γράμμα σας, ἀπό 24 Αὐγούστου, τό
ἔλαόα τώρα στήν έξοχή. ”Εχω 00770117051~ ἀνθελληνικὴ ἡ πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ. Μόἀρκετά μέ τό Κυπριακό 71966117710 καί νο... ὑπέρ τοῦ ΝΑΤΟ. (”Ας τ’ ἀκούει
εἰμαι σχετικά αἰσιόδοξος ὅτι διαφαίνε- ’ αὐτά ὁ κ. Καραμανλής, πού ἔσπευσε «να
ται μιά έφαρμόσιμη 117017 διζωνικῆς ἥ φύγει» ἀπό τὴ συμμαχία...).
καντονικῆς κυὸέρνησης στήν Κύπρο.
H τάση τῶν Ελλήνων νά κατηγοροῦν
Μέχρι. τίς 28 Αὐγούστου 1974. μέρα
τίς ΗΠΑ- καί 117 CIA — σάν ὑπεύθυνη
πού γράφεται ἡ ἐπιστολὴ, 16 σενόιριο τοῦ
γιά ὅλα τά 71906117710161 τους, εἶναι ἀνεΚίσσινγκερ εχει ἀκόμα έλπίδες ἐπιτυχίξήγητη, ἄν ὄχι προφανής ὑπεκφυγή.
ας, ἀν έμποδιστεῐ 6 Μακάριος νά γυρίσει
Συμμετεῐχα στήν κυὸέρνηση ὅταν οἱ συνπίσω. Ποιό ἠταν 01716 16 σενάριο; Μιά

πολύ κοντινὴ ερμηνεία, σύμφωνα μέ τά
600 σημερα έχουμε στα χέρια μας, εἰναι
·αὐτὴ πού δίνει ὁ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΓΔΗΣ
στα δυό του διόλία «ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ KAI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» (ἑκδ.

,ΠΑΠΑΖΗΣΗ

-

Ἀθήνα

«ΠΡΟΤΙΜΗΣΑ ,ΤΗ

1975)

ΦΥΛΑΚΗ»

καί
(ἐκδ.

ΚΕΔΡΟΣ - Ἀθήνα 1977): Ἐμπόδιο για
τὴν εφαρμογὴ μιᾶς διζων ικής λύσης στην
Κύπρο ἠταν πάντα ὁ Μακάριος. Κύριος

στόχος τοῦ πραξικοπηματος ἦταν ἡ εξόντωση τοῦ Μακάριου καί ἡ άνάληψη

τῆς προεδρίας ἀπό πρόσωπο πού θά
ἠτανδιατεθειμένο νά συνεργήσει σέ μιά
τέτοια λύση.
Σέ πἐρίπτωση πού ὅλα πὴγαιναν καλά
ὴ διπλὴ ἓνωση (διχοτόμηση) θά ἐμφανιζόταν σαν μιά λύση «ἀμοιὸαῐα ἀποδεκτὴ» μέσω τῶν διακοινοτικᾶΝ συνομιλιῶν καί θα παρουσιαζόταν σάν ἀπόρ-

ροια τῆς ἐφαριιογῆς τῆς «ἀρχῆς τῆς αὐτοδιαθεσης» τῆς ελληνικῆς καί τῆς τουρκικῆς κοινότητας..
Ἕνα στοιχεῐοπού ενδυναμώνει αῦτη
τὴν ερμηνεία εἰναι η έξαιοετικὴ εὐαισθησία πού ἔδειξαν οἱ πραξικοπηματιές
για τίς διακοινοτικές συνομιλίες. Γό κυπριακό ραδιόφωνο 006 μέρες μετά τό
πραξικόπημα διαὸεὸαίωνε ὅτι «οἱ ἐνδοκυπριακές συνομιλίες θα συνεχισθοῦν».

ένῶ ὴ «κυὸέρνηση» Σαμψών ἀνακοίνωσε
ὅτι ὁ κ. Κληρίδης ἀποδέχθηκε νά παραμείνει διαπραγματευτὴς τῆς έλληνοκυπριακῆς πλευρᾶς λόγω τῆς ...πείρας του.
”Ομως ὁ Μακάριος σώθηκε κι έτσι
ἡ τουρκική εἰσὸολὴ ἠταν πιά ἀναγκαία
για τὴ συμπλήρωση τῶν σχεδίων...
ΤΟ έκπλὴκτικό ὅμως εἰναι πώς ὁ κ.
καθηγητὴς (μόνο αὐτός;) ἔχει ἀπό τό
1974 ἓτοιμη τὴ λύση τοῦ Κυπριακοῦῑ διζωνικὴ ὴ καντονικὴ κυὸέρνηση. μάς λεέι,
ἤ “ἀλλιῶς (παρακάτω) «ἐξεύρεση μιάς
νέας συνταγματικὴς φόρμουλας»...
ΚΑΙ δέν οταματά μέχρι έδῶ. Δικαι’ωνει τὴν Τουρκία για τὴν εἰσὸολὴ· καί
ὃιαόεὸαιωνει πώς. μόλις 695051 μιά νέα
«συνταγματικὴ φόρμουλα» - δηλαδὴ διζωνικὴ - οἱ ΗΠΑ θα πιέσουν για τὴν
ἀποχώρηση τῶν Τούρκων ἀπό τίς «προωθημένες θέσεις τους»... "0.11 δηλαδὴ

λεέι σήμερα ὁ κ. Κλίφφορντ...
Ο ΣΤΗ συνέχεια ὁ κ. καθηγητὴς καυτηριάζει.. «τήν τάση τῶν ,Ἑλλήνων νά
κατηγοροῦν τίς ΗΠΑ - καί τὴ CIA —

για ὅλα τά προὸλὴματά 100;».. ,καί διαὅεὸαιώνει πώς «δέν εἰχαν νά κανοῦν τίποτε μέ τούς ovum/110161977591”
Τόν κ. καθηγητὴ ὅμως διαψεύδει Eva;

ἀλλος «ἐπιφανὴς» συμπατριωτης τους Ὁ
Τζών Μώρυ. «σταθμάρχης» τῆς CIA
στὴν Ἀθὴνα πρίν καί 1170 μετα τό πραξικόπημα. Γράφει λοιπόν ὁ τεως «σταθμάρχης» ὅτι μέσα στό Εθνικό 2117.1600λιο Ἀσφαλείας (N.S.A.) επικρατουσε ἡ
ἀποψη πώς «ἴσως θα ἰ’-πρεπε να ἀφήσουμε 100; Ἐλςληνε νά δοκιμασουκ τὴ
στρατιωτικὴ δικτατορία.. »(BHMA. (ι

τρω)
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ε’πιστολη- ἰδιαίτερα ἑπίκαιρη στή φάση πού ὅρίσκεται
τούτη τήι ὥρα τό τεράστιο θέμα τῆς προδοσίας τῆς Κύ-

ἀριθμ. 411/77 ἀκυρωτικὴ ἀπόφαση τοῦ Συμὸ. Ἐπικράτείας,
στήν ὁποία παραπέμπω τόν κ.
Τρωγαδη, Κι“ ένα ἄλλο παράδειγμα τοῦ πῶς ἀντιλαμόάνομαι τὴ
διπλωματικὴ ἀποστολὴ; τό 1971,
σάν Πρέσόυλς στήν Κύπρο, προαισθανόμενος τίς τραγικές συνέπειες πού θα εἶχε ἡ συνέχιση τοῦ
ἀλληλοφαγώματσς (πού θύμιζε
τόν δικό μας διχασμό τοῦ Α’
Παγκόσμιου
Πολέμου),
ὅταν
ἀπειλητικά ὀρθωνόταν ἡ σκιά τῆς
τουρκικῆς ἐπιδουλῆς, σύστησα μέ
φορτικότητα στόν Ἀρχιεπίσκοπο
- μέ δικὴ μου πρωτοόουλία καί
χωρίς ἐντολὴ τοῦ Κέντρου - νά
σχηματίση Κυόέρνηση ἐθνικής
Ἑνότητας, μέ συμμετοχή καί τοῦ

HOOUI

ΑΚΕΛ. Κι’ αὐτό γιατί πίστευα

ςἘνοις ἰδεολόγος
ὅασιλοδεξιός..
ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ κ. K. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ
Ειας ἀπό τούς πιό γνωστούςχουντικούς πρεσόευτές (καί
«ιιφιιπουργός» Ἐξωτερικῶν ε’πί Ἰωαννίδη), ὁ κ. K Π. Παν ἀγ ιωτάκος,ἔστειλε στό «ΑΝΤΙ» τήν παρακάτω ἀπαντητική

Ο ἰἈιοιγει ὁ φάκελος τῆς μεγάλης προδοσίας στήν ΚύΧπρο, ι’στερα ἀπό ἀπόφαση τῆς κυπριακῆς ὅουλῆς. (Η θέοη

τῆς κιι οέριησης δέν ειναι γνωστή, ὅταν γράφονται οἱ γραμμές’ αιτες)

O Δέν ἀνοίγει ὁ ἀντίοτοιχος (και ἀσφαλῶς πιό ἓνδιαφέρων) φάκελος στήν Ελλάδα· ἡ κυὸέρνηση, παρά τήν ἔντονη
ἀπαιτηση ὅλων τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης νά ἀνοίξει α μ έ a ω ς ὁ φάκελος τῆς προδοσίας, ἐπιμένει στή «σιγή
τάφου» πάνω στό τεράστιο αὐτό θέμα Καί κρατᾶ ζηλότυπα
μί’ ΟΠΆΟΠς

καί τούς «ε’θνικούς λόγους» γιά τούς ὁποίους

στήν ἀναγκαιότητα μιᾶς τέτοιας
λύσης, ἀδιάφορα ἄν 6 Κύπριος
Πρόεδρος ἔκρινε σκόπιμο (για
λόγους πού δυσκολεύομαι νά ἐξ·
ἠγὴσω) ν’ ἀποκαλύψη στήν πρός
Γ.Παπαδόπουλο ἀπό
14.3.72
ἐπιστολή του (ὅλ. δικὴ μου στήν
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 11.3.75), τήν
αὐστηρά
ἑμπιστευτική
κι’
προσωπική
ἐκείνη
εἰσήγησή
μου...

δῆθιι εἶναι ἀδύνατη σ ήμ ε ρ a ἡ ἄρση τῆς ἀναοτολῆς δίωξηςιπού 2'/2 χρόνια πρίν ἀποφασίοτηκε καί μέ σύμφωνη

(τότε) γνώμη τῶν τριῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης
(ΕΔΗΚ, ΠΑΣΟΚ καί ΕΔΑ).
H ἐπιστολή τοῦ κ, Παναγιωτάκου ἔχει ὡς ἑξῆς.

Κύριοι

“Αφοῦ κι 6 τίτλος σας ὑποδηλώνει ὅτι πιστεύετε στόν ΑΝΤΙλογο. έλπίζω ὃτι - σύμφωνα μέ τὴ
δημοκρατική καί δημοσιογραφική δεοντολογία —— θα δημοσιεύσετε στό ΔΙΑΛΟΓΟ τήν παρακατω ἀπαντηση σέ ὡρισμένα
σχόλια (τεῦχος 69) τοῦ συνεργατη σας κ. Τρωγαδη (ὅπως ὃλέπετε. δέν τόν παρακολουθῶ στήν
παραλειψη τής μνείας τοῦ ἐπίθετου «κύριος». δοες φορές ἀναφέρει 1' ὄνομα μου...)
l. Ὁ κ. Τρωγαδης μέ χαρακτηρίζει σάν «ἰδεολόγο». Συμφωνῶ
μαζίι του. ἀν μ’ αὐτό έννοεῖ δτι
δέν ιἰπῆρξα ποτέ καιροσκόπος,
ψειιτοαντιστασιακός.
διπρόσωπος ἦ συμφεροντολόγος. “Ιδεολογικα ιἰπῆρξα. ἀπό οἰκογενειακή
παραδοοη
(ὁ
πατέρας μου
ὑπῆρξε ὅουλευτής τοῦ Λαῖκοῦ
κόμματος), τοποθειημένος στήν
ἑθνικόφρονα ὂασιλοδεξιά, πού
δέν ἔχει καμμια σχέση μέ τίς γνωστές ἐτικέτες τοῦ μοναρχοφασισμοῐι (παλιότερα) ἤ ὃασιλοχουντιομοῦ (τώρα). Ὁ κ. Τρωγαδης
ἀνήκει στήν ἀριστερά. Σέόομαι
απεριόριστα τήν τοποθέτησή του,
ὑπό τήν προϋπόθεση ὃτι κι’ αὐ16; 0565161 τή δική μου. “O σε660116; τῆς ἰδεολσγίας τοῦ ἂλλου
εἶναι ἀμοιὸαῐος κι” ὄχι μονόδρομικός. ἡ δέ μισαλλοδοξία ἐλαχι(Πα συμΰιδαζεται μέ τή Δημοκρατία, τοῦ δυτικοῦ τούλάχιστον
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τύπου. Τό γεγονός λοιπόν ὅτι“ὁ
συνεργάτης σας εῖνα «ἰδεολόγος»
τῆς ἀριστερᾶς ὴ ἄκρας ἀριστερᾶς, δέν τοῦ δίνει κανένα δικαίωμα v6 ὃρίζει ὅσους πιστεύουν
σέ διαφορετική «ἰδεολογία», ἀρκεῖ ἡ πίστη τους o’ αὐτὴ v6 μήν
εἶναι μόνο περιστασιακή - ὅπως
ἀτυχῶς εἶναι σήμερα 6 κανόνας.
Στόν διπλωματικό πάντως 10-

μέα, έπί 30 σχεδόν χρόνια, εἶχα
σταθερά σάν γνώμονα ἐνεργείας

μόνο τὴν προστασία τοῦ γοήτρου
τοῦ Ἐθνους στό έξωτερικὸ, κι’
ὄχι έσωτερικῶν καταστάσεων ἦ
προσώπων, πού ἔρχονται καί παρέρχονται. Αὐτὴ ἄλλωστε εἶναι ἡ
’ἀποστολὴ τοῦ ἑντιμου καί τεχνοκράτη διπλωμάτη, γιατί, ὅπως
λένε κι’ οἱ ἀγγλοι, «my country,
right or wrong». Τίς πολιτικές
του προτιμήσεις (γιατί δέν μπορεῖ
νά μήν ἔχει τέτοιες), ὁ διπλωμα11]; δέν τίς διατυμπανίζει στούς
ξένους, χωρίς αὐτό να σημαίνει
ὅτι δέν ἔχει, ὑποχρέωση να τίς
ὑποστηρίζει μέ παρρησία στούς
προϊσταμένους του, ὅσες φορές
διαφωνεῖ μέ τήν κυὸερνητική
γραμμή. Ἕτσι λ.χ. τόν Ὀκτώὸρη
τοῦ 1969 εἰσηγήθηκα μ’ ἐπιστολή
μου στόν Π. Πιπινέλη ἀπό τό
Στρασθοῦργο τήν ἀνάγκη γρήγορης ἐπανόδου στή δημοκρατική
ὁμαλότητα καί καθορισμό τακτῆς
ἡμερομηνίας ἑκλογῶν. Ποιός αλλος τόλμησε νά κανει 16 ἷδιο; Σημειώνω, δτι τήν πρωτοὸουλία μου
ἐκείνη ἰδιαίτερα ἐξαίρει ἡ ὑπ’.

Στό έπίμαχο εἰδικώτερα θέμα
τῆς παραὸίασης τῶν ἀνθρωπίνων
δικαιωμάτων, 6 κ. Τρωγαδης
χρησιμοποιεῖ Δτὴν προκρουοτικὴ
μέθοδο για να στηρίξη τήν περί
«ἰδεολογίας» θεωρία του, ἀντιθέτως δέ παρασιωπᾶ ἄλλα σημαντικά κείμενα (ὅπως π.χ. τό
8111354, 21.7.74, πού περιέχει
ἒντονη δισέλιδη ἐπιστολή διαμαρτυρίας μσυ στόν Γεν. Γραμματέα τοῦ OHE για τίς τουρκικές
ώμότητες καῐ τή γενοκτονία ἀμαχων στὴν Κύπρο). Ἐντοπίζει δηλαδή τό ἀποδεικτικό του ὑλικό σέ
παραπλανητικα κι’ ἔξω ἀπό τό
σύνολσ, διαλεγμένα ἀποσπάσματα δύο έντύπων. Ἀπό τό
πρῶτο (E. 1533, 10.5.73) ἀπομονώνει τὴν ὀνομαστικὴ ἀναφσρά
πού έκανα περί Ὀλλανδίας (για
τίς ὠμότητες τοῦ 1948 - 49 στήν
τότε ἀποικία τῆς Ἰνδονησίας) καί
Νορόηγίας (για τὴν καταπίεση
τῶν Λαπώνων) καί σταματα έκείἔ
Πῶς ὅμως να τό κανουμε, φίλτατε κ. Τρωγαδη, ἀφοῦ αὐτὴ
συμὸαίνει να εἶναι ἡ «ἁγνή ἀλήθεια» πού ὅπως ἔγραψε κι’ 6
Andre Maurois, «εἶναι για ὡρισμένους δηλητήριοκ Μήπως θα
θέλαιε ν’ ἀφήσω ἀσχολίαστη τήν
ύποκρισία τῶν τιμητῶν τῆς Χωρας μας, πού εἶχαν τόσο ὂεόαρυμένο παρελθόν; Ξεχνατε πώς ἀλλος γάλλος, ὁ Λαροσφούκώ, εἶχε
πρό 3 αἰώνων πή, ὅτι «ἡ ὑποκρισία εἶναι τό σέὸας πού ἡ κακία
ὑποὸάλλει στήν ἀρετή»; Κι’·έρχομαι τώρα στό δεύτερο έντυπσ
(Ε15415, 16.8.73), για τό ὁποῐο 6
κ, Τρωγαδης με’ ψέγει ἐπειδὴ
ἀναφέρω ὅτι «... δέν ὑπάρχει
οῦτε ἕνας πολιτικός κρατούμενος
στήν Ἑλλάδα». Μά τί λοιπόν

ἤθελε να πῶ 6 κύριος αὐτός,
ψέμματα; Ἀφοῦ, ὅπως ὅλοι στόν
OHE γνώριζαν τόν Αὐγουστο
τοῦ 1973 εἶχε δοθῆ γενικὴ πολιτική ἀμνηστία; Ἀλλά καί στίς

περιπτώσεις παραὸιάσεως ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῆς προηγουμένης περιόδου πού ἀναφέρει (ὅταν Μον. Ἀντιπρόσωπσς
,ἦταν ὁ κ. Μπίτσιος), ποῦ ἀκούστηκε ποτέ ὅτι έλληνας διπλωματικός ἀντιπρόσωπος εἶχε, κατ’
έξαίρεση, τὴν ὑποχρέωση νά σπιλώνει τὴ χώρα του στούς διεθνεῖς
ὀργανισμούς (εἴτε περί ΟΗΕ
πρόκειται, εἴτε περί EOK ἤ Συμ6ουλίου Εὐρώπης) για παρόμοιες
ὑπαινισσόμενες ἤ ἀκόμα κι’ ἀληθινές παραδιασεις, υἱοθετώντας
ἀδιαμαρτύρητα τίς καταγγελίες
τοίγε-ιν, m’wn καί μόνο για να
φανή εὐάρεστος σέ ὡρισμένα
πρόσωπα ἡ ὁμάδες; Τήν ἴδια μὴπως σταση δέν τήρησαν ἢ τηροῦν
λ.χ. οἱ ὅρεττανοί διπλωμάτες (στό
ἰρλανδικό ἥ στό κυπριακό τῆς
ἐποχῆς τῆς ΕΟΚΑ) ἦ, τώρα, οἱ
Ιτοῦρκοι, ἤ τό 1973 οἰ κύπριοι
(στήν περίπτωση τοῦ πορίσματος
τῆς Ἐπιτροπῆς Garrett), για v6
μή μνημονεύσω καί τὴν πάγια
πρακτικὴ τῶν ἀνατολικῶν α’
ἀνάλογες περιπτώσεις, ἀκόμα καί
στίς ἀνώδυνες κραυγές πόνου
τῶν διανοουμένων τους;
2. — KL’ ἔρχομαι τώραΧ στόν
δεύτερο χαρακτηρισμό, τοῦ «λασπολόγου» (σελίς 20), πού μοῦ
δίνει 6 κ. Τρωγαδης... Τόν παρακαλῶ νά διαδάση μέ περισσότερη
προσοχὴ τά πρακτικα τοῦ Συμὸ.
Ἀσφαλείας τῆς 19.7.74 (s/PV.
1780), χωρίς προκαταλήψεις.
Λασπολογία δέν εἶναι ἡ πικρὴ
ἀλήθεια, πού λέγεται χωρίς φόὸο
’καί χωρίς πάθος. "Av ὅμως ἰσχυρίζεται ὅτι διέστρεψα τα γεγονότα, ἀς μέ διαψεύση μ’ ἐπιχειρήματα ψηλαφητά κι’ ὃχι μέ ἀτεκμηρίωτα ἐπίθετα, πού θυμίζουν
πραγματικὴ λασπολογία, τοῦ τύπου τοῦ περιὸόητου πλαστοῦ
«Μνημονίου» (ὃλ. ἐπιστολή μου

016 BHMA τῆς 10.8.76). K6115λειώνοντας θά τοῦ ὑπενθυμίσω,
γιά τὴν ἱστορία, ὅτι μόνο χάρις
στίς αοκνες προσωπικές μου
προσπάθειες πέτυχα τότε ὥστε ἡ
ἀπόφαση - σταθμός 353120.7.74
τοῦ Συμὸ. Ἀσφαλείας να μὴ χαρακτηρίζη τὴ χώρα μας 06v «εἰσ607.56» (ὅπως ἄλλοι ζητοῦσαν)
καί νά ζητά νά φύγουν ἀπό τό
νηοί ὅλα τά ξένα στρατεύματα
(κι’ ὖχι μόνο οἱ δικοί μας ἀξιωματικοί ), ἀπόφαση τήν ὁποία
κι’ 6 ἴδιος 6 ἀρχηγός τοῦ ΠΑΣΟΚ χαρακτὴρισε - πρός τιμή
του - στὴ Βουλή τήν 16.10.75,
σάν τήν «εὐνοϊκώτερη καί ὀρθότερη καί δικαιότερη πού έχει πάρει ποτέ 6 OHE» (θλ. Πρακτικα
σελ. 122).
Μέ τιμή
K. Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ

Πρεσὸευτής

Ο συνεργάτης μας ΠΑΝΤΕΑΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ γράφει σχετι-

και
Σύσσωμη ἡ κυπριακὴ δουλὴ ζήτησε ν ἀνοίξει ὁ φάκελος τῆς
προδοσίας τῆς Κύπρου. Τό αἴτημα της ὃρήκε άμεση ἀπὴχηση
στὴν έλλαδικὴ ἀντιπολίτευση. Κοινὴ εἰναι ἡ πεποίθηση ὅτι ἀν
ἀνοιγε αὐτός ὁ φάκελος, ἀναγκαστικα θ’ ἄνοιγαν οἱ ἀσκοί τῆς
κάθαρσης στίς ένοπλες δύναμεις καί, κυρίως, στό ἀθικτο διπλωματικό σῶμα μας. ’Ἐνας ἀπό τούς «ἥρωες» τοῦ τελευταίου
θ’ ἀναδυόταν ὁ Κ. Π. Παναγιωτάκος, «κλειδί» στὴν πρεσὸεία
τῆς Οὐασιγκτον ὅταν έγινε τό πραξικόπημα τῆς 21.4.67, «Κυπρολόγος» τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, πρεσόευτήςγκαουλαιτερ τοῦ Παπαδόπουλου, στή Λευκωσία, πρεσόευτὴς
στὴν Οὐασιγκτον, ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν καί διπλωματικό
«πρωτοπαλλήκαρο» τοῦ Ἰωαννίδη ἀπό τό πραξικόπημα στὴ,
Λευκωσία μέχρι τήν κατάρρευση τῆς χούντας, μέ ἀποκορύφωμα τήν πρωτοφανοῦς ἐμπαθειας καί λασπολογίας ὁμιλία 101)
στόν OHE.
Στήν παραπανω ἐπιστολὴ του ὁ Παναγιωτάκος «καταγγέλλει», ἀποκαλύπτει καί έπιόεὸαιώνει μερικά ένδιαφέρονται
πράγματα, ὅπωςῑ

θρώπινη. Δηλαδὴ, ἡ συνωμοτικὴ 101) δραση στὴν Κύπρο καί ἡ
χουντοδιπλωματικὴ του κτηνοὸασία στόν OHE.
2. Για τό ὅτι ταυτίζει τήν έπί χούντας στάση του στόν OHE
στό θέμα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων μέ ἐκείνη τοῦ κ. Μπιτσίου - αὐτόν τόν γράφω «κύριο» σεὸόμενος τό δημοκρατικό
μας πολίτευμα καί, ναί, τὴν κυόέρνηση πού δυστυχῶς τόν ἀνέ-

χεται - ἐγώ δέν φέρνω καμιά ἀντίρρηση καί τό ’χω γράψει
έπανειλημμένα οτὴν «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» καί στό «ΑΝΤΙ».
Ὀὔτε ἡ κ. Ἑλένη Βλαχου φέρνει ἀντίρρηση. Ἐγώ θα συμφωνοῦσα μαζί του στό ὅτι ἐνῶ αὐτός μόνο τήν πλήρωσε μέ μία
«λαδατη», πολλοί συναδέλφοί του, έξίσου δοσίλογοι, κορδακίζονται ἀκόμη στὴν έπετηρίδα τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.
3. Για τήν «ἐθνικόφρονα ὃασιλοδεξιά» τοποθέτησὴ 101) —
παρα τόν καλπαζοντα χουντοφασιστικό πρωταθλητισμό του -’
τόν χαρίζουμε στούς Κουρούκληδες καί στὴ συνομοταξία τῶν
«κρυφῶν» καί «φανερῶν».
4. Για τό δημόσιο έπαινο πού ύφαρπάζει ἀπό τόν πρόεδρο
τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἁρμόδιος νά 101) ἀπαντήσει εἶναι ὁ κ. Παπανδρέου, αν καί στα πρακτικά τῆς Βουλής, τό ΠΑΣΟΚ, διά τοῦ
ἀρμοδίου του στα ἐξὼτερικά θέματα δουλευτή, κ. I. Χαραλαμπόπουλου, ὁ Παναγιωτάκος εχει καταχωρηθεῖ καταπως τοῦ

O Ἐπιτίθεται ξανα ἐναντίον τοῦ προέδρου Μακαρίου,
ἐπειδὴ λέει, τό 1971, ἐν ἀγνοία τῆς χούντας τοῦ εἶχε συστήσει
«μέ φορτικότητα» να σχηματίσει κυόέρνηση ἐθνικής ένότητας
«μέ συμμέτοχὴ καί τοῦ ΑΚΕΛ», ἀλλα ὁ Μακάριος τόν πρόδωσε στόν.. ,Παπαδόπουλο1
O Διατείνεται ὅτι για τὴν παραὸίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀπό τὴ χούντα καί τὴν ὑπερασπισὴ της στόν ΟΗΕ,
έξίσου ἤ περισσότερο ὑπεύθυνος εἰναι ὁ κ. Μπίτσιος.
O Τοποθετεῖ τόν ἑαυτό 101) στὴν «έθνικόφρονα δασιλοδεξιά», σέ ἀντιδιαστολὴ μέ τὴ μοναρχοφασιστική καί τὴ ὂασιλοχουντικὴ - ἐνῶ ὑπηρέτησε μέ ύπερὸαλλοντα ζὴλο τὴ «χουντοδημοκρατία» τοῦ Παπαδόπουλου καί τοῦ Ἰωαννίδη.
Ο Ἐξακολουθεῑ να ἐπαίρεται για τὴν ὁμιλία του οτόν
OHE, στίς 19 Ἰουλίου 1974, θεωρώντας την ὄχι λασπολογία ὅπως χαρακτηρίστηκε διεθνῶς — ἀλλα «πικρὴ ἀλήθεια».
Ο Ταυτίζει τίς χοῦντες τοῦ Παπαδόπουλου καί τοῦ Ἰωαννίδη μέ τό «ἔθνος» καί τούς διπλωματες μας ύπερασπιστές τῆς
ἀναλογης «τιμῆς». ’
Ο Μέ διπλωματικό «τρύκ» ἀποσπά για τόν ἑαυτό του δημόσιο έπαινο ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟΚ.
Εἶναι λίγο Ἰονεσκικό, ἀλλα ὁ Παναγιωτάκος μέ κατονομάζει
7 φορές ἀναφερόμενος δασικα σέ δημοσίευμα ἄλλους τοῦ κ. Σ.
Καφαντάρη «Διπλωματες για ὅλες τίς έποχές» («ΑΝΤΙ», Τεῦχος 69, 16.4.77)! Στό ἴδιο τεῦχος καί στό δημοσίευμα μου
«Ἀπόδημοι Ἐθνοκόρακες καί ἐπιδοτούμενος δοσιλογισμός»,
γίνεται μνεία καί τοῦ Παναγιωτάκου. Δέν ἀναφέρεται κατα
λαθος σ’ έμένα, καί γι’ αὐτό παίρνω πάνω μου τό «κρίμα» καί
τοῦ κ. Καφανταρη, ὁ ὁποῖος, ἀπό τό γραφτό του, δείχνει νά
εἶναι ὑπερόολικά εὐγενικός ἀπέναντι σέ Παναγιωτάκους μόνο στό «κύριος» τσιγκουνεύτηκε. Πραγματι έχω ἐπανειλημμένα ἀσχοληθεῖ μέ τόν Παναγιωτάκο ἀπό τό «ΑΝΤΙ» καί τὴν
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» κι ἀν ἠταν νά δημοσιεύονταν ἐδῶ τώρα
τά έπίθετα καί τα οὐσιαστικα με’ τά ὁποῖα τόν έχω περιλούσει
δεκάδες φορές στό ἐξωτερικό, γραπτως καί ραδιοφωνικῶς,
ὅταν εκεῖνος ὴταν παντοδύναμος, θα έπενέὸαιναν ὅλοι οἱ εἰσ-

πρέπει.
5. O «ἀπεριόριστος» ἰδεολογικός σεόασμός 101) εἰναι κακόφωνος καί ἀγύρευτος. Μακαρι νά σεὸόταν «στοιχειωδῶς» τό
δραμα 101) έλληνικοῦ καί 101) κυπριακοῦ λαοῦ, ὅταν χόρευε διπλωματικές κλακέτες στ’ ἀνοιχτά φέρετρά τους. Πάντως, ’έστω
καί καθυστερημένα, θα μποροῦσε νά προσφέρει κάποια ὑπηρεσία στό έθνος ἀν ἀποκαλυπτεῑ α) τί συνέὸη στὴν προσθεία
μας τῆς Οὐασιγκτον τούλάχιστον ἀπό τίς 15 ἕως τίς 30 “Απριλίου 1967, 6) τα συνωμοτικά δίκτυα τῶν συνενόχων 101) στό
ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καί στὴν πρεσὸεία τὴς Λευκωσίας σ“
ὅλη τὴ διαρκεια τῆς χουντοκρατίας.
6. Ἀφοῦ ἐμφανίζεται 1600 εὔθικτος καί ἐπαίρεται για τὴν
ἀλησμόνητη ὁμιλία του στόν OHE, μόνο ἕνα Δαντικό μονοπατι
ύπαρχει νά τόν δικαιώσει. Νά πάει στούς καταυλισμούς τῆς

Κύπρου, να τόν έκφωνὴσει ξανα καί κατα λέξη στούς πρόσφυγες, στούς συγγενεῖς χιλιάδων σκοτωμένων καί ἀγνοουμένων.
Σ’ αὐτούς ν’ ἀπολογηθεῖ, ένώπιος ἐνωπίω, καί ὅχι στό «ΑΝΤΙ»
καί σέ δημοσιογράφους πού ἔπραξαν καί πράττουν τό στοιχειῶδες δημοκρατικό καί ἐθνικό καθῆκον τους.
Υ.Γ. Τα μαθήματα καλῆς συμπεριφορᾶς εἰναι ἀχρείαστα.
Δέν τόν ἀποκαλεσα ποτέ, οὐτε θα τ-όν ἀποκαλέσω. «κύριο»
ἐπειδὴ, σαν δημόσιος ἄνδρας, οὐτε ἠταν οὔτε εἰναι. Ὑπηρέτησε, μέ λύσσα, ἕνα καθεστώς ἀπάνθρωπης συμπεριφορᾶς
καί ἡ ἀπαλειψη ἑνός «κ» μικροῦ, εἰναι ἡ μοναδικὴ μας αμυνα. Κανέναςύπουργός στὴ ὅουλὴ δέν ἀποκάλεσε «κύριο»
τόν Παπαδόπουλο καί τόν Ἰωαννίδη. Για μάς ὁ Παναγιωτάκος - καί ἄλλοι συνάδελφοί 101) — ἰ’-χει ἀναλογο ὕψος
καί «ἦθος».
ο

Em ΑΙΕΑΠΗΣΙΙ. M‘l‘ﬂl "MM, [Will ΜΛΕῙΙΕΠΠΙ, ΜΙΜΡΠΙΙΗ mum
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ἀγγελεῖς τοῦ λεκανοπεδίσυ Ἀττικῆς. Συνεπως, ἀναφερόμενος

I
α’ έμένα, δείχνει πώς εἴτε ἡ καρδια 101) εἴτε ὁ «φάκελός» του,
δέν λαθεύει. Στήν ἐπιστολὴ τώρα, πιό συγκεκριμέναῑ
1. Ἡ ἐπιστολὴ Παναγιωτάκου δημιουργεῖ — ἤ έπαναθέτει πολιτικό θέμα, τουλαχιστον για τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν καί
ἀνώτεροῦς διπλωματες μας. Μετατοπίζοντας τό δοσιλογικό αἴτιο, τό ὑποὸιὸάζει σέ προσωπικὴ καί αὐθαίρετα ἰδεολογικὴ
διαφορά «κυρίων», μέ τόν έαυτό 101) περισσότερο «κύριο». Για ὅσους πολεμὴσαμε καί τόν Παναγιωτάκο τήνἐποχή τῆς παντοδυναμίας του - χωρίς να τόν γνωρίζουμε οὐτε κατ’ ὅψιν - ἡ
διαφορά ἠταν καί εἶναι συγκεκριμένη; έθνικὴ, πολιτικὴ ἀν-
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Τῆς Πωλίνας Λαμψα

ΕΔΩ και πολύ καιρό θά μποροῦσε κανεις νά προόλέψει ὅτι καθεστῶτα ὅπως

1017 Φόρστερ στή Νοτιοαφρικαγικι] Δημοκρατία ἤ τοῦ Σμίθ στή Ροδεσία θά ἔχουν
κάποιο <κακό>> τέλος. Ἀλλά εἰναι περίπου ἕνας χρόνος τωρα πού αὐτή ἡ ἀφηρημέιιη πρόὸλεψη παιρνει οὐσία καί μεταόάλλεται σέ πραγματικότητα. Βέόαια ὁ
ἀγῶνας εἰιάιιτια στούς λευκους ἀποικιοκράτες ἔχει ἀρχίσει ἐδῶ κι ἀρκετά χρόνια,
μά μόλις πρίν ἀπό λίγο κατώρθωσαν οί ἀπελευθερωτικές δυνάμεις νά καθήσουν
στό ἴδιο τραπέζι μέ τούς λευκούς ἡγέτες, στή διάσκεψη τῆς Γενεύης γιά τή Ροδεσία. Σημαντικό ρόλο στά γεγονότα αὐτά ἔπαιξε ἡ ἀνεξαρτητοποίηση τῶν πορτογαλικῶιι ἀποικιῶν, γιατί περα ἀπ’ τήν ἠθική νίκη πού ἀποτέλεσε γιά ὅλους τούς
Αφρικανούς, εἶναι καί ἡ ὅοήθεια πού οἱ νέες αὐτές προοδευτικές χῶρες μποροῦν
και δινουν στά κινήματα τῶν ἀνταρτῶν. Οἱ ρατσιοτικές κυόερνήσεις τῆς Ροδεσίας
και τῆς Ν. Α. Δημοκρατιας, μέ τή ὄοήθεια τῶν ἀμερικανικῶν κι εὐρωπαϊκῶν ἰμπεριαλιστικῶν δυιιιάμεων, προσπαθοῦν νά καλύψουν τό πραγματικά τους
πρόσωπα κάτω ἀπό ἕνα κύμα ὑποσχέσεων γιά φιλελευθέροποίηση ἤ δι’νοντας·
στούς μαύρους μιά εἰκονική ἀνεξαρτησία, ὅπωςν ἔκανε ἡ «Ν. A. Δημοκρατία» μέ
τήν περίπτωση τοῦ Τρανσκάι, ἐγκαινιάζοντας ἔτσι τήν πολιτική τῶν «μπαντουσΐαις» 0 κύριος στόχος τους εἰναι φυσικά νά διατηρήσουν ὅσο τό δυνατόν μεγαλύ τερα προνόμια κάνοντας τίς λιγότερες δυνατές παραχωρήσας.
ΠΑΡΟΛ ΕΣ ὅμως τίς τρομερές προσπάθειες πού γίνονται γιά νά καλυφθοῦν, οἱ

τρομερές σιινθῆκες διαὸίωσης τῆς μαύρης πλειοψηφίας αὐτῶν τῶν χωρῶν εἶναι
γνωστές σ’ ὅλο τόν κόσμο ἐδῶ καί πολύ καιρό.· Ἔτσι 6 ἀριθμός τῶν κρατῶν πού
τηροῦν τόν οἰκονομικό ἀποκλεισμό πού ἔχει κηρύξει ὁ Ο.Η.Ε. ἀπέναντι στή Ροδεσία καί τή N.A. Δημοκρατία ὅλο καί ,ιιεγαλώνει κι ἐξαπλώνεται τελευταῖα καί
σέ χῶρες πού ἔχουν συχνά ὅοηθήσει ἀνοικτά αὐτά τά καθεστῶτα, ὅπως οἱ Η.Π.Α.
ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ πάντως τήν ἱστορία τῶν κινημάτων τῆς Ν. Α. Δημοκρατίας
καί τῆς Ροδεσιάς, ὄλέπουμε ὅτι ὑπάρχουν οί ὅάσεις γιά νά συνεχιοτεῐ ὁ ἀγώνας
καί νά μαζικοποιηθεῖ περισσότερο.

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
ἽΞνοις Κόσμος Καταρρέει...
Τό South African Native National
Congress 11013 ἱδρύθηκε τό 1912 ἧταν κι
ἡ πρώτη ἀφρικανική πολιτικὴ ὀργάνωση.
Ἀργότερα ἀλλαξε τήν ὀνομασία του καί
τὴν ’έκανε African National Congress (A.

N. C.). Οἱ ἱδρυτές του ἠταν ἐπηρεασμένοι ἀπό τίς ἰδέες τῶν Μπσῦκερ καί Γουασινγκτον, πού ἀγωνίστηκαν γιά τή λευτερια τῶν μαύρων Ἀμερικανων. Ἀπό
ἐκείνη τήν ἐποχή τό A.N.C. καταγγέλλει
τὴν ύπαρξη τῶν «ἀδειῶν εἰσόδου». Αὐτές οἱ ἀδειες εἶναι ἀπαραίτητες για
ὅποιον μαῦρο θέλει να πάει σέ μιά διαφορετικὴ συνοικία ἤ περιοχὴ ἀπ’ αὐτή
πού μένει ἦ ἀπ’ αὐτή πού δουλεύει.
”Ολοι οἱ μαῦροι μένουν μακριά ἀπ’ τήν
περιοχή πού ἐργάζονται, συγκεντρωμένοι σέ εἰδικές συνοικίες-στρατόπεδα.
Τό Δεκέμὸρη 101') 1942 ἱδρύεται ἡ
Youth League (Σύνδεσμος τῶν Νέων).
Τά στελέχη της ἐχουν ἀρχίσει να ἀποδοκιμαζουν τήν ἀδρανεια τῶν μεγαλυτέρων
τους καί προσπαθοῦν να ὀργανώσουν
μια πιό δυναμικὴ ἀντιμετώπιση ἀπέναντι
στα καταπιεστικά μέτρα. Τό 1-946 ἡ
’Ἐνωση τῶν Ἀφρικανῶν Μεταλλωρύχων
ὀργανώνει μια ἀπεργία πού μετα ἀπό
λίγο καταπνίγεται. ”Υστερα ἀπό τίς 61015; ταραχές πού ἐγιναν στό Ντσύρμπαν,
μέ ἀποτέλεσμα ἑκατόν σαραντα δύο νε14

κρούς, ὁ Σύνδεσμος τῶν Νέων ἀρχίζει να
κυριαρχεῖ μέσα στήν A.N.C.
T6 1955 τά κυριότερα κινήματα τῆς
ἀντιπολίτευσης καί ἡ A.N.C. υἱοθετοῦν
μια «χαρτα τῶν ἐλευθεριῶν» πού ὑποστηρίξει μια κοινωνία ἀντιρατσιστική
καί δημοκρατικὴ. Αὐτή ἡ χαρτα ἐκφραζει μέχρι σήμερα τά 6ασικα πιστεύω τῆς
ΑΤό 1958 μια ὁμαδα πού ἀντιτίθεται
στή συνεργασία λευκῶν καί μαύρων διασπᾶται ἀπ’ τὴν A.N.C. καί ἱδρύει τό Panafrican Congress (PAC). Στίς 21 Μαρτίου τοῦ 1960 τό PAC ὀργανώνει μια
σειρα εἰρηνικῶν ἐκδηλώσεων ἐναντια
στίς «αδειες εἰσόδου». Λίγο πιό ἐξω ἀπ’
τό Γιοχανεσμπουργκ, στή Σαπερὸιλ, ἡ
ἀστυνομία πυροόολεῖ ἐναντια σέ μια
διαδήλωση ἀφρικανῶν. Τό ἀποτέλεσμα
εἶναι έξήντα ἐννέα νεκροί καί ἑκατόν
ὀγδόντα τραυματίες. Ἡ ἀστυνομία ἐξ·
απολύει συγχρόνως ἕνα μεγαλο κύμα
συλλήψεων πού ἀναγκάζει τα μέλη τῆς
A.N.C. να 6γοῦν στήν παρανομία.
Τό Δεκέμὸρη τοῦ 1961 οἱ ἀρχηγοί τοῦ
A.N.C. ἀνακοινώνουν τήν ἵδρυση τῆς
Umkotowe Sizwe («Ξιφολόγχη τοῦ
Ἔθνους») Εἶναι μια παρανομη φυσικά
στρατιωτική ὅργανωση μέ κύρια δραστηριότητα τα “σαμποταζ.

‘H A.N.C., παρ’ ὅλη τὴν αὐστηρὴ κριτική πού τῆς κανει ἡ νέα γενιά για τὴν
ἀδρανὴ πολιτική της, παραμένει μια ἀπ’
τίς ὃαθύτερα ριζωμένες στίς λαϊκές μαζες ὀργανώσεις. Οῖ νέοι, πού παίζουν
“έναν ὅλο καί σημαντικότερο ρόλο στόν
ἀγώνα

101')

νοτιοαφρικανικοῦ

λαοῦ,

ὅπως θα δοῦμε καί στα γεγονότα τοῦ
Σοὸέτο, προσπαθοῦν να ἀποκαταστήσουν τή «μαύρη συνείδηση». Θέλουν νά
καταλαόουν ἐπιτέλους τόν πολιτισμό καί
τὴν ἱστορία τους.ἀπαλλαγμένοι ἀπ’ τήν
ξένη κουλτούρα τῶν κατακτητῶν πού
τούς ἐπιὸάλλεται στα σχολεῖα. Οἱ φοιτητικές καί μαθητικές ὀργανώσεις εἰναι
σήμερα ἀποφασισμένες να ἀποφύγουν
-στό μέλλον τα λαθη τῶν μεγαλυτέρων
τους καί να προετοιμασουν ἀπό τώρα τά
μέλη τους για τίς εὐθύνες πού θα ἔχουν
ὅταν σύντομα ἴσως γίνουν ἐλεύθεροι· πολίτες.
Ὑπαρχουν κι ὁρισμένες ὀργανώσεις
λευκῶν πού ὐποστηρίζουν τίς διαμαρτυρίες τῶν μαύρων. Χωρίζονται ἀπ’ τὴ μιά
στὴν κατηγορία αὐτῶν πού διαφωνοῦν

μέ τήν κυὸέρνηση Φόρστερ για τήν έλλειψη εὐελιξίας πού τὴ χαρακτηρίζει καί
ἐπιθυμοῦν να έρθει μια κυὸέρνηση μέ
πιό σύγχρονη ἀντιμετώπιση πού να κατευνασει τούς μαύρους μέ ὁρισμένα δη-

μοκρατικα μέτρα, προφυλασσοντας έτσι
τα οὐσιαστικά οἰκονομικα συμφέροντα
τῶν λευκῶν 671’ τὴν πλήρη καταστροφὴ.
’A’71 τὴν άλλη ὑπάρχουν διαφορες ὁμάδες ἀριστερῶν διανοουμένων πού ἐνω
συμφωνοῦν ἀπόλυτα μέ τά ἀπελευθερωτικά κινήματα περιορίζονται σέ μία
ἠθικὴ ὑποστήριξη χωρίς καμιά οὐσιαστικὴ προσφορά.

Τά δύο πρόσωπα πού παίζουν τό σημαντικότερο ρόλονστό ἀπελευθερωτικό
κίνημα τοῦ νοτιοαφρικανικοῦ λαοῦ εἰναι;
. ’O Νέλσων Μαντέλα, πρώην ἀρχηγός τοῦ A.N.C., πού θρίσκεται ἀπ’ τό
1964 στὴ φυλακή καταδικασμένος σέ
θάνατο.
_ Ο ’O Ὀλίὸιε Ταμπο, πού ἀπ’ τό 1967

εἰναι έπικεφαλῆς τοῦ A.N.C.

TA ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ
ΣΟΒΕΤΟ
Στίς 16 ’,Ιουνίου τοῦ 1976 ἀρχισε μιά
σημαντικὴ περίοδος για τὴν ἱστορία τῶν
μαύρων τῆς «Ν. A. Δημοκρατίας». Τή

συναντησε τό Φόρστερ. Πρίν ἀρχίσουν
οἱ συνομιλίες ὁ Κίσσινγκερ δήλωσε ὅτι ἡ
συναντηση αὐτὴ δέν σημαίνει καθόλου
ὅτι ἡ ἀμερικανικὴ κυὸέρνηση συμφωνεῖ
μέ τίς μεθόδους πού χρησιμοποιήθηκαν
για να ἀντιμετώπιστσῦν τά γεγονότα τοῦ

Σοόέτο.
Στίς 21 Ἰουλίου, παρ’ ὅλα τα προληπτικα μέτρα τῆς ἀστυνομίας, νέες ταραχές ξεσποῦν στό 206510 καί σέ ἀλλες πό-

λεις. Κέντρο τοῦ ξεσηκωμοῦ εἶναι τά πανεπιστὴμια. Σ’ αὐτές τίς προσπάθειες ἐξ·
ἐγερσης ὴ κυόέρνηση ἀπάντα μεγαλώνοντας τὴν καταπίεση. Οἱ συνοικίες τῶν
μαύρων φωτίζονται διαρκῶς ἀπό δυνατούς προὸολεῖς πού ἐπιτρέπουν στό
στρατό να έχει σέ κάθε στιγμὴ τὴ δυνατότητα νά πυροόολεῖ τούς ἀνθρώπους
4πού κυκλοφοροῦν στούς δρόμους τῶν
γκέτο. Προληπτικα συλλαμόανονται καί
δικάζονται περίπου ἐνενήντα χιλιάδες
ατομα. Ἡ Ν.Α. “Ἐνωση ἐξαλλου εἶναι
πρώτη χώρα σ’ ὅλο τόν κόσμο στίς θανατικές καταδίκες.
Στίς 23, 24 καί 25 Αὐγούστου ἀρχίζει
ἡ ἐπιχείρηση «AZIKWELWA», πού σημαίνει «ὅχι συγκοινωνίες», 0’ ὅλες τίς

μέρα αὐτὴ αρχισαν τα γεγονότα τοῦ Σο-

μαῦρες συνοικίες τοῦ Γιοχανεσμπουργκ.

θέτο.

Ὑπαρχει σχεδόν πλήρης συμμετοχή στήν
ἀπεργία, πού ξαπλώνεται μέχρι τό λιμάνι
τοῦ Ἀκρωτηρίου, χίλια πεντακόσια χιλιόμετρα νοτιότερα. ’H δραστηριότητα
τῆς μεγάλης αὐτῆς διομηχανικῆς πόλης
παρέλυσε τελέίως.
Τό Σεπτέμὸρη, ἐνῶ γίνεται νέα συνάντηση Φόρστερ-Κίσσινγκερ για τα προ611111010 τῆς Δυτικῆς Ἀφρικῆς, τά ἐπεισόδια συνεχίζονται. “Ἐνα νέο στοιχεῖο
προστίθεται; Εἶναι ἡ συμμετοχή τῶν ἐργατῶν, πού ἀρχίζουν μαζικές ἀπεργίες.
Ἡ κυὸέρνηση προσπαθεῐ μέ κάθε μέσο
να σταματὴσει τίς ταραχές καί καταφέρνει να ἀποδυναμώσει προσωρινα τό κίνημα. Ἀλλά μέχρι σήμερα σποραδικά
γεγονότα δείχνουν ὅτι αὐτὴ ἡ περίοδος
ἀνακωχής δέν θα κρατήσει πολύ.

Τό

Σοὸέτο

εἰναι

μιά

πόλη-

στρατόπεδο λίγο ἐξω ἀπ’ τό Γιοχανεσμπουργκ, ὅπου ζοῦν ένα έκατομμύριο
μαῦροι. Τά σπίτια ἐκεῖ 6ρίσκονται σέ
ἀθλία κατασταση, ὑγιεινὴ δέν ὑπάρχει οὔτε ἴχνος ἀπ’ τό «δυτικό πολιτισμό».
Τά γεγονότα προκαλεσε ἕνα διάταγμα
πού καθιέρωνε σαν ὑποχρεωτικὴ γλώσσα
σ’ ὅλα τά σχολεῖα, μαζί μέ τά ἀγγλικα,
τήν «Afrikaans», διαλεκτο ὅλλανδικῆς
,ρίζας πού μιλοῦν οἱ λευκοί ἀποικιστές.
Στίς 17 Ἰουνίου για πρώτη φορά οἱ
ζδιαδηλωτές χρησιμοποίησαν πυροὸόλα
ὅπλα ἐναντια στὴν ἀστυνομία. ”Εόαλαν
ἐπίσης φωτια σέ διάφορα κτίρια καί λεηλάτησαν ἕνα μεγαλο ἀριθμό καταστημάτων. Ἐλικόπτερα πετοῦσαν δακρυγόνα κι οἱ ἀστυνομικοί πυροόολοῦσαν
στήν κυριολεξία ὅποιον ἐὸρισκαν μπροστα τους. Οἱ μαῦροι δέν ἀφηναν κανένα
λευκό νά εἰσχωρήσει στήν πόλη, ούτε
κάν τούς ξένους παρατηρητές πού ἐρχονταν για συμπαρασταση, ἐπειδὴ ἤξεραν ὅτι μέ τὴν έξαψη πού ἐπικρατοῦσε
θα τούς περίμενε σίγουρος θάνατος. Στίς

Ἰ19 Ἰουνίου τό Συμόούλιο Ἀσφαλείας
τοῦ Ο.Η.Ε. υἱοθέτησε μια πρόταση πού
καταδίκαζε τὴ «Ν. A. Δημοκρατία» καί
ζητοῦσε ἀπ’ τὴν κυὸέρνησή της να παρει
(xx/1190101011116 μέτρα.
Τὴν ἰ’δια μέρα ἡ ἀστυνομία ἀνακοίνωσε ὅτι οἱ ζημιές προκλήθηκαν ἀπό
«ἀλῆτες», καί δέν ἀναφέρει λέξηιγια
τούς φοιτητές. Ὁ ἐπίσημος ἀριθμός τῶν
νεκρῶν εἶναι ἑκατόν σαραντα. Ἀργότερα ὅμως ἡ ἀγγλικὴ ἐφημερίδα Γκαρντιαν ἔγραψεὅτι ὁ πραγματικός ἀριθμός
τῶν νεκρῶν έφτασε τούς τριακόσιους πενήντα. Πολλά ἀπ’ τα θύματα ἠταν παι-

δια. Στίς 24 Ἰουνίου ὁ τότε ἀμερικανός
ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν Κίσσινγκερ

TA

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ
ΦΟΡΣΤΕΡ

ΤΟΥ

Τὴν πολιτική τῆς κυδέρνησης Φόρστερ
ὑποστηρίζουν πολλές φορές ἀνεπίσημα,
μέ στρατιωτική καί οἰκονομικὴ ὂσὴθεια,
οἱ ΗΠΑ, ἡ Βραζιλία, καθώς καί ἐπιχειρηματικοί κύκλοι τῆς Ἐλὸετίας, τῆς
Πορτογαλίας καί τῆς Ἰσπανίας.
Ἀλλά τὴ μεγαλύτερη ὑποστήριξη στὴν
Εὐρώπη τῆς τήν παρέχει ἡ Γαλλία. Στό
Παρίσι έχουν τήν ἕδρα τους;
O τό Γραφεῐο Ἀσφαλείας τῆς «Ν. Α.
Δημοκρατίας», πού ἀναλαμὸάνει τίς
σχέσεις μέ τίς ἀλλες ἀφρικανικές χῶρες,
Ο τό Ἀμερικανο- Ἀφρικανικό Κέντρο

Ἐργασίας, πού ἀναλαμόανει τὴν εἰσὸολὴ
στούς ἀφρικανικούς συνδικαλιστικούς
κύκλους στελεχων τῆς CIA.
T6 Παρίσι εἰναι ἐπίσης κέντρο ἀγοραπωλησίας ὅπλων, πού γίνεται μέ συμμε-

ΜΙΑ «ΕΙΚΟΝΑ
ME ΑΡΙΘΜΟΥΣ»
1.,Μέχρι τόν Ἰούνη τοῦ 1975, 297.233
πρόσωπα ὄρίσκονταν στίς φυλακές. Πιστεύεται ὅτι σήμερα ὁ ἀριθμός αὐτός ἔχει
πολλαπλασιαστεῖ (δές 51ιιι1ιιιι13’ for Social

Democracy

University

of Cape

Town

Bulletin. No 2, 1977).

2. Πιστεύεται ὅτι 335 φυλακισμένοι πέθαναν τόν Ἰούνη τοῦ 1975, ἀπό κακουχίες
0117 φυλακή. Ἄλλοι 92 πέθαναν στό διάστημα ἀπό Γενάρη-Μάη τοῦ 1976.
3. Μέχρι τόν Ἰούνη τοῦ 1975, 87 ἄτομα
φυλακίστηκαν γιά παράόαση τοῦ ἄρθρου
6 1017 11K. «y16 τρομοκρατικές ἐνέργειες»,..
4. T6 1975 ὁ μέσος μηνιαῑος μισθός γιά
ἕνα λευκό μεταλλωρύχο ἦταν 620 ράντς
(περίπου 24.800 δρχ.) ἐνῶ γιά ἕναν ἀφρικανό 74 ράντς (περίπου 2.960 ὀρ.)
5. T6 Τμῆμα Ἐργασίας καί Ἀνάπτυξης
τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Cape Τοινιι-ἀνα-

κοίνωσε ὅτι 2.094.000 πρόσωπα ῆταν
ἀνεργοι μέχρι τό τέλος τοῦ 1976.
6. Τό 1973 ἡ κυόέρνηση ἄρχισε «σταυροφορία γιά τήν κάλυψη 1017 μισθολογικοῦ χάσματος», Μέχρι τό τέλος τοῦ 1975,
456.393 πρόσωπα μετακινήθηκαν ὕστερα
ἀπό διαταγή τῆς κυὸέρνησης γιά καινούργια διαμονή, ἀφήνοντας πίσω τους τάσπί-

τια καί τίς περιουσίες τους, σέ ἓφαρμογή
τοῦ διαόόητου νόμου «Group Army Act».
71015 71906157151 117 χωριστή διαόιωση λευκῶν, μαύρων καί ἰνδιάνων. ’A71‘ αὐτούς
5.898 ἦταν λευκοι, 305. 739 μαῦροι,
153. 230 ἰνδιάνοι καί 526 κιιιέζοι ἐμιγκρέδες.
7. Τά κονδύλια γιά τήν παιδεία τό 1974

- 75 ἦτον.- γιά σχολεῐα λευκῶν 60.500
ράντς, 12.553 γιά σχολεῖα μαύρων, [7.094
για σχολεῐα ἰνδιάνων καί 3.953 ράντς γιά

σχολεῐα μαύρων σέ περιοχές λευκῶν. Τά
κονδύλια γιά τό στρατό, τήν ἀστυνομία
καί τίς φιιλακές στήιι περίοδο 1975 - 76
ἀνέρχονταν σε’ 1.596.000.000 ράντς.
(Τά στοιχεῖα ἀπό τίς ἐφημερίδες
«Argus» καί «Sunday Times 0fJ0/11me-

xburg» καί ἀπό στατιστικές τοῦ «Ἰνστιτούτου γιά τίς φυλετικές σχέσεις», τοῦ
8. K016 117 διάρκεια τῶν ταραχῶν τοῦ
Ἰούνη - Ὀκτώόρη 1976 στό Ψειιιιτιι C(1pe:
α. Σκοτώθηκαν 97 πρόσωπα καί 417
τραυματίστηκαν. Ἀπἀὐτούς 387 τραυματίστηκαν ἀπό τήν ἀστυνομία (οἱ ὑπόλοιποι,·)

6. ’A716 τούς 92 πού σκοτώθηκαν ἀπό
τήν ἀστυνομία·
Ο 63 ἦταν πάνω ἀπό 18 χρόνων
Ο 22 ἦταν κάτω ἀπό 18 χρόνων
Ο 4 ῆταν γυναῖκες πάνω ἀπό 18 χρόνων
03 ἦταν κορίτσια κάτω ἀπό 18 χρόνων
γ. Πέντε σκοτώθηκαιι ἀπό μή ἀστυνομικους
ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΔΕΝ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ.
Τά στριχεῐα ἀπό τό «Nam! Mercury»
καί τήν ξκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Cillie. 17
Νοέμὸρη, 1976)
Α.)(.

ζ’
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λουθεῖ να ὃρίσκεται, ὅπως ἐδῶ καί δεκαέξι χρόνια, σέ κατασταση ἐκτακτου
ἀνάγκης. B56010 ὅλη αὐτή ἡ κωμωδία

τοχή πολλῶν Γαλλων. κρατικῶν στελεχῶν.

Ἐνας γαλλος ὑπουργός δήλωσε πρό
καιροῦ σέ μια λαῖκή συγκέντρωσηῑ

ἦταν πολύ φανερή κι έτσι καμιά 1111659νηση δέν ἀναγνώρισε τό Τρανσκαι.
Ἀλλά πρέπει νά περιμένουμε ὅτι ἡ κυ6έρνηση Φόρστερ θα δοκιμάσει κι ἀλλες
τέτοιες μπλόφες γιά νά δημιουργὴσει ἕνα
πιό φιλελεύθερο προσωπεῑο.

Ο Η «Ν. Α. Δημοκρατία» ειναι ε’να κε-

φάλαιο πού πρεπει ιιά ὑπάρχει έν κινήσει.
Βέόαια τά πιό προοδευτικά κράτη
διαμαρτύρονται ὅλο καί περισσότερο για
τήν πολιτική τοῦ Φόρστερ. Ἀὐτές ὅμως
οἱ ἀποδοκιμασίες δέν φαίνεται νά ταρα-

ΡΟΔΕΣΙΑε ΕΝΑ
HPOBAHMA

ζουν καθόλου τόν ἵδιο τό Φόρστερ, πού

μαλιστα ὑποστηρίζει φανερά τὴ δεξιά
πτέρυγα τῆς κυόέρνησὴς του.
I M510 τίς ταραχές τοῦ Σοὸέτο ἡ λευκὴ
ἀντιπολίτευση τῆς «Ν.Α. Δημοκρατίας»
παρ’ ὅλη τὴ μικρὴ ἐπιρροὴ της ἀποφασισε νά ἐνωθεῖ. ’Ἐχει ἀρχίσει ὅμως καί
προσχωρεῖ μέ τό μέρος της μιά μερίδα
ἐπιχειρηματιῶν καί κεφαλαιούχων πού
τρομαζουν μέ τά ἀποτελέσματα πού
μπορεῖ να έχει ἡ ἀκαμπτη πολιτικὴ 1:013
Φόρστερ. Στίς 30 Νοεμὸρίου 1976 ἐκατόν εἰκοσι λευκοί έπιχειρηματίες πήραν
θέση ἐναντια στα μέτρα πού ἀπαγορεύουν στούς μαύρους να παίρνουν ὑψηλές
θέσεις. Ἀλλά καί ὅλος ὁ λευκός πληθυσμός, ὅλέποντας τόν κίνδυνο νά πλησιαζει, ἐχει ἀρχίσει να σκέφτεται ὅτι ι’σως
εἰναι ἀπαραίτητη ἡ μετάὸαση σέ μιά πιό
ρεαλιστικὴ πολιτική

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ
ΝΑΜΙΜΠΙΑ

Θα μποροῦσε κανένας να διακινδυνέψει τὴν πρόὸλεψη πώς τό πρῶτο ὅχυρό
τῶν ρατσιστῶν πού θα πέσει στὴ Νότιο

Ἀφρικὴ θα εἰναι σίγουρα ἡ μΡοδεσία.

ΕΤ, καί ΠΟΥΜΑ. Τελευταῐο του ὅπλο
εἰναι ἕνα γκαζι πού ρίχνεται ἀπό τα έλικόπτερα καί φέρνει ζαλάδες καί. λιποθυμίες. ”Ας σημειωθεῐ ὅτι ὁ νοτιοαφρικανικός στρατός ἔχει στὴ Ναμίμπια
περί τούς πενὴντα χιλιάδες ἀντρες.

Οἱ προσωρινοί στόχοι τοῦ SWAPO εἶναι να δοθεῖ γενικὴ ἀμνηστία καί νά
ἀποχωρήσουν τα στρατεύματα τῆς «N.A.
Δημοκρατίας» ἀπό τὴ Ναμίμπια. Οἱ
διαπραγματεύσεις ζητάει να γίνουν ὑπό
τὴν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ.

ΤΡΑΝΣΚΑῙ; MIA KAPIKATOYPA ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
ἀποκλειστικα κατοικημένες ἀπό μαύρους. 'Okegvoi περιοχές πού κατοικοῦνται ἀπό τούς μαύρους εἶναι διαλεγμένες
ὥστε να μὴν ὑπάρχει ἐκεῖ κανένας ὀρυκτός πλοῦτος. Ἀπό τίς 26 Ὀκτωὸρίου
τοῦ 1976 τό Τρανσκαι εἶναι ἀνεξαρτητο
κράτος. Ἡ ὀργάνωση τῆς ἀνεξαρτησίας
τοῦ Τρανσκαι αρχισε τό 1970, ἐποχή πού
ἡ «N.A. Δημοκρατία» εἶχε ἀρχίσει ν’
ἀπομσνώνεται ἀπό τ’ ἀλλα κράτη λόγω
τῆς ρατσιστικῆς πολιτικῆς της. Για νά
δώσει λοιπόν τὴν ἐντύπωση μιᾶς ἀλλαγῆς ἀντιμετώπισης στό θέμα τῶν μαύρων, σκηνοθέτησε τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ

οπομπό.

Τρανσκαι.
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Ἐκεῖ ὁ ἀνταρτοπόλεμος έχει φουντώσει
για τά καλά. Οἱ λευκοί τῆς Ροδεσίας αἰσθάνονται ὅλο καί μεγαλύτερη ἀνασφαλεια. Οἱ γαιοκτήμονες έχουν κάνει τίς
φάρμες τους σωστα φρούρια, μέ τρομερα
συστηματα συναγερμοῦ, ἐκπαιδευμένα
σκυλιά, καί σπάνια θα τούς δεῖς να κυκλοφοροῦν χωρίς ντουφέκι.
Τά πρῶτα σκιρτήματα τῆς ἀντίστασης
ἀρχισαν τό 1950, ὅταν δημιουργὴθηκε τό
Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα (Ν. D. Ρ..)
Τό

Ν. D. P.

εἰχε

ἐπιρροὴ

κυρίως

στα

ἀστικα κέντρα καί οἱ ἀρχές του ἠταν πα-

'H Ναμίμπια ὅρίσκεται ὑπό τὴν κατοχὴ 1013 νοτιοαφρικανικοῦ στρατοῦ. Ὁ
λαός της έχει ἀρχίσει νά ὀργανώνει τὴν
ἀντίστασὴ του ἀπέναντι στό Φόρστερ,
ἀπαιτώντας ὅχι μόνο τή λὴξη τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ρατσιστικῶν μέτρων ἀλλα καί
τήν πλήρη αὐτονομία τῆς χώρας του.
Τὸ 1958 δημιουργεῖται ἡ ὀργάνωση
τοῦ OABJILAND (OPO). Τό 1960 ἡ
ΟΡΟ γίνεται SWAPO καί ἀνοίγεται καί
στίς ἀλλες ἐθνικότητες. ’H SWAPO χωρίζεται στὴν έσωτερική νόμιμη πτέρυγα
καί τὴν ἐξωτερικὴ, πού φτιάχνει τό 1966
τόν Ἀπελευθερωτικό Στρατό 1013 A0013
τῆς Ναμίμπια (PLAN). Ἡ SWAPO μάχεται ἀπ’ τὴν Ἀγκόλα καί γυμνάζει τό
στρατό της στὴ Ζάμπια. Στὴ Ζαμπια ἐχει
ἐγκαταστὴσει κι έναν πολύ δυνατό ραδιξΗ κυῧέρνηση τῆς «N. A. Δημοκρατίας» προσπαθεῖ μέ καθε μέσο νά χτυπήσει
τούς ἀνταρτες τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ κινήματος τῆς Ναμίμπια. Τελευταῐα ἔχει
ἀρχίσει ἀπ’ τό ραδιόφωνο μια τεράστια
συκοφαντικὴ προπαγανδα ἐναντια στίς
δυνάμεις τοῦ SWAPO. πού καθιστά τά
μέλη της ὑπεύθυνα για καταστροφές χωριῶν καί για ἀγριότητες πού ἐγιναν εἰς
ὄαρος τῶν κατοίκων τους.
Ὁ ἀρχηγός τῆς SWAPO. Σάμ Nujoma,
σέ μια πρόσφατη συνέντευξὴ του ἀναφέρει ὅτι ὁ νοτιοαφρικανικός στρατός χρησιμοποιεῖ έλικόπτερα ΜΙΡΑΖ, ΑΛΟΥ-

KAYTO

Τό Τρανσκαι εἶναι μια ἀπ’ τίς 11591οχές τῆς««.N A Δημοκρατίας» πού εἰναι

Η πλειοψηφία τῶν κατοίκων τοῦ νέου
κράτους εἶναι ἀναγκασμένοι νά δουλεύουν στό ἔδαφος τῆς «<.Ν Α. Δημοκρατίας»

εξαιτίας τῆς ἐλλειψης ἐργασίας στόν
τόπο τους. Ἡ οἰκονομία τοῦ Τρανσκαι
έξαρτᾶται ἀμεσα ἀπ’ τὴ «Ν.Α. Δημοκρατία». Στόν προῦπολογισμό τοῦ 76-77, σέ
135 έκατομμύρια ράντς, 22 ἧταν δικά
τους καί 93 ἠταν ὅοὴθεια τῆς νοτιοαφρικανικῆς κυὸέρνησης. Ἠ ἀντιπολίτευση
τοῦ «νέου κράτους» ὂρίσκεται στὴ φυλακή. Πρόεδρος εἶναι ὁ Ματάντζιμα,
γνωστό ἀνδρείκελο τοῦ Φόρστερ. Παρόλη τήν ἀνεξαρτησία, ἡ χώρα ἐξακο-

σιφιστικές. Τό 1961 ὅμως τίθεται παρ

ὅλα αὐτά ἐκτός νόμου. Τότε ὁ Joshua N‘
Komo ἱδρύει τό ZAPU (Λαῖκὴ Ἀφρικανική ”Ἐνωση τοῦ Ζιμπάμπουε). Τό 1963
μιά ὁμάδα μέ ἀρχηγό τόν παστορα Σιτόλε δημιουργεῖ μια ἀλλη ὀργάνωση, τὴ
ZANU (Ἐθνικὴ Ἀφρικανική ’Ἐνωση
τοῦ Ζιμπάμπουε). Τό ’64 ὁ Ν’Κόμο καί ὁ
Σιτόλε ὅρίσκονται 011'] φυλακὴ για δέκα
χρόνια. Τό 1973 οἱ ὅργανώσεις ZANU,
ZAPU καί ἡ μικρότερη Frolizi ένώνονται
σέ μιά μετωπικὴ ὀργάνωση μέ τ’ ὄνομα
A.N.C.

(African

National

Congress).

ἸΑλλα αὐτὴ ἡ ένωση κράτησε μόνο “ένα
χρόνο. Τό Σεπτέμὸριο τοῦ 1973 διασπαται. Ἀπό τότε ὑπάρχει ἡ ZAPU μέ ἀρχηγό τό Muzorewa, καί ἡ ἐξωτερικὴ μέ
ἀρχηγό τό Mugabe.
Τό φθινόπωρο τοῦ 1975 οἱ πρόεδροι
τῶν γειτονικῶν χωρῶν προωθοῦν τήν

ἵδρυση τῆς ΖΙΡΑ (Λαῖκος Στρατός τοῦ
Ζιμπάμπουε), πού ἀποτελεῖται ἀπό δυναμεις ὅλων τῶν παρατάξεων.
Ἀλλά στίς ἀρχές τοῦ 1976 οἱ ἀνταρτες
τοῦ ZAPU ἐγκαταλείπουν τή ΖΙΡΑ, πού
ἀποτελεῖται σήμερα ἀπό 14.ΟΟΟ ἀνδρες
’ πού ἀνὴκουν ὅλοι σχεδόν στό ZANU. Τή
μεγαλύτερη ἐπιρροὴ μέσα στό ZANU τὴν
ἐχει σίγουρα δ Mugabe, ὁ ἀρχηγός τῆς
ἐξωτερικῆς πτέρυγας. Ἡ ΖΙΡΑ ἐκπαιδεύεται στή Μοζαμὸίκη. Περιορίζεται
κυρίως σέ ἐπιχειρήσεις κομαντος. Τα
ὅπλα της εἰναι κινέζικα καί ρώσικα.

Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΕΥΗΣ
Στίς 22 Ὀκτωὸρίου 1976 ἀρχισε ἡ
διάσκεψη τῆς Γενεύης για τὴ Ροδεσία. Οἱ

ἀφρικανοί ἡγέτες ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τόνισαν
τὴ σημασία τοῦ μεσολαὸητικοῦ ρόλου
τῆς Μεγ. Βρετανίας. “Η Ροδεσία ἠταν
ἀγγλικὴ ἀποικία πρίν γίνει παράνομα
ἀνεξαρτητη τό 1956. Σκοπός τῆς διάσκεψης ῆταν νά ὅριστεῖ ἡ ἡμερομηνία
τοῦ περασματος τῆς ἐξουσίας ἀπ’ τά χέρια τῶν λευκῶν στούς μαύρους καί νά
ἀποφασιστεῖ ὁ συσχετισμός δυνάμεων
λευκῶν καί μαύρων στὴ 115106011111] κυδέρνηση.
Καί οἱ δύο πλευρές ὅμως ξεκίνησαν τίς
διαπραγματεύσεις
ἀδιαλλακτες.
Οἱ
Ν’Κόμο καί Mugabe δέν ἠταν διατεθειμένοι να δεχτοῦν κανένα λευκό στὴ
μεταὸατικὴ κυόέρνηση. Ἐν τῶ μεταξύ ὁ
Σμίθ, ποντάροντας στίς προσωπικές φιλοδοξίες τοῦ Muzorewa, άρχισε κρύφα
διαπραγματεύσεις μαζί του. Ὁ δημοσιογράφος Νταίηὸιντ Μάρτιν έγραψε μάλιστα στόν «Observer» ὅτι ὁ Muzorewa
παραδέχτηκε μπροστά 1του ὅτι συναντήθηκε μέ τόν ἀρχηγό τῆς CIA 011'] Ροδεσία.

”Οταν μάλιστα στίς 17 Νοεμὸρίου οἱ
ἀλλοι ἀφρικανοί ἐθνικιστές ἀρνὴθηκαν
να υἱοθετὴσουν τό ἀγγλικό σχέδιο για τὴ
Ροδεσία. ὁ Muzorewa ἐγκαινίασε στὴ
Γενεύη μια παραλληλη διάσκεψη, ὅπου
ἀρχισε να παζαρεύει 10 πόστα τῆς μετα6ατικῆς κυὸέρνησης.
'H μικρὴ ὅμως ἐπιρροὴ του έκανε τούς
”Αγγλους καί τούς Ἀμερικανους να διστασουν νά τόν χρησιμοποιὴσουν κι έτσι

ἡ διασκεψη τῆς Γενεύης μπλοκαρίστηκε
χωρίς νά ἐχει παρθεῐ καμιά οὐσιαστικὴ
ἀπόφαση.

Η ΔΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΔΕΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΜΙΘ
Για νά γίνει πιό κατανοητὸ τό πρό6λημα τῆς Ροδεσίας εἰναι ἀπαραίτητο νά
ἀναφερθεῐ ὅτι τὴν κατοικοῦν;
Ο 6.500.000 ἐκ. μαῦροι
0 278.000 λευκοί.
Καί παρόλο τόν τρόμο πού τούς ἐμπνέει 10 ἀνταρτικο κίνημα οἱ λευκοί ἐξ·ακολουθοῦν νά ἀποκαλοῦν τούς μαύ-

ρους «καφρους»... ”H ροδεσιανὴ οἰκονομία ὅασίζεται κυρίως στα ἀγροτικά καί
μεταλλευτικα προϊόντα. Οἱ οἰκονομικοί
κύκλοι, ἐλπίζοντας στα ἀποτελέσματα
διαπραγματεύσεων μέ τούς πιό μετρι-

οπαθεῖς ἀφρικανούς, ἐξακολουθοῦν νά
δραματίζονται τὴ Ροδεσία 001/ πόλο τῆς
καπιταλιστικῆς ἀνάπτυξης.
Παρόλη τὴν τρομερὴ προσπάθεια πού
γίνεται για νά πάψει νά ὑπάρχει αὐτό τό
κλίμα ἀνασφάλειας, οἱ καθημερινές πιά
συγκρούσεις μέ τούς ἀνταρτες ὑπενθυμίζουν τὴ σοὸαρότητα τῆς καταστάσης. Ἡ
κυὸέρνηση Σμίθ ἐχει ἐξαπολύσει τελευταῖα μια καμπανια ἀντι-ψυχολογικοῦ
πολέμου. “Υποστηρίζοντας ὅτι οἱ ξένοι
δημοσιογράφοι ’έχουν ὑποστεῖ πλύση έγκεφάλου ἀπ’ 10 κομμουνιστικα ρεύματα
πού κυριαρχοῦν στήν Εὐρώπη, οἱ ἀρχές
1013 Σώλσμπερυ τύπωσαν σέ αεροπορικό
χαρτί ένα καθησύχαστικό κείμενο πού

Τού Γιαννη Καλαῑτζή
H ΚΥΒΞΡΝΗΣΧΣ
ΤΗΣ ΦὶΛΗΣ ΧΞΡΑΣ
ΑΔῪΝΑὟΕΛ ΝΑ ΣΥΛΛΑΒΕΛ
ΤΟ HPOTEINOMENON
ZYEZHON

συμὸούλεψαν τούς λευκούς να στείλουν

στούς φίλους καί συγγενεῖς τους ποῦ μένουν στό ἐξωτερικό. .
Στα σύνορα Ροδεσίας - Μοζαμὸίκης
γίνονται διαρκῶς ἐπεισόδια λόγω τῆς
ὅοὴθειας πού παρέχεί ἡ Μοζαμὸίκη
στούς Ροδεσιανούς ἀνταρτες. Οἱ ἀνταρτες συνεργάζονται στενα μέ τούς χωρικούς καί ἡ κυὸέρνηση παίρνει πολύ
σκληρά μέτρα στίς περιοχές πού ’έχει σημειωθεῐ τέτοια συνεργασία-

0Y1?
HAPEMBAAEJ ΑΔικΑιοΛοι-ι-ΠΞΣ
ΠΡΟΣΚΟΜΑὙΑ ΕΙΣ THN nPovoN

Παρόλες τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζει, τό ἀνταρτικο κίνημα προχω-

ράει σταθερά. Ἀπό τώρα μποροῦμε
να ε’ίμαστε σίγουροι ὅτι τό καθεστώς
Σμίθ στὴ Ροδεσία. ὅπως καί τό καθεστώς Φόρστερ στὴ «Ν.Α. Δημοκρατία», δέν έχουν μέ τό μέρος τους τό
χρόνο. Ἐκεῖ ὅμως πού θα ἐμφανιστοῦν τεράστια προὸλὴματα. εἰναι
ὅταν αὐτές οἱ χῶρες ἀνεξαρτητοποιηθοῦν. Ἡ μόνη λύση πού μποροῦμε
νά εὐχόμαστε εἰναι τά διάφορα ἀπελευθερωτικα κινήματα νά ξεπεράσουν τίς διαφορές τους καί νά ἀφιερωθοῦν στό κτίσιμο τῆς καινούργιας

Ἀφρικῆς,

Q

ΣΥΛΛΑΒΑἸΕ. ΛΟΧΠΟΝ
ΤΗΝ ΚὙΒΞΡΝΗΣΛΝ
ΚΑΘΞΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕἰ 'ro
HPO'TEINOMENON ZXEA\ON

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Διαὸαστε στό τεῦχος τοῦ Ἀπριλίου
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ;
ἡ τιθασευ μένη ἐπανάσταση
Louis Moira

Ἀποαποικιοποίηση καί πάλη για τὴν ἐξουσία
Pedro Correia
Για ἕνα δημοκρατικό στρατό στήν ὑπηρεσία τοῦ λαοῦ
Mela Anmnes

Αὐτόνομος σοσιαλιστικός δρόμος καί σχέσεις μέ τόν Τρίτο Κόσμο
Luis Salgado dc Matos

Ὁ πολιτικός ρόλος τῶν μεγάλων ξένων έταιριῶν
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ᾒςηι

EOK: ἘΡΕῨἘᾹ

ΕΟΚ;

ΤΟ «ΑΝΤΙ» ἁρχίζει σήμερα
τή δημοσίευση σειρᾶς ἄρθρων,
καί λοιπῶν
, ντοκουμέντων
πληροφοριῶν πάνω σέ δυό κύκλουςπροόλημάτων.·
Ο τόν τρόπο λειτουργίας
καί τό «χαρακτῆρα» τῆς Εὐρωπαϊκῆςκοινότητας·
Ο τήν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδας
0’ αὑτήν.
- ΚΡΙΝΑΜΕ ἀναγκαία τήν
αὐτή
γιατί
’ πρωτοὸουλία
ὑπάρχει ἔλλειψη πληροφοριῶν
καί γιατί ἡ προὸληματική πού

άναφέραμε

j
j

εἶναι

ἀκόμα

μεταίωρη, παρά τά χρόνια πού
πέρασαν ἀπό τότε πού ἄρχισε
ἡ σύνδεση τῆς Ἐλλάδας μέ τήν
E.0.K. Μόλις τελευταῖα δίρ-Ι
χισε μιά συζήτηση, πού ὅμως
μένει ἀσαφής στόν κόσμο.
ΣΥΝΗΘΩΣ, ἡ συζήτηση γιά
τήν ἔνταξη τῆς Ἐλλάδας στήν

Ε.Ο.Κ., ἄν δηλαδή αὐτή εἶναι
σκόπιμη, μέ ποιούς ὅρους καί
πότε, γίνεται χωρίς νά ἔχει ξεκαθαριστεῖ ἀρκετά δ τρόπος
λειτουργίας τῆς δυτικοευρωπαϊκῆςδλοκλήρωσης...
ΑΛΗΘΕΙΑ
τί 531/01
ἡ
Ε. Ο.Κ.,·
Ο Μιά ἁπλή «τελωνειακή
ἔνωση»,
Ο ”Ενας «συνασπισμός τῶν
μονοπωλίων»,·
Ο Τό «οἱκονομικό θεμέλιο
γιά τήν πολιτική ἔνωση τῆς
Εὐρώπης»,’

OI πολλοί ὁρισμοί πού
ἔχουν δοθεῖ θά μποροῠσαν νά
μεταὸληθοῦν σέ ἁνάλογο ἀριθμό ἐρωτημάτων.
ΕΤΣΙ, σέ σχέση μέ τήν
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EPEYNA

ΕΟΚ; EPEYNA

E.0.K., 60 μπορούσαμε ν’
ἀναφέρουμε μιά σειρά 055x0θάριστων εἰδικῶν πλευρῶν·
Ο Σχέσεις ἐθνικοῦ κράτους

καί ὑπερεθνικῶν θεσμῶν.
Ο Κατανομή δύναμης ἀνά0500 στίς κοινωνικές τάξεις
καί ὁμάδες.
ΟΠεριφερειακή οἰκονομική
δυναμική,
Ο Σχέσειςμέ τόν τρίτο κόσμο.
Ο Σχέσεις μέ τήν Κομεκόν
κ.λπ,
ΑΠΟ τήν ἄλλη μεριά,· «συμφέρει» ἡ «δέν συμφέρει» ἡ ἔνταξη τῆς
Ἑλλάδας στήν

Ε.Ο.Κ., ὅπως ἡ τελευταία 53ναι σήμερα διαρθρωμένη ή
ὅπως προόλέπεται (ἄν προὅλέπεται) νά ἐξελιχθεῖ,

AYTO εἶναι τό ἐρώτημα πού
προσπαθούμε
συνήθως
ν’
ἀπαντήσουμεᾶμεσα, χωρίς τήν
ἐνοχλητική ἀπασχόληση μέ τόν
πρῶτο κύκλο προόλημάτων.

APXIZOYME με’ ὁυό ἄρ6900 ΣΠΗΛιοΣ ΠΑΠᾸΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

γράφει

EOK: EPEYNA

γιά τούς μύθους καί τίς (0061’ες, τίς (αὐτ)απάτες καί τίς
ἀναγκαιότητες στίς σχέσεις
Ἑλλάδας καί E.0.K. (τό κείμενο —— μέρος εὐρύτερης μελέτης - θά δημοσιευθεῖ σέ δυό
συνέχειες).

Ἴ

Ο Ὁ ΑΙΜΙΔΙΟΣ ΖΑΧΑΡΕΑΣ διατυπώνει τή θέση ὅτι
ἡ ἔνταξη «ὑπό τίς παροῦσες
ἱστορικές συνθῆκες, ἀποτελεῖ

ἕνα πεδίο ταξικῶν συγκρούσεων πού δέν μπορεῖ ν’ ἀποφύγει τό ἑλληνικό ἐργατικό κίνημα».
Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ δημοσίευση πληροφοριακῶν στοιχείων (ὄιὸλιογραφία, στατιστικές κ.λπ,) καί ἡ - χωρίς
χρονικό προσδιορισμό - δημοσίευση σειρᾶς ἄρθρων γιά τήν
Ε. Ο.Κ. θέλουμε νά πιστεύουμε
ὅτι μπορεῖ νά συμὸάλει στό
«πλησίασμα» ε’νός 1190611700—
τος ἔτσι καί ἀλλιῶς σημαντικοῦ γιά τή χώρα μοις.
ΤΗΝ εὐθύνη γιά τή συγκέντρωση καί παρουσίαση τοῦ
ὑλικοῦ ἔχει ὁ ΠΑΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ.
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Θεωρῶ πῶς ἠ ὀποιαδήποτε σοθσρή προσπάθεια για να
τοποθετηθοῡμε ἀπέναντι στό Θέμα τῆς Ε,Ο.Κ., έπιθαλλει
τήν ἀνάλυση τοῡ ὀρου «έθνική ἀνεξαρτησία», στό πλαίσιο τοῡ παγκόσμιου χαρακτῆρα τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων, πού εἶναι χαρακτηριστικό φαινόμενα τῆς ἐποχῆς
μσς. Νομίζω δ’τι ἠ έννοια τῆς έθνικῆς ἀνεξαρτησίας ἕχει
ἀρκετές φορές κακοποιηθει· για ἰδεολογικούς λόγους,
καμιά φορα καί για λόγους κομματικῆς ι’διοτέλειας, μέ

ἀποτέλεσμα ν’ ἀποπροσανατολίζεται ὁ λαός καί ἰδιαίτερα ἠ νεολαία. "Av δέν κατανοήσουμε τί εἶναι πραγματι
ἠ έθνική ανεξαρτησιά καί ἠ λαϊκή κυριαρχιά οτήν ἐποχή
μσς, τότε εἶναι ἀδύνατα να διαμορφώσουμε μια σωστή
πολιτική ἀπέναντι στήν ἔννοια τῶν ὀλοκληρῶσεων καί
συγκεκριμένα ἀπέναντι στῆν Ε,Ο.’Κ. Θα προσπαθήσω ν’
απαντήσω στό πρόβλημα αὑτό, πού Θεωρῶ αμετάθετη
μεθοδολογική ἀφετηριά, καί ν’ αναφερθῶ κατόπι στίς
πιθανές προθλέψεις για τήν έξέλιξη τῆς Ε.Ο.Κ. καί τή
Θέση τῆς χώρας ἀπέναντι o’ αὑτήν.

EOK:

ΕΝΑ NEO ΠΕΔΙΟ
ΤΑΞΙΚΟΥ ΑΓ ΩΝΑ
Τοῦ Αίμίλιου Ζαχαρὲα

Ὀ περιορισμένος χαρακτῆρας
τῆς έθνικῆς ανεξσρτησίας
Διαπιστώθηκε μετα τό Β’ Μεγαλο Πόλεμο, ὅτι oi οἰκονομικές
σχέσεις απόκτησαν διεθνῆ χαρακτῆρα. Παρατηρεῑται τό φαινό-

μενα τῆς αλληλοεξαρτησης τῶν οἰκονομικῶν τῶν διαφόρων κρατῶν, ανεξαρτητα απὸ τό κοινωνικό τους σύστημα, καί φαίνεται ὅτι
δικαιῶθηκε ἡ πρόθλεψη τοῦ Hegel καί τοῦ Μαρξ για τῆν ἑνότητα
τοῦ κόσμου. Σήμερα καμια χώρα δέν εἶναι σέ θέση να διαμορφώνει

τή δικῆ της αύτόνομη καί αύταρκη πολιτική, εἴτε χώρα μικρὴ εἶναι.
ε’ίτε μεγαλη, γιατί οἰ αποφασεις της έπηρεαζουν αλλα κρατη, καί
τό ἀντίθετα. 'H τόση για τῆ δημιουργία μιας παγκόσμιας αγορας
εἶναι έμφανῆς. 'H aiTia για τῆν ϋπαρξη τοῦ αναμφισθῆτηταυ αὺτοῦ
φαινομένου, όφείλεται σέ μια σειρα διαδικασίες τεχνικοῦ, ἐπιστημονικαῡ, οἰκονομικοῦ καί κοινωνικοῦ χαρακτῆρα, πού εἶχαν σαν

ἀποτέλεσμα τῆν τεραστια αναπτυξη τῶν παραγωγικῶν δυναμεων.
Μέ τῆ σειρα της ῆ αναπτυξη αύτῆ έκανε περισσότερο ἀναγκαία τῆ
διεθνοποίηση καί τήν αλληλοεξαρτηση τῶν ξεχωριστῶν κρατῶν·
Ἀκόμα περισσότερο, ἡ έν έξελίξει παγκόσμια οἰκονομική κρίση
τοῦ 1973 έκανε έντονώτερη τῆν οἰκονομική αλληλοεξαρτηση τῶν
διαφόρων χωρῶν καί στό πλαίσια αὑτό έδωσε αλλη διασταση στῆν
“έννοια τῆς έθνικῆς ανεξαρτησίας. Ἠ τελευταία δέν έπηρεαζεται
μόνο από τό γεγονός ὅτι μερικές χῶρες, ὅπως ὴ Ἐλλάδα, μετέχουν σέ στρατιωτικα σύμφωνα, καί συνεπῶς έξ ἀντικειμένου μπαίνει θέμα περιορισμέναυ χαρακτῆρα τῆς έθνικής κυριαρχίας, αλλ’
ἀκόμα παρατηρεῑται στῆν έποχῆ μας τό φαινόμενα να παίρνανται
διαφορες αποφασεις πού έπηρεαζουν αμεσα καί χῶρες οὐδέτερες, πού δέν συμμετέχουν σέ σύμφωνα. ”Αναφέρω μερικα χαρακτηριστικα παραδείγματος
ο Τό 1971 — 1972 oi Η.Π.Α. ἀποφασίζουν να ὺποτιμήσουν τό
δολλαριο. “Αποτέλεσμα ὑπῆρξε να έπηρεαστοῡν σοθαρα oi
συνθῆκες ζωῆς τῶν δυτικοευρωπαϊκῶν κρατῶν καί συνεπῶς καί
oi ϊδιες oi συνθῆκες τοῦ πολιτικοῦ ἀγῶνα. Τό ϊδιο συμθαίνει μέ
τήν πρόσφατη ένεργειακή κρίση, ὅπου oi χῶρες πού παραγουν

ἰδιαίτερσ 11de στίς ζωοτροφές. “Αντίθεςτα, τήν ἴδια περίπου
περιόδο oi δυτικοευρωπαϊκές χῶρες περιορίζουν τίς έξαγωγές
κρέατος πρός τίς χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου, μέ ἀποτέλεσμα να

μειωθοῡν oi έξαγωγές κρέατος τῶν ἀνατολικῶν κρατῶν“πρός
τίς δυτικές, πραγμα πού τούς δημιούργησε σοθσρα οίκονομικα
προθλήματα.
‘
Τό πρόθλημα τῆς έθνικῆς ανεξαρτησίας τῆς Ἐλλαδας καί ό
αγώνας γι’ αύτῆν πρέπει να παρει ὑπ’ ὅψητίς δυσκολίες πού
προέρχονται ἀπό τούς περιορισμαύς ν’ ασκεῑται πλῆρως ῆ έθνικῆ

ανεξαρτησία.
Ἠ ὺπερασπιση τῆς τελευταίας δέν μπορεῖ ν’ αναζητηθεῑ,
ὅπως αναφέρθηκε, στῆν πολιτική απομὸνωση ἡ στῆν οἰκονομική αὐτάρκεια, and σέ μια διεθνή πολιτική συνεργασία καί τό
σχηματισμό αυνασπισμῶν ἤ κρατικῶν ένώσεων πανω σέ δημοκρατικές Βάσεις, ὥστε να καθιστοῡν ίκανές τίς χῶρες ν’ αντιμετωπίσουν τα πολύπλοκα σύγχρανα προθλήματα πού κανένα
ξεχωριστό κρότος δέν μπορεῖ να κύνει μέ τίς δικές του ἰδιαίτε-

pea; ὲπιλογές.
’
“
”Οπωσδῆποτε ὴ πρόσφατη οἰκονομική κρίση ἐνισχύει τῆν έντύπωση ὅτιτὸ καπιταλιστικό σύστημα δέν εἶναι σέ θέση v‘ ἀντιμέτωπίσει τα σύγχρονα προθλῆματα τοῦ παγκόσμιου χαρακτῆρα τῶν
οἰκονομικῶν σχέσεων. Ἀλλ’ ακριθῶς γι’ αύτούς τούς λόγους, έπιθαλλεται ή δημιουργία καινούργιων διεθνῶν κέντρων οἰκονομικῆς
συνεργασίας, ρύθμισης τῆς ροῆς τῶν έπενδύσεων, τοῦ νομισματικοῦ καί πιστωτικαῡ συστήματος κ.λπ,
Μπαροῡμε λοιπόν να ποῡμε ὅτι η ”Ελλαδα στῆ σημερινῆ ἱστορικὴ
φαση καί στῆν έξελικτική της προοπτικῆ δέν εἶναι δυνατόν να έπιλέγει πρός τό αποκλειστικό της συμφέρον τό ποῡ θα έντασσεται,
πῶς θα έντασσεται, μέ ποιούς θ’ ἀναπτύσσει σχέσεις καί μέ ποιούς
ὅχι. OI έπιλογές αύτές δέν εἶναι ποτέ δυνατό να θρεθοῡν στῆν
αποκλειστικῆ διακριτικῆ της εὐχέρεια. Καί νομίζω ὅτι έξαπατοῡμε
τό λαό, ὅταν ύποστηρίζουμε μια έθνική ανεξαρτησία χωρίς ὅρια
καί περιορισμούς.

Τρεῖς έναλλακτικές δυνατότητες

πετρέλαιο ουνδέουν τήν αὔξηση τῆς τιμῆς του μέ τήν πολιτική
τῶν 6ιομηχανικα ανεπτυγμένων κρατῶν, πού αὐξανουν τίς τι-

μές τῶν πρῶτων ὑλῶν πού είσαγουν αι’ καθυστερημένες oligaνομικα χῶρες. Αὐτή τήν περίοδο, περίπου 200 δισεκ. εὑρωδολλαρια καί πετροδολλαρια αναζητοῡν έντονα τῆ δυνατότητα να
ἀποκτήσουν μεγαλύτερα ἐπιτόκια καί κινοῦνται κερδοοκοπικα
πρός καθε κατεύθυνση, Τό γεγονός αὑτό δέν δημιουργεῖ μιαν
παγκόσμισ ἀναταρσχή στίς οἰκονομικές σχέσεις,’
ο Τό 1972 ἠ ΕΣΣΔ καί ἠ Kiva ἀγόρασον 25 έκ. τόννους σιταρι, μέ ἀποτέλεσμα ν’ αὑξῆθεῑ κατα πολύ r7 τιμή τῶν δημητριακῶν στῆν παγκόσμια αγορα, μέ ὅλες τίς γνωστές συνέπειες, καί

Μέ τόν ύπαρχοντα συσχετισμό δυνάμεων, ἡ Ἐλλαδα έχει σήμερα τρεῖς δυνατότητες συμμεταχῆς σέ οἰκονομική όλακλῆρωση
πού ῆ εἶναι διαμορφωμένες ῆ πρέπει να διαμορφωθαῡν. Καί oi

τρεῖς έναλλακτικές λύσεις ύποκρύπτουν τῆν αποδοχῆ μιας θεωρίας πού ἀναφέρεται καί στό θέμα τῆς έπαναστατικῆς στρατηγικῆς. Για ὅσους δέν ύπαστηρίζουν τῆν ένταξη στῆν Ε.Ο.Κ., καί
αφοῡ αποκλεισθεῑ ὸριστικα τό αντιιστορικό ἐπιχείρημα «να συνεργαζόμαστε μέ ὅσους μας συμφέρει», απαμένει να εἶναι συνεπεῖς
μέ τίς θεωρητικές τους αφετηρίες. Καί αύτές εἶναι;
19

I Πρῶτο, ένταξη στῆν ΚΟΜΕΚΟΝ.
O Δεύτερο, ίσορροπία στό χῶρο τῶν ἀδεσμεύτων καί δημιουργία

μιας Μεσογειακῆς Καινῆς “Αγοράς.
O Τρίτο ένταξη στῆν Ε.Ο.Κ,
O ‘H πρώτη έπιλογή σημαίνει ανατροπῆ τοῦ ύπαρχοντας κοινωνικοῦ συστήματος, πραγμα πού δέν φαίνεται να θρίσκεται στόν

Ιπροσεχῆ πολιτικό ὁρίζοντα. Ξεκινᾱ δέ ἀπό τῆν,ἀντίληψη πώς ῆ
“Ὲλλάδα ἀπό χώρα καπιταλιστικῆ πρέπει να γίνει σοσιαλιστικῆ,
συνεπῶς ἀλόπλευρη ἀναπτυξη τῶν σχέσεών μσς μέ τα σοσιαλιστικα κρατη, οὕτως ὥστε να ἐπισπευσθεῖ ὴ διαδικασία να μεταθοῦμε ἀπό τό Eva σύστημα στό αλλο. Ἠ θεωρία αύτῆ εἶναι ῆ

λεται στό ὅτι ἀλλαξε ἠ συμπεριφορά τῶν εὺρωπαϊκῶν μονοπωλίων,
ἀλλα στό ὅτι ύπῆρξε ἀναγκη «v' ἀναπνεύσει» ἠ Εὐρώπη ἀπό τήν
ἀμερικανικῆ πίεση καί να διευρύνει τήν ἀγορα της.
O ‘H τρίτη έπιλογή εἶναι έκείνη τῆς ένταξης. Καί ὅσον ἀφορά τό
αἰκοναμικό πεδία, κανείς σοθαρος μελετητής τῆς έλληνικῆς οἰκονομίας δέν μπορεῖ v' ἀποδείξει μέ ἀξιόπιστα έπιχειρῆματα ὅτι ένταξη σημαίνει οἰκονομική καταστροφή. Ta 15 περίπου χρόνια πού
μεσολάθησαν ἀπό τῆ σύνδεση συνοδεύτηκαν μέ γρῆγορη ἀνατττυξη τοῦ έλληνικοῦ κσπιταλισμού. Ἀντιφατική καί ἀναρχούμενη
ὁπωσδήποτε ὴ ἀναπτυξη, παντως δέν ὑπῆρξε καθυστέρηση. Ἠ
σύνδεση, ὅπως εἶναι γνωστό, δέν μπορεῖ νά παραταθεῖ στό διη-

περισσότερο αδύνατη ἀπό ὅλες τίς προτεινόμενες, γιατί όχι μόνο

νεκές γιατί ῆ αναθολῆ τῆς ένταξης ἀποστερεῖ τήν ”Ελλαδα ἀπό

ύποοτηρίζει κατι πού δέν διαφαίνεται σαν προοπτικῆ, ἀλλα, μπροστά στῆν ἀδυναμία αύτή, προθαλλει για τῆν “Ελλαδα τῆ θεωρία τῆς
σύταρκειας, δηλαδή ὅτι έθνικῆ ἀνεξαρτησία σημαίνει να έχουμει
τῆ» δυνατότητα να έπιλέγουμε ὅπως θέλουμε τήν έκαστοτε συνερ-

σημαντικαύς πόρους, απαραίτητους για τῆν ἀνάπτυξη (ἐνίσχυση
ἀπό τό F.E.O.G.A. κ.λπ.). Δέν εύσταθεῖ ἐπίσης τό ἐπιχείρημα ὅτι ἠ
ένταξη θα συνοδευτεῖ μέ έπίθεση τῶν μονοπωλίων στό έσωτερικό

γασία μσς. Ἠ πρόταση αύτῆ ούσιαστικα δέν προτείνει διέξοδο

καπιταλιστικαῦ συστήματος, δέν ύπαρχει κανένας τρόπος, καμιά
νομοθεσία ίκανῆ ν’ ἀπαγορεύσει τῆ δραση στό ἐσωτερικό ὁποιασδήποτε καπιταλιστικῆς χώρας τοῦ λειτουργικοῦ κύτταρου τοῦ συστήματος, πού εἶναι ῆ μεγαλη έπιχείρηση. Δέν ε’ίμσστε ῆδη ἐξαρτημένοι ἀπα τό ξένα κεφαλαια πρίν ένταχθοῦμε στῆν EOK; Ἴ
Εἶναι μαλλον θέθαιο ὅτι ἡ έλληνική γεωργία θά ώφεληθεῖ σημαντικα ἀπό τήν “ένταξῆ, καί τό “ίδιο θά συμθεῖ καί μέ τούς περισσότερους θιομηχανικούς κλαδους, γιατί τα περισσότερο έλληνικα
προϊόντα εἶναι συμπληρωματικα καί ὸχι ανταγωνιστικα τῆς EOK.
Δέν θα σταθῶ περισσότερο στίς οἰκονομικές ἐπιπτώσεις ἀπό τῆν
ένταξῆ μσς, γιατί πιστεύω ὅτι, ε’ίτε ἐνταχθοῡμε ε’ίτε ὃχι, τα πραγματα δέν θα εἶναι καθόλου εϋκαλα για τῆν έλληνική οἰκονομία. Ἠ
Ἑλλαδα έχει αναγκη ἀπό θαθιές διαρθρωτικές ἀλλαγές στῆν
όποιαδῆποτε όλοκλῆρωαη ἀποφασίσει νά ένταχθεῖ.

ἀλλα εἶναι απλα καί μόνο μια ίδεολογικῆ θέση. Κατα τῆ γνώμη μου.
ἀκόμα καί ἀν ἠταν δυνατή ῆ ένταξῆ μσς στῆν ΚΟΜΕΚΟΝ, ύπαρχει
θέμα αν ῆ οἰκονομική συν-εργασία θα ἠταν πρός τό ἀποκλειστικα
συμφέρον τῆς Ἐλλαδσς, ἰδιαίτερα ὅσον ἀφορα τήν έκμεταλλευση
τῶν αυγκριτικῶν οἰκονομικῶν πλεονεκτηματων. ἀλλὰ τό θέμα δέν
ειναι του πσροντος.

O 'H δεύτερη θέση, πού ἀναφέρεται στῆ δημιουργία Μεσογειακῆς Καινῆς “Αγοράς, φαίνεται να μήν έχει δόση ρεαλισμαῦ, ῆ θεωρητική· ὅμως ἀφετηρία έχει ἐρείσματα τα ὁποῖα θα-προσπαθῆσω ν’

ἀντικρούαω. Κατ’ ἀρχήν ῆ πρόταση να δημιουργηθεῑ Κοινῆ Ἀγορά
ἀπό κράτη πού ἤδη μετέχουν σέ οἰκονομικούς καί στρατιωτικούς
συνασπισμούς ἀποκλείει τῆ δυνατότητα νά έχει σχέση μέ τήν πραγματικότητα μια τέτοια πρόταση. Ἠ Γαλλία καί ή Ἰταλία συμμετέχουν στῆν EOK, ῆ Βαυλγαρία καί ή Ρουμανία εἶναι μέλη τοῦ συμφώνου Βαρσοθίσς καί τῆς ΚΟΜΕΚΟΝ. Πῶς εἶναι δυνατόν να προθλεφθοῦν τέτοιου ε’ίδους ανατροπές στῆν παγκόσμια ίσορροπία
τῶν δύναμεων, ὥστε νά γίνει δυνατή ῆ ἑνότητα τοῦ ««Νότου» μέ
όρισμένες ἀδέσμευτες μεσογειακές χώρες; (π.χ. “Αλγερία). Δέν
ύπάρχει ρεσλισμός στῆν πρότσση σύτή.
“Ἀς δοῦμε ὅμως τίς θεωρητικές ἀφετηρίες. Μέ τίς ἐργασίες τῶν

Frank, Cardoso. S. Amin. κ.ἀ. συνδέονται oi θεωρίες αύτές πού
διερευνοῦν τῆ σχέση καπιταλιστικῶν κέντρων καί περιφέρειας. Τά
κέντρα ἀνέχονται ῆ ἐπιτρέπουν τῆν ἀναπτυξη ένός καπιταλισμοῦ
πού θρίσκεται στῆ σφαῖρα ἐπιρροῆς τους, σέ έπίπεδο πού ἐξυπηρετεῖ τα συμφέροντα τους. To ἀποτέλεσμα εἶναι να χειροτερεύαυν
oi συνθῆκες ζωῆς τῶν χωρῶν τῆς περιφέρειας καί να δισιωνίζεται

έτσι ῆ αναπτυξη τῆς ύπαναπτυξης. 'O καπιταλισμός στίς χῶρες αύτές δέν όλοκληρωνεται, καί μέσω ταῦ συστήματος τῶν ἀνίσων ἀνταλλαγῶν παραμένει «περιφερεισκός», καθυστερημένος. Σέ συν-

δυασμό μέ ταπσραπανω, τό παγκόσμιο έπαναστστικό κέντρο δέν
μπορεῖ ν’ ἀναζητηθεῖ πλέον στα μητροπολιτικά καπιταλιστικα κρατη, ἀλλά στῆν περιφέρεια τοῦ κσπιταλισμού. Ta φαινόμενα τῆς έρ-

γατικῆς ἀριστοκρατίας πού έπληξαν όρισμένες δυτικές χῶρες καί
ό ρεφορμισμας τῶν έργστικῶν κομμάτων, στέκονται ἐμπόδια στῆν
ἐπαναστατικῆ ἀλλαγῆ. Ἠ Ἐλλαδα ἀνήκει στόν περιφερειακό καπιταλισμό, εἶναι ἀποικία τῶν ΗΠΑ, συνεπῶς καμια σχέση δέν έχει μέ
τῆν EOK. 'H περιφέρεια ὅλα καί περισσότερο δημιουργεῖ ἀσφυ-

κτικό κλοιό στίς μητροπόλεις, καί ῆ χώρα μσς έκεῖ πρέπει ν’ ἀναζητῆσει τῆν προοπτικῆ της.
Δέν μέ θρίσκει σύμφωνα ῆ έπιλογή αύτῆ. Διαπιστώνεται σήμερα
μια τάση για ἑνότητα τοῦ κόσμου, ἰδιαίτερα στόν·τομέα τῆς κοινωνικῆς παραγωγῆς. Στό πλαίσια αύτό, ῆ έπαναστατική διαδικασία εἶναι ένιαία, καί ἀξίζει έδῶ να θυμηθοῦμε τό Μαρξ, πού ἀμφιαθητοῡσε τῆ δυνατότητα να ύπαρξει ό κομμουνισμός αάν τοπικό φαινόμενα, ὅπως ἐπίσης ύποστῆριζε ὅτι ή έργστική ταξη δέν μπορεῖ
να κατανοηθεῖ παρα μόνο στό πεδίο τῆς παγκόσμιας ίατορίας. Καί
ἀ κομμουνισμάς, πού εἶναι ῆ δράση τῆς έργατικῆς ταξης, ούδέποτε μπορεῖ να ύφίσταται παρα μόνο σάν ίστορικῆ παγκόσμια
ύπαρξη. Εἶναι δυνατό ἐπίσης να ξεχναμε πώς μιά σειρα «ἀδέσμευτες» χῶρες ούσιαστικα εἶναι ὁργσνα τῶν ΗΠΑ, στό δέ πολιτικό πεδίο έχουν δικταταρικα καθεστώτα;

Εἶναι δύσκολα να γίνει ἀποδεκτῆ ὴ αποψη ὅτι ῆ Εύρώπη εἶναι
δευτερεύουσσ ἐπαναστατικῆ δύναμη σέ σχέση μέ τίς χῶρες τῆς
λεγόμενης έπανσστατικῆς διαδικασίας. Τό ότι ἀκριθῶς διαπιστώνεται ῆ ένότητα τοῦ κόσμου καί ή διεθνοποίηαη τῶν οἰκονομικῶν
σχέσεων, ἀποδεικνύει ῆ πρόσφατη σύμθαση οἰκονομικῆς συνεργασίας τῆς EOK μέ τίς χῶρες τοῦ Α.Ο.Ρ. (Ἀφρικῆ, Καραϊθικῆ, Eipn'VlKOQ). γνωστῆ σαν σύμθαση τῆς Λομέ, ὅπου 46 κρατη συνῆψαν

μιαν έπωφελή γι’ αύτα μαρφῆ συνεργασίσς μέ καπιταλιστικές μητροπόλεις. To ὅτι οἰ ὅραι τῆς συνεργασίας εἶναι έντιμαι δέν ἀφεί-
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τῆς χώρας. Ἐφ’ ὅσον ῆ Ἑλλαδα ἀποτελεῖ τμῆμα τοῦ παγκόσμιου

0 “Από ποιές δύναμεις θα γίνουν αύτές οἰ ἀλλαγές καί πότε;

O Παιοί θα εἶναι oi φορεῖς τῆς ἐξουσίας;
“Από τήν ἀπαντηση στα έρωτῆματα αύτά θα κριθεῖ καί ἡ ποιότητα τῆς ἀλλαγῆς.

Ἠ έντσξη εἶναι νέα πεδία τοξικοῦ αγώνα
Oi σοθαρότεροι λόγοι για τούς ἀποίους θεωρῶ ὅτι ῆ ένταξη, ύπό
τίς παροῦσες ἱστορικές συνθῆκες, ἀποτελεῖ ένα πεδία ταξικῶν,
κοινωνικῶν συγκρούσεων, πού δέν μπορεῖ ν’ ἀποφύγει τό έλλη-

νικό έργατικό κίνημα, εἶναι αἰ έξῆς; (”Οπως εἰπώθηκε, προϋπόθεοη
εἶναι ῆ ἀναγνώριση τοῦ περιορισμένου χαρακτῆρα τῆς ἐθνικῆς
ανεξσρτησίας στῆν έπαχῆ μσςΙ καί ῆ πεπαίθηση ὅτι ῆ ένταξη δέν
συνοδεύεται ἀπό οἰκονομική καταστροφή)
1. Νομίζω ὅτι ῆ στρατηγική τῆς Νέας Δημοκρατίας καί τῆς ΕΔΗΚ

ταυτίζανται μέ τῆν έπιδίωξη να έκφράζαυν μσκροπρόθεσμα τα
συμφέροντα τοῦ έλληνικοῦ κσπιταλισμού. Καί θλέπαυν ὅτι τό σύστημα θα ἐξελιχθεῑ χωρίς καταστροφικούς κλυδωνισμούς, α’ Eva
πολιτικό, ἰδεολογικό καί οἰκονομικό κλίμα διαφορετικό ἀπό έκεῖνο
πού προσφέρει ἡ προοπτικῆ τοῦ ἀμερικανικου ἰμπεριαλισμοῦ. Πιστεύω ὅτι ῆ ματαίωση τῆς ένταξης σημαίνει σήμερα για τῆν Ἐλλαδα μικρότερη ἐξαρτηση ἀπό τίς ΗΠΑ, πραγμα πού πρέπει παση
θυσία ν’ ἀποφύγουμε.
Συνδέει δηλαδή τό νηφαλιο τμῆμα τῆς ἰθύνουσας τάξης τό μέλλον τοῦ συστήματος μέ τῆ φιλελεύθερη ἀστική δημοκρατία, δυτικου τυπου.
Ταυτόχρονα ὴ ίθύνουσα τάξη εἶναι καί ό πρωταγωνιστής τῆς
παραγωγικῆς διαδικασίας καί ἀνήκει στῆ δικῆ της πρωταθουλία ῆ
διαμόρφωση τοῦ πεδίου τῶν κοινωνικῶν συγκρούσεων. Συμφέρει
τό έργατικό κίνημα ν’ ἀποδεχθεῖ αύτῆς τῆς μορφῆς τόν ταξικό
ἀγώνα; (ένα κανούργιοιέπίσης πεδίο ταξικοῦ ἀγώνα εἶναι ό οἰκονομικός π ογραμματισμός).
Νομ ζω ὅτι χωρίς αεχταριαμούς πρέπει νά ποῡμε ὅτι ἀποδεχάμαστε τό πεδία τοῦ ταξικοῡ ἀγώνα καί αυμμετέχουμε ἐνεργά
για να τροποπαιῆσαυμε τό συσχετισμό δυνάμεων πρός ὃφελός
μσς.
2. Kai ἀς δοῦμε, στό πλαίσια αύτό, δύο νέα σταιχεῖα;
ο Πρῶτο, διαπιστώνετσι για πρώτη φορά ὁτι ή κεφαλαιοκρατία
στῆν Εύρώπη έχασε σημαντικές θέσεις ἀπό τόν ίστορικό της ἀντίπαλα, τῆν έργατικῆ ταξη. Περιορίστηκε ἀ έλεγχός της πάνω στῆν
ἀγορά τῆς έργασίας καί στό έπίπεδο τῶν μισθῶν. Δέν κατάφερε,
καί τοῦτο ἀποδεικνύουν τά πρόσφατα στοιχεῖα, να κρατήσει τό
ποσοστό αύξησης τῶν μισθῶν κάτω ἀπό τό ποσοστό αύξησης τῆς
παραγωγικότητας. Τό συμπέρασμα αύτό εἶναι πραγματι ἐκρητικό
καί έχει ἐπαναστατικῆ σημασία. 'O μισθός καταφερε να περιορίσει
τα κέρδη Kai να μειώσει συνεπῶς τῆν έπενδυτιικῆ δραστηριότητα
τοῦ κεφαλαίου. Στό πολιτικό πεδία σημαίνει ὅτι ό έλεγχος τῆς

ύπεραξίας καί συνεπῶς καί τῆς πολιτικῆς έξουσίας μειώθηκε, καί
ἐδῶ θα πρέπει να δοῦμε καί μιά ἀπό τίς αίτίες τῆς κρίσης στῆν
Εύρώπη, πού δέν εἶναι τίποτ’ ἀλλο παρά τά έκδηλα σημεῖα παρα->
κμῆς ένός συστήματος παραγωγῆς, ἐξ αἰτίας τῆς ἀποτελεσμάτικῆς
δράσης τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος.

Δύσης καί στῆν Ἐλλάδα. Ἐῖμαστε ὅμως σέ μια φαση ὅπου διαμορφώνεται μιά νέα καί ένιαία ἀντίληψη για δραση τῶν ἐργατικῶν κινημάτων τῆς Εύρώπης, για μιά κοινῆ ἀντιμετώπιση τῶν προθλημα-

Πολιτικά ἐκφραζεται ῆ κατασταση αύτῆ μέ ένίσχυση τῶν θέσεων
δουλειάς καί στῆν κοινωνία γενικότερα (Πορτογαλία, Γαλλία, Ἰτα-

Δέν θάῐεῖναι έπομένως ύπερθσλῆ να ύπαστηρίξει κανείς ὁτιή
αῦξανόμενη ·«έπαφῆ» μεταξύ τῶν ἀναπτυσσόμενων κρατῶν καί
τῶν προηγμένων τῆς Εὐρώπης, φέρνει καινούργισ «ἀέρα» στίς τε-

λία, Ἰσπανία κ.λπ.)

λευταῑες. Φέρνει ὁπωσδήποτε μιαν άλλη ποιότητα ζωῆς, διαφορε-

τῶν καμμουνιστικῶν καί έργατικῶν κομμάτων, καί στούς τόπους

Ἠ διαμόρφωση καί ῆ ἐφαρμογῆ ένός προγράμματος διαρθρωτικῶν ἀλλαγῶν στῆν Ἐλλάδα, πού ύποστηρίζει τό έργατικό κίνημα,
μέ ἐνίσχυση τῶν θέσεων τοῦ λα’ίκοῦ παράγοντα (συνδικαλιστικοῦ
κυρίως καί συνετσιριστικοῦ κινήματος) ἀποτελεῖ τήν ἀπάντησή

των πού μπαίνουν ἀπό τή λειτουργία τῶν πολυεθνικῶν ἐπιχειρῆ-

σεων καί τόν παγκόσμια χαρακτῆρα τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων.

τικῆ ἀπό έκείνη πού εἶχαν συνηθίσει οῖ εύρωπαϊκοί λαοί, ἀλλα
ἀναμφισθήτητα πιό δίκαιη, πιό ῖσότιμη καί μέ περισσότερο ἀνθρώπινα χρωμα.

'H Ἐλλάδα, πρώτη ἀπό τίς χῶρες αύτές θα φ’έρει τό πνεῦμα
αύτό στῆν Εὐρώπη, μέσω τῆς Ε.Ο.Κ. Δέν θα εἶναι, έπομένως, ό

μσς στῆν έπιλογή τῆς έλληνικῆς κεφαλαιοκρατίας καί ταυτόχρονα

φτωχός συγγενής στῆν οἰκογένεια τῶν πλουσίων, ἀλλα ό προπομ-

διέξοδο ἀπό τό σύστημα μέ τόν σταδισκό ἐμπλουτισμό του μέ σοσιαλιστικά στοιχεῖα. Στό πλαίσια αύτό σημαντικῆ θα εἶναι ἡ θοήθεια ἀπό τό όργανωμένα έπαναστατικό εύρωπαῖκό κίνημα.

πός μιας ολόκληρης στρατιάς διεκδικῆσεων πού ήδη σήμερα κτυποῦν τήν πόρτα τῆς Εύρώιτης, καί ή πόρτα, έστω δειλά, ἀνοίγει (ή

O Δεύτερο; Μέσσ ὅμως στῆν Ε.Ο.Κ. φέρνει ή Ἐλλάδα καί τῆ
δικῆ της ἰδιομορφία, πού συνδέεται μέ τό πρόθλημα τῆς ἐθνικῆς
της ανεξσρτησίας, ἐξ αἰτίας τοῦ ξεχωριστοῦ ρόλου πού διαδραμοτίζει στό θαλκανικό χῶρο καί τῶν έπιθέσεων πού ἔχει ύποστεῖ ἀπό
τόν ἀμερικανικο ίμπεριαλισμό. “Ἀς δοῦμε, ὅτι ή περίοδος πού ῆ
Ἐλλάδα ζητα ν’ ἀναπτύξει τίς σχέσεις της μέ τήν Εύρώπη, συμπίπτει μέ τῆν όργανωμένη προσπάθεια τῶν ἀναπτυσσόμενων κρατῶν
να έπιθαλουν στίς προηγμένες καπιταλιστικές χῶρες μιά νέα ἀντίληψη για τήν έννοια τῆς συνεργασίας στόν οἰκονομικό καί πολιτικό
τομέα. Ἐμεῖς θλέπουμε σ’ αύτῆ τῆ διαδικασία φαινόμενα θετικά,
παύ θοηθοῦν τῆν έπέκτσση τῆς έπαναστατικῆς πραοπτικῆς στήν

συμφωνία τῶν 46 χωρῶν μέ τῆν Ε.Ο.Κ.), γιά v' ἀνοίξει διάπλατα καί

ἀπό τόν ἀγώνα τοῦ εὺρωπαϊκοῦ ἐργατικοῦ διεκδικητικοῦ κινήματος.
Τίς ἀναμφισθήτητες νεοαποικιακές τάσεις τῶν εύρωπαῖκῶν κα-

πιταλιστικῶν κέντρων καλεῖται ν’ ἀποτρέψει τό έργατικό κίνημα,
πού ἀποθλέπει v‘ ἀνανεώσει καί νά κατευθύνει διαφορετικα τῆν
πολιτική τῆς Ε.Ο.Κ.
“
Ἠ χώρα μσς, ἐντασσοντας τῆν ἐπαναστατικῆ της προοπτικῆ σ’

αύτό τό πλαίσια, δέν έχει μόνο τήν ύποστῆριξη τοῦ ἰσχυροῦ ἐπαναστατικοῦ κινήματος τῶν χωρῶν τῆς Ἐύρώπης, ἀλλα καί τῶν ἀναπτυσσόμενων κρατῶν, μέ τά ὁποῖα έχει σχέσεις καί μπορεῖ v' ἀνσπτύξει καί πολύ μεγαλύτερες στό αμεσο μέλλον.

Εὐρώπη.
Μπαίνει στῆν ήμερήσια διάταξη γιά τό έπαναστατικό κίνημα
τῆς Ἑλλάδος, ἡ άνάπτυξη ένάς μαζικοῡ κινήματος για τίς άπαραίτητες διαρθρωτικές ἀλλαγές πού έχει ἀνάγκη ἡ χώρα. Ἠ
διατύπωση ένός τέτοιου προγράμματος εἶναι μέσα στίς δυνατότητες τοῦ ὁργανωμέναυ έργατικοῡ κινήματος. Καί ό θαθμας

Ἠ όριστική ἀπόφαση τῶν χωρῶν αύτῶν νά διαμορφώσουν ένα
ἀλλο πλέγμα σχέσεων μέ τίς ἀνεπτυγμένες, ὁπωσδήποτε θα δημιουργῆσει προθλῆματα στόν τρόπο καί στό έπίπεδο ζωῆς τῶν
λαῶν αὐτῶν. Τό φαινόμενα ὅμως αύτό δέν εἶναι ἀρνητικό. Oi έπιπτώσεις ἀπό τήν πολιτική πού ἀσκοῦν τά κράτη τῆς Ἀσίας, “Αμερικῆς καί Λατινικῆς “Αμερικῆς, πολλά ἀπό τα όποῖα συνεργάζονται
μέ τήν Ε.Ο.Κ., θ’ ἀποτελέσουν σοθαρό πλῆγμα στίς αἰτίες σχηματισμοῦ στρωμάτων έργατικῆς ἀριστοκρατίας καί τῶν τασεων για

έφαρμογῆς του στῆ ζωή, εἶναι μέτρα ὁπωσδήποτε ἀντικειμενι-

κῶν συνθηκῶν, ἀλλ’ ἀκόμα καί μέτρα τῆς πολιτικῆς ὁξυδέρκειας, τῆς ἐπιμονῆς στούς ὀρθούς στόχους, τῆς έμμονῆς μσς
σέ σκοπούς πού πράγματι συνθέτουν τήν οὺσία μιᾶς σοθαρῆς

, ,πολιτικῆς δράσης καί όχι στῆν έξάντληση τῶν δραστηριοτήτων
μσς ἀποκλειστικα σέ συγκυριακούς στόχους.
ο

ένσωματωση τοῦ έργατικοῦ κινήματος στῆ λογικῆ τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος πού παρατηρεῖται στίς ἀνεπτυγμένες χῶρες τῆς

-ΙΞΟΚ - ΕΛΛΑΔΑ - Δ. ΙἚΡΜΑΝΙΑ
Ο Ὁ γιατρός Ἀ. Ρίζσς ἀπό
n} Δ. Γερμανία μᾶς ἔστειλε τό
παρακάτω κείμενα (μαζί μέ
σχετικά ἔγγραφα) γύρω ἀπό ἕνα
γενικότερο θέμα σχέσεων Ἑλλάὸας - Δ. Γερμανίας - EOK.
Ταυτόχρονα τό καιναποίησε
στούς ἀρχηγούς τῶν καμμάτων
καί στήν Ἐπιτραπή Ἔνταξης
Ἑλλάὸας - EOK. Ἐνὸιαφέρθηκε, ἄραγε, κανένας ἀπό τούς
ἁρμόὸιαυς,’
Ἀγαπητοί φίλοι
Σύμφωνα μέ ἔγγραφα τῆς 139-1976 τοῦ συνὸιοιάτου ὑπαλλήλων - γιατρών τῆς Δυτικής Γερ-

μανίας, ό γερμανός πρέσόυς στήν
Ἑλλάδα ἔκανε διαδήματα πρός
τήν έλληνική κυὸέρνηση, τονίζαντας ὅτι ἡ πραγματοποίηση τῆς
ἐπιθυμίας τῆς Ἐλλάδας νά μπεῖ
στήν EOK μπορεῖ νά δυσκολευτεῖ
ἀπ’ τό γεγονός ότι ἡ Ἐλλάδα δέν
ἀναγνωρίζει τούς τίτλους σπουδῶν τῶν κρατῶν - μελῶν τῆς
EOK. μολονότι ὴ Δυτ. Γερμανία
, θεωρεῖ τά διπλώματα τῶν ἑλληνικῶν ἰατρικῶν σχολῶν ἰσότιμα μέ
ταὸικάτης.

Ἡ έλληνική κυόερνηση ἁπάντησε (ἀναμεσα ατ” ἄλλα) ὅτι έλΥληνες ὑπήκοοι πού ’χουν σπουδάσει ἰατρική καί “χουν ἀποκτήσει ἑπαγγελματικῆ πείρα στή
Γερμανία, ἀπαλάσσονται στήν
Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐπ’ ἀδεία ἐξετάσεις.
”Αν τό περιεχόμενα τοῦ ἐγγράφου ἀνταποκρίνεται στήν ἀλήθεια, τότε οί πληροφορίες πού ἡ
έλληνική κυὸἑρνηση (μᾶλλον ἡ
σχετική
έλληνική
ὑπηρεσία)
ἓὸωσε στούς γερμανοὺς ὑπαλλήλους εἶναι δυστυχῶς ψευδεῖς.
Ἔξω ἀπ’ αὐτό ὁ ὑποφαινόμενας καί ἂμεσα ἐνδιαφερόμενος
προσπάθησεῑ 1) ρωτώντας ἀπ’
εὐθείας τό ἑλληνικά ἁρμόδια
ὑπαυργεῖο Καινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν (συστημένη ἐπιστολή ἀπό
Bochvh τῆς Ζας Ἰανουαρίου
1975 ὑπ’ ἀρ. 710)· 2,) ρωτώντας
τό ἵὸιο ὑπουργεῐο μέσω τοῦ ἑλληνικοῠ προξενείου Δυτ. Βερολίνου
(στοιχεῖα ἐγγράφου τοῦ προξενείαυ πρός τό ὑπουργεῖο; ἀριθ.
1700.573/A5 473) να μαθει πῶς
ἀκριὸῶς ἔχουν τά πράγματα. Πέ-

ρασε πολύς καιρός ἀπαντηση
γιὸκ.“
,
ι Μπάς Ki ἔχει ἡ φά6α κανένα
λάκκο «για νά μαζεὺεται κεῖ τό
πολύ τό mm»;
Kai τί ἀπόγινε ἡ ἐπερώτηση

ἐπαγγελμάτων. Ὁ Kama; εἶναι
μόνο καί μόνα για τό παπλωμα.
”Av δέν ἦταν ἔται, οἱ γιατροί
δέν θα ἐξεταζόμασταν π.χ. στῆ
γυναικολογία (ἡ κύηση ὸιαρκεῖ

τήςκυρίαςὺφυπουργοῡ;

πάνω στήν έπιδημιολογία τοῦ μεσογειακοῦ χώρου. πάνω στό ἑλληνικό σύστημα δημόσιας ὑγείας

Ὅπως καί νά ’χει, περιμένουμε
ἓμπρακτη ἀλληλεγγὺη ἀπό τούς
έλληνες συναδέλφους, τουλαχιστον ἀπ’ αὐτούς πού πιστεύουν
ὅτι συμφέρει στήν Ἑλλάδα ἡ εἵσαὸος ατήν EOK. Περιμένουμε νά
ἀρνηθοῦν νά ὑποὸάλαυν στῆν ἐξ·
ευτελιοτική (καί γιά ἑξεταστές
καί γιά ἑξεταζόμενους) δοκιμασία τῶν ἐπ’ ἀδεία ἐξετάσεων τούς
συμπατριῶτες τους, πού ’χουν
ἀκαδημαϊκούς τίτλαυς πανεπιστημίων de facto ἐξ [σου καλῶν
μέ τά ἑλληνικά πανεπιστήμια καί
μιά πού ἡ έλληνική νομοθεσία
ἀναγνωρίζει α’ ὅλους τούς έλληνες πολίτες τό δικαίωμα τῆς ἐργασίας στάν τόπο τους. Τή δοκιμασία τή θεωροῠμε ἐξευτελιστική
γιατί εἶναι ἀνόητη καί γιατί ἀπο6λέπει ἀποκλειστικα στή διατήρηση ὅσα γίνεται -πιό κλειστῶν

παντοῦ 9 μῆνες) παρα, ἀς πουμε.

κ.λπ,. - νΑσε πού ιιι αὐτό απο-

κλείεται ἀπό τῆ νομοθεσία (τίς
συμὸάσεις) τῆς EOK.
Kai κατι ἀκάμας oi Ἕλληνες
τῆς κατηγορίας που μᾶς ἓνδιαφέρει ἀσκοῡν «ἄνευ ἐξετάσεων»
στόν ἑλληνικό στρατό τήν εἰδικότητα (τό ἐπάγγελμα) πού μάθαν
στό ἑξωτερικό.
Oi έλληνες στρατιῶτες λοιπόν
πού π.χ. γιατρευαμε στό στρατό
(σέ καιρό εἰρήνης εὐτυχῶς) θεωροῦνται ἀπό τίς ἀρμόδιες ἑλληνικές ὑπηρεσίες ’Έλληνες δευτερης κατηγορίας, μια που δηλαδή
για νά τούς γιατρὲψει κανείς.
φτὰναυν ἀκόμα Kai oi σπουὸές
στας Εὐρώπας.
Φιλικα
Ἀ. Pita;
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ΕΛΛΑΔΑ _
KAI EOK
TI εἶναι ῆ EOK; πῶς καί γιατί δημιουργῆθηκε,“ Δέν πρόκειται,
θέθσια, ἐδῶ v' ἀναφερθούμε α’ αὐτό πού όνομαστηκε «εὐρωπαί“κῆ ἰδέα», δηλαδή στῆ δυνατότητα δημιουργίας μιᾱς ὐπερ-

εθνικῆς ένότητας τῶν εὐρωπαίκῶν κρατῶν, μέ τό ξεπέρσσμα
τῶν εὐρωπσῖκῶν ἐθνικῶν ἀνταγωνισμῶν - πού καταξέσχιζαν
τῆν Εὐρώπη, καί πρίν ἀκόμα δημιουργηθούνε τα έθνικα κράτη,
ἀπό τότε πού ό Κσρλομαγνος, τόν 90 αἰῶνα, ἀπότυχε νά ένώσει

' τῆν Εὐρώπη κατω ἀπό τό σκῆπτρα του. 'H ΕΘΚ-ἄλλωστε, δέν
εἰναι,- πρός τό παρόν τουλαχιστο, όλόκληρη ῆ Εὐρώπη. Στα δυό
ἐρωτήματα πού θα προσπσΘῆσουμε έδῶ ν’ ἀπαντῆσαυμε εἰναι.’
O [“Ιοιές δυνάμεις δημιούργησαν τῆν ΕΟΚ;
ο Τί ἀκριθῶς εἶναι ῆ EOK-(2)

Μύθοι, (ροὸίες
αὐτοιπόιτες καί
ἀναγκαιότητες
Ὀἰ ΔΥΝΑΜΕΙΣ πού δημιούργησαν τήν EOK (Kai πρίν ἀπ’ αὐτῆ τήν
«Εὐρωπαῖκῆ Κοινοπραξία “Ἀνθρακος καίΧαλυθος») ἀνῆκουν στῆν

δία τῶν μαχῶν τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων). Σήμερα ὅμως, πού
ῆ Εὐρώπη έμεινε χωρίς τίς ἀπαικιακές της ἐξαρτήσεις, μπροστα
στίς δυό ὐπερδυνάμεις, ἡ ἰδέα τῆς εὐρωπαϊκῆς ένότητας δέν μπορεῖ παρα να εἶναι πραοδευτικῆῧ). Βέθαια, πολλαί πρασπάθησαν ν’
αποδείξουν ὅτι μια ἐνωμένη Εὐρώπη, πέρα ἀπό τούς στενόκαρδαυς καί θανατηφόρους ἐθνικισμούς, δέν μπορεῖ παρα να εἶναι
σοσιαλιστικήῧ). Ἀλλά τί εἶναι ῆ ΕΟΚ;
Τό τελικό ἀνακοινωθέν τῶν ὐπουργῶν τῶν ’Ἐξωτερικῶν τῶν έξι
χωρῶν τῆς ««Ἐύρωπαϊκῆς Καινοπραξίας ”Ανθρακας καί Χάλυθας»,
παύ συνῆλθαν στῆ Μεσσίνα τόν Ἰαύνιο τοῦ 1955, για νά πραωθῆ-

σουν τήν ἰδέα τῆς δημιουργίας μιας Εὐρωπαϊκῆς Καινῆς “Αγοράς,
έλεγε ότι «πρέπει να πραωθῆσουμε τῆν ἀναπτυξη μιας ένωμένης
Εὐρώπης, μέ τήν ἀνάπτυξη κοινῶν θεσμῶν, τήν πραοδευτική συγχώνευση τῶν ἐθνικῶν οἰκονομιῶν, τή δημιουργία μιας κοινῆς ἀγορας καί τήν πραοδευτική έναρμόνιση τῆς καινωνικῆς πολιτικῆς
τους». ”Ενα χρόνο ἀργότερα, ἡ λεγόμενη «Ἕκθεση Σπάακ» καθόριζε ὅτις

πιό δυναμική μερίδα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ καπιταλισμοῦ, πού ἀντιπρασωπεύει τίς θαριές θιομηχανίες, τίς έξαγωγικές θιαμηχσνίες καί
τίς θιομηχανίες τεχνολογικῆς αἰχμῆς. Ἀντίθετα, συμμετέχουν λιγότερα, ῆ εἶναι καθαρά έχθρικές πρός τήν EOK, oi καπιταλιστικές
δυνάμεις πού θρίσκανται σέ κατάπτωση, ῆ εἶναι δεμένες μέ τῆν

έσωτερικῆ ἀγορά, ῆ πρόκειται γιά μέσο-μικρούς έμπαρευόμεναυς,
δηλαδή ὅσοι έκφραζονται πολιτικά σέ φασίζοντα ῆ λα’ίκίστικα πολιτικα κινήματα (Paujade Kai μέρος τῶν ντεγκωλικῶν στῆ Γαλλία, E.
Powell στῆν “Αγγλία, κ.λπ.). Τήν EOK ἀποδέχτηκαν τά εὐρωπαϊκά
σοσιαλιστικά Kai σοσιαλ-δημοκρατικα κόμματα καί, τελικά, τά ἀνε-

ξαρτητοποιημένα ἀπό τῆ Μόσχα καμμουνιστικά κόμματα.
Τό γιατί μια όποιαδήποτε ένωση τῆς Εὐρώπης δέν ἐπιχειρῆθηκε
νωρίτερα, πρέπει v' αναζητηθεῖ στόν τρόπο δημιουργίας τῶν εὐρωπαῖκῶν ἐθνικῶν κρατῶν, μέ τῆν ἀνοδο κι έπικράτηση - μέ δια-

φορετικές διαδικασίες καί σέ διαφορετικές ἱστορικές περιόδους τῶν εὐρωπαῖκών ἀστικῶν τάξεων, πού 6γῆκαν ἀπό τα σπλαχνα τοῦ
φεουδσρχικοῦ τρόπου παραγωγῆς καί δημιούργησαν τό δυναμισμό ταῦ εὐρωπαϊκοῦ καπιταλισμοῦ, “Από τῆ μιά μεριά θρίσκεται ῆ

Ἀνσγέννηση, ῆ Μεταρρύθμιση, ό ρασιοναλισμός, oi δημοκρατικαί
θεσμαί, ῆ αρνηση τῆς αὐθεντίας, ῆ έπιστημονικῆ πρόοδος, ἡ Βιαμηχανική Ἐπανάσταση, τό μίσος κατα τῶν τυράννων καί τῆς τυραννίσς, ο Διαφωτισμός - στοιχεῖα πού κληρονόμησε ἀπό τήν
ἀνερχόμενη ἀστική ταξη τό γεννώμενα έργατικό κίνημα. Ἀπό τήν

«Τό ἀντικείμενα μιᾶς Εὐρωπσῖκῆς Καινῆς “Αγοράς πρέπει να εἰναι ῆ δημιουργία μιᾶς εὐρείας ζώνης κοινῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, πού ἀποτελεῖ μια ἰσχυρῆ παραγωγικῆ μοναδα κι ἐπιτρέπει τῆ
συνεχῆ έπέκτσση, μιά σύξημένη σταθερότητσ, μια έπιταχυνόμενη
ἀνοδο τοῦ θιοτικοῡ έπίπεδου καί τήν ἀναπτυξη ἁρμονικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν κρατῶν πού τήν ἀποτελοῡνε.,, ”Οσο ἐπιθυμητῆ κι
ἀν φαίνεται στῆ θεωρία r) ἀπελευθέρωση τοῡ ἐμπορίου σέ πσγκόσμισ κλίμακα, μια πραγματικῆ Κοινῆ “Αγορα δέν εἶναι τελικα πραγματοποιῆσιμη παρα ἀναμεσσ α’ ένσν περιαρισμένο ἀριθμό κρατῶν, όαα γίνεται ὅμως πιό πολλα. Μιά Κοινῆ “Αγορα δέν μπορεῖ να
εἶναι παρα τοπικῆ, δηλσδῆ ἀναμεσα σέ κρατη πού θρίσκονται ἀρκετά κοντα μεταξύ τους, ὥστε νά μποροῦν να πραγματοποιῆσαυν

τίς ἀπαραίτητες μεταθολές στῆ νομοθεσία τους καί να ἐπιθαλουν
στῆν πολιτικῆ τους τῆν ἀλληλεγγύη πού χρειάζεται».
Πέρα ἀπό τήν τελωνειακῆ ένωση, δηλαδή μιά κοινῆ ἀγορά μέ
έλεύθερη κυκλαφαρία τῶν ἀγαθῶν, τῶν ὐπηρεσιῶν καί τῶν συντελεστῶν παραγωγῆς, ῆ Συνθήκη τῆς Ρώμης, πού “ίδρυσε τῆν EOK,
πρόθλεπε ἐπίσης τή νομισματικῆ ἐνωση, καθώς καί διαφορες διαρθρωτικές καινές παλιτικές (ἀγροτική, ένεργειακῆ, περιφερειαέ
κῆ, μεταφορῶν, θιαμηχανικῆ, κοινωνικῆ, μακροοικσναμική καί μεσοχρόνια), χωρίς τίς αποῖες δέν μπορεῖ νά ύπάρξει πραγματική οἰκονομική ένωση καί καινή ἀντιμετώπιση τῶν οἰκονομικῶν διακυ-

άλλη μεριά θρίσκεται ῆ έξόρμηση τῶν εὐρωπαίων ποντοπόρων, ῆ

μανσεων καί κρίσεων. Ἀλλά οὐτε ῆ νομισματική ”ένωση - πού

πρωταγενής συσσώρευση κεφαλαίου, ή ἀγρία έκμεταλλευση ταῦ
εὐρωπσϊκοῦ καί τοῦ έξω-ευρωπαϊκοῦ προλεταριατου, τό έμπόριο

προϋποθέτει τό συντονισμό τῆς πίστεως, τῶν προϋπολογισμῶν καί
τῆς εἰσαδηματικῆς πολιτικῆς - αϋτε αἰ διαφορες καινές παλιτικές
(πλήν τῆς ἀγροτικῆς) πραγματοποιῆθηκσν, μέ μείωση τῆς οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς κυριαρχίας τῶν κρατῶν-μελῶν. Ἠ οἰκονομική
κρίση-μετα τό 1971-72 δυσκόλεψε ακδμα περισσότερο τῆ ναμισματική έναπαίηση καί τίς κοινές διαρθρωτικές παλιτικές, καί δημιούργησε τήν ἀντίδραση «ό καθένας για τόν έαυτό του». (Ἐπειδῆ
ῆ οἰκονομική έναπαίηση δέν προχωρεῖ, ἐπιχειρεῖται ὴ πραώθηση
ένοποιητικῶν πολιτικῶν θεσμῶν, ὅπως ῆ ἐκλογή μέ καθολικῆ ψη-

τῶν μαύρων σκλαθων, ῆ ἀπαικιακῆ έξάτιλωση καί ή ἰμπεριαλιστικῆ
θσρθαρότητα. Ἀνήκουν καί οἰ δυό αύτές πλευρές στό εὐρωπαϊκό
φαινόμενα, καί εἶναι κωμικοί μαρξιστές αὐταί πού σήμερα ἀπομονώναυν τῆ μιά πλευρά, ὅπως oi ἀπολογητές τοῦ καπιταλισμοῦ (καί
αἰ σοσιαλ-δημακρατες) άπαμονώνουν τήν ἀλληθ). Στό παρελθόν,

οὐτε oi ἀστικές οὐτε οἰ έργατικές τάξεις τῆς Εὐρώπης δέν πραώθησαν τήν ένωση τῆς Εὐρώπης, γιατί δέν ’ένιωθαν τήν ἀνάγκη της
(αὐτό δέν τίς έμπόδισε ν’ ἀφήσουν έκαταμμύρια νεκρούς στα πε-
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φοφορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοιναθαυλίαυ).

Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ EOK
KAI H ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

σταντινίδης, Σ. Σωμερίτης), όσο καί ἀπό ἀντιπάλους τῆς σύνδεσης
(E. Παπανοῦτσος. K. Χατζηαργύρης, Γ. Λαυκόπουλος)(7), καθώς κι
ἀπό αὐτοὺς πού διατύπωναν ἐπιφυλαξεις (Β. Δαμαλάς, Σ. Πάνου),

Ἠ σύνδεση τῆς Ἐλλάδας μέ τήν EOK, μετα ἀπό ἐπίπονες δια-

χάνων, τῶν ἐμπόρων καί τῶν ἐξαγωγέωνθ).
Εἶναι, νομίζουμε, πολύ ἐνδιαφέρον να αναδημοσιεύσουμε ἀφῆνοντας τούς αναγνῶστες να κάνουν συγκρίσεις καί νά θγαλουν τα συμπεράσματα τους - ένα σχόλια, πού δημασιεύτηκε τό

ὃπως ἐπίσης καί συνεντεύξεις μέ τούς ἀντιπροσώπους τῶν θιαμη-

πραγματεύσεις, ὐπογράφηκε τό 1961 Kai αρχισε να ἰσχύει ἀπό τήν
1η Νοεμθρίου 1962, προθλέποντας μια «μεταθατικῆ» περίαδο 22
ἐτῶν, πρίν να μπορέσει ῆ Ἐλλάδα να εἶναι έτοιμη για τήν πλήρη
ἐνταξή της στῆν EOK. “Ἀλλωστε, τῆν ἐποχή πού ’έγινε ή σύνδεση
πσρεχότανε στῆν Ἐλλάδα ῆ δυνατότητα νά γίνει πλῆρες μέλος

αμέσως. Ἠ Ἐλλαδα προτίμησε - καί σωστα, ’ίσως - τῆ σύνδεση, σέ
μιά περίοδο πού ῆ EOK ἀνταγωνιζόμενη τούς EFTA ῆθελε νά έχει
«έξωτερικές» έπιτυχίες. Ἐκτός ἀπό τίς άφρικανικές χῶρες τῆς
Συμφωνίας τοῦ Yaoundé, συνδέθηκαν αργότερα μέ τήν EOK, μέ
διαφορους ὅρους, οἰ ἐξῆς χῶρεςῑ Τουρκία (1963), “Ισρσῆλ (1970),

Ἰσπανία (1970), Τυνησία καί Μσρόκο (1970), Μάλτα (1971), Κύπρος
(1972), Α’ίγυπτας καίΙ Λίθανος (1972). M' αύτές τίς συνθῆκες, εἶναι
σοθαρά ἐξεταστέσ ῆ άποψη πού ύποστηρίζεται (π.χ. ἀπό τό l. Mapivo) ὅτι συμφέρει πλέον’για τήν Ἐλλάδα ῆ “έντσξη παρά ή σύνδε-

ση.
Παραθέτουμε σέ Παράρτημα, για πληροφοριακούς λόγους, τούς

ὅρους τῆς Συμφωνίας σύνδέσεως τῆς Ἑλλάδος. Ἐδῶ θά θέλαμε ν’
ἀπαντήσουμε στό έρῶτημαῑ γιατί ἐγινε ή σύνδεση, μέ ἀπώτερα,
θέθσισ, σκοπό τήν πλήρη ένταξη; Ἠ ἀπαντηση, νομίζουμε, εἶναι
ἀπόλυτα καθσρήῑ ῆ σύνδεση - ἐντσξη παρουσιαζεται σαν ή ἀναγ-

καστικῆ συνέπεια, ή λογικῆ όλοκλήρωση τῆς στρατηγικῆς τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης πού ἀκολουθῆθηκε στῆ χώρα μσς μετα τό 2o
Παγκόσμιο Πόλεμο Ki ἐπιθλῆθηκε όριστικα τό 1953 μέ τῆ λεγόμενη
«ὐποτίμηση Μαρκεζίνη» Kai τήν ἀπελευθέρωση τῶν εἰσαγωγῶν.
Αύτῆ ή νεο-φιλελεύθερη στρατηγική οἰκονομικῆς αναπτυξης, πού
στηριζότανε στό μηχανισμό τῆς ἀγορᾶς καί στῆ σύνδεση μέ τῆ
διεθνῆ ἀγορά, στό ξένο κεφάλαια καί στούς ἀδηλους πόρους ἀπό
τῆ μετανάοτευση, τόν τουρισμό καί τό ναυτιλιακό συνάλλαγμα (τό
«νταθατζίδικο πρότυπο», ὅπως προσφυῶς ἀναφερε κάποτε ένσς
οἰκονομικός δημοσιογράφας), όδῆγησε σ’ αὐτό πού όνομαζουν
«ἐξαρτημένη ἀνάπτυξη», χωρίς ιπρογραμματισμό, μέ τεραστιες

κλσδικές καί γεωγραφικές ἀνισορροπίες, Oi διαρθρωτικές ἀλλαγές
στῆν οἰκονομία, στῆν παιδεία, στῆ διοίκηση, πού εἶναι ἀναγκαῖες
για μιά αὐτόνομη, μακροχρόνια αὐτοσυντηρούμενη, καί ἐξισορρα-

πητικῆ - πού ανεθαζει δηλ. τῆν παραγωγικότητα α’ ὅλους τούς
κλάδους καί τομεῖς τῆς οἰκονομίας - οἰκονομική ἀναπτυξη, έγινσν
ακστόρθωτες μέσω τοῦ ἀναπτυξιακοῦ μοντέλου πού ἀκολουθῆθη-

κε. Μέ ἀποτέλεσμα τῆ χαμηλῆ παρσγωγικότητα στούς περισσότερους κλάδους, τῆ σπατάλη τῶν οἰκονομικῶν πόρων στίς οἰκοδομές
καί στα ξενοδοχεῖα, τῆ χαοτικῆ κατασταση στῆν παιδεία, τῆ μή

αποτελεσματικότητα στῆ διοίκηση, τῆ μή ἀξιοποίηση τοῦ κύριου
συντελεστῆ δημιουργίας ἀξίας καί πλούτου, τῆς έργατικῆς δύνα-

μης, πού σπαταλιέται μέ τῆ μεταναστευσηῧῑ).
Τό κόστος αὐτῶν τῶν διαρθρωτικῶν μεταθολῶν, πού θα συν-

αδευαν τό «αὐτόνομα» μοντέλο οἰκονομικῆς ἀναπτυξης, εἶναι πια
σήμερα πολύ ὐψηλό, όχι μόνο για τῆ θιομηχανικῆ καί μεταπρατική
μεγαλο-αστικῆ ταξη, ἀλλα καί για τῆ σημαντικῆ μικρο-αστική ταξη
πού δημιουργῆθηκε, μέσα α’ ’ένα γενικό κλίμα παρασιτισμοῦ καί
κερδοσκαπίσς («ό λαός», ὅπως τόσα συχνά λέγεται μέ δημαγωγική
γενικαλαγία). Oi ἀλλαγές πού ἐπιθαλλει ή σύνδεση - ένταξη, μέσω
τοῦ μηχανισμοῦ τῆς ἀγοράς, θρίσκονται στα πλαίσια τῆς ἐξειδίκευσης καί τοῦ τεχνολαγικοῦ έκσυγχρονισμοῦ τῶν καπιταλιστικῶν
μετασχηματισμῶν, συνδέονται μέ ἐξισορραπητικές παραχές διαφόρων εἰδῶν, ἐπιτρέπουν τῆ συνέχιση τοῦ ὐπαρχοντος καταναλωτικοῦ μοντέλου κι έτσι ἐμφανίζονται σα νά ἐλαχιστοποιοῦν τό κοινωνικό κόστος τῶν μεταθολῶν. Κατω ἀπό τῆν πίεση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ, όλόκληρη ῆ οἰκονομία μοιαζει σαν τό μικρό παπακι πού ρί-

χνεται στό νερό; ὅσα δέν ξέρουν κολύμπι ed πνιγοῦνε (ῆ θά γίνουν πράκτορες τοῦ ξένου κεφαλαίου, ή θα φύγουν σάν μετανάστες γι’ αλλού...)
Ξεκινώντας ἀπ’ αὐτήν ἀκριθώς τήν απαψη τῆς “Ελλαδας σαν
ἐθνικῆς καί πολιτιστικῆς ένότητας, διατύπωσε πολλούς φόθους
για τῆ σύνδεση, καί τῆν αντιμετώπιζε ἐχθρικά, ό Εὐ. Παπανοῦτσος.
Ἐπιφυλαξεις για τῆ σύνδεση, πού τῆν ἐθρισκε πρόωρη ’καί κακά
μεθοδευμένη, διατύπωσε καί ό ”Αγγ. “Αγγελόπουλας, πού διεύθυνε τότε τῆ «Νέα Οἰκονομία»; “Αναμεσα 1959 καί 1963 μιά σειρα

σημαντικῶν αρθρων δημασιεύτηκαν στῆ «Νέα Οἰκονομία» (ῆ ἀρχή
έγινε μέ τό ἀρθρα τοῦ "A. Ἀγγελόπουλου «Διατί δέν συμφέρει
πρός τό παρόν ῆ σῦνδεσις μέ τήν Καινήν ”Αγαράν», τό Νοέμθρια
1959) τόσα ἀπό ἀποδούς τῆς σύνδεσης (Γ. Πεσμαζόγλου, Ν. Κων-

Νοέμθριο 1960 στῆ «Νέα Οἰκονομία», μέ τίτλο «Ἠ Κοινή Ἀγορά

καί ῆ “Ελλάς»;
Ἐγραψσμεν αλλατε περί ταῡ ποιά πρέπέι να εἶναι ῆ θέσις τῆς
Ἑλλάδος ἐνσντι τῆς Καινῆς Εὐρωπσῖκῆς Ἀγορᾶς καί διετυπώσαμεν τῆν γενικῆν γραμμῆν, πού έπρεπεν έπί τοῦ θέμστος αὐτοῦ v’ ἀκολουθηθῆ. Δέν πρόκειται, συνεπῶς, vci ἐπανέλθωμεν

έπί τῶν ἀπόψεων αὐτῶν. Ἐκεῖνο πού θέλομεν να τονίσωμεν
έδῶ εἶναι ότι η Κυθέρνησις δέν γνωρίζει έπί τοῦ προκειμένου τί
ακριθῶς θέλει, δέν έχει κσθορίσει, κατόπιν μελέτης, τῆν πολιτι-

κῆν πού πρέπει v’ ἀκολουθῆση καί ῶς έκ τούτου φέρεται παραπαίουσα ἐπί ένός τόσον σοθσροῡ δια τῆ έλληνικῆν Οἰκονομιάν
θέμστος. Διότι, τῆν στιγμῆν πού ῆ Κυθέρνησις ἐκρινεν ὅτι ῆ
σύνδεσις τῆς ”Ελλάδος μέ τήν Κοινῆν Ἀγοραν ῆτα συμφέρουσα, ἕπρεπε ν’ ἀκολουθῆση, εὐθύς ἐξ ἀρχῆς, δισφορετικῆν παλιτικῆν ἐκείνης πού ῆκαλούθησε δια να ἐπιτύχη καί ακόμη να
«ἐκθιαση» τῆν έλληνικῆν συμμετοχῆν. Ἀλλ’ ἀντ’ αὐτοῦ ἀκολουθεῖ πολιτικήν πρωτοπείρου ἀρχαρίου, όποῖος πηγαινοέρχε-

τσι εἰς τας ξένας πρωτευούσας, ἐπισκέπτεται ῶς μικρός,ὲπαρχιῶτης διαφόρους δῆθεν αρμοδίαυς, δια να ὐποθαλη τό ὂέθη
του, καί ἐπανέρχεται ἐν θριάμθω εἰς τα ἴδια γδια va’ ξαναρχίση,
ἐνῶ ἐκεῖνοι μέ τούς ἀποίους έρχετσι εἰς ἐπαφήν διερωτῶντσι
εὐλόγως περί τῆς σοθσρότητος τῶν ἀσυνδέτων κσί ἀλληλοσυγκρουομένων ἐνεργειῶν αὐτῶν.

Καλόν εἶναι να συνέλθουμε, να σαθαρευθοῡμε, καί να παῡμε
κσθαρα καί ξάστερα ἐκεῖνο, πού ἐπιζητοῦμε, πού πρέπει να είνσι καί σύμφωνα μέ τα έλληνικα συμφέροντα. Διότι διαφορετικα
ῆ δέν θα μποῡμε εἰς τῆν Κοινῆν Ἀγοραν - Kai τότε οἰ «προστασίες», πού ζητοῦμεν ἐναντιόν τῶν τρίτων, θα στρσφοῡν ἐναντίον μσς - ῆ θα μποῡμε, ἀλλ’ ἀπόλυτα δέσμιοι καί θα μεταθληθοῡμελ, ἐτσι, α’ ένσ εἶδος «οἰκονομικῆς ἀποικίας» τῆς Καινῆς
Αγορας.

“Ἐστω καί τῆν τελευταίαν αὐτήν ὥραν, πρέπει η Κυθέρνησις
νά συγκροτῆση μίαν Ἐπιτροπῆν ἀρμοδίων, δια v’ ἀποφανθῆ
κατα τρόπον όριστικόν ως πρός τῆν πολιτικήν πού πρέπει ῆ Ἑλλας v’ ἀκολαυθῆση στό ζῆτημσ τῆς Καινῆς Ἀγορᾶς καί να καθορίση τα τελικα αἰτῆμστσ, πού πρέπει va' διατυπωθοῡν, εἰς
περίπτωσιν πού ῆ συμμεταχῆ τῆς Ἑλλαδος ῆθελε κριθῆ ῶς
συμφέρουσα.

Ἀπό τίς παλιτικές δύναμεις, ἀντίθετη μέ τή σύνδεση ῆταν ῆ
ΕΔΑ, καί μέ τήν ἐπιμέλεια τοῦ Ν. Κιτσίκη ἐκδόθηκε τό 1962 ένα
θιθλίο μέ τόν τίτλο «Ἠ Θύελλα τῆς Καινῆς Ἀγορᾶς». Προηγούμενα, εἶχε ἐκδοθεῖ, τό 1959, τό θιθλία τοῦ Η. Ἠλιοῦ «Ἠ Ἑλληνική
Οἰκονομία κάτω ἀπό τόν όδοστρωτῆρα τῆς Καινῆς Εὐρωπαῖκῆς
Αγορᾶς».

Σέ αντίθεση μέ τῆ σύνδεσηίένταξη καταληγε Kai ό Στ. Τριάντης,
καθηγητῆς στό Πανεπιστῆμιο τοῦ Τορόντο, στό θιθλίο του «Κοινῆ
Ἀγορά καί Οἰκονομικῆ “Αναπτυξις» (1964), πού παραμένει μέχρι
σήμερα ῆ πιό σοθαρή καί όλοκληρωμένη μελέτη πανω στό πρό-

θλημα, παρ’ ὅλες τίς ἀδυναμίες του στῆν οἰκονομική ἀναλυση, τῆ
μεθοδολογικῆ του σύγχυση καί τίς παλιτικές του αφέλειες. Μετα
ἀπό μια συστηματικῆ ἀναλυση τῶν προθληματων καί ἀδυναμιῶν
τῆς έλληνικῆς οἰκονομίας τῆν ἐποχή ἐκείνη, ό συγγραφέας καταλήγει ότι ῆ προπαρασκευαστική περίοδος εἶναι ἀνεπσρκῆς, για νά
ξεπεραστοῦν αύτές oi ἀδυναμίες, κι ὅτι χρειαζότανε μιά ἀλλαυ ε’ίδους συμφωνία μέ τῆν EOK. Ἀντιμετωπίζαντας τα ἐπιχειρήματα
τῶν ὐποοτηρικτῶν τῆς σύνδεσης, προσπαθεῐ ν’ ἀποδείξει γιατί ῆ
ἀνταγωνιστικότητα τῆς έλληνικῆς οἰκονομίας δέν μπορεῖ v' αὐξηθεῖ παρα μέ τῆ «νηπιακή προστασία» μέσω τῶν δασμῶν, γιατί ῆ
κατάργηση τοῦ προστατευτισμαῦ, δέν θα αὐξήσει τήν ἀποτελεσμά-

τικότητα Kai τήν ἀνταγωνιστικότητα τῆς έλληνικῆς θιομηχανίας,
γιατί δέν θα έξσσφαλιστεῖ σταθερότητα τῶν ἐλληνικῶν ἐξαγωγῶν,
γιατί δέν θ’ αὐξηθεῖ ή διαπραγματευτικῆ δύναμη τῆς “Ελλαδας καί
γιατί γενικα ῆ Ε.Ο.Κ. δέν θα συμθαλει στῆν οἰκονομική της ἀνά’πτυξη 'O Τριαντης δέν πιστεύει στίς δυνατότητες ἐκθιαμηχανισης
τῆς “Ελλάδας, καί γι’ αὐτό προτείνει μια στρατηγική ἀνάπτυξης
θασῖσμένη στῆ γεωργία, τόν τουρισμό καί τίς μικρές, τοπικές, θια-

μηχανίες. Αὐταί πού δέν θα μποροῦν νά θροῦν δουλειά δέν ἐχουν
παρά νά... μεταναστεύαυν. “Ακριθῶς, ῆ μεγαλύτερη ἀδυναμία τοῦ
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ

Πληθυσμὸς

(1974)
(χιλ. ᾱτομα)

“Εκταση
(χιλ. τετρ.
χιλιὸμ.)

συζῆτηση για τίς συνέπειες αὐτῆς τῆς σύνδεσης πάνω στῆν έλληνικῆ οἰκονομία, ό καθηγητῆς τῶν οἰκονομικῶν Ἀ. Παπανδρέου,
τότε Γεν. Διευθυντής τοῦ ΚΕΠΕ.
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Μέσας
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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“) Μὲ τρίτες χῶρες.
i”) 1973.
J
()
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( ‘) Net Material-Product.
( ’) 1960-1972.

Γιά νά ἐξετάσει κανείς σέ θάθος αὐτό τό θέμα, πρέπει νά κάνει
μιά ἐμπεριστατωμένη αναλυση τῶν δομῶν τῆς έλληνικῆς οἰκονομίας, καί τῶν μεταθαλῶν πού ὐπέστη τό παραγωγικό της πλέγμα.
”Οχι μόνο δέν έχουμε τό χώρα ἐδῶ γιά κατι τέτοια, ἀλλά πρόκειται
γιά Eva θέμα πάνω στό όποῖο oi αναγνῶστες αὐτοῦ τοῦ περιαδικοῦ
εἶναι κατατσπισμένοι ἀπ’ ὅσα δημασίευσε κατά καιρούς(’2). Ἠ
άπάντηση στό ἐρώτημά του τί ε’ίδσυς άνάπτυξη γνώρισε ῆ χώρα
μας ἀπό τό 1962 κι ἐπειτσ, θα ἐξαρτηθεῖ ἀπό τό τί όνσμαζουμε
«ἀναπτυξη» καί πώς τῆ μετράμε. Συνῆθως στῆν Ἐλλάδα θαφτίζ-ουνε «οἰκονομική ἀνάπτυξη» ὅ,τι θέλσυνε (σάν τούς μαναχούς
τοῦ Μεσαίωνα πού θαφτίζανε τίς χῆνες ἐλιές, για νά τίς φᾶνε τῆ
Σαρακοστῆ) καί τή μετρανε μέ τήν αὐξηση τοῦ ἀκαθαρίστου ἐθνι-

κοῦ εἰσοδῆματας. Μ’ αὐτούς τούς ὅρους oi ἐπιδόσεις τῆς δικτατορίας φαίνονται λαμπρές, ἐνῶ στῆν πραγματικότητα ῆ πολιτική
της ἠταν καταστρεπτικῆ, γιατί αὐξήθηκε ῆ ἀντιπαραγωγική δομῆ
τῆς έλληνικῆς οἰκονομίας καί ῆ «δυαδικῆ» της μορφή, δέν εὐνοή-

θιθλίου θρίσκεται στό ’ότι δέν προτείνεται μιά στρατηγική αὐτόνο-

θηκε ῆ αναδιαρθρωση καί ό ἐκσυγχρανισμός τῆς γεωργίαςθῧ), αὐξῆθηκαν oi εἰσοδηματικές καί γεωγραφικές ἀνισότητες, δέν δό-

μης οἰκονομικῆς ανάπτυξης καί δέν καθαρίζονται αἰ ὅροι πραγμα-

θηκε προτεραιότητα στῆν παιδεία Kai στῆν ἐρευνα, αὐξήθηκε ῆ

τσποίησῆς της, μέ ἀποκλειστικα ἐσωτερικῆ συσσώρευση κεφαλαίου. “Αντίθετα ό Τριάντης θλέπει τήν οἰκονομική ἀνάτιτυξη τῆς

σπαταλη τοῦ οἰκονομικοῦ πλεονασματας μέ τίς ἐπενδύσεις στίς

“Ελλάδας σέ σύνδεση μέ τῆν παγκόσμια ἀγορά, ἀλλά μέ προστατευτισμό, κι έξηγεῖ γιατί δέν πρόκειται σημαντικῆ ποσότητα ξένου
κεφαλαίου ἀπό τίς χῶρες τῆς EOK νά ἐλθει στῆν “Ελλάδα(9).

μόνο σάν άμαιθῆ ξένων θιομηχανικῶν ἀλλα καί ἐμπορικῶν καί τραπεζιτικῶν κεφαλαίων, αὐξήθηκε ἰλιγγιωδῶς τό ἐξωτερικό χρέος,

Στό θιθλίο τοῦ Τριάντη προσπάθησε v' ἀπαντήσει μέ τρία αρθρα
στό «Βῆμα» (στίς 5, 6 καί 7 Ἰαναυαρίαυ 1966) ό “ἰω. Πεσμαζόγλου,
κύριος διαπραγματευτῆς για τῆ σύνδεση Kai ἀπό τούς κύριους
ἰδεολόγους της. Ἐκεῖνο πού κάνει ἐντύπωση στά αρθρα αὐτά, εἶναι όχι μόνο ῆ γενικαλαγίσ, ἡ ἐλλειψη συοτηματικῆς καί θεωρητικῆς οἰκονομικῆς ἀνάλυσης (παραπεμπόμαστε σέ «κορυφαίους
’Ἐλληνες κρατικούς λειτουργούς» καί στα Πρακτικά τῆς Βουλῆςί)
καί συγκεκριμένης ἀπαντησης 0’ ὅλα τά ἐπιχειρήματα τοῦ Τριάν-

τη, άλλά καί ῆ προσπάθεια νά χαρακτηριστεῖ τό θιθλίο τοῦ Τριάντη
ἐπιζήμια για τά ἐθνικά συμφέρονταθο).

Ἀπό μια ἰδιότυπη ἀποψη ῆταν ἐναντίον τῆς σύνδεσης ό Γ. Λουκόπουλας, μέ μιά ἀναλυση συγκροτημένη, πού - ἐκτός ἀπάτα
συμπεράσματα - έμοιαζε μέ τῆν αναλυση τοῦ Σ. Τριάντη. Σέ ἀρθρο

ταυ στῆ «:Néa Οἰκονομία», στό τεῦχος Ἰουλίου - Αὐγούστου 1963,

évpoqnd‘ )1
«Τό ὀρθόν δίλημμσ ὅθεν, συνίστατο εἰς τῆν ἐπιλογῆν μεταξύ

τῆς EOK ἀφ’ ἐνός καί τῆς ἀτλαντικῆς πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καί
στρατηγικῆς ένότητος ἰσοτίμων μελῶν ἀφ’ ἐτέρου. Καί δέν
ὐπάρχει αμφιθολιά ότι ῆ ἀπάντησις εἰς τόν κ. Πεσμαζόγλου - ό
ὁποῖος ἀπαντᾶ στερεοτύπως εἰς τούς ἀγαθούς καί ἀπληραφαρῆταυς ἐπικριτάς τῆς συνδέσεως· «κι ἐσεῖς ποιάν λύσιν προτίνετε,·» - συνι’στσται; τῆν γενικῆν λύσιν μερικῆς μόνον μειώσεως
τῶν δασμῶν καί τῆν πολιτικῆν ἐνισχύσεως τῆς ἀμερικανικῆς
προσπαθείσς πρόν πληρεστέρσν οἰκονομικῆν καί πολιτικῆν
συνεργασίαν τῆς ἀτλαντικῆς καινότητας».
“Ανεξαρτητα παντως ἀπό τά φιλο-αμερικανικά αὐτά συμπεράσματα, σωστα ό Γ. Λουκόπουλος γράφει στό ’ίδιο αὐτό αρθρο του;
«Ἀπατελεῖ μέτρον τῆς πολιτικῆς καί έπιστημανικῆς ὀπισθο-

δρσμικότητος τοῦ τόπου τό γεγονός ’ὅτι ῆ σύνδεσις τῆς Ἐλλά-

κατοικίες καί στόν τουρισμό, Kai ῆ ἐξαγωγή του στό ἐξωτερικό, δχι

σάν ἀποτέλεσμα ἐξωτερικοῦ δανεισμοῦ μέ δυσμενεῖς ὅρους. Τό

ἐξωτερικό χρέος πού ῆταν 1.107 ἐκατομ. δολλαρια τό 1967, ἀνερχότανε σέ 4.000 ἐκατομ. δολλαρια στίς 30 “Ιουνίου 1974. Σύμφωνα
μέ τά στοιχεῖα τῶν “Εθνικῶν Λογαριασμῶν, oi ἐπενδύσεις ἀκαθαρίστου παγίσυ κεφαλαίου στόν τομέα τῆς μεταποιητικῆς θιομηχα-

νίας ἀποτελοῦσαν κατα μέσον όρο ἐτησίως στῆν περίοδσ 19601970 τό 2.68% τοῦ Ἀκαθ. Ἐθν. Προϊόντος (έναντι θ - 10% στίς
θιομηχανικά ἀναπτυγμένες χῶρες) Kai 9,87% τοῦ συνόλου τῶν

ἀκαθαρίστων ἐπενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Oi ἐπενδύσεις ὅμως
στίς κατοικίες αὐξῆθηκαν κατά 115% στῆν περίοδσ 1967 - 1972,

ένῶ εἶχαν αὐξηθεῖ κατα 60% στῆν περίοδσ 1961 - 1966, οἰ δέ
ἐπενδύσεις στάν τουρισμό πολλαπλασιάστηκαν ἐπί έξι φαρές κατά
τῆν περίοδσ 1967 - 1973. Oi ἐκπρόσωπαι τοῦ «ἐλληνοχριστιανικοῦ
πολιτισμοῦ» μάς προεταίμαζαν έντονα νά γίνσυμε ξεναδόχοι Kai
γκαρσόνισ για τίς διακοπές τῶν Εὐρωπαίωνί ”Οπως γράφει ό Ἀθ.
Κανελλόπουλος(“);
«Εἶναι χαρακτηριστικός ό μέσος έτῆσιας ρυθμός μεταθολῆς
τῶν παρσγωγικῶν ἐπενδύσεων Kara τίς δυα έξσετίες. Κατά τῆν
έξαετία 1960 - 66 ό μέσος έτῆσιος ρυθμός μεταθολῆς τῶν
ἐπενδύσεων σέ μηχανῆματσ ἠταν 13,8% ένῶ στό 1966_— 72
έγινε 9,2%... Μέ θάση τῆ σύνθεση τῶν ἐπενδύσεων κστα παραγωγικούς κλάδους (γεωργιά, μεταναστευση, μεταφορές, κατοι-

κίες κ.λπ.), ῆ ἐξέλιξη ἐμφανίζει φθίνουσα συμμετοχῆ τῶν κατ’
έξοχῆν παρσγωγικῶν κλάδων ἐπενδύσεων, οἰ όπαῖοι παραγουν
ύλικα ἀγαθά. 'H ἐξέλιξη σύτῆ ἐχει ώς ἐξῆς για τούς τρεῖς κλαδους.· γεωργία, όρυχεῖσ, μεταπαίηση, ώς ποσοοτό ἐπί τού συνόλου.’ Μέσας ὅρος 1963 - 1966,· 26,25%. Μέσας όρος 1966 —
1972: 233%».

“Ακάμα θά” ἐπρεπε να πραστεθεῖ ὅτι έχουμε αὐτῆ τῆ δυσμενῆ
,δομῆ των ἐπενδύσεων στῆ μεταπαιητικῆ θιομηχανία, παρά τά ἐξαιρετικά ψηλα ποσοστά κερδῶν Kai τα κάθε ε’ίδους καί λογῆς «κί-

δος μέ τῆν EOK ἀπεφασίσθη ἀνευ προπαρασκευῆς, ἀνευ δημο-

σιάς έπιστημανικῆς συζητῆσεως, ἀνευ ύγιοῡς δημιουργικῆς
πολιτικῆς ἀντιδράσεως, Ἤδη, ἐνθσ παρ’ ῆμῖν ῆ ἐλευθερία ταυ-

ἐῶσα

τίζετσι ἀπό πολλούς μέ τόν ἀντικομμουνισμόν καί καταντᾱ εἰς
τῆν πραγματικότητα ἀρνητικός συντηρητισμός, ῆ ἐκφρσσις

αἰσσδῆποτε έπιστημανικῆς γνώμης ἐναντίον τῆς Καινῆς Ἀγορᾶς καί τῆς συμφωνίας συνδέσεως τῆς Ἑλλάδος, θεωρεῖται,

κατ’ ἀνόητον τρόπον, ὕποπτος. 'H Κοινῆ Ἀγσρα κατέστη παρ’
τί»-

ῆμῖν τρόπον τινα μία νέα όρθοδαξιά (η’ μάλλον εἰδωλολατρεία)

καί πᾶσα ἀντίθετος γνώμη θεωρεῖται σίρετικῆ ῆ ταυλαχιστον
ἀνευλαθῆς. Τό να ὐποστηρίζη τις, ἐξ ἀλλου, δημοσία ῆ ἰδιωτικῶς, τας δῆθεν εὐεργετικάς συνεπείας τῆς συνδέσεως κατῆν->
τησε νά θεωρῆται ως δεῖγμα ύγιούς οἰκονομικῆς σκέψεως»,

”Ας σημειωθεῐ ότι τῆν ἐποχή τῆς σύνδεσης, ῆτσνάπών ἀπό τῆ
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νητρα», δηλαδή δημόσιες ἐπιδοτήσεις. Oi ἀδυναμίες τοῦ θιομηχανικοῦ μσς ταμέα φαίνονται καί στίς έξσγωγές μσς· θέθσια αὐξῆθηκαν μέ θεσμστικό τρόπο αἰ μῆ γεωργικές μσς έξσγωγές, ἀλλά ἀποτελοῦνται ἀπό μεταλλευτικά προϊόντα μέ μια πρώτη ἐπεξεργασία,
0110 τσιμέντα καί πετρελαιαειδῆ, καί ἀπό ὑφάσματα, ροῦχσ Kai παπούτσια. Αὐξῆθηκε ὅμως καί τό ἐμπορικό μας έλλειμμα Kai. σύμφωνα μέ τα στοιχεῖα τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, τό 1973 10 ποσοοτό καλυψης τῶν εἰσαγωγῶν ἀπό τίς έξσγωγές ἠταν μόνο
30.52%. ἐναντι 35,5070 τό 1962. A010 σημαίνει ότι πρέπει νά ἐξεταστεῑ κατά 11000 ἡ αὐξηση τῶν ἀνταλλαγῶν μσς μέ τῆν EOK ἀποτελεῖ «δημιουργία ἐμπορίου» κι όχι ἀπλῶς «ἀνακατάτσξη ἐμπορίου».
Πάντως, πρέπει νά σημειωθεῐ ότι τό πασαστό τῶν έξσγωγῶν μσς
πρός τῆν EOK. 1100 ἀντιπροσώπευσν 35.7% 100 συνόλου τῶν ἐξαγωγῶν μσς τό 1962. ἀνέθηκε σέ 48.8% 10 1972. Ἀλλα καί oi εἰσαγωγές μσς ἀπό τήν EOK. 1100 ἀντιπροσώπευσν 43.3% 10 1962,
ἀντιπροσώπευσν 47,3070 τοῦ συνόλου τῶν εἰσαγωγῶν μσς τό 1962.
Ἠ EOK ἀπορραφά σήμερα τό 50% τῶν ἐξαγομένων τροφίμων καί
ποτῶν (ἐναντι 32.3% 10 1962) καί περισσότερο ἀπό 33% τῶν θιαμηχανικών (μῆ γεωργικῶν) έξσγωγῶν μσς (ἐναντι 14.5% 10 1962).
Ἐπίσης, τό ἐλλειμμσ τοῦ ἐμπορικοῡ μσς ἰσοζυγίου πού προέρχεται

ἀπό τίς συναλλαγές μσς μέ τῆν EOK πέρασε ἀπό 68% 10 1962 σέ
50% 10 1974, σύμφωνα μέ στοιχεῖα πού ἐδωσε 0 πρόεδρος τοῦ
ΣΕΒ στῆ «Συναντηση τῶν “Αθηνῶν» στίς 1 καί 2 Δεκ. 1975 στό
«Χὶλτον».
Δέν θα ῆταν παντως χωρίς ἐνδιαφέρον να δοῦμε πῶς ἐξελίχτηκαν οἰ ἐμπαρικές μσς ἀνταλλαγές μέ τῆν EOK, μέ τίς ἀλλες μέσω
γειακές χῶρες καί μέ τίς ΗΠΑ κατα τῆν περίοδσ 1953 - 1973, όπως
μάς δείχνει 0 1110 κάτω πίνακας;
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(I) Κάτι τέτοια καταγγέλλει ό Ε. Παπανοῦτσσς στό ἄρθρα του «ΝεσαπαικιομόςτῆςΚσινῆς Ἀγορᾶς», «Νέα Οἰκονομία», Ἰανουάριος 1963.
(2) Γιά ὅσους θά ἥθελαν νά κατατοπιοτοῦν περισσότερο πάνω στό θέμα, θιί
μπαρούσαμε νά ὑποδείξαυμε τά εἰσαγωγικά ᾶιὸλία; D. Swarm: The Econo—
mim of the Common Market. Penguin. 1975, J. F. Deniau: Le Murché
Commun. -«Que saix-je» P.U.F., 1974. Γι’ αὐτούς πού ἀσχολοῦνται μέ τά
αἰκσνσμικά, δυό πιό τεχνικά ὅιὸλία; Β. Baiassa (ed): European Economic
Integration, North-Holland, 1975, καί τό ἔξοχα ὅιὸλίο τοῦ Μ. Byé κλει· prublémw Economics Européens», Cujas. 1970.
(3)ι’1μπεριαλιοτικό καί ἀντιδραστικό κατασκεύασμα» θέλουν 0i μέν τήν

EOK-«5107097402017 τῆς δημοκρατίας καί τῆς καινωνικῆς προόδου»τὴ θέλσυν
σιἄλλοι. Κι ἄν ἧτανκαί τά δύα,(4), Θὶ Μάρξ καί ”Ενγκελς ἦταν ὑπέρ τῆς γερμανικῆς ένότητας, ἀκόμα κι ἄν
ἦταν νά πραγματοποιηθεῖ ἀπό συντηρητικές κι ἀντιδραστικές δυνάμεις. Βλ.
Mikiox Molnar: Marx. Engels ει (a Poiin'que Internationale. Gailimara'. Coliebtion «141555». 1975.
(5) Αύτή, κατά τή γνώμη μας, εἶναι ἡ κύρια ἰδέα τσῦ ὅιὸλίσυ τῶν Β. Jammonl, D. Lenégre, M. Roccard: «Ἡ Κοινή Ἀγαρά ἐναντίον τῆς Εὐρώπης»,
πού κυκλσφόρησε πρόσφατα στά ἑλληνικά ἀπό τίς ἐκδόσεις «Νέα Σύναρα».
Γιά τήν ἄποψη τῆς ἀγγλικῆς ἀριστερᾶς ὑπέρ τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης, ἀκόμα
καί με’ τή μορφή τῆς ΕΘΚ, ὄλ. Tom Nairn: The Left Against Europe? Εἰδικό
τεῦχος(Νο 75) τῆς New Left Revieu.
(6) "071010; ἀσχολεῖται με’ τήν οἰκονομική ἱστορία τῆς χώρας μας, ὄχι μόνο
πρίν ἀλλά καί μετά τό 20 Παγκόσμια Πόλεμο, ἐντυπωσιάζεται ἀπό τήν ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης τῶν κυρίαρχων τάξεων στίς δυνατότητες αὐτόναμης
ἀνάπτυξης τῆς χώρας, ἀπό τήν ἀποφυγή τους νά προὸοῦνε σε’ παραγωγικές
ἐπενδύσεις καί ν’ ἀναλάὸουν κινδύνους σάν σαυμπετεριαναί ἐπιχειρηματίες,
ἀπό τήν ἀδυναμία τοῦ ἀστικοῦ κράτους νά προγραμματίσει τήν ἀνά-πτυξη.
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(7) Χωρίς νά πάρω μέρος στῆ συζήτηση, δημοσίευσα 0177««Νέα Οἰκονομία»,
τό Σεπτὲμὸρισ 1961, ἕνα ἄρθρα μέ τίτλο« Ἡ σύνδεσις μέ τήν Κοινή Ἀγορά

ὑπό τό φῶς τῆς οἰκονομικῆς θεωρίας καί ἱστορίας», πού δέν εἶναι παρά μιά
ἑτυμηγορία ὑπέρ τοῦ αὐτόνομου πρότυπσυ οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, 745’ κριΕ.Ο.Κ.
τική τοῦ οἰκονομικοῦ φιλελευθερισμοῦ τῆς νεο-κλασικῆς θεωρίας.
Γαλλία

495.791

199.269

1.316.362

338.554

Βέλγ.-Λουξ.

354.469

17.489

684.005

57.060

Ὀλλανδῑα
Δυτ. Γερμ.

177.515
957.966

(8) Βλ. τήν ἔρευνα τῆς «Νέας Θίκονομιάς».· «Αἱ πραοπτικαί τῆς έλληνικῆς
οἰκονομίας μετά τήν σύνδεσιν», στό τεῦχος Ἰανουαρίσυ 1963, καί «Καινή
Ἀγορά καίσίκανομική ἀνάπτυξις τῆς Ἑλλάδος», στό τεῦχος Μαΐου 1965.

76.946
918.239
155.525
867.911 3.858.535 1.262.057

Ἰταλία
1.195.276
309.696 1.387.138
226.732
Σύν. τῶνθ 3.181.039 1.471.311 8.164.279 2.039.92844.849.29520.352.204
M. Βρετανία 770.806
395.807 2.272.878
522.414
“Ιρλανδία
............
12.246
21.545
Δανίσ
56.209
20.880
146.301
13.830
Σὺν. Τῶν 3-

827.015

416.687 2.431.425

557.789 6.641.953 3.177.445

Σύν. τῶν 9 4.008.054 1.887951810595705 2.597.71751.491.24823.529.649
Βορ. Μεσόγ.
Γαλλία
495.791
199.269 1.316.362
338.554 7.771.294 2.836.902
Ἰταλία
1.195.276
309.696 1.387.138
226.732 9.378.560 4.063.690
Γιουγκοσλ.
Ἰσπανία

154.423
37.537

Τουρκία
210.236
Σύναλο
2.093.263
N01. Μεσόγ.
Συρία

668

118.709
6.844

588.816
106.509

360.651
53.002

1.419.089 1.766.649
1.230.205
471.813

78.363
40.664
26.909
604.339
496.227
712.881 3.439.485 1.005.84820.403.487 9.635.281
.
16.183

2.614

4.248 1.416.208

918.816

Λίθανος
Ἰσραήλ
Αἴγυπτος
Λιθύη
Μαρόκα

4.173
40.412
6.202
13.109
19.819
98.984
8.817
3.934
............

3.578
97.531
94.915
3.783
28.188

27.640
819.859
67.241
283.001
61.913
56.264
24.725 1.930.445
3.172
186.018

609.079
116.463
383.050
611.892
25.845

Tuvnoia

30.915

3.647

142.817

2.596

362.848

169.291

”Αλγερία
............
10.191
5.629
123.355
131.999
Κύπρος
8.963
19.906
2.896
62.253
100.928
750.357
Σύναλο
79.557
196.177
386.513
259.417 5.278.926 3.716.832
Η.Π.Α.
1.146.271
406.479 2.431.220
970.903 8.546.436 2.757.379
Πηγῆ.’ ΕΣΥΕ «Ἐξωτερικόν “Εμπόριον τῆς Ἑλλάδος» για τα ἐτη 1953 καί
1961 καί «Μηνιαῖον Δελτίον Στατιστικῆς “Εξωτερικοῡ “Εμπαρίου», Δεκ. 1973.

B56010. χάρη στῆ σύνδεση. oi ἐλληνικές έξσγωγές πρός τήν
EOK (1100 ἀντιπροσώπευσν συνολικά O. 31% των συνολικῶν εἰσ,αγωγῶν τῆς EOK 10 1962 Kai Ο, 43007 τό 1972). ἀναπτύχθηκαν μέ

ταχύτερα ρυθμό ἀπ’ 000 oi ἐξαγωγές τοῦ συνόλου τῶν καλουμένων ύπσναπτύκτων χωρῶν. Ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει πολλά πραγματσ γιά τῆν ἀναπτυξη τῆς έλληνικῆς οἰκονομίας. Ἠ σύνδεση δέν
ῆταν ὴ «θύελλα», 0 «όδοστρωτῆρσς», ἀ λ’λά οϋτε καί θοῆθησε σημαντίκά (αν καί δέν λειτούργησε κανονικά) τήν ἀναπτυξη τῆς έλληνικῆς οἰκονομίας.

ΣΤΟ EI'IOMENO: TO B' ΜΕΡΟΣ

(9) Αὐταί πού ἐπικαλοῦνται σήμερα τόν Τριάντη, ἰσχυρίζονται, ἀντίθετα,
ὅτι ἡ Ἑλλάδα μέ τήν ἔνταξη θά κατακλυοτεῖ ἀπό τό ξένα κεφάλαια]
(10) Γράφει ἔται στό 10 ἄρθρα του δ Ἰω. Πεσμαζόγλου,· «Πρέπει ὅμως νά
παρατηρηθῆ εὐθύς ἀμέσως ὅτι αι’ εἰς τήν σχολιαζομένην ἐργασίαν ἀπόψεις,
διατυπούμεναι τέσσαρα ἔτη μετά τήν συνομαλόγησιν τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως καί περίπου τρία ἔτη μετά τήν ἔναρξιν τῆς ἐφαρμογῆς της, δέν εἶναι
[διαιτέρως ἐπίκαιρα... Ἡ ἄπαψις ὅτι δέν δυνάμεθα νά ἀξιοποιήσωμεν τάς
ὠφελείας ἐκ τῆς Συμφωνίας με’ τήν Κοινότητα καί ὅτι δδηγούμεθα εἰς ἀδιέξοδον, εἶναι τουλάχιοτον άθεμελίωτσς, καί προόαλλομένη εἰς τό ἐξωτερικόν,
δέν ἀποτελεῖ ὑπηρεσίαν πρός τήν Ἑλλάδα». Στό 3o τσυ ἄρθρα κατάληγε ὠς
ἑξῆς· «Θά πρέπει ἴσως νά ἀπαφεύγεται ἡ ἄμεσσς ἤ ἔμμεοος δημιουργία ἐντυπώσεων καί τροφοδότησης ψιθύρων π.χ. περί τοῦ ὅτι δῆθεν ἐξ ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν προκύπτει ὅτι εἶναι ματαία ἡ προσπάθεια ἀναπτύξεως τῆς
Ἑλλάδος’εντός τῆς Καινότητσς. Ταιαύταυ εἴδους ἀνεύθυναι ψίθυροι ἐνσπειρουν ἀμφιὸσλίας εἰς τό ἐσωτερικόν καί τό ἐξωτερικόν.. Ἰδού με’ ποιά δημοκρατικότητα, εὐρύτητα καί ἀντικειμενικατητα ἔγινε ἡ ἔρευνα των ὑπέρ καί
τῶν κατά τῆς σύνδεσήςμαςμέ τήν ΕΘΚ]
(II) Σέ προηγούμενα ἄρθρα τσυ στήΝεάἸ Οἰκονομία» τοῦ Νοεμὸρίσυ 1962
ἔγραφε ὅτι; «Ἐν πρώτοις ὑπάρχουν ἔνταναι 065604011715; ὅσον ἀφσρᾱ τῆν
όλοκλήρωσιν τῆς Συμφωνίας τῆς Ρώμης, ἤτοι τήν ὁλοσχερῆ ἐξάλειψιν τῶν
δασμῶν μεταξύ τῶν ἔξ καί τήν καθιέρωσιν κοινοῦ ἐξωτερικοῦ δασμολογίαυ,
ὡς ἀρχικῶς προεθλέφθη. Δεύτερον.... Τρίτον, κατέστη ’σαφές πλέον ὅτι ἡ
ἀπελευθέρωσις τοῦ ἐμπορίου ἐντός τῆς ΕΘΚ ἧ οἱασδήπστε ἄλλης οἰκονομικῆς ἑνώσεως δημιουργεῖ συνθήκας προοτατευτισμοῦ διά τάς συμμετεχούσας
χώρας... Αἰ δυνάμεις αἱ ὁποῖαι προσδιορίζουν τάς ἐξελίξεις τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς κοινωνίας τοῦ ἐλευθέρου κόσμου ἐργάζονται πρός τήν κατεύθυνσιν
μερικῆς μέν μειώσεως τῶν τελωνειακῶν δασμῶν ἀλλά δι’ δ’λας τάς χώρας τοῦ
ἐλευθέρου κόσμου. Ἀκρογωνιαῖον λίθον τῆς προσπαθείας αὐτῆς ἀποτελεῖ ἡ
νέα Trade Expansion Acr(l962)1013 Πραέδρου Κέννεντυ».
(12) A710 τό οημαντικό ἄρθρα ταῦ Σ. Καράγιωργα γιά 11’t;«0iK0vo741K5';
συνεπειες τῆς στρατιωτικῆς δικτατορίας» στό ὑπ’ ἀριθ. 1 τεῦχος τοῦ«”Αντί»,
μέχρι τό ενδιαφέρον ἄρθρα τοῦ Α. Μανιτάκη<<(Ἐθνικῆ ἀστική τάξη καί ἐξ·
αρτημένηέκὸιομηχάνιοη»»σιτί’υπ ’ἀριθ. 59τεῦχας.
(13) Βλ. γιά τά πρσόλήματα τῆς έλληνικῆς γεωργίας τήν εἰσήγηση τοῦ Ἀθ.
Κανελλόπουλου «Ἡ Ἑλληνική Γεωργία πρό τῶν πυλῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητσς», στῆ «Συναντηση τῶν Ἀθηνῶν» στό Χίλτον στίς I —
2 Δεκ. 1975, καί τό ἄρθρα τοῦ Κ.·Δραγώνα « Ἐπιτεύγματα καί ἀδυναμίαι τῆς
έλληνικῆς γεωργίας», στή «Ναυτεμπσρική» τῆς 171776. Στό ἴδια αὐτό φύλλα
ὄλ. καίτά ἄρθρα τῶν A. Πεπελάση καίΣ. Πάναυ.
(14) Στόν «Οἰκονομικό Ταχυδρόμσ» τῆς579774.
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Μόλις Κυκλοφόρησε

Q ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟ
εἰναι ἕτοιμος

Προστέθηκε στούς ἄλλους τέσσερις καί
περιλαμόόινει τά τεύχη 49 ἕως καί 6] (δ’
ἑξάμηνο τοῦ 1976). Διατίθεται ἀπό τόι
γραφεῖα μοις μέ 300 ὃρχ.

“-,

Οἱ τόμοι τοῦ «ΑΝΤΙ», πανόδετοι, μέ πλήρη
πίνακα περιεχομένων προσφέρονται γιόι τή
μελέτη;
Ο τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου, μέ ἀναλυτικές καί
ἀπσκαλυπτικές ἔρευνες
O τῆς σύγχρονης ἱστορίας μοις καί τῆς Ἀ ντίστασης
Ο τῆς οἰκονομίας, τῆς παιδείας τῆς καινωνικῆς ζωῆς
Ο τῆς διεθνοῦς ἐπικαιρότητιις

ΓΡΑΦΑΙ17E ΛΤΙΕξ(ΝΩΝ
_--_ z. KOYNAOYPAKH
” ’
εινιινι. ΜπεΝΑκΗ
κΑι HETZOBOY 12'
THA. 3622 383

Ο τῶν προὸλημόιτωι ἰδεολογιας και τῆς πνευματικῆς

ζωῆς

ὃάλεια

“Ανσπσρσγωγη εγχρώμων
και ασπρόμαυρων ὲντύπων ὸφσετ.

ΤΣΑΚΙΩΦ 5

TqA.3S37490
ΒΙΒΛΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

«κόιτι όιλλο» ,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΚΑΡΤ

ΠΟΣΤΑΛ - ΑΦΙΣΣΕΣ

Ξ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ EPFAZI@

ντύσιμό
σοις
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“Ο Γιάννης Ρίτσος τιμήθηκε πρόσφατα μέ τό δρα6εῐο Λένιν για τήν Εἰρήνη. Δυό ἄλλοι Ἕλληνες, ὁ
Κώστας Βαρναλης καί ὁ Μανώλης Γλέζος, εἶχαν τιμηθεῖ παλιότερα μέ τήν ἴδια διάκριση.Ἡ ὑψηλή αναγνώριση πού ἓγινε στόν ποιητή ἔρχεται νά σφραγίσει
“ένα μεγαλόπνοο ποιητικά ἔργα καί μια ζωή ἀφιερωμένη μέ πάθος στό ὅραμα ἑνός κόσμου ἀδελφικοῦ.
Ἱ-Ι ἀνακοίνωση τῆς ἀπονομής τοῦ όραόείου ἔγινε
στόν ποιητή τήν παραμονή τῆς Πρωτομαγιᾶς - ἕνα
χρόνανωρίτερα, τήν ἴδια μέρα, ἕνας ἄλλος ἀγωνιστής,
ὁ Ἀλέξανδρος Παναγούλης, σκοτώνονταν κάτω ἀπό
συνθῆκες σκοτεινές. ‘O Ρίτσος ἔγραψε τότε τό «Μικρό
ἡρῶο για τόν Ἀλέκο» (ἀπόσπασμα ἀπ’ τήν ἀνέκδοτη
συλλογή «Ἑξαδακτυλος»), πού ὁλόκληρα παρουσιαζομε στό περιοδικό μας. Δημοσιεύομε ἐπίσης, μέ τήν
εὐκαιρία τῆς 6ρά6ευσης τοῦ Γ. Ρίτσου, μιόι μελέτη τοῦ
Γιώργου Βελουδή πού ἀνιχνεύει τίς ἀπηχήσεις τοῦ
δημοτικοῦ τραγουδιοῦ στήν ποίηση τοῦ Ρίτσου.

Μικρό Ἡρῶο γιόι τόν Ἀλέκο ἀπό τόν Γιάννη Ρίτσο
Πρωτομαγιά καλέ μου

πρωτολεὸέντη μου
μᾶς ὅρῆκι· λιιίῗιιηιένσυς
στό φαρδιῗ· φτερό
fix χιόνια χιόνια χιόνια

καί πίσω
ἀπ’ τό γυάλινο φέρετρο
ὁ λαός.

·ἶὶ-

λσυλσὺδια ποῦγιναν

πῶς αναλάμψαν νύχτα
κι ἀγερσμάδησαν.
Κ άνω νά πῶ φεγγάρι
νά πῶ ὅουνό
τό στόμα αἷμα γεμίζει
καί δαφνσκάρὸουνσ
ροῦχσ δέ μσῐῗχει μείνει
να σκεπαστῶ

κατάσαρκα φοράω
τόκό - τό κόκκινο.
Πῶς πάει μαζί τό κάλλος

μέ τῆν ἀντρειά
πῶς σμίγσιινε τά χέρια
ἔρως καί θάνατος
να κρύψω μὲς στα θάμνα
τῆ ζώ - τῆ ζώνη σου
αὐγή καί θᾶὅγει ὁ γῆλιος
κ’ ἡ πληγή πληγή.
Ἂράχωὸα, Ι. V.76

andoapr.
χρόνια σωπάσαμε πάλι σι(υπῆ,·
πάλι κλειστά,·

καί τό ποίημα
νύχια στόν τσῖχσ.

ὕ
Στό μπόι σου
ὀ φιινοστάτης
τό κιιπαρίσσι
τό ὅσιινό
I} μικρότερη χλόη
κ’ ῆ σιωπή μσς.

ﬂ”Θταν τ’ ὄνειρα

Ἔχουν κ’ οἱ πέτρες
δτύτερη τρίτη φωνή
ῆ πολιτεία φωτιά
σκάλες λαμπιόνια
μιά σφιγμένη γροθιά
ἄντικρυ στό θάνατο.

’ΠΜεγάλα στεφάνια
σημαῖες πλακάτ ἀπ’ τῆν ἄλλη πόρτα
μπῆκε ὁ τιμώμενος
κοίταξε τόν νεκρά του τόν γνώρισε ἄραγε,”

'11-

gut/753;“: ἐξαίσια περιὸλήθηκε
τό σκοινί τῆς κρεμάλας του.

ὕ·
Σπασμένο γόνατα τοῦ ἀγάλματος

μυθίκῆ μαρτυρία

ὕ

στ’ ἀμπέλια φώναζαν κόκκινο
ἡ Νιόὸη· ἡ Μαρία ὁ Ἀλέξανδροςστήν πιό ὄαθειά πρασινάδα
ὅρῆκες τ’ αύγά τσῦ άητοῦ.

Μήν τούς φοόᾱσαι
στό φόόο σου ποντάρουν

τό κόκκαλο εἶναι ἄσπρο
ἡ πόρτα μαύρη
μαζίμέ τή γροθιά σου
, σφίγγεται ὁ ἥλιος.

ct
Ἀνακατέψαμε
στάχτη κι ἁλάτι
μνημανέψαμε τούς νεκρούς
φάγαμε τό ψωμί μσς
ὡραῖοι - χτενιστήκαμε
νέοι - γιατί θυμόμαστε.

£1Πῶς χτυπάει
μαχαίρι στό μαχαίρι,
πέτρα στῆν πέτρα
ἡ σπίθα αὐτή

σοῦ φωτίζει τά χέρια
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νά ὑπάρχεις μαζί μας.
Μέ σφυρί τόσπασαν
ὄχι μέ γροθιά
μαζεύωετά γυαλιά
ἐξετάζω τό αἷμα
σφίγγω τῆ ζώνη μου
γιά τήν ἀλήθεια.

'11ἸἸ δόξα ἀντίόαρσ
ἡ δόξα ἕνα φτερό
πετᾶς μονόπλιιιρα
σέ σημαδεύσιιν πέφτεις
τροποῖς τό χῶμα ὅγαίνεις
ἀπ’ τ’ ἄλλο μέρος γυμνός.

ὕ
”Ηθιλι ναναι παρών
γι’ αιίτό
κάθε με’ρα
ἰδίως τή νύχτα
μ’ ἕνα φύλλα ἤ μ’ ἕνα ἄστρα
συναναστρέφεται τούς νεκρούς.

γίνεται πράξη

κ’ ἡ πραξη σημαία

Δέν ἀναίγουμε σήμερα
δέ δσυλεύαυμε
γιορτή ἔχουμε
ξόδι έχουμε
κόκκινα πουκάμισα
κόκκινα γαρύφαλλα.
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Θέλει ν’ ἁπλσποιήσει τό χρόνο
κοιτάει ἀπ’ τό παράθυρο

τό ὅουνό εἶναι κοντα

ζῖ·

τό γαλάζιο εἶναι χέρι νά πεῖ φῶς
θάναι ψέματα,·

Πολιτεία φωτιά
πολιτεία χαλκός
πολιτεία σημαία
ἡ σκάλα ιι φανοστάτης
τό φωτισμένο πεζαδρόμια
κι ὁ Ἀλέξανδρος.

ὕ·
Κρατημένα χαλινάρια
σι’δερο στά δόντια
ἅλμα ὁλόρθο
πάνω ἀπ’ τόν τελευταῖα ’τοῖχσ τ’ ἄνθινα στεφάνι
σσύπεσε ἀπ’ τά μαλλιά.

ὕ
Μῆν τό ξεχνὰς

εἰναι κι ὁ νόμος τοῦ ἄλλου
κ’ ἡ ζυγαριά τοῦ φαρμακείου
τό δίκαια ἀμφίὸσλσ
μονάχα οἱ σκοτωμένοι
μιλοῦν σωστά.

ὕ·
Ἡ μαυροφόρα ἡ ἄπεπλος
με’ τούς πολλούς θανάτους
μέ τήν ἀδιάκαπη γέννηση
τὸνα της χέρι ὑπσμονῆ
τ’ ἄλλο γροθιά
ἡ Παναγιά τῶν θουρίων.

ὕ
Ἀπείθεια στό θάνατο
τιμωρια
ἀπείθεια στή ζωῆ

,
Ἀθήνα, Κάλαμσς,6-22. v.76
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Τό
δημοτικά
τραγοόδι
στῆν ποίηση
τοῦ Ρίτσου
Τοῦ Γιώργου Βελαυδῆ

Οἱ ἀπαιτήσειςπού θέτει σήμερα ἡ γραμματολσγική ἐπιστήμη
στό λειτουργό της εἶναι τόσα προχωρημένες, ὥστε ἕνας ὁμολογημένα συμ6ατικάς τίτλος μιᾶς ἀναλυτικῆς ἐργασίας, ὅπως
αὐτή πού ἐπιχειρεῖται μέ τό σημείωμα αὑτό, τότε μόνο μπορεῖ
να δικαιωθεῖ, ὅταν ὁδηγεῖ τελικα πέρ’ ἀπ’ τῆ μηχανική διαπίστωση ἁπλῶν λογοτεχνικῶν «ἐπιδρασεων».
Ὁπωσδήπστε ἡ προκαταδολική δικαιολόγηση μιᾶς τέτοιας
αναδίφησης στηρίζεται ακριόῶς στό φαινομενικα ἄκαιρα κι
ἐπιφανειακα παρωχημένο τοῦ ἀντικειμένου της; τήν ἐπιόίωση
παραδσσιακῶν τρόπων στό ἐργο ἑνός αναντίρρητα μοντὲρνου
ποιητῆ. Ἡ ἀναδρομική παρακολούθηση τῆς παρουσίας τοῦ
δημοτικοῦ τραγουδιοῦ στό ἐ’ργσ τοῦ Ρίτσου δέν μπορεῖ — σύμφωνα μέ τα σημερινα ἐργογραφικα του δεδομένα - να προωθηθεῖ πέρ απ τα 1936(1 ); Τό πρώτα ἔργα του. στό ὁποῖα τό
δημοτικό τραγσύδι εἰσόαλλει - καί μάλιστα ἀπότομα κι ὁλοκληρωτικα -, ειναι 6 « Επιτόιφιος», πού ἀποτελεῖ ἀπ’ τήν
αποψη τῆς ἐξέλιξης τσῦ ποιητῆ του ταυτόχρονα τό πρῶτα ὁροθέσιο τοῦ ἔργου του καί τήν πρώτη 6αθμίδα τῆς ὡριμότητας
του.(3) Τό γεγονός ὅτι ἡ παρουσία τοῦ δημοτικοῦ τραγσυδιοῦ
στόν «Ἐπιταφιο» ἔχει γενικα - δυστυχῶς ὅμως μόνα ἀποφαντικα ἤ ἀξιωματικὰ - δμολογηθεῖ ἀπ τούς ποικιλότερους μελετητές του (3) δέν πρέπει ν αναχαιτίσει ἀλλ ἀντίθετα να ὑπομοχλεύσει τό αναλυτικό μας ἐγχείρημα. Για τό λόγο αὐτό ακρι6ῶς ἡ μελετη αὐτή θα προσπαθήσει να εἶναι τουλαχιστον ὡς
πρός τόν « Ἐπιταφιο» ἐξαντλητική;
A. Μετρική. Ἠ χρήση τοῦ δεκαπεγτασὺλλαδου στόν «Ἐπιταφιο», ἔστω καί τόσα δλοκληρωτική, δέν θα μποροῦσε αὐτή
καθ’ ἑαυτῆν να πιστοποιήσει μιαν εἰδική σχέσῃ τοῦ ποιήματος
αὑτοῦ με τό δημοτικά τραγούδι. Παρ’ ὅλ’ αὐτα 6 δεκαπεντασὺλλαὸος τοῦ « Ἐπιταφιου» διαφερει οὐσιαστικά ἀπ’ τό δεκαπεντασύλλαόο ὅπως τόν εἰχε χρησιμοποιήσει πρωτύτερα 6 Ρίτσος σέ αρκετα ποιήματα των «Τρακτέρ» καί τῶν «Πυραμίδων>>ῑ σ· αντίθεση μέ τόν τελευταῖα αύτό παρουσιόιζει μερικά
6ασικα γνωρίσματα τοῦ δημοτικοῦ δεκαπεντασύλλαδοψθ)
α) ὑποχρεωτικό τσνισμό στῆ 14η συλλαόῆ
6) ὑποχρεωτικὴ τομῆ μετα τήν 8η συλλαὸή·
γ) ἀποφυγή τοῦ διασκελισμοῦ καί

ὸ) τήρηση τῆς «ἀρχῆς τῆς Mommas»Enαι αξιοσημείωτο ὅτι 6 Ρίτσσς α’ ἀντίθεση λ.χ. μέ τό Σεφέρη καί τόν Γκατσο πού χρησιμσπσίησαν συστηματικα τό δεκαπεντασύλλαόο για τελευταία φορά 6 πρῶτοςῸτόν «Ἐρωτικό
λόγο», 6 δεύτερος στήν «Ἀμοργό»,(5) θα ἐπανέλθει σέ μιαν ἐξ·
ι’σου συστηματικῆ χρήση τοῦ δημοτικοῦ δεκαπεντασύλλαόου σέ
28-

δυό ποιήματα τῆς δψιμης περιόδου του τα «Δεκαοχτώ λιανοτραγουδα τῆς πικρής πατρίδας» (1968- 1973) καί τόν « ’Υμνο

καί θρήνο για τήν Κύπρο» (I974).

'

B. Σχήματα.(0)
- α) Ἐπαναληψη τοῦ νοήματος τοῦ πρώτου ἡμιστίχισυ στό
δεύτερσῑ
Γιέ μου, ποιά Μοῖρα σ’ τό ’γραφε καί ποια μοῦ τό ’χε γράψει (IV, 1α)
Μέρα Μαγιοῦ μοῦ μίσεψες, μέρα Μαγιοῦ σε’ χάνω (VI, 1α)
Κάθε φορά πού ὁρμήνειιε. κάθε φορά πού ε’μίλει (IX. 46')

6) Ἐπαναληψη τοῦ νοήματος μ’ «αντίθετες» ἐννοιες;
Σάν τό λιοντάρι δυνατός κ’ ἥμερος σάν πιτσούνι“(ΧΙΙΙ, 2a)
Κόσμος περνᾱ καί με’ σκσυντᾶ, στρατός καί μέ πατάει (XVII. 2a)

γ) Ἐπαναληψη μὲ συμπλήρωση τοῦ νοήματος τοῦ πρώτου
ἡμιστίχισυ στό δεύτερος
Γιέ μου, σπλάχνσ τῶν σπλάχνων μου, καρδούλα τῆς καρδιᾱς μου
(I, Ia)

K' ἐγώ ἡ φτωχιά κ’ ἡ ἀνέμελη, κ’ ἐγώ ἡ τρελῆ κ’ ῆ σκύλα (IV, 5a)
Κι’ οὐδέ κακόὸαλα στιγμή κι’ οὐδ’ ἔτρεξα ξοπίσω (IV, 7a)
Χωρίς πουλάκι τό κλαυόί, χωρίς νεράκι ἡ κρήνη (VIII. 16)
Ταύτη τῆ γριά τήν ἀμοιρη, τή γριά τῆ διακονιάρα (XII, 2a)
Πού τά φτερά τους δίπλωσαν καί πιά δέ φτεραυγᾱνε (XVI, όα)
Βασίλεψες, ἀστέρι μου, ὅασίλεψε ὅλη ἡ πλάση (XVII, Ia)
Νά ’χα τ’ ἀθάνατα νερό, ψυχή καινούργια νά ’χα (ΧΙΧ, Ia) '
Δές, πλάγι μας περνοῦν πολλοί, περνοῦν καόαλλαραῖοι (ΧΧ, 2ο).

δ) Ἐπαναληψη μέ συμπλήρωση τοῦ νοήματος στό δεύτερα
στιχο;
Θά κορτεραει τό κρύο νερό τό δρασερό σου στόμα,
θα καρτεράει τά χνῶτα σου τό ἀσὸεστωμένο δῶμα (V,-3a-6)
Κι’ ὅλα τά πλούτια σου, γλυκέ, στόν κόσμο ἐχάριζές τα
κι” ὅλα τά χάρισες, κ’ ἐμέ μ’ ἀφῆκες δίχως ζέστα (VIII, όα-ὅ)
Ἐμεῑς ταγίζσυμε τή ζωή στό χέρι.’ περιστέρι,
κι ε’μεῖς οὔτ’ ἕνα ψίχουλο δέν έχουμε στό χέρι (ΙΧ, 5α-6)

Γ. Παρομαιώσεις.(7) Στίς παρομοιώσεις τοῦ νεκροῦ μέ ὁρισμένα φυτά, ζῶα κι ἄλλα ἀντικείμενα 6 Ρίτσσς ακολουθεῖ γενικα τ’ ἀντίστοιχα στοιχεῖα παρομσίωσης τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ. Ἔτσι λ.χ. τό νεκρό παλληκαρι παρσμοιαζεται μέ κυπαρίσσι (ΙΙ, 16Ξ PéIeroulos, σ. 33), μέ κρίνα (XVI,5(1 =_
Pétropoulos, ο. 39 - ὅπου ὅμως τό παρομοιαζόμενο πρόσωπα
εἶναι κορίτσι), μὲ πουλί (XVIII. 7α XIX 9α· ΧΧ, 96Ξ

Pétropoulos, 0. 55), μέ πλατανι (Χ, 5α = Pétropoulos, 0. 36) ἤ
μέ ἀστέρι (XVII, 1a = Pétropoulos, σ. 18- 19).

καίλέαν καίλεάνκι’ἀπ’τάῖιμδια’Ι
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Δ. Γλωσσα. Σ ἀντίθεση μέ τή γλωσσα των πρώτων του ποιητικῶν συλλογῶν καθώς καί τή γλώσσα τοῦ ὡριμότερου ἔργου
του, πού ἔχει τα 6ασικα χαρακτηριστικὰ τῆς ἀθηναῖκῆς κοινῆς
- καθημερινό «δημοσιογραφικό» λεξιλόγιο μ’ ἀποφυγή τῶν
σπανιων, διαλεκτικῶν τύπων καί τῶν «ποιητικῶν» συνθέτων —
ἡ γλῶσσα τοῦ «Ἐπιταφιου» εἶναι καταφανερα μπολιασμένη μέ
τό τυπικό λεξιλόγιο τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ. Στό δημοτικά
τραγούδι ἐ’χσυν τήν πηγή τους λέξεις - <<γλῶτται)>(3) ὅπως
στρατα (Ι, 6α), δόλια (IV. 70), ξόμπλι (XII, 20), ξόδι (XVIII,
5a), ἐκφράσεις ὅπως χρυσαφένιο χτένι (XI, 56), τό φρύδι χε-

(Ἐπιτά 1εὲιῖι V, 6α-6)
Ν”οἰκούει καί τούς σ υ ν τ ρ ό φ 016;. ου, πού λ ε’ ἷό”εα μόλα
r στεσινὲσί25, ἀρ. 358)
ν’ ἀκουει και τους συντροφους του ,
τό ἔγια μόλ a
(Ἰωάννου, ἀρ. 248)
ς) Καί τώρα ε’σὸήστης κ ἔσὸησε τό φέγγοςκ ἡ φωτιά

μας
(Ἐπιτάφιος, VI, 86)
Εἶχα ’να φ ῶ ς πού μοῦ ’φ ε γ γ ε ἀπ’ τό πουρνό ὥς τό 6ράδυ,
τώρα τό ἔχασα κι αὐτό κ’ ἔμεινα στό σκατάδι
(ᾼςύντεκε, άρ. 168)

ζ) Ἥ σ ο υ ν κ α λ ό ς κ’ ἤσουν γλυκός κ’ εἶχες τίς χάρες ὅλες
λιδόνι (XIII, Ia). τοῦ πελαγου τό 6υθό (XV, 66), τ’ ἀθάνατα
η

νερό (ΧΙΧ. 1α) καί σύνθετα ὅπως γαῖ’τανόφρυδο, κοντυλογραμμένο (ΙΙΙ, 2α), μοσκομύριστο (ΙΙΙ, 4α), μαρμαραγλυμμένη
(V, 26), μυριοζωγραφισμένο (ΧΧ, 36) κ.ὄι.
Ε. Τόπαι τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ στάν «Ἐπιτάφιο».(9)
Σωστα ἔχει διαπιστωθεῖ ἀπ’ τούς μελετητές του ἡ ἰδιαίτερη
σχέση τοῦ «Ἐπιταφισυ» μ’ Eva όρισμένο εἶδος δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, τό μοιρολόι. Στό ἴδια τό κείμενο τοῦ «Ἐπιταφισυ»
6ρίσκονται ταυλαχιστσν δυό συγκεκριμένες αναφορές στό δημοτικό μοιρολόι;
Πότε τίς χάρες σου, μιά-μιά, τίς παίζω κομπολόι,
πότε ξανά, λυγμό-λυγμό, τίς δένω μ 0 7 ρ 0 λ ό ι . (VIII, 86)
Καί κάθεται καίμ ύ ρ ε τ α ι οτή ματωμένη ρούγα. (XII, 3a)

Ἀλλά κ’ οἱ ἐκφράσεις «κοιμᾶται τό μωρό μου (VII, 66),
«Παιδί μου ἐσύ, κοιμήσου» (XVII, 8α) καί «κοιμήσου ἐσύ,
πουλί μου» (ΧΧ, 96) καθώς κ’ ἡ ἐκφραση «καί τώρα πού μοῦ
μίσεψες» (XIV, 66) παραπέμπουν εἰδικα στό ’μοιρολόμ στό
ὁποῖα χρησιμοποισῦνται κανονικα, ασχετ’ ἀπ’ τό γεγονός ὅτι
ἐ’χουν ἴσως τήν ἀρχή τους στα νανουρίσματα ἤ στα τραγούδια
τῆς ξενιτειας. ”Αλλωστε ἡ συγγένεια τῶν τελευταίων μέ τά μαιρολόγια ὑπογραμμίζετοιι κι ἀπ’ τήν κοινή χρήση τῆς ἐννοιας
τοῦ μισεμοῦ καί για τό ξεπατρισμα καί για τό θάνατο.
Ἐπιπλέον ἡ χρήση τῆς καθαρά δημοτικῆς «στροφῆς», τοῦ
ὁμοισκατάληκτου δεκαπεντασύλλαὸου διστίχου, στόν «Ἐπιταφισ» πρέπει να συσχετιστεῖ ὄχι μέ τό λαϊκό δίστιχο ἐν γένει,
ἀλλα μέ τό ὁμοιοκαταληχτο δίστιχο μοιρολόι εἰδικα, τοῦ
ὁποίου ὑπάρχουν ἀρκετά δείγματα.(“0) Ἡ εἰδική αὐτή σχέση
ἐνισχύεται ἀπ’ τό γεγονός ὅτι 6 Ρίτσσς θα ξαναχρησιμοπσιήσει
τή δίστιχη αὐτή «στροφή» μόνο 0E μιαν ἀνάλογη περίπτωση
«μοιρολογιοῦ», τόν « Ὕμνο καί θρήνο για τήν Κύπρο» (1974).
Ετσι εἰναι αύτονόητο ὅτι οἱ τόποι τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ πού συναντᾶμε στόν « Ἐπιταφιο» προέρχονται, μ’ ἐλαχιστες ἐξαιρέσεις, ἀπό μσιρολόγια;

(Ἐπιτάφιος, 1711, 1α)

’Ἡ σ ο υ ν κ α λ 77, ἀπ’ τίς καλές κι’ ἀπό τίς διαλεγμένες
(Πετρόπουλος, Β’, σ. 232, ἀρ. 37)

η) Σιωπή· σιωπή· κουράστηκε, κ 0 L μ ᾱ τ α ι τό μωρό μου
(Ἐπιτάφιος, VII, 66)
σοῦ πῆρα τό ντσυφέκι σου· κ ο ι μ ή σ ο υ έσύ, πουλί μου
(Ἐπιτάφιος, XX, 96)
κ o ιμ ο ῡ ν τ α ι οἱ νιές σά λεμονιές κ’ οἱ νιοί σάν κυπαρίσσια
(Πασαγιάννης, ἀρ. 62)

θ) Δῶστε μου, ἀ ῖ 10I, νύχια, φτερ ά γιά νάν τούς κυνηγήσω
(Ἐπιτάφιος, VII, 80)

Πάρε με, ἀϊτέ, στά ν ύ χ ι α σου, πετρίτη, στά φ τ ε ρ ά σου
(Πασαγιάννης, ἀρ. 87)
7) Ποῦπέταξε τ’ ἀγόριμαυ, Ποῦ πῆγε,· Ποῦ μ’ ἀφήνει,·
Χωρίς πουλάκι τό κλου6ί, χωρις νεράκι 77
“t'

κρήνη.

(Ἐπιτάφιος, VIII, 1α-6)
Π ο ῦ π ᾶ ς , ἀσήμι, νά σαπεῖς, μάλαμα νά ρουγιάσεις,·
Π o ῦ π ᾶ ς , παλληκαράκι μου, νά φυλλαχορταριάσεις,·
(Ἰωάννου, ἀρ. 362)
“Ὠρα καλή, π 0 υ λά κ ι μ ο υ , καί μένα ποῦ μ’ ἀφήνεις,·
(Ἰωάννου, ἀρ. 180)

Π o υ λ ά κ ι ν εἶχα στό κλου6ί καί τό ’χα ἡμερωμένο
μοῦ σκανταλίστη τακλουὸί καίμσῦ ’φυγε τ’ ἀηδόνι
(Πολίτης, σ. 214, ἀρ. 204· Πασαγιάννης, ἀρ. 68·

Πετρόπουλος, Β’, σ. 242, ἀρ. 55· Θέρος, ἀρ. 727·
Ιωάννσυ, ἀρ. 262)
Στέρεψε ἡ 6ρύση, ατέρεψε, μετόνερό τό κρύο
(Πασαγιάννης, ἀρ. 58· Θέρος, ἀρ. 761)
ια) Καί τώρα πού μοῦ μ ίσ ε ψ ε ς, μοῦ λύθηκεν 77 γλώσσα
(Ἐπιτάφιος, XIV, 66)
Μ ι σ ε ύ γ ε ι ς , θυγατέρα μου, καί πλιό δέ θά γελάσω
Ἐμ ίσ ε ψ ε τό γιασεμί, πάει τό κυπαρίσσι
(Θέρος, ἀρ. 748)
Ἐμ ίσ ε ψ ε τό γιασεμί, τό τιμημένο ξύλα
(Ἰωάννου, ἀρ. 346)

α) Τώρα δέ μέ π a ρ η γ o ρ ᾱ ς καί δέ μοῦ 6γάζεις ἄχνα
(Ἐπιτάφιος, I, 40)
Γιά ε’νθυμίσου, Κώστα μας, σά μᾶς π α ρ η γ ο ρ ο ῦ 0 E ς ,
μᾶς ἔλεγες παρηγοριές, ὅσεςκι’ ἄν ῆμποροῦσες
(Λύντεκε, ἀρ. 159)
6) Πῶς δέ θωρεῖς πού δέρνσυμαι καί τρέμω σ ά ν κ α λ άμ ι ,”
(ἘπιτάφιοςΗἸ 56)
πού ἀ π 6 μ ε ι ν α ξερό δεντρί σέ χιονισμένο κ ά μ π ο
(Ἐπιτάφιος, II, 66)
Κ’ ἔμεινα ἡμαύρημοναχή, σάν καλαμιά στόν κάμπο ”
(Ιωάννου, ἀρ. 196)

6ρέθηκε ἡμάνα μοναχῆ, σάν καλαμιά στόν κάμπα
(Πολίτης, ἀρ. 92)
γ) Καρώνα μου, ἀντιστύλι μου,χαρά τῶν γερατειῶμου
(Ἐπιτάφιος, II, 1α)

Γι’ἄκουσε, καρωνίτσα μου
(Λαογραφία, 19, 1960, σ. 385)

”Ησουνε στό σπιτάκι σου 0 τ ύ λ ο ς μαλαματένιος
(Πετρόπουλος, B’, 0. 232, ἀρ. 37)

δ) ’Ἡλιε τῆς 6αρυχειμωνιάς, λ ιγ ν 0 κ υ π άρ ι σσό μ 0 υ
(Ἐπιτάφιος, II, 16)
71015'10 ψηλός σάν ἄγγελος, λιγνός σάν κυπαρίσσι
(Πολίτης, σ. 212, ἀρ. 197)
ε) Καί τά σ υ ν τ ρό φ ι α σου, καλέ, πού τίς 6ραδιές έρχόνταν

ι6) Καί τόκαράὸι ὅούλιαξε κ’ ἔσπασε τό τιμόνι
καί σταῦ π ε λ ά γ ο v. τό 6υθό πλανιέμαι τώρα μόνη(“)
.
( Ἐπιτάφιος, XV, 6a- 6)
Παιδάκια μου, ὀρφανέψατε ἀπ’ τόν καλό πατέρα,
σάντό καράὸι στό γιαλόπού’ναι χωρίς τιμόνι
(Θέρος, ἀρ. 748· Ἰωάννου, ἀρ. 259)
ιγ) Β α σ ίλ ε ψ ε ς , ἀστέρι μου, 6ασίλεψε ὅλη ἡ πλάση
Κ 7’ 6 ἥ λ ι ο ς, κουὸάρι ὁλόμαυρο, τό φ έ γ γ ο ς του ἔχει μάσει
(Ἐπιτάφιος, XVII, Ια-6)
”Ηλ ι ε μου,·πῶς ἐ6ιάστηκες νά πᾶς νά 6 α 0 7 λ έ ψ ε ι ς
(Πολίτης, σ. 211, ἀρ. 194)

Σάνῆλιος ἑ6ασίλευσε καίσάνφεγγάρι χάθη
(Πετρόπουλος, Β’, σ. 247, ἀρ. 74)

Ὁῆλιος έὸασίλεψεκαίτό φεγγάριχάθη
(Ἰωάννου, ’ σ. 301, ἀρ. 199)
Σάν ἥλιος ἐ6ασίλεψεςκαίσάνφεγγάρι χάθης
(Λαογραφία 19, 1960, 0. 385)
ιδ) σοῦ πῆρα τό ντουφέκι σου· καιμήσου ἐσύ, π α υ λι μ ο υ
(Ἐπιτάφιος, XX, 96)

Π o υ λι μ ο υ τά λουλούδια σου καί τά μυριστικά σου
(Ἰωάννου, ἀρ. 235)
Ξύπνα, π 0 υ λ ί μ 0 υ , νά μοῦ εἰπεῑς πότε σκοπεύεις νά ’ρτεις

(Πασαγιάννης, ἀρ. 15)
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Τά παραπανω σημεῖα ἐπαφῆς τοῦ «Ἐπιτάφιου» μὲ τό δημο11716 μσιρολόι εἶναι, νομίζω, αρκετά, ὥστε νά μποροῦν να τεκμηριώσουν μιαν εἰδικὴ ἐξάρτηοη, τοῦ πρώτου ἀπ’ τό εἶδος
αὐτό τῆς δημοτικῆς παίησης. Ἐννοεῖται ὅτι ἡ εἰδική αὐτῆ ἐξ·
αρτηση δέν ἀποκλείει τὴν ἐνεργαποίηση ἄλλων λογοτεχνικῶν
ἐρεθισματων κατα τὴ στιγμή τῆς σύλληψης κι ἐκτέλεσης τοῦ
ποιήματος αὑτοῦ τοῦ Ρίτσαυ. Πάντως σέ δυό ἀπ’ τίς εἰκασίες
τίς σχετικές μέ τίς ἀλλες αύτές πιθανὲς πηγές τῆς ἐμπνευσης ’
τοῦ Ρίτσου πρέπει καταρχὴν νά δοθεῖ ἐδῶ ἀρνητικὴ ἀπαντησης
Μιά παραλληλη ἀναγνωση τῆς «Μανας τοῦ Χριστοῦ» ταῦ
’Βαρναλη καί τοῦ «Ἐπιταφίου τοῦ Ἀδώνιδος» ἀπ’ τὴ μιά μεριά. τοῦ «Ἐπιταφιου» τοῦ Ρίτσου ἀπ’ τὴν άλλη, πείθει δτι
αναμεσα στό τελευταῖα καί στα δύο πρῶτα δέν ὑφίσταται παρά
μια γενικὴ κοινότητα «καταστάσης» χωρίς τὴν παραμικρή λο»γοτεχνική ἐξάρτηοη. T6 ἴδια ἰσχύει χοντρικα καί για τά συγγενικα μέ τόν ἀρχαῖα θρῆνα τοῦ ”Αδωνη νεοελληνικα δημοτικά
«κείμενα», τα τραγαύδια πού συνσδεύαυν τα δρώμενα τοῦ
«Ζαφείρη» καί τοῦ «Λειδινοῡ», καθώς καί για τίς δημοτικές
παραλλαγές τοῦ χριστιανικσῦ «Ἐπιταφιου Θρήνου» για τό
Χριστό, πού οἱ περισοότερές τους εἶναι γνωστές μέ τόν τίτλο
«T6 μσιρολόι τῆς Παναγίας». Ἀντίθετα, ἆμεση κι ἐντυπωσιακή εἶναι ἡ σχέση τοῦ «Ἐπιταφιου» τοῦ Ρίτσαυ μέ τόν ἀνώνυμα παραδομένο «Ἐπιτάφιο Θρῆνο», που ψάλλεται στῆν ὀρθόδοξη ἐκκλησία κατα τὴ Μεγαλη Παρασκευή καί τό Μεγαλο
Σα66ατο. “Αλλωστε πρός μιά τέτοια συαχέτιση ὠθοῦν τόν
ἐρευνητὴ αἱ παιητικές-ματιόικές νύξεις στό ἴδια 16 ποίημα («17’
ἐτσι στητός μαῦ φαίναοουν τοῦ κόσμου ὅλου πατέρ ας“» Χ, 4α καί «Ἀνάμεσά τους, γιόκα μου, θωρῶ σε ἀν 0—
0 1 1] μ ἐ ν 0 »: XX. 30) καθώς 711’ 6 ρόλος πού παίζει τό μοτί6σ «Χριστός» στῆν ποίηση τοῦ Ρίτσαυ ἐν γένειε Ἐνῶ α’ ἕνα
πρώιμο ποίημά του ἀπ’ τά «Τρακτέρ» (1930-1934) ἀφιερωμένα
«Στό Χριστό» 6 Ρίτσσς ἐξέφραζε τήν κριτικὴ-εἰδωλοκλαστικὴ
του διαθεση ἀπομυθσποιῶντας, πάνω στά πρὸτυπα πού ’χε
προόάλει δέκα χρόνια πρίν 6 Βάρναλης μέ τό «Φῶς πού καίει», τό μύθο τοῦ Χριστοῦ τῶν χριστιανῶν. στό ὡριμότερο ἔργα
του θά τείνει όλο καί περισσότερο σέ μια «χριστσπαίηση» τῶν
- κασμ κῶν - ἡρώων 1017: Τρεῖς ταυλόιχισταν ἥρωές του θα δεχτοῦν (ἐπ’ τό χέρι τοῦ Ρίτσου τό - ποιητικά - φωταστὲφανο τοῦ
Χριστοῦ, 6 Νίκας Ζαχαριάδης, ὁ ”Αρης Βελουχιώτης κι 6 Γρηγόρης Αὐξεντίου.(“3) Στό θανατο τοῦ Βελαυχιώτη θ’ ἀφιερωθεῖ
μάλιστα στα 1945 ἐνας ὁλόκληρος «Ἐπιτάφιος Θρῆνος».(ῑ4)
Ἐπειδῆ ἡ ἐξάρτηση τοῦ «Ἐπιτάφιου» τοῦ Ρίτσαυ ἀπ’ τόν
ὀρθόδοξο «Ἐπιτάφιο Θρῆνο» ἔχει μείνει ἀπ’ τούς μελπητές
τοῦ Ρίτσαυ ὥς τώρα ἀπαρατήρητη, δέν τό θεωρῶ ἀσκοπα να
καταγράψαι ἐδῶ τά κοινά σημεῖα πού τή στοιχειοθετοῡνῑθς)
«Ἐπιτάφιος Θρῆνος»
Υἱέ μου, ποῦ τό κάλλος ἔδυ

τῆς μορφῆς σου,σπεῦσονσύνάνάστηθι,ὅπως
ἴδω
κάγώ σοῦ τήν ἐκ νεκρῶν τριήμερανέξανάστασιν.
Ὠ Θεέ καί λόγε, ὦ χαρά 77 ἐμή,
πῶς ἐνέγκω σου ταφήν τήν 107'-
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νύν

’
ἡμέρανζ
σπαρατταμαι
τα
σπλάγχνα μητρικῶς.

”Θμματό γλυκύκαίτάχείλη
σου πῶς μύσω,
Λόγε,· πῶς νεκροπρεπῶς δέ κηδεύσω σε,-

Μ ά τ ι α γλαρά, πού μέσα τους
ἀντίφεγγαν τά μάκρη
Χείλι μου μοσκομύριστο πού
ὡς λάλαγες ἀνθίζαν

(ιιι, 3α, 40)
Ὦ γλ υ κ ύ μου ἕ α ρ, γλυκύτα-

τον μου
Τέκνον, ποῦ ἔ δ υ σου τό Ξιά λ-

o ς,-

Μέρα Μαγιοῦ μσῦ μίσεψες, μέρα
Μαγιοῦ σέ χάνω,
ἄ ν σιξ η, γιέ, πού ἀγάπαγες κι
ἀνέ6αινες ἀπάνω
(111, 10-6)

Συναπολοῦνται πάντες
οἱσταυρωταίσου,

“Ἡσουν κ α λ ό ς κ’ ἢσουν γλ υκ ό ς κ’ εἶχες τίς χάρες ὅλες

(νιι, 10)

Λόγε, Υἰὲ Θεοῦ, παντάναξ.

Βασίλεψες, ἀστέρι μου, 6aσίλεψε ὅλη r7 πλάση

(XVII, ια)
Διαφθορᾶς εἰς φρέαρσυναπολοῦνται
πάντες αἱ ἄνδρες τῶν

’

Ὦ, γιέ μου, αὐτοί πού 0' ἔσφαξαν
σφαγμένα νά τά 6ρσῦνε
τά τέκνα τους καί τούς γονιαύς

αἱμάτων.

καί στό αἷμα νά πνιγοῦνε

καί
ἐμίσησα
ἐὸδελυξάμην,
τόν δέ νόμον ἠγάπησα.

TI ἔκανες, γιέ μου, ἑσὺ κακό,· Γιά
τούς δικούς σου κόπους
τήν πλερωμὴ σου ζήτησες ἀπ’
ἄδικους ἀνθρώπους

(XVI. 7(7—6)

ἀδικίαν

(XVI, 10-6)

..ᾗ

Πρίν ἐπιχειρήσουμε τώρα μιαν ἑρμηνευτικ προσέγγιση τῆς
ἀπότομης στροφῆς τοῦ Ρίτοου στό δημοτικά τραγούδι οτά 1936
καί τῆς ποιητικά πραχτικῆς ἀντανάκλασης τῆς στροφῆς του
αὐτῆς στόν «Ἐπιτάφια», εἶναι ἀνάγκη νά διευρύναυμε τα θεματικάι καί χρανικα ὅρια τῆς διερεύνησῆς μας; Εἶναι καταρχὴν
άξισσημείωτο ὅτι στίς πέντε παιητικές συλλογές τοῦ Ρίτσου
πού κυκλοφόρησαν μπά τόν «Ἐπιτάφια» (T6 τραγούδι τῆς
ἀδελφῆς μου, 1937- Ἐσρινή συμφωνία, 1938- T6 ἑμὸατῆριο
τοῦ ὠκεανοῦ, 1940· Πσλιά μαζοὺρκα σέ ρυθμό δραχῆς, 1942
καί Δσκιμασία, 1943) μάταια θ’ ἁναζητῆσουμε ἔστω καί τά πιό
«Ἐπιτάφιος»
ἀδιόρατο. ψήγματα ἀπηχήοεων ἀπ’ 16 δημοτικά τραγούδι. Γιά
Ἀνάμεσά τους, γιόκα μου.
νά σ-υναντῆσαυμε τόν ἑπόμενα σταθμά τοῦ Ρίτσου στῆν 6001]
θωρῶοεάναστημὲνο
(ΧΧ,-ἴα) ταῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῡ καί yew-11761500. τῆς λσῖκῆς παράδοσης πρέπει νά προχωρὴαουμε ὥς 16 τελευταῖα ἔτος τῆς κατοχῆς
κι ἀπόῖκεῖ ὥς τόν ἐμφύλια πόλεμο. Δέν εἶναι ἴσως τυχαῖο δτι τά
ποιήματα τῆς ἐποχῆς αὐτῆς, μέ μιά μόνη ἐξαίρεση (Ὁ συντραφός μσς, 1945), δέν εἶδαν 16 φῶς τοῦ τύπου παρά ἀπ’ τά 1954
καί δέ μαντεύεις, τίς 711777115;- (Ἀγρύπνια) κι ὕστερα. Εἶναι φανερά δτι μετά ἀπό ἕνα κενό
πού τρῶνε μου τά σπλάόχτώ περίπου χρόνων· 6 ποιητὴς ἐπιχειρεῖ μιαν ἐπανάκσμψιη

στή δημοτική παράδοση, ὅπως τήν εἶχε συνεκφρασει γιά πρώτη
φορά μέ τόν «Ἐπιταφιό» του; Στα «Τρία χορικά» (1944-1947)
ὴ έπανασύνδεση μέ τόν ὀμφάλιο λῶρο τοῦ «Ἐπιταφιου» εἶναι
καταφανής; ”Οχι μόνο τό κεντρικό θέμα τῆς χαροκαμένης μάνας(“(’) πού θρηνεῖ τό γιό της, ἀλλά καί συγκεκριμένα ποιητικά
μοτίὸα μᾶς παραπέμπσυν στήν πρώτη τους πραγμάτωση στόν
«Ἐπιτάφιο», ὅπως λ.χ. τό μοτίῧο τοῦ <<σπιτιοῦ-καρα6ιοῦ»,(Π)
πού εἶχε χρησιμοποιηθεῑ για πρώτη φορά στόν «Ἐπιταφιο»
καί πού εἶχε. ὅπως εἷδαμε, ἀντληθεῑ ἀπ’ τήν πηγή τοῦ δημοτικοῦ μοιρολσγιοῦ. Ἀκόμα περισσότεροῑ Τό πρῶτο μέρος τοῦ
«Δεύτερου χορικοῡ» δέν εἶναι παρά μια παραλλαγή τοῦ «Ἐπιταφιου», ὅχι μόνο στήν κοινότητα τῆς «καταστασης» καί στό
νόημα, ἀλλα καί σέ συγκεκριμένους στίχους.(“8)
Στό ἴδιο ποίημα τέλος συναντᾶμε για πρώτη φορά ἕνα ἀξιοπρόσεχτο μορφολογικό φαινόμενο, πού θα διαγραφεῐ πιό ἐν·
τονα καί πιό εὐδιακριτα στα ἑπόμενα ποιήματα τῆς ἴδιας χρονολογικῆς καί θεματικῆς ἑνότητας τοῦ Ρίτσου, ἰδιαίτερα στα
τρία ποιήματα γιά τόν ”Αρη Βελουχιώτη («ΤόΎστερόγραφο τῆς
Δόξας». 1945), στή «Ρωμιοσύνη» (1945-1947) καί οτήν «Κυρα
τῶν “Αμπελιῶν» (1945-1947); Ἐνῶ δηλαδή ὁ ποιητής τους
φαίνεται να εἶχε ἐγκαταλείψει δημόσια τήν παραδοσιακή μετρική,τό ἀργότερο στα 1937 μέ «Τό τραγούδι τῆς ἀδελφῆς
μου», ἡ μαθητεία του στό δημοτικό δεκαπεντασύλλαόο τοῦ
«Ἐπιταφιου» ἠταν τόσο ριζική, ὥστε ν’ ἀφήσει ὄαθια τά ἴχνη
της στα παραπανω ποιήματα τῆς ἐποχῆς 1945-1947. Μέσσ στή
μετρικά ἀδέσμευτη ροή τοῦ «ἐλεύθερου» στίχου τους μποροῦμε
εὐκολα ν’ ἀνιχνεύσουμε -ἐνα σημαντικό ἀριθμό λαγαρῶν, ρωμαλέων κι ἀνόθευτων δημοτικῶν δεκαπεντασύλλαὸων, πού,
ὄντας σκορπισμένοι ἀνάμεσα στούς ἀτίθασους μακρόσυρτους
στίχους μιᾶς μετρικά ἐλεύθερης, ἀναμφισὸήτητα μοντέρνας καί
ὁιάχυτα ὑπερρεαλιστικής έκφρασης, συντελοῦν στή δημιουργία
ἑνός πρωτότυπου ποιητικοῦ ἀμαλγαματοςῑ
Πῶς ἔσὸησες, ἀγόρι μου, καί σὸήστηκεν ὁ κόσμος
(κ’ οἱ ἑπόμενοι τέσσερεις στίχοι)
Σοῦ ’χω πλυμένες, γιόκα μου, τίς κάλτσες οτήν κασέλα
(Δεύτερο χορικό)
Ἡ κόρη τοῦ πεταλωτῆ μέ μουσκεμένα πόὸια
καί τοῦτοι μέσ’ στά σίὸερα καί κεῖνοι μέσ’ στό χῶμα
“
(Ρωμιοσύνη)
Κ “ ἔτσι νά λεέι σε’ κάποιονε πού φεύγει «καλό ὅόλι»
K ‘ ἔτσι οτητή καί ὸυνατή καταμεοῆς στόν κόσμο
εἶσαι ἡ ὀμορφιά κ’ ἡ λεόεντιά κ’ εἷοαι ἡ Ἑλλάὸα
τά κόλλυὸα σωθήκανε κ’ ἡ Παναγιά ἀρματώθη
(καί πολλοί στίχοι τῶν κεφ. XIX-XXI)
(Ἡ Κυρά τῶν Ἂμπελιῶν)
κ’ οἱ προὸατίνες οτάθηκαν στό πλάγι του κι ἀκοῦνε
κι ἄκουσαν κάτου τά ὸεντρά κ’ εἴπανε.· «ὅγῆκε ὁ ἥλιος»
ἄντε σκεπάστε το καλά με’ χῶμα μή μοῦ κρυώσει
γιά φαΐ γιά φῶς καί γιά ὁουλειά γιά τά μεγάλα τά ἔργα
(Τό ὑοτερόγραφο τῆς ὸόξας)

Ἦ ἴδια τεχνική θα ἐπιδιώσει, έστω καί τελείως ἀπόσπασματικα, στήν «Ἀνυπόταχτη πολιτεία» (1952-1953);
[Τραγουὸῆστε τήν πολιτεία μας. Τραγουὸῆστε την —] ἀκόμα τού-τίη] τήν
ἄνοιξη, τοῦτο τό καλοκαίρι

καί στό «Χορικό τῶν σφουγγαραδων» (1960):
Κι ἀστράφτει [κότου] ἡ στρατα τοῦ γιαλοῡ z: Ιὰστράφτει πέρα] ἡ
στρατα τοι· πεκαου.

'O δημοτικός δεκωιεντασίιὶλαὸος τέλος θα γιορτασει τό
θρίαμὸό του· ανασυσταίνοντας τα πρωταρχικα τοι· μέλη μέσα
στα θραύσματα τῶν πολύ μικρότερων ἀπ’ αὐτόν στίχων τοῦ
«Ἐπιταᾳιου θρήνου» απ· τό «Ὕστερόγραφο τῆς δόξας» (οἱ
καθετες γραμμές δείχνουν τα ὅρια τῶν δεκαπεντασὺλλαὸων
στίχων);
ποί· ’τρωγε ὄόλια γιά ψωμί
’A.-(again γιά προσφάγι]
πού ἐκίρνα τό αἷμα του κρασί
στά χείλια ὅλου τοῦ κόσμου]

Καί τό ἐπόμεὙσ τρίστιχο ίσοὸυναμεί μ’ ἐ’-να δημοτικά δεκαπεντασύλλαὸσ μέ παρεμὸολή ἐπιφθέγμαῐοςῑ
Ἡ παρουσία τοῦ δεκαπέντασὺλλαὸου εἶναι ἐπιπλέον δυνατό
να έντοπιστεῐ μέσα στό πλαίσιο μακρύτερων, συνήθως δεκαεφτασὺλλαὸων. στίχων. στούς ὁποίους οἱ περισσευούμενες συλλαὸές ἔχουν τή θέση «τσόντας» (τίς σημειώνω μέσα σέ ἀγκύλες);
μά ποῦ Ψωμί καί ποῦ καρόιά νά ὑεῖς, [νά πεῑς] καί νά γροικήσεις
Md; σφάξανε τό σπλάχνο, γριές — πού νά τούς σφάξει ἡ σπάθα [τοῦ
θεοῦ καί τό ὸικό μσς τό τραπεζομάχαιρο]
(Δεύτερο χορικό)
γεμίζσυν [τώρα] τά κανόνια τους μόνο με’ τήν καρὸιά τους
(Ρωμιοσὺνη)
Γειά καί χαρά σου, ὀμορφονιά. [πού ὁένεις ὅλα τό ντουνιάΤμέ τίς χονῐρές πλεξοῦὸες ΙσουΙ

l Ἠ Κυρά τῶν Ἀμπελιὼν)
[χρυσῆ γραφή καί Men] «Kn/trig”; 6γῆκαν στὴ ὅουνά [6γῆκαν] οἱ ἀρματολοί κ’ οἱ κλὲᾳτεςκ
(Τό ὑστερόγραφο τῆς ὸόξας)

[Ιοιός νά τό πεῖ πῶς νά τό ,πῖ
Ιίεὸέντη ﬂag]
ποιος να το μολογησειί

Τελικα ὁ δημοτικός δεκαπειτασὺλλαὸος θα ὑπόστασιωθεῖ
ἀπ’ τήν καλλιτεχνική φαντασία τοῦ Ρίτσσυ. για να ἐτι-φράσει
στή «Ρωμιοσ-ίινη» μιαν (RAM); ἀνέκψραστη συνειδησιακή ,τραγματικότηταῑ( ’9)
Μέσα στ’ ἁλιῦνι ὅποι· ὸειπνῆσαν μιά νυχτια τά ,ταίληκάρια
μένουνε τά λιοκούκοιντσα καί τό αἷμα τό ξερό τοῦ αἱ-ῃιαριοιῖ*
κι’ ἆ ὸεκαπεντασύλλαὸος ἀπ’ τ’ ἅρματά τοι-ς.

Τό γλωσσικὸ μακπαῖκό αὐτῶν τῶν πραγμάτων εἰναι διανθί”“σμε’τιο με’ ’λεκτικές ψηφῖδες ὃω·ε·ισιιένε; ἀπ’ τό ἰδίωμα τοῦ διῃμσῐικοῡ κι είὸικόῐερα τοῦ 7]·.ῐ”ηῑπιικαιυ τραγοιυδιοιῡῑ καριοαϋαι

(ΠΒ 42- Ἐπικσιρικέι. RSI). vulgwxwihlu ((HB ι911. 9(3— Ἑπιηοαιν
ρικὰ, 1541)- τιαραοιίιλιια ((ΠΒ ὑί», (315. ὅθ»- διιόντι (ίΠΒ 775)- 6x634“
3H

(ΠΒ 60· Ἐπικαιρικα, 150, 154), «καλό δόλι» (ΠΒ 76), φλάμπουρα (ΠΒ 64, 65). φλαμπουρο (ΠΒ 96· Ἐπικαιρικα, 149)
σκουτια (ΠΒ 79). ἀρματολός (ΠΒ 96), ταμπούρι (Ἐπικαιρικα,
148). ὅιγλατορας (Ἐπικαιρικα, 153), 6ιγλατορες (Ἐπικαιρικα,
149). κλαρί, κλεφτόπσυλα (Ἐπικαιρικα, 150).
Οἱ ἀναμνήσεις ὅμως ἀπ’ τό κλέφτικο (καί τό ἀκριτικό) τραγούδι στό «Ὑστερόγραφο τῆς δόξας», στή «Ρωμιοσύνη» καί
στήν «Κυρα τῶν Ἀμπελιῶν» πᾶνε πολύ πέρ’ ἀπ’ τούς ἀπλούς
γλωσσικούς ὑπαινιγμούς καί γίνονται συγκεκριμένες ποιητικές
<<παραπσμπές>>ῑ Στό τρίπτυχσ τοῦ «Ὕστερόγραφου τῆς δόξας»
οἱ παραπομπές στό δημοτικό τραγούδι εἰναι φιλολογικα κυρισλεκτικές — παίρνουν τή μορφή παραθέματος ἰδιαίτερα στό
πρῶτο ποίημα («Αρης Βελσυχιώτης»); O στίχος «παλε μέ
χρόνια μέ καιρούς παλε δικά μας εἰναι» παραπέμπει άμεσα στό
γνωστό δημοτικό τραγούδι τῆς Ἀλωσης, ένῶ 6 στίχος «κι’
αστραφτει 6 λαός κ ἀστραφτει ἡ γῆς κι ἀστραφτουν τα ἐπουράνια» ἀποτελεῖ «παραλλαγή» τοῦ πρώτου στίχου τοῦ ἴδιου
δημοτικοῦ τραγουδιοῦ.(ῑῦ) Ἔμμεση ἀναφορα στό δημοτικό
τραγούδι ἀποτελεῖ καί τό παραθεμα ἀπ’ τό Βαλαωρίτη; «Στ’
άλογα στ’ ἄλογα —/ Ὀμέρ Βρυώνη...».

Στό πρῶτο αὐτό ποίημα ὑπάρχουν εἰδικότερες ἀναφορές στό
κλέφτικο τραγούδι, ὅπως «6 τρανός ἀιτός» πού «στέκεται πα
στό σκοῦφο» τοῦ Βελουχιώτη, τα «κλεφτόπσυλα» πού «6γαῖναν στό κλαρί» ἤ «6 Καπετάνιος» πού «μαζώνει ὁλόγυρα τά
παλληκαρια του». Οἱ ἐγκατασπαρμένοι αὐτοί ὑπαινιγμσί συντείνουν σέ μια «ταύτιση» τοῦ νέου ἀνταρτικου μέ τό παλιό
κλέφτικο, ταύτιση πού ὂρίσκει τήν πιό λαγαρή της ἐκφραση
στό στίχος «ἀνταρτες 6γῆκαν στα ὅουνα, 6γῆκαν οἰ ἀρματολοί
κι οἱ κλέφτες».
Στό δεύτερο ποίημα τοῦ τρίπτυχου, τόν «Ἐπιταφιο θρῆνο»,
εἶναι έξόφθαλμες οἱ εἰδικές ἀναφορές στό δημοτικό μσιρολόι —_
ἀναφορές πού μαζί μέ τόν εῦγλωττο τίτλο ύποδεικνύουν τήν
ποιητική καί συνειδησιακή συνάφεια τοῦ έργου μέ τόν «Ἐπιταφιο» τοῦ 1936. Μετα τό ἀνακρουσμα «Ποιός να τό πεῖ πῶς
να τό πεῖ / λεόέντη μας / ποιός να τό μολογήσει / καί μέ τί
φωνή / ποιό χείλι να λαλήσει / καί μέ τί καρδία», στό ὁποῖο ἡ
προσφώνηση «λεὸέντη μας» παραπέμπει στήν προσφώνηση τοῦ

νέου νεκροῦ κ’ ἡ «ρητορική» έρώτηση σέ ἀνάλογα «προοίμια»
τοῦ δημοτικοῦ μοιρολσγιοῦ,(22) «μια πέρδικα χλιμμένη /
μοιριολογεῖ» τό θανατο τσῦ νέου κλέφτη, ἀκριόῶς ὅπως καί
στό παλιό δημοτικό τραγούδι.(2])
<H ’έκφραση «τό λέν» στούς στίχους τῆς «Ρωμιοσύνης» (ΠΒ
)

καί τό λαγοῦτο αποσπερῆς μέ τό ὅιολί ὥς τό χάραμα
καημό-καημό τό λέν στα ὸυοσμαρίνια καί στούς πεύκσυς

παραπέμπτει σέ μιά τυπική ἀρχή πολλῶν κλέφτικων τραγουδιῶν,(ῑ4) ένῶ 6 στίχος «στ’ εΑλώνια τα ἴδια ἀνταμωσαν τό Διγενή καί στρώθηκαν στό δεῖπνο» (ΠΒ 62) ἀνακαλεῖ στή μνήμη
τα «μαρμαρένια αλώνια» ἀπ’ τα τραγούδια για τήν παλη τοῦ
Διγενή μέ τό Χαρο.

Ἀφθονότερες ἀλλα κι έντονότερες ἀπ 6τι στή «Ρωμιοσύνη»
εἶναι οἱ ἀναφορές στό δημοτικό τραγούδι πού συναντᾶμε στήν
«Κυρα τῶν Ἀμπελιῶν»; Ξεκινᾱνε ἀπ’ τόν ἁπλό ύπαινιγμό
(«στήν ποδια τῆς Πενταγιώτισσας»; ΠΒ 84· « κ Eva μικρό

κλεφτόπσυλο»; ΠΒ 86’ «τοῦ Διγενή Kev-1691a»: ΠΒ 88- «ντύσου ξανα τα κλέφτικα... ψηλα στα κσρφοὸούνια>>ε ΠΒ 91), για
να ξεσπασουν σ’ Eva ἀσυγκράτητο «δημοτικό τραγούδι» σέ
τρία συνεχόμενα «ὄιοματα» τοῦ ποιήματος (κεφ. ΧΙΧ-XXI: ΠΒ
94-9-6) ὅπου 6 δημοτικός δεκαπεντασύλλαὸσς περιορίζει τόν
ἐλεύθερο στίχο σ’ ένα στενό καταφύγιο 2-3 στίχων.
Στό ποίημα αὐτό συναντᾶμε, αν κι’ ὅχι για πρώτη φορά, ἕνα
μορφολογικό στοιχεῖο πού ἀποτελεῖ ἴσως τό ἑρμηνευτικα 011μαντικότερο τεκμήρια τῆς ἀπήχησης τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ
στό έργο τοῦ Ρίτσσυ. Στίχοι σαν τούς παρακατω;
νά μᾶζ’φιλέψεις, ἄ ι , Κυρά, πού καρτερᾶμε στήν αὐλή σου
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Πάνου στό φῶς τῆς θημωνιᾶς - ἀ χ o ὑ , κ υ ρ ά μ’ — τό μεσημέρι
ἀνασκελιίινει τίς θερίστρες
(ΠΒ 85)
στά ὸυό ὅυζιά, στά ὸυό ὅυζιά της (πῶς καί τί)

σφίγγοντας τοῦ ἥλιου τό φλουρί
(ΠΒ 87)

Κάνε καρὸιά, Κ υ ρ ά μ’ ,- Κ υ ρ ά μ ’. καί μάσα τοῦ καημοῦ μας
τά ὸαφνόκουκκα
(ΠΒ 90)

μαρτυροῦν ἀξιόπιστα μια ζωντανή μουσική· ἀκουστική έπαφή
τοῦ Ρίτσου μέ τό δημοτικό τραγούδι ὡς τ ρ a γ 0 13 6 ι κι ὅχι

(μόνο) ὡς ποίημα.
Τό έκφραστικό αὐτό μέσο εἶχε ἤδη-χρησιμοπσιηθεῖ ἀπ τό

Ρίτσο μερικά χρόνια νωρίτερα, ἀλλα τελείως φευγαλέα καί, θα
’λεγα, ἀκόμα πειραματικά, στήγ «Ταφή τοῦ,“Οργκαθ» (1942)
καί θα χρησιμοπσιηθεῖ ἀργότερα, τό ἴδιο παρεκόατικα κι έπεισοδιακα, τουλαχιστον σέ τρία ἀκόμα ποιήματα, τό «‘O γιός
μου, τό φεγγάρι μου» (1948), τίς «Γειτσνιές τοῦ κόσμου»
(1949-1951)(25) καί τό «Πρωινό αστρο» (1955(2"). T61 δημοτικα μορφολογικα στοιχεῖα τῆς ἁπλῆς «έπαναληψης» καί τῆς
«έπαναληψης μέ παρεμὸολή ἐπιφθέγματος»(7·7) πού ἔχει ένσωματώσει 6 Ρίτσσς στούς παραπανω στίχους προδίδουν μιαν
ἀμεση έπαφή τοῦ ποιητῆ τους μέ τή ζωντανή παραδοση τοῦ
δημοτικοῦ τραγουδιοῦ κι’ όχι μόνο μέ τή φιλολογική καταγραφή του.
Ἡ ζωντανή αὐτή ἐπαφή τοῦ Ρίτσου μέ τό δημοτικό τ ρ a—
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τεκμηριώνεται κ’ ὑποστηρίζεται ἀπό μια μεγάλη

σειρα σχετικῶν ἐνδείξεων σ’ ὅλο του τό έργο; Πρῶτα-πρῶτα ὁ

ὅρος «τραγούδι» χρησιμοποιεῖται ἀπ’ τό Ρίτσο μέ μιαν ἀσυνήθιστη συχνότητα κ’ ἐπιμονή για να χαρακτηριστεῐ ἡ ποιητική
δημιουργία καί τό προϊόν της. εΩς «τραγούδια» θεωρεῖ 6 ποιητής τους ὁλόκληρα ποιητικά σύνολα. ὅπως τό «T9 a γ 0 ύ 6 ι
τῆ ς ἀδελφῆς μου» (1937) καί τα «Δεκαοχτώ λιανστράγ o 13 6 a τῆς πικρῆς πατρίδας» (l973)- ὡς «τραγούδια» χαρακτηρίζει ὄχι μόνο ποιήματα πού παρσυσιαζουν ὁπωσδήποτε
μια «μουσική» δομή, ὅπως τό «Τραγούδι» απ“τό «Μικρό ἀφιέρωμα» (1960-1965), ἀλλα καί ποιήματα πού δέν ὑπσόάλλουν
οὔτε τήν παράμικρή «μουσική» ἤ «ὠδική» διαθεση, σκόπευση
ἤ ἐκτέλεση. ὅπως τό «Αῦτό ἠταν τό τραγσύδι» (1959) ἀπ’ τή
«Γενική 603111.111»(1956-1959)-(2“) τέλος ἡ ἔννοια «τραγούδι»
ἐπανέρχεται μέ τίς ποικιλότερες ἀποχρώσεις της στα πιό διαφορετικα ποιήματα, ἰδιαίτερα στήν ποιητική οίκογένεια τῶν
· « Επικαιρικῶν» του. (29)
“Ἐπειταε T6 «τραγούδι» συλλαμῦανεται ἀπ’ τόν ποιητή Ρίτσσ
μαζί μέ τά συστατικα «στοιχεῖα» πού τό ἀπαρτίζουν καί τό
συνοδεύουν; τή μουσική, τό χορό καί τα μουσικά ὄργανα - ἡ
,μουσική παιδεία κι ἡ θητεία στήν τέχνη τοῦ χοροῦ τοῦ νέου
Ρίτσου εἶναι 6ιογραφικα μαρτυρημένες. Τίτλοι έργων του ὅπως
«Ἐαρινή συ μ φ ων ί α» (1938), «Παλια μ α ζο ύ ρ κ α σέ ρυθμό ὅροχῆς» (1942) καί «Πλανόδιοι μου σικοί» (1959)
μαρτυροῦν τήν πρώιμη μουσική διαθεση τοῦ πσιητῆ τους, ένῶ
ἡ αναφορα ἐλληνικῶν καί ξένων λαϊκῶν χορῶν, ὅπως τοῦ τσαμικου, τῆς σίρμπας καί τοῦ σόπτσκο,(30) όχι μόνο ὑπσδηλώνει
τίς πρώιμες καλλιτεχνικές ἐνασχολήσεις τοῦ Ρίτσου, ἀλλα καί
χαλκεύει τά ποιητικά δεσμά του μέ τή λαϊκή τέχνη έν γένει. Ἡ
ποιητική μνεία τέλος μουσικῶν ὀργάνων, ἀπ’ τό φαντασματικό
ἐκεῖνο πιανο τῆς μητέρας του καί τῆς ἀδερφῆς του, πού θα
στοιχειωθεῖ σέ ποιητικό σύμόολο τοῦ ὀρφανεμένου πατρικοῦ
,του σπιτιού καί τῆς ρημαγμένης,του νιότης, καί τό λαϊκό κλαρίνο καί λαγοῦτο τοῦ vA911 Βελουχιώτη ὥς τό τεράστιο έκεῖνο
6ιολί, πού θα μετουσιωθεῖ σ“ ἕνα ἀπ’ τα πολυαριθμα σύμὸολα
τῶν μικρῶν ποιητικῶν του εἰκόνων.(3“)
Oi δεσμοί τοῦ Ρίτσου μέ τό δημοτικό τραγούδι θα ἐνισχυθοῦν καί θα 6ε6αιωθοῦν τελικά κι ἀπ’ τήν όψιμη ἐπαφή του μέ
τό ξένο, εἰδικα τό ὂαλκανικό, δημοτικό τραγούδι καί φολκλόρ,
πού μπορεῖῦμε να τήν ἀναγαγουμε χοντρικα στα τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1950-1960. Ἡ έπαφή του μέ τό ρουμανικο δημοτικό
τραγούδι, μέ τό ὁποῖο θα ἐξοικειωθεῐ κατά τή σύντομη διανομή

του στή Ρουμανία στα 1958, θα ὂρεῖ τήν καλλιτεχνικά πρα-

χτική της έκφραση σέ δυό τουλαχιστον μιμήσεις τοῦ ρουμανικου δημοτικοῦ τραγουδιοῦ. τίς «Πέντε παραλλαγές στό θέμα
μιᾶς ντόινας» καί τή «Σίρμπα».(]3) Τά θεωρητικά προὸλήματα
πού συνάπτονται μ’ αὐτή τήιι ποιητική μετακένωση θα τόν

τας τήν πρώτη θέση στόν ἰαμόικό ὀχτασύλλαόο καί τούς αλλους συντομότερους στίχους τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, πού

ταιριαζουν καλύτερα στήν παιδίκὴ αθωότητα τῆς ἐμπνευσης
καί στήν παιχνιδιαρικη ἐλαφρότητα της ἐκτέλεσής τους.
Τό τελευταῖα δημοτικό κύμα στή λυρική ἀκρογιαλιά τοῦ Ρί-

ἀπασχολήσουν στα χρόνια πού θ’ ἀκολουθήσουν, ὥσπου νά ·- τσου πού θα (ρσυσκώσει μια δεκαετία περίπου αργότερα, θα
πηγασει ἀπό μιαν ἐντελῶς διαφορετική ἀφορμή καί θα σημάνει
μιά παράδοξα ὅψιμη ἐπανακαμψη τοῦ ὑπερώριμου Ρίτσου
ησης» (1961), στήν ὁποία ἐκτός ἀπ’ τή λόγια, προσωπικὴ ποιστούς ἤχους καί τούς τρόπους τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ,
ητική δημιουργία ἔχει περιλαὸει καί μερικά δημοτικά τραγούδια, ὀχτώ ντόινες καί πέντε μοιρολόγια (' Η τελευταία έπιλογή
ὅπως τούς εἶχε ἐκφράσει τριανταπέντε περίπου χρόνια νωρίτερα στόν <<Ἐπιταφιο>>ῑ Τά «Δεκαοχτώ λιανοτραγουδα τῆς πιφανερώνει για μιάν ἀκόμα φορά τήν προτίμηση τοῦ Ρίτσου για
κρῆς πατρίδας» (1968-1973). 36 ἀνομοιοκατάληκτα δεκάπενενα ὁρισμένο εἶδος τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ). Στό εἰσαγωτασύλλαόα ζευγαρια κι ὁ « ’Υμνος καί θρῆνος για τήν K1’ προ»
γικό του σημείωμα ὁ Ρίτσσς θ ἀναφερθεῖ καταρχὴν στίς «ἀναλογίες τῆς δημοτικῆς παραδοσης» τῆς Ἐλλάδας καί τῆς Ρου(197-1). μια 1117.911 ι’νιιτητα II..11I λιι 011010711111/11/111 διστιγιι,
μανίας - «ἀναλογίες στήν ποίηση, στή μουσική, στό χορό», για
(1111\I01I.1111 I'I.1I,I ι’ἰποψη καθαρά, 1100110111)II7.11.01'1\I 11111 (ιπλή
να διευκρινίσει στ’ ἀκόλουθα εἰδικότερα μορφολογικα προι-πιιναληιγη τι I1 01111111171711 ἑκᾳοαοτικιιιιι τοόπιιιιι τοῦ 7111111111
6λήματαῑ «”Οταν μεταφραζα ρουμανικα δημοτικά τραγούδια,
101I;. 0.1111; ειχιιιι 6011,ιια ποιιιτη qIIIII'I τήν 1911711711 του; διμετάτρεψα τόν τροχαῖο τους σέ ἴαμόο, σχεδόν ἀθέλητα, για νά 7.111’III011 010v «Ἐπιταιιιιι» τιιῦ 1936 7.1 13v μέρει καί στό ἐργι)
ὅροῦν τη διατύπωσή τους στήν «Ἀνθολογία ρουμανικης ποί-

τόν φέρω πιό κοντα στό αἴσθημα τοῦ έλληνικοῦ ρυθμοῦ. Ἐνῶ,

του τῆς ἐποχῆς 1945-19-17 — 11111 τέτοια αναγιιιγῆ ίιπιιστιιρίζετιιι

ἀντίθετα, ἐγώ ὁ ἴδιος, πάλι ἀθέλητα, ὅταν, στή Ρουμανία,

ἀπ’ τήν ῦπαρξη ίνιίς ,ιιι-·ρικσί1 ἱὲοτιιι, κοινοῦ λεξιλογίοιι. κιιιιιιῖιν

έγραφα δυό ποιήματα - τή «Σίρμπα» καί τό «Πέντε παραλλα-

Ιιιιιτίὸιιιν καί κοινιῖιν πιιιητικιῖιν οιινι-ἰρμιῖιν (“ιναμεσιι στα τελευ-

γές σέ μιά ντόινα» - χρησιμοποίησα τόν τροχαῖο, πού ἀντιστοιχοῠσε στό δικό τους αἴσθημα ρυθμοῦ».(”)
Ἡ παρουσία τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ στό πρωτότυπο ἐργο
τοῦ Ρίτσου μετά τά 1947 θα ἐκδηλωθεῖ καταρχὴν μ’ ἐλάχιστες
σποραδικές κι εὐκαιριακές ἀπηχήσεις; Μια πρώτη ἐπιστροφή
του στό ἐλληνικό δημοτικό τραγούδι μπορεῖ να έντσπιστεῖ χοντρικα γύρω στα 1960 - κ ’ ἡ χρονολσγία αὐτή δέν εἶναι πιθα-

τιιῖα καί στα πριῑιτιι.(]“’) Μέ τόν τρόπο (ιίιτό (ὅμως τα τελευταία
(ιίιτιί. ποιήματα (“ιπιιδειηιι-ῦουν τόν ,ιιι-·λετητή τους ἀπ’ 1111' (1.10-

νότατα ασχετη ἀπ’ τήν ἐνασχόληση τοῦ ποιητῆ μέ τό ὃαλκανικό

κ ’ ἰδιαίτερα τό ρουμανικο δημοτικό τραγούδι, πού διαπιστώσαμε παραπανωῑ Ἀναμεσα στα σύντομα ποιήματα τοῦ «Μικροῦ ἀφιερώματος» (1960-1965) ὃρίσκουμε καί μια τρυφερή
μίμηση παιδικοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ σέ τροχαῖκούς ζευγαρωτούς όχτασύλλαὸους,(34) κι·ἀπ’ τήν ἰ’δια ἐμπνευοιακή πηγή
ἀναὸλυσαν τα 40 σύντομα τραγούδια τῆς ἰῖδιας ἐποχῆς («Παιχνίδια τ’ οὐρανοῦ καί τοῦ νεροῦ». 1960)(35) Στα τελευταῖα
αὐτα ὁ δημοτικός δεκαπεντασύλλαὸος θα ύποχωρήσει αφήνον-

χρέιιιση μιας νέας (“ινιιλιιτικῆς διευκρίνιοῆς τους.

"Av ἡ τελευταία αὐτή στροφή τοῦ ὥριμου Ρίτσου μπορεῖ να
ἐννοηθεῖ μέσα στα πλαίσια ένός ἰδιαίτερου κι ἤδη ἐπισημασμένου φαινομένου τῆς ποιητικῆς του δραστηριότητας, τῆς αῦθόρμητης δηλαδή ἐπιστροφῆς του σ’ ἐκφραστικούς τρόπους τῆς
ποίησής του πού φαινομενικα μόνο τούς εἰχε ἐγκαταλείψει
«όριστικά» πρίν ἀπό μερικές δεκαετίες, τότε ἡ περιοριστική
προσήλωση τοῦ ἐρμηνευτικοῦ μας προόολέα πάνω στή χρονολογικα κύρια συγκέντρωση τῶν ἀπηχήσεων τοῦ δημοτικοῦ
τραγουδιοῦ στό έργο τοῦ Ρίτσου. στα χρόνια 1936 καί 19441947, ετναι μεθοδολογικά νόμιμη κι ἀναγκαία;

H νεοελληνική πολιτισμική ἱστορία είχε ὥς τότε γνωρίσει
δυό διαφορετικῆς ὑφῆς καί περιεχομένου φάσεις στή στροφή
της πρός τή λαῖκή κουλτούρα γενικότερα καί τό δημοτικό τρα-

γούδι εἰδικότεραῑ τή ρομαντική καί τή νατουραλιστική. .Ἐξοχότερος ἐκπρόσωπσς τῆς πρώτης μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὁ λογοτεχνικός ἐκφραστής της Δ. Σολωμός μέ τούς συλλογεῖς A. Μανούση καί Σπ. Ζαμπέλιο ὡς δορυφόρους του - τῆς δεύτερης τό
λαογραφικό κίνημα μέ τα δυσμέτρητα προϊόντα τῆς έλληνικῆς
«ήθογραφίας» στίς 2-3 δεκαετίες μετα τά 1880.
Μιά τρίτη φάση λαϊκισμοῠ στή νεοελληνική πολιτισμική
ἱστορία μπορεῖ σήμερα νά διαπιστωθεῖ ,μέ ἀφετηρία τά μέσα
περίπου τῆς δεκαετίας 1930-1940 καί μέ ὅριο τῆς ἀκμῆς της
τήν περίοδσ τῆς κατοχῆς καί τά πρῶτα μεταπολεμικά χρόνια.
Εἶναι ἡ ἐποχή πού τίθεται στήν Ἑλλάδα τό ζήτημα τῆς «έλληνικότητας» στήν τέχνη ~ «έλληνικότητα» πού ζυγίζεται μέ τα
σταθμά τῆς συμμετοχῆς της στήν ἐθνολαϊκή κουλτούρα. 'H
’ ὅψιμη «ανακαλυψη» τοῦ Μακρυγιαννη. τοῦ Παναγιώτη Ζωγράφου καί τοῦ Θεόφιλου Χατζημιχαήλ ἐκφραζει εὔγλωττα
αὐτή τήν ἀναζήτηση τῆς λαϊκιστικῆς «ἑλληνικότητας».(37)
Στήν τρίτη αὐτή λαϊκιστική φάση διαφοροποιοῦνται τελικά
δυό τάσεις, μιά ἀστικοφιλελεύθερη (ὁ Σεφέρης κάνει τήν
πρώτη του ἀναφορα στό Μακρυγιαννη στα «Νέα Γραμματα»
τοῦ 1937 καί τήν πρώτη του δημόσια ὁμιλία μέ θέμα «Ἐνας
Ἕλληνας - ὁ Μακρυγιαννης» στήν Ἀλεξάνδρεια στα 1943)
καί μια «ἀριστερή» (χρησιμοποιῶ συνειδητα τό γενικό κι
ἀσαφῆ αὐτό όρο. ἐπειδή στή συγ-κεκριμένη αὐτή περίπτωση
αποδίδει ἀκριῧέστερα τό ἀντικείμενα μου). Τῆς δευτέρης αὐτῆς
τάσης δ πρωιμότερος - προδρομικός θα “λεγα — ἐκφραστής
σταθηκε ὁ Ρίτσσς μέ τόν << Επιτάφιο» τοῦ 9136. (Προδρσμικός

ὅχι μόνο ποιητικά. ἀλλα κυρίως ἱστορικα- νια το Ρίτσο ἡ ἐσωτερική μεταξική κατοχή ηταν τό προανακροι σμα της ξένης κα-

ῑῡχῆς)
Τά ἔργα του στήν περίοδσ τῆς λαῖκιοτικῆς ἀκμῆς, 19441947, πού ἐξέτασα α’ αὐτή τή συνάφεια παραπανω). τα «Τρία
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χορικα». τό «Ὕστερόγραφα τῆς δόξας», ἡ «Ριιηιιοσύνη» κ ’ ἡ
«Κυρα τῶν ”Αμπελιῶν». παρέχουν ἀιγιθονα τεκμήρια τοῦ «ἀριστεροῦ» λαϊκισμσῦ πού εκφράζαυνῑ Πρῶτά-πρῶτα θα συναντήσουμε τήν πρόσφατη ἀνακαλυψη τοῦ νεσελληνικοῦ λα’ίκισμσῦ, τό Θεόφιλο (ΠΒ 87), νά περιδιαὸαζει στούς στίχους τοῦ
Ρίτσου χειροκρατούμενας μέ τό ἰδεολογικό του ταίρι τόν Παπαδιαμαντη (ΠΒ 85)· ’έπειτα ,τόν ἰδεολογικό πρωθιερέα τοῦ
λαϊκισμοῦ τῆς ἐποχῆς, τό Μακρυγιάννη (ΠΒ 76. 97), πού θα

συμπαρασύρει στό παιητικό ἀδυτα τοῦ Ρίτσου όλόκληρη τῆ χορεία τῶν ἡρώων καί τῶν τοπωνυμίων-συμὸόλων τοῦ ’21, τήιι
h/llnovpnovliva (ΠΒ 91. ’Ἐπικαιρικά, 148). τόν Κανάρη (ΠΒ
Ἐπικαιρικά, 148), τά «Μισολόγγια» ( Επικαιρικά, 148)
καίτά «Χάνια τῆς Γραόιᾶς» ('mecugmcl. 148). τόν Παπα-

φλέσσα (Ἐπικαιρικά, 149) καί τόν Καλακοτρώνη (ΠΒ 80
’,Επικαιρικα 150), τή Φιλική ε’1Ξταιρία(1Ξ-πικαιρικά, 15]), τήν
“Αγία Λαύρα (Ἐπικαιρικά, 151) καί τό Νικηταρά (ΠΒ 75)· θ’
ἀκολουθήσει ἀναγκαστικά ὁ κόσμος τῶν λαϊκῶν 6ι6λίων. ὁ
Μεγαλέξαντρος (ΠΒ 80)·μέ τή γοργόνα του (ΠΒ 63, 79, 88,
94). ἡ Ἀρεταύσα (ΠΒ 87) κι ἡ Γεναὸέφα (ΠΒ 89)· τέλος τό
λαϊκαρθόδοξο εἰκονοστάσι θα συμπληρώσει αὐτή τή λαϊκιστική
πινακοθήκη; Οἱ πσλιτογραφημένοι ἅγιοι τοῦ λαϊκσῦ πανθέου.
ἡ ”Αγιά-Σωτήρα (ΠΒ 68), ἡ ΕΑγια-Βαρὸάρα (ΠΒ 69), ὁ "A11—
Γιαννης ὁ Νηστευτής (ΠΒ 71). ὁ “Αη-Ιῗιώργης (ΠΒ 83) κ’ ἡ
“Αγιά-Σοφια (ΠΒ 91), θά μυήσουν στό δόγμα τους καί τήν ἐξοχότερη ἀντιπρόσωπο τῆς ἀνώτατης λαῖκορθόδσξης ἱεραρχίας.
τήν Παναγιά, ἀναγκάζοντας την να μεταμφιεστεῖ 0' ἐλληνίδα
χωριάτισσα (ΠΒ 61), καί θα ἐκμαιεύσαυν ἀπ’ τήν εῦφορη φαντασία ταῦ παιητῆ τους νέους λαϊκαύς «ἁγίους», ὅπως τόν
“Ἀη-Θεριστή (ΠΒ 93), τόν “Ἀη-Θυμαρη (ΠΒ 95) καί τόν
“Ἀη-Ἔλατο (ΠΒ 95). Πολύ ἀργότερα, ὅταν θα ἐφευρεθεῖ. πάνω
στό ’ίδιο αγιοπσιητικό σχῆμα, κι ένας «“Ἀη-Λαός» («Δεκαοχτώ
λιανοτραγαυδα», ἀρ. 13), θ’ ἀπακαλυφτεῖ μέ τρόπο ἀπόλυτα
πειστικό ἡ καθαρά λαῖκιστική 6αση αὐτῆς τῆς αγιαλογίας ταῦ
·Ρίτσου. ‘O λαϊκισμός τοῦ Ρίτσαυ κι εἰδικότερα ἡ στροφή του
στό δημοτικό τραγούδι στα χρόνια 1936 καί 1944-1947 μπορεῖ
καί πρέπει να ἐννοηθεῐ ὡς μερική ἐκφραση 111615 γενικότερης
«ἀριστερῆς» στροφῆς στή λαϊκή κουλτούρα καί τό δημοτικό
τραγούδι, ποῦ ὃρηκε τήν ἐκφραση της 0 ὅλη τή λογοτεχνική
παραγωγή της ἐποχῆς ἐκείνης κι ἰδιαίτερα στό αντιστασιακό
καί τό ἀνταρτικο τραγούδιθθ) - εἰναι ἡ ἱστορική στιγμή, κατά
τήν ὁποία ἡ λαογραφία ἀσπάζεται - στό λαϊκό μέτωπα - τή
λαοκρατία.
Στούς «λόγιους» ἀριστεραύς ποιητέςι πού τήν ἰ’δια ἐποχή άντλησαν ἀπ’ τό δημοτικό τραγούδι μπορεῖ ἤδη να ἐνταχτεῖ κι ό
σύναθλος, σύντροφος καί συνεργάτης τοῦ Ρίτσου ”’Ἀρης Ἀλεξάνδρουῑ(39). Τρία ταυλαχισταν ἀπ’ τα ποιήματα τῆς πρώτης
του συλλογῆς «Τούτ’ ἡ ανοιξη» (1941-1946), τό «Νανούρισμα», «Τῆς νύφης» καί «Τοῦ ἥλιου», ἀποτελοῦν μοντέρνες
«μιμήσεις» τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, ἐνῶ ἕνα τέταρτα, «Οἱ
ἀπαστάτες τῆς θαλάσσας», χρησιμοποιεῖ τόν ἴδια συνδυασμό
δεκαπεντασύλλαόων μ’ ἐλεύθερους στίχους πού ἀνιχνεύσαμε
ἤδη στό Ρίτσο.
Για τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖα ὁ Ρίτσσς είδικα ἀντιμετώπιζε
καλλιτεχνικα μια τέτοια στροφή στίς πηγές τῆς λαϊκῆς κουλτούρας, ἡ ἐρε-υνητική δικαιοκρισία ἐπιὸάλλει νά δεχτοῦμε ὅτι
ἰσχύουν καί για τόν ίδιο τό Ρίτσο αι ἀπόψεις πού ἐξέφρασε στά
1966 ἀπ’ ἀφορμή τήν προσείη 1011 ἐκ μέρους του ενός πολύ
συγγενικοῦ μέ τό δικό του έργου κι ἑνός γνήσια παραλλήλου μ’
αὐτόνποιητῆ. τοῦ Ναζίμ Χικμέτῑ (4")

(ι Η παίησή του δέν εἶναι απλῶς· “’ἠθαγραφική” ἢ φαλκλορική” (δηλαδή ἐξωτερικα καί ποοαποφααισμένα ·“αίσθητική”
πανω σ ένα δηθεν· λαϊκό σχέδιο“ - αρα Ιιιη- λαϊκη) -— δέν εἰναι
ἀντιγραφή καί μίμηση τῆς λαϊκῆς τέχνης (πραγμα πού αντι6αίνει στήν ἴδια τήν κινητική - καί κινοῦσα - δύναιιη τοῦ ζωντανοῦ λαϊκοῦοργανισμοῦ), ἀλλα οὐσιαστικά λ α '1' κ ἡ ἀπό συμμε-

τοχή καί συμπόρευοη μέ τίς λαϊκές δυνάμεις, πού τίς ἐκφράζει
ὄχι στίς στατικές, τυποποιημένες μορφές τους (ὅσα γνήσιες, δίκαιες καί ἀκριὸεῖς στόν καιρό τους) ἀλλα π ρ ωτο πο ρ·
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(1 κ ά. στή δυναμική τους κίνηση. στά νέα τους δεδομένα, ἱστορικά, κοινωνικά. γλωσσικα - ἀκόμη καί στή νέα τους χειρονομία καί ατμόσφαιρα».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(1) Πριίι ἀπ’ τά 1936 ὁ Ρίτσσς ὸημοσιέψε ὸιιό ποιητικές συλλογές; τά «T90κτέρ» (1934) καί τίς «Πυραμίὸες» (1935), πού τά ποιήματά τους
ἀνάγονται ὥς τά I930. Ἀπ’ τά ποιήματα πού ὁημοσιέψε πρίν ἀπ’ τό
ἔτος αιἰτό, ἔχω ὑπόψη μου τά 39 μικρά ποιήματα πού ὁημοσιεύθηκαιι στή «Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυκλοπαιὸεία» («Φιλολογικόν
Περιοὸικόν») ἀπ’ τήν 1.5.1927 ὥς τίς 2.12.1928 (ὄλ. τώρα Γ.
Β ιι λ ἐ τ α ς , Οἱ ποιητικές ἁπαρχές τοῦ Ρίτσου, Αἰολικα Γράμματα,
Ἀφιέριιιμα στόν Γ, Ρίτσο, χρ. ΣΤ’, τεῦχ. 32-33, Μάρτης-Ἰούνης
1976, σ. 244-257). Κανένα ἀπ’ αὐτά ὸέν παρουσιάζει ἴχνη ἐπαφῆς
τοῦ νέου Ρίτσου με’ τή δημοτική ποίηση, ”Αλλα ποιήματά του πού
δημοσίεψε μέ διάφορα ψευὸιίινυμα σε’ περιοὸικά ὥς τά 1936 ὁέν
ἔχουν ἀκόμα ἑντοπιστεῐ ὅιὸλιογραφικά - ἐκτός ἀπ’ τα τρία ποιήματα πού ὸημοσιειίτηκιιν στα «Νέα Γράμμστα» τοῦ 1936.
(2) Δέν μπορεῖ νά σι ζητηθεΐ ἑὸῶ ἡ ἅποψη τοῦ Μ. V i I I i , Οἱ 6130 πρωτοπορεῖες στη)ι έλληνική ποίηση 1930 μέ ’40 ὁ Πολιτης, τεῦχ. 1
(Μάης 1976), 0. 75, για τή με’τάθεση της πρώτης τομῆς στό ἔργα τοῦ

Ριτσοιι ἀπ τά 1936 στα I935.
(3) Ἀναφέρω ε’ὸὼ ὸειγματοληπτικά; Μ. Α ὑ γέ ρ η ς, ’«0ιἘπιτάφιος» τοῦ
Ρίτσου, στό; Θεωρήματα Ἴκαρος, Ἀθήνα 1971 σ. 101· C h r.
P r 0 k 0 p ιι k i . Yannis 3113·οΔ· (= ΡοὲΙις d' IIIIjourd' IIui, 178), 2η
ἕκὸοση, Say/Imus. Παρίσι 1973, σ. 11-12· ,Ι . Μ ι) co 3 , Sourcmz'mmju grvccxkuju ΙῘιιιι-ιιιιιτιι, NIIIIka. Μοσχα 1973, σ. 154-155·

Ρ . B i a II , στό.· Y (I ιι ιι ix RJI' I x o ,τ , Selected Poemx, Translated by N . S I ιι ιι g 0 ,ι , Penguin Baokx, Βιιιιιμι)ι (Suffolk) 1974, 0.
23- G. P i e ι· ι· ιι I , στό.· Y. R i I ,ι- 0.1,AvaIl’lwmme,FI(1mImIriun, Παρίσι 1974, 0. I6-I7- K.

(4)

(5)
(6)

(7)

K ο υ λ o υ φ ά κ 0 ς, Πέντε

φάσεις στήν ποιητική οταὸιοὸρομία τοῦ Γιάννη Ρίτσου, Ἀντί, περ.
Β’, τεῦχ. 23 (19 Ἰουλιὀυ’1975), σ. 27· Σ. Γκίνης, Γιά τόν
Γιάννη Ρίτσο, Ἐκὸόσεις «Ἱστορική Ἔρευνα», Ἀθήνα χ.χ., σ. 40-41.
Στήν παρακάτω μορφολογική ἐξέταση τοῦ «Ἐπιτάφιου» χρησιμοποιώ
ἐλεύθερα για τό μέρος τοῦ (δημοτικοῦ τραγουὸιοῦ τίς μελέτες τοῦ
Σ τ. ’Κ ι· ρ ι α κ ίὸ η . Ἡ γένεσις τοῦ ὁιστίχου καί η’ ἀρχή τῆς ἰσομετρίσς, Θεσσαλονίκη 1947, καί τοῦ Α . Π 0 λ [τ η , Τό δημοτικό
τραγούδι, στό.· Ἐ κ ὁ ο τ ι κ ἡ Ἀ θ η ν ιῖ) ν, Ἰστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ, [A ’, Ἀθήνα 1975, 0. 284-299, χωρίς νά προσφεύγω
ἀναγκαστικά ἐκ νέου στίς πηγές.
Λ. Π ο λ ι’ τ η ς, Ὁ ὸεκαπειιτασύλλαὸος τοῦ «Ἐρωτιιώῦ λόγου», στό.·
Μετρικά, Κωνσταιιτινίὸης, Θεσσαλονίκη χ.χ., 0. 152, σημ. 1.
Στά ἑπόμενα οἱ λατινικοί ἀριθμοί παραπέμπουν στα «ἅσματα» τοῦ ποιήματος, οἱ ἀραὸικοί στα ὸίστιχα καί τά γράμματα α-ὅ στούς στίχους. Χρησιμοποιεῖται ἡ ἕκὸοση τιῑιν Ποιημάτων, τ. Α’-Δζ Κέὸρος,
Ἀθήνα 1961-1975 (συντομογραφία.· ΠΑ-ΠΔ) κι ὁ τόμος Τά ἐπικαιρικα, Κέὸρος, Ἀθήνα 1975 (συντομογραφίαῐ Ἐπικαιρικά). Ἡ ὀρθογραφιά προσαρμόζεται γενικά στό ὸικό μου σύστημα.
Γιά τίς παρομοιώσεις χρησιμοποιῶ τήν ὑποὸειγματικὴ μελέτη τοῦ D .
P 6 r rro p 0 ιι l ο Δ· , Lu campuruimn dun: la chanson popllllllrt‘
grequc (= Collection αι’ Ι’ lIIinlIII Frungaix d’ ΑιΙιὶιιιετ, 86), Ἀθήνα

(8)

1954, στοῦ ὁποίου τά παραδείγματα καί παραπέμπω.
Ὅπως τίς ὅρισε ὁ Δ , Α . Π ε τ ρ 6 π 0 υ λ ο ς, «Γλῶτται» δημοτικῶν
τραγοιιὸιῶν, στό.· Ἀφιέρωμα στή μνήμη Μ. Τριανταφυλλίὸη, Θεσσαλονίκη 1960, 0. 337-355.

(9)

(10)

Για τά παραδείγματα ἀπ’ τό δημοτικό τραγούδι χρησιμοποιήθηκαν ε’νὸεικτικα κι ὄχι ε’ξαντλητικά οἱ παρακάτω συλλσγές; Α. R a x.1' 0 w , Τραγούὸια ρωμαϊκά. Popularia carmina σωθείην retentiστίς, Ἀθήνα-Λειψιά 1860· N. r. Π 0 λ ίτ η ς, Ἐκλογαί ἀπό τά
τραγούὸια τοῦ έλληνικοῦ λαοῦ, Ἀθήνα 1914· Κ. Π α σ α γ ι α’ ννης, Μανιάτικα μοιρολόγια καί τραγούὸια, Ἀθήνα 1928- E;
A 13 ν τ ε ιῖε (Η . L [1' d e k ι’ ), Ἑλληνικά δημοτικά τραγούὸια,
Ἀθήνα 1947· Α. Θ έρ ο ς, Τά τραγούὸια τῶν Ἑλλήνων, 2 τόμοι,
Αθηνα 1951- 1952- Δ. Π ε τ ρ 6 π 0 υ λ o ς, Ελληνικά δημοτικά
τραγούὸια (= Βασική Βιὸλιοθήκη, 46147), 2 τόμοι, Ἀθήνα 1958195 -Γ 1 ιιι ἀ ν ν ο υ, Τά δημοτικά μας τραγούὸια, Αθήνα I966.
FLA. .E. Λύντεκε, παραπανω, ἀρ, 159, καίΓ,

Ἰωαινου,

παραπανω ἀρ. 335-379.
(ll) Για τό(«1101160» ὄλ. Μ ιι r g ιι r e I Α Ιι ,ι’ i 0 ιι , The ritual lament in
ΟιιεΙ( 1νιιι1111ι)ιι,Κε’μπτριτζ 1974, σ. 191 κ. ἑ.
(12) Καί γι’ αὐτό τό «μοτίὸο» ὄλ. Μ . Α Ιι» ,ι’ i 0 ιι . παραπανω, σ. 168 κ.ἑ.
καί 187 κε’.
(13) Βλ. Γ. B ελο υ ὸ ῆ ς, Ἕνα «ἄγνωο-το» ἔργο τοῦ Γ. Ρίτσου («Ὀ σύντροφός μαςιι), Τό Βῆμα, 12 Ὀκτ. 1975, 0. 4.
(14) Τεκμήρια για τή «χριστοποίηση» τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη.· (κεφαλαῖο Ts)
τ’ αχναρια Του- 6 σκοῦφος Του, κ.ἄ.· (κεφαλαῖο Ε.·) Ἐκεῖνοςἄγιο λείψανα ἅγια κάρα· . Ὁ Βελουχιώτης ὁ Ἄρης, κρέμεται σά
ληστής. Ἡ λειτουργία τοῦ μοτίὸσυ «Χριστός» στό Ρίτσο ἀποκαλύπτεται στούς στίχους ἀπ’ τό «Ἄνθρωποι καί τοπία» (1958-I959):
«Στή Μπογιάνα ἕνας ἔφηόος ὅοσκός Χριστός διαφεύγει / τήν ε’πίδλεψη τῶν Μπογιάρων - μπορεῖ νά γίνει προλεταριος» (Ἐπικαιρικά, 373). Τό μοτίόο «Ἐπιτάφιος» χρησιμοποιεῑται καί στήν «Κυρά
τῶν Ἀμπελιιῖιν» (ΠΒ 97) καί στό «Χορικό τιῖιν σφουγγαράὸων»

(ΠΔ 325).

(15)

Τα παριιθὲματα ἀπ’ τόν « Ἐπιτάφιο Θρῆνο» κατά τήν ἕκδοσηπού μοῦ
εἶναι 719001117.- Τριώδιον κατανυκτικόν... ”Εκδοσις ἑόδόμη.. Βενετι’..α 0 Φοῖνιξ 1897, σ. 395, 401, 403, 406.

(16)

Τό θέμα τῆς «Μάνας» στό Ρίτσο ἀνάγεται, ὅπως δείχνω σέ σχετική

μελέτη μου, 0 ἕνα συγκεκριμένο λογοτεχνικό πρότυπο.· τή««Μάνα»
τοι) Γκόρκι.· ὄλ. Γ. B 5 λ a v 6 ῆ ς, Μιά κοινή««Μάνα» λογοτεχνική.
Γκόρκι, Μπρεχτ, Ριτσος, T6 Βῆμα, 27.3. 1977, σ. 4.

(ι7) ΠΒ 45
(18) Πρὸλ. λ. χ. τους στίχους««Πῶς ἕσὸησες, ἀγόρι μου, καί σὸήστηκεν 6 κόσμος», «Ποῦ πᾶς, πουλί, πουλάκι μου, καί μ’ ἄφηκες μονάχη, 1
μαῦρο ὸεντρι καταμαυρο σε’ χισνισμένο κάμπσ» και « Τά παιδιά μσς
εἶν αι με’σιι μσς.ι τοῦ«Δειιιτερου χορικοῦ» με’ τούς ἀντίοτοιχούς τους
στίχους τοῦΕπιταφιου».· XVII, 10 11, 66 XX, 1α.
(19) ΠΒ 68. Πρὸλ. την ευστοχη παρατήρηση τοῦ ’Ψ i Ι 1 i a m V. S p aιι ο .,τ T6 ὕφος ὡς ίστορική μνήμη στή «Ρωμιοο-ύνη» τοῦ Γιάννη’
P110011, 016. Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για τό ἔργο του, Διογενης,
Αθήνα 1975, σ. 102, σημ, 21.

(20) Ι’Κ 01 606 στίχοι στην παραλλαγή τοῦ Ν. Γ. Π ο λι τ η, παραπανω,
ἀρ. 2.
(21)

258, ἀρ. 25Β καί σ. 234, άρ. 383.
(22) Βλ. K. Πασαγιιῐννης. παραπανω, ἀρ.18·Ν. Γ. Πολίτης, παραπανω, ἀρ. 217, στ. 35- προὸλ. Μ . Α 1 exio ιι,
παραπανω, σ, 164,
(23) Βλ. Κ, [Ι (ι ο α γ ι 6 ν ιι ης, παραπανω, ἀρ. 126 καί 130· πρὸλ. Δ.
Πετρόπουλος. παραπανω, τ A’,0. 186, 69.151".
(24) Βλ. A. Πετρόπουλος, παραπανω, τ. Β, σ. 189, 69. 20, 0. 197,
ἀρ. 31 και 0. 239, ἀρ. 97. Στό Ρίτσο ὅρίσκεται κι’ ἡ «παραλλαγή»
«ναν τό λαλᾶιι» ·ὅλ. Ἐπικαιρικά, 23.
(25)
(26)

Ἐπικαιρικά, 63; «Γειά καί χαρά, Λέ- μωρέ Λέ, γειά καί χαρά σου,
Λευτεριά».
ΠΒ 189, 226 καί 322.

(27)

Χρησιμοποιιῖ) τούς ὅρους, ὅπως τούς διατύπωσε ὁ Στ. Κ υ ρ ι α κ ι’ὸ η ς , παραπανω (σημ. 4), 0. 32 κ.ἑ.

(28)

ΠΓ 211.

(29) B1. λ.χ. Ἐπικαιρικά, ι2ι) - ι2ι, 194, 279, 280, 322, 323, 324, 325, 329,
332, 344, 348, 368.

(30)

Τσάμικος.· ΠΒ 64· σίρμπα.· Ἐπικαιρικά, 327· σόπτσκο.· Ἐπικαιρικά,

(31)
(32)
(33)

Πιανο.· ΠΑ 387, 393· ΠΔ 177· κλαρίνοζ· Ἐπικαιρικά, 145- λαγοῦτο.·
Ἐπικαιρικά, 155- 6101.1: nr 402.
Ἐπικαιρικά, 311 71.5. καί 327 κ,ἑ.
Ἀ νθολογιίι ρουμανικης ποίησης, K5'690g, Ἀθήνα 1961, σ. 8.

(34)

ΠΔ 165.

(35) 171‘504-518.
(36)

Οἱ ἑξῆς τόποι τῶν «Δεκαοχτώ λιανοτράγουδων» ἔχουν τούς παράλληλούς τους στή «Ρωμιοσύνη».· Ἀρ. 3, στ. 2α· ἀρ. 9, στ. Ia (καπετάνιοι), στ. 20 (αλώνι τῆς πατρίδας)· ἀρ. 10, στ. 1α (τοῦ ὅράχου λιγοστό νερό,), στ. 2ιι (20156100916)- ἀρ, 18, στ. Ισ (Ρωμιοσύνη). Ὁ
«”Υμνος καί θρῆνος για τήν Κ ύπρο» ἁνῃστοιχεῖ γενικά στάν κ Ἐπιτάφιο» καί περιέχει μερικά συγκεκριμένα παράλληλα μ’ αὐτόν.

(37)

Για τό Θεοφιλο και τόν Παναγιώτη Ζωγράφο χρήσιμες παρατηρήσεις
219001715951 6 Ν. X a τ ζ ι) ν ι κ 0 λ 6 0 υ, Τέσσερεις ἕλληνες ζωγράφοι τοῦ 20οῡ αἰώνα.· Θεόφιλος, Κόντογλου, Γκίκας, Τσαρσύχης,

6 Πολιτης, τεῦχ. 2 (Ιούν ιος 1976), σ. 47 κ. ἑ. Γιά τήν « ἀνακάλυψη»
τοῦ Μακρυγ ιάννη ὄλ. W . Ρ ιι ι· Ιι ιι e r , Die Memoiren ἀει· griechisc/u-n Κι’ιὀΙιιιΙιιιι.ι-),ιιιιιιινιι1.ι· ΜιιΙι-ιῄίαιιιιὶς aux Kulruranthropologixz-lwr Sic-hi, Siidaxljbrxchungcn 34 (1975) 177 κ.ἑ.
(38)

(39)

(40)

ἀντί - ’ἐρευνα

Βλ. λ.χ. Δ. Πιτρόπουλος, παραπανω, τ. Β’, a. 220, ἀρ. 12· o.

Απλες ι υξεις ὅρισκονται στίς μελετες.· A. Ἐλ ε υ θ ε ρ ί 0 v, Ἡ λογοτεχνία τῆς ἀν’τιστασης, Ἐπιθεωρηση Τέχνης 2 (1955) 294-295,
Α. Σ π η λ ι 0 ς, Η ποίηση τῆς ἐθνικῆς ἀντίοταοης, στό.· Probleme
dcr Ilt‘ilgrit‘T:(/li.\'thf’ll Lilera!ur.1.1V, Βερολίνο 1959, σ. 108- 124 καί
Β . Δ 0 μ ι α ν 6 κ 0 ιι, Εἱσαγωγή 0-1-6: Αντάρτικα τραγούδια, Ἐκὸόσι·ις «Τετράδιο», Ἀθήνα 1975, 0. 11-16. Δημοτικοφανῆ τραγούδια τῆς ἀντίστασης καί τοῦ αντάρτικου περιέχουν, ἐκτός ἀπ’,τήν
παραπανω, κι 01' σύλλογός· T. Ἀ δ άμ ο ς , Τό λαϊκό τραγούδι τῆς
ἀντίστασης, Πολιτικές καί λογοτεχνικές ἐκδόσεις, (Βουκουρέστι)
1964· Τραγούδια τῆς ἀντίσταοης καί τοῡιέμφύλιου, Ἂθήνα 1975
καί Τό ἀνταρτικο καί τό ἐπαναστατικθτραγούδι, 2η ἔκδ,, Ἐκδόσεις
Μνήμη, Ἀθήνα 1975· ὄλ. καί· Λαογραφικά τοῦ πολέμου καί τῆς
κατοχῆς, Ἐπιθεώρηση Τέχνης 2 (1955) 289-292.
Τήν ἐπισήμιινση ἔκανε πρῶτος ὁ Δ . Ν. Μ α ρ ω ν ίτ η ς, Ποιητική
καί πολιτική ἠθική. Πρώτη μεταπολεμική γενιά, Κέδρος, Ἀθήνα
1976, 0. 44-45. T6 ποιήματα πού ἀναφέρονται παρακατω 69607101!ται σήμερα στό.· Α. Ἀ λ ε ξ ά ν 6 ρ ο υ, Ποιήματα (1941-1971),
Κειμενα, Ἀθηνα 1972,σ.13- 15 κα119-21. Χρήσιμες παρατηρήσεις
στό θέμα ὄλ. τώρα 016 ὄιόλίο τῆς Σ. ”1λι ν σκ αγ ι α, Ἡ μοιρα
μιᾶς γενιᾱς. Συμὸολή στη μελέτη τῆς μεταπολεμικῆς ποίηο-ης στήν
” Ελλάδα, Κέδρος, Αθήνα 1976.
Ν. X 1 κμ 5 τ, Ποιήματα. Πρόλογος καί ἀπόδου-η Γ. P1 τ σο υ, 4η
ἕκα, Κιὸρος, Αθήνα Ι975,σ. 16 (= Γ. Ριτσος, Μελετήματα,
Κεδρος, Αθηνιι 1974, 0. 44- 45.)

Ἀπαραίτητη προϋπόθεση για νά γίνει ἕνα περιοδικό καλύτερο καί νά προσαρμοστεῖ στίς ἀπαιτήσεις των ἀναγνωστῶν του, εἰναι νά γνωρίζει, μέ
ὅσο τό δυνατόν μεγαλύτερη ἀκρίόεια, ποιό εἶναι τό
Ιἀναγνωστικό του κοινό καί κυρίως τί γνώμη ἔχουν
για τό περιοδικό αὐτοί πού τό διαὸάζουν.
Γιά τό σκοπό αὐτό τό ΑΝΤΙ ἀποφάσισε νά διοργανώσει μιά ἔρευνα μέ ἐρωτηματολόγιο. Ἡ πιό
ἁπλή μέθοδος θά ἧταν νά ὄάζαμε ἕνα ἑρωτηματολόγιο 0’ ὅλα τά τεύχη τοῦ ΑΝΤΙ καί νά μᾶς-ἀπαν-τοῦσε ὅποιος ἤθελε. ’Όμως ἔτσι οἱ ἀπαντήσεις πού
θά παίρναμε θά προέρχονταν μ ό ν o 6 π ’ 0 ὐ τούς πού ἔχουν τό χρόνο, τή ὁιάθεση
ἧ τή συνήθεια να ἀπαντοῦν σέ ἐρωτημ α τ o λ 6 γ ι 0. Ἐνιῖ) ι’·μεῑς θέλουμεοὶἀπόψεις πού θα
πάρουμε νά ἀποτελοῦν ἕνα ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥTIKO TYXAIO ΔΕΙΓΜΑ τῶν ἀπόψεων πού ἔχει
T0 ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΤΟΥ ANTI.
Γιά τό λόγο αὐτό ἀποφασίσαμε νά διοργανώσουμε τήν ἔρευνα μέ ὄάση τούς κανόνες τῆς τυ χαίας δειγματοληψίας. ’Έτσι τό ἐρωτήματολόγιο δέν θά ὄρίσκεται 0’ ὅλα τά τεύχη τοῦ ἑπο-

μένου ANTI (δηλαδή τοῦ τευχ. 72, πού θα κυκλοφορήσει στίς 2815177) ἀλλά MONO ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ
(δηλαδή σέ ποσοοτό 5% κατάλληλα διαλεγμένο). η

Τό έρωτηματολόγιο θα εἶναι ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΩNYM 0 καί θα συμπληρώνεται χωρίς καμιά δυσκολία. Ἡ μέθοδος πού διαλέξαμε για τήν ἔρευνα μας,
ἄν πετύχει μπορεῖ νά μᾶς δώσει μιά πολύ σαφή εἰκόνα τῆς πραγματικότητας. ’Όμως γιά νά πετύχει
εἶναι ΑΠΟΛ ΥΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ αὐτοί οἱ
λίγοι πού θά ὄρ οῦν τό έρωτηματολό-

γιο, NA ΜΑΣ AHAQNTHZOYN
Οἱ μεγάλες ἑταιριες, πού διοργανώνουν συχνά
ἕρευνες μέ ὁειγματοληψία, ἔχουν τά οἰκονομικά
μέσα νά πληρώνουν γιά τό σκοπό αὐτό εἰδικευμένους ὀργανισμούς. Τά o ἰκο νομ ικά μέσα
πού διαθέτει τό ΑΝΤΙ τοῦ ἐπιτρέπουν
νά πληρώσει μόνο τά γραμματόσημα
τ a") ν ἀ π a ν τ ή σε ιι) ν. Τό περιοδικό μσς πιστεύει
ὅμως ὅτι διαθέτει κατι πολύ σημαντικότερο· τή
ΦΙΛΙΑ καίτήΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ τῶν ἀναγνωστιῖιν
’[01).

T6 ANTI
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Παιρτσοιλίὸης

ὅπλων έχουμε τόν φοθερό διωγμό τών

0 NiKoq Καρθοὺνης κι’ ἐγώ. Στήν “Αγγλίσ

ἀγωνιστῶν. 'O Τσώρτσιλ όταν γυρνοῡσε

καί Γαλλία, πήγσμε όλσ τα μέλη τῆς ἀποστολῆς μαζί. Mara χωρίσσμε. 'O AoUAnq, ὁ
Γρηγοριάδης καί ἐγώ, πήγσμε στῆ Σοθιετικῆ ”Ενωση. Oi ἀλλοι στῆν Ἀμερικῆ. Αὺτό

ἀπό τήν Γιάλτσ, πέρσσε ἀπό τῆν Μάλτσ καί
ἐκεῖ, σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα ποὺ συγκεντρωσε, σχημάτισε τή γνώμη ὅτι ol κομμουνιστές σῆκώσσν ξσνά κεφάλι στῆν Ἐλλάδα.
Παντοῡ ἐθλεπε τοὺς κομμουνιστές. ,
Τό τί γίνοντσν θέθσισ στῆ χώρα μσς, εἶνσι γνωστό; Oi Σοὺρλσς, Μσγγανᾱς, Kaλσμπσλίκσς καί oi ἀλλες συμμορίες τῆς
Δεξιᾱς ἀλώνιζσν. Τέτοισ ἠταν ὴ κατασταση,
ποὺ 0i ἀρχηγοί τῶν δημοκρατικῶν κομματων, ἐκτός τοῦ Τσσλδαρῖῖ, ὁ Σοφοὺλης, ὁ

6ι6λίο τοῦ Χστζόπουλου «OI l7PO-.
ρεῐ αύτές τίς μέρες ἀπό τίς ἐκδό-.
σεις· Πσπσζήση καί δημοσιεύετσι
γιά Πρώτη φορά.
ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ; Ἐδώ στόν τόπο μσς ἠταν
ίδιόμορφη ῆ κατασταση. Χτυπηθῆκσμε μέ
τοὺς Ἐγγλέζους Kai ὴττηθήκσμε μέσσ
στήν “Αθήνσ. Παρσδώσσμε τά δπλσ. ’Ἐγινε
ὴ Συμφωνίσ τῆς Βάρκιζσς καί ἀκολούθησε
μιά φοθερῆ κατασταση γιά τό κίνημα τῆς
Ἐθνικῆς “Αντίστασης. “Ἀρχισε ἕνας φοθε-ρός διωγμός τῶν ἀγωνιστῶν της. Τό γεγονός ὅτι στῆ Συμφωνίσ τῆς Βάρκιζας εῐχσν
ἐξαιρεθῆ ἀπό τήν ἀμνηστία μερικά ἀδικήμστσ, δέν νομίζω δτι εἶναι ό κύριος λόγος
ποὺ ἐπέτρεψε τοὺς διωγμοὺς. Τοὺς διευκόλυνε κάπως.
Oi διωγμοί ἀνσπτὺχθηκαν καί ἐντάθηκσν
στῆν πορεία τους, γιατί ἠ εὺνοημένη ἀπό
τοὺς Ἐγγλέζους Δεξιά, φοθόντσν τό κίνημα Kai ἐθλεπε δτι δέν ἠταν εὔκολα νά
συντριθῆ. ”Αμέσως μετά τήν παραδοση τῶν .
36

Κ.Κ.Ε. καί ἐπέμενε στῆν ἀποχή ἀπό τίς ἐκλογές.
Εἶχε προηγηθῆ συνεδρίσση τῆς Κεντρί-

Γερμανοὺς, όργίσζσν σέ θάρσς δλων τών

EAM θα συμμετεῖχε στίς ἐκλογές. 'H Κεντρική Ἐπιτροπῆ τοῦ κόμματος, ποὺ συν-

ἀνθρώπων.

'H

κστάστσση

οτερά,· Δέν ἔχει εὐθὺνες,·

ΣΤΑΤΕΣ» (1943—49), ι-ιοὺ κυκλοφο-

όλομέλεισ τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ

κῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ E.A.M. Kai εἶχε ἀποφασιστῆ πῶς κάτω ἀπό όρισμένους ὅρους, τό

εἶχε γίνει ἀνυπόφορη. Oi Ἐγγλέζσι καί ἡ
τότε Δεξιά, ἠταν δυνατόν νά ψαντσστοῦνέ
ότι μποροῦσε Va γίνη ἀνεκτῆ σὺτῆ ἡ κστάστσση; Τό ἀντίθετα Πρέπει να ὺποθέση Kaveiq: Oi Ἐγγλέζοι προχωροῦσαν ἐν ψυχρῶ
σέ ἐμφύλια πόλεμο, ὺπσλογίζοντσς να
συντρίψουν τό λαϊκό κίνημα, νά διχάσουν
τό λσό Kai νά ἐφαρμόσουν τά σχέδιά τους,
πού ἠταν ὁ πλήρης ἐλεγχος τῆς Ἀγγλίσς.
”Οποιος μπορεῖ νά κρίνη ἀμερόληπτσ,
σὺτό Πρέπει va τό ἀνσγνωρίση. 'H πρώτη
καί κὺρισ ευθὺνη για τόν ἐμφύλια πόλεμο
εἶναισὺτό. .
— “Εσεῑς τί κάνατε; Πῶς ἐδρασε ἠ Ἀρι-

Τό κείμενο ’πού ἀκολουθεῖ εἶναι
μια συνέντευξη τοῦ Μητσου Παρτσσλίδη στό δημοσιογράφο Ἀχιλλέα Χστζόιτουλο, πάνω στα μετακατοχικά γεγονότα. Περιέχεται στό

“Από τή Σοθιετικῆ ”Ενωση, ἐπιστρέψσμε τό
Φλεθάρη τοῦ 1946. Ἐδώ, στῆν “Αθῆνσ, εἶχε
γίνει ἀπό τίς 12 ὥς τίς 15 Φεθρουσρίου, ἡ

Κσφσνταρης, ὁ Τσουδερός, ἐτονίζσνε δτι
oi ἀνθρωπσι ποὺ εἶχαν ἐξοπλιστῆ ἀπό τοὺς
δημοκρατικῶν

μιλόι
γιόι Τήν
περίοδσ
1943-’49

τό τσξίδι, ἐγινε τόν Δεκέμθρη τοῦ 1945.

- Κι’ ἐμεῑς ἐχουμε τίς εὺθὺνες μσς. Αὺτοί ποὺ κυνηγιόντουσσν, φυσικό ἠταν Va
ὺπερσσπίσουν τῆ ζωή τους. Τότε τό ΕΑΜ
καί τό K.K.E. διακήρυξαν κρθσρά; Δικσίωμσ
τῶν κινδυνευόντων ἠταν νά ὺπερσσπίσουν
τή ζωή τους, μέ δλσ τό μέσσ.
Τό δισκηρὺξσμε ἐπίσημα αὺτό. Δέν διστυπώθηκε κατηγορία ἐναντίον μσς. Τό λάθος μσς εἶναι ότι καθώς όξὺνοντσν ὴ κατόστσση, δέν εϊδσμε ὅτι πήγαινε πρός τήν
ἐνοπλη ἀνσμέτρηση. Λόγοι ἐσωτερικοί καί

ἐξωτερικοί. δέν ἐπέτρεπον μιά τέτοια ἀνσμέτρηση. Mé τήν ἐννοισ ὅτι οϋτε ὁ λαός
ἐθλεπε δικαίωση σέ, νέσ ἀνσμέτρηση, όταν)
“Ο ΕΛΑΣ εἶχε παραδώσει τά όπλσ, οί Ἐγ·γλέζοι θρίσκονταν ἐδῶ Kai τό Κράτος τῆς
Δεξιας ἀνσσυγκροτιότσν. Τό γεγονός δτι
ἀπό τα πράγμστσ ὑπῆρχε περίπτωση νά
ὁδηγηθοῡμε σέ γενικῆ ἐνοπλη ἀναμέτρηση, δέν τό ε’ίδσμε.
- Ποιά εἶναι ἠ τωρινη σας Θέση για τήν
ἀποχή τῆς “Αριστερᾱς ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ
- Ἔπρεπε νά πάρουμε μέρος στίς ἐκλογές. Κακῶς δέν πήρσμε, πσρά τό γεγονός
ότι σί ἐκλογές ἐκεῖνος δέν μποροῡσαν νά
ἐκφράσουν τῆ γνήσια θέληση τοῦ λσοῡ. 'H
συμμετοχή μσς στίς ἐκλογές τοῦ ’46, θά
δημιουργοῡσε πρόσθετα ἐμπόδια α’ σὺτοὺς ποὺ εἶχαν γίνει οί διώῑιτες’ τοῦ λσοῡ.
Ἐξ, ἀλλου ὴ συμθουλή τοῦ Σοθιετικοῡ
κόμματος καί τῶν ἀλλων καμμουνιστικῶν
κομμάτωγ, ἡτσν νά πάραυμε μέρος στίς

ἐκλογές.
Ἐμεῑς. ἀπό τά τέλη τοῦ 1945, μᾶλλον
προθλημστιζόμσστε νά μήν κστεθοῡμε, στίς
ἐκλογές. ”Ημουν τότε στῆν Κεντρική Ἐπιτροπῆ τοῦ EAM Kai πῆρσ μέρος στῆν ἐσμικῆ ἀντιπροσώπείσ ποὺ πῆγε στήν Ἀγγλίσ, Γαλλία, ”Ενωμένες Πολιτεῑες καί Σο-

6ιετική ”Ενωση, Στήν ἀντιπροσώπείσ συμμετεῑχσν ό Ἀλκιθιάδης Λοὺλης, ὁ Νεόκο-’
σμος Γρηγοριάδης’, ό Πρόεδρος τῆς ΕΠΟΝ
καθηγητὴς τοῦ ’Πσνεπιστημίου Γεωργσλάς,

ῆλθε μετά ἀπ’ σὺτῆ τῆ συνεδρίσση, ἀνσφέρθηκε a‘ σὺτῆ τήν ἀπόφαση καί συμφώνησε.
- Γιστί λοιπόν δέν πῆρστε μέρος στίς ἐκλογές,·

- 'H κατασταση ἠταν τέτοισ, ποὺ ὁρισμένοι όροι ἐπρεπε ὁπωσδήποτε νά ἐφαρμοσθοῦν. Αὐτοὺς ὅμως τοὺς ὅρους ποὺ

ἑμεῑς θεώροὺσσμε ἀπσρσίτητους, φαίνον-

τσν δὺσκολο “νά τοὺς κάνουν δεκταὺς.
Μέσσ στῆν ὁλομέλεια τοῦ κόμματος ὁ
Μάρκος Βσφειάδης

δέν συμφωνοὺσε μέ

τήν ἀποχή. Τό ’ίδιο mi 0 Oavaanq Χστζῆς.
‘O NiKoq Ζαχσριάδης, τοὺς ἀπάντησε ότι
θά ἐπιστρέψη καί ἠ ἀντιπροσωπείσ ἀπό τῆ
Μόσχσ Kai θα μετσφέρη τήν γνώμη τοῦ
Σοθιετικοῡ Κόμμστσς. "Eran. κατα τῆ γνώμη
ὸρισμένων συντρόφων, τό θέμα παρέμεινε
ἀνοιχτό. ”Ὀτσν ἐμεῑς γυρίσσμε ἀπό τῆ Σο-

θιετική ”Ενωση, στά τέλη Φεθρουσρίσυ τοῦ
1946, τοὺς εἶπα στό Πολιτικό Γραφεῑσ τήν
γνώμη τών Σοθιετικών. Αὺτό, ὅμως, σὺσσωμο συμφώνησε μέ τόν Ζαχαριόδη να μή
ἀλλάξουμε τή θέση μσς. Oi ἐκλογές Ba γίνοντσν στίς 31 Μαρτίου.
Ἐγώ ἐπέμενσ στῆ συμμετοχή στίς ἐκλαγέα. Ἠ συμθσυλή τοῦ Σοθιετικοῡ Κόμματος νά μετάσχουμε στίς ἐκλογές, ἠταν σω-

στή. Στή Μόσχσ, εἶχσ συναντηθῆ μέ ἀνθρώπους ἀπό τό τμῆμα ’Ἐξωτερικῶν 'Ynoθέσεων τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
Κόμμστος καί τόν ὺπεὺθυνο γιά τό Βσλκάνισ, ὁ ὁποῖος μοῡ διεθίθσσε τήν συμθουλή
τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοὺ Σοθιετικοῦ
Κόμμστος. Τό Πολιτικό Γρσφεῑο. ὅμως, μὲ,
ἐπί κεφαλῆς τόν Νῑκο Ζσχσριάδη δῆλωσε;
ιι... Δέν ἀλλάζουμε θέση. Δέν ed πάρουμε
μέρος στίς ἐκλογέςιι. ’Ἐγινε μιά προσπαθεισ νά πάρουμε μέρος στίς ἐκλαγές μέ
συμθολικό τρόπο, κστεθάζοντσς Eva μόνο
ὺποψῆφιο Kara ἐκλογική περιφέρεια.
. Κι’ σὺτό ὅμως γιά νά γίνη. ἠταν ἀνσγκσῑο
Va πσρστσθῆ ὴ προθεσμία ὺποθολῆς ὺπο’ ψηφιοτῆτων. 01 ἐκλογές εἶχον ὁρισθῆ γιά
τίς 31 τοῦ Μάρτη. 'O Σοφρὺλης, καί oi Ἐγγλέζοι, ποὺ ἀ-ποφάσιζσν τελικά γιά τά πάντα, δέν ἐδωσσν παράτσση. Ἀλλά καί ή Κεντρική Ἐπιτροπή τοῡ EAM. δέν δέχθηκε τή
συμθσλική συμμετοχή στίς ἐκλογές.
- Ἐιιείνη τή στιγμή πρός τά ποῡ προσσνστολισθήκστε,’

- 'O προσανστολισμός εἶναι μᾶλλον δτι
δέν μποροῦμε να ἀποφσσίσουμε καινουργισ σὺγκρουση. Ἐξακολοὺθησε νά γίνεται
προσπάθεια, ἀν εἶναι δυνατόν να ἀποφευχθῆ ἡ σὺγκρουση. Στίς 14 Μαρτίου τοῦ ’4θ,
τό Πολιτικό Γρσφεῑα τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῡ K.K.E. ἀπευθὺνετσι μέ. ἀνακοίνωσή του στόν Σοφοὺλη καί ὺπενθυμίζει

τήν πρότοση για τήν ἀπό κοινοῡ μέ τό Κέντρο καθοδσ τῆς Ἀριστερας στίς ἐκλογές,

μέ κοτανομή ἀνα 50% τῶν ἐδρῶν. Για να
γίνη ὅμως 0010, προϋποθέτει πίεση 100
Σοφοὺλη πρός τοὺς Ἐγγλέζους. Δέν 11110—
00005 να τό κανη,

Ἀπὸ τήν μια πλευρα λοιπόν ’έχουμε σὺτή
τήν προσπαθεια, Kai ἀπό τήν αλλη κανουμε

μια προσπαθεια μέσα στό λσό, να πραγματοποιήσουμε τῆ συμφιλίωση, ’έπειτσ ἀπό
τήν αξυνση 100 A5Ké1160n.
— Γιοτί λοιπόν, τότε, ἕγινε τή νὺχτο τῶν
ἐκλογῶν ἠ ἐπίθεση κατα τοῦ Σταθμοῡ Χωροφυλσκής Λιτοχώροικ

- Νοί. 'H πολιτική μσς, δέν ήτον τόσο
πολὺ »συνεπής Θα 000 έξηγήσω. Ε’ίχομε
ἀντιφασεις. Αὺτό θέθοια, δέν σήμαινε 011

ήτσν μπλόφα ῆ πολιτική συμθιθσσμοῡ κοί
011 0 σκοπός μσς ήτσν ό Ἐμφὺλιος Πόλεμος. Ἴσα-ἶσα, μέσω τῆς πίεσης ἐπιχειρού-

στό σασισλισμό, ἐξοσφολίζοντας δημοκρατικές ἐξελίξεις.
'O 110v09 Kai σίγουρος δρόμος πρός τό
σοσισλισμό εἶναι ή δημοκρατία, K1' 0010 10
τόνιζον ό Μαρξ καί ό Λένιν.
”Οταν χειροτέρεψαν τα πραγμοτα, σὺτές
oi ἀντιλήψεις αρχισσν να θεωροῦνται όνει-

ροπολήμστα καί αὺτοπατη. Ol Ἐγγλέζαι
ἕκονσν τήν πολιτική τους. Εἶναι ἀλήθεια
011 0 Ζαχαριαδης ήτσν ό ἀνθρωπος ποὺ
έκονε τολμηρα ἀνοίγμστα προσπσθώντσς
να δισμορφώση τῆ δυνατότητα να προχωρήσουμε στό δρόμο είρηνικα. ’Ἐκονε συνεννοήσεις μέ τό κόμμα τῶν Φιλελευθέρων
καί τόνιζε τή δυνατότητα να κυθερνήση
μια τετραετίσ κυθέρνηση Κέντρου. M510
6λέπομε. Ἀκόμη, φροντίζαμε να μή παραγνωρίσουμε τα στροτηγικα συμφέροντα

τῶν Ἐγγλέζων στῆν “Ανατολική Μεσόγειο.
Θέλσμε, ὅμως, ἐσωτερικα να έχουμε μιά

σομε να θρεθῆ καποιος συμθιθασμός. Εἶναι

ἐλευθέρη δημοκρατική ἐξέλιξη. Δέν 1109

ἀλήθεια, 011 ή πολιτική οὺτή συνεχίζεται τό
1946 Kai 10 1947.

0(pn00v. ”Ετσι, 010v χειρατέρεψσν τα πρα-

— Πότε αποφασίσστε τήν ἐνοπλη ἀνσμέ-

TPUOTI.‘
— Πρός τό τέλος 100 1947, έχουμε ἀποφασιστικα προσσνστολισθῆ πρός τήν ένοπλη ἀναμέτρηση. Πολλοί ὺποστηρίζουν,
011 11' συτή τήν ἐπαμφοτερίζουσα σταση μσς
ώς τότε, χασσμε τῆν εὺκσιρία πρίν σταθεροποιηθῆ

ῆ

Ἐξουσίσ

τῆς

Δεξιας.

Nai.

Σ’συτό ὺπαρχεικαποισ ἀλήθεια. Τόν Μαρτη
τοῡ ’47 έγινσν μαζικές συλλήψεις δημο-

κρστικών κοί τόν “Ιοὺλη ἀκολούθησον πολλές χιλιαδες συλλήψεις ἀκόμη. Συλλαθσνε
15.000 περίπου 010110 Kai μεταξὺ σὺτών κι’
έμένσ. Τόν Μαρτη τοῠ ’47, δολοφονεῖται
Kai 0 250y09 01009 δρόμους τῆς Σολονί-

κης.
- Πέστε μου] πότε αντιληφθήκστε ὅτι ἠ
ἐξουσία ἐπί τῆς Ἑλλάδος πέρασε από τα

χέρια τῶν ”Αγγλων στούς “Αμερικανοὺς,·
— 'H όριστικῆ παραδοση ἐγινε μέ τό Δόγμα Τροὺμαν. “Από τα μέσα 100 1946, φανηκε ῆ ἀδυναμία τῶν Ἐγγλέζων. Oi Ἐγγλέζοι ἀντιμετωπίζουν παλιτικές καί οἰκονομι-

κές ἀδυναμίες. Εἶχε φτασει στῆν Ἐλλαδο ῆ
κοινοθουλευτικῆ ἀντιπροσώπείο, ὑπό τόν
Χώκς. “Ακόμη, ή “Ερευνητική Ἐπιτροπή τοῡ
Ο.Η.Ε. K010 τή γνώμη μου, ῆ όπισθαχώρηση τῆς ”Αγγλίσς όφείλετσι περισσότερο
σέ πολιτικοὺς λόγους. Συνοντοῡσε ἀντίδροση στῆν ἐφορμογή τῆς Πσγκόσμισς

Πολιτικῆς της. "010v έγινε ό Δεκέμθρης
κοί μετα παρσδώσαμε τα ὅπλα καί έγινε ἡ
Συμφωνία τῆς Βαρκιζσς, ῆμασταν δὺσκολο.
Παρ’ ὅλα 0010, 5‘ix0115 1110 ἐλπίδα να ἀνοίξουμε τό δρόμο όμσλῆς δημοκρατικῆς πορείας, Είνσι χαρακτηριστικό. 011 010 70
συνέδρια 100 K011110109 μιλήσαμε για τῆ

δυνατότητα να προχωρήσσυμε είρηνικα

γμστσ ό Ζαχαριαδης δέν ’έθλεπε αλλη διέξοδο ἀπό τήν ένοπλη ἀναμέτρηση.
- Δέν ιἰιταρχουν εὺθὺνες στήν καθοδηγηση τοῦ κόμματος,’

- Ὑπαρχουν, ἀλλα τέτοιου ε’ίδους ποὺ
σας ἀναφερο. Δηλοδή, σέ περίσδο ποὺ σί
έσωτερικές κοί έξωτερικές συνθῆκες δέν

έπέτρεπσν τήν ένοπλη ἀναμέτρηση, δέν
κανσμε ὅ,τι ἐπρεπε για να μήν μπλεχτοῡμε.
Σέ ἀντίθεση μέ τήν εὺθὺνη τῶν ξένων, ποὺ
ἐν ψυχρῶ πῆγσινσν να συντρίψουν τό
λαϊκό κίνημα. Δυστυχῶς, θρῆκαν συνεργοὺς ,μέσο 010v 10110 1.109: τῆ Δεξια σέ
πρώτη γραμμή καί τό δημοκρατικό Κέντρο,
που υπαταχτηκε καί τήν ὑπηρέτησε.
- Ποιές προσπάθειες κανστε για να
αποφευχθῆ 0 “Εμφὺλιος, αφοῡ λέτε ὁτι δέν
ἠταν καταλληλη ὴ στιγμή]
- Κανσμε μεγαλη προσπαθεισKai 11009
1009 Φιλελεὺθερους καί Πρός τοὺς Ἐγγλέ-

ζους. Προσπαθεια κατανόησης. “Ἐρχετσι
ὅμως μιά ὸρισμένη στιγμή, ποὺ γίνεται πεποίθηση στό κόμμα 011 ή σὺγκρουση εἶναι
ἀνσπόφευκτη. Τό κόμμα έχει τήν ἀντίληψη
011 1110 όρισμένη διεθνῆ συμπαραστσση θα
τήν ἐξασφαλίση, στῆ διαρκεισ 11109 ἐν·
οπλης ἀνσμέτρησης. 'H κατασταση, όλοένα
χειροτέρευε. 'O 20x00106n9 εἶχε τοξιδέψει
στῆν Τσεχοσλοθοκία καί πῆρε μέρος 010
Συνέδριο 100 Κομμαυνιστικοῡ Κόμματας

Τσεχασλοθσκίας, ποὺ έγινε στῆν Πραγο.
“Εκεῖ, τόν Μαρτη 100 1946, συναντῆθηκε
καί μέ έκπροσώπους ἀλλων καμμουνιστικών κομματων.
ΤόἸ κόμμα μσς, έχει τήν ἀντίληψη 011
ἐπειδή τήν ἐποχή οὺτή δέν ὺπαρχει παγκόσμιας πόλεμος, ὅπως τόν Δεκέμθρη 100
44, εἶναι δυνατόν κατω ἀπό τήν πίεση ποὺ
θα ἀσκηθῆ ἀπό τό ἐξωτερικό, να ἐξουδε-

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας1

ἡ EAEYOEPOTYHIA
ἡ ἀπογευματινή σου ἐφημερίὸα

τερωθῆ ή Βοήθεια τῶν Ἐγγλέζων καί τών
Ἀμερικανων στό μοναρχοφοσιστικό καθε-

στώς. Τό γολλικό καί ἀγγλικό καμμουνιστικό κόμμα, πίστευσν 011 0 ἐνοπλος ἀγώνος μσς δέν θα όδηγήση πουθενα. Τό Σοθιετικό 1109 εἶχε συμὸουλεὺσει να παρουμε
μέρος στίς ἐκλογές.
- ”Οταν αρχισε ὴ ἐνοπλη ἀναμέτρηση,
ποια σταση τήρησε τό Κομμουνιστικό
Κόμμα τῆς Σοθιετικῆς ’Ἐνωσης,-

- Ἀπό τή στιγμή ποὺ φτασσμε στῆ σὺγκρουση. καί για Eva μεγαλο χρονικό διαστημα, τό κόμμα τῆς Σοθιετικῆς ’Ἐνωσης
ἀπέφυγε v0 1109 πῆ τί προοπτικῆ έχει αὺτός ὁ ἀγώνας 1109. 01 Γιουγκασλαθοι πίστευσν ότι κατω ἀπό ὁρισμένες προϋποθέσεις, ό ἀγώνσς μσς μποροῦσε να 6γῆ
πέρα. Τώρα, ἐκ τῶν ὺστέρων, 6γσίνει 011 οί
Σοθιετικοί τόνιζον 01009 Γιουγκοσλαθους
011 ἡ παλη ποὺ γίνεται στῆν Ἑλλάδσ δέν
έχει διέξοδο καί πρέπει να σταματήση.
- Σέ σᾶς τί ἔλεγον οι· 20615111101,— Μόλις τό 1949, μσς είπονῑ
Μαλλόν
δέν ὺπαρχει προοπτικῆ καί πρέπει να φὺγετε». Ἀπό μέρους τοῡ Κόμματός μσς δέν
ὺπῆρχε ἀντίρρηση, ἀλλα δέν πραλαθσμε
να ἐφορμόσουμε σχέδιο ὺποχώρησης. Ka-

θυστέρησε, ἐπειδή στόν Ο.Η.Ε. αρχισε καποια συζήτηση για τό Ἐλληνικό Ζῆτημσ.
Μας πρόλσθαν, ῆ έπίθεση τοῦ Στροτοῡ καί
ὴ ῆττα στό Γραμμο τόν Αὔγουστο 100 1949.
Δηλσδή, ό Σταλιν Kai 10 K0111100v1011K0
K011110 τῆς Σοθιετικῆς ’Ἐνωσης, ἐκριναν 011
έπρεπε να γίνη 0.11 ἠταν δυνατόν για να
σταματήση ό Ἐμφὺλιος μόνο - πολὺ ἀργα
- 010v 1110 θεώρησον 011 10 Ἐλληνικό Ζήτημσ μπορεῖ να δημιουργήση γενικώτερσ

ζητήματα. Ἴσως ώς τότε δέν ἑθλεπσν τόν
κίνδυνο γενικώτερης περιπλοκῆς, ἐξ σίτίσς
100 “ένοπλου ἀγώνο στῆν Ἐλλαδα.
- Ἐσεΐς πότε συνσντηθήκατε μέ τόν
Σταλιν]
- Τό 1950, στή Μόσχα. ”Οταν έγινε λόγος για τήν έλληνική ἀντίστσση καί τόν

1Δὲῖιέμθρη 100 4'4 εἶπε 011 10 Σοθιετικό
κόμμα δέν εἶχε ὑπ’ ὕψη του τήν ὺπόδειξη
100 Δημητρώφ. 'O Δημητρώφ 1109 εἶχε τηλεγροφήσει ὅτι οί συνθῆκες δέν είναι εὺνοϊκές για τῆ συνέχιση 100 ἀγώνα ένοντίον
τῶν Ἐγγλέζων καί να μήν τροθῆξουμε τό
σχαινί. '0 Σταλιν 1100 εἶπεῑ «... '0 Δημητρώφ εἶναι Δημητρώφ. Δέν εἶναι μέλας τῆς
Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς ταῡ Σοθιετικοῡ Κόμ110109». '0 Σταλιν, εἷπε ότι ἐπρεπε να συνεχίσουμε τόν Δεκέμθρη τοῦ ’44 καί ἐξω
ἀπό τήν Ἀθήνα τίς μαχες, παρα τήν ἤττα

11‘09. Αὺτῆ ἠταν ή γνώμη κοί τῶν Ἀλθσνών.
Τό Σταλιν τόν εῐχσ συναντήσει μαζί μέ τόν

Νῖκο Ζαχαριαδη.
- Πότε σταλθηκε τό τηλεγραφημσ τοῦ

Δημητρώφ;
- 'H ὺπόδειξή του, ἐγινε στῆν πορεία
τῶν γεγονότων 100 Δεκέμθρη. Τήν ἀκρι6ῆ
ῆμερομηνίσ, δέν τῆ θυμαμαι. Ἠτσν τηλεγράφημα του πρός τό Κ.Κ.Ε. 'H μία ἐκδοχή
εἶναι ότι τό πῆραμε τό δεύτερα δεκσῆμερο
τοῡ Δεκέμθρη”44. 'H δεὺτερη 01110 τηλεγραφημα έφτσσε ἀργότερο.
- Μέ τόν Τσώρτσιλ, πότε συνσντηθήκστε,·
- Στίς 26-27 τοῡ Δεκέμθρη '44 στῆν
Ἀθήνα. Συναντηθήκσμε σέ μια σὺσκεψη
τῶν κομμάτων για να θρεθῆ λὺση.
- ‘O Μαρκας Βσφειαδης ἥ ό Νῖκος Zaχσριαδης εἶχε δίκιο 01er τακτική πού
ἔπρεπε να ακολουθήσουν oi ἀνταρτες·
- “Αναμφισθήτητσ 0 M00K09 εἶχε δίκιο.
Μέ τόσες μικρές δυναμεις ποὺ εἴχαμε, δέν
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ἠταν δυνατόν να ἀκολουθήσουμε τῆν τεικτικῆ πού ἐφαρμόζουν οί όργονωμένοι
στρατοί Παντως, θέλεις τή γνώμη μου; O
ἔνοπλος ἀγώνας μσς δέν θα ἐθγοινε πέρα
ἐτσι ῆ ἀλλοιῶς.
- Κύριε Πορτσσλίδη, πέστε μου εὐθέως
καί είλικρινα; Ποιές ὺπήρξσν, ἄν ὑπῆρξαν,
01 611159 009 5000V59 στῆν ὅλη κατασταση,·
- Ἔχω εὺθὺνες για όλσ 000 συνέδησαν,
00v μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς καί
τοῦ Πολιτικοῦ Γροφείου 100 K0111100v1011K00 K011110109 τῆς χώρας μσς. Δέν έχει
σημασίσ, 0v στή μια ῆ στῆν ἀλλη περίπτωση εἶχο δισφορετική γνώμη ἀπό τῆ
γραμμή τοῦ κόμματος. Σημασία εχει 01115—
λικα συμφωνοῦσα μέ τή γραμμῆ ποὺ χόραζε τό κόμμα.
- Ποιοί εὐθὺνοντοι για την έκτέλεση τοῦ
Γιαννοὺλη στό Γραμμο,·
- 'H έκτέλεση ἐγινε, για να φορτωθοῦν
ol 5000v59 αλλων σ’ σύτόν. Ἐγώ έφτασσ
πανω στό θουνό στίς ἀρχές τοῦ 1949 καί
τόν Γιαννοὺλη δέν τόν γνώριζσ προσωπικα.
Ὅπως καί στῆν περίοδσ τοῦ ΕΛΑΣ,δραπέτευσα ἀργα ἀπό ’τό στρατόπεδο 100 Χσϊδαρίου ὅπου ἤμουν έγκλειστος, στα τέλη τοῦ
Μαρτη 1944.
— Θέλω να 009 κανω μια καίρια ἐρώτηση;
σημερσ πῶς κρίνετε την τότε γραμμή τῆς·

ὴγεσίσς τοῦ Κ.Κ.Ε.,- ”Ητσν σωστή ἠ τότε προσπαθεισ τῆς
ἡγεσίος τοῦ κόμματος; Ἐαν ῆτσν 60v010v.
να μή μπλεχτοῦμε μέ 1009 Ἐγγλέζους. _Kai
0010. 0x1 για να τοὺς ἐξευμενίσουμε.
Ἀπευθυνόμαοτον στῆν ἐγγλέζικη καί τῆν
Παγκόσμισ δημοκρατική κοινή γνώμη. Οἱ
Ἐγγλέζοι ῆτον σύμμαχοι 010v 6501500
παγκόσμια πόλεμο.

- Συμφωνεῑτε 115 τη σταση τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη, μετα τη συμφωνία τῆς Βαρκιζσς,·
- Δέν εἶχε δίκιο ό Ἄρης. ’”Οταν ἐγινον οί
κρούσεις ἀπό τόν Σκόμπυ για τήν Συμφωvia, προσπαθήσαμε νά 8000115 100110 να
σταματήση ό ”Αρης.
Ἠ “Αντίσταση χρειαζοντον, γιατί δέν θα
ύπαγόρευαν σί ξένοι τί πρέπει να γίνη μέσα
στόν τόπο μσς. Δέν λέγσμε 011 θα τα θγαλουμε πέρα μόνοι μσς. ”Υπῆρχε γενική
κοτακρουγῆ για τήν ἐπέμθαση τοῦ Τσώρτσιλ στήν Ἐλλαδο, ἀλλα τα 001a ήταν 001σμένσ Kai 51105115 να ἀπαγκιστρωθοῦμε
χωρίς σὺγκρουση. “Av δέν μπλεκόμοστσν
010v Ἐμφὺλιο πόλεμο, τα πραγματσ θα
ῆτον πολὺ διαφορετικα σήμερα στῆν Ἑλλάδα. Πσρα τῆ στρατιωτική ῆττα μσς τόν
Δεκέμθρη τοῦ '44 στῆν “Αθήνο, oi δύναμεις
τοῡ ΕΛΑΣ παρέμενον αθικτες Βασικα. Ἀπό
τόν Δεκέμθρη, τό κίνημα μσς δέν έχασε...
- T1' 5vvo51'15;

=

- 'A110 πολιτική αποψη,·ανέ6ηκε πιό πολὺ. 'O Κρίς Γουντχαουζ, ἀναγνωρίζει 011 115
10 A5K5116010v0 νέες μαζες συσπειρώθηκον γύρω ἀπό τόν ΕΛΑΣ Kai K001109 πανω
ἀπό τήν όριζόντισ γραμμή. Σέ ένο χρόνο
μέσα, μετα τόν Δεκέμθρη καναμε τό ’ίδιο
έπιθλητικές συγκεντρώσεις λαοῦ, ὅπως
ἀμέσως μετα τήν ἀπελευθέρωση. Πιστεύω
’ότι ή συσπείρωση τοῦ κόσμου γύρω μσς,
διευκολύνθηκε ἀπό τῆν πολιτική τοῦ EAM,
1100 5ix5 δεχθεῖ να μπεῑ οτήν κυθέρνηση Γ.
Ποπσνδρέου, παρα τό γεγονός ότι ῆ ανολογίσ τῶν, ύπουργῶν ἠταν μικρότερη ἀπό
τῆ δὺναμή 100. "Av ἀμέσως μετα τῆν ἀπελευθέρωση δέν εἴχαμε πανεθνική κυ6έρνηση θα αρχιζε ἀμέσως ἐμφύλιος πόλεμος.

Θέλσμε να έξσσφαλισθῆ ή ἐλεύθερη ’έκφραση τοῦ λαοῦ, μέ ἐλεύθερες ἐκλογές.

”Οταν δέν έγινε 0010. ήμοστον ὑποχρεωμένοι να ἀντιστσθοῦμε.
- Ἐσεΐς 05 11' διαφωνησστε μέ τόν Ἀρη
Βελουχιωτη,
- Τό 6ι6λίο πού κυκλοφόρησε μέ τίτλο
«'H Παλιτική Δισθῆκη τοῦ “Ἀρη Βελουχιώτη» καί πρόλογο τοῦ ἀδελφοῦ του Μπαμπη
Κλαρσ. δέν ἀντοποκρίνετσι στῆν ἀλήθεια.
'O “Ἀρης, έκσνε πόλεμο στα θουνα. Καί ή
ἀλήθεια εἶναι 011, 010v 0v5K01110v πολιτικα
προθλήματσ, ό ’Ἀρης πίστευε 011 51105115
να λύνοντοι μέ τα ὅπλο. Τελικα ὅμως,
συμφωνοῡσε μέ τή γραμμή τοῦ κόμματος.
“Αλλωστε καί ’ό Γιαννης Ζεῦγος, ήταν 1110
ἐποχή σέ ἀντίθεση μέ τόν Σιαντο Kai τόν
“Ιωσννίδη. Ἀκολουθοῦσε ὅπως παντο τήν
γραμμή. Τό ίδιο συνέθοινε κοί μέ τόν “Ἀρη.
Τώρσ τόν ἐμφονίζουν 011 εἶχε αλλη γραμμή. Μοζί ὅμως μέ τόν Στέφονο Σαραφη,
ύπὸγρσψον τήν ἐκκληση να πσραδσθαῦν
τα όπλσ τοῦ ΕΛΑΣ. M510, αλλοξε γραμμή.
0015 καί τότε όμως εἶχε δίκιο. 'O ἐμφύλιος
πόλεμος 51105115 να ἀποφευχθῆ. Ἠ δική

μσς εὺθὺνη, σαν πολιτικῶν, ήτον διαφορετικῆς ποιότητας ἀπό τοὺς ἀλλους πού ἐν

ψυχρῶ έσπρωξαν στόν ἐμφύλια πόλεμο.
- Θα σᾱς κανω· μια τελευταία ἐρώτηση
1100 ἴσως ἔχει σχέση 1101' 115 την ύπαθεση
Πόλκ.’ Εἶχον είσδὺσει πολλοί πράκτορες
τῆς Ἰντζέλλιτζενς Σέρθις μέσα στίς γραμ- .

1159 τοῦ K.K.E.;
— Δέν φανταζομσι να διαθρώθηκε τό
κόμμα ῆ ἡ γραμμή του ἀπό τοὺς πρακτορες, ποὺ ἀσφαλῶς θα ύπῆρχον.
.
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Χρόνος ἀντιστροφῆς
Μ υθιστόρημα
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Αἴθουσα Τέχνη-ς
στό ςΗρόικλειο

επισημαιναυὲί

Ἡ Κρήτη ἀπόκτησε τήν πρώτη
συστηματικῆ αἴθουσα τέχνηςί
Ἀπό τα μέσα τοῦ φετινοῦ Μάρτη
,,,
λειτουργεῖ στό Ἡράκλεια ὑπό τήν
. καλλιτεχνική ὃιεὺθυνση τοῦ Κώ-,
στα Σταυρακακη. Στεγαζεται στό
ι πιό κεντρικό σημεῖα τοῦ “H901κλειου (Ζωγράφου 7, πλατεία
Δασκαλογιαννη) καί θα φιλοξενεῖ ἔργα τῶν πιό γνωστῶν καλλι-

Τό θέατρα τῆς Πολιτείας
Δέν ὑπάρχει, ἀμφιὸολία πώς ἡ πολιτεία «ἐτίμησε» τό v50 γενικό ὸιευθυντή τοῦ Κ.Θ.Β.ΙΞ μέ τό «ὃιαλογό» της καί τήν «ἑπιλογή» της. Δέν ὑπάρχει ἀκόμα ἀμφιόολία πώς ἡ «τιμή» αὐτή
τοῦ ἔχει γίνει πολὺ πρίν ξεσπασει ἐπίσημα ἡ κρίση στό
K.®.B.E.. στα πλαίσια πάντα τῶν «τετελεσμένων» καί «προσυμφωνημένων» τοῦ πολιτικοῦ, κοινωνικοῦ καί πνευματικοῦ
μας 6100.
«Γιατί, λοιπόν, ν’ ἀρχίσει μονομιας αὐτή ἡ ανησυχία κι ἡ
σύγχυσις»... στόν ἀθηναϊκό τύπο; Γιατί οἱ (pm/1010111159 λίστες
τών μνηστήρων για τό ὅορειοελλαὸίτικο θεατρικό θρόνα, μέ
ὀνόματα προσώπων ὅλων τῶν ἰδεολογιών καί παραταξεων;
Μα, ὸέν ὑπαρχει ἀμφιὸολία, πώς oi 711.0159 αύτές φτιαχνουν καί
τα προσχήματα για τίς ὸημοκρατικές διαδικασίες τῆς «ἐκλο-

τεχνών τοῦ κρητικοῦ καί γενικότερα τοῦ έλλαὸικοῦ χώρου.

Στό πρῶτο της ξεκίνημα ὀργα’νωσε ὁμαδική έκθεση εἰκαστικῶν
τεχνῶν, ἀκολούθησε έκθεση τοῦ
Δημήτρη Μυταρα καί μέχρι τίς
20 100 Μαη ἐκθέτει τήν τελευ-

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ
ΘΡΙΑΜΒΟΣ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ...

ταία δουλεία του ὁ Γιαννης Γοιῑ-

γῆς». ([ιτιαχνουν τό καμουηλαρισμα τοῦ pox/07.011110111111110 σ’
Μετα τήν Ἀθήνα. τό Λονδίνο
ὅλους τούς χώρους τοῦ 6100 11019. Αῠτα τα ὀνόματα — κατα
(Ραουντ Χαουζ Θήατερ, 22-24
ποοτίμηση μ’ ἐκτόπισμα ήθους κι ἀξίας - 511αι τα σκαλοπατια - τρ.) καί ή Σ. Ἕνωση (25 συναυγια ν’ ανεὸαίνει ὁ εκαστοτε εὐνοαύμενος, ταχα έκὶεγμένος
λίες σέ ίσαριθμες πόλεις), για τή
παντα διωρισμένος. για ν’ ανεόαίνει φορώντας έτσι τό μανὸύα
Μαρία Φαραντούρη, “ένας νέος
τοῦ ἁπλου ιποψήφιου μέσα σέ τόσους 0771009 κι όχι τοῦ μοδρόμος ἔχει χαραχτεῖς τῆς αμεσης
ἐπαφῆς μέ τό κοινό.
ναὸικου 505710v111. καί συχνα ὅιρταυόζου τῆς αναρρίχησης;
«Τοὺς λαούς - λέει - τούς πληΤό θέατρα τῆς Πολιτείας συνεχίζεται καί μαλιστα... μέσα στό
οιαζουμε γνωρίζοντας τήν τέχνη
θέατρα. Κι έμεῐς, θεατές «ίδανικοί», εὐκολόπιστοι. ὸίχως
τους, που εἶναι ἡ πιό γνήσια ’έκακροὸατισμοὺς στούς συλλογισμούς καί 1009 συνδυασμούς
φρασή τους. Τό πολιτικό τρα-

μσς. ξεχνᾱμε τό ’ίδιο εὔκολα, ὅσα εὔκολα χειροκροταμε.

γούδι μαρτυρεῖ - κυρίως σέ
γμές 511100119 — τοὺς πόθους
κοινωνικοῦ ανθρώπου. M5
“ τραγούὸια αὐτα γνωρίζαυμε

στιτοῦ
τα
τήν

ιίυχή καθε λαοῦ πέρα ἀπό τα τε-

θῬ

1777”'7ιι,
“Ἵῖἐᾷ
,’.ω )1 ἰέἒξᾶζ

Στιίιφαιος Ἀνθόποιλος

Ἔκθὲση

ἔιῗῑῖῗῗιὲμαῗλννῒῐἷζικὲελιέιῗῗῖῗὶ

Κεραμικῆς

Ζώης, Ίῃέτα Ἀντωνίου,Ἴ Μι-ῑλίγνῖαι
Γεωργα.
Βαγγελία
Φιλιπότη.
Σταθης Κούρτης. Γρηγόρης K011—
τζίνιο,
Δημήτρης
Ξώνογλου,
Χρηστίνα Μόραλη, Γιώργος Σα90(010v09, T007101~ Σταυρίὸου,
Αγγέλικη
ΤσεὸΙα-Κωνστανιτη,

Μέχρι τίς 21 100 Μαη, 22 κεραμίστες παρουσιαζουν τή δουλεία τους στήν αἴθουσα «ΣΥΛAOFH» (B00. 2010109 4, 6’ 090(1)09). Σκοπὸς 1119 511650119 εἶναι ἡ
γνώριμία τοῦ εὐρυτέρου κοινοῦ
115 μία ἀπό τίς παλαιότερες
τέχνες τῆς πατρίδας μας. Προσπαθεια που συντείνει στή γενικό-

X07957 (1)971‘7'7707707’707“ M07917
Xa1911vmoh1.
ΕΚΘΕΣΗ PIA

τερη πολιτιστική καί οἰκονομική

TO AHMOTIKO

ὲξύψωση τῆς χώρας.
01. 22 ἐκθέτες 3100.- παρακολουθώντας καί ζώντας μέσα στήν
τεχνολογική ι’·-ποχή μσς, παρουσιαζουν αντιπροσωπευτικα ἔργα
τῆς τελευταίας τους δουλείας, εῖναι; Ματίνα Ἀναστασίου. Στέφανος Ἀνθόπουλος, Τέτα Βαλοαμακη,
Κώστας
Γεωργίου.
Μαίρη Γρηγοριαδου, Νίκας Δαλεζίὸης, Μανος Δανου, Μπαμπης

χιητα σύνορα των κρατῶν, τῆς
πολιτικῆς καί τῶν ἐμπορικῶν
συμφερόντων. Η γνήσια τέχνη
μᾶς ἀδελφώνει».
Καί στίς συναυλίες τῆς Ἀθήνας. ὅπως καί τῆς ἐπαρχίας,
κατάφερε ’έναν αθλαῑ να κρατήσει
(μέ ἕνα πιανο) τό ὃίωρο πρόγραμμα καί να ἀποθεωθεῖ...

ΣΧΟΛΙΟ

6μ.μ.

Οἰκολογία καί
Ζωγραφική
Στήν γκαλερί ΝΕΙΞΣ ΜΟΡΦΙΞΣ _
ἄνοιξε καί θα συνεχιστεῐ ὥς τίς “·
24 τοῦ Μαη ἒκθεση τοῦ ζωγραφου Φανη Βαρελόπαυλου, Ὁ ζωγραφος πού σπούδασε κοντα στό
Μόραλη καί συνέχισε τίς 5950v59
100 στή Βιέννη, έκθέτει σκίτσα 115
011/11111.11 δουλειαφῡῦ παρουσίαζει στήν ἔκθεσή του ἔχει ἕνα

ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρονῑ τά θέματα
του ὅλα εἶναι σχετικά μέ τα οἰκολογικα προόλήματα. Η καταστροφή τοῦ χώρου ἀντιπαρατίθεται μέ τό ἀναλλοίωτα τοπία. Μία ~
στρατευση πού εἶναι καί τοῦ
συρμοῡ.

cH χαρακτική μας
Στήν έκθεση «Ἑλληνική Χαρακτική» πού ὀργανώθηκε στίς
N559 M091059115 στόχο να παρουσιασει τήν πορεία καί τήν έξ-

ἑλιξη αὐτῆς τῆς μορφῆς τῆς τὲχνης 010v τόπο μας στά πλαίσια
τοῦ 20οῡ αἰώνα, παρατηρήσαμε
δύο οὐσιαστικές παραλείψεις;
τοῦ Μόραλη, πού ἀφιέρωσε καρ-

ποφόρα ἕνα μεγαλο μέρος τῆς
ὸραστηριότητας του 010v ταμέα
αὑτό, καί τοῦ Χατζηκυριακου Γκίκα. πού. τίς προαλλες ἀκόμα,
μᾶς ἀπέδειξε ὅτι ἐξακολουθεῖ να
συμῧαλλει ὸημιουργικα 0" αὐτό
τό χῶρο. Παραλείψεις σαν κι αὑ-

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Μετα τό ρεμπέτικο. τό δηματικό τραγούδι. Στή μόνιμη (.11θουσα ἔκθεσης δίσκων (Χαρητος
38) αρχιοε σήμερα καί θα τελειώσει στίς 31 ἓκθεση για τό δημοτικό τραγούδι. Προγραμματίστηκαν διαφορες ἐκόηλώσεις, ὁμιλίες
κ.λπ, ἶΩρες λειτουργίας 9π.μ.-

ἵηςἈμέσως μετα (21 Μαΐου“έως. 5
Ἰουνίου), Θα παρουσιασει 40
ἔργα τοῦ Ηρακλιώτη ζωγράφου,
καθηγητή Σχολής Καλῶν Τεχνῶν
στήν Οὐασιγκτον, Μίνου Μυλωνα.

τές ἀλλοιώνουν τήν εἰκόνα τῆς

τοῦ Γ. Λιακούτσοι,·

χαρακτικῆς 010v τόπο μοις. Καί
κατι ἄλλο ἀκόμα; Oi δύο αὐτοί
καλλιτέχνες καθοδηγήσανε δημιουργικα ἐπί σειρα ἑτῶν πολλοὺς
απ· αὐτοὺς πού πήρανε μέρος
στήν ἔκθεση καί πού ἡ δούλεια
τους 05v ξεπερναει τα ἔργα τών
δασκαλων...
39

ἀριθμός «πληροφοριῶν» κατα
ἔχει να ἐπιδείξει ταυλάχιστον τό
χρονικῆ μονάδα πού προτείνεται
ἀξιοπρόσεχτο «Ἀφιέρωμα» τῆς
010v ἀκροατή εἰναι ἀπό τήν ἀρχή
Λέσχης τοῦ Δίσκου, για τόν
ὥς τό τέλος τόσα μεγάλας καί ἡ
Σαῖνμπεργκ δέν ὑπάρχει κανένα
ἐκφραστική αῦστηρότητα τόσα
ὅαήθημα πού να προσφέρει στό
ατεγκτη ὥστε ἀκόμη καί οἱ πιό
μή γλωσσομαθῆ Ἕλληνα ἀνακαλοπροαίρετοι νά μή δρίσκονγνώστη αὐτό πού πρέπει να ξέρει
ται ἀνα πᾶσαν στιγμήν σέ ψυχογια τό συνθέτη καί για 111 1100λογική ἑτοιμότητα ακρόασης τοῦ
σική τοῦ 20οῦ αἰώνα; ἁπλές, 60ἐργου. Σ’ ἐνίσχυση τῆς σκέψης
σικές γνώσεις στό ἐπίπεδα ἐκτεαὐτῆς έρχεται καί 10 γεγονός τῆς
νοῦς λήμματος μιᾶς ἐγκυκλοπαίδημοτικότητας πολλῶν μεταγενεδειας μέ κάποια 0010056010110,
στέρων δημιουργιῶν αλλων συν6011011110101 7100 ἀντί νά -τοῦ προθετῶν, ἐπιθετικότερα νεότροπων
τείνουν ὀπτικές γωνίες για τή θετοῦ Ι“. Λεωτσάκου
ώρηση πραγμάτων πού τοῦ εἶναι
ἴσως, ἀλλα πολύ λιγότερο «πυἄγνωστα, νά τόν διδασκαυν κατά - κνῶν» .
τό δυνατόν εὐχάριστα. Εῦλογα
ΝΤΟΝΑΛΝΤ
ΛΗΤΣΕΛῖ
«Ἡ
Περνοῦμε τέλος στή μεταφραση
ση. σέ ουναρτηση μέ πύγγῳονα
λοιπόν άναρωτιέται κανένας σέ τί
γλώσσα τῆς σύγχρονης μουσιτῆς Τζένης Μαοτοράκη. Θά εἶχε
ρεύματα στήν ἀρχιτεκτονική καί
χῶμα πέφτει ὁ ὅποιος σπόρος
κῆς». Μετάφραση Τζένης Μανά τῆς πεῖ κανένας πολλα καλά.
0111 ζωγραφική. Καί α’ ὅ,τι
ἀντιπροσώπεύει μιά τέτοια έκστοράκη. Διαστάσεις.· Ι3Χ20,5
ἀφορά τήν ἱστορική αὐτή θεΧειρίζεται τήν έλληνική συνηθέδοση καθώς καί ποιό ὑπῆρξε, αν
ἑκ. , σελ. 192. Ἐκὸ. «Ἐπίκουστατα μέ γοῦστο. εὐστροφία καί
ώρηση ἔχει πλήρη ἐπίγνωση τῶν
όχι ἡ προὸληματική τουλάχιστον
ρος», Ἀθήνα I977.
πρό πάντων 011/5011 7100 τίς περισὅποιων πλεονεκτημάτων ἤ μειτό «σκεπτικό» τοῦ ἐκδότη; Δέ
σότερες φορές σοῦ περνά 06iονεκτημάτων τοῦ προσφέρει τό
ρώτησε κανέναν Χριστιανό καANTIOETA ἀπ’ ὅ.τι ἴσως πίαστα 111 71571111 καί πυκνή σκέψη
γεγονός ’ότι ὁ ἴδιος ζεῖ καί γράφει
πως εἰδικα, πρίν διαθέσει ἕνα
τοῦ συγγραφέα. Τά προσόντα
στευε ἕνας ὑποψήφιος. ἀρχικά
σέ 1110 συγκεκριμένη εποχή; ἤδη
κεφαλαια πού ἀσφαλῶς θα μποαὐτά ὅμως ἔρχονται σέ χτυπητήν
ἀπληροφόρητος ἀναγνώστης, δέν
ἀπὸ 111 σελ. 9, τήν πρώτη τοῦ κειροῦσε νά ἀξιοποιηθεῖ καλλίτερα
ἀντίθεση μέ ἀλλες πλευρές τῆς
πρόκειται μήτε για γλωσσάρι*
μένου του («Σημείωμα στήν ἀνακαί για τόν ἴδιον καί για τό Ἑλδουλειᾶς της, ἐξ ἴσου οὐσιαστιτῆς σύγχρονης μουσικῆς (παραθεωρήμένη ἐκδοση») φροντίζει
ληνικό ἀναγνωστικό κοινό; Γιατί,
κές. "0710159 καί να εἶναι οἱ μουμένουν ἀκόμα ανεξόφλητοι οἱ λονά 1109 προειδοποιήσει, παραθέἀνεξαρτητα ἀπό τήν ἀξία του, τό
σικές της γνώσεις, ἀποδείχνονται
γαριασμοί τῆς γλώσσας μοις μέ
τοντας μια παραγραφο ἀπό τό
διδλίο τοῦ Μίτσελ εἶναι ἀπ’
τήν ὁρολογία τῆς παραδοσιακὴςί)
φανερά κατώτερες ἀπό τό ἐγχεί«Τί εἶναι Ἱστορία» τοῦ E. X.
ἐκεῖνα 7100 111 ἐγώ ακόμη ἴσως δέν
μήτε για ὁδηγό πού. κατα κάποια
ρημα 7100 ανάλαόε καί εἶναι
K09. (έκδ. «Πέλικαν», 1964, σσ.
θα διάδαζα, αν δέν ἧταν να
τρόπο. θα τόν 6011011051 να πλη35 ·- 36) 011 ὁ «ἱστορικός εἷναι“ γράψω αὐτή τή 61671101191010: μή κρίμα πού δέ συνεργαστηκε μ’
σιασει μια τέχνη 000719001111: τέἓναν εἰδικόῑ "Av 1111 11 0171710, για
μέρος τῆς ἱστορίας».
ὄντας Κροῖσός θα προτιμοῦσα να
χνη. ἐπί πλέον, πού, αν ἐξαιρέΣυχνα, διατρέχοντας τό Μίνα μεταφρασει στα ἑλληνικά
πλουτίσω 111 61671100111111 1100 115
σουμε 1009 δίσκους στήν Ἑλλάδα
ὅλους 1009 τίτλους τῶν ἔργων τοῦ
τσελ, νιώθεις τήν ἀνάγκη να γυκατι οὐσιαστικότερο καί χρησιγίνεται ακόμη προόληματικότερη
Σαῖνμπεργκ, τοῦ Στραὸίνσκυ καί
ρίσεις πίσω για ν’ ἀφομοιώσεις
μότερο για τή δουλεία μου καί νά
ἐπειδή ὅταν μᾶς τή σερὸίρουν
αλλων συνθετῶν πού τούς ἀφήνει
καλλίτερα Ιὸ,τι έχεις ἤδη 010160δαπανήσω τό χρόνο τοῦ 01060«ζωντανῆ», oi ἐκτελέσεις της εἷἐπίμεμπτα ἀμεταφραστους, ὅπως
051. T0 ἴδιο κι ἀφοῦ φτάσεις ὡς
σματός του σέ κάτι ἐπωφελέστερο
ναι συχνά πολύ ἀθλιέστερες ἀπ’
τήν τελευταία σελίδα, νιώθεις τήν
ἐπίσης καί τό πλῆθος ὅρων, τεγιάῠτήν.
ἐκεῖνες τῆς παραδοσιακῆς μουσιχνικῶν κ,α. Γενικα, θεώρησε
ἀνάγκη μιᾶς δεύτερης καί τρίτης
Πρίν ὅμως περάσω στό σχολικῆς καί 111 δυσφημοῦν ἐπικίνδυανάγνωσης πού θα διασφαλίσουν
καλό ν’ ἀφήσει ἀμετάφραστο
ασμό τῆς μετάφρασης θα ἐπισηνα. (Τουλάχιστον στήν παραδοὁτιδήποτε δέν ἦταν γραμμένο
τίς ἐντυπώσεις σου. Τά τολμηρόμανω 5V0 λάθας τοῦ συγγραφέα;
σιακή μουσική ὁ ἀκροατής ἔχει
στά ἀγγλικα1 Δέν ξέρω αν σ’
τερα, πιό αμεσα προσιτά καί
κάποιες προσλαμὸαναυσες παρααὑτό εἶδε ένα τρόπο για ν’ ἀποσυναρπαστικα ἀπό τά δοκίμια Στή σελ. 163, τό ἠλεκτροακουστικα έργο «Παραλλαγές για μιά
στάσεις για τό πῶς πρέπει ν’
φύγει 110710 καί κακοτοπιές, γεαὐτα εἶναι τό «Στραδίνσκυῑτό
πόρτα 111 ’έναν ἀναστεναγμό»
ἀκούγονται τά έργα...) Τό ὃιὸλίο
γονός πάντως εἶναι ὅτι τό κείμενο
παρελθόν γίνεται προσιτό στό
αῦτό τοῦ ”Αγγλου μουσικολόγαυ
γίνεται ἐτσι άκόμη πιό 6090νέο αίσθημα», ὅπου ἐπιχειρεῖται (1963) ἀποδίδεται 010v Πιέρ
Σαιφέρ. Στήν πραγματικότητα
Ντόναλντ Μίτσελ εἶναι μια σειρα
γδουπο καί ἀπειλητικό γιά τόν
μιά πρωτότυπη καί πειστικότατη
ὅμως εἶναι δημιούργημα τοῦ συν7 δοκιμίων γραμμένων μεταξύ
αμοιρο Ἕλληνα ἀναγνώστη. Καί
θεώρηση τῆς ἐνασχόλησης τοῦ
εργατη του Πιέρ “Ανρύ (γ. 1927).
Στραδίνσκυ μέ τό παρελθόν τῆς
1963 καί 1968 σέ 1110 ἐποχή πού
τελικά μήτε τίς κακοτοπιές από(Βλ. καί Dictionary of Contempoοἱ ἐξελίξεις τῆς μουσικῆς στό
μουσικῆς καί μια ένιαία ἑρμηνευφυγε, μήτε τίς κακαγουστιέςῑ
rary Music, John Vinton editor,
πρῶτο μισό τοῦ αἰώνα μας εἶχαν
τική ὂχι μόνο τῆς νεοκλασικῆς
Ἀρχίζουμε ἀπό τίς σπουδαιE. P. Dutton and Co. , inc. , New
πιά αποκρυσταλλωθεῐ ένῶ στό
του περιόδου ἀλλά καί πῆς τελευότερες; Πρῶτά - πρῶτα στα έλYork 1974, σελ. 315) Κι ἀκόμη θά
προσκήνιο εἶχαν ἤδη ἐμφανιστεῖ
ταίας, «σειραῖκῆς», ὅπου ὁ Μίληνικα εἶναι αστοχο νά μιλᾱμε
ἐπισύρω τήν προσοχή σέ δύο
πολλά ἀπό τα πρόσωπα καί τίς
τσελ ὑπαινίσσεται πώς αὐτό τό
για «δώδεκα τόνους» καί για
τάσεις πού θα ἓδιναν τήν ὃποια
πλησίασμα στόν Βέμπερν ἐγινε παράγοντες κάποιας σημασίας
«δωδεκατονικό σύστημα». «Τόἴσως, 7100 0 Μίτσελ δέν ἀναφέρει
της μορφή στή μουσική τοῦ δεύὅταν ἤδη ὁ «.σειραϊσμός» ἀποτενας», ἑλληνικά, σημαίνει κυρίως
τερου μισοῦ τοῦ αἰώνα. Τά δοκίλοῦσε κι αὐτός «παρελθόν». Κι ὃταν σχολιαζει 111 0111101111011110
διάστημα, μιά ὁρισμένη ἀπόἥ τήν ἀντιδημοτικότητα ὡρισμέμια αὐτα περιστρέφονατι κυρίως
ακόμη ἡ «Κατακλεῖδα» καί τό
σταση ἀνάμεσα σέ δυό σημεῖα
γύρω ἀπό τό Σαῖνμπεργκ καί τό
«Μουσική ἦ “Μουσική“’;» ὅπου 0 νων ἒργων ,τοῦ Σαῖνμπεργκ. Στήν
τοῦ ἠχητικοῦ φάσματος.. Ἔτσι
Στραὸίνσκυ - πολύ λιγότερο τό
Μίτσελ αφαὸα ὅάζει τό δάχτυλο περίπτωση τοῦ «Φεγγαρίσιου Πιἔχουν καθιερωθεῖ πιά οἱ ὅροι
ερότου», ἡ δημοτικότητα τοῦ ἐρΜπάρτοκ μέ τόν όποῖο ὁ συγστήν πληγή - τήν κρίση πού σχε«δώδεκα φθόγγοι» καί «δωδεκάγραφέας τίμια ὁμολογεῖ ότι δέν
δόν
πανθομολογούμενα
πιά γου πρέπει νά όφείλετσι ἐν μέρει
φθογγο σύστημα». Στή σελ. 70
αἰσθάνεται πολύ κοντα.
καί στό συναρπαστικό, πλουσιπερνᾶ ἡ συγκαιρινή μουσική δηότατσ σέ «νοοηρές» εἰκόνες ποιαποδίδει τόν δρα chromaticism
Πρόκειται για δοκίμια πυκνοῦ
μιουργία ἀκριὸῶς τήν ἐπαύριο
(χρωματικό ὕφος, χρωματική
στοχασμοῦ, συχνά συναρπαστιτῶν τόσων ἐλπίδων πού εἶχε γεν- ητικό κείμενο τοῦ Ἀλμπέρ Ζιρώ
γραφή), μέ τόν τελείως ἄστοχο
κοῦ. Τή γεμάτη ζωντάνια καί
νήσει κατά 111 δεκαετία τοῦ ’60 ἡ - ὁ Σαῖνμπεργκ μελοποίησε 111
καί παραπλανητικό «χρωματιαφοόιά εὑρηματική του (πραγμαἐμφανιση στό προσκήνιο τόσων γερμανική μεταφρασή του ἀπα
σμός». ‘O 0909 «χρωματικό
11, 05 ὁρισμένες περιπτώσεις,
τόν ”0110 E. Χαρτλεμπεν. Ἀντίκαί τόσων νέων ἀνθρώπων.
ὕφος» ἀναφέρεται καί πάλι σέ
μποροῦμε να μιλήσαυμε για «εὑθετα, ἄλλα έργα, ὅπως τό Κουϊν”Ολ” αὐτα ὅμως ἀπαιτοῦν
1110 συγκεκριμένη μελωδική καί
ρηματική») ὁ συγγραφέας λές καί
τέτο (ξύλινων) πνευστῶν, ἐργο
011/11710 600110 ἐξοικείωσης τοῦ
τήν τονώνει ἀλλαζοντας μέ ἀξιἁρμονική πραγματικότητα, σέ
26, εἶναι πολύ ἀμφίὸολο αν θα
αναγνώστη μέ τό ἀντικείμενα καί
οθαύμαστη εῦελιξία όπτικές γωδιαστήματα, ἐνῶ ἡ ἐκφραση
παλι ὅμως τό 6167110 δέν ἀποτελεῖ . γίνουν ποτέ δημοφιλῆ. Πέρα ἀπό
νίες; ἀπό τήν αἰσθητικὴ ἀποτί«χρωματισμός» χρησιμοποιεῖται
«εὔκολα» ἀνάγνωσμα. Κι αν για τήν καταργηση τῆς τονικότητας,
μηση στήν κοινωνιολογική ἐξ·
ἡ πυκνότητα τῶν νοημάτων τους
μόνο σέ ουναρτηση μέ τόν ἐκτό Στραόίνσκυ ἡ ἀνύπάρχτη, o0έταση καί στήν ἱστορικὴ θεώρηφραστικο παράγοντα καί τίς διοισιαστικά, έλληνική ὅιὸλιογραφία
εῖναι δυσδασταχτα μεγάλη; ὁ

·μουσικιί· -

Βιδλιοκριτικά

Βαρύγδουπα δοκίμια αντί

για ἐγκύκλια ἐνημέρωση
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ὃαθμίσεις τῆς δυναμίκῆςῑ τό
«χρωματικό ὕφος» εἶναι τελείως
ασχετο μέ τό <<χρωματίσμό>>1 Στή
σελ. 84 μιλα για... «ὅασικό κλειδί», μεταφραζοντας ἐτσι τή λέξη
key πού σημαίνει, τονικότητα.
Βέδαια στήν ’ίδία φράση δ συγγραφέας χρησιμοποίεῖ καί τή
λέξη

«τονικότητα»

(tonality).

Ποίός εἶπε ὅμως δτι ἡ δουλεία
. τοῦ μεταφραστῆ εἶναι εὔκολη;
Στή σελ. 90 μίλά για «ἐχθρό
τοῦ σκοποῦ», μεταφράζοντας
ἀδέξια ἐτσι προφανῶς τόν δρα
tune, πού σημαίνει τή μελωδία, ἤ,
ἐδῶ, ἀκριὸέστερα, τή μελωδικότητα. Στή σελ. 121 μιλά για
«απλές τριαδίκές ἀναφορές», ἐννοώντας προφανῶς «απλές ἀναφαρές σέ τρίφθογγες συγχαρδίες»
(triads). Στή σελ. 147 μιλά γίά
δυό «κόρνες» αντί για «κόρνα»
καί για «εἰδικα τροποποιημένο
πιανο», έννοώντας προφανῶς
αὑτό πού καί ἑλληνικά “έχεί καθιερωθεῖ να λέγεται «προετοιμασμένο πιάνο>>ε ἐκεῖνο ὅπου ἡ παρεμόολή μεταλλικῶν, ξύλινων,
λαστιχένιων κ.τ.λ. μικροαντικειμένων άνάμεσα στίς χορδές ἀλλάζει τή χροιά τοῦ ἤχου. Στή σελ.
153 γίνεται λόγος γιά «ἐκδηλώσεις τοῦ κόνσερτ - χώλ» (sic),
άλλως... αἵθουσας συναυλιῶν.
Προφανῶς ἑλληνικά θα μιλοὺσαμε για «ἐκδηλώσεις σέ αἴθουσα
συναυλιῶν», «συναυλιακές ἐκδηλώσε<<ἐκδηλώσείς τοῦ κόνσερτ —
χώλ» (sic), ἄλλως... αἴθουσας
συναυλιῶν. Προφανῶς ἑλληνικά
θα μιλούσαμε για «ἐκδηλώσεις σέ
αἴθουσα συναυλιῶν», «συναυλιακές ἐκδηλώσεις» ῆ, έστω, «συναυλίες». Στή σελ. 165 ἀναφέρεται
ὁ τίτλος «Ἡ Τύχη σάν ἰδεολογία». Μήπως πρόκειται γιά τό
«Τυχαῖο σάν Ἰδεολογία»·,
Πίσω, στή σελ. 13 (ἀλλα καί
στίς ὑποσημειώσεις), μιλᾶ για
<<φιγοῦρες>>ῑ Θά μεταφράζαμε
«σχήματα». Στή σελ. 24 μεταφράζει προφανῶς τό performan-

ces «παραστάσεις», ένῶ εἶναι
φανερό ὅτι πρόκειται γιά ἐκτελέ-

σεις, ἀφοῦ δέν ἐχομε να κάνουμε
μέ σκηνικά ἐργα. Στή σελ. 42 μᾶς
εἶναι ἀδύνατα νά καταλαὸουμε τί
ἐννοεῖ μέ τήν ἓκφραοη «λειτουργική ὑστερία». Καί, σέ καλό της,
τί τήν ἐπίασε καί ἀλλαξε φύλα
στόν «Πετρούσκα» (σελ. 43 καί
στίς ὑποσημειώσεις) καί στόν
«Πουλτσινέλα» (σελ. 96, 98) τοῦ
Στραδίνσκυ; Ληξιαρχικά παραμένουν ἄρρενες ἀκόμη καί στήν
τόσα σχετική περί τά τοιαῦτα
ἐποχή μσς...
Καί μερικαί ὅροι πού ἀναφέρονται στίς εἰκαστικές τέχνες.
«Ταχισμός» (σελ, 54, 125) εἶναι ὁ
tachisme (κηλιδογραφία, κηλίδοτεχνία); Καί γιατί «πουαντιλιστίκα» (σελ. 90) καί ὅχι «στικτογραφικα», αφοῦ τόν ὅρο pointillism. στή μουσική τόν έχουμε πεῖ
«στικτογραφία»; Στή σελ. 131
διαδαζουμε ἀκόμη για «μή ἀντιπροσώπευτική
ζωγραφική»
(non-represantational
painting
γράφει ὁ συγγραφέαςς) Μήπως
πρόκειται γι“ αὐτό πού ἑλληνικά
λέμε «μή παραστατική ζωγραφιmi»; Τέλος συγχωροῦμε, καίτοι
ἐντελῶς αδικαιολόγητη, τή γραφή
«Ντεμπυσί» (ἀντί1 «Ντεμπυσσύ»
ἢ, τό πολύ (<Ντεμπυσύ»). “Ὀχι
ὅμως καί τή μεταμόρφωση τοῦ
Πέρσελλ (Purcell) oé... Πάρσελ
(σελ. 157 - κ πάρσελ», ἀγγλικα, ὡς
γνωστόν σημαίνει «δέμα»1), τοῦ
Καταναλικής καταγωγῆς συνθέτη
Ραμπέρτο Γκέρχαρντ ἦ, ’έστω ἐπί
τό άγγλοσαξανικότερον Τζέραρντ
(1896 - 1970) σέ... Γκεράρντ καί
τοῦ Σαίν Γκοτάρ ἤ “Αγίου Γοτθαρδου τῶν ”Αλπεων σέ Σαίντ
Γκόταρντ (σελ. 34). Καιρός πιά
εἶναι να ἐξοστρακιοτοῦν αὐτοῦ
ᾗ τοῦ εἴδους οἱ κακογουστιές καί οἱ
προχειρότητες ἀπό τίς ἐλληνικές

PYLARINOS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
ΣΤΑ

ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

μεταφράσεις.

* Κι ἴσως να λείπει περισσότερο
ἀπό τήν έλληνική μεταφραση
ἐνός τέτιου διδλίου.
.

κᾱθε Κυριακὴ
16 σελίδες
ο με Πλούσιο Περιεχόμενσ

Καλλία πέντε καί στό χέρι
παρά δέκα καί καρτέρι

ο μέ νέο ἑπιτελεῖο συνεργατων

Τώρα πιά δέν ὑπάρχει καρτέριῑ μέ
τό «ΑΝΤΙ» στό χέρι καί 10% καί 20%
έκπτωση σέ δίσκους καί κασέτεςί

Ο
Χάρητος 38 καί Πλουτάρχου
στό Κολωνάκι

Μόνιμη έκθεση δίσκων
ὁγορὰκεῦε

Μια «εἰδική προσφορά» ἑνός εἰδικοῦ
μαγαζιοῦ

δισδῖδεπε

unv

41

.meg.
“Ὲὶκυδερνητωπιπαρέμδαση

στό ΚΘΒΕ, καί ἡ ασυνεννοησία
τῶν ,πραοδευτικῶν δυνάμεων
Τοῦ Πέτρου Πσπασσροντόπουλου
Ἡ κυὸερνητίκή ἐπέμόαση στό Κρατίκό Θέατρο Β.Ε. καί τά ἀποτελέσματα τῶν τελευταίων πρυτανικῶν ἓκλογῶν ἴσως ἀποὸειχτοῡν
σημαὸιακά γεγονότα γιά τό ὄορειοελλαὸίτικο χῶρο. ”Οχι τόσα γιατί ὁ
·Γζκὸρυφαῖος τοῦ χοροῦ εἶναι ὁ ἴὸιος- ὁ καθηγητής τῆς Φιλοσοφικῆς κ.
Κανομῆς, νέος ἀντίπρύτανης καί νέος πρόεὸρος τοῦ ΚΘΒΕ, ὸεξί χέρι
τοῦ πρύτανι] τῶν τάνκς Ε. Σὸράκα στή ὁιάρκεία τῆς χούντας-ὅσα γιατί
ἴσως προμηνᾱνε μίά γενικότερη ὲπίθεσι] στίς προοὸευτικές κατακτήσείς αὐτοῦ τοῦ χώρου, πού ὁέν εἶναι ὁιόλου εὐκολοκαταφρόνητες.

TA ΓΕΓΟΝΟΤΑ στό ΚΘΒΕ
ἦταν ἰδιαίτερα ὀδυνηρά, γιατί
πέρα ἀπό τήν κυνίκή κυδερνητική παρέμὸαση φανέρωσον μία
μεγάλη διαφορά ἐκτιμήσεων 010v
πραοδευτίκό χῶρο, ποὺ σταθηκε
ἀνήμπορος νά ἀντίπαραταξει μία
κοινή πολιτική σέ ἕνα σχέδιο πού
φαίνεταί· ὅτι εἶχε ξεκίνήσει ἀπό
πολὺ παλία.

”Επίσκοπώντας συνολικά τήν
κρίσηστα ΚΘΒΕ, ὅλέπουμε ὅτι
ὑπάρχει ’ένα 6ασικό σενάρίο. διόλου πρωτότυπο; Τό ὑπουργεῖο
Πολιτίσμοῦ, μέ αἰτίολογίες παιδαρίώδείς, ἐπαυσε τόν πρόεδρο
τοῦ Δ.Σ. κ. Χουρμαυζιάδη, ἐξαναγκάζοντος καί ὅλα τό Δ.Σ. σέ
παραίτησ-η.
Παραίτηση ὑπέόαλε ἀρχικά
καί ὁ γενίκός διευθυντής σκηνοθέτης κ. Βολανακης, για να τήν
ἀνακαλέσει στή συνέχεια. Τελικα
τήν ὑπέὸαλε δριστίκα πρίν λίγο
καίρό μέ τήν αἰτιολογία ὅτι,
αφοῦ τό παλιό Δ.Σ. τόν ἐξέλεξε,
δέν μποροῦσε να συνεχίσεί να
συνεργάζεταί μέ ἄλλο συμδούλίο.
Νέας πρόεδρος δίορίστηκε ὁ κ.
Κονομῆς. μέ μέλη τοῦ δίοικητικοῦ
συμὸουλίου συντακτες τοῦ «Ἑλληνικοῦ Βορρᾱ», καθηγητές μέ
χουντίκή δραστηριότητα κ.λπ,
Νέας γενικός διευθυντής ἀναλαμὸανεί ὁ κ. Σπὺρος Εὑαγγελάτος, προστατευόμενος τοῦ ὑπουργείου καί τῆς πολιτείας. Πρίν

ἀπό ὅλα αὐτα εἶχαν προηγηθεῖ
ἀλλεπάλληλες ὀπεργίες καί πίέσεις τῶν ἠθοποιῶν μέ κύρια αἰτήματα τή μονίμὸτητα, τήν ἀνακλίμακωση τῶν μισθῶν μέ γενίκή
αύξηση ’καί τῆ σύσταση καλλιτεχνίκῆς ἐπιτροπῆς.
”Ετσι, μέσα σέ ἕνα κλίμα ἐντονα φορτισμένο

μέ

άντεγκλή-

σεις, πού. πέρα ἀπό τά αἰτήματα
τῶν ἠθοποιῶν, κύρια συγκεντρώνονταν στό πρόσωπα τοῦ κ. B0-

λανακη,’ τό ΚΘΒΕ δέν μπόρεσε,
να προὸαλει συνολικά καμιά οῦσίαστίκή ἀντίσταση στήν κυδερνητική παρέμὸαση.
Τελικα στόν πραοδευτικό χῶρο

Ω

νονται γύρω ἀπό πρόσωπα, καί
να παραμελεῖται τό πιό οὐσίαστικό στοιχεῖα, πού εἶναι αἱ θεσμοί, τό πλαίσιο λειτουργίας τοῦ
Θεατρου.
Ἔτσί πέρασε σχεδόν ἀπαρατήρητο ὅτι ἡ κύρια πηγή κακοδαιμονίας για τό ΚΘΒΕ, ἧταν ὁ κανονισμός λειτουργίας τοῦ, ποὺ
εἶχε ἐκπονηθεῖ τό 1943 ἀπό τήν
κῦὸέρνηση δοσιλόγων τοῦ T00λακογλου...

,

Μέσα στό ’ίδιο κλίμα δέν συζητήθηκαν σχεδόν καθόλου ἀπό
τούς ἠθοποιοὺς οἱ προτάσεις τοῦ
κ. Βολανακη για τό νέο κανονί<

σμό λειτουργίας τοῦ, ΚΘΒΕ, πού
ἀπό πολλοὺς καταγγέλθηκε σάν

ὑπαρσυγκεντριιίτίκός, ἀφοῦ δίνι-ι
ὑπερτροφικές ἁρμοδιότητες στό
γενικό διευθυντή.
“Ιδίαίτερα ἐνδίαφέρουσι-ῑς στό
θέμα αὐτό εἶναι οἱ ἀπόψεις τοῦ
προέδρου τοῦ Δ.Σ. κ. Χουρμουζιάδη, σέ συνέντευξή του ποὺ
ἀκολουθεῖ. Χαρακτηριστικό εἶναι
ἐπίσης δτι ό κ. Χουρμουζιαδης
φαίνεταί να άντίδιαστέλλεί δημόσια γία πρώτη φορά τή σταση
του σέ πολλα σημεῖα ἀπό τόν κ.
Βολανακη, ἐπισημαίνει τή νοοτροπία ὑπαλληλοποίησης τῶν
ἠθοποιῶν καί κάνει, μία πρώτη
κριτική ἀποτίμηση τοῦ ἐργου τῆς
προηγούμενης δίοίκηοης;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΕ TON K. XOYPMOYZIAAH

EP: Ποιό πιστεύετε ὅτι πρέπει
μορφαποιήθηκαν 4 ἀπόψεις για
νά εἶναι τό θεσμικό πλαίσιο λειτήν κρίσι] στό KOBE:
τουργίας μιᾶς κρατικής σκηνῆς,1. 'H κυῦερνητική παρέμὸαση
καί ἐν-γένει πορεία τοῦ ΚΘΒΙΞ
AI]: Πιστεύω ὅτι δέν πρέπει να
δείχνουν ὅτι τό προηγούμενα
ἔχει οὐσίαστίκή διαφορά ἀπό τό
Δ.Σ. μέ τίς δποιες ἀδυναμίες του
πλαίσιο λειτουργίας ένός πανεπιεἷχεψπροσφέρει οὐσίαστικές ὑπηστήμίου.’Να πῶς καταλαθαίνω
ρεσίες. “Αντίθετα, ὁγδ. κ. Βολατήν οὐσία τοῦ θεσμοῦ τῶν
νακης ’δέν πρέπει να ταυτίζεταί
ΝΠΔΔ; μέσα σέ ἀκριὸῶς περίμέ τό Δ.Σ., ἐχει κανεί πολλά λαθη
γραμμένα ὅρια, ἀναπτύσσεταί ἡ
’ποὺ εἶναι ἀναγκαῖα νά ἐπισημαναὑτοτέλεία
καί
αὐτοδυναμία
θοῦν..ι Πρακτίκή ἀπόληξη τῆς
τους, προόληματίζονται, ἐκτιἀποψης αὐτῆς, ἡ πλήρης συμπαμοῦν ἐπιτόπίες ἦ εἰδίκές συνθῆρασταση στήν προηγούμενη διοίκες καί τελικά ἀποφασίζουν,
κηση.
ἔχοντας πλήρη ἐπίγνωση ἑνός
2. ξΗ δεύτερη αποψη ταυτίζει
ἐλέγχου καί μιᾶς τελικῆς ἐγκρίτό Δ.Σ. μέ’ τόν κ. Βολανακη. θεσης. Ὡστόσσ, ἡ ἐπίγνωση αὐτή
ωρει τό κοινό τους ἔργα οὐσιδέν ουνεπαγεταί μία μόνιμη ἀνααστικό καί φυσικά θεωρεῖ ἀπαμονή, ἐντολῶν ἦ δποίαδήποτε
ραδεκτη τήν παρέμόαση τοῦ κ.
«προσυνέννόηση», Ἔτοί καταρΤρυπάνη.
_ - γεῖταί ἡ έννοια τῆς αὑτοτέλείας.
3. 'H τρίτη άποψη θεωρεῖ τό
Φοόοῦμαί μάλιστα ὅτι αὐτό διαίδιο ἀπαραδεκτους καί τό προφαίνεται καθαρά στίς αἰτιασείς
ηγούμενα συμὸοὺλιο καί τό γετοῦ κ. Τρυπανη για καποίες πρωνικό διευθυντή.
τοὸουλίες τοῦ Δ.Σ. τοῦ K.®.B.E.
4. Τό οῦσιαστικό στοιχεῖα,
Παράλληλα δρίσκω ὅτι εἶναι
σύμφωνα μέ τήν τελευταία αποἀναγκαῖα να ἐξασφαλιστεῖ στό
ψη, εἶναι ,τα δίεκδικητίκα αἰτήσυνολικό πραγραμματισμό ἐνός
ματα τῶν ἠθοποιῶν, πού τόσο ἡ
κρατίκοῦ θεάτρου ἡ συμμετοχή
προηγούμενη διοίκηση ὅσα καί ὁ
ἑπομένως καί ἡ εὺθὺνη ὅλων τῶν
ὑπουργὸς ἀρνοῦνται νά ἱκανοφορέων τῆς λειτουργίας του. Οἱ
ποιήσουν. ”Αρα ἡ ἀντίθεση εἶναι
ήθοποιοί. οἱ τεχνικοί καί οἱ δίοιἀνάμεσα στούς ἠθοποιοὺς, ἀπό
κητίκοί ὑπαλληλοι πρέπει, μέ αἱτή μιά, καί τήν κυὸέρνηοη μέ τό
ρετοὺς ἐκπροσώπους, να μορφώΔ.Σ. σάν ἐργοδότες. ἀπό τήν άλνουν ἀμεσα γνώμη για τά προλη. Χαρακτηρίστικό αὐτῆς τῆς
δλήματα καί νά συμμετέχουν ἐναποψης εἶναι ἡ σχηματοποίηση
εργά 010v καθορισμό τῆς πορείας
ἐργοδότες - ἐργαζόμενοι, πού ὅέτοῦ θεάτρου.
Σκέφτομαι ’ένα δίοικητικό συμὅαια δέν παίρνει-ὑπόψη της τήν
6ούλίο μέ 11 ἦ 12 περίπου μέλη,
καλλιτεχνίκή
δημιουργία καί
τό ὁποῖο ,θα ὑποδιαίρεῐταί σέ ἐπί
προσφορά, θεωρώντας τα σάν ἐντελῶς δευτερεύοντα στοιχεῖα.
μέρους είδικές ἐπιτροπές (λ.χ. οἰκονομική, δίοικητίκή, καλλιτεἝτσί οἱ ἠθοποίοί οὐσιαστικά
μεταὸαλλονται σέ απλοὺς ὑπαλχνίκή κ.λπ.) μέ αρμοδιότητα μελήλους. “Η ταση αὐτή ἐπικρατηοε
λέτης προῦλημάτων καί ὑπεὺθυστό μεγαλύτερο μέρος τῶν ἠθονης εἰσήγησης στήν ὁλομέλεια.
ποιῶν, μιας καί ἡ διοικοῦσα ἐπι”Ετσι μόνο τό διοίκητικό 011116013τροπή τους στήν πλείοψηφία της
λιο θα ἔχει οὐσιαστικές δίκαιἀποτελεῖται
ἀπό
ἠθοποιοὺς
οδοσίες στόν πραγραμματισμό
προσκείμενους στό ΚΚΕ(μ-λ).
καί στή λήψη ἀποφάσεων. Ἀνα·
Μέσα σέ -ένα τόσο ἐντονο κλίρωτιέμαι αν καί τα ὑπόλοιπα
μα, μέ κυρίαρχο στοιχεῖο πολλές
μέλη τοῦ Δ.Σ. θα μποροῦσαν νά
φορές τήν ἀκρατη παρασκήνιεἶναι κατα κάποιον τρόπο αἱρετά.
ολογία, εἶναι αναπόφευκτο τεΣκέφτομαί
λ.χ, τό δίορισμό
λικά σί ἀντιθέσεις νά συναρθρώ,προσώπων ἀπό ἐναν εὐρύτερα

ἀριθμό ὑποψηφίων πού θα πρό,τι-ῖίναν ὑπεύθυνα διάφοροι το’ μεῖς, λ.χ. πανεπιστημιακέςΙ σχολές, καλλιτεχνικα σιυματεῖα, κ.λπ,
EP: Εἶναι γνωστό σέ ὅλους ὅτι
ἀπό αρκετό καίρό ὑπῆρχε ἕντονη
ἀντίθεση ἀνάμεσα Uni ὸίοίκηση
τοῦ θεάτρου καί τούς ἠθοποιοὺς.
Οἱ ἠθοποιοί προχώρησαν σέ
ἀπεργίες ζητιὺντας μονιμότητοι
καί ἄλλα αἰτήματα. Πῶς κρίνετε
τή στάση τῶν ἡθοποιῶν,·
ΑΠί Ἡ διάσταση ανάμεοα στό
δίοικητικό συμόοὺλιο καί τοὺς
ἠθοποιοὺς άρχίσε μετά ἀπό μία
περίοδσ ὃπου ἐτρεφα τήν ψευδαίσθηση μιάς πραγματικῆς συν-

εργασίας καί κλιμακώθηκε, νομίζω, σέ τρεῖς φάσεις. Τήν κάποια

δραδὺτητα - ἀνάγκαστίκή. ὅπως
ἐδείξαν τά πράγματα - ἀπό μί’-,ρους μας νά ἱκανοποιήσουμε 6aσίκά, κυρίως οἰκονομικα αἰτήματα, δίαδέχτηκε ἡ καλλίέργεια
ἑνός κλίματος αντίθεσης, πού
προχώρησε ὥς τό ὂαθμό ἀσυνεννοησίας. Ἐξακολουθῶ να πιστεύω ὅτι ὁ διάλογος δέν θα ἠταν
ἀνέφικτος (”ιν μεθοδευόταν σωστα
ἡ πρόθεση γιά κατι τέτοίο. Δέν
νομίζω ὅτι ἡ όξυνση τῶν σχέσεων
ὀφείλεται στή φὺση τῶν 119061.11μάτων αὐτῶν καθαυτά, ἀλλά
010v ἀδέξία χειρίσμό τους. Είμαί
ὑποχρεωμένος να πῶ ὅτι. ἀπό Eva
σημεῖα καί μετα, ἡ διεξαγωγή τοῦ
συνδίκαλίσμαῦ στό σὺλλογο τῶν
ἠθοποιῶν μοῦ δημίουργοῦσε όλο
καί περισσότερες ἀπορίες. Δέν
καταλάόαινα. οὔτε τίς ατελείωτες
ἀλλαγές τῶν ἐκπροσώπων οὔτε
κυρίως τοὺς συνδυασμούς τῶν
προσώπων. Ἔὸλεπα ταυτίσεις
καί συμμαχίες μερίδων πού φανταζόμουνα ὅτι ἔπρεπε, για λόγους πολιτικῆς δεοντολογίας. νά
ἀλληλοαποκλιῑίονται. Καί ὅσα για
τό ἐπίπεδα τῆς καθαρῆς πρακτικῆς, σέ δὺο συνελεύοεις πού
παρακολούθησα,
αἰσθανθηκα
ἐκπληξη μέ τή συναίσθηματίκή
ὑπερφόρτιση τῆς ἀτμόσφαίρας.
“Ἐτσί δυσκολευόμουν να δικαίολογήσω-καί έπομένῶς να ἀνταποκρίθῶ ἀνάλογα — τήν ἐντονη

καλλίέργεία μιᾶς καθαρά ὑπαλληλίκῆς συνείδησης μέ κὺρίο
στόχο τήν ἐξασφαλίση καποίας
μονίμότητας, πού συνεπάγεταί,
φυσικά. Eva εἶδος καλλίτεχνικῆς
ἀκινησίας. ἀφοῦ ἀναιρεῖ καθε
δυνατότητα ανανέωσης τοῦ θιάσου.

Μ’

αὑτό,

δέν

θέλω

νά

ὑπαινιχθῶ δτι τά περισσότερο
αἰτήματα δέν ἠταν δικαιολογημένα( Φοδοῦμαί ὅμως ὅτι δέν ἐγινε
ἐγκαιρα κατανοητό ὥς παιό 60θμό μποροὺσαμε να προχωρήσοιιμε στήν ἰκανοποίησή τους. Σέ
μια συναντησή μου μέ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν ἠθοποιῶν, μοῦ
δηλώθηκε ρητα ὅτι γί’ αὐτούς τό
Δ.Σ. ἠταν ὁ πραγματικός ἐργοδότης καί. ἑπομένως, ἀφαῦ ἡ ἐξεύρεση πόρων δέν τοὺς ἀφοροῦσε

καθόλου, δέν μποροῦσε νά γίνει
λόγος για συντονισμό προσπαθειῶν. Φοὸοῦμαι δτι 01316 εἶναι
μία ὑπεραπλαύστευση τῶν προὃληματων πού παραπέμπει σέ
γνωστές συνθηματολογίες.
ΕΡ; Τό πιό ἀμφιλεγόμενο

πρόσωπα τοῦ Κ.Θ.Β.Ε. εἶναι ἐὸῶ
καί ἀρκετό καίρό ὁ κ. Βολανά-Ἰ
κης. Σάν πρόεδρος τοῦ παλίοῦ
ὸιοικητικοῡ

συμὸουλίου,

εἷστε

13.101951111151105- νά τοποθετηθεῖτε
κριτικιὶ an} σταση του.
A": Πολὺ συχνά, καί ὄχι μόνα
πρόσφατα. γινόταν μιά - καί
σκόπιμη καί ἀδίκαιολόγητη ταύτίση Γ. Διεύθυνσης καί Διοικητικοῦ Συμὸουλίου σέ ὅλα τά
ἐπίπεδα λειτουργίας. Παραὸλεποταν ἡ 60017.11 διαφορά ἀνάμεσα σέ ἕνα ατομο καθορίστίκὸ

καί τῆς καθημερινῆς ἐπαγγελματικῆς συμὸίωσης μέ ἕνα συλλο~{1116 ὄργανα δίοίκητίκῆς ἐπο-

πτείας. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν να
κ

συγχέονται τά προὸλήματα καί
να μετατοπίζονταί σέ λανθασμένη περιοχή σι’ όποιεσδήποτε
(’ἰντεγκλήσείς. Φυσικά, σέ Eva
τουλάχίσ-τα ἐπίπεδα ἡ ταύτίση
ἦταν ἀπόλυτη. Γι’ αῦτό καί
πάντα θεωροῦσα αὐτονόητη καί
τήν ταὺτίση τῆς στάσης τοῦ κ.
Βαλανακη μέ τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ.
Ἐχονιας ῶς δεδομένα δτι ῶς γενικός διευθυντής ἠταν ὁ κύριος
εἰσηγητής στό διοικητικό συμὅοὺλίο για Eva πλῆθος ἀπό καί-
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ρια θέματα, καί δχι μόνο καλλίτεχνίκα, ὑποθέτω ὅτι συμμερίζετάί ἀπόλυτα καί τήν εὺθὺνη τῶν
πεπραγμένων, καλῶν καί κακῶν.

ῙίίΣΙΙῚ MIMI"
(Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
«ΦΑΝΤΟΜΑΣ»
ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ)

Πραγματικά δέν εἷμαι σέ θέση
νά σταθμίσω τίς μεταπτώσεις τοῦ
κ. Βολανάκη τόν τελευταῖα καίρό, ἐπειδή δέν ξέρω ποιές ἀπ’ αὐτές εἶναι πραγματικές καί ποιές
δημοσιογραφικα κατασκευάσμα-

τα. Σκόπίμα ὅλα αὐτό τό δίαστημα κρατήθηκα σέ ὀπόσταση
μαζί του - ὅπως ἄλλωστε καί τά
ἄλλα μέλη τοῦ Δ.Σ. - ἐπειδή δέν
ἠθελα, οὔτε κάν συναισθηματικα,
νά τόν ἐπηρεασω στήν ὰπόφασή
του. Ἐλπίζω ὅμως ὃτι θα ἠταν
μόνο τυπικό καί δχι οὐσιαστικά
Eva αἰτίολαγικό παραίτησής ’του
σαν αὐτό ποὺ εἴδα διατυπωμένο,
ὅτι δηλαδή δέν θεωρεῖ δυνατή
τήν παραμανή του μετά τήν ἀπομάκρυναη τοῦ συμὸουλίου ποὺ
τόν ἐξέλεξε. Ἠ σχέση πού πρσσ- “
παθήσαμε νά δημίουργήσουμε
ἠταν κατι πολύ οὐσίαστικότερα
ἀπό μία ἁπλή ἐκλογή.
EP: στόν καλλιτεχνικό ταμέα,

πῶς κρίνετε τήν πορεία τοῦ
Κ.Θ.Β.Ε. τά ὁύο τελευταῖα χρόνισ,·
A11: 1110-151310.611, κυρίως τό
δεύτερα χρόνο, πετὺχαμε ἀρκετα.
Σημαντικό ἐπίτευγμα ἧταν ἡ ἐπαναφορά τοῦ ἐναλασσόμενου δραματολογίου, πού ὁδήγησε ἀναγκαστικάι α) Στήν προσωρίνή
κατάργηση τῆς δεύτερης σκηνῆς.
πού ὃπως καί ὅπου λειτουργοῦσε
δέν μποροῦσε νά προσφέρει no):
λά. 6) Στόν παραμερισμό αλλων
παραθεατρίκῶν
ἐκδηλώσεων.
ὅπως ἦταν τα λογοτεχνικά πρωινά κ.λπ. Ἐξάλλου, ἐπίτακτική
ἀνάγκη για μία πρώτη ἐφαρμογή
τοῦ ἐναλασσόμενου ἦταν ἠ ἐπιλογή ἐργων πού θα μποροῦσαν
να «συνομιλοῦν». Ἑτσί, ἀποφασίστηκε ἡ καταρτίση ἑνός προγράμματος μέ 6511011711 συνοχή.
Τό θέμα θα μποροῦσε να ἐνταχθεῖ στά πλαίσια ἑνός 219067111110τισμοῦ πολιτικοῦ, ἀλλά μέ τήν

23411
Ἡ τέχνη
καὶ

ή τόλμη

ίιίίίῑ
1111111111
νά εἶσαι

παράνομος
σὲ

χουντικὸ

καθεστὼς

H6001 μποροῦσαν να ζοῦν παράνομα κάτω ἀπό τό

οτδερόφροχῐο καθεστώς· τῆς ἑφταετίσς;
Χρειαζονταν ἄνθρωποι μέ σιδερένια θέληση Kai
αστείρευτη φαντασία, για να πορσμένουν εἰσύλληπται, να ἐπιδιώνουν Kai ν’ ἀνόδουν τίς φωτιὲς τῆς
άντίστσσης.

Πόσοι αποδείκτηκαν καταλλήλαι καί ἱκανοί για τή
ζωή καί τόν τίτλο τοῦ παρανομου;

εὐρὺτερη σημασίσ τοῦ ὅρου; ἠταν

Πόσα ἕτοιμες καί ἰκσνές ἦτον οἱ ἡγεσίες τῶν πρα-

ἡ σύγκρουση ἀτόμων ἧ δμαδων
ἀπό ἀνόμοίες κοίνωνικές τάξεις.
Κίνηθήκαμε κυρίως σέ ἔργα τοῦ
νεότερου δραματολογίον. Τό κεντρικό θέμα καί ἡ «συνσμιλία»
ὁρωμένων
ἔργων
(π.χ. τοῦ
«Πουντίλα» καί τῶν αἙ-χθρῶν»)
ἴσως “Βιόχλησαν ὅσους πάσχοιεν
ἀπό πολιτική φοὸία. Παρῶ.ληλεε
προσπαθήσαμε να 611111019311σουμε κάποια σῦσιαστικὸτερη

οδευτικῶν κομμάτων για κατι τέτοιο;

ὲπαφή τῆς ἐπαρχίας με’ τά ἔστα
τοῦ κλασικοῦ ρεπερῐσρίοι· καί σέ
περιοχές ὅπου δέν ὑπάρχουν ἀρχαῖα θέατρα, χρησιμοποιώντας
Eva λυόμενα κερκίδωμα. Πέρστ 16
καλοκαίρί, ἡ πρεμιέρσ. τῆς Μή·
δειας δόθηκε στό Διδυματειχο.
Σχεδιάζαμε ἀκόμα καί τή δημιουργία δώτερης σκηνῆς. ἀλλὰ
πάνω σέ δισφορετική 66011.
ὙπάρχοιὟ κατι σχέδιά..
ο

Αύτῆ τήν ὄγραφη ὥς τώρα ἱστορία παρουσιαζει τό
Χρονικό τοῦ δηιιοσιογραφου καί πρωτοπσράνομου
τῆς ἑφταετίσς Τασου Δήμου. Εἶναι μιά προσωπικὴ,
μσρτυρική ἐμπειρία K1 ἕνα πλούσια (ἰῐιαιθεμα7 πεί-

ρας, κσί πσραδίνεται στ ίς γενιές πού ὃισμορφώνουν σήμερα τήν ἱστορία τοῦ τόπου μσς.

ΣΕ ΟΛΑ TA. ΒΙΒΑΙΟΠΩΛΕΙΑ
Ill-160511; Γλὰρος

Ζαωῃου 14, 1111..

36.36.5744

ποὺ ἐγγράφονται στα πλαίσια τῆς

·εικσοτικά·

αντιδραστίκῆς στήν παντοδύνανισμοῦ
ASSEMBLAGE
ἐπισημαίνουμε
μερικές

ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣῑ
"Eva; πολυμήχανός

111

μία τοῦ ἀφῃρημένου ἐξπρεσσίοART
φορές

«τεχνίκές» ἀναφορές στόν «Ἐπίταφίο» πού ’ὅλεπε στήν πατρίδα
του. "Eva; ἀνάλογος μηχανισμός
ἔχει λείτουργὴσει καί στα δημιουργήματα του σέ «μαλλί».

’Κράτος εἶναιῆ ἐπιβολὴ τῆς
τυραννὶας τῶν πολλῶν μέτριων ἐπάνω στούς λίγους
ἱκανούς, καί τῶν λίγίυν δυνατῶν ἐπάνω στούς πολ-,

λούς ἀδύναμους”.

δημιουργός
Τῆς Ντόρας Ἠλιοπούλου - Ρογκὰν

Στά πλαίσια μιᾶς περιοδείας πού ἄρχισε ἀπό τή Ρώμη καί τήν
Πράγα γιά νά καταλήξει στήν Τεχεράνη καί τό Τόκίο, ὁ ἐγκατεστημὲνος στή Νέα Ὑόρκη ἕλληνας καλλιτέχνης Λουκᾶς Σαμαρᾱς ἔδειξε
πρῶτα στήν Ἀθήνα (Ἑλληνο-Ἀμερικανική Ἕνωση) 111 ὕστερα στή
Θεσσαλονίκη (Ἀριστοτέλεια) ἕνα πολύ μίκρό δεῖγμα ἀπό τήν πληθωρική καί πολύ ὁημιουργική ὁουλειά του. Παρουσιάστηκαν συγκεκρίμένα μερικά παστέλ (1974), σχέὸια μέ ἀσημένίσ καί μπρούτζινο μολύὸι
(I 975), φωτογραφίκοί μετασχηματισμοί μέ πολλαρόϊντ SX 70 καί φωτογραφίες ἔργων τῆς περιόὸου 1963 - 1966 (κουτιά, ὁιαμορφώσεις
ὁωματίων, καθρέπτες, 11.6).

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για τήν πρώτη
ἀτομική παρουσίαση τοῦ καλλιτέχνη στήν Ἑλλάδα, ἀπ’ ὅπου
ἐφυγε τό 1948, σέ ἡλικία 11 ἐτῶν,
γιά νά ἐγκατααταθεῖ οἰκογενειακῶς στίς “Ηνωμένες Πολιτεῖες.
Ἐδῶ καί 15 περίπου χρόνια, 6
Σαμαρᾱς παίρνει ἐνεργό μέρος
στούς πρωτοπαρίακοὺς καλλιτεχνικούς κύκλους τῆς Νέας Ὑόρκης κι ἐχει 016 ἐνεργητίκό κάπου
24 ἀτομικές ἐκθέσεις στίς πιό
ἀξιόλογες γκαλερί τῶν νέων τάσεων. Πρόσθε-ιη ἐπιὸεὸαίωση για
τήν ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς
του στέκουν σί παρουσίασεις τῶν
ἐργων του στό Μουσεῖα Σύγχρονης Τέχνης τοῦ Σίκάγαυ (1971),
016 Μουσεῖα Γουῐτνευ τῆς Νέας
Ὑόρκης (1972) καί στό Μουσεῖα

τῆς Σύνκρονης Τέχνης στῆν ἴδια
πόλη (1974). Φέτος 6 Σαμαρᾱς
θα ἀντυτροσωπεύσεί.μαζί μέ τούς
Ἀντωνάκο, Κανίάρη, Κουνέλλη,

Τσὸκλη καί Χρῦσα, τό ἑλληνίκό
καλλίτεχνικό δυναμικό στῆν E11—
65011 Ντοκουμέντα τῆς Κασσελ.
Τά κενά τῆς ἐδῶ παραυσίασης
συμπληρώθηκαν ἀπό τίς διαφάνείες καί 16 φίλμ πού μᾶς ἔδειξε
6 καλλίτέχνης μέ θέμα τα ἔργα
του. Τά τελευταῖα συνδυάζουν
ἐποίκοδσμητικά τίς ἀπαιτήσεις
καί τοὺς προθληματισμούς τῶν
σύγχρονων ρευμάτων μέ 16 χαρακτηριστικὰ μιᾶς έλληνικῆς ἰδιοσυγκρασίας πού ξέρει ν’ ἀξιοποιεῖ τά πολιτιστικα της 61—
ώματα,μ’ ἐναν οὺσιαστίκό τρόπο.
Πραγματι, δ Σαμαρᾱς ἀποτελεῖ
Eva χαρακτηριστικό παράδειγμα
τῆς θέσης ποὺ ὁ ἴδιος μέ πάθος
ὑποστηρίζεί, 611 δηλαδή 6 ἐλληνας καλλιτέχνης, για νά μπορέσει
νά ξεφύγεί ἀπό τό ἀνασταλτικό
για τήν προσωπικότητά του 6690; τῆς ἐθνικῆς του κληρονομίας

καί νά παράγει Eva δημίουργικό
ἐργο, πρέπει νά θρεθεῖ μακριά

44

ἀπό τόν τόπο του, 0‘ Eva μεγάλα
καλλίτεχνικό κέντρο. Ἐδώ, ἡ
6116010011 ἀνάμεσα σ’ αὐτόν καί
τήν πατρίδα του θα ’χει ἐπάνω
του Eva εύεργητίκό ἀποτέλεσμα,
γιατί θα τοῦ ἐπιτρέψει v’ 6cpoμοιώσεί πιό σωστα κι ἀντικείμενικά τά πολιτιστικα του διώματα
καί νά τά συνδυάσεί μέ τά δίδαγματα τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Πραγματι, τό ἀνήσυχο 111 6v1χνευτικό μυαλα τοῦ Σαμαρᾱ, πού
ἐκτός ἀπό ζωγράφος καί γλύπτης
εἶναι καί ἱστορικός τῆς τέχνης (μέ
εἰδίκευση 016 6υζσντίνά) καί
συγγραφέας, τόν ὁδηγεῖ διαρκῶς,
χάρη στήν ἀνεξαντλητη φαντασία
του, σέ ἀναζητήσεις πάνω σέ 16051; καί ύλικα στίς δποῖες,
παράλληλα μέ τα ξενικά διδάγματα, ἐχει ἐ μεσα ἀλλά οὐσίαστικά «δράσει» τό ἐλληνίκό
στοιχεῖα. ’Τά 6ίώματα 6116 16v
πόλεμο, καί κυρίως ἀπό τόν ἐμφύλια σπαραγμό, τά σόκ πού δέχτηκαν οἱ παιδικές του αἰσθήσεις
ἔχουν, ὁπωσδήποτε, ὃρεῖ μιάν
ἀπὴχηση στίς ὂελόνες, τά μαχαίρια κί’ ἄλλα σίχμηρά ἀντικείμενα
πού μεταχειρίζεται κατά καιρούς
στα ἔργα του καθώς καί στό γενικότερο καί μέ ἰδίόμορφο τρόπο
δοσμένο, μέσ’“ ἀπό αὐτά, συναίσθημσ «δίας». Ἡ ὃυζαντινή τέχνη, ἐτσι ὅπως τήν εἶδε δχι μόνο
στίς ἐκκλησίες τῆς γενέτειρας
του, τῆς Καστοριᾱς, ἀλλα κι 69γότερα στίς μελέτες του μέσ’ ἀπό
τα ψηφιδωτά, τά σμάλτα καί τήν
πολυχρωμία τῶν εἰκονσγραφημένων χειρογράφων, ἴσως να ’ναί
ἐκείνη πού τοῦ ἐνέπνευσε τά έντονα χρώματα, τὴν πλουμίστή,
καπως φορτωμένη, ἐμφάνιση τῶν
«κουτιῶν» του, καθώς καί τίς 6vτανακλάσεις στό χειρίσμό τῶν
«καθρεφτῶν».
Ἀκόμα,
στίς
κατασκευές-κουτιά τοῦ Σαμαρᾶ
ἀ

Ἠ πληθωρίκή δραστηριότητα
τοῦ καλλίτέχνη πού διαπιστωναυμε στα παστέλ, τα σχέδία, τα
λάδία μιᾶς «ὀρθόδοξης» ζωγραφικῆς.στα ὃουτηγμένά στό γύψο
καυρέλία μιᾶς πιό αἰσθητίκῆς έκδοσης τῆς ἀρτε 1166590, στα κομμένα σέ μέταλλα πραφίλ τῶν φί-

VIII"; δῆμον

ἐγχειρίδιον
ελειιθεοίιιιε

λων του, στα κουτια του καί στίς

συνθέσεις του μέ καρέκλες, στή
διαμόρφωση δωματίων καί στούς
καθρέφτες μέχρι καί στίς φωτογραφίες ἀκόμα στίς ὁποῖες πα9511606151 καλλιτεχνικά, δέν ἀποτέλεσε Eva ἀρνητικό στοιχεῖα γίά
τό ἔργα του. Ἠ δραστηριότητα
αὐτή. προερχόμενη ἀπό μίαν ἀνεξάντλητη φαντασία καί ἐλεγχόμενη ἀπό Eva πραγματικά ταλέντο μέ μία σωστή αἰσθητικὴ
ἀντίληψη, ἐγγυᾶταί 111 δημιουργίκότητα τῆς προσφοράς του σέ
σχέση μ’ ἀλλους καλλιτέχνες τῆς
νεώτερης γενίάς πού γίνονταί
ὑπηρέτες μιᾶς μοναδικῆς λύσης
καί τήν ἐπαναλαμόανουν ἐξαντλητίκά. Ἀκόμα, χάρη α’ αὐτὴν
111 ζωτικὴ δύναμη, δ Σαμαρᾱς
κατόρθωσε να όρθώσει τήν ξεχωριστή του προσωπικότητά ἀντίκρυ σέ μερικαύς ἀπὸ τούς πιό
ἀξιόλογους καλλιτέχνες τῆς πρωτοπορίας - Καπροου, “Ολντεμπουργκ, Ούῖτμαν - μέ τούς ὁποίους συνδέθηκε γύρω στό 1960.

258 σκέψεις καὶ 40 σημειώσεις για τήν ἐλευθερία.
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Ταγμένος ἀπό τήν ἰδιοσυγκρασία του στήν κατάκτηση μιᾶς
άνόθευτης ποιότητας καί μίας
κάποίας συνέπειας στίς καλλιτεχνικές κατασκευές, ἐγκατέλείψε
γρήγορα 16 χάππενιγκς, στα
ὁποῖα ἐπαιρνε μέρος μέ τοὺς
παραπανω καλλιτέχνες, καί δίοχέτευσε τίς προσπάθείές του στό
νά ἐξασφαλίσεί μιά σωστή αἰσθητικὴ παρουσία 016 11665 λογῆς
δημιουργήματα του καί στό χειρισμό τῶν ὑλικῶν. Αύτή, 611916ῶς, ἡ ποιότητα, ποὺ κανεί τήν
πρωτοπαρίακή δουλεία του νά
ξεχωρίζει καί πού ἐπαληθεύεται
μέ τήν «ὀρθόδοξη» ζωγραφίκή
του. ὅπου, σέ ἀντίθεση μ’ ἄλλους
καλλιτέχνες τῆς νεώτερης γενιας,
ὁ Σαμαράς εἶναι μάσταρας στό
σχέδιο καί στό χρῶμα, ἀποδείκνύει 611 δέν κληρονόμησε,
ἁπλῶς, ἀλλα ὅτι ἀξιοποίησε σωστα Eva ἀπό τα κυριότερα πολιτιστικα στοιχεῖα τῆς ·ποιτρίδας
του; τήν αἴσθηση τῆς ἁρμονίας.
«Πρέπει για Eva διάστημα να
πάψουμε
να
ὃλέπουμε
τήν
Ἀκρόπαλη, γίά να ῶφεληθοῦμε
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611‘ αὐτήν», εἶπε κάποτε χαρακτηριστίκά δ καλλίτέχνης.
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τρόπο ἐξαντλητίκό τίς ἰδέες τοῦ
Μάρξ γύρω ἀπό τήν ἔννοια τοῦ
κράτους

KIM A. ΣΟ ΥΡΛΑ

Ἐν ἡμέραις θλίψεων (ἕξι κατοχικά ὸίηγήματα)
Ἀθήνα 1975
Τά διηγήματα αὐτοῦ τοῦ 6Lὃλίου εἶναι οἱ ὅψιμες καταθέσεις
τοῦ πανεπ. καθηγητῆ Κ. Σούρλα
για τίς καταχίκές ἀναμνήσεις του,
πού μέχρι τώρα παρέμεναν ἀνοιχτές μπροστα στό χρόνο. Ἠ ἀπόφαση, σέ ἤδη προχωρημένη ἡλίκία, νά ἐνώσεί τήν προσωπικὴ
μαρτυρία του πλαι στίς ἀλλες
μαρτυρίες ἐκείνης τῆς ἐποχῆς,
πραγματοποιεῖταί μέσα ἀπό τήν
ἐπιθυμία του να καταγραφοῦν οἱ
πτυχές τῶν διωμάτων του ποὺ
διαλέγουν σάν ὕλη ἀναφορᾶς τήν
κατοχίκή ζωή τῶν ἁπλῶν ανθρώπων. Καί τα ἐξί διηγήματα εἶναι
γραμμένα μέ άμεσα αίσθητίκό
τρόπο, χωρίς να λείπουν καί οἱ
προσωπικές σκέψεις τοῦ συγγραφέα, πού τοποθετοῦν τίς τραυματικές ἀναμνήσεις του α’ ’ένα ἐπίπεδα δίαχρονικό, μέ τόν προόληματισμό του δτι ἡ δία ἐπαναλαμ6ανεται ἀλλαζοντας μοναχά καθε
φορά τό προσωπεῖα της.

ὁδηγός πληροφόρησης για ὃποίον
θέλει ν’ ἀσχοληθεῖ μέ τήν ἐποχίακή παραγωγή ένός χώρου, α’
“έναν εἰδικό ταμέα, χωρίς να
ἀναγκάζεται νά ἀνατρέχει στίς
συχνά δυσεὺρετες πηγές τῶν ἐντύπων, πραγμα πού σημαίνει
ἀπώλεια χρόνου καί, πολλές φορές, ἀτελή, λόγω τοῦ ἀπειραριθμου τῶν στοιχείων, ἐνημέρωση.
ΗΕΙΝΖ KOHUT
Θάνατος στή Βενετία GREGOR Y ZILBOORG

‘

Ψυχαναλυτίκή ἑρμηνεία τῆς τέχνης καί ψυχαναλυτική ὑπερασπίσή της.
Μετάφρ. Μάριοι) Μαρκίὸη.
”Ερασμος 1976
Στόν τόμο περιέχονται δύο δοκίμία; Στό πρῶτο ἐπιχειρεῖται ἡ
έρευνα τῶν σχέσεων ἀναμεσα στα
διαγραφικα στοιχεῖα τοῦ Τόμας
Μαν καί στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖα
πέρασαν στὴ νουὸέλα του «Θάνατος στή Βενετία». Μέσα ἀπό
μία ψυχαναλυτική θεώρηση δ
συγγραφέας εἰσάγει τήν ἀποψη
ὅτι ὁ Τόμας Μαν μετουσιώνεται
στό πρόσωπα τοῦ ἥρωα τῆς νου,-

ΝΙΚΟΥ Ι. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ὁ σημερινός κόσμος (ὸοκίμία)
Ἀθήνα 1977
Στα δοκίμία αὐτοῦ τοῦ 6ί6λίου
ό Ν. Ζακόπουλος, πολυσχίδής
συγγραφέας μέ παραλληλη δραση
στό θέατρα, τήν ποίηση, τόν ἀφηγηματίκό λόγο καί τίς ἐπιστημονικές πραγματεῖες, διατυπώνει
μίά σειρα ἐρωτημάτων πού σχετίζανται ἀμεοα μέ τήν ἐποχή μας
καί μέ τίς ποικίλες μορφές τῶν
ἐκδηλωματων της.
ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Τεκμηρίωση Ι. Βιὸλιογραφίκή
καταγραφή τῶν κριτικῶν στόν
ἡμερ. καί περίοὸ. τύπο τῆς Θεσσαλονίκης (1\945 - 1964). Τεῦχος
πρῶτα Θέατρο, Είκαστικές Τέ-

κνες
Ἀθήνα 1974
Μέ τόν πολυγραφημένο αὐτό
τόμο ὁ Γ. Παναγίώτου αρχίσε τήν
ἐκδοτίκή πρασωπική του προσπάθεια να καταγράφει 6ι6λιογραφικά τήν παλίτιστίκὴ κίνηση
τῆς Θεσσαλονίκης ἀπό τό ’45 ὥς
τό “64, καθώς ἡ κίνηση αὐτή πέρασε στόν ἡμερὴσίο καί περιοδικό τύπο τῆς πόλης μέ κρίτικα
σημειώματα. Προσπάθειες σάν κι
αὐτή τῆς «Τεκμηρίωσης» ἀξίζει
να προσεχθοῦν ἰδιαίτερα, γιατί
πέρα ἀπό τό ὅτι δίνουν μιά σφαιρική εἰκόνα τῆς πολιτιστικῆς πορείας ένός τόπου, ὅοηθοῦν ἐπίσης
τήν ἐπίστημονίκή ἐρεύνα καί
προσφέρονται σαν ἀπαραίτητος

ιριέὶτις του. Στό δεύτερα δοκίμιο
ἐπιχειρεῖται ἡ διακρίὸωση τῶν
σχέσεων μεταξύ τῆς γλώσσας τοῦ

καί.

κατ’

έπέκτσση.

.

τῆς ἀντίληψης»
Μετάφρ. Φώτη Καλλία
Ἔκὸ. ”Ερασμος 1977
Μέσα ἀπό τή φαινομενολογικὴ
μέθοδο τοῦ Χαῠσερλ ὁ Μερλώ
Ποντύ, στό κείμενα του αὑτό, πίστοποίεῖ τήν ἰδέα τῆς ἀντίληψης,
σαν τρόπου ἐμφάνισης ἥ ἑρμηνείας ἐνός κόσμου ὅπου τό νόημα
ὑπάρχει ἤδη ἐντός του, ὅπου ἡ
ἐμπειρία τοῦ ἀντιληπτοῦ (φαινομενικα) κόσμου εἶναι γέννημα
μίας σχέσης ἀναμεσα στήν ἀλήθεια τοῦ κόσμου καί στό πνεῦμα
μας.

ΠΡΕΝΊῬΑΓΚ ΒΡΑΝΙΤΣΚΙ

“Ιστορία τοῦ Μαρξισμοῦ. ΙΙ Ἀπό
τήν III Διεθνή ὥς τίς μέρες μας
Μετάφρ. Μυρσίνης Ζορμπᾱ
’”Εκό. «ΟΔ ΥΣΣΕΑΣ»

Ἀθήνα 1977
Πρόκειται για τό B' τόμο τῆς
ἀπό τό γίουγκοσλάόο φίλόσοφα.
Τά κεφαλαια τοῦ τόμαυ εἰναιῑ α)
Ἡ περίοδος τῆς ΙΙΙ Διεθνοῦς (μέ
ἐξέταση τοῦ ἔργου τῶν μαρξιστῶν στή Γερμανία, Ἰταλία, Σσὸ.
”Ενωση καί τή συμόολή τοῦ Λούκατς). 6) ‘O μαρξίσμός στήν

κίμίσ πάνω α’ ἕνα φίλμ τοῦ Ζάν
Ρενουάρ)
Ἔκὸ. «Μαυροπίνακας» 1977
Τό 6ι6λίο αὐτό εἶναι ένας τεκμηρίωμένος στοχασμὸς ποὺ σχολιάζει τό ὁμώνυμα φίλμ τοῦ Ζάν

Ἔρασμος 1976

δίαόρωμένες ἀξίες καί οἱ κοινωνίκές δομές τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μεσοπολέμου καί ὅπου τέμνεται
ἐνας κόσμος παρακμασμένος καί
ἀνήμπορος στό να ἀποτινάξεί τά
δεσμά τῆς σύμὸασὴς του μέ τήν
ἱστορικὴ τελματωση. Ὁ Ρενουάρ,
μέ τόν «Κανόνα τοῦ παιχνιδιοῦ»
προσφέρει “ένα προφητικό μήνυμα τῆς ἐπερχόμενης σφαγῆς
τοῦ Β’ Παγκ. Πολέμου. ἐνῶ δέν
παύει νά σαρκάζει μέ τόν κίνη-

ΕΣΣΔ, τήν Κίνα καί τίς ἀλλες

σοσιαλίστίκές χῶρες (παρέμδαση
Ζντάνωφ, Σταλιν, οἱ ἀντιλήψεις
τοῦ Μαα, οἱ πολωνοί μαρξιστές
κ.λπ.). γ) 'O μαρξισμός στίς ἀναπτυγμένες καπιταλιστικές χῶρες
(Δ. Γερμανία, Γαλλία, Ἰταλία,
Ἀμερίκή). καί δ) Ἀναλυση τῶν
θεωρητικῶν ἀναζητήσεων τῶν
Γίουγκοσλάὸων. Στό τέλος τοῦ
ὖιὸλίου ἀκολουθεῖ χρήσίμη ἐλληνική καί ξένη διὸλίογραφία, καθώς καί πίνακας ὀνομάτων.
τ

ματογραφικό του λόγο τῗήν ψευδῆ
συνείδηση μίας φθαρμένης καίνωνίας πού περιμένει μέ τραγική
ἀπελπισία τό τέλος της.

BlAXE/IM PAIX
Τό ἔνστικτσ τοῦ θανάτου
Μετ..· Δ.Π. Κωστελένος

Θεώρηση.· N. Μπαλῆς
Ἔκὸ. «Καστανιώτης»
ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΣΑΛΒΑΡΛΗ

Πρόκειται για Eva αὐτοτελές
κεφαλαια ἀπό τό δίὸλίο τοῦ Λεφέὸρ «Ἡ κοίνωνίολογία τοῦ
Μαρξ». Ὁ συγγραφέας ἐρευνά μέ

δομῶν τῆς ἀστίκῆς κοινωνίας.

κριτικῆς ἱστορίας τοῦ μαρξισμοῦ

Ρενουάρ, ὅπου ἀπεικονίζονται οἱ

ἐὲἔὲισμος 1977

Τό σύντομα αύτό μελέτημα τοῦ
M. γράφτηκε τό 1936. ὅταν ὁ φασισμός θρίσκεται στὴν πλήρη
άναπτυξή του, στήν Εὐρώπη. Σέ
ἀντίπαραθεση. ἀναπτύσσονταί οἱ
θέσεις τῶν φιλοσόφων πού ἐκ·
φρασαν τήν ἀστική ταξη στὴ διαλεκτίκή της ἐξέλιξη καί οἱ θέσεις
καί ἡ κριτική τοῦ Μάρξ για τήν
ἐξουσία, τήν οἰκογένεια καί ’τίς
ἀλλες συγκεκριμένες κοίνωνικές
δαμές. Ὁ M. δείχνει πῶς στούς
πρώιμους φιλόσοφους ἐμφανίζονται αἱ κατοπίνές ἐξελίξείς τῶν

Προοίμιο στήν «Φαινομενολογία

Αὲἴτάφρ. Μάριοι) Μαρκίὸη

Ἡ-μαρξική θεωρία τοῦ κράτους
Μετάφρ. Γεράσ. Λυκιαρὸόπου-

Η . MARC USE
Ἐξουσία καί Οἰκογένεία
Μετάφρ. Arm. Κοῡρτοὸικ
"Ea-{(5. «ΚΑΛΒΟΣ»
Ἀθήνα 1976

Μ. MERLEAU PONTY

Ὁ κανόνας τοῦ παιχνιὸίοῦ (ὸο-

HENRI LEFEBVRE

ητικα ἀποτελέσματα.

κρατίκή ὀργάνωση δίκαιώνεται
στό ρόλο της μέσα ἀπό τήν τεχνο-’
λογίκή πρόοδα ἤ ὅτι ἡ αὑθεντία
της μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ στήν
ἱστορίκή ἀναγκαιότητα καί ἀποδείχνοντας τόν τρόπο μέ τόν
ὁποῖα δημιουργεῖ μία διαστρε-’
ὅλωμένη ἠθικοφίλοσοφίκή ἀντίληψη στὴν πολιτική συνείδηση
τῶν μαζῶν.

ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑ ΒΑΣΙΛΗ

Ἕνα δοκίμίο ὅπου ὁ Φρόυντ
ἐξηγεῖ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖα ό
Μωυσής, τό γλυπτό τοῦ Μιχαὴλ
“Αγγελου, σάν δημιούργημα μιᾶς
μεγάλης τέχνης, μᾶς ἐπιτρέπει να
διώσουμε προσωπικές σκέψεις ἤ
φαντασιώσείς, νά δοῦμε πέρα
ἀπό τήν ὀπτίκή εἰκόνα τοῦ γλυπτοῦ κινήσεις ἀνολοκλήρωτες,
συμπτώσεις ἐμπειριῶν ἀθέατες,
6ιωματικές καί ἱστορικές νὺξείς
τοῦ ἴδίου τοῦ δημιουργοῦ. πού
πέρασαν μαζί καί μέσα ἀπό τό
δημιούργημα του για να ἐρθουν
α’ ἐπίκοινωνία μέ τό δέκτη ἤ τό
θεατή μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς.

τόν καί συγγενικῶν 6ίωμάτων.
Μέ ἐνδελεχέστερη στιχαυργίκή
ἐπεξεργασία μπορεῖ νά προσφέρεί μελλοντίκα ἀρτιότερα παί-

τας στήν αποψη ὅτι ἡ σύγχρονη

λυσης, δηλ. πῶς εἶναι δυνατό ν’
ἀσκηθεῖ μία ψυχαναλυτική ἑρμηνεία α’ ἕνα ἐργο τέχνης.

SIGMUND FREUD

’στη τήν ἀναφορα ἀμεσων μ’ αύ-

γύρω ἀπό τήν πολιτική φιλοσοφία του. Ἐγελίανός 6ασίκα ὁ
Λεφέόρ, πραγματεύεται τόν ἰδεολογικό χαρακτῆρα τῆς ,γραφείοκρατικῆς ’«γνώσης» καί τήν
ψευδή της συνείδηση, ἀπαντών-

πνεύματος κι αὐτῆς τῆς ψυχανα-

i0 Μωυσῆς ἱτοῦ Μίχαήλ Ἄγγε-

τοῦ τόπου μας. Παρά τό ἀκατέργαστα τοῦ ποιητικοῦ του λόγου,’ὁ
Γ. Σαλόαρλῆς δίνεί στόν ἀναγνώ-

ῖΑΘήνα 1977

"Err/t ἁκριὸῶς ἢ ἔται περίπου
Ἀθήνα 1976
Μία συλλογή πού προσφέρει τή
μαρτυρία ἑνός νέου στήν ἡλικία
ποίητῆ. Ὁ κόσμος του διακρίνεται ἀπό τήν ἠθική σταση πού μέ
δάση αὐτήν ἀξίολαγεῖ τό κοινωνικό πρόσωπα τῆς ἐποχῆς μοις καί
τά πρόσφατα ἱστορικά συμόαντα

Τό ὅίόλίο ἀποτελεῖ μία-συλλογή κειμένων τοῦ Ραίχ - κυρίως
ἀλληλογραφία ἀλλα καί σύντομα
ἀρθρα καί σημειώματα του στόν
τύπο τῆς ἐποχῆς. Περίλαμόάνονταί ἀκόμα μερικά ντοκουμέντα
ἀπό τά ύστερα χρόνια τῆς ζωῆς
του. ὅταν ἐγινε στόχος διώξεων
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’ἀπὸ τό ἐπιστημονικό κατεστη-

μὲνο τῆς ἈμερικῆςΤό ὓλικό αῦτό ἀποτελεῖ χρή-

δαστή να πλησιασει καί να γνωρίσει τό ἒργο τοῦ πατέρα τῆς
Ἱστορίας.
’

σῑμο ῧοήθημα για όποῑον ἔχει ἐγ-

κὺψὲι «πό ἓργο τοῦ μεγάλου ψυχαναλυτή, γιατί ἀποτελεῖ μιά
ἂμεση καί διαχρονική μαρτυρία
τῆς προσωπικῆς καί πνευματικῆς
περιπέτειάς του.

ΑΛΒΑΝΙΑ
Τριά-ντα χρόνια
λαϊκῆς ἐξουσίας

Μετάφραση; Μ.Λ. Σπάρτακου
Ἐκὸ. «ΕΡΕΥΝΑ»
Θεσσαλονίκη 1977

ROBERT TABER

Θεωρία καί πρακτική τοῦ ἀνταρ-

Ἑρευνα τῆς Σχολῆς Οἰκονο-

τοπολέμου (ὁ «πόλεμος τοῦ ψύλ-

μίας τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Τιράνων (1974) πού μεταφραστηκε

10v»).
'
M512: Σπ. Μάνὸρος
Ἐκὰἰ «Κάλὸος»

Ἀθήνα 1976
Ὁ συγγραφέας, ἀμερικανός
δημοῦῑογράφος πού ἒλαὸε ἐνεργός
μέρος οτήν ύπεράσπιση τῆς κου-

6ανέζικης ἐπανάστασης, εἶχε τήν
εὐκαιρία να γνωρίσει ἀπό μέσα
τίς μεθόδους τῆς τακτικῆς τοῦ
ἀνταρτοπολέμου. Μετα -ἀπό μιά

εἰσαγωγὴ, ἀναφέρεται στίς συγκεκριμένες τακτικές πού ἀκολούθησαν τά ἐπαναστατικά καί ἀντι-

αποικιακά κινήματα τῆς ἐποχῆς

μας. Ἡ τακτική ἀναλυση τοῦ
Τσέ, ὁ κινέζικος παρατεταμένος
πόλεμος, ἡ στρατηγική τοῦ Γκιαπ, ἡ ἐμπειρία τοῦ Βιετναμ, τῆς
Ἰρλανὸίας, τῆς Ἀλγερίας καί τέ-

λος ἡ EOKA στήν Κύπρο καί ὁ
ἐμφύλιος στήν Ἑλλάδα, ἀποτελοῦν μερικά ἀπό τά θέματα πού
διαπραγματεύεται 6 σ. για τή θεμελίωοη τῆς ἀποψής του για τό
λαϊκό έπαναστατικό πόλεμο.

cH πόλη στό κεφαλαιοκρατικό
σύστημα
,

Ἐπιμέλεια- Γρ.

Καυκαλᾶ καί

Μαρίας Γιασυτζῆ
Ἐκὸ. «ΟΔ ΥΣΣΕΑΣ»

Ἀθήνα 1977
Μετά τήν εἰσαγωγή τῶν ἐπιμελητῶν, πού ἀσχολεῖται ,μέ · τήν
κριτική τοῦ φονξιοναλισμοῦ καί
τῶν θεωριῶν για τήν πόλη καί
τήν ἱκατοικία, καταχωροῦνται
κείμενα κλασικῶν κοινωνιολόγων
(Μαρξ - Ἐνγκελς, Βέμπερ κά.)
για τήν ἐμφάνιση καί ἀναπτυξη
τῆς πόλης. Στό 6' μέρος καταχωροῦνται οἱ πιό σύγχρονες θεωρίες
για τήν πόλη στήν καπιταλιστική
κοινωνία (Καστέλς καί Λογκίν)
καί τέλος ἡ προὸληματική για τή
διαδικασία ἀναπαραγωγῆς τῆς
μορφῆς τῶν πόλεων (Σίμι καί
Λεφέὸρ). Ἡ ἐπιλογή καί ἡ σύνθεσή τῶν κεφαλαίων ἔχει γίνει
κριτικα καί ὅοηθᾱ ὃχι μόνο τόν
εἰδικό αναγνώστη.

ΓΙΑΝΝΗ Σ. ΚΩΤΣΑΔΑΜ

Ἡροδότου Ἰστορία - Εἰσαγωγή
καί γενική ἀνάλυση
Ἐκὸ. A.N. Παπαὸήμα
Ἡ λεπτομερειακή πραγματολογική καί μορφολογική αναλυση

εἶναι διατυπωμένη μέ ἐκλαῖκευ“τικό τρόπο καί ὂοηθα τό σπου-
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ἀπό ἀγγλικα - γαλλικά, παράλληλα, καί συνοδεύεται ἀπό μιά
σκιαγράφηση τῆς Λ.Σ.Δ. τῆς
Ἀλὸανίας, στηριγμένη πάνω σέ
ἀλὸανικές πηγές. Δείχνει τήν
κοινωνικοοικονομική ἀνάπτυξη
τοῦ λαοῦ τῆς Ἀλὸανίας, στα 30·
χρόνια λαῖκῆς ἐξουσίας, καί διαγράφει τίς μελλοντικές προοπτικές. μέ ὅάση τό 50 πεντάχρονο
πλάνο (1971 - 75).

Σαν συμπλήρωμα. ὑπάρχει Eva
ἀρκετα μεγαλο ἀπόσπασμα ἀπό
τήν εἰσήγηση τοῦ Ἐνόέρ Χότζα
ἀπό τό συνέδριο τοῦ ΚΕΑ, πού
ἀναφέρεται στή διεθνή κατασταση καί τήν ἐξωτερική πολιτική· τῆς Ἀλὸανίας. Σ’ Eva σημεῖο, 6 Χότζα λέει ὅτι
«ἡ Σοὸιετική ”Ενωση ἀκολουθεῖ απροκάλυπτους ἑπεχτατικούς
σκοπούς ι’ὁιαίτερα στήν κατεύθυνση τῶν Βαλκανίων καί τῆς
Μεσογείου» καί «ἔχει ἡγεμονικές
ὄλὲψεις ὄχι μόνο ἀπέναντι στή
Ρσυμανία, ἀλλά κι ἀπέναντι στήν
Τουρκία, τή Γιουγκοσλαὸιά, τήν
Ἑλλάὸα καί τήν Ἀλὸανία». “
Γ. ΣΚΛΗΡΟΥ

Ἔργα
Εἰσαγωγῇ - Σχόλια - ”Επιμέλεια.·
Λουκᾶς Ἀξελός
Ἐκὰ «Ἐπικαιρότητα»
Ἀθήνα I 976
Πολυσέλιδη μελέτη για τή ζωή,
τό έργο καί τήν ἐποχή τοῦ Γ.
Σκληροῦ (1878 - 1919), πού
ἀποτελεῖ μέρος μιᾶς ἀνέκδοτης
δουλειᾱς μέ θέμα τούς σταθμούς
καί τά ὅρια στή διαμόρφωση τῆς
ῗσὲνωνικῆς συνείδησης στήν Ἐλα α.
Προσπαθεια - ὅπως λέει κι 6
ἐπιμελητής τοῦ ἔργου - για να
κατανοηθεῖ καλύτερα «ἡ κατάσταση τοῦ ἐργατικοῦ καί προοδευτικοῦ κινήματος τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης» καί ἰδιαίτερα οἱ λόγοι
«τῆς χαμηλῆς ἰδεολογικῆς του
στάθμης, πραγμα πού ἔκαμε
ἀντικειμενικά ἀκόμα δυσκολώτερο τόν ἀγώνα τῶν πρώτωνπόντσπόρων τῆς σοσιαλιστικῆς καί
- ἀναρχικῆς ἰδέας».
Περιλαμὸανει τα
αὐτοτελῆ
έργα τοῦ Σκληροῦ «Τό Κοινωνικόν μας Ζήτημα» (1907), «Ἡ φιλοσοφία τοῦ Πολέμου καί τῆς
Εἰρήνης» (1917), «Τα Σύγχρονα
προόλήματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ»

(1919), τό μεγαλύτερο μέρος ἀπό
τό σκόρπιο “έργο του καί 15
γράμματά του - ἕνα στόν Ν. Γιαννιό (1919) καί 14 στό Στέφανο
Ζελίτα (Στέφανο Πὰργα). Συγχρόνως, περιγράφεται τό κοινωνικο — ἰδεολογικό πλαίσιο μέσα
στό ὁποῖο κινήθηκε 6 Σκληρός.
ΝΕΝΑ ΚΑΙ ΤΖΩΡΤΖ
Ο’ΝΕΪΛ
«Ἀνοιχτός Γάμος»
Μ ετάφραση Μπάμπη Γραμμένου
Ἐκὸ. «Γλάρος»
Ἀθήνα 1977
Εἶναι ἡ δούλεια ἑνός ζευγαριοῦ ἀνθρωπολόγων - κοινωνιολόγών (πού έχουν παντρευτεῖ
πρίν 30 χρόνια κι ἔχουν δυό με·

γάλα ἀγόρια) στηριγμένη, ὃασικα, στήν πείρα τους ἀπό ἕνα ἰνστιτοῦτο έρευνας για τίς σχέσεις
στό γαμο καί στήν οἰκογένεια σήμερα.
«Ἐλπίζουμε - λένε οτόν πρόλογο τοῦ ὅιόλίου - ὅτι ἡ ι’ὁέα τοῦ
ἀνοιχτοῦ γάμου θά ὅοηθήσει τά
ζευγάρια νά καταλάὸουν ὅτι στό

γάμο μποροῦν νά συνυπάρξουν ἡ
ἐλευθερία μέ τή συγγένεια πού
δημιουργεῖ ὁ θεσμός».
Γ ια τήν έρευνα συνεργαστηκαν
καί ἄλλοι ἐπιστήμονες καί απάντησαν. σέ είδικές συνεντεύξεις
πολλα ζευγάρια.
ΤΑΣΟΥ ΒΟΥΡΝΑ
Ἱστορία τῆς Σύγχρονης Ἑλλάὸας

Ἐκὸ. «τοιῐὸη», Ἀθήνα 1977

αντίον τοῦ φασισμοῦ καί τοῦ πολέμου καί ἐξαίρεται 6 ρόλος του
σαν συνεποῦς ἀντιφασιστικῆς
δύναμης.

Τό νέο ὅιὸλίο τοῦ T.B. εἶναι
πολύτιμο γιατί παρέχει μια γενική ἐποπτεία τῆς πολυταραχης
αὐτῆς ἐποχῆς, ἐνῶ συγχρόνως
περιλαμῧάνει μερικά ὅασικα ντοκουμέντα πού ὃοηθοῦν στήν
κατανόηση τῶν αἰτίων τῶν μεταδολῶν ἀλλα καί τοῦ γενικότερου
κλίματος τῆς ἐποχῆς πού ἡ
ἀστική ταξη μας ἐπιχείρησε — για
να συμὸιὸαστεῖ τελικά — τό μετασχηματισμό τῆς έλληνικῆς κοινωνιας.

ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΖΙΓΔΗ
Προτίμησα τή φυλακή
”Εκὸ. «ΚΕΔΡΟΣ» 1977
Οἱ συνθῆκες τῆς δίωξης τῆς
ἐφημερίδας «ΕΘΝΟΣ» - μιά
περιπέτεια πού αρχισε γιά ὅλους
τούς «ύπεύθυνους» ἀπό τό α’
τρίμηνο τοῦ ’70 για νά συνεχιστεῖ
στα ἑπόμενα χρόνια μέ φυλακίσεις καί ἀλλες περιπέτειες - ἀποτελεῖ τό σεναριο τοῦ 6ι6λίου τοῦ
Ἰω, Ζίγδη «...στήν πρόκληση τῆς
δικτατορίας προτίμησα τή φυλακή. Οἱ Θερμοπύλες, πού μοῦ δόθηκε να φυλάξω, ἠταν ἡ ἐλευθερία τῆς γνώμης καί τό δικαίωμα
τοῦ πολίτη να συμμετέχει στά
κοινά», Ἡ ἐκλογή αὐτή - εύτυχῶς γιά τόν τόπο - δέν ἀποτέλεσε
προνόμιο τοῦ συγγραφέα. Οῦτε
τό 6ι6λίο του ἀποτελεῖ τή μοναδική μαρτυρία. Τό ἰδιαίτερο
ὅμως πού ἐνδιαφέρει εἶναι καί ἡ
περίπτωση ἑνός πολιτικοῦ μέ με- .
τριοπαθεια πού ὂιώνει έντονα
καί προσωπικά τήν ἑπταετία
ἀλλα μπορεῖ να διατυπώνει τίς
,ἀναλύσεις του γενικεύοντας τά
ἐπί μέρους προσωπικά περιστα-

Μετα τήν περίοδσ 1821-1909
πού ἐξέτασε στόν προηγούμενο
τόμο - «Ἱστορία τῆς Νεώτερης
Ἑλλάδος» - 6 ΤΒ. μέ τόν τόμο
αὐτό συμπληρώνει τήν ἀφήγηση
μέ τά περιστατικά ἀπό τόν έρχομό τοῦ Ἐλ. Βενιζέλου ὥς τήν
τικά. Ἕνα αλλο στοιχεῖο πού κάέκρηξη τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πονει ’χρήσιμο αὐτό τό ὅιὸλίο εἶναι
λέμου,τό 1940.
ὅτι ἀποτελεῖ μια πολύτιμη πηγή
Ἀρχίζοντας ἀπό τό ρόλο πού 6
πληροφοριῶν καί ντοκουμέντων
Ἐλ. Βενιζέλος έπαιξε στα πολι’ πού 6 συγγραφέας συστηματικα
τικά πράγματα, ἡ αναλυση καί
καί μέ ἂκρα ἐπιμέλεια ἀπομνημοἐξιστόρηση προχωρᾱ στό κοινωνεύει. Ἔτσι τό ὅιὸλίο δέν ἀποτενικό καί οἰκονομικό πλαίσιο, τήν
λεῖ μόνο μαρτυρία προσωπικὴ,
προσπάθεια για τόν αοτικό μεταἀλλα καί χρονικό ,μιᾶς ἐποχῆς
σχηματισμό καί τήν ἀντία-ταση
“
πού σιγα-σιγα τείνει να μυθοποιτῶν ὑπολειμμάτων τοῦ κοτζαμηθεῖ, έτσι ὅπως ἀφήνουμε να ξε. πασισμοῦ, τούς Βαλκανικούς πολέμους, τό διχασμό, τόν Α’ Παγ- .χαστοῡν ἦ ἀποσιωπηθοῦν μια
σειρα ἀπό διαφωτιστικές - κατα
.“κόσμιο Πόλεμο καί, ἀφοῦ ξεχωτά ἄλλα - «λεπτομέρειες».
ριστα ἀσχολεῖται μέ τή Μικρασι’ ατική ἐκστρατεία καί καταστροELIAS PETROPOULOS: Suicide
.φή, προχωρεῖ στή στρατιωτική
τοῦ ι’ὁίου.· Corps
ἑξέγερση τοῦ 1922, πού ἀναζήEd: «Moments», Paris 1976
τησε τούς ὑπεύθυνους στήν κο_ ρυφή τῆς πολιτικῆς μόνο πυραμίΚυκλοφόρησαν στα γαλλικα τό πρῶτο μέ μεταφραση τοῦ
δοι’ξέλοςα προχωρεῖ στήν ἱστόρηση
Jean-Frangois Trocmé — τά δυό
.; τῆς λυμφατικῆς Α’ Δημοκρατίας
πολυσυζητημένα καί «ξορκισμέκαί στα γεγονότα τῆς 4ης Αὐγούνα» ποιήματα τοῦ Ἠλία [1121:96” στου. Βαρύνουσα θέση στή μεπουλου. Ἡ μεταφραση μεταδίνει
·λέτη δίνεται στήν πολιτική πασωστα τό κλίμα τῆς ποίησης τοῦ
f ρουσία τῶν δυνάμεων τῆς ἀλλαH.II. Οἱ ἐκδόσεις ἐχουν γίνει μέ
γής, καί ἰδιαίτερα στό KKE, ἀπό
ἐπιμέλεια καί κοσμοῦνται στό
τήν ἴδρυσή του (1918) ὥς τίς
πρῶτο μέ σχέδια τοῦ Φασιανοῦ
_. παραμονές τοῦ πολέμου, καί ἰδικαί στό δεύτερο μέ σχέδια τοῦ
I, αίτερα τονίζεται ἡ δραση του ἐνCorneille.

1m.
'H Ἐριφύλη Σαμουηλίδου
Βλαχου
παρουσιαζει τά τέσσερα
θιὸλία τῆς ”Αλκης Ζέη

-

'H ”Αλκη Ζέη εἶναι 'éva φαινόμενο τῆς σύγχρονης λογοτεχνίας
μας πού ἔρχεται ἀπό τόν κόσμο
τῶν πολιτικῶν προσφύγων. Το-

ποθετημένη στήν ἀριστερά. γραφει μ’ ἕνα πήγαῖσ ταλέντο καί
δημιουργεῖ μια μαγική καί τόσο
αμεση ἐπαφή μέ τόν αναγνώστη,
πού “έρχεται να διαψεύσει τήν,
σκουριασμένη

αλλωστε,

ἀποψη

περί στρατευμένης τέχνης. Ἡ
”Αλκη Ζέη τήν ἀλήθεια τῆς ἰδεολογίας της τήν παίρνει σα δεδομένη κι ἔτσι. εἶναι ἀπαλλαγμένη
ἀπό τό κόμπλεξ. θα λέγαμε, τῆς

προπαγανδας- ἴσως αὐτό να ’ναι
τό ’ένα μυστικό τῆς γοητείας της.

T6 ἄλλο εἶναι αναμφισὸήτήτα τό
ὕφος· 1'1 ”Αλκη Ζέη κατορθώνει
ἐνα τόσο τρυφερό ὕφος να μή γίνεται, γλυκερό. να κόὸεται ὅταν
πρέπει μέ τό μαχαίρι καί πάλι να
μένει τρυφερό καί αὐστηρό συν-

άμα. Μια εὐφυΐα δέν λείπει, κι
εἶναι ὅ.τι (ιποζήτᾱνε οἱ σύγχρονοι ἀρκετα λογικοκρατούμενοι
μικροί αναγνῶστες. πού δέν δέχονται ἡ αδολη τρυφερότήτα να
πέφτει στήν προσποίήση. τήν
ὑπερὸολή,κι ἑπομένως σέ κάποια
ίιποτίμηση τῆς νοήμοσύνης τους.

'H στροφή της στό παρελθόν, ἡ
κυριαρχία τῆς μνήμης πάνω σέ

Ἐκεῖνο πού θέλουμε να τονίἸοουμε εἶναι πώς τα ὅιὸλία αὐτα
εὐχαριστα διαῦαζονται κι ἀπ’
τούς μεγάλους· στα δύο πρῶτα ὁ
ὥριμος ἀναγνώστης θα ὅρεῖ τήν
παιδική κι ἐφήόική του ἡλικία
καί στό τρίτο θα γνωρίσει τα
προόλήματα καί τή ζωή τών
προσφύγωνῑ Καθώς ἀργεῖ-ἡ πραγματοποίηση τοῦ ἐπαναπατρισμοῦ τά προόλήματα συσσωρεύ-

ονται. δημιουργοῦνται νέοι δεσμοί, γεννιοῦνται παιδιά, ὅπως οἱ
ἥρωες στό ὃιὸλίο «Ὀ Θεῖος Πλατων». πού δέν καταλαόαίνουν.
γιατί. ἐνω περνοῦν παραμυθένιες
ντάτσες κρυμμένες στίς σημύδες.

ἡ μητέρα κρυώνει κι αποζητᾶ τόν
ἥλιο. τή θάλασσα, τόν θεῖο Πλατωνα... Καί γιατί τέλος παντων
πρέπει, καποτε να γυρίσουν στήν
Ἐλλάδα.

μπορεῖ να μήν ἔχει τούς συνθετότερους χαρακτῆρες τοῦ Δ. Χατζῆ,

προοδευτικοί συγγραφεῖς ὅάζουν

αἰσιόδοξες κι ἀγωνιστικές νότες
στό τέλος τοῦ διὸλίου τους για να
εἶναι ἐνταξει μέ τήν ίδεολογία
τους. καταλαόαίνουμε πόση ἀξία
ἔχει αὐτή ἡ γνήσια χαρούμενη
φωνή.
Ἡ ”Αλκη Ζέη φαίνεται πώς
πραγματικά «ἔκλεισε μέσα στήν
ψυχή της τήν Ἑλλάδα», Στό εἰσαγωγικό σημείωμα τῶν διηγηματων της γραφει; «Τά διηγήματα
αὐτα τά ἔστελνα Eva-Eva ἀπό τή
Μόσχα στήν “Ἐπιθεώρηση Τέχνης’” καί ἀνυπομονοῦσα να τά
δῶ δημοσιευμένα. Δέν σκέφτηκα
ποτέ να τά μεταφράσω στα ρωσικα. Δήμοσιεύτηκαν στήν Ἑλλαδα, κι αὐτό μοῦ ἔφτανε».

τόν πυρετό τοῦ M. Χακκα, τή φιλοσοφική διαθεση τοῦ Γ. Ἰωαννου ἤ τήν τεχνική σύνθεσή τοῦ

Σημειώσεις
(I) Ἐκὸ. Θεμέλιο 1963, B' ἔκὸ. Κέ-

”Αντ. Σαμαρακη, ἔχει 611m: ἵνα

ὁρος1974,

ὕφος τρυφερό κι αμεσο. μια γνή-

(2) Α ’ἔκὰ Κέὸρος I 971, Β’ἔκὸ. 1974

Αύτό τό δραμα τῆς προσφυγιας

καί γόὸες», ἔκδ. Κέδρος 1975.
Περιέχει τέσσερα διηγήματα πού
γραφτήκαν τό 1964 στή Μόσχα.

'H ἴδια γραφει σέ εἰσαγωγικό σημείωμα; «”Ολα τα χρόνια τῆς ξενήτειας μου, διαὸαζα έλληνικές
ἐφημερίδες - καί τίς μικρές αγγελίες ἀκόμα - για να μή μείνω ἔξω
ἀπό τήν καθήμερινή ζωή ».
Τό διήγημα «Ἕνα σταμνί στό
παραθυρο» μας ἀποκαλύπτει ἀνθρώπινα δράματα πού δέν ὑπο-

ρους κόσμους τῆς παιδικῆς ἡλικίας χρονικα καί τῆς μακρινῆς

τα,

καν σέ πολλές γλωσσες καί 6906εύτηκαν μέ τό ἀμερικανικο 69(1ίὶεῖο Mildred L. lelchelder. T6
1975 τυπ(ἷ)νεται τό τρίτο παιδικό
μυθιστόρήμα «'O Θεῖος Πλάτων». Καί τα τρία, ἐνω δίνουν
μια ατμόσφαιρα ὀνειρική καί
παραμυθένια στήν ὀμορφιά της,
ἀναφέρονται σέ μια συγκεκριμένη ἐποχή τῆς έλληνικῆς πραγματικότηταςῑ ἡ μεταξική δικτατορία εἶναι 6 φόντος τοῦ πρώτου,
ἡ κατοχή τοῦ δεύτερου καί ἡ ζωή
στήν ξενιτειά - στή Ρωσία - τοῦ
τριτον.

θυμίζεί ἐκεῖνα «τά ἀθηναῖκά»
πού ἔγραφε μέ αχαρη διάθεση ὁ
Ἀλ. Παπαδιαμαντης- ἡ απιστη
σύζυγος, ὁ προδομένος καί δειλός πατέρας, τα παιδιά τά γεματα
ἀπόγνωσή καί διαθεση φυγή ς.
Τά τέσσερα αὐτά διηγήματα
πλουτίζουν πραγματικά τήν ὄχι
καί τόσο φτωχή σύγχρονη διήγηματογραφία μας. Ἱ-1 ”Αλκη Ζέη

”Av σκε-

θίγεται καίρια στή συλλογή διηγημάτων τῆς Ζέη «Ἀρόυλακια

πτευόμαστε. Νοσταλγία για τήν

τος τοῦ Πέτρου»(ῑ), μεταφραστη-

τοῦ Πέτρου». Τό διήγημα αὐτό

σια χαρούμενη φωνή.

φτοῦμε πόση νοσηρότητα κυριαρχεῖ σέ πολλα ἔργα τῆς σύγχρονης
λογοτεχνίας μα’ς, πώς πολλοί

διακοπές σέ χιονισμένα τοπία. σέ

λεπτομέρειες ξεχασμένες, πού
ώστόσο, σαν τή «Madeleine» τοῦ
Προύστ. ζωντανεύουν ὁλόκλη-

πατρίδας τοπικα, εἶναι ἕνα ἄλλο
χαρακτηριστικό που κανει τό
ἔργο της ν’ ἀνήκει στόν κύκλο τόν
παναρχαιο τοῦ «νόστου».
Καί τα τέσσερα ὂιῧλία της ἡ
συγγραφεύς τα ἔγραψε μακριά
ἀπό τήν Ἑλλάδα ἔζησε ἐξόριστη
στή Ρωσία 61116 16 1954. αύτοεξόριστη στή Γαλλία ἀργότερα.
Τα δύο πρῶτα μυθιστορήματα
τής. «T6 Καπλανι τῆς Βιτρίνας»(“) καί ὁ «Μεγαλος Περίπα-

λοτριωμένη ἡρωῖδα τῆς μεταπολεμικῆς Ἑλλαδας, πού ἡ μνήμη
τήν ἐπιστρέφει ξαφνικα στα γεματα ἀπό στερήσεις ἀλλα καί
ίδανικα χρόνια τῆς κατοχῆς. Στό
τελευταῖο διήγημα «Τά λιοντάρια
μας δέν τρῶνε γατες»7 ἡ Ζέη μᾶς
δίνει ψυχογραφικα τούς ἥρωες
πού θ’ αποτελέσουν ἀργότερα τή
ὅάση για «Τόν Μεγαλο Περίπατο

σηυρου τΙιναρόατου
o ηοήεμος του 1940-41
KGI
Π μΟΧΠ Tn; ΚΡΠΤΠς

πατρίδα. ἀλλα καί αναγκαστικό
δέσιμο μέ τήν ἐκεῖ πραγματικότηαγώνας

για

ἐπιστροφή

κι

ὕστερα τα δράματα πού ἀποκαλύπτονται ὅταν σμίγουν ἄνθρωποι μετα (“ἰπό εἴκοσι χρόνια. 'H
γραφή εἶναι μοντέρνα, μέ δύο
πλανα πού μπλέκονται, αἰσθητική πού ανταποκρίνεται στήν
πλεγμένή ζωή τοῦ ἥρωα.
Γύρω ἀπό τό πρόόλημα τοῦ
νόστου στρέφεται καί τό διήγημα
«στό Μαρούσι», ὅπου ὁ ἥρωας
συντρίόεται ὄχι ὅταν μαθαίνει
πώς ἡ γυναῖκα του παντρεύτηκε,
ἀλλα ὅταν όεόαιώνεται πώς ἡ δυναμική κι ἀπόλυτη Μαρία του
τῆς κατοχῆς «δολεύτηκε». «...Μια
κοπέλα κι ἕνας νέος στέκονταν
ἀπό πανω του. - Να σας συνοδέψουμε; Ποῦ μένετε; - ρωτά ἡ κοπέλα. Ὁ Κώστας θέλει v‘ ἀπαντήσει μα. ξαφνικα. σα να χάθηκαν ἀπό τό μυαλό του ὅλα αὐτα

τοΜιΔιΑ 2’

τα δεκαπέντε χρόνια, σά να μήν

ἔχει μάθε-ι ποτέ του μήτε μια λέξη
ρούσικη... κοιταζει ἤρεμα τα δυό

νέα παιδία καί λέει; -’ Στό Μα-

T6 τέταρτο 6161.10 τῆς σειράς. πού καλύπτει τήν 7'9"060 από τό 1935 ὡς τόν Ἰούνιο τοῦ 1941.

ρούσι».
Τό διήγημα «“Αρόυλάκια καί
γόὸες» - πού χαρίζει τόν τίτλο
στή συλλογή - μᾶς δίνει μια αλ47

ΟΠάνω στά πρσὸλήματα τῆς
ἀριστερᾶς γενικά - καί πιό εἱὁικά πάνω στά ὅσα λε’χθηκιῑιν1
ἀπό τοῦτες ἐὸῶ τίς στῆλες, στό

τεῦχος 69 κυρίως —— εἶναι ἀφιερωμένο ἕνα μεγαλο μέρος τοῦ
σημερινοῦ «Δ ΙΑΛΟΓΟΥ».
Ὁ χῶρος, ὅμως, εἶναι περι-

ορισμένος. Καί τά γράμματα
τῶν φίλων-ἀναγνωστῶν φτάνουν στό «ANTI» ὅλο καί με’
πιό... γρήγορο ρυθμό] Ἡ χαρά
μσς γιά ,τήν ἀπήχηση πού ἔχει
τό περιοὸικό, μετατρέπεται σέ
ἄγχος,
καθώς
ὅρισκόμαστε
μπροστα σε’ τεράστια γράμματα
πού ὸέν θέλουμε νά κόψουμε,
ἀλλά καί ὀέν μποροῦμε νά ὁημοσιεύσουμε ὁλόκληρα... Κάτι
πρέπει νά γίνει - καί τή λύση
θά τή ὄρσῦμε μαζί... ”Ηὸη, σήμερα, περιορίσαμε (πιστεύουμε
τελείως ἀνώδυνα) μερικά γράμματα καί ὑποὸάλλουμε - γιά
μιά φορά ἀκόμα - τήν παράκληση νά ’ναι σύντομα τά
γράμματα πού μᾶς οτέλνετε, καί
- ἄν εἶναι εὔκολο - δακτυλο-

Καί συστήνουν τήν ἀγριότερη
καταπολέμηση κατα τοῦ ΚΚΕέσ.
Κατα τόν ταξικὸ ἀντίπαλο ἡ
γραμμή τοῦ ΚΚΕέσ. δέν ἀποπροσανατολίζει, ἀλλά καθοδηγεῖ σωστα τίς μαζες. Καί για τήν καταπολέμηση τοῦ ΚΚΕέσ. οἱ ἀστοί
χρησιμοποιοῦν τήν ἐπιχειρήματολογία τοῦ ΚΚΕέξ.; «εἰς τοῦτο, εἰναι δυνατόν νά συντελέσει καί ἡ
ἀντίθεσις πρός τό ΚΚΕέσ. τοῦ
ρωσόδουλου KKE» (Ἀντί τ. 65).
0 Μετά ἀναφέρεται σέ ὁημοσιεύματα τοῦ «Ριζοσπάοτη» καί
θέσεις τοῦ ΚΚΕ καί ρωτᾱ τούς
Γ.Κ. καί Μ.Α..·

6) Ἡ γνωστή σταση στό Δῆμο
τῆς Καισαριανῆς τοῦ δήμαρχου
καί τῶν ὀπαδῶν τοῦ δογματικοῦ

ΚΚΕέξ.
7) Τορπιλλίζει τήν πρότασή
τοῦ Ἀνδρέα για συνεργασία τῶν
δυνάμεων τῆς αντιπολίτευσης γιά
να μήν κάτσει σέ κοινό τραπέζι
μέ τό ΚΚΕέσ.
8) Συνεργαοία τῆς ΕΣΑΚ
στούς κλωστοῦφαντουργούς τοῦ
Πειραιᾶ μέ τούς χουντικούς.
9) Συνεργαοία στό συνέδριο
τῆς ΓΣΕΕ τῆς ΕΣΑΚ μέ τόν
κουμπαρο καί στενό φίλο τοῦ
Λασκαρη.
10) Στούς πετρελαιοεργατες
τοῦ Πειραιᾶ, ὀνομάζοντας «δη-

Ἀγαπητό μου Ἀντί
Στό τεῦχος σου 69 εἰδα όρισμένες ἀπόψεις (τῶν Σ.Ζ.. Γ.Κ. καί

Ρωτήσατε ποτέ να μάθετε για
τή διασπαση; Ρωτήσατε ποτέΊνα
μάθετε γιατί ὁ Νίκος 6 Πλουμπίδης. ὁ Κλειδωναρης. 6 Χαϊτᾱς, 6
Μαρκοὸίτης, ὁ Σιάντος, ὁ Βελουχιώτης, δ Βαφειάδης, ὁ Καραγιώργης, ἡ Χατζηόασιλείσυ, ὁ
Παρτσαλίδης. 6 Ζωγράφος, 6
Δημητρίου καί τόσοι ἄλλοι θεωρήθηκαν ἀπό τίς ἑκάστοτε δογματικές ἡγεσίες τοῦ ΚΚΕ.Ζαχαριάδη, Κολιγιαννη, Γκρόζο κά,
ὡς προδότες,
ἀντισοὸιετικοί, ’

M.A.).

πραχτορες

Μᾱς λέει λοιπόν ὁ Σ.Ζ. ὅτι 6
ἀοτικός τύπος δημοσιεύει συνέχεια ἀπόψεις καί θέσεις τοῦ
ΚΚΕέσ., ἐνω δέν δημοσιεύει τοῦ
ΚΚΕέξ. Δηλ. ἐφ’ ὅσον ὁ αστικός
τύπος δημοσιεύει ἀπόψεις τοῦ
ΚΚΕέσ., κατα τά παραπανω λεγόμενα σου, Σ.Ζ., πρέπει να εἰναι
εὐχαριστημένος μέ τό κόμμα αύτό. Δηλ. οἱ ἀστοί πρέπει νά εἶναι
εύχαριοτημένοι μέ τό ΚΚΕέσ.,
ἀφοῦ αὐτό τό κόμμα, κατα τό
ΚΚΕέξ., εἶναι οὐρα τῆς ἀστικῆς
ταξης. εἶναι ἕνα κόμμα σοσιαλδημοκρατικό.
Συνεπῶς, οἱ ἀστοί στίς μυστικές τους ἀναλύσεις καί ἰδίως τῆς
ΥΠΕΑ - ΚΥΠ πρέπει νά τρίόουν
τά χέρια τους γιατί ἐμεῖς ἀπο-

Ρωτήσατε να μάθετε ποιός εἶχε
τήν πλειοψηφία στή λεγόμενη
«12η» ὁλομέλεια, Γιατί τό ΚΚΕ
ἐξ. δέν ἔῧγαλε τίς ὁμιλίες καί τα

γιά να

πρακτικα στήν ἐπιφάνεια σχετικά

ΑΕΜ.

νραφημένα.
ΟὉ ”A. Πετρίὸης ἀπό
Ἡγουμενίτσα γράφει.-

προσανατολίζουμε

τίς

τήν

μαζες

κ.λπ,
.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ὅμως οἱ ἀστοί. ὁ
άμεσα ταξικός ἀντίπαλος τῆς ἐργατικῆς ταξης,
ὃλέπουν τή
γραμμή τοῦ ΚΚΕέσ. «σαν τήν
πλέον εὐέλικτον καί πλέον ἐπικίνδυνον πολιτικήν γραμμήν ἐξ
ὅσων διετυπώθησαν μέχρι τοῦδε
ἀπ’ ὅλον τόν κόσμον τῆς “Αριστερας» (Ἀντί τεῦχος 65, ΥΠΕΑ, Ἠ
πολιτική τοῦ ΚΚΕέσ,).
Καί φυσικα αὐτό δέν τό λένε
στα φανερά, ἀλλά στά κρυφα.
48

τοῦ

ἰμπεριαλισμοῦ;

μέ τή «12η» καί τή διάσπασή. Τό
ΚΚΕέσ. γιατί τα έὸγαλε;
Γιατί στό ὄνομα τῶν κομματικῶν συμφερόντων τό ΚΚΕέξ. θυσιάζει τήν ἑνότητα καί τά συμφέροντα τοῦ ἔθνου·ς;

Καί ἔχουμε μερικά παραδείγματα τοῦ ΚΚΕέξ.;
’
1) Πρόταση τῆς Αὐγῆς 19 - 9 76 για ἀμοιόαία καταχώρησή αρθρων στίς ἐφημερίδες. Τίποτα.
2) Πρόταση ΕΔ 13 - 4 — 76 για
συνεργασία τῶν πολιτικῶν δυνάμεων τῆς ἀριστερᾶς. Τίποτα.
3) Δέν συμμετέχει στόν κοινό
γιορτασμό τῆς’ἐθνικῆς ἀντίστασης στόν Πανιώνιο. Οἱ θέσεις του

ταυτίστηκαν μέ αύτές τῆς “«Ν.
Δημοκρατίας».
4) Δέν συμμετέχει στή συγκέντρωση τῶν πολιτικῶν περιοδικῶν
τῆς 20-9-76 στό θέατρο Ἀκροπόλ μέ θέμα τήν κρίση στό Αἰγαιο.
5) Τορπιλλίζει τίς δημαιρεσίες
στούς δήμους γιατί δέν κατόρθωσε να καπελώσει τίς ἀλλες
παρατάξεις.

μοκρατικό» τόν πατενταρισμένο

χουντικό Εύστρατίου καί τήν παρέα του.
11) Στούς ἐργαζόμενους στούς
ΗΛΠΑΠ ὑποστήρίξανε τό χουντικό Ἀναστασόπουλο, ὑποψήφιο
τῆς ΕΔΕΚ (χουντικό ψηφοδέλτιο
στό ΕΚΑ), καί, τοῦ ὀργανώσανε
καί συγκέντρωση στό «Περοκέ»

για τό σοσιαλισμό». ‘H KNE
ἀπόσχε.
- 19) Στό σύλλογο Εὐόοιωτῶν
Σπουδαστῶν ἡ ΚΝΕ κατεόαίνει
μόνη της στίς ἐκλογές. Κοινή
καταγγελία ἐναντίον της ἀπό
Δ.Α., ΠΑΣΠ, Ε.Α.Α.Σ.

20) Φεστιόάλ ΚΝΕ στό Ἡράκλειο. Γιουχαΐσματα καί φωνές
στόν ἐκπρόσωπο τοῦ Ρήγα Φεραίου.

21) Συνέντευξη τοῦ Φλωρακη
στήν Ε.Σ.Η.Ε.Α περί τύπου.
Συγκεκριμένα ἐξέθεσε τήν ἀποψη
ὅτι 6 λαός δέν ἔχει δικαίωμα νά
μαθαίνει ὅλες τίς εἰδήσεις, τά
πραγματικά γεγονότα. Μιά ἄλλη
δύναμη πάνω ἀπό τό λαό - δηλ.
τό ΚΚΕέξ. — NQiVELV‘Ei συμφέρει
να μαθαίνει καί τί ὅχι.
22) Ἀπό τό τί. λάχανα τί μπρόκολα, πού ἐόλεπε τό ΚΚΕέξ. μέχρι τώρα τή δεξιά, ἔρχεται 6
Φλωρακης μέ τή συνέντευξή του
στό «Ἀντί» να μᾶς πεῖ μετα ἀπό
τρία χρόνια πολιτικῆς ζωῆς ὅτι ἡ

δεξιά δέν εἶναι συμπαγής καί

μ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
μιλήσει

ἐναντίον

τοῦ

12) ”Εκαναν προσπάθεια στό
ΕΚΑ να συνεργαστοῦν μέ τούς
χουντικούς, για να μή ὅγεῖ πρόεδρος 6 Καρακίτσος.
13) Συνομίλησαν μέ χουντικούς
καί κυόερνητικούς στήν “Ομσ·σπονδία Ἰματισμοῦ για να μή
ὅγεῖ πρόεδρος 6 Γαλανόπουλος.
14) Συνομίλησαν μέ τό χουντικό

Σουμπασακη

ὃταν

διορί-

στηκε στή διοίκηση τῆς “Ομοσπονδίας Οἰκοδόμων καί κάνανε
πρόταση να πᾶμε σέ συμφωνημένο κλειστό ψήφοδέλτιο μέ τό
Λυκιαρδόπουλο.
’
15) Χουντικοί καί ΕΣΑΚ
προσπαθοῦν να διαλύσουν ἐργοστασιακό σωματεῖο στή ΒΕΛΚΑ.
16) Διασπαστική τακτική τῆς
ΕΣΑΚ στήν «ΠΑΛΚΟ» καί
«ΑΤΘΙΣ».
17) Χρησιμοποιοῦν για κομματικα ὀφέλη πολλές φορές τίς πιό
ἀντιδραστικές διατάξεις τοῦ νόμου τοῦ Λασκαρη 330/76.
18) Συζήτηση Ρ.Φ. ἀπό 29 - 2
ἕως 2 - 3 - 76 στή Νομική μέ
θέμα ὁ «δημοκρατικός δρόμος

ὁμοιογενής, ὅτι ὑπάρχουν ἀντιθέσεις, ὅτι ύπαρχει φωτισμένη
δεξιά μέ δυνατότητα συνεργασίας
μέ αὐτήν. Πράγμα πού ἔλεγε ἀπό
χρόνια τό ΚΚΕέσ. μέ τήν ΕΑΔΕ.
Ὀχτώ μέρες αργότερα, στίς
27—1—77, στό όργανο τοῦ ΚΚΕέξ.
οτήν Οῦγγαρία, «Λαῖκό Ἀγώνα», σέ δηλώσεις του ὃλέπει δεξιά ὁμοιογενῆ, συμπαγή, ἀδιαίρετη. Τί να πεῖ κανείς; “Οσο για τό
Μ.Α.. δέν καταδέχομαι να τοῦ
ἀπαντήσω, γιατί αὐτός ζεῖ στό
1905 ἀκόμα.
Φιλικα
Ἀνδρέας Πετρίδης
Ἱ-Ιγουμενίτσα
·Ἀκολουθοῦν
μαθητῶν.-

γράμματα

4

H Σ. ΕΝΩΣΗ
Ἀγαπητό Ἀντί
Λαόαίνοντας ἀφορμή ἀπό ἕνα
δημοσίευμα τοῦ μαθητῆ ἀνάγνώ-,
στη σου καί συναδέλφου μου ἀπό
τήν Παργα, σοῦ στέλνω αὐτό τό
γράμμα μέ τήν παρακληση να
ὅρεθεῖ ἀν εἶναι δυνατόν λίγος
χῶρος στίς στῆλες τοῦ ὑπέροχον

περιοδικοῦ σου για να δημοσιευἜΕῑ.

ι

(...)“Ὀλο τό φάσμα τῆς ἀριστερᾶς καί τῶν ψευτοεπαναστατικῶν ἀριστερίστικων ὀργανώσεων,
μέ ἐλαχιστες ἐξαιρέσεις (ΠΑΣΟΚ), δέχεται τούς λίὸελους τοῦ
συναδέλφου. Ἰδιαίτερα ὅμως ὁ
χῶρος τοῦ Κ.Κ.Ε. γίνεται 6 ὅασικός στόχος τῆς λασπολογίας.
Γράφει 6 συναδελφος δτι ἀνησυχεῖ γιατί διαπιστώνει ὅτι τό μεγαλύτερο μέρος τῆς προοδευτικῆς
νεολαίας ὂρίσκεται παγιδευμένο
σέ «ἀγόνους» χώρους ὅπως αὐτός
τοῦ ΚΚΕ καί ἔχει ἐνστερνισθεῖ
τίς ἀπόψεις τους πού, ὅπως λέει,
εἶναι όασισμένες σέ λαθεμένη πολιτική πλατφόρμα. Χωρίς να μπεῑ
στόν κόπο να μᾶς ἀναλύσει ἡ
τουλαχιστον να ἀναφέρει τα πολιτικα λαθη τοῦ ΚΚΕ, γράφει
πράγματα στα ὁποῖα μόνο 6 ἀρθρογραφος τῆς χούντας μάς ἔχει
συνηθίσει.
Ἀναφέρεται
στή

«μαμα Ρωσία» ἀπό τήν ὁποία εἶναι ἐξαρτημένο (!) δουλικα (!) τό
ΚΚΕ. Γράφει ότι θέλουμε να ἐγκαθιδρύσουμε σοσιαλισμό «ἀνατολικοῦ τύπου». Μήπως, συναδελφε, τή θέλησή μας νά προαγουμε τή θέση τῆς Σοὸιετικῆς
’Ἐνωσης, μήπως τό ὅτι έχουμε
συνειδητοποιήσει τίς τεραστιες
εύθύνες πού ἀντικειμενικά φέρει
ἡ Σοόιετική ”Ενωση για τήν πορεία τοῦ παγκόσμιου κομμουνιστικοῦ κινήματος, μήπως τήν ἀρνησή μας να συμπαραταχθοῦμε
μέ τούς καθε λογῆς ἀναθεωρητές
καί λυσσαλέους ἐπαγγελματίες
ἀντικομμουνιστές, μήπως ὅλα
αὐτα τά μεταφραζεις μέ ἐξαρτήon; “Ἀν εἶναι ἔτσι, πρόκειται για
ἀπλή παρερμηνεία μιᾶς λέξης.
Ἀν ὄχι, τότε θα μᾶς ἐπιτρέψεις
να διατηροῦμε τίς ἀπόψεις μας
για τή Σοὸιετική ”Ενωση, Παντως, ὅπως καί να ἔχει τό πραγμα,
καλά θα κανεις νά ἐγκαταλείψεις
τα περί «μαμᾱς Ρωσίας», γιατί,
ἔστω καί ἀσυνείδητα, παίζεις τό
παιγνίδι τῆς ἀστικῆς ταξης, πού
για προπαγανδιστικούς λόγους
θέλει νά ἐμφανίζει τή Σοὸιετική
“Ἐνωση σαν αἱμοόόρο κηδεμόνα
τῶν λαῶν καί ἀμείλιχτο καθοδηγητή καθε κομμουνιστικοῦ κόμματος. ”Οσο για τό «σοσιαλισμό
ἀνατολικοῦ τύπου», θα τό χαρακτηρίσω σαν προϊόν τῆς φαντασίας σου, ἔκφράση τῆς μισαλλοδοξίας καί τοῦ φανατισμοῦ σου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
SER VICEPHOTO
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ
·Μόνο στόν ΓΚΙΝΗ θα ὅρεῖτε
ἱτιμές ἀποθήκης.
ΛΕΚΚΑ 17 - ΙΣΟΓΕΙΟΝ
ΤΗΛ.,32.35.709
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σέ 6αρος τοῦ KKE. Δέν ψαχνουμε να ὂροῦμε τύπους, ἀγαπητέ συναδελφε. Μᾶς φτάνει 6
σοσιαλισμός ἔτσι πού τόν συνέλαὸε 6 Μαρξ καί ὅπως τόν ὑλοποίησε 6 μεγάλος Λένιν. Παντα
6έ6αια προοαρμοσμένο στήν ἑλληνική
πραγματικότητα.
"Av
γνωρίζεις κανένα κείμενο τοῦ
v KKE πού νά γράφει για σοσιαλισμό

ἀνατολικοῦ τύπου,

τῶν 16 ἤ 17 ἐτῶν; Ἴσως τότε νά
καταλαόεις
ποιός χρειαζεται
διαφώτιση, ποιός πλέει στό πέλαγος τῆς σύγχυσης καί ποιός 69(σκεται μακριά ἀπό τήν πραγματικα συνεπή ἀριστερά.
Εύχαριστῶ για τή φιλοξενία

"Amniμαθητής Λύκειου

θά σέ

παρακαλοῦσα να μοῦ τό γνωστοποιοῦσες. Θα εἷμαι 6 πρῶτος πού
θα διαχωρίσω τή θέση μου ἀπό
τό ΚΚΕ.
Δέ θα 6ρεῖς ὅμως συνάδελφε,
μπορεῖς να εῖσαι σίγουρος. Ἐκ-

τός καί ἀν νομίζεις ὅτι ἀπό φόὸο
μήν τυχόν χρεοκοπήσουμε, προσ-

παθοῦμε να ἐξαπατήσουμε τό
λαό, μέ τό να μήν τοῦ φανερώνουμε τίς πραγματικές μας προθέσεις. Ἡ 58χρονη ἔνδοξη ἱστορία μας, μᾶς καταξίωσε στή συνείδηση τοῦ λαοῦ καί δέν ἐπιτρέπει τέτοιες ἀνόητες ὑποθέσεις.
Νομίζει, λέει, ὁ συναδελφος ὅτι
πρέπει να διαφωτισθοῦν οἱ νεολαῖοι για τή «σαπίλα» (!) τῆς
γραμμῆς τοῦ ΚΚΕ καθώς καί τοῦ
ἀποκαλούμενου ΚΚΕέσ., πού
ἔχουν ὁλοκληρωτικα ἀποπροσανατολιστεῖ, ὅπως φανηκε στίς ἐκλογές τῶν σχολῶν. Βέόαια 6 συναδελφος γιά μια ἀκόμα φορά
ἀποφεύγει νά μᾶς «προσανατολίσει» για να ξεφύγουμε ἀπό τή
«σαπίλα». Γεννιέται ἀκόμα τό
ἐρώτημα πῶς μπόρεσε τό ἀποπροσανατολισμένο φοιτητικό κίνημα να γράψει τίς χρυσές σελίδες τοῦ ἔπους τοῦ Πολυτεχνείου,
πῶς μπόρεσε να δώσει τό παρόν
στό
μεγαλο
ἀντιδικτατορικό
ἀγώνα. Ὁ συναδελφος καλεῖται
νά ἀπαντήσει στα καυτα ἐρωτήματα. Δέν μπορεῖ ὅμως να ἀρνεῖται τούς ἀγῶνες τῆς ΚΝΕ καί τῶν

«ΤΑ ΤΕῙΧΗ
ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΟΥΣ»

Στό 690 τεῦχος εἰδα πολλές
ἀπόψεις συμμαθητῶν μου. Οἱ
περισσότεροι κατηγοροῦσαν στα
γράμματα τους τό ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ, ἀριθμώντας τα προτερήματα
(δικιά τους αποψή) καί τίς σωστές θέσεις τοῦ ένός KKE. ”Ολοι
μίλησαν για ἀλλαγή, για ἐπανασταση. Εἶναι για μένα, τουλαχιστο ἀπό τα γραφτα τους, λίγο

νόμαστε ἀπολογήτές ένός κόμματος. καί μάλιστα κομμουνιστικοῦ,

ὅταν έχουμε τόση λίγη πείρα καί
γνώση ἀπό τό κομμουνιστικό κίνημα. ”Ας μιλήσουμε πρῶτα για
ἐπανασταση καί ἐλευθερία μέσα
μας καί ὕστερα...

”Ας μήν ξεχνάμε τόν Μιγκουέλ
ντέ Ούναμοῦνο, πού δολοφονήθηκε ἀπό τούς φασίστες τοῦ
Φρανκσ, τό μεγαλο ἐκεῖνο χριστιανό καθηγητή, ας μήν παρα6λέπουμε τούς χριστιανούς ἱερεῖς
πού μέ τό ὅπλο στό χέρι στάθηκαν στό πλευρό τοῦ λαοῦ τους
καί τούς δικούς μας ἱερεῖςἀνταρτες. ”Οχι ὅμως, δέν εἷμαι
χριστιανός ἀπολογητής. Θέλω να
τονίσω ὅτι πρῶτο μέλημα αὐτῶν
πού θέλουν να λέγονται καί να
εἶναι ὑπερεπαναστατες, εἶναι ἡ
ἀπόχτηση τῆς ἐσωτερικῆς ἐλευθερίας καί μετα ὁ ἀγῶνας γιά τῆν
ἐξωτερική. Πρέπει να αποχτηθεῖ
μια πιό πολύπλευρη γνώση καί
καλλιέργεια. Ἀλήθεια, πόσους
μαθητές εἰδα στό ἀριστούργημα
τοῦ Καρλ Ντραγιερ «Μέρες Ὀργῆς» ἦ στό «Ναζαρὲν» τοῦ
Μπουνουέλ; Ἐλαχιστους. Μήπως
σί ἐπαναστατες όλέποῗυν μόνο
ἐπαναστατικα ἔργα; Ἀκόμη λιγότεροι στήν «Ἀλκυονίδα»,- ὅταν
ἔπαιξε τήν τόσο ποιητική «τριλογία τοῦ Μαξίμ». Ἀκόμα ἐλάχιστους ὅλέπω στή-Κρατική Ὀρχήστρα Ἀθηνῶν καί στό Ἱ-Ιρώδειο
τό καλοκαίρι. Μήπως ἐπαναστατική ὁρμή εἶναι ἡ φλυαρία, ὁ φανατισμός, πού εἰναι ἐπιστημονικα
ἀποδειγμένο στοιχεῖο τοῦ ἀκαλλιέργητμου καί ἀμόρφωτου, ἡ ἀδιαλλαξία στίς θέσεις του (π.χ.
ὅταν λέει 6 Γ.Κ., μαθητής γυμνασίου. για τούς ὀπαδούς τοῦ ΚΚΕ
ἐσωτερικοῦ ὅτι γρήγορα θά

δύσκολο νά τούς πιστέψω. Γιατί
ἐπαναστάτης δέν εἶναι ὁ μικροπολιτικός πού λέει γιά ἀναθεωρητές, για χασιμο ἐπαναστατικῆς ὁρμῆς ἤ για τό ποια παράταξη (ἀνεξαρτητη ἤ ὄχι) ἐχει τήν
πλειοψηφία στό γυμνάσιό του.
Ἴσως για μένα αὑτό δέν εἶναι
ἐπαναστατική ἀλλαγή. Ἀλλαγή
για μένα σημαίνει συνειδητοποίηση τοῦ τωρινοῦ. ἐμόάθυνση στίς
αἰτίες, μέσα για τήν ἀνατροπή
του καί ἕνα ἀλλο μοντέλο για να
τό ἀντικαταστήσει. Αὐτα ὅμως σέ
ουναρτηση μέ τήν ἀτιθάσευτη
διάθεση ἀμφισὸήτησής καί ἀνατροπῆς πού κατέχει τή μαθητική
νεολαία. Αῠτή ἡ συγκρουσιακή
ἀντιπαράθεση ἐγώ — κόσμος, σα
θέση, σάν ἀντίθεση καί σαν ξεπέρασμα της προκύπτει ἀναμεσα σ’
έναν κόσμο δυναστικό. ἁπαν-τἱιέᾏὸρουν 10 δρομο 1701:; = ἄκρον
ἀωτο τοῦ δογματισμοῦ ἀπό τούς
θρωπο καί σ“ ἕνα «ἐγώ ἀπελεύθεμοναδικούς γνῶστες τῆς ἀλήθειρο».
Κι
αὐτό
εἶναι
για
μένα
τό
συναγωνιοτῶν τοῦ Ρήγα κατά τῆς
αςέ). Πρέπει να προσέξουμε τήν
δασικό πρόὸλημα καί ἡ τραγικόΧούντας. ‘H KNE, ΑΝΤΙ-ΕΦΕΕ
πολιτική ψυχολογία τῆς νέας γετητα τῆς παιδείας μας. Γιατί άν
καί οί νεολαῖοι τοῦ καλούμενου
νιᾶς, πού γιά πρώτη φορα καλεῖΚΚΕέσ. ἦταν οἱ όασικότερες ’έμεινε κατι ἀπό τή γαλλική ἐπαται να ζήσει τήν ἐλευθερία της.
νασταση,
εἰναι
ἡ
φράση
τοῦ
Danἀντιστασιακές ὀργανώσεις νέων,
Καί αὐτή πρέπει να εἶναι πρῶτα
ton ὅτι μετα τό ψωμί θέλουμε
πού πρωτοστάτησαν στό Πολυτεἀπ’ ὅλα «ἐσωτερική», πρίν νά γίπαιδεία.
Καί
θέλουμε
παιδεία
όχι
χνεῖο, ἀγωνίοτηκαν καί ἀγωνίνει πολιτική καί να πραγματομόνο σαν πηγή γνώσεων, ἀλλα
ζονται πάντα στό πλευρό τοῦ λαποιηθεῖ σάν κοινωνική. Μήπως
οῦ. Δέν ἐπιτρέπεται νά τά ξεχνᾶς . καί σαν όλοκλήρωση τῆς προσωλοιπόν οἱ κατηγορίες τους ἐναν’ πικότητας καί τῆς ὸιαφορετικόαὐτά, συναδελφε.
τίον τοῦ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ δέν
τητάς
της.
”Ετσι
οἱ
ἐπαναστατες
Ἀλλά, κατα τό συναδελφο, τό
ἔχουν λίγα στοιχεῖα τραγικότητας
μαθητές μέ πληροφόρηση στηρικακό δέν περιορίζεται στό χῶρο
ἀπὸ τό Σαμπεθέῖ Καμπίλη τοῦ Δ. ’
ζόμενη στα ἄρθρα τοῦ «Ὁδηγητῆς νεολαίας, ἀλλα ἐπεκτείνεται
Χατζῆ, πού θέλησε νά έξοντώσει
τῆ» (πού κατακρίνει τή Διδώ Σωκαί πιό πέρα. Πρέπει, λέει, να
τό Γιοσέφ Ἐλυγια; Τόν κήρυκα
τήρίου πού στήν «Ἐντολή» τόλδιαφωτιστοῦν καί οἱ μεγαλύτετῶν νέων ἰδεῶν μέσα στό τέλμα
μησε να παρουσιασει καί να θυροι. Πρέπει να διαφωτιστοῦν οἱ
τῆς δογματικῆς καταπίεσης καί
μίσει «οἰκεῖα κακά») καί τοῦ
περήφανοι. ἀνταρτες τῆς Κατοαὐστηρῆς καί ἀπαραὸατης ίεραρ«Ριζοσπαστη». καί μερικα έπαχῆς, ὅλοι οἱ κατοπινοί ἀγωνιστές,
χικότητας, Μήπως ἀκοῦμε καί
ναστατικα ὃιόλία, κάνουν πανπρέπει να διαφωτιστοῦν αὐτοί
ὅλέπουμε τήν ἀρχή νέων καιρῶν;
τοῦ, ὄχι μόνο στό περιοδικό σας,
πού περάσανε χρόνια ὁλόκληρα
Μήπως 6λέπουμε νά γκρεμίζονδαρύγδουπες δηλώσεις ἀποκηστα Μακρονήσια καί στίς φυλαται τά τείχη τῆς Ἱεριχοῦς, (“Αν
ρύσσοντας τούς πάντες καί τα
κές τῶν ἀστικῶν κυὸερνήσεων.
έχουμε 6έ6αια τήν τιμιότητα να
πάντα, κατηγορώντας ὅλους τούς
Ἴσως να χρειάζονται διαφώτιση
πιστεύουμε α’ αὐτα πού ὅλέπουν
ἀλλους, ὅπως τό όπιο τοῦ λαοῦ.
καί οἱ δεκάδες χιλιάδες πρόσφυτά μάτια μας.)
μένοντας μαζοχιστικα στήν αὐγες στίς σοσιαλιστικές χῶρες πού
τάρκεια
τοῦ
ἑνός
ἐπαναστατικοῦ
ζοῦν μέ τόν πόθο τῆς ἐπιστροφῆς
κόμματος. Ἀλλά ας μή διαζώμαΕὐχαριστῶ
στή γῆ τῶν πατέρων τους - τῶν
στε στήν ἡλικία αὐτή να καταδιΤ. Δ.
παππούδων τους. Γιατί δέν πᾶς
κάζουμε τόσο εὔκολα καί να γινα τούς διαφωτίσεις, συνάδελφε
μαθητής
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Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ
Ἀγαπητό « ANTI»
(...) Ὁ συναδελφος Μ.Α. φαίνεται ὂαθύς μελετητής τοῦ Λένιν,
ἀπ’ τόν ὁποῖο παραθέτει καί
ἀποσπασματα (κοινῶς τσιτατα)
πού δικαιολογοῦν (κατα τή
γνώμη τοῦ Μ.Α.) τήν ἀνάγκη τῆς
διχτατορίας τοῦ προλεταριατου».
Ἀφοῦ ὅμως 6166005 τήν «Προλεταριακή ἐπανασταση»
(ἀπ’

ὅπου καί 16 ἀπόσπασμα πού
παραθέτει στό γράμμα του) θα
εἶδε ὅτι 6 Aévw λέει καί τά ἑξῆς
«... θα ἧταν λαθος νά προεξοφλήσουμε ὅτι οἱ αύριανές προλεταριακές ἐπαναστάσεις στήν Εύρώπη... θα θέσουν, σάν ζήτημα
ἀρχῆς, περιορισμούς στα ἐκλογικα δικαιώματα τῆς ἀστικῆς τάξης», ἀφοῦ πιό μπροστα διαπιστώνει (6 Λένιν) ὅτι; «τό v6 στερηθοῦν οἱ ἐκμεταλλευτές ἀπό τό
δικαίωμα τῆς ψήφου εἶναι ἕνα
ζήτημα κυρίως ρωσικό... Θα
πρέπει νά προσεγγίζουμε τό πρό6λημα αὑτό ἐξετάζοντας τίς εἰδικές συνθῆκες τῆς ἐπανάστασης,
τήν εἰδική πορεία ἀναπτυξής
της...»

Τώρα τί σόι «διχτατορία τοῦ
προλεταριατου» θα εἶναι αὐτή
χωρίς περιορισμούς στα ἐκλογικά
δικαιώματα τῶν ἀστῶν, 0‘ αὑτό

μόνο 6 φίλος Μ.Α. ἴσως να ἔχει
ὅρεῖ τήν ἀπάντησή. Πάντως 6;
μήν ἐπικαλεστεῖ πάλι τό Λένιν,
αὐτός έχει ξεκαθαρίσει τό ζήτημα; δέν εἶναι ἀπαραίτητο σταδιο,
παντοῦ καί πάντα, ἡ «διχτατορία
τοῦ προλεταριατου». “Αλλωστε
καί 6 σύντροφος (τοῦ Μ.Α., φυσικά) Γρηγόρης Φαρακος, μετα
τήν ἐγκαταλειψη τῆς «διχτατορίας τοῦ προλεταριατου» ἀπ’ τό
K.K. Γαλλίας (μήπως εἶναι κι αῦτοί σοσιαλδημοκράτες;) δήλωνε
ὅτι αὐτή δέν εἶναι ἀναγκαῖο οταδιο σέ καθε χώρα, ἀλλα χρειαζεται στήν Ἐλλάδα. Γιατί, τώρα, ἡ
Ἑλλάδα εἰδικα, χρειαζεται τή
«διχτατορία τοῦ προλεταριατου»,
αὐτό 6 Φαρακος καί οἱ «σύν αύτῷ» τό ξέρουν (;) 6116, πρός τό
παρόν, τό κρατᾶνε κρυφό. Πάντως ὁ Λένιν ἔγραφε στὸν «Ἀρι-

στερισμό» ὅτι εἶναι «ἀπόλυτα
παραδεκτό να σκεφτεῖ νά πληρώσει κανείς τούς καπιταλιστές δίνοντάς τους ένα εἶδος λύτρα, 6v
οἰ συνθῆκες ἠταν τέτοιες πού νά
τούς ἀναγκάζον - μέ 6ασική
προῦπόθεση τήν ἐξαγορα τους v6 ῦποκύψουν εἰρηνικά καί v6
περασουν (οἱ καπιταλιστές) στό
σοσιαλισμό πολιτισμένα καί ὀργανωμένα». Καί ὅλα αὐτά χωρίς
,- διχτατορία. "Av ἦμουνα οτή θέση
τοῦ Μ.Α. θα ὑποπτευόμουνα ὅτι
καί 6 Λένιν ἠταν σοσιαλδημοκρατης καί ἀναθεωρητής, Καί για
να μή μείνουμε μοναχα στό Λένιν, ας θυμηθοῦμε ὅτι κι 6 ”Ενγκελς ἔγραφε σέ καποιο γράμμα
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του (δέν θυμάμαι σέ ποιόν, αὐτή
τή στιγμή) ὅτι 6 Μαρξ τοῦ ἔλεγε
συχνά ὅτι θα μποροῦσε να ξεμ- ,
περδέψει πολύ φτηνα μέ τούς
καπιταλιστές, 6v μποροῦσε v6
τούς ἐξαγορασει ὅλους. Να λοιπόν πού 6 Μαρξ ἠταν κι αὑτός
σοσιαλδημοκρατης. “Ἀς 61066051
ἀκόμα τίς απειρες φορές ὅπου 6
Μαρξ καί 6 Ἔνγκελς μιλοῦν για
εἰρηνικό καί δημοκρατικό πέρασμα στό σοσιαλισμό (π.χ. “Ενγκελς; «Κριτική τοῦ πρόγραμμα-

τος

τῆς

Ἐρφούρτηςκ

Edda?

Συνέντευξη στήν ἐφημερίδα «K6σμος» τῆς Ν. Ὑόρκης (3 Ἰούλη
1871), λόγος τοῦ Μαρξ στό συνέδριο τῆς Α’ Διεθνοῦς (προσοχή
φίλε Μ.Α. δέν εἶπα Β’ Διεθνοῦς)
στή Χαγη στίς 81911872, καί ἀλλοῦ). Τέλος ας μήν ξεχναει 6
M.A. ὅτι στό «Κομμουνιστικό
Μανιφέστο» (για τό ὁποῖο 6 Λένιν ἔλεγε ὅτι «καθε κομμουνιστής
πρέπει νά τό ἔχει δίπλα στό
προσκέφαλό του») 6 Μαρξ κι 6
”Ενγκελς γραφουν ὅτι;
«T6
πρῶτο σταδιο τῆς έργατικῆς ἐπαναστασης εἶναι ἡ ἀνύψωση τοῦ
προλεταριατου σέ κυρίαρχη ταξη,
ὸηλαὸή ἡ κατάχτηση τῆς ὁημοκρατίας». (Ἡ ὑπογραμμιση δική
μου). Αὐτα λοιπόν περί «διχτατορίας τοῦ προλεταριατου».
”Ας

61066051

6

M.A.

λίγο

ἀκόμα τό Λένιν, τόν ”Ενγκελς καί
τό Μαρξ καί ἐνδέχεται τότε να
διορθώσει τίς ἀπόψεις του για τή
«διχτατορία τοῦ προλεταριατου»
καί ἀκόμα τίς ἀπίθανες καί καθόλου μαρξιστικές διαπιοτώσεις
του ὅτι «ἡ δομή τῆς κοινωνίας
παραμένει ἡ ἴδια» καί ὅτι ἡ
ἀστική ταξη τῆς ἐποχῆς τοῦ Λένιν
(συνθῆκες προμονοπωλιακοῦ καπιταλισμοῦ σέ μια χώρα, τή Ρωσία, μέ ἡμιφεουδαρχικές δομές)
εῖναι ἡ ἴδια μέ τή σημερινή (κρατικομονοπωλιακός

καπιταλι-

σμός).
Τελοσπαντων, θα σταματήσω
ἐδῶ, ἐπειδή δέν θέλω να μονοπωλήσω τό χῶρο τοῦ «διαλόγου»
στό ΑΝΤΙ, Πάντως ἡ ἐκλεκτική
χρησιμοποίηση τσιτατων γιά τή
δικαιολόγηση κάποιων θέσεων,
δέν εἶναι 6έ6αια χαρακτηριστικό
ένός «Μαρξιστή - Λενινισ-ι-ῆ»,
ὅπως φαντάζομαι ὅτι θέλει νά εῖναι ὁ Μ.Α. Προσωπικά, προσπαθώντας να εἷμαι ἁπλα μαρξιστής
(χωρίς ἄλλα ἐπίθετα), ἀπεχθανομαι τή χρήση τσιτατων. Κι αν ἐδῶ
ἔκανα παρα6αση τῆς ἀρχῆς μου
αὐτῆς, αὐτό ἔγινε για να δείξω
ὅτι ὑπάρχουν πολλές ἀντιλήψεις
στούς «κλασικούς» τοῦ μαρξισμοῦ για 11’] «διχτατορία τοῦ
προλεταριατου» καί πολύ περισσότερες στούς νεώτερους μαρξιστες.
Φιλικα
Γιαννης Π,
μαθητής τελευταίας τάξης Λυκείου

ΕΥΡὲξΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

Ἀγαπητό «ANTI»
A166000_ 16 δεύτερο γράμμα
τοῦ φίλου Π.Τ. καί-,θα ἦθελα νά
τοῦ ἀπαντήσω.
1) Ἀμφιὸάλλω, φίλε Π.Τ., αν
μελέτησες ποτέ τό πρόὸλημα ἐπαναστατική ἀριστερά (ΕΑ). "Av
16 μελέτησες, ἴσως ξέρεις ὅτι μέ
τόν ὅρο Ε.Α. ἐννοοῦμε ένα εύρύ
φάσμα όργανώσεων, Τροτσκιστές, Ααϊκοδημοκρατες, Λουξεμπουργκικούς, Μαρξικούς, ὀπαδούς τοῦ Λενινιστικοῦ Ρεύματος,
ὀπαδούς τοῦ ἀντάρτικου τῆς πόλης, ὀπαδούς τῶν ἐπιτροπατων
κ.λπ, Μέ τό νά ἀποκαλεῖς ένα
τόσο εὐρύ φάσμα όργανώσεων
ὅπως ἡ EA. ὑπερεπαναστατική
φλυαρία, μοῦ θυμίζεις τή λαϊκή
παροιμία «μαζί μέ τα χλωρά καίγονται καί τα ξερα». Ἐκτός κι 6v
ἔχεις κανει κριτική σ’ ὅλες τίς
ὁμαδες τῆς Ε.Α.

κάτω 6 «κομμουνιοτής» M11611πης συνεχίζει
«Οἱ ἀπολύσεις
πρέπει ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ»

κ.λπ, (Τό «Κ» ΚΕ ἐσ., σάν ρεαλιστικό πού εἰναι, ὃλέπει ὅτι μερικές φορές οἱ ἀπολύσεις εἶναι
ἀπαραίτητες).
Λοιπόν, φίλε Π.Τ., τό κόμμα

σου σαν έχει τόση σχέση μέ τό
Μαρξισμό - Λενινισμό ὅση ἔχει
καί ὁ φαντης μέ τό ρετσινόλαδο.
Καί κατι ἀκόμη. Ἐπειδὴ τυχαίνει ό Μαρξισμός - Λενινισμός
νά ἐξετάζει τήν ἀντικειμενική
πραγματικότητα καί ὅχι τήν ὑποκειμενική γνώμη, σοῦ θυμίζω ὅτι
τό 6v ένα κόμμα εἶναι κομμουνιστικό ἠ ὄχι, τό κρίνει κανείς
ἀντικειμενικά, μέσα ἀπό τήν ἰδεολογική καί πρακτική του δραση.
καί ὃχι, ὅπως λές ἐσύ, (καί ὁ
Φλωρακης στή συνέντευξή του
στό ΑΝΤΙ, τεῦχος 63, τά ἴδια λέει) σύμφωνα μέ τήν ὑποκειμενική
ἀντίληψη τοῦ καθένα.
Μέ συντροφικούς χαιρετισμούς

2) Εἴσαι, ὅπως λές, εύρωοπορτουνιστής - συγγνώμη εύρωκομμουνιστής. "A; θυμηθοῦμε λοιπόν
τα κατορθώματα τοῦ (SIC) εὐρωκομμουνισμοῦ (μια πού σέ λίγο
θα γίνουμε Εὐρωπαῖοι (Ε.Ο.Κ)
καί οἱ κομμουνιστές πρέπει νά
γίνουν εὐρωκομμουνιστές).
Λοιπόν;
,
α) Ἀπόρριψη τῆς δικτατορίας
τοῦ προλεταριατου, δηλ. ἀπόρριψη τῆς πάλης τῶν τάξεων καί
ἀφοπλισμός τοῦ προλεταριατου,
6) Ἀνεξαρτητοποίηση ἀπό τή
Σοῦιετική ύπερδύναμη. Αὐτό
ἠταν ἡ μοναδική σωστή πραξη
τῶν εὐρωκομμουνιστῶν. Δυστυ-

χῶς ὅμως ὅλα τά ὡραῖα πραγματα κρατᾶνε λίγο 0’ αὐτή τήν
παλιοζωή. Κι έτσι ὁ Μπερλίνγκουερ δηλώνει σέ συνέντευξή
του ὅτι τό «Κ» KI θα ὑπερασπίσει τίς σοσιαλιστικές χῶρες σέ
περίπτωση πολέμου.
γ) Ταξική συνεργασία μέ τίς
ἀστικές κυὸερνήσεις.
6) Προδοσία τοῦ προλεταριατου καί τῆς ὑπόθεσής του.
Θέλετε v6 ποῦμε καί ὅτι τό
«Κ» Κ.Ε. ἐσ. παίζει τό παιχνίδι
τῆς ἀντίδρασης; Θέλετε νά ποῦμε
ὅτι εἶναι τό ἀριστερό χέρι τῆς κυ6έρνησης Καραμανλή καί 6 πυροσόέστης τοῦ λαϊκοῦ μας κινήματος, μαζί, μέ τό 6110 κομμάτι
τοῦ «πάλαι ποτέ» τιμημένου
KKE; Για να ἀποδείξω αὐτά πού
λέω, ἀς δοῦμε τί γράφει στήν
«Αὐγή» (φύλλο 27 τοῦ Μάρτη) 6
M. Δρακόπουλος, ἐμπνεόμενος
ἀπό ψηλό ἀγωνιστικό καί κομμουνιστικό πνεῦμα;
«Οἱ ἐπιχειρήσεις προκαλοῦν
τίς ἀπεργίες γιά νά ΑΣΚΗΣΟΥΝ

μαθητής

Ο Στά ὁυό ἑπόμενα γράμματα, ἕνας φοιτητής «μπαίνει οτή
συζήτηση», Eva") ἕνας σπουδαστής γράφει γενικότερα γιά τό
«φαινόμενο τῆς διασπάσῃς».-

ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΕ
Ἀγαπητό «Ἀντί»
’ Στό τεῦχος σου 69. 69 δημοσιεύεις μια «ὁμοὸροντία» 3 ἐπιστολῶν μέ κοινό στόχο τόν μαθητή
Κ.Κ. καί τήν ἐπιστολή του στό 66
τεῦχος σου. Θα ’θελα να μπῶ κι
ἐγώ στή συζήτηση καί να κάνω
μερικές παρατηρήσεις.
1) ‘O Σ.Ζ., μαθητής Λυκείου,
ιύποστηρίζει ὅτι οἱ ἀπόψεις τοῦ
Κ.Κ.Ε. ἐξ. «65v ἔχουν γίνει γνωστές ἀπό τόν ἀστικό τύπο».
Τοῦ ὑπενθυμίζω τή σταση τοῦ
«συγκροτήματος» ἀπέναντι στα
δύο Κ.Κ.Ε., σταση πού ἐκδηλώθηκε χαρακτηριστικα μέ τή σειρα
τῶν συνεντεύξεων τῶν πολιτικῶν
ἡγετῶνγ στό «Βῆμα», ὅπου ὄχι
μόνο ἔγιναν γνωστές οἱ ἀπόψεις
τοῦ κόμματός του, ἀλλά παράλληλα ἀποσιωπήθηκε καί αὐτή
ἀκόμα ἡ ὕπαρξη τοῦ Κ.Κ.Ε. ἐσωτερικοῦ. Να, λοιπόν, πού ὁ 0060-

961590; ἐκπρόσωπος τοῦ ἀστικοῦ
τύπου, όχι μόνο δέ σαμποταρει
ἀλλα υἱοθετει· ἀπόψεις τοῦ
Κ.Κ.Ε. ἐξ, ὅπως π.χ. ὅτι «ένα εἰναι τό κόμμα». Τί 6116596; σύμμαχοςῑ. Σ’ ὅ,τι αφορᾶ τό πρόγραμμα τοῦ Κ.Κ.Ε. ἐξ, τό πρό6λημα εἶναι ἡ ανυπαρξία του.
’Ὀσο κι αν ψαξουμε για ἐπιστηΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
μονικές ἀναλύσεις καί συγκεκρικαί νά ἀσκήσουν ΤΕΧΝΗΤΗ - μένες προτάσεις για τά καυτα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΣΗ
μέ
προόλήματα τῆς χώρας, δέν θρίσκοπό νά ἐξυπηρετηθοῦν στόχοι
σκουμε παρα πολυλογίες καί
ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ (,’,·,’) ΑΝΤΙσυναισθηματικούς αφορισμούς.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ»
καί πιό
Ποια εἶναι, τέλος πάντων, ἡ

γραμμή αὑτοῦ τοῦ κόμματος;
ἀντιιμπεριαλιστική συσπείρωση;
ἡ ἑνότητα καί συνεργασία μ’ ὅλες
τίς ἀντιδικτατορικές δυνάμεις; Σ’
01316 16 σημεῖο θέλω να τονίσω
ὅτι ἡ συνέντευξή τοῦ Χ. Φλωρακη στό «Ἀντί», θα ’πρεπε 76'
051511]651 7116 3190051111116 ἀπ’
ὅλους τούς φίλους τοῦ Κ.Κ.Ε. ἐξ.
”Οσο για τόν τίτλο τοῦ κόμματος,
δυό λόγια 0670: ”Οταν ἡ Κ.Ε.
ἑνός κόμματος διασπᾶται, σχηματίζονται 6136 νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, κανένας δέν μπορεῖ νά
μονοπωλεῖ τόν τίτλο, ἀτόφιο.
Στήν περίπτωση τοῦ Κ.Κ.Ε. 01
6101191111101 ὑπότιτλοι «ἐσωτερικοῦ» καί «ἐξωτερικοῦ» διαμορφώθηκαν ἱστορικά καί δέν ἐχουν
πολιτικοῖδεολογικό περιεχόμενο·
αὐτή εἶναι καί ἡ διαφορά τους
ἀπό τό χαρακτηρισμό «ρωσόδου10» — 31013 δέν μέ 69101151 σύμφωνο. Πάντως, μοῦ κανει ἐντύπωση,
τό ὅτι ἀπό 11’] δημοσίευση τοῦ
«Ἀντί» ἀρ. 65 για τήν ΥΠΕΑ, τό
μόνο πού προὸλημάτισε τό φίλο
μας ἡταν ὁ χαρακτηρισμός 01316;.
2) Ὁ μαθητής Γ.Κ. 06931900φέρει κι ἐναν «ὁρισμό» τοῦ ἀναθεωρητισμοῦ; αὐτοί, λέει, πού μέ
τίς διαρκεῖς προσαρμογές ξεφεύγουν ἀπό «ἕνα 6001116 πλαίσιο»,
εἶναι ἀναθεωρητές. (!)
K01 911316113: 31016 εἶναι 01316 16
«ἕνα 6ασικό πλαίσιο», πού γιά
να μήν τό «31090616001305» ὀφείλουμε νά κλείσουμε μάτια κι αύτια στίς ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς
00;. στα νέα προὸλήματα πού
αὐτή θέτει καθημερινα; Ἡ ζωή
σήμερα τρέχει γρηγορότερα 31096
31015 ἀλλοτε- τρέχει χωρίς να μᾶς
ρωτᾱ, χωρίς 76 06; 3159105751.
'Av 65101305 76 τή 06601305, 6v
65101305 76 τήν ἀλλάξουμε, όφείλουμε v6 013710v1001305 11; σκέψεις 00;, 11; 65133915; 00; 1101 τή
δραση 00; 016 61116 11]; 913606.
ΙῸσο για τό πρόγραμμα πού
«δέν παρουσίασε» τό Κ.Κ.Ε.
ἐσωτ.. γιά κακή τύχη τοῦ φίλου
00;, καί ὑπάρχει, καί 157 σελίδες

ἀριθμεῖ, καί 51701 011'] διαθεση
παντός ἐνδιαφερομένου. Καλα θά
κάνει λοιπόν 6 νεοφώτιστος φίλος μας να εἶναι πιό σεμνός στίς
ἐκφράσεις του, ἰδιαίτερα για ἀνθρώπους πού 600 νά ’ναι κατι
έχουν προσφέρει παραπανω ἀπ’
αὐτόν στόν ἀγώνα.
3) Τέλος, θα ’θελα 76 ρωτήσω
τό συναδελφο Μ.Α. ἂν ὃάζει τό
θέμα τῆς δικτατορίας τοῦ 319015ταριατου σάν θέμα ἀρχῆς· καί ἄν
ναί, τότε πῶς έρμηνεύει 11'] σταση
τῆς ἡγεαίας τοῦ κόμματός του
πάνω στήν ἀπόφαση τῶν γάλλων
συντρόφων να ἀποκηρύξουν τήν
ἀρχή αὐτή. (Βλ. δηλώσεις K0λούδη). "000 για τήν «καλοσ-ύνη»
τῆς ἀστικής ταξης, τό μόνο πού
ὑποστηρίζουν τα δυτικά K.K. εἶναι πώς 01 ρωγμές πού ὑπάρχουν
μέσα α’ αὐτή τήν ταξη πρέπει να
διευρυνθοῦν, καί σαν ἐπαναστατες πρέπει νά ἀπομονώσουμε τό

πιό ἀντιδραστικό της κομματι,
6711,76 διευκολύνουμε τήν ἑνότητα της μένοντας κ’λεισμένοι
καί «καθαροί» στα πλαίσια τῆς
ὀρθοδοξίας, σαν γνήσιοι διακονοι τοῦ σταλινικοῦ ἱερατείου.
Καί τοῦτο, γιατί ἡ ψυχή τοῦ μαρξισμοῦ δέν 51701 16 «ἐπαναστατικα» μέσα πάλης - ἀλήθεια τί ἐννοεῐ μ’ αὐτό τόν ὅρο, τόν 5703110

ἀγώνα μήπως; - ἀλλα ἡ συγκεκριμένη ἀνάλυση τῆς συγκεκριμένης καταστασης. Τέλος, ἡ «καθαρή» καί «πάνω ἀπό 16551;» δημοκρατία πού 31950651351 16
K.K.E. 501331., 51701 611916113; αὐτή
τήν ὁποία τόσο λυσσασμένα πολεμάει ὁ ἰμπεριαλισμός, 6 631010;
για τήν ἐξάπλωση καί ἑδραίωσή
του ἀπαιτεῖ ὅλο καί πιό αὐταρχικές μορφές 61011065971071];- εἰναι
δημοκρατία πού χωρίς τήν
ὕπαρξή της - σαν προϋπόθεση
καί σάν περιεχόμενο - καθε ἀγώνας για τή σοσιαλιστική προοπτική εἶναι ἀδύνατος. Πάντως,
καί ὁ τρίτος ἐπιοτολογράφος - 67
καί μεγαλύτερος - δέν ξεπέρασε
16 6910 τοῦ συναισθηματισμοῦ
καί δέν ἀπέφυγε «ἀτυχεῖς» χαρακτηρισμούς, προχώρησε 65 στῆν
κωμικοτραγική πρόταση πρός τό
Κ.Κ.Ε. ἐσ. να 01310610113651! Γιατί τόσος ἰδεαλισμός;
Φιλικα
- Σ.Δ.

Φοιτητής

ξιά τό πέτυχε, τό πετυχαίνει καί
θά τό πετυχαίνει 6v συνεχίσουμε
ἔτσι. Για ποιό πράγμα μιλαω; Γιά
τή ΔΙΑΣΠΑΣΗ. Μάλιστα, αύτό

εἶναι πού 06; σκοτώνει, ἡ ΔΙΧΟΝΟΙΑ, Σημειῶστε; ΠΑΣΟΚ,
ΕΔΑ, ’ΚΚΕέσ.,

ΚΚΕ,

Ὀμαδα

Πρωτοὸουλίας γιά Δ.Σ. ΕΚΚΕ.
ΣΑΚΕ.ΚΚΕ(ΜΛ). μλΚΚΕ. OK-

ΔΕ, ΕΔΕ, KO Μαχητής,ΟΠΑ,,
Λαϊκή Ἐξουσία καί δέν συμμα-

ζεύεται. “Ὀλοι αὐτοί 51701 «γνήσιοι» ἐκπρόσωποι τῆς έργατικῆς
τάξης, Ντροπή μας, Κατηγοροῦν
ὁ Μ.Φ. καί ὁ N.K. 167 ἀγωνιστή
Φλωρακη, πού πολέμησε τοὺς
καπιταλιστές

ἀμερικάνους,

Ἀγαπητό ΑΝΤΙ

Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού σέ
διαὸαζω. Ἀφοῦ 6166000 691—
00570 69690 0013 (τεῦχος 69)
110161060 611 κρατοῦσα στα χέρια 03013 ένα πολύ σωστό περιοδικό. Πουθενα δέν φαίνεται ἡ 165010710 0013. Ἀγωνίζεσαι για τό
ΔΙΚΙΟ. Γιά τήν ΑΡΙΣΤΕΡΑ.
Ἐφτασα καί στή στήλη τοῦ
«Διαλόγου». N610 316.11. Ὁ Σ.Ζ.,
6 1'.K., 6 M.A. 11710690137 κυριολεκτικα τόν Κ.Κ., 6 N.M. 11']
M.O.A.N.E., 6 μαθητής τῆς Παργας τό Κ.Κ.Ε. 50. καί K.K.E. 55.
ὅπως 666515 31136 0133016 μᾶλλον
να τα πεῖ. Ὁ Π.Τ. τόν Γ.Τ. Καί
τέλος 6 N.K. καί 6 Μ.Φ. προσω311116 167 κ. Φλωρακη - τόν πατέρα τους. Μοναδική παρήγορη
ἐξαίρεση 6 συνταξιοῦχος τῆς Νεμέας, πού τόν συγχαίρω θερμά
για 16 ὡραῖα του λόγια, 67 1101 05
μερικά σημεῖα δέν τόν καταλαὸα.
Λοιπόν μπαίνω στό θέμα μου;
Δέν ἀνήκω σέ καμιά παράταξη.
κόμμα ἠ ὁμάδα. Ούτε ξέρω τί εῖπαν 6 Λένιν, 6 M695 καί ὁ ”Ενγκελς, ἢ ἔστω ἀκόμα κι 01316 πού
λέν 6 Φλωρακης, 6 Δρακόπουλος. ὁ Παπανδρέου καί 6 Ἠλισύ.
Διαὸαζω συχνά τίς ἐφημερίδες
(διαφορες) καί ἀκόμα πιό συχνά
συζηταω. Καί ξέρω MONO
ENA. "011 αὑτό πού ἤθελε ἡ δε-

Ἀγαπητό «ANTI»
Κατ’ ἀρχάς μέ τό γράμμα μου
θέλω να σοῦ μεταφέρω τή μεγάλη
ἐκτίμηση πού ἔχω για σένα ἀλλα
καί τή γνώμη μου πάνω στή χειμαρρώδη κριτική πού ἐγινε στόν
ἀγαπητό K.K.
’
Γνωρίζω 6560111 611 ἀπό τίς
στῆλες αύτές πρέπει να γίνεται
διάλογος, ἀλλά δέν συμφωνῶ μέ
τόν τρόπο πού ἔγινε ἀπό 11313;
Σ.Ζ., Γ.Κ,, καί Μ.Α.

για

Διαφωνῶ σέ πολλά σημεῖα πού

σοσιαλδημοκράτη καί τόν 6άζουν
σέ ἴση μοίρα - ἀφοῦ εἶναι σοσιαλδημοκρατης - μέ τόν φασίστα
καγκελάριο Σμίθ. Δέν ντρέπεστε
695 3101616; Γιατί νά μαλώνουμε
έτσι ἀφοῦ ὅλοι για MIA IAEA
67133715600015, ὅπως θέλετε πέστε
την. “Ενα σύστημα ἀπό 16 λαό
για τό λαό. Καί ρωτῶ τούς Μ,Φ,
καί N.K. 11 57.0707 για νά ἐξ·
υψώσουν αύτή τήν ἰδέα, πῆραν
ὅπλο στα χέρια τους ὅπως ὁ
Φλωρακης, ὁ 7101590; 1013;, ό πατέρας μου; Μάλιστα ό πατέρας
μου ἦτανε έπαναστάτης στόν
ΕΛΑΣ - ἀλλα καί ποιός δέν
ἠταν, ἀφοῦ εἶχε 180000 στρατό καί τώρα πού 6153151 καθε μέρα
να χάνονται οἱ κόποι τους μ’
αύτή 11'] φαγωμαρα μας κλαίει.
”Οχι τό ΚΚΕέσ. ἀλλά τό ΚΚΕ.
ὄχι τό ΚΚΕ ἀλλά τό ΚΚΕὲσ.. λές

ἒθιξαν (ἰνεπιφύλαχτα καί 311313 εί-

καί 01 ἄλλοι δέν εἶναι πατριῶτες.
Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ

«... ΣΤΑ ΜΙΣΑ
ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ»

δέν εἶναι Ἕλληνες. Ντροπή 00;.
M670 5711305701 66 7111110131301".
”010 16 κόμματα μαζί ἐνωμῧά
σέ 016 ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ.
ὅλοι 01 31019113315; πού πιστεύουν
στήν ἀνεξαρτησία. τήν κοινωνικὴ
πρόοδο καί στό σύστημα πού
ἀγωνίζὲται για 16 δίκαια τοῦ
λαοῦ μας πού δέν εἶναι οὕτε ἡ
δημοκρατία. οὕτε ὁ σοσιαλισμός.
οὗτε 6 κομμουνισμός. εἶναι αύτό
πού τό νυώθουμε ὅλοι μέσα μσς
καί δέν ἔχει ὄνομα ἀλλα θα φανεῖ
ὅταν ΕΝΩΘΟΥΜΕ. Μήν ξεχνα15: 106; ἑ-νωμένος ποτέ νικημένος. Σκεφτεῑτε λίγο σαν ὥριμοι

ναι τρωτά 71” αὐτούς ἀλλα θα
χρειαστεῖ χῶρος καί χρόνος νά τά
συζητήσουμε.
Θέλω μόνο 7(3. ἐπισημανω τό
ὕφος πού χρησιμοποιοῦν ἀλλα
καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο 7.91τικάρουν τό φίλι) μου Κ.Κ. Θά
’λεγα πώς τά γραφόμενα τους θυμίζοι·ν τήν’«παραὸολή τοῦ 6301331013 υἱοῦ». Στοργικά θέλουν νά
περιλαὸουν - μᾶλλον - τό «δυστυχῆ» K.K. στούς κόλπους τοῦ
μοναδικοῦ
καί
«1101105701:
K.K.E». μιά καί πῆρε 16 0190613
696013 πρός τήν «άναθεώρηση»,
δηλαδή τῆς 617.1]; (30660;.
Σύγτροφοί μου. πρέπει νά
καταλάὸετε μιά για πάντα 31133:
ὅ,τι κακό ήτανε νά 7.67515 στό
K.K.E. ἑσωτερικοῦ. 16 7,671,111:

”Από τό 1968 ἕως καί τό 1976.
Πῄρατε μεγάλη φόροι για νά
ψτασετε στό σοσιαλισμό ἀγνοῶντας τίς δυσκολίες.
Λαχανιασατε ὅμως στα μωά
101‘1 δρόμου καί τώρα 05 ρυθμό

σημειωτόν πηγαίνετε πίσω ἀπό
τά γεγονότα.
Σήμερα ὅμως τό Κ.Κ.Ε ἐσωτε917013 εἶναι μια ἀνανειωμέιή καί

δημοκρατική δύναμη τῆς 6910.15-

ρας. πού οί ρίζες του εἶναι πλέον
6061.6 113304171; α’ 01116716716710.
Εὑχαριοτῶ για τῆ 0311055710
Φὺιικότιατα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

ἐργαζόμενος

Ἕλληνες, ἀκοῦστε τούς 3101596-

65; 00;. ἔχουν πολλά νά σας
ποῦν. Ντρσπή 00;! T131015 ἀλλο.
5,Δι’γίυνιστικίι

Τό «ΓΚΑΛΟΠ»
Ἀγαπητό « Ἀντί ».

AA. σπουδαστής -

Θεσσαλονίκη
θάθελα να γράψω για ἕνα σημαντικό κατα 11'] γνώμη μου ’γι-γο-

ΣΗΜ. ZYN: K01 051; δι’-ν
καταλαόαίνουμε τήν
«παρῆν
γορη ἐξαίρεση» πού λέει 6 φίλος]
καί τα «ὡραῖα λόγια». Μήπως
663195315 76 5011161066051; τό

γραμμα;

νός. ἀπαπώγτας συνάμα στό
φίλο Γ .K. τσῦ (φύλλου 69.
Πρίν ἀπό μέρες. ἡ «Ἐλευθεροτυπία» δημοσίεψε τά 113101571—
00010 ἑνός Ὑκάῗοπ. σι’»μφωῐά μί·
τά ὁποῖα στήν Ἀθήνα τό Κ.Κ..Ε
ἐσ. ίῖ-χει τό 7% τῶν ψηφορόριιγν

καί τό K.K.SE ἐξ. τό 6%. “Ανεξαρτητα μί·- τό ἀδιάὸλητυ ἡ ῡχι τοῦ

γκάλοπ. εἱδα με’· ἐκπλήξῃ ὅλους
Ο Καί κλείνσυμε με’ τίς ἀπά0151; τριῶν. ἀκόμα. φίλων. (Καί
τούς εὐχαριστοῦμε γιά τή συν-

τούς γνωστούς μοι· μέλη τοῦ K.K.E

τομία]..).·

χτές ιἰνεξαρττΓιτη ἐφημερίδα τους.

ἐξ. καί τῆς KNE να ἀνομαζσιψ
«ἀστική παλιοφιῦἰλαδα» 11'] μέχρι

6‘1

νά

λέν

ὅτι

οἱ

«ἀναθεωρητές»

πλήρωσαν τήν ἐφήμερίδα (συνηθισμένοι, ἴσως, ἀπ’ τή δική τους
οἰκονομική ανεση), να ἀπειλοῦν
θεούς καί δαίμονες. να κομπαζουν ὅτι στίς ἐπικείμενες ἐκλογές
ἡ Ἀθήνα θα τούς δώσει τό 20%.
KL ὅλ’ ααύτα, ’χωρίς θέση ἀκόμα
τοῦ κόμματός τους, χωρίς καθοδήγήση. μ’ ἔναν τρόπο πού αὐτοί
τό λένε «κοινή κομματική συνείδηση». ἀλλά πού μάλλον εἰναι
παροξυσμὸς τοῦ φανατισμοῦ.
Ρωταω. λοιπόν. τώρα τό φίλο
Γ.Κ.. πού τόσο στεναχωρέθηκε
πού τοῦ εἶπαν τό κόμμα του δογματικό; Μήπως δέν εἰναι,
Φιλικα
Ν.Β.
Ν. Φιλαδέλφεια

ὁποία καποιος θα ἤθελα να μοῦ
ἀπαντήσεις
Στήν πολύ πιθανή περίπτωση

μιᾶς σύγκρουσής μας μέ τούς
Τούρκους στό Αἰγαῖο (π.χ. ἀπό
τυχαία συγκυρία ἤ μετα ἀπό δακτυλο τῶν Ἀμερικανῶν) εἰναι
ἐνδεχόμενο τά μακρόπνσα διεθνιστικά συμφέροντα τοῦ σοσι-

αλιστικοῦ κόσμου. ὅπως ἑρμηνεύονται ἀπό τήν ΕΣΣΔ, να τῆς
ἐπιὸαλουν μιά σταση εὐμενοῦς
οὐδετερότητας πρός τούς Τούρκους. Τοῦτο π.χ. γιατί ὁ ἔλεγχος
τῶν στενῶν κάνει τή φιλία τῶν
Τούρκων πιό ὅαρύνουσα για τήν
ΕΣΣΔ ἀπότή δική μας, ἦ διότι ἡ
Τουρκία τήρεῐ μιά πιό εὐλύγιστη
πολιτική καί καλύτερες σχέσεις
μέ τήν ΕΣΣΔ, ἀπό ἐμᾶς.
Σέ μια τέτοια λοιπόν περίπτωση,τί θα ἔκανε τό ΚΚΕ; θα δια-

ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ
”Αγαπήτό «ANTI»
”Οντας πολιτικά ἀναποφάσιστος ἀκόμα καί παρακολουθῶντας τήν ἀνταλαγή ἐπιχειρημάτων
μεταξύ ΚΚΕ καί ΚΚΕ (ἐσ.), ἰδιαίτερα γύρω ἀπό τό θέμα τῆς ἐξαρτημένης ἤ όχι πολιτικῆς τοῦ
πρώτου ἀπό τήν ΕΣΣΔ, μοῦ ἔχει
μείνει μιά ὅασική ἀπορία στήν

φωνοῦσε ἀνοικτά μέ τήν ΕΣΣΔ;
θα τήν πίεζε για ν’ ἀλλάξει σταση, ἦ ἁπλῶς θα προσπαθοῦσε να
ἑρμηνεύσει μέ εῦνοια τίς θέσεις
"lg;
Περιμένω μέ πολύ ἓνδιαφέρον
μια ἀπάντησή ἀπό τούς πολλούς
ἀλληλογραφους τοῦ ΚΚΕ, τόσο
ἐγώ ὅσο καί πολλοί φίλοι μου.
M‘ ἐκτίμηση
Α.Π.
Χολαργός

Ο ”Οταν ἡ Ἐκκλησία ἀπέχει
- καίι ἀπεῖχε προκλητικά ὄχι
μόνο τά ἑφτά καί τόσα χρόνια
τῆς ἑθνοσωτήριας - ἀπό τούς
ἀγῶνες τοῦ λαοῦ μας, ὅταν
ἀφήνει νά ρημάζουν οἱ καλλιτεχνικοί θησαυροί τῆς παράδοσης, ὅταν ἡ ἐκκλησιαστική
περιουσία εἶναι κολοσσιαία,
ὅταν..., τό θέμα πού θίγει ὁ φίλος ἀναγνώστης εἶναι ...ψύλλοι
στ’ ἄχυρα] ”Ετσι, νομίζουμε...

καί τῶν οἰκείων σας, τήν εὐλο-

Ἀγαπητό ΑΝΤΙ,
Ἀηδιαζω καθε φορα πού φτάτῶν πού ὑπηρετοῦν τήν ἐκκλησία.
Αὐτή τή φορά νά τί συμὸαίνειῑ
Θέλουν νά κτίσουν δυό ἐκκλησίες
(τουλαχιστο δυό ἐπιταγές μοῦ
’στάλθηκαν μέχρι τώρα) καί ζητᾶνε χρήματα στέλνοντας ταχ.
ἐπιταγές καί ἀπό ἔνα «ἐπεξηγηματικό σημείωμα». Βλέπεις, οἱ

·
μέρες τοῦ Πάσχα εἰναι οἱ καταλληλότερες γι’ αὐτή τήν κρούση.
· Τό ἐνα σημείωμα;
’

Τό ἀλλο σημείωμα;
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΑΥ-

ΜΕΣΟΛΟΓΓῙΟΥ

Ἀπόφ. Ὑπουργ. Παιδ. Φ. 061
(51302185652 1718176

ﬂ!
i
l
’·

;

γίαν τῆς Παναγίας».

νουν σέ μένα οἱ ὑποκρισίες αὐ-

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
ΑΡΙΘ. ΤΗΛ. 0392 — 31392

ῑ
,

θα εἶναι δύσκολος, ἐαν ὅλοι
προσφέρωμεν... Ἀκολουθεῖ ένα
δοξαστικό για τήν ἐκκλησία πού
θα γίνει καί κλείνει λέγοντας ὅτι
«ὑπό τούς πανύψηλους θόλους
τοῦ ὁποίου (ναοῦ) θα δοξάζεται
ἐπί γενεάς γενεῶν τό παναγιον
ὄνομα τοῦ Θεοῦ». Ἀκόμα ὅτι «τό
μεγαλοπρεπές τοῦτο ἔργον, τό
ὁποῖον θα εἰναι τό καύχημα τῆς
Μακεδονίας...» Τό σημείωμα τελειώνει ἐπικαλούμενο «ἐφ’ ὑμᾶς

Τό πρῶτο ξεκινάει ώς ἑξῆς
«Ἀγαπητέ ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ
ἀδελφέ», συνεχίζει μέ τό ἱστορικό
τῆς ἵδρυσης τῆς ἐκκλησίας, τῆς
κατεδαφίσεώς της καί μετα ὅτις
«εἰς τό ἴδιον μέρος ἤρχίσε ἡ ἀνέγερσις νέου μεγαλυτέρου, μεγαλοπρεπεστέρου καί λαμπροτέρου
Ναοῦ ἀνταξίου τῆς Θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Μεγαλόχαρης,
ὅστις θα ἐξαρκῆ εἰς τας θρησκευτικας ἀνάγκας τῶν ἐνοριτῶν...»
Μιλάει για τήν ὑπερόολική δαπανη, πού προῦπολογίστηκε ὅτι
θα ὑπερὸεῖ τά 20 ἐκατομ. δρχ.,
καί στή συνέχεια λέει ὅτι «αν καί
μεγάλος ὁ προϋπολογισμός, πιστεύομεν ὅτι ἡ κάλυψίς του δέν

ὁ (pm-r. πάει
για ψαρεμα

Τό ἄλλο, προσπαθεῐ να τονώ-

σει στήν ἀρχή τό θρησκευτικό
μου συναίσθημα. «Ἀξιότιμε Κύριε, Χαίρετε, Ἐν Κυρίω πάντοτε
χαίρετε. Εὐχόμεθα ὁλσψύχως
ὅπως τά ὀλίγα γραφόμμενα μας
νά σᾶς εὔρουν ἐν πλήρη ὑγεία καί
χαρᾱ». Ἡ συνέχεια εἶναι τό

ε κ.κΛΗΣιΑΣ
ῖδιο... ἀπολαυστικήῑ «Τά εὐγενικά σας αἰσθήματα καί ἡ ἀγάπη
σας πρός τήν Ἐκκλησίαν μᾶς
ἀναγκαζουν να σᾶς ἀπευθύνωμεν
τήν παροῦσαν καί νά σᾶς παρακαλέσωμεν θερμῶς καί ἐκ ὅαθους
καρδίας ὅπως γίνητε καί σεῖς
συμπαραστατης στόν ἀγῶνα τόν
καλόν καί ἱερόν πού πρό ὀλίγου
ἀνελαόομεν, ὅοηθοῦντες ἡμᾶς οἰκονομικῶς ὅ,τι δύνασθε καί ἐπιθυμεῖτε». Ἀκολουθεῖ καί ἐδῶ ἔνα
μικρό ἱστορικό καί ἡ ἴδια δικαιολογίας «... δ δέ Ἱερός Ναός μικρῶν διαστάσεων μή ἀνταποκρινόμενος εἰς τας ἀνάγκας τῶν Ἐνοριτῶν, ἐσκέφθημεν να ἀνεγείρωμεν νέον Ἱερόν Ναόν». Συνεχίζει μέ λίγες στενόχωρες διαπιστώσεις (καί ἐδῶ οἱ ἴδιες) ὅτι τό
ἔργο εἶναι μεγαλο, τα ἔργα τεραστια, ἀλλά πιστεύουν ὅτι «μέ τήν
ὅοήθειαν.τοῦ Θεοῦ καί τήν ἰδικήν σας συμπαρασταση,.» τό
ἔργο θα προχωρήσει. (Πάντα 6oλικα; Ὁ Θεός πού ὅοηθάει καί οἱ
ἄλλοι, ποτέ ἐμεῖς). Ἀπ’ ἐδῶ καί
πέρα τό σημείωμα πρωτοτυπεῖ.
Ὀρθά κοφτά λέει; «Παρακαλοῦμεν ὅπως τήν (ἐννοεῖ τήν ἐπιταγή) ἐπιστρέψητε ΑΠΟΣΤΕΛ-

NIKOY ΜΠ ΕΛΟΓΙΑΝ ΝΗ

ΑΡΘΡΑ
ΚΑΙ
ΛΟΓΟΙ
Ἐ κδόσεις
ΠΟΡΕΙΑ
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ΛοΝτεΣ
ΧΡΗΜΑΊῚΚΟΝ

πολῖται τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλαδος. Γιατί να εἶναι αὐτοί μόνον
καί ὄχι καί οἱ μοναχοί καί οἱ λαῖκσί; Γιατί να μήν εἶναι’ δυνατόν
να ανέλθη στόν Ἀρχ1κόν θρόνον
’ένας Λαἰ’κός,,ἐφ’ ὅσον πρόκειται
περί
μιᾶς
ἀνεγνωρισμένης

οΙοΝΔΗΠοΤε
ΠΟΣΟΝ»

καί

συνεχίζει λέγοντας ὅτι ἡ προσφορά μου «... ἐσᾶς δέ θα καταταξη μεταξύ τῶν κτητόρων τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ καί τό όνομα σας θα
μνημονεύεται αἰωνίως. Μή διστασητε λοιπόν (ἡ ὑπογραμμιση
δική μου) νά μᾶς ἀποστείλητε
ὅ,τι δύνασθε». Καί προτοῦ μοῦ
εὐχηθοῦν «ΠΑΝ ΠΟΘΙ-ΙΤΟΝ»
καί μέ εὐχαριστήσουν «ἐκ ὃάθους
καρδίας», μοῦ προτείνουν να
- γνωρίσω τήν προσπάθεια τους
καί στούς γνωστούς μου ἀλλα καί
σέ ὅλους ὅσους ἀγαποῦν «καθε
Θεαρεστον ἔργον».
Νομίζω ὅτι πιά κανένα σχόλιο
δέν χρειαζεται.
Φιλικα

προσωπικότητος; Παράδειγμα Μ.

Φωτίου.
Ἡ Ἐκλογή τῶν Μητροπολιτῶν
διενεργεῖται μόνον ὑπό τῆς Ι.Σ.
τῆς Ἱεραρχίας, μέ ἀποτέλεσμα να
μή ἐκλέγωνται οἱ ἄριστοι καί νά
ἐκλέγωνται πολλές φορές Μητροπολῖτες, ὅσοι δέν κάνουν οὔτε
για Ἐφημέριοι μικρῶν Ἐνοριῶν.
Πολλά ἀρθρα τοῦ προτεινομένου Κ.Χ. εἶναι παρόμοια μέ τόν
ἰσχύοντα Κ.Χ. 671143. ”Εχουν
δώσει τήν ἐντύπωσιν στόν Κλῆρον καί τόν λαό, ὅτι ὁ Κ.Χ. ἔχει
φιλοεφημεριακόν Πνεῦμα. Λαθος, Οἱ περισσότερες διατάξεις,
οἱ όποῖες περιλαμὸανονται στό
Κ.Χ. εἰναι παρόμοιες μέ ἐκεῖνες
οἱ όποῖες περιλαμόανονται στό
A.N. 2200/40 ὡς καί σ’ ἄλλους
Νόμους. Τά θετικα σημεῖα τοῦ
Κ.Χ. εἰναι ἐλάχιστα. Καί ὅπως
εἶναι διατυπωμένα θα δίδωνται
πολλές ἑρμηνεῖες. Οἱ Ἐφημέριοι
θα διαπιστώσουν, ὅτι ὅπως ἐξηρτῶντσ ἔως τώρα ἀπό τήν θέλησιν
ἢ τήν ἄρνησιν τοῦ Μητρόπολίτου
θά ἐξαρτῶνται συνεχῶς. Ἀναγνωρίζομεν, ὅτι ὁ Καταστατικός
Χαρτης εἶναι συντεταγμένος κατα
τέτοιον τρόπον, ὥστε ἐμφανίζεται
ὡς φιλεφημεριακόν κατασκεύ-

Σ.Τ.

O Τό ὸεύτερο - πάνω 0’ ἐκ·

κλησιαστικό θέμα - γράμμα εἷναι ι) final/'1} τοί1 {rpm - καθηγητῆ Στ. Παπαχρίστου. πάνω
στό θέμα τοῦ Καταστατικοῦ
Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας, γραμμένη στίς 2014.ίΔιατηρήθηκε ἡ
σύνταξη καί ἡ ὀρθογραφία).·
Ὡς γνωστόν, κατετέθη στή
Βουλή τό ’ σχέδιον τοῦ Νέου
Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας, πρός ψήφισιν. Δυστυχῶς καί πρός ἀπογοήτευσιν ὅλων
ὅσων δέν ἔχουν προσωπικα συμφέροντα, διαπιστώνουν, ὅτι εἰναι
σχέδιον Κ.Χ. , τό ὁποῖον δέν ἐπι-

λύει τά προὸλήματα τῆς Ἐκκλησίας. Καί ἐαν τυχόν ψηφισθή, ὁ
“Ελληνικός Χριστιανικός κόσμος
θα διαπιστώση, ὅτι οὐσὶαστικῶς
τίποτε δέν αλλαξε. Π.χ. κατά τό
ἀρθρον 15 παρ. 3 οἱ Ἐκλόγιμοι
δια τόν Ἀρχιεπισκοπικόν θρόνον

ασμα. ”Ενῶ

Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος εἰναι πάντες οἱ ἐν ἐνεργεία Μητρο-

Ἰ

δέν

εἰναι.

Διότι,

ἀγνοεῖ τά οὐσιώδη καί ζωτικα
προὸλήματα τοῦ Κλήρου. Καί
περιλαμὸάνει ἐπουσιώδη. Χορηγεῖται σύνταξις εἰς τό ἹΟόν ἔτος
τῆς ιὴλικίας. Δηλαδή ὕστερα ἀπό
40 ἔως 48 χρόνια ἀσφαλιστικῆς
Ὑπηρεσίας.

·-

»τε-ἴα, «2m,

0 Ol αρχηγοί τῶν Πολιτικῶν κομμάτων μιλοῦν γιά
τήν ψῆφο τῶν νέων στό 13 χρόνια.
O Συζήτηση μέ τούς Πρωταγωνιστές τοῦ 15%.
0 Συζήτηση μέ τόν Γραμματέσ τῆς ,”Ειμυσης Κομμουνιοτικῶν Νεολσιῶν Ἱσπανίας Ντομινίκ Μαρτίνες.
O Τό Προθλήματα τῶν νέων ἐργαζομένων στό
Λαύριο.

Ἠ μεγάλη ἑκδήλωση τοῦ Ρήγα Φεραίου στό γήπεδα
Καλλιθέας στίς 23 τοῦ Man για τήν ἁναμόρφωση τῆς παιδείας καί τήν ψήφο στα 1B.
\

κέντρικό ὡργεῑιυεῑε τετιιῖἶε

“ΡΗΓΑ 0351501151511”

Περιμέναμε

“Ἐνα σοὸαρόν Ν ομοθέτημα,
’ὅπως εἰναι ὁ Κ.Χ. δηλαδή τό
Σύνταγμα τῆς Ἐκκλησίας θα
ἔπρεπε να περιλαμὸάνη περισσό-

καταρτισθῆ

να

ἔνας νέος Κ.Χ.

Δημοκρατικοῦ

Πνεύματος. Καί ἔγινε τό ἀντίθε-

τον. Περιμέναμε να ἀποκτήσωμεν
Κ.Χ. μέ θετικα σημεῖα για τήν
Ἐκκλησίαν. Καί ἀντί να πᾱμε
πρός τά ἐμπρός, πᾶμε πρός τα
πίσω. Ἡ διαφορετική διατύπωσις

τερες γνῶμες. Νά εἶναι Δημοκρα-

τικώτερον,
προοδευτικώτερον1
καί ριζοσπαστικώτερον νομοθέτημα. Τό σχέδιον τοῦ Κ.Χ. ὁμοιαζει μέ τόν ράπτην, ὁ ὁποῖος ρά6ει τό κοστοῦμι χωρίς, νά πάρῃ

τοῦ Ν.Χ. δέν σημαίνει, ὅτι εἶναι

καλύτερος ἀπό τούς προηγουμένους. ”Ὀσοι θέλουν τό μαῦρο να

μέτρα στό σῶμα τοῦ πελατου του.

τό λέγουν ἀσπρο εἶναι δικαίωμα
των. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι τό
μαῦρο γίνεται ἀσπρο. Τέτοια σοὂαρά νομοθετήματα, καταρτίζονται σωστα, μόνον ἀν δέν λαμὸα- .
νωνται ὑπ’ ὄψιν τα προσωπικα

Καταλαὸαίνετε ποια καλαισθησία θα ἔχῃ.
”Ετσι τό σχέδιον τοῦ νέου Κ.Χ.
θα εἶναι αὐταρχικώτερον, όπισθοδρομικώτερον
νομοθέτημα.
”Ας σκεφθοῦν οἱ κύριοι Βουλευτές τί πρέπει νά πράξουν. Καί
αὐτό εἰναι ἡ καταψήφισίς του.

συμφέροντα. Θέλομε να ἀποκτήσωμεν Κ.Χ. Δημοκρατικόν καί
Προοδευτικόν. “Ὀσοι δέν ἐπηρεαζόμαοτε ἀπό προσωπικα συμφέροντα, ὅλέπομεν πρός τά ἐμπρός. Ἐάν ἔχωμεν δίκαιον, αὐτό
θα τό ἀποδείξη ὁ χρόνος.

’
Ἱερεύς Παπαχρίστος Σταῦρος
Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ
“Αγίου Νικολάου Ν. Λιοσίων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

O (...) Συζητήθηκε, ἀπ’ ὅ,τι
ἀκοῦμε, τό ἐδαφικό, καί ἔγινε
Ἡ «Ὁμάὸα Κυπρίων Σοσιαλιπαζάρεμα πάνω στό πόσα καί
στῶν» ἀπό τό Λονὸίνο ’μᾶς’ ποιά ἐδάφη θα ἐπιστραφοῦν ἀπό
ἔστειλε τό ἀκόλουθα κείμενα
τά κατοχικα στρατεύματα. «Ξε«”Αν ἀναλύσουμε τίς τελευχάστηκε» να συζητηθεῖ ἡ ἀρχή
ταῖες ἐξελίξεις γύρω ἀπό τό κυτῆς ἀποχώρησης ὅλων τῶν ξένων
πριακό θα πρέπει να 6γαλουμε τα
στρατευμάτων.
ὑποὸιὸάζοντας
πιό κάτω συμπεράσματα;
ἔτσι τό πρόὸλημα σέ συνταγματιO Οἱ συναντήσεις Μακαρίκές καί ἐδαφικές διαφορές
ου-Ντενκτας δέν εῖναι τίποτα
μεταξύ
Ἑλληνοκυπρίων
καί
ἀλλο ἀπό τήν ὑλοποίηση ’τῆς ἀπό
Τουρκοκυπρίων. (...) "Av συζηκαιρό ἀναμενόμενης ἀμερικανιτοῦμε για μερική ἐπιστροφή κης πρωτοὸουλίας. Αὐτό φαίνεπ.χ. Ἀμμοχώστου καί Μόρφου -,
ται ξεκαθαρα αν ἀνατρέξουμε
αὐτό σημαίνει πώς τά ὑπόλοιπα
πίσω στούς τελευταίρυς 2-3 μῆἐδάφη δέν θα ἐπιστραφοῦν, ἀλλα
νες. Πρῶτα ἔχουμε τίς προεκλοθα ἀποτελοῦν τήν περιοχή πού
γικές ὑποσχέσεις τοῦ Καρτερ, καί
θα εἰναι κάτω ἀπό τουρκοκυπριτό κλίμα «αἰσιόδοξης ἀναμονῆς»
ακή - στήν _ πραγματικότητα
πού ἐσκεμμένα καλλιεργήθηκε
τουρκική - διοίκηση. Αὐτό σηπλατια στήν Κύπρο. Τήν ἐκλογή
μαίνει τήν ἀποδοχή μιᾶς ὸιζωνιτοῦ Καρτερ ἀκολουθοῦν δηλώκῆς, στήν πραγματικότητα ὁμοσεις ὅπως ἐκεῖνες τοῦ κύπριου
σπονδίας, πού μέ τή σειρα της
ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν για τόν
ἀποκλείει τήν ἐπιστροφή ὅλων
«ἐποικοδομητικό
ρόλο»
πού
τῶν προσφύγων στά σπίτια τους.
μπορεῖ νά παίξει ἡ ἀμερικανικὴ
Πρῶτο, διότι οἰ τουρκοκύπριοι
κυὸέρνηση. Ἡ EOK ἀνακοινώνει
πρόοφυγες δέν θα ἐπιστρέψουν
πώς ἀναστέλλει τίς μεσολαὸητιστα σπίτια τους, καί ἀς μήν εἷμακές της προσπάθειες ἐνόψει τῆς
στε ἀφελεῖς να νομίζουμε πώς θα
ἀναμενόμενης ἀμερικανικῆς πρωτούς δοθεῖ ἀπό τόν Ντενκτας ή
τοὸουλίας. Ὁ Καρτερ ἀποφασίἐλευθερία για νά διαλέξουν ποῦ
ζει νά στείλει τόν Κλαρκ Κλίφὸ
θα ζήσουν. Δεύτερο, διότι ἡ ἐπιφορντ - γνωστό για τό ρόλο πού
στροφή ὅλων τῶν προσφύγων στά
ἔπαιξε στή διχοτόμηση τῆς Πασπίτια τους δέν θα ἀφήσει τουρλαιστίνης - για «ἐνημέρωτική»
κοκυπριακή πλειοψηφία στήν
περιοδεία στήν Ἐλλάδα-Τουρ«τουρκοκυπριακή» ζώνη. ”Av σί
κία-Κύπρο.(...) Δέν χωρεῖ ὅμως
ἐπίσημες δηλώσεις ἀποφεύγουν
ἀμφιδολία πώς ὁ Κλίφφορντ εἰνα μιλήσουν ξεκαθαρα για τό
ναι φορέας «πρωτοὸουλίας»,
προσφυγικό - ἡ μακροσκελής
δηλ. πιέσεων γιά λύση ἀμερικαἀνακοίνωση τοῦ ΑΚΕΛ τῆς 17
νικη. Ξέροντας ὅμως πώς μια φαΦεδρουαρίου δέν ἀναφέρει οὒτε
νερα ἀμερικανικη πρωτοὸουλία
λέξη για τούς πρόοφυγες -, ἐνδέν θα γινόταν δεχτή ἀπό τόν
τούτοις ἀφήνουν νά φανεῖ πώς οἱ
κυπριακό λαό, προτίμησαν νά
πιό κάτω συλλογισμοί εἰναι σωκρύψουν τήν πρωτοὸουλία τους
στοί. Για παράδειγμα, ἡ «Χαραυκάτω ἀπό τό μανδύα τοῦ OHE,
γή», ἀφοῦ μᾶς πληροφόρησε πώς
ὅπως ξεκαθαρα ἔγραψαν καί οἰ
ἡ δεύτερη συναντήση ἔγινε σέ
Times —11 Φεὸρουαρίου. Καί
«ἐλπιδοφόραν
ἀτμόσφαιρα»,
ἔτσι φτασαμε στίς συναντήσεις
προσθέτει πώς στή διαρκειά της
Μακαρίου - Ντενκτάς.
ἔγινε «παζάρεμα ἐπί χάρτου».
53

Αὐτὸ. γράφει ἡ «Χαραυγή». ἔχει
μεγάλη σημασία. διότι θα αποφασίσει «πόσοι ἀπό τούς πρόσφιιγες θα ἐπιστρέψουν στίς έστίες
τους ,Τι’ σημαιίει αὐτό. αν ὄχι

τό πῶς 11 ἐπίσημη πλ ευοα- καί η
«Χαραυιγή» - δέχονται πώς δεν
θα ὲπιστρέηι ουν ὅλοι οἱ πρόσφυγες στα σπίτια τους. πώς οτόχος
τῶν διαπραγματεύσεων δέν εἶναι
ἡ ὲφαρμογή τῶν ιιιηφισματων τοτ’ι
ΟΗΕ καί πώς ἡ διζωνική ἔχει γίνει δεχτή;
,0 (...) ”Οταν ὁ Κληρίδης συμ600151115 «ρεαλιομούς» καί (ἰποδοχή τῆς διζωνικής. οἱ ὑπόλοιποι
φόρεσαν 10 μανδύα τοῦ «ἀγωνιστῆ» καί ἀπαίτησαν τήν ἀποχώρησή του ἀπό τή θέση τοῦ διαπραγματευτή. Στίς έκλογές τοῦ
περασμένου χρόνου οἱ ἴδιοι
«ἀγωνιστές». σέ ἀντιπαραθεση
πρός τούς «ρεαλιστές» τοῦ Συναγερμοῡ. πήραν τήν ψήφο τοῦ

λαοῦ μέ ὅαση τίς ὑποσχέσεις τους
για μακροχρόνιο ἀγῶνα ένάντια

στή διζωνική. καί για τήν έπιστροφή ὅλων τῶν προοφύγων στα
σπίτια τους. Σήμερα, ὅλοι φαίνονται να τά ἔχουν ξεχαοει αύτα.

Ξέχασαν πώς μόλις πρίν εἴκοσι
χρόνια Ἕλληνες καί Τοῦρκοι
ζοῦσαν μικτοί καί μονιασμένοι.

Ξέχασαν πώς 101 κυπριακό στή
ρίζα τοιι δέν εἶναι θέμα ἐθνικιστικῶν συγκρούσεων, μά ἰμπερι-

αλιστικῆς επιόουλής. Ξέχασαν
πώς αὐτή ἡ έπιὸουλή, μέ τήν ἀνοχή τῆς έπίσημης καί τῆς «λαϊκὴς» ἡγεσίας. κατάφερε νά χωρίσει τό λαό σε ’Έλληνες καί Τούρκσιις ὅὴμα μέ ὅὴμα — 10 1960 ποὶιτικα, τιί I‘M? ιιῐκιινιιιιικιί — καί

σέ καποιο 600110 γεωγραφικά —
καί τό I974 να ξεριζώοει τό λαό

ἀπό τα σπίτια του καί νά τόν χωρίσει καί γεωγραφικά (...) Τό
δραμα τῆς Κύπρου δέ θα λήξει
ὅσο ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει ἡ
ξένη ὲπιὸουλή. ὅσο ὁ ἰμπεριαλισμός θα προσπαθεῐ νά 6άλει τό
νηοί κάτω ἀπό τόν ἓλεγχό του για
τήν ἐξυπηρέτηση τῶν στρατηγικῶν του συμφερόντων. Ἡ ἀστική
ταξη τῆς Κύπρου, ὄντας γεννημένη καί θρεμμένη κάτω ἀπό τόν
ἰμπεριαλισμό. δεμένη μαζί του
οἰκονομικὰ. πολιτικά καί ἰδεολογικά. δέν μπορεῖ να ἀντιδρασει
ἀποτελεσματικά στήν ἐπίθεσή του
ἐναντια στήν Κύπρο. Γι’ αύτό καί
συνεχῶς ὑποχωρεῖ καί 00116160ζεται ἔχοντας πάντα τήν ὑποστήριξη τῆς «λαῖκῆς» ἡγεσίας. Γι’
αὐτό καί 0 κλήρος γιά τόν αγώνα
για τήν πραγματικὴ ἀπελευθέρωση τοῦ τόπου, για τήν πρόοδο

€135... ,»
Φοιτητές ταξιδὲψτε

μαζί μσς
Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Ο ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σέ
άεροπλάνσ
ι
Πλοῑσ

τρσινσ
Ο EXPRESS ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ
Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

δωρεάν άΠὸ τά γραφεῖα μσς
O Ἐκδίδουμε τή
ΔΙ ΕΘΝ Η ΦΟΙΤΗΤΙ ΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

GAST HELLAS
Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 KAI ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Β’ ὄροφος. Τηλ. 3600 233 3604.777
0 ΣΟΛΩΝΟΣ 68, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΤΗΛ. 3613.087 3629.095

καί τήν προκοπή του, καί τελικά
τό πέρασμα στό σοσιαλισμό, πέφτει στούς ὤμους τοῦ ἐργαζόμενου λαοῦ καί κύρια τοῦ πιό προοδευτικοῦ του μέρους. τῆς έργατικῆς ταξης, πού θα πρέπει νά
μπεῑ στήν ἡγεσία τοῦ αγώνα. Γι’
αὐτό καί καθῆκον καθε Κύπριου
πατριώτη σήμερα εἶναι ἡ ὁργάνωση του σέ ἕνα μέτωπο πού θα
αγωνιστεῑ ὲναντια στή διζωνική
καί τίς ἀλλες διχοτομικές λύσεις
πού μαγειρεύονται, ἐναντια στήν
ξένη ἐπιδουλή, ἐναντια 010v ἰμπεριαλιομό.»
Ὁμάδα Κυπρίων Σοσιαλιστῶν
Λονδίνο
«Δ ΕΝ ΞΑΝΑΓΟΡΑΖΩ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...»
Μ’ ἀφορμή τό ἀφιέρωμα
στήν Αἰθιοπία, ἀναγνώστης
pa; ἀπό τόν Πύργο ἀναφέρεται στήν Ellen/n] οὐσιαστικῆς
πληροφόρησης καί φέρνει μερικά παραδείγματα
«Τί γίνεται μέ τόν Ἀμίν; Ξέρουμε πώς εἶναι παρανοϊκός, μαθαίνουμε στα ψιλά τῶν ἐφημερίδων τίς δολοφονίες τοῦ καθεστῶτος του. Ἀλλά κατι ὑπεύθυνο,
δέν ὑπάρχει. Τέλος παντων, εἶναι
ἤ ὄχι φασίστας; Τόν ῦποστηρίζει
ἡ Σ. ”Ενωση, ὅπως τελευταῖα
ἀκούστηκε στό ραδιο, ἥ όχι;
(Χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι θα
τόν δικαίωνε αὐτό τό γεγονός.)
Ἔπειτα, τί γίνεται στήν Ἀγκόλα; Πόσο δημοκρατικό (λαϊκό)
εἶναι τό καθεστώς· της; Τί συμ6αίνει στό Ζαῐρ; Τί γίνεται στήν
Αἴγυπτο; Ὁ Σαντατ στ’ ἀλήθεια
μπάζει τόν καπιταλισμό; Ἐπίσης
στή Λιῧύη, μέ τόν Κανταφι. Στό
τεῦχος 68 ἔχετε ὁρισμένα ἀπό τό
πρασινο ὃιόλίο του. Ἀλλά, ἐκτός
ἀπό τή φιλολογία τοῦ Καντάφι
καί τα παραληρήματα του γιά τό
ρόλο τῆς θρησκείας, δέν ἔχετε
έκεῖνο πού χρειάζεται. Δηλαδή,
μιά ύπεύθυνη αναλυση γύρω ἀπό
τό τί ουμόαίνει σήμερα στή Λιὃύη, δέν ὑπάρχει.
Ὑπάρχουν τόσα πολλα παρόμοια πράγματα. Δέν μπορῶ να
πιστέψω ὅτι οἱ ἐφημερίδες δέν
ἔχουν τούς πόρους πού χρειαζονται για να χρηματοδοτήσουν τέτοιες αποστολές. ”Απλῶς ἀρκοῦνται στα εὔκολα καί ἄκοπα. Σ·

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60

Ἀθήνα 601.
Τηλῑ 732.713 — 732.819

Ο
O Ἐκδότης;
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131

Ο ’Υτιεύθυνος Τυτιογρσφεὶου
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ _
Βασ. Ἀλεξάνδρου 26
“Ἀγ. “Ανάργυροι.
O Ἀτελιε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ
Πετσὸὸου 12, τηλ. 3622383
ο Φωτοστοιχειοθεσίαῑ
«ΦΩΤΟΚΥΠΑΡΟ» ΙΞΠΕ
Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ. 74Β.314-713.604
O 'EKTL’mwon:
“Εργοστ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίουό, Περιστέρι.

Ο
Ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΣΩΤΙΞΡΙ-

ΚΕΟξέμ. 260 δρχ. - “Ετήσια 520

Ἐτήσισ “Οργσνισμῶν,
Τραπεζῶν, κ.λιτῑ 1.200 6px.
Γιά φοιτητές ἐκτιτωση 15%.
0 ΣΥΝΔΡΟΜΙΞΣ
ΕΞΩΤΞΡΙ-

Εὐρώπη - Μεσογ. χῶρες;
ὲξάμηνηῑ άι-ιλή δολ. 10
άεροιτ. δολ. 13
ἐτήσιαῑ άιιλή δολ. 20
άεροτι. δολ. 25
Η.Π.Α. - Κανσδάς - “Αν. Ἀσία

ἑξάμηνηῑ άτιλή δολ. 10
deport. δολ. 17
έτήσισῑ άτιλή δολ. 20
άεροτι. δολ. 34
Αυστρσλῐα - “Ωκεανῐσῑ
ὲξάμηνηῑ άτιλή δολ. 10
άεροιτ. δολ. 24
ἑτήσιαῑ άτιλή δολ. 20
άεροιτ. δολ. 47
O Ἐμθάσματσ, ετιιτσγεςῑ

ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ

.

Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.

.TIMH TEYXOYZ δρχ. 20

Κεντρική διάθεση;
ο γιά τά Βιθλιοτιωλεῑσ

αὐτό ὅοηθαει καί ἡ ραγιάδικη
τῆς “Αθήνας;

νοοτροπία μας, πού δέν ἀπαιτοῦμε τό καλό καί σωστό». “
Ο Καίὴ κατάληξη.·
«Λοιπόν, ἐγώ δηλώνω ἀπό δῶ
πώς, ὅσο μέ αφορᾱ, θα σταματήσω να ἀγοράζω τήν ἐφημερίδα
πού αγόραζα, μέχρι να ἀποφασίσει κάποτε να διορθωθεῖ. Καιρός
εἶναι να ἀκουστεῖ καί κάποια
διαμαρτυρία, καί ἐλπίζω να ἀκολουθήσουν καί ἀλλες.
Μέ ἐκτίμηση
Βαρθολομιό
Ἠλείας»
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ἨἺΈΡ

Στά γραφεῖα τοῦ «ANTI»
Δημοχάρους 60, τηλ. 732-713
O γιά τά 6ι6λιοιτωλεῑα
τοὺ Πειραιᾶ.-

Πραξιτέλους καί Μπουμπουλίνας 169
«Στοά» τηλ. 411.66.34
O γιά τά 6ι6λιοτιωλεῖσ
B. Ἑλλάδσςῑ
Βιθλιοι-ιωλεῖο «·Ξένος Τύι-ιος»
N. Κοτζιᾱς καί Σῑα O.E.
Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279.720,
ΘεσΙνίκη

κεραμικὰ

,

and τὸ ἐργαστήρια

“σντικειμενο,,
Φτισγμενσ μὲ κεφι Kai άγάιιη
σε κσινοὺργιες ιιάντσ φὸρμες κσί σχέδιο
εκλεκτά δῶρα γιά τοὺς άιιαιτητικοὺς
φίλους σσς.
Θα τά ὃρῆτε στὸ εργαστῄριο,
Φανερωμενης 48 - Χολαργός
τηλ. 65.21.725

Στὴ Θεσσαλονίκη ἀντικείμενα
τοῦ ἐργαστηρίου δά Θρῆτε
κατ’άιιοκλειστικότητσ στὸ μσγσζΙ
·’σντικεὶμενο.. Δημητρίου Γοὺνσρη 30.

Ti; καταθέσεις σας ’ γ’
στὴν Α.Τ.Ε. _
l

Θὰ πιάσουν I?Γ Ἣἰ ,
ῗ-’ἰ

,ιτ
'\

χ

\“sr,

, - L

....τόπο γιὰ σένα
(ἡ Α.Τ.Ε. δίνει τὸ μεγαλύτερο ἐπιτόκιο
ἀπ’ ὅλες τὶς ἅλλες Τραπεζες στὶς καταθέοεις Ταμιευτηρίου).

....τόπο γιὰ τὸν ἁγρότη
(Θὰ χρηματοδοτηθῆ πληρέστερα ἡ
παραγωγική του προσπάθεια).

....τόπο γιὰ 111-X0390
(Θὰ ἀναπτυχθῆ ἀκόμα περισσότερο ἡ
Ἐθνική μας Οἰκονομία).

κομμουνιστικη

θεωρ ια
καιπολιτικη
Ἀπρίλης ’67- Ἀιτρίλης ’77

Παιδεία, ὴ άνσγκσίσ μετσρύθμιση
Τρεῖς μελέτες γιά τήν
Ἀνώτστη, Μέση »<σί Τεχνική
Παιδεία

ΑΓΡΟΪΙΚΗ ῘΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στὴν πρωτοπορία τῆς προσπάθειας για τήν προκοπὴ τοῦ τόπου
τεριοὸικώ 1017 KKE ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ’A.-191311]; — Μάης ’77
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ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ

TAKH AAAMOY

συμβολή στήν

εεε

τό λαϊκό τραγούδι
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