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Τουρκικό έμ6ατήριο

στή 6 ι ε ὑ ρ υ ν σ η τοῦ ρόλου τῆς Τουρκίας στήν Ἀνατολική
Μηεσόγειο καί τή Μέση Ἀνατολή, έστω καί 50v ἡ «διεύρυνση»

ME ΑΛΑΛΑΓΜΟΥΣ εὐφροσύνης, οἱ 229 6ουλευτές τοῦ
Ντεμιρέλ. τοῦ Ἐρμπακὰν καί τοῦ Τουρκές, ὑποδέχθηκαν, τήν
περασμένη Κυριακή, τό ἀποτέλεσμα τῆς ψηφοφορίας στή Μεγαλη Τουρκική Ἐθνοσυνέλευση; Ἐπιτέλους, ἡ έπέλαση Ἐτζε6ίτ— 1'] «έπέλαση τοῦ κομμουνιομοῡ πού θέλει v0 χαλάσει τό
Ἰσλάιι», κ. λπ. - εἶχε ἀνακοπεῐέ
Τήν ἰ’δια στιγμή οἱ μεγαλες τουρκικές έργατικές ἓνώσεις, τό
τουρκικό προοδευτικό φοιτητικό κίνημα, οἱ τεχνοκρόιτες, οἱ
ἐπιστήμονες. 11.0., ένιωθαν πώς 6 τουρκικός Φρανκεστόιιν — 6
θεοκρατικός μεσαίωνας, ἡ καταπίεση, 6 φασισμός - ξανάρχεται..
Αλλαέντονο σέ κραδασμό ἠταν καί τό σόκ πού ένιωσαν ἡ
Βόννη. τό Λονδίνο καί ἡ Οὐὰσιγκτον. H πρώτη γιατί θεωρεῖ
τόν Ἐτζεὸίτ ἀνθρωπο δικό της «σοσιαλδημοκράτη» Τό Λονδίνο, γιατί 6 Ντεμιρέλ, ό ἀντίπαλος τοῦ Ἐτζεὸίτ, ἀπέδειξε πώς
δέν εἶναι «ὑπεύθυνος Εὐρωπαῖος 0 0 ν τ η ρ η τ ι κ 6 ; ἡγέτης».
(Ἐτσι τουλάχιοτον ἔγραψαν οἱ αὐτοκρατορικοί «Τάιμς»). 'H
Οὐασιγκτον γιατί έστω καθυστερημένα- μετὰ τίς 6ουλευτικές
ἑκλο,ιές - διαπίστωοε πώς τό ρεῠμα εἰναι ὑπέρ τοῦ Ἐτζε6ίτ
καί πώς έπιτέλους ,δέν Θόι σχισθεῖ τό «παραπέτασμα τοῦ να-

οῦ». τό NATO. οἱ ἀμερικανικές έπενδὺσεις κ. λπ, ἀν τή θέοη
του Ντεμιρέλ στήν ἐξουσία έπαιρνε 6 Ἐτζε6ίτ. Τήν ἅποψη αὐτή. ἄλλωστε, εἶχε ἀναπτύξει καταλεπτῶς στούς Ἀμερικανούς ό
Σύνδεσμος Τουρκων Βιομηχάνων, πού προσπάθηοε, καθυστερημένα ἐπίσης, νά ρι’ξει τό 6όιρος του ὑπέρ τοῦ Λαϊκοῦ K61111010;.
T6 πλέγμα τῶν ἀντιφάσεων αὐτῶν - 6 ἰ’διος ἄνθρωπος v0

ὑποστηρίζεται καί ἀπό 10 συνδικάτα, καί ἀπό τούς 6ιομήχανους, καί ἀπό τή Βόννη, καί ἀπό τούς Τοὺρκους ὀπαδούς τοῦ
Πόλε... - δέν πρέπει νά ἐκπλήσσει. ’Ὸταν τό ἀκραῖο ὅριο «νόμιμης προοδευτικότητας» στήν Τουρκία εἶναι τό Λαϊκό Κόμμα
(τό ΚΚ τελεῖ σέ 6αθια παρανομία), 6 πληθωρισμός ἐγγίζει τό
25 (ἢ τό χρόνο καί τόι ἀποθέματα σέ ξένο συνάλλαγμα, 713
έκατομμύρια δολλάρια, μόλις έπαρκοῦν γιά v0 ἐξυπηρετήσουν

ὑποχρεώσεις τριῶν μηνῶν, ὅταν, πέρα ἀπό τόν Ἐτζεόίτ, ὑπάρχει μόνο ό χρεοκοπημένος Ντεμιρέλ, 014916501590 τό θεόκρατικό 59560; τοῦ Ερμπακάν καί ἡ συμμορία τοῦ Τουρκές, εἰναι

φυσικό ὁ ἡγέτης τοῦ Λαϊκοῠ Κόμματος νά προόάλλει σάν
πρόσωπο ευρὺτερης ἀποδοχῆς. ”,Αλλωστε θα ἠταν κανείς έκτός
ἐποχῆς ἀν έγραφε πῶς οἱ 6ιομήχανοι λ.χ., ὑποστηρίζουν, παντοῦ καί πάντοτε, μόνο τὴ φασιστική ἤ καθυστερημένη Δεξιόι
καί πῶς δέν διαθέτουν τήν ἀναγκαία προσαρμοστικότητα, γιόι
να οτηρίξουν καί ἀλλες καταστάσεις, ὅταν δέν γίνεται διαφοοετικα.
Ἠ έπόμενη κίνηση

αὐτή συνεπάγεται οὐσιαστικές ὑποχωρήσεις καί παραχωρήσεις ἀπό έλλι1νικῆς καί έλληνοκυπριακῆς πλευρᾶς
M5 6001] 10 δεδομένα αὐτά, εἰναι εὕλογη ἡ ἀνησυχία τῆς 57.—
ληνικής κοινῆς γνωμης, πού ἔμαθε v0 παρακολουθεῖ τίς ἐξελίξεις οτήν Τουρκία σάν νά ἠταν έξελίξεις στό δικό της χῶρο.
”Αλλωστε. οἱ προγραμματικές δηλώσεις τοῦ Μπουλέντ Ἐτζε6ίτ πέντε μέρες πρίν ἀπό τήν καταψήφισή 100 ἐπι6ε6αίωσαν
οτούς E7.7.1]v5; πώς 600 καί ἄν 6 Ἐτζε6ίτ καί ὁ Ντεμιρέλ διαφορίζονται σέ ἀλλα, έπιμέρους θέματα ἡ ταύτιση στό Κυπριακό και οτο Αἰγαιακό, ὑπῆρξε- και παραμένει πλήρης. Στίς
ἴδιες αὐτές προγραμματικές δηλώσεις 6 ἀρχηγός τοῦ Λαϊκοῦ
Κόμματος δέν εἶχε ὁποιουσδήποτε ἐνδοιασμοὺς, προκειμένου
να διακηρὺξει πῶς ἡ κυ6έρνησή του 00 συνεχίσει «τίς ἐθνικές
πρωτο6ουλίες πού ἀρχισε τό 1974 σχετικά μέ τά δικαιώματα
τῆς Τουρκίας οτίς 007.0005; καί τούς αἰθέρες».. Καί οἱ πάντες
θυμοῦνται πώς ἐκτός ἀπό τίς <<πρωτο6ουλίες>> στὴ θάλασσα καί

τοὺς αἰθέρες (ἀποστολὴ τοῦ «Tom/1097.5» στό Αἰγαῐο. γιά τήν
«ἀνακαλυψη κοιτασμόιτων πετρελαίου», έκδοοη καί κυκλοφορία νέων γεωγραφικῶν χαρτῶν, ὅπου καθορίζονταν αὐθαίρετα
ἡ τουρκική κυριαρχία στήν· περιοχή, κλπ..) «πρωτο6ουλίες»
έκδηλώθηκαν καί στήν ξηρά, μέ 606 ἀπανωτές εία6ολές στήν
Κύπρο

Δέν θά μασταν δίκαιοι ἀν λέγαμε πώς τίς ἀνησυχίες αὐτές
τῆς έλληνικῆς κοινῆς γνώμης δέν συμμερίζεται ἡ κυ6έρνηση τῆς
«Νέας Δημοκρατίας». T6 ἀτύχημα εἰναι ὅτι οἱ κυ6ερνητικές
ἀνησυχίες εἰναι μιᾶς ἄλλης ποιότητας. Ἡ κυ6έρνηση λ.χ. ἀδυ-

νατεῖ νά πιστέψει ὅτι 6 τουρκικός έπεκτατισμός έχει 6αθιές ρίζες ὃτι ενθαρρύνεται, κάθε τόσο, ἀπό τοὺς ἐπιτελεῖς τοῦ ἀμερικανικοῠ Πενταγώνου, ὅτι 010 σχέδια τῶν ΗΠΑ για τή «σταθεροποιήση τῆς περιοχῆς» ἔχει ἤδη ἀποφασισθεῐ νά δοθεῖστήν Τουρκία ρόλος προέχων (p1 edominant). A7.7.0 τόσο ἀδυνατεῖ νά παραδεχθεῖ ότι στήν πολιτική κριτήριο γιά τήν
ἀοκηση πιέσεων δέν εἶναι πάντα ἡ «ἀδικούσα πλευρά», ἀλλά

5V0 όλόκληρο πλέγμα στρατηγικῶν καί οἰκονομικῶν συμφερόντων. ὅπου οἱ 6άσεις, οἱ «διευκολὺνσεις», τό «μῆκος τῶν
συνόρων» - ἰδιαίτερα ἀν γειτνιάζουν μέ τήν ΕΣΣΔ - τό ἀμυντικό δυναμικό, ἔχουν τόν πρῶτο λόγο. Κατόι τήν πρόσφατη
συναντησή του μέ τόν Κλάρκ Κλίφορντ, στό Λονδίνο, έπί
παραδείγματι, 6 κ. Καραμανλῆς, ἐνῶ διαφώνησε μέ τήν έκτίμηση τῶν ΗΠΑ ὅτι «σημειώθηκε πρόοδος στό Κυπριακό», δέν
θέλησε, ταυτόχρονα, v0 συναγάγει καί τά ἀναγκαῖα συμπεράσματα. Δέν θέλησε προπαντός, νά παραδεχθεῐ ὅτι ἡ διαφορά
δέν ἀναφέρονταν στό.. π.αρελθόν, ἀλλά στό μέλλον καί ὅτι
ἠταν μια ’έμμεση πίεση γιά ν’ ἀναγνωρίσει ἡ ἑλληνική κυ6έρνηση τήν «καλή 11900595010 11']; ’Ἀγκυρας στό Κυπριακό καίσυνεπῶς - v0 έπαναρχίσει ἡ ροή ὁπλισμοῦ πρός τήν Τουρκία,
μέ ὅλ 5; τίς ἀναπόδραστες ουνέπειες στό σημερινό συσχετισμό
δυνάμεων στό Αἰγαῖο.

Τῆν ὥρα που σύρονται οἱ γραμμές 0015;. δέν εἶναι γνωστό
ποια θα εἰναι ἡ έπόμενη κίνηση τοῦ προέδρου Κορουτοὺρκ καί,
εἰδικότερα. τῶν «πασόιδων» τοῡ Τουρκικοῦ Γενικοῡ ΙΞπιτελεί00. A77.0 τόσο δέν 5Ev01 γνωστό, ἄν θά ὑπάρξει οὐσιαστική
παρέμ6αση τῆς Οὐάσιγκτον. προκειμένου νά προωθηθεῐ ἡ
«συντα{1’] 200711011715910.59»(610601;~ συνταγή Σταίητ Ντηπὰρ-

τμεντ) γιά 5va σχῆμα Ἐτζε6ίτ--Ντεμιρέλ, Τό μόνο 656010 εἰναι
πῶς ὁ Κλαρκ K700109111. 6 71905691116;’50100910;.5101]10?;51 τίς
ἀποσκευές του για μιά νέα περιοδεία στήν Ἀθήνα, Ἀγκυρα
καί Λευκωσία. Οἱ Αμερικανοί, μᾶς 6ε6αιώνει 6 πρόεδρος τῆς
Κυπριακῆς Βουλῆς κ. Σπ. Κυπριανοῡ. κατεπείγονται νά «λὺ-

σουν» τό Κυπριακό... Βέ6αιο εἶναι ἀκόμα πώς μέ Ἐτζεόίτ ἤ
Ντεμιρέλ ἢ Ἐτζε6ίτ-Ντεμιρέλ. ἡ νέα διοίκηση K09159 ἐπιμένει .
4

Ὡστόοο, ἡ προοοχη, τή στιγμή αυτή, εἶναι φυσικό v0 στρέφεται στήν ’Ἀγκυρα καί στό v50 κυὸερνητικό σχῆμα που 00
θελήσουννά δώσουν οἱ μεγάλοι «νονοί». Καί, 6έ6αια, αὐταπάτες - ὅποιο καί ἀν θά εἶναι τό σχῆμα - δέν ἔχουν θέση. ’Όπως
δέν έχουν πιά ἀντίκρυσμα οἱ «εὐχές» νά διαπραγματευθεῐ μέ
τήν έλληνική, μιά ’έντιμη — καί ἀξιοπρεπή - έπίλυση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν διαφορῶν... 'O σημερινός συσχετιομός δυνάμεων
στήν τουρκική πολιτικη σκηνή τουλάχιστον γιά 1690,0110κλείει τή διαπραγμάτευση αὐτη Καίισως, ἀντί εὐχολογίου, εἶναι καλύτερη ἡ ἑτοιμότητα καί ἡ ἐπαγρὺπνηση. OE κίνδυνοι
δέν ἔπαυσαν, καί μετά τίς τουρκικές ἐκλογές νά εἶναι ἁπτοί.
Ἴσως, μάλιστα, καί νά πλήθυναν...
ΑΝΤΗΝΩΡ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ
Ὀ κ. Σταμάτης δίνει φέτος τῆ δυνατότητα σε’ 200 περίπου παιδια
πολιτικῶν προσφύγων νά ἐπισκεφθοῠν τήν πατρίδα τους. Ἴσως να
Θεώρεῑ ὅτι τακτοποιεῐ τό πρόθλημα. ”Ομως 1‘] διατύπωση ασυγκέντρωση προϋποθέσεων», κρύθει καλα τῆν πάγια κυΒερνητικῆ αποψη
- διαθαζε άποψη τῆς ΓΔΕΑ - πού έννοεῑ νά χωρίζει σέ κατηγορίες i
τούς πολιτικούς πρόσφυγες, θαζει, φραγμοὺς καί ἐμποδίζει τῆν
ὁριστικὴ λύση τοῦ αίτῆματος για τῆν ἑπανασύνδεση μέ τῆν ὲλληνικῆ
ζωῆ χιλιάδων έκπατρισμένων.
Elva) γνωστό πώς σημαντικό μέρος τῶν πολιτικῶν προσφύγων
ἔχουν πια ένσωματωθεῑ στῆ ζωη τῶν σοσιαλιστικῶν χωρῶν — φαινόμενο πού Ιοχύει για χιλιάδες Ἕλληνες πού για διαφόρους λόγους
ἔχουν ἑκπατριστεῑ ῆ μεταναστεύοει. υΟμως oi πολιτικοί πρόσφυγες
τοῦ ὲμφύλιου διαφέρουν ἀπό τούς άλλους ἑκιτατρισμένους στό ότι
ὁχι μόνο δέν ἔχουν ποτέ τύχει καμιᾱς μέριμνας ἀπό τό ὲπίσημο κρατος, ἀλλα έπιπλέον θρίσκουν ἐμπόδια καί ἀπαγορεύσεις ἀν Θα ἢθελαν να ἐπανεγκατασταθούν ῆ νά μπορέσουν να ὲπισκεφθοῡν έοτω
καί π ρ o σ ω ρ I ν ά τη χώρα τους. Φυσικὰ ἰσχύει 1'] ψυχροπολεμικῆ νοοτροπία πού Θέλει νά ὀνομάζει τόν ἑμφύλιο σαν «ανθολληνικῆ άνταρσία».
Ἀπό μέρους τῶν Λ.Δ. ὑπῆρξαν σέ μια πρώτη φαση - ὅταν πρωτοτέθηκε τό ζῆτημα - ὡρισμένα προθλῆματα ὁπως ῆ πληρωμῆ τῆς
σύνταξης στῆν Ἐλλάδα κ.ά. “Ομως αὐτα ἔχουν πια ξεπεραστεῐ.
Για παράδειγμα, ῆ Λ.Δ. τῆς Βουλγαρίας - ὅπου ζοῡν σῆμερα
περίπου 5.500 πρόότρυγες μέ τά παιδιά τους - παρέχει, καί ἀπό τῆν
πρώτη στιγμῆ, κάθε διευκόλυνση σΓούς ἔλληνες πρόσφυγες για τῆν
ε’πανοδό τους στῆν Ἐλλάδα. Μέ πρόθλεψη τοῦ διατάγματος τοῦ
Κρατικοῦ Συμθουλίου τῆς 1/9/1975 πληρώνεται στό ἀκέραιο η σύνταξη στῆν Ἐλλάδα σε’ δολλαρια, δίνεται ἔκτακτο θοῆθημα για τα ἕξοδα έπανεγκατάοτασης καί παρέχεται η δυνατότητα μεταφορᾶς
τοῦ νοικοκυριοῡ τους δωρεάν καί μέ καθε φορολογικῆ ἀπαλλαγή.
Ἀκόμα, δέν ἐθεσε ποτέ ζήτημα για ὺποχρεώσεις ὅσων σπούδασον
ἡ εἰδικεύτηκαν στά πανεπιστῆμια τῆς χώρας. ‘H στάση αὐτῆ τῆς
Λ.Δ. τῆς Βουλγαρίας χαρακτηρίζεται ἀπό ὰπλοχερια καί φιλικά αι’σθῆματα για τούς πολιτικούς πρόσφυγες.
Ποιά εἶναι ὅμως η στάση τῆς έλληνικῆς κυθέρνησης για τούς ξεριζωμένους πρόσφυγες,· Πῶς ὰλλιῶς να τῆ χαρακτηρίσουμε, παρα
στενόκαρδη καί μισαλλόδοξη,- Καί φυσικα ἐξυπηρετικῆ μιᾱς άντιδραστικῆς πολιτικῆς πού ἔχει τίς ρίζες της καπου 30 χρόνια πίσω.

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
Ἴσως να μην εἶναι ἀπόλυτα σαφής η σχέση τῆς πρόσφατης
απεργίας πείνας τοῦ ναυτικοῦ Π. Λιθερέτου μέ τῆν ὺπόθεση τῆς

σύλληψης καί τοῦ Βασανισμοῡ 14 ἑλληνων ναυτικῶν τοῦ Aiolian
Wind ἀπό τη θραζιλιανη άοτυνομία τόν περασμένο Γεναρη, ἐπειδη
τόλμησαν νά διεκδικήσουν μερικά στοιχειώδη δικαιώματα τους,
κυρίως για τήν (ἀπαράδεκτης ποιότητας) διατροφη καί τα (ἀνύπαρκτα) μέτρα ἀσφαλείας στό πλοῑο. Ἕτσι r'] ἱστορία δέν τελειώνει
μέ τα γεγονότα τοὺ P10 ἀλλα συνεχίζεται ὅλους τούς ὲπόμενους
μῆνες οτόν Πειραια; Τό πρωτοθαθμιο πειθαρχικό αθωῶνει τούς ’14
ναυτικούς πού κατηγοροῦνται για στάση, ἀλλά μια ἓνοταση τοῦ
ὺπουργοῠ E.N. K. Παπαδόγκωνα ὁδηγεῖ στό δευτεροθαθμιο, ὅπου
oi μισοῖ καταδικάζονται μέ δίχρονη στέρηση ναυτικοῦ φυλλαδίου.
‘O n. Λιθερέτος καταδικάζεται σαν ὑπεύθυνος τῶν γεγονότων

αὐτῶν σέ δίχρονη φυλάκιση.

”Av Kai η ὑπόθεοη τοῦ Aiolian Wind, μαζί μέ ὅσα ἀκολούθησον,
δέν ἔχει ἀφήσει καθόλου ἀδιαφορο τό αύνολο τῶν ναυτεργατῶν,
χρειαζεται ευρὺτερη συμπαρασταση.
ΙΞΚΛΕΙΣΙΞ Kl AYTO!
'H ύπόθεση τῶν παρακολουθῆσεων τῶν τηλεφῶνων στῆν 75110
ἔκλεισε μέ μια λιγόμηνη καταδίκη ἑνός ΚΥΠατζῆ (ἐπί χούντας) λοχαγοῦ, τοὺ Θ. Τζὲλη (σῆμερα ταγματαρχη), ἑνός 5v ε’νεργεία ύπαλληλου τοῦ OTE (Xp. Κατσιμπούλας) κι ἑνός συνταξιούχου (Ἔμμ. Κου-

σκουνας). Στόν καθένα ἐπιθλῆθηκε ἀπό τό Τριμελές [77011115751061κεῐο Ἀθηνῶν Ί5μηνη φυλακιση - Kai τό μόνο πού ἀπό δῶ καί πέρα
μπορεῑ να γίνει εἶναι μια ὲνδεχόμενη μείωση τῆς ποινῆς τους στό
ῘΕφετεῖο. Οὔτε γάτα ούτι ζημια δηλσδῆ...
Καί φυσικα - ὅπως λέγαμε o’ ἕνα ἐκτεταμένο ρεπορταζ στί( 11/6 —
τό πρόθλημα δέν 6ρίσκονταν 0’ αὐτῆ τη συγκεκριμένη δίκη. ἀλλα
στῆ «μορφή» πού ἀπό τῆν ἀρχῆ πῆρε ι“1 ύπόθεση καί στα πλαίσια
πού περιορίστηκε - πλαίσια, κυριολεκτικα κωμικα.· για 5 v a μόνο
κτίριο τού OTE Kai γιά μ i α μόνο μικρῆ περίοδοί... Κι ὅμως παρακολουθήσεις γίνοταν 0’ 6 λ ό κ λ η ρ η τῆ χώρα - κι ὺπαρχουν τεραστιες εὐθύνες τῶν διαφόρων χουντικῶν κυθερνῆσεων, τῆς ἀμαρτωλῆς ΚΥΠ, καποιων «μεγάλων» τοὺ OTE. Kai δέν ι’]ταν τόσο απλα
τα πράγματα - ε’μπλεκαν «ε’Θνικα μυστικα» μέ ἐκδιασμούς καί μιγαλοκομπίνες κ.λπ.

Στό σκοταδι, λοιπόν, O A A αυτα,· El'vai δυνατό να μην ἐνδιαφερΘεῑ, ἔστω καί Σ Η Μ Ε Ρ Α , κανένας γι’ αύτῆ τῆν τρομακτικῆ ι’στσρία
τῶν παρακολουθῆσεων, πού καποιες κπροεκτασεις» ἔχει μέχρι τίς

μερες μαςῑ
ΥΠΟΘΙΞΣΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ
Ἕναν ἀκριθῶς χρόνο πρίν ὁ Γιαννης Φατσης ἀποκαλυπτε στό
«ANTI» (τ. 46129-5-76) ότι σε’ σῆμα τῆς 95ης Στρατιωτικῆς Διοικῆσεως
πρός τό 289 Ταγμα Ἑλληνικῆς Χωροφυλακῆς, ἀναφέρεται ὅτι 6 N1κηφόρος Μανδηλαρας «ἀναγνωρισθείς έθληθη ὑπό περι-Πώλου».
Τῶρα, στό «ΒΗΜΛ» καί μέ ἀλλα στοιχεῖα (σῆματα, αναφορές κ.λπ.)
απόδειξε πεντακαθαρα τῆ δολοφονία τοῦ αξέχαστου ἀγωνιστῆ. Ἠ
δικαιοσύνη ἔχει τό λόγο.
Ἀλλα ῆδη ὺπαρχει ἕνα τεραστιο θέμα.· πού 6ρίσκοταν όλο αύτό
τόν καιρό τά στοιχεῖα ταύτας Σέ ποιῶν ἀξιωματικῶν συρταρια,Ποισί - πέρα ἀπό αύτα - εἶχαν στα χέρια τους Δ Y O ακόμρι φακέλους (ἕναν τοῦ Λιμενικσῡ κι ἓναν τῆς ΚΥΠ) μέ στοιχεῖα τῆς ὑπόθεσης,· Καί πῶς εἶναι δυνατό Eva; ἀξιωματικός τού Λ.Σ. (ό τότε πλω-

ΤάΡΧΙῚ( ΜΠΙρλΙρὰΚης) να γνωρίζει τό χαφιέ πού «κάρφωσε» τό ταξίδι 101') Μανδηλαρα Kai να μην ἀποκαλύπτει τ’ ὄνομα του ζητῶντας... «ἐντολῆ τῶν ἀνωτέρων 100»; Kai Π O / O I

εἶναι αύτοί «σι’

ἀνώτεροι» πού δέν δι’νουν τῆν έντολῆ - τουλαχιστον ε’δῶ κι ἕνα
χρόνο πού πρωτοδημοσιεύτηκε τό Θέμα,· Αύτός ὸ «φάκελος Μανδηλαρα» κρύθει πολλα. Καί δέν πρέπει να μείνει τίποτα οτό σκοταὸι...

. ’ΛκεαΛει-ιετ το τι, “’
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ςΗ «Οὐασιγκτον Πόστ»
για τίς ἀποκαλύψεις

τοῦ Αἵητζη στό << ANTI»
Στήν «Οὐάσιγκτον Πόστ»
τῆς Δευτέρας, 13/6, δημοσιεύεται τό πιό κάτω ρεπορτάζ γιά
τίς

ἀποκαλύψεις

τοῦ

Φίλιπ

Αἴητζη στό «ANTI» καί τόν
ἀντίκτυπο στήν πολιτική ζωή.
Τό ρεπορτάζ ἀναὸημοσιεύεται
κρατώντας ἀκριόῶς τό ὕφος
καί τίς ὁιατυπώσεις τοῦ πρωτότυπου.

Ἡ δημοσίευση ἀπό τόν πρώην πραχταρα τῆς CIA Φίλιπ Αἴητζη ἑνός ἀρθραυ για τήν παρουσία τῆς CIA στήν
Ἑλλάδα ἔφερε σέ πολύ δύσκολη θέοη
καί σύμφωνα μέ πληροφορίες ἐξόργισε

τήν έλληνική κυ6έρνηση.
Τό ἀρθρο δημοσιεύτηκε τό Σά66ατο
στό
κεντροαριστερό
δεκαπενθήμερο
περιοδικό «ANTI» καί κατονομαζει 64
Ἀμερικανούς για τούς ὁποίους ἰσχυρίζεται ὅτι ὑπηρετοῦν σήμερα σαν ὑπαλληλοι τῆς CIA στήν Ἀθήνα. Ἀναφέρανται ἀκόμα τά ὀνόματα ἀλλων 175 Ἀμερικανῶν πού σύμφωνα μέ τό δημοσίευμα
ὑπηρέτησαν παλαιότερα στήν Ἑλλάδα.
“Ο Αἴητζη καλεῖ τούς Ἕλληνες νά ἀγωνισ-τοῦν για τό διώξιμο τῶν Ἀμερικανῶν
ἀπό τή χώρα τους.
Τό ἀρθρο έγινε ἀφορμή διαμάχης
ἀναμεσα στα πολιτικά κόμματα, τῆς ἀριστερᾶς ὅσα καί τῆς δεξιᾶς.
Για τή συντηρητική κυ6έρνηση τοῦ
Κῶν. Καραμανλῆ, πού τώρα ἐργάζεται
για τή 6ελτίωση τῶν σχέσεων τῆς Ἑλλάδας μέ τίς ΗΠΑ, τό δημοσίευμα ἧρθε σέ
μια πολύ λεπτή περίοδο.
Ἱ-1 εὑφορία τῶν Ἑλλήνων πού ακολοὺθησε τήν ἐκλογή τοῦ προέδρου Κάρτερ διαλύθηκε καθώς ἡ Οὑασιγκτον ἀπέτυχε νά δικαιώσει τίς ἐλληνικές προσδοκίες για τή λύση τῶν προὸλημάτων τῆς
Ἑλλαδας μέ τήν Τουρκία.
Μέ τό αντιαμερικανικό αἴσθημά νά σιγοκαίει, ἡ κυ6έρνηση προσπαθησε να
σταματήσει τήν κυκλοφορία τοῦ τεύχους
τοῦ «ANTI» μέ τό τριαντασέλιδο ἀφιέρωμα- στή CIA προσφέροντας - σύμφωνα μέ τα λεγόμενα ἀνώτεραυ στέλεχαυς τῆς σὺνταξης - πλήρη οἰκονομική
αποζημίωση. Ἐπίσημα ὁ κυ6έρνητικός
6

ἐκπρόσωπος ἀρνήθηκε νά προ6εῖ σέ
όπαιοδήποτε σχόλια.

τή συλλογική ἀπέλαση >τῶν 64 Ἀμερικανων.

Ὕστερα ἀπό δια6ουλεύσεις μέ τήν κυ-

«“Ο ἰ’διος ό πρόεδρος Καρτερ διακή-

6έρνηση αἱ έλληνες ἐκδότες ἤ έθαψαν τίς
ἀποκαλύψεις για τή CIA. μέ ἐξαίρεση
τήν «ΑΥΓΗ» - καθημερινή ἐφημερίδα
ὑπέρ τοῦ εὑρωκομμουνισμοῦ - ἤ τίς 6όλεψαν σέ ἐσωτερικές σελίδες σαν να
ἐπρόκειτο για ἕνα μικρό συνηθισμένο εἰδησεογραφικό θέμα.

ρυξε πῶς δέν θά ἐπιτραπεῖ πιά στή CIA
να διεξαγέι συγκαλυμμιῗνι-’ς ἐπιχειρήσεις
για τήν (ινατροπή ξένων κιιῧι-ρνήσειιιν>>,
δήλωσι· ἡ ὅουλέιιτής τῆς ἀντιπολίτευσης
Βιργινία Τσουδέροῦ, «Καί μ’ ένα τέταια
πολυάριθμο προσιι)πικ(’) στήν Ἀθήνα τί
ἀλλο στ’ ἀλήθεια θα μποροῦσε να κάνει
ἡ CIA — λα6αίνοντάς μάλιστα ὑπ’ ὅψη
πώς οἱ δικές μας ὑπηρεοιές συνεργάζον-

”Ag ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὁ Ρίτσαρντ
Γαυέλτς, τότε σταθμαρχης τῆς CIA στῆν
Ἀθήνα, δολοφονήθηκε τό Δεκέμ6ρη τοῦ
’75 ἔξω ἀπό τό σπίτι του ὕστερα ἀπό τή
δημοσίευση στόν έλληνικό τὺπο τοῦ ὀνόματος καί τῆς διεὺθυνσής του.
Παρ’ ὅλα αὑτά, τό τεῦχος τοῦ «ANTI»
μέ τό ἀφιέρωμα στῆ CIA έγινε κυριολεκτικα ἀναρπαστο καί σύμφωνα μέ τό
δελτίο κυκλοφορίας οἱ πωλήσεις ὑπῆρξαν ἀνευ προηγουμένου ψηλές.
Σ“ ἓνα λαϊκό καφενεῖο σχεδόν ὅλοι αί
πελατες κρατοῦσαν ἀπό ἐ’να ἀντίτυπα μέ
τό ἐντυπωσιακό ἐξώφυλλα πού περιλαμ6ανε τῆ φωταγραφία τοῦ Αἴητζη καί μέ
λευκά γράμματα σέ μαῦρα φόντα τόν· τίτλσ «αὐτοί αἱ 64 εἶναι πραχταρες τῆς
CIA».

Οἱ ἐπιπτώσεις μπορεῖ να εἶναι 006a—
ρές για τήν κυ6έρνηση τοῦ Καραμανλῆ.
Βουλευτές τῆς ἀντιπολίτευσης συζητοῦν
ἤδη τό ἐνδεχόμενα νά ζητήσουν ἀπό τῆ
Βουλή να διερευνήσει τήν ὑπόθεση καί

OI ANΗΣΥ-ΧΟΥΝΤΕΣ. . .

ται στενα μαζί της - ἀπό τοῦ να ἐπεμ-

6αίνει στίς ἐσωτερικές μας ὑπαθέσεις;
Θα πρέπει σι’γαυρα να ζητήσουμε να μάς

ξεκαθαρίσουν τί κανει ὅλος αὑτός ὁ κόσμος έδῶ καί στή συνέχεια να κινηθοῦμε
για τήν απέλαση μερικῶν... “Οποιαδήποτε κυ6έρνηση πού σέ6εται τόν ἑαυτό
της, εἴτε τοῦ Καριιμανλῆ εἴτε τοῦ Καρτερ, πρέπει νά ἀπαγορεύσει αὑτοῦ τοῦ

εἴδους τήν ξεπερασμένη πολιτική τῶν
ἐπεμ6ασεων στίς ὑποθέσεις ι’-νός ανεξαρτηταυ κράτους».

«Δέν μοῦ αρέσιῑι αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ
ἀνευ(-)υνότητα>>, δήλωοέ ’ένιι συντηρητικό

μέλος τῆς «Νέας Δημοκρατίας», τοῦ
κόμματος τοί1 κ. Καράμανλῆ. ἀναφερόμενα στό άρθρο τοῦ Αἴητζη, «Εἶναι
ἀνοικτὴ πρόσκληση για δολοφονία...
ἀλλα κυριολεκτικα ἐξεπλάγην ἀπό τόν
ἀριθμό τῶν μελῶν τῆς CIA στὴν Ἀθήνα.
Εἶναι αραγε ι’-ν γνώσει τοῦ δικοῦ μας
ὑπουργείου τῶν Ἐξιιιτι-’ρικιῖιν»;
.
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Παλι οἰ ανησυ-χοῠντες μαζούουν [ιι-ιο-
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γραφὲς για ἀμνηστία τῶν ίὲλαχιστων
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καταδικασμένων χουντικῶν - καθαρά

’
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Πρόγματα τοὺτη τή φορά. Πόλι ἡ κυ6έρνηση γνωρίζει καί Παρακαλουθεῖ
«ἀπό κοντα» τήν κατόσταση. Ἀλλά Ποιοί

«κινοῦν» αὺτή τήν ὺπόθεση; Τό δνομα
τοῦ καθηγητῆ Ν. Δεθλέτογλου («Mau-

ρἰκιου»;) ἀκοὺστηκε - καί γραφτηκε Πάλι. Καί τό κείμενα κατι θυμῖζουν
’0 καθῃγηιής N. Δεὸέτογλου... ἐξώφυλλο στό
τελευταῖα τεῦχος τοῦ «Time in Greece» (κεντρικά γραφεῖα· Ἄστρος Κυνουρίας, Γεωργίου
Σακελλαρίου 4, 2111522233) πού ἑκὸίὸει ἡ «RA.
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H ΜΛΔΣ ΜΠΡΒΣ HA ΚΡΙΣΙΜΔ HPDBAHMA‘IA’THE
l‘BUSINESS INTERNATIONAL-1:“

«ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Ἀντί» στό

τελευταῖα του τεῦχος δημοσιεύει
’ένα σαδαρό καί ἀποκαλυπτικό
στοιχεῖα. Πρόκειται για τόν
καταλσγο τῶν στελεχῶν τῆς CIA
στήν Ἑλλάδα. πού συνοδεύεται
ἀπό μια άνάλυση τοῦ τρόπου διαρθρωσης τῶν
αμερικανικων
ὑπηρεσιῶν πληροφοριῶν στή
χώρα μας. Τό ἐντυπωσιακό αὐτό
στοιχεῖα, πού άπό καμμια πλευρά
δέν αποτολμήθηκε νά ἀμφισ6ητηθεῖ, συνάντησε μιάν ἐξίσου
περίεργη κι ἐντυπωσιακή ἀντιμετώπιση. Πού φανερώνει πολλα
πράγματα ἄξια να σχολιαστοὺν.
Πρῶτα καί κύρια τό δημοσίευμα ἔρχεται σέ μιά στιγμή ἐξαιρετικα κρίσιμη. Στήν πολιτική
ζωή τῆς χώρας ἐπισημαίνονται
ἐξακολουθητικά
συμπτώματα
ἀποσταθεροποίησης καί ἄλλων
μεθοδεύσεων, πού δείχνουν ὅτι
ὅλοι oi μηχανισμοί ὑπονόμευσης
κι ἐξάρτησης δροῦν συντονισμένα.
Πολλές φαρές δημοσιαγραφικά
ἐχουν ἐπισημανθεῖ κρούσματα
πού φανερώνουν τήν καθαδηγοὺμενη τακτική πρόκλησης ἐντασεων καί σύγχυσης στήν πολιτική
ζωή μας στά τρία χρόνια τῆς
μεταπολίτευσης. Κι ἔχουν πολκ
τικα καταγγελθεῖ οἱ διεθνεῖς δυνάμεις τοῦ ἀμερικάνικου ἰμπεριαλισμοῦ, πού θέλαυν να ἔχουν
κάτω ἀπό τόν ἐλεγχό τους ὃλες
τίς λειτουργίες καί τ’ίς ἐξελίξεις
ταῦ δημόσιου 6ίου μας.
Οἱ
δραστηριότητες
αὐτές
προϋποθέτουν αὐξημένη στελέχωοη, διαρκῆ σύνδεση μέ κέντρα
τῆς κυ6ερνητικῆς καί κρατικῆς

μηχανῆς, διά6ρωση καί παγίδευση πολλῶν αλλων κρίσιμων τομέων τῆς ἐθνικής καί κοινωνικῆς

ζωῆς. κρησιμοποίηοη προηγμένων τεχνικῶν μεθόδων, ἐξεύρεση
πλήθους πηγῶν καί συνεργατῶν,
πρόσὸαση κι ἐπαφή μέ ὅλες τίς
ἐπίκαιρες καταστάσεις καί τά
ἐπίκεντρα πρόσωπα.

«CH κυ6έρνηση
ἐπι6αλλει τή σιωπή»

τόν Ἀμίν να θεωρήσουν στόχο

Ἡ «Σοσιαλιστική Πορεία» στό τεῦχος, ὑπ’ (ὶριθμ. 96 (I824/6/77) παρουσίασε τήν ὑπόθεση τῆς ἀποκάλυψης τῶν πρακτόρων τῆς CIA (καί τῆς κυ6ερνητικῆς κάλυψης) ’μέ πριιιτοοέλιὸο
4στηλο σημείωμα, πού - πιστεύουμε - παρουσιάζει εὐρύτερα {-1101αφέρον. IT αὐτό τό ἀναὸημοσιεύουμε; Τι’τλος τοῦ σημειώματος
ἧταν.Ι «ἡ κυ6έρνηση έπιὸάλλει τή σιωπή» καί ὑπέρτιτλος «οἱ ἀποκαλύψεις γιά τούς πράκτορες τῆς CIA στήν rEMcZOa»:

τοῦ διεθνοῦς ίμπεριαλισμαῦ,
’ἡ

Μ’ αὑτό τόν τρόπο. γεγονότα
καί στοιχεῖα πού ’έχουν 006000-

τατη ἐπίδραση στό παρόν καί τήν
δραση, ἡ ὀργανωτική ,καί πολιτική ὑποδαμή της, οἱ ἐναλλασσόμενες καί παράλληλες ἐκδηλώσεις
της, δέν ἐρευνῶνται σταθερά κι
ἐπίμανα.

·

Τό δημοσίευμα τοῦ «ANTI»
προσφέρει πρός τήν κατεύθυνση
αὐτή σημαντική ὑπηρεσία.
ΔὉ κατάλογος τῶν ὀργανικῶν
ὑπαλλήλων τῆς CIA στήν Ἑλλάδα δείχνει μέ τό μεγάλα ἀριθμό
του τό αὑξημένο ἓνδιαφέρον τῆς
ὑπηρεσίας για τίς ἐξελίξεις ἐδῶ.
Ἐπίσης, μέ τίς εἰδικεύσεις καί τίς
σπουδές αὑτῶν τῶν στελεχῶν, ὁ
κατάλογος δείχνει καί τούς
προσανατολισμούς τῆς δρασης
τους σχετικά μέ τό διεθνές πλαίσιό μας. Αὑτα τά πρόσωπα, μια
πρόχειρη ἐξέταση θά τά 6ρεῖ ἐνσώματωμένα οτήν κοινωνική, οἰκονομική, πολιτική καί κυρίωςΙ
κασμική ζωή τῶν «ὑψηλῶν»
στρωμάτων τῆς πρωτεύουσας. Θα
τά ἐπισημάνει ἀκόμα καί στό
στενό περιῧάλλον πολιτικῶν καί
δημοσιαγραφικῶν παραγόντων.
Θα τά συναντήσει α’ ὅλους τούς

χώρους ὅπου αἱ πληροφορίες καί
σί ἀποφάσεις για τά ἐθνικα συμφέροντα κυκλοφοροῦν ἀδέσποτες.
‘k

Θά περίμενι. λοιπόν. κανένας
πώς ἡ ἀποκαλυψή τους ἔπρεπε να
προκαλέσει σάλα. Οἱ κυ6ερνητικές ἀνακοινώσεις, οἱ Θέσεις τῶν

κομμάτων, οἱ δημοσιαγραφικές
ἐρευνες, ἀκόμα καί ἡ είσαγγελική
παρέμ6αση ἦταν αναγκαῖες κι
αναμενόμενες. Ἀντί γι” αὑτά,
ὅμως, παρατηρεῖται μια συντονιομένη τακτική σιωπῆς, Ἡ διερεύνηση αὑτῆς τῆς τακτικῆς ἀποκα-

λύπτει

φοόερά

ἐνδιαφέροντα

στοιχεῖα.

Πρῶτά καί κύρια. μέ τήν ἐκτύπωση τοῦ περιοδικοῦ καί μιά
μέρα πρίν διατεθεῖ ἀπό τό πρακτορεῖο, ἡ κυ6έρνηση μέ ἐνδιάμεσο πρόσωπα ἐπιχείρησε να
σταματήσει τήν κυκλαφορία του.
Ἔγιναν ακόμη καί προτάσεις καλυψης τῶν ἐξόδων ἐκτύπωσης.
Δύο τουλάχιστον ὑπουργοί ἦσαν
πίσω ἀπ’ αὑτό τό διάδημα. Στή
συνέχεια κι ὅταν τό περιοδικό
κυκλοφόρησε, οἱ κυ6ερνητικές
παρεμὸασεις
’κατευθὺνθηκαν
πρός ὃλες τίς ἐφημερίδες για τόν
περιορισμό τῆς δημασιότητας τῶν
ἀποκαλύψεων.
Οἱ παρεμ6ασεις ἀπέδωσαν κι
ἐτσι σ’ ὅλα τά φύλλα, κυ6ερνητικα καί μή, κομματικα καί μή, ἡ
εἴδηση θαφτηκε, ἀποδυναμώθηκε, άκρωτηριάστηκε. Οἱ ίδιες παρεμ6ασεις στράφηκαν καί πρός
τά πολιτικά σχήματα, μέ τό αὑτό
ἀποτέλεσμα. Κυ6ερνητικοί ἐκπρόσωποι καί αρχηγοί κομμάτων
συμπεριφέρθηκαν. σέ σχέση μέ τό
θέμα, σάν αὑτό να συμ6αίνει κα-

παυ αλλαῦ.

ἡ
Ἡ συστηματική καί ὑπεύθυνη
ἔρευνα τῶν παραπανω θεμάτων,
πού θα ὁδηγεῖ στίς συγκεκριμένες
ἀποκαλύψεις καί θα τεκμηριώνει
τίς δημασιογραφικές καί πολιτικές καταγγελίες, εἶναι μιά ἀπό τίς
πιό οὑσιαστικές πολιτικές λει-’
τουργίες αὐτή τή στιγμή. Πρῶτον,
γιατί μονάχα έτσι θα ἀποδιοργανωθεῐ τό πλέγμα τῶν διακλαδώσεωνπῶν ὑπονομευτικῶν μηχανισμῶν. Καί δεύτερα, γιατί μ’ αὐτό
τόν τρὸπο θα ἀποτραπεῖ ἡ μυθο-

προαπτική τῆς χώρας μας, δέν

αξιοποιοῡνται. 'I-I πληροφόρηση,
αμεσα καί κυρίως έμμεσα καθαδηγαύμενη, τά ἀγνοεῖ. Τα κόμματα ἠθελημένα τά αποσιωποῦν.
Ἡ σταση αὐτή δέν εἶναι μοναχα περίεργη. Εἶναι ἐπικίνδυνα
ἀπαραδεκτη. Μέ τόν τρύπα αὑτό
οἱ πράκτορες συνεχίζουν τήν
ἀδιαταρακτη
περιφορά
τους
στοὺς ἐλληνικούς χώρους, άπλώνοντας τό ὑπονομευτικό τους
πλέγμα. Ἀποκτοῦν τήν ψυχολογία πώς έχουν συνένοχαυς τούς
φορεῖς καί τούς ἐκπροσώπαυς τῆς
πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου. Νομιμοποιαῦνται στήν πραξη ἀνοιχτά.

Συνειδητοποιοὺν τήν ἀτολμία
τῶν ἡγεσιῶν τοῦ τόπου να αντιστρατευτεῖ στα σχέδια τους. Μέ

αὐτα τά πλεονεκτήματα μεγιστοπαιαῦν τήν ἀποτελέσματικόῑητά
τους.
Τήν ἴδια ῶρα 6ρισκόμαστε
στήν πιό κρίσιμη

καμπή

προ-

ασπισης τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων σέ διεθνές ἐπίπεδα. Τό Κυπριακό, τό Αίγαῖο. ἡ ΕΟΚ, εἶναι
ἀνοιχτό πεδία ἀνταγωνισμοῡ, μέ
ἀ6έ6αιες ἐπιπτώσεις για τά πραγματικά συμφέροντα τοῦ λαοῦ
μας. Ταυτόχρονα. στούς αμεσα
γειτονικούς μας χώρους. ἡ ὑποναμευτική δραση τῶν ξένων ὑπηρεσιῶν 6ρίσκεται σέ ἐγκληματική
ἐξαρση. Ὁ Ἰταλός πρωθυπουργός καταγγέλλει πώς τα τελευταῖα κρούσματα στήν ἰταλική πολιτική ζωή καθοδηγοῦνται ἀπ’
ἐξω.
Καί στήν Τουρκία, πρίν καί
μετα τίς ἐκλογές, ὅλοι οῖ διεθνεῑς
παρατηρητές 6ρέθηκαν μπροατά
σέ κραυγαλέα δεδομένα ἀνάμιξης
τῶν ὑπονομευτικῶν κι ἀνατρεπτικῶν κέντρων. Μοναχα. λοιπόν. ἐδῶ στήν Ἐλλάδα παριστανουν πώς δέν 6λέπαυν, κι ὅταν
6λέπουν δέν θέλουν νά μιλήαουν,
οἱ ἐπίσημοι καί οἱ ὑπεύθυνοι τῶν
πολιτικῶν σχημάτων. Πέρα ἀπό
τίς κραυγαλέες καταγγελίες, όταν
συγκεκριμένα δεδομένα προκύ-

πτουν, ὅλοι ἀποφεύγουν συστηματικα νά τοπαθετηθοῦν (1111‘ναντί τους. Τότε τό αγωνιατικό

ποίηση αὑτῶν τῶν μηχανισμῶν

ατήν κοινή ψυχσλογία καί λογικη.
Ἡ ἔρευνα, ὅμως, αὐτή λείπει.
Περιστασιακά κι ἀποσπάσματικά, ὅταν ἔρχονται στή δημοσιότητα σοόαρά γεγονότα, ἐπαναλαμ6άνεται ὁ ἀφορισμός γιά τήν
ὑπουλη δραση τῶν ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Αὐτή ὅμως ἡ

Περισσότερο ἀνεξιήγητη, 61E6αια, ή τέτοια αντίδραση τῶν
ἀριστερῶν κομμάτων. Κι ἀκόμα.
ἐκείνων τῶν αρχηγῶν. πού δέν
ἐχασαν τήν εὐκαιρία, ἀκόμα καί

πολιτικό χρέος ὑποχωρεῖ μπρο-

στα στίς κοσμικές α6ρότητες καί
ἡ συναίσθηοη τῆς ἐθνικής εὐθύνης παραχωρεῖ τή θέοη της στούς
προοωπικούς χειρισμούς καί στίς
παρασκηνιακές συμφωνίες τῶν
Νίξον καί Τόμ Him-1;: τά «συνεταιρὰκια». Πολλά κοινά - καί ,πρῶτα ἀπ’
ὅλα ἡ ...(ΪΙΑΞ

ἡγεσιῶν.
Ν.Α.Κ. »
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Η ΤΟΥΡΚΙΑ - ΧΑΟΣ
ἀλλα σέ παιό 6αθμό;
Τοῦ ΝτέιΒιντ Τόνγκ

Τώρα πάλι ἄλλη μιά κυὸερνητική κρίση στήν Τουρκία. Θά σχηματίσει κυ6έρνηση συνασπισμοῦ ὁ Ντεμιρέλ,· ’Ἡ μήπως ὁ Ἐτσεόίτ
θά ἔχει μιά ἀκόμα εὐκαιρία,· Αὐτή ἡ κρίση εἶναι πάντως μιά ἀπειλή
γιά τήν κοινοόουλευτική δημοκρατία στήν Τουρκία. Ἀλλά παρ’
ὅλες τίς ὑπσνομεύσεις αὐτῆς τῆς ὁημοκρατίας ἐπί Ντεμιρέλ, κάποιος πλουραλισμός μένει ἀκόμα. Ἀλλά γιά 11600; Ὁ Ντέιὸιντ
Τόνγκ, πού ὅρέθηκε στήν Τουρκία για ὁυό μῆνες - σ’ ὅλη τή ὁιάρκεια τῆς προεκλογικῆς περιόὸου - περιγράφει, στό ἄρθρα πού
ἀκολουθεῖ, μερικές πλευρές τῶν προόλημάτων.

Βρισκόμουν στήν Κωνσταντινούπολη,

’πανω οτὴ γέφυρα τοῦ Γαλατα, όταν δια6ασα για πρώτη φορά. τόν Ἀπρίλη τοῦ

1907. τα νέα για τό πραξικόπημα στὴν
Ἑλλάδα. Εἷχα συμπληρώσει ήδη ἕνα έξῑ
αμηνο παραμονῆς στήν Τουρκία καί η
Ἐλλάδα εἶχε αρχίσει να μοῦ φαίνεται
1ιιια μακρινή καί σχεδόν μυθικὴ χωρας
Moi) ’έκανε ἐντὺπωση τό γεγονός ὅτι οι
Τοῦρκοι δέν μιλοῡσαν καί πολύ για τα
γείτονα καί σύμμαχα τους στό NATO.
Στά τέλη τοῦ ἰ’διαυ χρόνου ὁ Σαυραυς
Βανς, μέ τή διπλωματία τοῦ «111100065:
’και
0TH». πηγαινοερχόταν στήν Ἀθήνα

τήν ”Αγκυρα για να προλα6ει τόν παλε110. Στίς κυριότερες πόλεις ἐπικρατρυσε
ουσκότιση, τά αντιαεραπαρικα ειχαγ
μετακινηθεῐ ’πρός τα ὑψώματα, και η
ατμόσφαιρα ἐδειχνε πολύ 0060011 για να

πλαίσια. δηλαδὴ «τῆς καθόδου πρός νότον τοῦ Μόσκο6ου», θαπρεπε να δεῖ κανένας τίς ἐξεγέρσεις τῶν τότε ὑπόδαυλων
λαῶν. Τά τουρκικά 6ι6λία ἱστορίας ἀναφέρονται 6έ6αια καί στούς ”Ελληνες,ἀφαῦ

τους μέ τὴν >ΙΞΟκ καί τήν ἀνάγκη ἀποκα.ταστασης ἰσορροπίας στίς σχέσεις τους
μέ τίς ΗΠΑ. ”Ολα αὑτά ἀπασχολοῦν
πολύ περισσότερο τούς Τούρκους παρα

ἀφιερώσουν ὅμως πρῶτα ἐνα τεράστια

πουν μέ ἀμηχανία περισσότερο παρα μέ
πίστη τά ὅσα γράφονται στόν ἐλληνικό

μέρος τῆς ὕλης τους στίς δόξες τῶν Μογγόλων καί τῶν Ὀθωμανῶν. Πολύ περισσότερο, τό μαθημα πού 6γαίνει μέσα ἀπ’

αὐτα τά 6ι6λία εἶναι πώς ἡ δημοκρατία
μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀτατούρκ κατάφερε
νά νικήσει τούς Ἕλληνες καί τούς δυτικοὺς συμμάχους τους πού κρατοῦσαν τήν

Κωνσταντινούπολη κάτω ἀπόι στρατιωτικό νόμο. Τό δίδαγμα ἀπό αὑτό τό
μαθημα εἶναι πώς ἡ νίκη μπορεῖ να ἐπαναληφθεῐ ἀπό έναν αναπτυγμένα λαό,
. Διασχίζοντας τό Αἰγαῖο εἶναι σαν να

ὅλέπεις μέ ματογυαλια ὅπως στό παρα-

τή χαρακτηρίσει κανένας σαν απλη

μύθι τῆς «Ἀλίκης στὴ χώρα τῶν θαυμα-

μπλόφα. Ἠ Τουρκία ἠταν έτοιμη να πο,λεμήσει. Ὑπήρχαν ὅμως καί πολλοι που
ήθελαν ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενα, ίὸιαιτερα
μετα τόν προσανατολισμό τῆς κυ6ερνησης Ντεμιρέλ πρός ’ένα συμ6ι6ασμο που
μετατόπιζε τήν «ἀπειλή» στοὺς Τουρκοκύπριους ἀλλά πού τελικά απετυχε να
δώσει μια ὁριστική «λὺση» 01001006111ματα τους. Ἀκόμα ὅμως καί τοτε η 1111,-

των». Ἀκούγαντας τα ἴδια ἐπειχειρὴματα να ἐπαναλαμὸανονται καί στίς δυό

μια
010 προσπαθεια ἠταν να διατυπωθει

σαφής πολιτική μέ αποδεχτέςιαπα την
15:
τοιιρκική κοινή γνώμη ἀπαιτήσεις,
σε
σήμαιναν
θα
ὸέν
1015; πού 6έ6αια
των
η
παραδοσ
τήν
η
καμιά περίπτωσ
,
Τουρκοκυπρίων.
Για τούς Τούρκους ἡ 51111111131019?μενε μακρινή, μυθικὴ. μιν-Θή καὶ ξπΟμξ-

γεινως τρωτή, ένας ἀπό τούς πολλους
ικηβταυ
κατακτητ
τήν
από
τονες, γνωστὸς
0
ἱστορία. Ἠ ἱστορία ἐπίσης δειχνειῖπως
η
111011
κύριος ἐχθρός για τούς Τουρκους
καί 11500 ο· αὑτό τό

τσαρικὴ Ρωσία
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πρωτεύουσες, αἰσθανεσαι παράξενα. Τά

ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν καί τῶν δυό χωρῶν μεταφραξουν μέ τέτοιο τρόπο τήν
ἱστορία τους ὥστε να,ἀποδεικνὺεται ἡ
ἐπεκτατικὴ πολιτική τῆς αλλης. Στὴν
Ἐλλάδα ὅμως τό λαϊκό πάθος εἶναι πιό
ἀνεπτυγμένο - καί μπορεῖ μέ 6ε6αιότητα
ν’ ἀποδοθεῐ στα γεγονότα τοῦ 1974 στήν
Κύπρο καί τό Αίγαῖο. Oi Τοῦρκοι ἀπό
τὴν άλλη μποροῦν νά ἐπιχειρηματολογοῦν για ὁλόκληρες ῶρες γύρω ἀπό τὴ
,διεθνὴ θέοη τους, τα ἀνοίγματα πρός
τοὺς ”Αρα6ες, τίς ὁλοένα αναπτυσσόμενες σχέσεις τους μέ τή Σοὸιετική Ἕνωση
(1,6 δίς δαλλαρια ὑπῆρξε ἡ σο6ιετικὴ
ὅοὴθεια πρός τὴν Τουρκία τὴν τελευταία
δεκαετία καί αντιπροσωπεύει μόνο τό
1/6 τῆς 6οὴθειας από τὴ Δύση πού πῆρε

οἱ σχέσεις τους μέ τήν Ἑλλάδα. καί ὃλέ-

τύπο. Τήν ὥρα πού ἡ Ἀθήνα φαίνεται

ἐξοργισμένη ἀπό τίς πολεμικές ἀπειλές,
στὴν ”Αγκυρα ἰ’σως να έχουν αλλοὺ τό
μυαλό τους. Κλασικό πραραδειγμα αὑτῆς τῆς σύγχυσης εἶναι ἡ συμμεταχὴ στήν
κυ6έρνηση Ἐτσε6ίτ τοῦ Ἴσιήκ καί τοῦ
Γκιουνές, πραγμα πού μερικές τουρκικές

ἐφημερίδες θεώρησαν· σαν ανθελληνική
ἐνέργεια. Ὀ λόγος ἠταν τό γεγονός ὅτι
αὐτοί οἱ δυό κατεῖχον τό I974 τά
ὑπουργεῖ-α Ἀμύνης καί Ἐξωτερικῶν
αντίστοιχα. Αὑταί οί δυό ὅμως εἶναι για
τόν Ἐτσεὸίτ ὅ,τι ἀκριὸῶς — ας μοῦ ἐπιτραπεῖ να τό πῶ — 0 ‘A650wcp καί ὁ Ραλλης για τόν Καραμανλῆ. Θα μποροῦσε
να τούς ἀφήσει ι’·’ξω ἀπό τήν κυδέρνησηι
Μέρος τοὺ προ6λήματος εἶναι καί ἡ
πληροφόρηση. Τα τουρκικά μέσα ἐνημέρωσης διαθέτουν πέντε ἀνταποκριτές
οτὴν Ἀθήνα, ’ένας ἀπό τούς ὁποίους
ὑπῆρξε ἐπικεφαλῆς ἐνός μεγάλου ἰδιωτικοῦ πρακτορείου εἰδήσεων καί ένας αλ-

λος είδικός σύμὸουλος τηλεόρασης στὴ
διεύθυνση τῆς Τουρκικῆς Ραδιοφωνίας
καί Τηλεόρασης. Τά ἑλληνικά μέσα ἐνημέρωσης ἐχουν μόνο λιγοστούς ἀνταποκριτές στό ἐξωτερικό-καί κανέναν στήν
Τουρκία. Οἱ εἰδήσεις πού ἐμφανίζονται
στόν έλληνικό τύπο 6ασίζανται σέ περιλήψεις τοῦ τουρκικοῦ τύπου πού ἐτοιμαζονται ἀπό τὴν ἐλληνικὴ πρεσὸεία στήν
Ἂγκυρα, σέ κυ6ερνητικά σχόλια καί σε’ἀνταπακρίσεις τῶν ξένων πρακτορείων,

ἡ Τουρκία ἀπό τό ,τέλος τοῦ δεύτεροι]

πού εἶναι ὁλοκληρωτικα ἀκατάλληλες

παγκόσμιου πολέμου). τά προ6λήματα

για τίς ἐλληνικές ἀνάγκες. Συχνα μάλι-

στα ἀποτυγχάνουν να δώσαυν τίς ἀποφασιστικές λεπταμέρειες στὴν ἑλληνικὴ
κοινή γνώμη, ὅπως ἀκρι6ῶς στὴν περίπτωση τῆς σφαγῆς 34 προσώπων στὴν

Κωνσταντινούπαλη τὴ μέρα τῆς Πρωτομαγιᾶς, τὴν ὁποία απέδωσαν σέ ἐξτρεμιστές τῆς ἀριστερᾶς ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ἐπρόκειτο για μια προὸακατσια
ὁλκῆς τῆς δεξιᾶς. Εἶναι ἀναγκαῖα νά 1‘0νιστοῦν γιατί πολλαί Ἕλληνες πιστεύουν
πώς ἡ Τουρκία 6αδίζει πρός τό χάος.
Καί δυστυχῶς -πρός αὑτό τό χάος μπορεῖ

να·φτασει, ἀν ἡ ἐπόμενη τουρκική κυ6έρνηση συνεχίζει να ἐφαρμόζει τὴν ἴδια
πολιτική μέ τό «Ἐθνικό Μέτωπο» τοῦ
Ντεμιρέλ.

Ὁ Ἐτσε6ίτ μ’ ἕνα πραεκλογικό πρόγραμμα δλακληρωτικα 6ασισμένο σέ
ἐσωτερικα θέματα κέρδισε τίς ἐκλογές
ἐξασφαλίζοντας τὴ σχετική πλειοψηφία.
Τά ἐσωτερικα θέματα καί όχι ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ἀποτέλεσαν τό κύρια ἀντικείμενα τῶν λόγων του στα 6ουνα καί τίς
πεδιάδες τῆς Ἀνατολίας
Τα προ6λὴματα τῆς Τουρκίας εἶναι
τεράστια. ‘O πληθωρισμός καλπαζει ἤδη
πανω ἀπό τό 20%. 'H ανεργία κυμαίνεται σέ ψηλα ἐπίπεδα, γεγονός πού ἀναγκάζει τήν κυ6έρνηση να ἀντιμετωπίζει τό
ενδεχομένο αναγκαστικῆς καταναμῆς τῆς
ἐργατικῆς δύναμης, καί δἐν εἰναι ἀπίθανα ὁ δείκτης ν ἀνέ6ει ἀκόμα πιό ψη-

λα. “Η ἀποστολὴ ἐργατῶν στὴν Εὐρώπη,
ἡ κλασικὴ αὑτὴ συντηρητική «συνταγή»
για τήν ἀπαλλαγή ἀπό ἓνα ἐνοχλητικό
πρόὸλημα, δέν μπορεῖ πιά να ἐφαρμοΓσθεῖ. Οἱ περιφερειακές ἀνισότητες ἐξάλλου καθημερινα αῦξανονται ἀντί νά λι-

γαστεύουν. Ἠ ἐπέλαση πρός τίς πόλεις
δέν ἀμ6λύνει τίς ἀντιφάσεις. “Αντίθετα
δίνει μια καινούρια διασταση στα προ6λήματα τῶν συνοικιῶν-γκέτο, ἰδιαίτερα

ἐλπιζε πώς θα καταφερνε τελικά να πείσει ταύς 600.000 ταύρκους ἐργατες στό

φαντικα τή «χρειιικοπία» τῆς Τουρκίας
νιώθαυν ὑπαχρεωμένοι να σημειώσουν

ἐξωτερικό να μεζταφέραιιν τίς καταθέσεις
τους, πού φτανουν τά 3 δίς δολλάρια.

τὴν πρόοδο πού συντελέστηκε καί πού

στήν Τουρκία. Γι“ αὑτό σκόπευε να
ἱδρύσει ’ένα «λαίκό τμῆμα» καί ινα παραχωρήσει τὴ διεύθυνση τῶν κρατικῶν οἰκονομικῶν ἐπιχειρήσεων στό λαό. Οἱ
6ραχυπρόθεσμες κινήσεις τῆς ἑπομένης
κυ6έρνησης θα περιορισταῦν στὴν ἀπαίτηση δανείου ἀπό τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο (IMF), τό ὁποῖα θα ἐπιμείνει
στὴν ὑποτίμηση τῆς ταυρκικῆς λίρας καί
πιθανότατα θα τό ἐπιτύχει- κατι τέτοια

ἐξαλλου προ6λέπουν ἀπό καιρό διαφοροι ἐπιχειρηματικαί κύκλοι. Τό IMF θα

ἐπιμείνει ἀκόμα στὴ «λιτότητα», χωρίς
ὅμως πολλές πραοπτικές ἐπιτυχίας. Κα-

ἐξακολουθεῖ καί σὴμερα να συντελεῖται.
Ὑπάρχουν καθυστερήσεις σέ πολλούς
ταμεῐς. ”Ομως ἡ κλίμακα τῶν πρόγραμ-

ματων πού όλοκληρώνονται εἶναι ἐντυπωσιακή, πολύ περισσότερο γιατί δίνουν
στήν Τουρκία μια γερή 6ιαμηχανική ὄα011. Ἡ γρήγορη ἐξαλλου αὔξηση τοῦ
πληθυσμαῦ κατά 1 ἐκατ. τό χρόνα δείχνει
πώς ἡ κλίμακα τῶν πραγραμματων δέν
ἣταν ἐπαρκής. Ιία τήν ῶρα παντως νιώθαυν μεγάλη περηφανεια να λένε- πράγμα πού ’έκανε καί ό Ντεμιρέλ πρόσφαταὅτι μέ τούς σημερινούς ρυθμούς ἀνάπτυ-

ξης ἡ Τουρκία θα γίνει μέχρι τό 1995 ἡ

μια τουρκική κυ6έρνηση δέν θα τολμήσει

1011 6ιαμηχανική δύναμη στόν κόσμο.
”ἰ-Ιδη τό 75% τῶν ἐξαρτηματων τῶν αὑ-

να περικόψει τίς είσαγωγές κεφαλαιαυχικῶν ἀγαθῶν πού ειναι οὑσιώδη για τὴ
διατήρηση τοῦ ρυθμοῦ οικονομικῆς ἀναπτυξης τῆς χώρας στό ἐπίπεδα τοῦ 7%.

τοκινήτων πού κατασκευάζονται στήν
Τουρκία προέρχονται ἀπό τὴν ἐγχώρια
6ιαμηχανία ἐνῶ τό πρόγραμμα κατασκευῆς τηλεαρασεων εἰναι ένας ἄλλος

Ἀντίθετα θα κινηθεῖ μᾶλλον κατα τῶν
ἐπιχειρηματιῶν τῆς Κωνσταντινούπαλης,
πού πρατιμοῦν να συναπτουν 6ραχυπρόθεσμα δάνεια ἀπό τό ἐξωτερικό ἐπειδὴ
τό ἐπιτόκιο εἶναι πιό χαμηλό παρα ἀπό
τό ἐσωτερικα. Ἡ συνέπεια τοῦ 6ραχυ-

Ίουρκία δέν εἰναι εὑκολη λεία για τίς

δείκτης τῆς τεχνολογικῆς προόδου. Ἡ

πρόθεσμου δανεισμαῦ για τήν Τουρκία

πολυεθνικές έταιρίες. O κρατικός μηχα-

νισμός δέν δίνει αδεια στούς ξένους πού
ἀπαιτοὺν τήν πλειοψηφία σέ νέες ἐπιχειρήσεις. Εἶναι ἀδύνατα για τούς ξένους
να ἐπενδύσαυν κεφάλαια στό μεταλλευτικό τομέα.

εἶναι ἡ παραμόρφωση τῆς δομῆς τοῦ ἐξωτερικαῦ χρέους της. Οἱ τοῦρκοι τραπεζίτες ὅμως έχουν δίκιο ὅταν ἰσχυρίζον-

ται πώς ἡ τρέχουσα ἰσορροπία τοῖ· χρέους
τῆς χώρας τους - δηλ. ἡ ἀναλογία τοῦ
μεσοπρόθεσμου καί μακροπρόθεαμου

χρέους καί τῶν κερδῶν ἀπό ἐξαγωγές εἰναι χαμηλή σέ σχέση μέ τῆς Βραζιλίας,
τοῦ Μεξικοῦ, τῆς Ταῦλάνδης καί. αλλων
ἀναπτυσσομένων χωρῶν. Καί πραγματικα ἀρκετοί ξένοι ἀντί να τονίζουν ἐμ-

rO γέρας Παπανδρέου εἶχε πεῖ κάπατε ὅτι «οἱ ἀριθμοί εὐημεροῦν ἀλλα οἱ
ανθριιιποι πασχουν». Αυτό ταιριάζει

δυστυχῶς ἀπόλυτα στή σημερινή Τουρκία. Παρόλο πού 11 6αση μιας ἀναπτυγιιένης οἰκονομίας αρχίζει να ὑπάρχει.
λίγαι εῖναι ἐκεῖνοι πού απολάμὸανουν
τούς καρπούς της. ”Οσο καί να συμφωνεῖ

κανένας μέ τούς Τούρκους στήν πρυ6αλή
τῆς προόδου τῆς χώρας τους, δέν μπορεῖ

τῆς ”Αγκυρας, ὅπου τό 60% τοῦ πληθυ-

Ἀνθρακωρύχοι τοῦ Πόιιτοι σέ προεκλ υγικη συγκέντρωση τοῦ E10E6z’n

σμοῦ ζεῖ σέ τέτοια γκέτο Τό πρό6λημα

Τό παιιώ ποτ’ κρατσῦκι καταυκευασμένσ ἀπό κάρὸουνο γράφει· <ιιά μή περάσει σφουγιιἀρι», ιἰι ιιοώιιτας νά μήν ἀμι ηστιιτοῦιι τιὶ ιγκλήματα της ἐποχῆς τοῦ Ντεμιρέλ.

τῶν Κούρδων ὑπάρχει πάντα, σιγο6ρα-

ζει, καί ποτέ δέν εἶναι μακριά ἀπό τὴν
ἐκρηξη. ”Ολα αὑτά θ’ ἀπασχαλοῦν τὴν
Τουρκία για πολύ καιρό. Οἱ συντηρητικαί δέν ἐκαναν τίποτε για νά τά ἐμποδίσουν ν’ ἀναπτυχθοῦν καί αἱ σοσιαλδημακράτες τοῦ Ἐτσε6ίτ δέν ἐδειξαν
ἀκόμα ὅτι οἱ ἰδεαλιστικές θεωρίες ἐπαρκαῦν για να τά λύσουν.
Ὁ λαός στὴν ”Αγκυρα θεωροῦσε ὅτι
για τόν Ἐτσε6ίτ ἠταν πιό δύσκολα να
σχηματίσει κυ6έρνηση-καί ἀκόμα μένουν
τέτοιες ἐλπίδες για τούς ὀπαδούς ταυπαρα να λύσει τα προὸλήματα πού θα
ειχε ὕστερα ν ἀντιμετωπίσει. Εκτός 6έ6αια ἀπό τά μακραπρόθεσμα πρσὸλὴματα τῆς Ταυρκίαςκὺπάρχουν καί τα
6ραχυπρόθεσμα, πού ἀπαιτοῦν αμεση
λύση. Στό οἰκονομικό πεδία τα ἀποθέματα ξένου συναλλάγματος ἔχουν ἐξαντληθεῖ. Τό ποσό των 600 ἐκατ. δολλάρίων πού ὑπάρχει σὴμέρα στό ταμεῖο εἰναι οὑσιαστικα δεσμευμένο. O Ετσεόίτ

ματα τῆς χώρας μόνο μέ ριζοσπαστικές

εὐκολοπλησίαστοι καί καταδεκτικοί μέ
τόν τύπο. “Ακόμα καί ὅταν τούς ὑπο6αλλεις «ἐχθρικές» ἐρωτήσεις, σοῦ ἀπαντοῦν μέ σοὸαρὴ ἐπιχειρηματαλογία πού ἡ
ἀντιμετώπισή της δέν μπορεῖ να γίνει

μεθόδους μποροῦν να λυθοῦν. "Av ὅμως

μόνο μέ συνθήματα.

νά παραδλέψει τό γεγονός πώς πολλοί
Τοῦρκοι ἀποκλείονται ἀπό αὑτὴ τήν
πρόοδο. Τό γεγονός αὑτό ὂοὴθησε πολύ
ἐκείνους πού π-ιστεύουν ότι τα 719061111-

γύρω στα

1970 οἱ ἀριστεριστές ἠταν

Μέ τίς δημόσιες ὑπηρεσίες ἀνοικτές

ἐκεῖνοι πού κυριαρχοῦσαν στούς δρό-

στούς πολίτες. μέ τούς πολιτικούς ἐτοιμους καθε στιγμή να συζητήσουν κι έναν.

μους καί στα πανεπιστήμια. σήμερα εἶναι

οί νεοφασίστες πού κανουν ὅ.τι θέλουν.
κι αὑτό χάρη στήν ὑποστήριξη τῆς ἀστυ-

τύπο μέ τόν ὁποία μπορεῖ να μή συμφωνεῖς ἀλλά δέν μπορεῐς καί να μὴν τόν
παρείς στα σο6αρα, ἡ αἴσθηση τοῦ
πλαυραλισμοῦ στήν Τουρκία εἶναι ἐντυπωσιακή. Καί εἶναι ἀκόμα ἐκείνη ἡ περίεργη αἴσθηση τῆς ἀδελφοσύνης που δείχνουν ὁ ’ένας στόν ἀλλο καί πού ἐκφραζεται μέ τόν τρόπο πού ἀποκαλοῦν τούς
(’ἰγνωστους σάν «μεγάλους ἀδελφούς».
Ἀλλα ἐκεῖνοι πού κρατοῦν μια κριτική
στάση ἀπέναντι στούς Τούρκους, μπο-

νομίας καί σέ πολύ μικρότερα 6αθμό τοῦ

στρατοῦ, ἰδιαίτερα στὴν περίοδο πού ὁ
ἀπόστρατος συνταγματάρχης ”Αλπαρσλαν Τουρκές ἠταν αναπληρωτής ταῦ
Ντεμιρέλ.
Οἱ φασιστικές τάσεις τοῦ Τουρκές
ὑπῆρξαν η αἰτία πού ὁδὴγησε τούς συναδέλφους του μέ τούς ὁποίους εἶχε ἐπι-

Ὁ Ἐρμπακα ιι

χειρησει τό πραξικόπημα τό 1960 να τόν

ροῦν να λένε πώς αν ὁ σω6ινισμός εἶναι

ἀποστρατεύσουν. Πρίν ἀκρι6ῶς ἐ’να
μήνα μερικοί στρατηγοί προσκείμενοι
στόν Τουρκές.συμπεριλαμδανομέναυ καί

6ίτ εἶναι μία ὑπολογίσιμη πρόοδος πρός
τα ἀριστερά σέ σχέση μέ τίς ἐπιλογές πού
εἶχαν μπροστα τους αἱ Τοῦρκοι ἐκλογεῖς

τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ στρατοῦ. στρατηγοῦ
Ναμἀτ Κεμαλ Ερσούν, εἰχαν τήν ι’δια

στό παρελθόν.

τύχη. Πρίνα
από τίς ἐκλογές δ τουρκικός
στρατός ὕστερα ἀπό τὴν ἐμπειρία ταυ
στρατιωτικοῦ νόμου στό διάστημα
1971-73, ὅταν κυριαλεκτικα «’έκαψε τα
δακτυλα του», δέν ἤθελε να ἐμφανισθεῖ

Τα στηρίγματα τοῦ πλαυραλισμοῦ
στήν Τουρκία εἶναι τό σύνταγμα. οἱ δη-

ξανά στό πολιτικό πρασκήνιο. Για καιρό

προτιμα να κατευθύνει τούς παῖκτες ἀπό
τα παρασκήνια, στηριζόμενας σέ ἐρείσματα ὁπως ἡ ΓΙραεδρία, καί δέν εἶναι
τυχαῖσ τό γεγονός πῶς ἀπό τό 1960 μέ-

χρι σήμερα στὴ θέοη τοῦ Προέδρου τῆς
Τουρκικῆς Δημοκρατίας 6ρέθηκε πάντα
ἓνας στρατιωτικός. Στὴν παροῦσα κυ-

6ερνητική κρίση θα προσπαθήσει, -ὅσο
μπορεῖ, να χρησιμοποιήσει τόν Πρόεδρο
τῆς Δημοκρατίας καί όχι τά ὅπλα.
Ακούγεται συχνά ἡ κατηγορία ὅτι ὁ
τουρκικός στρατός εἶναι όργανο τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῡ. Αλλα πιο πολύ
μοιάζει σάν Eva πεισματαρικο παιδί πού
ἐ’χει ξεκαθαρη ἰδέα τῶν συμφερόντων
του.
Ὀ τρόπος μέ τόν ὁποῖα ὁ στρατός
προσαρμόστηκε πρός τόν «πλουραλισμό» ἀποδεχόμενος τήν ἀλλαγὴ τοῦ Ντεμιρέλ από τόν Ἐτσε6ίτ εἶναι ἕνας ἀπό
τούς λόγους πού ἐνισχύουν τὴν πίστι]
πώς ἡ καινοὸουλευτική δημοκρατία θα
μπορέσει να ἐπιζὴσει στήν Τουρκία ἀν ὁ
Ἐτσεόίτ καταφέρει τελικά να σχηματίσει
κυδέρνηση. Εἶναι ἀνάγκη ἀκόμα να τονιστεῖ ὅτι παρα τό κύμα 6ίας πού ἐκδηλώθηκε - τό δεύτερα μεγαλα πρό6λημα
πού θα μπορσύσε να ἀντιμετωπίσει μόνα
ὁ Ἐτσε6ίτ - οἱ θεμελιακές δομές τοῦ
κράτους παραμένουν ἐπίσης πλουραλιστικές. O πλουραλ ισμός αὐτός εἶναι 6έ6αια περιορισμένος,
ἀναμφισὸήτητα
ὅμως ἀνέχεται τόν «κρυπτοκομμουνισμό», Αὐτός καθεαυτός ἐξάλλου ὁ
μεταρρυθμιστικός λαῖκισμός τοῦ Ἐτσε1O

μόσιες

ὑπηρεσίες

καί

ἡ

δικαιοσύνη.

"Eva ἀπό τα παραπονα μάλιστα τοῦ
Ντεμιρέλ ἠταν πώς στάθηκαν πάντα ἐναντίον του. Ἀκόμα κι ἀν τα παραπονα
του εἶναι ὑπερ6ολικα, ἀποτελεῖ ἐντούτοις γεγονός πώς πολλα ἀπό τα νομοθετήματα πού προσπαθησε να περάσει
μπλοκαρίστηκαν καί ἡ πρασπαθεια τοι.Ι
να διαρίσει καποιο δικό του ἀνθρωπο
στὴ θέοη διευθυντῆ τοῦ ραδιοφώνου καί
τῆς τηλεόρασης ἀποκραύστηκε. Ἀντίθετα, στή θέση αὐτή παρέμεινε μετα ἀπό
δικαστικό ἀγώνα ὁ ριζοσπαστης Ἰσμαὴλ
Τζέμ. Αὐτός ἀργότερα ἐξέδιδε τήν «Πολίτικα», τὴν ἐφημερίδα τῆς μαρξιστικῆς
ἐργατικῆς συνομασπονδίας DISK. μα
τυπικα παρέμενε ὁ Λαμψας τῆς Τουρκίας.
Ἡ ὑπαρξη τῆς DISK καί ἡ 011310111111;
ἐπιρροῆς της σέ 6άρας τῆς συνομασπονδίας TURK IS. στελέχη τῆς ὁποίας ’έχουν
ἐκπαιδευθεῖ

ἀπό

Αμερικανούς,

εἶναι

ἀκόμα μιά ἀπόδειξη τοῦ πλαυραλισμοῦ,
ὅπως εἰναι ἐπίσης τό εὐρύ φάσμα τῶν
ἐφημερίδων

πού

ἐκδίδονται

καί

11

ϋπαρξη
ἰδιωτικῶν
εἰδησεῳγραφικῶν
πρακτορείων, Η πιό σοόαρὴὅμως ἀπόδειξηισως είναι ἡ δομή τῆς 6ιαμηχανίας.
Τό 50% τῆς 6ιαμηχανικῆς παραγωγῆς

ἀνήκει στό κράτος. Στόν αγρατικό τομέα
ἡ συνηθισμένη κατασταση εῖναι ἡ μικροῖδιακτησία, ἐνῶ σέ μερικές περιφέρειες — ίδιαίτερα στὴν Ἀνατόλια - διατηροῦνται φεουδαλικα ιἰπολείμμαπα. ’11
κοινωνικὴ νομοθεσία δέν εἶναι πια τόσο
ἀναχρονιστική ὅσα πρίν μερικα χρόνια.
Oi ἐργοδότες ὀργανώνονται στίς λεγόμενες «ἐλεύθερες, ἐπιτροπές τῶν ἐπιχειρήσεων». Ἀλλα ὅπως ἀκρι6ῶς οἱ Τοῦρκοι
πολιτικοί, έτσι καί οἱ ἐργοδότες εἶναι

ἐνστιχτο, τότε δέ χρειαζεται καθημερινή
ἐπι6ε6αίιιιση. Ὁ Ἐτσε6ίτ ἐνδιαφέρεται
τόσο για τό λαό του στό ἐσωτερικό. όσο

καί για τούς Μουσουλμάνους στό ἐξωτερικό. Στίς συνεντεύξεις του. πού συνήθως δίνει α’ ένα δωμάτια στρωμένο μέ
λι6υκό χαλί, δῶρα τοῦ προέδρου Κανταφι, δέν παραλείπει να τονίζει πώς Eva;
ἀπό τούς λόγους στούς ὁποίους ὀφείλονται οἱ καλές σχέσεις τῆς Τουρκίας μέ τή
Γιουγκοσλαὸία εἶναι καί ὁ τρόπος μέ τόν
ὁποῖα ὁ Τίτο χειρίσθηκε τούς Τούρκους,
δίνοντας έτσι ’ένα παράδειγμα «πρός μί-

μηση» στή Βουλγαρία. τό Ἰρακ καί τὴν
Ἐλλάδα. Οἱ Ἕλληνες 6έ6αια εὔκολα
μποροῦν ν’ ἀντικρούσουν αὑτό τό ἐπιχείρημα προὸάλλοντας τούς ἀριθμούς
τῶν μειονοτήτων σήμερα καί στό παρελθόν. Ἀλλα μια κυ6έρνηση Ἐτσεὸίτ πολύ
πιό είικολ α θα έθετε θέ μα τουρκικῆς μειονότητας παρα ο Ντεμιρέλ. O Ετσε6ίτ

θα εῖναι ἐπίσης σκληρός στό θέμα τῶν
δικαιωμάτων της Τουρκίας πανω στα
πετρέλαια τοῦ Αἰγαίου. "A; μὴν ξεχνάμε
πώς ὁ Ἐτσεὸίτ ἠταν ἐκεῖνος πού ἐδωσε
τήν αδεια στήν τουρκική ἐπιχείρηση πετρελαίων για ἐρευνες στίς πιό ἀμφισόηταύμενες περιοχές. Θα δείξει ἴσως ἀκόμα
ότι κατανοεῖ τα ἐλληνικα ἐπιχειρήματα
για τήν ἀνάγκη ὁχύρωσης τῶν νησιῶν
τοῦ Αἰγαίου καίμ θα τονίσει τὴν ἀνάγκη
οἰκοδόμησης μιάς ἀμοι6αίας ἐμπιστοσύνης πρίν να ἀπσστρατιωτικοποιηθοῦν.
·Στό Κυπριακό ὅμως θα παραμείνει σκληρός, πιστός στίς ἀρχές πού χαραξε ὁ
ἰ’διος καί ὁ στρατός τό 1974. Ὁ Ντεμιρέλ
καί σέ μικρότερα 6αθμό ὁ Τουρκές τίς
ἀποδέχονται, όχι ὅμως καί ὁ ἀρχηγός
τοῦ Κόμματος Ἐθνικῆς Σωτηρίας Νεκμετίν “Εριυτακαν.’πού μπλοκαρει τήν
ἐφαρμογή τους. Κάποιες δυσκολίες φαίνεται να ἀναγνωρίζει καί ὁ ἰ’διος ὁ
Ἐτσε6ίτ ὅταν λέει πώς σήμερα εἶναι
περισσότερο δύσκολα να ἐφαρμοστοῦν.
”ΙΞτσι λοιπόν, ἐαν καί ὅταν ὑπάρξει, κάπαια πρόοδος στό Κυπριακό, δέ θα εἶναι
σίγουρα πρός τήν κατεύθυνση πού ἐπιθυμοῦν οἱ Ἕλληνες.
.

ΣΤΙΣ 27 ἸΙουνίου ἡ πιό μικρὴ χώρα

μεταξύ Σομαλίας καί Αἰθιοπίας για τό
’1“ζιμπουτί. Ἠ Σοὸιετική ἸΙΞνωση εἰναι ὁ

τῆς Ἀφρικῆς, τό Τζιμπουτί, ἀνακηρύχθηκε ἀνεξαρτητη δημοκρατία, ὕστερα
ἀπό 115 χρόνια γαλλικῆς κατοχῆς. Τὴ
γαλλικὴ σημαία, πού ἀντιπρασωπεύει
115 χρόνια συνεχοῦς ἀποικισμοῦ, ἀντι-

κατέστησε ’ἡ τρίχρωμη σημαία τοῦ Τζιμπουτί - λευκό, πράσινο καί μπλέ, μ’ ένα

κόκκινο ἀστέρι στή μέση. Αὑτὴ ἡ ἀντικατάσταση τῶν χρωμάτων θα ἔχει σίγουρα 6αθιές ἀντανακλάσεις στό μέλλον
ὁλόκληρης τῆς νοτιοανατολικῆς Ἀφρικῆς καί ἀκόμα ἀντίκτυπαυς στή Μέση
Ἀνατολή Ἡ νεαρή δημοκρατία, μόλις
ἀπελευθερωμένη ἀπό τόν ἀποικισμό, θα
’έχει να ἀντιμετωπίσει μιά σειρα ἀπό
πολύ ἐπικίνδυνα προὸλὴματα καθώς ἡ
στρατηγική της θέοη τήν κανει τό μῆλα
τῆς ἐριδας ἀναμεσα ο-ιή Σομαλία καί τήν
Αἰθιοπία. Καί δέν θα πρέπει να ξεχναει
κανένας καί τούς Γάλλους. πού σίγουρα

δέν θα θελήσουν να λησμονὴσαυν εὔκολα
τα «δικαιώματα» ἐνός ὁλόκληρου αι’ώνα..,
.
ΑΥΤΗ ἡ μικρὴ γαλλικὴ ἀποικία τῶν
250.000 κατοίκῶν, ἡ «χώρα τῶν ”Αφαρ
καί τῶν ”Ισσας» ὅπως τήν όνόμαζαν οἰ
Γάλλοι ὴ «Σομαλικὴ ἀκτὴ» ὅπως θέλουν
να τή λένε οἱ Σομαλσί, πρασπαθεῖ να
6ρεῖ τό δρόμα της στὴν ἐκμεταλλευση
τῶν όρυχείων της. ἀφοῦ εἶναι ὁλοκλήρωma χωρίς ἀλλους πλουτοπαραγωγικούς
πόρους. μέ ἐξαίρεση τό λιμανι τό Τξιμπουτί καί τὴ στρατηγικὴ θέοη της σ-τὴν
«πόρτα» τοῦ Μπαμ-Ἐλ-Μαντέμπ, πού
ὁδηγεῖ ατήν Ἐρυθρά Θάλασσα καί τόν
Ἰνδικό Ὠκεανό. Ἐκεῖνα πού φοόοῦνται
σήμερα οἰ ἡγέτες τοῦ Τζιμπουτί - καί

TZIMHOYTI:

ἀνεξαρτησία
καί σύννεφα
πολέμου
μενα

παρακάτῶ

εἶναι

θυστέρησε ἡ ἀνεξαρτησία.
Η ΣΟΜΑΛΙΑ διεκδικεῖ τὴ χώρα προ6αλλοντας τόν ἰσχυρισμό ὅτι ἀποτελεῖ
μέρος τῆς «μεγάλης Σομαλίας», ἡ ὁποία
μοιράσθηκε ἀπό τίς ἀποικιακές δυνάμεις
σέ πέντε περιοχές κάτω ἀπό τόν ’έλεγχο

κριση
ταῦ
ΟΜΑΡ
ΑΛΙΜ (γραμματέα τῆς
”Ειιιυαιγς Δημασιαγραφῶν καί Λαγατεχνῶν
τῆς Ἐρυθραίας) ἀπό τό
TZIMHOYTI

δέν εἰναι «πράκτορας» καμιάς χώρας.
Παρα τίς ἀπαντήσεις ὅμως αὑτές ὁ 61
τὴν Ἀνεξαρτησία» (RPI) πρασπαθεῖ να

ναι συγχώνευση τῆς ἀγγλικῆς καί γαλλικῆς Σομαλίας, οί ξἰλλες τρεῖς σομαλικές
πι-’ριοχές εἶναι’ τό Τζιμπουτί. κάτω ἀπό
γαλλικὴ κυριαρχία, τό ”Ογκατέν. κάτω
ἀπό αἰθιοπική κατοχή, καί τό NFD. πού

ἐξασφαλίσει τὴ γαλλικὴ καί ἀρα6ική
προστασία. Οἱ ”Αρα6ες. καί εἰδικα ἡ
Σαουδική “Αρα6ία, ἐνδιαφέρονται για τό
λιμανι τοῦ Τζιμπουτί καί περιλαμ6ανουν

τή νεαγέννητη δημοκρατία στό στρατηγικό τους σχεδιασμό.

ἀποτελεῖ σήμερα τό 6ορειότερο τμῆμα

τῆς Κένυας. Τό ζήτημα τῆς ι’·νοποίησης

ΑΠΟ τήν (’ἰλλη. ι’1 Αἰθιοπία ἀντικρούει
αιίτα τα ἐπιχειρήματα καί πρατασσει τή
ζωτική σημασία πού έχει τό Τζιμπουτί
γι“ αι’·τήν. ἀφοῦ ἡ μόνη σιδηροδρομική
γραμμή πού συνδέει
τήν ”ΑντίςἈμπέμπα μέ τή θάλασσα. καταλήγει στό
λιμανι τοῦ Τζιμπουτί. Ἡ Αἰθιοπία
«προασπίζει» αὐτή τὴ θέση ὁλοένα μέ
πι-ρισσότερη ἐπιμονὴ γιατί ἡ ἀνάγκη της
για έξοδο πρός τή θάλασσα γίνεται καθημερινα πιό πιεστική. ἰδιαίτερα μετατήν ἀποκοπή τῶν δυό λιμανιῶν τῆς
Ἐρυθραίας. τῆς Μασσάουα καί τῆς Ἀσσάμπ. ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ “Απελευθε-

ριιιτικοῦ Μετώπου τῆς Ἐρυθραίας. Ἠ
Αἰθιοπία ἐπομένως θα καμει 6.11 τῆς εἰναι δυνατό για να ἐμποδίσει τήν ἐνοπαίηση τοῦ Τζιμπουτί μέ τή Σομαλία.
OI ἀρα6ικές χῶρες. προ6λέποντας πῶς
τό ζήτημα τοῦ Τζιμπουτί μπορεῖ να 6αλει φωτια σ” όλόκληρη τήν περιοχὴ.
«συμοουλεύουν» τή Σομαλία «να παραμείνει σέ ἀπόσταση» για τὴν ῶρα, ξέροντας πολύ καλά τούς σοὸιετικούς χειρι-

σήμερινή Δημοκρατία τῆς Σομαλίας εἰ-

ετική έπέμίῧαση σέ περίπτωση πολέμου

χωρῶν.

τῆς

Χασαν

χρονῶν ήγέτης τῆς «Συσπείρῶσης για

σμοιίς α’ αἰιτή τή στρατηγική περιοχή.
Προσπαθοῦν έτσι να ἀποτρέψουν 0061-

αποικιακῶν

πρόεδρος

Τζιμπουτί

ναὸουλίου δήλωσε πρόσφατα πώς ὁ γαλλικός στρατός θα παραμείνει στή χώρα
μέχρι τή συγκρότηση ἐθνικοῦ στρατοῦ,
καί πώς ἡ ἐναποίηση μέ τὴ Σομαλία εἰναι
«’έξῶ ἀπό καθε συζὴτηση αὐτή τήν ὥρα».
”Οταν ρωτήθηκε για τίς σχέσεις μέ τήν
Αἰθιοπία. ἀπαντησε πώς τό Τζιμπουτί

Ἡ

διαφορετικῶν

τοῦ

ἀνταπό-

ου, τήν πριι)τεύοι·σα τῆς Σομαλίας.

σαν τὴν «κυριότητα» τῆς χώρας, πού κα-

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

κεφαλῆς 65 ἐκλεγμένῶν μελῶν τοῦ Και-

τες νομαδῶνῑ

Καί εἰναι γι· αὑτό τό λόγο. ἀλλα καί για- ’

πολέμου.

κεί-

τικῆς τῆς Σομαλίας καί τόν πονοκέφαλο
τῶν καθε φορά ἡγι-’τῶν στό Μογκαντίσι-

τί ἡ Σομαλία καί ἡ Αἰθιοπία διεκδικοῦ-

νένας σομαλός στρατιώτης δέν θά πατήσει τό ἔδαφος τοῦ Τζιμπουτί, ἐκτός ἀν
ζητηθι-ῖ ἀπό τήν κυ6έρνησὴ του σέ καιρό

Γκαύλιτ (τῆς φυλῆς τῶν ”Ισσας) καί ἐπι-

Τό

λι6ανοποίηση.
Η ΧΩΡΑ κατοικεῖται ἀπό δυό ἐθνότη-

ΟΣΟ κρατοῦσε ἡ γαλλικὴ κυριαρχία.
αί ΙἈφαρ ἠταν οἱ εὑνοούμεναι καί εἰχαν
τό «πανωΙ χέρι» ἐνῶ οἱ ”Ισσας διεκδικοῦσαν τά δικαιώματα τους σαν πλειοψηφίας. Αὑτὴ ἡ «διαμαχη» προκαλεσε, ὅπως
ἠταν ἑπόμενα, μια ἀμοι6αία δυσπιστία
πού ἐπεκταθηκε ἀκόμα καί σέ φυλετικές
συγκρούσεις. πραγμα πού ἐκμεταλλεύτηκαν τόσα οἰ Γάλλοι ὁσο καί οἱ Αἰθίοπες.

στρατηγός Μωχαμετ Σίατ Μπαρρες διαδεόαίωσε σέ συνέντευξη τύπου πώς κα-

O

ψουν — εἰναι ό ἐμφύλιος πόλεμος καί ἡ

O τούς ”Ισσας, μέ σομαλική καταγωγή,
πού ἀποτελοῦν τήν πλειοψηφία·
Ο τούς ”Αφαρ, πού ἀποτελοῦν μειοψηφία καί περιπλανοῦνται μεταξύ
Τζιμπουτί, Ἐρυθραίας καί Αἰθιοπίας.

ὑπόσχεσή της πώς δέν θα προσαρτήσει
τό Τζιμπουτί μέ τὴ 6ία. Ὁ πρόεδρος

Δημοκρατίας

αὑτῶν τῶν πέντε περιοχῶν σ“ ἐνα κράτος
ἀποτελεῖ τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς πολι-

κανουν καθε πρασπαθεια να τό ἀποτρέ-

κύριος προμηθευτής ὁπλῶν τῆς Σομαλίας
καί τελευταῖα φαίνεται νά κατακτά καί “
τήν αἰθιοπική «ἀγορά».
Η ΣΟΜΑΛΙΑ παράλληλα ’έδῶσε τήν

O AXMET NTIENY (τῆς φυλῆς τῶν
”Αφαρ), πρόεδρος τῆς Βουλῆς καί διακεκριμένος ἡγέτης τῆς «Συσπείρωσης γιά
τὴν ”Ανεξαρτησία» (RPI). 6ρίσκεται
πολύ πιό κοντα σταύς ”Αρα6ες. Συμφωνεῖ μέ τόν Χασαν Γκαύλιτ πώς ἀμέσως
μετα τήν ἀνεξαρτησία τό Τζιμπουτί πρέπει νά γίνει μέλος τοῦ Ἀρα6ικοῦ Συνδέσμου, μια θέοη μέ τήν ὁποία συμφωνοῦν
ὅλα τά* πολιτικά κόμματα πού ἀντιπροσωπεύονται στήν RPI καί πού σίγουρα

«δέν εἰναι καί πολύ ἀρεστὴ» στὴν Αἰθιαπία.
Η ΗΓΕΣΙΑ τῆς RPI σήμερα φοόἀται
πώς ἡ Αἰθιοπία τελικά θα πρασπαθὴσει
να λι6ανσποιὴσει τὴ χώρα ὑποδαυλίζρντας τίς διαφορές μεταξύ τῶν ”Ισσας καί
τῶν ”Αφαρ, καί 6έ6αια τίπατε δέν μπορεῖ
να τήν ἐμπαδίσει νά τό κανει ἀν κρίνιί,
πώς τα συμφέροντα της ἀπειλοῦνται.
Ἀπό τὴν άλλη, ἡ Σομαλία δέν θα παραμείνει ἀπαθής. Θα κινηθεῖ για να ἐμπαδίσει τὴ διχοτόμηση «μιᾶς σομαλικῆς
περιοχῆς» καί τήν προσαρτησὴ της στήν
Αἰθιοπία.

ΣΙΞ μια τέτοια περίπτῶση ὁ γαλλικός
στόλος μέ ἐπικεφαλῆς τό ἀεραπλανοφόρο «Κλεμανσώ», πού 6ρίσκεται συνέχεια ἐξω ἀπό τό λιμανι τοῦ Τζιμπουτί.

θα παίξει τό ρόλο του. Τότε εἰναι πού τα
σύννεφα τοῦ πολέμου πανω ἀπό τὴν
ἀνατολικὴ Ἀφρικὴ θα φέρουν τὴ δυνατή
6ροχὴ...
.
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ΣΤΟ στρατόπεδα τῆς Νέας Σάντας, 25 χιλιόμετρα ἀπό τη Θεσσαλονίκη, ἐγιναν - τό τελευταῖα 5μηνα τοῦ 1976 — δυό ἀπόπειρες 0010κτανιάς στρατιωτῶν τῆς ἴδιος μονάδας, 100
805 Λόχαυ Ἐφαδιασμαῡ Μεταφορῶν (AEM).
O Στίς 21/7 100 Κώστα Γολιγέλλη, μέ ἀσπιρίvs: Στίς 18/12 τοῦ Γιῶργαυ Κωστσρακη, μέ 10'
ὅπλα ταυ.
TA δυό περιστατικά Θα μπαραῡσαν, ἴσως, v0

προκαλέσαυν τό ἐνδιαφέραν καποιων ἁρμοδίων «0010 καθ’ ἐσυτα».’ γιατί ἀπαπειραθηκαν
να αιἰτακτονησαυν στό ἴδια στρατόπεδα αἱ δυό

φανταραι,’ Τελικα, ὅμως, αἰ καπσισι αρμόδιαι
ἐνδιαφέρθηκαν καί η κοινῆ γνώμη πληροφορηθηκε για τίς δυό απόπειρες (0110 ρεπορταζ,
ἐρωτήσεις στη Βουλῆ καί ιἰπαυργικές ἀπαντησεις) σέ συνδυασμό με’ ΑΛΛΑ γεγονότα, 1100
παραμαιαστηκαν μέ τό περιθόητα «σσμπαταζ»

100 Γ. Παποδόπουλου στόν "E6po (1965).
TO «ANTI» παραυσιαζει σήμερα αλακληρω-

μένη αὐτη την ἱστορία, γιατί πιστεύει ότι παραυσιαζει πραγματικα ι’διαίτερα ἐνδιαφέραν.
Δείχνει·

O Πῶς κινοῦνται αἰ χουντικοί- μέσα κι ἔξω
από τό στράτευμα, σε’ 010 συνεργασίσ ἐκπλη-

κτικη.
ΟΠῶς αντιμετωπίζει η κυ6έρνηση (καί 51’61K0 0 ἁρμόδιος ὺπουργός κ. E. ’A65’pw1p)
περιστατικά πού Θα ’πρεπε v0 11p06/1170011'oouv K065 φυσιαλαγικα σκεπτόμενα ἀνθρωπσ
πού δέν ξεχνᾱ ΠΟΤΕ καί ΠΩΣ «6γηκαμε» ἀπό
τη δικτατορία τῶν στρατιωτικῶν.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ συγκεκριμένα.’
Ο Τό χρανικό τῆς ύπόθεσης.
Ο Τρεῖς μαγινηταφωνημένες συνεντεύξεις
πού πῆρε ό δημασιαγραφας ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ

0110:
1. T0 στρατιωτη Γ. Κωαταρακη
2. Τόν ανθυπαλσχαγό Γ. Πετσωτᾱ
3. To’v πραεδρα τῆς καινότητας Ν. Σαντας K.
Πιπερίδη.
O Την ἐγγρσφη ἀναφορὰ ταῡ ταγματαρχη K.
Σειρηνίδη πρός τόν K. Ἀθέρωφ για 10 γεγα-

νότα τῆς N. Σαντας καί τίς ἐρωταπαντησεις
πανω 0’ 00100510 την κληση σέ ἀπολογία ταῡ
10y0010px17'0110’ τόν K. 0noupy0.
ΟΛΟ τό ιἰλικό αύτα ἔρχεται για ΠΡΩΤΗ
φορά στῆ δημασιότητα, καί 6001K0 συγκεντρῶΘηκε ἀπό τό Γ. ΛΙΑΝΗ, πού ἔκανε ρεπαρ-

ταζ στῆ Ν. Σαντα, τη Θεσσαλονίκη, τό Κιλκίς
κοίτην Καρινθα καί συζητησε μέ 20 ἀνθρώπους πού γνωρίζαυν τήν ὺπόθεση...
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«(DAKEAOZ:
NEA ΣΑΝΪΑ»
TI, ὅμως, ακριθῶς συνέθη στή Νέα Σαντα;
ΣΤΟ μεταξύ τῶν δύο αὺτοκτονιῶν διάστημα, ἐγιναν «φοθερα

πράγματα» 1100 έφτασαν μέχρι τὴ Βουλή, ὕστερα ατιό ὲῐτερώτηση
τοῦ δουλευτῆ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΣΟΚ), τ. ἀξιωματικοὺ. "E101:

Ο Μαθαμε ότι στόν 805 Λ.Ε.Μ. 1100 ἔχει τήν ἐδρα του στό 617
τῆς Νέας Σαντας, ὁ στρατιώτης Γαλιγέλλης Κῶνσταντῑνος αιταπειραθηκε να αυτοκτονησει 0510 ἀπό αγριοιις ξυλοδαρμοὺς καί ἀφόρητες ψυχολογικές ι-ιιέσεις για να «ὁμολογήσει» ὁτι συμμετεῖχε σέ
ανατρειττική ὁργανῶση n00 περιλαμ6ανε ἀξιωματικοὺς καί στρατιῶτες καί τιοὺ εἶχε οκοτιό, σέ Περίιττωση Πολέμου μέ τήν Τουρκία,
ὲνωμένη μέ ’ἐνοπλα τμήματα τοῦ λαοῡ να καταλύσει τό πολίτευμα
καί να έγκαθιδρύσει δικτατορία τοῦ προλεταριατουί...
ο Μαθαμε ότι ὁ Γαλιγέλλης εἶχε «ἀποκαλύψει» πῶς στήν ὁργανωαη συμμετεῖχε ὁ ’ἐφεδρος ἀνθυπολοχαγός Γ. Πετσωτας 1100

στόν Ἐθρο, τό καλοκαίρι τοῦ 1975, εἶχε ὁργανώσει τὴ διμοιρία του
K010 10... τριαδικό σύστημαί...
Ο Μαθαμε ότι τό Δεκέμ6ρη τοῡ 1976. ὁ στρατιώτης Γεῶργιος

Κῶσταρακης αποπειραθηκε να αὺτοκτονήσει, μετα ἀπό ξυλοδαρμούς πού έγιναν οταν 805 /\.E.M. για να «ὁμολογήσει» κι αὑτός ότι
ἠταν αναρχικός...
ΓΙΑ ὁλα αὺτα ὑπάρχει καί ἡ αποψη 100 ὺπουργοῡ Ἑθν. ”Αμύνηςῑ
τίς 12 Φεθρουαρίου 1977, μέ τό 011' αριθμ. Φ. 610/7/A152 ἐγγραφὸ
του, ό κ. E. Ἀὃέρωφ απαντησε στή Βουλή (καί στήν επερῶτηση
100 K. Χαραλαμιτόπουλου) «κλείνοντας» τό θέμα. Καί εἶπεῑ
α Εἶναι λυπηρόν ὅτι συνήθη ιἰπηρεσιακά ἐπεισόδια μεταφέρονται
παραποιημένα είς την Βαυλῆν καί εἰς· τόν Τύπον K010 τρόπον ὥστε

v0 61701oupy00v101 τελείως ἐσφαλμένες ἐντυπώσεις, Ικανές την
ἀνησυχίαν τού κοινοῦ v0 προκαλέσαυν κοίτην ῆρεμιάν ταῡ στρατεύματος v0 διαταράξουν».

ΠΙΟ συγκεκριμένο είι-ιε;
O 1'10 τήν ἀπόπειρα αύτοκτονίαςποῖι Γαλιγέλληῑ
«'O ἀνωτέρω στρατιώτης, τήν 21.7.76 καί ἐνῶ ἀνέμενε νά λά6η
06510, ὑπέπεσε εἰς πειθαρχικὸν παράπτωμα, φοβούμενος δέ ότι θα
τιμωρηθῆ καί Θά στερηθῆ τῆς ἀδείας, ἐσκηνοθέτησε ἀπόπειραν
αύτοκτανίας διά καταπόσεως 70 δισκίων ἀσπιρίνης, Κοτόπιν 00100,

ή Διαίκησις τοῦ Λόχαυ, κρίνουσα 011 καλόν ῆτα νά μήν ἐπιδείξη
αὺστηρότητα, ἀλλά νά 10v 6150K0A0v17 ψυχικῶς, 100 ἐχορήγησε

καί αλλων ανῶτέρων ἀξιωματικῶν 011’7 N. Σαντο καί 0'1 εύρύτατες
ἀνακρίσεις - 05 ἐντολή τού Ἀρχηγείου Στροτού -- ἀπό τόν ἀντι-

συντογμοταρχη Κοκκινακη, πού 6έ6αιώνουν ’ότι «κατι» σημαντικό
συνέθαινε ἐκεῖ.

Ο Ηταν ὲκτεταμένες πρασπαθειεςἀναρχικων» να 6151060oouv στό στρότευμας
Ο Ηταν Evaἀσήμαντα ὲῐίεισόδιο» για τό ὁποῖα κάποιοι κι-

τήν ἐγκριθεῖσσ ἄδεια. 'H ἐνέργειά της ὅμως αύτή ἐξελήφθη δυσ-

v1710noir700v τόσα κόσμο;
O Ηταν μια καθαρά χαυντική (τῶν... σταγονιδίων») προθα-

τυχῶς ιἰπό 100 ἐν λόγω στρατιώτου ῶς ἀδυναμία τῆς ὑπηρεσίας, δι’
α’ καί παρώτρυνε 100¢ συναδέλφους του v0 τόν μιμηθοῡν, συχνά

κόταια;

πρός αύτούς λέγων, «Δέκα ἀσπιρίνες, δέκα ήμέρες άδεια, εἴκοσι

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ «θγοίνει» ατιό τα γεγονότα 1100 ἀκολούθησον.ἀσπιρίνες, εἴκοσι ήμέρες ἀδεια».
O ”Ενας γνωστός για τίς δημοκρατικές του πεποιθήσεις ἀξιωμαΜετά παρέλευσιν ἑνός μηνός 0110 100 ἀνωτέρω ἐπεισαδίου, ήται

τήν 27.Β.76, διετάχθη ή πραφυλάκιαις 100 ἀνωτέρω στρατιώτου,
61011 ἐξ ἐνεργηθείσης πραονοκρίσεως προέκυψαν σοθαραί ἐνδείξεις διαπράξεως τῶν κάτωθι ἀξιοποίνων πράξεων;

α) Κλοπῆς πραγμάτων (πυρομαχικῶν) ἀνηκόντων εἰς τό κράτος
(Σ,Π.Κ. ἀριθ. 775).
6) Προσθαλῆς Στραταῡ (Σ.Γ1.Κ. ἀριθ. 74)

γ) Ἐξυθρίσεως ἀνωτέραυ (Σ,Π.Κ. ἀριθμ. 75)
6) Δυσφημίσεως ἀνωτέρων (Σ.Π.Κ. ἀριθ. 78).

τικός, ὁ ταγματαρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΙΡΗΝΙΔΗΣ, σαν ὑποδιαικητης τού τάγματος ἐρεύνα >τήν ύι-ιόθεση καί καταθέτει στήν
Προανακριση. Ἐκφραζει τήν πεποίθηση 011:
«1'7 όλη ἀπόθεσις ἀποτελεῖ ἐνιαῖον σύνολον καί δέν εἶναι δυνατόν
να περιορισθῆ μόνον είς 10¢ περιπτώσεις ξυλαδαρμοῡ 1'7 00 τῶν
στρατιωτῶν Γαλιγέλλη καί Κωσταράκη, χωρίς v0 συνδυασθεῖ 10010

05 10 K1'v17100 καί τήν προσωπικότητα ὅλων ἐκείνων 01' ὁποῖοι έχουν
σχέσιν μέ τήν όλην ἀπόθεσιν».

Μ’ ΑΛΛΑ λόγια; να μήν «κλείσει», ἀλλα - ἀντίθετα - να ἀνοίξει 1'7
'H κράτησις τούτου ἐγένετο αύχί εἰς τό πειθαρχεῖσν τῆς μονάδος του, ἀλλά είς 964 Λ.Σ.Ν.... Περαιωθεῖσα ή ἀνωτέρω n000v0K01-

01¢ 61561600917 ή δικογραφία 610 ταῡ Γ Σώματος Στρατοῡ εἰς 10v
0v0Kp11r7v 100 Διαρκοῡς Στραταδικείαυ Θεσσαλονίκης, ὅστις καί
ἐνεργεῖ τακτικήν ἀνάκρισιν».

011095017. για να ἀποκαλυφθεῑ μια σκευωρία τελείως ΑΝΤΙΘΕΤΗ

ἀπό 00117 1100 K0110101 θέλησον v0 110000010oouv: 010 )(ouv11K1'7
σκευωρια...
O '0 ἀξιωματικός αὺτός καταλήγει... κατηγορούμεναςί

O Για τήν ἀπόπειρα αύτοκτονίος 100 Κωσταράκηῑ
«Ὀ στρατιώτης Κωσταράκης. 0015 συνελήφθη, 0015 ἐκρατήθη,

ΠΟΛΥ σύντομα, μπορεῖ να,λε)(θεῑ 011 001500 0110 δική του ἀνο-

πολλῶ δέ μᾶλλον 0015 ἐκακοποιήθη. Ούτος, τήν 18.12.76 ἀπέπεσεν

φορα, μέ συγκεκριμένες κοταγγελίες, γίνεται καποιο 11000V0K01017. '0 ταγματαρχης ἐπανέρχεται. μέ σειρα ἀνοφορῶν, καταγγέλλοντας διαθέσεις «κουκουλώματος». ”Αρχές Μαρτίου, ὁ κ. Ἀθέ-

εἰς πειθαρχικὸν παράπτωμα τό ὁποῖον ἀντιμετωπίσθη 0110 τῶν
προϊσταμένων του μέ ἀπλῆν παρατήρησιν. Τήν 00.10 ὥραν τῆς
79.72,76, καθ’ 0v χρόνον ήτσ σκοπός, ἀφαύ ἐπυροθόλησεν εἰς τόν
ἀέρα συνεκέντρωσε 610 φωνῶν είς τήν ακοπιάν τούς συναδέλφους

του καί ἀπειλαῡσε 011 9’ αύταπυροθοληθῆ, ἒχων ἐστραμμένον 10
ὅπλον πρός τήν κοιλιακήν του χώραν. Εύθύς ῶς κατέφθασεν ἐκεῖ ό
Διοικητής 100 617 T.l7. ‘Av11ouv/px17¢ (I72) K0000115017¢ Γεωργιος
τοῡ παρέδωσε τό ὅπλον λέγων «μή φοθᾱσθε εἶναι ἀσφαλισμέναν».
Είς τόν ἐν λόγω ἀξιωματικόν ἀνέφερε ὁτι 5x51 006000 οἰκογε-

νειακά πραὸλήματα καί 011 κανένας δέν τόν ἐνόχλησε είς τόν Λόχαν του. Μετά τό ἐπεισόδιον, 0 ἀνωτέρω στρατιώτης, κατόπιν γνωματεύσεως 100 ἰατροῦ τῆς Μονάδος, εἰσῆλθεν είς τό 424 ΓΣΝ,

ὅπου καί ἐνοσηλεύθη μέχρι 29.12.76 μὲ διάγνωσιν «ἀγχώδης νευ-

ρωφ διοτασσει 11'7 051095017 100 011'7 Θράκη,
«λόγω ἀναγκῶν 117¢ ὑπηρεσίας».
ΤΟΤΕ, ὀ ταγματαρχης Σειρηνίδης ιἰιτοθαλλει στόν ύτιουργό Ἐθν.

Ἀμύνης τήν ι-ιιό κατω ἀνοφορα, μέ ἐπίγνωση ότι ««διαι-ιραττει 1151—
θαρχικὴν ι-ιοραθασιν», γιατί;
Ο Θεωρεῖ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να τόν ὲνημερώσει για όρισμένες
πτυχές αὐτῆς τῆς ἱστορίας.
O Ἐχει διαπιστώσει- ὅπως λέει-τό φραξιμοιιυκαθε νομίμου
όδοῡ» ἀπό πρόσωπαα«τό ὁποῖα ἐχουν συμφέρον να μήν ἀκουστῆ 1'7 φωνή μου».

ρωτική αντίδρασις ἐν θελτιώσέι». ”Ετυχε δέ ἐν συνεχειά 1591705-

ραυ ἀναρρωτικῆς ἀδείας. Τήν 27.7.77 παρεπέμφθη καί πάλι εἰς τόν
ἰατρόν τῆς Μονάδος του (805 Λ.Ε.Μ.), ό ὁποῖος διέγνωσε «ἔντονον
ἀγχος καί πιεατικόν αϊσθημα δυσφαρίας ἐνοντι καί τῆς παραμικράς
δυσκόλου καταστάσεως. Συνήθως περιπλανᾶται ἐδῶ καί ἐκεῖ μή
δεχόμενος τήν παραμονήν 51¢ KA51010v χῶρον, Γενικῶς εύσίσθη-

τον ἀταμον μετά 16100009000 ψυχικῆς σφαίρας». Ἠ σχηματισθεῖσα
δικογραφία (πραονάκρισις) ἀπεβλήθη 51¢ B' Σῶμα Στροταῡ διά τά

H ANACDO PA λέει 10 εξῆςς
«Κύριε ὺπουργέ
Γνωρίζω ότι ἀπευθυνόμενος διά τῆς παρούσης μου πρός ἀμᾶς
διαπράττω πειθαρχικήν παράθααιν. Ἐξ όσων ὅμως ἐν συνεχειά 90'

ἐκθέσω θα y1'v17 0v11A171110v 011 πρόσωπα τά όπαῖα ἔχουν συμφέρον
v0 μήν ἀκουσθῆ ή φωνή μου, συστηματικά ἐπιχειροῡν καί ἐπιτυγχάνουν νά ἀποφράσουν κάθε ὁδόν ναμιμότητος.

κατά Νόμαν».

Ο Για τα διαφορά ἐγγροφα πού ζήτησε ό κ. Χοραλαμτιόπουλος
να κατατεθοῖιν 011'7 BouA1'7;
«"Ooov άφαρά 51¢ τήν κατάθεσιν τῶν αἰτηθέντων 0110 100 K. συνἀδέλφου ἐγγράφων, γνωρίζομεν ὅτι 00117 καθίσταται ἀ ν ἐ φ ικ το ¢ K09’ ὅσον.0) A10 117v ἀπόθεσιν τοῦ στρατιώτου Γολιγέλλη ἐνεργεῖται 1a-

Κύριε Ὑπουργέ,
Διά τῆς φ(.......) διατάγῆς ύμῶν μετετέθην ἐκ 100 61 7TH είς ΔΣΣΣ
λόγω ἀναγκῶν 117¢ ὑπηρεσίας.
A10 117¢ μεταθέσεως μου αὐτῆς α κατά θάσιν ἐξυπηρετούμενος
εἶναι ό Δκτής τοῦ 21 ΣΠ ό ὁποῖος ἐν ἀπουσία μου δύναται νά κατευθύνη τάς ἐξελί.ξεις Οϋτω ό όρας «λόγω ἀναγκῶν τῆς ὺπηρε-

K11Kr'7 ἀνάκρισις 0110 100 0v0Kp1100 100 A1apK00¢ Στρατοδικείου
Θεσσαλονίκης, 51¢ 10¢ χεῖρας 100 ὁποίου εὑρίσκεται 011000 17 σχετική ἀλληλογροφία.

σίας», 610 πάντα καλόπιατον κριτήν, ταυτίζει ἀνάγκας τῆς ἀπηρε-

6) 'O φάκελλας 117¢ ἀποθέσεως τοῡ στρατιώτου Κωσταράκη εύρίσκετοι εἰς τό Γροφεῖον Δικαστικοῡ 100 B' Σώματος Στρατσῡ. διά

Εἰς N. Σάνταν τήν ἐπαμένην ταῡ πραξικοπήματος Ἰωαννίδη καί
μετά τήν σύλληψιν 100 Δκοῡ 100 618 ΤΠ ἐτοπαθετήθη ως Δκτής
001017 0 νύν διοικητής τοῦ Συντάγματος.

10¢ περαιτέρω ἐνεργείας. Ἀμφότεροι 01' ἀποθέσεις θ’ ἀκολουθήσουν 10v δρόμον των, συμφώνως πρός τάς διατάξεις 100 Στρ. Ποιν.

Κώδικας.
γ) 'O ἀτομικός φάκελλος τοῡ ἐφέδρου ἀνθυπαλαχαγαύ Γ. Πετσσλα (Σ.Σ, Πετσωτᾱ ἐννοεῑ...) περιέχει πλ εῖστα στοιχεῖα
10 ὁποῖα δέν δύνανται νά συζητηθο 0v δημοσίως,
ἀζημίως διά τό στράτευμα (ἀρθρον 92 Κανονισμοῡ Βουλῆς)».

σίας μέ ἀνάγκας τού AK100 τοῦ 21 ΣΓΙ.
'H 0A1] 01109501¢ ἐχει οϋτω Κύριε Ὑπαυργέ.·

Οὗτος φερόμενος ὡς ἐμπιστος καί τοποτηρητής τοῡ νέου«00-

95vrou», προχωρησεν εἰς τήν δημιουργίαν ἐνός δικτύου μέ τά
πλέον ἀπίθανα καί ἀντικοινωνικά στοιχεῖα ἐκ τῶν καταίκων τῆς N.
Σάντας. A10 100¢ φίλους του καί 100¢ πανηγυρισμοὺς ταυ κατά τήν

περίοδον ἐκείνην γνωρίζουν ὅλοι οι· κάτοικαι 117¢ N. Σάντος καθώς
καί 01' 0nd τάς διαταγάς του ὑπηρετήσαντες ἀξιωματικοί.
'O v0v ἐκλεγμένος πρόεδρος τῆς N. Σάντας ιἰπέθαλεν πρός

ΠΕΡΑ ἀπό σύτή τήν ἀποψη τοῦ κ. ύτιουργού, ύι-ιάρχοιιν 0'1 συνεντεύξεις καί 10 ἐγγραφα 1100 πρωτοδημοσιεύουμε σήμερα, 1100
δίνουν μιαν άλλη εἰκόνα τῶν γεγονότων πολύ ι-ιιό «εύρείο». ”Υτιάρχουν, ἀλλωστε, μερικά συγκεκριμένα Περιστοτικα, ὅπως 1'7 αἰφνίδια
παρουσία (τό Σεπτέμθρη) 100 διοικητῆ Στροτιας, τοῦ σωματαρχη

θουλευτήν 100 K1AK1'¢ σχετικόν ὑπόμνημα, ἀπόφασιν δέ 100 Κοινοτικοῡ Συμθουλίου περί ἐνεργειῶν ἰδιωτῶν ἐπιστηθίων φίλων 100

Σχου ἐκοινοποίησεν πρός τόν κύριον Πρωθυπουργόν καί τήν Bouλήν. Ἐάν ἐλαμθάνατε γνῶσιν αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως θα ἐπληροφορεῖσθο δτι κατά τόν Ἰούλιον 100 1976 ἐξωθι τῆς ΛΑΦ N. Σάντας 0
13

Σχης μετά 100 ἐπί δικτατοριάς προέδρου ῆκουαν τήν 51¢ τήν 610πασῶν μετάδοσιν τοῡ ϋμνου τῆς δικτατορίας καί όμιλιῶν 100 δικτάτορος ἀπό τό μαγνητόφωνον τοὺ όχήματος γνωστοῡ ”χουντικοὺ

τέως προέδρου τῆς N. Σάντας.
Θά ἐπληροφορεῖσθο ἀκόμη ότι είς διαφόρους οίκιάς 100 χωρίου
καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν 100 7975 καί μέχρις Μαρτίου 7976 ἐλάμ6ανον χώραν όλονύκτιαι συγκεντρώσεις ἀξιωματικῶν καί ἐξ 515-

pwv φρουρῶν, γνωστῶν διά τούς δεσμούς τους μέ τό δικτατορικόν
καθεστώς.

Περί τῶν συγκεντρώσεων αὑτῶν ἐπληροφορήθην τά τέλη Δεκεμβρίου 7975 015 10 πρῶτον ἐπῆγα 51¢ Ν. Σάντα.

θά ξαπολυθῆ τήν κατάλληλη στιγμή». Ὑποδιοικητής τοὺ 677 τοῡ

όποιόυ ό 7ος Λόχος μέ Δκτήν τόν Διευθυντήν 100 200 Γραφείου
100 10y0010¢ ἐφέρετο ώς τό έπίκεντρον τῆς «κινήσεως». Νά άναφέρω εδῶ κύριε Ὑπουργέ ότι ή όλη ἐξέτασις διεξήγετο χωρίς 00651¢ να ἐχη ένημερώσει σχετικῶς τόν Δκτήν καί Ὑποδιοικητήν τοὺ
Τάγματος,· 0015 K01 1100 ἐνημερώθημεν ποτέ.
Ἐθεώρησα ὑποχρέωσιν καί καθῆκον-μου νά ἀποπλύνω τό στίγμα

διά τήν Μονάδα μου. Προσεπάθησα v0 συγκεντρώσω 000 ῆδυνά110VΕπληροφορήθην 011 o010¢ ειχεν έκμυστηρευθῆ ότι 17 0Ar7 ὑπό-

Διεπίστωσα καί ό ἴδιος τό γεγονός καίμάλιστα ἀνέφερα σχετικῶς

θεσις τῆς δῆθεν προφυλακίσεώς του 1710v««φιάσκα» και ότι γιά ένα
διάστημα πρίν έλθη στρατιώτης 51x5 «»0nA5551 05 νέους καί νέες

παραδώσας καί ἀριθμούς όχημάτων IX ἐπισκεπτῶν. Δέν γνωρίζω

τῆς ῆλικιάς του καί εἶχεν παρασυρθῆ καί γι’ 0010 ««01A0y5» K01 51x5

0v 5v5K0 100100 01' συγκεντρώσεις αὑταί διεκόπησαν ἀπό 100
Μαρτίου 7976 51¢ N. Σαντα διά νά σημειωθοὺν εἰς ἐτέρας τοποθεσίας (ἐργοστάσιον Παχοπούλου, Δερθένι, κλπ.).

μπελά του, Τώρα ὅμως εἶχε δεχθῆ να καταθέση 0,11 100 ἐζήτησαν ό
Δκτής τοὺ 2ου ΕΓ127ΣΠ καί ό Δκτής 100 805 γιατί ἀλλοιῶς ἀντιμε-

Ἐπί όλων αὑτῶν τῶν σημείων ὑπάρχουν μάρτυρες κύριε Ὑπουρ-

γε.
Καί μάρτυρες ἀξιωματικοί ἀλλά καί ι’διῶται αι’ όποῖοι δύνανται νά
σάς ἀναφέρουν καί διά τά θέματα τῶν όλονυκτίων συγκεντρώσεων.

Τότε θά ἀντιληφθῆτε πόσον ἥσυχοι ἔπρεπε v0 αἰσθάνωνται 01 voμιμόφρονες ἀξιωματικοί.
Ξαφνικά τέλη Αὑγούστου ἀρχάς Σεπτεμβρίου 7976 ξεσπᾱ τό με·
γάλα σκάνδαλα. Χωρίς νά γνωρίζουμε τί ἀκρι6ῶς συνέ6η 6λέπαμε
στρατηγούς νά πηγαινοέρχωνται εἰς Ν. Σάντα καί έναν Ἀνίχη τοῡ

K0v51 ώρισμένες Θλακεῖες ἀπό τίς όποῖες κινδύνευε νά 6017 τόν

τώπιζε τό δι’λημμα.· «Ἣ παραπομπή σέ Στρατοδικεῖο μέ τήν κατηγοριά τῆς ἐξυθρίσεως καί φθοράς ὑλικοὺ μέ συνέπεια τήν καταδίκη

σέ 4 - 6 χρόνια η’ τήν συνεργασιά 0050 100¢ K01 τήν ““κατάθεσιν”
όσων ἐκεῖνοι 100 ὑπέθαλαν μέ συνέπειαν τήν λόγω ἐπιδείξεως ἐμπράκτου μεταμελείας ἀθώωσίν του K01 τήν μελλοντικήν πρόσληψιν
του 51¢ K Y/7
Γραφεύς τῆς πρώτης ὑπό τοὺ AK100 100 2ου ΕΓΙ27ΣΠ διεξαχθείσης προανακρίσεως ἀναφέρει ότι ἀλλα ἐλεγαν ol 0001005¢ K01
ἀλλα 100 56055 νά γράφη

Ἀρχηγείου Στρατοῡ νά καταφθάνη συναδευόμενος ἀπό όπλίτας

Πληροφοροὺμαι 011 K010 117 6100K510 117¢ 51¢ Λόχον Στρατονο-

τῆς Στρατονομίας καί κλειομένας 51¢ ΛΑΦ N. Σάντας νά καλῆ ἀξιωματικούς καί όπλίτες πρός ἐξέτασιν. Δέν ἀργησε νά διαρρεύση τό

μιάς K1AK1'¢«'npo1puA0K10511'1¢1 100 ἐκυκλοφόρει μέ πολιτική περιβολήν (5050917 51¢ 50x000nA00151ov Γαρδένια) παρέα μέ όπλίτες
τῆς Στρατονομιάς.

00011K0. K0no1o¢ στρατιώτης 100 805 ΛΕΜ κατηγορούμενος γιά
ἐξύθρισιν ἀνωτέρου, κλοπήν πυρομαχικῶν καί ἐσκεμμένην πρό-

Κατά 117v161'0v περίοδον κυκλοφορεῖείς Ἀθήνας καί πληροφορεῖ
τούς φίλους 011 πρόκειται νά προσληφθῆ 51¢ KYI7.

κλησιν φθαρῶν είς Ἀποθήκην Ὑλικοὺ, εἶχεν «ὁμολογήσει» ότι
ἀπετέλει μέλος ἐνός δικτύου «ἀναρχικῶν» οι· ρίζες 100 0110100 5Kκινοὺσαν ἀπό τόν "E600 K01 01 610KA06111051¢ 100 έφθαναν μέχρι

,Πληροφοροὺμαι 011 0 'Av00117¢ 100 005 AEM καυχάται ἐνώπιον
ἐφέδρων ἀξιωματικῶν λέγων.·
_

καί 117 N. Σαντα. Τί μεγαλύτερη ἀπόδειξη ότι 0110 τήν Δημοκρατίαν
ό Στρατός 5606155v πρός διάλυσιν,· Δέν ῆθελα νά πιστέψω K011 110-

«Ὀ λοχαγός (ἐννοῶν τόν Δκτήν 100 905 ΛΕΜ) δέν ξέρει v0 δέρνη. Ἐγώ μετά τήν ἀπόπειρα αὑτοκτονίας του τόν στρίμωξα σταύς

ρόμοιον. Ἐκτός αὑτοῦ ῆ προοωπικότης τοὺ «άνανήψαντας» στρατιώτου ἀλλά καί ή προοωπικότης όλων ἐκείνων τῶν όργάνων 100

νιπτῆρες καί σέ μιά ώρα τόν έκανα νά σπάση 11.
Ὀ ἴδιος A00117¢ 51¢ μιάν ἀλλην περίπτωσιν καί είς ἀπολογητικόν

Συντάγματος τά 011010 n000001'000v τήν ὑπόθεσιν μέ τάς γνωστάς
της διαστάσεις δέν ήτο δυνατόν νά ἐμπνεύσουν ἐμπιστοσύνην.

τόνον λέγει πρός έτερον Ἀνθγόν.

Ἐγνώριζα 55 ἀλλου τίς συζητήσεις περί «στημένης δουλειάς πού

0 ‘O στρατιώτης ΓΙ-

«”Εμένα θέλουν v0 ποὺν πώς κτυπῶ,· Εγώ 0v δέν ἐπενέθαινα ό
Yr106K117¢ 100 005 AEM 00 τόν εἶχε ακοτώσει μιά φορά πού τόν

Xvi/510511517 με’ τό Γιῶργο Κωσταράκη στήν αὐλή τοῦ
νο σοκομειόυ.

ΩΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ μιλᾶ γιόι τήν ἀπόπειραῑ
«Εἶχα Can/911101051 ἕνα ἀστέρι στό
τζάμι τοῦ θαλάμου κοντά στή σόμπα.
ῗΗταν ὸέκα τό πρωί στίς ὸεκάξι Δεκεμὸριόυ, παραμονές Χριστουγέννων.

Θυμήθηκα τό χωριό μου, τό σχολειό,
τούς φίλους μου καί ζωγράφισα τόι
ἀστέρι.
Κάποιος ἀπό τούς στρατιῶτες με’
κάρφωσε καί ἦρθε ἀγριεμένος ὁ ὑπολοχαγός Λέμπουρας;
- Κομμουνιστήί Ζωγράφισες τό
ἄστρα τοῦ M120! T17 Δευτέρα θα ὅγε-ῖς
ἀναφορὰ καί θα περάσεις 219011001κεῖο. Κάθαρμα, ἐσύ καί 17 φάρα σου
θέλετε νά καταστρέψετε τό στρατό.
Μέ χτύπησε μπουν ιές και κλωτσιές.
Διν ἠταν ἡ πρώτη φορά. Μετά 117
UNA/3.17171 17 τοῦ στρατιώτη Γαλιγὲλλη
και τήν ἀπόπειρα αὐτοκτονιας πού
ἔκαμε· μπροατά μου με τις ἀσπιριᾝνες
17 ζωή μου εἶχε 7/11/51 μαρτύρια. Κομμοι νιστή μ ἀνί-ὄαζαν Μαοϊκό με κατιὸαζαν. Τόλμησα καί εἶπα στόν ὑποκοχαγό Λεμπουρα ὅτι τά χαρτια μου
εἰναι καθαρά.
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- ΔΕ 05 ῙΙΟίάςὲῚ. H (ΙΟΤΟΊΟμία κοί-

μᾶται μι· τά τσαροιχια. L10111 κουμμουνιστής και θα πληρώσεις, κάθαρμα.
"GA/7 117 μέρα ι’·’κλαιγα (Pr/607101
πολύ. Μ’ ἔπιασε ρι’)ιος. K01/51’; 01‘ μοι’)

μιλοῦσε. Τά μιν-σάνυχτα 0117 σκοπιά
τοῦ ”Ορχου ἀποφάσιοα ν’ αὐτοκτονήσω. Φοὸόμουνα πολύ. Δέν ἥθελα
νά ζήσω. ”Al/0150 τήν τελαμόνα,

ὅπλισα και πυροόόλησα στόν ἀέρα
7/112 νά ὸῶ ἄν τά φυσίγγ 10 511111 ἐντά551. Στήριξα μι τά το ὅπλο στό πλε υρό
μου κι ιτοιμαστηκα νά τραόήξω 117
οκανὸάλη. ”Ακουσα (pan/5;. Τριγύρω
μου είχαν μαζιᾙυτεῖ ὅοσκοι και στρα111015;. Δέν καταλάόαινα 11.710101
«— M17 με πλησιασει κανεις. Θ’ αὐτοκτσνήσω». Κάποιος μοῦ μίλησε.
Θυμᾶμαι ὅτι μιά στιγμή ὁ στρατοπεὸάρχης Καραμπέρης μοῦ ζήτησε τό
ὅπλα. Τό παρέὸωσα. M5’ πῆγαν στό
ὁιοικητή συντάγματος Σίμογλου κι
ἄρχισαν ἀνακρίσεις. Τράὸηξα πολλά.
Ξύλο,· Στίς ἀρχές ἔφαγα πολύ ὸίχως
λόγο. Τώρα ὄχι. Στή Μεραρχιά ὅλοι
μέ ρωτοῦσαν νά πώ γιά τό ξύλο πού
ἕφαγα. Φοὸᾶμαι νά μιλήσω. Σέ λίγες
μέρες περνάω Στρατοὸικιίο γιά τόν
πυροὸολισμό. Ἀπό 117 μονάὸα μ’
ἔστειλαν 0117 1/51190A07/1m7 κλινική γιατί ὑποφέρω ἀπό τά νεῦρα μου. Δέν
ἔχω υπνο ὄὸομάὸις τώρα. "0A17 117
νυχτα στριφογυρνάω στό κρεὸάτι και
κλαίω. Στό χωριό μου ἠταν ἀλλιως.
Μὲ μπλέξανι 7/1 ἀριστερά. Στή μονάὸα υπάρχει 01'/11110 πληροφοριῶν
καί χαφιέὸες πού καρφώνουν. (1)0611μαι νά μιλήσω. Περνάω Στρατοὸικι-ῖο
σε’ λίγές μέρες. Ἕλα νά μέ ὄριῖς
μετα».

εἶχε στριμώξει σταύς νιπτῆρες μέ ένα καδρόνι».
Πληραφοροὺμαι ἀκόμη ὅτι περί τόν Φεθρουάριον τοῦ 7976 ό
«ἀνανήψας» ,εἶχεν καταφύγει πρός ἀξιωματικόν τοῦ 617TI7 μέ τόν

ἀδελφόν τοῦ ὁποίου ἐτύγχανον συμμαθηταί καί τοῦ ἐζήτησεν νά

’Ἀπαντα τά περί ὑποθέσεως τοῦ «ἀνανήψαντος» καί τοῦ ρόλου
τῶν πρωταγωνιστῶν της θεωροῦνται ἐκτός θέματος.
Κατά τό ίδιο διάστημα ὑπό τοῦ 27ΣΠ διεξάγεται μία σειρα ἀπό
παράλληλες ΕΔΕ παρα τάς κατ’ ἐπανάληψιν ἀναφοράς μου ότι ή

τόν θοηθήση διότι είς τόν Λόχον του δέρεται καί κακοποιεῖται. 'O
ἐν λόγω ἀξιωματικός εἶχεν ζητήσει συγκεκριμένα στοιχεῖα διά νά

εἶναι δυνατόν τό έν τῶν κρινομένων μερῶν νά ἐμφανίζεται ώς κρι-

ὑποθάλη ἀναφοράν καί ό ἴδιος ἐφρόντισεν να πληροφορηθῆ ἀκρι6ῶς τί συνέθαινεν. Δημιουργεῖται μάλιστα καί ἐπεισόδιον μεταξύ
αὑτοῦ καί τοὺ Δκτού τοῦ 805 όταν ό τελευταῖος ἐπληροφορήθη τάς
προσπαθείας του.
Αύτόν τόν ἀξιωματικόν καί τούς μετ’ αὑτοῦ είς τήν ίδίαν οίκιάν
συνοικοῦντας ἀξιωματικούς καταγγέλλει ό «ἀνανήψας», ώς «ήγέτας τῆς ἀναρχικῆς κινήσεως».

Καί συζητοὺν σοθαρά καί δέχονται oi κατασκευασταί τῆς όλης
ὑποθέσεως ότι ό σκοπός τῆς κινήσεως αύτῆς ῆτο ή ἐξουδετέρωσις
τῶν μονίμων ἀξίκῶν σέ περίπτωση πολέμου μέ τήν Τουρκίαν. Καί

όλη ή ὑπόθεσις δέσν νά ἐξετασθῆ ὑπό τῆς Μεραρχίας καί ότι δέν
τής τοῦ ἐτέρου.

'

Οϋτω ἀδυνατῶ νά κατονομάσω μάρτυρας διότι τήν ίδιά στιγμήν
μία ΕΔΕ θά διαταχθῆ ὑπό τοῦ 27ΣΠ μέ σκοπόν τήν ἐξουθένωσιν
τοῦ μάρτυρος καί τήν ἀποδυνάμωσιν τῆς ἀξίας τῆς μαρτυρίας του.

Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρω τό κάτωθι περιστατικόν.·
'O «ἀνανήψας» φοβούμενος τάς συνεπειάς ἐκ τῆς ἐναντιόν του
ὑποθολῆς μηνύσεων ἐπί συκοφαντικῆ δυσφημήσει διά τάς ἀναληθείας τάς όποιάς εἶχεν καταθέσει είς τήν ὑπό τοῦ 27ΣΠ διεξαχθεί-

σαν προανάκρισιν προσεπάθηαεν κατ’ ἐπανάληψιν νά έλθη είς
ἐπαφήν μέ τούς μηνυτάς του ὑποσχόμενος νά ἀνακαλέση ὃσα

ὅλα αὑτά τά παιδαριώδη καί ἀνήκουστα ἀναφέρονται είς τό Ἀρχηγεῑον. 'H πρόκλησις ἀνησυχιῶν καί ή δημιουργία θορύΘου έχουν
ἐπιτύχει.
Δέν θα ἐπεκταθῶ είς τήν ἀναφοράν τῆς πληθώρας τῶν στοιχείων
τά όποῖα μέ έπεισαν ότι ή όλη ὑπόθεσις ἀποτελοῦσε μέρος ένός
γενικώτεραυ καί καλῶς συντονισμένου σχεδίου διά τήν δημιουρ-

ἀναληθῶς κατέθεσεν ἐφ’ ὅσον ούτοι ανακαλέσουν τάς ἐναντιόν
του μηνύσεις.
Πρός τόν σκοπόν τοῦτον ἐπλησίασεν μεταξύ τῶν ἀλλων καί ἐφεδρον ἀξιωματικόν τοὺ τάγματος, ἐπαγγέλματος δικηγόρου, καί τόν

γίαν κλίματος ἀνησυχιῶν.
Ἐπαρουσιάσθην εἰς τόν κατόπιν διαταγῆς τοῦ Ἀρχηγείου ἐνερ-

τόπιν ἀγρίου ξυλοδαρμοῦ καί ψυχολογικῶν πιέσεων νά ἐπιλέξη
μεταξύ τῆς φυλακῆς καί τῆς συνεργασιάς μαζύ των.

γοῦντα τήν προανάκρισιν καί ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ Ὑποδκτοὺ τού
677ΤΠ ἐζήτησα νά καταθέσω ἐπί τῆς ὑποθέσεως.

Ἀνέφερα ἀρχικῶς πραφορικῶς τάς ἀπόψεις μου καί τά στοιχεῖα
τά ὁποῖα μέ έπειθον περί τοῦ «στημένου». Δέν μέ ἀφησε νά κατα-

θέσω ἐγγράφως. Διέκοψεν καί μετέθη διά νά ,ἀναφέρη σχετικῶς
είς τό Ἀρχηγεῑον.
Ἐπέστρεψεν μετά 5ήμερον καί ἐζήτησεν τήν έγγραφον κατάθε-

οιν μου.
Κατέθεσα ό,τι ἐγνώριζα καί ἐπρότεινα καί τούς ἀντιστοίχους
μαρτυρες.
~
'
”Οταν ἐπερατώθη καί ό δεύτερος αύτός κύκλος τῆς προανακρί-

παρακαλεσεν νά μεσιτεύση ἀναλόγως ὁμολογήσας πρός τοῦτον
ότι πάντα ὅσα κατέθεσεν ἦσαν ἀνακριθῆ καί ότι τά κατέθεσεν κα-

'O Ἀνθλγός μή ἐπιθυμῶν νά ἐμπλακῆ εἰς τήν ὑπόθεσιν καί διά νά

αποφύγη οίασδήποτε τυχόν συνεπείας έκρινεν σκόπιμον νά ύπο-Ι
6άλη σχετικήν ἀναφοράν.
Ἀντί ή ἀναφορά του νά ὑποθληθῆ άρμοδίως πρός τόν κατόπιν
διαταγῆς τῆς Μεραρχιάς ἐνεργοῦντα τήν προανάκρισιν ἀξιωματικόν, ό Δκτής τοῦ 27ΣΠ διέταξεν τήν διενέργειαν ΕΔΕ εἰς τήν
αποιάν μέχρι στιγμῆς έχουν ἐξετασθῆ ἀνω τῶν έκατό (700) μαρτύ-

ρων, Kai ἀπειλοῡν τόν Ἀνθγόν μέ μηνύσεις γιά δῆθεν ἐξύβρισιν
ἀνωτέρων δι’ ὅσα είς τήν ἀναφοράν του ἀνέφερεν.
Γίνεται οὑτω ἀντιληπτόν ὑπό ποῖον καθεστώς διενεργοῦνται αί

σεως ό ἀνακριτής ἀνεχώρησεν όριστικῶς. Πρό τῆς ἀναχωρήσεώς
του μού ἐζήτησεν νά συγκεντρώσω όσα στοιχεῖα ῆδυνάμην καί ότι
θά ἐπανήρχετο. Είς τόν Δκτήν τοῦ 67 7ΤΠ εἶχεν ἀναφέρει ότι πλήν

παροῦσαι προανακριτικαί πράξεις καί ἐάν εἶναι δυνατόν ῆ ἐάν ἐχω

τοῦ 2ου ΕΓ127ΣΠ θά έδει νά μετατεθῆ καί ό Δκτής τοῦ 27 (ΣΠ, διότι
διαφορετικά θά ἐδημιουργοὺντο ίστοριάι μεταξύ Δκτού τοῦ 27ΣΠ
καί ὑποφαινομένου.

Πολύ περισσότερον όταν τώρα λόγω τῆς ὑφ’ ’Υμῶν διαταχθείσης
μεταθέσεως μου δύνανται νά ἐνεργοῦν ἀνενόχλητοι καί νά κομπά-

Πραγματι ώς ἐπληροφορήθην είς ἐτέραν καταθεσίν του ό «ἀνανήψας» ἀνέφερε ότι καί ἐγώ ἐγνώριζα περί τῆς κινήσεως ἀλλά
ἐκρυψα τούς πρωτεργάτας της. Δηλαδή κύριε ”Υπουργέ ότι ἐγώ
έκρυψα τούς πρωτεργάτας κινήσεως τῆς όποιάς σκοπός ήταν ή ἐξ-

ουδετέρωσις όλων τῶν μονίμων στελεχῶν σέ περίπτωσι πολέμου .....
"On: ἀντελήφθην ότι ή ύπό τοῦ Ἀρχηγειόυ διαταχθεῑσα προανάκρισις εἶχε κλείσει μέ μόνην τήν μετάθεσιν τοῦ Δκταῦ τοῦ 2ου

ΕΓ127ΣΠ προσπάθησα κατ’ ἐπανάληψιν δι’ ἀναφορῶν μου νά ἀνακινήσω τό θέμα, δεδομένου ότι ἐν τῶ μεταξύ εἶχα συγκεντρώσει
καί νέα ἀποδεικτικά στοιχεῖα.
Ὑφίσταται είς τήν Μεραρχιά κατάθεσίς μου ἐπί διεξαχθείσης ΕΔΕ

είς τήν όποίαν ἀναφέρω ό,τι στοιχεῖα ἐπίτῆς ὑποθέσεως τοῦ «ἀνανήψαντοςιᾷ καί τόν ρόλον τῶν πρωταγωνιστῶν της. Τό πόρισμα τῆς
διεξαχθείσης κατόπιν ἀναφορᾶς μου ΕΔΕ κατέληξεν είς τό συμπέρασμα ότι δέν παρακολουθοῦμαι ἀπό ὄργανα τοῦ Συντάγματος, ώς
ἐάν τοῦτο νά ήτο τό σημαντικώτερον.
Τόν Δεκέμθριον τοῦ 7976 σημειούται ή ἀπόπειρα αύτοκτονίας

τό δικαίωμα ὑπό τάς παρούσας συνθήκας νά ἐπικαλεσθῶ καί ἀνα-

φέρω μάρτυρας.

ζουν ὅτι μέ συνέτριψαν.
Ἀνάγκη διά τήν ὑπηρεσίαν, καί μάλιστα πολύ μεγάλη, κύριε
Ὑπουργέ, εἶναι καί ῆ μετάθεσίς τῶν ἀμέσωςένδιαφερομένων μερῶν τῆς ἐτέρας πλευράς.
Μόνον έτσι θά δυνηθῶ καί ό ίδιος νά κατονομάσω μάρτυρας
ἀλλα καί οὑτοι νά καταθέσουν ἐλευθέρως. Διαφορετικά θά ἀναμέ-

νωμεν τήν ἐπί ἀκροατηρίω διαδικασιάν.
Κύριε Ὑπουργέ ὑπέὸαλα έξ (6) ἀναφοράς αἰτούμενος ἀκρόασιν.
’Ἀπασαι μού ἐπεστράφησαν.
Ἐπί τοῦ ὅλου θέματος ἀκούσατε μέχρι στιγμῆς τήν μιά μόνον
πλευράν.
Καί ή πλευρά αὑτή έχει κάθε λόγον va' αἰσθάνεται ίκανοποιημένη
ἀφοῦ κατώρθωσε να ἐμφανίση ότι αι’ ἀληθινοί φίλοι τῆς νομιμότη-

τος είναι ἐκεῖνοι πού σας δημιουργοῦν πραΘλήματα.
Μήν τούς προσφέρετε αὑτή τήν ίκανοποιήσιν.
Ἠ όλη ὑπόθεση πρέπει νά διαλευκανθῆ πλήρως κύριε Ὑπουργέ.
Καί τότε μόνον, ἀφοῦ διαλευκανθῆ, μπορεῖτε νά λάθετε τίς ἀπο-

φάσεις καί τά μέτρα πού ἐσεῖς θα κρίνετε σκόπιμον,
Προσωπικῶς είμαι ἀκλόνητα ἀπαφασισμένος ν’ ἀγωνισθῶ έστω

ἐτέρου στρατιώτου τοῦ 805 ΛΕΜ. Προηγήθη ἀγριος ξυλοδαρμός

καί μόνος διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀλήθειας. Αύτῆς τῆς ἀλήθειας πού μόνον οἰ ἐχθροί έχουν λόγους va' φοθούνται.

τοῦ στρατιώτου ό όποῖος εἶχεν χαρακτηρισθῆ κατά τό είωθός ώς
κομμαυνιστής καί ἀναρχικός. Τίς κραυγές του «Δέν είμαι κομμού-

Διά τῆς παρούσης αἰτοῦμαι ἀκρόασιν προκειμένου καί προφορικῶς νά σας ἐκθέσω τά γεγονότα καί νά δυνηθῶ νά ἀπαντήσω είς

νιστής. Δέν εἷμαι ζῶον va' μέ δέρνουν» τίς ἀκούουν ἐπί 2ωρον ὅλοι
οιι όπλῖται τοῦ Στρατοπέδου. Δέν τίς ἀκουσαν oi έπιλεγέντες ὑπό
τοῦ Δκτού τοῦ 805 ΛΕΜ μάρτυρες. Κι ἀκόμα περισσότερον τό ἀρνεῖται καί ό ϊδιος ό στρατιώτης. Θά έπρεπε νά διαὸάσετε ἐπιστολή
τοῦ στρατιώτου ῆ νά ἀκούσετε πῶς ἀφηγεῖται τή σκηνή τοῦ ξυλο-

πᾶσαν ἐρώτησιν ’Υμῶν.

δαρμού του ό ίδιος καί αύτόπται μάρτυρες γιά νά άντιληφθῆτε τί
σχέση έχει μέ τήν πραγματικότητα τό ὑπό τοῦ ἀμέσως ἐνδιαφερο-

μένου Δκτού τοῦ 805 ΛΕΜ ἐξαχθέν πόρισμα.
”Υπέ6αλα καί πάλιν τήν ἀπό 24 - 72 — 76 ἀριθμ. πρωτοκ. 7767
ἀναφοράν μου ἐπί τοῦ όλου θέματος ἀναφερόμενος καί είς τήν
περίπτωσιν τοῦ «ἀνήψαντος» καί καταγγέλλων τά γεγονότα καί τόν
ρόλον τῶν προσώπων.
'H ύπό τῆς Μεραρχιάς διεταχθεῑσα προανάκρισις περιορίζεται

μόνον είς τό θέμα τῶν ξυλοδαρμῶν.

Παρακαλῶ όθεν ὅπως τύχω τῆς αἰτουμένης ἀκροάσεως».
Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ἀπαντηση εἶναι άμεσηῑ κλήση σέ διοικητική ἀπαλαγίαί ”Από τό κείμενα τῶν ἐρωτήσεων τοι] κ. Ἀθέρωφ (πού δημααιε υαυμε μαζί μέ τίς ἀπαντήσεις τοῦ ταγματαρχη) φαίνεται- πέρα

ἀπ’ ὅλα τ’ άλλα - ὅτι ὁ κ. ὑπουργὸς ἐχει καταλήξει σέ συμπερασματα για μια ὑπόθεση για τήν ὸπαίαδέν έχει ἀκόμα θγεῑ κάν πόρισμα...
ΤΟ κείμενα τῶν ἐρωταπαντήαεων ἔχει ὼς έξῆς;

Ἐρώτησις 1n: Διά παῙαν λόγον ἀπηυθύνθης δι’ ἀναφορᾶς
σου είς ΥΕΘΑ καθ’ ὺπέρθασιν τῆς ίεραρχίαςῑ
Ἀπόκρισις 7η.· Ὠς καί είς τήν ἀπό 16.3.77 ἀναφοράν μου πρός
τόν Κύριον ΥΕΘΑ ἀναφέρω, ή ὅλη ἐξέτασις τοὺ διά τῆς ἀπό

75

24.12.76 ἀριθ. πρωτ. 7767 ἀναφερθέντος θέματος διεξήγετο ὑπό
συνθήκας μή ἐπιτρεπούσας τήν ἀντικειμενικήν ἐξαγωγήν συμπεράσματος καί μή ἐξασφαλιζούσας ίσας δυνατότητας δι’ έκάστην
τῶν ἐμπλεκομένων πλευρῶν, ἀφοῦ ή μια τούτων εἶχεν μεταβληθῆ

είς κριτήν τῆς ἐτέρας, ἐπί θέματος όπου ἀμφότεραι ἦσαν κανονικῶς κρινόμεναι. ”Ενεκα τούτου ἐνιστάμενος ὑπέβαλα τήν ἀπό

12.1.77 ἀναφοράν μου αίτούμενας ἀκρόασιν ῆτις δέν προωθήθη
ἀλλά μοὺ έζητήθησαν συμπληρωματικά στοιχεῖα προκειμένου νά
προωθηθῆ. Ἐπανῆλθα οὑτω διά τῆς ἀπό 20.1.77 ἀναφορᾶς μου

ήτις καί πάλιν δέν προωθήθη καί μού έζητήθησαν ἐκ νέου συμπληρωματικά στοιχεῖα. Τά στοιχεῖα ὅμως αὑτά δέν ῆτο δυνατόν να πα·

ρέχω είς πάσαν ζήτησιν διότι περιήρχοντο είς γνῶσιν τῆς ἐτέρας

ἐνδιαφερομένης πλευράς ήτις καί διέταζεν μίαν σειραν ΕΔΕ
παραλλήλως πρός τήν ὑπό τῆς Μεραρχίας διεξαγομένην κυρίαν
προανάκρισιν, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀσκησιν ψυχολογικῆς πιέσεως

ἐπί τῶν μαρτύρων ώστε οὑτοι νά καθίστανται ἀνίκανοι νά καταθέσουν είς τήν κυρίαν προανάκρισιν. Παρά ταῦτα ἐπανῆλθα μέ τήν

ἀπό 7.2.77 ἀναφοράν μου καί, ταύτης μή προωθηθείσης, διά τῆς
ἀπό 4.2.77 νέας τοιαύτης, ή όποιά καί πάλιν μοῦ ἐπεστράφη καί
μού έζητήθησαν νέα συμπληρωματικά στοιχεῖα. ”Αντελήφθην ότι
τοῦτο δέν ήτο δυνατόν νά συνεχίζεται ἐπ’ ἀόριστον. Ἀνέφερα ότι
συστηματικῶς ἐξωθοῦμαι να ένεργήσω καθ’ ὑπέρβασιν τῆς ίεραρ-

χιάς. Ἀντελήφθην ότι ή ἐτέρα πλευρά διά τῆς συστηματικῆς αίτή-

παρελθόν καί ἀπεδείχθησαν ἀβασιμα, πρᾶγμα ὅπερ καλῶς
ὲγνώριζες;
Ἀπόκρισις 2α.’ Ὡς καί ἀνωτέρω είς τήν πρώτην ἀπόκρισιν ἀνέφερα, ό λόγος διά τόν όπαῖον ὑπεχρεώθην νά ἐνεργήσω καθ’
ὑπέρβασιν τῆς ίεραρχίας, ἦτα ἀκρι6ῶς τό γεγονός ότι είς τήν όλην
ὑπόθεσιν ή μία τῶν ἐνδιαφερομένων πλευρῶν εἶχεν μεταβληθῆ είς
κριτήν τῆς ἐτέρας καί οὑτω δέν διησφαλίζοντο αί προὺπαθέσεις
ἀντικειμενικῆς κρίσεως. Πῶς εἶναι δυνατόν νά χαρακτηρίζωνται ώς
ἀβασιμα τά διά τῆς ἀπό 24.72.76 ἀναφορᾶς μου καταγγελθέντα
ὅταν δέν είχα τήν δυνατότητα νά προτείνω τούς ἀντιστοίχους μάρτυρας,· Καί τί ἀκριβῶς ἀπεδείχθη ἀβάσιμον καί ὑπό ποιόυ,· Ἀπεδείχθησαν ἀβασιμα τά περί συγκεντρώσεων, τά περί κυκλοφορίας
προκηρύξεων, τά περί κασσετῶν μέ όμιλίας, συνθήματα καί
ὑμνους, τά περί «στησίματος» τῆς ὑποθέσεως Γαληγέλλη. Τά περί
βιαιοπραγιῶν, τά περί ἐξυβρίσεως τῆς Βουλῆς, τοὺ Προέδρου καί
μελῶν τῆς Κυβερνήσεως,’ Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀπεδείχθησαν ἀλα
αὑτά ἀβασιμα όταν ή όλη ἐξέτασις διεξήγετο ὑπό τήν σκιάν τῆς
μιᾱς τῶν ἐνδιαφερομένων πλευρῶν καί ὅταν οὑδείς βασικός μάρτυς τῆς ἐτέρας πλευράς δέν ἐξητάσθη είσέτι,’ Πῶς εἶναι δυνατόν
νά κρίνωνται, βάσει μιᾱς ΕΔΕ, ώς ἀβάσιμα,στοιχεία ἐπί τῶν ὁποίων
μόνον τακτική ἀνάκρισις ἀπό ἐξ ἐπαγγέλματος δικαστικούς εἶναι

δυνατόν νά πρασδιορίση; Ἀκόμη, πῶς εἶναι δυνατόν νά χαρακτηρίζωνται ὑφ’ ὑμῶν προκαταβολικῶς ώς ἀβασιμα, στοιχεῖα ἐπί τῶν

σεως συμπληρωματικῶν στοιχείων καί τῆς βάσει τούτων διεξαγωγῆς παραλλήλων ΕΔΕ θά ἐπετύγχανεν τήν ἐξουδετέρωσιν βασικῶν
μαρτύρων, χωρίς οί πιθανότητες προωθήσεως τῆς ἀναφορᾶς μου

όποίων διενεργεῖται ήδη ἀνάκρισις μή περαιωθείσα είσέτι καί ἐν

νά αὑξάνουν. Ἐστάθμισα οὑτω τά γεγονότα καί ἐκρινα ότι ή ἀπο-

γελθέντα καί διά τῆς ἀναφορᾶς μου πρός τόν κύριον ΥΕΘΑ αὑτό

κάλυψις τῆς ἀληθείας καί ή ἀποκατάστασις τῆς πραγματικότητας

ἀκριβῶς κατήγγειλα καί παρεῖχα τάς ἀναγκαίας ἐνδείξεις διά μίαν
ἐξ ὑπαρχῆς ἐπανεξέτασιν τοῦ όλου θέματος. Τό βάσιμον ῆ ἀβάσιμον τῶν καταγγελιῶν μου εἶναι ἐκεῖνο ἀκριβῶς πού πρέπει νά ἀποδειχθῆ. Καί θά ἀπαδειχθῆ διά τῆς ἐπανεξετάαεως τοῦ όλου θέματας ὑπό τρίτου καί ἐφ’ ὅσον ἐξασφαλισθοῡν δι’ ἀμφοτέρας τάς
πλευράς αί αύταί δυνατότητες ἐκφράσεως τῶν ἀπόψεών της. Ὡς
καί ἐκ τῶν ἀνωτέρω, ἀρνοῦμαι νά ἀποδεχθῶ τήν κρίσιν τῆς ἐτέρας
πλευράς, ήτις χαρακτηρίζει ἀβασίμους τάς καταγγελίας μου καί

ἀπετέλει μεῖζον έννομον δικαίωμα καί ὑποχρέωσίν μου, έναντι τῆς
βάσει τῶν κανανισμῶν ύποχρεώσεως ἀναφορᾶς μου διά τῆς ίεραρχικῆς ὀδοῦ. Ἀνεφέρθην οὑτω καθ’ ὑπέρβασιν τῆς ίεραρχιάς μέ
σκοπόν ἀφ’ ένός μέν νά δώσω τάς θέσεις τῆς ἐτέρας πλευρᾶς

ὥστε νά καταστῆ δυνατή μία ἐξ ὑπαρχῆς ἐπανεξέτασις τῆς όλης
ὑποθέσεως, ἐπί τῆς όποιάς αί μέχρι τῆς στιγμῆς ἐκείνης ἐκτιμήσεις
ἐβασίζοντο είς τόν «μύθον» τῆς μιάς μόνον πλευράς, ἀφ’ ἐτέρου

δέ διά να ζητήσω ἀκρόασιν, γεγονός ἐπί τοῦ όποίου καί αὑθις ἐπανέρχομαι αἰτούμενος ταύτην.
Ἐρώτησις 20: Δια ποῖον λόγον διά τῆς ὼς ἀνω ἀναφορᾶς σου
ίσχυρίζεσαι γεγονότα θίγαντα τήν τιμήν καί ὑπόληψιν αυναδέλφων σου (ἀνωτέρων - κατωτέρων) καίτοι τα καταγγελλό-

όψει τῆς ἐπ’ ἀκροατηριόυ διαδικασίας,· Βεβαίως ἐγνώριζα ότι ή
’ἐτέρα πλευρά εἶχεν χαρακτηρίσει ὡς ἀβασιμα τά ὑπ’ ἐμοῦ καταγ-

βάσει αὑτοῦ ἐνημερώνει τήν ίεραρχιάν. Καί εἶναι ύπόλογος καί διά

τοῦτο ή ἐτέρα πλευρά καθ’ ὅσον ή ἐνημέρωσις τῆς ίεραρχίας δέν
ὑπῆρξεν ἀντικειμενική.
Ἐρώτησις 3:1: Ὁμοίως ὲκ τῆς αὺτής ὼς ἀνω ἀναφορᾶς πρακύπτει ’ότι προσπαθεῑς νά δημιουργήσης τήν ὲντύπωσιν ότι είς

μενα διηρευνήθηασν ὺπό τῆς ὑπηρεσίας κατα τό πρόσφατον

.. cH

τό Στρατευμα ἐφαρμόζεται «ιγενικώτεραν καί καλῶς συντονι-

σμὲναν σχέδιον» δια δημιουργίαν κλίματος ἀνησυχίας, πρᾶγμα

συ ζήτηση

μὲ τόν

πρόεδρο τῆς Κοινότητας

Νέας

Σάντας

κ,

ΠΙΠΙΞΡΙΔΙ-Ιῑ
Ὁ δήμαρχος Ν. Σάντας κ. Πιπερῐὸης στό γραφεῖα
IOU.

«Ἀπό τό 1972 άγωνίστηκα κατά τοῦ
Παπαδόπουλου. Βρέθηκα στά πρόθυρα
στρατοδικείου γιατί κατάγγειλα τίς ἀπαράδεκτες ἐνέργειες τοῦ διορισμένου προέδρου τῆς χουντας Γιώργου Βογιατζή.
ἲΗταν δικό τους παιδί ὁ Βογιατζῆς, ἀπ’
τά καλά παιδιάζ τόν ὃάλαν «πρόεδρο» τό
1967 καί τόν ἄλλαξε ἡ μεταπολίτευσηί

καί νῦν ἀντισυνταγματάρχη Χάντζο, που
εἶχε έδῶ τό 2ο ΙΞΓ. τοῦ συντάγματος. Ὁ
Βογιατζής ἠταν στόν τόπο μας πιό δι.-

κτατορας κι ἀπ’ τόν Παπαδόπουλο, Οἱ
Σανταῖοι ὅλαι πιστεύουμε ὅτι καί σήμερα
ὁ Βογιατζής εἶναι ὁ χουντικός πυρήνας
τῆς περιοχῆς μας. ”Οταν ἧρθε ἡ μεταποτ
λίτευση, ὁ Βογιατζής δέν συμμορφώθηκε
μέ καμιά ἀπό τίς ἐγκυκλίους πού διέταζαν νά κατέδουν τά έμόλήματα τῆς χαύντας. ”Ολα τά μπακίρια καί τά σίδερα τῆς
χοὺντας τά άφησε. ”Ολες τίς φωτογραφίες τῶν «πουλιῶν» τίς κρατοῦσε καί τίς

ἵΗταν ὁ ἄνθρωπος που συνδεόταν καί

πρόσεχε σάν τά μάτια του.
Ἐκανα καταγγελία καί διετάχθη ὁ νομάρχης κ, Παναγιωτιδης νά κάνει ἔρευ-

συνδέεται. αὐτή τή στιγμή που μιλᾱμε, μέ
τό Στειακάκη, τόν ἄλλοτε πανίσχυρα διευθυντῆ τοῦ 2ου ΕΓ. τῆς 6ης Μεραρχίας
Κιλκίς. Ἐδῶ κοντά μας έχουμε τό 21
Σύνταγμα Πεζικοῦ μέ διοικητή τό συνταγματάρχη Θεόφιλο Σίμογλου. Στό
σύνταγμα ὑπάγονται τά δύο τάγματα
(117 καί 618. Ἀπό τό 1972, ὑπῆρχε ἐδῶ
ἕνα καλοστημὲνσ δίκτυα τῆς χούντας, μέ
ἄξονα τό Βογιατζῆ. Ὑπάρχει διάχυτη ἡ
ἄποψη πώς ἀπό τό 1961 ὁ Βογιατζής
μυήθηκε. ατήν ΚΥΠ ἀπό τόν τότε λοχάγό

να.. Ὁ κ, νομάρχης διεπίστωσε ὅτι ἡ
Σαντα ὑπό τόν Βογιατζή παρέμενε χαυντικήί Τοῦ ὑπὲὂαλε ποινή ἀργίας καί ὁ
Βογιατζής ἀντικαταστάθηκε ἀλλά ῥέν
ἔπαψε νά κινείταιῑ
O Τέσσερις φαρές (ἔχουμε καί τίς
ἡμεραμηνίες) ἒόαλε «μπρός» τό αὐτοκίνητό του, ἔὸαζε κασέτες μέ λόγους τοῦ
Παπαδόπουλαυ στό φούλ, ἄνοιγε τά μεγάφωνα καί πηγαινοερχόταν στό χωριόί
Φανταστεῖτε δημοκρατία στήν Ἑλλάδα
καί αἱ δρόμοι τῆς Σάντας ν’ ἀντιλαλοῦνε;

ὅπερ τυγχάνει ἐντελῶς ἀνυπόσταταν.- Τί ἀπαλαγείσαι περί τούτους
Ἀπόκρισις 3η.· Ἐπιθυμῶ πρῶτον ν’ ἀναφέρω ότι ό ὄρος «ἐντελῶς
ἀνυπόστατον» διά τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν στοιχειοθετεῖται
βάσει τῶν ἀπόψεων τῆς μιᾱς ἐκ τῶν δύο ἐνδιαφερομένων πλευρῶν, ῆτις καί εἶχεν τήν δυνατότητα νά ἐνημερώση τήν ίεραρχίαν.
”Ηδη τό ὀλο θέμα θά ἐπανεξετασθῆ καί ὑπό τό πρίσμα τῶν διά τῆς
ὑποβληθείσης ἀναφορᾶς μου θιγομένων συγκεκριμένων γεγονότων καί στοιχείων. Ὡς ἐκ τούτου δέν δύναμαι είς τήν παροῦσαν
φασιν νά θεωρήσω ἑαυτόν ἀπολογούμενον. Πρός διευκόλυνσιν
τῆς ἐπανεξετάσεως τοῦ όλαυ θέματας ἀναφέρω τά κάτωθι; Δέν

προσπαθῶ νά δημιουργήσω τήν έντύπωσιν είς οὑδένα. Τό ότι ἐπιχειρεῖται νά ἐφαρμοσθῆ ἕνα «γενικώτερον καί καλῶς συντονισμένον σχέδιον» διά τήν δημιουργίαν κλίματος ἀνησυχίας, ἀποτελεῖ
ἐκτίμησιν βασιζομένην ἐπί συγκεκριμένων γεγονότων, Τά γεγονότα ταῦτα καί τήν προσωπικήν μου ἐκτίμησιν ἀνέφερα καί έθεσα

ὑπ’ όψιν τῆς ίεραρχίας, Θά ήτο δυνατόν νά δεχθῶ ότι ή ἐκτίμησις
τῶν γεγονότων ὑπῆρξεν ἐσφαλμένη, Δέν δύναμαι ὅμως νά δεχθῶ
ώς ἀνυπόστατα συγκεκριμένα γεγονότα ἐπί τῶν όπαίων εἶχα
προσωπικήν καί σαφῆ ἀντίληψιν. Διά τό ότι καί σήμερον ἀκόμη
ὑφίστανται πρόσωπα τά όποῖα ἐπιθυμοῦν τήν δημιουργίαν ἐνός τέτοιαυ κλίματος δέν έχω τήν παραμικράν ἀμφιβολίαν. Θα έπρεπε νά
μήν έχω ἐμπιστοσύνην στ’ αὑτιά καί τά μάτια μου ῆ να συγκαταλέ-

γωμαι μεταξύ ἐκείνων πού ὲξακολουβοῦν νά νοσταλγαῦν τό καθεστώς τῆς ἐθνικῆς μειαδασίας. ”Ας μοῦ ἐπιτραπῆ όμως νά ἀναφέρω
ότι είμαι ἀπόλυτα ίκανοποιημένος ὅπου, έστω καί ὑπό τήν ίδιότητα
τοῦ ἀπολογουμένου, πληροφοροῡμαι τόσον ἐγκυρα ότι τά στοιχεῖα

αὑτά δέν εἶναι είς θέσιν νά ἐφαρμόσουν ένα γενικώτερον συντονισμένο σχέδιο διά τήν προώθησιν τῶν σκοπῶν των. Βεβαίως ἐνδεχομένη τιμωρία μου θά αὑξήση τό θράσος αὑτῶν τῶν στοιχείων

ατην πλευράν νά ὑποστηρίξη τίς ἀπόψεις της, γεγονός ὅπερ, ώς
καί είς τήν ἀπό 76.3.77 ἀναφοράν μου, ἀνέφερα, δέν ἴσχυσεν διά

τάς μέχρι τοῦδε διαδικασιάς.
Ἐρώτησις 4r]: Διά τίνα λόγον ἠ ἀνωτέρω ἀναφορὰ συνετάχθη
είς ἴιφας μή ἁρμόζον είς Στρατιωτικόν;
Ἀπόκρισις 4η.· Διά τῆς ἀναφορᾶς μου πρασεπάθησα νά καλύψω

τήν οὑσίαν τῆς ὑποθέσεως καί va' δώσω τήν δυνατότητα ἀντικειμένικῆς ἐπανεξετάσεως τοὺ όλου θέματος. Είς τήν προσπάθειάν μου
αὑτήν καί τελῶν ὑπό τό κράτος ἐντόνων ψυχολογικῶν ἀντιδράσεων, ἀντιλαμβάνομαι ότι δυνατόν νά έχρησιμοποιήσα είς ώρισμένα σημεῖα μή ἀρμόζον ύφας καί ἀποδέχομαι τάς πρός τοῦτο
εὑθύνας μου.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΞΙ ή ὑπ’ ἀριθμ. -305991Σ45ί7-5-77 ἀπόφαση τοῦ κ.
ὑπουργοί] (περίληψη τῆς ὁποίας δημοσιεύτηκε καί οτήν Ἐφημε-

ρίδα τῆς Κυβερνήσεως), μέ τήν όπαία τιμωρεῖται μέ 2μηνη «ἀργία
δια προσκαίρου παιίσεως·Ι δ ταγματαρχης Σειρηνίδης, γιατί;
«Δι’ ἀναφορᾶς του ὑποβληθείσης καθ’ ὑπέρβασιν τῆς ίεραρχιάς

καί είς ὑφος ἀνεπίτρεπτον ἰσχυρίζεται γεγονότα ίκανά νά θίξουν
τήν τιμήν καί ὑπόληψιν συναδέλφων του ἐμμένων παρά τό γεγονός
ότι αί καταγγελίαι μου διερευνηθεῑσαι ὑπό τῶν προϊσταμένων του
ἀπεδείχθησαν ἀβάσιμοι καί διότι πρασπαθεῖ να δημιουργήση τήν

έντύπωσιν ότι είς τό Στράτευμα ἐφαρμόζεται γενικώτερον καί καλῶς συντονισμένον σχέδιον διά τήν δημιουργίαν κλίματος ἀνησυχιάς, ὅπερ τυγχάνει ἐντελῶς ἀνυπόστατον».

ναμιν νά συντρίψαυν όποιον ἐπιχειρήσει νά όρθωθῆ ἐμπόδια
μπροατά τους. Ταυτόχρονα δέν εἶναι δυνατόν παρά νά συμμερίζω-

ΚΑΙ, πρίν λίγα καιρό, μετατίθεται σέ μοναδα τῆς Ξανθης...
ΑΛΛΑ ἡ ἱστορία, βέβαια, δέν κλείνει ἐδῶ- τό «ANTI» εἶχε ἐπισημανειτίς «όχι μικρές εκπλήξεις πού έπιφυλασσει για τόν κ. ὑπουρ-

μαι τούς προβληματισμούς ὅλων ἐκείνων πού βά πληροφορηθοῦν
τήν τιμωρίαν μου τήν στιγμήν όπου ἀνενόχλητα καί ἀτιμώρητα χά-

γό» ἀπό τίς 2/4 (τεῦχος 68)- ὃπως ’ίσως εἶχαν μερικοί πιστέψει. Θα
ξοναρθειῑ Στή Βουλή, ἀμέσως μετα τίς διακαπές, ὑστέρα ἀπό έπε-

ρις στήν ἀνοχή τῆς Δημοκρατίας κυκλοφοροῦν ἀτομα πού σέ μιά
περίοδο εἶχαν πρωτοστατήσει στήν καταπάτηση τῆς ἐννοίας καί
τοῦ περιεχομένου της. Ἀντιλαμβάνομαι έτσι πώςγ δέν έχω δικαίωμα
νά ὑποχωρήσω καί πώς πρέπει νά χρησιμοποιήσω κάθε νόμιμα μέ-

ρωτηση τοῦ κ. Γιαννη Χαραλαμπόπουλου. Συνέχεια θα ὑπάρξει

πού δικαιολογημένα βά μποροῦν νά καμπάζουν ότι έχουν τήν δύ-

σον γιά νά μπορέσω νά σταθῶ ὄρθιος καί νά βγῶ νικητής. Νοιώθω
ἄλλωστε πολύ δυνατός γιά ἕνα τέταιο ἀγῶνα. Παρακαλῶ ὅπως πρό
τῆς λήψεως οίασδήποτε διοικητικῆς ἀποφάσεως δοθοῦν, διά τῆς

ὁπωσδήποτε.

«ΕΧΟΥΝ γνῶσιν 0'1 φύλακες», ὅπως θα ’λεγε καί α κ. Ἀβέρωφ...

ἐπανεξετάσεως τῆς όλης ὑποθέσεως, ίσαι δυνατότητες είς ἐκά-

6ράὸυ. σχεδόν. συναντιόντονοαν δ Σίμογλαυ. ὁ Οίκανόμου. ὁ τότε διοικητὴς τοῦ

Γειά σου Γιῶργο Παπαὸόπουλε
κράτα τά κλειὸιά, κράτα γερά.
Μιά νυχτα. χαράματα, έὸαλε 111160111]ρια καί πεταχτήκαμε ὅλοι ἀπό τά σπίτια

χμαλώτισε τό 618 καί ὅλους τούς ἀξιωματικοὺς ταυί
Ἐκεῖνες τίς μέρες, πρωτοστάτησε ατά
γεγονότα ὁ τότε διοικητὴς τοῦ 2ου γρα-

μας. ναμίσαμε πώς έγινε πάλι πραξικόπημαί

φείου τοῦ 21 συντάγματος Θ. Οἰκονο-

μου. αὐτός που δικάστηκε γιά 6000m-

τσαούνης. ὁ ὑπολοχαγός Βλάχος. ἱ) διοικητής τοῦ 805 A.E.M. ὑπολοχαγός Κολακατσᾱς. Προφασίζονται ὅτι παίζουν

Μέχρι ὲδῶ σας έὸωσα μιά ταυτότητα τοῦ Βαγιατζή χωρίς νά ὑπερόάλλω.
Ἀκοῦστε τώρα μερικά πολύ ἓνδιαφέραντα πράγματα; 'O Βαγιατζής εἶχε σχέσεις ἀπό 1973 μέ τόν τότε άντισυνταγματάρχη Σίμογλου, τό σημερινό διοικητή
τοῦ 21 Συντάγματος. 'O Σίμαγλου ἠταν
καί εἶναι στενός συνεργάτης τοῦ Ἰωαννίδη. Τό ξέρουμε στή Σάντα· ὅλοι αὐτό
ἀπό συζητήσεις ταυ στά χρόνια τῆς
ἰωαννιδικής δικτατορίας μέ ἀξιωματικαὺς πού μᾶς τά λέγανε, τίς περισσότερες φαρές γιά νά μᾶς έκφαὸίσαυν. 'O Σίμογλου ἠταν ἀρχικά διοικητὴς στό 618,
μετά ὑποδιαικητής συντάγματος καί τελικά έπί δημοκρατίας, ἀνέλπιστα, διοικητής τοῦ 21 συντάγματος. Τό 617 τάγμα
έθεωρεῑτα τό τάγμα τῆς «έπᾳνάστασης».
Πάντα πολὺ πιστό σ’ αὐτοὺς. πάντα
ἕτοιμα νά πέσει στή φωτιά.
Στίς 25 Νοεμὸρίαυ 1973 τό 617 μ’ ἑπικεφαλής τόν ἀντισυνταγματάρχη Εὐάγγελόπαυλα καί τόν ὑπολοχαγό Βλάχο αἰ-

011’19!

τοῦ

χαρτιάί Στή «συντροφία» ἠταν πάντα

Ἰωαννίδη τό σύνταγμά μας, καί ἐδῶ τό
«νούμερο ἕνα» ἠταν καί παραμένει ὁ Σίμαγλου.

σχεδόν καί ὁ Boy/101:1]; Εὐτυχῶς. οἱ κάταικοι έδῶ ε’ίμαστι· άντιχουντικοί δλοι

Ἦταν

εὐνοούμενη

μονάδα

τάγματος τῶν Λ.Υ.Β. ταγματαρχης Κα-

καί παρά τίς προσπάθειες τοῦ Βογιατζή

δέν παρασύρθηκε ἄλλος.
Ὑπάρχουν πληροφορίες γιά ἐμφανίμιά τόν εἶδαν δυό αὐτοκίνητα στό ἐργο-

- Κύριε πρόεὸρε, ἀπό τά πρόσφατα
περιστατικά ποιῗ1 (ἰπασχόλησαν τόν τύπω,

στάσια τοῦ Παχόπουλου. ἀπάξω, ατήν

ὅτι ὸηλαὸή or); Σαντα ἔγιιιαιι ὄασαιιισμοί

σεις τοῦ Στειακάκη στή Νέα Σάντα. Τή

εἴσαδο τοῦ χωριαῡ. ἶΗταν ἐκεῖ α Θεοφάνης Οἰκονόμαυ μέ δυό ἀραγμένα αὐτοκί111110. ἀλλά δέν άναγνωρίααμε άλλους. Ὁ
Στειακάκης. που ἠταν φόόος καί τρόμος
οτήν περιοχή. ἠταν γνώριμος καί τοῦ
Βαγιατζῆ. Ἀρχιπραξικοπημάτίάς που
ἄφησε διάδοχά του στό 2ο ΕΓ. τῆς Μεραρχίας τόν έμπιστό ταυ λοχαγό Σαφηκίτη. αὐτόν που στά γεγονότα τῆς 13 Δε-

κεμόρίόυ 1967 αἰχμαλώτισε τους Ἔρσελμαν, Περίδη, κ.λπ. (Σ.Σ.; γνωστό
μάρτυρα στή σκευωρία ταῡ ΑΣΠΙΔΑ)
Ἀπό 11'] μεταπολίτευση κι ὕστερα, τό
δίκτυα στή Σαντα δροῡοε καί δρα. Κάθι-

στρατιωτῶν

καί

«σαμποτιίζ»

τύπον

Ἕὸροιι, τί πιστεύετε ὅτι εἶναι ἀλήθεια·
- "011 ’έγιναν 6ασανιστήρια τό χώνεψε ὁ
κόσμος ὅλος.

- “Η κοινή γνώμη ἀιιησιιχεῖ,·
- ”Ανησυχεί καί ἐνοχλεῖται. Εἶναι 119m—

τάκαυστο νά όλέπουμε τό Σίμογλου,
χουντικο μέχρι τό κόκαλο. νά παραμένει
(mm/001110011); διοικητής συντάγματος.

Ἐμεῖς ζητάμε νά φύγι-ι άμί-ὀιος ὁ Σίμογλου καί οἱ αυνεργάτες του. Τί δημοκρατία ’έχουμε ὅταν οἱ ἐχθροί τῆς δημοκρατίας μένουν (ἰτιμιὶ)ρητοι. (ἰκίκίνητοι στίς
θέσεις τους. (ἰμιῑτανόητοιψ)
i
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Ο cH συζὴτηση μέ τόν
έφεδρσ ανθυπολσχαγό,,
ΓΙΩΡΓΟ ΠΕΤΣΩΤΑῑ
«Πρίν λίγες μέρες στὴν Κόρινθσ, ὅπου
ὑπηρετῶ, έφτασε ἕνα χαρτί ἀπ’ τό 2190τσδικεῖο Θεσσαλονίκης. Εἶχε προηγηθεῐ
’ένα ἄλλα... Στό πρῶτα μέ ρωτοῠσαν 61v
,γνωρίζω τίπστα γιά τόν ξυλαδαρμό τοῦ
στρατιώτη Γαλιγέλλη, 0v 16v είδα μέ τά
μάτια μου, ἄν τόν πληροφορὴθηκα ἀπό
ἄλλους, Ἀπάντησα 611 6 ξυλσδαρμός,
ὅπως έμαθα, έγινε ἀφοῦ εἷχα φύγει ἀπό
τὴ μονάδα μου ατή Νέα 20v10 1101 ἤμουν
πιά στήν Κόρινθο. Ev 10010190116111]
ἀπό τήν- ἐποχή πού καί γώ ἤμουν 011']
Σαντα, ἦταν κοινό μυστικό πώς παλιότερα έπεφτε ξύλα, καί μάλιστα 6011611101
1110 μέρα τό Γαλιγέλλη πού μοῦ ἐξιστόρησε τό περιστατικά ὅπου ὁ ὑπολοχαγός
Λέμπουρας καί ἕνας δεκανέας σπάσανστό ξύλα ένα φαντάρο μέσα σταύς νιπτῆρες. Εἶναι ἀλήθεια πώς ὑπῆρχε μιά τεταμένη ἀτμόσφαιρα στό λόχα τοῦ ὑπολόχαγοῦ Καλοκστσᾶ. Στίς έπιθεωρήσεις φώναζε σταύς στρατιῶτες τρυε «Διψάω γιά
αἷμα.. Θά σᾶς φτιάξω .. O καμμουνισμός δέν θά περάσει. .». O Γαλιγέλλης
ἠταν συμμαθητὴς τοῦ ἀδελφοῦ 1100 1101
τήν πρώτη φορά πού μέ συνάντησε 1100
111111105 γιά τὴ 6άρ6αρη συμπεριφσρά τῶν
ἀνωτέρων του. Ἔλεγε πώς τὴν πρώτη
μέρα πού φτάσαν στή Νέα Σάντα τούς
661.110v ὅλους σταύς νιπτῆρες καί τούς
κάναν φοὸερό καψόνι.
Τή 6501591] 1po90 πού 6 Γαλιγέλλης μέ
συνάντησε ἠταν παρών καί 6 0v60110110—
χαγός K09110110v119. Εἶχε πάλι τά ἴδια

αὐτός ἐκείνη τήν ἐποχή ὸέν εἶχε ἀκόμη
παρουσιαστει στό 019016;
Ἔγραψα στόν ἀνακριτὴ γιά τίς τρεῖς
συναντήσεις μου μέ τό Γαλιγέλλη, δύο
στό σπίτι μου καί 1110‘016 01901611560.
Ἔγραψα γιά τούς φίλους ἀνθυπσλοχα-

- "000 ἤμουν έγώ στὴ Νέα Σαντα δέν
1101011060 κάτι τέτοια. "011109 μετά, ὅταν
πιά κατέθεσε γιά κσμμαυνιστικές διμοιρίες, δέν εἶχα καμιά ἀμφιὸαλία. 'O 0190τιώτης Γαλιγέλλης ἦταν ὄργανα ἄλλων...
- Διαπίστωσες ὅτι οτή Νέα Σάντα
ὑπῆρχαν ἀξιωματικοί μέ νοοτροπία

γσύς Καρκαμάνη, Σιμάνη καί ένός ἀπό

χουντική,·

16 Λόχο Ὑποστηρίξεως. Ἔγραψα 611
016 6101169101161 1109 δέν ὑπήρχαν 011111059
τοῦ Μάρξ καί τοῦ Τσέ, ἀλλά τώρα πιά
ὑπσθέτω πώς τίς 6άλαν αὐταί.γιατί μάθοιμε ἀργότερα ὅτι ὅταν λείπαμε μπήκάν
Ἐσατζήδες καί κάναν έρευναῑ Πιστεύω
611 ἀπό κάποισ σημεῖα καί πέρα 6 Γαλιγέλλης μυὴθηκε νά «καταθέσει» καί νά
«ὁμολογήσει» διάφορα δῆθεν «γεγονό1300)- Πιστεύω ὅτι πρόκειται γιά μιά μεγάλη σκευωρία καί θά σᾶς έξηγήσω τά
πράγματα μέ τή 05190.

- Βέόαισ.. ‘O Σίμογλαυ εἶχε τέτοια vo—
01901110. Παλιότερα. εἶχε κλείσει ἕνα
μαγαζάκι καντά στό στρατόπεδα κατηγσρώντας τόν ἰδισκτήτη του γιά ἀριστε96. "011 6 Σίμογλαυ ἠταν χαυντικός,
ὑπῆρχε μιά διάχυτη ἀντίληψη σέ 611009.
Ψιθυριζόταν. Στό χωριό λέγαν πολλά.
”Ομως γιά μένα 16 1159101011116 11é τούς
δύο στρατιῶτες τοῦ φραυραρχείσυ ἠταν
η ἐπιόεόαίωση. O Σίμογλου είχε στενό

Πῆγα στό 617 16v Ἀπρίλη ταῦ 1975.
Ἔκανα έκπαίδευση λόχου καί εἷχα τήν
ἐκτίμηση ὅλων. Σαράντα μέρες ἀργότερα. ὅγήκα ἕνα 69060 φρουραρχείσ μέ
δύο οτρατιώτες τοῦ συντάγματος πού
έλέγχσνταν 6111500 0116 16v 1615 ἀντισυν-

φίλα 16 Θεοφάνη Οίκσνόμσυ. Πήγαινε

σπίτι τσυ, έὸγαινε μαζί του... Μαζεύσν10v 016 011111 100 Οίκανόμαυ 6 21110—
γλου. 6 Σκαρμοῦτσσς, 6 Παναγιωτάκος,

6 20911611001109 1101 0 11011169 119056909
τῆς Νέας Σάντας Βαγιάτζής. Αὐτός κι 61v
1’110v 11019119 100 Παπαδόπσυλου καί τῆς
χαύντας.

Γνωρίζαμε

611 6

Βογιατζής

ὁπλοφοραῡσε καί ὑπαπτευόμασταν 611
ταγματαρχη διευθυντὴ ταῦ 2ου E. Γ. 100
τά ὅπλα 10 έδινε 6 16109 6 Σίμογλου.

συντάγματος Σίμογλου. T6 69060 πρίν
γυρίσαυμε. αἱ δύο 019011111159 πρασχεδι001111101 άρχισαν v0 τοῦ 11101 αυτ συζήτηση γιά «τὴν κατάντια 100 στρατοῦ».
«11600 καλύτερα ἠταν παλιότερα ποτ’· ἡ
θητεία ἠταν 24 μῆνες», «τά χάλια τῆς
κυ6έρνησης». Μιά καθαρὴ δηλαδή 1190παγάνδα κατά τοῦ στρατοῦ καί τῆς v011111119 κυῧέρνησης. Τήν άλλη μέρα 16
πρωΐ. περισσότερο ἀπό τήν 01061101] μιάς
ἀόρατης ἀπειλῆς, ’έκανα ἀναφσρά 016
διευθυντή τοῦ 2ου ΕΓ. γιά 10 11591010—
τικό μέ τούς δύο 01901110159...

- Τί προϊστοριά εἶχε τό σύνταγμα στή
Νέα Σαντα,-

- Ἷ-ίταν

πιστό

στὴν

((έπανάσταση>).

Σκληρό μέρος. Ἐπί Εὐάγγελόπσυλαυ,
πρίν ἀπ’ τό Σίμογλσυ, δέναν τούς στρα-

1110159 110v10 σέ δέντρα; Ἐπί Ἰωαννίδη,
στίς 25 Ναέμόρη, ἀξιωματικοί τοῦ ένός
τάγματος «κατέλαόαν» τό ἀλλα σέ λίγα
λεπταί
- Τί γνωρίζεις γιά τίς ἀπόπειρες αὐτοκτονίας πού λένε πώς γίναν στό 617;
— "0110 10 ἄκουσα ὅταν ἤμουν στήν K6ρινθα. rO συναδελφος Νικαλός 1100 μίλησε γιά τό ξύλο πού έφαγε 6 Γαλιγέλλης. Καί γιά 16 πῶς τόν ἔκλεισαν στό

παράπσνα.
Δεκαπέντε μέρες μετά τήν άπαντησή
μου στό 1191010 χαρτί ἦρθε ἀλλα.. Αὐτό
ηταν ἀπ’ 16v ἀνακριτὴ τσῦ 21901061—

Ο Σίμογλου 115 κάλεσε 11'11 άλλη μέρα
16 11501111591 σ-τή Λέσχη καί μου ζήτησι· το
λόγο. «Τί είν αὐτά τά πράγματα πού

115100

ἀνακριτής

γράφεις έδῶ; » Τσῡ τά εξιστόρησα 6110.

ἔγραφε 611 6 στρατιώτης Γαλιγέλλης τοῦ
>805 Λ.Ε.Μ. κατέθεσε πώς ἐγώ στόν
"E690 εἷχά ὀργανωμένη τή διμοιρία μου
μέ ἀναρχοκομμουνιστικό 196110. διάὸαζα
καί διέθετα καμμουνιστικά φυλλάδια,

«Εὐχαριστῶ πολύ γιά την πληροφόρηοη» εἰπε ξερά καί έφυ γε Eva μήνα 09γότερα. 16v 1011111]. φύγαμε γιά τόν
"E690. 216 ένδιάμεσο 6 Σίμογλου μέ τά-

εἰχα σύνδεσμο μέ ἀλλους ἐφέδρους ἀξι-

έτσι;». «πῶς περπατάς έτσι;», «πῶς έχεις
τά μαλλιά σου ἀπεριπσίητα;». Στόν - Τί νομίζεις πώς περιέχει ὁ ἀτομικός
"E690 6911110 λαχαγό τό Σκαρμοῠτσσ. Εἴ- σου φάκελος, ὥστε ὁ ὑπουργός Ἀμύνης
χαμε φοόερά ἀντίξσες συνθήκες 61061- κ. Ἀὄέρωφ νά λέει πώς ὁέν μπορεῖ νά
100119. ”Ωστόσα, κάναμε 60011510. Ἀγα- ι τόν φέριι στή Βουλῆ γιατί θά ζημιωθεῐ τό
πήθηκα μέ τούς φαντάρουςί καί παρά- στράτευμα.
γαμε δουλειά. Ἔὸλεπα 611109 611. αὐτό
δέν 09505 010 2110911011100: "0101' γύὉ ἀνθυπσλοχαγός ὂουόσιίνεται. Σκέ ρισε τό τάγμα στὴ Σάντα. διαλύσαν τή
φτεται πολύ... Ξαφνικά λέει ὰποφασιστιδιμοιρία μου καί 16 «έξι φυλάκισ» 16 κά;
011091110011 κακήν κακῶς... Τότε με’ ὅρῆκε - T6 μόνο 119661111110 1100 μπορεῖ νά 61]γι ά πρώτη φορά καί 6 Γαλιγέλλης...
μισυργήσει 016 019016 6 φάκελός μου
— Ἀνθυπολοχαγέ, νομίζεις πώς ὁ Γα51101 νά άπακαλυφθοῠν αἱ ψευδεῖςισχυλιρέλλης στήν πρώτη σας συνάντηση ρισμοί τοῦ Γαλιγέλλη. Θά έκτεθοῦν, ἀν
ηρθε αι·θόρμητα κοντά σου,τά φανερώσουν αὐτά. Ἐγώ θέλω νά τά
- Τὴν πρώτη 1po90.v01.211’1v ἀρχὴ σί6γάλουν ὅλα στή φόρα. "Av ὑπῆρχε τίγουρα 65v ἠταν 601110;.
πστα ἀπό παλιά εἰς 60909 μου, δέν θά μέ
— Πότε ἀιτιληφθηκες ὅτι ὁ Γιιλιγελλης κάναν άνθυπολοχαγόέ»

Θεσσαλονίκης.

eO

ωματικοὺς. ὥστε, σέ περίπτωση πολέμου
μέ τὴν Τουρκία, νά έπαναστατήσουμε
καί νά καταλάόουμε τήν ἀρχὴ... Ἀκόμη
ὅτι οτή Νέα Σαντα, στό διαμέρισμά μου.
εῖχα ἀφίσες τοῦ Μάρξ καί τοῦ Τσέ Γκε6090. καθώς καί πλῆθος καμμουνιστικῶν 6161.110v.
Οἱ ἐρωτήσεις τοῦ ἀνακριτῆ ἦταν
γραμμένες έτσι περίπσυ;
«Πσῖες ἐκ τῶν ἀνωτέρω καταγγελιῶν

εἶναι ἀληθινές;»
«Παῖες οἱ σχέσεις 009 11510 τῶν αλλων
ἀξιωματικῶν;»
«Τί ἀλλο ἔχετε νά πρασθέσετε;>>
Ἀπαντησα μέ μιά σημαντικὴ ἀποκάλυψη;
Ο Πῶς ὁ Γαλιγέλληιιυωριζε τη ὸράση

πού εἷχα 5,11) στόν Ὲθφ. τη 011/111i ποί·
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ραξε στίς παρατηρήσεις «πῶς ντύνεσαι

ἔπαιζε κάποιο ρόλο,-

πειθαρχεῐα.

- Ὁ ὑπολοχαγός Κολοκοτσᾱς, στό λόχο
τοῦ ὁποίου ἀνήκουν ὁ Γαλιγέλλης κάί ὁ
Κωσταράκης, πού ἀποπειράθηκαν ν’ αὐτοκτο νήσουν, τί εἶναι,-

- vA1169101109 τοῦ Σίμογλου. Πιστεύω 611
στὴ δική μου μετάθεση 016v ‘E690, 6
Κολσκατσάς έόαλε τό χεράκι του...

·

ουδήποτε κ. Παπαὸόπανλοικ (...)
1315(11'
ἐρωτῶ τέλος ποῖα μέτρα ἐλή-

Ὶνίια παληα ἱστορία
Στις 23 Ιουνίοιι 1965 έγινε ἀτη Βουλή συζητηση πάνιυ σι· ποόταση ἐμπιστοσύνης στη κυ6έρνηση Γ. Παπανδρει)ι·. Τά πιό κάτιυ
ἀποσπάσματα εἶναι ἀπό τά πρακτικά τῆς Ban/117g καί ἀναφέρονται
στήν ὑπόθεση τοῦ «σαμποτάζ» τοῦ Ἕόρου.·
Η. HAIOY: (...) Ὑπάρχει ἕνας
ἄλλος ἀκόμη παράγων, ὁ ὁποῖος
παρά τό πολίτευμα ἀξιοῖ μερίδιον καί δυστυχῶς νέμεται ἕνα
μερίδιαν ἀπό τήν ἐξουσίαν. Εἶναι
ἡ χούντα τῶν στρατοκρατῶν
σκεῦος καί ἀντικείμενον ατοργικῆς φροντίδος ὲκ μέρους τῆς Αὐλῆς. (...) Ὁ ἀντισυνταγματάρχης
Παπαδόπουλος, ὁ ὑπ’ ἀριθμ.
817760 πραξικοπηματίας τοῦ
σχεδιάυ «ΠΕΡΙΚΛΗΣ», ἡ δεξιά
χείρ τοῦ Νάτσινα, σκηνοθετεῐ δολιοφθοράν εἰς τόν Ἕόρον, ἀφοῦ
εἶχον προηγηθεῐ αι’ ἄτιμοι, ψευδεῖς καί ἀνησυχητικαί διαδόσεις
ἐφημερίδος τῆς ΕΡΕ περί δολιοφθορᾱς 17 τάνκς εἰς ἀλλην μονάδα, σκηνοθετεῑ δολιοφθοράν 2
τζίπς μέ ἕνα κατσαὸίὸι ὡς ὄργανον τῆς δολιοφθορᾶς, συντάσσει
ἕν πόρισμα, τό γνωστοποιεῑ εἰς
τόν τύπον τῆς ΕΡΕ μίαν ἡμέραν
προτοῦ τό κοινοποιησει εἰς τήν
κυ6έρνησιν, κινητοποιεῖ πίσω
ἀπό τήν πλάτην τῆς κυ6ερνήσεως
ἁστυνομικόν μηχανισμόν καί
αυλλαμὸάνει δεκάδες πολιτῶν,
συλλαμὸάνει 3 - 5 στρατιώτας
καί ἀποσπᾶ ἀπό τούς στρατιώτας

ὁμολογίαν ἐλεγχθεῖσαν ἐκ τῶν
ὑστέρων ὡς ψευδῆ. Καί ἐρωτῶ
τήν κυ6έρνησιν.· ποῖος ἀσκεῖ τήν
ἐξουσίαν είς αὐτόν τόν τόπον,-

Πῶς περί οἱανδήποτε Παπαδόπουλου ὑπάρχει τό τεκμήριον τῆς
ἀληθείας καί εἰς ὅάρος δεκάδων
ἐλευθέρων πολιτῶν τό τεκμήριον
τῆς ἐνοχῆς, ὥστε νά ἀρκεῖ νά
συντάξει ἕνα χαρτί ὁ κ. Παπαδόπουλος, διά νά συλληφθοῦν νύκτωρ ἀπό τά σπίτια των εἰς τά
τέσσερα ἄκρα τῆς Ἑλλάδος 10
πολῖται, νά τεθοῡν ὑπό ἀπομόνωσιν, νά κινδυνεύσουν νά ὑποσταῦν τά γνωστά καί 011111701σμένα ἀπό τάς δίκας τῆς Ἀεροποριάς

καί

ἄλλα

συνηθισμένα

παρομοίας φύσεως δασανιστηρια, διά να ἐλεγχθει ὕστιρα ὅτι
ὅλα αὐτά ἦσανπομφόλυξ,· Καί ἄν
αὔριον ἕνα νέον πόρισμα κατονομάσει ὄχι 10, ἀλλά 500, Ι.000,
10.000 πολίτας, εἶναι δυνατόν νά

συγκλονισθεῖ τό καθεστώς τῶν
δημοσίων έλευθεριῶν, ἡ ἀσφάλεια τοῦ ἀνθρώποιι ὅτι θά εὑρίσκεται εἰς τό σπίτι του, μή ἔχων νά
δώσει λόγον παρά μόνον εἰς τήν
τακτικήν δικαιοσύνην, εἶναι δυνατόν νά συγκλονισθεῖ τό καθε-

’ᾳθησαν ἐναντίον αὑτοῦ τοῦ ἐμ’πρηστοιὶ ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ
προδοκάτορα,·

ὑπάρχει κατασκοπεία ἦσαν αἱ
Ἀστυνομικαί Ἀρχαί, ἡ Στρατιωτική Δικαιοσύνη. τό Γ Σῶμα
Στρατοὺ. Καί αὑτό ἔπραξεν ἡ
κυόέριιησις. ”Απεδείχθη ἐκ τῶν
ὑστέρων ὅτι ἡ καταγγελία ῆτο
α ὅ ά σ ι μ ο ς καί (ἰπιάλύθησαν.

( Υπουργός Ammoaz’wllc): Ἡ κυ-

σε’ρνησις (., .) εἶχε καταγ,ιέλιαν
ὄχι ἀπό τόν κ, Παπαδόπουλον,
ἀπό ἄλλο ἁρμόδιον ὄργανον τῆς
διοικήσεως τοῦ στρατοῦ, ὅτι ἐγέιιιτο ὁολισφθορά εἰς τό τάγμα
περί τοῦ ὁποιου πρόκειται, τοῦ
οποιου διοικητής 1’710 ὁ κ. Παπαδόποιλος, δ’τι οἱ συλληφθέντες
εἶχαν δώσει ίδιόχειρον ἐπιστολήν, καταγγέλλοντες ὅτι ἐμυήθησαν εἰς τόν κομμουνισμόν ἀπό τό
τάδε καί τό τάδε πρόσωπον. Καί
ὅτι αι’ ὁδηγίαι διά τήν δολιοφθοράν καί τήν κατασκοπείαν πρώτην φοράν μεταχειρίζομαι
τήν λέξιν ἐνώπιον τῆς Βουλῆς προήρχοντο ἀπό τόν πατέρα τοὺ
ἑνός καί ὅτι ὑπῆρχον ὅάσιμοι
ὑπόνοιαι ὅτι ὁ κύκλος τῶν ὑπόπτων, ὁ κύκλος τῶν συνενόχων
του, ἦτο εὐρύτερος. Τί ἔκαμεν ἡ
κυ6έρνησις,’ Διέταξε τήν Εἰσαγγελικήν Ἀρχήν, ἐν συνεννοήσει
μέ τά Ἀστυνομικά ”Οργανα, νά
προόοῦν εἰς τρεῖς συλλήψεις. Καί
αὑτό ἐγένετο. Διατί παρεδόθησαν
εἰς τό Γ’ Σῶμα Στρατοὺ,’ Διότι

Η. HAIOY: (...)

Ἐάν τόσον

περίεργον (ἰντίληψιν ἔχουν ἡ κυ55910701; καί ὁ ιἰποιιργός τῆς Δικαιοσύνης περί τῆς ἀνάγκης οεὄασμοῦ τῶν συνταγματικῶν κα-

τοχυρώσεων τῶν ἐλευθερίων τῶν
πολιτῶν, περί τῆς ἀνάγκης τοῦ νά
μή δύιιαται ὁ οίασδήποτε προδοκάτορας στρατοκράτης μέλος τῆς
χούντας ἤ μέλος σχεδίοιι «ΠΕΡΙΚΛΗΣ»,

κατανομάζων εἰς

ἕνα

χαρτί 5 17' 10.000 ὀνόματα, πῶς
θά τόν ι’·μποδίσετε ιιά συγκλονίσει
μίαν νύκτα τήν χώραν με’ ὁμαδικάς 011/111171711; Ἐτσι δημιουρ,ιοὺνται (11 καταστάσεις και τοῦτο
εἶναι γιωστοι ἀπό ιστορικόν
προηγσύμενον.
Ν.

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣΣ

(...)

Ἀπεδείχθη ὅτι δι’-ν ὑπῆρχον
κατάσκοποι, δέν ὑπῆρχον ἔνοχοι
(...) δ’τι δέν ὑπάρχει κατασκο-

πεία, δέν ὑπάρχει δολισφθορά
καί διά τῆς Στρατιωτικῆς Δικαιοσύνης ἀφέθησαν ἐλεύθεροι.
A.‘ KYPKOE:
προὸοκάτορες;

Τί ἕγιναν οἱ

ἑπρόκειτο ,περί κατασκοπείας, ὡς

ἀνεφέρθη.

στώς τῶν δικονομικῶν καί συνH. HAIOY: Ἐπρόκειτο;

ταγματικῶν ἐγγυησεων καί εἶναι
δυνατόν μέ αὐτόν τόν τρόπον νά
ξαναεγκαθιδρυθεῐ τό ὄασίλειον
τοῦ φόόου εἰς αὐτόν τόν τόπον,

N. ΜΠΑΚΟΠΟΥΑΟΣε Παρακαλῶ, διότι έπρόκειτο περί κατασκοπειάς. Αὑτή ἧτο ἡ καταγγελία

ἐπί τῆ 6άσει οίασδήποτε αὐθαι-

πρός τήν κυὸέριιησιν καί ἁρμόδια

ρέτου, κακοὸούλαυ ἐνεργείας οί-

ὄργανα διά τήν ε’ξακρίὸωσιν ἐάν

Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣῑ ’Άλλο
εἶναι τό θέμα αὑτό. Ἐγώ εὐθύνοῖ
μαι διά τό δικαστικόν θέμα καί
δι’ αὑτό δίδω μόνον ἐξηγήσεις
πρός τήν Ἐθνικήν Ἀντιπροσωπείαν. Τό ἄλλο, εἶναι διοικητικόν

θέμα, ἀναμείνατε καί θά ἴδητε
τάς ἐνεργείας τῆς κυόερνήσιως...

ΕκΔο-ΣΕΙΣ κΑΣτΑΝιΩτΗ
z.nHer 3 ΑΘΗΝΑ τηΛ.360.32-34
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OI KAECDTEZ
ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΞΩΝ
«”Ολες οἱ ἐπαναστάσεις οτή Γαλλία μπῆκαν κάτω ἀπό τόν ἕλεγχα
αὐτῶν πού πίστευαν, σάν τό Βολταῑρο, πώς καλά ὀργανωμένη χώρα
εἶναι ἐκείνη πού οἱ λίγοι ὄάζουν τούς πολλούς νά ἐργάζονται, τρέφονται ἀπ’ αὐτούς καί τούς κυ6ερνᾱνε.»

ΤΗΝ πραγματικὴ σημασία καί τή 6αθύτερη ἀλήθεια αὐτοῦ
πού γίνεται τούτη τήρτιγμή στὴ Γαλλία δέν θά τίς καταλάόσυμε, ἂν έχσυμε ξεχάσει τήν ἱστορία. ἀν δέν τὴν ξέραυμε, ἤ ἀν τὴν
ξέρουμε ἀσχημα - καί οἱ περισσότεροι τήν ξέρσυμε άσχημα.
Τούς ἀνθρώπους τῆς γενιᾶς μου, πού σπουδάσανε κάτω ἀπό τό
καθεστώς τῆς 3ης Δημοκρατίας, μᾶς έχσυν προσεκτικά διαπλάσει γιά νά μὴν καταλαόαίνουμε καί νά μὴ μαθαίνουμε. Οἱ
μαθητές εἶναι μελλοντικαί ἐκλογεῖς καί πρέπει νά ντρεσάρσνται
έγκαιρα...
_
Πάει περισσότερο ἀπό ένας αἰώνας πού ό B. Ούγκώ εἱχε
καταγγείλει τήν «ἱστορία τῶν ἱστοριογράφων». τὴν καλόδσλη
ἱστορία, τήν ἱστορία τῶν καλῶν συναναστροφῶν. Μ’ αὐτὴν
ἀκρι6ῶς τήν ἱστορία μᾶς έχουν γεμίσει τό κεφάλι καί αὐτὴν
εἶναι πού καταγίνονται νά διαδώσαυν «αἱ ἐπιθεωρὴσεις τῆς
ἱστορίας γιά τό μεγάλα κοινό». Κι ὅταν ἀκούω μερικούς νά
καυὸεντιάζσυν γιά τό «’89», διαπιστώνω πώς πραγματικά ἡ
«ἱστορία τῶν ἱστοριογράφων» δέν πέθανε.
Ο Μά τήν ἀλήθεια λοιπόν, τί ἐγινε τό 1789; Καί τί σὴμαιναν
ὅσα ’έγιναν τό μὴνα Θερμιδώρ, τό μὴνα Μπρυμαίρ, τό 1830, 10
1848 καί οτὴ συνέχεια;

Αὐτοί πού «τρῶνε» καί αὐτοί πού «τρώγονται»
Τί ’έγινε τό 1789; Μιά σύρραξη ἀνάμεσα σταύς κατέχοντες.
Στή διάρκεια τοῦ 18ου αἰώνα, μέσα ἀπό τὴν ἀνάπτυξη τοῦ μεγαλεμπσρίσυ, τῆς 6ιαμηχανίας καί τῶν τραπεζῶν, μιά καινούργια τάξη γεννήθηκε στὴ Γαλλία; ἡ μπουρζαυαζία τῶν ἐμποριε
κῶν ἐπιχειρήσεων. ‘O χρηματικὸς πλοῦτος ὀρθώνεται ἀπλη20

στας ἀπέναντι στήν ἀκίνητη περιουσία τῶν εὐγενῶν. ”Εχει καί

τούς θεωρητικούς του, τόν Μπαρνάό π.χ., πού διαλαλεῑ ὅτι
«μιά νέα διανομὴ τοῦ πλούτου ζητάει (δηλαδὴ ἀπαιτεῖ) μιά νέα
κατανσμή τῆς ἐξουσίας», πράγμα πού σημαίνει πώς ἡ μεγάλη
μπσυρζουαζία δέν ἀνέχεται πιά νά 6ρίσκονται αἱ μοχλσί τῆς
διεύθυνσης τοῦ κράτους στά χέρια τῶν ἄλλων πλαὺσιων, τῶν
γαιακτημόνων καί τῶν εὐγενῶν. Συνωστισμός.
Οἱ νεόπλουτοι άπαιτσῦν νά εἶναι συνεταῖροι (τσυλάχισταν)
στὴ διαχείριση τῶν ἐθνικῶν ζητημάτων. Στὴν πραγματικότητα
θέλουν νά πάρουν τή θέση τῶν «κατεστημένων δικαιαύχων».
“Ο Σεγές καί ὁ Μιραμπώ, οἱ ἀνθρωπαί τους, φωνασκοῡνε καί

χαλάνε τόν κόσμσ αὑτοτιτλαφσρσύμενοι; «Τό ἔθνος». Στίς συνελεύσεις τῶν τάξεων, «Τρίτη Τάξη» εἶναι οἱ προύχοντες - καί
φωνάζσυν πώς εἶναι ἡ Γαλλία.
Ἡ Γαλλία; Εἶχε τότε 25.ΟΟΟ.ΟΟΟ κατοίκους, καί αὐτό πού 661
διαπιστώσει τό 1822 ένας ἥσυχος μά πολύ φλύαρος ἄνθρωπος,
ὁ κ. ντέ Μποσεζσύρ, ἦταν ἀλήθεια καί γιά τό 1789: ὑπάρχουν
αὐτοί πού «τρῶνε» καί αὐταί πού «τρώγονται». Ἀπό τὴ μιά αἱ
πεντακόσιες χιλιάδεςιπσὺ «τρῶγε» - οἱ κατέχοντες. Ἀπό τὴν
άλλη, εἰκοσιπέντε ἐκατομμύρια (τό 1822 θά εἶναι 30 ἑκατομμὺρια) πού «τρώγονται». ”Οσοι ἀποτελοῦσαν τὴν Τρίτη Τάξη,
ἣταν κατά 95% «όαλταιρικσί», δηλαδὴ ἄνθρωποι πού θά ὑπέ-

Τό ἄρθρα αὐτό τοῦ Henri Gui/111mm, «01 ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ», δημοσιεύτηκε στό
περιοδικό ΝοιινιιΙ Observateur. 016 φύλλα 191711) 14/7/1968, λίγσ μετά τά γεγονότα τοῦ Μάη οτή Γαλλία. Τό δημοσιεύουμε σήμερα, με’ τήν ἐπέτεια τῆς
ἅλωσης τῆς Βαστίλλης (14 Ἰούλη), πιστεύοντας ὅτι τό
περιεχόμενό του εἶναι πάντα ἐπίκαιρα.
117 μετάφραση ἔκανε ὁ ΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΙΤΗΣ.

γραφαν, συνειδητά ἤ ὄχι, τή σαφέστατη καί πολύ λίγο γνωστή
φόρμουλα τοῦ Βολταίρου; «καλά ὀργανωμένη χώρα εἶναι
ἐκείνη πού οἱ λίγοι 6090011 1009 πολλούς νά ἐργάζονται, τρέφονται ἀπ’ αὐτούς καί τούς 1106591161115».

Η «ἐγκαρτέρηση τῶν πολλῶν»
Οἱ χρυσωμένοι ἀστοί κέρδισαν τό παιγνίδι τό 1789. ’E11560λαν στό 6ασιλιά τόν έμπιστο διαχειριστή τους, τόν τραπεζίτη
Νεκέρ, καί σκέπασαν τό ἐγχείρημά τους 055110 κατάλληλο λεξιλόγιο (μεγάλη ἡ σημασία τοῦ λεξιλογίου στήν πολιτικήῑ 110
διαλέγει κανείς τίς λέξεις 5101 πού ἀλλα νά ἐκφράζουν καί
ἄλλα 1161 0000E110011).
Διακὴρυξη τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπουῑ «”Ολοι οἱ 61vθρωποι γεννιοῦνται καί μένουν ἐλεύθεροι καί ἴσοι στά δικαιώματα». Στό ὄνομα αὐτῆς τῆς «ἰσότητας» ἀρνοῦνται τό δικαί-

τό Λαφαγιέτ. Τί ἤθελαν καί ἀνακατεύτηκαν αὐτοί οἱ τιποτέ11101; T009 ἐφερακὶπιιλι στά σύγκαλά τους.

Ἀνοίγει λοιπόν 16 1792 5110 εἶδος 0100109 110951165009 γιά
τούς ἀστούς. Ἡ «ἐλπίδα τοῦ ’89» παραστρατημένη, προδομένη. Ἀποτρόπαιο σκάνδαλο. Στή θέση τοῦ Βολταίρου, πού τόν
ἐὸαλαν, Υὅπως 51195115. 016 Πάνθεον, 11090001095101 0 σκιά αὐτοῦ τοῦ τρελοῦ, αὐτοῦ τοῦ κακοποιοῦ, τοῦ Ρουσσώ. Καί ὁ μαθητής του Ροὸεσπιέρος θέλει νά ἐξαφανίσει τόν ἀγαπημένο
Μιραμπώ. Εὐτυχῶς οἱ προύχοντες εἶναι πάντα οτή 6500 1009.
Κατέχουν τή Συμόατική, ὅπως κατεῖχαν τή Νομοθετική καί τή
Συντακτική Συνέλευση. Ἔχουν γιά ὁμάδα κρούσης τούς Γιρονδίνους, «ὀλιγαρχία ἀπό 0110099000659 ἀλαζόνες καί 6000116πους» (Ζωρές), πού θέλουν, 611109 60 πεῖ ὁ Λαμαρτίνος, 1161

δίκηση καλύτερου μισθοῦ. Αῠτό λοιπόν πού πρέπει κυρίως 110
συνειδητοποιήσουμε, εἰναι τούτη ἡ ἱστορική πραγματικότηταῑ
H Τρίτη (ἡ ἀφρόκρεμα τῆς Τρίτης Τάξης) καί ἡ ἀριστοκρατία

611/11110100100000 «τήν κυριαρχία τοῦ 61101710 0116 1011 κυριαρχία τοῦ πλούτου» 5101 που 6 λαός «ἀντί 110 ἐχει 5110 06110 τύραννο, νά έχει μερικές χιλιάδες». T6 μήνα Ἀπρίλιο τοῦ 1793, 6
Σεγές προτείνει στούς ἀστούς 5110 ξαφνικό πραξικόπημα στό
Παρίσι, μέ 20.000 «1101610 ἀπό 190111» 1100 60 τά φέρουν ἀπό
τίς ἐπαρχίες. Τούς”’καλεῖ νά σκοτώσουν τό Ροὸεσπιέρο μιά νύχτα, ἐνῶ μέ τά κανόνια θα «κεραυνοὸολήσουν τά προάστια».
O Σεγές 610951111 πολύ. Πάει περισσότερο ἀπό μισό αἰῶνα
01190010.
0 Po6501115909 ἀμφισὸητεῐ τό ἐπίθετο πού οἱ δουλευτές
ἀνάγραψαν 010 διακήρυξή τους γιά τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου; 611 ἡ ἰδιοκτησία εἰναι «ἱερή», καί ἀρνιέται 611 οἱ ἀνθρωποι, οἱ μαῦροι 1110 παράδειγμα, μπορεῖ νά εἰναι «ἱερή ἰδι-

εἶναι ἐκεῖνες πού παλεύουν τό 1789 καί ἡ Τρίτη Τάξη ὃγαίνει

οκτησία» τῶν δουλοκτητῶν. A111E6510 6 Ρολάν φωνάζει 611 ἡ

τελικά πιό δυνατή. υΟμως ὅληη ἱστορία ξετυλίχτηκε πάνω στήν
πλάτη τοῦ γαλλικοῦ λαοῦ, αὐτῶν τῶν 25 ἐκατομμυρίων πού ἡ
ἀποστολή τους ἐμενε ἡ ἰ’διαῑ νά ἐργάζονται γι’ αὐτούς πού τούς
«κυ6ερνοῦν» καί πού πρέπει νά «τρέφουν».
Μέ τήν ἐπαναστατική κομμούνα, τόν Αύγουστο τοῦ 1792, 10
πράγματα ἀλλάζουν. Κυρίως μέ 16 Ροὸεσπιέρο, αὐτό τό «τέρας» ὅπως ἔγραφε ἡ κόρη τοῦ Νεκέρ, ἡ λεγόμενη K0 ντέ Σταέλ,
«αὐτό τό τέρας πού έχει πέσει μέ μανία πανω στήν κοινωνία
γιά 110 τήν καταστρέψει». Ἐξ αἰτίας του (60 γράψει στίς
«Σκέψεις» της) ἡ Ἐπανάσταση, τόσο ἀξιοπρεπὴς, τόσο λογική
καί καλοπροαίρετη μέχρι τό 1791, «ἀλλαξε σκοπό» καί «οἱ άνθρωποι τῆς ἐργατικής τάξης» φαντάστηκαν (ἀνήκουστη τρέλα)

«ἐλευθερία» εἶναι 5110 δόγμα καί δηλώνει, ἐνάντια σέ κείνους
πού 90161115 511506001] τοῦ κράτους γιά τήν ἀπαγόρευση τῆς αὕ-

ωμα ψήφου στούς πολίτες πού εἶχαν 6αφτίσει «παθητικούς»
(ἕνα ἐφεύρημα τοῦ Σεγές πού χαρακτηρίζει «παθητικούς»,
ἀκρι6ῶς τούς ἐργάτες). Στό 611000 αὐτῆς τῆς «ἐλευθερίας», ἡ
Συντακτική Συνέλευση διατηρεῖ τή δουλεία στίς ῦπερπόντιες
κτήσεις τῆς Γαλλίας καί ἀπαγορεύει στούς ἐργάτες μέ τό νόμο
τοῦ Σαπελιέ, τό 1791, κάθε συνδικαλιστική 69000 γιά 11‘] 61511-

ὅτι 6 ζυγός τῆς περιουσιακής ἀνισότητας θά ἐπαυε νά 6ρίσκε-

ται ἀπάνω τους. Ἐνῶ, ὅπως 600E951 αὐτή ἡ φωτισμένη κυρία,
«τό μυστικό τῆς κοινωνικής ὁμαλότητας 6ρίσκεται στήν ἐγκαρ159000 τῶν πολλῶν» (ἀναγνωρίζουμε τό ὂολταιρικό οτύλ).
Καθολική ψηφοφορίας 6 κόσμος ἀνάποδα. 'H ἐθνική πολιτοφυλακή ἀνοιχτή στούς ἀπένταρους, σάν 110 λέμε τό τέλος τοῦ
κόσμου. Η χρυσωμένη μπσυρζουαζία εἶχε ριψοκινδυνέψει τό
1789, ἐπειδή τῆς εἶχαν διώξει τό Νεκέρ της - καί πρός μεγάλο
τρόμο τοῦ Μιραμπώ - νά ὁπλίσει προσωρινά τούς προλετάριους γιά νά ἐξαναγκάσουν τό 6ασιλιά 110 φωνάξει τόν ἀνθρωπό
τους πίσω (καί οἱ ἐλὸετοί τραπεζίτες Περεγκώ καί Ντελεσέρ

ξησης τῆς τιμῆς τῶν τροφίμων καί κυρίως τοῦ ψωμιοῡ, ὅτι

ἐκεῖνο πού μπορεῖ καί πρέπει νά κάνει ἡ Συνέλευση σχετικά μέ
τά ἐμπορικὰ ζητήματα, εἶναι μόνο νά 6560110051 ἐπίσημα 611
δέν 60 51150651. Στή «γιορτή τῶν Νόμων» πού ὀργανώθηκε ἀπ’
τούς Γιρονδίνους, τά δημοκρατικά λάὸαρα δέν ἔχουν πιά 16
50671000: «Ἐλευθερία, Ἰσότητα, Ἀδελφότητα». “H τελευταία
λέξη ἐ’χει ἀλλάξει; «Ἐλευθερία, Ἰσότητα, Ἴδιοκτησία».
Θά χρειαστοῦν σχεδόν δύο χρόνια (1οἈπριλίου 1792 μέχρι
27 Ιουλίου 1794) γιά νά τελειώσουν μέ τό Ροὸεσπιέρο παρά

τίς φιλότιμες γιά 16 σκοπό αύτό προσπάθειες τοῦ Δαντών, ἀνθρώπου πού, κάτω ἀπό τίς ὀπορτουνιστικές του μεταμφιέσεις,
μένει 51109 ἅνθρωπος «καθώς πρέπει» ὅπως 6 Μιραμπώ. Τέλος,
ἐφτασε ἡ 9η Θερμιδώρ καί οἱ τίμιοι ἄνθρωποι ἀναπνέουν.
«Ἀπελευθέρωση τοῦ Παρισιοῦ» σχολιάζει 6 11. Μπεσόιν - Μασενέ. Ἡ κυρία ντέ Σταέλ θά μπορέσει νάιξανανοίξει τό σαλόνι
της καί 6 M1100000 111’ Ἀγκλόι πρόφερε μέσα σέ ἐπευφημίες τίς
σωτήριες λέξεις; «Μιά χώρα πού τήν 110659110115 οἱ ἰδιοκτήτες,
6ρίσκεται μέσα οτή φυσική τάξη».

Ἓνας ἄπατρ ις τυχοδ ιώχτης

καθώς κι 6 χρηματομεσίτης Μποσκαρύ διακρίθηκαν 0011 φλο-

γεροί «πατριῶτες» στό νά στείλουν τόν ὅχλο στήν ἅλωση τῆς
Βαστίλλης), 60109 61116 11’] κύχτα κιόλας τῆς 14ης Ἰουλίου 6
ἀφοπλισμός εἶχε ἀρχίσει, «μέ τό μαλακό». Ἀγόραζαν γιά 00ράντα δεκάρες ἀπό τούς 11907151091009 161 ὅπλα πού τούς εἰχαν
μοιράσει δωρεάν καί ταυτόχρονα φτιάχνονταν κάτω ἀπό τήν
αἰγίδα τοῦ μαρκησίου Λαφαγιέτ αὐτή ἡ 6006011110 μιλίτσια τῆς
μπουρζουαζίας, ἡ 6110009605110 «56111110 φρουρά», γιά τό μάντρωμα καί τήν ἐπιτήρηση τῶν φτωχῶν.
Στήν ἐθνική φρουρά δέν 501101115 11090 6110109 μποροῦσε νά
πληρώσει 10 στολή του, πού 11601195 ὀγδόντα λίὸρες (δηλαδή
περισσότερο ἀπό 300 000591110 φράγκα), ἐνῶ 6 110191910110959—
γάτης, τίς μέρες πού δούλευε, 11596195 περίπου 40 δεκάρες. Η
«καθαρότητα» τῆς ἀστυνομίας 01011 λοιπόν αὐστηρά ἐξασφαλισμένη. Στίς 17 Ἰουλίου 1791, ἡ ἐθνική αὐτή φρουρά, 561005
στούς «παθητικούς», μέ τό· μυδράλλιο, τό μάθημα πού τούς
ἣταν ἀναγκαῐο. ὅταν ἀνακατεύτηκαν στό αἴτημα γιά τήν 5111111001] τοῦ 6ασιλιᾶ, μετά τή φυγή του στίς Βαραίν καί τήν κωμωδία τῆς «ἀπαγωγῆς» πού ὀργανώθηκε ἀπό τόν Μπαρνάὸ καί

”Ομως ἡ δημοκρατία, έστω καί ἀκρωτηριασμένη, ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει, ἀνησυχαστική. Ἕτσι, 0161 συνωμοσία ἀπό ἀνθρώπους τοῦ χρηματιστηρίου καί στρατιωτικούς, 6006005110
ἀπό τό Σεγές (πάντα) καί τόν Ταλεϋράνδο - καί 6 Περεγκώ
6950115101’εκεῖπεριμένοντας ἀπό 1011 ἐπιχείρηση τά πιό μεγάλα
ὀφέλη — ἀνατρέπει τή δημοκρατία μέ τήν κραυγή «ζήτω ἡ 60μοκρατία». Εἶναι 6 00v019 M119000E9, πού ἔρχεται νά συμπληρώσει 5110 Θερμιδώρ μισοτελειωμένο.
Τό όργανο πού διαλέχτηκε γι’ αὐτό τό σκοπό ἦταν ένας τυχοδιώχτης καί ἀπατρις στρατηγός πού ἐχοντας ἀποτύχει 0 5110
πραξικόπημά του στη Μέση ’A11010711’], 61100 56715115 τόν 501016
100 00190111], 511505 πάνω 010 Γαλὶια σάν σέ μια ευκολη λεία.

T61 v00E90011 εὐκολομεταχείριστο, ἀν καί ο Σεγές δυσπιστεῖ, ·
καί πολύ γρηγορα ἀποδείχτηκε πώς εἶχε δίκιο. ”Ὀμως τό
πρόσωπο εἰναι καταλληλο τουλάχιστο για τό κυριότερο, δηλαδή για τή στεοέωση των 001101 010 0901/6010 τους, γιά τή
στενή ἐπιτήρηση τῇς ἐργατικὴς τάξης. πού κρατιέται 010.6500
τοῦ «91.000 γιά σφάξιμο». καί ἱδιαίτερα για τή χρηματιστηρι21

ακή κομπίνα γιά τήν ὁποία τόν ἀνέόασαν στήν ἐξουσία Μόλις
6 στρατηγός πῆρε τή θέση του, 6 Περεγκώ τόν 6άζει καί ὑπογράφει αὐτό γιά τό ὁποῖο τόν ἐθαλαν σ αὐτή τή θέσηῑ τήν
ἵδρυση τῆς τεράστιας ἐπιχείρησης μιᾶς ἰδιωτικῆς τράπεζας πού
- θά δεχτεῖ νά τή διακοσμήσει μέ τό πλαστό ὄνομα τῆς «Τράπεζας τῆς Γαλλίας», ἐνω ἠταν συμφωνημένο πώς τό κράτος ὄχι
μόνσ δέν θά εἰχε καμιά ἐξουσία πάνω της καί δέν θά τῆς ζη-

τοῦσε χρήματα, ἀλλά ἀντίθετα 661 τῆς ἐδινε.
Τά πράγματα πάνε ἐτσι μιά χαρά γιά τήν μπουρζουαζία τῶν
ἐπιχειρήσεων, ὥς τή στιγμή πού τά σχέδιά της θά χαλάσουν,
καί μάλιστα κατά τό χειρότερο τρόπο, μέσα ἀπό τήν προσωπική πολιτική τῆς λεηλασίας πού 6 «αὐτοκράτορας» ἐφαρμόζει
στήν Εὐρώπη. Ὁ ἠπειρωτικός ἀποκλεισμός λιγοστεύει τά 6ιομηχανικά καί ἐμπορικὰ κέρδη. Μπορεῖ ἡ «Τράπεζα τῆς Γαλλίας» νά τά ὅγάζει πέρα θαυμάσια, καταφέρνοντας μάλιστα νά
ἀποκτήσει σημαντικόι δηλωμένα κέρδη (φαντάζεται κανείς τά

ἀλλα), ὅμως οἱ προύχοντες στό σύνολό τους κρίνουν πώς αὐτό
δέν εἰναι πιά τό παιγνίδι τους. Ἐγκαταλείπουν τό δημιούργημά τους καί 6 Λαφαγιέτ ξοδεύεται πάλι γιά τήν τιμή τῆς
«ἐλευθερίας». H 6ασιλεία ξαναγυρίζει τό 1814, καί κάτω ἀπό
τό σκῆπτρο τοῦ 6ασιλιᾶ ΛὊυδοόίκου 18ου γίνεται μιά συγχώνευση ἀνάμεσα σέ «τίμιους ἀνθρώπους» μέ τίτλους καί χωρίς
τίτλους, Οἱ κόρες τῶν τραπεζιτῶν καί τῶν διομηχάνων παντρεύονται ἀριστοκρατες δελεασμένους ἀπό τόν παρά. Ὑπόδειγμα τοῦ εἴδουςῑ Ἡ Ζερμαίν Νεκέρ, πού χρίσθηκε 6αρώνη ντέ
Σταέλ - Χολλστάιν. Οἱ στρατηγοί ἀπό τήν άλλη μεριά ἐνδιαφέρονται γιά τά ουμόούλια τῶν ἐπιχειρήσεων. eO Σούλτ, τακτοποιημένος ἀπό πρίν με’ τίς ληστεῖες του οτό ἐξωτερικό, μπαίνει
στή σιδηροόιομηχανία καί τά ὀρυχεῖα. Ὁ Μαρμόν γίνεται
γαμπρός τοῦ Περεγκώ.
Υπάρχουν ῶστόσο μόνο ἐκατό χιλιάδες ἐκλογεῖς στή Γαλλια
γιά τριάντα ἐκατομμύρια κατοίκους. Δέν ἠταν ἀρκετοί. Μιά
μεσαία μπουρζουαζία ἀρχίζει νά δείχνει τά δόντια της, θέλει κι
αὐτή τό μερίδιό της ἀπό τήν ἐξουσία. O Θιέρσος εἰναι ὁ ἀντιπροσώπευτικός της τύπος, καί 6 6ασιλιάς Κάρολος 6 ΙΟος, λιγότερο προνοητικός ἀπό τό Λουδοὸίκο 180, κάνει τήν ἀπερισκεψία νά ἐπηρεάζεται κάπως περισσότερο ἀπό τούς εὐγενεῖς
καί, κυρίως, κάνει τήν τρέλα νά μή δεχτεῖ τήν πληρωμή τοῦ
φόρου ἐπιτηδεύματος σάν προῦπόθεση τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιωματος.
“O Κάρολος 6 10ος ἀνατράπηκε τόν Ἰούλιο τοῦ 1830 καί ἡ
μπουρζουαζία ἐπανέλαόε τήν παλιά ἐπιχείρησή της τοῦ Ἰου-

Ὀρλεάνης. Ἐπιτέλους κερδίσανε. Τό παλιό σχέδιο τοῦ Δαντών
καί τοῦ Ντυμουριέ πραγματοποιεῖται. Ἕνας «Ὀρλεάν» στήν
ἐξουσία. Καί δέν χρειάζεται νά θυμηθεῑ κανείς (τί σημασία θά
’χε άλλωστε;) ὅτι αὐτός 6 γηραλέος κύριος πού σήμερα ἀνακηρύσσεται «δασιλιάς τῆς Γαλλίας» πέρασε στίς 5 Ἀπριλίου
1791 στίς γραμμές τοῦ ἐχθροῦ μέ ὁλόκληρο τό ἐπιτελεῖο τοῦ
Ντυμουριέ.
«Οὐὸεμία αἴτησις ἀπευθυνομένη πρός ἡμᾶς ὂιά παρέμόαΟίν
μας μεταξύ ἐργοὸότου καί ἐργάτου ὸιά τόν καθορισμόν τοῦ
ἡμερομισθίου καί τοῦ χρόνου τῆς ἐργασίας θά γίνει ἀποὸεκτή,
ὁιότι θά ἠτο ἀντίθετος πρός τούς τόμους οἱ ὁποιοι ἔχουν καθιερώσει τήν ἀρχήν τῆς ὅιομηχανιας».
Τί εἶναι αὐτό, Εἶναι τό ἀρθρο 3 τῆς ἡμερήσιας διαταγής τοῦ
Λαφαγιέτ τῆς 25 Αὐγούστου 1830, ἀπάντηση σέ ἀφελεῖς αἰτήσεις μαραγκῶν καί κλειδαράδων τοῦ Παρισιοῦ πρός τήν ἐθνική
φρουρά νά προστατέψει τά συμφέροντα τοῦ λαοῦ, αὐτοῦ τού
λαοῦ πού εἶχε πολεμήσει 0161 ὁδοφράγματα. Μήπως οἱ ἀνθρωποι αὐτοί χάσαν τά λογικά τους; Σέ λίγο, καί πρῶτα - πρῶτα
οτή Λυών, θά τούς δώσουν νά καταλάόουν τί 661 πεῖ «καλά
ὀργανωμένη κοινωνία». O νομάρχης τῆς Λυών δέν ἦταν ἐκεῖ-

νος πού εἶχε τήν ἀσυνειδησία νά ἐπιτρέψει μιά συζήτηση ἀνάμεσα σέ ἐκπροσώπους των ἐργατῶν καί τῆς ἐργοδοσίας γιά τόν
μέρ Περιέ, ἐριξε τόν κεραυνό του. Ἀνάκληση τοῦ νομάρχη.
Καί 6 Σούλτ, 6 ἐπιχειρηματίας-στρατηγός, στάλθηκε στή Λυών
γιά νά ξαναεγκαταστήσει μέ τά μεγάλα μέσα αὐτήν τήν ἀπόλυτη «ἐλευθερία τῶν συναλλαγῶν» ἀνάμεσα σέ ἐργοστασιάρχες
καί ἐργάτες, 6110196160110 690 τῆς ἀσφάλειας ἀλλά καί τῆς ἰδιοκτησιας.
eH παγίδα τῶν προυχόντων
Τό 1830 εἶναι τό 1789 πού τώρα στερεώνεται ἐπιτέλους καί μέ πόσες δυσκολίες - γιά τά καλά. Τί δυσάρεστα ἐπεισόδια
. στό μεταξύῐ Μά τά καταφέραμεί Τό κράτος εἴμαστε ἐμεῖς, ἐμεῖς
οἱ μεγάλοι προύχοντες τῆς μπουρζουαζίας. Οἱ πηγές τοῦ πλούτου, ὅλα τά μέσα παραγωγῆς, τά μεταλλεῖα καί οἱ σιδηροδρομοι, ὅλα αὐτά ἀνήκουν πιά σέ μιά ὁμάδα ἀνθρώπων, «δύο ἤ
τρεῖς ἑκατοντάδες οἰκογένειες», ὅπως θά διευκρινίσει καί 6 κ.
Θιέρσος στη σελίδα 112 τοῦ διίῧλίου του «Περί τοῦ δικαιώματος τῆς ἰδιοκτησίας». Εἶναι 6 παράδεισος. Αὐτοί 511011 τό κράτος- 119016115 τήν ἀατυνομία καί τό 0195116.E11c11 τ ἀφεντικά

λίου 1789: φώναξε τό προλεταριάτο νά σκοτωθεῐ γιά λογάριασμό της· πράγμα πού ἐγινε γιά μιά φορά ἀκόμα, κάτω ἀπό τό
προσεκτικό ὃλέμμα τοῦ κορακοζώητου Λαφαγιέτ. Αὐτός, 6
μαρκήσιος, κατάλληλα στηριγμένος ἀπό τόν Μπενζαμέν Κονστάνς τυλίγει μέσα στίς πτυχές τῆς τρίχρωμης σημαίας τόν καινούργιο δασιλιά Λουδοὸίκο-Φίλιππο, γιό τοῦ Φίλιππου τῆς

1789 - Ἰοὺληςε ”Αλωση τῆς Βαστίλλης Σύγκληαη
Συντακτικής Συνέλευσης
(Constituante).

ματα ἐλεύθερα ἀπό ὁτιδήποτε μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ χρῆμα;
ἀπ’ τό Δημόσιο Ταμεῖο, ἀπό τήν πελατεία τήν ἀναγκασμένη νά
ἀγοράζει αὐτά πού πουλάνε στίς τιμές πού οἱ ’ίδιοι κανονίζουν,
καί ἀπ’ αὐτό τό ἀμέτρητο πλῆθος - τόν «δρώμικο ὅχλο» ὅπως
λέει 6 παρασημοφορημένος τό 1840 ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Γαλ-

λέοντα στό Βατερλώ. Παλινόρθωση τοῦ
θασιλιᾱ Καρόλου 10ου τῶν Βουρθώνων.

τος καί ὄιαλυση τῆς Συντακτικής Συν-

1794 — Ἀπρίληςι Καρατόμηση Δαντών.
1794- ‘loﬁAnq: (9 Θερμιδώρ) Ἀνατροι-ιή
τῆς δικτατορίας τῶν Ιακωθίνων- Διευθυντήριο dno’ μεγαλοαστοιίς- Προθολή
τοῦ Ναι-ιολέοντα.

έλευσης - Σύγκληαη Νομοθετικῆς Συν-

1798 - Νοέμθρηςε (78 Μπρυμαιρ). 'O

έλευαης (Legislative).
1792 — Αϋγουατοςι Ἀνατροιτή μοναρχίας αηό τό Ροθεαηιέρο καί τούς Ἰακω-

Ναιτολέων ὕπατος, καί ἀργότερα αὺτο-

1848 - Ἰοὺνηςε Ἐξέγερση στό Παρίσι

κρατορας.

καί ὲκδίωξη τοῦ Λουδοθίκου Φίλα-τηου Στήν ἐξουσία 6 Λουδοθίκας-Ναπολέων

1971 — Σεπτὲμθρηςε Ψήφιση Συντάγμα-

Θίνους (ἀριστερά τῆς ἁστικῆς ταξης) Σύγκληση Συμθατικῆς Συνέλευσης (Convent/on). Δεξια αντιπολίτε υση 01‘ Γιρονδίνοι καί ό Δαντών.

1814 - Μάρτηςῑ ’Ί-Ιῐτα Νατιολέοντα,
Παραίτηση καί εξορία στή νήσο ”Ελθα -

’1830 - Ἰοὺληςι Ἀνατροπή τοῦ Καρόλου
10ου - Στό Θρόνο 6 AoUKac; τῆς Ὀρ-

λεανης, μέ τό ὄνομα Λουδοθίκος — ΦίλιΠΠος.

I" ΒοναΠάρτης,

Παλινόρθωση τοῦ θασιλιᾱ Λουδοθίκου

1870 — 1871: Γαλλογερμανικός Πόλεμος

180U.
1815 -

καί ἠττα τῆς Γαλλίας - 01' Γερμανοί στό
Παρίσι - Ἐξέγεραη τῶν ἐργατῶν - Κομ-

Σεπτέμθρης

εΣυνέόριο

τῆς

1793 - Φλεθάρηςτ Καρατόμηαη Θασιλιᾱ
Λουδοθίδου 160u.

Βιέννης - Ἰερή Συμμαχία.
1815 - Μόρτηςι Ἀηόδραση καί ἐπανο-

μούνα τοῦ Παρισιοῡ - Καταστολή τῆς

1793 - Ἰούνηςι Δικτατορία τῶν Ἰακωθί-

δος Ναιτολέοντα.

μοκρατιας.

νων - «Τρομοκρατιά».

1815 - Μάης;’ Τελική ἥττα τοῦ Nano-

a;
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καί μποροῦν. σάν ἂνθρωποι τῆς ἐλευθερίας, νά ὃγάζουν χρή-

ὲξένερςιης, ἀρχή τῆς 3ης Γσλλικῆς Δη-

λίας κ. Θιέρσος- ἀπ’ αὐτή τή μάζα τήν ἀδιάκοπα ἀνανεούμενη
τῶν ἐργαζόμενων, πού ὑποφέρει γι’ αὐτούς κάτω ἀπό τήν
ἀπειλή τοῦ θανάτου.
Πάντα ἀπαγορευμένες οἱ ένώσεις τῶν ἐργατῶν - ὅμως ἐπιτρεπτές καί εὐλογημένες οἱ ἐνώσεις τῶν ἀφεντικῶν. Ἐθνική
κοινότητα; Συμμετοχή; Φυσικάί Ἠ ἐθνική κοινότητα δέν εἶναι
μιά άδεια λέξη. Κοινωνικοποίηση λοιπόν τῶν ἐξόδων για τήν
ὐποδομή τοῦ σιδηροδρομικοῦ δικτύου, γιά τήν πληρωμή τῶν
ἐπιχορηγήσεων στίς μεγάλες ἐταιρίες, ὅταν τά κέρδη δέν εἶναι
τά ἐλπιζόμενα - μέσα ἀπό τήν εἰσπραττόμενη (ἐμμεση κατα
προτίμηση) φορολογία. Μ’ αὐτό τόν τρόπο, σύμφωνα μέ τόν
εὐγενικό λόγο τοῦ Γκιζώ στή Βουλή στίς 28 Μαΐου 1846, 600Lλεύουν σέ ἐ’να έθνος ἡ τάξη, ἡ εἰρήνη καί ἡ εὐτυχία. «(Ἠσυχη
για τίς ἀρχές της, γιά τήν ἴδια της τήν ἠθική ὕπαρξη, ἡ χώρα
κανεῖ εἰρηνικά τίς καθημερινές δουλειές της».
Οἱ «δουλειές» τῶν πανίσχυρων κομπιναδόρων θά κινδυνέψουν δυσάρεστα τό 1848, ἀπό ἕνα ἀπρόσμενο κίνημα τῆς ἐκμεταλλευόμενης μάζας, “Ὀμως δέν εἶναι τίποτα. Αὐτοί οἱ εὐκολόπιστοι πού διεκδικοῦν τό δικαίωμα να ζήσουν, συμπεριφέρον-

ται σάν σχολιαρόπαιδα καί ὁ Τοκεόίλ διασκεδάζει μαζί τους.
Πιστεύουν ὅποιο παραμύθι τούς σερὸίρουν καί πέφτουν μέ ἐνθουσιασμό στίς παγίδες τῶν προυχόντων πού 6άλθηκαν νά,
φωβνάζουν ἀπ’ ὅλες τίς μεριές, ὁ ἐνας δυνατότερα ἀπ’ τόν ἀλλο,
«ζητω ἡ δημοκρατία>>1 Τό ζήτημα εἶναι ἀπλό, πῶς νά τούς
ἀφαιρεθοῦν τά ὅπλα πού «προδότες» σαν τό Λαμαρτίνο τούς
αφησαν νά πάρουν, τό Φλεδάρη. Ἕνας προύχοντας ρεαλιστής,
καίπού δέν ἀντιπαθεῖ καθόλου τόν κυνισμό, αὐτός ὁ ἴδιος Τοκεὸιλ πού προαναφέραμε, θά ἐξηγήσει στά ἀπομνημονεύματα
τουι, «’ᾼπό τήν πρώτη στιγμή εἶχα πιστέψει ὅτι δέν θά ἐπρεπε
νανελπιζεὶται ἡ εἰρηνική ρύθμιση τοῦ κινήματος τοῦ Φεὸρουαριου. Δεν θα μποροῦσε να σταματήσει παρά αἰφνιδιαστικα,
με μιά μεγάλη μάχη μέσα στό Παρίσι. Γι’ αὐτή τή μάχη, συνεχίζει, επρεπε ν’ ἀρπαχτεῖ ἡ πρώτη εὐκαιρία».
’

ἶΣτίς 27 Ἀπριλίου 1848 ὁ εἰσαγγελέας-ὃουλευτής Σενάρ
ειχε κιόλας ὀργανώσει στή Ρουέν μιά μικρή προειδοποιητική
σφαγη (38 νεκροί). “Ο Ὀντιγιόν Μπαρώ χαιρετίζει στα ἀπομνημονεύματα του τόν ἀξιοθαύμαστο Σενάρ πού ἐδωσε τή
διαταγή νά ἀνοίξει τό «πῦρ». «Δέν μποροῦμε παρα νά τιμήσουμε - ’γράφει - μια τέτοια πράξη πολιτικοῦ θάρρους πάρα

πολυ σπανιου οτή Γαλλία μας».

’

Τόν Ἰούνιο τοῦ 1848 ὁ κ. Ντέ Φαλλού, ὂοηθούμένος ἀπό τόν
Μονταλαμπέρ καί τόν Καόαινιακ «σώζει τήν κοινωνία» πραγματοποιώντας ἐπιτέλους τήν εὐχή τοῦ Σεγές τό 1793:~ Κεραυνοὸολώντας τά προάστια, κι ὅπως πρέπει μάλιστα. Ὁ κ. Ντέ

Βινύ τρελαίνεται ἀπ’ τή χαρά του. Εἶχε τόσο πολύ φοὸηθεῖ,
ἀπό τό 1830 κι ἐδῶ. μπροατά στούς ἐνόπλους προλετάριουςὶ

”Ομως, ὅπως μετα τά γεγονότα τοῦ Θερμιδώρ καί τήν καρατόμηση τοῦ Ροὸεσπιέρου καί τῶν ἐκατό δικῶν του, ἡ ψυχική
γαλήνη δέν ξαναγύρισε ὁλοκληρωτικά στα πνεύματα καί στίς
καρδιές τῶν γαλάζοαίματων, γιατί ἡ δημοκρατία παρ’ ὅλ’ αὐτα
ἐπιζοῦσε, ἐτσι καί μετά τό 1848 ἡ ἀριστοκρατία τοῦ χρήματος
μένει φοόισμένη.
Ἡ δημοκρατία τοῦ 1850 εἶναι κι αὐτή λειψή, μέ τόν ἀποκλεισμό ἀπό τήν ψηφοφορία πάνω ἀπό 3 ἐκατομμύρια φτωχῶν. ’Ὀμως καί μόνη ἡ ὕπαρξη τοῦ δημοκρατικοῦ συστήματος
εἶναι μιά ἀπειλή για τούς μηχανισμούς πλουτισμοῦ ἀπό τήν ἐκμετάλλευση τῆς ἐργασίας. Για τό λόγο αὐτό ἡ 2η Δεκεμόρίου
θα έρθει να ξαναρχίσει τό ἐργο τῆς 18ης Μπρυμαίρ, ὅμως αὐτή
τή φορά μ’ ἕναν ἄλλο Βοναπάρτη, πέρα για πέρα ἱκανοποιητικο.
‘0 Ναπολέων Γ’ Βοναπάρτης μπλέκεται 6έ6αια - καί αὐτό
εἶναι στενάχωρο - α’ αὐτό τόν πόλεμο τοῦ 1870 μέ τήν Πρωσσία. ”Ομως ξεπηδᾶνε καποιοι πολύτιμοι 6οηθοί; οἱ Ζύλ. Ὁ
Ζύλ Φάόρ, ὁ Ζύλ Φερρύ, ὁ Ζύλ Σιμόν, κύριοι τῆς «ἐντίμου»
ἀριστερᾶς, σπεσιαλίστες τοῦ κατάλληλου λεξιλόγιου. Τρέχουν

στό δημαρχεῖο στίς 4 Σεπτεμὸρίου, μέ τή μοναδική σκέψη να
ἐμποδίσουν «τούς κόκκινους» νά φτασουν ἐκεῖ, καί φτιάχνουν
μιά κυ6έρνηση λεγόμενη τῆς «ἐθνικῆς ἀμυνας», πού εἶναι ὅμως
ἀποκλειστικά τῆς «κοινωνικής ἀμύνας», γιατί ἡ ἀντίσταση
οτόν Πρῶσσο εἰσὸολέα, πού τήν κάνουν ἐπίσημο σύνθημα, εἶναι ἡ τελευταία φροντίδα τους. Ἀντίθετα, δέν έχουν παρά μια
σκέψη, σέ συμφωνία μέ τούς στρατηγούςῑ νά ἐπιὸληθεῖ ἡ τάξη
μέ τά νικηφόρα γερμανικά στρατεύματα.

Μετά θα ’ρθει τό «ποταπό» ἐπεισόδιο τῆς Κομμούνας. Ὀ κ.
Θιέρσος εἶναι στήν ἐξουσία καί οἱ ἴδιοι στρατηγοί πού στή διάρκεια τῆς πολιορκίας ἀπό τούς Γερμανούς εἶχαν μείνει ἀκίνητοι καί ἄπρακτοι θλαστημώντας τόν Γαμὸέτα για τήν ἀντίστασή του στήν ἐπαρχία, ξαναὸρίσκονται πολεμοχαρεῖς, ἐπιθετικοί, φουσκωμένοι, για τήν άλλη πολιορκία, τήν ἀληθινή, τή
σωστή, ἐναντία στούς προλετάριους τοῦ Παρισιοῦ.
Ἡ ματοὸαμμένη ἐδδομάδα τοῦ Μαΐου 1871. εΗ μεγάλη, τρομερή, σωτήρια σφαγή. Σᾶς τούς κανονίσαμε αὐτούς τούς αὐθαδέστατους, πού δέν εἶχαν ἀρκέσει γιά νά τούς σωφρονήσουν οἱ
μέρες τοῦ Ἰουνίου,
Ὁ παράδεισος ξαναφτιάχνεται, καί αὐτή εἶναι ἡ «3η Δημοκρατία», σφραγισμένη ἀπό τή δυναμική εἴσοδο στήν πολιτική
τῆς μικρής ἀντικληρικῆς μπουρζουαζίας, ἐνῶ ἡ μεγάλη ἀριστοκρατική μπουρζουαζία μοιράζεται τίς ὑψηλές θέσεις - τήν
προεδρία τῆς Δημοκρατίας, τήν Ἑταιρία τοῦ Σουέζ, τά Τζόκεῦ
Κλάμπ, τό Γενικό Ἐπιτελεῖο, τό Χρηματιστήριο.

Μπορεῐς νά συνεχίσεις, ἀναγνώστη, στηριγμένος στίς 6ιωμένες ἀναμνήσεις σου καί μέ μάτια ἀνοιχτα.
”Ὀμως θά ἤθελα νά τέλειωνα μέ ἕνα ἀπόσπασμα πολύ ἀξιοσημείωτο τοῦ Φρανσουά Μωριάκ. Τό κείμενα αὐτό, τό 6ρίσκει κανείς στό «Σημειωματάριό του» τῆς 23ης Σεπτεμόρίου
1966. Θά τό ἀναφέρω μόνο σάν θέμα γιά σκέψη.
«Ἕνας φίλος μοῦ ’γραφε αὐτό τό καλοκαίρι ὅτι εἶχε ψηφίσει
’”λευκό” στίς προεδρικές ἐκλογές, παρ’ ὅλο πού θαύμαζε τό
Ντέ-Γκώλ, ἐπειδή εἶχε τό παράπονο πώς ὁ στρατηγός δέν μᾶς
γλίτωσε ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ χρήματος. Αὐτό πού δέν ἐκανε ὁ
Ντέ Γκώλ, αὐτό πού δέν ἐξαρτᾶται ἀπ’ αὐτόν νά κάνει, εἰναι
νά ὑποχρεώσει μερικα χέρια νά χαλαρώσουν τό σφίξιμο, ναί
αὐτό τό μικρό ἀριθμό ἀπό χέρια πού κρατοῦν τούς μυστικούς
μοχλούς, πού ἐξασφαλίζουν ἀμύθητα κέρδη σέ μερικούς, καί
πού κάνουν ὅλους ἐμᾶς ἕνα κοπάδι ἐκμεταλλεύσιμο καί ἐκμεI
ταλλευόμενο».
23

Τά κείμενα 1013 Μάξιμου εἶναι συγκεκριμένα τά ἑξῆς.-

O «1848-1928»:[19101001711001315117713 010’
περιοδικό «Σπάρτακος» πού ηταν κεντρικό
ὄργανα της Ενιυμένης ’,Αντιπαλίτευσης 01(5

τεύχος 3-4 1013 Μάρτη-Ἀπρίλη 1928, σελ.
Ο «Γράμμα πρός τό Παλιτικό Γραφεῖα 1013
K.K.E.>>.‘ Στάλθηκε ἀπό 117 B13’1/1/17 010’1 τέλη
Σε71135116917 1950. Ἀποτελεῖται ἀπό 0150 113’917.
Ποιῦτο τό κυρίως γράμμα μέ 171139011171/1’0
20/9/50 ἀποτελούμενο ἀπό 11 00211112107190φημί-νες σελίδες καί 031513,90 3’1/0 «Συμπληρωματικό σημείωμα γιά 1171/ Δημοκρατία καί
τόν δημοκρατικό 0117/11311191011000» μέ 171139011171/1’0 25/9/50, ἀπατελαύμενα ἀπό 2 δακτυλογραφημένες σελίδες.
Ο «Γράμμα στάν Πέτρα Ραῦσο» Γράφτηκε 0117 Βιέννη στίς 9 [0151/17 1959. Αποτελεῖ ἀπάντηση στό γράμμα της 5/5/59 παύ
1013 ἔστειλε ὁ Π Ραῦσας. Τό κείμενα ἀπατε-

λεῐται ἀπό 6 πρόχειρα δακτυλαγραφημένες

ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΜΑΞΙΜΟΣ

111(51I (171311 θείας συνεννόηση μέ 1171/ K. E. 1013
K. K. E. μιά καί, ὡς φαίνεται, δέν πῆρε

Στό μικρό αὐτό ἀφιέρωμα 0117 μνήμη 1013
Σεραφείμ Μάξιμοι), περιέχονται·

(171(51I117017 στό γράμμα 710153‘0131/13 στόν Π.
P01300. Τό γράμμα αὐτό, χωρίς 171139011171/1’01,
ἀποτελεῖται ἀπό 8 χειρόγραφες σελίδες, πού
ἀποτελοῦν μᾶλλον ἀντιγραφή 1013 πρωτότυπου, τό ὁποῖα θαπρέπει νά στάλθηκε χειρό-

σελίδες.

Ο «Γράμμα πρός 11711 Κ. E. 1013 Κ...ΚΕ»·
Μέ τό γράμμα του αὐτό ὁ Μάξιμος ἐπιδιώκει

O Τέσσερα κείμενα ταῦ ἴδιου — τά τρία

γραφα 01171/ K..E μιά καί στό ἀρχεῖα 1013

ἀνέκδοτα. (Ἔχει (E0110017110013111931~ μόνο τό
ἄρθρα «1848-1928»).

Μάξιμαυ δέν ὄρέθηκε κανένα ἀντίγραφα
ν,I9(1(p()1117X01I)7g, ὅπως συνέόηκε μέ τά περισ0(51300 γράμματά του.
Ο «Γράμμα στόν Σ. Μάξιμο». Γράφτηκε

Ο ”Ένα γράμμα
(Ἀνέκδατα)

1013

Πέτρου

Ρούσαυ.

Ο Βιαγραφικό σημείωμα.
O Βιόλιαγραφία αὐτοτελῶν ἔργων 1013
Μάξιμοι).
Ο Μικρό σημείωμα 1013 Δημήτρη Χατζῆ.
Ο Σημείωμα 1013 ἐπιμελητῇ 1013 ἀφιερώματας Λουκᾶ Ἀξελαῦ γιά 117 γέννηση καί
διαμόρφωση τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀστισμαῦ - καί
τό Σ. Μάξιμα.
Ἡ γνησιότητα τῶν κειμένων 1013 Μάξιμοι)
εἶναι αναμφισόήτητη μιά καί ὅσα 03’1/ εἰναι
χειρόγραφα φέρναυν πλῆθος ἀπό ἰδιόχειρες

διορθώσεις 1013 συγγραφέα. Τό ἴδια ἰσχύει
καί γιά τό γράμμα 1013 Π. P0150011.

rH 017113‘911/17 δημοσίευση τους γίνεται μέ
ὄαση τό πρῶτότυπο, χωρίς 1171/ 7109011111917
ἑπέμὸαση στό νόημα καί 117 γλῶσσα 1013 συγγραφέα.
24

ἀπό τόν Πέτρα Ραῦσα στίς 5/5/1959 καί

0102 θηκε 113500) καμματικης 00013 στό Μάξιμα πού διέμενε μόνιμα πιά 0117 B13’1/1/17.
Απατελεῖται 0710’ 2 δακτυλογραφημένες 03λίδες,
Τά κείμενα εἶναι παρμένα ἀπό τό ἀρχεῖα
1013 Σ. Μάξιμοι), τό ὁποῖα εὐγενικά ἔχει
71(1()0X(1)917031 17 Πηνελόπη Μάξιμοιι στίς εκ-

δόσιις «Σταχαστής» πού σκαπεύαυν νά εκδώσοιν τό 11371021151390 μέρος του 03" 0151013231; καί κατα θέματα τόμους ὅπως ἄλλωστε
ἔγινε καί 113" τά 17017 ε’·κδομένα ἀπό τό «ΣτοX00117» ὄιόλία 1013 συγγραφέα. Από τό ἀρX310 ιπίσης 1013 Σ. Μάξιμοι προέρχονται καί
οι r11Iέκδοτις (μυτογραφίες πού 017110013"υσυ-

,μι-

«(ΥἹΤῆρξε

παντιποτολ70I10;. μποροῦσε· συνιπαρμένος (ἰπό 117
0211117 του νά 0101/31 2071018 015 μιάν (5.1/11’21717117
0111/ θετική 71015161I§3X‘u591’5‘1 από κάθε 0’220
01(1110015111‘1/0 1013 καιροῦ του. Συχνα τίς νιῶσαμε,

μεγαλύτερος
ἀπό τό
’έργο του...»
Τοῦ Δημ. Χατζή
Δέν θεωρῶ τόν ἑαυτό μου ἁρμόδια νά κρίνω τό ἔργα
του - καί τελοσπάντων 0; μάθαυμε κάποτε νά
0366110013 ἐκεῖνα τό «ἕκαστος ἐφ’ ὧ ἐτάχθη». Ἀπό τ’
ἄλλο μέρος δέν ἀγαπῶ καθόλου τήν ἀνεκδοτολογία,
Τί νά πῶ, λοιπόν, ἐγώ γιά τό Σεραφείμ Μάξιμο,”
Τόν γνῶρισα 0117 0111/10211217 31111907117 117; παράναμης
«Ἐλεύθερης Ἑλλάδας», ὅπου καί ὕστερα ἀπό τήν
ἀπελευθέρωση δαυλέψαμε καί κεῖνος καί 7I115 ὡς ὅτου
τήν ἔκλεισαν στά 1947. Τόν εἶδα 35101 ἀπό 201/10, 16v
συναναστράφηκα άρκετά καί, μόλο 71015 17 διαφορά
τῆς ἡλικίας, τόιμεγάλο του ὄνομα, 17 ἱστορία του καί 17
θέοη ταυ μέσα στήν ἑλληνική Ἀριστερά 171(11/ φυσικό
νά δημιουργοῦν κάποιαν 0716010017 μεταξύ μας,
ταλμάω νά πῶ πώς ἀξιῶθηκα νά εἷμαι φίλος του.
Ὡραῖας, μεγάλας, ἑπιόλητικός, ὁρμητικός γέμιζε
παντοῠ καί πάντοτε τόν τόπο μέ τίς γνώσεις, τήν
πείρα του, τό σπινθηραὸόλο του πνεῦμα. Μιλώντας
γιά τήν Ἑλλάδα, τήν ἱστορία. τήν πολιτική, τήν
οἰκονομία της, συζητῶντας τά τρέχοντα η’ τά 7/1‘1/120,
αὐτοσχεδιάζοντας πανω 015 καποιο θέμα στό σπίτι.
στό γραφεῖα, τό καφενειο 17 τήν 01120107100107 I0
1(163’01I0 117; πολιτικῆς 17 κου2101 01001217;

31131; 01’ 1/3613901 20111129613901 11015 ’μαοτε 7/1590) του.
τίς ἀστραπές 117;1137I020011'1"0; νά 711‘91/0131/3‘ 111500 ἀπ’
τά λόγια του.

Καί ὅμως... ”Εγῶ δέν τόν θαύμασα αὐτόν τόν
010010.70.K011050100; ταν 1135 10 παρθένα,

ιπαοχιώτικα 21 327217210 110110 11011 τότε. ξέοω τώρα
7102.15 καλά πῶς €1X0.πάντοτε 1110 λύπη αξεδιάλυτη γί
αυτόν 16 7/1’701/10.‘ 01 001907115; 1013111102013 1011
005171/(11/ 1102910 201’ χανόντανε, τό θαυμάσια του
πνεῦμα 02097115610217 σύνθεση 011611107021 ἐκεῖ
ὅπως ι--ιπῶθηκε ἀκαριαῖα X1091’; συνέχεια καί χωαίς
200716. T6 εργο .7015 0011703 311/01 7102 15 μικρότερα ἀπό
τίς 011/01111; καί τίς ἱκανότητές 1011— «ὁ Σολωμός
ὑπῆρξε ποιητής μεγαλύτερος ἀπό τό ἔργα του»... Καί, 1
ἄν δέ 11710901300 1611‘ νά τό 0022-0611). 16 συλλογίζομαι
ιῑπίμονα σήμερα - πέρα ἀπ’ τήν περίπτωση τῆς
ατομικῆς ἰδιοσυγκρασίας· Ἀ ντιπνευματική κοινωνία,-

~21.700010 117; πνευματικῆς ὑποδαμῆς,· ”Ελλειψη
7109000017; — ὅπου κανένας δέ διαδέχεται καί 035
συνιχίζει κανέναν,· ”Αν θυμᾶμαι καλά, ἀπ’ αὐτόν
πρέπει νά τό πρωτάκουσα γιά 10 χρόνια του 1013
1109101013, αὐτό 71015 10590 πιστεύω - πῶς ἑμεῐς ἑδῶ
01171I Ἐλλάδα, 02.01 110;, ξαναρχίζουμε πάντοτε ἀπ’
τήν ἀρχή. δέν έχουμε ἕτοιμαυς δρόμους ν’
ἀκολουθήσουμε, κουόαλῶντας ὁ καθένας μας τό
μικρό του 069110110 01’7120 01015; ἄλλους. Καί, ὅπως
καί νά τό κάνουμε, 17 σκέψη μιᾶς κοινωνίας δέν εἶναι

ἀγριολοιίλουδο 71015 (ρυτρώνει αὐτοφυές καλλιεργεῖται σέ κήπους μανάχα, αὐτούς 1015;

εθνI12015; κήπους τῆς 7II31 1217; παιδείας τῆς γενικῆς
αν 0.7111ξης καί τῆς ὀργανωμένης μέσα οτή συνέχεια
201’ τήν πειθαοχιά της πνευματικῆς ζωῆς.
K01’ 201.7(51I. (5 2800011111 Μάξιμος 117117953 εν ας 026110

από 10155 πολλούς (11/02022179101011; 111‘7I02.1015 (115I1013
1011 10.7011.

Ὁ Μάξιμος ατη Βιεννη τό 1951 μαζίμε το δημοσιογραφο Κιὺστα [Ιαλίτη (09101390) καί 01171I “907/0 (διξια) μαζι μί’ τό γιατρό [[1790 K025111217110190511111I 011')ρα σε’ παιδιά τῶν πολιτικῶν προσφάγιον 01" 1110 7009117.
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ΒΙΟΙῬΑΦΙΚΟ

συμπλοκή θασικῶν ἀρχῶν τοῦ Μ - Λ μέ τρέχουσες πολιτικές ἐκτιμήσεις καί ἡ έλλειψη δημοκρατικοσυγκεντρωτικῶν διαδικασιῶν, θά
σφραγίοουν τή διαμόρφωση τοῦ K.K.E.
Παρά τίς καταδίκες τῶν πρώην Γ. Γραμματὲων, Γ. Κορδάτου, Θ.

Ἀποστολίδη καί Π. Πουλιόπουλου καί τή διαγραφή τους ἀπό τό
'O Σεραφείμ Μάξιμος γεννήθηκε τό Μάη τοῦ 1899 στό Γάνοςτῆς
Ἀνατολικῆς Θράκης. Νεῶτατος τέλειωσε στήν Κωνσταντινοῦπολη
τή Μεγάλη τοῦ Γένσυς Σχολή, μελετῶντος, παράλληλα, ξένες
γλῶσσες.

Στήν Πόλη ἀναμίχθηκε νωρίς στίς ἐργατικές ἐνώσεις καί έδραοε
σά μέλος τῆς «Πανεργατικῆς ”Ενωσης», τήν ὁποία ἀντιπροσώπευσε άρκετές φαρές οτή Μόσχα.
Ὀ τερματισμός τοῦ Α’ Παγκόσμιου Πόλεμου, ἡ νικηφόρα ὈχτωΘριανή Ἐπανάσταση, ή χρεωκοπία τῆς B' Διεθνοῦς καί ἡ ἀνάπτυξη

κόμμα, μαζί μ’ ’ένα πλῆθος καθοδηγητικῶν στελεχῶν, ή ἐσωτερική
διαμάχη ἐξακολουθεῖ.
Ἠ κρίση. ποῦ διαπερνά τό σῶμα ὅλου τοῦ κόμματος, έκδηλῶνε-

ται μέ ίδιαίτερη σφοδρότητα στούς κόλπους τῆς K.E. Kai τοῦ Π.
Γρ., ὅπου διαγράφονται θασικά τρεῖς τάσειςῑ

Α’ - Ἐκείνη τῶν Χαϊτά, Πυλιωτη, Εὺτυχιάδη, Κούτ6η κ.λπ., ἀπό
τή μιά καί Σιάντου, Νικολαῑδη, Θέου, ἀπό τήν άλλη.
B' — Ἐκείνη τῶν Μάξιμου, Σκλάθου, Χαῖνογλου, κ.λπ. καί
Γ’ - Ἑκείνη τῶν Πουλιόπουλου, Γιατσόπουλου, κ.λ.π.

τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος σέ πανευρωπαϊκή κλίμακα, ἐπιδροῦν
ἀποφασιοτικά καί στήν ἀδύναμη σοοιαλιστική κίνηση τῆς Ἐλλάδας. Καρπός ὅλων αὑτῶν τῶν συνεχῶν ἀνακατατάξεων εἶναι καί ἡ

μαζί μέ τοὺς K. Σκλάθο καί T. Χαῑνογλου. Ἀμέσως μετά δημοσιεῦουν τήν μπροσούρα «Γιατί Παραιτηθήκαμε». Στίς 31 Ὀχτωθρη τῆς

’ίδρυση οτά 1918 τοῦ Σ.Ε.Κ.Ε, πού θά προσχωρήσει οτή I" Διεθνῆ

ἰ’διας χρονιάς τό Π. Γρ. μέ ἀνακοίνωσή του στό «Ριζοσπάστη» τοῦς

καί θά μετονομαστεῖ οτά έπόμενα χρόνια σέ K.K.E.

καταγγέλλει σάν «κεντριστές», ποῦ ταύτισαν τήν τύχη τους μέ τό
λικ6ινταρισμό καί τήν ἐκτός κόμματος ὁμάδα τῶν Π. Πουλιόπου-

Τό 1922 κατεθαίνει οτήν Ἐλλάδα μέ σκοπό τήν ἐντατικοποίηση

Στίς 25 Σεπτέμθρη ὁ Μάξιμος παραιτεῖται ἀπό μέλος τοῦ Π. Γρ.

τῆς Πολιτικῆς του δράσης. 'H Μικρασιατική καταστροφή, μέ τό
Πλῆθος τῶν ἐθνικῶν καί κοινωνικῶν προθλημάτων ποῦ σώρευσε,
ἀποτελοῦσε μιάν ἀνοιχτή πληγή ποῦ καμιά ἀστική πτέρυγα δέν

λου καί Π. Γιατσόπουλου.

μποροῦσε νά κλείσει.
Τόν Αϋγουστο τοῦ 1923 ξεσπάει ή μεγάλη ἐργατική ἀπεργία

ποῦ θά κυκλοφορήσει τό Γενάρη τοῦ 1928 μέ ῦπεῦθυνο καί 6ασικό

στήν όποία παίρνουν μέρος πάνω ἀπό 150.000 7ἀπεργοί. 'O Μάξιμος

πολιτική δράση μαζί μ’ όλο τόν κύκλο τῆς E.A.

συμμετέχει ἀποφασιστικά ἀποτελώντας τόν Θασικό της όργανωτή.
'O στρατός ἐπεμθαίνει καί δολοφονεῖ 11 ἀπεργοῦς, ἐνῶ ὴ κυ6έρνηση κηρῦχνει στρατιωτικά νόμο.
Τό Σεπτέμθρη τῆς ’ίδιας χρονιάς ἐκλέγεται μέλος τῆς K.E. τοῦ
κόμματος, γιά νά ξαναεκλεγεῖ παμψηφεί μέλος τῆς τριμελοῦς Κ.Ε.

μαζί μέ τοῦς Γ. Κορδάτο καί Θ. Ἀποστολίδη στό Ἑθνικό Συμθοῦλιο

Oi δύο ὁμάδες τελικά ea ένωθοῦν καί θά δημιουργήσουν τήν

«Ἐνωμένη Ἀντιπολίτευση», μέ θεωρητικό όργανο τό «Σπάρτακο»,
αρθρογράφο τό Μάξιμο, ποῦ ἐξακολουθεῖ νά ἀναπτύσσει ἐντονη
Στό 4ο συνέδρια τοῦ κόμματος, που συνέρχεται στό διάστημα 10
- 15 Δεκέμ6ρη 1928 στήν Ἀθήνα, διαγράφεται παμψηφεί μαζί μέ
άλλα 7 μέλη τῆς K.E. τοῦ κόμματος.
Τό γεγονός αὑτό, ἀν καί τόν κλόνισε δυνατά, δέν τόν ὸδήγησε

στήν παραίτηση άπὸ τόν ἀγῶνα. Γι’ αῦτό καί ἐξακολουθεῖ νά παρεμθαίνει ἐνεργά στίς πολιτικές ἐξελίξεις προσπαθώντας μαζί καί

τοῦ κόμματος (3 - 8 Φλεθάρη 1924). Λίγο ἀργότερα στέλνεται σάν

μέ ἀλλους συντρόφους του νά συσπειρῶσει τίς διάφορες ἀντιπο-

ἀντιπρόσωπος στό 5ο Συνέδριο τῆς Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς μαζί

λιτευόμενες τό K.K.E όμάδες, γῦρω ἀπό τήν E.A. Kai τό «Σπάρτακο».
Τό 1930 ἐκδίδει στή Θεσσαλονίκη «Τό ΚοινοΘοῦλιο ή Δικτατοpia;», ένα ἀπό τά σημαντικότερα θιθλὶα ποῦ γράφτηκαν μέχρι σήμερα στήν έλληνική σοοιαλιστική 6ι8λιογραφία.

μέ τούς Π. Πουλιόπουλο καί Θ. Μάγγο.

Ἐκεῖ ἀντιδρά στό σύνθημα τῆς «Ἀνεξάρτητης Μακεδονίας Kai
Θράκης», ὑποστηρίξαντας ότι μέ τήν ἀνταλλαγή πληθυσμῶν άλλαξε οῦσιαστικά ή σύνθεσή τους τόσο ποῦ, τό σύνθημα αῦτό νά
μήν άνταποκρίνεται πιά στήν πραγματικότητα. Τελικά ὅμως ῦποχωρεῖ, ἀποδέχεται καί ῦποστηρίζει ἐνεργά τή θέση τῆς Διεθνοῦς.
Στό 3ο έκτακτο συνέδριο τοῦ κόμματος, ποῦ συνέρχεται στίς 26

Νοέμθρη ’24, ἐκλέγεται μέλος τῆς 15μελοῦς K.E. Kai μέλος τοῦ
μόνιμου διοικητικοῦ όργανου τοῦ κόμματος πού ἀπαρτίζονταν ἀπό

7 μέλη τῆς K.E. Kai ὁνομαζόταν Ἑκτελεστική Ἐπιτροπή.
Λίγο ἀργότερα συλλαμθάνεται καί ἐξορίζεται στή Σκῦρο, ἀπ’
ὅπου δραπετεύει μετά ἀπό σῦντομο χρονικό διάστημα.

Oi διωγμοί του ὅμως δέν σταμάτησαν ἐδῶ. Ἀφοῦ ἀρχικά καταδιῶχθηκε ἀπό τήν κυ6έρνηση τοῦ Μιχαλακόπουλου, συλλαμθάνεται ἀργότερα ἐπί δικτατορίας Θ. Πάγκαλου μαζί μέ ἀλλους, κομ-

μουνιστές ἡγέτες (Σκλάθο, Φίτσο, Πουλιόπουλο, Μοναστηριώτη,
Νικολινάκο, κ.λπ.) μέ τήν κατηγορία τῆς έσχατης προδοσίας «ὡς
ἐπιδιώκων τήν αῦτονόμησιν τῆς Μακεδονίας καί Θράκης». Καταδι-

’Ὀμως τό χάσμα ποῦ ὅλο καί Βαθαίνει μεταξύ Κ.Κ.Ε Kai E.A ἀρχίζει νά τόν προθληματίζει σοθαρά, καθώς Βλέπει τίς δυσκολίες καί

τά άδιέξοδα πού δημιουργοῦν oI ἑκατέρωθεν πολῶσεις μέ τή δημιουργία ἐνός [διαίτερα ἐχθρικοῦ κλίματος, στό όποῖο ὸ 6αθιά ἀντεπαναστατικός ρόλος τοῦ «Ἀρχείου» έπαιξε ρόλο ἀποφασιστικό.
Τό 1933 ἐ’ρχεται γιά πρώτη φορά σέ σῦγκρουση μέ τοῦς συντρόφους του τῆς Ε.Α., διαφωνώντας μέ τόν προσανοτολισμό τῆς

πλειοψηφίας ἀπό αὺτούς γιά έναν ἀνσιχτό τροτσκιστικό δρόμο
πού θά ὁδηγοῦσε στή δημιουργία ἐνός ἀλλου «πραγματικά λενινιστικοῦ K.K.E».
'H 6αθμιαία αὺτή ἀποκοπή του όλοκληρωνεται τό 1935 -“6. Στό
’ίδιο διάστημα ἐργάζεται συστηματικά σάν δημοσιογράφος, ἀρθρογραφωντας ἤ στέλνοντας ἀνταποκρίσεις σέ διάφορες ἐφημερίδες

καί περιοδικά (Βραδυνή, Πολιτεία, Πρωῖα, κ.λ.π).

κάστηκε σέ 4 1/2 χρόνια φυλάκιση καί άμνηστεῦτηκε ἀφοῦ ἐξέτισε τό 1/3 τῆς ποινῆς.
Τό 1926, στίς ἐκλογές τῆς 7ης Νοέμθρη, ἐκλέγεται δουλευτής

Kai ἀρχηγός τῆς πρώτης 1ομελοῦς Κοινοῧουλευτικῆς ιΟμάδας τοῦ
Μέσα στό λιγόχρονο αῦτό διάστημα φάνηκαν τά σημαντικά του
προτερήματα σάν ἱκανοῦ όργανωτῆ, ἀξιόλογου θεωρητικοῦ ’καί
σημαντικοῦ ρήτορα.
Στό 3ο ταχτικό συνέδρια τοῦ κόμματος πού συνέρχεται στήν
Ἀθήνα τό Μάρτη τοῦ ’27 ἐκλέγεται μέλος τοῦ 7μελοῦς Πολιτικοῦ
Γραφείου πού ἐκλέγεται ἀπό τήν K.E. μεταξύ τῶν μελῶν της.
Τόν Ἰοῦνη τῆς ’ίδιας χρονιάς παντρεῦεται τήν Πηνελόπη Σκαν-

δάλη, μέ τήν όποία έζησε μαζί ἀδιατάρακτα μέχρι καί τίς τελευταῖες του στιγμές οτή Βιέννη.
”Ομως ήδη παρουσιάζονται τά πρῶτα σύννεφα στόν ὁρίζοντα. Τό
νεοδημιουργημένο Κ.Κ. περνά έντονη ἐσωτερική κρίση. Κρίση ποῦ
ὀφείλεται σέ ἐσωγενεῖς-ἐσωτερικοῦς καί ἐξωγενεῖς-διεθνεῑς λόγους. ”Ετσι ἀρχισε μιά περίοδος ἐνδοκομματικῶν ἀγώνων πού τελικά ὸδήγησε οτή διαγραφή ῆ ἀποχῶρηση μιάς πλειάδος σημαντι-

κῶν στελεχῶν.
'H Kuplapxia ένός πνεύματος πολιτικοῦ μεταπρατισμοῦ καί ίδε-

ολογικῆς μιζέριας, ή διοικητική-ὁργανωτικίστικη ἀντίληψη, ἡ ἀδυναμία πειθοῦς Kai ή ἀνοιχτή προσφυγή οτόν καταναγκασμό, ή
ἀδυναμία ὀρθῆς ἐπίλυσης τῶν ἀντιθέσεων στούς κόλπους του καί
ή ν’μετατροπή δευτερευουσῶν διαφωνιῶν σέ ἀνταγωνιστικές, ἡ
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Τό 1936 πραγματοποιεῖ πολλές Περιοδεῑες οτή Β. Ἐλλάδα καί

Κρήτη, ἀπό ὅπου καί στέλνει πολλές ένδιαφέρσυσες ἀνταποκρίσεις. Τίς σημαντικότερες ὅμως ἀπό αῦτές τίς στέλνει οτή διάρκεια
τῆς έξάμηνης περιοδείας του στή Λ. Ἀμερική, ὅπου στάλθηκε σάν
ἀντιπρόσωπος τῆς ἐφημ. «Βραδυνή».
Στήν ἐπιστροφή του παραμένει, λόγω τῆς δικτατορίας Μεταξᾱ,
στό Παρίσι σάν ἀνταποκριτής τῆς ἰ’διας ἐφημερίδας. Ἐκεῖ συμμετέχει ἐνεργά στήν ἀντιφασιστική κίνηση τῶν Ἐλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ κυκλοφορωντας ἀνώνυμα μιά λιγοσέλιδη ἀντιδικτατορική
ἐφημερίδα, ἐνῶ παράλληλα ἀξιοποιεῖ τήν έφεσή του γιά σοὸαρή
έπιστημονική δουλειά φοιτῶντας οτή Σχολή Πολιτικῶν ”Επιστημῶν

τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορθὸννης καί ἀσχολούμενος συστηματικά μέ τή μελέτη τῆς οἰκονομικῆς μας ἱστορίας.
Στήν έρευνά του αῦτή σημαντική ἠταν ἡ συμθολή τῶν Γάλλων
καθηγητῶν Κορνέρ καί Λαμπρούς, πού Βοήθησαν τό Μάξιμο νά
συοτηματοποιήσει τή δουλειά του.

Τό 1939 ἐπιστρέφει στήνἚλλάδα. Λίγο ἀργότερα κυκλοφορεῖ τό
πρῶτο ἀπό τά δυὸ 6ι6λία ποῦ συνέθεσε στή Γαλλία, «Τό Ἑλληνικά
Ἐμπορικό Ναυτικό κατά τόν XVIII Αίῶνα», ποῦ τὸ ’χε πρωτοδημοσιεύσει στό περ. «Les Balkans» Kai μετά σέ αὐτοτελές ἀνάτυπο
στή γαλλική γλῶσσα.
Στίς 27 Δεκέμ6ρη συλλαμθάνεται ἀπό τά ὄργανα τῆς δικτατορίαςι, χωρίς ὅμως νά κρατηθεῖ πολὺ, μιά καί ῦποχῶρησε τελικά στίς
πιεσεις της.

'H εἰσθολή τῶν Ἰταλῶν φασιοτῶν, τό έπος τῆς Ἀλθανίας καί ἡ
μεγαλειὼδης είσὸολή τῶν λαϊκῶν μαζῶν ατό ίστορικό προσκήνιο,

νοντάς του συγκεκριμένες προτάσεις γύρω ἀπό τά προθλήματα
τοῦ Δ.Σ.Ε.

συνεπαίρνουν τόν ἀπογοητευμένο Μάξιμο. Τό καλοκαίρι τοῦ ’41

Ὅμως ή γαλλική κυ6έρνηση, ϋστερα ἀπό πίεση τῆς ἐλληνικῆς,
τόν ἀπελαύνει, ἀναγκάζοντας τον νά καταφύγει μέ τή γυναίκα του
τό Μάρτη τοῦ ’48 οτήν Πράγα.
”Ηδη ή κατάστασή του έχει γίνει τραγική. Προσθάλλεται ἀπό τό
συκώτι του ἐνῶ ή καρδιακή ἀνεπάρκεια πού τόν Βασάνιζε ἀπό νέο

συλλαμθάνεται ἀπό τούς Ἰταλούς, πού τόν κράτησαν δυό περίπου
μῆνες μαζί μέ άλλους ἀγωνιστές. Ἀμέσως μετά τήν άποφυλάκισή
του παίρνει ἐνεργό μέρος στήν Ἐθνική Ἀντίοταση καί τόν παράνομο τύπο της,
Ἠ συμμεταχή αῦτή, παράλληλα μέ τή νόμιμη δυνατή δραση, δίνουν νέο ζωντανό περιεχόμενο στήν ὅλη του πολιτική ζωή, ἡ
ὁποία (ἐξωτερικό τουλάχιστον) εἶχε περάσει σέδεύτερη μοίρα ἀπό
τό 1934 καί πέρα.
Τό 1943, μέ ἀφορμή τό 6ι6λίο τοῦ καθηγητή Ξ. Ζολώτα «Θεωρητική Οἰκονομική», δημοσιεύει μιά σειρά άρθρα στήν ἐφημ. «Βραδυνή» μέ τίτλο «Τί διαθάζουν oi φοιτηταί τῶν οἰκονομικῶν σπου-

παίρνει διαστάσεις. Σ’ αὺτά προστίθενται τά προθλήματα χρόνων

όλάκερων, ἀπογοητεύσεις, κακουχίες, λάθη, ἀναγκαστικός ἐκπατρισμος.
Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 1950 ἐγκαταστάθηκε στή Βιέννη, ὃπου καί θά
ζήσει μέ τή γυναίκα του κάτω ἀπό άθλιες οἰκονομικές συνθῆκες.

I'Iap' ὅλα αὑτά ἐξακολουθεῖ νά γράφει καί νά άρθρογραφεῖ
στέλνοντας ἀνταποκρίσεις σέ διάφορες ἐφημερίδες Kai περισδικά.

δῶν», ξεσκεπάζοντας τόν τρόπο διδασκαλίας τῶν οἰκονομικῶν

Γίνεται ταχτικός συνεργάτης τῆς «Νέας Οἰκονομίας».

ὅπως γίνεται ἀπό τήν ἀστική οἰκονομολογία γενικά, καί είδικά ἀπό

Στήν προσπάθειά του νά ἀποκαταστήσει οὺσιαστικά τίς σχέσεις
του μέ τό κόμμα (μιά προσπάθεια ἀπό τήν ὁποία δέν παραιτήθηκε
ποτέ), στέλνει διάφορα γράμματα πρός τήν K.E. τοῦ Κ.Κ.Ε. Θάζον-

τόν καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀθήνας Ξ. Ζολώτα.

Γι’ αῦτὸ καί δημοσίευσε τό Θιθλίο «Θεωρητική Οἰκονομική καί
Οἰκονομική Ἀκρισία», πού ἀποτελεῖ μιάν όλοκληρωμένη προέκταση τῆς προηγούμενής του ἀρθρογραφίας.

‘H ἀσφυχτική κατοχική λογοκρισία περιορίζει ὁλοένα καί περισσότερο τή δυνατότητα νόμιμης ἀρθρογραφίας. Ὕστερα ἀπό ἐξάντληση όλων τῶν νόμιμων μέσων ό Μάξιμος ἐγκαταλείπει τή «Βραδυνή».
'H άνοιξη τοῦ ’44 διαγράφει τήν ἀρχή τοῦ φασιοτικοῦ τέλους. Ἠ
ἐκπλήρωση τῶν ὅρων τῆς ἐθνικῆς ἀπελευθέρωοης έθαζε παράλ-

τάς την μπροατά στίς εῦθύνες της.

Τό 1952 δημοσιεύει στά γερμανικά τό 6ι6λίο «Ἠ Ἐλλάδα καί ol
E.I'I.A ή πῶς Συμπεριφέρονται στά Μικρά ”Εθνη ”Ορισμένες Μεγάλες Δυνάμεις» καί ἀρχίζει μιά συστηματικότερη συνεργασία μέ τό
περιοδικό «Ἀρχεῖον Οἰκονομικῶν Kai Κοινωνικῶν Ἑπιστημῶν»,
στό όποῖο δημοσιεύει διαδοχικά στά χρόνια ’53 -— '58 πολλές ἀξιόλογες μελέτες ἀπό τίς ὁποῑες δυό - τρεῖς πληροῦν ὅλους τούς
ὅρους ποῦ ἀπαιτεῖ μιά σοθαρή καί συστηματική έρευνα.

καί ξένη ἀντεπανάσταση ἀναουνταγμένες κατόρθωσαν νά πετύχουν μιά πρώτη πολιτική νίκη (Λίθανσς - Γκαζέρτα), ἀπέναντι στίς

Παράλληλα ἐξακολουθεῖ νά δημοσιεύει πλῆθος άρθρων οτή
«Νέα Οἰκονομία», τόν «Οἰκονομικό Ταχυδρόμο», τήν «Ἐπιθεώρηση Τέχνης», τήν «Αῦγή» καί ἀλλοῦ πού μαρτυροῦν τό ζεστό

ἐπαναστατικές δυνάμεις πού μουδιασμένες καί διαθρωμένες ἐσωτερικά φαίνονταν ἀπροσανατόλιοτες.
Μιά πρωταρχική ἀπάντηση στό ἐναγώνιο πρό6λημα τῆς μεταψασιστικῆς ἀλλαγῆς πρασπαθεῖ νά δώσει καί ό Μάξιμος μέ τό 6ι6λίο
του «Ποῦ Θαδίζουμες», πού πραγματοποίησε σέ ἐλάχιστα διάστημα

καί ρωμαλέο ἐνδιαφέρον του γιά κάθε πολιτική καί πνευματική Kiνηση, ἐνῶ μέ διάφορες μεταφράσεις Kai αὐτοτελεῖς μελέτες (πού
έμειναν κατά κανόνα άνολοκλήρωτες), καταδείχνει τό μέτρα καί
Γτή δυνατότητα μιᾱς προσφοράς πού δέν μπόρεσε κατάλληλα νά
ἀξιοποιηθεῖ.

δύο ἐκδόσεις.
Λίγο ἀργότερα θά δημοσιεῦσει τήν «Αῦγή τοῦ Ἑλληνικοῦ Καπι-

'H τελευταία του περίοδος σφραγίζεται ἀπό μιάν ἐντονη ἐσωτερική κρίση τήν όποία ἐπέτειναν oi ἀναπάντητες συνεχεῖς ἐκκλή-

ταλισμοῦ», ἐνῶ παράλληλα θά ἀπλώσει τήν πολιτική καί συγγραφική του δραστηριότητα μέσα ἀπό τίς οτῆλες τοῦ «Ἀνταίου» καί

σεις του πρός τήν ῆγεσία τοῦ Κ.Κ.Ε. πού έκρινε σκοπιμότερο νά

άλλων έντυπων στά ὁποῖα συμμετέχει σάν ταχτικός ή ἐκτακτος
συνεργατης.
Παράλληλα θά διευθύνει τίς ἐκδόσεις «Παλιτική Βιθλιοθήκη»
ένῶ στίς 18 Ἰοῦνη τοῦ ’45 θά ἐκδώσει τήν ἐφημερίδα «Οἰκονομική
Αλήθεια».
Τό 1947 πηγαίνει στό Διεθνές Συνέδριο τῆς Πράγας, στό όποίο ,
συμμετέχει σάν ’Έλληνας δημοσιαγράφος. ‘H τεταμένη πολιτική
κατασταση στήν Ἐλλάδα δέν τοῦ ἐπιτρέπει τήν ἐπάνοδο, γι’ αῦτό

θέσης (δηλαδή τῆς κομματικῆς τιμῆς καί ῦπόστασης) ἑνός παλαί-

ληλα καί ἀμεσα τό πρό6λημα τῆς κοινωνικῆς ἀλλαγῆς. Ἠ ντόπια

ἀδιαφορήσει μεταθέτοντας τό καυτό πρόθλημα τῆς κρίσης τῆς
μαχου κομμουνιστῆ ήγέτη στίς έλληνικές καλένδες.
Πέθανε στίς 18 Γενάρη 1962 οτή Βιέννη, θαθιά πικραμένος καί
σέ ἐξορία διπλή. Μακριά άπό τήν πατρίδα καί ἀπομακρυσμένος
ἀπό τό κόμμα του, αὑτός πού καί κουκουές καί πατριώτης παράμεινε μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του.
Ἀθήνα, Ὀχτώθρης ’76 Λουκάς Ἀξελός

καί καταφεύγει στό Παρίσι ὅπου έρχεται καί τόν θρίσκει ή γυναῖκα
Σ.Σ. Τό θιογραφικό αὐτό σημει’ω7.ισ στηρίχτηκε σέ δύο προηγούμενες με-

του. Στό Παρίσι έμεινε έξι μῆνες γράφοντας ὡρισμένα ἀρθρα γιά
τήιίι ἐφημ. «Ἐλεύθερη Ἐλλάδα» καί στέλνοντας διάφορες ἀνταπο-

κρ σεις.
Τήν ”ίδια περίοδο στέλνει 3 - 4 γράμματα στό Νίκο Ζαχαριάδη
δίνοντάς του μίαν εἰκόνα τῆς καταστάσης στό ἐξωτερικό καί κά-Ἰ

λέτες μαψ Τήν «Εἰσαγωγή οτή ζωή καί τό "Epyo τοῦ Σεραφείμ Μαξίμου»,
δημοσιευμένη στήν I" ἐκδοση τῆς «Αύγῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Karma/“0pm.?- Kai
τή χρονογραφία «Σεραφείμ Μάξιμος.’ 'H Ζωή, T6 "Epyo καί ἠ Ἐποχή του»,
δημοσιευμένη στή B' ἓκδοση τοῦ θιὸλίου του ιΚοινοθούλιο ἢ Δικτατορίαμ,
Οὐσιαστικά ἀποτελεῖ μιαί περίληψή τους,
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δεύτερη αὐτή ἔκὸοση περιλαμὸάνει καί ὅλη τή μεταόεκεμὸριανή

Ξ. Ζολώτα, σελ. 120, ἐκὸ.

τή θὲση μσς στά Βαλκάνια, σελ.
64, ἐκὸ. «Πολιτική Βιόλιοθήκη»,
ἀρ. I, Ἀθήνα 1945.

Λουκάτος»,

«Γ.

Καλλιθέα-Ἀθήνα

1943.

4α. Σ. Μάξιμου (Σ. Βόρειου).·
«Ποῦ ὅαδίζουμε,·», Α’ ἔκδοση,
Περιεχ. - Ὁ σημερινός πόλεμος Δημοκρατικὲς ἤ ἐπαναστατικές
λύσεις - Εἶναι ἀδιάσπαστο τό
συμμαχικό μπλόκ,· - Τό ἀντιφασιστικό μέτωπο στῆν Ἐλλάδα Ἀνὲκδοτο γράμμα τοῦ Ἔνγκελς
γιά τήν ἐθνική αὐτοόιάθεση -,
σελ. 48, ἐκδ, «Πολιτική Βιὸλι-

ἐσωτερική μας ἐξέλιξη καθώς καί

5a. Σ.

Μάξιμου

(Σ.

Βόρειον).-

«Ἡ Αὐγή τοῦ Ἑλληνικοῦ Καπιταλισμοῦ (Τουρκοκρατία 16851789)», Ἀνέκδοτα ἐπίσημα ἔγγραφα ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας
καί τοῦ ἐπιμελητηρίου Μασσαλίας μέ παρατηρήσεις γιά τήν οἰκονομία τῆς ἐποχῆς, A’ ἔκδοση,
σελ. 160, ἐκὸ. «Ἀ. Καραὸία» -

«Πολιτική Βιὸλιοθήκη», ἀρ. 4,
Ἀθήνα 1945.
55. Σ. Μάξιμου.· «Τουρκοκρατία
1685-1789», Β’ ἔκδοση, φωτοτ.
ἁνατύπωση τῆς «Αὐγῆς», σελ.
160,
ἐκὸ.
«Ἀ.
K171901670»«Ἱστορική Βιὸλιοθήκη», Ἀθήνα
(ἔκδοση ἀχρονολόγητη).
5γ. Σ. Μάξιμου.’ «Ἡ Αὐγή τοῦ
Ἑλληνικοῦ
Καπιταλισμοῦ
(Τουρκοκρατία 1685-1739)», Iv
ἔκδοση, σελ. κδ’-ν 160, ἐκδόσεις
«Στοχαστής», Ἀθήνα 1973.
6. S. Maximos: «Griechenland
‘Und Die USA-Oder Wie Einige
Grassmﬁchre Die Kleinen Nationen Behandeln», σελ. 108, ι’δι-

(υτική ἔκδοση, Wien 1952.

.
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Γράμμα πρός τό Π.Γ. τοῦ Κ.Κ.Ε.
Βιέννη, 20 - 9- 50

ΠΡΟΣ το παΛιτιΚα ΓΡΑΦΕια

TOY K.K. E.

στώς ἐξαναγκάζεται, πλάι στήν ψευτο-

Ἀγαπητοί Σύντραφοι,
”Ας ὑποθέσαυμε,

ὅτι κατ’

ἐξαίρεση

πρός ὅλα τά ἄλλα προηγούμενα Σώματα
τοῦ Κόμματσς - Συνέδρια, Συνὸιασκέψεις, Ὁλομέλειες - 77 Συνδιάσκεψη πού
ἔχετε προαναγγείλει δεχότανε, λόγω τῆς
00669617710; τῶν περιστάσεων, νά
ἀκουσθοῦνε ὅλες αι’ γνῶμες, ὄχι μονάχα
τῶν μελῶν καί τῶν στελεχῶν, μά καί μερικῶν τέως μελῶν καί στελεχῶν, πού θά
μπορούσανε νά συνεισφέρουνε θετικά
0177 συζήτηση, ἐπειδή καί ζήσανε καί
παρακαλουθοῦνε, 6116 καί κρίνουνε τά
γεγονότα καί συμμετέχαυνε 0’ αὐτά καίὴ
συναίσθηση τῶν εὐθυνῶν, γιά τίς πράξεις τους, δέν τούς ἀπολείπει.

’Ἡ ἇς ὑποθέσουμε ὅτι αὐτό μέν εἶναι
ἀδύνατα, ἐπειδή καταλύει ὀργανωτικές
έννοιες, ὅασικές τῶν κομμάτων, γίνεται

ὅμως ἀποδεκτή γιά τίς περιστάσεις 77
ἀρχή τῆς ὑπεύθυνης ἐνημέρωσης, πού
ἀφήνει ὁλατελῶς ἀδέσμευτα τά κυριαρχικά δικαιώματα τῆς Συνδιάσκεψης. M’
αὐτή τή δεύτερη προῦπόθεση 77 ἐπιστολή
μου θά μποροῦσε νά ἀνακαινωθεῖ ὅπου
ἤθελε κριθεῖ ἀναγκαῖα.
“H ζωή πολλῶν χιλιάδων ἀγωνιστῶν,
καθώς καί 77 τύχη πολλῶν Ἑλλήνων ἐξαρτᾶται σήμερα ἀπό τό τί ἀποφάσεις θά
16651 77 κομματική Συνδιάσκεψη πού
συνέρχεται και αὐτό εῖναι 71611 16 πάρα
πολύ σοόαρό. Θά 166017715 υπ“ ὄψει 611
ἔξω ἀπό τήν ψυχική κατάθλιψη ὑπό τήν
ὁποία τελοῦμε ὅλοι μας - ποιός πολύ,
ποιός λιγότερο - καί πού.δίνει στίς
ἀντικρουόμενες ἀπόψεις (αὐτές τουλάχιατο πού ἔχω ἰδεῖ στό περιοδικό ΝΕΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ τοῦ Αὐγούστου) «’έναν προσωπικό ὅσα καί πικρόχολο τόνο, ὑπάρχει
μπροατά μας 77 Ἐλλάδα, ὁ λαός ὁ ἑλληνικός πού δέν ἀναγνωρίζει 177 νομιμότητα τῆς ἀμερικανοκρατίας καί ἀμφισόητεῑ τίς νίκες τῶν μισθοφόρων, ὅπως
ἀποδεικνύεται καθημερινὰ ἀπό τά ἔργα,
τούς ἀγῶνες του. Ἡ μεγαλύτερη πιστοποίηόη αὐτῆς τῆς θέλησης 1017 ἑλληνικοῦ
λαοῦ πρός ἐλευθερία καί 6v556917701'a,
7196; κοινωνική ἀπολύτρωση, εἰναι τό
γεγονός ὅτι ἕνα χρόνο μετά τήν κατάπαυση τοῦ ἔνοπλου ἀγῶνα τό καθεστως
τῶν Ἀθηνῶν ἀναγκάζεται νά διατηρεῖ
ὑπό τά ὅπλα τριακόσες χιλιάδες στρατό,

πρός συγκράτηση ἐσωτερικής ἰσορροπίας, καί νά διαθέτει ἀπό δικούς του καί
ἀμερικάνικους πόρους γιά ἐξοπλισμούς
τόσα, ὅσα κατ’ ἀναλογία πρός τίς λοιπές

δαπάνες, δέν διαθέτει κανένα 6110 κράτος, σύμφωνα πρός στοιχεῖα ἀπό δικές
τους πηγές.
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Ἐκτός ἀπ αὐτή ’τήν τεράστια δύναμη,
που δέν τήν εἰχε οὔτε στόν καιρό τῆς μικρασιατικῆς ἐκστρατείας 16 ἴδια καθεσυνταγματική καί ψευτοκαινοὸουλευτική
μορφή διακυόέρνησης, νά διατηρεῖ ἕνα
ὁλόκληρα μηχανισμό ἀπό παρακρατικές
ἔνοπλες ὀργανώσεις καί ἔκτακτα στρατοδικεῖα, νά περιφέρει δηλαδή 177 λαιμη-

τόμο ἀνάμεσα στό λαό πρός ἐκφοὸισμό
καί τρομοκράτηση γιά νά τόν πειθαναγκάσει σέ ὑποταγή.
Τί ἄλλο εἶναι μήπως 77 ἐγκατάλειψη
τῆς λύσης Πλαστήρα 0177 μέση τοῦ δρόμου καί 77 προσφυγή σέ κυ6έρνηση Βενιζέλου, Παπανδρέου, Τσαλδάρη, ἄν μή 77
πανηγυρική πιστοποίηση τῆς ὀξύτητας
πού παίρνει διαρκως 77 ἐσωτερική κρίση,
77 διαόεὸαίωση περί 1017 611 εἰναι ἀπαράδεκτη 77 νομιμότητα πού ἀπεργασθήκανε οἱ ”Αγγλοι τό Δεκέμόριο καί οἱ
Ἀμερικανοί ἀργότερα,· Δέ συμὸολίζουνε
μήπως τά πρόσωπα αὐτά τίς δυό ἀλληλοδιάδοχες ξένες ἐπεμόάσεις, τούς δυό
ἐμφύλιαυς 71015710v;, 71015 ἐξαπολυθήκανε κατά τῆς Ελλάδας καί 16 ἐνδεχόμενα ἑνός νέου,’
Θά 7’76516 νά 61571615 τά στοιχεῖα τῆς
οἰκονομικῆς καί δημοσιανσμικῆς μας
κατάστασης πού ἐπεξεργάστηκα τελευταῖα, γιά 177 νέα ὄίόλσ, γιά νά ἀντιληφθεῖτε πόσα 6αθιές καί ἀθεράπευτες εἷναι οἱ αἰτίες τῆς ἐσωτερικῆς μας κρίσης.
Ἡ κρίση αὐτή ἐπιτείνεται πιό πολύ
ἀπό τό γεγονός ὅτι συνορεύουμε μέ ἐπαναστατικά κράτη καί 77 στρατηγική
πλευρά εἶναι ὁλότελα ἀλλαγμένη, 177
φορά αὐτή, πρός ὄφελός μας. ”Av λοιπόν
τό σύνολο τῶν στοιχείων πού συνιστοῦνε
τήν κατάστασή μσς ἀποτελέσει τό κεντρικό σημεῖα προσανατολισμοῦ τῶν ἐργασιῶν 177; Συνδιάσκεψης, ὅπως 16 711στεύω, τότε εἰναι φανερό ὅτι 01 ἀπόψεις
τοῦ συντρόφου Ζ. 66 ἀποδειχθοῦνε οἱ

πιό ἰσχυρές, οἱ πιό σύμφωνες πρός τήν
πραγματικότητα, ἐκεῖνες πού δίνουνε
μιά θετική 7190071117177.
Στό γεγονός ὅτι συνορεύουμε μέ ἐπαναστατικά κράτη, θά μποροῦσε. νά ἀντι-’
ταχθεῑ ἴσως ὅτι καί στό παρελθόν ὑπήρξανε περιπτώσεις παρόμοιες, ὅπως 177;
Πολωνίας, τῶν Βαλτικῶν, τῆς Οὐγγαρίας, τῆς Ρουμανίας, ὅπου ὅμως ἡ συνόρευση αὐτή μέ τό ἐπαναστατικό κράτος,
ἀντί νά διαφοροποιήσει τίς χῶρες αὐτές
πρός τή μεταόολή, φαίνεται νά ἔγινε αἰτία μιᾶς μεγαλύτερης συσσώρευσης 0101χείων ἀντίδρασης πού καταπνίξανε τά
ἐπαναστατικά κινήματα. Ἀλλά προκειμένου γιά τίς περιπτώσεις αὐτές θά λά6017715 ὑπ’ ὄψει ὅτι 77 ἰσορροπία τῶν 617νάμεων στήν Εὐρώπη ἀπάνω καί στόν
κόσμο 6167117790 ήτανε τότε πολύ διαφορετική ἀπό τή σημερινή, καί δεύτερα, ὅτι

καμιά σχεδόν ’ἀπό τίς χῶρες αὐτές ,δέν
παρουσίασε τόν ἐπαναστατικό δυναμισμό τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μήτε καί τήν
τόσο 66616 6v110190q777 τῶν ὅρων πού οἱ
ἀλλεπάλληλες ἰμπεριαλιστικές 57157166—
051; ἐπιχειρήσανε νά ὑπαγορεύσουνε
0177v Ἑλλάδα. Θά 166017715 6716716 1771’
ὄψει, ὅτι οἱ χῶρες αὐτές εἶναι τώρα λαϊκές δημοκρατίες καί 16 ὀφείλουνε αὐτό
0177v ἄμεση καί θετική ὑποστήριξη πού
τούς ἔδωσε 77 Σοόιετική ”Ενωση. Ὁ 2061511716; Στρατός ὑπῆρξε ἐδῶ ἀποφασιστικός παράγοντας τῆς ἀπελευθέρωσής
1017;.
”Αν τά στοιχεῖα αὐτά τῆς ἐσωτερικῆς
κρίσης, 0177v ἀνάλυση τῶν ὁποίων θά
ἐπιμείνει, φαντάζομαι, πάρα πολύ 77
Συνδιάσκεψη καί τά ὁποῖα καταδεικνύουνε ὅτι δέν ἔχουμε οἰκονομική ἥ πολιτική κρίση, ἀλλά κρίση συ 0177716τα ς, ἐξετασθοῦνε μέ φροντίδα στό φῶς
τῶν ἐξωτερικῶν ἀντιθέσεων, μέσα στίς
ὁποῖες 77 ἴδια αὐτή κρίση ἐξελίσσεται, 77
εἰκόνα πού θά μᾶς παρουσιαστεῖ θά εἷναι περίπου 77 67161017677:
Ἠ 'E1166a εἶναι ἕνα μεσογειακό περίφραγμα, στή σειρά
τῶν ἄλλων κρατῶν πού συνιστοῦνε τό
669510 μέρος τοῦ ὑγροῦ αὐτοῦ καί τόσης
μεγάλης στρατηγικῆς σημασίας 69671017,
71015 λέγεται Μεσόγειος. E ἵν α ι ὅμ ω ς
τό ἀσθενέστερα μέρος τοῦ ἀγγλοαμερικανικοῦ
περιφράγματος, ἐκεῖνο πού γειτονεύει ἀμεσότερα μέ τά ἐπαναστατικά κράτη. Ἡ
ἀπόσταση πού χωρίζει τά κράτη αὐτά
ἀπό 177 Μεσόγεισ διά μέσου τῆς πιό κοντινῆς ἑλληνικῆς παραλίας δέν εἶναι μεγαλύτερη ἀπό 60-100 χιλιόμετρα, ὅλη δέ
αὐτή 77 λωρίδα ἔλληνικῆς γῆς πρός τό.
πέραν τοῦ Στρυμώνα καί ὡς τήν Ἀλεξανδρούπσλη μέρος της, δέν προσφέρεται σέ ἀποτελεσμάτική ἄμυνα, ὅπως τό
προηγούμενα τῶν πολέμων 14-18 καί
40-44 ἔχει ἀποδείξει. Τοῦτο σημαίνει ὅτι
016 χέρια τῶν Ἀμερικανῶν 77 Ἐλλάδα μέ
μιά τέτοια ἐσωτερική κρίση καί ἕνα τόσο
ἰσχυρό κίνημα ἀποτελεῖ, σέ περίπτωση
νέας σύρραξης, ἕνα 51571960617710 σημεῖα,
πού θά εἰπεῖ ὅτι τά καθήκοντα τοῦ κινήματος στήν Ἑλλάδα εἶναι κατά τήν παρούσα στιγμή καί τήν ἀμέσως ἑπόμενη
ἐξαιρετικής σημασίας.
”Ετσι, πιό πολύ ἓνδιαφέρον ἔχει, θαρρῶ, νά ἐξετασθεῐ 77 711116016077 μσς ἡ
χθεσινή, μέσα 0’ ἕνα τέτοια πρίσμα, ἀπό
6,1166 εἶχε ἄν 77 κατάστασή μας 77 σημερινή ἐξεταζότανε στό φῶς γεγονότων
που περασαν.

Η ῌΡΩΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Τό πρόσφατα πάρελθόν δέν μποροῦμε
ἴσως νά τό ἰδοῦμε καί μέ πλήρη ἀντικειμενικότητα, ὅσα καί ἄν ἐπικαλεσθοῦμε
τήν αύτοκριτική. Ἐπειδή ἐμεῖς οἱ ἴδιοι
γεμίσαμε τίς σελίδες του καί ὑπάρχει στό
τέρμα του μιά ἤττα πού εὔλογα εἶναι νά

ὅσα κανένα ἄλλο γεγονός,
ἐαμικῆς

Ὁ Μάξιμος σέ κάποιο διεθνές συνέδρια στήν Πράγα.

πρακαλεῖαίτιάσεις ἀδικαιαλόγητες καί
πικρίες καί μίση, ἀκόμη καί 6160117177
ἐπίρριψη εὐθυνῶν 7161 σκίαση προσώπων
καί παραγνώριση γεγονότων. "01a ὅμως
61716, μαζί καί· ἡ 17116, δέν εἰναι 05 65077

06 κατακαλύψουνε 16 μεγαλεῖα τῶν
ἀγώνων καί πρό παντός τ 77 0 71 6 1 5 15 600077 10 17;, ὅπως μᾶς τήν ἔδωσε ὁ

Δεκέμόριος 7161 1170 ἐπεξεργάστηκε καί
τήν εστερέωσε ἡ 651515977 ’A‘V’TLIOTGUﬂ.
0
A5715716910;
ἤταγε
17
πρώτη 50071177 917577 ἀνάμεσα
0117 71171917 Ἐλλάδα καί 017711
ἰμπεριαλιστική
Ἀγγλία,
17
πρώτη ἱστορική πιστοποίηση περί 1017
611 6 5117701716; 166; 51665 00055677077
7116 16 6716 71017, 6716 71016 715916
κινδυνεύει 17 605569117056 100. T17 συνείδηση δέ αὐτή τήν ἔκανε πράξη 50071177;
ἀντίστασης. Ἐπεσήμανε τόν νέα ἐπιδρομέα, παρόλο πού ήτανε σύμμαχος καί
πρίν ἀκόμα διασπασθεῖ 77 συμμαχική 50ότητα παλέμου, ἐπειδή καί ὁ ἴδιος 6 ἐπι6907156; 5.1156001515617715 17711 6105569117056
716;, 71950 6716716 τελειώσει ὁ συμμαχικός
πόλεμος. ”H ταχύτητα μέ τήν ὁποία ὁ 5117701716; 166; ἔστρεψε τά ὅπλα κατά τῶν
ἄγγλων ἰμπεριαλιστῶν, ἀπ’ ε’κεῖ πού τά
εἶχε στραμμένα κατά τῶν χιτλερικῶν
ἐπιδρομέων, δείχνει ὅτι πολεμώντας αὐ-

τούς τούς δεύτεραυς, εἶχε 671066151 15;
6171671615; ὡς πρός τούς
γμα πού σημαίνει ὅτι τό
δέν τόν διαπαιδαγώγησε
ἀγγόφιλα 7’7 ἀγγλόφοόα

πρώτους, πράἐαμικό κίνημα
«συμμαχικὰ» ἤ
ἀλλά πάνω σέ

μιά γραμμή ἐπαναστατικῆς πάλης, σύμ-

φωνη πρός τήν ὅλη τακτική γραμμή τῆς
ΚΔ, «γιά μιά δημοκρατική ἐπανάσταση», καί κατά συνέπεια τῆς ἐπιστολῆς
τοῦ ἴδιου 0. Z. 71015 ἀπετέλεσε καί 117
συγκεκριμένη 15716651577 ἐφαρμογῆς τῆς
γραμμῆς αὐτῆς, μέσα στίς ἰδιάζουσες
συνθῆκες 1017 πολέμου 40—41.

” Ο Δ ε ’κ έμ 6 9 ιας ήτανε ταυτόχρονα
καί μιά ἐπίσημη πραειδοποίηση πρός
τούς ἄλλους λαούς, γιά τίς ἀναπότρεπτες
ἀντιθέσεις πού 77 ἴδια 77 015016017 τῶν ἐν
συνασπισμῶ δυνάμεων τοῦ συμμαχικοῦ
μπλόκ περιέκλειε μέσα της. Τίς ἀντιθέσεις αὐτές τίς 6157100715 07771596 06 γιγαντώνανται σέ σημεῖα πού νά 71065900170 61671177977 τήν τωρινή παγκόσμια
στιγμή. Τό ἄν στήν ”E11666 71779605 7116
151016 5010077 ὅσα καί «πρόωρη» ἔκφρα077, 61716 65 μαρτυρεῖ, παρά τήν εὐπάθεια τοῦ σημείου, μᾶς ὑπενθυμίζει δέ τήν
περίπτωση τοῦ σχιζομήκυτα πού λέει ὁ
Λένιν, ὅπου τά μικρά ἔθνη 715000161
ἀφορμή νά ε’κσπάσαυνε ταχύτερα οἱ 715_71615;, συγκρούσεις ὅταν 77 65077 τους 51’ναι 151016. T6 ὅτι 6 5117701716; 166; ἀντι-

μετώπισε τή σύγκραυση αὐτή κατά ἀποφασιστικό 196710, δείχνει ὅτι δέ στάθηκε’
κατώτερος τῶν περιστάσεων.
Ὀ Δεκέμόριος ἄνοιξε τό δρόμο
πρός 177 651515977 ’A015016077, διέγραψε
τά πλαίσιά της καί τήν κατέστησε ὑποκειμενικά δυνατή, ”Ανοιξε τό νέο μέτωπα
γιά τήν 605569177056 καί 719006169105
61671177977 1770 7161001597116 71595060 71015
κάθε ἄλλο 71696 ε-χει τερματισθεῖ καί
πού στό 159716 117; εἰναι 17 51177017177 λαῖκή
δημοκρατία, Πιστοποίησε πανηγυρικά
117 056 601565077 ἐ θ ν ι κ o 17 χαρακτῆρα
ἀνάμεσα 01770 Ἐλλάδα καί στούς Ἀμερικανοάγγλαυς ἰμπεριαλιστές, κατέστησε
ὁλοφάνερη τήν 71696656077 177; 56017177;
αὑτοκυριαρχίας καί προσέδωσε στό καθεστώς τῶν Ἀθηνῶν τήν ἰδιότητα τοῦ
ξενοκρατικοῦ καθεστῶτος, ἀδιάντροπης
μισθοφορίας. "0117 77 651515917 Ἀντίσταση
ἔχει τήν πηγή της στό Δεκέμὸριο.
r0 Δ 5715716910; τέλος, σημείωσε
τήν ὁριστική εἴσοδα τῆς Ἑλλάδας 0177
χορεία τῶν ἐπαναστατικῶν ἐθνῶν τῆς
σύγχρονης ἐποχῆς μας καί μᾶς ἕδωσε,

κίνησης

σάν

,ι
’“

οπλων ἀγώνων γιά τήν
πρώτη φορά 16 προλεταρ
_
νῶν κυριάρχησε στό 715501”iﬁ'=1¢\0‘; λέμ 1705 γιά τήν 5500056. ’A716 1770
ἱστορία 55900715 15 077716056 ἔχει ἕνα τέτοιο γεγονός καί πόσα δύσκολα 57577015161.
"A; μήν κουρασθοῠμε περισσότερο σέ
λεπτομέρειες, ὅσον ἀφορᾶ τό παρελθόν.
”Αν πρόκειται ὅμως νά αἰκοδομηθαῦνε,
στό φῶς μιᾶς ἔρευνας, ἀπόψεις ἰσχυρές ·
7116 16μέλλον, τά ἑξῆς σημεῖα εἰναι, κατά
τή γνώμη 7100,16 κύρια καί 16 7116 ἐνδιαφέροντα.
I) Πῶς, ἐνῶ 16 Ἐαμικό Κίνημα ὄχι
μόνο ἰδανικούς ὅρους δεύτερης ἐξουσίας
δημιούργησε κατά τήν 61167110577 100
6116 καί ἐγκατέστησε μιά τέτοια δεύτερη
ἐξουσία στό πρόσωπα τῆς ΠΕΕΑ, τήν
ἐγκατέλειψε στό τέλος ὑπέρ μιᾶς
ἄλλης ἐξουσίας σκηνοθετημένης ἀπό
τούς ’Άγγλους καί δῆθεν ἐθνικῆς, τῆς
710659077077; 67716677 τοῦ Καΐρου;
2) Πῶς, ὅταν 17 50071177 015996577 1017
A57157169500 71101071057705 16 661511610 177;
000500677077;, 710115 65 περισσότερο τῆς
σύμπραξης, 7165 ἐνῶ ὁλόκληρη σχεδόν 77
Ἑλλάδα τελαῦσε ὑπό ἐαμικό ἕλεγχο, 61ορθώθηκε δέ 5101 6716 16 71967171616 16
λάθας τοῦ Λίὸανου καί τῆς Γκαζέρτας,
πῶς δέν ἔγινε δυνατό νά διαρθωθεῖ τό
μεγαλύτερα λάθας πού ήτανε 77 6007169556 710659077077; ἐπικεφαλῆς τοῦ ἀγώνα,·
3) Πῶς κατά τήν Δεκεμὸριανή 015996577 — 71950 671’ 6151770 καί κατά τή διάρκειά 177; — δέν ἔγινε χρήση τοῦ 006151171017 71696710016, σάν παράγοντα συμμαχικοῦ μέ μιά ἄμεση προσφυγή σταύς
Τρεῖς Μεγάλους πρός 7101017 57157166077
γιά τή λύση τῆς διαφορᾶς καί γιάνποιό
λόγο δέν ἀξιοποιήθηκε γενικά 77 00615117117 571199077 0177 διαμόρφωση τῆς
κατάστασής 716;;

"016 61716 16 ἐρωτήματα δέν ἀφοραῦνε φυσικά τό 167111716 71590; 1017 ἀγώνα, ἀλλά στρατηγικές 57116165.1551; "07110;
0' 61516 ἐπάνω 571105 17 σύγχυση πού 7169—
τυρεῖ ἀνεπάρκεια ἡγεσίας. Εἰδικά ὡς
πρός τό ζήτημα τῆς Γκαζέρτας, θαρρῶ
ὅτι εἶναι ἀπότοκα τοῦ Λίὸανου καί περιέχεται στό πρῶτα ἐρώτημα. Ἀπό 177 στιγμή πού 571105 6571117 77 ἄποψη τῆς συμμετοχῆς στήν 710659077077 Καΐρου 77 συμφωνία τῆς Γκαζέρτας ἧρθε σάν ἐπακόλουθο. Κάθε ἄρνηση 7196; ὑπαγραφή θά
ἐσήμαινε πιά ὄχι διάσπαση τῆς 710659077077; Παπανδρέαυ, ἀλλά διάσπαση 1017
EAM
( Ἀγγελόπουλος,
Τσιριμῶκος,
Σόῶλος).
’
H AEYTEPH ΑΝΤῙΣΤΑΣΗ
Ἡ Ἐαμική ἀντίσταση ἤτανε κατά κύ910 λόγο μιά συμμαχία ἀνάμεσα στήν ἐργατική τάξη τῆς Ἐλλάδας καί στά χω29

ρικά στρώματά της. “Η μηδαμινότητα τῆς
μικρης χωρικῆς ι’διακτησιας καθώς και
τό ὅτι τά 82% τῶν χωρικῶν ιδιοκτησιῶν
εἰναι μιά τέτοια σκόνη ἰδιακτησίας, πού
κάνει ὥστε οἱ κάτοικοι τους νά ζοῡνε
μέσα στή μεγαλύτερη ἀθλιότητα, ἀμὸλύνει ὅσο πουθενά ἀλλοιΤ τίς ’ἀντιθέσεις

ἀνάμεσα στίς δυό αὐτές κατηγορίες καί
ἐπιτρέπει, ὅπως καί έγινε, τή σύμπραξή
τους, καθιστά δυνατή τή συμμαχία
μεταξύ τους, ἀποτελεῖ δέ τό πιό ἀδύνατα

σημεῖα τῆς ἑλληνικῆς ὀλιγαρχικῆς ζωῆς,
στόν ὑπολογισμό τῶν δυνάμεων.
Ὁ ἐθνικός χαρακτῆρας τῆς Ἀντίστασης κατέστησε περισσότερο ἐφικτή τή
συμμαχία αὐτή καί ἔδωσε εὐθύς ἀπό τήν
ἀρχή τή δυνατότητα τοῦ κατάλληλου
χώρου γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικοεπαναστατικῆς πάλης καθώς καί τή δυνατότητα μιᾶς ἄμεσης ὅσα καί σχετικά εὐρείας στράτευσης. Αὐτό τό ἴδια ἔγινε καί
κατά τή δεύτερη ἀντίσταση, Ἐνῶ ὅμως ἡ
πρώτη ἀντίσταση κρατήθηκε καί ἀναπτύχθηκε πάνω σέ μιά στενή, ὀργανική,
ὁλοένα καί πιό ἰσχυρή ε’· ν ό τ η τ α
δ ρ ά σ η ς τῶν μεγάλων μαζῶν στίς πόλεις καί τῶν χωρικῶν στήν ὕπαιθρα,
κατά τρόπο πού σέ κάθε ἕνοπλο κτύπημα
ἔ ξ ω νά ἀνταποκρίνεται μιά πολιτική κινηταπαίηση μέσα στίς πόλεις, ἡ δεύτερη ἀντίσταοη δέν μπόρεοε ’,νά ἀποκαταστήσει μιά τέτοια ἑνότητα δράσης καί
νά ἀναπτυχθεῖ η ἴδια πάνω α’ αΙύτήν.
Αὐτό δέν ἔγινε φυσικά ἀπό υποτιμηση
πρός μιά τέτοια συντανισμένη δράση μαζῶν πόλεων καί ἔνοπλης δράσης στήν
ὕπαιθρα - κάθε ἄλλο - ἐπῆλθε ὅμως σάν
ἀποτέλεσμα ταχύτατης ἐνέργειας τοῦ
ἀντίπαλου, πού κατευθύνθηκε διαδαχικά
πρός τά γνωστά τρία σημεῖα του.· 1)
Ὁμαδικές συλλήψεις στελεχῶν ὄάσης
(ἐπιχειρήσεις Ζέρόα στήν Ἀθήνα, Ἰούλιος 1947) καί ὅαθμιαιά ἀπορφάνιση
τῶν μαζῶν τῶν πόλεων ἀπό κάθε διεύθυνση. (ἔκθεση a. Βλ.
2) Ἀπακοπή
τῶν πόλεων ἀπό τήν ὕπαιθρα. 3) Ἀποκοπή τῆς ὑπαίθρου ἀπό τόν μαχόμενα
Δημακρατικό Στρατό, μέ τή ὄίαια μετατόπιση τοῦ πληθυσμαῡ της. Καί τά τρία
αὐτά σημεῖα ἀπατελέσανε ἀναπόσπαστο
μέρος ἑνός καί τοῦ ἴδιου ἐπιτελικοῦ σχε-

δίου πού καταστρώσανε οἱ Ἀμερικανοί.
Ἡ δέ διαδοχική ἐπίτευξή τους ἀπετέλεσεν ἐπιτυχία στρατηγική μεγάλη - ἀποφασιστικῆς σημασίας - γιά τήν ἔκὸαση

τοῦ ἀγώνα.
Ἡ πρώτη Ἀντίσταση ἐξασφάλισε,
ὅπως ἀναφέραμε, χῶρο καί ἑνότητα χώρου, τόν ὁποῖα καί ὀργάνωσε κατά τήν
πορεία της διοικητικά, σάν λαῖκή ἐξουσία. Στόν χῶρο αὐτό ἐγκατασταθήκανε ἡ
ΠΕΕΑ καί τό Ἐθνικό Συμὸούλια. "Av
καί κατά τό διάστημα τῆς χιτλερικῆς κατοχῆς ἔγινε μετακίνηση ἔδρας, ῶστόσο ἡ
κεντρική ἐξουσία καί τό ἀντιπρασωπευτικό Σῶμα πού τήν περιέόαλλε, εἴχανε
πάντα ἕνα σταθερό ἕλεγχο πάνω σέ
..
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περιοχές ἐδαφῶν πού ὁλοένα μεγάλωναν.
Ἡ δεύτερη Ἀ ντίσταση δέν μπόρεσε νά
ἐξασφαλίσει αὐτόν τόν ἀναγκαῖα ὅσο καί
κατάλληλα χῶρο, δέν μπόρεσε, κατά
συνέπεια, νά ἐπιὸάλει κυ6έρνηση πάνω
σέ ἐθνικό ἔδαφος μέ πραγματικές ἁρμοὸιότητες χωριστῆς ἐξουσίας, ὅπως ἔγινε
κατά τήν ἐαμική ἀντίσταση, πράγμα πού
θά ήτανε δυνατό νά συνεπιφέρει μιά μερική ἐξωτερική ἀναγνώριση. Τήν ἀπάντηση στό σημεῖα αὐτό θά μποραύσανε νά
μᾶς τή δώσουν, ἐν μέρει μέν τά ἐπιχειρήματα 1017 προηγούμενου μέρους, πού
ἀφοροῦνε τήν ἀδυναμία κατάλληλων καί
σέ κατάλληλη στιγμή μαζικῶν κινητοποιήσεων στίς πόλεις, ἐξ αἰτίας προληπτικῆς δράσης τοῦ ἀντίπαλου, καί ἐν μέρει ἡ ἀποτυχία τῆς ἐπιχειρήσεως τῆς Κόνιτσας.
Ὡστόσο ῆ ὑπό τά ’ὅπλα ἐμπόλεμη δύναμη τῶν Ἀθηνῶν κατά τίς ἀρχές τοῦ
1947, δέν ἐπαρκοῦσε οὔτε γιά τήν τήρηση τῆς τάξης σ“ ὁλόκληρη τή χώρα, ἡ
δέ κατάλληλη πρός ἐπιθετικές ἐπιχειρήσεις δύναμη δέν ὑπερέόαινε μερικές δεκάδες καλά ἐξοπλισμένα τάγματα. Στήν
πραγματικότητα, ἀπ’ ὅ,τι καί ὁ ἴδιος
εἶχα ἀντιληφθεῖ, κατά μία περιοδεία μου
στήν πέρα ἀπό τόν Στρυμώνα Ἑλλάδα, ἡ
ἐξουσία τῶν Ἀθηνῶν στίς πόλεις τῶν

Σερρῶν, τῆς Δράμας, τῆς Καόάλας, τῆς
Ἀλεξανδραύπολης, τοῦ Σουφλίου δέν
ήτανε, κατά τό 1946-47, παρά μιά σκιά,
ἐνῶ ἡ ἐαμική κίνηση παντοδύναμη.
Δέν μπορῶ νά ἐκφέρω πιό λεπτομερειακή γνώμη σ’ αὑτά τά σημεῖα, ἐπειδή
τελῶ σέ παντελῆ ἄγνοια, ὡς πρός τά
πραγματικά δεδομένα, κατά συνάρτηση
τῶν ὁποίων καταστρωθήκανε ὅασικά τά
σχέδια τῆς δεύτερης Ἀντίστασης, καθώς
καί οκατά ποιό τρόπο πραγματοποιήθηκαν. Ξέρω μονάχα ταῦτα’ ’Ότι κατά τή
μετάόαση καί τήν ἐπιστροφή μας ἀπό
Θεσσαλονίκη πρός συνάντηση τοῦ Μάρκου μέτό κλιμάκια τῆς Βαλκανικῆς Ἐπιτροπῆς - Μάρτιος 47 — διεπίστωσα ὅτι ὁ
ἔλεγχος τῶν ἐδαφῶν τῆς κεντροδυτικῆς
Μακεδονίας ἀπό στρατιωτικές δυνάμεις
τῶν Ἀθηνῶν περιοριζότανε στή διαφύλαξη μερικῶν γεφυριῶν καί διαόάσεων
σημασίας, καθώς καί στήν τοποθέτηση
μερικῶν φρουρῶν στίς κυριότερες πόλεις, πού ἡ πρώτιστη φροντίδα τους
ήτανε πῶς νά προφυλάσσονται τή νύχτα
μέ διπλές καί τριπλές σειρές συρματοπλέγματα γύρω στίς κατασκηνώσεις τους
ἀπό φόὸο ἀνταρτικῶν επιθέσεων. Ξέρω
ἐπισης, ὅτι κατά μία συνάντηση πού
ὅκως τυχαῖα εἰχα μέ τόν ο. Ζ. στή Θεσσαλονίκη, κατά την ὁποια καί τοῦ ἀνέφερα τίς σκέψεις μου γιά μιά ἔνοπλη
λύση τῆς ἐσωτερικῆς κρίσης μέ τήν ἄμεση
ἀποκοπή ἐδαφῶν καί τήν ἐγκατάσταση
χωριστῆς ἐξουσίας πού θά ἐνεργοῦσε στό
ὄνομα ὅλης τῆς Ελλάδας πρός διάσωσή
της ἀπό τόν κίνδυνο τῆς ἐθνικῆς ὑποτέλειας και τοῦ ἐνδεχόμενου ἐδαφικαῦ

διαμελισμοῦ, ἔμεινα μέ τήν ἐντύπωση ὅτι
ἥτανε ἀπόλυτα προετοιμασμένας πρός
αὐτή τήν κατεύθυνση.
Ερχόμαστε τώρα σέ ἄλλα τρία σημεῖα·
Στή μορφή πού πῆρε ἡ δεύτερη Ἀντί-

σταση, στό ἄν ἔπρεπε νά εἰναι τακτικός ὁ
νέοςΛαῖκός Στρατός καί, ἐνδιάμεσα, στή
συμφωνία τῆς Βάρκιζας. Ἀρχίζω ἀπό τή
συμφωνία τῆς, Βάρκιζας.

Δέν εἰναι διόλου τυχαῖα ὅτι ὁ Τσώρτσιλ κτύπησε χαϊδευτικά στήν πλάτη τόν
Σοφιανόπαυλα γιά τό κατόρθωμα τῆς
συμφωνίας τῆς Βάρκιζας. Ἡ συμφωνία
αὐτή, κάτω ἀπό μιά ἐπίφαση δημοκρατικῆς λύσης παύ- καθόριζε καί πού πολ-λαί
σύντροφοι τήν ὅρήκανε καί τήν θεωροῦνε ἀκόμα ὅτι ἤτανε ἀναγκαία γιά
τήν «ἀνανέωση τῶν δυνάμεων», ὅπως
λένε, ἀπατελοῦσε στήν οὐσία μιά ἄνευ>
ὅρων καί χωρίς πραγματικές ἐγγυήσεις
παράδοση τῶν ὅπλων καί δεύτερα μιά ἐπίσημη ἀναγνώριση στήν ἰμπεριαλιστική Ἀγγλία δικαιώματος ρυθμιστικῆς ἐπέμόασης στά ἐσωτερικά τῆς
Ἑλλάδας. (Τό δικαίωμα αὐτό μεταὸιὸάστηκε κατ’ ἐξακολούθηση στούς Ἀμερικανούς.) Θά· ήτανε ἕνα κομπρομί ἀναγκαῖα καί ὠφέλιμα τότε μονάχα, ἄν προσεπικυρωνότανε καί ἀπό τίς τρεῖς Δυνάμεις, πού μόλις εἴχανε συνέλθει στή Γιάλτα, καί ἄν τελοῦσε ὑπό τήν καινή τους
ἐγγύηση, ὄχι δέ μόνα ὑπό τήν ἐγγύηση
τῆς Ἀγγλίας, πού ήτανε ἐνδιαφερόμενος
ἀντίπαλος.

Πόσο δέ ἡ συμφωνία αὐτή ἤτανε ὠφέλιμη στήν Ἀγγλία καί πόσα τήν ἐξυπηρέτησε μαρτυρεῖ τό γεγονός ὅτι, μῆνες μετά
τήν ὑπογραφή της, περιοχές ὁλόκληρες
τῆς Ἐλλάδας, ὅπως ὁλόκληρη ἡ ἀνατολική Μακεδονία καίὴ δυτική Θράκη καί
ἄλλες, ἐξακολουθούσανε νά ζοῦνε ὑπό

ἐαμική αὐτοδιοίκηση, ἐπειδή μήτε οἱ
”Αγγλοι εἴχανε στρατεύματα γιά νά τίς
ἐλέγξαυν, ἀλλά πρό πάντων γιατί οἱ ἐγκάθετες κυ6ερνήσεις πού εἴχανε ἐγκαταστήσει στήν Ἀθήνα δέν διαθέτανε δυνάμεις γιά νά ἀπακαταστήσαυνε κράτος.
Αὐτό σημαίνει πώς ἡ ἔκὸαση τοῦ Ἀγώνα
στήν Ἀθήνα δέν ἔκλεισε διόλου τά περιθώρια τῆς ἀντίστασης, πού ήτανε πολύ
μεγάλα, καί στό σημεῖα αὐτό ὁ σ. Παρτσ.
ἔχει δίκαια. Δέν μᾶς ἐξηγεῖ ὅμως ὁ σ. Π.
γιά ποιό λόγο δέν συνεχίστηκε ἡ ἀντίσταση, ἥ μᾶλλον τό ἀποδίδει σέ ψυχολογική ἀποθάρρυνση, πού εἶχε τήν αἰτία
της σέ μιά ἀθεράπευτη ὑπερεκτίμηση τοῦ
ἀγγλικοῦ
ἐπεμόατικαῦ
παράγοντα.
Θαρρῶ πώς στό ζήτημα αὐτό, ὅπως καί
σέ πολλά ἄλλα προηγούμενα, ἡ ἀπουσία
τοῦ σ. Ζ. ἀπό τήν Ἐλλάδα ἔθλαψε πάρα
πολύ.
Ἡ συμφωνία τῆς Βάρκιζας ἀπεκατέστησε, μέ τή δία τῶν ὅπλων, τή συμφωνία τῆς Γκαζέρτας. Τῆς ἔδωσε μάλιστα
μιά μεγαλύτερη ἔκταση καί μιά, ἀπεριόριστης διάρκειας, νέα ἰσχύ. Ἑπρόκειτο
τώρα μέ ξένα ὅπλα, μέ ξένα μέσα καί
ὑπό ξένη διεύθυνση, νά ἀπακατασταθεῖ

παρά 173 θέληση τοῦ ἑλληνικαῦ λαοῦ, καί
ἐναντίον της, μιά «ἑλληνική ἐξουσία»,
ἐξουσία ὅμως τέτοια πού νά ἔχει νομιμοφάνεια, γιά νά νομιμαποιήσει καί ἡ
ἴδια μέ τή σειρά της τήν ξένη ἐπέμόαση.
Καί νά τήν ἀποκαταστήσει σάν λειτουργικό στοιχεῖα τῆς ἑλληνικῆς ζωῆς, ἀπεριόριστης χρονικῆς διάρκειας, πού θά πεῖ
νά ἐγκατασταθεῖ στήν Ἑλλάδα μιά νέα
θαυαροκρατία.
Γιά νά γίνει ὅμως 01316 θᾶπρεπε προηγούμενα τά στοιχεῖα πού εἴχανε ἔρθει
σέ σύγκρουση τόν Δεκέμὸριο ταῦ 44 νά
εἴχανε καί τά δυό ἑλληνική ἰδιότητα.
Θᾶπρεπε δηλαδή 6 Δεκέμὸριος νά ἥτανε
σύγκρουση ἀνάμεσα στόν ἑλληνικό λαό
καί στήν ἑλληνική ἀντίδραση γιάν τήν
ἀμφισόήτηση ἐξουσίας, ὁπότε θά λέγαμε,
ἔχοντας ὑπ’ ὄψει τό ἀποτέλεσμα τῆς
σύγκρουσης, ὅτι στήν Ἐλλάδα εἴχαμε
νίκη τῆς ἀντεπανάστασης. Ξέρουμε ὅμως
πώς ὁ Δεκέμὸριος σημειώθηκε μέ τήν
ἀπουσία τοῦ ἑλληνικοῦ ἀντιδραστικαῦ
’στοιχείου ἀπό τό πεδία τῆς πάλης. Ἡ
ἔκόασή του δέν ὑπῆρξε κατά συνέπεια
νίκη τῆς ἑλληνικῆς Δεξιᾶς πάνω στό 106.
”Ητανε νίκη τῆς ἀναιχτῆς ἀγγλικῆς Evοπλης ἐπέμὸασης. Νίκη τοῦ ἀγγλικοῦ
ἐπεμὸατικαῦ στρατοῦ. Ὁ νικητής ῆτανε
τώρα ὑπαχρεωμένος νά 6ρεῖ ὅπως-ὅπως
στοιχεῖα τῆς ἑλληνικῆς δεξιᾶς καί νά τά
ἐγκαταστήσει στήν ἐξουσία.
Ἡ συμφωνία τῆς Βάρκιζας δέ διελάμ-·
6av5 κανέναν ὅρο γιά ἀντιπρασωπευτική
κυ6έρνηση, οὔτε γιά γενική ἀμνηστεία.
Ἐπέτρεπε κατά συνέπεια καί τυπικά
ἀκόμα νά ἐγκατασταθει· κυὸέρνηση τῆς
ἀρέσκειας τοῦ ξένου, κατ’ ἐντολή καί μέ
τήν ὑπόδειξή του. Κύριο ἔργα τῆς ὁποίας
θά ἥτανε νά ἀφοπλίσει τόν λαϊκό στρατό, εἰς ἐκτέλεση ὅρου τῆς Βάρκιζας, καί

νά ἐξοπλίσει τήν ἀντίδραση, κατά
παράόαση ὅλης τῆς συμφωνίας τῆς Βάρκιζας. Τό ἔργα αὐτό, ἔργα κινητοποίησης
καί συσσώρευσης μέσα στό μηχανισμό
’τῆς ξενοκίνητης ἐξουσίας κάθε ἀπομει-

ναρίου τῆς δικτατορίας τῆς τετάρτης
Αὐγούστου, τῶν Ταγμάτων Ἀσφαλείας
καί τῶν κάθε φύσεως προδοτῶν πρός τό
σκοπό μιᾶς συστηματικῆς ἐξόντωσης τῶν
προαδευτικῶν δυνάμεων στήν Ἑλλάδα,
ἔγινε κάτω ἀπό διαδοχικές κυ6ερνήσεις,
ἀπό Πλαστήρα μέχρι Μακαριότατο καί
Σοφούλη, πέρασε δέ ἀπό διάδοχες φάσεις, ἀπό σκηναθετημένες ἐκλογές καί
δημοψηφίσματα, κατά τή διάρκεια τῶν
ὁποίων 73 ἀνοικτή ὅία ἔπαιξε τόν κυριότερο ρόλο, ἐνῶ ὁ νόμιμος ἐξαναγκασμός
τόν δευτερεύοντα ρόλο.
Ἕξι χρόνια μετά τόν Δεκέμὸριο, παρά
τίς ἀλλεπάλληλες ἐκλογές καί τά δημοψηφίσματα, 6λέπουμε πώς 73 ἐξουσία τῶν
Ἀθηνῶν ἐξακολουθεῖ νά στηρίζεται
ἀκόμα στόν μηχανισμό ἀνοικτῆς ὄίας ψηφίσματα γιά ἔκτακτα μέτρα - πολύ
περισσότερο ἥ σχεδόν ὁλοκληρωτικά
παρά στή συνταγματική καί κοινοόουλευτική νομιμότητα. Μποροῦμε δέ γιά

τήν ἀκρίὸεια νά ποῦμε πώς ἡ σημερινή
ἐξουσία στήν Ἐλλάδα κινεῖται ταυτόχρονα μέσα 0’ Eva συνδυασμό κοινοὸουλευτικῆς καί ἐξωκοινοόουλευτικῆς ὄίας,
καί τό γεγονός 01316 δέν ἀποδεικνύει
μήτε ὁμαλότητα μήτε σχέσεις σταθερῆς
ἐπιρροῆς πάνω στό λαό, ἀλλά κατάσταση
γενικῆς ἀνυπακοῆς, πού τή συγκρατεῖ σέ
λανθάνουσα μορφή ὁ μηχανισμός καταπιεσης.

Αὐτά γιά 173 Βάρκιζα. Εἶναι τώρα τό

ζήτημα τῆς μορφῆς πού πῆρε ἡ ὁεύτερη
Ἀντίσταση.
Ἡ Ἐαμική κίνηση, στερεωμένη σέ μιά
ἰσχυρή συμμαχία τῆς ἐργατικῆς τάξης
τῆς Ἑλλάδας, μέ τίς πλατιές μάζες τῶν
χωρικῶν, περιέλαὸε κατά τήν ἀνάπτυξή
της καί ἄλλα λαϊκά στρώματα ἀπό τίς
μικροαστικές τάξεις καί ἀξιωματικούς
καί διανοούμενους, -δέχτηκε δέ ὑποστήριξη καί ἀπό στρώματα ἀστικά. Ἡ συγκράτηση καί ὁ συντονισμός ὅλων αὐτῶν
τῶν δυνάμεων ἀπαιτοῦσε μιά πλατιά
μορφή ἐκπροσώπησης,ταυτόχρονα δέ μιά
μεγάλη δύναμη ἀφομοίωσης καί ἐλέγχου
τῆς κίνησης κατά τρόπο πού τά ἰδεώδη
τῆς’ κοινωνικῆς ἀπελευθέρωσης, πού
ήτανε ἰδεώδη τῶν κινητηρίων δυνάμεων
τῆς ἐθνικοαπελευθερωτικῆς πάλης,

νά

καταλαμόάνουνε ὁλοένα καί μεγαλύτερα
χῶρο μέσα στή συγκεκριμένη ἐπιδίωξη
τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας. Αὐτό τό ἔργα,
ἄν λάὸαυμε ὑπ’ ὄψει τόν ἀριθμό τῶν
καμματικῶν μελῶν πού τό ἐπιχειρήσανε
καί τίς συγκεκριμένες εἰδικές ἱκανότητές
τους, ήτανε ἔργα κολοσσιαῐα, μέ δυσκολίες πολλές φαρές ἀνυπέρὸλητες.
Ἡ ἐξουσία πού ἀνέκυψε κατά τήν κίνηση αὐτή ἥτανε ἡ λαϊκή ἀύτοδιοίκηση,
μέ ἀποκορύφωμα 173v HEEA. Ἡ μορφή
τῆς κυθέρνησης αὐτῆς ἀνταποκρινότανε
πρός 173 μορφή τῆς Ἐαμικῆς Αντίστα-

σης. Η δέ πλαισίωσή της ἀπό ἕνα ἐθνικό
σῶμα, τό Ἐθνικό Συμὸούλια, τήν ἀποκαθιστοῦσε σάν νόμιμη κυ6έρνηση τοῦ
λαοῦ καί τοῦ ἔθνους πού ὅρισκότανε σέ
κατάσταση ἀγώνα. Οἱ συνθῆκες ἤτανε

θεῖ ἕνα ἀντιπροσωπευτικό σῶμα, ἀφοῦ
01316 ἀπαιτοῦσε ὁ ἀγῶνας. Θαρρῶ πώς
01316 ἤτανε ἕνα σφάλμα. Σᾶς ὑπενθυμίζω
μέ τήν εὐκαιρία, μιά περικοπή ἀπό ἕνα
γράμμα πού εἰχα οτείλει τόν Γενάρη ταῦ
48 ἀπό τό Παρίσι πρός τόν σ. Ζ
καί
στό ὁποῖα ἔλεγα γιά τήν κυ6έρνηση
Μάρκου τά παρακατω.·

« Ἡ ἰδέα μου εἰναι ὅτι 73 711365'9v77017
Μάρκου θᾶπρεπε νά σταθεῖ 0’ Eva ἔδαφος ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καί ἐλευθεριῶν πάνω στό ὁποῖα νά ἐπιτρέπει νά
ἀναπτυχθοῦνε ἐλεύθερες ὅλες οἱ ἀλλεπάλληλες καί ε’νδιάμεσες κινήσεις, πού 73
ἀμερικανική πολιτική καί τό καθεστώς
τῶν Ἀθηνῶν παράγουν καί ἀποστέλλουν
πρός 173 διεύθυνσή μας καί πού πρέπει
νά τίς ἀποδεχθοῦμε, χωρίς προσπάθεια
νά τίς κατακαλύψουμε ἥ νά τίς μειώσουμε ἤ νά τίς ἐξαναγκάσουμε σέ σιγή.
Δέν ἔχουμε διόλου νά προσέξουμε τήν
7101611710 1017 ἀλευριοῦ πού ἀλέθει σήμερα γιά λογαριασμό μας στήν Ελλάδα
6 ἀμερικανικός μύλος τῆς ἀνοικτῆς
ἐπέμόασης. Μᾶς ἐνδιαφέρει νά 16 ἀναλώσουμε μέσα στούς 7116 καλούς ὅρους.»
Θαρρῶ πώς μήτε ἡ κυὸέρνηση Μάρκου ἥ οἱ κατοπινές μήτε-ἡ ἀνυπαρξία
ἀντιπροσωπευτικαῦ Σώματος 607707300v5
016 νά ἀναλωθοῦνε «μέσα στούς πιό καλούς ὅρους» οἱ ἀντιδράσεις πού προκάλεσε καί 7190710151~ 0173v Ελλάδα 73 ἀμερικάνικη ἐπέμὸαση. 'A’v δέ πραγματικά
λόγοι τεχνικοί δέν εἶναι ἐκεῖνα πού στάθηκε τό ἀνυπέρόλητο ἐμπόδια καί γιά 16
Eva καί γιά τό ἄλλο, τότε θά πεῖ πώς 73

ἐγκατάσταση μιᾶς τέτοιας κυ6έρνησης
χωρίς ἀντιπροσωπευτικό Σῶμα, ἀποδεικνύει μιά νέα κατάσταση σχέσεων πρός
συμμαχικά στρώματα, πού πρέπει νά τή
θεωρήσαυμε σάν ἕνα τέρμα τῆς Ἐαμικῆς
μορφῆς ἀντίστασης καί συνέχιοη τῆς
Ἀντίστασης πάνω σέ νέες τακτικές 66Lσεις 710111600- σέ νέες μορφές.“

"011 73 Ἐαμική Ἀντίσταση εἶχε ἐξαντληθεῖ κατ’ οὐσία μέσα στά νέα γεγονό-

τέταιες, πού τό Σῶμα αὐτό ἔδινε, κατά 173

τα, καί πιό συγκεκριμένα μέσα στίς νέες

λειτουργία του, στίς πράξεις τῆς Ἐαμικῆς Ἐξουσίας ἕνα μεγάλα κύρας.

συνθῆκες τοῦ ἔνοπλου ἀγώνα, δέν
ὑπῆρχε ἀμφιόολία, ἀφοῦ 73 κίνηση αὐτή
ἀπεικόνιζε, ὥς ἕνα σημεῖα της, καί ἀντανακλαῦσε συνθῆκες συμμαχικοῦ πολέμου
πού δέν ὑπήρχανε πιά κατά 173 δεύτερη
Ἀντίσταση. Μᾶς ἄφησε ὅμως ἡ Ἐαμική
κίνηση μιά μεγάλη κληρονομία, συμμαχικά στρώματα ποικίλα πού παραμέ-

Κατά 173 651315977 Ἀντίσταση, παρατηροῦμε ὅτι 73 κυ6έρνηση πού σχηματίζεται
εἶναι πολύ 7116 στενή καί λείπει 16 κατά
τεκμήρια ἐθνικό ἀντιπροσωπευτικό σῶμα, ἄν καί 6 ἀγῶνας πού ἀναλαμὸάνεται
εἰναι ἀγώνας λαϊκῆς κατίσχυσης γιά 173v
ἀνεξαρτησία. H ΠΔΚ ἐκδίδει κι αὐτή
διατάγματα καί ἀποφάσεις, ὀργανώνει
διοίκηση, ὅπου εἶναι δυνατό, δέν ἔχει
ὅμως γύρω της μιάν ἀντιπροσωπεία πού
νά πλαισιώνει τό ἔργα της σέ πανελλήνια

ὅάση καί νά ἀποκαθιστᾶ E101 μιά ἐπαφή
πρός τίς ποικίλες δυνάμεις πού 1371060στάζανε τόν ἀγώνα καί πρός ἐκεῖνες τίς

ἄλλες, πρός τίς ὁποῖες 73 ΠΔΚ ἀπέόλεπε,
νά τήν ὑποστηρίζει. ”Av ἐξαιρέσει κανείς
τά τεχνικά ἐμπόδια, δέν μπορεῖ νά ἐξηγήσει γιατί δέν ἐπιδιώχθηκε νά συστα-

νουνε ἀκόμα πιστά γύρω μας. Καί ἀνά-

δειξε σταύς κοινούς ἀγῶνες ἕνα σωρό
ἐκλεκτά στελέχη, ὅπως ὁ Κύρκος, ὅπως 6
Χατζήμπεης, ὅπως ὁ Πρωιμάκης, ὅπως ὁ
Λούλης, ὅπως ὁ Σαράφης καίπολλοίᾶλλοι
πού ὄρίσκανται στά νησιά· καί στά στρατόπεδα ἥ κινοῦνται ἐνεργά μέσα στά 6aριά πλαίσια τῆς ἐφήμερης νομιμότητας,
ὅπου καί ἐπιτελοῦνε ἕνα ἀξιόλογα ἔργα
πλαισίωσης τοῦ ἀγώνα.
Πῶς καθαρίζεται 73 σχέση μας πρός τά
στοιχεῖα αὐτά,· Μέχρις ὅτου κερδίσει τήν
ἀνεξαρτησία της 13 Ἐλλάδα, ἔχει νά ὁι31

εξάγει ἀγῶνες πού δέν μπορεῖ νά εἶναι
ἄλλοι ἀπό ἀγῶνες συμμαχίας. Βαρύνει
δέ πάρα πολύ 0’ 01316 13 077710010 7101 73
θέση πού δίναυμε στό συμμαχικό σταιχεῖα. Φοὸοῦμαι πολύ ὅτι οἱ δυσκολίες
καί οἱ ζημιές πού τά στοιχεῖα αὐτά λόγω
τῆς ἰδεολογικῆς καί κοινωνικῆς σύστασής τους ἀναπότρεπτα ἥτανε νά ἐπιφέρουνε ατόν ἀγῶνα, κατά τήν περίοδο τῆς
Ἐαμικῆς Ἀντίστασης, γίνανε ἀφορμή νά
περάσουμε στό ἄλλο 67190, 7101 ἀπό 173660
μήπως ἐπαναληφθοῦνε τά Ἐαμικά λάθη,
καταφύγαμε τώρα 0' Evav 01310715910910716 117; 711v77077; 0716 173v πλευρά τῶν
πλαισίων. Ἡ ἴδια παρατήρηση ’ἐνισχύεται περισσότερο, ἄν μεταφερθοῦμε στό
ζήτημα τῆςόργάνωσης 1013 417771071901171013 Στρατοῦ. Καί 7116 συγκεκριμένα, σ’
ὅ,τι ἀφορᾶ 113 χρησιμοποίηση τοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατιωτικοῦ στοιχείου, γιά
τήν ὀργάνωση καί διοίκηοη τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ, καθώς καί γιά τίς

ἐπιχειρήσεις. Στό πεδία 01316, 16 71v513710
τῆς φοόίας ἀπό τά προηγούμενα λάθη
τοῦ ΕΛΑΣ ἔφτασε ὥς τό σημεῖα νά
ὑποτιμηθεῖ ὁλότελα 13 ἀξία καί 13 60913τητα τοῦ τεχνικοῦ στοιχείου στόν Δ.Σ.,
ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τήν κριτική
ἀπόφαοη πού 16 Π. Γρ. τοῦ ΚΚΕ πῆρε,
πάνω στίς πρῶτες ἐπιχειρήσεις τοῦ Αὑγούοτου τοῦ 49, ὅπου σύμφωνα μέ τό
κείμενα πού ἔτυχε νά 610600111 111 ἐγώ 6 :ἴδιος, 60017177; σημασίας θέση ἔμεινεΧ
ἀνυπεράσπιστη, ἐπειδή ὁ σύντροφος πού
εἶχε τήν εὐθύνη, εἶχε ἄγνοια τέχνης πο·λέμου καί ἀκατανοησία ὡς πρός τή
στρατηγική τοῦ ἀντίπαλου.

Ὁ Μάξιμος σε’ κάποια δημοσιαγραφική συγκέντρωση οτή Βιέννη τό 1956.

077; ἐδάφους καί γιά τίς ἐπιχειρήσεις,
στόν 600711010 διαχωρισμό της πάνω σέ
ἧρθε μόνη της στήν πρώτη γραμμή. "Av 6
πολιτική διάκριση. Οἱ πολιτικές δυνά019016; 01316; θά ἀποδεχότανε μαρφές μεις πού δέν εἶναι σήμερα 0173v Ἐλλάδα
μικτῆς δράσης, αὑτό ἀφοροῦσε τά σχέδια
μαζί μας ἤ ἀπό σύγχυση ἦ ἀπό θέληση ἤ
τῶν ἐπιχειρήσεων. ”Οχι ὅμως τή σύστασή
ἀπό ἐξαναγκασμό, μά πού ὡστόσο εἶναι
1013.
ἐνάντιες πρός τήν ἐθνική ὑποδούλωση
Θέλω τώρα νά πῶ δυό λόγια πάνω στά
καί πρό πάντων ἐχθρικές ἀπέναντι στό
συμπεράσματα πού σύρει 6 σ.Ζ. (σέλ.
καθεστώς τοῦ μοναρχοφασισμοῦ, εἶναι
420 7101421 1013 NEOY ΚΟΣΜΟΥ.) Καί πολύ πιό μεγαλύτερες ἀπό ὅ,τι τίς φανπιό συγκεκριμένα, στό εἰδικό ἐκεῖνο μέτάζεται κανείς στήν ἀρχή. Τό μίνιμουμ
ρος ὅπαυ κάνει μιά 6117113 σύγκριση ἀνάτῶν δικῶν μας ἐπιδιώξεων καί τό μάξιμεσα 0173v πρώτη Ἀντίσταση καί 0173 μουμ τῶν δικῶν τους ἐπιδιώξεων συναν”Αλλο εἶναι τώρα τό ζήτημα ἄν ὁ 651315977. Ὁ σ. Ζ. λέει πώς στά 1941-44 τῶνται, ὑπάρχει, κατά συνέπεια, δυνατό(Ἐαμική Ἀντίσταση) δέν ἔγινε πάλη γιά
στρατός τῆς δεύτερης Ἀντίστασης
τητα γιά συνεννόηση καί συνεργασία
πρός σκοπό κοινῆς ἤ παράλληλης δράἔπρεπε νά εἶναι τακτικός στρατός ἥ νά τήν ἐξουσία, ἐνῶ 13 πάλη αὐτή ἔγινε στά
46-49. Τό σωστό, μοῦ φαίνεται, θά ήτανε
σης, πρός τήν ὁποία ὠθεῖ ἀκατάπαυστα
διεξαχθεῖ 6 ἀγώνας μέ σώματα παρτιζά73 πραγματικότητα.
νων, ὅπως εἶχεν ὑποστηρίξει ὁ Μάρκος νά ποῦμε, ὅτι κατά τήν πρώτη Ἀντίσταση δέν ἔγινε πάλη γιά τήν ἐξουσία μέ
Τό ζήτημα τῆς μοναρχίας, ἀπό τήν
καί συνέχεια τώρα 6 0. H0910.
σ υ ν έ π ε ι 0. K01101310 ἀπό ὑπερεκτίπλευρά τῶν ἀπαλυταρχικῶν της δικαιT6 κίνημα τῶν παρτιζάνων καί 0173v
*Ελλάδα καί 0113 Σοὸιετική Ἕνωση καί μηση τοῦ ἀγγλικοῦ παράγοντα. Kατά 113
ωμάτων ἀπέναντι 0173 Βουλή, καθώς καί
651315977 Ἀντίσταση ἔγινε πάλη γιά τήν
τῆς ἄμεσης ἀνάμιξης τοῦ μηχανισμοῦ
0’ 615; 11; 6115; χῶρες ὅπου ὑπῆρξε χιἐξουσία, ὑποτιμήθηκε ὅμως ὁ ἀμερικανιτλερική κατοχή, ήτανε κίνημα 1371060610; 71013 διαθέτει διά μέσου τῆς στρατικός παράγοντας. Καί στίς δυό περιπτώωτικῆς διοίκησης στά ζητήματα τῆς διαί7707711716 τῶν ἐπιχειρήσεων τακτικοῦ
κησης καί τῆς πολιτικῆς, εἶναι ἐξαιρετιστρατοῦ. Μ ιά δράση στά μετόπισθεν τοῦ u σεις 73 ἐκτίμηση τῶν ἐξωτερικῶν συνθηἐχθροῦ, πρός τό σκοπό νά δημιουργη- κῶν ἤτανε λανθασμένη.
κῆς σημασίας κατά τήν τωρινή στιγμή.
Κλείνω τήν ἐπιστολή μου μέ τήν ἐπαθοῦν συνθῆκες κατάλληλες, εἴτε γιά εἰσἘπειδή προκαλεῖ ἀντιθέσεις πού παραναφορά τοῦ ζητήματος τῆς ἐσωτερικῆς κινοῦνε πρός σύγκρουση δυνάμεων.
60113, εἴτε. γιά ἐπιθετικές ἤ ἄλλεςκέπιχειῖ
ρησεις των συμμαχικῶν στρατων στα μας κρίσης. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει περιέλθει σέ Αὐτό φάνηκε καθαρά τώρα τελευταῖα μέ
διάφορα μέτωπα, ἀπετέλεσε δέ ἀπό τά, κατάσταση μισθαφορικοῦ κράτους, ὄχι
τήν κυ6έρνηση Πλαστήρα, στό ζήτημα
ἴδια τά πράματα καί Eva στοιχεῖα στρα-, μέ τήν ἔννοια ὅτι ὑπακούει σέ ξένα ἰμπετῆς ἀμνηστείας, καθώς καί στό νομοσχέριαλιστικά συμφέροντα, ἀλλά μέ τήν ἔντηγικῆς τοῦ πολέμου. Τό τέρμα τοῦ ποδια γιά τίς ἁρμοδιότητες ταῦ Ἐπιτελείου
νοια ὅτι διευθύνεται ἀπό τούς Ἀμερικάλέμου τερμάτισε αὐτόματα καί τό παρτιπού ὑπέόαλε ὁ Παπάγος. Μιά τέτοια
νους ἄμεσα, ὀργανικά καί διαρκῶς. Δέν ’σκεπασμένη σύγκρουση ἐπέφερε τήν
ζάνικο κίνημα.
ἔχει κατά συνέπεια ὑπόσταση πραγματιπτώση τῆς κυ6έρνησης Πλαστήρα καί
Ἐκτός αὑτό, τό ζήτημα 6v 73 νέα ἔνκοῦ ἀνεξάρτητου κράτους. Τό δέ 6001116
φτάσαμε ἔτσι στό τωρινό σχῆμα πού παοπλη λαϊκή δύναμη. ἔπρεπε νά εἶναι 71966177710 εἰναι πώς νά ξαναγίνει αὐτο- ριστάνει μέ μεγαλύτερη ἐπιτυχία καί μέ
δράση τακτικοῦ στρατοῦ ἤ κίνημα παρκυρίαρχη, ἀνεξάρτητη καί ἐλεύθερη.
περισσότερη 6111916510 11; ἐν συνασπισμῶ
τιζάνων, συνδεότανε στενά πρός τό 6'10
’Όπως εἰναι σήμερα διατεταγμένες οἱ δυνάμεις τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ἀπέπολιτικές δυνάμεις 0173v ἑλληνική κονίζήτημα τοῦ σχηματισμοῦ ἥ μή χωριστῆς
ναντι σέ μιά ὀγκούμενη λαϊκή δυσαρέστρα, 73 113013 1013 πραόλήματος αὐτουνοῦ σκεια.
κυ6έρνησης, ήτανε ἐξαρτημένο ἀπ’ 01316.
δέ 6910115101 0113v προσπάθεια γιά τόν
’A716 173 στιγμή πού σχηματίστηκε 13 κυ“Η μετάπτωση τοῦ Πλαστήρα ἀπό τήν
ἰδιαίτερο χωρισμό τους σέ δυό στρατό- πλειοψηφία 0113v ἀντιπολίτευση, εἶναι
6έρνηση 013173, 73 HAK, 13 ἀνάγκη νά
πεδα - ὁ χωρισμός αὑτός εἶναι 13 661077 — Eva καινούργιο σημεῖα τῆς ’κατάστασης
ὑπάρχει ἕνας ὀργανωμένος τακτικός
πάνω σέ ταξικι7 διάκριση. Βρίσκεται Μιά ἀπειλή διάσπασης τῶν Φιλελευθέστρατός σάν ,ὄργαιό σταθερῆς διατήρη32

ρων. Ιέννᾶ δέ, μαζί μέ ἄλλα περιστατικά, τό διάγραμμα ἑνός μεγάλου δημοκρατικοῦ συνασπισμοῦ κατά τῆς μοναρ-

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΣῌΜΕΙΩΜΑ
I‘IA TH AHMOKPATIA KAI TO ΔΗΞΊΤἝΚΙΙΞΑΞΙἚΟ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟ

χίας καί τῆς στρατοκρατίας, κατά τῆς
δεξιᾶς. Ὁ συνασπισμός αὐτός μπορεῖ ν’
ἀνοίξει μονομιᾶς πολλές ὅρύσες.
Οἱ σχέσὲις πού ἡ Συνδιάσκεψη θάΙ
προκρίνει σάν τίς πιό καλές καί πιό ἀποτελεσματικές ἀνάμεσα στίς δικές μας δυ-

νάμεις καί 0’ αὐτές τίς δυνάμεις τῆς μικρῆς δημοκρατίας, εἰναι κεφαλαιῶδες
ζήτημα. Τοῦτο δέ, γιατί 16 ἔδαφος πάνω
στό ὁπαῑσ ἀναπτύσσονται οἱ κινήσεις
αὐτές, εἶναι ἔδαφος ὅαθύτατης κρίσης.
Δέν ὑπάρχει δέ φόθσς δεξιᾶς παρέκκλισης, ὕστερα ἀπό τόν καθαρισμό σχέσεων
συνδυασμοῦ νόμιμης καί παράναμης
δράσης, γιά τίς κομματικές ὀργανώσεις.

Ἕνα ἄλλα σοόαρό σημεῖα εἶναι οἱ οἰκονομικές διεκδικῆσεις σέ συνδυασμό
πρός τό οἰκονομικό ἀδιέξαδο καί πρός
τά ληστρικά σχέδια μιᾶς δῆθεν Ἀνασυγκρότησης. Τό πραγματικό εἰσόδημα τῶν
μισθωτῶν καί τῶν χωρικῶν δέν 61159665v51 σήμερα τά 60% τοῦ πραπαλεμικοῦ.
Ἡ ἀεργία ὅμως, μαζί μέ μιά πληθωρική
προσφορά ἐργασίας, ἐξ αἰτίας τῶν
προσφύγων, καί 17 ἀζητησία 016 ἐξαγωγικά προιόντα ρίχνουνε τό μέσο αὐτό
πραγματικό εἰσόδημα τῶν ἐργατῶν καί
τῶν χωρικῶν σέ ἐπίπεδα χαμηλότερα. Οἱ
ἀγῶνες γιά τῆ ὄελτίωση τῆς ζωῆς μπαίνσυν ἐδῶ, σέ συνάρτηση πρός τό ὅλα
πρόόλημα τῶν τιμῶν καί τῆς νομισματικῆς σταθερότητας, πρός 117v κρίση τῶν
ἐξαγωγῶν καί τῆ χρησιμοποίηση τοῦ
ὑπόλοιπου τῆς ὄοήθειας Μάρσαλ, ὅσα
δέν ἔχει κατασπαταληθεῐ στόν ἐμφύλια
πόλεμο καί σέ ἐξαπλισμαύς, γιά ἔργα
δευτερεύοντα, πού τάπιό πολλά τους

ἐξυπηρετοῦν σκοπούς στρατηγικαύς καί
ὄχι οἰκονομικῆς ἀνασυγκρότησης. Ἡ
συνδιάσκεψη θά μποροῦσε εἰδικά νά τονίσει τό σημεῖα αὐτό καί νά ἀναγνωρίσει
τῆν ἀνάγκη γιά μιά ἰσχυρῆ, ἄμεση καί
συστηματική πολεμική, κατά τῶν σχεδίων κερδοσκαπίας, ἀφανισμοῦ καί ἐξανδραπόδισης, πού λέγονται Ἀνασυγκρότηση.
Μέ συντροφικούς χαιρετισμσύς

I ) Σ. Ἐπ. Ἐννοεῖ τήν ἀνοιχτή ἐπιστολή πρός τόν
ἑλληνικά λαό πού ἔστειλε στίς 3] Ὀχτώόρη 1940
ἀπό τίς φύλακές τῆς Κέρκυρας ὁ [ἶΓρ. τοῦ Κ.Κ.Ε.
Νίκας Ζαχαριάὸης.
2) Σ. Ἐπ. Ἐννοεῖ τό Δημήτρη Βλαντᾱ.
3) Σ. Ἐπ. Ἐννοεῖ τό Μάρκα Βαφειάδη.
4) Σ. ”Επ. Ἐννοεῖ τό Δημήτρη Πασαλίδη.
5) Σ. Ἐπ. Πρόκειται γιά τό ἀνέκδοτα μέχρι σήμερα
γράμμα 10v πρός τό Γ.Γρ. τοῦ Κ.Κ.Ε., Νίκα Ζαχαριάὸη, πού ἔγραψε στίς 27/1/1948 στό Παρίσι.

κῆς πάλης (EAM) καί τῆς δεύτερης
Ἀντίστασης
στό
σημερινό
οχῆμα.”
”Ἐνωση τῶν δυό ἱστορικῶν κομμάτων
κατά τοῦ Κ. Κ. E. T6 σχῆμα αὐτό πιστοπαιεῖ ὅτι τό K..K.E ἔγινε κι ὅλας στῆν

Ελλάδα 17 διάδοχη λύση.
1.- Τό Κ.Κ.Ε. εἶναι ἀπό τά λίγα κόμματα τῆς Εὐρώπης παύ ἀναπτύχθηκε καί
σχηματίσθηκε μέσα σέ συνθῆκες παρανομίας καί ἐμφυλίων πολέμων, κατά τό
μεγαλύτερο μέρος του. Εἶναι δέ πάνω
στῆν Εὐρώπη τό μόνο κόμμα πού ὀργάνωσε καί διεύθυνε δυό ἔνοπλες ἐξεγέρσεις συνολικῆς διάρκειας ὀκτώ ἐτῶν καί
περισσότερο.
2.- Μέ τήν ἔντανη ἐκστρατεία του κατά
τοῦ πολέμου στῆ Μικρά ΙἈσία (1920 22) τό Κ.Κ.Ε., πρίν ἀκόμα διαμορφωθεῖ
0’ ἕνα ἐπαναστατικό, προλεταριακό
κόμμα, πῆρε ἄμεση καί ἰσχυρῆ ἐπαφῆ μέ
τῆν ὁλότητα τοῦ ἑλληνικαῦ λαοῦ, πάνω
0’ ἕνα ἀπό τά ὀξύτατα πραόλῆματα πού
συγκλονίζανε τό ἔθνος καί πού ῆτανε ἡ
ἐπέκτασή του στό μεγαλύτερο χῶρο,
Ηρθεετσι ἀπό αὐτῆ 117v αἰτία σέ ἄμεση
καί ὁριστικῆ ρήξη πρός τό μεγαλοϊ-δεατι
σμό, τῆ στιγμή πού ἤτανε στό μεγαλύτερα
ξεφάντωμά του. Αὐτό τό ἀνάδειξε εὐθύς

ἀμέσως 0' ἕνα διεθνιστικό κόμμα, ἐνῶ
ταυτόχρονα τό καταστρεπτικό ἀποτέλεσμα τῆς μικρασιατικῆς ἐκστρατείας δικαίωσε πανηγυρικά τῆ στάση του. Τό
Κ.Κ.Ε καταγράφηκε ἔτσι, ἀπό τῆν ἀρχή
του ἀκόμα, στῆν κοινῆ συνείδηση ταῦ
λαοῦ σάν ἕνα κόμμα πού σκέπτεται καί
φροντίζει 006696 7116 16 μέλλον του.
. 3.- Μέ τῆ στάση ’του στό ζήτημα τῶν
ἐθνικῶν μειονοτήτων καί τῆς μακεδονι-

κῆς ἐθνότητας ἰδιαίτερα, τό Κ.Κ.Ε. ἧρθε
σέ μιά δεύτερη ἰσχυρή σύγκρουση μέ τόν
ἐν παρακμῇ μεγαλαϊδεατισμό καί ἔδειξε
ἀκόμα μιά φορά τό χαρακτῆρα του, σάν
διεθνιστικό κόμμα. Ἡ κατοπινή ἐξέλιξή
του ἀνάμεσα σέ ἐσωτερικές κρίσεις
(1926 — 32), παρά τῆν περιοδικῆ ἐξασθένισῆ του, τό ἀποκατάστησε μέσα ἀπό ἁλλεπάλληλα λαϊκά ἀναὸαπτίσματα (Δημοκρατία τοῦ 24, ἀπεργιακοί ἀγῶνες τοῦ
25, ἐκλογές τοῦ 26, τοῦ 32, τοῦ 34) πιό
ὅαθιά μέσα στῆ συνείδηση τοῦ λαοῦ, σάν
μιά δύναμη παύ ἄρχιζε πιά νά ἐπηρεάζει
σαόαρά τίς τύχες του. Ὅληῆ ἀπό τό
1924 καί μετέπειτα πορεία τῆς κοινωνικῆς καί πολιτικῆς ζωῆς στῆν Ἑλλάδα
γυρίζει γύρω ἀπό τό ἐρώτημα τοῦ κομμουνισμοῦ. Οἱ ὥς τά τότε ἱστορικές διακρίσεις
ἀνάμεσα
στῆ
φιλελεύθερη
μπουρζαυαζία καί οτή μοναρχία πού κυ6ερναύσανε τῆν Ἐλλάδα μέσα στό σχῆμα
ὅενιζελισμός - ἀντιὸενιζελισμός, 6716,16νονται ὅαθμιαῖα, μπροατά στῆ νέα μεγάλη ἀντίθεση πού ἐπιόεόαιώνεται στῆ
δημόσια ζωή μέ ἀλλεπάλληλες δικτατορίες καί εἰδικά νομοθετήματα — παγκαλικῆ δικτατορία, Ἰδιώνυμο, δικτατορία
τῆς 4ης Αὐγούστου - καταλήγουμε δέ
ἔτσι διά μέσου τῆς ἐθνικοαπελευθερωτι-

4,- Οἱ συνθῆκες κάτω ἀπό τίς ὁποῖες
ἱδρύθηκε, ἀναπτύχθηκε καί ἀνδρώθηκε
τό Κ.Κ.Ε. δέν ἐπιτρέψανε 016 μέλη του
μιά πολύπλευρη καί σύμφωνη πρός τίς
ἀπαιτήσεις τοῦ ὁλοένα ὑψούμενου
ἀγώνα καλλιέργεια. Τά ταξικά τους
ὅμως κριτήρια παραμείνανε ἰσχυρά καί
οἱ ὀργανωτικές ἱκανότητες τῶν μελῶν,
σπουδαιότατες. Πρέπει πραγματικά νά
ἀποθαυμάσει κανείς τίς ὀργανωτικές αὐτές ἀρετές, ὅταν τίς δεῖ στό φῶς τῆς
Ἐαμικῆς καί τῆς δεύτερης Ἀντίστασης.
5.- Ἡ ἀνάληψη δράσης κατά τήν κατοχή σέ μεγάλη κλίμακα, προκάλεσε ταυτόχρονα καί μιά μαζικῆ στράτευση μελῶν. Μέ ὅασικό κριτήρια τήν ταξικῆ
πραέλευση καί τῆ δράση στόν ἀγώνα, οἱ
ἱκανότητες στῆν ὀργάνωση καί ὁδῆγηση
τῆς πάλης κατά τῆν Ἀντίσταση ἀποτελέσανε, '6116 πρακτική πλευρά, καί ἀπό
κάθε πλευρά, τίς μοναδικές ἐγγυήσεις
γιά117v ἐγγραφῆ στό K...KE Μυριάδες
ἀγωνιστές γίνανε ἔτσι μονομιᾶς μέλη καί
ὄρέθηκε νά ἔχει τό K. K. E. 016 τέλος τῆς
πρώτης Ἀντίστασης πάνω ἀπό 300.000
τέτοια μέλη. Τό ἴδια ἔγινε καί μέ ἄλλα
κόμματα, ὑπό παρόμοιες συνθῆκες.
T6 πρόόλημα τῆς ἰδεολογικῆς καί ταξικοπολιτικῆς ἀφομοίωσης τῆς μεγάλης
αὐτῆς μάζας, εἶχε μπεῖ πιά ἐπιτακτικό.
H ποσότητα εἰχε κατακαλύψει. 117v ποι61171a καί ἀνέκυψε κρίση. Η κρίση αὐτῆ
ὑπάρχει καί εἰναι λανθάνουσα. H καταπολέμησῆ 117g, εἶναι ζήτημα πού συνδέεται στενά μέ τῆ δράση, σέ συνδυασμό
πρός μιά μεγαλύτερη μόρφωση.
6.- Οἱ ἴδιες συνθῆκες προσδιορίσανε
καί τήν εἰδική περίπτωση τῆς δημοκρατίας μέσα στό κόμμα. Ἡ κατεπείγουσα
καί ἀκατάπαυστη ὅσογ καί ἐντεταμένη
δράση πάνω 0’ ἕναν ἐκ τῶν ἐνόντων
καταμερισμό στίς ἁρμοδιότητες, ἔφερε
τίς διοικητικές εὐθύνες σέ ὕψος μεγαλύτερα ἀπό τίς κομματικές. Ὁ κομματικός
ἔλεγχος ἔσκυψε ἔται μπροατά στόν διοικητικό ἔλεγχο, πού ἤτανε ἀπό πάνω. Ἡ
περίπτωση τοῦ μακαρίτη Σάντου κατά ’
τόν Δεκέμόριο (ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Αὔγουστος 1950), τοῦ Μάρκου ἀργότερα,
τοῦ Καραγιώργη τελευταῖα, καί ἄλλες
πολλές πού δέν ἀναφέρονται, ἄν καί
διαφέρουνε 17 μιά ἀπό τῆν ἄλλη, ἔχουνε
ὅμως τῆν ἴδια αἰτία. Στό ὄνομα ἑνός διοικητικοῦ συγκεντρωτισμσῦ, ὁ κομματικός συγκεντρωτισμός, πού δέν παύει

ποτέ νά εἶναι δημοκρατικός ἔλεγχος τῶν

μελῶν, ἔπεσε. Εἶναι παρῆγορα ὅτι ὑπάρχει συνείδηση αὐτῆς τῆς κατάστασης καί
τῶν κινδύνων πού περικλείει.
Βιέννη 25 - 9 - 50
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Τό γράμμα τοῦ Πέτρου Ρούσου,
Ἀγαπητέ Σεραφείμ,
Μέ κάποια ἀμηχανία παίρνω τήν πένα

γιά νά σοῦ γράψω ὕστερ’ ἀπό τόσα χρόνια διακοπὴ. Συμπληρώνεται δεκαετία
τῆς ὑπερορίας μας καί κοντεύουμε νά
χάσουμε καί τόν εἱρμό τῶν ἐπαφῶν μας
ἀπό τότε πού ἀνταμώσαμε γιά τελευταία
φορά. Οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς καί τῆς
δράσης μας άλλαξαν τόσο πολύ καί μεσολάὸησαν τέτοια γεγονότα πού έτσι εἴτε
άλλοιῶς μᾶς ξέκοψαν. ”Ας εἶναι. Μέσα
στόν 011/571001966110 τῶν καταλυτικῶν,

νέες 6έ6αια συνθῆκες. Νομίζουμε πώς
ἕνας συντονισμός ὅλων τῶν δυνάμεων
πού ἑνδιαφέρονται γιόι τόν 5110177101190τισμό τῆς ζωῆς στήν Ἑλλάδα, γιά τόν
ἐπαναπατριομό τῶν πολιτικῶν μας
προσφύγων κτλ. εἶναι χρήσιμος καί άπαραίτητος.
’
Εὐχῆς ἔργο θά ῆταν,νά μποροῦσες νά
κάνεις κανένα ταξιδάκι πρός Βουδαπέστη ἤ Πράγα, ὁπότε θά μποροῦσε κανείς
ν’ ἀνταλλάξει σκέψεις «διά ζώσης».

ἀλλά καί δημιουργικῶν γεγονότων καί
Πάντως ὄιν δέν δυσκολεύεσαι γράψε μας
παρά τίς δυσκολίες τῆς πατρίδας καί τῆς
μέ τόν ἴδια δρόμο.
ξενιτιᾶς μας πιστεύω πῶς δέν ἒσόησε ἡ
"Av ἐνδιαφέρεσαι καί γιά τά οἰκογεἐσώτερη φλόγα πού ένωνε έτσι εἴτε ἀλνειακά μας, ἀπό ὑγεία εἴμαστε περίπου
λοιῶς καί πρέπει νά ἑνῶνει τούς ἀγωνικαλά, συνυπολογίζοντας καί τό 6άρος
στές τοῦ ἴδιου στρατοπέδου.
τῶν χρόνων, τῶν καθηκόντων καί τῶν
”000 μᾶς εἶναι δυνατό παρακολουπαθήσεων. Ἀπό τή δεύτερή μου συντρόθοῦμε ὅ,τι μπορεῖς καί δημοσιεύεις οτόν
φισσα, τραυματία τοῦ τελευταίου πολέτὺπο σχετικά μέ θέματα πού ἐνδιαφέμου μας, δέν ξέρω ἄν τό ’χεις ὑπ’ ὄψει,
ρουν τήν Ἑλλάδα. Δέν ξέρουμε τίς δυ- ”έχουμε δύο ἀγοράκια - τό Νίκο 7 χρονῶ
νατότητές σου αὐτοῦ ἤ μᾶλλον φανταζό- καί τό Γρηγόρη στά 6. Μεγαλώνουν καμαστε τίς δυσκολίες πού Θ’ ἀντιμετωπί- λά, ὄχι ὅπως ἐμεῖς 016 παιδικά μας χρόζεις στό περιόάλλον τῆς χώρας πού ζεῐτε. νια. Ἀπό τοὺς δικοὺς μας, μαθαίνω
Ἐλπίζω νά μήν ἀπορήσεις ἄν ὕστερ’ » κάθε τόσο κανένα νέο, ἐγώ δυστυχῶς λιἀπό τόσα χρόνια σέ παρακαλέσω νά γότερο τούς ἀνταποκρίνομαι άμεσα. Εἷγράψεις λίγα νεώτερα ἀπό τή ζωή σας ναι ἀξιέπαινοι ὅλοι τους. Ἀλλά καί 60—
αὐτοῦ καί εὐχαρίστως θά μάθουμε σκέ- ρημένοι, ὅπως τόσος κόσμος, ἀπό τήν
ψεις σου πάνω στά ζητήματα τῆς πατρί- κατάσταση καί τίς φροντίδες τῆς 610110δας καί τοῦ κινήματος. ”Av ἐνδιαφέρεσαι
γιόι τά δικά μας μποροῦμε νά σοῦ οτείΔῶσε τούς χαιρετισμούς μας στῆ συμλουμε ὅ,τι δημοσιεύματα διαθέτουμε.
6ία σου.
Μέ λίγα λόγια 66 θέλαμε νά ξέραμε ἄν
Μέ ἐκτίμηση
θεωρεῑς σκόπιμη καί δυνατή τή συνέχιοη
Πέτρος Ροῦσος
κάποιας ἐπαφῆς ἤ καί συνεργασίας, στίς

Γράμμοι στόν Πέτρο Ροῦσο
Βιέννη, 9 Ἰουνίου 1959
Ἀγαπητέ, Πέτρα,
Τό γράμμα σου, ἀπό τίς.5 τοῦ μηνός
Μαΐου, τό πῆρα μόλις χθές. Αὐτό σημαίῂ
νει ὅτι στῆν ἐπικοινωνία μεταξύ μας
ὑπάρχει 6906611710 καί πρέπει νά λογαριάζει κανείς τίς προθεσμίες τοῦ χρόνου,
γιά ὁτιδήποτε τό ἐν ὄψει.
Εἷχα τήν ἐντύπωση ὅτι μέ λησμονήσατε ῆθελημένα, Ἐπειδῆ δέ, μετά ἰδίως
τά συμόάντα τῶν τριῶν τελευταίων ἐτῶν,
δέν ἔόλεπα ἐξ ἀντικειμένου λόγο γιά τῆν
πανάθλια αὐτή μεταχείριση ἔλεγα μέσα

μου ὅτι «θά εἶναι προσωπικά» καί πικραινόμουνα 11016. ’A116 ἐρχότανε πάλι
ἀπό μέσα μου 17 φωνή τῶν ἀγώνων, τῆς
ἰδεσλογίας, τῆς ἱστορίας, τῶν μυριάδων
ἀνθρώπων πού θυσίασαν·τῆ ζωή τους
γιά τά ἰδεώδη μας, 17 φωνῆ τῆς πραγματικότητας στῆν Ἐλλάδα πού δέν εἶναι
καθόλου ἄσχημη καί μέ ἀναστήλωνε. Μέ
ἀνακούφιζε τότε 17 σκέψη ὅτι γἔπραξα τό
καθῆκαν μου ἀπέναντι τῶν ὁμοίων συνανθρώπων τοῦ ἀγῶνος καί ὅτι ὑποφέρω
δ
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λόγω τῶν ἰδεῶν μου, ὀρθῶς δέ, ἐφόσον
ὑπῆρξαν ἀτυχήματα καί γενικά ὀρθῶς
ἐπειδή 17 ἱστορία δέν μετρᾶ τίς πράξεις
τῶν ἀνθρώπων ἀνάλογα μέ τίς κατ’ ἰδίαν
πρασωπικές περιπτώσεις, εὐχάριστες 1’7'
δυσάρεστες, Ἐξάλλου,Ι κανείς δέν εἶναι
κομμαυνιστῆς ἐπειδῆ καί 6 γείτονάς του

εἶναι ἐπίσης, ἀλλά εἶναι ἐπειδή 17 ἐκτίμηση πού κάνει τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας ῶς πρός τό παρελθόν, τόιπαρόν καί
τό μέλλον, τόν ὁδηγεῖ ἐκεῖ. Πρέπει συνεπῶς νά φέρει τήν εὐθύνη τῶν πράξεών
του.
Τώρα,

κάπατε-κάποτε,

κάνω

έναν

ἀπολαγισμό τοῦ 6ίου μου, διερωτῶμαι
μερικές φαρές τί θά ἔκανα ἄν ξαναγύριζα στῆ ζωή. Καί ὄρίσκω ὅτι θά ἔκανα
τό ἴδια. Ὑπάρχουν φυσικά πολλά κενά
πού ὀφείλονται στά ἐσωτερικά μας καί
ἀφοροῦν πρασπάθειες πρός ἰδεολογικῆ
καί ὀργανωτικῆ διαμόρφωση τοῦ ἀγώνα,

πρασπάθειες ἄλλοτε θετικές καί ἄλλοτε
ἀρνητικές καί ἐπιζήμιες. Τώρα πού δημοσιεύσατε αὐτῆ 117-061107117 τῶν ντα-

,κουμέντων γιά τά σαραντάχρονα τοῦ
Κ.Κ.Ε., συλλαγή γιά τήν ὁποία πρέπει νά
σᾶς συγχαρῶ, ὄρίοκω ἐκεῖ μέσα ὅτι 17 νεανική πολιτική μας ἡλικία δέν ῆταν καί
1600 ἀξιοκαταφρόνητη. Στίς ἀποφάσεις
π.χ. γιά τῆν πολιτική κατάσταση τοῦ
Τρίτου Συνεδρίαυ τοῦ 1927 ἀνευρίσκω
παράγραφο ὅπου ὑποστηρίζεται καί
διατυπώνεται ὡς προαπτικῆ ὅτι οἱ
παραχωρῆσεις πού αἱ Φιλελεύθεραι ἔκαναν τότε στούς Μοναρχικούς - ἐπί κυ6ερνήσεως Ζαῖμη - θά ὁδηγοῦσαν ἀναπστρέπτως στῆν παλινόρθωση τῆς 6001λείας. Ὀκτώ χρόνια μετά τήν γραπτή
αὐτή προαπτικῆ διακαίνωση, 17 M0v09χία ῆταν ἤδη στήν Ἑλλάδα καθεστώς.
Δέν ἀποτελεῖ αὐτό μιά ἔνδειξη 600615—
ρης ἀνάλυσης τῆς τότε πολιτικῆς κατάστασης στό φῶς τῶν ταξικῶν συσχετι-

σμῶν τῶν δυνάμεων καί δέν καταδεικνύει πολιτική ὡριμότητα,· Ὁ φίλας μου
ὅμως 6 N1110161117g('), ἀντί νά τά μελετῆσει ὅλα αὐτά καί νά συνάγει συμπεράσματα, κάθισε κι ἔγραψε μιάν Ἱστορία
ὅπου τό Κόμμα κι 6 ἑαυτός μου ἔγιναν
Eva!
Στίς τελευταῖες ἀποφάσεις σας γιά τά
σαραντάχρονα, λέτε ὅτι τό μεγαλύτερο
σφάλμα ἀπ’ ὅσα ἔχουν διαπραχθεῖ κατάτήν Ἐαμική περίοδο ῆταν 17 ὑπερεκτίμηση τοῦ ἀγγλικοῦ παράγοντα. Τό ὑποστηρίζει· δέ αὐτό ἐν συνεχεία 0’ Eva ἄρθρα του καί 6 0. Παρτσαλίδης. Ἐννέα
ὅμως χρόνια πρίν καί συγκεκριμένα τό
1950, ὅταν ἀρχίσατε τήν πρώτη δημόσια
συζῆτηση στόν «Νέα Κόσμο» ἐπί τοῦ
«τίς πταίει,·» καί ὄρίακατε ὅτι ἔφταιγαν
οἱ θανόντες, σ’ ἕνα ὑπόμνημα(ῖ)-πού σᾶς
ἀπηύθυνα ἀπ’ ἐδῶ, ἀπό τῆ Βιέννη, ἔλεγα
- σελίδα 9 παράγρ. 3 - ὅτι.«Ὁ 0. Z. λέγει πώς στά 1941-44
(Ἐαμική Ἀντίσταση) δέν ἔγινε πάλη γιά
τήν ἐξουσία, ἐνῶ 17 πάλη αὐτή - λέγει ἔγινε στά 1946-49. Τό σωστό μοῦ φαίνεται θά ῆταν νά ποῦμε ὅτι κατά τῆν
πρώτη Ἀντίσταση δέν ἔγινε πάλη γιά τήν
ἐξουσία μέ 0 υ ν έ π ε ι α. Καί τοῦτο
ἀπό ὑπερεκτίμηση τοῦ ἀγγλικοῦααράγοντα».
Τά αὐτά θά ῆμποροῦσα νά προσθέσω,
ὅσον ἀφορᾱ τίς ἀποφάσεις τῆς 6ης
Ὁλομέλειας πού καθῆρεσε τόν Ζαχαρι·άδη. ”Οπου λέτε, μεταξύ τῶν ἄλλων, ὅτι
Eva 6.116 16 6001116 σφάλματα τοῦ Ζ.
ῆταν ὅτι τῆν 6 ' ἀντίσταση 117v θεωροῦσε
ὡς ἐπανάσταση σοοιαλιστική, ἐνῶ E1196115110 περί ἐθνικοῦ ἀγῶνας, γιά τήν ἀνεξαρτησία. Ὡστόσα πολλά χρόνια πρίν
ἀπό τίς διαπιστώσεις σας αὐτές, 0’ ἕνα
γράμμα πού ἔστειλα ἀπό τῆν Πράγα 016v
Z. τοῦ ἔλεγα ὅτι.«Πράγα 18-7-48. Στό κάποιο πολυκομματικό ὁμοίωμα πού ἔχουνε αὐτοί
φτιάσει στῆν Ἀθήνα, γιά νᾲ δώσουνε
μιάν ἐπίφαση κσινοόουλευτικῆς δημακρατίας στό καθεστώς τῆς δικτατορικῆς
ἀπαλυταρχίας, ἐμεῖς ἀντιτάσσαυμε Eva
μονακαμματικό ὄργανα - τήν προσωρινή

κυ6έρνηση Μάρκου - καί ἕνα μόνο κόμ-

κάθε εἴδους τεταρτοαυγουστιανά καί

μα, τό ΚΚΕ.»

κατοχικά προδοτικά στοιχεῖα. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἐνῶ κατά τίς ἐκλογές

Αὐτά δέν σοῦ τά ἀναφέρω γιά νά διεκδικῆσω προτεραιότητα, 0615 ἀπό 01'605017 παρελθαντολογίας. Σοῦ τά ἀναφέ-

ρω, ἐπειδή πικράθηκα πάρα πολύ ὅταν
εἰδα νά λέμε τά ἴδια, χωρίς νά ὑπάρχει
ἀπό μέρους σας 0615 17 παραμικρῆ πρωτοὸουλία νά μάθετε ἐπί τοῦ τί γίνεται
αὐτός ὁ ταλαίπωρος ὁ Μάξιμος, ζεῖ, πέθανε ἤ τί κάνει. Καταλαόαίνεις λοιπόν
τώρα τήν 600615917, ὅσο καίδικαιολογημένη ἱκανοποίησῆ μου ἀπό τό γράμμα
σου. Πιστεύω δέ νά συμφωνεῖτε ὅλοι σας
- νά συμφωνοῦμε δηλ. ὅλοι - ἐπί τοῦ ὅτι
τό οἰκοδόμημα αὐτό τῶν ἀγώνων 0117v
Ελλάδα, ὅμοια τοῦ ὁποίου κατά τῆ
γνώμη μου, δέν’ε’χει νά ἐπιδείξει κανένα
ΚΚ στῆν Εὐρώπη, εἰναι ἔργα ὁλονῶν μσς

- ποιανοῦ λίγο, ποιανοῦ περισσότερο καί πρέπει ὅλαι μας νά εἴμαστε ένωμένοι
πρός παράδειγμα τῶν ἐρχομένων γενεῶν
πού θά τό ἀποτελειώσουν. Θυμᾶμαι ἐπ’
06106 7116 καυόέντα πού 7106 εἶχε πεῖ
πρό ἐτῶν, ἐδῶ στῆ Βιέννη, ὁ Φιλελεύθερος, ὁ Μητσοτάκης.·
«Κύριε Μάξιμε, μοῦ λέει, ἄσχετα ἄν
προσωπικά ὑποφέρετε, ἐσεῖς, ῆ γενεά 17
δικῆ σας, πρέπει νά εἰστε εὐτυχεῖς. Γιατί
ξεκινῆσατε πρίν ἀπό λίγα χρόνια μιά
φαύχτα ἄνθρωποι, καί μέσα 0’ 0616 16
λίγα χρόνια γεμίσατε τό ἔθνος μέ ἰδανικά. Ἐμεῖς πού ἐρχόμαστε μετά ἀπό σᾶς,
δένέχουμε τί νά ποῦμε. Η γενεά 17 δικῆ
μας εἰναι δράμα»,
Αὐτά μσῦ εἰπε.
”Ας ἔρθουμε τώρα στά θέματα πού θε-

τοῦ 1926 πού ῆρθαν μετά τῆ Δικτατορία
τοῦ Παγκάλου ἀπηγορεύθη σέ ὅσους
ἐχρημάτισαν ὑπουργοί τῆς Δικτατορίας
ἐκείνης νά θέσουν ὑποψηφιότητα καί ἡ
Βουλῆ πού ἐξελέγη ἔθεσε ὑπό κατηγαρίαν τόν Πάγκαλο - τό τωρινό κοινοὄαύλιο ὄχι μόνα ὑπό κατηγορία δέν
E0505 τούς τεταρτοαυγουστιανούς ἀλλά
καί θεωρεῖ τιμῆ του νά τούς συγκαταλέγειμεταξύ τῶν ὑπουργῶν τῆς κυ6ερνῆσεως ῶς εἰδικαύς ἐπί θεμάτων ἀσφαλείας
καί ἐργασίας.
’Όμως οἱ συσχετισμαί τῶν δυνάμεων

στῆν Ἐλλάδα δέν εἶναι καθόλου ὅμοιοι
μέ τῆς Ἱσπανίας 0615 μέ τῆς 4ης Αὐγούστου. Στό σημεῖα δέ αὐτό καί ἔγκειται 17
ἑλληνικῆ ἰδιοτυπία, ὅτι παρά τούς ἐμφυλίους πολέμους καί τήν ῆττα μας, 17
κατάσταση στῆν Ἐλλάδα παρέχει δυνατότητες καί ἀκούεται 17 φωνῆ μσς κατά
ἱκανοπαιητικό τρόπο ἐν μέσω τῶν ἀμερικανικῶν πυραύλων. Ἔχουν δέ οἱ λαϊκές
μάζες συνείδηση καί τῶν καταστάσεων
καί τῶν πραόλημάτων καί χρησιμοποισῦν τίς νόμιμες δυνατότητες χωρίς νά
αὐταπατῶνται ὡς πρός αὐτές. Τοῦτο σημαίνει ὅτι οἱ μεγάλες μάζες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὅλέπουν στῆν ΕΔΑ μιά ἐνδιάμεση κίνηση καί ὄχι τόν ἔγκυρο φορέα
τῶν ἱστορικῶν τους ἐπιδιώξεων. Ὑπάρχει δέ μεταξύ τῆς ὁμοιαγένειας τοῦ λαϊκαῦ στοιχείου καί τῆς ἑτερογένειας τῶν
ποικίλων νομίμων ἐκφράσεών του, ἀπόσταση. Πρακτικά αὐτό σημαίνει τό ἀναπαλλστρίωταν τῶν δικαιωμάτων τοῦ

ΚΚΕ. T6 0 καί 16 ω τῆς ὑπάρξεως ταῦ
ὁποίου ΚΚΕ ἔγκειται 0117v αὐτστέλειά

του καί στό ἐνδυνάμωμα τοῦ παρανόμου
μηχανισμοῦ. Ἐκεῖ ἔγκειται.
”Av τώρα 16 χαρακτηριστικὰ αὐτά τῆς
ἑλληνικῆς ζωῆς, ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων εἰναι
ἐπίσης 17 τελειωτικῆ στῆν ἱστορια μας
ἥττα τῶν Φιλελευθέρων ὡς τοῦ δευτέρου
μεγάλου κόμματος καί ῆ συναφῆς πρός
06117v μείωση τοῦ ρόλου τοῦ Κέντραυ
γενικά, θά ἰδοῦμε στό φῶς των ἀγώνων,
τό πρῶτα πού ἔρχεται ὡς κυρία ἐπιδίωξη εἰναι 17 ἀποκατάσταση συνταγματικῆς νομιμότητος. ’Όχι 17 ἐκτελεστικῆ,
ἀλλά 17 νομοθετική ἐξουσία πρέπει νά
ἔχει τό πραὸάδιαμα. T0610 06v51167/5101
φυσικά κατάργηση ὅλων τῶν ἀντισυνταγματικῶν νόμων καί τήν αὐτόματα ἐπάναδο 106 KKE στή νομιμότητα. Τό δεύ1590 εἶναι ὅτι 17 Ἑλλάδα πρέπει v’ ἀποκτῆσει ἰδία ὑπόσταση καί νά μῆν δεχθεῖ
κατ’ οὐδένα τρόπο νά ἐνσωματωθεῖ 016v
δυτικό γερμανικό χῶρο, 'H Ἑλλάδα δέν
ἐπολέμησε τόν Χίτλερ γιά νά ὑπαχθεῖ
016v Ἀντενάουερ. Θά προσθέσσυμε ὅτι
ἡ Ἑλλάδα καί ἐσωτερικῶς καί ὑπό
ἔποψη ἐξωτερικῶν σχέσεων εἶναι τό πιὸ
ἀδύνατα ὅορειομεσογειακό σημεῖα τοῦ
Αὐτά, ἔται κατ’ ἀρχήν, ὡς κύρια.
"010v 06 ovvav117006715 μέ τό καλό, θά
σᾶς πῶ περισσότερο. Καί γιά τῆν κίνηση
τοῦ Μαρκεζίνη καί γιά ἄλλους.
Ὡς πρός τό προσωπικό μου τό θέμα
τώρα;
Ἐξακαλουθῶ νά παραμένω στῆν BLEv- v17, 6116 δημοσιαγραφικῆ ἰδιότητα, εἷμαι

τει ἡ ἐπιστολή σου. T6 πρῶτα ἀπ’ αὐτά
δέ μέλος τοῦ Συνδέσμου τῶν ξένων ἀνεἰναι 17 θέση μου ἡ προσωπική. Καί μετά

16 πῶς ὅλέπω τά πράγματα, τῆν ἑλληνικῆ
ἰδίως κατάσταση. Θ’ ἀρχίσω ἀπ’ αὑτό 16
0561590, πού εἰναι καί 16 κυριότερο.
Τρία γεγονότα χαρακτηριζουν τῆν
κατάσταση στῆν Ἐλλάδα. T6 πρῶτα ἀπ’
αὐτά εἰναι ὅτι παρά τῆ συνταγματική
ἐπίφαση, ὑπάρχει 119066010710 ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, 17 ὁποία 0615 ἐλέγχεται,
οὔτε ὑπακούει στό νομοθετικό σῶμα. Τό
0561590 ὅτι 17 Ἑλλάδα ὑπόκειται 016 κελεύσματα τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς
καί εἰναι ἐγγεγραμμένη 016v ἀμερικάνικο προϋπολογισμό. Καί τά δύο αὐτά
μαζί μᾶς λένε καθαρά ὅτι οι συντηρητικές τάξεις στῆν Ἑλλάδα δέν εἰναι αὐθύπαρκτες - ἄν ὑπῆρξαν ποτέί.. - ἀλλά ξε-

νοσυντήρητες καί ὅτι σταύς αἱματηραύς
ἀγῶνες πού ἔλαόαν χώρα δέν μᾶς ἐνίκησαν αὐτές, ἀλλά οἱ ξένοι. Δέν ὑπάρχει,
κατά συνέπεια, ὁμαλή ἀναπαραγωγή τοῦ
συστήματος στῆ συνείδηση τῶν μαζῶν
τοῦ ’Έθνους καί γίνεται προσφυγῆ στῆ

ΣΕΡΑΦΕΙΛΛ ΜΑΞΙΜΟΥ

ταποκριτῶν μέ ὅλα τά νόμιμα δικαιώματα, ὡς πρός τῆν διαμονή. Παρουσιάζομαι ὡς ἀνταποκριτῆς τοῦ «ΟΙΚ. ΤΑΧΥAPOMOY» καί τῆς «N. OIKONOMIΑΣ» τοῦ Ἀγγελόπουλου. Στῆν πραγματικότητα ὅμως οὔτε αὐτά τά ἔντυπα ἔχω.
Μετά τήν ἀπόκλιση πρός τῆ Δυτικῆ Γερμανία καί τόν θόρυόσ πού ἔκανε ὁ Μανιαδάκης στῆ Βουλῆ γύρω μου ἐξ ἀφαρμῆς τῆς ἐργασίας μου περί Μάρξ πού κα-

τεχώρησε στό Ἀρχεῖο ὁ καθ. Καλλιτσαυνάκης ἡ συνεργασιά μας ἔχει χαλαρωθεῖ.
Ἡ Ν. Οἰκοναμία πάλι, μετά τήν ἴδρυση
ὑπό ταῦ Ἀγγελαπούλου τῆς Ἑταιρίας
Προγραμματισμαῦ ἔχει θέσει νέες ἐπιδιώξεις - σοσιαλιστικές - στίς ὁποῖες δέν
ἐναρμονίζαμαι, φαίνεται. Μένουμε συνεπῶς κατ’ οὐσίαν μέ τῆν ἐργασία τῆς γυναίκας μου ὡς μοναδικῆς πηγῆς εἰσοδήματος. Δέν θέλω νά ἐξιστορῆσω τά τῆς
τραγωδίας μας, ὅτι πουλῆσαμε τό σπίτι,
ὅτι χρεωθήκαμε, ὅτι φθάσαμε μέχρι
ἐπαιτείας. Τέλος πάντων.

61'0. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀπό τῆν πλευρά
αὐτή ἕνα ἀστυνομικό κράτος.
Τό τρίτα χαρακτηριστικό γεγονός εἶναι
ἡ ἐνσωμάτωσή της στόν δυτικό γερμανικό χῶρο ὡς χῶρο ἀμερικανικό. Τό τελευταῖα 0616 ἔχει ὡς ἐπακόλοθο νά συγκεντρώνανται γύρω ἀπό τήν ἐξουσία

Ἀπό 16 E1590 μέρος, στεροῦμαι ἰθαγένειας καί δέν”εχω ὑπηκσότητα. Γι’ αὐτό
καί ἡ πρότασή σας νά ἔρθω στῆν Πράγα
ἤ τῆν Βουδαπέστη πρός συζῆτηση μέ θέτει ἐμπρός σέ δυσκολίες. Μπαρῶ 65’6010
νά πάρω ἕνα 01060117910 αὐστριακῆς
προστασίας πού δίνουν 0’ αὐτές τίς
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περιπτώσεις, ὅμως δέν ξέρω ἄν θά μοῦ
τό ἐπικύρωναν γιά τῆν Πράγα ἤ γιά τῆ
Βουδαπέστη. Θά τό ἰδοῦμε. Ἡ στέρηση

Γράμμα πρός τήν K.E. τοῦ KWKE

τῆς ἰθαγένειας εἶναι καί στέρηση τοῦ δικαιώματος συντάξεως. Τῆν ὁποία τό Ταμεῖο Ἀσφαλίσεως ,Συντακτῶν Ἀθηνῶν
μοῦ τῆν ἀνεγνώρισε, τῆν ἀπηγόρευσε
ὅμως δι’ ἐγγράφου της πρός τό Ταμεῖον
ἡ κυόέρνηση Καραμανλῆ.
Παρ’ ὅλες ὅμως αὐτές τίς ἀθλιότητες

καί μέσα ἀπ’ αὐτές κατορθώσαμε νά κάνουμε κάτι, ὅσα αὐτό 7710v δυνατό. Ἕνα
ὅιὸλίοστά γερμανικά ἀπό μέρουςμαυ,
Griechenland und die U. S. A. (3), 7106 εἰ-

ναι μιά παρουσίαση τοῦ ἐλληνικοῦ προὅλῆματος σέ ὁρισμένες πλευρές, μιά ἐργασία στό Ἀρχεῖο τοῦ Καλλιτσσυνάκη
(σέ δύο μέρη) γιά τίς νομισματικές θεωρίες, μιά ἄλλη στό ἴδιο τό Ἀρχεῖο γιά
τό Σαόιετικό Ἐγχειρίδιο Πολιτικῆς Οἰκονομίας καί τώρα τελευταῖα γιά τόν
Μάρξ. Τῆς Πηνελόπης πάλι τῆς ἔόγαλαν
τήν «ΚΟΥΛΟΥΡΗ», πού κυκλοφὸρησε
πρό ἐτῶν ἐδῶ καί προκάλεσε ὡς παιδικό
ὅιὸλίο ἐνδιαφέροντα διεθνῆ σχόλια (τά
ἔχουμε). Στό ὅιόλίο 0616 (660 ἐκδόσεις
ἤδη) εἶναι παιδιάστικα δοσμένη ὅλη 77
Ἑλλάδα, τό τοπίο της, τόν κόσμο της, τίς
αυνήθειες, τίς παραδόσεις, τά καλαμα-

ράκια καί τά ντολμαδάκια, ἀλλά καί Θεμιστοκλῆδες καί Καραῐσκάκηδες. Νομίζω ὅτι θά ἄξιζε νά ἐκδοθεῖ στίςΛαϊκές

Δημοκρατίες, στῆ Ρωσία καί στῆν Κίνα
ὡς ἕνα κατ’ ἐξαχήν χαρακτηριστικό 61ὄλία γιά τῆν Ἐλλάδα, καί γιά τά παιδιά.
”Αλλωστε γιά τά δικά μας τά ἑλληνάκια
ἐγράφη πρό ἐτῶν στῆν Πράγα. Ἀλλά...
καί τά λοιπά.
Τό ὅλα θέμα τό δικό μου χωρίζεται σέ
δύο, ἔχει δυό ὄψεις. Ἡ πρώτη ἀφορᾶ
κατά κύριον λόγο ἐσᾶς. Καί ἡ δεύτερη
τόν ὑποφαινόμενο. Προῦπόθεση ὅασικῆ
καί τῆς μιᾶς καί τῆς ἄλλης εἶναι νά ἀπακατασταθοῦν μεταξύ μας σχέσεις συντροφικές, πού ὑποθέτουν ταυτότητά
ἀντιλήψεων καί ἰσοτιμία ὑποχρεώσεων
καί δικαιωμάτων. A616 θά πρέπει νά
συνεπάγεται μιάν ἀνεπιφύλακτη καί
ἄνευ ὁρίων ἀμοι6αία ἐμπιστοσύνη.
Ἡ δεύτερη ὄψη, πού ἀφορᾶ τόν ὑπαφαινόμενο, ἔχει σχέση μέ τήν προσωπικῆ
μου τακτοποίηση, ὑπό ἔποψη ἐργασίας
καί εἰσοδῆματος.
Θά τά συζητῆσουμε ὅμως ὅλα αὐτά
λεπτομερῶς, ὅταν θά συναντηθοῦμε. Λυποῦμαι γιατί στό γράμμα σου μέ κατατάσσεις στῆν κατηγορία τῶν συνοδοιπόρων. Τόν ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ μπορεῖτε νά τόν
ταχυδρομεῖτε στῆ διεύθυνσῆ μου, καθώς
καί ὅ,τι ἄλλο ἐνδιαφέρον ἔχετε.
Σᾶς χαιρετῶ καί περιμένω
(l) Σ. Ἐπ. Ἐννοεῖ τό Νίκα Ζαχαριάδη.
(2) Σ, Ἐπ. Ἐννοεῖ τό γράμμα τῆς 20. 9. 50, «Πρός Τό
ΠΠΓρ ταῦ K...,KE» 7106 πρωτοδημασιεύεται 016
ἀφιέρωμα αὐτό.
(3) Σ. ’.Επ Πρόκειται γιά τό τελευταῖα αὐτοτελές
ἔργα του, πού ἐκδόθηκε στῆ Βιέννη τό 1952.
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Πρός τήν K.E. 106 Κ.Κ.Ε.
Ἀγαπητοί Σύντραφοι

Εἶναι τώρα μῆνες ἀρκεταί πού πῆρα
ἕνα γράμμα ἀπό τόν σ. Πέτρα ἀναφαρικά πρός τό τί σκέψεις ἔχω γιά τήν ἑλλ.
κατάσταση, τί κάνω καί ἄν ἐπιθυμοῦσα
νά συναντηθοῦμε στῆν Πράγα -ἥ στῆ
Βουδαπέστη καί νά συζητῆσουμε γιά τό
τί ήμπορεῖ νά γίνει ὥστε νά ἀξιοποι-

ἀδύνατα σημεῖα ταυ καί τό πιό ἰσχυρό
μας ὅπλα.
Ποιές εἶναι αἱ ἐπιδιώξεις μας στήν
Ελλάδα 06177 177 στιγμή,- Πσιαί εἰναι αἱ
ἄμεσαι καί ἀντικειμενικοί σκοπαί μας,·
Αν πάρουμε τῆν Ε.Δ.Α ὡς ἕνα ὑποκατάστατα εἴμαστε ἤδη 77 διάδοχη κατάσταση. Καί ἕνας καλός συντονισμός πο-

λύμορφων καί ἐχθρικῶν 77 δυσαρεστημέ-

ηθοῦνε ὅλες οἱ δυνάμεις πρός τούς σκα-

νων στοιχείων θά ῆμποροῦσε νά μᾶς

πούς τοῦ ἀγώνα. Ἀπῆντησα ἀμέσως καί
μέ τόν ἴδιον δρόμο. Εἶναι ὅμως τώρα
τέσσερις μῆνες πού διεκόπη ὅλη αὐτῆ 77
ἐπαφῆ καί δέν ὑπάρχει συνέχεια. Διερωτῶμαι τί νά συμὸαίνει. Ἐπειδῆ ὅμως 77
πρωτοὸουλία ἤτανε δικῆ σας περιμένω
τά παρακάτω. Ὑποτίθεται ὅτι τό γράμμα
τοῦ Πέτρου δέν ἤτανε «ἰδιωτικῆ πρωτο6017110» ἀλλά ἀπόφαση δικῆ σας. Γ1’
0616 καί ἀπευθύνομαι τώρα ἀπ’ εὐθείας
πρός τῆν K. E. κατά συνέχειαν.
Φαντάζομαι ὅτι τῆν ἀπάντησή μου τῆν
πήρατε καί ὅτι δέν εἶναι τό περιεχόμενό
της ἡ ἀφορμή τῆς σιωπῆς. Καί ἄν ὑποτεθεῖ ἀκόμα ὅτι 77 ἀπάντησῆ μου αὐτῆ δέν
ἤτανε ὅπως θά τήν ἐπιθυμούσατε, παραμένεί ὡοτόσα γεγονός ὅτι μέ μεγάλην εὐχαρίοτηση καί μέ ἀληθινή ψυχική ἀνακούφιση δέχθηκα τό γράμμα τοῦ Πέτρου
”Εσπευσα δέ νά ἀπαντήσω ὅτι εἰμαι

καταστήσει, μέ τῆν νομιμότητα πού
ὑπάρχει, συνασπισμό πλειοψηφίας. Ἔχει
ὑπ’ ὄψιν της 77 K.E. Eva τέτοιο ἐνδεχόμενα καί τό πραετοιμάζει 77 16 ἀποκλείει
ῶς ἀπίθανον 77 ἀνέφικτον, Πρσὸλέπετε
δηλαδή σέ περίπτωση ἑνός συνασπισμοῦ
τῆς Ε.Δ.Α. μέ πανταειδεῖς ἀντιπαλιτευτικές δυνάμεις, πραόλέπετε μιά νίκη στίς
ἐκλογές καί τά ἐπακόλουθά της,-

πρόθυμος στό νά συναντηθοῦμε ὅπου

νομίζετε καί νά συζητῆσσυμε.
Στῆν ἀπάντησή μου ἐκείνη ἔδωσα ἕνα
μικρό διάγραμμα τῆς κατάστασῆς μας
ὅπως παρουσιάζεται στά μάτια μου, καί
σημείωσα τρία τινά· α) τῆν παράνσμη
νομιμότητα μέσα στῆν ὁποία 6ρίσκεται 77
Ἑλλάδα (προόάδισμα ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, νόμοι ἀντισυνταγματικαί, κράτος
ἀστυνομικό), 6) 177v ἀμερικανοδουλεία
καί γ) τῆν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στόν
γερμανικά χῶρο, Τό τελευταῖα αὐτό τό
εἶχα προσημειώσει πρίν ἀπό ἀρκετά
χρόνια στόν μακαρίτη τόν Μιλτιάδη
κατά μία συνάντησῆ μας ἐδῶ 0177 Βιέννη.
Ἀπό τότε ὥς τά σήμερα ἔγινε κατάσταση
καί ἔτσι ἔχουμε σήμερα μπραστά μας μιά
Ἐλλάδα πού ἐνῶ πολέμησε ὅσα λίγοι ἄλλοι λαοί στῆν Εὐρώπη ἐπάνω τόν φασισμό τοῦ Χίτλερ, νά 6ρίσκεται σῆμερα’
κάτω ἀπό τό πέλμα μιᾶς μιλιταριστικῆς
Γερμανίας.
”Av ἀρχίσαυμε ἀπό τό σημεῖα αὐτό θᾶλεγε κανείς ὅτι καμιά χώρα στῆν Εὐρώπη δέν ἔχει ἕνα τόσον μεγάλα,θη-.
γερμανικῶν
σαυρό
ἀντιχιτλερικῶν
παραδόσεων πού νά μπορεῖ νά τόν ἀξιοποιῆσει τώρα κατά τῆς Γερμανίας τοῦ
Ἀντενάουερ, ὅσα 77 Ἑλλάδα. Θά μποροῦσε μάλιστα νᾶλεγε κανείς ὅτι 77 γερμανοδουλεία τοῦ ἐπίσημου κράτους τῶν
Ἀθηνῶν πού γίνεται μέ ἀμερικανική
συγκατάθεση καί ὑπσόοήθηση ἀποτελεῖ
γιά τό καθεστώς τῶν Ἀθηνῶν τό 7116

Αὐτό τό ἐρώτημα καί μόνον θέτει ἐμπρός μας τό ὅλα ζήτημα τῶν ταξικῶν καί
πολιτικῶν ἀγώνων στῆν Ἐλλάδα κατά
τῆν παρούσα φάση μέσα στίς δεδομένες
ἐσωτερικές καί ἐξωτερικές συνθῆκες. Οἱ
ἀποστάσεις πού χωρίζουν σήμερα στῆν
Ἑλλάδα τά καθημερινά πολιτικά αἰτῆματα ἀπό τό αἴτημα τῆς ἐξουσίας καί αἱ
πιθανότητες πού ὑπάρχουν νά τά συνδέοαυν ὅλα αὐτά σέ ἕνα ἑνιαῖα ὅλον εἶναι
τόσο μεγάλες ὥστε μπορεῖ νά δημιουργηθεῖ σύγχυση καί μεγάλη μάλιστα. Οἱ
μάζες τοῦ ”Εθνους στέκουνται πολύ πέρα

ἀπό ὅ,τι τό ἐπίσημα κράτος προστάξει
καί ἀπό ὅ,τι 77 νομιμότητα παρέχει ὡς
κάτι τό δυνατό. Σέ μιά χώρα ὅπου
ὕστερα ἀπό 8 ἐτῶν ἐμφυλίους πολέμους
16 ἐπαναστατικό κόμμα συγκεντρώνει 16
25% τῶν ψήφων δέν εἰναι καθόλου φαντασίωση νά ὑποθέσει κανεις 77 νά προὄλέψει ὅτι μέ μία ἀνασύνταξη καί διεύρυνση τῶν πλαισίων αὐτό 16 25% μπορεῖ
νά γίνει 40 77 καί 715910061590 Πῶς τήν

ἀντιμετωπίζετε μιά τέτοια περίπτωση,
"Av πάρουμε τό τωρινό διεθνές κλίμα
ὅπως πάει νά διαμαρφωθεῖ στῆ 661077 τῆς
συνυπάρξεως, τό αἴτημα τῆς ἐξουσίας
πάει σέ δεύτερη μοίρα ἀπό τήν πλευρά
τῶν ἀμέσων ἐπιδιώξεων καί ἔρχονται
πρῶτα τά αἰτήματα τῆς συνταγματικῆς
νομιμότητας,τῆς ἀμερικανοδουλείας καί
τῆς γερμανοκρατίας πού μποροῦν νά
διατυπωθοῦν - αὐτά τά δύο τελευταῖα μέσα σέ μιά πολιτική ἀπύραυλης οὐδέτερης ζώνης,σύμφωνα καί μέ τίς προτάσεις
πού γίνανε ἄλλωστε ἀπό τό Βουκουρέστι
καί τῆ Σόφια. ’Όμως ἐπειδή οἱ συσχετισμοί τῶν δυνάμεων ταξικά παρμένοι δίνουνε ἄλλες δυνατότητες ήμπορεῖ 77 ἴδια
αὐτή πολιτική.’ Γιά τῆ συνταγματική voμιμότητα (Μέσα ἐκεῖ περικλείεται τό αἴ-

τημα γιά τῆ ναμιμοποίηση τοῦ Κ.Κ.Ε.)
καί γιά τῆν οὐδετεραποίηση νά φέρει στό
προσκήνιο δυνάμεις τέτοιας σύνθεσης

καί τέτοιας ἀνομοιογένειας ὥστε νά μᾶς
φέρει καί πάλι μπραστά στῆν ἐξουσία.
Αὐτό σημαίνει ὅτι ἀπαιτεῖται πολύς
κόπος καί χρειάζεται μεγάλη ἐπιμονῆ
καί μεγάλη προσπάθεια στό νά ἀποσαφηνιστοῦνε οἱ ἐπιδιώξεις μας τόσον ὅσον
ἀφορᾱ τό στρατηγικό ὅσο καί ὅ,τι ἀφορᾶ
τό τακτικό μέρος τους.
Αἴτημα πολιτικῆς ἐξουσίας γιά τό
Κ.Κ.Ε. δέν ὑπάρχει, οὔτε ἔχει τεθεῖ οὔτε
καί στίς ἀποφάσεις σας διαφαίνεται. Ἡ
Ἐλλάδα εἶναι ἕνα ἀντεπανάστατικό
κράτος μέ τήν προσθήκη ὅτι τελεῖ ὑπό
ξενακρατία καί τό ἐσωτερικό του καθεστώς εἶναι ἀπόρρσια ξένων ἐπεμόάσεων
ἀπό τό ἕνα μέρος καί ἔρεισμα γιά τίς ξένες αὐτές E7157166051; ἀπό τό ἕτερον μέρος. A616 06 πεῖ· ὅτι 77 ἐσωτερικῆ συντα-

γματική ἀνομία εἶναι πραϊόν ἰμπεριαλιστικῆς κατίσχυσης καί 690; καί προϋπό05077 ξενοδουλείας. Μέσα στό αἴτημα νά

ἀποδαθσῦνε 016v έλλ. λαό τά πραγματικά του κυριαρχικά δικαιώματα περικλείεται καί 16 αἴτημα νά ἀνακτήσει 77
Ελλάδα τήν ἀνεξαρτησία τη.ς Εἶναι δεμένα αὐτά. Καί ἐπί μακρό χρονικό διάστημα αἱ ταξικαί ἀγῶνες στῆν Ἑλλάδα
θά ἐπενδύονται ἀκόμα τῆ μορφή ἀγώνων
γιά αὐτοκυριαρχία καί ἀνεξαρτησία
ἐθνική.
’Όπως εἶναι σήμερα οἱ συσχετισμοί
τῶν δυνάμεων στῆν Ἐλλάδα τόσα ἀπό
ἐσωτερικῆ ὅσο καί ἀπό ἐξωτερικῆ
πλευρά τό Κ.Κ.Ε. ἀποτελεῖ τῆ μόνη δύναμη πού ἐγγυᾶται πολιτική αὐτοκυριαρχία καί ἐθνική ἀνεξαρτησία. "01.0 16
δεξιά στοιχεῖα πρακτορεύουν ξένα συμφέροντα. Ἀπ’ ἐδῶ, ἀπό μιά τέτοια διαπίστωση πηγάζουνε ἄμεσα αἰτήματα πού
περιέχουνε καί ἄμεσες καί γενικότερες
λύσεις. Θά ἔλεγε κανείς πώς περνᾱμε
σήμερα στῆν Ἐλλάδα μιά τέτοια ἱστορική καμπή ὅπου 77 ἀπαίτηση γιά τήν αὐτοκυριαρχία (συνταγματική νομιμότητα)

προσδιορίζει τῆ φυση τοῦ γενικότερου
αἰτῆματσς, 16 ὁποῖα εἰναι v6 φύγει ἡ ἐξουσία ἀπό τήν ξενόδσυλη δεξιά καί νά
ἀποκατασταθεῖ μιά ἐθνική πολιτική ῆγεσία ἀπό δυνάμεις πού προτάσσουνε τό
ἐθνικό στό ξένα συμφέρον. Δέν νομίζω

ὅτι τό Κ.Κ.Ε. εἰναι ἔξω ἀπό 06177 177v
πορεία, ἀλλά ἐκεῖνο πού σημειώνω εἰναι
ὅτι ὅλες -οἱ ἀποφάσεις σας καί οἱ διακη-

ρύξεις εἶναι συγκεχυμένες καί ἀπροσδιόριστες. Σ Eva τελευταῖα ἄρθρα στό Νέο

Κόσμο γιά τῆν οἰκονομική ἑλληνικῆ
κατάσταση διατυπώνεται ξαφνικά τό αἴτημα τῆς ἐπιθολῆς τελωνειακῶν δασμῶν
γιά 177v προστασία τῆς ὅιαμηχανίας. Θά
ῆμποροῦσε νά πεῖ κανείς ὅτι ἕνα τέτοια
αἴτημα πού ἐμφανίζεται ἐδῶ γιά νά διαχωρίσει τά ἐθνικά ἀστικά στοιχεῖα ἀπό
τήν ὀλιγαρχία τήν ξενόδσυλη ἡ ὁποία
ἔγινε «ὑπερεθνικῆ» καί ζητεῖ νά ἐνταχθεῖ
στό χῶρα τῆς «Καινῆς Ἀγορᾶς», ὅτι Eva
τέτοια αἴτημα εἰναι σφαλερό ἐπειδή ἀπό
τούς τελωνειακούς δασμούς δέν πρόκειται νά ἐπωφεληθαῦνε τά ἀντιξενικά κα·-

πιταλιστικά στοιχεῖα, τά ξενόφοὸα.
Ἀλλά τά ξενόφιλα. Γενικά δέ ἀπολείπει
Eva πρόγραμμα οἰκονομικῶν ἀπαιτῆσεων τοῦ Κ.Κ.Ε κατά τήν τωρινή περί060.

δικτατορίας, Γι’ αὐτῆ τήν περίπτωση καί
προετοιμάζεται ὁ κωμικός αὐτός ἥρωας
πού ἀκούει στό ὄνομα Γρίὸας.
Ἐρχόμαστε τώρα 0’ Eva ἄλλο σημεῖα
πού ἀφορᾶ ἐξωτερικούς συσχετισμούς

"0710); 77 71016010077 77 ἑλληνική ἔχει
μιά ἰδιοτυπία παύ ἔγκειται στό ὅτι αἱ
ἐπαναστατικές δυνάμεις ἔχουνε διπλῆ
ἔκφρασῆ, ἐπειδή ἔχουνε διπλῆ ὑπόσταση.
Καί πρέπει τά ἴδια πράγματα καί τά ἴδια
αἰτήματά τους νά τά λένε κατά δύο διαφορετικούς τρόπους· ἕνα μέ·τῆν ἰδιότητα
τοῦ Κ.Κ.Ε. καί Eva μέ τῆ νόμιμη ἰδιότητα τῆς Ε.Δ,Α. Αὐτό σημαίνει ὅτι πρέπει ἀναγκαστικά νά ἀπσφεύγεται 77 ταυταλογία καί νά 695051~ 16 017v6511716 σημεῖα τό ὁποῖα νά μῆν ἐμφανίζει τήν
Ε.Δ,Α. ὅτι εἶναι φερέφωνο τοῦ Κ.Κ.Ε.
καί v6 μήν ἐμφανίζει 16 Κ K. E. ὅτι τελεῖ

καί ἀποκρυσταλλώσεις δυνάμεων στόν

ἑλληνικό χῶρα. A716 ῆπειρωτικῆ πλευρά
77 Ἑλλάδα εἰναι σήμερα στό ἔλεος τῶν
ἐπαναστατικῶν δυνάμεων. T6 γεωγραφικό στρατηγικό μέρος εἰναι ἐδῶ ὑπέρ
ἡμῶν, ἄν λάθει κανείς ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἡ
ἀντιδραστικῆ Ἑλλάδα δέν συνορεύει μέ
Ἀλὸανία καί Βουλγαρία ἀλλά μέ Σ.
”Ενωση καί Κίνα. Ἀπό θαλάσσια ὅμως
πλευρά τό ζήτημα εἶναι διαφορετικά.
Ἐκεῖ κυριαρχοῦν οἱ ἀντιδραστικές δυνάμεις καί αὐτονῶν τῶν δυνάμεων πού
κυριαρχοῦν στίς θάλασσες συνέπεια εἶναι τά ὅσα ἐζήσαμε κατά τήν τελευταία
ὑπό τήν προστασία τῆς Ε..Δ A. Ἡ Ε.Δ. Α
δεκαετηρίδα. Μέ τῆ διαφορά ὅτι ὁ θαδέν εἰναι ἡ νόμιμη ἔκφρασῆ τοῦ Καμμου- λάσσιος περίγυρος ὁ ἑλληνικός, ναί μέν
νιστικοῦ Κόμματος ἀλλά 77 ἀναγκαστικῆ κυριαρχεῖται ἀπό τούς ἰμπεριαλιστές,
συνέπεια τῆς ῆττας καί 16 προιόν μιᾶς περιὸάλλεται ὅμως ἀπό Eva περίζωμα
ἰδιότυπης κατάστασης. Οἱ μέν δυνάμεις ἀποικιακῶν λαῶν πού ἔχουνε λάθει συντης πρός τά κάτω εἰναι δικές μας, 77 ἐπιείδηση τῆς θέσεώς τους καί ἀποδιώκουνε
φάνεια ὅμως καί ἡ νόμιμη ἔκφρασῆ της τόν ἰμπεριαλιστικό παράγοντα, ἀλλοῦ
εἶναι ποικίλη. Περικλείει μέσα της σται- πολύ ἀλλαῦ λίγο, κατά τρόπο πού 77
χεῖα ἀφοσιωμένα στόν ἀγώνα καί στοι- γύρω ἀπό τῆν Μεσόγειο ἀφρικανικῆ καί
χεῖα καιροσκοπικά, τυχοδιωκτικά 77 καί Ἐγγύς Ἀνατολῆς ζώνη νά ἔχει γίνει μιά
ἐχθρικά. Τό μάτι τοῦ ἐχθροῦ εἰναι πάντα -- πυρίκαυστη ζώνη, 77 ὁποία ἐξασθενεῖ τόν
μέσα στῆν Ε.Δ.Α. καί καταπτεύει. FL’ παράγοντα θάλασσα. Θέτει μάλιστα ἀπό
0616 0177v ἀπάντησῆ μου πρός τόν Πέτρα
τά πράγματα ἕνα αἴτημα ἐξαιρετικῆς σηεἶπα ὅτι τό Κ.Κ.Ε. πρέπει νά διατηρήσει μασίας γιά μᾶς, τό αἴτημά· Ἡ Μεσόγειας
τήν αὐτοτέλειά του ὁτιδήποτε κι ἄν συμ0106; μεσόγειους λαούς. ἵΗρθε δηλαδή 77
651'. Καί γι’ αὐτό δέν μαῦ πολυάρεσε στιγμή νά συνασπισθαῦμε ὅλαι αἱ γύρω
αὐτῆ ἡ θεωρητική πραγραμματικῆ πραἀπό τῆ Μεσόγειο λαοί, 690617101’ — ἀφρι5101710010 177; Ε.Δ.Α γιά 16 Συνέδριό κανικοί - εὐρωπαϊκοί, 0’ Eva κοινό
μπλόκ γύρω ἀπό μιά κοινῆ ἀπαίτηση νά
177;. Ἡ Ε.Δ Α. 0177v οὐσία εἶναι μιά νόφύγουν οἱ ξένοι ἀπό τῆ Μεσόγειο. Αὐτό
μιμη δυνατότητα, Eva; συνασπισμός δυνάμεων πού δέν μπορεῖ ποτέ νά ἀνακη- 16 αἴτημα εἰναι ἀντικειμενικό καί, θά
ρυχθεῖ σέ κόμμα ἀρχῶν. Κόμμα ἀρχῶν ἤτανε πολύ ἐνδιαφέρον γιά 16 Ἑλληνικό
Eva ὑπάρχει στῆν Ἑλλάδα, τό Κ.Κ.Ε. “Η
Κομ. Κόμμα νά ἔπαιρνε τῆν 7190710606—
Ε.Δ.Α. ῶς ἕνας τέταιος συνασπισμός δυλία μιᾶς μεγάλης ἐθνικοαπελευθερωτικῆς
νάμεων καί ῶς κοινοὸουλευτική ἐπίσημη Συνδιάσκεψης τῶν λαῶν τῆς Μεσογείου,
ἀντιπαλίτευση ήμπορεῖ νά διατυπώσει 77 ὁποία νά φωνάξει γιά πρώτη φορά
καί ἐπιὸάλλεται νά διατυπώσει αἴτημα στῆν Ἰστορία ὅτι 77 ἐποχή πού ὁ Ναποἐξουσίας. Θά ἤτανε δέ καί ἀναγκαῖα νά λέοντας ἐξεστράτευε στῆν Αἴγυπτο καί
γίνει αὐτό με’ τήν ἔννοια ἑνός εὐρύτερου ”οἱ Ἐγγλέζοι καταλαμόάνανε τό Σουέζ,
συνασπισμοῦ δυνάμεων πάνω 0’ Eva μί- γἀφοῦ εἴχανε ἤδη ὅάλει χέρι 016 Ἰόνια,
νιμαυμ ἀπαιτήσεων. Σέ μιά τέτοια περί- ’ὅτι ἡ ἐποχή πού αἱ περίφημες μεγάλες
πτωση τά ἄμεσα πολιτικά αἰτήματα τοῦ ’ ’δυνάμεις τῆς Εὐρώπης στέλνανε 106;
Κ.Κ.Ε., γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς Συνστόλους τους καί τά ἀγῆματά τους στῆν
ταγματικῆς ναμιμότητας, γιά τῆν ἐθνική
Κρήτη καί οἱ Ἰταλοί ὅαυτάγανε τήν Τρίαὐτοκυριαρχία καί τῆν ἀπύραυλη οὐδέπολη και τά Δωδεκάνησα, ἀφοῦ πρίν
τερη ζώνη, μποροῦνε νά διατυπωθοῦνε
ἀπό 06106; οἱ Γάλλοι ὑποδουλώνανε τήν
ὡς γενικά αἰτήματα τῆς Ε.Δ.Α., ὡς τελιΤύνιδα, 16 Ἀλγέριο καί 16 Μαρόκο, ὅτι
κές ἐπιδιώξεις της, καί νά ἀποτελέσει
ἡ ἐποχή 06177 πέρ-ασε 691011716 Καί ὅτι 77
0616 Eva συμόόλαια τό ὁποῖα νά συνθάλασσα αὐτῆ εἰναι δικός τους χῶρος.
υπσγράψουν καί ἄλλες ἀντιπολιτευτικές
Θαρρῶ ὅτι 16 Κυπριακό μᾶς συνδέει
ὁμάδες 77 πρόσωπα. Φαντάζεται ὅμως 77
ἀπευθειάς μέ τούς λαούς αὐτούς, καί ὅτι
K.E. ὅτι θά ήτανε δυνατή μιά νόμιμη καἡ πρωτοόσυλία τοῦ Κ.Κ.Ε. μπορεῖ ἀπό
τίσχυση τῶν συνασπισμένων αὐτῶν δυκοινοῦ μέ τά ἄλλα κόμματα τῶν Μεσανάμεων τῆς ἀντιπολίτευσης χωρίς ἀντίγειακῶν χωρῶν νά 6951~ μιά 0910716517δραση ἀποφασιστική τῆς ἐλληνικῆς Δετική ἐπιὸεόαίωση.
ξιᾶς, τῶν Ἀμερικανῶν καί τοῦ NATO
γενικά, Ἐγώ ὑποθέτω ὅτι Eva τέτοια ἐνδεχόμενα πρίν ἀκόμα πραγματοποιηθεῖ
I) Σ. ”Επ. Ἐννοεῖ τόν Πέτρα Ροῦσο.
θά εἰχε ῶς ἄμεση ἀπάντηση τήν ἐπιόολῆ
2) Σ. Ἐπ. Ἐννοεῖ 16 Μιλτιάδη Πορφυραγένη.
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Σ. MAEIMOY:
1848 - 1928.
M70 συνοπτικῆ ἀνασκόπηση στῆν ὅλη πσλιτικῆ διαπάλη, στούς
πολιτικοκοινωνικούς ἀγῶνες πού έχουνε γεμίσει τῆν τῶευταία πενταετῆ μεταπολεμικῆ περίοδος εῖναιπάνταῆκαλύτερη 6άση,τό ἀσφαλέοτερο κριτῆριο γιά νά δῶσει κανείς μιά σωοτῆ ἐκτίμηση στῆ σημερινῆ κυβερνητικὴ κατεύθυνση, στά σημερινόι μέτρα πού ῆ κυ6έρνηση πραγματοποιεῖ κατά τοὺ κομμουνισμοῡ γιά νά ἀποκαταστῆσει τῆν «τάξη» στῆ χῶρα.
Εῖμαστε 0’ Eva τέτοια σημεῖα τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας πού ὁ ἀστικὸς χαρακτῆρας μιᾱς κυ6έρνησης ἐξαρτᾱται ἀπό τά μέτρα πού θά
πάρει κατά τοὺ Κομμαυνιστικοῡ κόμματος.
Τό κριτῆριο τῆς ἀστικῆς γνώμης εῖναι αὑτό. Μ’ αὑτὸ τόν τρόπο
ἀντιμετωπίζει μιά κυ6έρνησῆ της καί εῖναι πρὸθυμη νά τῆν ἀποκηρύξει μόλις ἀντιληφθεῖ πῶς θέλει νά σταθεῖ στὸ ἐπίπεδα μιάς κεφαλαιοκρατικῆς κυ6έρνησης μέ προπολεμικό «φιλῡλευθερισμό». Αὐτὸ
φανερῶνει πῶς έχει πραγματοποιηθεῖ «ντέ φάκτο» ἕνας συνασπισμὸς μεταξύ μοναρχισμοῡ Kai δημοκρατίας κατά τῆς ἐργατικῆς τάξης, καί πῶς ῆ πάλη μεταξύ Βασιλοφρὸνων καί Δημοκρατικῶν
ὑποχωρεῖ καί ὲξαφανίζεται μπροατά στὸν «κομμουνιστικό κίνδυνο».
Βρισκόμαστε στὸν τέταρτα χρόνο τῆς πολιτειακῆς μεταθολῆς. Kai
ἐν τούτοις μέσα στά τέσσερα αὑτά χρόνια [τό ἀστικοδημοκρατικὸ
πολίτευμα, ῶς κατάκτηση πολιτικῶν ἑλευθεριῶν ἀπό τό λαό, δ έ ν
ὑπάρχει. Ὺπάρχει μόνο ῶς παντοκράτορία τοὺ κεφαλαίου,
·μόνο ῶς κεφαλαιοκρατικῆ ὀλιγαρχία.
Ἀπό τά 1924 μέχρι σῆμερα ῆ γενικῆ γραμμῆ εῙναι; πρ ὸς τά
δε ξι ά .

Ἀπὸ τῆν μικροαστικῆ Δημοκρατία τοῦ K. Παπαναστασίου πέσαμε
στῆν φιλώεύθερη μεγαλοαστικῆ, ἀπ’ αὑτῆν στό συντηρητικώτερο
τμῆμα τῆς δημοκρατικῆς μεγαλοκεφαλαιοκρατίας (κυ6έρνηση Μιχαλακοπούλου), ἀπ’ αὑτῆν οτῆ φάρσα τῆς δικτατορίας καί μετά στό
συνασπισμό με’ τῆ μοναρχία πού διατηρεῖται ὠς τά σῆμερα μέ
περιωρισμένη μορφῆ.
Μόνο ῆ ἐτικέτα τῆς Δημοκρατίας ἔχει μείνει. Τῆ δημοκρατικῆ δικαιοσύνη τῆν διευθύνει ἕνας φανατικὸς θασιλικός ὑπουργὸς πού
ἔχει στίς πιό ὑπεύθυνες θέσεις, σάν τῆν εἰσαγγελία τῶν έφετῶν, ἀνθρώπους πού εῖχανε ε’κκαθαρισθεῖ ἀπὸ τόν κλάδο έπί Δημητρακοπούλου, ῶς ἀνίκανοι, πού χρηματίσανε ὑπουργοί τοὺ Γούναρη καί
πού ἔχουνε στενούς δεσμούς μέ τούς μεγαλοθιομῆχανους.
'H ἀνακριτικῆ διαδικασία γίνεται ἀπό ε’φέτες 6ασιλὸφρονες πού
εἴχανε ἐκδόσει ἐντάλματα συλλήψεως καί γιά τὸν ι’δια τόν Βενιζέλο
καί πού δέν σταματοὺνε στό τυπικό μέρος τῆς κατηγορίας προκειμένου νά φυλακίσουνε τούς ἀγωνιστές τού προλεταριάτου.
Τό ὑπουργεῖο τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας τό διευθύνει ἀλλος ἀδιάλ-

λακτος μοναρχικὸς ὑπουργὸς. Τό ὑπουργεῖο τῶν Ἐσωτερικῶν ὀ
ὑπαρχηγὸς τού συντηρητικοῡ κόμματος, πού 6 ἀρχηγὸς του «δέν
δίνει καί τόση σημασία στό πολίτευμα».
”Ετσι, ὅλα τά ὑπουργεῖα πού έχουνε ἄμεση σχέση μέ τόν ἐπαγγελματικό καί πολιτικό ἀγῶνα τῶν ἐργατῶν 6ρίσκονται στά χέρια
τῆς μοναρχίας, τῆν ίδια οτιγμῆ πού ῆ φιλϋίεύθερη δημοκρατικῆ
παράταξη θεωρεῖ γιά σκοτεινὸ σημεῖα τῆς ἱστορίας της τῆν περίοδο
πού πάλαιψε κατά τῆς μοναρχίας καί τού μοναρχικοῦ κόμματος,
έχοντας σέ πολλές περιπτώσεις φανερῆ τῆν ὑποστῆριξη τῶν ἐργατων.
Oi θουλευτές τού Ἔνιαίου Μετῶπου καταδιωχθῆκανε, ἀποκλεισθῆκανε ἀπὸ τῆ Βουλῆ καί μολονὸτι ὁ ἀποκλεισμός αὑτός μετέθαλε

σύντριψη τῆς ἀριστερᾶς ἀπό τό «κόμμα τῆς τάξεως» συνοδεύτηκε
μέ μιά παρόμοια έπίθεση.
'O ἀστικὸς λιμπεραλισμός ῆτανε σοσιαλισμὸς. ὸ ἀστικὸς πολιτισμός ῆτανε σοσιαλισμὸς. ὴ δημοσιονομικῆ ἀστικῆ μεταρρύθμιση
ῆτανε κι αὑτῆ σοσιαλισμὸς. Νά κατασκευάσεις μιά σιδηροδρομικῆ
γραμμῆ ἐκεῖ πού ὑπῆρχε διώρυγα ῆτανε σοσιαλισμός, νά ἀμυνθεῖς
με’ τό ραθδί ε’νάντια 0’ ’έναν πού σέ χτυποῡσε με’ τό ξίφος κι αὑτό
ῆτανε σοσιαλισμὸς...
Τί γίνεται σῆμερα στῆν Ἐλλάδα,” Δέν γίνεται μῆπως κάτι παρόμοιο,- ‘H ἀγροτικῆ μεταρρύθμιση θεωρεῖται σῆμερα κομμουνισμός,
ῆ ἀναλογικῆ κομμουνισμός, ῆ ὲκπαιδευτικῆ μεταρρύθμιση τό ῖδιο.
‘H λέξη ἐξέλιξη 57'v07 κομμουνισμὸς. Εἶναι δέ γνωστό πῶς στὸ τελωιεῖο τοὺ Πειραιᾶ ἔχουνε κατακρατηθεῖ Βιθλία τοὺ Ντάρθιν καί ἀλλα
πού φέρνανε τόν τίτλο «ε’ξῦιξη».
Τό πνεῦμα ὅμως αὑτὸ τῆς άντίδρασης ἔφερε τῆν Αὑτοκρατορία
στῆν Γαλλία, ε’δῶ δέ στῆν Ἐλλάδα εῖναι φανερό πώς ἀπορρέει ἀπό
τῆν γενικῆ γραμμῆ άντίδρασης ε’νάντια σέ κάθε ε’ργατικῆ ἀπαίτηση.
Ἀπό τῆν ἀποψη τῆς Δημοκρατίας τό πνεῦμα αὑτό φανερῶνει ε’πικράτηση μοναρχικῶν ἀντιλῆψεων, γιατί μοναρχισμός δέν εῙναι μόνο
τό πολίτευμα τό μοναρχικό, εῖναι καί σιΙ συναφεῖς μ’ αὑτό άντιλῆψεις γιά τῆν κοινωνία καί τούς κοινωνικούς ἀγῶνες.

Ποῦ θά θαδίσει ῆ κυ6έρνηση μέ τά ἐξαγγελλόμενα μέτρα της ε’νανΤῘΟν μας,· El'val ἀναμφίθολο πῶς θά 6αδίσει στῆ «διάλυση» τοὺ
Κομμαυνιστικοῡ κόμματος. Διάλυση τυπὶικῆ 6έ6αια, γιατί ἕνα κόμμα
πού ι’·κπροσωπεῖ ίδεολογικά ζωντανές ἱστορικές δυνάμεις πού δέν
μποροῦνε νά ἀφαιρεθοὺνε ἀπὸ τῆν παραγωγικῆ μηχανῆ χωρίς νά
οταματῆσει κάθε ζωῆ, Eva τέτοιο κόμμα δέν μπορεῖ νά διαλυθεῖ.
Ἀλλά ῆ διάλυση τοὺ Κομμαυνιστικοῡ κόμματος ἀποδεικνύει ἀπολυταρχικὲς διαθέσεις στό στρατόπεδα τῆς κεφαλαιοκρατίας, μονοπωλιακό χειριομό τῆς κοινοθουλευτικῆς μηχανῆς, άπαλλαγμένης ἀπό
κάθε κομμουνιστικῆ ένὸχληση. Πῶς τώρα θά συμθιθασθεῖ αὑτὸμέ
τό σύνταγμα καί τῆν Δημοκρατία,· Πῶς θά πραγματοποιηθεῖ χωρίς
δικτατορία,· 57'v07 K010 συνέπεια φανερό πῶς ῆ «διάλυση» τοὺ κόμματος εῖναι ταυτόχρονα καί δικτατορία άντιδημοκρατικῆ καί ἀντιλαϊκῆ. Γιατί,· Γιατί ἀφαιροῦνται τά πολιτικά δικαιώματα ἀπό 5060.000 έκλογεῖς πολῖτες Ἕλληνες, πρᾶγμα πού δέν ἐπιτρέπει οὔτε τό
σύνταγμα 0615 Kai ῆ ἀστικοδημοκρατικῆ ἀντίληψη.
Ἠ σημερινῆ κυ6έρνηση εἶναι ἀποφασισμένη νά πραγματοποιῆσει
ὅλα τά μέτρα γιά νά ἀποκαταστῆσει τῆν «κοινωνικῆ τάξη». Τί κι ἀν
αὑτό γίνει παρά τό σύνταγμα καί τό πολίτευμα. Μῆπως τό σημερινό πολίτευμα δέν εῖναι μιὸι μορφῆ πολιτικῆς κυριαρχίας τῆς κεφαλαιοκρατίας. Κατά τί θλάπτουνται τά συμφέροντα τοῡ κεφαλαίου
καί ῆ κυριαρχία του ἀν ἀποκλεισθούνε ἀπό τῆν Βουλῆ oi κομμουνισταί θουλευταί ῆ ἀν τεθεῖ «ἐκτός νόμου» τό Κόμμα,· Βλάπτουνται
μόνο τά συμφέροντα τοὺ ε’ργατικοὺ λαοὺ.
Ἠ πρόσφατη ε’ξέλιξη τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας στῆν Ἐλλάδα ἐπιΘεθαιῶνει καλύτερα ἀπό κάθε ἀλλο θεωρητικό ἐπιχείρημα τό δίδαγμα πού Θγαίνει ἀπὸ τῆν ε’ξέλιξη τῆς Δημοκρατίας 0’ ὅλες τίς σύγχρονες καττιταλιστικές χῶρες. Στῆ σημερινῆ περίοδο τῆς κατάρρευσης τοὺ διεθνοὺς καπιταλισμοὺ, ῆ ἀστικῆ τάξη, πρωταγωνιοτῆς διλλοτε τῆς Δημοκρατίας, περνά στῆν ἀντίδραση καί δίνει τό χέρι της
σέ ὅλες τίς άντιδημοκρατικές δυνάμεις τῆς κοινωνίας ἑνάντια στί(

ὲλευθερίες τοὺ λαοῦ. Πρωταγωνιστῆς καί μοναδικός ὑπερασπιοτῆς
τῆς Δημοκρατίας, ἀνεθαίνει στῆ σκηνῆ τό ἐπαναστατικό προλεταριάτο. Τῆ στιγμῆ πού ῆ κεφαλαιοκρατία πρασπαθεῖ τού κάκου νά
συγκρατῆσει τῆν καταρρέουσα κυριαρχία της μέ φύλακές, μέ ἐξορίες, μέ ἀγχόνες, ῆ Δημοκρατία δέν εἶναι πιά δυνατῆ ῶς Ἀστικῆ Δημοκρατία. Εἶναι δυνατῆ μόνον ῶς Δημοκρατία Σοσιαλιστικῆ. Πρωτεργάτης της ῆ Ἐργατικῆ Τάξη.
Σ. MAE/MOE
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τῆ σύνθεση τοῦ Σῶματος, ὲν τούτοις αὑτὸ συνεχίζει τίς έργασίες
!-

του.
«Ἐλευθερία, ἰσότης, ἀδώφότης». Αὑτό εῖναι τὸ σύμθολο τῆς Δημοκρατίας. Στῆν πράξη ὅμως·
Ἐ λ ε υ Θ ε ρ ί 0 στούς μοναρχικούς νά συνωμοταῡν. Καταδίωξη
στούς κομμουνιοτές, πού εῖναι κατά τῆς μοναρχίας.
Ἰ 0 6 τ η ς δικαιωμάτων στούς κεφαλαιούχους Ἕλληνας καί ξένους. Στέρηση δικαιωμάτων στούς ε’ργάτες.
Ἀ δ ε λ φ ό τ η ς μεταξύ δημοκρατικῶν καί Βασιλικῶν. Πλῆρης
συναδέλφωση κατά τοὺ λαοῦ,

Ἠ καθαρῆ δημοκρατία ἔγινε ἀκάθαρτη. 'O ίδρυτῆς της κατηγορεῖται γιά κομμουνισμὸ. ”Οποιος μιλῆσει γιά τῆν ἀνάγκη νά μεταθληθούνε τά πράγματα εἶναι κομμουνιστῆς, ὅποιος ζητεῖ Βελτίωση
τῆς θέσης του θέλει τῆν ἀναρχία, αι’ δημόσιοι ὑπάλληλοι χαρακτηρίζονται μπολσεθῖκοι καί τά οωματεῖα τῶν «Σοθιέτ».
’Στά 7846, τῆν ἐποχῆ τῆς δεύτερης Γαλλικῆς Δημοκρατίας, ῆ κατα38
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ΑΣΤΙΣΜΟΥ
Τοῦ Λουκᾱ Ἀξελοῡ

Ἠ τάση γιά τήν επιστημονική διερε ῦνησή τοῦ Παρελθόντος μας
ἠταν ἕνα ἀπό τά στοιχεῖα Ποῦ ἀπασχόλησαν ἰδιαίτερο τὸ Σεραφείμ
Μάξιμο ἀπό τά Πρώτα του 6ήματσ στό χῶρο τῆς Πολιτικῆς Πραχτι-

κης.
”Εχοντας παρακολουθήσει ἀμεσα ὅλη τήν πορεία ἰδεολογικοπολιτικῆς διαμόρφωσης τοῦ σοσιαλιστικοῦ μσς κινήματος,,καί ἰδιαί-

τερα τοῦ Κ.Κ.Ε., δεν μπόρεσε νά μήν επισημάνει, ἀπό Πολῦ νωρίς,
τήν ”έλλειψη τῶν ἀναγκαίων λεπτομερειακῶν ἐρευνῶν, γῦρω ἀπό
τά ζητήματα γέννησης καί διαμόρφωσής τοῦ ελληνικοῦ ἀστισμοῦ.
'H συνειδητοποίηση τοῦ ὅτι ἡ ἰστορική ἓρευνα Ιέχει ἀφήσει ἐνα
Πλῆθος ἀπό Προβλήματα ἀλυτα καί ἰδιαίτερα ότι χωλαίνει ἀποφασιστικά εκφραζόμενη «σέ 6αθμό ὑπερθολικό ἀπό ἕνα ἀφόρητα
ῦποκειμενικό πνεῦμανιῑ, τόν όδήγησε σὲ μιά συστηματική προσΠά-

Γ
ἴ

θεια κάλυψης τοῦ κενοῦ αὑτοῦ.

Εἶναι 6έ6αια ότι τήν προσπάθειά του αῦτή τήν ξεκινοῦαε με επί-

=1;

γνωση ὃτι μόνο ὸ δρόμος τῆς συγκεκριμένης ἱστορικῆς ’έρευνας
καί τῆς δημιουργικῆς ἀφομοίωσης καί εφαρμογῆς τοῦ μαρξισμοῦ,

μποροῦσε νά συνεισφέρει οῦσιαστικά οτή σφαιρική θεώρηση τοῦ
Παρελθόντος καί νά δημιουργήσει, ῦστερα ἀπό ἀΠανωτες καί πολῦχρονες Προσπάθειες, τά ἀπαραίτητα ἀξιολογικά κριτήρια με τά

’,

όποῑα ed μποροῦσε τό νεσρό - τότε - εργατικό μσς κίνημα νά
npoouvaro'AIO‘reI σωοτά.Ζ

;

Με 6ἀση αὺτό τό σκεΠτικό, έστρεψε νωρίς τίς προσι-ιάθειές του
στήν ἔρευνα τών τελευταίων αἰώνων τῆς τουρκοκρατίας, αἰώνων
Μιά (”ιιίῗκδυτη, σπάνια ([ωτυγριιηιά (”ιπό τίς ᾳιιλακές Συγγροῖι στίς l9 Μάρτη
Ποῦ κατά τή γνώμη του «ιετοιμάσανε τήν ἐθνική επαναστστική
I924. Διιικριίὀντιιι ὁ Κ. Σκλάῦος καί ι’) r. Μιιναστηριιιίτης.

ἀφῦπνισηυ3, αἰώνων ποῦ ἀν καί «ή μάζα τοῦ ἔθνους δεν εἶχε Πολιτικό 6ίο ἀνεξάρτητο, εἶχεν ὅμως οἰκονομικό 6ἰο όχι ἀξιοκαταφρόνητο», μιά καί δὲν πρέπει νά «διαφεύγει ἀπό τοῦς Περισσότεροῦς

μσς τό οὺσιαστικό γεγονός, ότι Πρίν ἀκόμα ῦψωθεῑ ἡ σημαία τῆς
ἀνεξαρτησίας τό ὲλληνικό στοιχεῖα εἶχε κατακτήσει τήν ὑπεροχή
στό ὲμπόριο καί τίς μεταφορέῑς. σάν στοιχεῖα μέ ἰδιαίτερο εθνικό
χαρακτῆρα, μέ ἰδιαίτερη ἀντότητα, καί κατεῖχε θέσεις δεσΠόζουσες ἀπό τή μιάν ἀκρη τῆς Μεσογείου ὥς τήν ὲτερη, ἀπό τά Βόρεια
τῆς Βαλκανικῆς ὡς τά νότια νησιωτικά της συμΠλεγματα».”

ἀποτελεῖ «σφίγγα» γιά πολλοῦς παλιοῦς καί σῦγχρονους ’έλληνες

μαρξιστες.
Ἀντίθετα, γιά μιά μικρή κατηγορία, αῦτό ἀκρι6ῶς τό στοιχεῖα
ἀποτελεῖ τήν εἰδική Πλευρά για τήν εΠιστημονική ἑρμηνεία τῆς
συγκεκριμένης διαμόρφωσης καί ἀνάπτυξης τοῦ ελληνικοῦ ἀστισμοῦ. ἈΠοτελεῑ ἀκρι6ῶς τό sui generis στοιχεῑο μέσω τῆς ἑρμη-

νείας τοῦ όποίου Θά μΠορέσει ή ελληνικῆ μαρξιστική σκέψη νά
Τήν ἐρευνά του αῦτή, καρΠός τῆς ὁποίας ἠταν τά 6ι6λία «Τό
Ἑλληνικό Ἐμπορικό Ναυτικό κατά τόν XVIII Αἰώνα» Καί «'H Αῦγή
τοῦ Ἑλληνικοῦ Καπιταλισμοῦ - Τουρκοκρατία 1685 — 1789», τή
στήριξε στήν πολῦχρονη συγκριτική ἔρευνα τών Γαλλικῶν Ἐθνικῶν Ἀρχείων, Ποῦ ἀποτελοῦν Evav ἀπὸ τοὺς ἀσφαλεστερους δεῖ-

κτες γιά μιά τέτοια μελέτη, χάρη στό Πλοῦσιο ῦλικό Ποῦ διαθετουν.
'H διείσδυσή του στίς ΘαΘῦτερες λειτουργίες τοῦ ἱστορικοῦ χώρου τῆς ἀνατολικῆς λεκάνης τῆς Μεσογείου, τόν ὸδήγησε στό νά

κατανοήσει σωστά τίς ἰδιορρυθμίες πάνω στίς όποῑες ἀναπτύχθηκε
οἰκονομικά ή νεοελληνική εθνότητα. Καί οἰ «ἰδιορρυθμίες» αῦτές
δἐν ἀποτελοῦν μιά δευτερεῦουσας σημασίας Πλευρά τοῦ θεματος.
ἈΠοτελοῦνε τό συγκεκριμένα-εἰδικό στοιχεῑο Πάνω στό όποῖο κρίνεται ἡ στερεότητα ή όχι ὅλων τών ἑπομένων ἀναλῦσεων γύρω
ἀπό τό χαραχτήρα καί τή λειτουργία τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας
καί τῆς ’ἀρχουσας τάξης της.
Ἠ ἀνάπτυξη τῆς ὲλληνικῆς ἀοτικῆς τάξης σάν εμποροναυτικῆς
(ὲφοΠλιστική, εμπορική, τραπεζιτική) καί ἡ ἐνσωμάτωσή της στό
διεθνή ἀποικιοκρατικό καταμερισμό τῆς ἐργασίας, σάν ἀργανικό κομμάτι τῆς Παγκάσμιας ἀστικῆς τάξης, ἀποτελεσε καί

ἀΠαλλαγεῑ ἀπό τίς ἀφήρημενες γενικολογίεςς γιά τό «κράτος τῆς
ξενοκρατίας καί τῆς υποτελειας», Προσδιορίζοντας επιστημονικά
(διάθαζε ἐπαναστατικό) τά συγκεκριμένα όρισ εξάρτησης τῆς έλληνικῆς μπουρζουαζίας, τό χαραχτήρα της καί τή λειτουργία της
στῆν εσωτερικῆ καί παγκόσμια ἀγορά.
”Ενδεικτική γιά τήν όξυδέρκειά της εἶναι ή ἀπό τό 1919 παρατήρηση τοῦ Σκληροῦ πάνω στό σημαντικό αῦτό ζήτημα. «”Ετσι οἰ νησιώτες καί στόλο μεγάλο, όπλισμενο καί ὲμπειρσπόλεμο εἶχαν καί
μυθώδη πλοῦτη ἀποταμίευσαν καί ’τίς ἐπαναστατικές ἰδεες Ποῦ
’ἀκουαν στά ταξίδια τους μετεψεραν στῆν πατρίδα τους. “ E e ε ω-

ροῦντο οἰ μεγαλείτεροι εφοπλισταί τῆς Εῦρώπη ς (Κουντουριὼται, ”Ορλάνδος κ.τ.λ.) καί μερικοί ἀπ’ αὐτούς εἶχαν Περιουσία εκατομμυρίων φράγκων. ”Οπως Θά δοῦμε Παρακατω, ήτσν τά Πιό ἀστικῶς ὲξελιγμενα στοιχεῖα τῆς Ἐλλάδος καί κατόρθωσαν στήν επανάσταση νά δώσουν τό δικό τους τόνο καί τίς
δικές τους ἰδέες».”
Ε’ίκοσι πέντε χρόνια ἀργότερα ό Σεραφείμ Μάξιμος Βαθαίνοντας
τήν παραπανω Προόληματική ed εἰσχωρήσει στήν ουσία τοῦ Προ6λήματος. «'0 εῦρωπαίκός οἰκονομικός κύκλος ποῦ Περιεὸαλλε
τίς ἀγορές καί Προοτατευότανε ἀΠό τόν κατακτητή, με ἀμεσο
ἀποτέλεσμα τά μεγάλα ἀποικιακά κέρδη, εσπασε μεσα στήν ’ίδια
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του τῆ δραση, έπειδῆ κάθε μιά ἀπό τίς εῦρωπαϊκές δυνάμεις, ζητοῦσε μεγαλύτερη θέση γιά τά δικά της ἐμπορεῦματα, εἰς Θάρος
τῆς ἀλλης. Αῦτό ὅμως δέν μποροῦσε νά τό έπιτῦχη, χωρίς νά προσεταιρισθῆ τό τοΠικό ἐλληνικό έμπορικό κεφάλαιο, χωρίς δηλαδή νά ἐκ-

γράμματα τῶν γάλλων προξένων ΝτυμΠροκά καί ΜΠουῖγ, Ποῦ

χωρήσή

κῆς ὑοτικῆς μσς τόξηςτ

σ’ αῦτό ένα Ποσοστό, ὁλοένα καί Πιό

μεγαλῦτερο, ἀπό τά συναποκομιζόμενα κέρδη.

‘O ρόλος τοῦ ἐλληνικοῦ αὑτοῦ κεφαλαίου, χαράζεται ἀπό Ta Πράγματα σάν ρόλος ένδιάμεσος. Καί τέτοιος Παρέμενε καί μετα τήν ἀνεEa ρτ η σία. ”Ομως ήτανε ἀπό τοῦς ἐνδιάμεσους ἐκείνους ρὸλους, χωρίς τοῦς ἀποίους δέ θά μποροῦσε νά κατανοήθῆ ή ἐμπο-

ρικῆ δράοη Ποῦ ’έγινε ὁχι μόνο στῆν τουρκοκρατοῦμενη ”Ελλάδα,
ἀλλά καί σ’ ὁλόκληρη τῆν Ἀνατολή»7.
«(Μέσα a' αῦτῆ τῆ «γενικῆ λογική τῆς ένταξης», κάτω ἀπό Eva

μόνιμο καθεστώς συγκαλυμμένων ῆ ἀνοιχτῶν συγκροῦσεων, πραγματοποιεῖται καί ή ῦποταγῆ τοῦ ἀναπτυγμένου έμποροναυτικοῦ

ἐλληνικοῦ κεφάλαιου ἀπ’ τό ῦπεραναπτυγμένο 6ιαμηχανικὸ τῆς
δῦσης.

Ἠ έξάρτηση ὅμως αῦτῆ δέν έχει μονόπλευρα τό χαραχτήρα τῆς
ὑποταγῆς, ἀλλά - τ α υ τ όχ ρ o v a — καί τῆς συνάρτησης τῶν

ἀμοι6αίων συμφερόντων.
Γιαῦτό λοιπόν τή λειτουργία τῆς ντόΠιας ἀοτικῆς τάξης μέσα
στό καθόλου πλέγμα τῆς διεθνοῦς ἐξάρτησης, δέ θά πρέπει νά

τήν ἀποδίδουμε στήν «ἐξ ἀρχῆς ἀντιδραστικὸτητά της», ἀλλά
ατήν ὁ ρ γ α ν ι κ ή της ἀδυναμία, ποῦ ὁφείλεται σέ μιά σειρά ἀπὸ
οἰκονομικοκοινωνικά α’ἰτια Ποῦ τήν ὁδηγήσανε σα ῦ τ όν τ όν

συγκεκριμένο τρόπο διαμόρφωσης, ποῦ δέ μπορεῖ
νά λειτουργεῖ παρά σέ στενή σχέση ῦποταγῆς-συνεργασίας μέ τό
ξένο κεφάλαιο, τόσο γιά νά κρατάει τήν συνεχῶς ἀπειλοῦμενη ἐξ·

ουσία της, όσο καί γιά νά μπορεῖ νά έκΠληρώνει τῆ λειτουργία της
καί μέσα στῆν ἐσωτερική «της» ἀγορά καί στόν Παγκόσμιο ἀποι-

κιοκρατικό καταμερισμόῌ
Βρισκόμαστε στα χρόνια Παρακμῆς τῆς Ὀθωμανικῆς αῦτοκρατορίας. Τό Πλῆθος τῶν συσσωρευμένων ἀντιθέσεων στοῦς κόλΠους της, Θασικά ή ἀσταμάτητη ταξικῆ πάλη τῶν κολίγων καί ή
ὁλοένα ἐντονώτερη ἀνάΠτυξη τῆς ἀντίθεσης Ποῦ γεννά·ἡ ἀνάΠτυξη τῶν ὲμπορευματικῶν καπιταλιστικῶν σχέσεων, δημιουργοῦν

Παρακολοῦθησαν τό φαινόμενα ἀΠό τῆ γένεσή του σχεδόν.
Μέσα ἀπὸ τίς σελίδες τῆς ἀλληλογραφίας αῦτῆς ξεΠηδάει γλαφυρή ἡ ὁδυσσειακῆ πάλη τῶν Πρώτων κῦτταρων τῆς ναυτεμπορι«Ἑπειδή οἰ ἐμποροι ἀπό τά Γιάννενα εἶναι Πολῦ ἐπιτήδειοι καί
Πολῦ ἀφοσιωμένοι στό ἐμπόριο, Ποῦ τό ἐπεξέτειναν 0' όλα σχεδόν
τά λιμάνια τῆς Ἰταλίας καί στίς κυριότερες σκάλες τῆς Ἀνατολῆς,
ὅπου ἐχουν έγκαταοτῆσει ἀντιπροσώπους, φοθοῦμαι ότι ἀν ἀρχί-

σουν νάχρησιμοποιοῦν ξένες σημαῖες ea πολλαπλασιααθοῦν Πολῦ
καί ea ῦπερισχῦσουν πάνω οτή δικῆ μας καί ότι ἀν μάς ἀφαιρέσουν τῆ μεταφορά τῶν ἐμπορευμάτων, μπορεῖ νά μάς ἀφαιρέσουν

ἐπίσης καί τό ἐμπόρια, Πράγμα πολῦ σπουδαῖο ὥστε νά ἀξίζη κάθε
Προσοχῆς. (ΝτυμΠροκά, 1 Γενάρη 1734)».'°
Δώδεκα χρόνια ἀργότερα, ὁ διάδοχός του Μπουῑγ ea γράψει
ἀπό τήν ”Αρτα στίς 23 Μάη 1746;
«... Ἀπό τὸτε Ποῦ ἐγινε ὁ Πόλεμος, δέν φόρτωσαν ἐδῶ Παρά δῦο
μονάχα γαλλικά Πλοία, εἶναι δέ τώρα ένας χρόνος καί Περισσότερο
ποῦ δέν φαίνεται κανένα. Ta ἐλληνικό μεσολογγίτικα Πλοία, χάρις

στῆν ἀδεια τῆς Μάλτας, τῆς ὁποίας ἀντίγραφα έοτειλα έγκαίρως
στῆν Ἐκλαμπρότητά σας, Πῆραν ἐξ ὁ λ ο κ λ ῆ ρ ο υ στά χέρια
τους τήν ἀκτοπλοῑα αῦτῆς τῆς σκάλας» “ ', γιά νά συμπληρώσει οτίς
3 Δεκέμ6ρη τῆς ’ίδιας χρονιάςῑ «Τά μεσολογγίτικα πλοῖα

κ υ -

ριαρχο ῦν τώρα ἀπολῦτως στῆν ἀκτοπλοῑα τῆς σκάλας
καί δέν γίνεται Πιά λόγος γιά κ α μ μ ι ἀ ἀλλη σημαία... Μόλις φεῦγει ’ένα ἀπό τά Πλοία αῦτά, φθάνει Eva ἀλλο. Μόνο ”ένα θίαιο φαρμακο θά μπορέσει νά Ta ξερριζωσει ἀπό έδῶ καί ἀΠό τό Μοριά,
ἀλλιῶς ea πολλαπλασιασθοῦν ἀκόμα πιό πολὺ καί ἀφοῦ καταστρέψουν ἐξ ὁλοκλήρου, έδῶ (ἐννοεῖ τά Γιάννενα, Σ.Σ.) καί στῆν ”Αρτα,
τῆν ἀκτοπλοῑα γιά τῆ σημαία μας, θα ζημιώσουν στὸ μέλλον ἀρκετά καί τήν ἀκτοπλοῑα στίς ἀλλες σκάλες, ό Π o υ ἀ σ φ α λ ῶ ς
θά ἐπεκταθοῦν».“ἶ
Ἠ ἀγωνία του γίνεται ὀλο καί πιό ἐντονη. Δυό χρόνια ἀργότερα

ea οτείλει ἀπὸ τήν Πρέθεζα μιά ἀπό τίς ῦστατες ἐκκλήσεις τους
«Ὲσημείωσα σέ Πολλές ἀπό τίς ἐπιστολές μου πρός τήν ἘκλαμΠρότητά σας, τήν μεγάλη ζημιά ποῦ τά μεσολογγίτικα πλοῖα ἐφε-

ραν καί έξακολουθοῡν νά φέρνουν στῆν ἀκτοπλοῑα τῆς ”Αρτας... 'H
στιγμή ἐφθασε ἘκλαμΠρὸτατε. Ἀλλιῶς εἶναι ἀνώφελο... κ.λ.π.».’]

έντονους σπασμοῦς στῆ στρατοκρατικῆ-φεουδαλική κοινωνία τῶν
Οθωμανῶν.
Τήν εῦνοϊκή γι’ αῦτοῦς κατασταση έκμεταλλεῦονται οἰ εὑρωπαῖοι
ἀποικιοκράτες, 6αθαίνοντας καί έμπεδώνοντας τό καθεστώςτῆς
έξάρτησης καί τῶν ἀνίσων ἀνταλλαγῶν. Ἠ διείσδυσή αῦτῆ ὅμως,
γιά νά ἀποκτήσει ὁργανικότητα, Πρέπει νά στηριχτεῖ σέ νέους

«έσωτερικοῦςι» συμμαχουςῑ), έκφραατές τῆς καινοῦργιας τάξης
ποῦ ἀναπτύσσεται, τῆς ἀστικῆς.
'O οτόχος ήταν διπλός; Α’ - Ἐπίλυση τοῦ Ἀνατολικοῦ ζητήματος
στῆ θάση τοῦ διαμελισμοῦ τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καί

Ἠ 6αθῦτερη Προσέγγιση καί μελέτη τῆς ἰδιορρυθμίας αὑτῆς,
Ποῦ καλῦΠτει Evav ἀπό τοῦς τομεῖς δράσης τοῦ έμποροναυτικοῦ

κεφάλαιου (κι όχι φυσικά μόνο στῆν ”Ηπειρο καί Δ. Στερεά, ἀλλά
ὁπωσδήποτε καί στό Μοριά, Θεσσαλονίκη, Καθάλα, Σμῦρνη καί
Ἀρχιπέλαγος), μάς ἀποκαλῦπτει ἀρκετές Πτυχές ἀπό τό «αἴνιγμα»
τῆς γένεσης καί διαμόρφωσης τοῦ ἐλληνικοῦ ἀστισμοῦ.

τῆς ένσώματωσῆς της στήν παγκόσμια ἀποικιοκρατική ἀγορά καί

“Η’έλληνική ἀστική τάξη ἀρχίζει νά μορφοποιεῖται καί νά δρά μέναν τρόπο διαφορετικό ἀπό αῦτὸν ποῦ πραγματοποίησαν οἱ
μπουρζουαζίες τῆς Δῦσης. Κι αὑτό ἀφείλεται, πέρα ἀπό τίς ἀλλες
ἰδιορρυθμίες, στό γεγονός ότι γεννήθηκε καί διαμορφώθηκε κάτω

B' — Συντριθῆ ή ἀποδυνάμωση κάθε αῦτὸνομης έθνικοαστικῆς
Προσπάθειας ποῦ θά ’έθαζε σέ ἀμφισθήτηση τό διακανονισμό αὑτό.

ἀπό ’ένα καθεστώς ἐλλειψης κρατικῆς ῦπόστασης, μιά καί ἡ ὑποταγή τοῦ έλλαδικοῦ γεωγραφικοῦ χώρου στῆν ”Οθωμανικῆ αὑτο-

Πραχτικά αῦτό σήμαινε τόν ἀδιάκοπο ἀγώνα για τή αυντριθή ἤ τόν
έκφυλισμό κάθε, ἀνεξαρτητης έθνικοαστικής τάσης σ· όλη τῆν ἐκταση τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καί ἰδιαίτερα στῆ Βαλκανι-

κρατορία, ἐνέτασσε τήν ὅλη οἰκονομική διάρθρωσῆ του στίς γενικές συντεταγμένες ποῦ ἐπέθαλλε ὁ όθωμανικὸς φεουδαλισμὸς.

κή, ὅπου θασικά ὑπῆρχε μιά ῆδη σχηματισμένη ἐθνική μπουρζουα-

καί ἀνάπτυξης τῶν ἀστικῶν στοιχείων, έστω καί α’ Eva χῶρο ἀσφυχτικά ῦποτελή. ”ΑΠλά καί μόνο καταδείχνει τοῦς ἀργούς καί Βασανιστικοῦς ρυθμοῦς μέσα ἀπό τοῦς ὁποίους πέρασε ἡ ἀνάπτυξη
αῦτῆ, ὅπως καί τίς ἀναγκαιότητες Ποῦ έπιθάλανε τήν ἐκμετάλ-

ζία (έλληνικῆ καί σέρθικη κατα πρῶτο λόγο).
Αῦτό ἀκρι6ῶς τό σημαντικό στοιχεῖα ἐπισημαίνει καί στά δυό 6ι-

Αῦτό φυσικά δέν ἀναιρεῖ τό νομοτέλειακό γεγονός ἐμφάνισης

6λία του ὁ Σεραφείμ Μάξιμος, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ότι δέν φτάνει
πάντοτε σέ μιάν ἀναλυτικὸτερη καί 6αθῦτερη προέκταση τῶν 6α-

λευση κάθε ρῆγματος (διομολογῆσεις, ξένες σημαῑες, διαμετακο-

σικῶν του ἐκτιμήσεων καί συμπερασμάτων.
Τό σπουδαιότερα ὅμως στῆν όλη Προσπάθεια τοῦ Μάξιμου, 6ρί-

κεφάλαιου.

μισμός, Πειρατεία, κ.λπ.) Ποῦ ὁδηγοῦσε στῆν Ιόποια συσσώρευση
σκεται στό ότι τά όποια συμπεράσματα του δέν τά οτηρίζει Πάνω a'
’ένα ἀφηρημένο Πλέγμα ὑποθέσεων, ἀλλά στίς ’ίδιες τίς γραπτές
μαρτυρίες ὡρισμένων ἀπό ἐκείνους ποῦ αἰσθάνθηκαν ἀ μ ε α α τίς

Αῦτό ἀκρι6ῶς εἰναι τό στοιχεῖο ποῦ ὁδηγεῖ τήν ἀστική τάξη σαῦτόν τόν τρόπο ἰδιόρρυθμης-μονόπλευρης ἀνάπτυξής. Αῦτὸς, ὁ οἰκονομικός καί ἱστορικός λόγος, εἶναι ποῦ μέχρι κ a I a ῆ μ ε ρ α τῆ
ι«σπρωχνεχι» να ἀναπτῦσσεται κατά πρῶτο λόγο στό θιομηχανικὸ

συνέπειες Ποῦ ’χε πάνω τους η ἐμφάνιση καί έξάπλωση τοῦ ἐλληνικοῦ ἀστισμοῦ, δυά σχεδόν αἰῶνες πρίν τό ξέσπασμα τοῦ ἐθνικοα-

τομέα τῶν θαλάσσιων μεταφορῶν, κι ὃχι ἡ «κακή» της έπιλογῆ, τό

Πελευθερωτικοῦ ἀγῶνα.
Ἠ ἀγωνία τῶν γάλλων Προξένων τῆς Ἀνατολῆς μπροστά στῆν
έξάπλωση αῦτή εἶναι φανερή. Μέ διεισδυτική ματιά Παρακολου-

«ἀντεθνικό» τοῦ χαραχτήρα της, τό «περιπλανώμενον τοῦ Ἕλληνος», ἡ «ἐξ ἀρχῆς» ἀντιδραστικότητά της, καί ’ἀλλα τέτοια ἰδεαλιστικά κριτήρια Ποῦ ἐνδέχεται ’ίσως νά ἀποτελοῦν στοιχεῖα κρίσης

θοῦν Βῆμα τό θῆμα τῆν ἐντονη καί ζωηρῆ ἀνάμιξη τῶν ἐλλήνων
ἐμπόρων στὸν ἀνταγωνισμό τους μέ τοῦς ”Αγγλους, τήν ίκανὸτητά
τους νά έλίσσονται κάτω ἀπό ἰδιαίτερα ἀντίξοες συνθῆκες καί τήν
έκμετάλλευση ἀπό τῆ μεριά τους κάθε ρωγμῆς καί εῦκαιρίας Ποῦ

τῆς συμπεριφοράς ένός ἀτὸμου όχι ὅμως καί μιάς ταξης.

ea τοῦς έδινε τά περιθώρια γιά να ἀπλώσουν τῆ δράση τους -πιάΠλατιά.
Χαρακτηριστικά γιά τήν τεκμηρίωση τῶν παραπανω εἶναι τά
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Χαρακτηριοτικὸ όλης αῦτῆς τῆς ἰστορίας, εἶναι ότι τὸ ναυτεμπορικὸ ἐλληνικό κεφάλαιο, δρῶντας τελείως ταξικά, μέ μοναδικό
κριτήρια τό κριτήριο τῆς έπιδίωξης τοῦ μέγιστου δυνατοῦ κέρδους, πραγματοποιεῖ τό μεγαλῦτερο μέρος τῆς συσσώρευσης του

ἐξω ἀΠό τόν κυρίως ἐλλαδικο χῶρο (στίς Παροικίες καί ἀλλοῦ).
Λίγο μετά τήν ἀπελευθέρωση, θά εἰσθάλει ὁλοκληρωτικά μέ τῆ

μορφή - κῦρια - τοῦ τραπεζιτικοῦ καί ed έπιθάλει τοῦς «ρυθμοῦςυ
του στό ἰσχνό νεοελληνικὸ κρατίδιο.

μάς ένα γεγονός. Τό πρό6λημα εἶναι γιατί ἀκόμα δέν μπόρεσε συστηματικά νά ἀναπτυχθεῖ ῆ σκέψη εκείνη Ποῦ θά έξετάσει τό φαινόμενο ριζσσπσστικά καί πάντα κάτω ἀπό τή σκοπιά τοῦ προλετα-

Τά ἐλληνικό κεφάλαιο δέν Πραγματοποιεῖ λοιπόν τήν πρωταρχική-του συσσώρευση στηριζόμενο ἀποκλειστικά στῆν καταστροφή
τῆς ἀγροτιας, ἀλλά - ταυτόχρονα - στηριζόμενο, στῆ διεθνῆ
πειρατικὴ-ἀΠοικιοκρατική του δραση, καταληστεῦοντας μαζί μέ
τοῦς μεγάλσυς ἀποικισκράτες τοῦς ἀφρικανοασιατικοῦς λαούς καί
ἀποκομίζσντας Πελώρια κέρδη Ποῦ Πραγματικά δέν ἀντιστοιχοῦν
στῆν ἰσχνή ἐσωτερικῆ-κρστική Πολιτικοστρατιωτικῆ του θάση. 'H
ἰδιόρρυθμη λοιπόν διαμόρφωση εἶναι αῦτῆ Ποῦ Προσδιορίζει τά
ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῆς έλληνικῆς ἀστικῆς τάξης. Εἶναι αῦτή
Ποῦ Προσδιορίζει τήν ἀδυναμία, ἀντιφατικὸτητα καί ἐνδοτικότητά

ριάτου. Αῦτό δμως εἶναι ζήτημα μιάς ἀλλης ἰδιαίτερης συλλογικῆς
ἐρευνας καί ξεφεῦγει πολύ ἀπὸ τοῦς στόχους τῶν σῦντομων αῦ-

των Παρστηρήσεων.

Ἀθήνα, Σεπτέμθρης 76 - Γενάρης 77

Σ.Σ. Τό Θασικό μέρος τῆς μικρῆς αὑτῆς μελέτης πρωτοδημοτης στίς «διεθνεῖς» της σχέσεις. Εἶναι ἐκείνη Ποῦ προσδιορίζει τόν

ἀντεπσνσστστικό συμθιθασμό της μέ τῆ φεουδαρχία, συμθιθασμό
Ποῦ ὁδῆγησε στό μεταπελευθερωτικό ἀστικοτσιφλικάδικο συγκρότημσ ἐξουσίας.
' Στηριγμένοι στίς παρσπάνω παρατηρήσεις, ΘλέΠουμε κσθσρά τίς
«ἰδιαιτερότητες» τοῦ θέμστος, Ποῦ μᾱς ὁδηγοῦν σίγουρα σέ μιά
διαμετρικά ἀντίθετη ἀντίληψη μαῦτή Ποῦ σήμερα ἀκόμα κυριαρχεῑ
στῆ σῦγχρονη νεοελληνική σκέψη, καί Ποῦ έννοεῖ μέ Βάση ἀντιεΠιστημσνικά έπιφανειακά κριτήρια καί στοιχεῖα ἀνάλυσης νά
θεωρεῖ τήν ἰίΞλλάδα σά μιά χώρα τοῦ τρίτου κόσμου, σά μιά χώρα
νεοαποικιακῆ. Ἠ ἀντίληψη σῦτή. ἀλλοτε Παρσγνωρίζει κι ἀλλστε
συνειδητά ἀγνοεῖΝ ὁλο αῦτό τό ῦλικά ποῦ καταδείχνει τή συγκεκριμένη, Πολῦχρονη καί θασανιστική διαμόρφωση τοῦ ἐλληνικοῦ
ἀστισμοῦ. Ποῦ ἀποκαλύπτει τῆν ἀμεση καί ένεργή συμμετοχῆ τῆς
ἐλληνικῆς ἀστικῆς τάξης στῆν παγκόσμια ἀΠοικιοκρατική ἀγορά σέ
μιάν ίστορικῆ Περίοδο Ποῦ γιά τό σῦνολο, σχεδόν, τῶν χωρῶν τῆς
Ἀσίας, Ἀφρικῆς καί Λ. Ἀμερικῆς κάτι τέτοιο ήταν τελείως ἀδιαvénToJ5

σιεύτηκε σάν εἰσαγωγὴ-στῆν, έκδοση τοῦ θιθλιόυ τοῦ Σ. Μάξιμου.· «Τὸ Ἑλληνικό Ἐμπορικό Ναυτικό κατά τόν XVI/I Αἰώνα». 'H
σημερινή δημοσίευση, χωρίς νά δισφοροποιεῖται σημαντικό ἀπὸ
τὸ ἀρχικό κείμενα, περιλαμθάνει ἀρκετές προσθῆκες καί ἀλλα-

γές ποῦ τῆς δίνουνε Evav περισσότερο πλατύ καί ἀναλυτικό
χσρσχτηρσ.

4ῑῦ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1.

Γιά περ. ὅλέπε.· Σεραφείμ Μάξιμου.· « Ἡ Αὐγῆ τοῦ Ἑλληνικοῦ Kannaλισμοῦ», Γ’έκδαση, σελ, 4, ἐκδόσεις «Στοχαστής», Ἀθῆνα, 1973.

'H ἀντίληψη ἐκείνη Ποῦ λειτουργεῖ μέ τό «ὅραμα» μιάς «χημικά
κσθαρῆς» καπιταλιστικῆς ἀνάΠτυξης, στηριζόμενη στό κριτήριο
τῆς 6ιαμηχανικῆς δισμὸρφωσης τῶν μεγάλων καπιταλιστικῶν κέντρων τῆς Δῦσηςω, Πέρα ἀπό τό γεγονός ότι ἀγνοεῖ τελείως τή σημαντική λειτουργία τοῦ ἐλληνικοῦ κεφάλαισυ στῆ 6ιομηχανία τῶν
μεταφορῶνΠ, παραγνωρίζει καί όλο έκεῖνο τό συγκεκριμένο ἰστορικό ύλικὸ Ποῦ μέ ἰδιαίτερη ἐπιμονή καταδείχνει τό ρόλο καί τή
συμμετοχῆ τῆς ἐλληνικῆς ἀστικῆς τάξης στό σχηματισμό τῆς Παγκόσμιας καπιταλιστικῆς ἀγορᾶς, τῆν ἀνάτιτυξη καί ἀνθιση ἐνός
σημαντικοῦ κομματιοῦ της ἐξω ἀπό τόν έλλαδικό γεωγραφικό χῶρο, τοῦς Πολυποίκιλους καί πολῦπλσκους δεσμούς της μέ τίς εῦρωΠαϊκές μΠουρζουαζίες, τόσο στῆν έξουσίαση καί συνεκμετάλ-

λευση τοῦ «δικοῦ» της χώρου, ὅσο ’καί στῆν ἐξουσίαση καί έκμετάλλευση τῶν χωρῶν τοῦ τρίτου κόσμου, ὅπου Πολύ συχνά λειτοῦργησε σάν ἀνοιχτός τους Πρόσκοπος.
Τό ὅτι ὴ ”Ελλάδσ, ὅπως καί ὃλες οἰ καθυστερημένες μικρές καΠιταλιστικές χῶρες (Ἱσπανία, Πσρτογαλία "‘ λ.χ., ποῦ συντέλεσσν
στῆ διαμόρφωση τῆς Παγκόσμιας ἀΠοικιοκρατικῆς ἀγορᾶς), δέν εἶχαν ’έναν ἀνάλογο ὅσθμὸ ἀνάπτυξης μΙ αὑτόν Ποῦ Παρουσιάζει ἡ
Ἀγγλία ῆ ή Γαλλία, αῦτό δέν ἀποτελεῖ θάσιμο στοιχεῖο γιά τήν
ἀπόρριψη τῆς θέσης σάν χωρῶν τοῦ καΠιταλιστικσῦ κέντρου.
Ἀπλά καί μόνο ἀπαιτεῖ μιάν ἰδιαίτερα σῦνθετη καί λεπτομερειακή
ἀνάλυση τῶν συγκεκριμένων ὅρων-ὁρίων συμμετοχῆς τους, μιά
καί ή συμμετοχῆ σῦτή πραγματοποιεῑται- ὁχι πάντα ἀδιατάραχτα κάτω ἀπό Eva καθεστώς ἐμπεδωμένης έξάρτησης Ποῦ καλύπτει
ὅλες τίς σφαῖρες τῆς οἰκονομικῆς καί Πολίτικῆς ζωῆς.
Ἠ καθήλωση τῆς σῦγχρονης νεοελληνικῆς σκέψης γῦρω ἀπό τά
ζητήματα τῆς ἐξάρτησης καταδείχνει μιά Πραγματικότητα. ‘H
«προσαρμογῆ» ὅμως τοῦ μεγσλῦτερσυ κομματιοῦ της σέ γενικόλογες ἐρμηνεῖες ποῦ δέν ἀμφισθητοῦν οῦσιαστικά τό ρόλο τῆς
ἀρχουσας τάξης, μιά καί δέν τόν ἀΠοκσλῦΠτουν, εἶναι ἐπίσης γιά

Ὁ Ἄγγελος Ἐλεφάντης ἐπισημαίνει σωστά, τόσα γιά τό Μάξιμα, ὅσα
καί γιά μιά σειρά ἀκόμα καμματικῶν στελεχῶν (Κορδάτσς, Σκλάόος,
Χαΐνογλσυ κ.λπ.) ὅτι.· «Ἡ σκέψη τους κι ἡ ἔγνσια τους ἠταν συγκεντρωμένες στό πρόὸλημα τῆς ὀργανικῆς σύνδεσης τῆς ἐργατικῆς τάξης μέ
τῆ μαρξιστικῆ ι’δεολογιά... Δέν ἦταν, τάχα, ὁ Μάξιμος πού ὑποστήριζε
ὅτι ἡ ”συγχώνευση τοῦ μαρξισμσῦ καί τῆς ἐργατικῆς τάξης δέν εἶναι
μόνα ζήτημα ὀργαῖίιιτικό”,·». Γιά περ. ὅλέπε.· Ἀ. Ἐλεφάντῆ- « Ἡ Ἐπαγγελία τῆς Ἀδύνατης Ἐπανάστασης», Ἐκδόσεις «Ὀλκός», Ἀθήνα,
I976, καθώς καί τά ἄρθρα τοῦ Σ. Μάξιμου; «Μερικά Προὸλῆματα ἀπό
τῆν Ἐξέλιξη τοῦ Καπιταλισμσῦ στῆν Ἐλλάδα» καί «Ἡ Παραδσυνάὅειος Ὁμασπσνδιά», περιοδ. «Σπάρτακος», τεῦχος 1, Ἀθήνα, 1928.
3. Γιά περ. 611-'11:: Σ. Μάξιμου.’ «Ἡ Αὑγῆ κ.λπ.», σελ, 3.
A

2.

Τό γεγονός τῆς ἀμεσης ἐξάρτησης τοῦ ἐλληνικοῦ κεφάλαιου
ἀπό Ta ίσχυρά καπιταλιστικά κέντρα δ έ ν ἀ ν a ι ρ εῖ κ α θ όλο υ τό στοιχεῖσ τῆς ἐνεργοῦ συμμετοχῆς του στὸν πειρατικὸ
ἀποικισκρατικό καταμερισμό έστω καί σάν ’ένσς τελευταίας κατηγορίας συμμέτοχος στά ἀΠοικιακά ῦπερκέρδη. ”Ισα ’ίσα τό ἀντίθετο, μιά καί μόνο ”ἐτσι μποροῦμε Va κατανοήσουμε διαλεχτικά τῆν
ἀνισόμερη καπιταλιστικῆ ἀνάιττυξη, τῆν ἀνισότητα στόν καταμερισμό τῆς Παγκόσμιας ἀγορᾶς, τίς διαφορές μιας μικρῆς ἀπό μιά μεγάλη καπιταλιστικῆ (ἰμπεριαλιστική σήμερα) δύναμη, Ποῦ ΠαρΙ όλα
αῦτά ”έχσυν ένα κοινό Παρονομαστὴ στῆ ληστεία τῶν χωρῶν τοῦ
τρίτου κόσμου, καί τέλος τίς ’ἀπειρες «ιλεπτομέρειεςυ Πού ἀποτελοῦν συνθετικὸ Θάθρσ γιά κάθε έπιστημονικῆ έρμηνεία.

. Γιά περ. ὅλέπε ὃ.π. σελ, 4.
5. Αὐτό νομίζσυμε ὅτι θά ἐννοσῦσε καί ὁ Σ. Μάξιμος, ὅταν πρίν πενῆντα
περίπου χρόνια τόνιζε ὅτι.” «Ἡ χώρα μας εἶναι ε’ξαρτημένη ἀπό τό ξένσ
κεφάλαια. Γνωστό, πολύ γνωστό μάλιστα. Λέγεται καί ἅδεται σχεδόν
κάθε μέρα. Md ἐκεῖνο πού δέν εἶναι καί τόσο γνωστό εἶναι μ έχ ρι
παιόυ σημείου φτάνει ἡ ἐξάρτηση αιίτῆ καί ποιά
κ α τ ε ύ θ v ν 0 η τ ρ α ὅ ᾶ». Γιά περ. ὅλέπε περ. «Σπάρτακος», τεῦχος
1, σελ, 10, Αθῆιῖα, 1928. 01 ὑπαγραμμισεςι ιιναι δικές μοι.
ὸ. Γιά περ. ὅλέπε.· Γ. Σκληροῦ.« Ἔρ)α» ,σελ, -222, ικδόυεις<< Επικαιρότητα», “Αθῆνα,1976.Οἱὕπαγ’ραμμισειςείναιδικέςμου.
7. Γιά περ. ὅλέπε.· Σ. Μάξιμου.·<(Ἡ A1 γη κ. λπ.» ,σελ, 27 επ. 01' ὑπογραμμίσεις εἶναι δικές μου.
Β. Γιά περ. ὅλέπε; Λαυκᾶ MEI/1017': «Γ. Σκληρός, Σταθμοί καί ”Ορια στῆ
Διαμόρφωση τῆς Κοινωνικῆς Συνείδησης στῆν Ἑλλάδα», σελ, 24 ἐπ..
ἐκδόσεις «Στοχαστής »,, Ἀ θῆνα, 1976.
9. «... Αὐτό ὅμως δέν μποροῦσε νά τό ἐπιτύχη χωρίς νά προσεταιρισθῆ τό
ταπικό ἐλληνικό ε’μπορικό κεφάλαια, χωρίς δηλαδή νά ἑκχωρήση σ’
αὐτό ἕνα ποσαστό ὁλοένα μεγαλύτερο ἀπό τά συναποκομιζόμενα κέρδη...». Γιά περ. ὅλέπε Σ. Μάξιμου; «Ἡ Αὑγῆ κ.λπ.», σελ, 27 έπ.
10. Γιά περ. 6λέπε; Σεραφείμ Μάξιμυυ.· «Τό Ἑλληνικό Ἐμπορικό Ναυτικό
κατά τόν XVIII Αἰώνα», σελ, 3ό, ἐκδόσεις «Στσχαστῆς», Ἀθήνα, I976.

Οῐ παρατηρήσεις αὐτές, ὅπως καίσῐ παρακάτω, τῶν γάλλων προξένων,
ἀφοροῦν ὅασικά τήν έμποροναυτικῆ δραστηριότητιι στό χῶρο τῆς Δυτικῆς Στερέᾶς Ἐλλάδας καί τῆς Ἠπείρου. Μποροῦμε ὅμως, χωρίς τόν
κίνδυνα ι’διαίτερης ὑπερόολῆς, νά ποῦμε ὅτι 011'; γενικές γραμμές τους
ἰσχύουν καί γιά τήν έμπορικῆ δραστηριότητα τῶν ἐλλήνων ναυτεμπόρων σ· ϋλυ τόν 17./"11011611090 καί ἰδιαίτερα στό νησιωτικά αἰγαιοπελαγίτικο σύμπλεγμα.
ΙΙ. Γιά περ. (’)’.π. σελ, 49. 01' ιἰπογραμμίσιις εἶναι δικές μοι’.
12. Γιά περ. ὅ.π. σελ, 51. 01' ὑπσγραμμίσεις εἶναι ὸιῖιές μοι).
13.
14.

Γιά περ. ὅ.π. σελ, 52.
Ἡ «ἄγνοια» λ.χ, τῆς έντιμης καί συνειδητῆς ἐπιστημονικῆς συμὸσλῆς
τοί· Μάξιμον. δέν (ἰποτελείτῆιιίξαίριση. Άπλά, δείχνει μ ἐ’ναν τρόπο πιό κραυγαλέο ἴσως - τῆ συντριᾶῆ τῆς ἀντίληψης ἐκείνης ,τού πίστευε
ὅτι ὸ μαρξισμός 6ρίσκεται πολύ πιό μακριά ἀπό τῆν κάλιιφη τῆς νεοελληνικῆς ἱστορίας ἀπό μιά διιό μπρσσοῦρες «Θέσεων γιά τῆν Ἰστοριίι»,
πού οὔτε τίς ἀπαιτήσεις μιᾶς ε’πιστημσνικὴς διάλεξης δι”ν μποροῦσαν νά

41.
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uaiﬁwovv. T6 ζήτημα ἔχει ἰδιαίτερη σημασία κ 0 ί 0 ᾖ v ρ· Iv 0 1 κ 11θ ό λ 0 υ κ θ ε ω ρ η τ ι κ ό ». Μόνο καί μόνο, τά κείμενα τῶν Κορδά-

σματσς καθαρίζεται, ὅπως καί ῆ ἀνταλλαχτικῆ ἀξία κάθε ἄλλοι) E11710ρεύματσς. ἀπό τῆν ἀξία τῶν στοιχείων παραγωγῆς πού ἔχουν καταμα.
τῆ ν

του, Γληνοῦ, Μάξιμον καί Λεκιιτσᾶ εἶναι ἀρκετά γιά νά πείσουν καί τόν

λωθεῖ α’ αιἰτό (Em/(111111} δύναμη καί μέσα παραγωγῆς) a 1'1 ν

πιό πεισματάρη ἀναγνώστῃ ὅτι ὅτι δέν ἠταν ὁ «ἐπίσημος» δρόμος ἡ
μόνη διέξοδος γιά τήν ἑλληνικῆ μαρξιστικῆ σκέψη.

ὑ π ε ρ α ξ Ia π 0 {v ἔχ r ι ὸ η μ 10 u ρ γ η θ p ῐ 1’1 η ό ι- ,; γ ,ί 7r 1'9ι· ρ γ 11 0 ί α τ u) ν ἐρ γα τ ὠ ν 7r 0 ὑ ἐ ρ γ ά ζ ο ν τ α ι σ τῆ ὅ ι-

Ἀξιόλογη προσφορά πρός τήν κατεύθυνοη αὐτῆ ἀποτελοῦν τά ὄιὸλία
ι τοῦ Νίκοιι Ψυροιῗικιμ «Ἡ Μικρασιατικῆ Καταοτροφῆ 1918 - 1923». B’

0 μ Ἰχ a " ‘ a; I‘ Γ Τ a (Ρ 0 9 ὦ V ”- Γῑζῐ Πϊρ- ὅλξπῑῑ· Κάρλ ΜᾶΩξί- «Τό,
K111201011)», TOIIOC Β· 0d- 53 - 54 ΠΕ. 1956 Εκὸοση εξωτερικυν. Οι

ἔκδοοη, σελ, 71 ε’π.. ἐκδόσεις «Ἐπικαιρότητα», Ἀθήνα, 1973, καί «Τό
Νεοελληνικό Παρσικιακό Φαινόμενο», ἴδια ἔκδοση, Ἀθήνα 1974.

”ΠΟΥΨΨᾹΗΟΗς “'V‘“ 6‘7"? “0“18. «Ἡ εἰκόνα τῆς Πορτογαλίας σάν μιᾶς καθυστερημένης καί 13711111117111)-

’ ο ’ ἐπ’τεδο αὑτό εἶναι ἡ σκέψη τοῦ Βασίλη Φίλια ὅπω- τσυ-

λ’ΠΙζ Χώρας. πού πιστεύω ὅτι εἶναι πλατιά νῑυθὲτημένῑί UT"; (”WHI'FW?

Ὁ
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λάρῖἕῗέ ἑκω dtlgrat 016616111) TOU «K01vww’a 1101' 'E50001'0 an}; Ἑλ-

Πυλιτεῐες καί σ’ ἄλλες ἀναπτυγμένες καπιταλιστικές χῶρες. καί παιί

λάδα» ἐκδςδῗεις «Σύγχρονα Κείμενα», Ἀθήνα. 1974, ὅπου κατηγορη-

61011611016 ρ’ζωμέῑᾞ 7““,on 011161100 HUG/16 προτοῦ mitt) ἐκεῖ, r ι’ ν α ι
Q ' ζ Ι >1 (1 Π ‘1 Q 11 Π I- “ V ’I T l :1 II; Mt! Τά μέῖρα "'7" HILA. “mink ΔΝΠζίηςθ ΕΙῙὨΨῙΠΙΞ- rig/10191117910110 “W“ ὁπωσῑξῆἵῐθῖῑ ’ξαθΗίΠϊΩῙΙμξΝΙ καί
ὸξν ΡΠΗΩΧΓ] ᾱμφῑῡθί-Νὶ (If! 0 1.116611]; 0το μὲχαλυτιρο κρμματι τοῦ,
gulf“ φῒωλθς- ’Ό If (U ξ . (7 F Π (1 1”" 05711 I a x λ Ι I1,” κ ‘1 Γ Ι 1’ (4 I μ Ι ‘1
χ ω ρ (1 π 0 ύ (1 ν η κ ε ι σ τ 0 α ν α π τ υ γ μ ε ν ο κα :1 ι 1 r1 λ ισ τ ι κ ὀ σ τ ρ α τ ό π ε δ σ, ὄχι μόνο γιατί μέχρι πρόσφατα ῆταν μιά

ματικά ἀποκλείεται ὁ ἀστικό( χαρακτῆρας τῆς έπανάστασης τοῦ ’21
(σελ. 106 ἐπ), μιά καί «δέν μπυοεῖ νά γίνει λόγος γιά μορφσποιημένη
- ἀστική συνείδηση» καί πολύ περισσότερο γιά ἀστική τάξη, ἀφοῦ «11‘κ τοια τάξη, παρ’ ὅλη τῆν κατά τόπους ““ἀστικῆ” οἰκονομική ἄνθιση, δέν
εἷχε διαμορφωθει· οτήν Ἑλλάδα τό 1821».
I7. «Ὑπάρχουν ὅμως αὐτοτελεῖς κλάδοι τῆς 6ιαμηχανίας, ὅπου τό προῖόν
τοῦ προτοές παραγωγῆς δέν εἶναι ἕνα καινοιίργιο ὑλικό προϊὸν, δέν εῖναι ἐμπόρευμα. Οἰκονομική σπουδαιότητα ἀνάμεσα 0' αὐτούς ἔχει μόνο
ῆ διαμηχανία ἐπικοινωνίας, εἴτε πρόκειται γιά τῆν καθαυτό ὅιομηχανιά
μεταφορῶν ε’μπορευμάτων καί ἀνθρώπων, εἴτε... Ἐκεῖνο ὅμως πού πουλάει ἡ ὅιομηχανία μεταφορῶν ε ι’ν α ι α ὐ τ ῆ ῆ ἴδ ι r1 ῆ μ ε τ α κ ι’ν η 0 η. Τό ἑπιτευγμένο ὠφέλιμα ἀποτέλεσμα συνδέεται ἀδιάσπαστα μέ
τό προτοές τῆς μεταφορᾶς, δηλ. με’ τό πρστσές παραγωγῆς τῆς 6ιαμηχανίας μεταφορῶν... Ἡ ἀνταλλαχτικῆ ἀξία αὐτοῦ τοῦ ὠφέλιμον ἀποτελέ-

μεγάλη αποικιακῆ αιἰτοκρατσριά ἀλλά κυρίως χάρη στῆν κοινωνικοσι-

κσνομικῆ της διάρθρωση... Ἄ ν μιά ἐπανάσταση πραγματοποιηθεῖ στῆν
Πορτσγαλία δέν θα ῆταν μιά ἀκόμα ἐπανάσταση τοῦ Τρίτυιι Κόσμσιῗ,
ὰλλιί ἡ, πρώτη σε’ μιά μητρυπολιτικῆ καπιταλιστικῆ χώρα». Γιά περ.
ὄλέπε.Ι Πώλ Σοιιῆζι,ν.· «Ἡ Ταξικῆ Πάλη στῆν Πορτογαλία». περιοδικό
«Μηνιαία Ἐπιθεωρηση», τεῦχος Ιί), σελ, 2 ι’π, Ἀθῆνα, 1975. Οἱ 13711)γραμμιάεις εἶναι δικές μον.
’
.

ΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
’,”ΕΚΔΟΣΕΠανεπιστημίου
44 τηλ. 3248346
Ἐπανεκὸόσεις τῶν ἐέργων τοῦ ΣΤΡΑΤΗ ΔΟΥΚΑ

”’Στράτη ’Δουκᾱ ΣΤΡΔΤΕ ΔΟΥΚΑ

ΣΤPATH ΔΟΥΚΛ

“

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ,
ιιιιιι

dub δέκα φίλους μον

ιειιτοε
ΚΜΜᾹΣΙΨΜ>

’ ι

- Ἐνθυμήματα ἀπό δέκα φίλους μου - όεύτερη ἕκὸοση
- ”Ιστορία ἑνός αἰχμαλώτου - ἕκτη ἕκὸοση
μέ εἰκονογραφηση τοῦ ζωγράφου Δ. Μυταρᾶ
- Μαρτυρὲες καί κρίσεις - τρίτη ἕκὸοση
42

επισημαινουὲ]
Ἐξαγγελίες καί πρακτική
Ἡ πραώθηση ἀπὸ τήν κυ6έρνηση τῶν δύο νομοσχεὸίων
(«Περί τραποποιήσεως τῶν περί Ἀρχαιοτήτων καί Ἀρχαιολογικοῦ Συμόουλίσυ κειμένοιν διατάξεων» τοῦ ΥΠΙἸΕ καί «Περί
λειτουργίας λατομείων» τοῦ ὑπουργείαυ Βιομηχανίας). ὁλακληρώνει τήν κατάργηση τοῦ ἔστω καί μηδαμινοῡ ρόλου τῆς
Ἀρχαιολαγικῆς Ὑπηρεσιάς. Πρὸκειται γιά μέτρα πολιτικό πού
ἔρχεται σέ κραυγαλιῗῑα ἀντίθεση μέ τίς μεγαλὸσχημες κυ6ερνητικές ἐξαγγελίες γιά τά λεγόμενα «μέτρα γιά τήν πολιτιστική
7190000 τῆς χώρας».
.
.
Στό τμῆμα ὸιακοπῶν τῆς Βουλής θά περάσει καί 0 ὀργανισμός τοῦ ΥΠΠΙΞ, χωρίς θσρὺὂους καί ὁιαμαρτυρίες, ἀπρόσκοπτα. ”Ὀλα αὑτά συνθέτουν μιά εἰκόνα πολιτιατικής ἐξαθλίωσης, ἀλλά ξεκαθαρίζουν ἓνα ζήτημαῑ Πρόκειται γιά μια πολι-

Σίμωσι,

Μιτοραγ

Μιταράγ

Μ -ιυ 1':

ι_

τική πού ἐξυπηρετεῖ συγκεκριμένα παλιτικοαικονομικα συμφέ-

ροντα καί ἀφήνει ἐλεύθερο τὸ πεὸίο γιά κάθε εἴδους ἀσυὸοσίEC.

HEPI HAPAAEIZQN
KAI ΑΛΛΩΝ τιΝΩΝ
Αὐτὸ
πραγματικά
εἶναι...
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ρεπορτάζ καί
σωστά διαφημίζεται σάν τέτοια
μέσα κι ἔξω στὸν «Ταχυὸρὸμσ»
(τ.25123-6-77); ὁ ἀπεσταλμένος
συντάκτης τοῦ περιοδικοῠ στήν
Κέρκυρα Ζάχσς Χατζηφωτίαυ (ἤ
Ἴακχος) παρακολουθῶν-τας τό
γὺρισμα τῆς «σοῦπερ παραγωγῆς
τῶν ὀκτώ ἑκατομμυρίων δολλάρίων, πού Θά λέγεται The Greek
Tycoon» — καί γι’ αὐτούς πού δέν
μιλᾱνε τά ξένας «Ὁ Ἕλληνας
Κροῖσος», 6ρίσκει σάν καλός
«συντάκτης» τήν εὐκαιρία νά κάνει καί «ἄλλου εἴδους» ρεπαρτὰζ
καί παρατηρήσεις 6αθυστὸχαστες
πού δέν θᾶπρεπε νά περάσουν
ἀπαρατήρητες. Γι’ αὐτό ἀναδημοσιεύουμε τό σχετικό ἀπόσπασμα. 6αθιά συγκινημένοι καί γεμάτσι ἐθνική ὑπερηφάνεια καί
πάθος - με’ τή 65601011110 πώς κι
ἐσεῖς θά αἰσθανθεῖτε κάπως έτσιῑ
«Ἕνα μικρό Χόλυγουντ στήθηκε ἐκεῖ στό λιμανάκι, ἀπέναντι
στίς ἀλὸανικές ἀκτές, ἴσως γιά νά
δώσει ὅλη τήν τραγική ἀνισότητα
τῆς ἀντίθεσης δύο διαφορετικῶν
κόσμων, πού ἡ μοίρα τούς έριξε
τόν ἕνα ἀπέναντι στόν ἄλλον καί
τούς χώρισε μέ μιά λοιιρίδα γα-

λανῆ θάλασσα καί πού τό ἄνοιγμά της δέν ξεπερνάει τό μίλι.
Στήν ἀπό δῶ ὄχθη ὁ ἐπίγειος
Παράδεισος. Ἡ πλούσια Δύσις.
T6 Χόλυγουντ, τά ἑκατομμύρια, ἡ
λάμψη τῶν προόολέων, αἱ λιμουζίνες, οἱ μεγάλες στάρ, οἱ κομμώτριες, οἱ ἀμπιγιέζ, οἱ καντίνες μέ
τοῦ πουλιοῦ τό γάλα, οἱ διευθυν-

τές, αι’ παραδιευθυντές, ὁ μέγας
μάγος τῆς «ἀτμόσφαιρας» ὁ σκηνοθέτης Λή Τόμσον μέ τούς τρεῖς
ὅοηθούς του κι’ ἕναν ἀκόμα πού
κουὸαλάει ἀπό πίσω του μιά παλυθρόνα μέ τ’ ὄνομά του. Ἄνθρωποι πανάκριόοι, πού δουλεύουν γιά κάποια 100 δολλάρια τήν
ὥρα. Ὁ μέγας Ἄντανυ Καυῆν, ἡ
πανέμορφη χσλυγαυντιανή νεράϊδα Ζακλίν Μπισσέ καί... ἀπέναντι... ὁ ἄλλος Παράδεισσς, ὁ
ἰὸεολογικός.
Χαζεύαντας μέ τά κυάλια
ἔὸλεπα κάπαιο παμπάλαια λεωφαρεῖο νά περνάει κάθε μία
ὥρα ἀκρι6ῶς ἀπό τόν ἔρημα
παραλιακό δρόμο γιά νά πάρει
τρεῖς σκυφτσύς μελαγχαλικούς
ἐπιὸάτες, πού μέ στρατιωτική
πειθαρχία στέκσνταν ὁ ἕνας πίσω
ἀπ’ τόν ἄλλο, περιμένοντας τῆν
κρατικῆ πολυτέλεια νά τούς γλυτώσει ἀπ’ τόν ποδαρόδρομα.
Αὐτά συμὸαίναυν ἀπ’ τῆν ἄλλη
μεριά ,τοῦ γιαλοῦ, ὅταν ἀπὸ τούτη

'0 συντέκτης μῦς Ζᾱχος Χαῐζηφωτίου μὲ τὴν Ζακλίν Μπιυσέ u‘ ένιι ὁιὺλειμμῡ.

Μιά φωταγραφία πσύ ἀξίζει περισσότερο γιά τῆ... λεξάντα της]

KAAAITEXNIKO KOY'Iz
Σέ ὸυό παρισινές γκαλερί
(Μπωμπούρ 2 καί Ρατιέ) παραυσιὰζονται σχέδιο καί γλυπτά σέ
μπροῦντζο τοῦ O. Μπρίς (Brice).
Κύρια γνώρισμα τῆς ὁουλειᾶς του
εἶναι ἡ μεγάλη ἂνεση μέ τήν
ὁποία χειρίζεται τίς πτυχιὶ)σεις
καί τά πέπλα.
Στήν «Ἁρκουριὰλ» στό Παρίσι, ἡ ὸουλειά πού παρουσιάζει
τοῦτες τίς μέρες ὁ Πολωνὸς γλύπτης I. Μιτορὰγ (Mitoraj), πέρα
ἀπὸ τή χρήση τῶν πτυχώσεων,

παρουσιάζει μεγάλες ἀναλογίες
μέ τὸ ἔργα τῆς Γ. Σίμωσι.
Ἠ Σίμωσι παρουσίασε πρὸσφατα σ’τήν Ἀθήνα τά ὡραῖα σουρεαλιστικοῡ περιεχομένου γλυπτά της στά ὁποία χειρίζεται συχνά καί με’· (”ινεση τίς Πτυχώσεις.
T0 εἰκσνιζὸμενο οτή φωτογραφία
ἔργα της εἶχε ἤδη δημοσιευτεί στό
«Τράμ» (1973) ἐνῶ τὸ ἀντίστοιχο
τοῦ Μιτορὰγ ἔγινε μετά ἀπὸ τὸ
1974.

έκατομμύρια

κάποιο «Ντοκυμανταίρ» μικροῦ

δραχμές γιά νά 1111910151~ μία καί

μήκους.
Φαίνεται, ὅμως, ὅτι αὐτὸ τό

ξοδεύανται

δύο

μόνο σκηνή τρισῆμισι λεπτῶν τῆς
ὥρας ἀπό τῆ ζωῆ τοῦ μεγάλου
Κροίσου, πού ἴσως τόσο νά κόστιζαν καί στῆν πραγματικότητα
τά τρισῆμισι λεπτά τῆς δικιᾱς του
ζωῆς».
Σπεὺὁσυμε νά προλάὸουμεῑ γιά
ὁποιαὸήποτε ὁιευκρίνιση στό...
«συντάκτη» τοῦ «T». Ἀλλά πέρα
ἀπὸ αὐτή τήν κινηματσγραφοπολιτική τοποθέτηση, τὸ ἄρθρα τοῦ
«συντάκτη» τοῦ «T». ἀσχολεῖται
καί μέ τήν καθαρά κινηματσγραφική πλευρά. Καί καταλήγειῑ
(...) Μέχρι τίς ὀχτιί) τό πρωΐ
γυριζόταν ἡ ἴδια σκηνή, πού ξεκίνησε στίς ἕντεκα τό ὂράδι. Καί
τό ἑπόμενα ὅράδι ἠταν πάλι ῆ
ἴδια σκηνή παρμένη ἀπό ἄλλη
γωνία καί μέ κοντινά «πλάνα».
Καί τελείως ἀσιιναίσθητα ’ἀπὸ
ἔνστικτο καί μόνον σκεφτόμουνα
πώς, ἄν ήτανε «οἱ δικαί μσς» μέ
ὅλα αὐτά τά μέσα καί ὅλον αὐτόν
τόν κόσμο, δύο μερόνυχτα τώρα,
ἀντί γιά μία σκηνή θάχανε γυρίσει ὁλόκληρα τό..,,«Μάνα γιατί
με’ γέννησις», μιά «Γκύλφω» καί

«ἔνστικτα» τοῦ «συντάκτη», λει-

τουργήσεπερίεργαῑ α’ ἄλλη σελίδα τοῦ «Τ» (τήν 78) 01060ζουμε για τό γύρισμα ἄλλης ταινίας (στήν Ἀθήνα) τά ἑξῆς - τοῦ
αὐτοῦ «0177/1071171»:
«Γιά κοίτα - σκέφτηκα - τίμᾶς
κάνει ῆ Μπερστίν. Ποῦ τά δικά
μας τά συνεργεῑα. Θᾶχανε ὅγάλει
ἀπό τό πρωΐ ὁλόκληρα τό «Μάνα
γιατί μέ γέννησες», μιά «Γκόλφω» κι ἕνα ντοκυμανταίρ μικροῦ
μήκους»,
Καί μήν πείτε «καλοκαίρι εἶναι, ὁέν ὂαριέσαι», γιατί καί τὸ
χειμώνα τά ἴδια εἰ’χαμε....
Υ.Γ. Σημειώνουμε ἰδιαίτερα τή
λέξη «συντάκτης» γιά νά τή θυμίσουμε (σέ... κανένα χρόνω)
στούς ἁρμόδιους τής Ἐνώσεως
Συντακτῶν Η.Ε.Α. ὅταν θά ἀλληλοκοιτάζονται ἀμήχανα μπρο-

010 στήν... αἰτηση ἐγγραφῆς
τοῦ... «συντάκτη» στό ἐπαγγελματικό σωματεῐα τῶν πραγματι-

κῶν συντακτιῖ)ν. Καλά τά κοσμικά σαλόνια κι 0 ((μπιντές», μά

δι’· ὸίνιηινε...’στίνταξη, ὂλέπετεί...
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ο’κινπματογράφῡς·
cH τελευταίαέλπίδα; Οἱ φτηνές ταινίες
τοῦ Δ. Σταύρακα

«”Αν οἱ πέντε πλευρές τοῦ πενταγώνου σοῦ ,φαίνονται ἄπαρτες,
νά »ἐπιτεθεῖς ἀπό τῆν ἕκτη.»
ὅιετναμέζικα ρητό
‘O ἑλληνικός κινηματσγράφος
6ρίσκεται σέ πλήρη μαρασμό, ἄν

δέν πνέει, ἤδη, τά λοίσθια... Ἡ
κρίση ὅμως τοῦ ἐλληνικοῦ κινηματογράφου δέν μαστίζει μόνο
τόν ἐλληνικό κινηματσγράφο. Σ”
Eva ἄρθρα του, με’ τήν εὐκαιρία
τῆς ἐναρξης τοῦ Φεστιδάλ τῶν
Καννῶν, ὁ Μωρίς Μπεσσύ, ὑπεύ-

θυνος ἐκπρόσωπος, γράφει ὅτι;
«oi αῖθαυσες τῶν χωρῶν ,τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς ἐχασσν, σέ δεκαπέντε χρόνιοι, δύο δισεκατομμὺρια πεντακόσια ἐκαταμμύρια θεατές (πού ἀντιπροσωπεύουν), τά
τρία τέταρτα τοῦ κοινοῦ τους», κι
ὅτι ἡ κατάσταση εἶναι τό ίδιο
τραγική σε’ χῶρες μέ παράδοσιακή κινίκή παραγωγή ὅπως ἡ
Μεγ. Βρετανία, ἡ Γερμανίοι καί ἡ
Ἰταλία. (Βλέπε ἐφημ. «Le Monde» τῆς 12ης Μαΐου 1977, σελ,
21, ἄρθρα τοῦ Maurice Bessy μέ
τίτλο «La derniére chance»).

Αὐτές oi διαπιστώσεις - πού
δέν ἀποτελοῦν,

ἄλλωστε, παρά

ἐπανάληψη παρόμοιων, ἐδῶ καί
πολύ καιρό - με’ κάνουν, ὅσο κι
ἄν φανεῖ περίεργα, νά αἰσθάνομαι ἕνα εἶδος παρηγοριᾶς. Αἰσθάνομαι παρηγοριά γιατί, μέ τή
σειρά μου, διαπιστώνω ὅτι ἡ
κρίση τοῦ ἐλληνικοῦ κινηματσγράφου δέν εἶναι (ἀκόμα μιά φορά) ἕνα προϊὸν τῆς «ἑλληνικῆς
κακοδαιμονίας», αὐτοῦ τοῦ μύθου ’πού ἐχει καλλιεργήθεῖ (καί
κσλλιεργεῐται πάντοτε) ἀπ’ ὅλες
τίς πλευρές καί σέ ὅλους τούς τὸναυς καί πού λειτουργεῖ πάνω σέ
μᾶς τοῦς Ἕλληνες σάν Eva εἶδος
ὑπνωτικοῦ πού μᾶς ἐμποδίζει καί

μᾶς ἀποτρέπει ἀπό κάθε ἐκδήλωση άντίδρασης ἀπέναντι στό
ἑκάστοτε πρό6λημα πού ἀντιμετωπίζουμε. Αἰσθάναμαι ἐπίσης
Eva εἶδος ἀσφάλειας ὅταν ξέρω
ὅτι τό πρό6λημα πού ἐχουμε ἐμεῖς
οἱ ἐλληνες κινηματσγραφιστές εἰναι κάτι πού - μέ τήν ἐπιφύλαξη
πάντοτε τῶν ἐθνικῶν ἰδιαμορφιῶν - ξεπερνάει τόν έλλαδικό
χῶρο καί ἐκτείνεται σέ πανευρω-

παϊκή, ἄν ὂχι σέ παγκόσμια κλίμακα· γιατί εἶναι λογικό νά
σκεφτεῖ κανείς πώς Eva πρό6λημα ἐχει περισσότερες ἐλπίδες
νά λυθεί ἦ νά ξεπεραστεῖ ὅταν
ἀφορά σέ μεγάλα ἀριθμό ἐνδιαφερομένων, παρά ὅταν εἶναι ’ἒντοπισμένο σ’ ἐνα μόνο κοινωνικό
χῶρο καί σέ περιορισμένο ἀριθμό
44

ἀτόμων. Αῠτή ὄντας ἡ κατάσταση, ἕνα ἀπὸ τά δύο θά συμόεῐ; "H
0 κινηματσγράφος θά ἐπιζήσει και α’ αὐτή τήν περίπτωση ἴσως
ἐπιζήσει καί στήν Ἑλλάδα - ἤ ὁ
κινηματσγράφος ἔχει οὐσιαστικά
πεθάνει, ὁπότε ἀς ἀναφωνήσουμε
ὅλοι μαζί «ζήτω ἡ τηλεόραση» κι
ἀς κλείσουμε ἐδῶ τό θέμα.
Προσωπικά δέν ἐχω ἀκόμα

Ὁ 6αθμός ἐλαστικότητας τῆς
κρατικῆς πολιτικῆς ἀπέναντι στά
ἰδεολογικά προϊόντα εἰναι δεδομένος καί ἀποτελεῖ τή συνισταμένη τοῦ γενικότερου συσχετισμοῦ τῶν κοινωνικῶν δυνάμεων
μιᾶς χώρας καί τῶν κοινωνικῶν
ἰσορροπιῶν πού τή διέπουν. Ἡ
κρατική πολιτική ἔχει 111 λογική
τῶν κατεστημένων συμφερόντων
καί τοῦ κατεστημένου συστήματος ἀξιῶν μιᾶς κοινωνίας καί ὅ,τι
ουμόαίνει μέσα, στά πλαίσια μιᾶς
- ὁποιασδήποτε - κρατικῆς παλιτικής. δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι
ἀρμονικό μ’ αὐτά τά συμφέροντα
κι αὐτό τό συγκεκριμένα σύστημα
ἀξιῶν. Ἀκόμα κι ὅταν ὁ φιλελευθερισμός καί ἡ ἐλευθέρη διακίνηση τῶν ἰδεῶν ἀποτελοῦν μέρος αὐτοῦ τοῦ συστήματος ἀξιῶν,
καί τότε πάλι νοοῦνται μέσα σέ
ὁρισμένα ὅρια ὅποιος θέλει νά
κινηθεῖ ἐξω ἀπ’ αὐτά, μπορεῖ
ἴσως νά τό κάνει, ἀλλά... χωρίς
τήν κρατική ὃοήθεια.

καί μπαίνει στά ταμεῐα τοῦ κράτους. Τό «Χάππυ Νταίη», 69(16ευμένσ στό Φεστιδάλ Θεσσαλονίκης, πετυχαίνει μιά πολύ μετριότερη ἐπίδοση; 65.000 εἰσιτήρια
περίπου, στήν α’ προόολή. Ἀπό

κεῖ καί πέρα ἀρχίζει ἡ κατακόρυφη πτώση.· ταινίες σάν τή «Φόνισσα» (ἐπίσης 6ρα6ευμένη στό
Φεστιὸάλ Θεσσαλονίκης) κάνουν
γύρω στίς 7.000 εἰσιτήρια,καί ὁ
παραγωγός της θά πρέπει νά ’ναι
μᾶλλον εὐχαριστημένος ἀφοῦ τουλάχισταν — ἡ ταινία του παίχτηκε. Γιατί οἱ περιπτώσεις τῶν

ταινιῶν πού ’δέν φτάνουν κάν
στίς αἵθουσες προόολῆς εἶναι πολυάριθμες, ἀρκετά πολυαριθμότερες ἀπὸ ἐκεῐνες πού παίζονται...

Κάτω ἀπ’ αὐτές τίς συνθῆκες,
μιὰ ταινία πού,, σήμερα, ξεπερνάει 1:0 δ’ριακό κόστος τοῦ ἐνὸς
ἐκατομμυρίου ἀρχίζει νά εἶναι
μιά
ἐπιχείρη
οἰκονομικὰ
ἀσύμφορη. Ἀλλά, δικαιοῦται ν’
μήν ἔχουν πεισθεῑ καί ἀντίθετοι
ἀναρωτηθεῖ κανείς, τό ὕψος τοῦ
νά πιστεὺαυν στίς δυνατότητες
Πρέπει λοιπόν τίς εὐκαιρίες
ἑνός ἐκατομμυρίου εἶναι ἀρκετὸ
πού δέν προσφέρονται νά τίς δηἐπιόίωοηςΙ τοῦ κινηματσγράφου.
γιά νά καλύψει, σήμερα, τό κόἈλλά ἀπ’ αὐτὸ ἀκρι6ῶς τό οημιουργήσουμε μόνοι μας. Θά
στος μιᾶς παραγωγῆς; Ὑπό ὁριπρέπει νά ψάξουμε καί νά
μεῑο ἀρχίζουν νά διαφοροποκ
δροῦμε τίς δυνατότητες ἐκεῖ πού ’ σμένες προϋποθέσεις, νομίζω πῶς
οῦνται oi ἀπόψεις καί νά ἐξειδιεἶναι. Πσιές εἶναι αὐτές οἱ προῦδέν φαίνονται, ἤ νά δημιουργήκεὺεται τό πρόόλημα γιά τό πῶς
ποθέσεις; Πρῶτά-πρῶτα ἡ ἐπιθά ἐπιζήσει ό κινηματσγράφος,
σουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι αὐτές τίς δυλογή θεμάτων που, ἀπό τό εἶδος
καί ποιό συγκεκριμέναῑ γιά 10
νατότητες. Αὐτὸ κάνοντας δέ σητους, δέν εἶναι δαπανηρά πού
πῶς μπορεῖ νά ἐπιζήσει ὁ ἐλληνιμαίνει καθόλου τό νά στρίψσυμε
ἐχουν λίγα κύρια πρόσωπα, πού
κός κινηματσγράφος.
τήν πλάτη πρὸς τήν κρατική
μποροῦν νά «γυριστοῦν» σέ φυπλευρά. Θά ἐξακολουθήσουμε
Ἡ κρίση πού μαστίζει αὐτή τή
σικούς χώρους, πού συμὸαίνουν
πάντοτε νά πολιορκοῦμε τό κράστιγμή τίς «μητροπόλεις» τῆς κιοτή σῦγχρονη ἐποχή (ἀφοῦ ἡ
τος μέ αἰτήματα γιά μεγαλύτερη
νημαΤΟΥΩαφῑκῆΞ παραγωγῆς τ
ἀναπαράσταση μιᾶς περαομένης
τῶν Η.Π.Α. μή ἐξαιρουμένων προστασία τῶν ἐλληνικῶν ταινιἤ μελλοντικῆς ἐποχῆς κοστίζει
ῶν, γιά οἰκονομική ὑποστήριξη
ἔρχεται νά μᾶς δείξει ὅτι ἡ κραπολύ ἀκριόά), τέλος, μ’ Evav
τική πολιτική (ἤ, μᾶλλον, ἡ
τῆς ἐγχώριας παραγωγῆς, γιά
190110 γενικό, θέματα ποὺ δέν
ἀπουσία κρατικῆς πολιτικῆς) στή
περισσότερη ἐλευθερία στήν ἐκἀπαιτοῦν μεγάλα «τεχνικά» μέσα
χώρα μας δέν εἶναι ἡ μόνη καφραση. Ἀλλά ἀς μήν περιμέκαί παλυάριθμο προσωπικό (τετεύθυνση πρὸς τήν ὁποία θά
νουμε τή λύση νά ’ρθει ἀπὸ κεῖ ἢ
χνικό καί καλλιτεχνικό). Μιά
πρέπει νά ψάξουμε γιά νά ὅροῦμε
μόνο ἀπό κεῖ. Τό σπουδαιότερα
ἄλλη προῦπὸθεση εἶναι ἡ πολὺ
τήν αἰτία τοῦ κακοῦ. Αὐτό λέγονζήτημα εἶναι νά γίνουν καί νά γίκαλή ὀργάνωση τῆς παραγωγῆς
νονται ταινίες. Ἀλλά εἶναι, νοτας, δέ σημαίνει ὃτι δίναυμε
τῆς ταινίας καί ἡ αὐστηρή τήρηση
ἄφεση αμαρτιῶν οτή μέχρι τώρα
μίζω, προφανές πῶς, μέσα στίς
τοῦ προγράμματος τοῦ γυρίσμακρατική πολιτική, οὔτε κανενὸς
σημερινές οἰκονομικές συνθῆκες
τος. ’Ὀλοι οἱ κινηματσγραφιστές
εἴδους παραίτηση ἀπὸ τό πάγια
καί με’ κύρια ἀντίπαλα τήν τηλεξέρουν πώς ἡ μή τήρηση αὐτοῦ
αἴτημα πού ἐχουμε οἱ ἐλληνες κιόραση, χρειάζεται μιά ἀναθετοῦ «χρυσοῦ κανόνα» εἶναι ἡ κύνηματσγραφιστές γιά τή δημιουρώρηση τῆς οἰκονομικῆς λογικῆς
ρια αἰτία τῆς οἰκονομικῆς ἐπιδάγία - ἐκ μέρους τοῦ κράτους στήν παραγωγή ταινιῶν. Γιατί μέ
ρυνσης μιᾶς ταινίας, πού εἶναι,
ἐνός γενικότερου θεσμικοῦ πλαιτά σημερινά δεδομένα τῆς κρίσης,
μάλιστα, τόσο μεγαλύτερη ὅσα
ὀίου γιά τήν προστασία καί τήν
πού εἶναι κρίση κατανάλωσης
μικρότερη εἶναι ἡ οἰκονομική
ἀνάπτυξη τῆς ἐγχώριος κινηματῶν ταινιῶν, μοναδική λύση εἰναι
ἐπιφάνεια τῆς παραγωγῆς. Σ’ αῦτσγραφικῆς παραγωγῆς.
αἱ ταινίες με’ τό χαμηλὸ κόστας·
τά, θά πρόσθετα κάτι ἀκόμα; τήν
Ἀλλά - κι ἐδῶ εῖναι 10 δεύ10 πολύ χαμηλὸ κόστος.
ἀνάγκη γιά τήν ἐγκαθίδρυση ἑνός
τερα σημεῖα πού θέλω ἰδιαίτερα
Δέν νομίζω πώς θά χρειαζότοιν
ἄλλου, ἑνός νέου ,«οτὺλ γυρίσμανά σταθῶ - πρέπει νά ’χουμε ὑπ’
νά προχωρήσουμε σέ μιάλεπτατος», πολύ πιό ἀπλοποιημένου
ὅψη μσς ὥς ποιό σημεῐο μπομερειακή ἀριθμητική ἀνάλυση
καί πιό εὐέλικτου ἀπ’ αὐτὸ ποῦ
ροῦμε νά παραόιάσαυμε μιάν
τῶν σημερινῶν δεδομένων τοῦ
ξέρουμε. 'O παραδοσιακός κινηὁρισμένη λογικῆς τή «λογική τοῦ
καταναλωτικοῦ κυκλώματος τῶν
ματσγράφος μᾶς ἐχει κληροδοτήκράτους», ὅπως τήν ὀνομάζουμε.
σει Eva στύλ γυρίσματος κάπως
ταινιῶν’ τά πράγματα εἶναι σέ
Νομίζω πῶς ὅταν ἐναπσθέτουμε
πομπῶδες καί δυσκίνητα. Σέ ἄρὅλους γνωστά καί ἐχουν εἰπωθεῖ
τίς ἐλπίδες μας γιά τήν ἀναγέννηση (ἤ τὴ διατήρηση οτήζωή) καί γραφεῖ πολλές φαρές. ”Ag θυ- κετές περιπτώσεις αὐτὸ ξεκινάει
μηθοῦμε, ἐνδεικτικά μονάχα, ὅτι.
ἀπὸ ὁρισμέναυς τεχνικοὺς κατατοῦ ἐλληνικοῦ κινηματσγράφου,
μιά ταινία σάν τό «Θίασο», 6901—
ναγκασμούς, καί ἀσφαλῶς ὑπάρΠρέπει νά ’χουμε ὑπ’ ὅψη μοις,
6ευμένη στό Φεστιόάλ τῶν Κανχουν «γυρίσματα» πού εἶναι
σχετικά τουλάχιστο, ὥς ποιό σηπερίπλοκα στήν τεχνική τους ἐκμεῖα αὐτές 0i ἐλπίδες μποροῦν νά ’ νῶν καί ἀφοῦ ἔχει προηγηθεῐ
ἰένας τεράστιος θόρυόσς γύρω ἀπ’
τέλεση’ ἀλλά ἀπὸ Eva σημεῖα καί
πραγματοποιηθοῦν.
Γιατί
10
κράτος μπορεῖ, ἄν καί ὅταν 10
αὐτὴν, κατορθώνει νά πραγματο- πέρα αὑτό καταλήγει νά εἶναι
πσιήσει μετά δίας στήν πρώτη
ένας τρόπος δουλειάς χωρίς οἱ
θέλει, νά διατηρήσει στή ζωή Eva
πραγματικές ἀνάγκες νά τό ἀπαιπροὸολή 150.000 εἰσιτήρια, ἀπ’
εἶδος
κινηματσγράφου,
ἀλλά
τοῦν. Τό κυριότερο ὅμως πού
ἀσᾳ αλῶς όχι ὁποιοδῆποτε εἶδος. , . ὅπου τὸ 35% περίπου ἀφαιρεῖται

πεισθεῖ γι· αὐτή τὴ δεύτερη ἐκ·

δοχή (μολονὸτι πρόκειται γιά μιά
λογική ποῦ μπορεῖ νά τήν ἀντιμετωπίσει κανείς). Καί δέν ἔχω πεισθεῐ γιατί ὅλέπω κι ἄλλους νά

ουνηγορεῐ γι’ αὐτή τήν ἀπλοποίηση στόν τρόπο τοῦ γυρίσματος

εἶναι ἡ ’ίδια ἡ ἐξέλιξη τῶν τεχνικῶν μέσων 1013 κινηματσγράφαυ.
Ἡ εὐαισθησία πού έχουν στό
φῶς, σήμερα, oi διάφοροι τύποι
τοῦ φίλμ, ἡ χρήση τοῦ έγχρωμου,
πού εἰναι πολύ ἁπλούστερα στῆν
ἐπεξεργασία του ἀπ’ ὅ,τι τό
ἄσπρο-μαῦρο, ἡ τελειοποίηση
(πού συμὸαδίζει μέ τήν εὐχρηστότητα) τῶν μέσων τῆς λήψης
τοῦ ἤχου καί γενικότερα ἡ ἀπλοποίηση ὁλόκληρου τοῦ τεχνικοῦ
ἐξοπλισμοῦ, ἐπιτρέπουν Eva ρυθμό γυρίσματος πολύ ταχύτερα,
πράγμα πού μεταφράζεται σέ σημαντικὴ 111111011 1013 κόστους
παραγωγῆς ἀπό 0110 αἰτίεςῑ
πρῶτα-πρῶτα γιατί ὁ συναλικός
ἀριθμός ὡρῶν ἐργασίας μειώνεται καί δεύτερα γιατί ὁ ἀριθμός
τῶν προσώπων πού εἰναι ἀπαραίτητα γιά τό γύρισμα τῆς ταινίας, περιορίζεται.

Ὑπάρχει ἡ ἀντίληψη ὅτι αὐτός
ὁ «φτηνός κινηματογράφος» εἰναι λίγα ἕνας κινηματογράῳας
«ἐκπτώσεων»,
περιοριστικός
στῆν ἐλευθέρη ἐκλογή θεμάτων
καί στῆν ἐλευθερία τοῦ σκηνοθέτη νά «γυρίσει» ὅπως αὐτός
«θέλει» τήν ταινία του. Ἀλλά,
μπορεῖ ν’ ἀναρωτηθεῖ κανείς,
κατά πόσα μιά ταινία μέ ψηλό
κόστος παραγωγῆς δέν εἶναι,
ἐπίσης. περιαριστική γιά τήν
ἐλευθερία ἐνός σκηνοθέτη- γιατί
εἶναι λσγικό νά ὑποθέσει κανείς,
πώς Eva παραγωγός πού ἐπενδύει
Eva σημαντικό ὕψος κεφαλαίων
σέ μιά κινηματογραφικῆ παραγωγή, 00 θελήσει. ἀσφαλῶς νά
διασφαλίσει προκαταρκτικά ὁρισμένα ἐχέγγυα γιά τήν κερδοφόρα ἀπόδοοη τοῦ ἐπενδυμέναυ
κέφαλαίου του· καί κάτι τέτοια

ἔχει ἄμεσιες ἐπιπτώσεις καί 011'1v
ἐπιλογῆ τῶν θεμάτων καί στῆν
ἐλευθερία τοῦ δημιουργοῦ τῆς
ταινίας. Γιατί, στῆν πραγματικότητα, δέν εἶναι, συνήθως. τό θέμα
πού καθαρίζει τό ὕψος κόστους

τῆς παραγωγῆς, ἀλλά τό ὕψος
τῶν κεφαλαίων πού ἐπενδύανται
πού καθαρίζει τήν ἐπιλογή τοῦ
θέματος. vAv λοιπόν ἔχει ἕνας
· σκηνοθέτης νά διαλέξει ἀνάμεσα
στούς περιορισμούς μιᾶς φτηνής
ταινίας ἤ στούς οἰκονομικοὺς
καταναγκασμούς μιᾶς πολυδάπανης παραγωγῆς, τό πιθανότερο

εἰναι πώς ὁ 6αθμός περιστολῆς
τῶν ἐλευθεριῶν του αὐξάνεται με’
τῆ δεύτερη ἐπιλογή σ’ αὐτήν τῆς
ἀκριόἠς παραγωγῆς. Ἔτσι κι ἀλ-

20) T0 κράτος ὀφείλει νά πάρει μέτρα προστασίας τῆς ἐγχώριας παραγωγῆς ἀλλά τό κράτος
θά ένισχύοει - ἐάν ἀποφασίσει
κατι τέτοιαΙ - Evav κινηματογράφο κατ’ ἀρχήν σύμφωνα μέ τά
συμφέροντα καί τό σύστημα
ἀξιῶν πού ἐκπροσωπεῐ.
Τό ζήτημα δέν εἰναι νά ξαναστῆσουμε στά πόδια του Eva «ρόζ
κινηματογράφο» σάν αὐτόν πού
γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, ἀλλά
Evav κινηματογράφο 006090
προὸληματισμένο καί περισσό-

θυνος καί, συνεπῶς, αὐτός πού
ἀποφασίζει τελικά γιά ὃλα τά ζητήματα - τουλάχιστο αὐτά πού
ἀφοροῦν στῆν πνευματική ὑπόσταση μιᾶς ταινίας - ἡ συνεργασία τῶν ύπόλοιπων παραγόντων
εἰναι ἀπαραίτητη γιά τήν ὑλοποίηση αὐτῶν τῶνΙ ἀποφάσεων.
Γιά νά μπορέσει ὁ «φτηνός κινηματογράφος» νά γίνει μιά πρακτικῆ σέ εὐρύτερη κλίμακα. σάν
μοναδικῆ λύση στῆν κρίση πού
περνᾶμε σήμερα, θά ἀπαιτοῦσε

τήν προσχώρηση σ’ αὐτῆ τήν οἰκονομική λογική καί τῶν ἄλλων
παραγόντων πού ουμόάλλουν
011'1v πραγματοποίηση μιᾶς ταινίας· κατά πρῶτα λόγο τῶν τεχνικῶν καί κυρίως τῶν τεχνικῶν
πού συμμετέχουν στό «γύρισμα»
μιᾶς ταινίας,

τοῦ

συνολικοῦ

τούς μεγάλους παραγωγούς; ’Ὀσο

m0 μεγάλα εἰναι τά ἐπενδυμένα
κεφάλαια, τόσο μεγαλώνει κι 0
ὅαθμός ἐξάρτηοης ἀπ’ αὐτά. Κι
ὅσο ἡ κρίση συνεχίζεται, τόσο
αὐτή ἡ ἤδη ὑπάρχουσα ἐξάρτηση
μεγαλώνει. Δέν εἰναι σίγουρα
πώς οἰ «φτηνές ταινίες» θά δώσουν ἀπάντηση 0' 01310 10 πρα6λήματα. Ἀλλά εἰναι ἴσως μιά
δυνατότητα πού ἀξίζει νά δοκιμάσουμε.

6 16 λ ία
γιό τό καλοκαίρι

Οἱ ἀμοιὸές πού προὸλέπονται
σήμερα ἀπό τήν Ε.Τ.Ε.Κ. - τό
σωματεῖα τῶν τεχνικῶν τοῦ κινηματογράφου - εἰναι 011060010κτες γιά μιά ταινία τῆς ὁποίας ὁ
προϋπαλογισμός δέ θά ξεπερνοῦσε τό ἕνα ἐκατομμύριο. Μέ τά
σημερινά δεδομένα τῶν ἀμοιὸῶν,
γιά 4 έόδομάὸες γυρίσματος, μ’
Eva μίνιμουμ συνεργεῐο ὀκτώ
ἀτόμων, 0i ἀμοιὸές τῶν τεχνικῶν
θ’ ἀντιπροσώπευαν τό 40% περίπου

τερο ἐλεύθερο.
Ἡ ἴδια λογική ἰσχύει καί γιά

Μάρκ Τουαίν
Οἱ Περιπέτειες τοῦ
Χάκλεμπερυ Φίν

κόστους

παραγωγῆς, παοοστό πολύ ύψηλό
γιά μιά φτηνῆ ταινία. Τό αἴτημα
πού θά μποροῦσε νά διατυπωθεῐ
πρός τήν Ε.Τ.Ε.Κ., δέν εἰναι νά
παραχωρήσει κάποιο μέρος ἀπό
τίς οἰκονομικές κατακτήσεις τῶν
ἐργαζόμενων στόν κινηματογράφο. Αὐτό πού θά μποροῦσε νά
ζητήσει κανείς ἀπό τήν Ε.Τ.Ε.Κ.
εἰναι νά συμὸάλει 011’1v ἐπιόίωση
τοῦ ἐλληνικοῦ κινηματογράφου
διαφοροποιώντας τίς διεκδικῆσεις της ἀνάλογα μέ τό ἄν πρό· κειται γιά κάποια χολυγουντιανῆ
ὑπερπαραγωγή ἤ γιά τήν προσπάθεια ἐπιὸίωσης τοῦ Νέου Ἑλληνικοῦ Κινηματογράφσυ, ἐφ’
ὅσον τελικά γίνει ἀποδεκτό πώς ἡ
τελευταία ἐλπίδα γιά κάτι τέτοια
εἰναι οἱ φτηνές ταινίες.
Ἴδιο θά ἦταν τό α’ίτημα καί γιά
τούς ἄλλους παράγοντες μιᾱς
ταινίες; τούς ἠθοποιούς, τούς σεναριογράφους, τούς μουσικούς
κ.λπ.
Συνοψίζοντας 10 παραπανω,
θὰ προσδιόριζα τήν ἀφετηρίακή
ἰδέα γιά τήν πρότασή τῶν ταινιῶν χαμηλαῦ κόστους, σέ 0110
σημεῖαῑ

10) Ὁ κινηματογράφος - κι
ὄχι μόνο ὁ ἐλληνικός - περνάει
κρίση ἐξ αἰτίας, κατά κύρια λόγο,
λιῶς, οἱ ἐπιλΰγές πού ἔχει νά κόινει κανείς σήμερα. εἶναι ἀνάμεσα
τοῦ συναγωνισμοῦ ἀπό τήν τηλεσέ καταστάσεις λιγότερο ἦ περισόραση. Πρόκειται ἑπομένως γιά
σότερο περιαριστικές τῆς ἐλευθεκρίση κατανάλωσης τῶν ταινιῶν,
ρίας του· μ’ ἄλλα λόγια νά διαπού μεταφράζεται σέ τεράστια
λέγει κανείς τή λιγότερο κακή
πτώση τῶν εἰσιτηρίων καί ἄρα σέ
περίπτωση... Ἀλλά ἡ πραγματομείωση τῶν ἐσόδων μιᾶς ταινίας.
ποίηση μιᾶς ταινίας εἰναι μιά
Μοναδικῆ ἀπάντηση στίς χαμηπράξη συλλογικῆ. Ἔστω καί ἄν ὸ , λές εἰσπράξεις, φαίνεται νά ’ναι
σκηνοθέτης εἰναι ὁ τελικός ὑπεύτό χαμηλό κόστας.

ᾧ
ΠροοΠέρ Μεριμέ .
Χρονικό τῆς Βασιλείας τοῦ
ΚαρόλουΙΧ

ᾧ
Μτιράνιμιρ ΣτοεΠάνοθιτς
Στόμα γεμᾱτο χῶμα

ᾧ
’

Μάξ φόν ντέρ Γκρύν
Φωτιά καί άντιφέγγισμα

ᾧ
Μιτέρτολτ Μπρέχτ

,

το ρομαντσο της Πενταρας

ᾧ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

,
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οεικαοτικαο.

ἐγκαταστημένους σποραδικά σέ
διάφορα σημεῖα τῆς σφαίρας κι
ἀπό τόσα χρόνια, πρίν ἀκόμη κι
ἀπό τήν ἐλευση τῆς δικτατορίας.

«'O Δορυφόρος Παρθενώνας;>>

Ἑπομένως, E10; 1974. πολιτικά

Τῆς ”Εφης Στραύτζα
Ἡ τεχνοκριτικός Ἔφη Στρούτζα, πού ἀπό χρόνια ζεῖ καί
ἐργάζεται 0117v Ἰταλία, μᾶς ἔστειλε μέ· ἀφορμή ἕνα ἄρθρα
τοῦ γνωστοῦ γάλλοι· κριτικοῡ Pierre Rm'mny. 10 κείμενα
πού ὸημοσιεύαινμε σήμερα. Παράλληλα, καί γιά ἕνημέρωση
τῶν ἀναγνωστῶν μας, ἆναὸημοσιεύοιιμε ἀπό τό ἰταλικό «L'
Espresso» 10 ἄρθρα τοῦ γάλλοιι κριτικοῦ.
Ἐμφανίστηκε τελευταῖα ,στό
έόδομαδιαῖο
περιοδικό
«L’
Espresso» (1.17. 1/5/77) Eva σημείωμα πάνω στῆ σύγχρονη ἐλλη-

νική τέχνη. με’ 10v τίτλο «Ὁ Πλανήτης

·

Παρθενώνας»,

γραμμένο

ἀπό 10 γάλλα. ἀλλά διεθνοῦς φήμης. κριτικό τέχνης Πιέρ Ρεστανύ. Ὠθούμενοι ἀπό κίνητρα
ἀντικειμενικῆς κι 011910013; 15κμηρίωσης τῆς σύγχρονης ἐλληνικῆς καλλιτεχνικῆς πραγματικότητας, ὅπως εἶναι σήμερα. θέλουμε
νά προσθέοουμε τοῦτο τό «ἐνημερωτικό» σημείωμα πάνω στίς
ὑποθέσεις του.
Διαόάζουμε σέ τούτη τήν περιγραφή 011 «μετα τήν ἀπελευθέρωση πού ἀρχισε τό 1974. ξεκίνησε Eva ρεῦμα ἐπαναπατρισμοῦῑ
πού δέν ἔφερε ἄλλο ἀποτέλεσμα
ἀπό τό v0 ἐξαρθαῦν οἱ ἀντιφάσεις μεταξύ τῆς Ἑλλάδας τῆς
διασπορᾶς καί τῆς Ἐλλάδας τοῦ
ἐσωτερικοῦ».
Ἔτος.
λοιπόν,

1974: ἱστορικά, ἔτος ἀπελευθέρωσης ἀπό τῆ δικτατορία ’τῶν
συνταγματαρχῶν. Γιά Evav Ἕλληνα εἰναι μιά στιγμή ἀποφασιστική.

Τόοο

ὅσον

ἀφορά

τίς

σημαντικό γιά τήν Ἑλλάδα. ἀλλά, «συμπτωματικά». μιά χρονιά
ὅπου ἡ κρίση τῆς καλλιτεχνικῆς
ἐπιὸίωσης ἐπιδεινώνεται καί γίνεται ὃλο καί πιό προόληματικῆ
καί σέ ὸιεθνὲς ἐπίπεδα. Τούτη ἡ
χρονολογική σύμπτωση μᾶς καθιστᾶ πολύ ἐπιφυλακτικούς στό
v‘ ἀποδώσουμε γενικά κι ἀποκλειστικά στύς ἕλληνες καλλιτέχνες τῆς διασπορᾶς τό φωτοστέφανο τοῦ ἥρωα πού πολέμησε
ἔξω καί νά σκιάσαυμε 010 φόντο
ταύτης τῆς εἰκόνας τήν παρουσία
καί τήν ἐπιὸίωση, τουλάχιστο τήν
ἠθική, τῶν ἐλλήνων καλλιτεχνῶν

πού παρέμειναν στῆν Ἑλλάδα τά
Ιπροσδοκίες του γιά ἀλλαγή 000
καί σε’ σχέση μέ τό ζύγισμα πού
χρόνια τούτου τοῦ ἀπόλυτου 110—
κάνει μέ τόν ἰ’δια τόν ἑαυτό του. ,λιτιστικοῦ περιθωριασμοὺῑ μιά
πραγματικῆ κατάσταση πού θά
μέ τίς ἐμπειρίες του καί τή συμῆτανε ἀνακριὸές νά μήν τήν ὑποπεριφορά του κατά 111-010911510
γραμμίσουμε. Τό ν’ ἀποπειραταύτης τῆς παύσης καί ταῦ πνευθοῦμε δέ V0 τή διαστρεὸλώσαυμε.
ματικοῦ λήθαργαυ. Γιά Evav καλθά ’τανε πράξη ἀπαράδεκτη,
λιτέχνη. προστίθεται σέ τοῦτο τόν
ἀκόμη -θέλουμε νά πιστεύαυμε προὸληματισμό καί τό θέμα τῆς
ἐπιλογῆς τοῦ τρόπου μέ τόν
κι ἀπό τό σῶμα τῆς διασπορᾶς.
λόγω σεόασμοῦ πρός ,τούτη τήν
ὁποῖα ἡ καλλιτεχνικῆ του λειἐλληνική ίστορικῆ στιγμή καί
τουργία θά μποροῦσε νά 0111160λόγω ἀρνήσεως τῆς ἐκμετάλλευλει πιό ἐποικοδομητικά μέσα σέ
σῆς της γιά τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ
τοῦτο τόν πολύτεχνο καινωνικό
χῶρο. ταλαιπωρημένο ἀπό τίς ξέσκοποῦ νά ἐξαρθεῖ ἡ ἐπανεμφάνισῆ τους στό ἐλληνικό ἐδαφος.
νες κυριαρχίες.
”Οπως πολύ σωστά σημειώνε'O ἐλληνας αὐτο - ἐξόριστος
ὑπῆρξε πάντα Eva 1101v0 φαινόται. μετά τό 1974 πραγματοποιμενα τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας καί
ήθηκε ἕνα ρεῦμα ἐπαναπατρι1'1 ἐπάνοδος του γινότανε πάντα
σμοῦ ἀπό διάφορους καλλιτέχνες,

ὑποδεκτῆ μ’ ἐνδιαφέρον καί καλή
01095011. ἔφ’ ὅσον τούτη σήμαινε
Evav πραγματικό διάλαγο μεταξύ
τῆς πραγματικότητας πού εἶχε
ἀφήσει πίσω του καί τῆς πραγματικότητας πού εἶχε ζήσει ἔξω.
Ἀντίθετα δ «Emigré - Grec» 11013
ἐπιστρέφει μέ ὑφας ἐξουσιαστοῦ,

ἐξοπλισμένος μ’ ὲπιὸερμικές καινοτομίες καί προϊόντα εἰσαγωγῆς
πού μποροῦν νά χρησιμεύσουν
σάν ἀπλά ἐπιθέματα μονάχα
πάνω στῆν ἤδη ὑπάρχουσα ἐλληνικῆ δομή, ὑπῆρξε πάντα ἀντικείμενα ἐμπαιγμοῦ γιά τή ρηχότητα τῆς ἱκανότητάς του ν’ ἀφομοιώσει μιάν εἰδική ταυτότητά.

'H Ἑλλάδα δέν εἰναι κλειστή
ἀπέναντί τους. ἀλλά ἐπιθυμεῖ νά
διαπιστώσει τῆ δυνατότητα ἰδιαποίησης τῶν νέων ἀπακτημάτων
καί κατακτήσεων στῆν ὀργανική
λειτουργία τους μέσα οτά πλαίσια τῆς έλληνικής κοινωνικῆς
ταυτότητας. K01 μπορεῖ νά ἐρωτηθεῖῑ Παιά εἰναι τούτη ἡ ἐλληνική ταυτότητα; Ποῦ μποροῦμε

νά τήν ἐντοπίσ()υμε; Ἴσως στῆν
ἐννοια τῆς ἀντίθεσης. Στίς τόσες
ἀντιθέσεις πού πάντα χαρακτηρίσανε τήν έλληνικῆ κοινωνία.
Ἀπό τήν ἀντίθεση μεταξύ τοῦ
άταμικισμοῦ. τοῦ πόθου γι“ αὐτονομία καί μιᾶς ζωῆς ἀνέκαθεν
ἐξαρτημένης 0110 διαφορές δε011513051; Μεταξὺ τῆς «μυθικής
κληρονομιάς» ἑνός λαμπροῦ πα-

ρελθόντος καί μιάς ζωῆς συντροφευμένης ἀπό τῆν ἀθλιότητα καί
-τήν
ταπεινωτική
στέρηση.
Μεταξὺ τῆς ἀναζήτηοης τοῦ φω-

-· «Ὁ Πλανῆτης Παρθενώνας» τοῦ Pierre’ Restrany
λερί ΔΕΣΜΟΣ, 01011119130051'Eva
Κανιάρη, Κουνέλη. Τουζένη. Μιά
Κατοχῆ, ἐμφύλιος πόλεμος, διδιαγωνισμό ἰδεῶν καί προωθεῖ
λίστα μακριά, γιά νά τήν ἐξανκτατορίας ἡ σύγχρονη Ἑλλάδα
τλῆσουμε. Θά μπορούσαμε ν’ ’μιά «καμπάνια» τύπου ἐν ὄψει
γνώρισε πολλές κακοτυχίες. 'H
τῆς πιθανῆς ἰδρυσης ἐνός Μουἀναφέρουμε ἀκόμη μερικές δεκάἐσωτερικῆ πολιτική δικαίωσε τά
σείου Μοντέρνας Τέχνης. Ἡ
δες τούτων τῶν «διεθνῶν» πού
διάφορα κύματα μεταναστεύσεων
πρωτεύουσα τοῦ Βορρά, ἡ Θεσμιλᾱνε τῆ γλῶσσα τῆς ἐποχῆς
πού, κυρίως, ἐξασθένιοαν τῆ διασαλονίκη, ἀκολουθεῖ τήν Ἀθήνα
τους καί πού μέ ἀμηχανία ξανανοούμενη élite τῆς χώρας. Μετά
στῆν ἐκμοντερνιστικῆ της ὁρμή.
6ρίσκουν τούς ντόπιους συντήν ἀπελευθέρωση πού ἀρχισε τό
Οἱ ντόπιες δόξες 6λέπουν τό
αδέλφους τους
ἐμπλεγμένους
1974, ξεκίνηοε Eva κίνημα ἐπαμονοπώλιό τους ν’ ἀπειλεῖται.
010v
μετα-ιμπρεσιονιστικό
ἤ
ναπατρισμοῦ; τό ἀποτέλεσμα δέν
Δέν τούς ἀπαμένει παρά ἡ διοίήτανε ἄλλο ἀπό 10 νά ἐξαρθοῦν
μετα-κυόιστικό κονφορμισμό καί
κηση καί 1'1 διδασκαλία. Πρασστῆ φαντασιόπληκτη έρευνα ἐνός
αἱ ἀντιφάσεις μεταξύ τῶν ἐλλήκολλαῦνται μεταξύ τους, μπλονων τῆς διασπορᾶς καί τῶν ἐλλήφολκλόρ sui generis.
κάροντας μ’ αὐτό τόν τρόπο τή
νων τοῦ ἐσωτερικοῦ.
’Τό πρό6λημα γεννιέται ἀπό τό
φυοιαλογικῆ ἐξέλιξη τῆς γνώμης.
Στό πεδία τῆς τέχνης, ἡ ἀντίγεγονός ὅτι οἱ ἐξόριστοι καλλιτέΤό «ἀτού» τους εἰναι ἡ ἄμυνα τῆς
φαση ἀγγίζει τά ὅρια τοῦ παρα<<ἑλληνικότητας>>ῑ ἕνας ἀθηναῖος
χνες κ’ οἱ καλλιτέχνες πού ἐμειδόξου. Ἱ-Ι ἐλληνικῆ τέχνη τῆς
τεχνοκρίτης προσδιόρισε τίς ἕξι
,ναν 011'1v Ἑλλάδα συναντιοῦνται
διασπορᾶς, ἀπόλυτα ἐνταγμένη
ὅλα καί περισσότερο ἀπό τό 1974
διαῧαθμίσεις κριτηρίων καί, ἀπό
οτή διεθνῆ κίνηση, ἀντανακλᾱ
τοῦτο τόν πίνακα, προκύπτει ὅτι
κ’ ὕστερα. Κάποτε οἱ δυό τοῦτες
τούς προσανατολισμούς τῆς δητό πρωτεῦον εἶναι 1'1 09v11011 τῶν
παρατάξεις ἀνῆκανε σέ δυό διαμιουργικῆς σύγχρονης σκέψης.
κοσμοπολιτικῶν
ἀξιῶν
πού
φορετικούς κόσμους. Σήμερα, οἱ
ὅπου πρόσφερε μερικά πολύ σηὑπάρχουν στό ἐξωτερικό..
πρῶτοι εἰσόάλλουν στῆν ἀγορά
μαντικά ὀνόματαῑ στῆν Ἀμερικῆ
Ἡ 01190 ἀριστερά τῶν μαοϊτοῦ ἐσωτερικοῦ. Ἔχουν ἀνοίξει
τόν ἀφῃρημένα έξπρεοιονιστῆ
στῶν καί τῶν ἀριστερῶν οταλινιΣτάμο, τῆ «0109» τοῦ νέον Χρύ- ' 30 γκαλερί στῆν Ἀθήνα, ὅπου 1'1
καλλιτεχνική ’ζωή κυριαρχεῖται
στῶν προασπίζει τίς 110900001σα, τόν ἐκλεκτικό κ’ ἰδιοφυῆ Σαἀπό τό μεγάλα έμπορα Ἰόλα,
ακές ἀξίες καί, παράδοξα, μέσω
μαρά στῆν Εὐρώπη, τόν Τάκη,
πού. ἀφοῦ ἔκλεισε τά μαγαζιά
τούτων τῶν τελευταίων, κ’ Eva
πρωτοπόρο τοῦ ἠλεκτρομαγνητισχεδόν παντοῦ στόν κόσμο, ἀπαὀπισθοδρομικό ἐμπαρικό κύκλα
σμοῦ, τό Γαῐτη. 6εντέτα τῆς οχο6λέπει νά τελειώσει ὡραῖα τῆ ζωῆ · élite, διαρθρωμένο μέσα σέ οτενό
λής τοῦ Παρισιοῦ, τό Νίκα. έναν
του ἐδῶ. 'O Παυλίδης, δημοσικύκλωμα. ΣΙ αὐτό τό ἀνασταλἀπό τούς πατέρες τῆς μηχανικῆς
αλόγας καί διευθυντῆς τῆς {110- .τικό περιὸάλλαν Eva; ὁλόκληρος
τέχνης, καί τούς Παῦλο, Τσόκλη,
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τομέας τῆς ἐλληνικῆς κουλταύρας, φανατικά προσδεδεμένας
στούς ἐθνικούς μύθους της, στρέφει όλη τήν προσαχῆ στό παρελθόν του καί προφασίζεται ν’
ἀγνοεῖ Eva 11090v 11013 περιπλέκει
ὁλόκληρα τόν πλανήτη καί πού
ξαναεμφανίζεται
μαζικά
στό
χῶρο τῆς καταγωγῆς του. ἀφοῦ

ἐπιόλήθηκε στό Παρίσι καί στῆ
Ν. Ὑόρκη. M10 χούφτα ἀπό
πλούσιαυς ὃιομῆχανους, μεγάλες
κυρίες καί διαπρεπεῖς ἀπογόνους, εἶναι οἱ διαιτητές τῆς κατάστασης; ὁ διεθνῆς σνομπισμός
πού ἀντιπροσωπεύουν, θα ὑπερισχύσει.ἀπέναντι τῆς ψευδαίσθησῆς τῆς συνέχειας μιᾶς ἱστορίας
χιλιετηρίδων;
Τή στιγμή πού ἀφήνω τήν
Ἀθήνα, τούτη τῆν πρώιμη ἂνω.
ξη, οἱ φίλοι μου ἐπιμένουν v0
δώσω μιά τελευταία ματιά 010v
Παρθενῶνα, προτοῦ μπεῖ κάτω
ἀπό τή γυάλα, γιά v0 119001011311θεῖ ἀπό τῆ μόλυνση τῆς μοντέρv0; ἀτμόσφαιρας. Τό πρό6λημα
τῆς Ἀκρόπολης ἐνσαρκώνει στῆν
πέτρα τήν ἀσθένεια ταύτης τῆς
κουλταύρας; τῆ δυσκολία τοῦ νά

εἰσαι Ἕλληνας σήμερα.

τισμοῦ σέ χώρους ἐξω ἀπό τά ἐλληνικά ὅρια, καί, σέ ἀντιδιαστολῆ, τῆς παράλληλης προσκόλλησης ὅλο καί πιὸ ἐντανα σέ ὅ,τι
τούτη ἡ κοινωνία ἐγκαταλείπει κι
(ἰπαρνεῖται. Μιά ὁλόκληρη σέιρά
ἀπό ἀντιθέσεις, πού θά ῆτανε

λειτουργία, πού θά ἐνέπλεκέ ὅλα
τό

δημιουργικό

δυναμικό

πού

ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα. Ἀντίθετα
καί δυστυχῶς. δέν διαπιστώθηκε
ἀλλο ἀπό μιά διάθέση ἀντικατάστασης τῆς «élite» «διαρθρωμένης σέ στενό κύκλωμα», πού
ἒὸῶ ἀδύνατα νά ἐξαντλῆσουμε,, ἀποδίδεται άπό τό Ρεστανύ στίς
ἀλλά πού ἐπέδρασαν δαρυσή- - καλλιτεχνικές τάξεις τῆς «ἄκρας
μαντα πάνω στῆν ἐλληνική ψυχοἀριστερᾶς τῶν μαοϊστῶν καί τῆς
λαγία καί πού τῆς μετέδωσαν μιά
ἀριστερᾶς τῶν σταλινιστῶν», ἀπό
προδιάθι-ση δυσπιστίας ἀπέναντι
’έναν τζίρο ἀπό «πλούσιαυς 6ιστά εἰσαγόμενα προϊόντα, καί σέ
ομῆχανους, μεγάλες κυρίες κι ένπαράλογη ἀντίθεση μέ τό ἐνδιδοξους ἀπογόνους» πού ἀπατεαφέρον πού ἡ ἰδια ἡ κοινωνία
λοῦνε τούς «διαιτητές» τούτων
ἐκδηλώνει γιά τήν ὑποδοχή τους.
τῶν «διεθνῶν», Εἶναι, λοιπόν.
Θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς ὅτι ἡ
κατανοητό ὅτι οὔτε ἡ μιά οὐτε ἡ
ἐλληνικῆ κοινωνικῆ ψυχαλογία
άλλη ἀ-πό τίς «élite» μποροῦν νά
εἰναι διαμαρφωμένη σέ ἀντίθετη
μᾶς ἱκαναποιήσουν.
ραπῆ ἀπό τήν ἐλληνικῆ πολιτική
νΑς προχωρῆσουμε σέ μιάν
τακτική πού κυριάρχησε σ’ ὅλα
άλλη. περιγραφή τῆς έλληνικῆς
τό φάσμα τῆς ἱστορίας τῆς νεώτετέχνης τῆς διασπαράςῖ τούτη,
ρης Ἑλλάδας. Ὕστερα, τούτη ἡ
σύμφωνα μέ τόν Pierre Restany.
προδιάθεση νά ἐξετάζουμε καί ν’
ἀναλύουμε προσεχτικά κάθε χει«ἀπόλυτα ἐνταγμένη στῆ διεθνῆ
ρονομία γένναιόδωρης κι ἐπιὸληροῆ. ἀντανακλά τούς προσανατολισμούς τῆς σύγχρονης δημιουρτικῆς «δωρεάς». ἄς μή μᾶς φανεῖ
γικῆς σκέψης...» κι ἀκολουθεῖ μιά
τόσο ἀλλόδοξο χαρακτηριστικό
λίστα ὀνομάτων ἀξιόλογων καλγιά τούς ἐφέυρέτές τοῦ ,«Δούλιτεχνῶν. ἤδη ἐκτιμηθέντες κ’ υἱρειου Ἵππου». Τούτη εἶναι ἀκόμη
μιά άλλη πραγματικότητα πού
οθέτηθέντες ἀπό τό «μεγάλα έμπορα Ἰόλα» (καί φίλα τοῦ Ρεδέν θα ”πρεπε νά ὑποτιμηθεῖ. Εἰστανύ) ἦ ἤδη περιστρεφόμενοι
ναι ἕνα χαρακτηριστικό πού δέν
πρέπει νά τό συγχέουμε, ὅπως γί-γ στῆν τροχιά εἰσόδου γιά υίοθέτηση. Ὠραῖα. Ἔτσι, μποροῦμε γιά
νεται στῆ ρεστανιανῆ ἑρμηνεία.
λίγο νά οταθμεύσουμε πάνω στό
μέ «ἀρνηση τῶν κοσμοπαλίτικων
ἀξιῶν πού ὑπάρχουν στό ἐξωτέτί σημαίνει «σύγχρανσ» στό τεχνοκριτικό ἰδίωμα. Ἕνα σύγρικό». Ἀντίθετα, ἀντιπροσωχρονο καλλιτεχνικό ἔργα εἰναι,
πεύέι μιά τάση ρασιοναλιστικῆ
νιι ςυγιυιιυμι ῐιι ιιιιριις ῐιιιν εἰοπρῶτ’ ἀπ’ ὅλα, κάτι πού γίνεται
αγόμενων προϊόντων ὥστε νά μήν
σύγχρανα μέ τῆ φυσική ζωή μας
ἀνατραπεῖ
ἀνεπανόρθωτα
ἡ
καί. συνεπῶς. σύγχρονα μέ τήν
ἰσαρροπία μεταξύ ἐξέλιξης κι
κοινωνικο - πολιτική καί πολιτιἀφομοίωσης. Στήν εἰδική περίστικῆ ζωή μας. “Ο 6αθμός μέ τόν
πτωση τῆς καλλιτεχνικῆς κατάὁποῖα τό «σύγχρονο» πνεῦμα του
στασης. τούτη ἡ τάση μπορεῖ νά
ἐκτιμι-’ῖται εἶναι ἀνάλογος μέ τό
θειιιρηθεῖ σάν μιά θετική ἀρχή
6αθμό στόν ὁποῖα ὁ καλλιτέχνης
γιά ν’ ἀποφευχθεῖ μιά «’έκρηξη»
συνειδηταπαιεῖ τά διώματα τούστῆν ἀγορά. σάν ἀποτέλεσμα μιᾶς
της τῆς πραγματικότητας μέσα
ἀνεξέλεγκτης εἰσροῆς. Κάτι πού
στά φυσικά καί καιν(ι)ιίκά πλαίθά ’τανε. κυρίως, εἰς δάρος τοῦ
σια καί στίς ἀντιφάσεις τῶν ἀνντόπιου καλλιτέχνη, κι ὄχι μοθρωπιστικῶν.
ψυχολογικῶν
ἤ
νάχα ἀπό τήν ὑπαρξιακῆ ἀποψη.
ίδεολογικῶν 6ιωμάτων του. Ὁ
λόγω τοῦ ἀκριόοῦ ἀντίτιμου πού
τρόπος μέ τόν ὁποῖα ὁ καλλιτέθά πληρώσει παραγκωνιζόμενος
χνης τ’ ἀντιμετωπίζέι, τά ἐκφράζει, τά ἀρνεῖται ἤ τά μεταμορφώἀπό τό πεδία τῆς καλλιτεχνικῆς
διαδικασίας. Συνεπῶς, ἡ «ἄρνει. διαφέρει ἀνάλογα μέ τό πολινηση τῶν κοσμοπολίτικων ἀξιῶν»
τιστικό φόντο καί πέριόάλλον
μετατρέπεται σέ άρνηση τῶν κομέσα στό ὁποῖα τούτη ἡ συνειδητοποίηση γεννιέται. Καί τοῦτο
σμαπολίτικων τιμῶν, πού. στῆ
ἰσχύει γιά ὅλες τίς κοινωνικές
σύγχρονη τέχνη. δέν προσφέρουν
πραγματικότητες πού
ζαῦνται
τίπατε λιγότερο ἀπό τήν ἀνάθεση
σύγχρονα,“- ἀλλά πού. ὄχι πάντα,
τοῦ ρόλου ένός ὀργάνου ἐπένδυσης, καταντῶντας τῆν καλλιτεκαί κατὰ λογική συνέπεια, συμπίπτουνε στά πολιτιστικά τους
χνική «ἀξία» μιά καί τήν αὐτή
χαρακτηριστικά, στά εἰδικά ἱστοἔννοια μέ τήν ἐμπορική τιμή τοῦ
ρικά πλέγματα τῶν προόλημάτων
καλλιτέχνη. Οὕτε. ἐπίσης. τούτη ἡ
τους καί οὕτω καθ’ ἐξῆς. Ἑπομέ«νεοελληνική» προδιάθεση δυσνως, οἱ καλλιτέχνες πού ἐργάζονπιστίας ἀπέναντι στόν «κοσμοπολιτισμό» πού εἰσόρμησε στῆν
ται σέ διάφορα γεωγραφικά σημεῖα ἐργάζονται καί σέ,διάφορές
Ἐλλάδα. θα ’χε ποτέ ἐκδηλωθεῖ.
(iv δέν εἶχε γίνει ἀντιληπτή ἡ έλἱστορικές στιγμές, παρ’ ὅλα δτι
αἰσθάνονται, ταυτόχρονα καί
λειψη ένδιαφέροντος ἀπό τήν
πλευρά τῶν «διαιτητῶν» τῶν «δισύγχρονα. τίς ἀκτιναὸολίες τῶν
εθνῶν» νά δημιουργήσουνε μέσα
πολιτικῶν καί παλιτιστικῶν παστῆν Ἐλλάδα. παράλληλα μέ τόν
ρεμόολῶν πού προέρχονται ἀπό
Inf/ppm τους, τις προυποθιυιις
τίς ἰσχυρές δυνάμεις. Τοῡτες οἰ
γιά μιάν εὐρεία ἐκπολιτιστική
ἀκτινοὸολίες μορφοπσιαῦν νέους

ὲρμηνευτικούς τρόπους καί νέες
μεθόδους ἐπικοινωνίας στήν τέχνη, ἀλλά εἰναι φόρμες καί μορφές ἐκφρασης πού εἶναι 6ιωμένες
μέσα στά πλαίσια εἰδικῶν κοινωνιῶν καί πολιτισμῶν. vAv τοῦτες
οἰ καλλιτεχνικές διαμορφώσεις κι

ἐξελίξας, σέ τοῦτες τίς διαφορές
κοινωνικές καί πολιτιστικές πρα-

γματικότητες, γεννιαῦνται καί
ἀναπτύσσονται σάν φαινόμενα
φυσικό κι «ὀργανικό» κι ὅχι σάν
6έ6ιασμένος τακετός, εἰναι ἑπόμενα ὅτι κ’ ἡ ἐκφραστικότητά
τους θά διαφέρει σέ τόνους καί.

ῧαθμῡὺς ἓξΟμΟίωσης ἀπό τήν
«κοσμοπαλίτικη» ἐκφραση πού.
ἀκρι6ῶς γιά τοῦτο τό λόγο, δέν
μπορεῖ νά θεωρηθεῖ πιό σύγχρονη
ἀπ’ ὅλες τίς ἄλλες. Γίνεται ἴσως
περισσότερο αἰσθητή γιατί ἐκπέμπεται καί διαχέεται ἀπό ἰσχυρότερους πομπούς, ἀλλά δέν έχέι

περισσότερο «σύγ-χρονα» πνεῦμα

ἤ μεγαλύτερη σημασία. Τό νά ἐνταχθοῦμε σέ μιάν έρμηνευτικῆ
τοποθέτηση πού ἀποδίδει ὅλη τῆ

ὄαρὺτητα τῆς μορφῆς “190Wχρονης σκέψης σέ μιάν ἀφομοιωμένη ἐπίδραση πού προέρχεται
κατ’ έύθείαν ἀπό τῆ μεταπολεμικῆ δράση τῶν Ἡνωμένων Πολιτείῶν, δέν θά ’ναι ἀλλο ἀπό τό
νά συνθέσαυμέ τῆν ἱστορία τῆς
τέχνης τοῦ 20οῦ αἰώνα μέ χονδροειδῆ τρόπο καί μέ ἰδέολογική
προδιάθεση ταυτισμένη μέ· τήν
καταναλωτική. Ἀντίθετα. τό νά
ἐρευνήσουμε. ν’ ἀναλύσσυμέ τήν
ἐπέκταση ταύτης τῆς ἐπιρροῆς
καί, ταυτόχρονα, νά μελετῆσουμε
πῶς τούτη ἡ ἐπιρροῆ ἐγινέ ἥ ὅργανο ἐκμετάλλευσῆς ἤ ἀντικείμενα διαμαρτυρίας, κατάκρισης ἤ

κι ἀκόμη ἀποὸλήθηκε ἀπό κουλτοῦρες καί καλλιτέχνικαύς λειτουργούς, πού νιώσανε καί νιώθουνε τό δάρος τοῦ ἰμπεριαλισμοῡ ἀκόμη καί στῆν καλλιτεχνικῆ ἐκφραση καί πού δέν ἀποφέύγουνε νά τῆν ἀντιμετωπίσουνε, ἀλλά τῆν ἀντικρίζουνε ἀπό
σκαπιά πού δέν ἀλλοιώνέι τήν
ἀτομική τους διανοητική καί ψυχολογικῆ φυσιογνωμία, θά ’τανε
ἴσως μιὰ μέθοδος πιό ἀντικειμενικα κριτικη.
Μέσα στά πλαίσια τοῦ θέματος
τοῦ τί εἶναι «σύγχρονα». καί 6ασιζόμένοι πάνω σέ τοῦτες τίς δεδομένες συνθῆκες πού συγκεκριμενοποιοῦν τό «σύγχρονο» σέ μιά
μορφή «ἐλιτιστική», τό ἐρώτημά
μας εἰναι ἀν δέν θά ’πρεπέ νά έίναι μιά πιό ἐγκυρη ἰδεολογική
τοποθέτηση, ἡ ἰσότιμη ἀξιολόγιση τῶν καλλιτεχνῶν πού 6αδίζουνε ἀμφισῧητώντας τήν ἀποκλειστικότητα τοῦ καλλιτέχνικοῦ
συγκεντρωτισμαῦ καί πού ἐργάζονται ἐξω ἀπό τά ἑδραιωμένα
κυκλώματα. παρ“ ὅλα δτι ἔχουν
γνώση τῆς ὑπαρξῆς τους; Μπορεῖ. σέ ὁρισμένες περιπτώσεις, οἱ
δρόμοι ἐρέυνας ἤ έκφρασης πού
τοῦτοί οἱ καλλιτέχνες υἰοθετοῦν
ν’ ἀνάγονται συνειδητά στίς 6ά-

σεις προτάσεων αἰσθητικῆς ἀνάλυσης ἦ ἐνναιαλαγικής προσέγγισης πού ἔχουνε ἤδη υἱοθετηθεῖ,

ἀλλά πού στόχος τους εἰναι νά τίς
διερευνῆσουνε μόνοι τους γιά νά
τούς φέρουνέ σέ διαφορετικές
κατέυθύνσεις, ὅπου θά μπορέσαυνε νά ὅροῦνε τό δικό τους σημεῖα ἐπαφῆς μέ τά παρόντα κοινωνικά καί πολιτιστικά τους
προὸλήματα. Γιατί ἀρνούμεθα ἡ
ἀποφεύγουμε V‘ ἀναγνωρίσουμε
σέ μιά τέτοια τάξη καλλιτέχνῶν
καί σ’ Evav τέτοιο γνήσια προ6ληματισμό μιά πραγματικὴ ἐκ»
πολιτιστικῆ λειτουργία; Δέν εἰναι
ὁ σκοπός τοῦ κριτικοῦ τέχνης νά
ἐμὸαθύνει σέ κάθε ἀτομικό καλλιτεχνικό ἤ παλιτιστικό πρόὸλημα. μ’ ἄλλα λόγια, νά θέσει οὐσιαστικά α’ ἐκκίνηση τόν ἀναλυτικό καί κριτικό του μηχανισμό,
ἀποφεύγοντας τήν έύκολη δδό
πού ἀκολουθεῖ γενικούς σχηματισμούς μαζικῆς ἀρχέιοθέτησης; Τό
νά κατατάξουμε σέ ὁμάδες καί ν’

ἀξιολογῆσουμέ τῆ σημερινή τέχνη
ὅασιζόμένοι πάνω σέ κριτήρια
διάκρισης μεταξύ «κασμοπαλίτικης» καί «μή κοσμοπολίτικης»,
διάκριση πού. σέ τελευταία ἀνάλυση, σημαίνει τέχνη ἤ υἱοθετημένη ἀπό τούς «διαιτητές», πού
ἀποτελοῦνται - ὅπως σωστά οημέιώνει ό Ρέστανύ - «ἀπό μιά
χούφτα ἀπό πλούσιαυς ὄιομῆχανους. μεγάλες κυρίες κι ἐνδοξους
ἀπογόνους..,», ἦ «μή υἰοθέτημένη», δέν ἐξυπηρετεῖ ἄλλα σκοπό
ἐκτός ἀπό τό νζ ἀπορρίψουμέ πιό
εὔκολα αὐτό πού δέν ἔχει θέση
στό «διεθνῆ σνομπισμό». Μι(ἰ τέτοια ἀσκηση, τελικά, ἐξυπηρετεῖ
τῆ οτερεοποίηοη τῶν δομῶν πού
χειρίζανται τή ζωή τοῦ καλλιτέχνη κι όχι πάντα εἰς ὄφελος τῆς
καλλιτεχνικῆς του ἐξέλιξης.
Μά σέ τούτη τῆν Ἑλλάδα, πού,
σύμφωνα μέ τήν εἰκόνα πού περιγράφει ὁ Ρεστανύ, φαίνεται ν’
ἀρνεῖται ἣ ν’ ἀγνοεῖ «τό παρόν
πού πέριπλέκέι ὁλόκληρα τόν
πλανήτη...» καί πού παρουσιάζεται νά ζεῖ στό φανταστικό κ’
ἐταιμόρραπο πλανήτη της, ὑπάρχει μιά ἐναλλακτικῆ ζωή, Eva
καλλιτέχνικό δυναμικό μέ καθαρῆ δραση τοῦ ταπικοῦ καί
συγχρόνως τοῦ παγκόσμιαυ παρόντος; Προσφέρει ἡ Ἑλλάδα
καλλιτέχνές πού. θά ’λέγε κανείς,
ὃτι 6ρίσκονται στῆ μέση δδό,
ἀλλά πού, γιά νά προσδιοριστεῖ
μέ ἀκρίόέια, ἀντιπροσωπέύουνέ
τῆ νέα καλλιτεχνικῆ ζωή πού στά
ἑπόμενα χρόνια θά ζυμωθεῖ σέ
κάτι πού δέν γνωρίζουμέ ἀκόμη,

ἀλλά πού δέν εἰνάι οὔτε ἄνετα
ἐγκατέστημένοι στούς χώρους
τῶν μεγάλων τῆς ἀγορᾶς, οὕτε
ἀντιπροσωπέύαυνε τό ἀπόλυτα
τῆς ἐλληνικῆς μυθοποιίας ἢ τίς
ἐπίσημες αἰσθητικές γραμμές τῆς
παραδοσιακῆς ἀριστεράς;

”Av ἀπαπειραθοῦμε νά χαρακτηρίσουμε τοῦτο τόν τόπο μέ μιά
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πάγια νεκρική φυσιογνωμία, τότε
πῶς ἐξηγοῦνται τόσοι ζωνταναί

ὅλαστοί σε’ διαφόρους ἀλλους ταμεῖς τῆς τέχνης. στόν κινηματογρὰφο. στό θέατρα. στῆ σύγχρονη

μουσική ἦ στῆν ποίηση; Πῶς
μποροῦμε
νά δεχθαῖιμέ τῆν
ὑπαρξη μιᾶς ’έκφρασης ἀπελευθερωμένης ἀπό παραδοσιακά κι

όπισθοδρομικά στοιχεῖα 0‘ ὅλους
τούτους τούς ταμεῖς. ἀπομονωνοντας τήν εῖκαοτική καί πλαστική έκφραση ἀπ’ ὀλο τό πλέγμα
τῶν τεχνῶν πού, ἀναγκαστικά,
συμὸαδίζουν καί συνεργάζονται
μέ ἀνανεωτικό ρυθμό μέσα σέ
τοῦτα τά πολιτιστικά πλαίσια;
Τήν τελευταία περίπου δεκαετία.
ὑπάρχει ἕνα ἀνθισμα στῆν ἐλληνικῆ τέχνη, πού δέν ἔχει ἐπιὸληθεῖ διεθνῶς, ἀλλά πού έχέι σάν
κύρια χαρακτηριστικό τῆ ζωντανῆ ἐπιθυμία νά ὑπάρξει στό
καλλιτεχνικό κ” ἐκφραστικό πεδία μέ αυτονομία. Νά δράσει λειτουργικά μέ μιά πραγματικῆ διαλέκτικότητα σέ σχέση με’ τό κοινό
παρ ὅλα ὅτι ἐπιλέγει ἀντιπα
ραδοσιακῆ διάλεκτο.
Σέ τοῦτο τό στιγμιαῖα καί πέριληπτικό σκίτσα. δημιουργία τοῦ
Ρεστανύ καί κατά παραγγελία
ἐκείνων πού προωθαῦν τόν «κοσμοπολίτικο» ἀποικισμό, τούτη ἡ
πραγματικῆ κατασταση ἀγνοεῖται. Νά τό ἀποδώσουμε σέ παραδρομῆ (ἀλλά γνωρίζουμε ὅτι ὁ
εύέλικτος κριτικός εἰναι ὀξείας
δράσης). σέ ἐπαγγελματικό 6ίτσισ
ἦ στῆν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀνταγωνιστικῶν κανονισμῶν; ”Οποιο κι
άν εἰναι τό αἴτια τῆς παράλειψης
τῆς σημαιτικῆς ταύτης καλ) 115
χνικῆς ὑπαρξης τό ἀποτέλεσμα
τῆς ἀτελοῦς περιγραφῆς εἶναι ἡ
διαστρεόλωση τῆς έλληνικῆς καλλιτεχνικῆς πραγματικότητας σῆμερα. Ἀκυρώνεται ὅ.τι τό ἐνδιαφέρον ζεῖ. συμὸαίνει ἢ γεννιέται. ἐκτός ἀπό τό ακοσμοπολίτικο» πού μόλις ἔχει λανσαρισθέῖ
011'1v «παρθένα» πρωτεύουσα.
Δέν θά θέλαμε. γι” αὐτό. νά
συμπέράνουμέ ὅτι γιά τ-ῆν «κοσμοπολίτικη» κριτική, ἀξία ἔχει
μονάχα ἡ τέχνη πού παράγεται
ἀπό καλλιτέχνες πού εἰναι τοποθέτημέναι μέσα σ“ ένα χῶρο τοῦ

ὁποίου τά ὓπερωκεανειακά κ’
εὐρωπαϊκά σύνορα σχηματίζαυν
μιά τεράστια αὐτοκρατορία πού,

ἀναγκαστικά, γιά τούς ὑπόλοιπους κατοίκους ταύτης τῆς σφαίρας δέν ἀπομένέι παρά ἡ ἐλπίδα
ν’ ἀποικιοκρατηθσῦν καλαπροαί9510. Σὲ μιά τέτοια δέ περίπτωση. ἡ ἀπαικιοκρατία μήπως ἤδη
διαδικάζεται μέσω τῆς μεταμόσχευσης τῆς «κασμαπολίτικης»
ἀγορᾶς στῆν Ἑλλάδα καί μέσω
τῆς ἐκμετάλλέυσης τῶν ἴδιων τῶν
Ἑλλήνων. ἄμοιροι ἐπαναπατρισθέντες, πού, διαφορετικά. θά εῖχανε τή δυνατότητα νά δράσαυνε
λειτουργικὰ κ’ έποικαδομητικά,
καλλιεργώντας ταῦτα τό ἔδαφος
μαζί μ’ αὐτούς πού τό διατηρῆσανέ εὔφορα ὃλα ταῦτα τά χρόνια; “Av εἶναι έτσι, τότε κάθε

«Παρασκῆνιο» καί παρασκήνια
Τό σημείωμα αὑτό ὁέν εἶναι «κριτικό». Ἀπλά, Ιθέλει νά δείξει
πώς μιά ἐκπομπή (ἤ μᾶλλον ἕνα «κομμάτι» της) πού γενικά μᾶλλον
ἄρεσέ, μποροῦσε νά εἶναι καλύτέρη ἥ μᾶλλον πιό ἀληθινή, ἄν
ἔλειπε ἡ - στήν προκειμένη περίπτωση τουλάχιστον - «περιέργη»
(αὐτο)λογοκρισία. Ἡ ἐκπομπή ἦταν τό «Παρασκήνιο». Φιλοξενούμενα πρόσωπα ὁ Κώστας Νάσιος, πού, ὅπως «συοτήθηκε», «ἔχει
κάνέι τρεῖς ταινίες μόνος του, πῆρε ὸυό ὄραὸεῖα σκηνοθεσίας, ἀλλά
ἐργάζεται σάν ὸιευθυντής φωτογραφίας, 010v κινηματογράφο - ἄν
ὑπάρχει 6έ6αια». Θέμα ἡ ταινία πού γυρίζει τώρα, τό «Βαρύ πεπόνι» τοῦ Παύλου Τάσιου.

Στό κειμενα πού ἀκολουθεῖ ὑπάρχει ὁ διάλογος πού μεταὸόθηκέ
καί (με’ ΠΛΑΓΙΑ στοιχεῖα) τά σημεῖα πού κόπηκαν- τό γιατί εἰναι

τό.. ,ζητο ιἰμενο]

ἄλλο παρά ὀπισθοδρομικῆ προσ«- Ἀντιμετωπίσατε καμιά δυστῆς πολιτείας, πού σκεφτέῑτε ὅτι
κολία γυρίζοντας τήν ταινία αὐστό σενάριο ὑπῆρχε μιά σκηνή
τη;
πού ὁυό ὑποόρύχια ἀνέὸαίνουν
- ”Οχι καμιά δυσκολία. Εἰχαμε
κόντρα στό ρέῦμα τῆς Πανεπιὅλα τά μέσα στῆ διάθέσῆ μας.
στημίου καί ἀντιμετωπίζαμέ τό
Δέν μᾶς έλέιψε σχεδόν τίποτα, θά
πρόὸλημα ἄν θά ἔπρεπε νά γυρίἐλέγα. ”Ολα αὐτά 6έ6αια ξεκισουμε τή σκηνήιῆ νά τήν καταρνάνέ ἀπό τό ὑπερόαλικό ἐνδιγήσουμε ὁιότι ὸέν έῖχαμε τά ὑποαφέραν πού δείχνει ἠ πολιτεία
ὅρύχια. ”E, μ’ ἕνα τηλέφωνο πού
γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἐλληνικοῦ
κάναμε, τήν ἑπόμένη μέρα εἴχαμε
κινηματσγράφαυ. Σκεφτεῑτε ὅτι
τρία ὑποόρὺχια στό χῶρο τοῦ γυζητῆσαμε 18000000 γιά τήν
ρίσματος] Μετά τό τέλος τοῦ γυπραγμάτωση αὐτῆς τῆς ταινίας
ρίσματος ὁημιουργήθηκε τό ἑξῆς
καί μᾶς έδωσαν... 36.000.000!
πρόόλημω Ἀνοίγοντας τό καΣτήν ἀρχή 6έ6αια φέραμε ἀντιρ- .νά.λι ἀδειάσανε τά νερά τῆς Παρήσεις. τούς έῖπαμε πώς εἰναι
νεπιστημίου, μέ ἀποτέλεσμα νά
πολλά τά λεφτά καί μήπως θά
μείνουν ἐκεῖ τά ὑποὸρύχια καί νά
ἠταν προτιμότερα ὁρισμένα νά
κλείσει ὁ ὁρόμος πέντε-ἔξι μέρες.
δοθοῦν σέ κάπαιους ἄλλους συνΔέν ξέρω ἄν περάσατε ἀπό κεῖ αδέλφους, νά γίνουν δυό-τρέίς
θά τά εἴὸατε.
Ἐπίσης ἄψογη ὑπῆρξέ καί ἡ
ταινίες πέρισσότερες, νά ὑπάρξει
συμπεριφαρά
τῶν
Σωμάτων
μιά σχετικότερη κίνηση μέσα
Ἀσφαλέίας. Σκεφτεῖτε, ὅπου πηστόν κινηματογραφικό χῶρο.
Φυσικά αὐτό μᾶς τό ἀπέκλεισαν.
γαίναμέ γιά γύρισμα, μᾶς ζητοῦσαν πάντα τήν ἄδεια λήψεως
Ὁ Παρθενώνας θά μπεῖ κάτω Ι Μάς έίπαν ὅτι δέν πρέπει καυσκηνῶν καί μιά μέρα πού δέν τήν
ἀπό τῆ γυάλα. Ἐπιτέλουςέ Θά
6έντα νά γίνεται κάν. ”Αλλωστέ έίπαν - ἐμεῖς δέν θέλουμε τρεῖς
εἰχαμε μαζί μας, χρειάστηκε νά
συμόολήσει, μ’ αὐτό τόν τρόπο,
πᾱμε στό τμῆμα γιά ἐξακρίόωση.
ταινίες, ἀλλά μία καί καλή. Καί
καί χωρίς διφορούμενη ἔννοια, τό
"E, τί νά σᾶς πῶῐ Μᾶς μέτέφέραν
τέλος τοῦ μύθου. Ἀλλά, τότε, ἀς
ἐπειδή ἐσεῖς εἰστε ἀνερχόμενοι.
μέ τό 1001
πιστεύουμε ὅτι εἰστε αἱ μόναι πού
φυλαχτοῦμε ἀπό τούς νέους μύμπορεῖτε νά κάνετε μιά καλή ταιθους κι ἀς μῆν παραὸλέψαυμε νά
νία καί νά ὅγάλέτε τά χρώματα
- Ἡ γνώμη σας γιά τό σινεμά,·
ὑπογραμμίσαυμε ὅτι ἡ ὑπερεκτίτῆς Ἑλλάδας ἐξω ἀπό τά σύνορα.
μηση τῆς σύγχρονης «κοσμοπολί- Ποιό σινεμά,· Αὐτό εἶναι μου·
Καίμή ξεχνᾶτε, μᾶς εἶπαν, πώς
τικης» τέχνης ἠδη τήν ὁδηγεῖ στά
σειακό εἶδος πλέον 010v τόπο μας
τό σινεμά εἶναι ὁ καθρέφτης τῆς
χρηματοκιὸώτια τῶν μουσείων
καί καλό θά εἶναι νά ρωτήσετε
καί στό παιγνίδι τοῦ σπεκουλά- χώρας. Δέν σᾶς κρύόω ὅτι μᾶς
τίποτα ἀρχαιολογους νά σᾶς
ρίσματος τοῦ διέθνοῦς χρηματιπουν.
ἔγιναν πολλές πιέσεις γιά νά 65στηρίου.
χτοῡμε αὐτά τά χρήματα. Ἄλλω- Προὸλέπετε καμιά ἀλλαγή
στε μήν ξεχνᾶτε πώς ζοῦμε σέ μιά
στόν κινηματογραφικό χῶρο,·
Ὑπάρχει ἀκόμη κάτι ἄλλο πού
χώρα πού εἴμαστε ἐλεύθεροι νά
- ”Οχι, καμιά ἀλλαγή οὔτε στόνμπορεῖ νά εἰπωθεῖ, ἄν δέν ἔχουμε
κάνουμε αὐτό πού μᾶς λένε.
κινηματογραφικό χῶρο οὔτε πλαπρόθεση νά δηλώσσυμε ὅτι σκοΜετά ἁπᾷ πολλή σκέψη καί πίτύτερα. Θά ἕλε-γα, ἡ μόνη ἀλλαγή
πέύουμε, στό σημεῖα τοῦτο, νά
εση, ὸέχθήκαμε νά κάνουμε ἕνα πού γίνεται σέ τοῦτο τόν τόπο
κλέίσουμε τό κεφάλαια τῆς τέχνης
συμὸιόασμό οτή ζωή μας ἀκόμη
ε’ὁῶ καί πολλά χρόνια εἶναι στό
τοῦ 20οῦ αἰώνα.
.
καί πήραμε αὐτά τά 36 ἑκατ.
μέτεωρολογικό ὁελτίο, καί αὐτό
τίς περισσότερες φαρές ξεφεύγει
Παίρνοντας τά χρήματα αὐτά ὅλο
τό κινηματογραφικό συνεργεῐο
ἀπό τήν ΕΜ Y.
7
ξεκίνησε γιά τῆ Δυτική Γερμανία, , — Ἡ γνώμη σας γιά τήν ταινία,- Ἡ γνώμη μου γιά «Τό ὄαρύ
καί συγκεκριμένα γιά τήν πόλη
Κάλρσουη, γιά νά εἴμαστε σέ
πεπόνι»,· M10 καί ἡ ταινία 6ρίκαλή φυσική κατάσταση ὅταν θά
σκεται «ὑπό κατασκευή», καλό
ἄρχιζε τό γύρισμα, Ἐκεῖ μέ ἀποθά εἶναι νά ἀφήσαυμε αὐτούς
γευματινούς περιπάτους, μέ καλή
πού θά τή ὸοῦν νά μιλήσουν γι’
ὸιατροφή καί παίζοντας τίννις
αὐτήν. Ἐγώ, αὐτό πού ἥθέλα νά
περάσαμε ἕνα μήνα πάρα πολύ
πῶ γιά τήν ταινία, μιά καί τό πεὡραῖα καί στήν ἐπιστροφή ἀρχίπόνι εἶναι ὄαρύ, ἀπ’ ὅ,τι λέει καί
σαμε τό γύρισμα τῆς ταινίας πού
ὁ τίτλος του, καλό θά εἶναι ἐμεῖς
λέγεται «Τό ὅαρύ πέπόνι»...
νά προσέξουμε πολύ τίς... πεποI
,Ἦταν τέτοια ἡ συμπαράσταση νόφλουὸες»,
κόλληση ἐκδηλώναυν οἱ «ἄλλοι
Ἓλληνες» πού ἀποὸλέπουν νά
έδραιώσουνε ἕνα διάλσγα πιό
ἀνοιχτό κι ἀπαδεσμευμένο μέ τῆ
δύση καί πού ἐμμένουν νά ποθοῦν νέες λύσεις γιά τήν καλλιτέχνικῆ δραστηριότητα; λύσεις πού
θά δώσουνε ἕνα τέλος στῆν πολιτική καί πολιτιστική ἀποικιοκρατία. Δέν ἱκανοποιοῦνται ἀπό καμιά ἐδραιωμένη δομή. οὔτε κι
ἀπό τούτη τήν «ἑὸραιωμένη σύγχρονη σκέψη». Ἴσως νιώθαυνε
ἀκόμη ἔφηὸοι, πρωτόὸγαλτοι σέ
τοῦτο τό πεδία 101 «μοντερνισμοῦ» (κ“ ὑστέρα ἀπό μιά σέιρά
ἀπό πικρές ἐμπειρίές διά μέσου
μιᾶς ἀλυσίδας πολιτικῶν καί πολιτιστικῶν ξένων κατοχῶν) γιά
νά ὑποδεχθαῦν, καί νά ἀποδέχθοῦν. ἄνευ ὅρων, ὁποιαδήποτε
ἐπέμὸαση τείνει νά περιαρίσέι τό
χῶρο δράσης τους,
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Τό φεστιὸόιλ τοῦ Νανσύ
ῆ (έλληνικῆ συμμετοχῆ
καί οἱ ἄλλοι

γίνεται

πρασιιιπικοτῆτιιιν ἀπ’ ὅλο τόν κό-

εὐκαιρία ἀνάπτυξης κι ἄλλων έκδηλώσεων ἔξω ἀπό τό θέατρο;
μιά σειρά ἀπό 122 μεξικάνικες
μάσκες. έκθεση φωταγραφίας τοῦ
Alvarez Bravo. ἔκθεση ζωγραφικῆς διαφόρων παλαιῶν καί νέων
μεξικανῶν ζωγράφων, ἡρθαν φέτος νά συμπληρώσαυν τῆ θεατρική παρουσία (θίασος Poekia

σμο ἔγιναν πέντε δημόσιες συζητῆσεις μέσα στό γενικό πάντα

1902)

διευρύνεται

καί

’73) τοῦ Μεξικοῦ στό φεστιὸάλ.
Οἱ παράλληλες μέ τίς θεατρικές

Τῆς Ντόνης Δημουλίτσα
Τό φετινό XII παγκόσμια φεστιὸάλ θεάτρου τοῦ Νανσύ (28/4-8/5)
ξεκίνησε μ’ Evav ἑορταστικό καί μεγαλεπήὸολο προγραμματισμό;
συγκέντρωση θιάσων πού εἶχαν παλαιότερα άναὸειχθέῖ σ’ αὐτό,
πρόσκληση θιάσων πού ὸουλεύουν πολύ μέ τό χορό καί ὸημιουργοῦν ἕτσι ἕνα «θέατρα χοροῦ», ἔντονη πολιτικοποίηση τοῦ φεστιὅάλ, ὅπου, παράλληλα με’ τίς θέατρικές παραστάσεις, γίνονται ἐκ·
θέσεις, προὸάλλονται φίλμ καί κυρίως γίνονται ὸημόσιες συζητήσεις καί διαλέξεις με’ θέμα.· «Εὐρώπη-Λατινικῆ Ἀμερική; Γιά ἕνα
καινούργιο ὸιάλογο». Ἡ πρόσκληση διαφόρων πολιτικῶν προσωέ
πικοτήτων δημιουργεῖ μιά ἐπιπρόσθετη αἴγλη.
ΥΠΗΡΧΕ θεατρικῆ ἐκπροσώπηση ἀπ’ ὅλο τόν κόσμαέ Ἀλλαι
θίασοι εἰχαν ξανάρθέι, ἄλλοι ὄχι.
”Av ἐξαιρέσει κανείς τά καθαρά
φολκλαρικά θεάματα καί τά ἐλάχιστα ἐκεῖνα πού 6ρίσκονταν
κοντά στῆν κλασική θεατρικῆ
παράσταση. ὑπό τήν ἔννοια τῆς
παραδοσιακῆς διαδικασίας παρουσίασης ένός θεατρικαῦ ἔργου,
οἱ θίασοι τοῦ Νανσύ ἠταν ὁμάδες
Ξρευνας πάνω σζ-ἔνα γένικό θέμα
ῆ μιά ἰδέα. Ἡ συγκεκριμέναπαίηση τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς
τῆς ἐρευνας ἠταν καί ἡ θεατρικὴ
παράσταση, ὅπου πρωταρχικῆ
θέση εἶχε ἡ σωματικὴ ἔκφρασῆ.
ε’ίτε αὐτῆ ἡταν ὰνεξάρτητη εἴτε
ἐξαρτημένη ἀπό ὁρισμένα ἀντικείμενα. Ἔτσι, μοιραῖα. ἡ μουσική καί δ χορός ἠταν στοιχεῖα
τῆς παράστασης πολύ πιό οὐσιαστικά ἀπ’ ὅ,τι ὁ λόγος, ἀφοῦ τό
συγκεκριμένο θεατρικό κείμενα
δέν ὑπῆρχε.
.
Ο Ὁ πολωνικός θίασος Crico
2 ἠταν ἡ φέτινῆ μεγάλη ἀποκάλυψη; μιά ὁμάδα ἠθοποιῶν ἐντυπωσιακής συγκρότησης καί δύναμης κάτω ἀπό τή διεύθυνσῆ
τοῦ Tadeusz Kamor. δημιουργοῦν If] «νεκρή τάξη», Ἀπό Evav

προὸληματισμό πάνω στή ζωῆ
καί τό θάνατο καί μιά συγκεκριμένη θέση. ὅτι ἡ ἀναφαρά στῆν
ἔννοια τῆς ζωῆς δέν μπορεῖ νά
γίνει μέσα ἀπό τήν τέχνη παρά μέ
μιά συμόατικῆ ἀπουσία τῆς ζωῆς.
δημιουργεῖται
μιά
θεατρικὴ
παράσταση; ἡ τάξη ἑνός σχολείου
μέ δέκα γέρους καθισμένους στά
θρανία. πού κινοῦν κατά διαστῆματα ὁ καθένας κι ἀπό Eva ἀνδρείκελα μικροῦ παιδιοῦ.
O Οἱ παραστάσεις τοῦ γερμανικοῦ Kollektiv Rote Rube καί
τοῦ οὐγγρίκαῦ qual εἰχαν τεράστια ἀπήχηση με’ τήν προκλητικὸτητά τους; παίρναντας τῆ μορφή
ἐπιθεώρησης πίστας τό πρῶτα.
ἠταν μιά ἔντονη διαμαρτυρία
κατά τοῦ νεο-φασισμαῦ- δημι-

ουργώντας ’έναν εκπληκτικό θεατρικό χῶρο τό δεύτερο, οἱ θε-,
ατές. ἡ σκηνή μέ τούς ἠθοποιούς
καί ὁ δρόμος με’ τούς περαστικούς συνδυάζονταν καί λειτουργοῦσαν o‘ ’ένα κλίμα ἐφιάλτη μέ
ἔντονα στοιχεῖα σουρεαλισμοῦ,
Ο Τρεῖς ἀλλες σημαντικές παρουσίες εῖχαν διαπρέψει ἤδη παλαιότερα στό φεστιὸάλε τό πολωνικό θέατρα Stu. τό ἱσπανικό
Cuadra καί τό κολαμὸιανό Candelaria. ἐνῶ πολλά ἐνδιαφέροντα·
στοιχεῖα ἔὸρισκε κανείς στῆ δου<
λειά ἕνα σωρό ἄλλων θιάσων.
Ἀξίζει ἀκόμα νά ἀναφερθέῖ ἡ
παρουσία τῆς ”Οπερας τῆς Shangai καί τῆς ”Οπερας τῆς Wuppertal.
Ἡ πόλη ὁλόκληρη τοῦ Νανσύ
ζωντανεύει μέ τό φεστιὸάλ. Δέν
ὑπάρχουν μόνο οἱ πραγραμματισμένοι θίασοι ἤ οἱ πραγραμματισμένες παραστάσεις. ἀλλά συνάμα διάφορές ὁμάδες, πέρα ἀπό
αυτές τοῦ ἐπίσημου προγράμματος. πού ’ἔρχονται στό Νανσύ καί
πού δίνουν παραστάσεις στούς
δρόμους. Τό ἴδια γίνεται πολλές
φαρές καί ἀπό τούς πραγραμματισμένους θιάσους. Χοραί, παντομίμες. παιγνίδια, μεταφέρονται
σέ φυσικό χῶρο, κοντά στούς
ἀπροειδοπαίηταυς κατοίκους τῆς
πόλης καί τούς περαστικούς, πού
’ ένώνονται μέ τούς ἠθοποιαύς σέ
μιά ἀτμόσφαιρα χαρᾶς, πανηγυριαῦ καί οὐσιαστικῆς ἀνθρώπινης
ἐπαφῆς.
Ὀργανωμένες ἐξ ἄλλου συζητῆσεις γίνονται τά πρωινά ἀνάμεσα στά μέλη τῶν θιάσων καί
τούς ἐνδιαφερόμενους. Οἱ παρα·
στάσεις ἀναλύονται, γίνονται
προσιτότερες. ἐπικρίνονται καί
ἀμφισὸητοῦνται. Ἀκόμη καί τό
ἵδιο τό φεστιὸάλ καί ἡ ὀργάνωσή
του γίνονται ἀντικείμενα ἀμφισὸὴτησης καί ἀναζήτησης μέλλοντικῆς ὃέλτίωσῆς του.
Τό φεστιῧάλ (πρωτάρχισέ τό

παραστάσεις έκδηλώσεις κινήθηκαν γύρω ἀπό τὴ Λατινικῆ Ἀμερικῆ. σέ μιά προσπάθεια παρου-

σίασης καί κατανόησης τῶν προὅλημάτων της στόν εύριι)πα“ι“κό

πλαίσια;
Εὐρώπη-Λατινικῆ
”Αμερικῆ. γιά ’ένα καινούργιο
δι (ἰλογο.

.Καί ἡ Ἑλλάδα; Ἀπὸ τόν
(ἰρμόδιο ἐπίσημο ἀπεσταλμένα
τοῖΙ ([,εστιὸάλ διαλέχτηκαν γιά νά
ἀντιπροσιιιπεύσουν τήν Ἑλλάδα.
ό καραγκιοζοπαίχτης Βάγκος
Κορφιάτης καί ἡ Ἑλένη Καραῖνδρου μέ τούς μουσικούς της. Καί
καλύτερη ἐπιλογή δέν θά μποροῦσε 6έ6αια νά γίνει. μιά καί ἡ
θεατρικὴ ἐρεύνα στόν τόπο μσς

χῶρο. Σέ κεντρικό σημεῖα τοῦ

6ρίσκεται τόσο πίσω. Μόνα πού

πάρκου τῆς Ρερίηίει·ε εἶχε στηθεῖ
μιά ὀκταγώνια κατασκευῆς μέ τὴν
ἔναρξη τοῦ φεστιόάλ. lo ζωγράφοι παύ ἀνήκουν σε’ τρία τάγματα. τό «διεθνές» τάγμα. τό τάγμα
«Salvador Allende» τοῦ Παρίσιαῦ
καί τό τάγμα «Pablo Neruda» τῆς
Ρώμης. άρχισαν νά ζωγραφίζαυνῑ
τίς τελευταῖες μέρες τοῦ (ρεστιὸάλ
ὃλη ἡ ἐσωτερική ἐπιφάνεια τῆς

τελικά μόνο ὁ Βάγκος πῆγε στό
Νανσύ.

κατασκευῆς εἶχε μετατραπεῖ σέ

μιά τεράστια ζωγραφικῆ μέ ἀπόλυτη θεματικὴ συνοχή; φασισμός
καταπίεση, ἀλληλεγγύη - πάλη,
νίκη - ἐλευθερία. Μέ τήν παρουσία ἐξ άλλου τῆς κας Allende καί
τοῦ Mitterand. ἔγιναν τά ἐγκαίνια
τοίΙ Διεθνοῦς Μουσείου

Ἀντί-

στασης
«Salvador
Allende».
Πρόκειται γιά μιά συλλογὴ δωρεῶν διαφόρων ζωγράφων σέ ’ένδειξη τῆς ἀλληλεγγύης τους στὴν
ἀπελευθέρωτικῆ προσπάθεια τῆς

κυ6έρνησης Allende. Μοιραῖα.
ὕστερα, τό μουσεῖα τῆς άλληλεγγύης, μέτανομάστηκε σέ μουσεῖα
ἀντίστασης. Ἠ συλλογὴ εἰναι
πολύ πλούσια. πολλοί γνωστοί
ζωγράφοι ἀπ’ ὅλα τόν κόσμο

Τό ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ὑποσχέθηκε στῆν ἀρχή ἕνα καντύλι
για τή μετάὸαση καί τῶν δύο, άρχισαν οἱ προετοιμασίεςῑ κατασκευή σκηνῆς ἀπό τῆ μιά μεριά,
εἰδαποίηση τῶν σκόρπιων α’ ὅλη

τήν Ἐλλάδα μουσικῶν ἀπό τήν
άλλη. Καί ξαφνικά τό ὑπουργεῖο
Πολιτισμαῦ δῆλωσε ὅτι δέν ἐγ·-

κρίνει παρά δύο μόνο ἀέροπορικά εῖσιτήρια καί τίποτ’ ἀλλα.
Κι ὅταν. δύο μέρες μετά. τό
ὑπουργεῖο ὑπαναχώρησέ κι δριστικοποιήσέ τήν ἔγκρισῆ του γιά
τό ἀρχικό καντύλι - καί δέν
ὑπῆρχε οὐσιαστικά καμιά δικαιολογία γι’ αὐτές τίς μεταλλαγές
γνώμης - ἡ Καραῖνδρου εἰχέ στό
μεταξύ ἀποδεομεύσει τούς μαυ-

σικούς της καί ἄλλοι πιά έίχαν
ἤδη ἀναλάὸει ἄλλες ὑπσχρεώσεις,
ἄλλοι ἠταν ἀδύνατα πιά νά
προφτάσουν νά ἐταιμασταῦν (a;
μήν ξέχνάμε τήν ῐδιάζουσα, γι’
αὑτό ἀλλωστε καί ἐκπληκτικῆ,
μορφὴ τοῦ συγκροτῆματος).

ἔχουν κάμει τέτοιες δωρεές. (Ἐλ-

ληνικῆ προσφορά; ὁ Γιάννης Γαῖτης μέ τόν «πρόεδρό» του).
Δίπλα άλλωστε σ’ αὐτή τήν ὲν-

τι·π(ι)σιακῆ συλλογὴ έργων τέχνης. σάν προσφορά ἀπ’ ἐ’-ξω οτόν

Ἔτσι. μόνο ὁ Βάγκος ῆρθέ στό
Νανσύ μέ τούς δύο συνέργάτες
του. τό Θεμιστοκλῆ Καράμπαλη
(τραγούδι-κιθάρα)
καί
τόν
Ἀθραάμ ”Αντωνάκο (καραγκιοζοπαίχτης). Kl ἠταν συγκινητική

ἀγώνα τῆς Χιλῆς. ὑπῆρχε καί μιά

ἄλλη. πού αὐτῆ τῆ φορά ἐρχόταν
μέσα ἀπ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα. κι
ἀκόμη περισσότερο. ἠταν ὁ ἴδιος
αὐτός δ’ ἀγώνας. Πρόκέιται γιιἰ
τήν έκθεση τῶν «Arpilleras».
πραγματικά ἔργα τέχνης καί αι’·τά. Μέ κουρέλια καί γιά ὂιοπορι-

ὴ μεγάλη ἐπιτυχία πού εἶχε. Μέ
τό «Μέγα Ἀλέξανδρο» δουλεμένο κατά θαυμάσια τρόπο, ὥστε

τό έπίκεντρο νά εἶναι ἡ κίνηση
καί ὅχι ὁ λόγος. ἡ κατάμεστη σ“
ὅλες τίς παραστάσεις αἴθουσα,
ἐντυπωσιάστηκέ. καταδιασκέδασε, καταχειροκρότησε. Ἠ γνήσια

στικούς σκοπούς, οἰ γυναῖκες τῆς

Χιλής δημιούργησαν «πίνακες»
πάνω σέ καθημερινὰ θέματα καί

κοινούς τόπους. ὅπου μάλιστα τά
παιδιά παίζαν ἐ’να μεγάλα ρόλο.
Καί τά «Arpilleras» ἠταν ὡραῖα.
πολύ διακοσμητικά. κι ἀρχισαν
νά ἀγοράζονται. Κι οἱ «κεντη-

καί σωστῆ δαυλειά ἐκτιμῆθηκε.
Κρίμα πού δέν μπόρεσε νά ἐκτιμηθεῖ μαζί. σέ μιά ἐντυπωσιακῆ
παρουσία συνδυασμένης ἑλληνικῆς λαϊκῆς παράδοσης. καί τό
συγκρότημα τῆς Ἑλένης Καραῖνδρου. Κι ἀκόμη πιότερα κρίμα,
πού μόνο γνήσια δουλειά λαἰκῆς ν

στρες τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου»

ὂρῆκαν τό μέσα γιά νά ζήσαι-ν.
ἀφοῦ αἶ ἀνδρες τους ῆ τά παιδιά
τους εἰναι (”ινεργοι ἢ στῆ (φυλακή.
ἀλλά καί τό μέσα γιά νά μαρτυρήσουν καί νά διαμαρτυρηθοῦν.
Μέ τῆ συμμετοχῆ γνωστῶν

παρα-θεατρικῆς παράδοσης έχουιιε νά δείξοιιμι· καί τίπατ“ (”ἰλλιι.

Ἰουλάχιστο ἀς μάθσυμέ τήν
’ύπαρξη τοῦ φεστιὸάλ τοῦ Νανσύ.
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αὐτή γραμματική εἰναι καί ἡ
ψυχο -γλωσσική θεωρία τοῦ Chomsky. Πολύ καλή ὴ μετάφραση
τοῦ Μάριαυ Μαρκίδη

'QJQLQ'

ΠΑΝΤΑΖΗ ΤΕΡΛΕΞΗ

ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Μετάόαση στό σοσιαλισμό
(πραόλήματα καί στρατηγική
γιά τό ἑλληνικά κίνημα)

Αἰχμή
Ἀθήνα 1977
γ Πρόκειται γιά μιά σειρά ἄρθρων. στά ὁποῖα ὁ πρόεδρος τοῦ
ΠΑΣΟΚ καταπιάνέται μέ τῆν
προὸληματικῆ τοῦ λαϊκαῦ κινῆματος στά πλαίσια τοῦ σύγχρονου μονοπωλιακοῦ καπιταλισμαῦ. Στόχος του εἶναι νά δώσει
ἀπαντήσεις σέ πολλά ἀπό τά
ἐρωτήματα πού ἀπασχαλοῦν τά
μέλη καί τούς ὀπαδούς τοῦ κινήματος. Καί γίνεται φανερή, στῆν
προσπάθειά του αὐτῆ. τόσο ἡ
γνώση ταυ τῆς μαρξιστικῆς θεωρίας ὅσο καί τῆς παγκόσμιας
ἐμπειρίας καί πράξης, καθώς
περιγράφει τά πλαίσια τῆς στρατηγικῆς πού θά πρέπει ν’ ἀκολουθήσει ἔνας πολιτικός φορέας
πού σκαπέύει στῆ ριζική ἀλλαγὴ
τῆς κοινωνίας, πρός τό σοσιαλισμα.

ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Γιά μιά σοοιαλιστική κοινωνία

Αἰχμὴ
Ἀθήνα 1977
Τό 6ι6λίο αὐτό εἶναι χωρισμένο κατά έξι 6ασικά θέματα,
,πού πέριλαμὸάνουν διαλεγμένα
καί ταξινομημένα κατά θέμα
ἀποσπάσματα λόγων τοῦ προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀπό τήν
ἱ’δρυση τοῦ κινήματος μέχρι σήμερα. Οἱ θέσεις του αὐτές προδίδαυν καί σχηματίζουν τό περί-

γραμμα τῶν ἀπαραίτητων δομικῶν ἀλλαγῶν γιά τό πέρασμα α’
ἔναν ἀποκεντρωμένο σοσιαλισμό,
πού στηρίζεται στῆν κοινωνικοποίηση καί στῆν αὐτοδιαχέίριση.
καί κάνουν ξέκάθαρη τῆ διαφοροποίησή του τόσα ἀπό τή σοσιαλδημακρατία ὅσα καί ἀπό τόν
κρατικό σοσιαλισμό τοῦ ἀνατολικοῦ μπλόκ.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
γιά τό Γυμνάσιο.
Ἀπό ὁμάὸα ἐργασίας
Τόμος Πρῶτος
Θεσίκη ’77.

Πανεπιστήμιο
Ἀριστοτέλεια
ΘεσΙκης ’”Ινστιτοῦτο Νεαελληνικῶν Σπουὸῶν Ἵὸρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίὸη
Πρόκειται γιά ἕνα 6ι6λίο καρπό πολύχρονης διδακτικῆς
ἐμπειρίας, Τά μέλη τῆς συντακτι-

κῆς ὁμάδας ἐπεξεργάστηκαν ένα
σχέδιο ἐργασίας πού εἶχε γίνει
ἀπό ἀπόφοιτες τῆς Σχολῆς Χίλ,
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στῆν ”Αθήνα, συνεργάστηκαν στή
συνέχεια μέ τῆ Σχολή γιά τὴ δοκιμαστικὴ διδασκαλία τῶν κειμένων στίς μαθήτριες καί ἀνταλλάσσοντας ἀπόψεις ἔδωσαν τό
διόλία αὐτό. Ἀφοῦ γίνεται εἰσαγωγικά μιά σύντομη ἱστορικὴ
καί πολιτιστικὴ ἀνασκόπηση τῆς
’5οετίας 1830 - 1880, ἐξαίρεται ἡ
πνευματικὴ

ἄνοδος

στίς

δέκα-

έτίες 1880 - 1890. ἡ μεγάλη ἐξόρμηση τοῦ 1900 - 1920 καί μνημονεύεται ἡ κάμψη Ἰτῆς δεκαετίας
1920 - 1930, ἀκολουθοῦν τά κείμενα τῶν κορυφαίων ποιητῶν καί

πεζογράφων αὐτῶν τῶν περιόδων. με’ ἀντίσταιχες γλωσσικές
καί ἱστορικές πληροφορίες γιά τό
μαθητή καί παρέχονται ὅασικές
ὁδηγίες - πλαίσια στούς καθηγητές.
“
ΑΡΘΟΥΡ ΚΑΙΣΛΕΡ

Ὁ Βοῦρκος τῆς γῆς
Μετάφραση.· Μπάμπη Λυκαύὸη
Ἐκόόσεις Χατζηνικολῆ
Στό 6ι6λίο αὐτό ὁ γνωστός
συγγραφέας τῶν 6ι6λίων «Τό μηδέν καί τό ἄπειρα» καί «Ὁ καμισσάριος καί δ γιόγκι», μέ
τρόπο αὐτοὸιογραφικό περιγράφει κι ἐξιστορεῖ τά ὅσα διαδραματίσθηκαν στό Παρίσι στίς
παραμονές τοῦ Β’ Παγκόσμιου
Πόλεμαυ. Πέρα ἀπό τίς ἀναφορές
του σέ συγκεκριμένα περιστατι-

κά. ἐνδέικτικά μιᾶς πραπαλεμικῆς νοοτροπίας καί ἀντιμέτώπισης, ἐκεῖνο πού προέχει εἰναι ἡ
ποιητική καί ὅλα εὐαισθησία
στάση τοῦ Καῖσλερ, καθώς δια6λέπει μέσα στῆν καθημέρινότητα
ἐνός λαοῦ τό ἐπερχόμενα, μέ μαθηματική ἀκρίόεια, κακό τοῦ παλέμου.
ΝΟΑΜ CHOMSK Y
Μορφή και νόημα στίς
φυσικές γλῶσσές
Μετάφραση. Μάριου Μαρκίὸη
Ἐκὸόσεις Ερασμος
Στό 6ι6λία αὐτό ὁ γνωστὸς
γλωσσολόγος N.C., προκειμένου
νά ύπέρόέῖ τούς σκοπέλους τῆς
παραδοσιακῆς
γραμματικῆς
ἐπάνω στῆν προὸληματική μιᾶς
πρότασης, ἐπιχειρεῖ μιάν ἀνάλυση τῶν διατάξεων τῶν λέξεων.
περιγράφει τά ἐπίπεδα δαμῶν τῆς
πρότασης, πού ἀποκαλύπταυν σάν
γραφικές παραστάσεις τό νόημά
της καί τῆ φωνητική του ἐκδοχή.
Ελέγχει ἔτσι ἀν οἱ διαφορές δομές
συγγενικῶν
ἐπιφανειακά
προτάσεων ἀντιστοιχοῦν στό ἴδια
νόημα ἤ τό ἀλλοιώνουν, δημιουργώντας νέες ἰδέες κι ἀποφασίζοντας o'1 ἴδιες, σάν ἔσχατα ψηχικά
κριτήρια. ἀν οἱ νέες αὐτές ἰδέες
εἰναι σωστές γραμματικά καί λογικά ἤ δχι, Ἡ «Παραγωγική» ,

[1011111111 κοινωνικοποίηση
(Η γένεση τοῦ πολιτικοῦ ἀνθρωΖίέίύζερη ἔκὸαση
Gutenberg

Στό 6ι6λίο αὐτό ἐξετάζονται
ἀναλυτικά θασικά κοινωνικὰ
προὸλήματα. ὅπως ἡ διαδικασία
τῆς πολιτικοποίησης, ἡ πολιτική
συγκεκριμένα κοινωνικοποίηση
σάν ἔνας σύγχρονος κλάδος τῶν
κοινωνικῶν ἐπιστημῶν κ.λπ. Ἐξετάζονται ἀκόμη μέ ἐπιστημονικά
κριτήρια οἱ πρωταγενεῖς φορεῖς
τῆς πολιτικοποίησης, ὅπως εἰναι

ἡ οἰκαγένέια καί τό σχολεῖο, αἱ
δευτερογενεῖς φορεῖς κοινωνικαπαίησης, ὅπως εἶναιτὸ κοινωνικό
περιὸάλλον, καί ἀκολουθοῦν στό

τέλος
γενικά
συμπεράσματα.
Πρόκειται γιά ἕνα 6ι6λίο πού
ἀναλύει τῆ γένεση τοῦ πολιτικοῦ
ἀνθρώπου μέσα στίς δεδομένες
κοινωνικές, πολιτικές καί οἰκονομικές συνθῆκες.
ΑΡΓΥΡΗ MAPNEPOY
Διαστολή- ποιήματα
’γΕι”ατια
Δεῖγμα γραφῆς. Καί νά τώρα
ἔφτασα στό τέλος] Μπροστά σέ
σπασμένους καθρέφτέςί Ολοκληρωμένο παρτραῖτο μαναξιάςΗό

κορμί μου ζαρωμένο ἀσκίίΓεμάτο
σάρκες κόκαλα (llama/Tamoποιημένα μέ θεία σαφίαΓΑπό τίς
χαραμάδες τῶν ματιῶνΙΤρυπώνουν χρώματα θαμπάΙΜέσα στ“
αὐτιά πηχτός ἀσόέστηςΙΜπροστά
στὴ γλώσσα πού θυμάταιίΜπηχτό
ἕνα ὂυσσινί κραγιόνΙΚαί πάνω
στό τραπέζι τῆς ψυχῆς ”011/”Avaμνηση ἀπό γλέντι γιορτινόΙΜί-Ὸα
σέ πέτρινα ἀλώνιίΒάλτε τώρα τά
μάτια σαςΙΣτῆν άρμυρή τὴν κόψη
τοῦ χεριοῦ σαςΙΚι ἀκοῦστε τό
ποτάμι πού ξεχύνεταιΙΜές στῆς
μυλόπετρας τά σκέλιαίΚι ἀλέθέι
τό σιτάρι τῆς καρδιάς μαυΙΚαρὅέλι ρόδινο στό φῶςΙΣέ πλάκες
πάνω κάτασπρεςΙΠού ἔχουνε γιά
φόρεμαΙΤὴ
φουστανέλα
τοῦ
ῆλιου.
’ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΑΝΕΛΛΗ
Ὁ Παπούας
Δ ιηγήματα

Κέὸρος 1974
Πρόκειται γιά μιά συλλογὴ διηγημάτων τοῦ γνωστοῦ

παιητῆ

καί πεζαγράφου Λ.Κ. Γραμμένα
ὅλα ἀνάμεσα στά δίσεχτα χρόνια
’72 - 74, ἀναφέρονται, ἀλλα λιγότερο ἀλλα περισσότερο φανερά.
σέ συγκεκριμένα περιστατικά καί
γεγονότα πού συνέδησαν στῆν
περίοδο τῆς δικτατορίας, μέ
τρόπο προσωπικό, δηκτικό. κάποτε εἰρωνικό καί μέ σαφῆ ἴχνη
τῶν ἰδιαιτέρων ἐμπειριῶν ἀπό
αὐτές τίς τραγέλαφικές καί τραγικες καταστάσεις στό Ἰύφος καί
στῆν ἐκφραση τοῦ συγγραφέα.

O Γιά τό πρόόλημα τῆς «ἑνότητας τῆς ”Αριστερᾶς» γράφουν
ἀρκετοί ἀναγνῶστες Διαλέξαμε
μερικά χαρακτηριστικὰ γράμματα γιά τό σημερινό «AI/1A 0—

1'0»:
Ἀγαπητό ANTI,
μέ ἀφορμή τό σχόλια στῆ θέση
ΑΝΤΗΝΩΡ τοῦ περιοδικοῦ καί
μέ τήν ἀπάντηση τοῦ ἄρθρου ἀπ’
τόν σ. Σ. Καρά καί σ. Α.γγ Δια-

μαντόπουλο στό o. Σ. Λιναρδάτο
(πού ἠταν αὐτός πού ἄνοιξε τὴ
«συζῆτηση»») θάθελα νά κάνω μιά
δυό παρατηρήσεις καί στούς συντρόφους τοῦ ΚΚΕέσ. ἀλλά καί
στό σύντροφα τοῦ ἐκφράζει τίς
ἀπόψεις τῆς ΕΔΑ, τό Σ. Λιναρδάτο. Σύντραφοι, ἄν πάρουμε τό
συσχετιομό δύναμης τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων πού διαμορφώθῆκε ἀπ’ τῆ μεταπολίτευση μέχρι
σήμερα θά δοῦμε (-τε) τήν τρομακτικὴ ὀργανωτικῆ δύναμη τοῦ
δογματικοῦ ΚΚ καί τῆ σχετική
ἀδυναμία 010v ὀργανωτικό τομέα
τοῦ ΚΚΕέσ., πολύ δέ περισσότερο τῆς ΕΔΑ. Ἡ ὀργανωτικῆ
δύναμη τοῦ δογματικοῦ ΚΚ εἰναι
ἀπόρροια κατά τή γνώμη μου;
1) τῆς οἰκονομικῆς του δυνατότητας (τό πῶς τήν κατόρθωσε θά
τό ποῦν ἄλλοι..) “
2) τῆς διέθνοῦς του ἀναγνώρισης ἀπ’ τά δογματικά καί «ἀνανεωτικόι» ΚΚ (τύπου π.χ, Γαλλίας, Ἰταλίας)’
3) τοῦ τίτλου του-

4) τῆς ξεκάθαρης γραμμῆς του.
Θά μείνω στό τελευταῖα, γιατί
θά παραξενέψει πολλούς »συντρόφους τόσο τῆς ΕΔΑ ὅσο καί
τοῦ ΚΚΕ ἐσ. πού κόπτονται γιά
τό ἀντίθετα. Μπορεῖ ἡ γραμμή
τοῦ δογματικοῦ ΚΚ νά εἰναι
ἀποστεωμένη, μπορεῖ νά μήν ἔχει
δυνατότητες
νά
ἀγκαλιάσει
πολλάστρώματα, μπορεῖ, μπορεῖ,
μπορεῖ... Ἐνα ομως εἰναι σίγουρο ξέραυν τὴ θέλουν (αὐτοί ἦ αἱ
κηδεμόνες τους...) Μέ τό ξεκαθά-

ρισμα τῆς γραμμῆς τους, μὲ μεγάλες
οἰκονομικές
δυνατότητες
(ΙΔΕ ἀγορά τυπαγραφείων, κτίρια πού συντηροῦν, ἀριθμό ἐπαγγελματικῶν στελεχῶν κ.τ.λ.) καί
μέ διεθνῆ ἀναγνώριση, ἔχουν
στρέψει τήν προσοχή τους 010v
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ καί μά-

λιστα μέ πολλῆ ΕΠΙΤΥΧΙΑ, καί εἰ·
ναι πρός τιμή τους.
”Ας ρθοῦμε τώρα στό χῶρο τῆς

ἐπέμὸουν ὁπουδήποτε. Ἀντί λοιπόν τά δύο πιό πάνω κόμματα νά
προοπαθήσουν ἀπ’ τήν ἀρχή νά
69013v κοινά σημεῖα πού τούς
ἐνωνουν (πού εἶναι καί τά περισσότερα;
EOK,
δημοκρατικός
δρόμος γιά τό σοσιαλισμό,
ΕΑΔΕ, ἴδια πολιτική γιά τά ἐργοστασιακά
σωματεῖα
κ.τ.λ.)
ἔκαναν

ὅ,τι

ἠταν

δυνατόν

νά

ἀπομακρυθοῦν,
Ἀπ’ τή μιά τό ΚΚΕέσ. θεωροῦσε «τσιράκι» τήν ΕΔΑ καί

θεωροῦσε 6έ6αια ὅτι θά διαλυόταν καί θά ἀφομοιωνόταν μέσα
στό Ἐσωτερικό, ἀπ’ τήν ἄλλη ἡ
ΕΔΑ, μῆ ἔχοντας ἰδεολογικές
διαφορές μέ 10 KKEéowL, προσπάθησε νά 6ρεῖ καί ἔτσι νά δικαιολαγήσει καί τήν ὕπαρξῆ της.
Βρῆκε λοιπόν τό «φάρμακα» ’καί
τό ὁνόμασε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.
Ἀμέσως μετά 6ρῆκε τό ἀντίδοτο
τό ΚΚΕέσ. καί τό ὀνόμασε

ΣΥΜΜΑΧΓΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. Καί ἀφοῦ πέρασαν
μιά ὅξυνση καί ἄρχισαν οἱ διμερεῖς καί μετά οἱ πολυμερεῖς συσκέψεις τῶν 5 γιά ἔνα κοινό πρό-

γραμμα, πού ἧταν ἐπιθυμία ὅλων
τῶν μελῶν καί ὀπαδῶν πού πονοῦν γιά τήν ΑΝΑΝΕΩΣΙ-Ι, πού
θέλουν τέλος πάντων συμμαχία
στήν πράξη καί ὃχι στά λόγια. νά
σου ξαφνικά τό ἄρθρα τοῦ Λιναρδάτου, νά σου καί οἱ ἀνταπαντῆσεις ΚΑΡΑ, ΔΙΑΜΑΝΕἶναι ν’ ἀπορεῖ κανείς καί μέ
τούς μέν καί με’ τό δέ. Γιατί ὁ σ.
Λιναρδάτος τό μόνο ποῦ’ κάνει
εἰναι ν’ ἀσχολεῖται με’ τό ΚΚΕ ἐσ.
μέχρις σημεῖα νά λέει ὅτι δέν εἰναι ἀνανεωτικό καί νά ἀγνοεῖ τό
δογματικό KK πού εἰναι καί τό
ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ἀπ’ τήν ἄλλη τά
ἄρθρα τοῦ σ, Καρά νά ξαναρίχνουν λάδι στή φωτιά. Σύντραφοι
τῆς ΕΔΑ — ΚΚΕέσ., ἔνα σάς λέμεῑ ὅτι ἄν μ’ αὐτά σας τά καμώματα, πού ὁ Αένιν τά χαρακτήριζε «παιδικές ἀρρώστιες», κα-

τορθώσέτε νά ἀποτύχει ἡ συμμαχία, θά λογοδοτήσετε κάπστε στό
λαό, ὁ ὁποῖος θά σᾶς κρίνει
σκληρά γιατί ἀρκετά πιά 19061]ξε. Καιρός νά ξέκινήσέι,κάτι.
Καλλιθέα

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, πού τόν διέκδιΟ

ὁμάδες πού οὐσιαστικά εἶναι’

Ἀγαπητό «Ἀντί»
Μέ τό γράμμα αὐτό θά ἤθελα

καί

ἀδύναμες

νά

ἐπείθετο, καί τό ΚΚΕ.

Τό’Ῑ(ΚΕέ0. ὑπαστηρίζει τῆ λέγομένη δημοκρατική συμμαχία ἡ
συνεργασία σάν καλύτερα τρόπο
ὀργανώσέως, ὑπονοώντας ὅτι
κατά τῆ γνώμη 101) σωστό θά
ἦταν κάθε πολιτικό κόμμα πού
θά συμμετέχει σ“ αὐτόν τό σχηματισμό νά διατηρήσει τόν κομματικό ἤ ἄλλο χαρακτῆρα του καί
τῆν ὀργανωτικῆ αὐτοτέλειά του.
Ἀπάνω σ“ αὐτή τῆ διαμάχη τό

στό ΚΚΕέσ. κάπαια κύρας καί
κάπαια αἴγλη α’ αὐτό τό κόμμα,
ἀπαραίτητα σχεδόν γιά τή σημερινή λεπτή ὅσο καί μέταόατική
περίοδο. Καί αὐτό διότι τό ὄνομα

ἀσκεῖ κάπαια ἐπίδραση στούς
ἀριστερούς καί κυρίως 0‘ αὐτούς

πού ἀπό ’.ιταλιά συνήθισαν νά εἰναι ὸπαδαί κομμουνιστικοῦ κόμ-

ματος. Νομίζω δέ ὅτι μιά ἔνδειξη
αὐτοῦ εἰναι ὅτι τό ΚΚΕέσ. ἔχει
πολύ περισσότεραυς ὀπαδούς ἀπ’
ὅ,τι ἡ ΕΔΑ π.χ., ἔχει ἀπῆχηση
στῆ νεολαία κ.λπ., ἐνῶ οἰ πολιτικές ἀρχές, οἱ ἐκτιμήσεις ἐπί τῆς
σημερινῆς καταστάσεως καί γένικά ἡ πολιτική των γραμμή πλησιάζουν, σέ μερικά μάλιστα σημαντικά θέματα συμπίπτουν. Τό
· νά ἔχεις τόν τίτλο ἑνός κόμματος
μέ 6οχρονη παράδοση δέν εἰναι
λίγο πράγμά. εἰναι μιά ἱστορία
πού ἀποτελεῖ ἐγγύηση γιά τόν
ἀπλό όπαδό τῆς ἀριστερᾶς. ἔστω
καί ἄν 0' αὐτή τὴν 6οχρανη ἱσταρία ὑπάρχουν καί λάθη, Πολύ
περισσότερο μάλιστα ἄν παραδέχεσαι αὐτά τά λάθη, λές ὅτι γνωρίζεις τήν αἰτία τοῦ κακοῦ καί
ὑπόσχεσαι νά τά διορθώσεις.
Ἐάν λοιπόν τό ΚΚΕέσ. μέσα στά
πλαίσια τῆς δμοσπονδίας ἄφηνε

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΤΟΠΟΥΛΟΥ,

κοῦν τόσο ἡ ΕΔΑ ὅσα καί τό
ΚΚΕέσ., ὅπως καί κάτι μικρές
ἀνύπαρκτες

νά ἐκφράσω μερικές σκέψεις γιά
τό θέμα δμασπονδία ἤ δημοκρατικῆ συμμαχία, πρόὸλημα ὁπωσδήποτε πολύ σημαντικό γιά τό
ἄμεσο μέλλον τῆς μείζονος «εὐρωκομμουνιστικῆς»>ἀριστερᾶς.
”Ὀπως εἰναι γνωστό ἡ ΕΔΑ
ὑποστηρίζει ὅτι καλύτέρος τρόπος ὀργανώσέως τῶν ἀριστερῶν
κομμάτων καί κυρίως αὐτῶν πού
ἀποδέχονται τίς ἀρεχές τοῦ «εὐρωκομμουνισμοῦ» εναι ἡ ὁμοσπονδιοποίησῆ τους σέ ἕνα εὐρύτατα πολιτικό συνασπισμό ὁ
ὁποῖος θά ἠταν δυνατόν νά περιλαμὸάνέι ὅλες τίς σέ κάπαια 6αθμό ἀριστερές δυνάμεις, ἀπό τήν
Πρωτοὸαυλία μέχρι τό ΚΚΕέσ.
Ἀργότερα δέ, καί ἐφ’ ὅσον θά

1
ι

κυριότερο ἐπιχείρημα πού στηρί-

ζει. τήν ἄποψη τῆς ΕΔΑ εἶναι νομίζω αὐτό πού ἔγραψε καί ὁ Κος
Λιναρδάτος, ὅτι δηλ. μέ αὐτόν
τόν τρόπο παρακάμπτεται ἡ ἐν
πολλοῖς τέχνητή ἀλλά καί στείρα
ἀντιπαράθεση ΚΚΕέσ. καί ΚΚΕ
σχετικά μέ τά «δικαιώματα» ἐπί
τοῦ τίτλαυ. ”Αλλωστέ αὐτή ἡ 1Eχνητή διαφορά έπιδρά ἀποπρασανατολιστικά καί στήν κοινῆ
γνώμη καί στῆν πολιτική ζωὴ τῆς
χώρας, διότι 6έ6αια τά δύα αὐτά
κόμματα ἔχουν πολύ σπουδαιότερές καί σημαντικότέρές διαφορές, καί ἐπί θεμάτων ἀρχῶν,
ἀπό τῆ διαφορά περί τό ὄνομα
τοῦ καθενός ἀπ’ αὐτά.
Ἀπό τήν ἄλλη μεριά ὅμως νομίζω ὅτι καί ἡ θέση τοῦ ΚΚΕέσ.
ἔχει μερικά πλεονεκτήματα γιά τῆ
συγκεκριμένη χρονικῆ στιγμή, τά
ὁποῖα ἀγνοεῖ δ Κος Λιναρδάτος.
Πιστεύω δηλ. ὅτι ἡ διατήρηση

ἐνός τίτλου πού νά λέει ὅτι εἶναι
κομμουνιστικό κόμμα, προσδίδει

τό ὄνομα ΚΚΕέσ., νομίζω ὅτι θά
ξεπερνοῦσε τῆ στείρα αὐτῆ ἀντίθεση στῆ διεκδίκηση τῶν τίτλων
ὑπῆρχε ὅμως δ κίνδυνος ἀπό τό 4
ἡ 4,5% πού εἶναι μαζί μέ την
ΕΔΑ (στό 9.5%) νά ξεκινήσέι
ἀπό τό l%_ ῆ τό 2%. Ἐνῶ 6έ6αια
σκόπιμο εἰναι νά ξέκινάμε ἀπό
ὅσα τό δυνατόν πιό ἰσχυρὴ θέση
010v ἀγώνα γιά τὴν «ἀνανέωση»
τοῦ

κομμουνιστικοῦ

κινήματος,

πολύ περισσότερο μάλιστα ἀφοῦ
ἡ ὅπαια ἀδυναμία θά ὀφειλόταν
σέ τυπικούς λόγους, δηλ. 010v τίτλο, καί ὃχι σέ ούσιαστικαύς,
δηλ. στίς ἀρχές τοῦ κόμματος.
”Αλλωστε πόση ἀπῆχηση θά εἶχε
καί ἡ πολιτικὴ γραμμή τοῦ ΚΚΕ
010v κόσμο ἄν δέν εἶχε τῆν ὀνομασία KKE; Νομίζω πολύ μικρότερη. Τό πόσα δύναμη δίνει στό
ΚΚΕέσ. ὅ τίτλος, τό ἀναγνώρισε
ἔμμέσα καί ὁ ἴδιος ὸ Κος Φλωράκης.ἀφοῦ ἐπιμόνως ἐζήτησε καί ζητά νά ἐγκαταλείψει τό ΚΚΕέσ.
τό τίτλο του, παρ’ δτι παραδέ51

χτηκε ὅτι τό θέμα τῶν τίτλων εἰναι τυπικό.
Σέ ἔνα ἀπώτερο ὅμως χρονικό
διάστημα, ὅταν ἴσως τό ΚΚΕέσ.
κατορθώσει νά καθιερωθεῖ μέ τήν
πολιτική του δράση σάν καμμ.
κόμμα (έύρωκομμουνιστικοῦ τύπου), ὅταν ἀποκτήσει μία παράδοση, ὅταν μέ δύο λόγια τό ΚΚΕ
ἐσ. ἐδραιωθεῖ στῆ συνείδηση τῶν
ἀριστερῶν σάν συνέχεια τῆς
6οχρονης ἱστορίας τοῦ ΚΚΕ.
ἀλλά μέ ἄλλους στόχους (ὅσον
ἀφορά τό σοσιαλιστικό ἰδεῶδες).
τότε θά ὑπάρξει ἡ δυνατότητα νά
συνέργασθεῐ στά πλαίσια μιᾶς
ὁμοσπανδιοποιήσεως μέ ἕνα εὐρύτερα φάσμα πολιτικῶν δυνάμεων, ὃάζοντας κάτα κάπαια
τρόπο σέ καραντίνα τό σημερινό
του ὄνομα χωρίς οὐσιαστική ζημιά ἀπό ἄποψη ἀπήχησης μέσα
στούς ἀριστερούς.
Ἐκτός ὅμως τῆς συναισθηματικῆς ἐπιρροῆς πού ἔχει δ τίτλας
ΚΚΕέσ. γιά Eva σημαντικό μέρος
τῆς ἀριστερᾶς, ὑπάρχει καί ἔνας
ἄλλος λόγος. Ὑπάρχει ὁ κίνδυνος
ἡ ὁμοσπονδιοποίηση αὐτῆ νά
καταλήξει σέ ἔνα σοσιαλδημοκρατικοῦ χαρακτῆρα πολιτικό
σχηματισμό, τόσο ἀπό τό γεγονός
ὅτι ἡ ὀξεία ἀντιπαράθεση καί αὐτοῦ τοῦ σχηματισμοῦ μέ τό ΚΚΕ
μπορεῖ ἐξ ἀντιδράσεως νά ὁδηγήσει πρός αὐτῆ τή λύση, ὅσα καί

διότι μέσα σ’ αὐτή τήν ὁμοσπανδία προσκαλοῦνται καί 11906111πεται νά συμμετάσχουν καί καθαρά σοσιαλδημοκρατικές κινήσεις, ἐνῶ τό ΚΚΕέσ. ἔχει τῆ φιλοδοξία, εὐγένική ὁπωσδήποτε,
νά εἶναι αὐτό ὁ φορέας τῆς
ὁποιασδήποτε κοινωνικῆς ἀλλα·
γῆς καί γενικά ένα κομμουνιστικό
κόμμα (έύρωκομμουνιστικό) καί
ταυτόχρονα ἡ ὲναλλακτικῆ λύση
μέσα στήν ἀριστερά ἐν σχέσει μέ
τό ΚΚΕ.
”Αν σ’ ὅλα αὐτά προστεθεῖ καί
τό γεγονός ὅτι τό ΚΚΕέσ. θά γίνει πιό τρωτό στίς κατηγορίες τοῦ
ΚΚΕ περί σοσιαλδημοκρατικῆς
ἀποκλίσέως κ.λπ. στῆν περίπτωση πού εἰσχωρήσει σέ μία τέτοια δμασπονδία, σέ ἔνα σημεῖα

δηλ. γιά τό’ὁποῖο εἶναι πολύ εὐαίσθηται οἱ ὀπαδοί τῆς καμμ.
ἀριστερᾶς στῆν Ἐλλάδα, τότε
νομίζω ὅτι δικαιολογοῦνται ἀπόλυτα οἱ ὃισταγμοί καί αἱ ἐπιφυλάξέις τοῦ ΚΚΕέσ. καί τελικά καί
ἡ ἄρνησή του σχετικά μέ τήν
δμοσπονδισποίηση.
Μέ Ἐκτίμηση
Α.Δ.

φοιτηῖής

Ἀγαπητό ANTI
Νομίζω ὅτι ἡ κατάσταση στό
χῶρο τῆς Ἀριστεράς ἔχει φτάσει
στό ἀπροχώρητο. Ἐξακαλουθαῦμε νά παίζουμε τό παιχνίδι
τῆς Δεξιᾶς. T0 ξέρω ὅτι θά θεωρηθῶ ἀπό πολλούς «ρομαντ“ἰ-

5’2

κός», ἀλλά εἰναι ἀκόμα νωρίς.
Μποροῦμε νά κάτσαυμε στό

O, Καί μιά «κάπως διαφορετικη» φωνη-

κοινό τραπέζι, καί νά λύσουμε τίς
διαφορές μας. Νά θάλουμε τά
προσωπικά μας σέ δεύτερη μοίρα
καί v0 καιτάξουμέ τό κοινό συμφέρον. Τὴν ΕΝΟΤΗΤΑ. Νά
6900111:- τίς φόρμουλες πού θά
σπάσουν τό «μπετόν».
Μέ τούς διαξιφισμούς πού γίνονται στό ΔΙΑΛΟΓΟ καί σέ ἀλλες στῆλές ἐφημερίδων καί περιοδικῶν. δέν ὂγαίνει τίπστε. Ἀντί
νά προσεγγίζεται ἡ ἀπόσταση,
μακραίνει. Καί δυστυχῶς ὁ φανατισμός μεγαλώνει. μέ τό’νά

ἀντιμάχανται 6άζαντας τούς νέους καί κυρίως τούς μαθητέςστὴν πρώτη γραμμή. ”Av 1101 χαίρομαι. διότι τό ἐπίπεδα τῶν παιδιῶν αὐτῶν εἶναι ὑψηλό καί χρησιμοποιοῦν διάφορα ἐπιχειρήματα, κάνουν ὅμως τῆ Δεξιά v0 1916E1 τά χέρια της ἀπό χαρά, μέ τό
νά ὅλέπέι τήν αὐριανῆ γενιά τῆς
Ἀριστεράς ἀπό τώρα νά ἀντιμάχεται.

Ἡ συζῆτηση γιά τό λύσιμα τῶν
διαφορῶν, εἰναι ὑπόθεση τῶν
δύο κομμουνιστικῶν κομμάτων
καί ὅχι v0 δίνεται τό δικαίωμα
στούς ἄλλους νά μᾶς κοροϊδεύουν. Γι“ αὐτό πρέπει ὁ κοινός
διάλογος νά γίνει κατά κάπαια
τρόπο «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν». Βέὸαια ὁ λαός θά πρέπει
νά ἐνημερώνεται γιά τήν πορεία
τῶν συζητὴσεων καί νά γνωρίζει

ἀλληλοκατηγοραῦνται,
ἐξυπηρετοῦν,

ποιούς

3) Ἡ έλληνική ἀριστερά, μέ τό
Χωρίς νά ἀνήκω παθολογικά
στήν παράταξη τῆς «ἐλληνικῆς
ἀριστερᾶς», ἀλλά ἔχοντας δημοκρατική συνείδηση καί δίψα γιά
μάθηση καί γιά ἐλευθερία, ἔχω
γίνει ἕνας τακτικός ἀναγνώστης

σας. Ἔχω διαόάσει. ἀπό τίς στῆλες τοῦ περιοδικοῦ σας ἀρκετές
ἀλῆθειες οἱ ὁποῖες μέ ἔχουν πρα6ληματίσει ἀρκετά. Αὐτό ὅμως
δέν μέ ἐμποδίζει νά ἔχω τίς ἀπόψεις μου πάνω στῆν «ἑλληνικῆ
ἀριστερά» καί γένικάπάνω στῆν
« ἐλληνικὴ ἀντιπολίτ ευση ».
Βασιζόμένος πάνω στίς εἰδικές
σελίδες

σας

γιά

«ΔΙΑΛΟΓΟ»

πού ἔχετε εἰς τό περιοδικό σας,
θά ἤθελα νά ἀπευθύνω ὁρισμένες
ἐρωτήσεις στῆν ἑλληνικῆ πολιτική
νεολαία.
Πολλά ἔχουν λεχθεῖ γιά τήν
πολιτική τοῦ Καραμανλῆ καί
ἐρωτῶῑ
1) Ἡ κυ6έρνηση Καραμανλῆ
δέν ἦταν ἡ χρυσῆ τομή προσαρμογῆς «ὁμαλῆς μέτάὸασης» ἀπό
τή στυγνῆ δικτατορία εἰς . τήν
«συντηρητικήν» δημοκρατία;
2) Οἱ ἀντιπολιτευόμένες δυνάμεις,καί 6ασικά ἡ «Ἕνωση Κέντρου καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ..πού εἶναι
σέ θέση μέ κοινῆ καί εἰλικρινῆ
συνεργασία νά γίνουν «κόμμα
ἐξουσίας», τί κάνουν; Μέ τό v0

διχασμό πού ἔχει ἐἰς τούς κόλπους της καί μέ τήν ἀπαράδέκτη
στάση της τί ἐπιδιώκει; Ἡ γαλλικῆ ἀριστερά κατά 99% ἀνεδαίνει εἰς τήν ἐξουσία, ἡ ἁρμονική
συνεργασία της δέν ,ἔχει 1190611]—
ματίσει κανέναν ἁρμόδια ἡγέτη;
4) Τό K.K.E. δέν ἔχει προσληματιστεῖ καθόλου μέ τῆ στάση
τῶν ἄλλων εὐρωπαϊκῶν καμμουνιστικῶν κομμάτων; Δέν ὅλέπέι
καθαρά ὅτι μόνο ὃαδίζοντας στά
ἑλληνικά δεδομένα μπορεῖ νά
καρπαφορήσει; Τί κάνει, τό ὁδηγό
τους κόμμα οτά καίρια ἑλληνικά
πραὸλῆματα τῆς (Ελλάδας (Κύπρος καί Αἰγαῖα); Πῶς εἰναι δυνατόν νά καταδικάζει τήν ταυρ-

κικῆ πολιτική ἀπό τῆ μία μεριά
καί ἀπό τήν ἄλλη νά κλείνει οἰκονομικές συμφωνίες καί. νά δίνει
δάνεια οτήν Τουρκία,
Ἐάν ἡ έλληνικὴ ἀντιπαλίτευσης δέν συνέλθει, ἐγώ θά είμαι
ἔνας ἀπό αὐτούς πού δέν θά ἐκπλαγοῦν καθόλου ὅταν στίς ἐπόμενες ἐκλογές πάρει πάλι τὴν
πλειοψηφία ἡ δεξιά.
Δέχομαι ἀπαντήσεις καί παρα-

τηρήσεις ἀπό ὅσους κατάλαὸαν
τούς λόγους πού ἔγραψα αὐτή
τήν ἐπιστολή.
Φιλικότατα
Κ.Φ.

10 ἐπιχειρήματα καί τῶν δύο. Οἱ
δημόσιοι ὅμως διαξιφισμοί πρέπει νά λείψουν, διότι ἀφ’ ένός,
ὅπως

προανέφερα,

χαροποιοῦν

ΠΡΟΒΑΗι’νίΑἘἊ.

j v” ἱ

τή Δεξιά, ἀφ’ ἐτέρου ἀπογοητέύουν τόν κόσμο, τόν δημοκρατικό,
τόν

προαδευτικό,

καί

ὃεόαίως

τόν ἀποπροὸανατολίζουν.
Οἱ ἐκλογές πλησιάζουν. Νά
μήν ἐπαναλάόαυμε τά λάθη τοῦ
παρελθόντας. Εἶναι λυπηρό v0
διαόάζαυμε στό 72ο τεῦχος σου
τά ἀποτελέσματα τῶν προηγούμενων ἐκλαγῶν καί νά ὃλέπουμέ
τόν διαχωρισμό «ΚΚΕ - ΚΚΕ
ἐσ.ΙΕΔΑ». ”A; μῆ δοῦμε τέτοια
πράγμα στίς προσεχεῖς ἐκλογές.
Εἶναι ἀκόμα νωρίς. Ἀκόμη καί
ἄν αὐτές γίνουν τόν προσεχῆ N0έμὸρη, προφταίνσυν v0 διορθωθοῦν τά πράγματα. Τό ξέρω ὅτι
εἶναι πάρα πολύ δύσκολα. ”Οταν

ὅμως πρόκειται γιά τό κοινό κα·λό,

κάθε

δυσκολία πρέπει νά

ὑποσκελιστεῖ,
"Ag ’μᾶς ἐνώσέι ὁ ἀγώνας πού
κάναμε καί νά δώσουμέ πάλι τά
χέρια συντροφικά καί νά 6αδίσουμε 010v κοινό ἀγώνα.
Ἀς δώσουμέ ἕνα μάθημα στῆ
Δεξιά καί νά γλυκάνουμέ πολλές
καρδιές συντρόφων πού πικράθηκαν. ”Ας δώσουμέ τό μήνυμα
τῆς νίκηςρτόν ἐλληνικό λαό, σ’
ὅλους ἐκείνους πού μᾶς πίστεψαν.

Γ

Μέ συντροφικούς χαιρέτιίπμαύς

O Μερικά ἀκόμα ἀπαντητικά
γράμματα πάνω στό «ΔΙΑΛΟΓΟ» γιά τήν ἀριστερά - καί τά
προόλήματά της;

ἐπιστολή τοῦ σπουδαστῆ Θεσκκης

ὅτι αὐτά τά κόμματα ἤ ὁμάδες
δέν ἀποτέλέσαν (στό παρελθόν)
ποτέ ἕνα ἐνιαῖο κόμμα ἀπό τή
διάσπαση τοῦ ὁποίου προῆλθαν.
Προσωπικά ἔχω καταλάόέι ὅτι
πάνω σ’ αὐτό τό τελευταῖα ἀναφέρεται ἤ τούλάχιστον θέλει νά
ἀναφερθέῖ. Τό πρό6λημα, φίλτα-

Α.Δ. (τεῦχος 71) θά ἤθελα νά

τε, δέν εἰναι αὐτό, τό ὅτι δηλ. δέν

ἀπαντήσω, ἐν συντομία, πάνω σέ

ἀποτελεῖ ἐνιαῖο κόμμα ὁλόκληρη
ἡ Ἀριστερά ἀπό τό Α μέχρι τό Ω,
ἀφοῦ αὐτό εἰναι, ἄν όχι ἀδύνατα,
τουλάχιστο
ἀκατόρθωτο.
Τό
πρό6λημα εἶναι ὅτι δέν ἔπρεπε νά
γίνει ἡ (ἀναπόφέυκτ-η) διάσπαση
στό ΚΚΕ ἥ πιό καλύτερα δέν
ουνέφερνε 0' αὐτό τό ἴδια ἀλλά
πολύ περισσότερο στό λαϊκό κίνημα αὐτή ἡ διάσπαση. Τότε, μία
πιθανή συνεργασία Σοσιαλιστῶν
(ΠΑΣΟΚ) καί Κομμαυνιστῶν
(ΚΚΕ ἀδιάσπαστο) μέσα στό
χῶρο τῆς Ἀριστέρᾶς ἴσως νά ἐξ·
ἔφραζε τίς ἐπιθυμίες 101') φίλτατου Α.Δ. Ἀλλά καί αὐτ-ὴ ἡ συνεργασία νά μή γινότανε, ένα ἀδι-

Ἀγαπητό ANTI
Παίρναντας ἀφορμή ἀπό τήν

μερικά σημεῖα της;
1) Μᾶς λέει ὁ φίλος «ὅτι ξέρει
MONO ENA». "011 δηλ. «αὐτό
πού ἤθελε ἡ δεξιά τό πέτυχε, τό
πετυχαίνει καί θά τό πέτυχαίνει·
ἄν
συνεχίσουμε ἔτσι». Τοῦ
(mow-1111.011 αὐτό τό ξέρουμε ὅλοι
μας, μέ ,’τή διαφορά ὅτι αὐτό πού
ἤθελε, συνέφερνε, συμφέρει καί
θά συμφέρει στῆ δεξιά τό πὲτυχε
(ἤ μᾶλλον τό πρόσφερέ) ἡ ἴ δ ι a
ἡ διάσπαση καί όχι ἡ
δεξιά.
2) Μᾶς λέει στῆ συνέχεια ὅτι ἡ
διάσπαση ἔγινε μεταξύ ΠΑΣΟΚ,
ΚΚΕ ἐσ., ΚΚΕ ἐξ, ΕΔΑ, ΕΚΚΕ,
«Πρωταὸουλία» κλπ. κλ.π, χωρίς
νά τό διατυπώνει ἀκρι6ῶς ἔτσι,
ἀλλά καί χωρίς νά δίνει 010v
ἀναγνώστη νά καταλάόέι τί ἐννοεῖ λέγοντας ΔΙΑΣΠΑΣΗ, κάνει

κακή χρήση τῆς σημασίας τῆς λέΘειδσΣάλανίκη

ξεως ἐν προκειμένω,γιά τό λόγο

άσπαστα ΚΚΕ θά ἠταν πολύ
ψηλά ἀπ’ ὅ,τι εἶναι σήμερα τά
δύο Κ.Κ. (παράδειγμα τό Κ.Κ.
Ἰταλίας).
3) Προσωπικά ἀνήκω στό
Κ.Κ.Ε ἐσωτ. Τώρα, ὅσον ἀφορᾶ
γιά τῆ διάσπαση, ἐγώ τουλάχιστο

δέν ντρέπαμαι ἀλλά λυποῦμαι γιά
τό λόγο ὅτι ἡ διάσπαση τῆς ἡγεσίας ἔχει φέρει - φυσιολογικά -·
καί τῆ διάσπαση τῆς δάσης με’
ἀποτέλεσμα - ὅπως ἐγώ πιστεύω νά μήν καταστεῖ δυνατή ἡ ἄνοδος
τῆς ἐργατιάς καί ἀγρατιᾱς στῆν
ἐξουσία οὔτε τό 3000.
Τέλος, ἀπό τά ὅσα γράφει ἀλλά καί ὅπως τά διατυπώνει - 6
φίλας Λ.Λ., γιά νά εἰμαι εἰλικρινής, ἐγώ τουλάχιστο δέν· ἔχω
καταλάὸει «τί 6ιολί ὄαράει», θά

ἔλέγα, γιά νά κυριολεκτήσω. Κι
αὐτό γιατί ἐνῶ πρῶτα μᾶς λέει
ὅτι δέν ἀνήκει σέ καμιά παράταξη, κόμμα ἤ ὁμάδα (δέν μᾶς λέει
ἄν εἶναι ἀνεξάρτητος) καί ὅτι δέν
ξέρει τί λέει δ Μάρξ, 6 Ἔνγκελς,
δ Δρακόπουλος, ὁ Ἡλιού. ὁ
Φλωράκης κλπ., κλπ., μετά μᾶς
λέει ὅτι συζητάει συχνά — περί τίνος πράγματος ὅμως; μήπως περί
ἀνέμων καί ὑδάτων; ἡ μήπως
περί ποντικῶν καί γάτων; Στή
συνέχεια τῆς ἐπιστολῆς του
καταφέρεται ἐναντίαν τῶν πάντων καί περισσότερο ἐναντίον
τῶν δύο Κ.Κ. Ἐκεῖνο τό «λές καί
οἱ ἄλλοι δέν εἰναι πατριῶτές, δέν
εἰναι ”Ελληνές» ποιούς ἐννοεῖ;
Ἀποκορύφωμα, τό κάλεσμά
του νά ἀγωνιστοῦμε OAOI γιά
μιά ΙΔΕΑ πού δέν εἰναι οὔτε ἡ
δημοκρατία οὐτε ὁ σοσιαλισμός,
οὐτε ὁ κομμουνισμός. ὅπως μᾶς
λέειέ Τί εἰναι ὅμως αὐτῆ ἡ ΙΔΕΑ;
Ἡ ἀπάντησή τους θά φανεῖ ὅταν
évcoeoﬁue!!!

Δέν

μᾶς

ἀποκλείει

ὅμως τήν ΙΔΕΑ αὐτὴ νά εἶναι
φασισμός... Ἐκτός καί ἄν τά εὐκόλως ἐννοούμένα παραλείπον-“
ται... ἠ μήπως ὁ δαίμων τοῦ τυπογραφείαυ... ἔκανε τή ζημιάέ
φιλικότατα
Α. M.
φοιτητῆς
Πάρμα ΙΤΑΛΙΑΣ
ΥΤ. Θά παρακαλοῦσα τό περιοδικό νά δημοσιεῦσει αὐτῆ τήν
ἐπιστολή στῆ στήλη ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ἐάν εἰναι δυνατόν, Στὴν ἀντίθετη
περίπτωση, θά τρέφω τά ἴδια αἰσθήματα ἀπέναντι του.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Ἀγαπητό «ANTI»
Ἐκμέταλλεύομαι γιά δεύτερη
φορά τό χῶρο σου γιά νά δώσω
ἀπάντηση σέ μέρικούς φίλους
σου. ”Αν καί ἀντιπαθῶ τούς προλόγους, ὀφείλω νά ξέκαθαρίσω
ὅτι δέν κινοῦμαι ἀπό πνεῦμα
«Εεντέττας», ἀλλά θέλω νά θίξω

μερικά καίρια προὸλῆματα τοῦ
χώρου τῆς Ἀριστερᾱς.
O Πρῶτο γράμμα, τοῦ Ἀνδρέα Πετρίδη, καί πρώτη ἀναφορά στῆν ὑπεροχή τοῦ ΚΚΕ
(ἐσ.); τό γνωστό ἀπόσπασμα τῆς
ΥΠΕΑ ὅπου ἡ πολιτική τοῦ ΚΚΕ
(ἐσ.) χαραχτηρίζέται σάν «ἡ πιό
ἐπικίνδυνη στόν χῶρο τῆς Ἀριστέράς...», ”Οπωσδήποτέ, φαίνεται ὅτι οἱ μόνοι ἄνθρωποι πού

διέκδικσῦν τόν τίτλο ταῦ πολιτισμένου καί ταυτόχρονα θέλουν
νά πιστέύαυν τήν ἀλήθεια τῆς
«ρήσης» αὐτῆς, εἶναι οἱ γνωστοί

ἀλλά ἠταν ἔνα ἀπλό «στόρυ» τῆς
περιπετειώδους ζωῆς τῆς μεγαλύ-

τερης. σήμερα, μορφῆς τῆς ἀρι-

ἀνατολικοῦ τύπου», θά τό χαρακτηρίσω σάν προϊόν τῆς φαντασίας σου, ἔκφραση τῆς μισαλλοὸοξίας καί τοῦ φανατισμοῦ σου
σέ ὅάρος τοῦ ΚΚΕ. Δέν ψάχνουμε νά ὅροῦμέ τύπους, ἀγαπητέ συνάὸελφε (...) ”Αν γνωρί-

στερᾶς. Ἐκτός ἀπ’ αὐτό, ἡ ἄλλη
πρασωπικότητα στόν ἴδια ἰδεολοπού πιστεύουν ὅτι οἱ φωστῆρες
γικό χῶρο, σύμφωνα μέ τά μάτια
τῆς 7ετίας ἔόλέπαν μακρύτερα
τῆς ἀστικῆς τάξης πάντα, ὁ Ἤλ.
ἀπό τό γεγονός πώς τότε τό
ζεις κανένα κείμενα τοῦ ΚΚΕ
Ἡλιαύ, εἶχε μιά ἀρκετά μεγάλη
ΚΚΕ(ἐσ.) εἶχε τήν πλειοψηφία
πού νά γράφει γιά σοσιαλισμό
συνέντευξη.
τῶν ὀπαδῶν στόν ἀριστέρό κόἀναταλικοῦ τύπου, θά σέ παρα2) Μπαίνουμε στό 2ο κομμάτι
σμο...
καλοῦσα νά μοῦ τό γνωστοποικαί πρώτη δμοὸροντία ἐναντίον
Ἀκολουθεῖ στρατιά ἐρωτήσεων
οῦσες. Θά εἷμαι ὁ πρῶτος πού θά
μους έίμαι καρφωμένος στόν 190
πρός τόν Μ.Α. καί ἐμένα, πού
ὸιαχωρίσω τή θέση μου ἀπό τό
αἰ., καθυστέρημένας καί δογμαστῆν πλειοψηφία τους εἰναι γνωΚΚΕ. Δέ θά ὅρεῖς ὅμως, συντικός, γιατί ὑπαστήριξα ὅτι ἔνας
στές καί χωρίς καμιάν ἀνάγκη
μαρξιστῆς πρέπει νά ’χει ἕνα 6α- , άὸελφέ. Μπορεῖς νά ’σαι σίγουγιά περαιτέρω νύξη. Παρ” δ’λα
ρος.
σικό ἰδεολαγικό πλαίσια. Τό ποιό
αὐτά θά θίξω σύντομα τό περιεἰναι αὐτό, εἰναι στῆν κρίση τοῦ
Νιώθει κανείς ἀμηχανία ἀπ’
6όητο καί χιλισέιπωμένο θέμα
τήν πληθώρα τῶν ἀντιρρήσεων.
καθένα, καί οὔτε 6 χῶρος, οὔτε 6
τῆς ἑνότητας τῶν 2 κομμάτωνς
Καί δέν ξέρω μέν ἄν ὁ παραλῆχρόνος μού φαίνονται κατάλληγιά μένα, εἰναι ἀδιανόητα πῶς
πτης τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ”Αρη Σ.
λοι γιά νά ἀναπτύξω) τίς ἰδέες
ἕνα τόσο ξεκάθαρο ζήτημα προἔχει νά τοῦ παραθέσει κανένα
μου. Δεύτέρη νύξη σχετικά μέ τό
καλεῖ τόση σύγχυση. Δέν εἰναι
κείμενα τέτοια πού ζητάει, ἀλλά
γράμμα μου καί ἔλλειψη χιοῦμορ
δυνατόν
ἔνα
καμμαυνιστικό
ἐπειδή ἐγώ τυχαίνει νά ἔχω, ἄς
ῆ καλ-ῆς πίστης, σ’ ἕνα σημεῖα πού
μοῦ ἐπιτραπέῖ νά παρέμὸω καλόκόμμα νά συνέργασθεῐ μ ὁ ν ι μ a
’ταν ἔκδηλη μιά τάση εἰρωνείας
μ’ Eva σοσιαλδημοκρατικό, γιατί
πιστας
ἀπ’ τή μεριά μους Φυσικά, κανείς
«Ριζοσπάστης» 16 Ἰαύνη 1976.
τότε ἁπλούστατα θά πάψει νά
δέν ἀμφισὸητέῖ τήν ὕπαρξη κά’ναι κομμουνιστικό. Τό νέρό σάν
Λίγο μετά τήν ἀντικομμαυνιστική
παιου προγράμματος στό χῶρο
σμίξει μέ τῆ φωτιά, τῆ σὸὴνει.
ὁμιλία τοῦ Καραμανλή στῆ Βουτοῦ Κ.Κ.Ε. (ἐσ.), ἀντικείμενα
λῆς ἀναδημασίευση ἀπό συνένἀμφισόῆτησης εἰναι τό τί πρόO Δέύτέρο γράμμα τοῦ φίλου
τευξη τοῦ πρώτου Γραμματέα τῆς
γραμμα εἶναι. Τέλος πάντων, τό
Τ.Δ. καί σχεδόν ἡ ἀντιδραστικῆ
K.E. τοῦ ΚΚΕ σ. Χαρίλααυ Φλωκομμάτι κλείνει μέ μιά θεολογική
μπερξονικῆ
θεωρία γιά
τῆ
ράκη σέ ἀπαγέυματινῆ ἐφημερίΟυμὸουλή, πού μέ τεντωμένο χέρι
στροφὴ στόν ἐσωτερικό κόσμο, ἦ
δας (σέλίδα πρώτη, ἐπάνω)
μέ συμὸουλεύει νά ’μαι πιό σε6 ἀπαμονωτισμός τῶν πρωτοχριἘρώτηοης Ὁ κ. πρωθυπουργός
μνός, κι ἴσως λιγότερο φιλαλήστιανῶν ἀσκητῶν. “Ὀμως ὁ Τ.Δ,
σᾶς κατηγόρησε ὅτι ὁέν ἔχετε τό
θης.
δέν ἀρκεῖται α’ αὐτό, ἀλλά μᾱς
θάρρος νά πεῖτέ τήν ἀλήθεια καί
3)Τό θέμα τῆς δικτατορίας τοῦ
, δίνει, κάνοντας καί τή σχετική
ὅτι, ἐνῶ μιλᾶτε περισσότερο ἀπό
προλεταριάτου ξανά καί ἐρώτηση
ἐπίδειξη γνώσεων, τῆ Χρυσῆ Βίτούς ,ἄλλους γιά δημοκρατία, ὸέν
πρός τόν Μ.Α. «ἄν τό ὂλέπει σάν
6λο τῶν τόπων πού μπορεῖ νά
τήν πιστεύετε. Τί ἔχετε νά ἀπανθέμα ἀρχῆς, καί ἄν ναί, πῶς έρσυχνάζέι ἕνας ἀγωνιστὴς; Ὠδεῖο,
τήσετε α’ αὐτές τίς θέσεις του,μηνεύει τὴ στάση τοῦ ΚΚΕ πάνω
Ἡρώδειο κ.λπ. Μιά πού δέν μᾶςῖ στῆν ἀπόφαση τοῦ Κ.Κ.Γ.». Γιά
Ἀπάντηση μακροσκελής. Μέταξύ
παίρνει ὁ χρόνος, τό μόνο πού
ἀλλωνς
ὅσους ἔχουν μάτια γιά νά δοῦν,
’χουμε νά ποῦμε, εἶναι δτι αὐτές
(...) Ἐμεῖς θέλουμε καί ἐπιὸιαὐτό δέν εἰναι ένας καιναύργιος
οἱ ἀπόψεις χωρᾱνέ μόνο μέσ’ στά
ὃογματισμὸςς Τό γράμμα τελει- ώκαυμε τήν οἰκοὸόμηση μιᾶςκοισαλόνια τῆς «ὑψηλῆς» κοινωνίας
νωνίας καί δημοκρατίας περίπου
ώνει μέ ἕνα ἀναποδογύρισμα
καί πώς 6 καθένας γνωρίζει τόν
τέτοιας μέ αὐτή πού εἶὸε ὁ κ.
κάθε θεωρίας, ὅταν γιά τό σοσιἑαυτό του μέσα ἀπό τόν ἔξω κόπρωθυπουργός στίς χῶρες τοῦ
αλισμό πραϋπόθεση θεωρεῖται ἡ
σμο, καί τόν ἔξω κόσμο μέσ” ἀπ’
σοσιαλισμοῦ πού ἐπισκέφτηκε
ἀταξική κοινωνία, ἐνῶ μέχρι
τόν ἑαυτό του.
αὐτό τόν καιρό...
τώρα πιστεύαμέ τό ἀντίθετα. Τί
Θά πέρίμενα μ’ ἐνδιαφέρον μιά
πλάνηέ Βρισκόμαστε μπρός σ’ ἕνα
O Στή συνέχεια 6ρίσκουμε
ἀπάντηση ἀπ’ τόν Ἀρη Σ.
κοσμοϊστορικό γεγονός; πρώτη
ἄλλα ἕνα γράμμα πού θέλει νά
Μ’ ἐκτίμηση
φορά ἀποκαλύπτεται ἡ μεγαλο6λέπει τά πράγματα ἀπό ψηλά,
φυῖα τοῦ Σ.Δ...“Ἀ, ἀκόμα μιά
Σ.Π.
πού ζητᾱ νά ἀγγίξει τό ἀπόλυτα
νύξη γιά τὴ «θλιόερή» θεωρία ὅτι
φοιτητῆς
καί νά καυγαδίσει σάν τά κοκόΖωγράφου
«τό κόμμα εἶναι ἕνα». Φαίνεται
ρια. Εἰναι τοῦ φίλου Σ.Δ., πάνω
ὅτι μεσ’ τῆ μέγαλαφυῖα του 6 Σ.Δ
στίς ἀπόψεις τοῦ ὁποίου θά ’θελα
ξέχασε τίς δηλώσεις τοῦ γάλλου
νά ἐπεκταθῶ, ζητώντας πάντα
εὐρωκομμουνιστῆ Λερουά σχεγσυγγνώμη ἀπό τῆ σύνταξη. Κατικά μέ τό Κ.Κ.Ες «γιά κάθε
Αγαπητό ANTI
θώς τό γράμμα εἰναι χωρισμένο
ἔθνος, ὑπάρχει μόνο μιά πρωτοΔιαόάζαντας στίς σελίδες τοῦ
σέ 3 μέρη, ἐτσι θά τό ἐξετάσουμε
πορία τῆς ἐπαναστατικῆς ἐργατιΔΙΑΛΟΓΟΥ
τά γράμματα πολκαί μεῖς.
κῆς τάξης...»
λῶν ἀναγνωστῶν σου, διαπί1) Ἐπίθὲῠη ἐναντίον τοῦ Σ.Ζ.
Τίποτέ ἄλλο, καί συγνώμη
στωσα κατ’ ἀρχάς ὅτι, ἄσχετα μέ
καί τό πρῶτα «ἀτράνταχτο» ἐπιἀκόμα μιά φορά γιά τό μέγεθος
τό
τί ἰδεολαγικα-πολιτικῆ κάχείρημα σχετικά μέ τό ἄν ἤ όχι οἱ
τοῦ γράμματος.
λυψη ἔχουν, τούς ἑνώνει κάτι
θέσεις τοῦ Κ.Κ.Ε ἀντιπρασωπεύκαινός ἕνας τυφλός φανατισμός
ονται στόν ἀστικό τύπα. ‘O φίμαθητής Γυμναάίιξλ
ἐνάντια στό ΚΚΕ, πού κάθε ἄλλο
λας, ἀναφέρεται στή δημοσίευση
Π ειραιάς
παρά εὐνοεῖ τό διάλογο.
μιᾶς συνέντέυξης τοῦ σ. ΦλωἨ κατάφωρη διαστρέὸλωση
ράκη στό συγκρότημα, ξεχνώντας
Ο
τῶν θέσεων τοῦ κόμματος - ταδτι 6ασικό μέλημα τοῦ ἀστικοῦ
χτική πού ὡς Eva 6αθμό τούς διC
τύπου εἰναι ἡ ἐμπαρικότητα, ἐμ-·
δάσκεται «ἄνωθεν» - εἰναι ὁ
πορικότητα πού ἐξασφαλίζεται,’ Ἀγαπητό «Ἀντί»
Ἀντιγράφω κατά λέξη, ἀπό
συνηθισμένος τρόπος «ἐπιχειρηστῆν περίπτωση τοῦ συντρόφου,
τήν ἀπάντηση· ἐπιστολή, τοῦ μαματολογίας».
,
ἀπό τήν. ἔλλειψη παρόμοιων
θητῆ ”Αρη Σ. στό τεῦχος τῆς 14
Οἱ θέσεις τοῦ ΚΚΕ εἶναι σταἀναφαρῶν. Ἀκόμα ἡ συνέντέυξη
θερές στόν προσανατολισμό τους
Μάη.δέν περιλάμὸανέ μεγάλα μέρος
καί ξέκαθαρισμένες σέ ὅσους θέτῶν ἀπόψεων τοῦ Κόμματος, (...) r'000 γιά τό «σοσιαλισμό
«κομμουνιστές»ς εἶναι οἱ μόνοι
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λουν νά τίς κατα-λάὸουν. Θέματα
ὅπως αὐτά τοῦ Αἰγαίου, τῆς
EOK, τοῦ Κυπριακοῦ κ.λπ. ἀναλύονται στό λαό μέ ὅλη τήν ὑπευθυνότητα πού ἁρμόζει καί προ6άλλονται λύσεις πού σάν 6001116
ἀξίωμα ἔχουν ὅτι τίποτα δέν
μπορεῖ νά ἐμποδίσει τούς λαούς
νά ζοῦν καί νά λύναυν εἰρηνικά
τίς διαφορές τους. Τίποτα ἐκτός
ἀπό τόν ἰμπεριαλισμό. (Ἐδῶ θά
ἤθελα νά κάνω μιά μικρῆ παρατήρηση ἐνδειχτική γιά πολλά
πράγματα; τήν ἴδια θέση μέ τήν
ΕΣΣΔ γιά τήν Κύπρο δέν ἔχει
μόνα τό ΚΚΕ ἀλλά καί 6 κυπριακός λαός· μήπως... «παρα-τηρεῖ»
κανένας ὅτι εἰναι καί αὐτός ρωσόδουλος;). Ἡ προσήλωσή του
στίς ἀρχές τοῦ μαρξισμοῦ - λένι-’
νισμοῦ - τῆ μοναδική ἄξια
ἐπαναστατική θεωρία - προκαλεῖ
τήν (εὐλαγη φυσικά) ἀντίδραση
ὂχι μόνα τῶν ἀστῶν ἀλλά καί τῶν
διαφόρων
«ἐπαναστατημένων»
μικροαστῶν πού, δῆθεν κοπτόμενοι γιά δημοκρατία, ἐλευθερία
κριτικῆς καί αὐτοτέλεια (δίνοντάς τους φυσικά τίς ἀνάλογες μικροαστικές ἑρμηνεῖες καί μετατρέποντάς τες σέ κούφια καί
ἀνώδυνα εἰκονίσματα γιά τίς
κατανύξεις τους) μᾶς κατηγοροῦν

γιά δσγματισμό καί πολλά ἄλλα.
Γιά μάς π.χ. δέν ἀποτελεῖ δογματισμό ἡ ἐμμανῆ στό ὅτι ἕνας
ἀναθέωρητὴς δέν μπορεῖ νά εἰναι
κομμουνιστῆς καί γι’ αὐτό ἀκρι6ῶς δέν ὑπαχωραῦμε στίς πιέσέις
τους νά τούς δέχθαῦμε σάν «KKE
ἐσωτερικοῦ». Γιατί τώρα δέν κάνουμέ τό ἴδια καί γιά τά KK Ἀγγλίας, Ἰταλίας κ.λπ.; γιατί *κάτι
τέτοια θά ἀπατελοῦσε ἐμπλακῆ
στά ἐσωτέρικά τους καί κατάλυση τῆς αὐτονομίας τουςΤέλειώνοντας ἀς μοῦ ἐπιτραπεῖ
νά ἀναφέρθῶ στῆν ἐρώτηση πού
κάνει 6 φίλος Α.Π. ἀπό τό X0λαργό στό τεῦχος 71.
60 τόσα χρόνια ἀγαπητέ μάς
κατηγοροῦν γιά ξενοκίνητους,
προδότες, ἐξαρτώμεναυς, ἀνελεύθερους κ.λπ., πράγματα ὅμως πού
δέν τά ἐφηῦρον οὔτε τό «ΚΚΕ
ἐσωτερικοῦ» οὐτε τά ζερὸά δέξά «Μ-Λ ΚΚΕ» καί οἱ ὑπό-

λοιποι τῆς κουστωδίας. Βλέπεις
ὅμως, ὅταν θέλανέ οἱ ἐθνοπροδότες νά δολοφονήσαυν τόν Μπελογιάννη, τό μόνα πού μπόρέσαν νά
θροῦν γιά νά τόν ψέξουν ἦταν ὅτι
ἠταν «κατάσκοπος».
Ὑπάρχει
ὅμως καί μιά ἀλήθεια ἀξιοσημέίωτη. Τό ΚΚΣΕ, ἀποτελώντας Eva

στον κυνικό νά ἀπαιτεῖς ἀπό τούς

κόμμα πού ἐδῶ καί 60 χρόνια
χτίζει τό σοσιαλισμό, κατέχει
πείρα πού ὁπωσδήποτε δαραίνέι
καί κανένας μά κανένας πού
λέει πώς ἀγωνίζεται γιά τόν κομμουνισμό δέν μπορεῖ νά ξεπεράσει ἔτσι μέ εὐκολία ἀρνητικά καί
στείρα τῆν ἱστορία πού ἔγραψε ὁ
ἡρωικός Σοὸιετικός λαός μέ τήν
καθοδῆγησῆ του.
”Αλλωστε σκοπός δικός μας

Τσέχους κομμουνιστές νά ἀνοίξουν διάλογο μέ τούς κάθε λογῆς
τυχοδιῶκτές, πού ζητᾶν νά ἐμπλέξουν τήν Τσέχοσλοὸακία σέ
μιά περιπέτεια μέ ἀπρόὸλεπτες
(ἄραγε ὀπρόόλεπτες μόνα) συνέπειες; Εἶναι πολύ ὃαριά ἡ κληρονομιά τους, δέν ἔχουν τέτοια
δικαίωμα, συμπατριώτη.
Ἀλλά καί κάτι ἀκόμα. Τό 6ρίσκέις σωστό, τή στιγμή πού τόσες
χῶρες στή γή 6ρίσκονται κάτω
ἀπό φασιστική τυραννία, πού 6
ἰμπεριαλισμός ὑποθάλπει ἐθνικιστικά καί σωόινιστικά στοιχεῖα
γιά νά διχάζει τούς λαούς, τὴ
στιγμὴ πού στή μαύρη ἤπειρο ἐντείνεται ἡ πάλη κατά τοῦ ρατσι-

ποτέ δέν ἦταν καί δέν εἶναι νά
εἰσπράξουμε τό εὐσημο τοῦ
«ἐθνικόφρονος
κομμουνιστῆ»
ἀπό τόν κ. Ἀὂέρωφ
Εὐχαριστῶ πολύ γιά τή φιλοξενία
Καλαμάκι

-ῦ-ν,,“Ε Ιη
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601.
Τηλς 732.713 — 732.819

0 Ἐκδότης;
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ

Δεινοκράτους 131
0 Ὑτιεύθυνος Τυτιογραφείαυς
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
Βασ. Ἀλεξάνδρου 26
"Av. Ἀνάργυροι.
ο Φωτοστοιχειοθεσίας

σμοῦ καί τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, νά

ΤΑ·
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΔΙΚΑῚ ΩΜΑΤΑ

ἀσχολούμαστε μέ τά πραὸλήματα
τῆς τσεχασλοὸάκικης σοσιαλιστιἈγαπητό Ἀντί
κής καινωνίας; Αὐτό ἰσοδυναμεῖ
Μέ τό γράμμα μου αὐτό θά
μέ πλήρη ἀποπροσανατολισμό,
ἤθελα νά δώσω μιά ἀπάντηση
ἀπό τόν ὁποῖα εἰναι εὐνόητο
στῆν ἐπιστολή τοῦ X. Ταρνάρη,
ποιοί ὠφελοῦνται. Ἡ θέση μας
ἐργάτη στόν Καναδά, πού δημο-“ πατριώτη εἶναι στό πλευρό τῶν
σιεύτηκε σέ προηγούμενα τεῦχος
σοσιαλιστικῶν χωρῶν, ὅλων τῶν
σου, μέ θέμα τήν καταπάτηση τῶν
δυνάμεων τῆς προόδου, στῆ γῆ,
ἀνθρώπινων δικαιωμάτων στῆν
ἐνάντια στόν ἰμπεριαλισμό, τό
Τσέχασλοὸακία.
η
φασισμό καί ὅλα τά ὑποκατάΠρίν πεῖτέ «πάλι τά ἴδια»,
στατά του. ”Ας ἀφήσαυμε κατά
σπεύδω νά δηλώσω ὃτι δέν ἔχω
μέρος τάπρασχῆματα γιά δῆθεν
τήν παραμικρῆ πρόθεση νά ἀσχαἄσκηση καλόπιστης (;) κριτικῆς,
ληθῶ μέ τά δικαιώματα καί τίς
πού δέν κάνουν τίποτα ἄλλο ἀπό
ἐλευθέρίες στήν Τσεχοσλοὸακία.
τό νά ἀνοίγαυν καινούργια μέΟὐτε κάν θά προσπαθήσω νά
τωπα στῆ σοοιαλιστική κοινότηπείσω τόν Χ.Τ. γιά τά κίνητρα
τα.
καί τό ποιόν τῶν καλουμένων
Μακρινέ
συμπατριώτη,
ἀς
«ἀντιφρονούντων», πού τά διέίσαι σίγουρος ὅτι 6 τσεχοσλοόάκαιώματά τους σπεύδει νά ὑπέρκικος λαός, ἔχοντας γνωρίσει τί
ασπιστεῖ. Δύο πράγματα μόνο θά
σημαίνει ἰμπεριαλισμός, χαράζει
’θελα νά πῶ στόν Καναδό συμπατό δρόμο γιὰ τό μέλλον του μήν
τριώτη;
’ ἔχοντας ἀνάγκη ἀπό κανενός εἴΠατριώτη, ἡ Τσέχοσλοὸακία
δους Χάρτες γιά νά τοῦ ὑποδείδέν ἔγινε αὐτό πού σήμερα εἰναι
χνουν τί θά κάνει, πῶς θά προμέ συνθῆκες καί ἀποφάσεις σέ
χωρήσει μπραοτά. ”Ας μὴν τοῦ
τραπέζια
διαπραγματέύσέων.
δημιουργαῦμέ προὸλῆματα μὲ
Ἑκατό χιλιάδες καί πλέον παιδιά
ἄκαιρες, ἀνέδαφικές καί ύποπτες
της χρειάστηκε νά δώσει ἡ 2061.πολλές φαρές κριτικές.
(11111110
ετικῆ ”Ενωση, ἐκατό χιλιάδες
Νίκας Σ.
κόκκινοι στρατιῶτες χρειάστηκε
»

νά θυσιαστοῦν γιά νά ξαναὸρεϊ ἡ
Τσέχοσλοὸακία τήν ἀνεξαρτησία
της, πού τῆς ἀφαιρέσαν οἱ ἰμπεριαλιστές στό Μόναχο τίς παραμονές τοῦ B’ παγκόσμιαυ πόλε-

μαυ. Χιλιάδες Τσέχοι καί Σλαὸάκαι κομμουνιστές δῶσαν τῆ ζωή
τους γιά νά ἀπέλευθερωθεῖ ταξικά καί ἐθνικά ἡ πατρίδα τους,
γιά νά πάρει τό δρόμο τῆς σοσιαλιστικής οἰκοδόμησης. Χύθηκε

πολύ αἷμα, πατριώτη, αἷμα πού
ἀπαιτεῖ νά μή γίνει οὔτε Eva 6ῆμα
πίσω στό χτίσιμο τῆς νέας κοινωνίας. Δέν τό 6ρίσκεις τουλάχι-

Τό Τριή μερα
Στό προηγούμενα τεῦχος τοῦ
«ANTI» δημοσιεύτηκε σχόλια
συνέργάτη μας σχετικά μέ τό
«Τριῆμερο Σύγχρονης Μουσικῆς»
καί τῆ στάση μιᾶς «συντροφιᾶς
νέων συνθετῶν μας» ἀπέναντι σ’
αυτα.
Τό «ANTI» δέν ισυμφωνεῖ
ἀναγκαστικά μέ τίς ἀπόψεις καί
τίς κρίσεις πού διατυπώνονται
στό σχόλια, θεωρεῖ τό θέμα ἀνοικτό καί θά δημοσιέύσει κάθε
ἄποψη σχετικά μ’ αὐτό.

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας

ἡ έΛέΥοέΡοτΥΠιΑ
ἡ ἀπαγέυματινῆ σου ἐφημερίδα

«ΦΩΤΟΚΥΠΑΡΟ» ΕΠΕ
Boo. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλταν.
Τηλ. 748.314-713.604
Ο Ἐκτύι-ιωσης
Ὲργοστ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιστέρι.

Ο
.Κάθε

ὲνυιτόγρσφο

άρΘρο

ἐκφράζει
τήν
Προσωπική
ἄποψη τοῦ συγγραφέα του.
Ο
Ο ΣΥΝΔΡΟΜΙΞΣ
ΕΣΩΤΕΡΙKOY:
Ἐξάμ. 260 δρχ. - Ἐτήσια 520

”Ετήσια Ὀργανισμῶν,
Τραιτεζῶν, κ.λης 1.200 δρχ.
Γιά φαιτητές ἑΚΠΤωΟη 15%.
O ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΕύρώιτη - Μέσον. χῶρες;
ἐξάμηνης άιτλή δολ. 10
άεραι-ι. 601. 13
ἐτήσια άτιλή δολ. 20
άέροι-ι. δολ. 25
Η.Π.Α. - Κανοδάς -Ἀν, Ἀσίας
έξάμηνηῑ άτιλή δολ. 10

άεροι-ι. 601.17
έτήσιαῑ ἀτιλή δαλς 20
05001160134

Αύστραλία - Ὠκεανίαῑ
έξάμηνης άτιλή δολ. 10
άεροτι. δολ. 24
ἐτήσια άτιλή δολ. 20

άεροιτ. 601. 47
ο Ἑμὸάσμοτα, ειτιταγέςς

”ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.

OTIMH TEYXOYZ δρχ. 20
Ο ΠΑΛΗΑΤΕΥΧΗςΤΙΜΗ 30 ΔΡ.

Κεντρική διάθεσης

ο γιά τά 6ι6λιοι-ιωλεῑα
τῆς Ἀθηναςς
Στά γραφεῖα τοῦ «ANTI»

Δημοχάρους (50,-τηλ. 732-713
Ο γιά τά θιθλιοιτωλεῖα
B. Ἐλλάδαςς
Βιθλιοτιωλεῑο «Ξένος Τύι-ιος»
Ν. Κοτζιάς καί Σία O.E.
Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279.720,
O50/V1Kn

κεραμικὰ

σηυρου ἀιναρόατου

and τὸ ἐργαστήρια

”αντικειμε

o ηοτίέμος του 1940-41

Φτισγμὲνο μὲ κέφι καί άγάηη
.
σὲ κοινούργιες ηάντα φόρμες καί σχέδιο

:ailjaxn της κρητης

ἑκλεκτὰ δῶρα γιά τοὺς ὰηαιτητικοὺς·
φίλους σας.
Θὰ τὰ θρῇτε στὸ ἐργαστήρια.
Φανερωμένης 48 — X010pv6c

τηλ. 65.21.725
Στή Θεσσαλονίκη ἀντικείμενα
τοῦ ἐργαστηρίου δά Θρῆτε
κατ’ὰηοκλειστικὸτητα στό μσγοζί
’”ᾱντικείμενο,. Δημητρίου Γοὺνσρη 30.
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Τό τέταρτα 6ι6λίο τῆς σειράς, πού καλύπτει 11'1v περίοδο ἀπό τό 1935 ὥς τόν Ἰούνιο τοῦ 1941.

Κάλλια πέντε καί στό χέρι
παρά ὸέκα καί καρτέρι

κυκλοφορεῖ

Τώρα πιά δέν ὑπάρχει καρτέριῑ μέ
τό «ANTI» στό χέρι καί 10% καί 20%
ἔκπτωση σέδίσκους καί κασέτεςῙ
Ο

Χάρητος 38 στό Κολωνάκι
Μόνιμη ἔκθεση δίσκων
Ο

Μιά «εἰδική προσφορά» ἐνός εἰδικοῦ

μαγαζιοῦ

.

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Monthly Review

Κυκλοῳὸρησε

Κομμαυνιστική Θεωρία
καί Πολιτική
Σ’ αὐτό τό τεῦχος διαθάστε
T. Κατσσροῡ :

Οἰκονομική πολιτική καί Ἐργστικὸ κίνημα
Ἀγ. Δισμσντόιτουλου .·
Εὺρωκσμμουνισμάς καί Ἐλλάδα
Τζιόρτζιο ΓΑμέντολσ .·
Ἠ ἐλευθερία στόν κόσμο
Ἀιτό τήν Πανελλαδική Ἀγροτική σύσκέψη

τοῦ ΚΚΕ Ἐσωτερικοῡ ς
Οἰκονομικὲς καί κοινωνικές ὲξελίξεις στό χωριό
τήν τελευταία 15ετία
Ἠ τακτική τοῦ ΚΚΕ Ἐσωτερικοῡ
στὸν άγὼνά γιά τήν πραγματοποίηση
τῶν στὸχων τῆς άγροτικῆς του πολιτικῆς

Δυνάμεις καί ηροθλήμστά στό χῶρο
τῆς Ἀνωτάτης Παιδείαςγ
01 ἀγῶνες τῶν ἐργαζομένων
μέσα άηὸ τό «Θούριο»

ὅτξαῌχε
ριασας

PYLARINOS

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΤΙΛΗΣ

κοινωνικὸς μετασχηματισμός
καί στρατιωτική έηέμθαση
1880—1909

