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H15051; καί πειθώ
Ἕνας Γερμανὸς ὑπουργὸς ἦλθε στήν Ἀθήνα καί «πίεσε»
Ἕλληνες ὑπουργοὺς. ’Έλληνες ὑπουργοί «πίεσαν» - σέ πολύ
χαμηλότερους τόνους 6έ6αια - τὸν Γερμανὸ ὑπουργὸ. Καί τελικά ὅλοι μαζί - πιέζοντας καί πιεζόμενοι - ἔμειναν ἐνθουσι0005001."E6y0}.0v μάλιστα καί ἓνα πανηγυρικό κοινὸ ἀνακοι-

νωθέν, στό ὁποῖο τονίζουν τήν πλήρη ὁμοφωνία τους καί 5711—
χαίρουν για τήν ἐγκαρδιὸτητα καί τήν ἀμοιόαία κατανὸηση.
πού ἐπικρατησε στίς συνομιλίες τους.
O Γερμανὸς «ὑψηλὸς προσκεκλημένος» ἠταν ὁ ὑπουργὸς
’EEm1591_7((IJ1/ κ Γκένσερ καί οἱ κυριώτεροι Ἕλληνες συνομιλη15; 100 ἦταν οἱ ὑπουργοί Συντονισμοῡ καί Ἐθνικής ’A0131/1];

κ. κ. Παπαληγούρας καί Ἀ6έρωφ. Μέ τήν ἐπίσκεψη αὐτή τοῦ
κ. Γκένσερ στήν Ἀθήνα τέθηκαν καί παλι ἐπί τάπητος τα μεγαλύτερα προὸλήματα τῆς ἐλληνικής ἐξωτερικῆς πολιτικῆς
Αἰγαῖο, έλληνοτσυρκικές σχέσεις, Κυπριακὸ, K011/1] Ἀγορα.

τουρκοαμερικανική. H ἀπειλή εἶναι σαφής καί ἀπροκαλυπτη.
Παράλληλα ἀπευθύνθηκε σέ «εὐήκοα (1110».A05'001; 50715005
ἡ κυ6έρνηση να ἐπιταχύνει τίς διαδικασιές για την έγκριση τῆς
συμφωνίας για τίς ἀμερικανικές 60051;. ὥστε να καλύψει έν
μέρει τήν «ζημια» 71013 ἐκανε μέ τήν αποχώρηση τοῦ 1974 0716
16 NATO. Καί παραλληλα δόθηκε σειρα ἀπὸ ὑποσχέσεις ὅτι τὸ
ταχύτερο δυνατὸ - ἰ’σως λίγο 0510 τίς ἐπικείιιενες έκλογές - «ἡ

Ἕλλας θα ἐπανέλθει ὁριστικως εἰς τήν Δύσιν».
Ἀπομένουν 656010 6910051/0 μικροπροὸλήματα για ρύθμι.σ11;
Τό κυπριακὸ καί οἱ τουρκικές ἀξιώσεις στό Αῐγαῐο. 'H γερμανική κυδέρνηση - ὅπως ἀποκαλυψε ὁ ὑπουργὸς των Ἐξωτερικῶν της - προσφέρει ἤδη τίς «καλές της ὑπηρεσίες» για τήν
ἐπίλυση των διαφορῶν καί μαλιστα 6ρίσκεται 05 ἐπαφή μέ τήν
"Av-14.090. "E101 για να μήν ὑστερήσει καί ἡ έλληνικη πλευρα
καί θεωρηθεῐ ἀδιαλλακτη παραδὸθηκε στόν Γερμανὸ ὑπουργὸ
ΙΞξωτεοικιῦν '5'1/0 011106v10 05 τίς ἱλληνικές ἀπόψεις πανω στό
Κυπριακὸ καί 16 Αἰγαῐο. Τί 07191661; περιέχει τό μνημόνιο
αὐτὸ εἶναι αγνωστο. Γνωστές ὅμως εἰναι πια οἱ θέσεις της κυ6ερνήσεως Καραμανλῆ 7101(1) στα δύο αυτα θέματα. θέσεις πού

O Γερμανὸς ὑπουργὸς φρόντισε να 6αλει 10 πραγματα οτήν
θέση τους ἀμέσως μόλις πατησε τὸ πόδι του σέ ελληνικὸ 560φος. Οἱ ρίζες τῆς ἑλληνοτουρκικής διενέξεως - εἰπε - 6ρίσκονται μακρυα πίσω στήν ἱστορία. Ἡ ἰσοπεδωτική 01’111'1 θεωρία.
πού ξεσὴκωσε θύελλα ἀντιδρασεων, ὅταν διατυπώθηκε για
πρώτη φορά ἀπὸ τὸν ἐπίδοξο νέο Ἀμερικανό 7195065011] στήν
Ἀθήνα κ. Σώφφλυ, πέρασε τώρα σχεδόν ἀπαρατήρητη καί ἀπὸ
τούς συνομιλητές τοῦ κ’. Γκένσερ καί ἀπὸ τήν μέγιστη μερίδα
100 ἡμερήσιου 1137100. Ταυτόχρονα ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς 651/
παρέλειψε να ὑπογραμμίσει 611 1‘1 χώρα 100 διατηρεῖ ἐξ ἴσου
καλές σχέσεις καί μέ τίς 6130πλευρές γι· αὑτό καί εἰναι ίσως 1]
7116 καταλληλη να ἀναλα6ει τὸν ρὸλο 1013 6101111111 στίς ελ)1110
τουρκικές διαφορές. Καί οἱ διαφορές αὐτές - τόνισε - μποροῡν
να λυθοῦν μὸνο μέσα στα πλαίσια τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας,

χαρακτηρίζονται ἀπὸ πνεῦμα γενικωτέρων ὑποχωρήσεων.
H ἀμερικανική κυ6έρνηση πιέζει ἤδη 1(31/ T009110 πρωθυπουργό κ. Ντεμιρέλ να σχηματίσει μία ἰσχυρη 710659.1/1101] 71013

πού ἀποτελεῖ τή φυσική θέση τῆς Ελλαδας.

σχηματισθεῐ 11 κυόέρνηση αὐτή στήν Ἱουρκία θα αρχίσουν οὐ-

ι

.οἱ ἀπόψεις τοῦ Γερμανοῠ ὑπουργοί) Ἐξωτερικων καί τῆς
’κυ6ερνήσεώς του 1001/ 656010 0716 παλαιότερα γνωστές - γι
αὐτὸ καί δέν παρουσιαζουν μεγαλο ἐνδιαφερον. T6 v5.0 0101χεῖο στήν ὅλη ὑπὸθεση ἠταν 611 καί ἡ ἐλληνική κυόέρνηση συζητεῖ πλέον ἀνοικτα καί διαπρα(ματεύεται τό ζήτημα τῆς ἐπιστροφῆς 016 NATO. T6 ρὸλο τοῦ «κακοῦ» τόν ἔπαιξε 501;
τώρα μόνον ὁ ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Ἀ6έρωφ. πού
ὑποστήριζε μέ καθε εὐκαιρία — 610500 ἦ 500500 — 611 ἡ Ἑλλάδα πρέπει να ἐπανέλθει στό NATO. Στίς πρὸσφατες συνομιλίες στήν Ἀθήνα έγινε πια σαφές ὅτι τὸ θέμα τῆς σύντομης
ἐπανόδου στή Συμμαχία ἀποτελεῖ κυ6ερνητική γραμμή καί ὅχι
«ἰδιοτροπία» τοῦ κ. Ἀ6έρωφ. Φυσικὰ ζητήθηκαν «ἐγγυήσεις».
Φυσικὰ κατα6αλλεῖαι προσπαθεια να τηρηθοὺν 10προσχήματα, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρος τῆς σημερινής κυὸερνήσεως ειχε

00 ιιπορεῖ 1/0 διαπραγματευθεῖ έγκυρα μέ. 1111/ Ελλαδα μία «γε-

νική συμφωνία». ’Ἡδη ἡ ὑπὸδειξη έγινε καί δημόσια ἀπὸ 101/
Ἀμερικανό οχολιαστή Σαῦρους Σούλτσμπεργκερ. πού ἐκφραζει παντα ἀπόψεις τοῦ Σταίητ Ντηπαρτμεντ. Στήν πρόσφατη
ἐπίσκεψή του στήν Κωνσταντινούπολη ὁ Ἀμερικανὸς δημοσιογραφος συνέστησε 1/0 ἀπομακρυνθοὺν ἀπὸ τήν κυὸέρνηση οἱ
δύο ἐξτρεμιστές Ἐρμπακαν καί Τουρκὸς. πού αντιδροῡν 05 μία
συμφωνίαL15 τήν Ελλάδα καί ὑπέδειξε να σχηματισθι-ῑ μία κυ6έρν11ση συνασπισμοῦ των 6130 μεγαλων κομμάτων. 1'] οποία θα

εῖναι ἀξιόπιστος διαπραγματευτής για τήν ἱ-λληνική πλι-υρα.
Διπλωματικές πηγες 01111 ’A0111/0 θεωοοῠν 0161/10 ότι μόλις
σιαστικές έλληνοτουρκικές συνομιλίες, κατω απὸ τη κηδεμονία .
της Αμερικης. H τουρκικὴ πλευρα θα 71510051 να δώσει «λίγη
K137190» ἡ ἐλληνική «λίγο Αίγαῖο» καί 11 λύση θα 601-051 καπου
011'] 05011. Ἀπὸ τή στιγμή 71013 00 επιτειιχ()ιῖ ἡ ρύθμιση 0011] ἡ

έλληνικὴ κυ6έρνηση θα μπορέσει να ἐκπληρώσει τήν ὑπόσχεσή
της για ἐπιστροφή 016 NATO. M5 τίς σημι-ρινές συνθὴκες, που

απαιτοῡν ἀπόλυτα ἐθνική διοίκηση τῶν ἐνόπλων δυναμέων.
ὥστε να μπορεῐ να αντιμετωπισθεῐ καθε ἐνδεχόμενο μέ τήν
Τουρκία ἡ ἐπιστροφή αὐτή εἶναι πρακτικα αδύνατη, Μόλις
ὅμως ὑπαρξει καποια ρύθμιση, οἱ ἑλληνικές ’ένοπλες ὸυναμεις
θα ὑπαχθοὺν καί παλι στό σύστημα τῆς Συμμαχίας. Τ1’1 ρύθμιση
αὐτή ζήτησε ἡ ἐλληνική κυ6έρνηση ἀπὸ τόν κ. Γκένσερ να 5711071513051.- 63015 0715910710015; 7110 οἱ ἐνοπλες δυνάμεις μας να
μπορέσουν να ἀφοσιωθοῠν στα «διεθνιστικα τους καθήκοντα»,

διακηρύξει πανηγυρικὰ τὸ 1974 ὅτι ἡ ἀποχώρηση εἰναι ὁριστι-

προασπίζοντας καί παλι τα συμφέροντα τῆς μι-γαλης Συμμαχί-

κή. Καί φυσικά έδειξε κατανόηση ’στό ζήτημα αὐτὸ καί 6 0715-

ας. Συμφέροντα 71013 05 λίγο καιρὸ θα απειληθοῡν στό χῶρο
τῆς Βαλκανικῆς μόλις 0710009051 ἀπὸ τό προσκήνιο ὁ 0190ταρχης Τίτὸ, ὁπότε καί θα ἀποτελέσει ἡ Γιουγκο(1λα6ία στὸχο

σταλμένος τοῦ NATO Γερμανὸς ὑπουργὸς.

O κ. Γκένσερ τόνισε σαφῶς στσύς συνομιλητές του 611 ἡ έλληνική ἀποψη για τή δημιουργία μιᾶς «ἰδιορρύθμου» σχέσεως
μέ 16 NATO — ἀναλογης 05 τή γαλλική - εἰναι ἀπραγματοποίητη καί ὀπαραδεκτη για τή Συμμαχία. Οἱ ἐπιλογές’5101 εἰναι
πλέον 61.30: ’H 0500 ἤ ἐξω Η μέση λύση, 71013 θα ἠταν καί λύση
«γοήτρου» για τή κυ6έρνηση ὀποκλείσθηκε ἀπὸ τό NATO 05
16 ἐπιχείρημα 611. κάτω ἀπὸ τα σημερινα δεδομένα καί 05 τίς
ἰσχύουσες ρυθμίσεις ἡ Τουρκία 65 0710951 να καλύπτει μόνη 11]
νοτιοανατολική πτέρυγα τῆς Συμμαχίας. Καί τὸ πρό6λημα 15θηκε ἀπὸ πλευρᾶς NATO πανω στήν ἀκόλουθη 6αση;
Ἤ ἐπιστρέφει σαν πλῆρες μέλος ἡ Ἑλλαδα στό στρατιωτικὸ
σκέλος τῆς Συμμαχίας ἤ ὁ ἐλεγχος τῆς Βαλκανικῆς καί τοῦ Αἰ-

γαίου, ἀπὸ πλευρᾶς NATO. 71013 ἓως σήμερα 6ρισκὸταν στήν
ἑλληνοαμερικανικὴ ζώνη αρμοδιὸτητας θα περιέλθει στήν

4

για τίς δύο ὑπερδυναμεις 71011 00 προσπαθήσουν να 0v0195-

ψουν τή σημερινή ἰσσορροπία δυνάμεων στα Βαλκανια.
'E101 ἡ Ελλάδα πρέπει καί παλι να ἐπανίλθει στή Δύση.
131111010 συμφέροντα 1111/ καλοῦν. Φυσικα θα εἰσπράξει καί ἡ

ελληνική κυὸἑρνηση τήν «0001611» 111; για τήν επιστροφή στήν
Ἄτλαντική Συμμαχία. Ἀμέσως μόλις πεῖ ὁ κ. Καραμανλῆς τό
«μεγαλο ναί» θα ανοίξουν οἱ πύλες της Κοινής Ἀγορας, 71013
κατω ἀπὸ διάφορα διαδικαστικα προσχήματα παραμένουν
τώρα κλ 51015;. O κ. Γκένσερ τὸ ὑποσχέθηκεῑ Η γερμανική κυ-

6έρνηση εἰπε θα ἐπέμὸει ἀποφασιστικα παρα τό πλευρόν τῆς
Ελλαδος δια να αρει πᾶν διαδικαστικόν ἐμπόδιον

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

TPIA XPONIA
Πρίν τρία χρόνια, στίς 3 τοῦ Σεπτέμθρη, καίμέσα στὸν
«αναγεννητικὸ» πυρετὸ της μεταπολίτευσης, ὸ Α. Παπανδρέου διακήρυσσε τίς προγραμματικές ἀρχές τοῦ ΠΑΣΟΚ.
Ἡ πορεία τοῦ κινήματος στα χρὸνια αὐτά ήταν ἐπῶδυνη καί
δύσκολη. Oi θέσεις που ἐξάγγελλε τό ΠΑΣΟΚ σέ κάθε κρίσιμη ώρα ἀποτέλεσαν συχνά τό στόχο ὲπικρίσεων ἀπὸ διαφορετική θέση καί σκοπια.
Ἡ παρουσία του ὅμως στάθηκε οὺσιαστική καί έδωσε συ-

a v '1: ἰθέως
ΜοΡΦεΣ «ΧΕΙΡᾸΦετΗΣΗΣ»
Φαίνεται περίεργο, ἀλλά καί ή ἀντιπολίτευση σέ μεγάλο
θαθμὸ κρατησε οὐσιαστικα παράλληλη μέ τήν κυθέρνηση
θέση στό θέμα τής οτράτευσης τῶν γυναικῶν, κατά τή συζήτηση τοῦ σχετικοῡ νομοσχεδίου. 'H ἐπιχειρηματολογία ἐποίκιλλε 6έ6αια.· ἀπὸ τό ἀπλό εύφυολόγημα ῶς τήν ἐπίκληση
τῶν ἐθνικῶν κινδύνων καί τή διαθεθαίωση ότι προωθεῑται
ή... χειραφέτηση τῶν γυναικῶν.
Σταθηκε ὅμως δύσκολο να κρυφτει· ὸ μονὸπλευρος καί
ἀντιδραστικὸς χαρακτήροις τοῦ νόμου· πού ἐπιθαρύνει καί
ἀλλο τή δύσκολη ζωή τής Ἑλληνίδας. Στή χώρα μας, ή γενική καθυστέρηση εἶναι προφανής σέ καθε τομέα. Ἰδιαίτερα
ὅμως τήν Ἑλληνίδα, ή καθυστέρηση αὐτή τήν ἔχει καθηλώσει 0’ ἐνα μειονεκτικό, περιθωριακό ρὸλο - στό σπίτι, οτή
δουλεία, οτή συλλογική ζωή, παντοῡ.
“Η ζέση καί ή φροντίδα τῶν πολιτικῶν φορέων θά μποροῡσε θέθαια, ἀπὸ καιρὸ, να ἐπιδειχτεῖ οτήν ούσιαστική κοινωνική αποδέσμευση τής Ἑλληνίδας. Oi περιθωριακές κοινωνικές ὸμαδες καί οὶ κατηγορίες τῶν πολιτῶν 6' κατηγορίας ἀποτελοῦν ὅμως τήν πεμπτουσία τοῦ συστήματος,
πού ἀναπαράγεται ἀλλα ἐκχωρει· «δικαιώματα», ὅπως τή
στρατευση τῶν γυναικῶν.

χνα 76v τὸνο στίς ε’ξελίξεις. Σήμερα τὸ ΠΑΣΟΚ ἐμφανίζεται

με’ Θέσεις καί πρόγραμμα καί κατασταλαγμένο ὀργανωτικά.
Θεωρεῑται γενικα ότι πρόκειται νά ἀναδειχτει· σάν ή δεύτερη
κοινοθουλευτική δύναμη, διεκδικωντας τή θέση τής ἀξιωματικής ἀντιπολίτευσης.
_
"0,77 πρέπει παντως νά τονιστεῖ - κι αὐτὸ ἐνδιαφέρει τελικά κάθε δημοκρατη — εἶναι ή αποτελεσματικότητα στήν
πολιτική πράξη. Ἡ ἀποτελεσματικότητα τής δρασης τῶν
προοδευτικῶν δυνάμεων δέν ἐξασφαλίζεται όμως με’ τὸ
σύνθημα τής ἀντι - ἐνότητας, πού τελευταῖα έγινε προσφιλές
076 ΠΑΣΟΚ. T6 σύνθημα αὐτὸ ἀποθαρρύνει τὸ δημοκρατικὸ
κὸσμο καί ἐπίσης λειτούργησε ἀρνητικά για τὸ ΠΑΣΟΚ. 'H
πολυδιάσπαση στό χῶρο της Ἀριστεράς δέν ἀποτελεῖ, θέ6αια, παράδειγμα πρὸς μίμηση. Οὔτε πάλι oi διακηρύξεις
για καθαρότητα γραμμῆς καί ι’δεολογικῶν προσανατολισμῶν συνεπαγονται πολωτικές ἐνέργειες στό χῶρο τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων. 'O σεθασμὸς τής ἀρχής τοι) πολυκομματισμοῡ - που δέχεται τό ΠΑΣΟΚ - δέν ἀποκλείει-τη συμπὸρευση καί συμμαχία τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων. Σέ μια
χῶροι σαν τήν Ἑλλάδα, ὅπου ή Δεξια ἐμφανίζεται συμπαγής

« Η ΥΠΟΘΙΞΣΗ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ»

καί ἐλέγχει τά κέντρα ἐξουσίας, καίὸπου τά ἐθνικά, πολιτικά

καί κοινωνικα προθλήματα ἔχουν 7600 ὀξυνθεῑ, τὸ δυναμωμα καί στερέωμα τοῦ μετώπου τῆς Δημοκρατίας, ἀποτελεῖ ἐπείγουσα ἀνάγκη.

Ἀσυγκίνητους ἀφησαν - ὅπως ἀναμένονταν ἄλλωστε τούς διάφορους ἀρμὸδιους oi ἀποκαλύψεις τοῦ περιοδικοῡ
για τήν «ὺπὸθεση Κακαουνάκη»; πῶς ἔκλεισε, τί (συγκεκριμένα) ἀναπάντητα ἐρωτήματα αφησε, γιατί παρουσιάζει
γενικὸτερο ἐνδιαφέρον... Χωρίς νά πιστεύουμε στήν «ἐκ τῶν
ὑστέρων» εὐαισθησία, ρωτάμε τόν ὑπουργὸ Δημοσίοις Τά-

Η ΧΟΥΝΪΑ KAI OI AAAOI
Ἠ ἐκπληκτικά ἀπλή «ἀπόδραση» (η λέξη ἔχει χάσει, ἐδῶ,
τή σημασία της) τοῦ πραξικοπηματία Παρασκευά Μπόλαρη, συνέπεσε χρονικά μέ τήν ἐπιστροφή τῶν χουντικῶν 60/σανιστῶν στό στράτευμα, μέ τίς διώξεις τῶν δημοκρατικῶν

Ο Ti ἀπὸγινε ή ἐρευνα για τά αὑτοκίνητα πού καταγγέλθηκαν σχετικα με’ τήν «ὑπόθεση Κακαουνάκηρ) Σέ ποιούς ἀνήκουν τὸ 1317‘ ἀριθμ. BB 2662 I.X. αὐτοκίνητο, τὸ ὑπ’ ἀριθμ. ΕΡ

ἀξιωματικῶν, μέ τίς «ἐκκλήσεις» τῶν «ἀνήσω - χούντων» για

7945 «ΦῘαΤ 727», Τό ὑπ’ (lip/9p. 277376 Ι.Χ, ,·

ἀμνηστία... Τρία χρόνια μετά τήν «ἀλλαγή», 7‘1 «καλή» καί ή
«κακή Δεξια» πλησιαζουν... ἐπικίνδυνα] Oi γέφυρες ρίχτηκαν καιρὸ τώρα, oi γεφυροποιοί ι’)παρχουν, τα «ὑλικα» 76
ἴδιο - καί φυσικά ή ἀπαραίτητη έγκριση τῶν «ὑψηλῶν
προστατῶν». Τελικα, ὅλα τελειώνουν πολι) πιὸ γρήγορα ἀπ’

Ο "0; 17675 θα μποροῡν να αι’)θαιρετοὺν χωρίς ΤΙΜΩΡΙΑ
τά ἀστυνομικὰ ὄργανα καί να διαστρεθλῶνουν - προανακριτικά - μιά ὺπόθεσηρ ὅπως αὐτή 7013 N. Κακαουνακη, ή να
κουκουλωνουν, ὅπως αὐτή τοῦ Γιαννη Φάτση;
Γιά τὸ πρῶτο ἐρώτημα, χρειαζεται ἕνα δίωρο ψαξιμο - τό
πολύ. Για τό δεύτερο, χρειάζονται περισσότερα - δέν τρέφουμε ψευδαισθήσεις... Νά περιμένουμε,·

ξεως K. ZTAMATH:

6,77 φανταζόμαστε ἴσως. Καί θα ζήσουν αὐτοί καλά κι

εμεις...

ἡ ΜΑΦΑΛΝΤΑ καὶ ὁ ΚΟΣΜΟΣ της
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τοῦ κοΥῙΝο

ΒΓΗΚΙΞ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Τό «ANTI»
δικάζεται

μέ τὸ νὸμο
τοῦ Μεταξά
375/36 «Περί

κατασκοπείας»ί
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΚΕ
ΙἸΑ TON
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΤΟ «ANTI» δικάζεται για παρά6αση τοῦ νόμου 375/36
«περί κατασκοπείας>>ἔ Ἔχει τή... μεγάλη τύχη να εἶναι τό
πρῶτο ἐντυπο πού, ὕστερα ἀπὸ πολλα - πολλα χρόνια, παραπέμπεται σέ δίκη μέ τὸ μεταξικὸ νὸμο, καί μάλιστα ὕστερα ἀπὸ
πρόταοη στρατιωτικῆς ἀρχῆς. Συγκεκριμένα, μέ τὸ ὑπ’ ἀριθμ.
2159/77 δούλευμα τοῦ Συμδουλίου Πλημμελειοδικῶν Ἀθηνῶν,
ὁ ἐκδότης τοῦ «ANTI» Χρῆστος Παπουτσακης παραπέμπεται
στὸ Τριμελές Πλημμελειοδικεῖο Ἀθηνῶν,
«ἵνα ὁικασθῇ ὡς ὑπαίτιος τοῦ ὅτι· ἐν Ἀθήναις κατά τούς
κατωτέρω ἀναφερομένους χρόνους, ὁιά πλειόνων πράξεων,
ἐτέλεσε τά κάτωθι ἐγκλήματα, εἰὸικώτερον ὁέ.· Α) Κατά τό
χρονικόν διάστημα ἀπό 29-4-1975 ἕως 29-11-1975 καί εἰς μή
ὁιακριὸωθεῑσαν ἑπακριόῶς ἡμέραν, χωρίς νά ἔχῃ ἐμπιστευθῇ
εἰς αὐτόν ἤ νά ἔχῃ λάόει γνῶσιν τούτου, εἴτε ἐπισήμως, εἴτε
λόγῳ τῆς ἰὸιότητός του, τοῦ ἐπαγγέλματός του 7’7’ τῆς ἀνατεθείσης εἰς αὐτόν ἐργασίας 7’7 ἀποστολῆς, ἐπρομηθεύθη ἔγγραφον
φέρον τήν ἐπισημείωσιν «ἀπόρρητον» ὡς περιέχον μυστικάς
πληροφορίας σημασίας στρατιωτικῆς, ἐνὸιαφερούσας τήν ἄμυναν καί τήν ἑξωτερικήν ἀσφάλειαν τῆς Χώρας καί ἀνεκοίνωσε
καί έκοινολόγησε τοῦτο εἰς πρόσωπα μή ἐξουσιοὸοτημένα πρός
τοῦτο ὑπό τῆς ἁρμοὸίας Ἀρχῆς, ἤτοι, Ιἔλαόεν εἰς τήν κατοχήν
του φωτοτυπικόν ἀντίγραφον τῆς ὑπ’ ἀριθμόν Φ.
180. 7/17/1511/2. 139/24-4-1975 Διαταγῆς τῆς 87 ΣΔΙ πρός
τάς πληροφοριακῶς ὑπαγομένοις αὐτῆ 01901701117107; Μονάὸας,
01’ ῆς παρεσχέθη αὐταῖς ἡ πληροφορία, ὅτι· a) Υπό τοῦ
KKE/P εἰσάγονται κρυφίως ὅπλα ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ἅτινα

θά χρησιμοποιηθοῦν εἰς ὁεὸομένην στιγμήν, ὅ) Τά εἰσαγόμενα
ὅπλα συσκευάζονται εἰς εἰόικά κιόώτια, ἅτινα λόγῳ στεγανῶν
ὁιαμερισμάτων, ἔχουν τήν ὸυνατότητα νά παραμένουν εἰς 60’1θος 10 (δέκα) περίπου μέτρων ἐντός τῆς θαλάσσης, γ) Τά ἑν
λόγῳ κιὸώτια, ἐξαρτώμενα ἀπό μικράν «σημαόούραν» ποντίζονται εἰς συγκεκριμένον σημεῖον ἐντός τῆς θαλάσσης ἀπό 01—
ερχόμενον πλοῖον, ἐν συνεχείᾳ προσὸένονται εἰς ἕτερον ὁιερχύμενον πλοῖον, ὅπερ τά σύρει ὑπό τήν θάλασσαν εἰς τόν τελικόν προορισμόν των, καί, ὡς ἐκ τούτου, ὁέν εἶναι ὸυνατή ἡ
6

ἀνακάλυψίς των ὑπό τῆς Mag/111711111;11;-11171711111111171111117—
11’; 1'11
Υέἶας νηΟψῖᾱς καί ὁ) Κυρία 71177177 προμηθείας (77771117711111
711711111—
και
1171111;
1211117111111
τάρται,
ἀν
1171
Παλαιστίν1
οἱ
KKE εἰναι
1171711117111 7177
ᾹΟΥήΟᾱς ἅμα ’ταύτην εἰς ἄγνωστα τῇ (1111171111111!

ἐξουσιοὸοτημέναπρός τουτο ιιπό τῆς 111771111)1’;11 αρχῆς. Β) I771
29- II— 1975, χωρίς νά ἔχῃ ἰιιπιστιιιθῆ 1';1 11111171 17 1111 ι”χη
λάὸει γνωσιν τούτου εἴτε ἐπισήμως, 171121171117 τῆς 1ὸιωτητός
του, του ἑπαγγέλματός τοι 77 τῆς ἀνατεθείσης 1'1;r111r17111117111σίας 7’7 ἀποστολῆς, éd77711101’1'1105111"’:7117111117111, 171’111711117111’111177μείωσιν «07716179771011,» ὡς περιέχον 77111110111; 771717111711171’11; 1177μασίας στρατιωτικῆς, ἐνὸιαφερούσας 17711 117111111111 και 17711 ἐξ·
τῆς
(ϋϊερὶκήν ἀσφάλειαν τῆς X10911;(’1111111/7111117171 ιγκριαιιως

ἁρμοὸιάς Ἀρχῆς, ἤτοι τυγχάνων ἓκὸυτης και 1711110111117; του

ὑπό τόν τίτλον «ANTI» ἑκὸιὸομὲνου 1"11 A’()7711;111 71111100171011,
ἑὸημοσίευσεν εἰς τό 11:1’0’111167161 33 1'77: 29. ll- (ΗΠ (ιιλίς (1

φύλλον αὐτοῦ ὑπό τόν τίτλον «τό εξοργιστικυν 1,17111117171»
ὁλόκληρον τό περιεχόμενον τοῦ 111; ἄνω (στυιχ. Α) τ’) 1711112171111
τῆς 87 ΣΔΙ, ὅπερ ὑπό τύπον Mara/177;,1’7111111177111177077 εἰς τάς
Μοπληροφορίακῶς ὑπαγομένας αὐτῆ (87 ΣΔΙ) στρατιωτικάς

νάὸας, ἄνευ ἐγγράφου ἐγκρισεως τῆς αρμυὸιας στρατιωτικῆς

Ἀρχῆς »
ΓΙΡΟΚΕΙΤΑΙ για τό περιδόητο ἔγγράφω τοῦ (ἀπὸστρατου
σήμερα) ῖαξίαρχου B. Λιοὺ πού δημοσιι-ύθηκε στό «ANTI»
(29- 11--75) προκαλεσε πολλαπλές ἀντιδρασιις, συζηῒήθηκϊ
οτή Βουλή καί -γενικά - χαρακτηρίστηκι· σαν ’ένα γι-λοῐο δεῖγμα «κινδυνολογίας» - ἀρκετα, ὅμως (παρ (1)α αὐτα) ι’-πικίνδυνο καί χαρακτηριστικό τοῦ κλίιιατος πού επικοαττῐ σε μερικα στρατιωτικά γραφεῖα. Η δημοσιί-υσή του ουνοδι-ῑύονταν
καί ἀπὸ σχετικό εύθυμογραφημα τοῦ ΜΙΙΟΣΙ (ιτήν ἅρμθὸῑ
ότητα τοῦ ὁποίου θα μποροῠσε να 1n 111 ἀπι1κλι·ιστικα τό θι μα
ὄιν - δπως γραφαμε - «of τρα γικές πρόσφατι-’ς (717117111111; ὸϋν

μάς εἶχαν ἀποδείξει ὅτι KAI μέ τέτοια χοντροκομμί-’να κατασκευάσματα προετοιμαζονταν ἐπί χρόνια ἡ δικτατορία των
συνταγματαρχῶν».

ΤΟ παραπεμπτικὸ 6ούλευμα;
Ο Θεωρεῐ ὅτι «ἡ ἀναληθεια ἤ μή τῆς τοιαύτης πληροφορίας
(ΣΣ; γιά τά ὅπλα κ. λπ. ) οὐδέποτε εξηκριὸώθη»
Ο Ἀναφέρει ὅτι «ὄιν ἡ πληροφορία ἀληθεύη τίθεται ἐν ἀμὲσω
κινδύνω ἡ ἄμυνα τῆς χώρας καί ἡ εξωτερική ταύτης ἀσφάλεια,
ἀφοῦ πρόκειται περί εἰσαγωγῆς ὅπλων εἰς αὑτήν ἐκ ξένων τοιούτων».
ΚΑΙ ύπογραμμίζειῑ
«Τό γεγονός ὅτι εἰς τοιαύτην ἐνέργειαν φέρεται ἀναμεμειγμένον καί νομίμως συνεστημένον καί λειτουργοῦν Πολιτικόν
Κόμμα τῆς Χώρας (τό Κ.Κ.Ε.) οὐδεμίαν ἀσκεῖ ἐπιρροήν, ὁιότι
οὐὸόλως ἀποκλείεται ὁ ἐξωτερικός κίνὸυνος νά συνὸυάζηται
καί μέ ὑποόοηθητικάς ἐνεργείας, τεινούσας εἰς τήν κατάλυσιν
τῆς ἐλευθερίας τῆς Χώρας, καί ἡμεὸαπῶν. Ταῦτα πάντα, ἐπαναλαμὸάνεταιι ἀποκτοῦν ἔννοιάν τινα ὑπό τήν αἵρεσιν ὅτι ἡ
πληροφορία εἰναι ἀληθής, ἀνεξακρίὸωτον παραμείνασαν, ὁέον
ὅμως νά ὁμολογηθῇότι τυγχάνει ἐξαιρετικως τραγική ἡ ἐπίμαχος πληροφορία ὸιά νά εἰναι ἀληθής, ὁέν ὀύναται ὁέ νά ἀποὁοθῆ εἰς ”,Ελληνας ἀνεξαρτήτως πολιτικῆς τοποθετήσεως, μέχρις ἀποὸείξεως τῆς ἀληθείας της. Ἐντεῦθεν ὅμως ὁέν ὠφελεῖται ὁ κατηγορούμενος, ὁιότι, ὡς προεξετέθη, ἀντικείμενον
προστασίας ὸέν εἰναι μόνον ἡ ἀληθής καί σοὸαρά πληροφορία,
ἀλλ’ ἡ ἀπόρρητος τοιαύτη.»
ΣΤΙΣ 30111175, ὁ ὑπουργὸς Ἐθν. Ἀμύνης κ. Ἀὂέρωφ, δήλωσε -μ’ ἀφορμή μιό. ἐπερώτηση καί μιά ἑρώτηση ὅουλευτῶν
τῆς ΕΔΗΚ — ὅτις
«“Η πληροφορία δέν ἐθεωρήθη σοὸαρά (...) οὔτε ὡς ἀπολύτως ἀξιόπιστος, οὔτε ὡς καλῆς πηγῆς(.. .) δι’ αὐτό δέ,
ἀφ’ ενός ὁ ελεγχός της διεξήχθη κατά τρόπον ἀθόρυὸον καί
ἀπόρρητον, ἀφ’ ετέρου οὐδέν με’τρον ἐλήφθη».
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”ETD“ - ἓιῌὲίΞΞῌΞῘ-Ῑξῑὲτῖἓίὲζηὲἱζξὲ
I.

Διά τοῦ οχετικοῦ ἐκοινοποιῆθηοαν ἡμῖν al κᾶτωθι πλη-

ροφορίαιί
“Υπό τοῦ KKE/P εἳσάγονται κρυφίως ὅπλα ἐκ τοῦ

ἑξωτερικοῠ, ἅτινα θά χρησιμοποιηθοῦν εἰ( δεδομένην στιγμήν.
_

β.

Τά είσαγόμενα ὅπλα συσκευάζονται εἰς εἰδικά κιβώ-

τια ᾗτινα λόγῳ στεγονῶν, διαμερισμᾶτων, ἔχουν τήν ὁυνατότητο νύ
παραμένουν εἰς βάθος δέκα (IO) περίπου μέτρων ἐντός τῆς ὃσλύσσνῑ
γ.
Ἕά ἔν λόγω κιβώτια, ἐξαρτώμευα ἀπό μικρόν ”unuun
boﬁpav" ποντίζοντσι εἰς συγκεκριμένον σημεῖον ἐντός τῆς θαλάσσης
ἀπό διερχόμενον πλοῖον ἐν συνεχείᾳ προσόένονται εἰς ἕτερον 61:0—
χομενον πλοῖον, ὅπερ τά“σύρει ὑπό τήν θάλασσαν εῑς τόν τελικόν
προορισμόν των καί ὡς ἐκ τούτου δέν εἶναι ὀυνυτῆ ἡ ἀνακάλυψις των
ὑπό τῆς ἀσφαλείας, εἰς περίπτωσιν ὁιενεργείας νηοψίας.
ὁ.

Kati πληροφορίας, μή ὁιαστυυρωθείσσς, κυοίο πηγή

προμηθείας ὁπλισμοῦ

2.

εἰς τό RIB εἶναι 0L Παλαιστίνιοι ἀντόρται.

Παρακαλῶ ὅπως πᾶσα σχετικῆ πλιροφορία ἐπί τοῦ ἑν λόγω

άντιτιειμένοι νά ἀναφέρηται πάραυτα εἰς· Σ.’2ον·.Ἀκριβές ἀντίῖροῳον

ᾖ ἚΗ

.

(«k‘

_
’ΨΑ-’Μ’ ϊλῘ·
λωνΙβος Ha ανικάπουλος

Tagxog Βασίλειος Λίός
Διοικητής

Ἀνχης (ΠΖ)-Δντής-2ου ΕΓ

ΑΛΛΑ οὔτε για «κινδυνολογία» πρόκειταιέ

«οὐὸόλως- λέει τό ὄούλευμα- περαιτέρω, ἀπεδείχθη ὅτι ἡ
πληροφορία εἶναι πεποιημένη η ὅτι σκοπίμως καί ὸιά λόγους
«κινὸυνολογίας» μετεὸόθη ὑπό τῆς ρηθείσης, έκὸοτρίας τοῦ
ἐγγράφου, Μονάὸος πρός τάς πληροφοριακως ἐξ αὐτῆς ἐξαρτωμένας τοιαύτας, ἀὸιάφορον δέ τυγχάνει τό γεγονός ὅτι
ὑπῆρξεν αὕτη ἐσφαλμένη, ὑπερὸολική κ.λπ.»
ΑΛΛΩΣΊἘ. τό ἐπιχείρημα ὅτι

«ἡ πληροφορία, ἡ περιεχομένη ἐν τῷ ἐγγράφῳ, ὁέν ἧτο σο6αρά, 6L' 6 καί κατέστη ἀντικείμενον εὐθυμογραφήματος, γραφέντος ὑπό γνωστοῦ εὐθυμογράφου καί ὁημοσιευθέντος εἰς τό
αὐτό τεῦχος (33) τοῦ περιοὸικοῦ του, ἀπετέλει ὁέ ἔκφανσιν

τῆς, ὁιαρκούσης τῆς ὁικτατορικῆς ὁιακυὸερνήσεως τῆς Χώρας
ἀναπτυχθείσης μεθόδου ὁιεγέρσεως τοῦ αἰσθήματος ἀνασφαλειάς τῶν πολιτῶν, ἥτις παρέμεινε γνωστή ὡς «κινὸυνολο’1

'H δίκη τοῦ «ANTI» ἔχει εἰδική σημα-

σία ΚΑΙ γιατί τή δίωξη τού περιοδικοῡ
ζήτησον ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ἀρχὲς. Μετά τή
δημοσίευση τοῦ εγγράφου, τίς δηλώσεις Ἀθὲρωφ κ..λπ ἐγινε ἀπό πλευρᾶς
στρατοὺ;
Ο «Ἕνορκσς Διοικητική ἾΕξέτασις
(ΕΔΙΞ), χωρίς««νά καταστῇ εφικτή ἡ διαπίστωσις τῶν συνθηκῶν καί τῶν ὑπευθύνων τῆς διαρροῆς» (20 - 1 — 76).
O Τακτική ἀνάκριση, τρεῖς μῆνες
μετά (24 - 3 — 76) ἀπό τό Γ’ ΣΣ, «κατ’
ἀγνώστων στρατιωτικῶν ἐπί παραὸἀσει
τοῦ ἀρθρου 1 τοῦ N. 375/36» (Θεσσαλσνῐκη).
0 Τακτική ἀνάκριση ἀπό τόν ἀνακριτή
τοῦ 7ου τμήματος ’τοῦ Διαρκοῡς Στρατοδικείου Ἀθηνῶν (24 - 5 - 76).
Στίς 17 — 6. 6 εἰσαγγελὲας πλημμελεισδικῶν Ἀθηνῶν, ὕστερα ἀπό ἐγγραφο τοῦ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ τοῡ Διαρκοῡς
Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης, ἀσκεῖ
ποινική δίωξη 1κατά τοῦ περιοδικοῡ. Τὸ
ἓγγραφο τοῦ Δ.Σ.Θ. ἀναφέρει ὅτι
«προϊούσης τῆς ἀνακρίσεως (ΣΣ; ἀπό τή
στρατιωτική
δικαιοσύνη,
δηλαδή)...
προεκυψαν ἐνδείξεις τελέσεως τοῡ
ἀδικήματος τσῡ ἀρθρου 2 τοῡ αὺτοῦ ὡς

ἀνω Α.Ν. (ΣΣ; δηλαδή τοῡ 375/36) ὑπό
τοῦ ἰδιώτου Χρήστου Παπουτσάκη»,

λέα «ἡ κατα τήν ὑμετέραν γνώμην
ἀσκησις τῆς προσηκούσης ποινικής δι

δηλαδή «προμήθεια, ἀνακοίνωσις καί
κοινολογησις ἀπορρήτου στρατιωτικοῦ

ὡξεως».

ἐγγράφου ὑπό ἀναρμοδίου ἀτόμου εἰς
πρόσωπα μή ὲξουσιοδοτημὲνα πρός
τοῦτο». Καί ζητεῖται ἀπό τόν εἰσαγγε-

Ο Αλλά τό ἐρώτημα πού γεννιεται περα ἀπό ὅλη αύτή τήν ἀξιοπρὸσεχτη
διαδικασία - εἰναιῑ ἰσχύει ἡ ὂχι ὁ 375;
Στίς 3 - 5 —- 77, ὅταν τό θὲμα φτάνει ὕστερα ἀπὸ ἑπερὼτηοη - στὴ Βουλή, ὁ
ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κ. K. ZTquuv6~
κης;
O Βε6αἰωσε τό Σῶμα ὅτιτὸ «ANTI»...
δέν διώκεται με τόν 375/36! 'EK τῶν
ὑστέρων ἓκφρασε τή λύπη του «διότι ὲκ
παραδρομῆς τῆς ἀρμοδίας δικαστικῆς
ὑπηρεσίας » ἐδωσε λανθασμὲνη ἀπάντηση. Ἀλλά τό κακό εἶχε γίνειῑ ἡ συζήτηση εἶχε οὑσιαστικά ματαιωθεῑ...
Ο Δήλωοε καθαρά ὅτι ὁ 375 ἰσχύει
«ἐναρμονισμὲνος πρός τό Σύνταγμα»1
Ἔτσι θγῆκε τό δούλευμα, στό ὸποῑο
ὑπάρχει ἀναλυτικὸτατη αἰτιολογηση γιατί ἰσχύει ὸ μεταξικός νόμος σήμερα.
Γι’ αὑτό λὲμε ὅτι τὸ Θὲμα εἶναι εύρύτατο - ἡ πρώτη «πρακτική εφαρμογή»
τῆς νεκρανάστασης ἑνός νόμου πού
οὔτε η χούντα χρησιμοποίησε (τουλάχιστον γιά θέματα τύπου) κατά τῶν πο-

λιτικῶν της ἀντιπάλων...

γία»(...) στερεῖται οῐασὸήποτε ἀξίας, καθ’ ὅσον τήν 0060106τητα ή μή τῶν ἐν τοῖς ἀπορρήτοις ἐγγράφοις περιεχομένων
πληροφοριών κρίνουν οἵ πρός τοῦτο ἁρμόὸιοι ὑπάλληλοι τῆς

Ὺτιαρχει στό δούλευμα ἔνα
σημεῑο Ποιί θάηρετῐε νά 11000-

εχτεῑ ἰδιαίτεραῑ τό τ[ θάτιρεπε
v0 KOV(-:1 6 ἐκδὸτης γιά νά μήν

Πολιτειᾝας καί οὐχί ἐκεῖιοι εις οὕς, τυχαίως ἤ μή, περιῆλθον τά
ἔγγραφα ταῦτα. Ἡ ἀξιωσις ὁπως εις πᾶν ’ἀπόρρητον ἔγγραφον
περιέχεται σοὸαρά τις πλήροφορια ὁέν εἰναι εὔλογος, οὔτε 6Lκαιοῦνται τά Πολιτειακά ’Όργσνα νά ἀπορρίπτουν λαμὸανομένας ὁποθενὸήποτε πληροφοριας ἐπι τῇ αἰτιολογιᾳ61L ὁέν εἰναι σοόαραί, πρίν ε’λέγξουν παντοιοτρόπως τήν ὑπόστασιν αύτών 6L6 ὸιασταυρώσεώς των, κλπ., ἄν ὁέν ἤθελον καταὸειχθῆ
τούλάχιστον ἀμελῆ περί τήν ἐκτέλεσιν τοῦ καθήκοντος των. Εἴς
τινας, ἐξ ἄλλου, περιπτώσεις ἑν τούτῳ ἀκριόῶς ἔγκειται καί τό
ἀπόρρητον τῶν ἐγγράφων, καθ’ ὅσον θά ἀπετέλει ἀτόπημα νά
ὸιαρρέουν πρός τό Κοινόν πληροφορίαι μή ήλεγμέναι, ἀφορώ-

οαι κινὸύνους περί τήν ἄμυναν ἥ τήν ἑξωτερικήν ἀσφάλειαν
τῆς Χώρας, αἵτινες θά ήὸύναντο νά προκαλέσουν σοόαρόν κοινωνικόν, οἰκονομικόν κ.λπ. κλονισμόν καίέν γένει ἀναδρασμόν
μεταξύ τῶν πολιτῶν. Πάγιον τέλος ἀξίωμα ὅλων τῶν Ὑπηρεσιῶν Ἀσφαλείας, ἁπάντων τῶν Κρατῶν, ἀποτελεῖή ὑποχρέωσις ἐλέγχου πάσης πληροφορίας ἀναγομένης εἷς τά ὡς ἅνω
ἀντικείμενα, ἔστω καί ἄν ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνηται ἀναληθής,
ὑπερόολική κλπ., ὅπερ ἀπαρεγκλίτως τηροῦν, ὸιότι πολλά
Κράτη ἐπλήρωσαν ἀντί ἀκριδοῦ τιμήματος τήν παραγνώρισιν

Παρατιεμφθεῑ

’

«Θά ἔδει νά εἶχε όπευθυνβῆ
πρός τούς είδήμονας καί νά
λάβη τήν γνώμην αὐτῶν, πρός
διάλυσιν τῶν ἀμφιβολιῶν του
περί τοῦ πρακτέου καί ἐνέργειαν ἐν τῆ ὺπὸ κρίσιν περιπτώσει κατά τόν νόμω ἐπιβεβλημένον τρόπον, ὅπερ οὐδόλως ἔπραξεν, ἀλλ’ ἔσπευσεν
ἀδικαιολογήτως νά προβή είς

κοινολὸγησιν

τῶν

περιελθόν-

των είς γνῶσιν του καί δημοσί-

ευσιν τοῦ ἐγγράφου. 'H λῆψις,
ἐξ άλλου, τῆς γνώμης τῶν είδημόνων ήτο λίαν εὐχερής,
ἀφοῡ, πλήν τῶν νομικῶν του

ΣΤΟ δούλευμα ύπάρχουν καί μερικά ΑΝΑΚΡΙΒΗ στοιχεῖα
ὅπως
ΟὈτι τό επίμαχο ἔγγραφο δημοσιεύτηκε με τίτλο «τό ἐξοργιστικὸν εγγραφον». O τίτλος ἠταν «ντοκουμὲντοῑ ποιός εὐθύνεται γι’ αύτὸ 16 ἔγγραφο; » Nc’L ύποθεσουμεότι οὔτε.. .τόν τίτλο

συμπαραστατῶν, ήδύνατο νά
διαλύση τήν τυχόν ὑπάρχουσαν
παρ’ αὐτῶ ἀμφιβολίαν ἀπευθυνόμενος πρός τήν στρατιωτικήν
Ἀρχήν, καί δή τήν ἐκδοῡσαν τό
ἔγγραφον ή καί ἀλλην τινά, ἵνα
πληροφορηθῆ ἀν τό ἔγγραφον
ήτο δημοσιεύαιμον. Σημειοῡται
Πάντως ὅτι καί οίαδήποτε ἀμφιβολία τοῦ κατηγορουμένου ἐν
τῶ σημείω τούτω κρίνεται ἀδικαιολόγητος, διότι τό ἔγγραφον

τοῦ σχετικοῡ ρεπορτὰζ δεν διὰδασαν οἱ κ.κ. δικαστές;

ἔφερεν ἐπ’ αυτοῦ τήν ἔνδειξιν

Ο“Ὀτι ἀπό τή στρατιωτική δικαιοσύνη ἒγινε «παράλληλος
ἔρευνα πρός ἀνακάλυψιν τοῦ δράστου, ἑνός ἤ πλειόνων, τῆς

μή δημοσιευομένων» .

τοῦ τοιούτου ἀξιώματος».

διαρροῆς τοῦ ἐγγράφου καί τῆς μεθόδου πραγματοποιήσεως
αὐτῆς». Δὲν ἓγινε «παράλληλος ἔρευνα», ΠΡΟΙ-ΙΓΙ-ΙΘΗΚΙΞ τῆς

στρατιωτικῆς δικαιοσύνης καί, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΞ τῆς τακτικῆς,
ὅπως ἀναλυτικά - 0’ ἄλλη στήλη ~ ἀναφέρεται.
AKOMA τό δούλευμα;
ΟΧαρακτηρίζει 16 «ANTI» σάν «δυναμικήν ἀντιπολιτευτικήν
ἐπιθεώρησιν».
ΟΘυμίζει ὅτι ὁ νόμος προδλέπει ποινή φυλακίσεως «τούλάχιστον ἑνός (1) ἒτους καί χρηματική ποινή 3.000 — 30.000 δρχ.»,
ἀλλά καί 611:

«AHOPPHTON», ὃν οὓτω ἐκ τῶν
Περιττὸ v0 ὺπενθυμίσουμε
ὅτι 16 «ANTI» ἀπό τήν ΠΡΩΤΗ
μέρα τιού κυκλοφορησε μέχρι
σήμερα ἔχει δημοσιεύσει ΔΕΚΑΔΕΣ ἀπόρρητα ἔγγραφα ὅπως ἀλλωστε ἔχουν K010 καιρούς κόνει ΟΛΑ 10 ἐντυηα...

Λὲει καί κάτι ἀλλο ἐνδιαφέρον 16 δούλευμα οχετικά μέ
τήν ὺτιὸμνησή μσς ὅτι ρει-ιορτάζ ἀνάλογου’ Περιεχομένου
εἶχε δημοσιευθεῑ καί στό «BH-

«Ἐπιδάρυντικήν περίστασιν τῶν ὡς ἄνω ποινών ἀποτελεῖ ἡ

τέλεσις τῶν ἀνωτέρω πράξεων ἐπί σκοπῷ (ἐν τῇ ἐννοία τοῦ ἄρθρου 274παρ. 26 τοῦ Π. K.) κατασκοπεί,ας ὁτε επιόάλλεται εἰς
τόν ὁράστην ἡ ποινή τοῦ θανάτου 7’7’ ἡ τοιαύτη τῆς ἰσοὸίου καθείρξεως (ἴὸ. καί ἄρθρ. 463 τοι Π..,Κ) περί ης περιπτώσεως
ὁεν πρόκειται, ὡς εικός, ἐνταῦθα»

ὅσον προκύπτουν μέν κατ αὐτοῦ σοδαραίυπόνοιαι ενοχῆς επί
ταῖς ἀνωτέρω πράξεσι(.. .) πλήν δέν συντρεχουν τά λοιπά στοιχεῖα τοῦ αρθρου 282 τοῦ K. ΙἹ. Δ ἀφοῦ δὲν εἰναι οὗτος ύποπτος
ἕυγῆς οὐδὲ ἰδιαιτὲρως ἐπικινδυνος ὡς εἰκός δέ οὐδὲ ἀλλο-

περιεχομένου του, καί 00x1 τό

απος».
ΑΥΤΑ τό δούλευμα γιά τήν παραπομπή τοῦ «ΑΝΤΙ». Τά
ὑπόλοιπα στή δίκη...

ΣΗΜΙΞΙΩΣΗ; Στὸ Συμδούλιο Πλημμελειοδικῶν πού ἔδγαλε τό
δούλευμα μετεῖχανῑ ὁ κ. Νικ. Στυλιανάκης(πρόεδρος), οἱ κ.κ. Γ,
Λεφαντζῆς, K. FEED; (μέλη). Εἰσαγγελεύςῑ Βασ. Δερδὲντζας.
Τό συμδούλιο συνῆλθε στίς 1 - 4 - 77, «ἀποφάσισε» στίς 14/5;
ἒκδοσε τό δούλευμα στίς 23/6 καί τό κοινοποίησε στό «ANTI»

στίς 25/8...
Ἀ

περιοδικοῡ τοῦ κατηγορουμένου, ἐκ μόνου 100 λόγου ὄτι

ἔλαβον γνῶσιν αὺτοῦ οί 10(00101 τῆς ῶς άνω ἐφημερίδος, άν
ἔλαβον, ὅπερ, κατά τά προεκτεθέντα, δέν ἐβεβαιώθη. ‘H
ἀποδοχή ἐναντίας ἀπόψεως
τυγχάνει ἀπολύτως ἀποκρουοτέα, ἀφοῡ οὐδεμία «ἀρχή 106τητος ἐν τῆ παρανομία» ἀναγνωρίζεται ἐν τῶν δικαίω, οὐδὲ
δικαιοῦταί τις νά ιἰποπέση είς
ποινικὸν ἀδίκημα καί νά ἀξιοῖ
εἶτα τήν ἀπαλλαγήν του ἀπ’ αυτοῦ, ἔνεκα τοῦ ὅτι καί ἔτερος
ὑπέπεσεν είς 0016 Kai ἐξ οίουδήποτε λόγου, καί δή 00010011K00 τοιούτου, ώς ή παράλειψις
τῶν ἀρμοδίων ὁργάνων νά·
ἀσκήσουν κατ’ αυτοῦ τήν,
προσήκουσαν δίωξιν, ή μή ἀνακάλυψις αὺτοῦ ή τῆς πράξεώς
του, κ.λ.π., καθ’ ὅσον ἐάν πρόκειται περί νομικοῡ λόγου,
ἀναφερομένου είς τήν καθ’

ὅλου ἑρμηνείαν τοῦ δικαίου,
πᾱς τις δύναται νά ἐπικαλεσθῆ
τοῦτον, δέν ἐτιμωρήθη, ἀν, ἐν
προκειμένω, δέν ήλέγχθησαν ἤ
δέν ἐλεγχθοῡν οί ὑπεύθυνοι καί
τῆς μνησθείσης ἐφημερίδος.
Πᾶσα ἀντίθετος, πρός τήν ἀνωτέρω, ἀποψις ἀγει είς κατάλυσιν τῆς ἐννόμου τάξεως, καθ’
ὁσον τό ἀπαξ ἀδίκως προσβληΘέν ἔννομον ἀγαθόν Θά καθίστατο δεκτικόν καί πάσης ἀλλης ὁμοίας, ἀν μή καί διαφόρου, ἐν τῶ μέλλοντι προσβολῆς
ότιμωρητί, ὁπόθεν συνέπεται
ὅτι ή ἀπαξ βιασθεῖσα γυνή θά
ἠδύνατο νά βιάζηται ἐφεξῆς
παρ’ οίουδήποτε ἀνευ συνεπειῶν, τό ἀπαξ κλαπέν πρᾶγμα
Θά ήδύνατο νά κλαπῆ ἐκ νέου
ἀνελέγκτως κ.λ.π., κυρίως δέ,
ὅπερ καί ἐδιαφέρει ἐνταῦθα, τό
άπαξ ὺποκλαπέν παρά 100 KAΤΑΣΚΟΓΙΟΥ

«'AMO καί ἀν τῶ ὄντι ἐγένετο
τοιαύτη προηγουμένη δημοσίευσις μέρους ἥ τοῦ ὅλου τοῡ
περιεχομένου τοῦ ἐγγράφου,
τό ἀξιόποινον τῶν ἐρευνωμένων ἐγκλημάτων δέν αἴρεται,
διότι στοιχεῖον αὐτῶν ἀποτελεῖ
ή ἰδιότης τοῦ ἐγγράφου ώς
ἀπορρήτου, ής ἐνεκεν ἀποκλείεται ή άνακοίνωσις, κοινολόγησις η’ δημοσίευσις τοῦ

ΟΤονίζει ὅτι «περίπτωσις προφυλακίσεως τοῦ κατηγορουμένου κατ’ ἄρθρον 315 παρ. 3 τοῦ K H. A. δέν συντρέχει καθ’

μένου τοῡ ἐνδιαφεροντος ἐγγράφου καί οί ἀναγνῶσται τοῦ

οὺσιαστικῶς
μυστικόν
καί
ἄγνωστον τοῖς πολλοῖς τῆς ἐν
αὑτῶ πληροφορίας. Οὕτω καί
νομολογιακῶς ἐκρίθη ότι αί
πληροφορίαι, λόγου χάριν, περί
τῶν ὑπαρχουσῶν ἔν τινι περιοχῆ στρατιωτικῶν μονάδων, ώς
καί τῶν ἐκτελουμένων στρατιωτικῶν ἔργων, θεωροῦνται, κατ’
ἄρθρον 2 τοῦ A.N. 375/1936,

μυστικαί, ἔστω καί ἀν εἶναι είς
τινας γνωσταί (A.N. 197/1956,
, Ποιν. Χρ, ZT', σελ. 389), ὁπόθεν
συνέπεται ὁτι δέν ἐδικαιοῡντο
νά λάβουν γνῶσιν τοῡ περιεχο-

(ΣΣ;

δική

μας

ή

ὺπογράμμιση) ἔγγραφον θά
ήδύνατο νά ὺποκλέπτηται ὁποτεδήποτε καί παρ’ ἐτέρων τοιούτων
Κι ἀκὸμα;
«(...) ἐξ οὐδεμιᾶς τοῦ νόμου
διατάξεως ἐπιβάλλεται είς τόν
δημοσιογράφον, οἶος δέν προκύπτει κάν ότι εἶναι ὁ κατηγορούμενος, ἀτε μή ὄντος ἀναγκαίου ὅπως ὁ ίδιοκτήτης, ἐκδό-

της καί διευθυντής περιοδικοῡ
εἶναι καί δημοσιογράφος, ὅπως
ένημερῶνη τούς ἀναγνώστας
του διά καταλύσεως τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐγγράφων τῆς Πολιτείας οὺδέ παρέχεται είς αὺτὸν
τοιοῦτον δικαίωμα, ἔθιμον δέ
σχετικόν οὺδέποτε ἐδημιουρ-’
γήθη παρ’ ήμῖν, ἐξ ὁσων ήδυνήθην, μετ’ ἐπιμελῆ τῆς νομολογίας ἔρευναν, νά διαπιστώσω, οὺδέ, άλλωστε, ὺποστηρίζει
τό τοιοῦτον καί ὁ κατηγορούμενος».
Σχὸλιο; Οὺδέν...

Ἡ Κύπρος
δοιὸίζει

τώροι πρός
τό( δεξιά

μέ Τίς
εὐλογῑες
Τῆς Ἀθήνας
ME TO XAMO 101) ὁ πρόεδρος M0κάριος δέν ἀφησε μόνο 16 κενό πού
ἀφήνει ἕνας ἄνθρωπος τοῦ ὕψους του
πού συνταυτίστηκε γιά τρεῖς τουλάχιστον δεκαετίες μέ τήν Κύπρο καί τόν
ἀγῶνα της καί πού παρέμεινε στίς δύσκολες σημερινές μέρες 16 ζωντανό σύμδολο τῆς ἓνιαίας Κύπρου, τῆς ἀντίστασης στά τετελεσμένα τῆς τουρκικῆς κατοχῆς καί ἐγγύηση διεθνοῡς ἀναγνώρισης. ’Ἁφησε μεγάλο κενό κι ἀπό μιά πιό
ἀμεση τρέχουσα ἀποψηῑ
Ο '0 Μακάριος πέθανε τὴ στιγμὴ πού
ἑτοίμαζέ διακριτικὰ ἀλλά καί ἀποφασιστικά μιά σημαντικὴ στροφὴ στό χειρισμό τοῦ κυπριακοῦ μέ στόχο τήν ὑλοποίηση τῆς πολιτικῆς τοῦ μακροχρόνιου
ἀγῶνα.
ΙΞΝΔΕΙΞΙΞΙΣ τῆς στροφῆς αὐτῆς εἶναι
οἱ τρεῖς τελευταῖες ὁμιλίες 101):
Ο Στά έγκαίνια τῆς Διεθνοῡς Ἔκθεσης
Κύπρου.
Ο Στή Διάσκεψη τῶν χωρῶν τῆς K01νοπολιτείας στό Λονδίνο.
Ο Στήν πλατεῖα Ἐλευθερίας τῆς Λευκωσίας κατά τήν τρίτη 57151510 τοῦ πραξικοπήματος καί τῆς είσδολῆς.
OI τρεῖς αὑτές ὁμιλίες, πού διακρίνονται γιά τόν ἰδιαίτερα μαχητικό τους τόνο, τοποθετοὺνται χρονικὰ μετά τό φιάσκο τῶν διακοινοτικων συνομιλιῶν οτή
Βιέννη. 'O Μακάριος διέψευσε κατηγορηματικά στίς ὁμιλιές 101) 611 έγινε δῆθεν
ὁποιαδήποτε πρόοδος οτή Βιέννη,
κατὰγγειλε ἀνοικτά 16vN11-‘v7116; σάν ἀνδρείκελο τῆς ’Ἀγκύρας ὑπογράμμισε τή
χρησιμοποίηση ἀπό τήν τουρκική πλευρά
τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν σάν προπέτασμα γιά τή συγκάλυψη καί ἑδραίωση τῶν τετελεσμένων. δήλωσε πώς οἱ
διακοινοτικί-ῑς δέν θά ἐπαναληφθοῦν ἀν
ἡ τουρκική πλευρά έμμείνει στήν ἰ’δια
γραμμή καί στήν ἰ’δια τακτική, ἐπανέλαδε πώς τό πρόδλημα τῆς Κύπρου δέν

εἶναι έσωτερική διαμάχη Ἑλλήνων καί
Τούρκων τῆς Κύπρου ἀλλά πρόδλημα
ξένης εἰσδολῆς καί κατοχῆς, διακήρυξε
πώς θά δεχτεῖ ὁποιουδήποτε εἴδους δοήθεια ἀπό τή Δύση ἤ τήν Ἀνατολή καί
ὅτι δέν θά διατάσει νά προδεῖ σέ ὀργάνωση καί λαϊκῆς πολιτοφύλακῆς.
. Γιατί ὅμως ἡ στροφὴ αὐτὴ;
ΣΤΗ Βιέννη κατά τόν τελευταῖο γύρο
τῶν διακοινοτικών συνομιλιῶν ἡ ἑλληνική πλευρά εἶχε πιεσθεῖ νά ὑποδάλει
χάρτη μέ ἀντάλλαγμα ὑποσχέσεις ὅτι θά
ἀσκοῦνταν άμερικανικές πιέσεις πάνω
στήν τουρκική πλευρά γιά νά ἐπιδείξει
διαλλακτικότητα. Μετά τό σενάριο τῶν
συναντήσεων μέ τόν Ντενκτάς καί τή
συμφωνία τοῦ τελευταίου στίς τέσσερις
δασικές κατευθυντήριες ἀρχές, τίς διαδοχικές αἰσιόδοξες δηλώσεις τοῦ γενικοῦ
γραμματέα τοῦ ΟΗΙΞ, τήν ἀποστολὴ 101')
Κλίφορντ, φαίνεται πώς ὁ Μακάριος πίστεψε πώς πραγματικά οἱ Ἀμερικανοί,
γιά ἐξυπηρέτηση καί τῶν δικῶν τους
συμφερόντων, ένδιαφέρονταν γιά μιά
γρήγορη συμδιδαστική λύση καί ὅτι θά
ἀσκοῦσαν πιέσεις οῠσιαστικές στήν
Τουρκία γιά νά ἐγκαταλείψει τήν ἀδιαλλαξία της.
ME τήν ἐλπίδα λοιπόν μιάς κάποιας
διεξόδου ἀνέλαδε γιά άλλη μιά φορά τή
μεγάλη εὐθύνη τῆς ὑποδολῆς χάρτη στίς
διακοινοτικές τῆς Βιέννης μέ ποσοστό
20 %. άντιμετωπίζοντας γιά πρώτη φορά
ἀνοικτὴ διάσπαση τῆς ὁμοφωνίας μέσα
στό Ἐθνικό Συμδούλιο. Ποιά ὅμως ἦταν
ἡ ἀπάντηση τῆς τουρκικῆς πλευράς στῆ
Βιέννη; Ὁ τουρκοκύπριος συνομιλητὴς
δήλωσε κυνικά στόν ἑλληνοκύπρισ συνάδελφό του; «Δέν ἧρθα έδῶ νά 001') πῶ
οὔτε τί θέλουμε οὔτε άν θά δώσουμε τίποτα πίσω».
ΤΟ διπλωματικό ἀδιέξοδο ἐπισφραγίσθηκε καί ἀπό τά ἀποτελέσματα τῶν
τουρκικών ἐκλογῶν,““πού ἔφεραν πάλι

στήν ἐξουσία τόν ἴδιο συνασπισμό καί τό
ἴδιο χάος, ἀν όχι χειρότερο. Προσπαθὼντας νά ὑπερφαλαγγίσει. έθνικιστικά
τούς ἀντιπάλους του ὁ Ἐτσεδίτ έριξε τό
σύνθημα γιά τόν έποικισμό τῆς Ἀμμοχώστου καί συνέχιση τῆς πολιτικῆς τῶν
τετελεσμένων γεγονότων. Μέ δάση λοιπόν τά -δεδομένα αὑτά ὁ Μακάριος
έδλεπε πώς δέν ὑπῆρχε καμιά άλλη διέξοδος ἐκτός ἀπό τό μακροχρόνιο
ἀγῶνα καί τή συγκεκριμένη προετοιμασία του. Ἀλλά ῆρθε ὁ θάνατος...
Ο Πῶς διαμορφώνεται λοιπόν σήμερα
ἡ κατάσταση;
EINAI φανερό πώς δέν ὑπάρχει άλλη
έθνικά παραδεκτή πορεία ἀπό τή συνέχιοη τῆς πολιτικῆς του. Ἡ πορεία ὅμως
αὐτή προϋποθέτει καί τήν ἀντίστοιχη
πολιτική ἰόορροπία πού θά τήν κάνει
οὐσιαστικά δυνατή. Ἡ γραμμή αὐτή ἔχει
σάν κύριο άξονα τήν ἀδέομευτη πολιτική
στό έξωτερικό καί τήν ἀντιιμπεριαλιστική πατριωτική ἑνότητα στό ἐσωτερικο.

Ἡ ἐπιτυχία ὅμως στή ουνέχιση τῆς
μακαριακῆς πολιτικῆς θά έξαρτηθεῖ σέ
μεγάλο δαθμό ἀπό τή οτάση πού θά τηρήσει ἡ έλληνική κυδέρνηση. τῆς ὁποίας
αὐξάνωνται τώρα κατά πολύ τά περιθῶρια έπιρροῆςπάνω στίς ἐσωτερικές πολιτικές έξελίξεις στῆν Κύπρο.
O Θά ὑπάρξει ὁ πειρασμὸς γιά εὐθυγράμμιοη τῆς έσωτερικῆς πολιτικῆς
κατάστασης τῆς Κύπρου μέ τό καθεστώς
τῆς νατοῐκής δεξιᾶς σιτὴν Ἑλλάδα;
YHAPXOYN καί στήν Κύπρο οἱ γνωστοί ἀντιμακαριακοί καί ἄλλοι ένδεχόμενοι κύκλοι πού θά θορυδοῠν καί θά
προπαγανδίζουν μιά τέτοια ἐξέλιξη καί
καταστροφή στήν οὐσία τῆς πολιτικῆς
101') Μακαρίου. Μερικά δημοσιογραφικά
όργανα ἀρχισαν κιόλας νά ἀρθρογραφοὺν γιά τήν «ἑνότητα 101') έθνικόφρονος
κόσμου» καί νά προετοιμάζουν τό 566—
φος γιά τήν ὑποδαύλιση ἀντικομμουνιστικῆς ἐκστρατείας καί τή μεθόδευση
διασπαστικῶν ἐνεργειῶν. 'O ἰ’διος ἐξάλλου ὁ Καραμανλῆς ἀπό τό δῆμα τῆς
Βουλῆς «έπιτέθηκε» πρίν λίγο καιρό έναντίον τῆς ἀδέσμευτης πολιτικῆς 101')
Μακαρίου κάνοντας ὑπαινιγμό 611 αὐτή
κατέστρεψε τήν Κύπρο. Ἡ ἀλήθεια εἶναι
ὅτι ἡ Κύπρος καταστράφηκε ὅταν ἀκριδῶς ἔπαψε νά εἰναι ἀδέσμευτη. μέ τό
πραξικόπημα καί τήν ἀνάληψη τῆς ἔξουσίας ἀπό τόν Σαμψών καί τή Χούντα.
ΣΙΞ συνάρτηση μέ τόν «πειρασμό» γιά .
εύθυγράμμιση τῆς έσωτερικῆς πολιτικῆς
κατάστασης τῆς Κύπρου μέ ἐκείνη τῆς
Ἑλλάδας εἶναι κι ’ένας ἄλλος πειρασμόςῑ
ἡ διπλή ἓνωση, πού μπορεῖ νά φαίνεται
ἄλλωστε σάν ἀπαραίτητο συμπλήρωμα
μιᾶς φιλοδυτικῆς στροφῆς τῆς ἐσωτερικῆς κυπριακῆς πολιτικῆς. Στροφή πρός
μιά τέτοια πολιτική δέν θά σήμαινε μόνο
ὁριστικὴ παραδοχή τῆς διχοτόμησης καί
έγκατάλειψη κάθε άγώνα ἀλλά θά ἀντέστρεφε διεθνῶς τούς 6001); ὑπέρ τῆς -

Τουρκίας. Θά ἀπομόνωνε πλήρως τήν
Κύπρο καί θά άνοιγε τό δρόμο γιά νέους
«Ἀττίλες» μέ στόχο τήν πλήρη κατάληψη τοὺ νησιοῡ.
ΔΕΝ ὑπάρχει δηλαδή σήμερα γιά τήν
Κύπρο ἀλλος δρόμος ἀπό τήν ἀδέσμευτη
πολιτική, τό μακροχρόνιο άγώνα καί τή
συγκεκριμένη προετοιμασία του σέ ὅλους
τούς τομεῐς, ὅπως δέν ὑπάρχει ἄλλο πατριωτικό πολιτικό σχῆμα στό έσωτερικό
ἐκτός ἀπό κεῖνο πού ὑπεράσπισε πάντα
μέ τόσο πάθος ὁ πρόεδρος Μακάριοςῑ ἡ
πατριωτική ἑνότητα τοὺ λαοῦ. 'H μακαριακή αὐτή πολιτική στήν Κύπρο ἦρθε
σάν ἀπάντηση στή μοιραία άντίφαση
πού καταδίκαζε τό κυπριακό σέ ἀδιέξοδο ἀπό τήν ἀρχή. Ἐνω ὁ χαρακτῆρας
101') ἀγώνα τοῦ κυπριακοὺ λαοῦ ῆταν ἐξ
ἀντικειμένου ἀντιιμπεριαλιστικός, ἡ πολιτική τῆς «μητέρας πατρίδας» ἧταν
πάντα νατοϊκή. 'H δαοική αὐτή ἀντίφαση ἰσχύει καί σήμερα καί. κάθε προσπάθεια πολιτικο-ίδεολογικῆς εὐθυγράμμισης θά φέρει σίγουρα καινούργια
καταστροφή στήν Κύπρο.
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ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ-

ΠᾹΠᾹ-ΜΙΧᾸᾹΙΙΣ ,ΧᾸΜᾸΝᾸΚΙΩὉ παπα-Μιχάλης γεννήθηκε στ’

Ὁ παπα-Νικόλας γεννήθηκε στ’
Ἀσφέντου, εἶναι 42 χρονῶν καί ἔχει
6 παιὸιά (4 κορίτσια καί 2 ἀγόρια).
Τελείωσε τήν Ἵερατική Σχολή Χανίων, χειροτονήθηκε τό I960. Στήν ἐν·
οριά του περιλαμόάνονται τά χωριά
Ἀσφέντου, Βουόάς καί Ἄγιος Νεκτάριος (Ἄγιος Γεώργιος).

Ἀσφέντοιι, εἶναι 4/ χρονιῦιι καί ἔχει
7 παιὸιά (4 κορίτσια καί ,ἲ ἀγώριιι).
Τελείωσε τήν Ἱερατική Σχολή πιιοακολούθησε Θιολιη IIII. στι] Θισσαλ-(ι
νικη καί χειοοτον ηθηκι τι) 1960. Στηιι
ΕνΟΟία

TOI'

,ΠὲΟίἎ (λίίῘΜλν ()1 ΤΗΙ

TU

[(1)-

ριάΣκαλωτη και AI), ὀυ 21‘;

«Δέν εἴχαμε μέ τί ἀλλο νά γεμωσουμε τά χέρια μσς. Καί
σκεφθήκαμε νά τά γεμώσουμε μέ πράξεις». Ἤτοι, ἀπλά, ἑξηγοῦνε «τήν ἀποστολή τους» οἱ πέντε παπάδες των Σφακι,(ῑ)ν,
πού τόν τελευταῖο καιρό έχουν γίνει ἀντικείμενο θαυμασμοὺ
κι ἀγάπης, έπικρίσεων καί διωγμῶν.
Στά Σφακιά, τήν πιό ἀραιοκατοικημένη περιοχή τῆς χώρας,
πέντε παπάδες, οἰκογενειάρχες, ἀπό τό Ἀσφέντου ὅλοι,
ἀποφασίσανε ν’ ἀσχοληθοῦνε «όχι μόνο μέ τήν ψυχή, μά καί
μέ τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου - μ’ ὁλόκληρο τόν άνθρωπο».
Μπῆκαν μπροστά σέ μιά συλλογική προσπάθεια ἀντιμετωπισης κάθε προδλήματος τῆς καθημερινῆς ζωῆς - ἀπό τό ψωμί
(δημιουργήσανε ἕνα «ζωντανότερο τοῦ ζωντανοὺ» συνεταιρισμό), μέχρι τή «δωρεάν θρησκεία» καί τόν «ἱερό ἀγῶνα»
ἐνάντια στίς δάσεις.
Προοδευτικοί παπάδες, πού παλεύουν κοντά στό λαό,
ὑπάρχουν κι ἄλλοι, ἀλλοῦ, δέδαια. Μά τό φαινόμενο των
Σφακιῶν, εἶναι μοναδικό, τόσο γιά τή συλλογικότητά του,
όσο καί γιά τίς θετικές (ἀπό τό «ποίμνιον>>) καί ἀονητικές
(ἀπό τό «πολιτικό καί εκκλησιαστικό κατεστημένο») ἀντιδράσεις. Γι’ αυτό τό φαινόμενο μιλάνε οἱ πέντε παπάδες (ὁ

παπα--Νικόλας Γιαννουλάκης, ὁ παπα- Μιχάλης Δαμανάκης
ὁ παπα--Νικόλας Παπαδόσηφος, ὁ παπα- Γιώργης Χι(ι)τάκης
κι ὁ παπα- Κωσταντῆς Χομπίτης) μέ τόν εκδότη τοῦ «ANTI»

Χρῆστο Παπουτσάκη, τόν πολιτειολόγο Κωστα Ζουράρη καί.
τό θεολόγο Γιῶργο Μουστάκη. Καί λένε πολλάῑ

ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟᾹΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΣΗ-

ΦΟΣ

Ὁ παπα-Νικόλας γεννήθηκε στ’
Ἀσφέντοιλ εἶναι 36 χρονῶν καί ἔχει
3 παιὸιά (2 κορίτσια καί 1 ἀγόρι).
Τέλειωσε τήν ’1ι-ρατική Σχολή Χανίων
καί χειροτονήθηκε τό 1971. Στήν ἐνοριά του περιλαμὸἀνονται τά χωριά
Πατσιανός καί Καλλικράτης.

Ο Γιά

τό

ποίμνιό

τους;

«ἀρχίσαμε ενωμένοι καί θά
συνεχίσουμε.
Θά ὀργάνωσουμε τούς ένορίτες μας νά
ἀντιμετωπίζουν συλλογικά τό
κάθε τους πρόδλημα - πνευματικό ή διοτικό, κοινωνικό».
Ο Γιά
τίς
ἀντιδράσεις;
«ἀντί γιά κατανόηση δρήκαμε
σκληρότητα καί τιμωρία (...)
Τό έκκλησιαστικό κατεστημένο συνεργάζεταί μέ τό πολιτειακό γιά τή φίμωση τοῦ κλήρΟυ >>.

Ο Γιά τούς Ἀμερικανούςῐ
«τούς δλέπουμε έδω σάν
καταχτῆτές. “Ὀπως δλέπαμε
τούς Γερμανούς — καί χειρότε-

ραί»
Ο Γιά τίς δάσειςῑ «εἶναι
δούρειος ἵππος μέσα στήν Ἑλλάδα».

Ο Καί εύχονταιῑ «νά έρθει
γρήγορα ῆ λευτεριά στήν Ἐλλάδα (...) λευτεριά έθνική καί
κοινωνικὴ, ἀληθινή λευτεριά».

ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣ ΧΙΩΤΑΚΙ-ΙΣ

Ὁ παπα-Γιώργης γεννήθηκε στ’
Ἀσφέντου, εἶναι 49 χρονῶν καί ἔχει
10 παιδιά (7 κορίτσια καί 3 ἀγόρια).
Τέλειωσε τό Δημοτικό καί χειροτονήθηκε τό Φλεόάρη τοῦ 1976. Στήν ένορία του περιλαμόάνονται τά χωριά
Ἁγιά-Ρουμέλη, Λιὸανιανά, Λουτρό
καί Ἄγιος Ἰωάῖννης.

Ὁ Χρῆστος Παπουτσάκης, γράφει
γιά τήν έπίσκεψη στά Σφακιά καί τή
συζήτηση μέ τούς πέντε παπάὸες.
Γιά τούς σφακιανούς παπάδες ἀκούσαμε ἀπό φίλους χανιῶτες στά διαλείμματα τοῦ συμποσίου «Σοσιαλισμός καί
Πολιτισμός» στὴν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία, στό Κολυμπάρι. Οἱ ἀναφορές στή
Χριστιανοσύνη καί τό Σοσιαλισμό ἦταν
συχνές στίς ἀνακοινώσεις πού ἔγιναν
έκεῖ- οἱ γενικές ἀναγωγές καί οἰ ἀναλύσεις πού στάθηκαν σέ κάποιο ὑψηλό
τόνο έγιναν ἡ ἀφορμὴ γιά πολλές καί
μακριές συζητήσεις. ιὈμως ὅχι πολύ μακριά μας - κάπου 90 χιλ. - δρίσκονταν
κάποιοι πού ἀποτελοῦσαν μιά ζωντανή
παρουσία, δροῦσαν, ἔκαναν ἔργα ζωῆς.
Ὁ θεολόγος Γιῶργος Μουστάκης, ὁ
πολιτειολόγος Κώστας Ζουράρης καί ὁ
ὑποφαινόμενος δαλθὴκαμε καί ὀργανώσαμε μιά ἐκδρομή ὥς τά Σφακιά, νά
δοῦμε έπί τέλους ἀπό κον-τά καί νά μιλήσουμε μέ τούς σφακιανούς παπάδες.
Ἡ ἀμεση γνωριμία καί οἱ κουδέντες
μαζί τους - πού παραδίνονται.οτή συζήτηση πού ἀκολουθεῖ - ἧταν γιά ὅλους
μας μιά ἀνεπανάληπτη ἐμπειρία.
Εἶχε σουρουπώσει καλά, ὅταν, τριγοριομένοι ἀπό τήν πολυμελή οἰκογένεια
τοῦ παπα-Νικόλα Δαμάκη, εἴχαμε κατασταλάξει στήν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ του στό
Βουδά κι ἀρχίζαμε μιά κουδέντα πού θά
μποροῦσε νά κρατήσει ὁλόκληρα μερόνυχτα.

ΠΑΠΑ-ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΧΟΜΠΙΤΗΣ
Ὁ παπα-Κωσταντῆς κατάγεται
ἀπό τ’ Ἀσφέντου, εἶναι 44 χρονῶν
καί ἔχει 7 παιδιά (4 κορίτσια καί 3
ἀγόρια). Φοίτησε στό Ἐκκλησιαστικό
Φροντιστήριο Κορίνθου καί χειροτονήθηκε τό 1058. Στήν ένορία του
περιλαμὸάνονται τά χωριά Νίμπρος
καί Κομιτάὸες.

Προσπαθήσαμε νά έλευθερωθοῦμε
ἀπό κάθε ουγκινησιακό στοιχεῖα - πού
ὑπῆρχε ἀφθονο καί πλημμύριζε ἀπό
παντοῦ; Ἡ ζεστή νύχτα, οἱ εἰρηνικοί
ἦχοι τοῦ χωριοῦ, ὁ ξερός κάμπος τοῦ
Φραγκοκάστελου μπροστά μας καί πιό
μακριά τό Λυδικό πέλαγος. Εἷχαν προηγηθεῖ οἱ ἐπισκέψεις στά σπίτια τῶν παπάδωνῑ τά πολλά κοπέλια τους, τά ἀγροτόσπιτα κι ἡ δύσκολη ζωή ἀποτυπωμένη
στά χαρακωμένα πρόσωπά τους. ’Ὀμως
ὅλα αὐτά παραμερίστηκαν, ἀπωθήθηκαν, ὅπως ἡ συζήτηοη προχωροῦσε.
Οἱ ἁπλές οτρογγυλές κουδέντες καί ἡ
πεντακάθαρη ἐπιχειρηματολογία, ἡ πίοτη κι ὁ ἐνθουσιασμός ἄφησαν σέ ’δεύτερη μοίρα ὅλα τά συγκινησιακά στοιχεῖα πού μποροῦσαν νά παρεμδληθοῦν’
μιά ὁλόκληρη ζωή καί ένας ἀγῶνας δικαιωνόταν.
Ποιοί ήταν ὅμως οἱ πέντε σφακιανοί
παπάδες πού μιλᾶ γι’ αὐτούς ὅλο τό νησί; Γιατί στήν Κρήτη σήμερα περνά ὁ λόγος τους; Οἱ πολλοί ἀπό ἀγάπη καί οἱ
ἂλλοι μέ δέος παρακολουθοῦν τά ἔργα
καί τούς ἀγῶνες τους. Εἶναι χωρίς νόημα
νά ἀναζητήσει κανείς πότε ξεκίνησε ὁ
ἀγῶνας τους; "Ooo καί ἄν ἡ παρουσία
τους οτή ζωή τοῦ νησιοῦ ἂρχισε νά μετράει πρίν ἕνα χρόνο — μέ τό ξεκίνημα
τοῦ ἀγώνα κατά τῶν ἀμερικανικῶν δάσεων - ἡ διαδικασία γιόι τήν ὡρίμανση
τῶν θέσεών τους, γιά τόν καθένα χωριστά καί ὅλων μαζί σάν σύνολο, πάει
πολύ πιό πίσω.
l l

O Ὀ παπα-Γιώργης Χιωτάκης, γιά

σουν τόν τόπο τους, τούς ἀνθρώπους του

παράδειγμα. εἶναι μόλις ένάμισι χρόνο

καί τίς ψυχές τους.

χειροτονημένος, ὅμως ἡ συνεταιριστική
του δρά-ση ἔχει ἀρχίσει πιό παλιά. “Ὀταν
ἀκόμα ῆταν λαῖκός. ἀρχισε σάν κτηνοτρόφος καί ἀγρότης νά προδληματίζεται
γιά τίς μεθόδους πού θά δοηθήσουν αῦ-

Ο Πῆγαν σέ μιά περιοχή πού ἀπό
χρόνια εἶχε νά δεῖ παπά καί ξεκίνησαν
μιά πλούσια κοινωνικὴ δράση.

τόν καί τούς ουχωριανούς του νά σώ-

σουν τίς ζωές τῶν παιδιῶν τους. σ“ έναν
τόπο πού σίγουρα εἶναι ἀπό τούς πιό

O Ἀνανέωσαν τὴ σχέση τοῦ παπά μέ
τόν πιστό στὴν ἀσκηοη τῆς θρησκευτικῆς
λατρείας καί έδωοαν ἕνα ούσιαστικό
περιεχόμενα ζωῆς.

φτωχούς καί παραμελημένους οτὴν Ἑλλάδα.

Ο Στήνουν τίς δάσεις ένός συνεταιρι-

O. Ὁ παπα-Μιχάλης πάλι, 17 χρόνια

στικοῦ κινήματος πού, γιά ὅποιον γνω-

τώρα χειροτονημένος, πέρασε ἀπό μιά

ρίζει τόν κλειστό χαρακτῆρα τῆς κοινωνίας τῶν Σφακιῶν, ἀποτελεῖ ριζοοπα-

ἀργή. ἐπίπονη διαδικασία ὥσπου νά
κατασταλάξει στίς θέσεις καί τίς ἀπόψεις πού σήμερα έκφράζει. Τώρα ὅμως,
ὅλοι τους - κι ὁ καθένας μέ τήν προσω-

πικότητά του - δροῦν καί σκέφτονται
συλλογικά, μέ μιάν ἀγάπη, ἀμοιδαία ἐκτίμηση καί σεδασμό πού τούς έχει δέσει
ἀρρηκτα καί κάνει τήν παρουσία τους
ἀποτελεσματική καί ζῶσα.
Ἴσως

εἶναι

τυχαῖο-

μά

ὅλοι

τους

κατάγονται ἀπό τό ἴδιο χωριό- τό
Ἀσφέντου - ἔναν πανάρχαιο οἰκισμό
σκαρφαλωμένο στίς μαδάρες, μακριά καί
ἐξω ἀπό κάθε δρόμο ὴ ἐπικοινωνία. Τό
χωριό τους ἐχει δγάλει κι ἀλλον μαχητικό ἱερωμένο; ὁ παπα-Γιώργης Πυρουνάκης ἔχει κι αὑτός τίς ρίζες του στ’
Ἀσφέντου τῶν Σφακιὼν.
Τά Σφακιά εἶναι γιά ὅλους τούς Ἕλληνες ἕνας θρύλος. Καί φυσικά, σάν
ὅλους τούς θρύλους, εἶναι “μιά ἀγνωστη
χώρα. Πέρα ἀπό τὴν τουριστική διαδρομή τοῦ φαραγγιοῦ τῆς Σαμαριᾶς καί
τήν ἀσφυκτικά πνιγμένη ἀπό κοσμοπολίτες τουρίστες

Χώρα τῶν Σφακιῶν -

πρωτεύουσα τῆς ἐπαρχίας - κάθε τί ἀλλο
παραμένει ἀγνωστο. Γιά τούς πολλούς τά
Σφακιά εἶναι μιά διαδρομή - δακτύλιος;
ἀρχίζει ἀπό τό Ξυλόσκαλο ο-τόν “Ομαλό,
πορεύεται τό Φαράγγι τῆς Σαμαριάς ὥς
τήν “Αγιά Ρουμέλη, ἀπό κεῖ συνεχίζει μέ
καῖκι ὥς τό «γραφικό» Λουτρό καί
καταλήγει στή Χώρα τῶν Σφακιῶν —- ἐδῶ
καταλήγουν ὅλας ὁ αὐτοκινητόδρομος
ἀπό δῶ σᾶς ἀπομακρύνει καί σάς ὁδηγεῖ
στά Χανιά.
Τό γυμνό τοπίο, τά ὅμορφα ἀκρογιάλια, τά μνημεῖα καί κάποιος περαστικός

δρακοφορεμένος γέρος φτάνουν καί
περισσεύουν γιά τό διψασμένο γιά
«πρωτόγονες» ἐμπειρίες τουρίστα. Πέρα
καί ἐξω ἀπ’ αὑτά ὅμως, ζοῦν καί δουλεύουν έδώ γύρω στίς 2.000 ψυχές. Στήν
ἀγονη γῆ, σε’ πανάρχαιους οἰκισμούς, πιεσμένοι ἀπό μιά τραχιά ζωή, περισφιγμένοι ἀπό τούς ἐλαύνοντες καταχτητές
τοῦ μύθου, κυνηγημένοι οἱ ἴδιοι ἀπό χιλιόχρονες παραδόσεις, οἱ Σφακιανοί
ἀποτελοῦν μιά κλειστή, ἱεραρχική κοινωνία. “Ὀλες οἱ ἀλλοιώσεις πού γίνονται
σιγά σιγά, εἶναι γιά τόν ἀφανισμό τους.
Σ’ αὐτόν τόν τόπο, μ’ αὑτές τίς συνθῆκες,
δρέθηκαν οἱ πέντε παπάδες πού παλεύουν μ’ “έναν ἡρωικό ἐνθουσιασμό νά σώl2

στικὴ καινοτομία.

Ο Δουλεύουν οἱ ἴδιοι νυχτοήμερα νά
ἀναστήσουν τά παιδιά τους - ἔχουν ὅλοι
πολυμελεῖς οἰκογένειες - καί δουλεύουν
στά χωράφια, στίς μαδάρες, στά σπίτια
τους. Συμμετέχουν ἐνεργητικά στίς ἀγροτικές κινητοποιήσεις καί τούς διεκδικητικούς ἀγῶνες καί δοηθοῦν νά ὀργανωθεῖ οωστά τό ἀγροτικό κίνημα.
Νά τί μήνυσαν στούς ἀγρότες τῶν Χανιών, φέτος στίς 30 τοῦ Γενάρη, πρίν

ἀπό τίς ἐκλογές γιά τήν ἀνάδειξη τῆς
νέας διοίκησης στόν Ἀγροτικό Σύλλογο
Χανίων;

«Ἀὸέλφια μας Ἀγρότες.
Μέ χαρά ὅλέπομε τό ξύπνημα τοῦ
Ἕλληνα ἀγρότη. ’ίὸιαίτερα χαιρόμαστε γιατί κι ε’σεῑς τ’ ἀὸέλφια μας οἱ
Χανιῶτες ἀγρότες 0’ αὐτό τό ξύπνημα καί τόν ὁίκαιο ἀγῶνα ὁέν ὑστερεῖτε. Αὐτό τό ὸιαπιστώσαμε στήν μεγαλειώὸη συγκέντρωσή σας στά Χανιά πρό καιροῦ. Πιστεύουμε πώς
ἔφθασε ὁ καιρός πού ὁ κόπος σας θά
πληρώνεται ὁίκαια καί τό μεγάλο μέρος τοῦ ἅγιου ἱδρῶτα σας θά πάψη
νά μπαίνη στίς τσέπες τῶν κάθε λογῆς
ἀπατεώνων.
Z’ ἕνα θέμα ὅμως θά μᾶς ἐπιτρέψετε ἄν θέλετε νά μᾶς ἀκούσετε.Πληροφορούμεθα πώς στίς 30 τοῦ

Γενάρη θά έκλέξετε καινούργια Διοίκηση τοῦ Συλλόγου σας. Προσέξατε
λοιπόν ἀγαπητοίμας. Πρός Θεοῦ μήν
πέσετε θύματα ἀνθρώπων πού σκοπός των θά εἶναι νά πλουτίσουν ἀπό

τόν μόχθο τόν ὁικό σας. Σκεφθῆτε καί
ένεργήσετε πάνω ἀπό κόμματα. Ψηφίσατε ἀνθρώπους μέ φόὸο ’Θεοῦ καί
μέ ὄρεξη νά ὁουλέψουν γιά τά συμφέροντά σας. Ἔχετε ἕνα ὅπλο στά χέρια σας. Τήν ἱερή ψῆφο σας. Μήν τήν
μετατρέψετε σέ ὅπλο πού θά στραφῆ
ἐνάντια σέ σᾶς».
Ο Παίρνουν θέση γιά τίς τουρκικές
ἀπαιτήσεις στό Αἰγαῖο.
O Πρωτοστατοῦν στούς ἀγῶνες γιά
τήν κατάργηση τῶν δάσεων στό νηοί καί,
ὅταν ἄλλοι ἀμφιταλαντεύονται, αὐτοί
συνεχίζουν τόν ἀγώνα σέ συνεργασία μέ
τίς πολιτικές νεολαῖες τοῦ νησιοῦ.

Σύμφωνα μέ πληροφορίες ἡ ἀμερικανικὴ διοίκηση τῶν δάσεων τῆς
Κρήτης ἀνησυχεῐ ἰδιαίτερα γιά τὴ
δραστηριὸτητα αὐτὴ τῶν σφακιανῶν
παπάδων καί παρακολουθεῖ συνεχῶς
κάθε ἐμφάνιση καί δραστηριότητά
τους.
Στόν ἀγώνα τους πορεύονται ὅλοι μαζί, μέ ἀνυποχώρητη πίστη καί ἐνθουσιασμό, μέ γνώση καί συνείδηση τοῦ χρέους των.
Σέ ἕνα χαιρετισμό-ἐπιστολή πού ἔστειλαν στόν τοπικό τύπο (((Χανιώτικα Νέα»
4 Φεδρουαρίου 1977), ἐγραφαν ἀνάμεσα
σέ ἀλλαῑ
«Μέ τό νέο ἔτος 1977 καλούμεθα
ὅλοι ν’ ἀγωνιστοῦμε ἀνυποχώρητα
γιά τήν κατάργηση τῶν ξένων ὅάσεων. Γιά τήν πραγματική παντοτεινή
ἔξοὸό μας ἀπό τό ΝΑΤΟ. Γιά τήν
ἐλευθερία, ἀνεξαρτησία καί αὐτοτέλεια τῆς χώρας μας. Γιά τήν ἀληθινή
Δημοκρατία.
Γιά τήν Λαϊκή Κυριαρχία.
Γιά τήν γρήγορη καί ὁικαία λύση
τῶν ὅιοτικῶν προόλημάτων τοῦ Λαοῦ.

Γιά τήν ἐφαρμογή τῆς Κοινωνικῆς
Δικαιοσύνης καί ἰσότητας ὅλων τῶν
Ἑλλήνων.
Γιά τήν ἰσότητα ὅλων τῶν Ἑλλήνων ὄχι μόνο ἔναντι τοῦ νόμου ἀλλά
καί στήν ἴση συμμετοχή στό ἐθνικό
εἰσόὸημα.
Πρέπει ν’ ἀγωνιστοῦμε γιά τήν
λύση τῶν λαϊκῶν προὸλημάτων, γιά
τήν πατρίδα καί γιά τήν Ὀρθοόοξία.
Οἱ λαϊκοί ἀγῶνες τοῦ νέου ἔτους
1977 θά πρέπει νᾶναι Ἐθνικοί καί
Κοινωνικοί.
Δέ θέλουμε νά νομισθῆ ὅτι γράὲ
φουμε καί ένεργοῦμε γιά προσωπική
προὸολή. Ἑνεργοῦμε καί γράφουμε
γιατί ἀγαποῦμε καί πονοῦμε τήν ταλαίπωρη πατρίὸα μας καί τήν ἁγίαν
Ὀρθοὸοξία μας. Γιαύτό καί εἴμεθα
πιστοί στό καθῆκον μας καί ἕτοιμοι
γιά κάθε θυσία. Ἐξ ἄλλου ὁποιαὸήποτε θυσία μας ἀξίζει νά γίνη γιά τοῦ
Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγίαν καί τῆς
Πατρίὸας τήν Ἐλευθερία καί ἀνεξαρτησία».
Στή συζήτηση πού δημοσιεύουμε — καί
ὅπου κρατήσαμε πιστά τόν τόνο καί τό
ὕφος τῶν συνομιλητῶν μας - προδάλλουν ἀνάγλυφα ῆ πίστη, οἱ θέσεις καί ἡ
προσωπικότητα τῶν πέντε σφακιανῶν

παπάδων. Md; μίλησαν γιά τό ’έργο τους
σάν ἱερωμένων, γιά τὴ ζωή τους σάν
ἀγρότες, γιά τό χρέος τους σάν πολίτες.
Στό τέλος μᾶς ἔδωσαν τίς εύχές τους. Σέ
μᾶς ἀπομένει τό χρέος νά τούς παρασταθοῦμε μέ κάθε δοήθεια στό ἐργο τους.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΜΕ
ΤΟΥΣ
ΠΕΝΤΕ
ΣΦΑΚΙΑΝΟΥΣ
ΠΑΠΑΔΕΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ; “Ἠρθσμε, ἐδῶ, στό Βουβα, παρσκινημένοι ἀπό
ὅσα όκούσαμε για σας. Ol ἀγῶνες σας στά πλαίσια ἑνός ριζοοπσ-

Αἱγσῖο καί ὅτι εἶναι δικό τους, Kai τότε ε’ίπσμε τή γνώμη μσς Kai

οτικοῦ χριστιανισμοῦ εἶναι πια γνωστοὶ καί ἐξω όπό τήν Κρήτη.

αντιτσχθήκαμε σ’ αύτές τίς κακές βλέψεις τῆς Τουρκίσς.
ΠΑΠΟΠΣΑΚΗΣ;“ἨΘελα να ρωτήσω γιατί δέν ἔχει όνσπτυχθεῑ

Θέλουμε νό μόθουμε πῶς ξεκίνησσν οἱ πρωτοβουλίες σας καί πῶς
παρακινηθήκστε 0' αύτές. Ἠτάν κότι πού φυοιολογικό έξελὶχθηκε
όπὸ τήν ἐπσφή σσς μέ τό Προβλήματα τοῦ χωριοῦ ή ήταν ἀποτέ-

“Ελλαδσς; Γιατὶ Kai αλλοῦ οἱ παπάδες ξεκινοῦν ἀπ’ τό χωριό τους,

λεσμα μιας ἐξωτερικῆς προτροπής;

ΠΑΠΑ-ΜΙΧΑΛΗΣ; Τό ὅτι έχειροτονηθήκσμε ὅλοι ἐδῶ στα Σφακιά
δέν εἶναι τυχσῑο. Διότι τοῦτο μαλλον εἶναι συνέπεια τῆς ἀγάπης
πού ε’ίχσμε εἱδικό για τή γενέτειρα μας τό Σφακιά. Γι“ σύτό, ένῶ
βρίσκσμε ἐξω ἀπό τήν ἐπαρχία ἀλλους τόπους καλύτερους για ένορίες, δέν έπήγσμε ἐκεῖ όλλό προτιμήσσμε τόν τόπο μσς μέ τό
σκοπό νό τόν ύπηρετήοουμε έν τῶ μέτρω τοῦ δυνατοῦ. Ὲπσνδρώσσμε ὅλες τίς ἐνορὶες τῆς ἐπαρχίας Σφσκὶων καί οἱ ὁποῑες
ήτσν χηρεύουσες. Οἱ ἀγῶνες μσς χρονολογοῦντσι όπό τήν ἐποχή
τῆς χειροτονίας μσς. “Από τότε ε’ίχσμε τίς καλές διαθέσεις νά

αγωνιστοῡμε για ὅλα τά προβλήματα τοῦ τόπου μσς. Κατ’ όρχήν
βέβαια δέν ε’ίχαμε σύτή τή συνεργσσὶα καί τήν ἑνότητα πού ’ἐχομε
σήμερα. Αύτή ἡ ἑνότητα καί ἡ συνεργσσὶσ έγινε σιγά σιγα μέ τήν

ένσ αντίστοιχο κίνημα, σάν τό δικό σας, Kai 0' όλλες περιοχές τής
χειροτονοῦντσι, πανε στόν τόπο τους καί ἐκεῖ μένουν καί ἐργόζοντσι. Μέχρι στιγμῆς ὅμως δέν ἐχει ακουοτεῖ Eva αντὶοτοιχο φαινόμενο. “Εκτός ’όν συμβαίνει καί μπορεῖτε έσεῑς νό μας τό πεῖτε.
ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΣ; Νομίζω ’ότι ύπόρχουνε σ“ ὅλη τήν Ἐλλάδα ζωντσνοὶ κληρικοὶ πού ἐνδισφέρονται γιά τό λσό, γιό τό κοινωνικα

προβλήματα άλλό Kai για τό πνευματικά. Oi ἱερεῖς ὅμως αύτοὶ δέν
εἶναι

μσζεμένοι σέ μιό περιφέρεια ὅπως ε’ίμαστε

έμεῖς

έδῶ,

πέντε-ἐξι. “Εμεῑς οἱ πέντε-έξι βρεθήκαμε ἐδῶ Kai σκεφτόμαστε μέ
τό σύτο πνεῦμα. “Οταν ένας ἱερεύς βρεθεῖ ο“ ένσ απομονωμένο
μέρος Kai οἱ πέριξ ένορὶες δέν σκέφτονται ὅπως σύτός, εἶναι δύσκολο να κόνει αγώνσ. Διότι όν σηκῶσει κεφόλι εἶναι ὁπωσδήποτε
ἐκτεθειμένος στήν ἐξουσία τής δεσποτοκρστὶας, πού ed τόν

ἀναγκάσει νό κλείσει τό στόμα του. ΠΟτσν ὅμως οἱ ἱερεῖς εἰνσι
περισοότεροι - ὅπως εμεῖς ἐδῶ - εἶναι πιὸ δύσκολο νό τούς κλεί-

πάροδο τῶν ἐτῶν. Καί μποροῡμε νά ποῦμε ὅτι στό σωστό κοινω-

νικὸ προσσνατολισμό μας ἐβοήθησε ὁ κ. ψσρουδάκης μέ τή «Χριοτισνική Δημοκρατία». Αύτό πρέπει νά τό ὁμολογήσομε, εἶναι μιό

ἀλήθεια... Ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς χειροτονίας μσς όρχίοσμε νά
συνσντόμεθσ, αρσια τότε, καί κουβεντιάζσμε για προβλήματα πού
όπσσχολοῦσσν τήν περιφέρειό μσς, ε’ίτε πνευματικά, ε’ίτε βιοτικό,
εἴτε ένορισκό. Σιγά σιγό αύτή ἡ συνεργασίσ ἐγινε εύρύτερη καί
σύτή ἡ κατανόησις μας ὁδήγησε εἰς τό νό όγωνισθοῦμε γιό ὅλα τό
προβλήματα τῆς περιφερείας μσς καί γενικὸτερο γιό ὅσα όπσοχολοῦνε τόν “Ελληνικό Λσό, τήν Πστρὶδσ Kai τήν “Ορβοδοξία.
ΠΑΠΑ-ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ Οἱ ἱερεῖς τῆς ἐπαρχίας Σφσκὶων ξεκινήσσμε
από τό έκκλησισστικό. Oi περισσότεροι, ὁρισμένοι μαλλον, λένε
ὅτι βό πρέπει ὸ ἱερεύς νά μένει στό Θυμιστὸ του καί μόνο. Αύτό
δέν εἶναι σωστό. Ἐμεῖς, πόλι, Θεωρήσαμε ὅτι εἶναι πρέπον Kai λογικὸ να ξεκινήσουμε όπὸ δῶ. Kai πράγματι στό περισσότε pa χωριό
τῆς ἐπαρχίας ἐχουν κτισθεῖ καινούργιες ἐκκλησίες καί αρχίσσμε

όπὸ τὸ «ἐκ Θεοῦ όρχεσθσι». Δέν φτόνει ὅμως τό βυμιστήρι.
Γ. ΜΟΥΠΑΚΗΣε Δηλσδή μσζὶ μέ τήν πνευματική όνσγέννηοη
ὑπάρχει καί κοινωνική. Δέν τά χωρίζετε ἐσεῖς αύτό τά πράγματα;
ΠΑΠΑ-ΚΩΣΤΑΝΤΗΣε Δέν ὑπάρχει χωρισμός. Δέν ύπάρχει. Ἀλλά
μετα δόθηκαν Kl άλλες σὶτὶες, οἱ κοινωνικές σὶτὶες, καί ὁ πατριωτισμὸς. Ὲφόνη 0' ἐμός, ὅταν όρχισαν νό λένε οἱ Ἀμερικάνοι ὅτι κι ή
Κρήτη βό γίνει τό 520 ἀστέρι τής όμερικανικής σημαίας, ὅτι πρέπει

σουν τό στόμα. Πιστεύω λοιπόν πῶς δέν λείπουν οἱ κολοὶ κληρικοὶ,
ἀλλα δέν τολμοῦν να κόνουν άγῶνσ γιατί εἶναι ἀκριβῶς ἀπομονωμένοι σέ διαφορά χωριό καί δέν ἔχουν συνενωβεῖ.
ΖΟΥΡΑΡΗΣε Ἔχετε ανταπόκριση όπό όλλους ἱερεῖς αλλων περιοχῶν, ’έχετε συγκεκριμένες πληροφορὶες ὅτι παρακολουθοῦν τόν

ἀγῶνα σας Kai ὅτι τόν κρὶνουν εύνο“ι“κό;
ΠΑΠΑ-ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ; Ἀπό ὁρισμένους, βέβαια. “Από ἐλόχιστους.

Ἀλλά ὅμως ύπόρχουν σύτό τό μηνύματα.
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ; Kai γιατί να μήν ποῦμε τόν πσπσ-Γιωργη τόν Πυ-

ρουνόκη, ὸ ὁποῖος τούς συμπαρίστατσι;
ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΣ; Καί τόν πσπσ-Στσῦρο τόν Παπαχρήοτου, όπό

τήν Ἀθήνα, πού μας “έχει στεὶλει δυό - τρεῖς έπιστολές πολύ συγκινητικές. Δηλώνει ὅτι συμπσρὶστστσι στόν αγώνσ μσς.

ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ; Ἔγραψε καί στή «Χριστισνική» ὅτι ὅταν οἱ ἱερεῖς μάχονται ὅπως οἱ ἱερεῖς τής ἐπαρχὶας Σφακίων, τότε ἀνεβαίνουν στό ῦψος τους καί τούς όγκσλιόζει ὁ λαός.

ΜΟΥΣΤΑΚΗΣε Ἐπὶσης νομίζω ὅτι ἐχετε καί τήν ήθική συμπαρόστσση τοῦ μητροπολὶτη Δυτ. Γερμανίας Εἱρηναὶου Γαλσνόκη. Ἔτοι

δέν εἶναι;
ΟΛΟΙ MAZI: Βεβαὶως, βεβαίως.

νά αγωνισθοῦμε. Ἀπό τότε προπσντός όρχὶσσμε νό κόνουμε μιό

ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣ; Στό ἐρώτημα πῶς συνέβη εἱς τήν ἐπαρχὶσν τῶν
Σφσκὶων νά ύπαρξει ένσ κοινό πνεῦμα αγωνιστικό τῶν περισσότερων ἱερέων της, μποροῦμε νά τονὶσουμε τό ὅτι η ἐπσρχὶσ μσς ἔχει

συνένωση ἀλοι σχεδόν οἱ ἱερεῖς τῆς ἐπαρχίας Σφακὶων γιό νΙ όντιταχθοῦμε 0' σύτή τήν ἰδέα Kai τήν κακή σκέψη ὁρισμένων ὁργά-

τόπαπσς ἐπέθσνε στό σπήλσιο τῆς Γέργερης μετα an' ὅπου ἐσπα-

νων τοῦ αμερικσνικοῦ στρατοῦ. Kai συνεχίσαμε, καί συνεχὶζουμε

μέχρι σήμερα, ’ένσ χριστισνικό Kai κοινωνικὸ όγῶνσ. “Ενδιαφερθήκαμε καί παλι φωνόξαμε, ὅταν οἱ Τοῦρκοι ’ἐλεγσν ὅτι θέλουν τό

παραδοση δημοκρατικῶν καί απελευβερωτικῶν όγῶνων. 'O Πρωσσνε τή φυλακή καί φύγανε ϋοτερσ ἀπ’ τοῦ Δασκσλογιάννη τήν
ἐπσνάσταση στό 1770. Ἔχουμε ’ύατερα τόν Μιχελιουδόπσπσ κι άλλους ἱερεῖς κσὶ μονσχούς.

i3

ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣι Ὅπως ὁ πάπα-Σήφης Παπαδόσηφος, ὸπού
ἐσφόει εἱς τούς Ἀσφεντουλολάκκους.

ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΣ; ”Ιδιά οἱκογένεισ μέ τὸν ἐδικὸ μσς Παπαδόσηφο.
ΠΑΠΑΔΟΣΗΦοΣ; Ἤτονε μεγσλόσωμος καί βράδυκῑνητος. Τόνε
πιόσσνε Kai τόνε σφόξσνε οἱ Τοῦρκοι.

ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΣ; “Επίσης τό 1821 ὅταν ἐκηρύχτηκε ἡ ἐπάναοτάση στή Θυμισνή τήν Πσνσγὶσ μσζί μέ τούς ουγκεντρωθέντες
κάπεταναίαυς Kai απλάρχηγούς ἢτάν Kai ’ἐξι λεβεντόκορμοι σφάκισνοὶ παπάδες, λέει ή ἱστορία.
ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ; Kai στήν Κραπη οτά 1821, ὅταν ἐλειτούργησαν
καί ἐκήρυξαν τήν ἐπαναοτσση πού ξεκὶνησεν ἀπό κεῖ.
ΠΑΠΑ- ΜΙΧΑΛΗΣ; Στά 1821 ἐδρσσε Ki 0 πσπσΔαμασκηνός όπό τό
Λουτρ ὁ.
ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣι Κι ὁ Πσπσδόπετρος άπότόν Καλλικράτη στα
ΠΑΠΑ- ΝΙΚΟΛΑΣ; Α“πό πάντα πρωτοσταταῦσσν στούς ἐθνικούς

ἀγῶνες πσπόδες όπὸ τό Σφακιά.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ;“Ο’,τι σας Boned. νομίζω, εἶναιπῶς oi Σφακιανοί
ἐπικοινωνεῖτε πάρα πολύ μεταξύ σάς. “Ακόμσ, εἶναι τό εἶδος τῶν
ἐργασιῶν σας - κτηνοτροφίά - Kai oi οἱκογενεισκοὶ δεομοὶτέτοιοι,
πού ύπόρχει μιό πολύ στενή ἐπικοινωνία στήν ἐπαρχία.
ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ; Ἕνας, 0 σπουδαιότερος λόγος, ὁ ὁποῖος μας
συνένωσε εἶναι κατ’ αρχός ὴ αφιλοχρημστίσ. Διὸτι δέ μσς πειράζει
0v Eva; ἐξ ήμῶν λειτουργεῖ στήν ἐνορὶσ τοῦ άλλου. Ἤ ὅταν ἔχει ὁ
Eva; ἀνάγκη προσπάθοῦμε πῶς θα τόν βοηθήσουμε οἱ αλλαι κάτα
τή δύνσμή μσς. Αύτό ήτάν τό πρῶτο κίνητρο πού μας συνένωσε.
”Υστερα ἢρθαν τό όλλά μόνα τους σιγα σιγα.

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣε Ὅταν λέτε ἐρχετάι ’ἐνας αλλος παπας νό λειτουργήοει οτήν ἐνορὶα μου, αύτό σημαίνει ὅτι μπορεῖ νά πάρει
ὅμως Kai τό «τυχερό-»ς

ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣε Δέν ύπαρχουν ιιτυχερό».
ΠΑΠΑΔΟΣΗΦοΣ; “Εμεῖς τα ’χουμε καταργήσει. Δέν τό πάίρνουμε.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ; Δέν πάὶρνετε καθόλου; Για γάμους, για βάφτίσισ;
ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣῑ “Ὀχι, δέν παὶρνουμε πρόμα, τίποτε. "Av ἐπιμεί<
νει κάνείς μποροῡμε νά πάρουμε Eva ἐλάχιστα, 100 δρχ. 0; ποῦμε.
ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΣ; Μόνο ὅταν κάποιος ἐπιμένει μέ τό ζόρι καί
ύπάρχει θέμσ παρσξηγήσεως ἐκ μέρους του.
ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣ; Γιά νά μήν προοβαλουμε τόν αλλο.
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ; Εἶναι πρωτοφάνές. Γιάτί οἱ άλλοι κόβουν τάρὶφες
καί βαζουν κάτηγορὶες στό μυστήρια.

ΠΑΠΑ-ΜΙΧΑΛΗΣ; “Η δωρεάν θρησκεία ἐδῶ οτήν ἐπαρχία μσς εἶναι μιά πραγματικότητά. Κι σύτό συμβαίνει ὅχι ἐπειδή δέν ’ἐχουμε
οἰκονομικός αναγκσς όλλα ἐπειδή πιστεύουμε ὅτι τά «τυχερό» εἶναι ἐνσ καρκίνωμα μέσα στόν ὸργανισμό τῆς ἐκκλησίας. Τή βλαφτει τό μέγιστά Kai γι’ άύτό αποφσσὶσάμε νό τό κάτάργήοουμε. “Ο

σκοπός πού φορέσάμε τό ρόσο δέν ἠταν ἐπάγγελματικός, ἀλλά
πνευματικός. Γι· σύτό ύποστήκσμε σύτή τήν οἰκονομική θυσία για

μισθός του, νό ἐργσοτεῖ χειρονάκτικό καί νό συμπληρώσει “ἐτσι τό

εἱσὸδημα του. Διότι τά «τυχερά» εἶναι σκάνδαλα. Κι όποιος ποιεῖ
τό σκάνδαλα - κάτα τούς λόγους τοῦ Εύσγγελίου - θό πρέπει νά
δέσει μια μυλόπετρσ στό λσιμό του καί νά πέσει στή θάλασσά.

ΜΟΥΣΓΑΚΗΣε Μήπως θα ’πρεπε να ἐχουμε ἐνά δάσκάλα πάπα,
Eva γιάτρό πσπό, ’ἐνα τεχνίτη παπά, 0 ὁποῖος νά βγόζει τό ψωμί
του άπό τό ἐπάγγελμα του καί τήν ἱεροσύνη νό τήν ἔχει 00v διάκονιά;
ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣ; ’Ἠ Eva μάραγκό πάπα ή ’ένά βοσκό πάπό, ὅπως

εἷμαι ἐγὼ.
ΠΑΠΑ-ΜΙΧΑΛΗΣ; Εἶναι κι άύτό σωστό, ἀλλα μεῖς κρίνομε τήν
κατάστάοη πού ύπόρχει σήμερα. Καί βάσει σύτής τής πραγματικότητσς κόνουμε τήν κρίση μσς. Τά «τυχερό» εἶναι απάράδεκτσ. 'H
δωρεάν θρησκεία πρέπει νά γίνει πραγματικότης 0' ὅλη τήν ἐλλά»

δική ἐκκλησία. Τή ζημιῶνουν καί πρέπει νά κάταργηθοῦν.
ΠΑΠΟΠΣΑΚΗΣ; Ναί, ὅλοι ἐσεῖς ὅμως εἶοτε οἱκογενειόρχες καὶ
μάλιστά μέ πολυμελεῖς οἱκογένειες, ἐκτός από τόν νεῶτερό σάς

τόν Πσπαδὸσηφο, πού ἐχει Tpia μόνα παιδιά. 'O μισθός πού πάὶρνετε από τό κράτος δέν νομίζω ὅτι σας όρκεῖ. Πῶς τό κάτάφέρνετε

Kai τά βγόζετε πέρά;
ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΣ; Ὲργσζόμσστε.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ; “Εργάζόσάστε χειρονάκτικό;
ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΣ; Ναί, ἐργσζόμάοτε χειρονάκτικά. Οἱ περισσότεροι ἀπό μας βγόζουμε τό λαδι μσς, πού τό κστάνσλῶνουμε οτήν
οἱκογένειό μσς. μερικοί ’έχουν Kai μέλιοσες...
ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣ; “Ἐχουμε Kai np060Ta...
"AHA-MIXAAHZ: T0 ’ἐλλειμμά τοῦ μισθοῦ μσς τό συμπληρῶ-

νουμε μέ χειρονάκτικές ἐργάσίες. ”Αλλος ἔχει περιβόλισ, ἀλλος
φυτεύει ἐλιές, άλλος ἐχει θερμοκήπιο... “Οπωσδήποτε ή σκαλὶδσ
δέν λείπει ἀπό τό χέρια μσς. Νομὶζουμε ὅτι σύτό εἶναι προτιμότερα
πάρα νά δημιουργαῦμε σκάνδαλα καί νά μάς λέει 0 λαός ὅτι εἵμαοτε ἐμποροι τῶν μυστηρίων. 'H εύλογίά Kai ή χάρη τοῦ Θεοῦ διό
μέσου τῶν μυστηρίων δέν ἔχει όντὶτιμο χρημάτων καί κατ’ ούδένά
τρόπο δέν ἐξάργυρῶνετάι μέ χάρτονομὶσμάτά. Αύτό πρέπει νά
συνειδητοποιηθεῖ από ὅλους τούς κληρικούς τής Ἑλλάδος.
ΠΑΠΑ-ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ; Τὸ σπουδαιότερα εἶναι πῶς «τό τυχερό»

διῶχνουν τόν άνθρωπο άπὸ τήν ἐκκλησία. Προκειμέναυ να χασει
Eva; όνθρωπος τήν πίοτη του διότι νομίζει ὅτι 0 ἱερεύς δέν πιστεύει τὶποτε άλλο ἐκτός μόνο τό χρῆμά, προκειμένου νό χάσαυμε
Evav χριατιάνα, εἶναι κάλύτερσ να μήν πσὶρνουμε αύτε μιό δεκό-

ρα. Να γίνει νόμος τῆς ἐκκλησίας μσς v0 απάγαρευθαῦν τά «τυχέα».
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣῑ Αύτές αἱ θέσεις ’έχουν άνάγκόσει ὅλους σάς νό
κόνετε καπαιά χειρονάκτική ἐργάσίά. Ναμὶζετε ὅτι άύτό σας βοηθά
στήν ἐπάφή σάς μέ τούς χωρισναύς Kai OTO πνευμάτικα σάς ’έργα

ἢ ἀντίθετά 00; έμποδὶζει; Νομὶζετε δηλαδή ὅτι άύτό εἶναι ένσ εἶδος πάραδειγμάτισμοῦ ἢ δέν σας άφήνει κάιρό να άσχαληθεῖτε μέ
τό πνευματικά ’ἐργα καί δέν θά ’έπρεπε συνεπῶς νά κόνετε χειρο-

νακτικές ἐργάσίες;

λόγους πνευμάτικούς Kai χριστιάνικούς καί ὀρθῆς πίστης. T0 “TUxep0» ὅμως εἶναι Kai ἀντίθετά μέ τό Εύάγγέλιο, τό ὁποῖα μας λέγει

ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΣι Νομίζω πῶς ὅταν Eva; πάπός βρὶσκετάι σέ μιό
ἐνορὶά πού ὅλοι ἐργάζονται, πρέπει κι σύτὸς νό ἐργάζεται. Γιστὶ
ὅταν ὅλοι ἐργάζονται Kai 0 πσπάς κάθετάι στό κάφενεῖο, δὶνει Eva

«δωρεάν ἐλάβστε, δωρεάν δότε τήν χόρι Kai τήν εύλογίσ τοῦ

KaK0 παράδειγμά. "Av βέβαια δέν εἶναι σωστό νά ἐργάζεται συν-

Θεοῦ». Πῶς λοιπόν ἐμεῖς oi τελετουργοὶ τῶν θείων μυστηρίων θά

ἐχεισ Kai “έτσι νά μήν τοῦ μένει καιρός νά ασχολεῖτσι κάὶ μέ τό
πνευμάτικό ἐργο, πρέπει καί παλι νά ἐργάζεται χειρονάκτικό, “έοτω
κσίγιό λίγα, για νά δίνει τό παράδειγμά στούς ἐνορίτες. 'EKT0; σύτοῦ ἡ ἐργασία τοῦ προσφέρει Kai Eva συμπληρωμάτικὸ εἱοὸδημά
στό μικρό μισθό πού πσὶρνει.

γίνουμε καί ἔμποροι τῶν θείων μυοτηρὶων; Αύτό εἶναι όπσρόδεκτο.
Γιά v0 ἐχουμε ήσυχη τή συνείδησή μσς όκαλουθήσσμε τό πνεῦμα
τοῦ Εύσγγελίου καί τήν διδασκαλία πού κήρυξε ό ἴδιος 0 Χριστός,
οἱ Πστέρες τῆς “Εκκληοίσς Kai oi “Απόοτολοι. Γι* σύτό ἀκριβῶς
κστσργήσσμε τό «τυχερα». Δέν τό σήκωνε ἡ συνείδηση μσς.
ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣ; Τα «τυχερά» τῆς ἐκκλησίας εἶναι ὅντως ἀτύχημσ. Τότε μόνο θό “χανε σκοπό, ὅταν ύπήρχενε ἀνάγκη διότι «ἐν τῶ
ναῶ ἐργσοτεῑτε Kai ἐν τῶ νάῶ θραφεῑτε». Ἐφ’ ὅσον ύπήρχενε
ἀνάγκη καί νομότυπος θέση νό δίνοντσι τό «τυχερό», δηλαδή νό
βοηθεῖται ό ἱερεύς. Τό κρότος ὅμως πάραγκωνίζει τόν ἱερέσ καί
ἐνῶ τόν θεωρεῖ δημόσια ύπαλληλο, στὸν μισθό τόν κόνει αγροφύλσκσ, δηλαδή κατῶτερο. “Επειδή τα βασικα τυχερα εἶναι ληξιαρχικές πράξεις - Kai T0 ’χω ύποοτηρίξει άύτό Kai σέ ἱερατικά συνἐδριο - θό μπόραγε κάλλιστά νό γίνεται είοπράχτορσς ὁ ἐκόοτοτε
ληξὶσρχος, νό πηγσίνουν 0‘ Eva κοινό τσμεῖο για ὅλους τούς ἱερεῖς. “Ἐτσι οἱ παπάδες πού νέμονται ἐνορὶες μέ πολλά «τυχερό»,
τότες, Θό βαζσνε νερό στό κρσσὶ τους. Kai οἱ αλλοι ἱερεῖς θό λέγσνε; ἐφ’ ὅσον δέν εἱοτιρόττομε, Ti νά προσπάθοῦμε νά φύγουμε
άτιό δῶ, άπό τή φτωχή ἐνορὶσ, καί να πάμε όλλοῦ; Ἠ κατάργηση
τῶν «τυχερῶν» θα τόν ἀποκαταστήσει ἠθικα, τόν ἱερέά.
ΠΑΠΑ-ΜΙΧΑΛΗΣ; “Ἐχω ακόμά να προσθέσω για τά «τυχερόι- τό
ἐξής; Εἶναι προτιμότερα για κάθε παπά, ἐφ’ ὅσον δέν τοῦ ἀρκεῖ ὁ
14

ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣε Τόν βοηθό Kai στήν ύγείσ του...
ΠΑΠΑ-ΜΙΧΑΛΗΣι 'H δωρεάν θρησκεία καί ή κατάργηση τῶν «Tuχερῶν» ὁπωσδήποτε ύποβοηθεῖ τόν ἱερέά στό ποιμάντικό ἐργο.
Διότι κάνείς όπό τήν ἐνορὶα του δέν θό μπορεῖ νά τόν κατηγορήσει ὅτι φόρεσε τό ρόσο για λόγους ἐπάγγελμάτικούς. Προσωπικά
Ext-J Eva παράδειγμά ἱδικό μου. Τόν πρῶτο χρόνο μέ εἶχόν αναγκασει οἱ δικοὶ μου νό πσὶρνω «τυχερά». Γιά μιά μικρή χρονική περίοδο ’ἐξι μηνῶν. ἐνός χρόνου τό ἐπσιρνα. Πήγσ λοιπόν μιό μέρσ
στὸ μαγσζί γιό να ψωνίσω ἀπό ’ἐνα ἐμπορο κι Eva; χωρισνός μού
εἶπεςόπό τόΙ “τυχερό“’ εἶναιαύτό τά λεφτα, παπά» ;Πάρ ὅλα πού
όπὸ τήν όρχή εἶχσ σκοπό να τά κστάργήσω, τότε πρόβλημστίοτηκα
περισσότερα. Καί τό κάτήργησσ. Μετό ὅμως τό “ίδιο σύτό ’άτομο
ὁταν είχσμε κουβέντσ οχετική μοῦ εἶπες «μά γιάτί δέν τό πσὶρνεις;

ὅλοι τό πσὶρνουνιι. Βέβσιά αύτός ἠτσν κάκὸπιστος, άλλά για τούς
πολλούς “ἐχω νό πῶ ὅτι μέ ἐξετίμησαν ἰδιάίτερσ ἐπειδή δέν
ἐπσιρνά «τυχερά». Κι άύτό μέ βοήθηοε τά μέγιστά εἱς τό πνευμάτικὸ μου ἔργα. "Av T0 ἐπάιρνσ, “ίοως v0 μήν μποροῦσσ νά ἐργσοτῶ
πνευματικά, ὅπως ἐχω ἐργσοτεῖ μέχρι τῶρσ.
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Ἡ ἐπαρχία Σφακίων, πολύ·
κοιιμη καί ζωντανή μέχρι τό τέλος τοῦ περασμένου αἰώνα, ἔχει
πιά σχιὸόν ἐρημωθεῖ - εἶναι ἡ
πιό ἀραιοκατοικημέυη περιοχή
τῆς χώρας. Ἐιιὸιτκτικά ὸίνουμε

τα στοιχεῖα τῶν ἀπογραφῶν
στά τελευταῖα -μετά τήν Ιἕνωση
τῆς Κρήτης - χρόνια.Ἀπογραφή
Πληθιισμός
1913
5.045

,ΝοΜιιὶᾸλῘμε
Αιειξρ

Α

..Ρ ΣΦΑΚΕΨ -τυῖ

γραφή, ἔχει πληθυσμό 2.312, σέ
σύνολο 119.797 κατοίκων τοῦ

γραφῆς τοι” 1971.Ι

Κ0 1 νό τη τα
ἈγιάΡουμέλης ............ 62

4.35]
4.392
4.393

Κοινότητα
Αγίου
Ἰωάννη .............. 80

I95]
1961

3.195
3.057

“Ἀγιος Ἰωάννης ........ 67
Ἀράδαινα ............. 13

1971

2.312

Λιδανιάνά ............. 59
Λουτρό .............. “. . 22

ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣτ Δέν μπορεῖς νό λέγεις τήν ἀλήθειά, δέν μπορεῖς να ἐπιβόλεις τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ὅταν πληρῶνεσσι γιά τό μυ·
οτηρισ του.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ; Αύτά ὁδηγοῦν καί στόν τρόπο πού γενικά
σκέφτεστε τό λειτούργημα σας στό χωριό. Νομὶζετε ὅμως ὅτι ὅλη
ή ἱστορία τελειῶνει ἐδῶ, στό νά ἀρνηθεῖτε δηλαδή v0 πάὶρνετε
«τυχερό» 0110 τούς έναρίτες σάς, καί ὅτι μ’ αύτὸ τόν τρὸπο μπορεῖτε νά πεῖτε ὅτι κάτάξιῶνεστε σόν καλοί λειτουργοί τοῦ Χριστοῦ,

ἢ “ἐχετε καί παρσπέρα ἀλλες ύποχρεῶσεις;
ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΣε Νομίζω ὅτι τό θέμσ τῶν «τυχερῶν» εἶναι καθαρό. Ζοῦμε σέ μιό φτωχή ἐπαρχία. Ὀπότε οἱ περισοότεροι κότοικοι
δέν ’ἐχουν περισσεύματα. Θά ’τσν παράλογα Kai “ίοως ἀμσρτίά νό
πσίρνουμε ἀπό Eva φτωχό τό ὑστέρημά του.
ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣ; Βέβσιά δέν τελειῶνουνε oi ύποχρεῶσεις μσς
μόνα μέ τήν όρνησή μσς να πάρουμε «τυχερό». ἀλλα πρέπει νά
ἐνδιάφερθοῦμε καί ζωηρό γιό τή ζωή τοῦ ἐνορίτη μσς. Τό πῶς βό
καλλιεργήσει τήν περιουσία του, τό πῶς θό ουνεταιριοθεῖ καί συλλογικα θά ἀπαιτήσει τά δίκαιά του ἀπό τό κράτος καί ἀπό τό ἐμπόριο. Νό πουλήσει τό προϊόντα του συνεταιριοτικό, νά προμηθευτεῑ
συνεταιριοτικό, Ε’ίμάοτε οἱ πρῶτοι πού ἱδρύσσμε 010 χωριὸ μσς
ουνετάιρισμα Kai τόν ἐκόναμε ζωντανότερο τοῦ ζωντάνοῦ. Γιά τήν
πρόξη μσς σύτή ἐπήραμε καί εύχάριστῶ, ἀλλά προπσντός ἐδιωχθήκάμε. “Εδιωχθήκάμε ἀπό ζηλοφθόνιά, διωχθήκάμε διότι ἐπρα-Ι
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νομοῦ Χανίων.

Ἀναλυτικά κατά κοινότητα
(καί γιά νά φανεῖ ἡ μικρή κλίμακα τῶν χωριῶν) δημοσιεύουμε τά ἀποτελέσματα τῆς ἀπο-
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Κοινότητα “ῗΙμπρου 71
Ἴμπρος ................ 50

Κοινότητα
Χώρας
Σ φ a κ ί ω ν ............. 384
Χώρα Σφακίων ........ 246
Κομιτάδες

............. 138

Σύνολο Ἐπαρχίας Σφακίων
....................... 2.312

σβληθήκσνε τα συμφέροντα ὁρισμένων ἐμπορευόμενων. Στό τέψ
λος δέν ἐβρήκσμε κατανόηση ἀπό τίς ἀρχές, ούτε ἀπό τό κρότος.
Ἐμεῖς ὅμως τό εἶδσμε καί τό νιῶθουμε καί θά συνεχὶσου με συλλοτ
γικά. Θά ὁργσνῶοουμε τούς έναρίτες μσς, συλλογικα νά ἀντιμε»
τωπίζουν τό κάθε τους πρόβλημά.
ΠΑΠΑ-ΜΙΧΑΛΗΣ; Δέν ἐπανάπαυὸμαστε, Eva ἐλόχιοτο καθῆκον
καί ύποχρέωσή μσς εἶναι δωρεάν θρησκεία. Δι’ σύτό ἀκριβῶς καί
ένδισφερθήκσμε γιά ὅλα τό προβλήματα πού ἀπσοχολοῡν τό ποίμνιό μσς, εἶτε πνευματικά, εἴτε βιοτικό. Ἀλλά τό ἐνδιάφέρον μσς

δέν ἀγκσλιόζει μόνα τήν ἐνορίά μσς, τό μικρό ποίμνιό μσς, ἀλλά
ὁλόκληρη τήν Ἐλλάδα καί εύρύτερσ ὁλόκληρα τόν κόσμο. “Αγωνιζόμεθά, ἐν τῶ μέτρω τοῦ δυνατοῦ, γιό ὅλα τό προβλήματα πού
ἀπσοχολοῡν τό λσό. “Αγκσλιάσαμε τό δίκαιά τοῦ”λαοῦ, ἀγωνιζόμεθσ γι” σύτό. “Αγωνιζόμεθά ἀνυποχῶρητσ γιό τήν πατρίδα καί γιό
τήν “Ορθοδοξίσ. Νομίζω ὅτι σύτὸς πρέπει νά εἶναι ὁ ἀγῶνας κάθε
ὁρθόδοξου κληρικοῦ. Ἀγῶνος γιό τό πνευματικά προβλήματα,
ἀγῶνάς για τό βιοτικά προβλήματα. Διότι ὁ ἀνθρωπος, διττός κστό
τή φύοη, ἔχει διττά καί τό προβλήματα του. Καί βιοτικό καί κοινωνικό. “Αγωνιζόμεθά γιά ὁλόκληρα τόν άνθρωπο, Kai γιό τό σῶμα
του καί για τήν ψυχή του.
ΖΟΥΡΑΡΗΣε 'H κοινή σας ἐμφόνιση καί τό ὅτι ἐπιτελεῑτε Eva
ἐργο μέ συνοχή. σύμπνοια καί ἀγάπη, ἐχετε τήν ἐντύπωοη ὅτι
“ἐδωσε ἀποτελέσματα σέ σχέση μ’ σύτό πού ἠτάν ή έπάρχὶά σας
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ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣι Μποροῦμε να ποῦμε λοιπόν ὅτι ἐχουν πάρει
’ἐνά δρόμο σωστό τα πράγματα;
ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣε Μένουνε πολλά ἀκαμά. Θέλω νά γραψετε για
'va σ’ἶτημά πού ea βοηθήσει τό χωριό τῆς ένορὶας μου. Γιά νά μή
ρημάξαυνε, γιατί δέν πάει πουθενά ὁ δρόμος...

Ὁ παπά - Γιώργης Χιωτακης με’ τή γιψαίκα τοιι καί τά έᾳτά ἀπό τά ὸέκα
παιὸια του.

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ; Ποιό χωριό;
ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣι Τό δυτικό μέρος τῆς ἐπαρχίας. Ta χωριό Ἀραδσινά, Λιβάνισνα, ”Ἀγιος Ἰωάννης καί “Αγιά Ρουμέλη. Γιά νά σωθοῦνε καί νά ζωντάνέψουνε, ε’ίπσμε νά προστατέψουμε τοί νέους
νό μή φύγουνε. Γιά να μή φύγουνε ὅμως οἱ νέοι, πρέπει νά τύχουνε ἀρωγῆς τόσο ἀπὸ τό ύπουργεῑο Γεωργὶας ὅσα καί ἀπό τήν
“Αγρατική Τραπεζά. Ἐδά καί δυὸ χρόνια ἐχουμε κόνει μιόν ἐπιτροπή, στήν ὁποία συμμετέχουν οἱ πρόεδροι καί ol δσσκάλοι, ὅσα καί
προοδευτικοί ἀγρότες, καί ζητοῦμε ἀπό τήν Ἀγροτική Τρόπεζα να
ύπάρχει τό ’ίσο κόστος προωθήσεως ζωοτροφῶν καί στήν περιφέρεια σύτή. Ἐπειδής δέν πόει ἐηιάξι, στοιχὶζει ή παραγωγή δυό
δράχμές τό κιλό ἀπό τόν τόπο πού ξεφορτώνεται μέχρι νό πόει μέ
τά ζῶα οτόν προορισμό της - ἀπέχει μιαμισι καί δυό ὼρες τό κάθε
χωριό ἀπό τόν ἀμσξωτὸ. Ἀποτάνθήκάμε οτή νομαρχίσ. Α’ίτημά μσς
εἶναι νά μή βγούνε κσινούργιες πιστώσεις ἀλλά τό κύκλωμα τῆς
κινήσεως τῶν ζωοτροφῶν στήν Κρήτη νά ἐπιβαρυνθεῖ μ’ Eva ἐλόχιστο ποσοστό γιά νά μπορέοει να ζήσει τὸ τμῆμα σύτό μέχρι πού
νά γίνουνε δρόμοι. Ἔστω σέ 5 ή 10 χρόνους. Νά ἐπιβσρύνεται δηλαδή κάθε κτηνοτρόφος o' ὅλη τήν Κρήτη μ’ ἐνα ἐλάχιστα. γιά να
μπορέσουνε τό χωριό αύτά νά ζήσουνε. Πού σημαίνει πώς θάν ήμπὸριε νό ζήσουνε τό Λευκά ”Ορη, πού ἐχουνε μιάν ἀπεριόριστη
ἐχταση φτηνῆς νομῆς πού παράγει ἐκλεκτῆς ποιότητας προϊόντα,
τυρί καί κρέας. Ἀδιάφιλονίκητα καί μέ μαθηματική ἀκρίβεια τό
χωριό αύτα θα ἐξσφάνιοτοῦν Kai θα ρημάξει ή κτηνοτροφὶσ ντωνε.
Στήν “Αγιά Ρουμέλη μπορεῖ τό τουριστικὸ ρεῦμσ νά φέρει τό δρόμο, ἀλλά στό Ιάλλά χωριας 'O τόπος άύτὸς λόγω πού διάθέτει ἐκτε-

τσμένσ δάση, ἀφθονσ νερό, σπήλισ καί φυσικά στέγάοτρα, δέν
ἐχει ἀνάγκη ἀπό κτηνοτροφικά κτίσμάτσ καί δεξάμενές γιά πότισμσ. “Ἀλλες περιοχές ε“ίχανε ἀνάγκη ἀπό αύτό καί σωστό ἔδωκε τό
κράτος ἀρωγή για τεχνικό ἔργα. ’Ὀταν ὅμως ἐγινε κάποτες ή σύσκεψη γιά ὅλα σύτό στό χωριό Βάμος, δέν ἐγίναμε ἀντιληφτοί καί
ἀπορρίφτηκεν ή “ιδέά γιά λόγους τυπικούς. “Ἰσάμε πότες θα τρώει ὁ
τύπος τήν οὺσὶά; 'O νομάρχης πάλι δέ μάς ἐβοήθησε. Τό α’ίτημα
παραμενει.

Ὁ παπά - Νικόλας Γιαιιιόυλάκης (σῖ-ἠ μέση) μέ τή γυναῖκα του καί τά ἕξι
παιδιά του, ’“Αριστερό ὁ ,τα-τα - Κωσταντής καί δεξιά ὁ θεολόγος Γιῶργος

Μουστακης.

ΠΑΠΑ-ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ; Ὅπως ἀρχισε ὁ πάπα-Γιώργης νά λέει,
ἐπεμβαίνουμε α’ ὁρισμένά ’ἐκτροπα τοῦ χωριοῦ, τσσκῶμστσ καί oiκαγενειάκά. Ἕτοι μ’ σύτό τό πνεῦμα ε’ίχαμε ξεκινήσει καί μέ τόν
ἐρχαμό τοῦ δεσπότῃ μσς. Δημιουργήθηκε τότε μιό κάτάστάση.
”ΙΞνας πόλεμος μεταξύ ἐνός ἀλλου ἱερέως καί τοῦ δεσπότη. Ἐτρέξάμε ἀμέσως να μπορέσαυμε να συμφιλιώσουμε τόν ἱερέα σύτόν
μέ τό δεσπότη Kai νά μήν ἐχει συνέχεια ή ύπόβεοη σύτή. Δυστυχῶς δέν μάς κατάλαβε ὁ μητροπολίτης μσς καί ἀπό άύτό τό σημεῖα
ἀρχίζει ή δίωξη ἀπα τό μητροπολίτη μσς.

πρίν ἀπό τή δική σας πάρέμβσση; Τί ἀποτελέσματα έχει στή ζωή
τῆς ἐπαρχίας σάς;
ΠΑΠΑ-ΜΙΧΑΛΗΣ; “Οπωσδήποτε ὁ ἀγῶνας μσς καί ή προσφορά
μσς σύτή μποραῦμε νό ποῦμε πώς εἶναι θετική εἱς τήν ἐπαρχία
Σφακίων καί ὅτι ’ἐχουμε προβλημάτὶσει θετικό ὅλους τούς καταίκους τῆς ἐπαρχίας.

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣι Οἱ ἀγῶνες πού κόνετε ε’ίδαμε ὅτι εἶχαν ένσν
εύμενή ἀντίκτυπα οτήν ἐπάρχίσ καί βοήθησον καί τούς χωριάνούς
σας. Καπως οτσμότησε ἡ ἐξοδος, ξσνσζωντανέψανε 0’ ένσ βσθμό
τά χωριό. Τό κράτος, ή πολιτεία, οἱ προϊστάμενοὶ σας τό ε’ίδάνε μέ
καλό μάτι, σάς βοήθησσν ῆ ἐγινε ἀφορμή παρεξηγήσεων καί διώ-

ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣε ”Οσον άφορά τό συνεταιριοτικό κίνημα ε’ίμσστε
ἐμεῖς ή ἀρχή. Μποροῦμε νά ποῦμε πώς ή ὲπάρχίά θόχενε ἀλλη
ὅψη ἀν ἐλείπάμε. Πολλοί νέαι θα ῆτσνε στό έξωτερικό, πολλές οἱκογένειες θά εἶχαν ἐξαφάνιοτεῖ ἀπό οἰκογενειάκά, τό εἱοόδημσ

ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΣι Πολλές φαρές ἀπό τό κράτος δέν βρήκάμε ἀνταπόκριση. Συγκεκριμένσ θέλω νά πῶ για ’ένά συναικισμό, τόν
’Ἀγιο Γεώργιο. Κάνσμε ἐν-ἐργειες γιά νά μετάφερθεῑ αένέσ θέση.
ἐπειδή ἐκεῖ πού βριοκὸτάνε δέν εἶχε ούτε ρεῦμσ, οὔτε δρόμο καί
ζούσσνε μέσα σέ τρῶγλες οἱ ἀνθρωποι. Κινδυνεῦαν ἀπό κατολισθήσεις κί’ ἀπό χειμάρρους. “Από τό 1965 ἐβάλαμε τούς ἀνθρώ-

τοῦ χωριαῦ μσς θέ νόναι πολύ χάμηλότερο. Αύτή ’ναι ή ἀλήθειά...
Κάποτε ὁ νομάρχης τῶν Χάνίων, ἐνάς νομάρχης σάν καί τσ’ άλλους, ὅχι κσλλιό ἀπ’ τσ’ ἀλλους, ἐπροβλημάτίσθηνε καί ἐρώτησε

τόν πρόεδρον τοῦ Ἀγ. Ἰωάννου, καί τοῦ λέει, διστί ἀπό ὅλσ τά
χωριό τῆς ἐπαρχίας Σφακίων φεύγουν οἱ νέαι καί πάνε στό ἐξωτερικό καί στό κάραβιά καί ἀπό τοῦ Ἀσφέντου δέν φεύγουν; Ἀπο-

τάθηνε άύτός σέ μένα - ὅχι πάπάς έτότες - καί στὸ γραμματέα τῆς
κοινότητας μσς Γερονυμόκη. Ὀ Γερονυμόκης τοῦ ’πε. Κάί γώ τοῦ
’πσε «Διότι ύπήρχεν ὁ ”ένσς πού κρότησε καί τσ’ ἀλλους». Παρεμπόδισσ τότες ’ένσ θεῖα μου νά μή φύγει νό πόει οτόν Κάναδά - να
τόνε πουλήσαυμε τόν ἀνθρωπο στό ξένα. Μέ τό νό μή φύγει αὺτός, δέν “έφυγσ ούτε γώ. Μέ τό νά μή φύγω ἐγώ δέν ἔφυγε ἀλλος
ένσς. Ἐμεὶνάμε. Ἀποτέλεσμά ήτάν νά κάμουνε οἱκογένειες, νά

παντρέψει ὁ θεῖος μου τίς κόρες του - ὁ παπα-Κῶστσς πήρε τή μιό
- τά κοπέλια του νό χτὶσουν τά καιναύργιά σπίτια πού ε’ίδάτε στὸ
χωριό, νό χτίσω καί γώ τό κσινούργιο σπίτι, να κάμαυμε τό συν-

ετάιρισμό. Kl ἐτσι ’έχει ὅψη τό χωριό. Ἀλλιῶς δέν Θέ νά ύπῆρχε
καθόλου χωριό.
16

ξεων;

πους κι ἐκανσνε μιό ἀνάφαρα Kai τή στεὶλάμε στό ὑπουργεῖο για

νά μεταφερθοῦνε σέ νέα θέση. Περάσανε ἀρκετά χρόνια, παρά
πολλά για νά ύλαποιηθεῖ σύτή ή άπὸφσση. Διότι τό κρότος διαπίστωσε ὅτι κινδυνεύουν οἱ ἀνθρῶποι καί ἐπρεπε νά μεταφερθοῦνε
σέ νέο τόπο. 'Ev τούτοις καθυστερούσάνε. Ἠρθε ἐν τῶ μεταξύ ή
δικτατορία καί μετά τήν πτώση της χρειάοτηκε νά δοθοῦν τά δάνεια καί νό κτίσουν τά σπίτια. Τό κρότος δέν μάς βοηθεῖ ὅσα πρέπει στὶς προσπάθειες πού κόνουμε.
ὴ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣτ Κσλά τό κράτος. Ἀλλά οἱ προϊοτόμενοί σάς
στήν ἐκκλησία 'O ἐπίσκοπος καί ή ἐκκλησία τῆς Κρήτης; Βρήκστε
ΟΤΟΩΥηῖ
ΠΑΠΑΑ-ΚΩΣΤΑΝΤΗΣι Δυστυχῶς δέν βρήκάμε τήν ἀπαιτουμένη
κστσνοηση. Οπως εἶπά πρό ὁλὶγου, εϊχσμε ἐρθει σέ μιά μικρή πάρῖξιὲγὲἕςη μέ τὸ μητροπολίτη μσς. Λόγω αύτοῦ δυσχεραίνεται τό

ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΣῑ Ἐγώ θα ”θελά νά πῶ ὅτι μσς στενάχωρεῖ πάρα
πολύ σύτή ή διένεξη μέ τό δεσπὸτη μσς. Διότι δέν ὑπάρχει συνερ-

ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ; “Ὀτσν κάποιος άγιος πέθσνε καί πσρουσιάστηκε στό χέρισ τοῦ Θεοῦ, τότε τοῦ sine: vai μέν εἶσάι ἀναμαρτητος ἀλλά τό χέρια σου εἶναι ἀδεισ. Σκεφτήκσμε λοιπόν,ἐπειδή δέν
ε’ίχαμε μέ τί ἀλλο νά γεμώσαυμε τά χέρια μσς, να τά γεμώσαυμε μέ

γσσίά πραϊστσμέναυ Kai ὑφισταμένου. Δέν μπορεῖ νό γίνει σωστό
’ἐργα καί δημιουργεῖται κάκό ἀντίκτυπα στό λσό, ὅταν οἱ σχέσεις
προϊσταμένου καί ἱερέων δέν εἶναι αρμόζουσες τότε Ki ὁ λαός
καταλύεται. Στήν προκειμένη περίπτωση ἐκάμαμε ὅ,τι μπαρούσαμε γιό νά ἀρθεῖ σύτή ή παρεξήγηση Kai νάχουμε καλές σχέσεις

πράξεις. Πράξεις πού νά δικαιώνουν καί τήν ϋπσρξή μσς καί νά
δικαιώνουν καί τήν ἀπαστολή μσς. Μιό μεγάλη πρόξη ήτάν κι σύτὸ.

Na μάχιστοῦμε για τά συμφέροντά τό ἐθνικό. “Ὲτσι νομίσάμε λοιπόν, ὅτι Kai ὁ ἀγώνας γιά τίς ξένες βάσεις ήτάν μέσσ στό καθή-

μέ τό δεσπότη. Μέ τήν προὺπόθεση ὅμως νό μήν τάπεινωθαῦμε.
‘Ev τούτοις δέν βρήκάμε τήν ἀπαιτουμένη κατανόηση, ἀλλά ἀντι-

κοντα μσς, ἡταν μέσα α’ αὑτά πού ἐπρεπε νά κόνουμε.

θέτως βρήκάμε σκληρότητα Kai τιμωρία καί πρόστιμα χρηματικό.

Ἠ ὑπόθεαη ἀκόμά βρίσκετάι σέ ἐξέλιξη καί δέν ξέρουμε τί μπορεῖ

ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΣ; Θά ”θελά νό συμπληρώσω πώς έχει ἐξακριβω-

νά προκύψει. Στήν περίπτωση πού θό θελήσει νά συμφιλιωθαῦμε,
ε’ίμαστε πρόθυμοι γι’ άύτό καί μέ σεθάσμό πάντα καί τῆς δικῆς του
προσωπικότητάς καί τῆς δικῆς μσς. Ἀλλά τάπείνωση Kai σκύψιμο

θεῖ καί δέν ὑπάρχει κάμιό ἀντίρρησις ὅτι οἱ ξένες βάσεις ἀποτελοῦν μεγάλα κίνδυνο γιό τήν ἀνεξάρτησίά, γιό τήν ἐδαφική ἀκεράιότητα, γιό τήν κυριαρχὶσ τοῦ κράτους μσς. Οἱβόσεις εἶναι ἐνσς
δοὺρειος ”ίππος μέσα οτήν Ἑλλάδα. Γι’ άύτό χρειάζετσι ἀγῶνάς ὅχι
μόνα ἀπό τούς παπάδες ἀλλά ἀπό ὅλα τό λσό. Ἀγώνσς μέ κάθε
τρόπο νά φύγουν σύτές 0i βάσεις. “Εμεῖς κάνσμε ὅ,τι μπαρούσάμε

τοῦ αύχένα γιό νό μσς βάλουνε ζυγό δέν θέλουμε. Δέν τό δεχόμσστε. Γιάτί δἐν πρέπει νά ’χει τήν ἀπαίτηση αύτα πού λέμε κι
αὑτά πού κόνουμε νά τά λογοκρίνει.
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣτ Προοτάτεύετε δηλαδή τήν ἐλευθερία σάς...
ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΣ; Εἶναι χριστιάνικό άύτό, τό νά ἐχει δηλαδή κά-

καί θά ουνεχίσουμε καί στό μέλλον γιά νά φύγουν οἱ ξένες βάσεις

ἀπό τήν πατρίδα μσς.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣε Νά ρωτήσω κότι ἀλλο; ‘O ἀγῶνάς πού κόνετε

θείς τήν ἐλευθερία του, τό νά λέει καί νά πράττει σύτό πού θεωρεῖ
σωστό κατά τή συνείδηση του.
ΠΑΠΑ-ΜΙΧΑΛΗΣῑ Τή λευτεριά μσς τή θεωροῦμε ἱσόξιά μέ τή ζωή
μσς. Χωρὶς λευτεριά δέν μποροῡμε νά ζήσουμε, ’ὅπως δέν μπορεῖ

ἐναντίον τῶν βάσεων σέ ποιὸ βάθμὸ ἔχει συγκινήσει τούς χωρισνοὺς σας; Βλέπουν τό δὶκιο Kai σας ἀκολουθοῦνςἫ εἶναι κότι πού

ἀφορα μόνο ἐσάς;
ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΣ; ”Ολοι oL έναρίτες μσς βλέπουν τόν κίνδυνο τῶν
ξένων βάσεων. Ἐδῶ ὅμως συμβαίνει τό ἐξήςῑ ε’ίμαστε γέννημα καί
θρέμμσ αὑτοῦ τοῦ τόπου καί ἐχουμε συγγένειά μέ τούς ἀνθρώπους ἐδῶ. Οἱ περισσότεροι λοιπόν, ἱδιαίτερσ οἱ συγγενεῖς μσς, oi
πιό στενοί, μέ τό να ξεσηκωθοῦμε καί να φωνόζαυμε ἐναντίον τῶν
βάσεων φοβηθήκσνε πώς θα μσς κσθσιρέσουν Kai ὅτι θό πόθουμε
μεγάλη ζημιά. Ἔρχονται καί μσς λένε, γυρεύετε τή δούλεια σάς,
κόνετε τή δούλεια σας μέσα στήν ἐκκλησία καί ἀφῆστε τίς ξένες
βάσεις, διότι θάπάθετε μεγάλα κάκὸ. Ὀρισμένοι τό βλέπουν σύτό
Kai εἶναι ἐπιφυλάκτικοί. “Ὀχι γιατί δέν τό βλέπουν σωστό ἀλλά
ἐπειδή φοβοῦνται τίς συνέπειες.

νό ζήσει τό ψάρι χωρίς τό νερό. ”Ετσι κι ἐμεῖς δέν ’ἐχουμε κάμιό
διόθεση νά θυσιάσουμε τήν ἐλευθερία μσς σέ κάνένά πρόσωπα

εἶτε τοῦ ἐκκλησιάστικοῦ κατεστημένου ε’ίτε τοῦ πολιτειάκοῦ κάτεστημένου. ‘Ev ἀνάγκη γιό τή λευτεριά μσς θυσιάζουμε κι σύτή
τή ζωή μσς, ὅπως “έκάμαν γι’ σύτή τή λευτεριά καί τόσοι πρόγονοί

μσς.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣε Νομὶζετε δηλαδή ὅτι τό ἐκκλησιάστικό κάτε-

στημένο καί τό πολιτικό κάτεστημένο ’έχουν σχέση καί συμμαχίας
ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣ; Εἶναι ’ἐνά πράγμσ.
ΠΑΠΑ-ΜΙΧΑΛΗΣ; Νομίζω ὅτι στούς περισσότερους εἶναι ήδη
γνωστό. “Ἀλλα όν δέν θέλουν νά τό ποῦν, ἀν φοβοῦνται νά τό
ποῦν ὅτι ὑπάρχει, δηλαδή, ἀπόλυτη συμμαχία μεταξύ τοῦ πολιτειάκοῦ κάτεστημένου Kai τοῦ ἐκκλησιάστικοῦ κατεστημένου. Kai
στή δικιά μσς περίπτωση εἶναι ὁλοφάνερο. Διότι καί τό ἐκκλησιά-

ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣ; Εἴπατε προηγουμένως γιό τίς βάσεις, γιατί
άνσκστευτήκαμε 0' Eva μεγάλα μυστικὸ. “Ἠθελσ νά προσθέσω ὅτι
μεγαλα μυστικὸ δέν ὑπάρχει. Μποροῦμε νά ποῦμε τό κοινό μυστικό. Καί τό κοινό μυστικό εἶναι πώς οἱ πολέμοι εἶναι ἀνόσια καί
ἀνούσια πράμσ. Oi πολέμοι εἶναι δῶρα τῶν ὁλὶγων εἰς βάρος τῶν
πολλῶν. Νόημά οἱ πολέμοι στήν ἐποχή μσς δέν έχουνε. Ὠς ἐκ
τούτου oi βάσεις ἀποτελοῦνε μιό βάση σύτωνῶν τῶν όλίγων εἰς
βάρος ἐμσς τῶν πολλῶν. Oi συνέπειες τοῦ πολέμου εἶναι τό ὅτι
σκοτώνουνε τό παιδιά μσς στή μαχη καί μσς τό φέρνουνε ἐπειτσ
ότι ἐπέσανε ὑπέρ πίστεως καί πατρίδας. Ποιοί; Ἐκεῖνοι πού μηδέ
πίστη ἐχουνε, μηδέ πατρίδα-Αύτὸ δέν μποροῡμε νό τό χωνέψουμε. Πρέπει σύτοί νά χωνέψουνε τοῦτα; ὅτι τά 50 κοπέλια πού
“έχουμε μεῖς δέν τούς τά μπουζιάζομε, δέν τούς τά δένουμε δηλαδή χεροπὸδσρά. “Ἰντ“ ἀλλο να προσθέσει κάνείς, πού τό θέμσ
εἶναι ἀπύθμενο κι ούτε ὁ χῶρος τό χωρεῖ, κι οὔτε ὁ νοῦς τό ἀπάν-

στικό κάτεστημένο μσς διώκει ἐν συνεργάσίά μέ τό πολιτειάκό Ka-

τεστημένο. Γνωρίζουμε συγκεκριμένες καταστάσεις πού τό ἀποδεικνύουν ὁλοφάνερά. Τό ἐκκλησιάστικό κάτεστημένο συνεργάζετάι μέ τό πολιτειάκό κάτεστημένο προπάντός γιό τή φίμωση τοῦ
κλήρου διά μέσου τοῦ ἐπισκόπου.
ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣ; Ξέρουμε πολύ κσλά πῶς πριχοῦ μσς δικάσει ὁ
δεσπότης ήρθε στό Χάνιά καί συνεργάοτηκεν μέ τό ναμαρχη Kai
κάμπόσαυς ἀλλους καί ἀπό κεῖ ἐπῆγε καί μσς ἐδίκασε. Αὑτὸπτης
μάρτυς ’ένάς ἀπό μσς... Kai τό ὅτι εἶναι ἀδέλφιά ἀποδεὶχνετάι ἀπ’
ὅτι δέν θέλαυν νά χωρίσουν...
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ; 'O παπά-Γιώργης ἐννοεῖ τὸ κρότος καί τήν ἐκκλησισ...
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣτ Κάλά, αὑτό τό πνευματικά ἐργο πού κόνετε
στήν ἐπαρχία Kai ή βοήθειά στούς ἀγρότες μέ τούς συνεταιρισμούς. ”Ολα αὑτό κάλα. Ἀλλά τί θέλστε ἐσεῖς νά ἀνακστευθεῖτε μέ
τίς βόσεις; Αύτά εἶναι πράγματα πού μπορεῖ νά ἐνδισφέρουν τό

TOlXVEl;

ΜΟΥΣΤΑΚΗΣτ Τούς Ἀμερικάνους πῶς τούς βλέπετε μέσα στήν
Κρήτη; Ποιό θέση ἐχαυν σύτοὶ oi ἀνθρωποι ἐδῶς

ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣε ”Εχουμε τήν ἱκσνότητά καί δισκρίνομε τήν εἱκονα ντωνε.
ΠΑΠΑ-ΜΙΧΑΛΗΣε Τούς Ἀμερικάνους τούς βλέπουμε ῶς κστσχτητάς. Ὅπως βλέπάμε τούς Γερμανούς. Kai χειρότερά ἀπό σὺ·
ταύςΙ Γιάτί οἱ Γερμανοί ῆταν φανεραί κάτσχτητές ἐνῶ τοῦτοι εἶναι

γκαυβέρνα, τούς πολιτικούς, ἐχαυνε σχέση μέ τό μεγαλα μυστικά

ταῦ κράτους. “Εσεῖς ἐδῶ, ξέμάκρά, στα Σφακιά τὶ ξέρετε; Τί θέλατε νά ἀνακευτεῑτε ἐσεῖς oi πέντε παπάδες; Εἶναι καθῆκον σας;
Από ποῦ ῶς ποῦ Πως τό οκέφτεστε; Γιάτί νά βοηθήσετε σ“ αὑτόν

τόν ἀγῶνά πού κόνουν καί οἱ ἀλλοι Κρητικοὶ;

κάμαυφλάρισμένοι. ’Ἀρά Kai πιὸ ἐπικίνδυνοι.

ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣ; Oi βάσεις ἀποτελοῦνε τή βόοη τῆς ὅλης πονηρισς τῶν Ἀμερικανῶν. ”Ετσι ἐρχετσι Kai ή ἀντίδρσσή μσς. “Εμεῖς
ἀνάρωτιὸμάστε μόνα, γιατί νάστσματήσομε τόν ἀγῶνσ; 'O ἀρχηγός
.-

πού προῑοτάτο τοῦ ἀγῶνος γιά νά φύγουν οἱ βάσεις ήτάν ὁ μητρο-

πολίτης Κυδωνίας Kai “Αποκορώνου Εἰρηναῖος, καί κόποισ στιγμή
ἐδωκεν ἐμμεσά τήν πάρσίτησή του, χωρίς νά πεῖ τή λέξη. Τότες,
διάδοχός τῆς ἐπιτροπῆς αὑτῆς ἐγὶνάνε οἱ ὁργσνωμένες νεολαῖες,
οἱ κομματικές νεολαῖες εἱς τόν νομόν τῶν Χάνὶων, καί ἀγκάλιόζουν
αῦλη τήν Κρήτη. Ἐφ’ ὅσον ἐμεῖς ἀπ’ ἀρχῆς ε’ίχάμε πάρουσιάστεῑ
καί ε’ίχάμε ὁμιλήσει, ε’ίμαστε τώρά ἀποφάσισμένοι νά πλάισιώσουμε τά νιάτσ τῆς Κρήτης καί δέν μσς ἐνδισφέρει ἀν ἀνακατεύοντσι ή ἀν δέν ἀνάκστεύοντσι οἱ δεσποταδες. Γιά τό λέει
ἀπόξω ὁ δεσπότης, για ἀπομέσά. Κεῖνο πού θα μσς ἐνδιάφέρει εἶνάιῑ Ἐάν καί τό νιάτσ φαντάστοῦμε ὅτι θα ὑποχωρήσουν. Πρόμα
ἀδύνατα, πρόμά πού δέν μποροῡμε οὔτε κόν νά τό σκεφτούμε. Καί

“() παπιι - ῙΙιιιιαγίωτη, ,

ω ι ι

ι ι) ι

ἐμεῖς τά νιάτσ ε’ίμαστε ἀποφάσισμένοι νά τό πλάισιώσουμε στό
σημεῖα τοῦτο δό, μέχρι τελευταίας ρανὶδάς. Ἐκεῖνος πού βά μσς
φοβερὶσει γιό τή ζωή μσς ῆ γιό τήν κάθαίρεσή μσς δέν τά σκέφτεται κάλα.
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θησαν νά σσς διάιρέσουν καί νὸ 0519 DiEOUV ζιζάνιά γιό νά δυσκολέψουν τό έργο σας;

ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΣε “ΟπωσδήΠΟΤΞ εὔχονται τή διάλυσή μσς καί
έχουν προστιάβήσει μέ διάφοβῡυς Τρόπους Vé μσς διάιρέσουν. Ἠ

προσπόθεισ ὅμως σύτής τῆς διαιρέσεως ὅχι μόνον δέν ἔχει φέρει
ἀποτελέσματα 0M0 00C: ἔχει ,κόνει vd ὲνωθοῡμε μεταξὺ μσς
περισσότερα. “Ελπίζουμε ὅτι KC“ 0T0 μέλλον θά ’μαοτε ἐνωμένοι.

’

Ἐκεῖνο τό ὁποῖα θέλομε Kai ζηῖθῡμε é"1' 6Ᾰο Τόν ἑλληνικό λσό. ὑπ’
τούς δημοκρατικά σκεπτομένους Ἕλληνες, ὑλλά Πρὸ πάντων ἀπό
τήν ἐλπίδα τοῦ ἐθνους μσς, τή νεολαία, εἶναι νά μσς συμπαραστά-

θεῖ σέ τυχόν μελλοντικές διώξεις, Tic ὁτῑῡῖες μσς ὲΠιφυλασσει τό
H:

πολιτειάκό καί ἐκκλησιάστικό ΚΟΤΕΟΤημένΟ- ἐξ αἰτίας τῶν θέσεων

πού ἐχουμε δίπλσ στό λσό ’(01 KOVTC'I οτὸ λσό. Ἐλπίζουμε ὅτι ή
συμπάρόστσση σύτή θό εἶναι ὰμὲρῑῠῒη. Δέν ἀμφιβάλλουμε γιό τή

συμπάρόστσση πραπαντων τῆς νεολαίας,
ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣι "Eva τιράγμῢι μόνα δέν θέλουμε. Ἀνέ μάσε σκοτώσουνε, να μή μσς ἀνάστήσΟῑΝε- Μόνο ἀπό τό αἷμα μσς, v' ἀνάοτηθοῦνε αὑτοί.
“
ΖΟΥΡΑΡΗΣ; Τελειώνοντάς, θα θέλαμε Vé μᾶς πεῖτε τί εὔχεσθε
γ.ά σσς ἀλλά καί γιό μσς.
.
,

Στό μοναατήρι τοῦ Πρέὸελη, ἀπό ἀριστερά.- πάπά - Νικόλας, παπά - Κωσταντής, παπα - Μιχαλης, παπα - Πανάγιώτης καί παπά — Νικόλας Παπαὁόσηφος.

πΑπΑ-κΩΣτΑΝτΗΣ; Ξὺχή μσς ειναι ὅπως ἡ σκέψη μσς και ἡ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣτ Μέ τό νά οτσμστήοουν οἱ κεφσλές τῆς ἐκκλησίας νό βοηθοῦνε α’ σύτό τόν ἀγώνα κστό τῶν βάσεων, δέν ἀποκαρδιωθήκάτε;
ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓῌΣε Ὅχι, δέν μσς ἀποθάρρυνε αὑτό. Μσλλαν μσς
ἐπιτάσσει τό χρέος μσς, μσς ἐνισχύει τό θάρρος μσς. Κοίτσξεῑ ἀπό
παλιότεραέχει παραδείγματα ή ἐκκλησία μσς ὅτι οἱ μικροί τῆς έκκλησὶας μσς ἀποδειχτήκσν μεγάλοι καί οἱ μεγάλοι μικρότεροι τῶν
μικρῶν. Γιάτί λοιπόν ἐμεῖς, ἐφ’ ὅσον ή ἱστορία συνεχίζετσι, ἐμεῖς
θα ντράποῦμε νά πλάισιώσουμε σύτή τή συνέχεια; Ὅχι, δέν βό
ντρσπουμε.
ΠΑΠΑ-ΜΙΧΑΛΗΣε Ὸπωσδήποτε μσς λυπεῖ τό γεγονός ὅτι ἡ Διαίκηση τῆς Ἑκκληαίάς δέν λαβάίνει μέρος σ“ αὑτό τόν ἀγῶνα. Ἀλλά
γι’ αὑτό τό λόγο ἐμεῖς καθόλου δέν χάνουμε τήν ἀγωνιοτικότητό
μσς, ἀλλά ἀντίθετα σὶσθσνόμσστε εἱς τούς ῶμους μσς περισσότερο τό βάρος τοῦ χρέους καί ὁμαδικα ἀγωνιζόμεθα γι’ αύτό τόν
ἱερό σκοπό.
ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣε 'O νόμος τῆς αύτοσυντηρήσεως μσς διδάσκει
πῶς ἐόν σέ μιό μάχη ’ἐνάς λόχος πολεμήσει καί ὁ ἐπικεφσλῆς λοχαγός πέσει, τότε, εἶναι δυνστὸ νά ἀντικατάοτάθεῑ ἐπαξίως. Ἀπό
ποιόν; “Από Eva λοχία, ὁ ὁποῖος οὔτε “ἐχει σπουδάσει τήν τέχνη
τοῦ πολέμου, οῦτε ξέρει πολλά μυστικά, τά ὁποῖά ήξερεν ὁ λοχαΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣε Στήν Κρήτη καί στήν άλλη Ἑλλάδα σσς κάμαρώνουν για τούς ἀγῶνες σσς καί γιά τό κουράγιο πού ἐχετε.

Ὅμως, για νά μπορέσετε νά συνεχίσετε τόν ἀγῶνα Kai νό τόν φέρετε εἰς πέρας, πρέπει νά κστσφέρετε να ἐχετε πάντσ σύτή τήν
ἀδελφική ἀγάπη πού βλέπομε πῶς ἐχετε μεταξύ σας. Αὑτή δέν ἐξηγεῖται “ίοως μόνα ἀπό τό γεγονός ὅτι εἶστε ἀπ’ τό “ίδιο χωριό Kai
ἀπό τόν ’ἱδισ στενό τόπο Kai πῶς ἐχετε συγγένειες. Μήπως ὅμως

ἐχετεάρχίσεί νά ’χετε μεταξύ σσς προβλήμστά; Μήπως προσπό-

«καί τό φῶς ὁρκίστηκε νόι μήν παραὸοθεῐ- »

ναι μιά ὑπόσχεση ἀπτήῑ ὑπόσχεση γιά
τό νέο έλληνικό ἦθος πού θά χτίσει,
μόνα αὑτό, τό λυτρωμό τοῦ τόπου

μας. Ἔχουν Eva ἦθος ὀρθοδοξίας.
ΟΠΩΣ τό ξέρουμε ἀπό τίς μνῆμες
μας ἐμεῖς οἱ λαϊκοί, ὅταν ἀξεχώριστα
ποίμνια καί κλῆρος γεννοῦααν τούς
μπροστάρηδες, ἔξω ἀπό τά προσκυνήματα προεστῶν καί ἱερατείου- ὅλη

ἀρχὶσσμε νά τό δεῖ ὁ κόσμος ὁλόκληρος KC“ HPOHGVTOQ 01 OUV'
ἀδελφοί μσς, οἱ ἱερεῖς τῆς Ἑλλάδος. καί v0 μσς συμπαρασταθοῦν
καί να ἀγωνισθοῦν κι αὑτοί ὅπως Kl ἐμεῖς ἀγωνιζόμεθα μέ ὅλες μσς
τί δυνά ει .
ἳτΑηΑΔμοέΗφοε Εὺχόμαοτε σάν ἱερεῖς νά πρυτανεύσει τό δίκιο·
καί ἡ ἀγάπη σέ ὅλα τόν κόσμο. Ἰδιαιτέρως Βέβσιά εύχόμεθσ γιά
τήν πατρίδα μσς ὁλόκληρη. Υῑίὶ Τήν ἰδισιτέρα μσς πατρίδα, γιό
τούς νέους καί γιό ὅλους αὐτούς πού μσς σέβονται καί μσς ἀγαπουν.
ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΣ; Ἐγώ θά ῆθελά νά κάνω μία εὐχή. Καί τό ουνδυάζω μέ κάτι πού άκουσα οτή «Ντώϋτσε Βέλε» τήν ἐποχή τῆς
δικτατορίας ἀπό τό μητροπολίτη Εἱρηναῑο Τῆς Γερμανίας ὅταν μιλούσε γιά τήν 25η Μαρτίου. “Αναφέρθηκε στήν κατάστσση πού

ἐπικράτοῦσε τότε οτήν Ἐλλάδα Kai τὲλειωσε μέ τήν εὺχής «"Aq
εὑχηθαῦμε νά ἐρθει γρήγορά ἡ λευτεριά στῆν Ἐλλάδα Kai να
μποροῡμε νά λέμε ὅλοι μοζί τόν ἐθνικό ὑμνο μέ όλη μσς τήν καρ-

διά; «Kai σαν πρῶτα άνδρειωμὲνη, χαῖρε. ὢ χαῖρε ἐλευθέρια».
Αὑτή τή λευτεριά, τήν ἐθνική, ἀλλά καί τήν κοινωνική λευτεριά,
τήν ἀληθινή λευτεριά πού νομίζω ὅτι δέν ἔχει ἐρθει, εὔχομαι καί
γώ νά κερδίσει σύντομα ἡ πατρίδα μσς.
ΠΑΠΑ-ΜΙΧΑΛΗΣ; Εύχόμεθά ὁλόψυχσ, ὅπως τό ταχύτερα δυνστὸ
ὁ ἐλληνικός λαός καί ὅλοι οἱ λαοί τοῦ κόσμου λύσουν τά προβλήματα τους, μέσα στα πλαίσια τῆς κοινωνικής δικαιοσύνης Kai τοῦ
κοινωνικοῦ χριστιάνισμαὺ. Εὺχόμεθά ἐπίσης, ὅπως τό δυνάτὸ 10-

χύτερο ἐπιτύχομεν τήν ἐθνική μσς άνεξσρτησὶα καί τήν ἐλευθερία
τοῦ έλληνικοῦ λαοῦ. “Ακόμη εὐχόμεθα, ὅπως ἡ ὁρθοδοξὶσ παντοῦ,
Ιάλλά καί στόν ἐλλαδικό χῶρο, νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τό καρκίνωμα
πού λέγεται δεσποτοκράτίσ.
ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣ; ”Υπογράφω Kai ὑπόσχαμσι...

OI σφακιανοί παπάδες ζοῦνε καθημερινά τήν ὀρθοδοξία μέσα ατήν

όρθοπραξία.
OI ΠΙΞΝΤΙΞ σφακιανοί παπάδες εἶ-

ῥρχή τοῦ ’ἐργου 000 v0 npgy0010n0meei. Τό ἔργα αὑτό τό ὁποῖα

Εἶναι πολύτεκνοι μέ

δέκα καί ὀχτώ καί έφτά παιδιά ὁ καθένας καί ὀρθά πράττουν 0' έναν κόσμο ὅπου ὁ καπιταλισμός μᾶς νεκρῶνει μέσα στήν καταναλωτική του νεύρωση καί ἐρημώνει τή χώρα μαςμ
ΕΛΛΙ-ΙΝΟΡΘΟΔΟΞΟ
εἶναι τό
ἦθος τους ὅταν καημός τους εἶναι ἡ
Κύπρος κι ἡ ὑφαλοκρηπίδα, καί στίς
διαδηλώσεις, μπροστά, μᾶς ἐξηγοῦν

ἡ όρθοδοξία τῶν πέντε ἱερέων μᾶς

ὅτι οἱ ἀμερικάνικες δάσεις κλείνουν

ξαναθυμίζει τό ἀπαρααάλευτο μάθημα τοῦ Γένους; «χτίζεται ὁ θεός»,
τόν στερεώνουμε νά μὴ χαθεῖ, γιά νά
μάς ατερεώαει καί νά μή χαθοῦμε. Κι
ἡ ὀρθοδοξία ’έχτισε πάντα τό θεό τοῦ

πιό μεγάλα κίνδυνο γιά τό ἔθνος ἀπ’
ὅ,τι οί Γερμανοί... Ἑλληνορθόδοξη
καί ἡ ὀρθοπραξία τους ὅταν στεριώνουν στήν ἐπαρχία τους συνεταιριαμούς, ὅταν ἀντιμαχοῦν μέ τό ἐμπα-

Γένους μέ τήν ὀρθοπραξία της.

ρευματικό

κύκλωμα

πού

ταακίζει

ἀγρότες καί κτηνοτρόφους Kayoναρχοῦν μέσα στὴν ὀρθόδοξη παράδοση ὅταν ὁμαδικά ἀπορρίπτουν τά
«τυχερά» καί διακονοῦν στή δωρεάν
θρησκεία... Κι ὅταν τούς είδαμε ντυμένους στίς φόρμες τῶν λοκατζήδων
ατό- ἄλλο τους ἔργα, μπετατζῆδες,
σκαφτιάδες, κτηνοτρόφους, καταλάδαμε ὅτι οἱ πέντε σφακιανοί παπάδες
χτίζουν ἀπό σήμερα τό «καινό δασίλειο». τμῆμα αὐτοί ἀρρηκτο τοῦ
«καινοῦ λαοῦ»; τό ὀρθό δόγμα μέσα
στὴν ὀρθή πράξη, πρῶτο δίδαγμα τοῦ
έλληνορθόδοξου ἤθους ὅπου - ὅπως
μᾶς λέει ὁ ἀλλος μεγάλας Κρητικός «τό πνεῦμα δέν λέγεται Ἐγώ· λέγεται; ”Ολοι ἐμεῖς».

ΚΩΣῘΑΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ

Στήν ἐπαρχία Σφακίων, έκτός
ἀπό τούς πέντε παπάδες, ὑπηρετοῦν ὁ μοναχός τῆς Μανῆς Πρέ6ελη Παρθένιος Ἀντωνιαυδάκης
στή Χώρα Σφακίων, ὁ παπαΓιωργης Σαὸιαλῆς στήν Ἀνώπαλη
καί ό παπα-Παναγιώτης Χιωτάκης στ’ Ἀσκὺφου.

'O παπα-Παναγιώτης - εἷναι
ἀδελφός τοῦ παπα-Γιώργη Χιωτάκη - έχει κι αὐτός πολυμελή αἰκογένεια (8 παιδιά), πλούσια
δράση καινωνική καί πνευματική
καί συχνά συμπορεύεται μέ τούς
πέντε
σφακιανούς
παπάδες.
Ὼστόσα οἱ θέσεις του εἶναι διαφαραποιημένες.
Πρόθυμα καί φιλόξενα μᾶς δέχτηκε στό σπίτι του στ’ Ἀσκύφαυ.
Ἀπό τή συζήτηση πού εἴχαμε
μαζί του μεταφέρουμε μερικά χα-

ρακτηριστικὰ σημεῖα πού δίνουνε
010 άλλη εἰκόνα τοῦ προὸλήματας
EP: παπα - Παναγιώτη, νομίζετε ,τώς

γιά θέματα κοινωιιικά πρέπει οἱ ἱερεῖς νά
ἔχετε γνώμη,ΑΠ; Νά έχαυμεί Ἀλλά ὅ,τι μαθαίνουμε 10 0000iv0005 ἀπό τίς ἐφημερίδες,
πού δέν γράφαυν ποτέ γιά τήν πραγματικότητα. ”Αλλη εἶναι, ἡ πραγματικότητα
κι ἄλλα γράφαυν. Οἱ ἱερεῖς ὅμως δέν
μποραῦν νά τά λύσουν ὅλα τά ζητήματα
οὔτε ε’ίμαστε άρμόδιαι νά ἀνακατευόμαατε α’ ὁρισμένα πράγματα για τά ὁποῖα
δέν έχαμε 005011 ἀντίληψη. Σέ Eva 0500
10 ὁποῖα ἀφορά τήν πολιτική ταῦ κράτους έμεῖς εἴμεθα ’έξω ἀπό τήν πραγματικότητα. Πῶς εἶναι αἱ σχέσεις ταῦ κράτους μέ τά 0110 κράτη δέν ξέραυμε. Πῶς
μποροῡμε νά καταδικάζουμε μιά παλιτικὴ κυὸερνητική πού δέν ξέραυμε παιαύς σκοπούς έχει; Πῶς ἐμεῖς ὡς παπάδες

νά έκφράσαυμε γνώμη καί v0 ποῦμε
αὐτό πρέπει νά 110051 ι’) Καριιμανλῆς; Τό
νιώθουμε ἐμεῖς, 111 αὑτός δέν τό νοιώθει;

Εἶναι πράγματα 006090 αῦτά· έμεῖς δέν
τά ξέραμε.
EP: Σὲ γενικά ὁηλαὸή θέματα, οἱ
ἱερεῖς ὁέν μποροῡν νά παίρνουν θέση;
Ἕνα παράὸειγμα.· Στό θὲμα τῆς ὁικτατορίας π.χ. εἶχε θέση ἕνας παπάς νά πεῖ
γνώμη,’ Θᾶπρεπε νά τήν καταὸικάσει,·
AI]: B56010 51195115 νά καταδικαστεῖ ἡ
δικτατορία. Πρῶτα ἀπό τήν ἡγεσία μας
καί νά δώσει καί σέ μᾶς τό παράδειγμα.
ΕΡ; Κι ἄν ἡ ἡγῐσία ὸέν τό ἔὸινε - καί
ὸέν τὸὁωσε - τότε,Ι Ποιά ἡ θὲση του σάν
ἄτομα,-

AI]: Ἔπρεπε νά λάὸωμε Θέση 656010
ἐναντίαν τῆς δικτατορίας 0110 ἐν τιῖ)
μεταξύ δέν εἴχαμε πλήρη γνώση τῶν
πραγμάτων. Ἐμεῐς ταυλάχισταν έδω στό
χωριό δέν ξέραμε τί συνέὸαινε, διότι τά
πάντα εἶχαν σκεπαστεῖ ἀπό τίς διαφημίσεις, έρχόταν αἱ ἐφημερίδες, τά ραδιόφωνα, ἡ τηλεόραση καί ’έλέγανῑ «σωστά

MIA AAAH ΑΠΟΨΙ-Ι;

<< Δ ἑν

EP: Καί ἄλλοι. Ὁ Παναγούλης...
ΑΠ; Ὁ Παναγαύλης ναί. Ὁ Παναγούλης ὅμως ἤτανε άγνωστο πρόσωπα σέ
μᾶς έδῶ.
EP: Ἐσεῖς σάν ἡγεσία τοῦ τόπου, ὅπως

μποραῦν
νά

καίοὶ ἄλλοι τῆς περιοχῆς, κατά τή ὸιάρκεια τοῦ πρώτου καιροῦ τῆς δικτατορίας
ὸέν κάνατε κουδέντα μέ τόν κόσμο,”
Al'l: Στά Σφακιά ὑπάρχαυνε δυό τρεῖς

νοοτραπίες. ”Av ἔλεγες 11011 010 καφε-

νεῖο 00 10 0000w5 0 ἀστυνόμος. Δέν

λύσουν
τά
πραόλήματα
αἱ
ἱερεῖς»

Ὁ παπα - Παναγιώτης

έγινε». Σέ κάνσυν, θές δέ θές, v0 10 πιστέψεις ὅτι καλά έγινε.
ΕΡ; Πάντως ἐσεῖς πιστεύετε γενικά
ὅτι, ἄν-ξέρανε, ἔπρεπε νά πάρουν θέση
καί νά καταὸικάσουν τή (δικτατορία.
AH: Ἀσφαλῶς έπρεπε. Ἔπρεπε ὅμως
νὸιχαυν κάπαια καθαδήγηση ἀπό Eva
πρόσωπα πού v0 ταῦ έχουν έμπιστασύνη.
Νά παῦνε ὁ ἄνθρωπος αὐτός ξέρει παλλά, ἑπομένως γιά νά ἀντιδράσει πάει νά
πεῖ ὅτι πρέπει v0 10v άκαλαυθήσσυμε.
Ἐνῶ έὸλεπες ὅτι ὁ δεσπότης ~ 0 παλιός
δεσπότης - κάθε Σάόὅατο έστελνε
γραφτό κήρυγμα. Καί ὅλα καταλῆγαν
ὑπέρ τοῦ καθεστῶτας...
ΕΡ; Ἐσεῖς τί κάνατε,·

Aﬂ: K0v5v0 δέν έδιάόασα ἀπ’ αὐτά.
Οὔτε κανείς ἄλλος στήν ἐπαρχία μας.
Ντρεπόμουνα νά τά διαὸάζω. ”Ολα 10
εὐαγγελικό κηρυγμα τό γύριζε ὑπέρ τῆς
δικτατορίας.
EP: Τῆς ἐκκλησίας οἱ ἄνθρωποι ὁέν
ἀντιὸράσανε, ἀλλά ὑπῆρξαν ὁρισμένοι
ἄλλοι πού (ὶιιτιὸράσανε, πού μιλήσανε.
AH: Μόνον ὁ Κανελλόπουλος.

εἷχα κανένα έμπιστα v0 μιλήσω ἐναντίvov τῆς δικτατορίας χωρίς v0 10 00051 ἡ
ἀστυνομία. Καί στό δημσψήφισμα μέ τό
«ναί» καί τό «ὅχι» ψηφίσανε ὅλαι ναί.
ΕΡ; Θέλουμε νά σᾶς ρωτήσουμε καί
κάτι ἄλλα· στά καθήκοντα τοῦ ἱερωμένου
ὁέν εἶναι νά ἀσχολεῖται καί με’ τά κοινά
πράγματα,’
Al'l: Ἡ ἀλλαγὴ τής πολιτικῆς εἶναι
μέσα στή σκέψη μσς, οτή.,,σκέψη κάθε
προαδευτικοῦ ἀνθρώπου. "0101 ζητοῦν
τήν ἀλλαγή, ἀλλά ὅλοι ὅλέπουν-,μπροστά
Ev0 τεράστια ὅουνό τό ὁποῖα -φαὸαῦνται

v0 ξεπεράσουν. Εἶναι τό καθεστώς, τό
κάτεστημένο, καί δέν ἀλλάσσει αὐτό τό
πράγμα μόνα μέ τή διαφώτιση. Αὐτοί δέ
μᾶς λυποῦνται νά σκοτώσαυν κι ὅλα τόν
110000. ἀρκεῖ νά μήν ἀλλάξει ἡ ἐξουσία
τους.

EP: Τό θέμα τῶν ὄάσεων τό κατέχετε.
Ἕνας παπάς θά πρέπει νά ἀσχοληθεῖ με’
,
τό θέμα τῶν ὅάσεων;
AH: Ἐπρεπε αύσσωμας ὁ κλῆρος νά
σηκωθεῖ. Δυό τρεῖς καί πέντε δέν φτάνουνε. Ἕνα χελιδόνι δέν φέρνει τήν
άνοιξη. Ἐγώ χάρηκα πολύ ὅταν ὁ δεσπότης τῶν Χανίων “έγινε πρόεδρος α-τήν
έπιτροπῄ έναντίον τῶν δασέων. Τότε εἴπαμε νά ἀκολουθήσαυμε τήν τύχη του,
ἀλλά αὐτός έγκατέλειψε. "Av πίστευε,
συνέχιζε καί έπαιρνε έστω καί τό 50%
ἀπό τούς κληρικαύς θά ἀκολουθοῦσαν
καί ἀπό ὅλες τίς ἀλλες μητροπόλεις.Α

“Οπότε ἦτα μεγάλη δύναμη πού δέν μπαροῦσαν νά τήν καταδροχθίσαυν. Ἀλλά
μείνανε στό τέλος λιγασταί ἀπό δῶ, καί
φωνάζαυνε κατά τῶν δάσεων. Καί καθαίρεση νά τούς κάναυν -ἀνά πᾶσαν οτιγμήν δέν γίνεται τίποτε. Δυό τρεῖς ἱερεῖς
00 οταχαστοῦν αὐτοί v0 μήν τούς διώξαυν; Παιός θά ἀντιδράσει;
EP: Ναί, ἀλλά ἐσεῖς τά παίρνετε μοιρολατρικά...
ΑΠ; Μά γιατί ὁ δεσπότης Χανίων
παραιτήθηκε πού ἤτανε έναντίον τῶν
6άσεων; Ἔκανε συνεδριάσεις μέ ἐπίσημα
πρόσωπα καί στό τέλος έγκατέλειψε.
Αὐτουνοῦ οὔτε τά παιδιά του πεινᾶνε
οὔτε ὑστερεῖται. Ἐμεῐς μιάν ἡμέρα νά
μᾶς κρατήσουν, δέν θόιχει ποιός ν’ ἀρμέξει τήν κατσίκα πού έχομε καί 6γάζει
τοῦ παιδιοῦ τό γάλα. Καί τώρα νά μιλήσεις ἐναντίον τῶν ὅάσεων εἶσαι έπί τόπου γροιμμένος οτή συνείδησή ντωνε γιά
καμμουνιστής. Καί πάλι 10 δίκτυα 00 10
11051 010v ἀστυνόμα.
I
I‘)

γιά ν’ ἀρχίσουν νά διαλύονται πολλές αὐταπάτεςῑ

φασιαμός
χτυπάει
τήν
πόρται
τῆς
Ἀγγλίοις
Τοῦ Νίκου Ἀναστασόπουλου
Πυρπολήσεις ἀριστερῶν θιθλιαπωλείων,
ἀγριοι ξυλοδαρμοί μαύρων καί Πακιστανῶν, διαδηλωτές αἱμόφυρται ἀπό μαχαιριὲς καί θραύσματα οπασμένων μπουκαλιῶν. Σκηνές φρίκης καί ρατσιστικοῦ μίσους, πού ἐπαναλαμθάνονται μέ ὅλα καί

μεγαλύτερη συχνότητα τόν τελευταῖα καιρό
σέ διάφορες πόλεις τῆς Ἀγγλίας καί ἱδιαίτερα στίς λονδρέζικες φτωχογειτανιές.

Ἀναζητήσατε τό φασιαμόῑ πού κλιμακώνοντσς τήν τρομοκρατία του στίς εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες, χτυπάει 1'1pr ἀπει-

λητικά τήν πόρτα τῆς Ἀγγλίας.
Νωπά ἀκόμά τά τραύματα ἀπό τίς συγκρούσεις άνάμεσα σέ φασίστες καί άντιφασίοτες, πού ἐγιναν στίς ἀρχές Αὐγούστου

στό Μπίρμιγχαμ καί τό προάστια Λιαύησαμ
ταῠ Νότιου Λονδίνου. “Εκατοντάδες τραυματισμοί, ἑκατοντάδες συλλήψεις, ζημιές
ἐκατομμυρίων. Μάταια οἱ συνασπισμένες
δυνάμεις

ὅλων

σχεδῶν

τῶν

πολιτικῶν

παρατάξεων (Ἐργατικοί,
Φιλῦιεύθεραι,
Κομμουνιοτές, Τροτοκιστές) προσπαθοῠν
νά άναχαιτίσουν τίς ουγκεντρώσεις τῶν
ὀπαδῶν τοῦ φασιστικοῡ Ἐθνικοῡ Μετώπου, πού κάτω ἀπό τήν ἀνοχή - καί πολλές
φαρές τήν προστασία - τῆς ἀγγλικῆς ἀστυνομίας συνεχίζουν άνενὸχλητα τίς ρατσιστικές προκλήσεις τους.
Τό ἐπιχείρημα τῆς άγγλικῆς κυθέρνησης,
μπροστά στή γενική κατακραυγή καί ἀπαίτηση γιά όλοκληρωτική ἀπαγόρευση τῶν
φασιστικῶν προκλήσεων, εῖναι πώς ιισέ μιά

ΤΟ μόνο θέθαιο, μέσα 0Tr'1 χαώδη κατάσταση ἀστάθειας καί ἀθεθαιότητας πού
ἐπικρατεῖ αὐτή τή στιγμή στήν “Αγγλία, εἱναι πώς ό φασιαμός κερδίζει καθημερινὰ
ἐδαφος. Τά ἀποτελέσματα τῶν πρόσφατων
δημοτικῶν ἐκλογῶν τό ’δειξαν καθαράς

Ο Τό Συντηρητικό Κόμμσ, πού κάτω ἀπό
τήν ἀντιδραοτική ἠγεσία τῆς Μάργκαρετ
Θάτσερ θά μπορούσε μέ ἐπιείκεια νά T0ποθετηθεῖ «ἀριστερά Too φασιμού», κέρδισε σαιρωτική νίκη.
0 T0 ”Εθνικό Μέτωπο, τό ἐπίσημα φασιοτικό κόμμα, πού μέχρι πρίν λίγα χρόνια
άριθμοῡσε ἐλάχιστες χιλιάδες ὀπαδῶν 0’
ὁλόκληρη τήν Ἀγγλία, κατόρθωσε v’ ἀναδειχτεῑ στό τέταρτα πιό ίσχυρό κόμμα τῆς
χώρας, ὐποσκελίζαντας σέ ὁρισμένες περιφέρειες ὅχι μόνο τούς Φιλελεύθερους ἀλλά
άκόμα καί τούς Ἐργατικούςί
ME τή σημερινή οἰκονομική κρίση, τή χειρότερη πού ἔχει ὰντιμετωπίσει οτήν ἱστορία της ἡ πάλαι ποτέ κραταιά αὐτοκρατορία, μέ τίς στρατιές τῶν ἀνέργων νά πλησιάζουν τά 2.000.000 καί μ’ ένα πληθωρισμό
πού καλπάζει ἀσταμάτητα πρός τά ὕψη,
τό φαινόμενο δέν εἶναι παράδοξα. Γιατί τά
φασιστικά κινήματα, ἀν καί ἐνισχύονται
ἀπ’ τό μεγάλα κεφάλαια, δέν παύουν θασικά ν’ άντλοῠν τή δύναμή τους καί τούς
ὀπαδούς τους ἀπό τίς στρατιές τῶν ἀγα-

νακτισμένων μικροαστῶν καί τῶν άνεργων
μεροκαματιάρηδων, πού εἶναι καί τά άμεσα
θύματα κάθε μεγάλης οἰκονομικῆς κρίσης.
Η ΕΞΡΕΜΙΣΤΙΚΗ φρασεολογία τῶν φαισιστῶν, ή ἐθνική δημοκοπία, 1'1 άντικαπιταλιστική δημαγωγία καί 1‘1 εὔκαλη λύση τῆς
ἐκτόνωσης σέ Βάρος κάποιου ἀποδιοπομπαίου τράγου — άλλοτε oi “Εθραῖοι, άλλατε
oi κομμαυνιστές 1’1 oi μαύροι - ἀσκοῠν μιά
καταλυτική ἐπιρροή στίς ἐξαθλιωμένες μάζες. Μιά ἐπιρραή πού αὐξάνεται ἐπικίνδυνα
ὅταν, ὅπως οτήν περίπτωση τῆς ”Αγγλίας,
oi

πολιτικοί

φορεῖς

στούς

ὁποίους

θά

’πρεπε φυσιολογικά νά ζητήσει διέξοδο ή
λα’ίκή δυσαρέσκεια, εἴτε ἔχουν ξεφύγει ἀπό
τόν προορισμό τους εἴτε τόν “έχουν προδώσει. Ἕτσι, τό ”Αγγλικό Κομμουνιοτικό
Κόμμα εἶναι στήν οὐσία ἀνύπαρκτο - δέν

ἔχει Καταφὲρει νά 6Υάλει οὐτε ἕνα Βουλευτή

θερος νά ὑποστηρίζει τίς ἀπόψεις του».

μετά τό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο - ἐνῶ
τό Ἐργατικό Κόμμα (πού 1'1 μόνη σχέση του
μέ τούς ἐργάτες εἶναι, ἐκτός ἀπό τόν τίτλο
του, 1'1 ὐποστήριξη πού τοῦ δίνουν μερικοί
ἐργατοπατέρες) Θρίσκεται αὐτή τή στιγμή
στήν ἐξουσία καί εἶναι ἑπόμενα νά θεωρεῖται άμεσα ὑπεύθυνα γιά τό οἰκονομικό
χάος πού ἐπικρατεῖ στή χώρα. 'H μόνη
λοιπόν ἐναλλακτική λύση πού ἀπομένει
στούς “Εγγλέζους αὐτή τή στιγμή, εἶναι
ἀναπόφευκτα ή Δεξιάτ ἀπό τήν πἰό μετριοπαθή μέχρι τήν πιό άκραία μορφή της.

Ἀντί γιά ἀπάντηση, οἱ άντιφασιστικές
ὁργανώσεις ὑπενθυμίζουν τά λόγια τοῦ Χίτλερ; «“Ο πιό σπουδαῖος σύμμαχός μου
στήν άνάληψη τῆς ἐξουσίας, ἠταν 1‘1 ἀφέλεια καί ή άνοχή τῶν ἀστικῶν πολιτικῶν
δυνάμεων».
'H ἀναθίωση τοῠ φασισμαῡ στήν Ἀγγλία
δέν ἐγινε ἀπό τή μιά μέρα στήν άλλη. Ἔχει
άρχίσει μεθοδικά ἐδῶ καί λίγα χρόνια, ἀλλά
σχεδόν κανένας - μέ ἐξαίρεση τίς φοιτητικές
όργανώσεις καί όρισμένες ἀριστερές μικροομάδες - δέν πήρε τήν ἀπειλή στά σοθαρά.
Μέχρι πού ἠρθαν τά ἀποτελέσματα τῶν
τοπικῶν ἐκλαγῶν τοῦ περασμένσυ Μαΐου,

ἐπωφῦιούνται...
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τούς ήγέτες τοὺ Ἐθνικοῡ
Μετώπου, 1'1 κύρια πηγή τῆς κακοδαιμονίας πού μαστίζει σήμερα τήν Ἀγγλία εἶναι
οἱ μετανάστες ἀπό τίς χῶρες τῆς Καινόπολιτείας. ”Ιδιαίτερα oi μαῡροι καί oi Ἰνδοί
μετανάστες, πού ὅχι μόνα παίρνουν τίς
δουλειές ἀπό τούς αὐτόχθονες συναδέλφους τους, ἀλλά νοθεύουν καί τήν ἀγνότητα τῆς φυλῆς μέ τό χρῶμα τους.
Ο «Oi μετανάστες νά γυρίσουν στήν πατρίδα τους», εἱναι ἕνα ἀπό τά συνθήματα
τοῦ E.M.

χώρα δημοκρατική, ό καθένας εἶναι ἐλεύ-
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Ο «Οἱ μαύροι Βρωμίζουν τόν τόπο μας»,
εἱναι ἐνα ἀλλο, πού, γιά νά γίνει πιό πειστι-

Καί oi φασίστες τοῦ

Ἔθνικοῡ Μετώπου

κό, συνοδεύεται ἀπό πόστερς μέ τό κεφάλι
ἑνός μαύρου πού λερώνει, σάν κηλῖδα, μιάν
ἀγγλική σημαία.
Η ΣΥΝΘΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ τῶν φασιστῶν
διανθίζεται καί μέ ἀλλα ἀνάλογα «ἐπιχειρήματα», ὅπως

Ο «oi μετανάστες κλέΒουν τίς μπαυγάδες
0110 τίς αὐλές μσς» ἡ

0 «Τό 80% Τῶν ληοτειῶν καί τῶν φόνων
γίνεται 0110 μαύρους»,
Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ εἶναι σχεδόν πάντα 1‘1 γνωοτή άκλόνητη καί ἀλάθευτη μέθοδος τοῦ
ξυλοδαρμού.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ εῖναι σχεδόν οἱ ξυλοδαρμοί μαύρων ἡ Πακιστανῶν σπό «άγνωστες»
καί «άσύλληπτες» συμμορίες καθαρόαιμων
ἀγγλοσαξώνων. Στίς φτωχογειτονιέςι πού

κατοικούν oi μετανάστες, ὸ τρόμος καί 1’1
φοΘία ἔχουν πάρει τέτοιες άνησυχητικές
διαστάσεις πού στίς 30 τοῦ Μάη, μιά συντονιστική ἐπιτροπή άπό ἀντιπροσώπους

διαφόρων ἐθνικῶν μειονοτήτων, ἀνακοίνωσε τήν ἱδρυση «όμάδων αὐτοάμυνας»
ἐνάντια στίς φασιοτικές προκλήσεις.
ΑΝ ὅμως ό φασιαμός ἔχει ἀρχίσει νά γίνεται άνησυχητικά ἀπειλητικός τά τελευταῖα
χρόνια, δέν ἀποτελεῖ ἐν τούτοις καινούργιο
φαινόμενο στήν ”Αγγλῖα. Πρωτοεμφανίστηκε στή δεκαετία τοῦ 1920, λίγα μετά τήν
ίδρυση τοῦ ι’ταλικοῠ φασιατικού κόμματος
ἀπό τό Μουαοολίνι (1919) καί παρά τίς διακηρύξεις τοῦ ίταλοῠ δικτάτορα πώς τό δημιούργημά του «δέν εἶναι σύστημα πρός
ἐξαγωγήν». “Η ἐμπειρία τῶν κατοπινῶν
χρόνων ἀπέδειξε πώς ὸ φασιαμός ήταν ὅχι
μόνο ἐξαγώγιμας ἀλλά καί ἐπιδεκτικός
προσαρμαγῆς καί Θελτιώσεως, μιά πού δέν
ὑπῆρξε ἀποτέλεσμα μισς φαεινῆς ἱδὲας,
ἀλλά καρπός ἱστορικῶν συγκυριῶν; ἠταν
προϊόν τῆς άπεγνωσμένης σντίδρασης ἐνάντια οτόν κίνδυνο ἐξάπλωσης τοῦ μπολσεθικικού πειράματας οτή Ρωσία τό 1917.
Ἠτσν 1‘1 άντεποινάσταση τῶν ἐθνικιστῶν
καί τῶν μικροαστῶν ἐνάντια στήν ἐπαπειλούμενη ἐπέκταση τού διεθνισμοῡ καί τῆς
προλετσριακῆς ἐπανάστασης.

Η ΠΡΩΤΗ πρασπάθεια γιά τήν ἱδρυση
φαοιστικού κόμματος στήν Ἀγγλία, τίς
παραμονές τῆς γενικῆς ἀπεργίας τοῦ 1926,
μέ ἐμπνευστή τό οτρατηγὸ Μπλάκνεϋ καί
κάποια Ρόθα Λίνταν - ”Ορμαν, ἀλλά ἔληξε
ἀδοξα τό 1928. Τέσσερσ χρόνια ἀργότερα,
τόν Ὀκτώθρη τοῦ 1932, ὸ περιθόητος
”Οσθαλντ Μόσλεϋ δημιούργηοε τή Βρετα-

νική ἽΞνωση Φασιστῶν, πού ἔμελε νά παίξει
σἠμαντικό ρόλο στήν πολιτική ζωή τῆς χώρας στά χρόνια πού άκολούθησαν μέχρι
τήν κήρυξη τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
'O Μόσλεϋ, πού στά τριάντα του εἱχε

καταφέρει νά γίνει ὸ νεαρότερος ὐπουργὸς
τοὺ

Ἐργατικοῡ Κόμματος καί σίγουρος

μελλοντικός ήγέτης του, σύμφωνα μέ τίς
τότε ἐκτιμήοεις, άπογαητεύτηκε σύντομα
ἀπό τό κόμμα του καί ἀπό τήν ἀντίδραση
πού συναντοῠααν οἱ ριζοσπαστικές ίδέες

του, παραιτήθηκε καί ταξίδεψε οτήν Ἰταλία, ὅπου καί τοῦ δόθηκε ἠ εὐκαιρία νόι
γνωρίσει τό φααισμό ἀπό πρῶτο χέρι. Τό
φασιστικό κόμμα πού ἵδρυσε μετά τήν ἐπιστροφή του στήν Ἀγγλία, άρχισε νά κάνει
πολύ σύντομα αἰσθητή τήν παρουσία του

-

Πάουελ ἀνοδείχτηκε σαν ὸ τρίτος, μετα τό

στούς δρόμους τοῦ Λονδίνου. “Η στιγμή
ήταιν κατάλληλη, μιά πού τό 1933 ό ἀριθμός
τῶν άνέργων εἰχε φτάσει τά 3.000.000 καί ὸ

Χήθ καί τόν Οὐίλσον, πιό δημοφιλής πολιτικός στήν Ἀγγλία.
O 19% τῶν ὐποστηρικτῶν του α’ αύτό τό
δημαψήφισμα ήταν όποιδαί τῶν Συντηρητικών, 16% ὀπαδοί τῶν Ἐργσιτικῶν καί 30%
ὀπαδοί τῶν Φιλώευθέρων.
ΔΥΟ χρόνια ἀργότερα, ὐποψήφιοι“τοῦ
”Εθνικαῦ Μετώπου κατάφεραν νά ὑποσκελίσουν τόν ὐπαψήφια τοῦ Ἐργατικοῦ Κόμματος στίς ἀναπληρωματικές ἐκλογές στό
Ντέπτφαρντ, ἐνῶ ἐξ ἵσαυ ἐντυπωσιακά
ἀποτελέσματα έξακαλαυθοῦν μέχρι σήμερα
νά ἀποτελοῦν κανόνα σχεδόν σέ κάθε ἐκλογική ἀναμέτρηση; ‘H διάσπαση πού έγινι

Σασιαλιστικός Σύνδεσμος σύξανε συνεχῶς

τήν ἐπιρροή του.
Η ΚΥΡὶΑ δύναμη τῶν φασιστῶν δρισκόταν στίς ἐργατικές συνοικίες καί ἰδίως στό

"HOT "EVT, τήν κατ’ ἐξοχήν ἐργατική γειτονιά τοῦ Λονδίνου. Ἠταν στούς δρόμου(
αὐτῆς τῆς γειτονιᾱς πού τόν Ὀκτώθρια
τοῦ 1936, 100.000 περίπου ἀντιφασίστες
όργάνωσαν ἀντιδιαδηλωση, ἔδειραν ἀλύπητα καί διέλυσαν μιά ὀγκώδη παρέλαση
τῶν μελανοχιτώνων τοῦ Μόσλεϋ. Αύτή τή
συγκέντρωση, πού ἔχει χαραχτεῖ στήν
ἱστορία τοῦ ἀγγλικοῦ ἀριστεροῦ κινήματος
σάν ἐπέτειος θριάμθου, ἐπικαλοῦνται καί
σήμερα τά ἐργατικά αωμσιτεῖα καί οἱ ἐνω-

μέσα στούς κόλπους τοῦ Μετώπου τόν πε-

ρασμένο χρόνα, μέ ἀποτέλεσμα τή δημιουργία μιᾱς ἀντίπαλης φασιστικῆς φράξια(

πού αὐτοονομάστηκε, Ἐθνικό Κόμμα, ἀντί
νά ἐξασθενίσει, ἀντίθετα ἐνίσχυσε τή συναλική ἐκλογική δύναμη τῶν φασιστῶν.
ὅπως ἀπέδειξαν τά πρόσφατα έκλογικά
ἀποτελέσματα.

μένες άντιφασιστικές όργανώσεις στά συν-

θήματά τους γιά «συντριθή μέ κάθε μέσα
τοῦ Ἕθνικοῡ Μετώπου». ”Επιχειρήθηκε ἀλλωστε κάτι ἀνάλογο τόν Ἰούνια τοῦ 1974,
ὅταν πρασπάθησαν νά ἐμποδίσουν μιά πορεία φασιστῶν τοῦ E.M. στήν καρδιά τοῦ
Λονδίνου. Ἀποτέλεσμα, νά συγκρουσθοῡν
οἰ ἀντιδιαδηλωτές μέ τήν ἀστυνομία, νά
τραυματισθούν δεκάδες καί νά σκοτωθεῖ
ένας φαιτητής. νΟλα τά θύματα προέρχονταν ἀπό τή μεριά τῶν ἀντιδιαδηλωτῶν,
πού τήν άλλη μέρα χαρακτηρίστηκαν, ἀπό
ὅλα σχεδόν τόν τύπο, σάν «ἀριστεροί ἐξ·
τρεμιστές» πού πρασπάθησαν νά παρεμποδίσουν μιά νόμιμη πορεία.
EINAI πολλοί αὐταί πού ὑπαστηρίζαυν
πώς τέτοιαυ εῙδους ἐκδ λώσεις ἀποδοκι-

μασίσς ένισχύουν τελικά ντί νά άπαδυναμώνουν τούς φασίστες, δίνοντας δημοσιότητα στήν όργάνωσή τους καί προσφέροντας τήν ἀφορμή στά μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας νά τούς παρουσιάζουν σάν θύ-

ματα μιάς «ἐρυθρᾶς ἐκστρατείας £chanσμοῦ». Τά ἀποτελέσματα μέχρι στιγμῆς
ἔχουν ἐπαληθεύσει αὐτούς τούς φόθους.

Τό 1936, δύο μῆνες μετά τή μεγάλη ἀντιδιαδήλωση στό “Ἠστ Ἕντ τοῦ Λονδίνου, τά
ἐγγεγραμμένα μέλη τοῦ τοπικοῠ φασιστικαύ παραρτήματος εἱχαν αὐξηθεῖ κατά
2.000. Τόν Ὀκτώθριο τοῦ 1974, λίγαυς μῆ-

νες μετά τά αἱματηρὰ γεγονότα στό κεντρο
τῆς άγγλικῆς πρωτεύουσας, τό Ἐθνικό Μέτωπο κατέθηκε γιά πρώτη φορά στίς γενικές έκλογές καί συγκέντρωσε πάνω ἀπό
100.000 ψήφους.
ΤΟ Ἐθνικό Μέτωπο, πού δημιουργήθηκε
τό 1967, δέν εἶναι παρά μιά σύγχρανη
μεταμφίεση τοῦ κόμματος τοῦ Μόσλεϋ, καί
ἡ ἀνώτερη ἰεραρχία του ἀποτϋιεῖται ἀπό
πρώην ὀπαδούς τῆς Βρετανικῆς ”Ενωσης
Φασιστῶν. Oi προσπάθειες τοῦ Μόσλεϋ νά
ξανσδιοργανώσει τό κόμμα του, μετά τό
τέλος τοῦ B' Παγκοσμίου Πολέμου, σημείωσαν παταγώδη ἀποτυχία. ‘H οἰκονομική
εὐφορία τῆς δεκαετίας τοῦ 1950 έθεσε ὸριστικά τέρμα στίς φιλαδοξίες του, ὅχι ὅμως

καί στίς φιλαδοξίες τῶν όπαδῶν του πού,
σκορπισμένοι σέ μικροομάδες, προσ-ιταθοῠσαν μέ τήν ἔκδοση φυλλαδίων καί μέ
συγκεντρώσεις, νά διατηρήσουν άσδεσται
τά φασιστικά ἰδεώδη. Τό Ἐθνικό Μέτωπο
εἶναι ἀκριθῶς ὸ καρπός τῆς συνένωσης αὐτῶν τῶν μικραομάδων. Τό κλίμα αὐτή τή
φορά ήταν πιό πρόσφορα. ‘O ρατσισμός.
κύρια θέμα τῆς προπαγάνδας τῶν ”Αγγλων

φασιστῶν, είχε ήδη, νά κερδίζει ἔδαφος
ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 1960, κάτω ἀπό τίς εὐ-

λαγίες μιᾶς μερίδας τοῦ Συντηρητικοῦ Κόμματος.
ΛΙΓΟ μετά τίς αἱματηρές φυλετικές ταραχές πού ξέσπασαιν τό 1959 στό Νότινχιλ
Γκέητ (μιά γειτονιά τοῦ Λανδίνου γεμάτη
ἀπό μαύρους τῶν Δυτικῶν ’ἱνδιῶν) 6ου-

λευτές καί στελέχη τοῦ Συντηρητικαῦ Κόμματος δημιουργοῦν τό «Μάνταιυ Κλάμπ».
μιά ὁμάδα ἀκραίων δεξιῶν θέσεων πού ἐξακολουθεῖ μέχρι σήμερα νά έξασκεῖ μεγάλη
έπιρροή οτήν πολιτική τῶν Συντηρητικῶν
καί πού τά μέλη του ἀπαρτίζουν τό τωρινό
στενό ἐπιτελεῖο τῆς Θάτσερ. Ἐκείνη τήν
ἐποχή ἀρχίζει v’ ἀνεθαίνει καί τό ἀστρο τοῦ
“Ηνόχ Πάουελ, 6ετεράνου δουλευτῆ καί
ὐπουργοῠ τῶν Συντηρητικῶν, πού οἰ ἐξ·
τρεμιστικές καί ρατσιστικές θέσεις του
ἀνάγκασαν πρίν λίγα χρόνια τό κόμμα του
νά τόν διαγράψει. Οἱ παθιασμένοι λόγοι
τοῦ Πάουελ θρίσκουν άμεση καί ἀνάμικτη
ἀνταπόκριση ἀποστροφῆς καί ἐπιδακιμασίας σέ μεγάλη μερίδα τοῦ ἀγγλικοῦ λαοῦ.
ἐνῶ oi διαδαχικές κυ6ερνήσεις Συντηρητικῶν καί ”Εργατικῶν παίζουν ἀθελα τό παιχνίδι του, μέ τήν ψήφιση νόμων πού κάνουν ὅλα καί πιὸ δύσκολη τήν ἐγκατάσταση
μεταναστῶν oi ὁποῖαι, ἀν καί ”Αγγλοι ύπήκοοι, προέρχονται ἀπό πρώην κτήσεις τῆς
ἀπαδιαρθρωμένης αὐτοκρατορίας.
ἱΞΝΑΣ λόγος τοῦ Πάουελ τό 1968, στόν
ὁποῖα προφήτευε «ποταμούς αἵματος» σε’
περίπτωση πού δέν ἐπαναπατρισθούν
ἀμέσως αἱ ἔγχρωμοι μετανάστες, ήταν τό
καλύτερο τονωτικό γιά τό νεασύσταιτο
”Εθνικό Μέτωπο, πού ’ένας ἀπό τούς ήγέτες
του, ὁ περιθόητος ναζιστής Τύνταλ, ἐξακο-

λουθοῦσε μέχρι ἐκεῖνο τόν καιρό νά διοργανώνει ἐτήσια πάρτυ στήν ἐπέτεια τῶν γενεθλίων τοῦ Χῐτλερ,
« ‘O λόγος τοῦ Πάουελ ἀνέθασε ἀποτελε-

σματικά τά μέλη μσς καί τό ήθικό μοις. Πρίν
ἀπό τό λόγο του, σταχυολογούσαμε ὀπαδούς άνάμεσα στούς ἀπογοητευμένους καί

τούς ξεγραμμένους. Μετὰ ἀπό τό λόγο του,
ἀρχίσαμε νά προσώκύουμε ἀξιοπρεπεῖς
ὀπαδούς ἀπό Tr’; δεξιά πτέρυγα τῶν Συντηρητικῶν», λέει ένας ἀπό τούς ήγέτες τοῦ
E.M.
TA κηρύγματα φυλετικοῦ μίσους ἀρχισαν
ἀπό τότε νά πιάνουν ρίζες σέ ὅλα καί μεγα»
λύτερα τμήματα ταῦ ἀγγλικαῦ πληθυσμοῦ.
Σέ μιά σφυγμαμέτρηση πού έγινε τό1974, ό

Στίς 18 Αὐγούστου, στίς ἀναπληρωματικές Βουλευτικές ἐκλογές στό Λέιντυγουντ
τοῦ Μπίρμιγχαμ, ό ὐποψήφιος τοῦ E. M.
ὐποσκέλισε γιόι μιά ἀκόμα φορά τόν ὐπαψήφιο τῶν Φιλώευθέρων, καταλαμθόιναντας τήν τρίτη θέση.
Oi ”Αγγλοι φασίστες ἐχαυν τόσο πολύ
ἀναθαρρήσει μέ τίς πρόοφατες ὲπιτυχίε(
τους, ὥστε εἶναι ἀποφάσισμένοι στίς ἐπό-

μενεε γενικές ἐκλογὲς - πού κατὰ πάσα πιθανότητα Θά διενεργηθούν πρίν ἀπό τό τίλος τοῦ χρόνου - νά κατεθάσουν ὐποψήφιαυς α’ ὅλες τίς ἐκλογικές περιφέρειεε.
Πράγμα πού σημαίνει πώς, μαζί μέ T’ ἀλλα
τά μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας καί ἰδίως ή
τηλεόραση, θαι ὺποχρεωθοῡν νά τούς ἀντιμετωπίσουν ὅπως καί τά ὑπόλοιπα τρία
μεγάλα κόμματα, προσφέροντας ταυι,
ἀφθονη καί δωρεάν δημοσιότητα. Εἶναι δηλαδή σχεδόν θέθαιο πώς σέ λίγαυς μῆνες τά
ἑκατομμύρια τῶν Ἐγγλέζων τηλεθεατῶν θα
δέχονται καθημερινά τά μηνύματα μίσους
καί φανατισμοῦ τῶν ήγετῶν τοῦ “ἱΞθνικοῡ
Μετώπαυ, 0’ ένα κλίμα περισσότερα ἀπὸ
εύναῖκό γιά τούς φασίστες, μιά πού σύμφωνα μέ ὅλεες τίς ἐνδείξεις ό πληθωρισμόι

καί ὅ ἀριθμός τῶν άνέργων θά συνεχίααυν
τήν ἀνοδική πορεία τους.
'Ev τῶ μεταξύ, μιά νέα πορεία έχει προγραμματιστεῖ γιά τίς 24 Σεπτεμθρίαυ, στούς
δρόμους τοῦ Λονδίνου, ἐνῶ μιά ἀκόμά ἐκδήλωση, πού ἐπρόκειτο νά γίνει στίς ἀρχές
’τοῦ ἰδιου μήνα στήν ἐργατούπολη τοῠ
Μάντσεστερ, ἀναθλήθηκε γιά τίς ἀρχές
“Οκτωθρίου, «(Do-re νά ὑπάρχει ἀνεση χρόνου γιά προετοιμασία καί δημοσιότητα».
Καί ἔπεται συνέχεια στή Σκωτία. Τέλος τοῦ
χρόνου τό Ἐθνικό Μέτωπο ἀνοίγει γραφεῖα
στό Ἐδιμθοῦργο, Θάζοντας ἐτσι πόδι, γιά
πρώτη φορά, α’ αὐτή τήν περιοχή τού
σκωτσέζικου ἐδάφους.

ΤΙΣ μέρες αύτές ή Ἀγγλία γιαρτάζει τά ιικοσιπεντάχρονα ἀπό τήν άνοδα τῆς Ἐλισά
6ετ στό θρόνα τῆς Ἀγγλίας. Οἱ δρόμοι καῖ
τά μαγαζιά ἐχουν γεμίσει πόοτερς καί σου
Βενίρ μέ τό σλόγκαν; «“Ο Θεός σώζοι τήν
6ααίλισσα». "Ooo, ὅμως περνάει ό καιρός.
ὅλα καί αὐξάνει ὁ ἀριθμός ἐκείνων πού
σκεπτικοί Καί ἁνήουχοι γιό τόν κατήφοριι

πού παίρνει ή χώρα τους, «Βλέπουν» ἕνα
καιναύργια σλόγκαν γιά τό Βασίλειαι «“Ο
Θεός νά 6άλει τό χέρι του»...

Ξὶ

O AYTIKOFEPMANIKOZ ΙΞΠΙΞΚΤΑΤΙΣΜΟΣ
KAI H ΔΙΙΞΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
«Μεγάλες ἐλπίδες στηρίξει ή έλληνική κυθέρνηση στήν

πραγματοποίηση γερμανικιῖιν έπενδύσεων στήν Ἑλλάδα, καί
τήν πεποίθηση ὅτι κάθε προοπτική καί δυνατότητα ἐπενδύσεως γερμανικοῡ κεφαλαίου οτήν Ἐλλάδα εἶναι εὐπρόσδεKm.»
(“Υπεύθυνη πηγή τοῦ “Υιτουργείου Συντονισμοῡ, οἱ ἐφημε-

ρίδες, 24/3/77)

·

Τοῦ Βασίλη Δρουκόπουλου
ΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ οἱκανομικά «ἐπιτεύγματσ» τῆς Δ. Γερμα-

νίας μσς εἱναι λίγα-πολύ γνωστά; ἱσχυρό νόμισμα, ταχύτατονρυ-

*τό 1976 γιά πρώτη φορά ὴ ἀξια τῶν Δ.Γ. έπενδύσεων στό έξωτερικό ξεπέρσσε Τήν ἀξία Τῶν ξένων έπενδύσεων οτή Δ,Γ.

θμοὶ σῦξησης τῶν ἐξαγωγῶν, έφτσψήφιαι ἀριθμοί ξένων μετανα-

(45.520 ὲκατ, Δ.Γ. νάρκα), Financial Times, 2/6/77
στῶν πού άπαρροφοῦνται ἀπό τή δυναμική Δ.Γ. οἰκονομία. Ἕνα
ἐλάχιστα γνωστό «ἐπίτευγμα» πού άναδείχνεται τελευταῖα σέ
κλειδί τῆς Δ.Γ. αἱκονομίας εἶναι οἱ ἐπενδύσεις Δ.Γ. ἐπιχειρήσεων
στό ἐξωτερικό. Αύτό τό ἀρθρο έχει γιά σκοπό νά ἀποδείξει τή σημασὶα τους, πού άναπόφευκτσθά ἱσχυροποιήσει τό ρόλο πού παίζει
ἡ Βόννη μέσα στόν παγκόσμιο χῶρο. Ἀρκεῖ νά ἀναφερθεῑ ὅτι γιά
πρώτη φορά τό 1976 οἱ Δ.Γ. ἐπενδύσεις στό ἐξωτερικό ξεπέρσσσν
τίς ξένες ἐπενδύσεις στή Δ.Γ. (πίνακας 1).
”Ὠς τὼρσ ή γερμανικήκι ή γιαπωνέζικη οἱκανομία ἀκολουθοῦσαν
διαφορετικό δρόμο ἀπ’ ὅ,τι ή άμερικανική καί ή Βρετανική οίκονομία. Οἱ πρῶτες έδειχναν ’ένα ψηλότερο ρυθμό έπενδύσεων στό
ἐσωτερικό καί ἡ διεθνής προθολή τους ἐξαρτιόταν ἱδιαίτερα ἀπό
τὶς ἐξαγωγές τῶν προϊόντων τους. Οἱ δύο θασικές άγγλασαξωνικές
οἱκανομίες, ἀπό τήν άλλη μεριά, πού 6σσίζονται στό χρηματιστικά
κεφάλαια καί στίς μεγάλες διεθνικές ἐπιχειρήσεις, ἐξάγσν τίς
ἐπενδύσεις τους καί·σχετικά λιγότερα τά προιόντα τους. Φαίνεται
ὅμως τώρα ὅτι ἡ Δ.Γ. πλησιάζει.τό άγγλοσαξωνικό «μοντέλο-», μερικά ἐπειδή τό ἱσχυρὸ της νόμισμα τό ἐπιτρέπει, ἀλλά κι ἐπίσης
ἐπειδή αὐτή ή δύναμη ἐπιθάλλει στίς Δ.Γ. ἐπιχειρήσεις νά προστατεύσουν τίς ξένες ἀγορές τους χρησιμαποιὼντας τή φθηνή ἐργατική δύναμη πού θρίσκεται ἐξω ἀπό τά σύνορα τῆς Δ.Γ.

'H ἀργή ἐμφάνιση τῶν Δ.Γ. ἐπιχειρήσεων οτή διεθνή σκηνή ἀρχικά ἀποδόθηκε στή φοθία γιά ξένες ἐπενδύσεις, ἐπειδή οἱ γερμα-

νικές περιουσίες στό ἐξωτερικό εἶχαν δημευτεῖ μετά ἀπό τούς δύο
παγκόσμιους πολέμους.2 Σ· αὐτόν τόν παράγοντα προστέθηκέ κι ἡ
γενική ἀπσγόρευση γιά ἐπενδύσεις στό ἐξωτερικό πού δέν ὅρθηκε
παρά τό 1952 καθώς κι ἡ μή μετατρεψιμότητα ὡς τό 1958 τοῦ γερ-

l1nyr7: Διάφορα τεύχη τοῦ lntereconomics
Ὀ πιό πάνω πίνακας δείχνει έναν ἐτήσιο ρυθμό σϋξηοης (πού

θασίζεται στά στοιχεῖα ῡὲ δολλόβια) 23.6% γιά τά χρόνια 1960-73,
πού ξεπερνιέται μόνο ἀπό τήν ‘Ianmvia (31,8%). Στήν “ίδια περίοδο
ό ἐτήσιος ρυθμός γιά τίς ΕΠΑ ἡταν 9.8% καί γιά τή Βρετανὶα

7,1 %‘.
Πρέπει να τονιοτεῑ ὅμως ὅτι οἱ πιό πάνω ἀριθμοί ύποτιμοῡν σημαντικά τήν πραγματική ἀξία Τῶν Δ,Γ. έπενδύσεων στό ἐξωτερικό
μιά κι οὐτε ἐνσωματώναυν τά ἐπενδυμένα ποσά τῶν θυγατρικῶν
έταιριῶν πού προέρχονται ἀπό αύταχρηματαδότηση, οὔτε τά
έπενδυμένα ποσά τό δσνεισμένα ἀπό ντόπιες πηγές, ἀλλά κι οὔτε
ἀντικατοπτρίζουν τίς διαδαχικές ύπερτιμήσεις τοῦ μάρκου. Γιά μιά
ρεσλιστική εἱκόνα τούλάχιστον ένα 20-30% πρέπει νά πραστεθεῖ
στό συνολικό ποσό.5
Παρ’ ὅλα ὅμως τό ρυθμό-φαινόμενο τῶν Δ.Γ. έπενδύσεων στό

ἐξωτερικό γιά τήν περίοδο 1960-73 τό συνολικό τους ποσό σέ
σχέση μέ τό μέγεθος τῆς Δ.Γ. αἱκονομίας εἶναι ἀναμφισθήτητα χαμηλό. Πιὸ εἱδικά, σν καί ό λόγος τῆς ἐτήσιας ἀξίας τῆς παραγωγῆς
τῶν Δ.Γ. θυγατρικῶν πρός τίς ἐτήσιες ἐξαγωγές ἀπό τή Δ.Γ. σύξήθηκε ἀπό 13% σέ 35% μεταξύ 1960 καὶ 1973, δέν πρέπει νά ξεχνσμε ὅτι ό ἀντίστοιχος λόγος εἶναι 300% (καί παραμένει λίγο
πολύ σταθερός) γιά τίς ΕΠΑ καί 200% (καί μειώνεται) γιά τή Βρε-

τσνία.6

’

'O πίνακας 2 δείχνει τό μικρό ἀκόμσ στόκ Δ.Γ. έπενδύσεων στό
ἐξωτερικό σέ σχέση μέ ἀλλες καπιτσλιστικές χῶρες.

μανικοῦ μάρκου.

Ἀλλά ψυχολογικές διαθέσεις καί νομικές ἀπαγαρεύσεις δέν
προσφέρουν μιά ἱκανοτιοιητική ἐξήγηση τῶν γεγονότων παρά μόνα

ἀν συνδεθοῡν μέ τήν οἱκανομική κατάσταση μισς όρισμένης χρονικῆς περιόδου. Στή δεκαετία τοῦ 1950 καί στίς ἀρχές, τῆς δεκαετίας

τοῦ 1960. ὅταν ὴ Δ.Γ. ἀγορά δέν εἶχε άκὸμα κορεστεῑ καίϊσχυαν
διάφορες φορολογικές ἀπαλλαγές, ή ντόπια παραγωγή πετύχαψε
ψηλά ἐπίπεδα κερδῶν. Ἀργότερα, ὅταν τό κόστος άνέθαινε, καῖ’μέ
τίς ἀνατιμήσεις τοῦ μάρκου αἱ ἐξαγωγές γινόντουσαν ἀκριθότερες
καί οἱ ἐπενδύσεις στό ἐξωτερικό φθηνότερες, τά κέρδη πέφταν
καί πολλές Δ.Γ. ἐπιχειρήσεις ἐντεῖναν τίς ἐπενδύσεις τους στό ἐξ·
ωτερικό.3 Αύτὸς ό θσσικός παράγοντας πρέπει νά κοιτσχθεῑ σέ
συνάρτηαη μέ τή σχετική άπροθυμία γιά περισσότερους «φιλοξενούμενους» ἐργάτες στή Δ.Γ., άφοῡ οί Δ.Γ. ἐπιχειρήσεις μποροῡσαν νά μεταφέρουν τήν παραγωγή τους σέ χῶρες ὅπου πλεόνσζε

τό ἐργατικά δυναμικό. ”Ακόμα τό πέρασμσ νομοθεσίας ἐνάντια στή
ρύπανση αὕξαινε πιό πολύ τό κόστος καί έσπρωξε τίς Δ.Γ. ἐπιχειρήσεις νά ρίξουν τά «θρώμικα» έργοστάσιά τους σέ ὅλλες χῶρες.

'H σῦξηση τῶν Δ.Γ. έπενδύσεων στό ἐξωτερικό παρουσιάζεται
οτόν πίνακα 1.

Πίνακας 2
“Ἀμεσες “Επενδύσεις στό “Εξωτερικό
(σε’ ἐκατ, Δ.Γ. μάρκσ).
7977
Δ. Γερμανίσ
23.781
E.I7.A.
197.030
Βρετσνίσ
37.900
Ἰσπωνίσ
10.520
“Ελ8ετίσ
35.720

7975
41.982
315.990
68.440
37.830
51.410

l7r7yr7: H. Krégenau, «Deutsche Direktinvestitionen in den siebziger Jahren», Wirtschaftsdienst, No. V11, 1977, σ. 361.

Αὐτή εἶναι ή γενική εἱκόνα, ποιά εἶναι ὅμως ἡ κατά τομέα κατανομή καί ποῦ πσνε γεωγραφικά οἱ Δ.Γ. ἐπενδύσεις;

Πίνσκσς 3
Κλαδική κατανομή τῶν Δ.Γ. έπενδύσεων στό ἐξωτερικό, 1976.
(σε’ ἐκατ. Δ.Γ. μάρκσ)

Πίνσκσς 7
Παγκοσμιο σύναλο

[\J
I“)

“Ἀμεσες Δ.Γ. ἐπενδύσεις στό έξωτερικό ἀπό τό 7952
(σὲ ἐκστ, Δ.Γ. μόρκα)
(σέ ἐκατ. δολλσρια)
1955
421
1960
3. 162
758
1965
8.317
2.076
1970
21. 1 13
5.788
1973
32.235
11.925
1976
47.049 "
—

“Ανσπτυσ. χῶρες

Γεωργίσ
Βιομηχσνία
“ΥΠηρεσΙες
Διάφορα

357
36.153
9.829
7 76

%
7
77
21
7

97
9.829
4.183
707

%
7
69
29
7

Σύνολο

47.049

100

14.210

100

“Ὀπως φαίνεται, 016 μεγαλύτερό τους μέρος αί Δ.Γ. ἐπενδύσεις
016 ἐξωτερικό εἶναι θιαμηχανικές καί γίνονται στίς καπιτσλιστικά
άναπτυγμένες χῶρες. A016 16 σημεῖα πρέπει νά τονιστεῑ ἱδιαίτερα
γιατί μσς ὁδηγεῖ σέ μιά σημαντική στροφή στίς εύρωθορειοαμερικανικές σχέσεις. Μέ στοιχεῖα τῶν δεκαετιῶν 1950 καί 1960 6 N.

πού ἐπενδύεται στή 6ιομηχανὶσ συνέχεια αύξάνεται καί σχεδόν
“έφτασε τό 1975 τό άντίστοιχο ἀμερικανικό στήν Εὐρώπη.

νότητα τῶν ἐπιχειρήσεων νά άντσγωνίζονται σέ διεθνές ἐπίπεδα
στήν προαπάθειά τους γιά κατάκτηση νέων ἀγορῶν, γιά προστασία
τῶν παλιῶν καί γιά ἐκμετάλλευση πηγῶν πρώτων ύλῶν, 86 έξαρτιέ101 ὅλα καί πιό πολύ άπό τή χρησιμοπαίηση τῆς δύναμης Τοῦ κράτους. Στό πλαίσια αὺτό οἱ Δ.Γ. κυ6ερνήσεις έχουν πάρει ἕνα πλήθος ἀπό μέτρα σέ σχέση μέ τίς ἐπενδύσεις 016 έξωτερικό. Ἐκτός
6116 τή σύναψη διμερῶν συμφωνιῶν γιά τήν προστασία καί τήν
προαγωγή έπενδύσεων καί συμφωνιῶν διπλῆς φορολογίας, ἠ Δ.Γ.
κυθέρνηση σύστησε 16 1962 τή Γερμανική “Εταιρία “Ανάπτυξης Οικονομικής Συνεργασίας (DEG) y16 τήν ὐποατήριξη τῶν ἰδιωτικῶν
έπενδύσεων σέ χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου ε’ίτε μέ συμμετοχή στό
μετοχικό κεφάλαια ε’ίτε δανειοδοτῶντας τὶς ἐταιρὶες. Τό 1969 πέρασε ’ένσ νόμο πού ἐπιτρέπει στίς ἐπιχειρήσεις νά συμψηφίζουν
τίς ζημιές τους 016 ἐξωτερικό μέ 16 κέρδη τους στή Δ.Γ. Τό 1970 ὴ
ΔΓ κυθέρνηση θελτίωσε τό νόμο γιά έγγυήσεις τοῦ 1960, ησύ κσλύπτει τίς ἐπενδύσεις στό ἐξωτερικό ἀπέναντι σέ πολιτικούς κινδύνους μέ τό νά μειώσει ἀπό 0.8% σέ 0.5% 16 ἐτήσιο άσφάλιστρο

Πίνσκας 4

νοντσι στήν ἐγγύηση. Τέλος, ἠ ἀνσθεωρημένη μορφή Τσῡ Φαρα-

Πουλαντζσς ἱσχυρίστηκε ὅτι
«Ἐνῶ τό μεγαλύτερό κομμάτι τῶν άμερικανιιιῶν ἀμέσων έπενδύσεων στήν Εύρώπη 8ρίσκεται στή μεταποίηση, δηλ. είνσι

ἀμεοα πσρσγωγικό κεφάλαια, μόνο ένσ μικρό κομμάτι (περίπου
τό ἕνα τρίτα) τῶν ἀμέσων εύρωπαϊκῶν έπενδύσεων στίς Ε.Π.Α.
εἶναι ἀμεσα παρσγωγικό κεφάλαια καί τό μεγαλύτερο μέρος
πηγαίνει πρός τόν κλάδο τῶν ὑπηρεσιῶν, ἀσφάλειες, κτλ.»7
”Οπως ὅμως μσς δείχνει 6 πίνακας 4, 6 ἱσχυρισμός δέν εἶναι πιά
σωστός μιά καί τό ποσοστό τοῦ εὐρωπαϊκοῡ κεφαλαίου στίς Ε.Π.Α.

καί μέ 16 νά ἐπιτρέπει τά ἐπανεπενδυμένα κέρδη v6 περιλαμθάλογικοῡ νόμου γιά τίς άναπτυσσὸμενες χῶρες τοῦ 1975 προσαρ-

“Αμερικσνικές άμεσες
ΕύρωπαΙίκές ἀμεσες
ἐπενδύσεις στίς Ε.Π.Α.
ἐπενδύσεις οτήν Εύρώπη
Ποσοστό τῶν συνολικῶν έπενδύσεων στή θιομηχσνίσ
1950
1960
1970
7975

30
34
43
50

54
57
56
53

Πηγή,· Ὑπολογισμοί ἀπό διάφορα τεύχη τοῦ Survey of Current
Business.
"Av K01 δέν εἱναι δυνατό ἐδῶ νά συζητήσουμε μέ λεπτομέρειες
τούς λόγους πού ὁδηγοῡν τό ξένα κεφάλαια v6 ἐπενδύεται στίς
ΕΠΑ, ἀρκεῖ v' ἀύσφερθοῦμε σέ μιά ἐνδιαφέρουσα ύπόθεση πού
έχει τίς ρίζες της στήν όλιγοπωλιστική θεωρία τῆς «ἀνταλλσγής
ἀπειλῆς». Σύμφωνα μ’ αύτή τήν ύπόθεση οἱ εύρωπσῖκές καί γιαπωνέζικες ἐπιχειρήσεις προσπαθοῦν γιά άντιπεριοπσσμό νά ἀνταπειλήσουν τίς άμερικανικές ἐπιχειρήσεις πού έχουν ἐπενδύσεις στίς
χῶρες τους, μέσα οτήν “ίδια τήν ἀγορά τους. Θυμίζει ἐπίσης τή
μαρξιστική λενινιστική θεωρία τῆς σύξανόμενης πάλης καί τοῦ
όξυνόμενου ἀνταγωνισμοῦ στή σφαίρα τῆς παραγωγῆς καί τοῦ έμ-

πορὶου άνάμεσα 016 καπιτσλιστικά μονοπώλια γιά σφαῖρες ἐπιρροῆς, γιά ένα ξαναμοίρασμα ἐνός κόσμου πού ἐχει ήδη διαιρεθεῖ.
Πράγματι ὅπως εἶχε πεῖ 6 Λένιν;

μόζει σέ ἀναπτυξισκά κριτήρια 16 φορολογικά κὶνητρα γιά τίς Δ.Γ.
ἐπιχειρήσεις πού έπενδύουν ἐκεῖ.
Καταλήγοντας, ὅπως έχει εἱπωθεῖ μέ «εἱλικρίνεια» πού ἀφοπλίζειῑ

«Ἡ γερμσνική θιομηχσνία πιστεύει είς τήν ἐπείγουσαν ἀνάγκην
διά τήν ἐντστικοποίησιν τῶν έπενδύσεων είς τό έξωτερικὸ, I61αιτέρως εἱς τάς ἀναπτυσσομένσς χώρας, διά λόγους σχετιζομένους μέ τήν παγκοσμίσν καί δυτιιιογερμανικήν οἱκογομίσν
ὅπως καί διά λόγους γενικωτέρας ἐπιχειρησισκῆς φύσεως»,”
Χωρίς σχόλια.

Σημειώσεις.
(I) Ὑπολογισμοί ἀπό τό ,Ιιιειῖιιιι der Deutschen Wirtschaft γιά τό 1976
ὁείχνουν ὅτι ἡ Δ.Γ. γιά πρώτη φορά εἶχε ψηλότερο ἐργατικά ὡριαῐο κόστος
στή μεταποιητική ὅιομηχανιά ἀπό τίς Ε. Π.Α. Γαλλιά, Ἰταλία, Ἰαπωνία καί
Βοεται
ια Ti ιιι e s, 5/7/77.
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οι γερμανικές ἐπενὸύσεις στό ἐξωτερικό ξεπερνοῦσαν τίς άμερικανικές. G.
Heder e1 (11.. «The I11Iernutionalisation ofGerman Business». C ο Ι u ιιι bi a

journal of Wu rld Bu s in ess , September/ October I972, σ. 39.
(3) Εἰὸικότερα, 17 Δ.Γ. ἀνάμεσα σ’ ὅλες τίς καπιτσλιστικές χῶρες γνώρισε
τήν Ψηλότερη με’ση ἐτήσια αὔξηση στό κόστος ἐργασίας κατά μονάὸα παραγωγῆς στή ὄιομηχανία μέσα οτήν περιόὸο 1960 - 73 (καί 1970 — 73). S.
Webley, Foreign Direct Investment in the United Sta-

1ι) s- Opportunities and Impediments, British ἓ North
American Committee.London,1974.0. 29. Γιά τήν πτώση τοῦ ποσοσταῦ τοῦ

«Στήν ἐποχή τοῦ ίμπερισλισμοῦ, κεφάλαια ἔχει άρχίσει v0 ἐξ·
άγεται καί στίς πσλιότερες χῶρες κι ὅχι μόνο γιά ύπερκέρδη».Β
Καί μέ τά λόγια τοῦ 8. Hymer:
«OI αύξσνόμενες ἐπενδύσεις ἀπό μή άμερικανικές έταιρίες είναι ἀνταγωνιστικές καί ταυτόχρονσ συμπληρωματικές οτήν ἐξ·

(4) Β. Mennis καί K.P. Sattvant. Emerging Forms of Trans ιι ιι 1 i o ιι ιιί C o In 1n ιι ιι i ty. D.C. Heath and Co, Lexington. Mass., 0.

ἀπλωση τῶν ἀμερικσνικῶν έπενδύσεων. ”Οσο οἱ εύρωπαϊκές καί

(5) 0. Μιι)ι),ι «New Tendencies in Direct Investment» 1 ιι 1 ι) r e c 0 n οm i ι· ι·
Νι) 6,]974,0.186.Mu1nis και Sauvunt, o p. c1! σ. 17, καί

γιαπωνέζικες ἐταιρίες ἐκμετάλλεύοντσι τά ἱδιαίτερα τους πλεονεκτήματα, ή ήγεμονική θέση τῶν άμερικανικῶν ἐπιχειρήσεων
86 μειώνεται... Αύτές oi ἐτσιρίες μποροῡν ν’ ἀποτελέσουν τρομερή ἀπειλή γιό τίς άμερικανικές ἐπιχειρήσεις, ὅπως στή δεκαετία τοῦ 7960 μέ τήν ἀνάπτυξη τῆς παραγωγῆς καί των ἐξαγωγῶν τους».

κέρὸους στή Δ. γερμαιική οἰκονομια κοί-ια G. Minnernp «West Germany

since ΙΙιι War», N e ιιι L eft R e v i ι w, September/ October, 1976, a. 17.

L. G.FI'(111ko. ΤΙιι) European Multinationals. HttrperandRow
Pub/11/1011 London, [976. 0. 13, 01771.26.
(6) Mennis 1(01’50111',al11 0 p. c 1 t 0. 19.

(7) N. Ponlanlzas, «Internationalisation of Capitalist Relations and the
Nation State». Ει· o ιι a my a 11d 5 o c ie 1y , May 1974, σ. 153.

(8) V. I. Lenin. Co I ί ι) ι· t e d W0 r k s , V. 26, Progress P11blishers.Moscow, 1964,17. 165.

ι’ “Από τήν άλλη ὅμως πλευρά, 6 δυναμισμός τῆς Δ.Γ. αἱκονομίας
τράθηξε πολλές άμερικανικές έτσιρίες κι 6 ἐτήσιος ρυθμός τῶν
ἐπενδύσῶν τους μεταξύ 1959-67 ἡταν ψηλότερος ἀπό τό ρυθμό
τῶν Δ.Γ. έπενδύσεων στίς ΕΠΑ. Ἀλλά οτήν περίοδο 1967-75, παρ’
δλο πού άμερικανικές ἐπενδύσεις ἐξακολουθοῦν νά γίνονται στή

Δ.Γ., 6 ρυθμός τους εἶναι σημαντικά πιό χαμηλός ἀπό τό ρυθμό
Δ.Γ. έπενδύσεων στίς Ε.Π.Α. A016 εἱχε 06v ἀποτέλεσμα τό 1975 τό

στόκ τῶν Δ.Γ. έπενδύσεων στίς E.l1.A νά εἶναι 16 15% τῆς ἀξίας
τῶν ἀμερικανικῶν έπενδύσεων στή Δ. Γ. ἐνῶ τό 1968 ήταν μόλις

10%. ‘° "A11 6.11 φαίνεται δέν θ’ ἀργήσει ή παρουσία ἐνός Δ. Γ.
«λὸμπυ»v6 γίνεται αἰσθητή στό Καγκρέσο, ὅπως ήδη έχει γὶνει σέ
μερικές άμερικανικές πολιτεῑες, ὅπου μέλη τοῦ Κογκρέσου ἀπό

(9) S. Hymer. «U.S. Investments Abroad», σε’ P. Drysdale (ed.), Dir e ct
Foreign lnvestmenl in Asia and the Pacific.Australian
National University Press, Camberra. I972. 0. 33. Ἐπίσης ἀπό τό ἴὸιο ἄρθρο; «Ἴσως τό πιό παράξενα χαρακτηριστικό τῶν ἀμέσων ἐπενὸύσεων εἶναι
τό πλῆθος τῶν περιπτώσεων ξένων ἑταιριῶν πού ἔχουν ἐργοστάσια στίς ΕΠΑ
στούς ι”ὁιους ἀκριὸιῠς κλάὸους πού οἱ άμερικανικές ἑταιρίες ἔχουν έργοστάσια στό ἐξωτερικό», 0. 41

(10) Ὑπολογισμοί ἀπό (διάφορα τεύχη τοῦ S u r v e y of C u r r e ιι 1
Β 11 s in es s . Πρέπει ὅμως νά σημειωθεῖ ὅτι.” «... τά στοιχεῖα μᾶλλον ὑποτιμοῦν τήν τάση ἑπειὸή γιά φορολογικούς λόγους μερικές Δ.Γ. ἑταιρίες έπενόύουν στίς ΕΠΑ με’σω τῶν ἑλὸετικῶν ἢ ὀλλανὸικῶν θυγατρικῶν τους, καί
ἄρα Δ.Γ. ἑπενὸύσεις ὑπολογίζονται ώσάν νά ἔχουν γίνει ἀπό τήν Ἐλὸετία ἤ
τήν Ὀλλανὸιά». N. Faith. The I 11fil 1 ι (11o r s. Hamish Hamilton,
London, 1971 0.21. Ἔχει ἐπίσης πσρατηρηθεῖ ὅτι τό σύνολο τῶν ἇμεσων

περιοχές πού ύπάρχουν μεγάλα γερμανικό ἐργοστάσια ἐνεργοῦν

ξένωιι ἐπενιὸυσεωι 011; ΕΠΑ μπορεῖ νά ειναι 1951; με 1500591; φορες μεγαλύ-

γιά νά προστατεύσαυν τά συμφέροντα τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν
τους.

τερο ἀπό τά στοιχεῖα τοῦ Ὑπουργείου Εμπορίου ὅπου ἔχουν ὅασιστεῖ 01' πιό
πάνω ύπολι),ιἰσμοι. Κοιτα σχετικά, R. Hou1e«lnvest in Αιιιειίια- 11h1le they
Ι’11ι)1ιι»,ιιιι Vision. .Iuly /A11g11sl 1974, σ. 38, και Multinational

Ἀλλά τό θασικό ὅργανο πού ύπαστηρίζει τά Δ.Γ. συμφέροντα
στό διεθνή χῶρο εἶναι ἡ ’ίδια ὴ Βόννη. “Ὀπως εἰναι γνωστό. ἡ ἱκα-

311 .1111 1.1.1 . N02. 1974, a. Ι.
(11) lnlereeonomics. «Private [Investment Abroad Increased»,
Νι) 3, 1970, 0. 92.

τι

ἀντικειμιῖνική, σύμφωνα μέ τήν ὁποία η

Η ΔιεΘΝοποιΗΣΗ

ἐξαρτηση αὐτή πρέπει να γίνεται ἀπό τα
χρησιμοπῡιαύμενα

«τΑΞΗΣ κΑΤιΗΑΣΣΦΑΛειΑΣ»
--,-_____-____l
ΣΥΝΙΞΝΤΙΞΥΞΗ ME TO ΓΑΛΛΟ ΝΟΜΟΜΑΘΗ Μ. ZAVARO

Ι

Ϊοῡ ”Αρη Φακίνου

μέσα

11']

φύση

τοῦ

ἀδικήματος ή τῶν προσώπων- θυμάτων
Μέχρι σήμερα, στή Γαλλία τουλαχιστα.
δέν έχει διατυπωθεῖ ὁριστική νομική
ὄιπαψη σχετικά μέ τό πρόδλημα αὐτό,

ἀλλα στάν πρακτικό τομέα, στα θέματα
ἁπελασεων καί ἐκδόσεων, μαναχα τα
ὑποκειμενικά κριτήρια ἐχαυν παίζει κα-

θοριστικό ρόλο. Αῦτό σημαίνει ὅτι. ἡ
φύση ταῦ κινήτραυ ἀποτελεῖ σημαντικά
στοιχεῖα για τήν ἐκτίμηση τοῦ πολιτικοῦ
χαρακτῆρα ένός ἀδικήματος. H σύμ-

Η ΕΛΛΑΔΑ, ὅπως καί οἱ περισσότερες εὐρωπαῖκές χῶρες, ὑπέ-

ὅσση τοῦ Στρασδαύργαυ δέν λαόαίνει

γραψε στίς 27 Ἰανουαρίου στό Στρασόοῦργο τό κείμενα τῆς εὐρωπαϊκῆς σύμόασης ἐναντίον τῆς τρομοκρατίας. Κι ὁ ἑλληνικός λαός
πλέει σέ πελάγη ἄγνοιας σχετικά μέ τό περιεχόμενα καί τήν ἑρμηνεία μιᾶς σύμὸασης - εἰὸικά τώρα πού θά γίνουμε «εὐρωπαῖοι» -ἡ
ὁποία, ἀνάμεσα σέ ἄλλα, τείνει πρός τήν ούοιοιστική κατάργηση
τοῦ κατοχυρωμένου μέχρι σήμερα (δικαιώματος τοῦ πολιτικοῦ ἀσύλου καί πού ὑποδουλώνει τίς ὁικαστικές ἀρχές τῶν εὐρωπαῖκών
χωρῶν 0’ ἕνα ὁιεθνῆ ὀργανισμό ὁ ὁποῖος, ἀπό κάποιο εὐρωπαϊκό
«κέντρο», θα κατευθύνει τήν ἑφαρμογή καί ἀνάπτυξη τῆς πολιτι-

ύπόψη της καθόλου αῦτό 16v παράγοντα
καί, μέ τό ἄρθρα I. πραχωράει πολύ
περισσότερα, αφαῦ ὑπογραμμίζει ὅτι «...
τά κατωθι ἀναφερόμενα ἀδικήματα δέν
θά θεωροῦνται τοῦ λοιποῦ πολιτικά,

κῆς τῆς ὁιεθνοποίηοης τῆς «τάξης καίτῆς ἀσφάλειας».

ΖΗΤΗΣΑΜΕ ἀπό τό νομομαθῆ Maurice Zavaro, πού εἶναι ἀντιπρόεὸρος τοῦ Συνὸικάτου Γάλλων Δικαστικών, νά κάνει γιά τό
«ΑΝΤΙ» μιό στοιχειώδη ἁνάλυση τῶν πιό ἑπικίνὸυνων σημείων τῆς
0157160077; τοῦ Στρασόούργου. (Γιά λόγους σαφήνειας καί κατανόησης, παραθέτουμε μερικά χαρακτηριστικά ἁποοπάσματα ἀπό τά
ἄρθρα τῆς 0157160077; στα ὁποῖα ἀναφέρεται ὁ Maurice Zavaio

κατά τή ὁιάρκεια τῆς ανάλυσής του).

ἀλλα οὔτε καί συναφῆ πρός τά πολιτικά,
ὅπως ἐπίσης καί ἀδικήματα πού νά 5’71—
πνέονται ἀπό πολιτικά κίνητρα». Πρόκειται γιά χαρακτηρισμό ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνα καί αὐθαίρετα.

Τό πολιτικό ἀδίκημα εἶναι μια συγκεκριμένη ἀπάντηοη σέ μιά συγκεκριμένη
κατάσταση. Ειναι, κατά συνέπεια, φανερό ὅτι ἡ φύση τῆς καταστάσης οτήν
ὁποία τό ἀδίκημα ἀποτελεῖ ἀπαντηοη,
καθαρίζει ἀνάλογα τό χαρακτῆρα τῆς
ἀπάντησης.
EP.: Πιστεύετε ὅτι μέ τή σύμὸαση τοῦ
Στρασὸούργου ἐπιχειρεῖται ἕνας περιΟρισμός τῶν μέσων τῆς πολιτικῆς ἔκφρα077; σέ πανευρωπαϊκό 5’711’71560;

ΕΡ.. Μέ τό ἄρθρα I τῆς 01771600779691-

παύ καλύπτονται ἀπό τό ἀρθρα; Οἱ ἀρ-

σμὲνα ἀδικήματα πού μέχρι σήμερα θεωροῦντανπολιτικά, ἐμπίπτουν)πλέον στό

χηγοί κρατῶν, τα μέλη κυ6ερνήσεων, τα

ΚΠΔ. Τί ἔχετε νά]παρατηρήσετε σχετικά

μέ τή σαφήνεια αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου,AIL: Δέν μας ἀνησυχεῖ τόσα ἡ πολύ

ἀμφισόητήσιμη σαφήνεια αὐτοῦ ταῦ ἀρθρου, ὅσα τό τεράστια θέμα πούπρακύ-

μέλη διεθνῶν ὀργανώσεων καί διαφόρων
ἀποστολῶν. Ἀρκετός κόσμος δηλαδή.
Δέν μᾶς ἀνησυχεῖ ἡ δικαιαλαγημένη καί
ὑπάρχουσα προστασία τῶν ἀρχηγῶν
κρατῶν, ῦπαυργων κ. λπ. άλλα ἐκείνη
πού παρέχεται τωρα στα μέλη κρατικῶν

πτει μέ τό νέο ὁρισμό τοῦ πολιτικοῦ 061-

ἀπασταλῶν. Εἰναι φανερό ὅτι ὁ ἀρχιτέ- “

κήματος, για τό ὁποῖα θα μιλήσαυμε
παρακατω.χΠρέπει πρῶτα να τανίσαυμε
ὅτι αἱ διεθνεῖς συμδάσεις τοῦ Μόντρεαλ
καί τῆς Χαγης ἐκαλυπταν ἤδη τίς περιπτώσεις ἀεραπειρατίας καί ἀσκησης

κτανας, ὁ γιατρός ἤ 6 ἐμπειραγνωμονας
γεωπόνας, μέλη ἀπαστολῶν διακρατικῆς
ἀλληλαόαήθειας, δέν θέτουν ἱδιαίτερα
προδλήματα προστασίας στίς κατα τόπους ἀρχές. “Ὀμως, σέ μερικές χῶρες τῆς
Λατινικῆς Ἀμερικῆς, μέλη ξένων ἀποσταλῶν θεωροῦνται οἱ ἐμπειραγνώμονες
ἀστυνομικοί, αἱ εἰδικαί ἐπί τῶν δασανιστηρίων, ξέναι στρατιωτικοί κά. Εἴμαατε ῦπαχρεωμένοι νά θεωρήσαυμε ὅτι
ἐνδεχόμενη ἀπόπειρα ἐναντίαν τους ἔχει
ἀναμφισόήτητα πολιτικό χαρακτῆρα, καί
πιστεύαυμε ὅτι ἡ ἀφαίρεση τοῦ χαρακτηρισμοῦ αὐτοῦ ἀπό τό ἀρθρα 1 τῆς
σύμδασης εἶναι, ταυλαχιστο, αὐθαιρεσία.
EP.: Φαίνεται ἀπό τήν ἀνάλυση αὐτή
ὅτι μέ τή σύμόαση τοῦ Στρασὸούργου
στοιχειοθετεῖται ἕνας νέος· ὁρισμός τοῦ
πολιτικοῦ ἀὸικήματος...
AIL: Ὁ ὁρισμός τοῦ πολιτικοῦ ἀδικήματος ταλαντεύεται ἀναμεοα σέ δύο
ἀντιλήψεις μιά ὑπακειμενική, σύμφωνα
μέ τήν ὁποία ὁ χαρακτηρισμός ἐξαρτάται
ἀπό τό κίνητρο τοῦ ἀδικήματος, καί μία

τραμοκρατίας σέ διεθνές ἐπίπεδα, καθα-

ρίζοντας σαφέστατα ὅτι τα ἀδικήματα
πού ἀναφέρονται όναμαστικα στα κείμενα τους ἐμπίπτουν στίς ὑπαρχουσες

διατάξεις τῶν διακρατικῶν συμφωνιῶν
σχετικά μέ τήν ἀπέλαση καί τήν έκδοαη.
-Δέν ὑπῆρχε κανένας δάσιμας νομικός
λόγοςγιανέαναμαθεσία.
T6 αρθρο 1 τῆς σύμδασης ταῦ Στρασδούργαυ ἀναφέρεται, ἀνάμεσα σέ ἀλλα,
στα ἀδικήματα «... ἐναντίαν τῆς ζωῆς...
ἐλευθερίας... τῶν ἀτόμων πού χαίραυν
διεθνοῦς προστασίας, συμπεριλαμδανο-

μένων καί τῶν διπλωματῶν». Αὐτό τό
«συμπεριλαμδαναμένων» εἶναι χαρακτηριστικό, για τόν ἀπλό λόγο ὅτι οἱ διπλωματες έχαιραν ἤδη διεθνοῦς προστασίας

καί δέν χρειαζόταν νέα νομική καλυψη.
“Ὀμως, ποιά εἶναι τα ὑπόλοιπα πρόσωπα
2-1

AIL: Ἡ διεθνής κοινότητα, μέ τό σύναλα τῶν ἄρθρων τῆς σὺμόασης, καθαρίζει τά μέσα πού ἀποκλείεται να θεωρηθαῦν σάν μέσα πολιτικῆς ἀντίδρασης.
Πρόκειται για ’έναν ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνα παραμερισμό μιᾶς πραγματικότη-

τας,σύμφωνα μέ τήν ὁποία τό μέσα πολιτικῆς δράσης —— σέ άντικυόερνητικό ἤ
ἀντιπολιτευτικό πάντα πλαίσια - δέν εἶναι, ὅπως εἴπαμε παραπάνω, παρά μιά
συγκεκριμένη ἀπαντηση σέ μιά συγκεκριμένη κατάσταση. Αὐτό δέν σημαίνει
ὅτι παίρνουμε θέση σχετικά μέ τή μορφή ’αὐτῆς τῆς ἀπάντησης (ἄν θα εἶναι δίαιη,
πόσα δίαιη, κ.λπ.) ἤ τήν ἀναγκαιότητά
της, ἀλλά ἁπλά ὑπαγραμμίζουμε ὅτι, εἴτε
τό θέλουμε εἴτε ὅχι, ἡ φύση της ἐξαρτᾶται ἀπό μιά προϋπάρχουσα κατάσταση,

πού μπορεῖ. ἀς ποῦμε, να εἶναι μια δικτατορία. Ἡ σύμδαση ταῦ 2190060179γαυ ἀρνεῖται να λαόει ὑπόψη της αὐτήν
ἀκριὸῶς τήν προϋπάρχουσα κατάσταση.
EP.: To’ ἄρθρα 2 τῆς σύμὸασης ἀποκλείει τό χαρακτηρισμό τοῦ πολιτικοῦ
ἀδικήματος γιά ὁποιαὸήποτε πράξη «...
ὄίας πού ὁέν ἀναφέρεται στό ἄρθρα Ι
καί πού στρέφεται ἐναντίον τῆς ζωῆς,
τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητας (...) τῶν

ἀγαθῶν (...) ἤ πού ἐὸημιούργησε συλλαγικό κίνδυνα,». Πῶς σχολιάζετε αὐτό τό
ἄρθρο,’

AIL: Πρίν ἀπ’ ὅλα, ἡ σύμόαση δίνει
τή δυνατότητα σέ ένα κράτος νά θεωρήσει σαν ἀδίκημα πού ἐμπίπτει στό ΚΠΔ
τήν ἐπίθεση ἐναντίον ἑνός ἀτόμου, ὅποια
καί ἄν εἶναι αὐτή ἡ ἐπίθεση. Ἡ διατύπωση αὐτή χαρακτηρίζεται ἀπό ὁλική
καί ἐπικίνδυνη ἀσάφεια. Μέ διατυπώσεις ὅπως αὐτές πού ἀναφέρονται 016
«ἀγαθά» καί στούς «συλλαγικούς κινδύνους», καλύπτονται σχεδόν ὅλες oi περιπτώσεις άδικημάτωνί Κι ὑπάρχει κατι
χειρότερο; Δέν καθαρίζεται παυθενά
ποιός ἀκριόῶς πρέπει νά εἷναι 6 ὅαθμός
τοῦ κινδύνου ἤ ἐκεῖνος τῆς ουλλογικότητας. Οἱ ναμαθέτες τοῦ Στρασδαύργου

περιμέναυν τά πάντα ἀπό τήν αὐθαίρετη
κρίση τῆς ἐξουσίας, πού θα εἶναι ἡ μόνη
ἁρμόδια ν’ ἀπαφανθεῖ. Πρόκειται γιά
ῆθελημένη ἀσάφεια, πού ἀνοίγει 16
δρόμο σέ ἀναρίθμητες αὐθαιρεσίες.
Μέχρι σήμερα, εἶχαν δικαίωμα νά ζητήσουν τήν παροχή πολιτικοῦ ἀσύλου τά
ἄτομα πού καταπιέζανταν ἤ διώκονταν
για τίς πολιτικές τους πεποιθήσεις.
Ἀλλά μετα τήν ῦπαγραφή τῆς σύμὸασης,
τό πολιτικό ἄσυλα μπορεῖ θαυμάσια νά
μήν παραχωρηθεῖ σέ ἄτομα πού θα έχουν
ἀντιὸράσει στή ὁίωξη ἤ τήν καταπίεση,
πού θά έχαυν δηλαδή ὑποπέσει σέ ἀδίκημα ἀναφερόμενα στα ἄρθρα 1 καί 2.
Δηλσδή ἄν κάποιος ἀντιδράσει. σέ μιά
πολιτική καταπίεση, δέν έχει δικαίωμα
να ζητήσει πολιτικό ἄσυλα, ἐφ’ ὅσον,
σύμφωνα μέ τή σύμδαση, δέν σταιχειοθετεῐται πολιτικό ἀδίκημα...
EP.: Μερικοί νομομαθεῖς σχολιαστές
κόνουν λόγο γιά μιά ὁιεθνῆ πρασπάθεια
ἀποπολιτικοποιήσης τῆς τρομοκρατίας.
Αὐτό εἶναι συμπέρασμα καί τῆς ὁικῆς
σας ἀνάλυσης,·
AIL: rH σύμδαση τοῦ Στρασὸούργαυ
πρέπει νά τοποθετηθεῖ 01:6 ἴδια ἐπίπεδα
μέ ὅλους τούς νόμους πού στρέφονται, σέ
τελευταία ἀναλυση, ἐναντίον τῶν ἐλευ-

θεριῶν τῶν πολιτῶν. Σέ πολλές ἀνεπτυγμένες χῶρες τῆς Εὐρώπης, καί ἱδιαίτερα
στή Γαλλία καί τή Δ. Γερμανία, ἡ καταπαλέμηαη τῆς ἐγκληματικότητας ἔχει συχνά χρησιμαπαιηθεῖ σάν πρόσχημα γιά

τήν κατάρτιση καί ψήφιοη νόμων πού
στρέφονται ἐναντίον τῶν πολιτικῶν
ἐλευθεριῶν ὑπό τήν κάλυψη τοῦ θεσμαῦ
τῆς «ἀσφαλείας». Ἐκεῖνα πού εἶναι σημαντικό σήμερα, εἶναι ἡ διαπίοτωση ἐνός
φαινομένου πού ἐξελίσσεται σέ ὁιεθνές
ἐπίπεὸο. Πρόκειται γιά 11’] δαθμιαία
ἀντικατάσταση τῆς «κοινῆς καί μεγάλης
ἐγκληματικότητας»,
σάν
παράγοντα
ἀνααφάλειας, ἀπό τίς «τραμακρατικές
ἐνέργειες». “Ομως, 6 ἀπώτερος ἀντικειμενικός σκοπός τῶν νομοθετῶν εἶναι 6
[διας.
Γιά νά μπορέσαυν ὅμως οἱ «τραμακρατικές ἐνέργειες» νά παίξουν τό ρόλο πού
έπαιζε μέχρι τώρα ἡ «μεγάλη ἐγκληματικότητα», πρέπει νά ἐπιτευχθσῦν δύο
στόχαιε 1) eH ἀποπαλιτικοπαίηση τῶν
τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν (ἡ σύμδαση

νία ἧταν ἡ μόνη χώρα πού ἐζήτησε τήν

ἀπέλαση καί έκδαση ἀτόμων πού εἶχαν

ΙΞΛΛΑΔΑ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ Π ΡΩΤΟ Π Ο PIA!
ΠΡΙΝ καί μετά τήν ψήφιση τῆς σύμθασης

τοῦ

Στρασθούργου

«ἐναντίον

τῆς τρομοκρατίσς», σέ πολλές δυτικοευρωπαϊκές χῶρες συγκροτήθηκαν
ἐπιτροπές νομομαθῶν, πού, ἀφού με-

λέτησαν τό κείμενα, ύπογραμμισσν σέ
δημόσια ὑπομνήματα τόν ἐξαιρετικά
ἐπικίνδυνα κι ἀντιδημοκρστικό χαρακτήρα τῆς σύμθασης, καί ἐπέστησαν
Τήν ITFIOOOXﬁ Τῆς ΚΟΝῆς γνώμης0 Στόν τόπο μσς ποιά ἐπιτροπή ἀνέλαθε αύτό τό ἐργο;
O Πῶς ἐνημερώθηκε ό ἐλληνικός
λαός γιά τό τί ύπόγραψαν στό Στρασθοῦργο οί ἐκπρόσωποί του;
ΣΤΟ ὑπόμνημα τῆς Ἐπιτροπῆς Βέλγων νομομαθῶν, καί σέ σχόλια γιά τό
ἀρθρο | τῆς σύμθασης, ἀναφέρεται καί
ή Ἐλλάδα, ἐξαιτίας τῆς περίπτωσης
Πόλει
« (...) “Αμέσως μετα τή σύλληψη τοῦ
Πόλε, ή κυ6ερνηση τῆς Δ. Γερμανίας
δέν θα πάψει νά ἀπειλεῖ τήν Ἐλλάδα.
Μετσκινεῑτσι ὸ ἴδιος ὀ Βίλυ Μπράντ, ό
Σμίτ γράφει έπανειλημμένσ στόν Καραμσνλῆ, ένιῖι στή Δ. Γερμανία τό μέσα μσζικῆς ἐνημέρωσης ὀργσνώνουν μιό τεράστια

προπαγανδιστική

ἐπικαλεσθεῖ τό δικαίωμα πολιτικοῦ ἀσύλου (περίπτωση Πόλε στήν Ἑλλάδα,
Σούλτς καί Ἀμπαύ Ντααύντ στή Γαλλία). Αὐτό ὅμως δέ σημαίνει ὅτι ἡ Δ.
Γερμανία ἣταν ἡ μόνη ἐνδιαφερόμενη
χώρα σχετικά μέ τό θέμα τῆς σύντομης
προώθησης τοῦ κειμένου τῆς σύμδασης
τοῦ Στρασδούργου.

ἐκστρατεία

ἀπαιτῶντας τήν ἀπέλαση καί ἐκδοση
τοῦ Πόλε. Τελικσ, μέ οΙκονομικές πιέσεις καί μέ τήν ἀπειλή τοῦ θέτο τῆς Δ.
Γερμανίας για τήν εἴσοδο τῆς Ἑλλάδος
στήν EOK, ή ἐλλήνική κυ8έρνηση δέχεται τήν πσράδοση τοῦ Πόλε...»

ΔΗΛΑΔΗ, ή Ἐλλάδα έχει τήν «τιμή»
νά ἀναφέρεται ἀπό δῶ καί πέρα σέ κείμενα νομομαθῶν σάν παράδειγμα τῶν

ἀντιδημοκρστικῶν συνεπειῶν ὅπου ἐνδέχεται νά ὁδηγήσει ἡ ἐφαρμογή τῆς
σύμθσσης τοῦ Στρασθούργου.
ΑΛΛΑ, ή Ἑλλάδα εἶχε παραδώσει τόν
Πόλε πρίν ἀπό τήν ψήφιση τῆς σύμθασηςί Πάντα πρωτοπόροι...

τοῦ Στρασὸούργου συμὸάλλει θετικά
πρός τήν κατεύθυνση αὐτή). 2) Ἡ ὑπογράμμιση τοῦ «εἰδεχθαῦς χαρακτῆρα»
αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν, πράγμα πού ἐπίσης γίνεται μέ 1:6 ἄρθρα 13 τῆς σύμδασης, παύ εἰσάγει 16 «εἰδεχθές» καί τό
«ὕπουλα» στοιχεῖα. Ἔτσι, μποροῡμε νά
ὁδηγηθοῦμε μελλοντικά σέ ἀπίθανες έρμηνευτικές ἀκρότητες.
EP.: Ἡ Δ. Γερμανία ὑπῆρξε ὁ πιό ἔνθερμος ὑποστηρικτής τῆς ἀναγκαιότητας
γιά μιά σύμόαση «ἐναντίον τῆς τρομοκρατίας»...
AIL: Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στό πολιτικό,
οἰκονομικό ἀλλά καί θεσμικό ἐπίπεδα,

ἀρχίζει νά δημιουργεῖται μιά Εὐρώπη
τῆς ὁποίας τό κέντρα δάρους δρίσκεται
μᾶλλον στό δυτικογερμανικό ἐδαφας.
Φτάνει νά θυμηθαῦμε ὅτι κατα τή διάρκεια τῶν τελευταίων μηνῶν ἡ Δ. Γερμα-

EP.: Νομίζετε ὅτι ὑπάρχει κάποια α’λληλοεξάρτηοη ἀνάμεσα οτήν ἔννοια τῆς
οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, ὅπως συνήθως
ὁρίζεται σήμερα οτήν Εὐρώπη, καί
ἐκείνη τῆς «ἀσφάλειας», ὅπως τή ὃλέπουμε νά ὁιατυπώνεται στό κείμενα τοῦ
Στραοόούργου,· Μ’ ἄλλα λόγια, ὑπάρχει
σχέση ἀνάμεσα στούς ἀπώτερους σκοπούς τῆς σύμόασης καί σε’ μιᾶ συγκεκριμένη μορφή οἰκονομικῶν ὸιαουνὸέσεων
μεταξύ τῶν χωρῶν,-

AIL: Εἶναι, νομίζουμε, ἀπαραίτητα να
γίνει μια ἀνάλυση πού παραυσιάζει ἰδιαίτερη σημασία για τό μέλλον τῶν πολιτικῶν ἐλευθεριῶν, καί ὅχι μόνα οτήν Εύρώπη. Γιά μᾶς, ξεκινάει ἀπό τή διαπίστωση τοῦ ρόλου πού παίζει ἡ «πάλη ἐναντίαν τῆς τρομοκρατίας» σέ χῶρες ὅπως
ἐκεῖνες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς. Ἡ
πάλη αὐτή, στίς χῶρες αύτές, ἀποτελεῖ
δασικό μέσα διακυόέρνησης, παύ ἐπιτρέπει, ἀπό τή μιά, τήν ἄμεση ἀνάσχεση
κάθε πρασπάθειας, για τήν ἀναπτυξη
ἀντιπολιτευτικῶν ἤ ἀντικυόερνητικῶν
τάσεων καί, ἀπό τήν ἄλλη, πραεταιμάζει
μεθοδικα ένα πλέγμα νέων κοινωνικῶν
ὁομῶν. Αύτό τό δεύτερα σημεῖα έχει,
ἴσως, τή μεγαλύτερη σημασία γιά τό μέλλον. "Ag θυμηθαῦμε ὅτι, δασικά, αὑτές οἱ
νέες καινωνικές ὁομές ἀνταποκρίνονται
σέ φανερά ἐκφρασμένες ἐπιθυμίες τῆς

περίφημης Τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς (τῆς
ὁποίας ὑπῆρξαν ἤ εἶναι μέλη πολιτικαί
ὅπως 6 σημερινός ἀμερικανός πρόεδρος
Καρτερ, ὁ Μπρεζίνσκυ, καί στή Γαλλία ό
σημερινός πρωθυπουργός Μπᾶρ), ἡ
ὁποία συχνά κατέκρινε μέ δριμύτητα
«τήν ύπερδολική δημοκρατία πού ὑπαρχει σέ μερικές χῶρες».
Γιατί αύτές αἱ νέες καινωνικές δαμές
θεωροῦνται ἀπαραίτητες ἀπό τίς κυ6ερνήσεις τῶν κρατῶν ἐκείνων πού πρωτοσταταῦν στήν οἰκονομική καθοὸήγηση
τοῦ κόσμαυ; Γιατί“ι“ἐῖναι οἱ μόνες πού
μπαραῦν νά ἐξυπηρετήσουν ἀποτελεσματικά τόν ἐξαιρετικά καταπιεστικό «κορσέ» πού ἔχει ἐπιόληθεῖ ἀπό τά οἰκονομικά δόγματα πού κυριαρχοῦν στίς χῶρες αύτές (Σχολή τοῦ Σικάγου, καθηγητής Φρήντμαν, πού πήρε καί δραδεῖα
Νόμπελ κ.λπ.). Σέ εὐρωπαῖκό ἐπίπεδα,
καί συγκεκριμένα μέσα στό ἀναπτυσσόμενα πλαίσια τῆς EOK, ἡ συνεχῶς ἐξελισσόμενη τεχναλαγία στίς «καθοδηγήτριες χῶρες», ὅπως ἡ Δ. Γερμανία, ἡ
Γαλλία κ.λπ. θα ἀπαιτήσει άναπόφευκτα
τήν ἐγκατάσταση τοῦ πλέγματας τῶν
νέων κοινωνικῶν ὀσμῶν. Ἀναφέραμαι
25

ἱδιαίτερα στήν ἀνάπτυξη ταμέων καί 61αμηχανιῶν πού ἐξυπηρεταῦν στρατιωτι-

μου πού δισπράττει ῆ ἀποπειρᾱτσι v6

“Ἀρθρα 1

κούς σκοπούς (ραντάρ, τηλεπικοινωνίες,
κατασκευή καί ἐκμετάλλευση τεχνητῶν
δορυφόρων, πυρηνικές ἐγκαταστάσεις,

«(...) Κσνένσ ἀπό τά κατωτέρω ἀναφερόμενα ἀδικήματα δέν θά Θεωρεῑτσι

κομπιοῦτερς). Οἱ διαμηχανίες αύτές, μέ
τό συνεχῶς ἀναπτυσσόμενα ρόλο τους,

σάν πολιτικό, ἀδίκημα, σάν συναφές
πρός πολιτικό ἀδίκημα ή 06v ἀδίκημα

θα κληθαῦν v61 παίξαυν τό διπλό ρόλο
τῶν παραγόντων ἀλλά καί τῶν φορέων
αὐτῶν τῶν νέων κοινωνικῶν δομῶν. Κι
ἐδῶ ἀκριδῶς καταλήγουμε σ’ ένα ἀνησυχητικό συμπέρασμα ἡ ὑπαρξη καί λειτουργία αὐτῶν τῶν δαμῶν”ερχεται σέ τέλεια ἀντίθεση μέ τήν ὑπαρξη ἑνός δημακρατικοῦ καί φιλελεύθερου, οτήν κυριολεξία, κράτους.

πού νά ὲμπνέεται ἀπό πολιτικά κι’νητρσ.·

διαπράξει ένσ τέτοια ἀδι’κημσ.υ

γ) T6 θσριά ἀδικήματα πού ἀφοροῦν
στήν ἐπιθουλή τῆς ζωῆς, τῆς σωματικῆς

τρα, κάθε Βαρύ ἀδίκημα 6ιάς πού δέν

διπλωμστικῶν ύπαλλήλων,

σωματικῆς ἀκερσιότητας η’ τῆς ἐλευθε-

ε) Τά ἀδικήματα πού περιλσθαίνουν

χρήση Βομθῶν, χειροθομθίδων, θλημάτων, σύταμάτων ὅπλων ή πσγιδευμένων
ἐπιστολῶν καί δεμάτων, στό μέτρα πού
ή χρήση σύτή δημιουργεῖ κίνδυνο γιά τά
ἀτομα.
ζ) Ἠ ἀπόπειρα γιά τῆ διάπρσξη ἐνός
ἀπό τά παραπάνω ἀναφερόμενα άδικήμστσ ῆ ή συμμετοχή μέ τήν ἰδιότητα τοῦ

AIL: ”Av καί δέν συνδέαυμε ἄμεσα τό
κείμενα τῆς σύμόασης τοῦ Στρασόούργου
μ’ αὐτή τήν ἀναλυση, δέν μποροῡμε νά
παραὸλέψαυμε τό γεγονός ὅτι ἡ ἀνάγκη
ἐγκατάστασης καί λειτουργίας νέων καινωνικῶν δαμῶν γίνεται ὅλα καί πιό φανερή. Χρειάζεται νά ἀναθεωρηθεῖ ἡ ἐνναια τῆς «ταξης καί τῆς ἀσφάλειας» σέ
διεθνές ἐπίπεδα, ὥστε v61 καλυφθοῦν οἱ
ἀνάγκες τῆς διομηχανικῆς ἀνάπτυξης.
Αῦτό ὅμως δέ μπορεῖ νά γίνει χωρίς τή
χρησιμοποίηση μέσων νέου τύπου. Καί
τά μέσα αυτα δέν μπορεῖ παρά εἶναι
συλλογικά.
Ἕνα ἀπ’ αυτά εἶναι καί τό «δόγμα τῆς
συλλαγικῆς ἀσφαλείας», πού καλεῖται
σύγχρονα νά παίξει καί πραστατευτικό
ρόλο γιᾶ τήν ἀκίνδυνη σταδιακή ἐγκατάσταση τῶν νέων δομῶν. vAv πάρουμε
061v παράδειγμα τή Γαλλία, ἡ χρησιμοπαίηση τῆς «ἐγκληματικότητας», τῶν
«εἰδεχθῶν ἐγκλημάτων» κ.λπ. ἔχει καλύψει ἐπανειλημμένα πολλά ἀπό τά οἰκονομικα πρρδλήματα τῆς χώρας. K0161 τή
διάρκεια τῶν τελευταίων ἐτῶν, ἀπό τό
1974 μέχρι τό 1976, ὅταν ἡ κυόέρνηση
εἶχε νά ἀντιμετωπίσει τά 0060961 πραόλήματα τῆς ἐνεργειακῆς κρίσης, τῆς
ἀνεργίας καί τοῦ πληθωρισμοῦ, ὑπέθαλπε παράλληλα καί συστηματικά τήν
ψύχωση τῆς «ἀσφαλείας τῶν Γάλλων», ἡ

κημα πού έμπνέετσι ἀπό πολιτικά κίνηπεριλσμθάνεται στό ἀρθρο 7 καί πού

ἀπσγωγή, σύλληψη όμήρων καί σύθαίρετη κατακράτηση.

EP.: Αὐτό σημαίνει ὅτι χῶρες ὅπως ἡ
Δ. Γερμανία, ή Γαλλία, ἡ M. Βρετανία
κ.ἄ. προετοιμάζουν ἕνα πανευρωπαϊκό
νομικό πλαίσια πού θ’ ἀνταποκριθεῖ σέ
μιά νέα μελλοντική οἰκονομική «τάξη
πραγμάτων»;

«(...) "Eva κράτος μπορεῖ νά μή θεω-

ρήσει σάν πολιτικό ἀδίκημα, σάν συναφές πρός πολιτικό ἀδίκημα ή σαν ἀδί-

ἀκερσιότητας 1'1 τῆς ἐλευθερίας τῶν
ἀτόμων πού δικαιοῦνται διεθνοῦς προστασιάς, συμπεριλαμθανομένων καί τῶν
δ) Τά ἀδικήματα πού περιλσθσίνουν

’

“Ἀρθρο 2

συνεργοῦ ή τοῦ συνενόχου ένός άτό-

ἀφορσ οτήν ἐπιθουλή τῆς ζωῆς, τῆς
ρίας τῶν ἀτόμων.
2) Τό σύτό ἰσχύει καί γιά κάθε ἀδίκημα πού στρέφεται ἐναντίον ἀγαθῶν
καί περιουσισκῶν στοιχείων καί πού δέν
ἀναφέρεται στό άρθρο 7, ὅταν συνεπά-

γετσι συλλογικα κίνδυνο γιά τά ἀτομσ.
3) Τό σύτο ι’σχύει καί γιά τήν ἀπόπειρα διάπρσξης ἐνός τῶν παραπάνω
ἀδικημάτων ῆ τή συμμετοχή ύπό τήν
ἰδιότητα 1017 συνεργοῦ ῆ τοῦ συνενόχου ένός ἀτόμου πού δισπράΠει ῆ ἀποπειρᾶται v6 διαπράξει Eva τέτοιο ἀδίκη-

μα.»

καμμαυνιστική
καί

Θεωρία

Πολιτική

κυκλοφόρησε τό τεῦχος 19
Ο Λεων. KupKoq: H προαπτική τῶν ἐκλογῶν. Οί ἀναγκαῖες πρωτοθουλίες

τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων
Ο 'AI'IOKAEIOTI'KI‘] συνέντευξη τοῦ Cerroni στή ΚΟΘΕΠ. Διανοούμεναι καί
κόμμα σέ μία σύγχρονη σντίληψη
Ο Συζήτηση γιά τήν Ταπική Αύτοδιοίκηοη
Ο Κριτική στό Σχέδιο Νόμου-Πλαίσιαυ
Ο Συζήτηση μέ τό Βόλφ Μπίρμσν
Ο Ἠ ’Υπόθεση Ἐλλενστέϊν

MHNIAIA

ὁποία, τάχα, δέν ἀπειλοῦνταν ἀπό τήν

οἰκονομική κρίση, ἀλλά ἀπό τήν «ἀνάπτυξη τῆς ἐγκληματικότητας».
Εἶναι δέὸαια ὅτι, στό ἀπώτερα μέλλον,
ὁ δυτικός κόσμος θά κληθεῖ ν’ ἀντιμετωπίσει νέες οἰκονομικές δυσκολίες πού θ’
ἀπαιτήσαυν τή λήψη καταπιεσπικῶν οἰκονομικῶν μέτρων. Γ ιά νά γίναυν σχετικά εὔκολα παραδεκτά αὐτά τά μέτρα,
θά πρέπει νά καμουφλαρισθοῦν πίσω

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
εἰδική
·

é'ncﬁoan:

ΕΥΡΩΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

,

ἀπό τό σύνθημα τῆς «συλλαγικῆς ἀνα- ξ ΞΣ

Κιτιι-ιιϊιειλιιιιμιὲηςΙ

σφάλειας», τῆς ὁποίας κύριος φορέας θα
εἶναι ἡ τρομοκρατία. Πρός τήν κατεύ- , ,ιι
θυνση αὐτή, ἡ σύμὸαση τοῦ 2190060139γου κανει ένα σημαντικά δῆμα.

κρατικός κολλεκτιβισμός ουσιαλιαμός
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Μπαρεῖ νά ὑπάρξει
σήμερα «Δίκαια ι
τοῦ 5Αντοιρτοπόλεμου;>>
Τοῦ Ἀριστείδη Οἰκονομίδη
δικηγόρου

ἐπαναστάτες ἀποφασισμένους νά δώσαυν
καί τή ζωή τους για τά ἱδανικά πού τιιστεύαυν. Ἔτσι αἱ ἀεροπειρατεῖες, 1'1 κατά-

ληψη τραίνων καί σχαλείων, οἱ ἀπσγωγές
καί ἐπιθέσεις κατά πολιτικῶν προσώπων,
συνεχίζανται μέ σύξσνόμενα ρυθμό καί τό
πρόθλημσ παραμένει ἀλυτο.

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΙΞΝΗ θέαπιση «δικαίου τοῦ
άνταρτοπολέμαυ» δέν ἀποτελεῖ ἀπάντηση
στό πρόθλημσ. Αύτό θά λυθεῖ μόνα ὅταν
κάπατε πάψουν νά ύπάρχουν τά σ’ίτια πού
τό πρακαλοῦν. “Ἰσως ὅμως συντείνει οτήν
περιοτολή τῆς ἀλόγιατης θίας ἐπί δικαίων
καί ἀδίκων, μέ ἀντάλλαγμα τήν παροχή κάποιας νομικῆς προστασίας σέ ὅσους ἐπαναατάτες τηρήσουν τούς περιοριστικούς

Oi ἀνθρωττοι εἶναι μοιρασμένοι σέ κείνους πού καταπιέζουν

καί σέ κείνους πού καταπιέζανται. Σέ κείνους πού ἔχουν
πολλά καί σέ κείνους πού
ἔχουν λίγα. Σέ κείνους πού εἶναι ἐλεύθεροι καί σέ κείνους
πούναι σκλάθοι.

ση, ξεκινσνε ἀπό ἀγνά κίνητρα καί εἶναι
’ἐτοιμοι νά πεθάναυν γιά ἰδανικά.

κανόνες παύ θά τεθαῦν.
Μέ 016 τέτοια κατευθυντήρισ σκέψη θα

MIA τέτοια ἀντιμετώπισή τους θυμίζει
τήν ’ἱερά Συμμαχία. πού προέθλεπε τήν

κάθε μορφῆς νομική πραστασίαῑ

ἀμεση ἐκδοση καί ἀπέλαση κάθε «ἀναρχικοῦ» κσί «ἐχθροῦ» τῶν μοναρχικῶν καθε-

στώτων. Βέθαια οί Τσάροι καί Μέττερνιχ
τῆς ἐποχῆς εἶχαν τό ἀλλαθι τῆς ἀπό πεποίθηση ἀντιδημοκρατικότητάς τους. Ὅμως,

ή σημερινή Εὐρώπη, πού κομπάζει γιά τήν

”Οσο θά ἀπάρχει 016 τέτοια
δισίρεση, οί πόλεμοι καί οἰ ἐπα-

προσήλωσή της 016 δημοκρατικά “ιδεώδη

γιά ἐλευθερία, οἱ καταπιεσμένοι

καί πού φιλαδαξεῖ νά αυμθάλει στήν ἀνά
τόν κόσμο έδραίωση τῆς εἰρήνης, δικαιοσύνης, εὐημερίας καί ἐλευθερίας, ὅφειλε
v6 δείξει, κατά τή διατύπωση τῆς Σύμθσσης, 016 κάποισ εὐαισθησία γιά τήν τύχη
ἐκείνων πού ἀγωνίζονται γιά δικαιοσύνη

γιά δικαιοσύνη.

καί ἐλευθερία. Γιά παράδειγμαῑ

ναστάσεις 66 συνεχίζοντσι. Οἱ
λαοί θά πολεμοῦν γιά άνεξσρ-

τησίσ, οἰ σκλάθοι θά μάχονται

ματα καί ύποχρεώσεις τῶν ἐμπολέμων. Εἶναι τό δίκαια τοῦ πολέμου πού, ὅταν λει-

ταυργεῖ, καθαρίζει τούς ὅρους ἐναρξης,
διεξαγωγῆς καί τέρματισμαῦ του. “Απσγορεύει τή χρήση όρισμένων μέσων μαζικῆς

καταστροφῆς, προστατεύει ἀμάχους, δίνει
δικαιώματα στούς αἰχμαλώτους, κ.λπ.

μένου πού πολεμοῦν. Ἀνέκαθεν ύπῆρχε ή
τάση νά θεωροῦνται σάν κοινοί ἐγκληματίες. Ἠταν πάντα αἱ ληστές, οί κακοῦργοι,
οί συμμαρίτες, οἱ δολοφόνοι, οἱ ἀναρχικοί,

oi τρομοκράτες.
ΟΛΟΙ ἐθελοτυφλοῦν μπροστά στήν εύγένεισ τῶν κινήτρων τους καί ρίχνουν τόν
προθολέα μόνο στά μέσα πού χρησιμα-

ποιοῦν. Τούς στεροῦν αυστηματικά κάθε
μορφῆς νομική προστασία, ἀρνούμενοι νά
παραδεχτοῦν τόν ἀποφασιστικα ρόλο τῆς

θερίας ἀνήλικων, ὐπερήλικων, ἀσθενῶν καί
ἐγκύων γυναικῶν.
.
Ο “Ὀταν 1'1 συμπεριφορά ἀπέναντι σέ
όμήραυς εἶναι θάνσυση.
Ο ”Οταν τά αἰτήματα τῶν ἐπαναστστῶν
στοχεύαυν καί σέ οίκονομικά ἀνταλλάγματα.
O ”Οταν ἀρνοῦνται κάθε διαπραγμάτευση μέ τίς ἀρχές.

Ο ”Οτσν προσθάλλουν τή ζωή, σωματική
ἀκερσιότητα,

ἐλευθερία τῶν

διαπραγμά-

τευτων.

τά μέσα δράσης τους, σέ χῶρες πού ἀπαδεδειγμένσ δέν λειτουργοῦν δημοκρατικά
καί δέν παρέχουν καμιά ἐγγύηση γιά σεσασμό τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.
ΟΠΩΣ εἰναι τῶρα διατυπωμένη ή Εὐρω-

0 ”Ὀτσν δέν τηρήσουν ὅρο συμφωνίας
πού τυχόν θά συνάψουν μέ τίς ἀρχές κ.λπ.
ΣΑΝ ἀντάλλαγμα γιά τήν περίπτωση τήρησης τέτοιων κανόνωνῑ
Ο Οί ἐπαναστάτες θά χαρακτηρίζοντσι
πολιτικοί ἐγκληματίες.
“

πσῖκή Σύμθαση, ἀποπνέει “έντονη ἀποδοκιμασία, ὅχι μόνα γιά ὅρισμένα μέσα ἀντίδρασης τῶν καταπιεζομένων, ἀλλά καί γιά
κάθε μορφή πάλης καί ἀγώνα κατά τῶν
καταπιεατῶν.

ΓΙΑτο ύς ἐπαναστάτες ὅμως , δέν ύπάρχουν
τέταιοι κανόνες. Αύταί, δέν ἐχαυν καμιά
προστασία. Εἶναι στό ἐλεος τοῦ κατεστη-

Ο “Ὀταν ή τρομοκρστική δραστηριότητα
ἐχει σάν ἀποτέλεσμα τήν προσθαλή τῆς
ζωῆς, σωματικῆς ἀκεραιότητσς καί ἐλευ-

ο Θά μποραῦσε νά ἀπαγορεύσει τήν ’έκδοση τέταιων μαχητῶν, ὅποια κι’ ἀν εἶναι
ΚΑΙ γιά μέν τό αίματηρό παιχνίδι τοῦ πολέμου τέθηκαν κάποιοι κανόνες πού, σέ
διεθνή κλίμακα, περιχαρακώνουν δικαιώ-

μποροῦσε, γιά παράδειγμα, νά ἀποκλεισθεῑ

O Δέ θά ἐκδίδανται στή χώρα πού έδρασαν, ἀλλά θά δικάζονται ἀπό τή χώρα πού
προσέφυγον, σύμφωνα μέ τίς διαδικασίες
πού προθλέπει 1'1 νομοθεσία της γιά τά πολιτικά ἐγκλήματα.

EINAI ἀνάγκη, ὅμως, τό θέμα τῶν κάθε
μορφῆς μαχητῶν τῆς ἐλευθερίας καί καινωνικῆς δικαιοσύνης, πού θσφτίσαμε «διε-

θνή τρομοκρατία», νά μελετηθεῖ σάν αὐτόναμο πρόθλημα, μέσα 016 πλαίσια τοῦ διεθνοῦς αργσνισμαῦ, χωρίς προκαταλήψεις

καί δογματισμούς, μέ στόχο τή δημιουργία
κάποιας μορφῆς δικαίου πού θά όναμαζότανε «δίκαια τοῦ ἀνταρτοπαλέμαυ».
ΙΣΩΣ ἀπό 016 τέτοια ρεαλιστική ἀντιμε-

O Δέν θά καταδικάζονται στήν ἐσχάτη
τῶν ποινῶν.
O K016 τήν ’ἐκτιση τῆς ποινῆς, θά ἐχουν
τά εὐεργετήματα πού προθλέποντσι ,γιά
πολιτικούς κρατούμεναυς κ.λπ.

ΤΕΛΟΣ, σν ἀπό ἀρμόδιο διεθνές ὅργανο
χαρακτηρισθεῖ 1‘1 ἐσωτερική διαμάχη μισς
χώρας σάν ἐμφύλιος πόλεμος, τότε θά
πρέπει νά ἐφσρμόζεται τό δίκαια τοῦ πολέμου.

τώπιαη τοῦ προθλήματος τῶν ἐπαναστημένων πρακύψαυν θετικότερα ἀποτελέσματα
ἀπό κεῖνα πού περιμένουμε μέ τή στείρα
μέθοδο τοῦ χαρακτηρισμοῦ τους σάν κοι-

ἱΞΤΣΙ, πιστεύω, ὅτι 1'1 δημιουργία ἐνός
«δικαίου τοῦ ἀνταρτοπολέμου», ἀπό τή 016

πολιτιστική ἀνέλιξη τοῦ ἀνθρώπου.
ΣΗΜΕΡΑ, περισσότερα ἀπό κάθε άλλη

νῶν ἐγκληματιῶν καί τήν ἀρνηση 0' αὐτούς
κάθε μορφῆς προστασίας.

θά θόλει κάποισ φραγμό στήν ἐπαναστατική θία καί ἀπό τήν ἀλλη θά ἐπιτρέψει τή
διάκριση μεταξύ κοινῶν ἐγκληματιῶν καί

φορά, τό διεθνές κάτεστημένο κινεῖται

Η ΠΙΞΙΡΑ ἀπέδειξε ὅτι ὅλα τά προληπτικά
καί κατασταλτικά μέτρα κατά τῶν λεγομένων τρομακρστῶν δέν μπόρεσαν ν’ ἀναχαι-

δογματισμούς καί προκαταλήψεις, ὅτι αῦτοί οἱ τελευταῖοι ήταν καί παραμένουν τό

τίσουν τή δράση τους, γιατί ἀκριθῶς δέν
πρόκειται γιά κοινούς ἐγκληματίες πού
έπιδιώκουν προσωπικά όφέλη, ἀλλά γιά

νυστέρι τῆς ἱστορίας, πού μΙ αὐτό πέτυχε
τίς θσθύτερες κοινωνικοπολιτικές της τομές.

έπανάστασης στήν κοινωνικαπολιτική καί

δραστήρια γιά τήν πάταξη κάθε μορφῆς
ἐπαναστατικῆς δράσης. Κτυπητό παράδει-

γμα ή·τελευταία Εὐρωπαῖκή Σύμθαση τοῦ
Γενάρη 1977. 1100 ἀποπολιτικοποιεῖ τή
δράση κάθε ἐπαναστάτη καί, θεωρώντας
ταν κοινό ἐγκληματία, τοῦ στερεῖ ἀκόμα
καί τό παραδασιακό ἀσυλο, ἐπιθάλλοντας
τήν Ιἀμεση ’ἐκδοσή του στή χώρα πού

έπαναστατῶν,

ἀναγνωρίζοντας,

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας

έδρασε, ὅποια κι ’ἀν εἶναι σύτή. Ἠ 20060ση, σφοῦ συστέλλει ἀσφυκτικά, σχεδόν
μέχρις ἀφανισμοῦ, τήν ἐννοια τοῦ πολιτικοῦ έγκλήμστας, καταργεῖ, μέ σκόπιμες

ἡ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

ἀσάφειες, κάθε δυνατότητα παροχῆς ἀσύ-

ἡ ἀπογευματινή σου ἐφημερίδα

λου σέ ἀνθρώπους πού, σέ τελική ἀνάλυ-

’ἐξω

ἀπό

80 X PO N IA
ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΜΠΙΞΡΙΑΛΙΣΜΟ
Τσῦ “Ομὰρ Ἀλίμ

Ὁ ἀγώνας τοῦ λαοῦ τῆς Ἐρυθραίας εἶναι ἕνας ἀπό τούς πιό
προχωρημένους ἔνοπλους ἀγῶνες
στήν Ἀφρική, ἀλλά καί ἀπό τούς
λιγότερο γνωστούς. Τά 80 χρόνια
τῆς ἀὸιάκοπης ἀντίστασης ,πρῶτα ἐνάντια, στήν ἰταλική
ἀποικιοκρατία, μετά ἑνάντια υτή
ὅρετανική κατοχή καί τέλος ἑνάντια στήν προσάρτηση τῆς Ἐρυθραίας ἀπό τήν Αἰθιοπία, μέ τήν
ὑποστήριξη τοῦ ἀμερικανικου ἰμπεριαλισμοῦ - ἔχουν κάμει τό λαό
τῆς Ἐρυθραίας νά ζεῖ σέ ὁιαρκή
ἐπανάσταση καί τή χώρα νά ἀποτελεῖ σήμερα τό ἑπαναστατικό
κέντρα τῆς Ἀφρικῆς.
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Ἡ Ἐρυθραία συνορεύει μέ τήν Ἐρυθρά θάλασσα ἀνατολικὰ, τό Σουδάν 6ορεια καί δυτικά, τὴν Αἰθιοπία νότια καί
τό Τζιμπουτί νοτιοανατολικά, ἔχει 600
μίλιαι παραλία κατά μῆκος μιᾶς ἀπὸ τίς
σπαυδαιότερες

Θαλάσσιες

ὁδούς,

καί

ἀπέχει ἐλάχιστα ἀπό τό κανάλι τοῦ
Σουὲζ καί τό Μπάμπ Ἐλ Μαντὲμπ, τήν
πύλη τοῦ Ἰνδικοῦ ὠκεανοῦ. ‘H τεράστια
στρατηγική σημασία της, καί σέ κάποισ
ὂαθμὸ ἡ ἱστορικὴ ἐξὲλιξή της, ἀποτελοῦν
συνάρτηση τῆς μοναδικῆς θέσης της στό
στόμια τῆς Ἐρυθρᾶς θάλασσας καί, τά
τελευταῖα χρόνια. στή μικρή ἀπόστασή
της ἀπό τίς πετρελαιοπαραγωγικές περι-

οχές τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.
Ἐπίσημα ἡ ἱστορία τοῦ ἀποικισμσῦ
τῆς Ἐρυθραίας ἀρχισε τό 1890. Ἡ ἰτα-

λική ἀποικιοκρατία τελειωσε τό 1941
καί ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τή ὅρετανική,
πού κράτησε 10 χρόνια. Οἱ ΗΠΑ, έμπνευστὲς τῆς ἀπόφασης 390-A-(V) τῶν
“Ηνωμένυᾋι Ἐθνῶν, καλύψανε τά συμ-

φέροντά τους οτήν Ἴῖ-ζριιίλραιά προυνίκὺντας τά συμφέροντα τῆς αῐθιοπικῆς αὐτοκρατορίας. "A; δωῦμε τί] ιιιῑίωδιηισηῑ
ἀφοῠ ὃιώχθηκαν οἱ Ἰταλοί ἀπό τήν
Ἐρυθραία τό 1941. ἡ δριςτανική ἀποικιακή διαίκηση ἔὸωσι· σιωπηρά στίς ΗΠΑ
τό δικαίωμα τῆς χρήσῃς καί ἐπί-’κτασης
τῆς δάσης Radio Marina που ἀργότι-’ρα
ἔγινε γνωστή σάν «σταθμός Kugnew». "O
σταθμός τοῦ Kagnew εἶναι ἡ συὶ-,λίηνική
ὀνομασία μιᾶς σειράς τεράστιοΝ στρατιωτικῶν δάσκιον, μεταξύ τῶν δπαίιιιν καί
ὁ μεγαλύτερσς τηλι-’πικσινιυκί(ίκύς σταθμός ’ἐξω ἀπό τίς H Π A. Στήν πραγματικότητα αἱ ΗΠΑ σάν «ι’-νδιαιμ-ρόιιι-’νο μέρος» προχωρήσανι· σι’- μιά «συναλλαῃίῆ»
με τό Χαϊλέ Σελασιιῗκ 'H σιῚιηιηνία πρό6λεπε πώς ἡ Αἰθιοπία. θα ἐπέτρεπε στίς
ΗΠΑ νά συνεχίσουν If] στρατιωτική παρουσία τους μὲ ἐπίσημη συνθήκη (ὑπαγράφτηκε τό 1953 ἀπό τίς κιιδι-ρνήσεις

τῶν ΗΠΑ καί τῆς Αἰθιοπίας γιά 25 χρύνια) καί σέ ἀντάλλαγμα. οἱ HIIA (m

παράδιναν στόν αὐτοκράτορα τήν Ἐρυθραία σάν ὁμοσπόνδία, 5101 ὥστε τελικά
νά γίνει ἡ πραοάρτηση.

“Η στρατηγική τῶν ΗΠΑ γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς δάσης Kagnew οτήν Ἐρυθραία πέρασε ἀπό τρία στάδια;
1) Προώθηση της ἰδέας ὅτι ἡ «αὐτοδιάθεση» τῆς Ἐρυθραίας θά γινόταν δε-

κτή μόνα ἄν 10 δικαίωμα τῆς Αἰθιοπίας
γιά 1190060011 στή θάλασσα ἀναγνωριζόταν ἀπό τή Γενική Συνέλευοη τῶν ”Ηνωμενων Ἐθνῶν.
2) Χρησιμοποίηση

τῆς

διπλώματίας

γιά 5116100110 τοῦ λαοῦ τῆς Ἐρυθραίας
νά δεχτεῖ τήν ὁμοσπόνδία σάν 011116160στική λύση.
3) Διαμόρφώση τῆς δομῆς τοῦ μηχανισμοῡ τῆς ὁμοοπονδίας μέ τέτοια τρόπο,
ὥστε τελικά νά ὁδηγήσει οτήν προσάρτηοη τῆς Ἐρυθραίας. eH 60011111 «ἀλχημεία» δριοκόταν σέ μιά σκόπιμη παράλειψη; δέν ουντάχθηκε ὁμοσπονδιακό
σύνταγμα πού νά· καθαρίζει τή σχέση
μεταξύ τῶν δύο ἀνεξάρτητων κρατῶν. Ἡ
παράλειψη ὁδήγησε ἀναπόφευκτα οτήν
1190009111011 τῆς Ἐρυθραίας, ὅπως ἀκρι6ῶς εἶχε προδλεφτεῖ, καί τελικά οτήν
ὁλοκληρωτική ἀπσικιοποίηοή της.
Παρά 11'1 διαστρέόλωση τῆς ἀρχῆς τῆς
αύτοδιάθεοης, τά Ἱ-Ινωμένα ”Εθνη ἀνα-

γνώριοαν τουλάχιστο τήν άνεξαρτησία
τῆς Ἐρυθραίας σάν μιᾶς πολιτικῆς καί

έδαφικῆς όντότητας ξεχωριστῆς ἀπό τήν
Αἰθιοπία. “H ὁμοσπονδία δασίστηκε σέ
δυό ἀρχές πού κατοχυρώθηκαν ἀπό τόν

Τό πρόόλημα τῆς Ἐρυθραίας εἰναι
μοναδικό στή μεταποικιακή ἱστορία. Σέ
καμιά ἀλλη περίπτωση κατά τή διάρκεια
ὁλόκληρης τῆς ἀποικιακρατικῆς περιόδου, δέν έφευρέθηκαν τόσα ἱστορικά,
γεωγραφικά,

ἐθνικά

καί

οἰκονομικὰ

«ἐπιχειρήματα» γιά τήν παραμόρφωση
τοῦ δικαιώματος γιά αὐτοδιάθεοη ἑνός
λαοῦ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑ
ΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ
Τά πέντε τελευταῖα χρόνια, ἡ Αἰθιοπία
ὑποφέρει ἀπό ἕνα τεράστια κύμα πείνας
πού θερίζει κυριολεκτικά τό μεγαλύτερο
μέρος τῶν 609510111 ἐπαρχιῶν. Τό καθεστώς τοῦ Χαῖλέ Σελασιέ στάθηκε ἀνίκανο νά ἀντιμετωπίσει αὐτή τήν ἐθνική
πληγή, γιατί εἶχε ἀπορροφηθεῖ ἀπό τόν
ἀποικιακό πόλεμσ, πού προκαλοῦσε μεγάλες ἐπιπτώσεις στόν προϋπολογισμό.
Τό οἰκονομικό σύστημα πού ἀντικατα-

πτριζε τά συμφέροντα τῆς φεουδαρχικῆς
ἀστικῆς τάξης (γραφειοκράτες, ἀριστοκράτες, ἐκκλησία) καί ἡ διεφθαρμένη διοίκηοη δέν δοηθοῦοαν καί πολύ. Ἡ
παράταση αὐτῆς τῆς κατάστασης ἀδήγησε σέ μιά διάχυτη ἀνησυχία καί ἀγανάκτηση ὁλόκληρα 10v αἰθιοπικό λαό
καί κυρίως τούς ἐργαζομένους.
Αὐτὴ ἡ «δυσαρέσκεια» φάνηκε E51106090 στίς πολιτικές δραστηριότητες τοῦ

l) Ἡ Ἐρυθραία καί ἡ Αἰθιοπία ἑνώνονταν μέ ὁμοσπονδιακό δεσμό.
2) Ὓπῆρχε δημοκρατικό σύνταγμα
καί κυ6ερνηση τῆς Ἐρυθραίας.
“Ὀμως οἱ ΗΠΑ οτήν προσπάθειά τους
νά οτηρίξουν 10 καθεστώς τοῦ Χαϊλέ Σελασιε καί παραγνωρίζοντας τίς ἀποφάj; σεις τῆς διεθνοῦς κοινότητας ὅπως
ἀκριὸῶς καί στή Νότια Ἀφρική ύποστήριξαν τήν προσάρτηση τῆς Ε-ρυ
θραίας ἀπό τήν Αἰθιοπία, πού έγινε τό
1962. "E101 ἡ ἔννοια τοῦ δικαιώματος
τῆς Ἐρυθραίας γιά αύτοδιάθεση παραμορφώθηκε ἤδη ἀπό τή γέννησή του. Ἡ
μοίρα τῶν πρώην ἰταλικῶν ἐδαφῶν πέρασε 0101 χέρια τῶν τεσσάρων μεγάλων
δυνάμεων πού ὑπόγραψαν 11’1 «συνθήκη
εἰρήνης» μέ τήν Ἰταλία. ”Εχοντας ἀποτύχει «νά ρυθμίσουν μεταξύ τους» 10
πρόὸλημα τῆς Ἐρυθραίας, 10 παράδωσαν στά “Ηνωμένα “Ἐθνη, ἀλλά μέ τρεῖς
ὅρους πού 51195115 νά ληφθοῦν ὑπόψηῑ
α) ἡ «εἰρήνη καί ἀσφάλεια» τῆς περιο
.
χὲξ τά συμφέροντα τῶν «ἀμεοα ἐνδιαφερομένων» κυ6ερνήσεων,
γ) 10 νόμιμα δικαίωμα τῆς Αἰθιοπίας
γιά ἐξοδο στή θάλασσα.
Η 011101110011, δηλαδή, 390- Α- (V) τῆς
Γ. Σ. δέν ήταν τίποτε ἀλλο ἀπό τό ἀποτέλεσμα ελιγμῶν των ΗΠΑ γιά νά διασφαλίσουν μιά μόνιμη 60011 05 ἕνα ἀπό τά
πιό στρατηγικά σημεῖα τοῦ κόσμου.

φοιτητικοῦ κινήματος. Τό κίνημα προωθοῦσε δημοκρατικά αἰτήματα κατηγορώντας ταυτόχρονα 10 καθεστώς τοῦ
Χαῖλέ Σελασιέ σάν ὑπεύθυνα γιά τήν
τραγική ἐξαθλίώοη τοῦ αἰθιοπικού λαοῦ.
Ακόμα περισσότερα ἡ ἀγανάκτηση καί
εξέγερση τῶν καταπιεζόμενων ἀγροτικῶν μαζῶν ἦταν ένδεικτική τῆς κατάστασης πού 51111190101105. Eva ἀπό τά
11119101590 αἰτήματα τοῦ δημοκρατικου
κινήματος τῆς

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ XPON
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
1577: Τουρκική κατοχή.
1890: Ἰταλική κατοχή καί ἀ
ρωπαίκοῦ ἀποικισμο ῡ.
I941: Τά ὅρετανικά στρατεύματα νικοῦν
τή φασιστική Ἰταλία καί μπαίνουν οτήν
Ἐρυθραία.
1950: Ἡ Γενική Συνὲλευσι] τοῦ ΟΗΕ
παίρνει τήν ἀπόφαση γιά «ὁμοσπονὸία»,
πού {aw/09513617115 ἀπό τίς ΗΠΑ.
1952: Ἡ Ἐρυθραία γίνεται ὁμοσπονὸία
μέ τήν Αἰθιοπία.
I955: Παραίτησι] τῆς πρώτης κυὸέρνησης
τῆς Ἐρυθραίας σέ ἔνὸειξη ὸιαμαρτυρίας
γιά τήν καταπάτησι] ἀπό τήν Αἰθιοπία τῆς
ἀπόφασης γιά ὁμοσπονὸία.
1958; Ἡ Αἰθιοπία, παραόιάζοντας κατά-

φωρα τήν ἀπόφαση τοῦ OHE, ὑποστέλλει
117 σημαία τῆς Ἐρυθραίας, καταργεῖ τόν
ἑθνικό της ’ὕμνο καί τά πολιτικά κοζμματα
καί ἀπαγορεύει τή λειτουργία συνὸικαλιστικῶν ὀργανώσεων, τήν ἕκὸοση ἐφημερίὁων, ὅπως ἐπίσης καί τή χρησιμοποίηση
τῶν 0110 ἐπίσημων γλωσσῶν.· τῆς ἀραόικῆς
καί τῆς Τιγκρίνια.
196]: Τήν 1η Σεπτέμὸρη ἀρχίζει ὁ ἔνοπλος ἀγώνας τοῦ λαοῦ τῆς Ἐρυθραίας
κάτω ἀπό τήν καθοὸήγηση τοῦ Μετώπου
γιά τήν Απελευθὲρωση τῆς Ἐρυθραίας
1962:

O αὐτοκράτορας Χαϊλέ Σελασιέ

καταρνεῖ μονομερῶς τήν ἀπόφαση τοῦ
ΟΗΕ γιά ὁμοσπονὸία και προσαρτᾶ με’ τή

οῗία τήν Ἐρυθραία οτήν αὐτοκρατορία
του. Τά αἰθιοπικά στρατεύματα καταλαμὅάνουν τή χώρα.
1967; Ἡ Αἰθιοπία ἀρχίζει τόν «5501011)τικό της πόλεμο» ἐναντίον τοῦ λαοῦ τῆς
Ἐρυθραίας, Τριάντα χιλιάδες πρόσφυγες
φεύγουν ἀπό τά ἀνατολικά σύνορα γιά τό
Σουὸάν.
1971: Τό Πρῶτο Ἐθνικό Συνέὸριο τοῦ
E.L.F. συνέρχεται σέ ἀπελευθερωμένες
περιοχές.
1975: Τό Δεύτερο Ἐθνικό Συνέὸριο,
1977: Τό E.L.F. ἀπελευθερώνει χωριά καί
πόλεις.

Αἰθιοπίας ῆταν καί 11

ἄμεση παύση 1011 ἰμπεριαλιστικού πολέμου οτήν Ἐρυθραία.
Ἠ συνεχῶς ἐπιδεινούμενη κατάσταση
τῆς χώρας δημιούργηοε τίς κατάλληλες
οἰκονομικές προϋποθέσεις γιά τή γέννηση μέσα 010 019010 ἑνός κινήματος
που τό Φεδρουάριο τοῦ 1974 έμελλε νά
παίξει τό ρόλο του. Τό κίνημα. χωρίς νά
διακηρύξει ἀπό τήν ἀρχή τήν ταυτότητά
του, κατάφερε σιγά-σιγά νά πάρει στά
χέρια του τόν κρατικό μηχανισμό. Ἀκολούθησε ἡ ἐκθρόνιση τοῦ αὐτοκράτορα
καί ἡ συγκρότηση τοῦ Προσωρινοῡ
Στρατιώτικοῦ Διοικητικοῦ Συμδσυλίσυ
(PMAC). Φαίνεται πώς ἡ ἀνάληψη τῆς
ἐξουσίας καί ἡ 01065901100101] της στά
χερια του στρατοῦ 111011 0 μόνος ἀντικει115111101; στόχος πού διαμόρφωσε τελικά
καί τήν πολιτική γραμμή του.1-1ταν μιά
πολιτική ἀσαφής πού σήκωνε πολλές καί
διαφορετικές ἓρμηνεῖες 000 καί ἐφαρμογές... Σέ γενικές γραμμές, τό στρατιωτικά
καθεστώς ἀποτέλεοε ἕνα «δῆμα» 05 σύγ-

ιἙπισιήίς. Ἠ τραγιιιὸία στό ,τ

κριση μὲ τό ξεπερασμένο ἀπό αἰῶνες καθεστώς τοῦ Χαίλέ Σελασιέ.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙ KOY ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
Τό πρῶτο σλόγκαν πού πραὸἀλανε οἱ
στρατιωτικοί μόλις πῆραν τήν ἐξουσία.
ἡταν έκεῖνο τῆς «εἰρηνικῆς λύσης» τοῦ
προὸλήματος τῆς Ἐρυθραίας, φορτώνοντας παράλληλα οτόν πρώην αὐτοκράτορα ὅλες τίς εὐθύνες γιά τήν κατάσταση
οτήν Ἐρυθραία. Ἀλλά παρ’ ὅλη τήν
προπαγανδα πού εξαπολύθηκε, κυρίως
τοῦ τύπου, πού. δέν σταμάτησε οὔτε λεπτό νά πλέκει τό έγκώμιο «τῶν πλατιῶν
μαζῶν τῆς Ἐρυθραίας». ἰδιαίτερα ὅταν
ὁ στρατηγός Aman Adorn ἠρθε στό
προσκήνιο. τό καινούργιο καθεστώς δέν
πρόσφερε καμιά ριζική λύση. “Αντίθετα,
ὅταν ἁντιλήφθηκε ὅτι ὁ λαός τῆς Ἐρυθραίας ὑποατήριζε ἀπόλυτα τό Ἀπελευθερωτικό Μετώπα τῆς Ἐρυθραίας
(E.L.F.) καί τό αἴτημά του γιά έθνική
ἀνεξαρτησία, «ξεχνώντας» ὅλες τίς ὑποσχέσεις πού εἶχε δώσει, ἂρχισε τόν ἐξοντωτικὸ πόλεμο ένάντια στό λαὸ τῆς
Ἐρυθραίας. 'O φασιστικὸς χαρακτήρας

τοῦ καινούργιου καθεστῶτος ἀρχιοε νά
ἀποκαλύπτεται σιγά-σιγά. Κάτω ἀπό τό
καινούργιο καθεστώς. ἡ Ἐρυθραία ἒγινε

κυριολεκτικά ἡ «ἀρένα» ἀγριων σφαγῶν
καί μαζικῶν ἐκτελέσεων πού ξεπερνοῦσαν κάθε προηγούμενα οτήν ἱστορία τῆς
αἰθιοπικῆς ἀποικιοκρατίας. 'O σωόινιστικὸς χαρακτήρας τοῦ καθεστῶτος καί
οἱ φασιατικές ἐνέργειές του ἔσπρωξαν

ὅλα τό κοινωνικό φάσμα τῆς Ἐρυθραίας
νά ὑποστήρίξει τό ένοπλο κίνημα καί νά
ἀγωνιστεῖ γιά τήν ἐθνική του ἀπελευθέρωση.
Ἀναμφίὸολα τό κλειδί στή λύση τοῦ
προόλήματος τῆς ύπανάπτυξης καί τῆς
σταθεροποίησης τῆς δημοκρατίας στίς
χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου εἰναι ἡ ἀγροτική μεταρρύθμιση. Στήν Αἰθιοπία, ὅπου
ὁ φεουδαρχισμός εἶχε ὂαθιές ρίζες καί ἡ
καταπίεση ἦταν τό ὅααικό χαρακτηριστικό τῆς ἀρχούσας τάξης τῶν Amhara,
ἡ ριζική ἀγροτική μεταρρύθμιση έμπαινε
σάν ἀμεσα πρόόλημα γιά νά ξεπεραοτεῐ
ἡ καταπληκτική ὀπισθοδρομικὸτητα, γιὰ
νά οταματήσει ἡ πείνα καί νά ἐπιτευχθεῐ
ἡ ἐθνική ἰσότητα. Τό νέο καθεστώς ήξερε
καλά ὅτι τό θέμα τῆς ἀγροτικῆς μεταρ-

ρύθμισης ἧταν ἀπό τά 6ασικά αἰτήματα
τοῦ αἰθιοπικοῦ δημοκρατικοῦ κινήματος
κι έτσι υἰοθέτησε τό σύνθημα «ἡ γῆ
στούς ἀγρότες», χωρίς ὅμως νά κάνει τίποτε γιά τήν ύλοποίησή του. ”Ολες αἱ
εθνικότητες ἐκτός τῶν Amhara (ἄρχουσα
τάξη πού ἀποτελεῖ καί τήν πλειοψηφία
οτήν Αἰθιοπία) ἀκόμά αἰσθάνονται τά
αἰτήματά τους ἀνικανοποίητα. Αὐτὸ μᾶς
ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα ὅτι ὁ μοναδικός
στόχας τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος
οτήν ύποστήριξη τῆς (”ιγροτικῆς μεταρρύθμισης ἦταν νά κερδίσει τήν ὑποστή3U

ριξη τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων καί νά
σταθεροποιηθεῖ οτήν ἐξουσία.
Télxaw0139y10 καθεστώς ἐθνικοποίησε
ὁρισμένες δασικές οἰκονομικές μονάδες,
κυρίως αύτές πού ἀνῆκαν στόν πρώην
αὐτοκράτορα καί τούς στενούς συνεργάτες του. Ἀλλά ὂέὸαιαδέν εἶναι ὅλα τά
εἴδη τῶν ἐθνικοποιήαεων μέτρα πού
ὁδηγοῦν στό σοοιαλιομό καί ἐξυπηρεταῦν τά συμφέροντα τῶν μαζῶν. Η σύγχρονη ἱστορία ἀποδείχνει πώς ἱδιαίτερα
στόν τρίτα κόσμο πολλά μέτρα ἐθνικοποίησης δέν ἐξυπηρέτησαν τά συμφέροντα παρά μόνα τῆς ἀρχουσας τάξης.
Ἠ πρακτική τοῦ καθεστῶτος τά περασμένα χρόνια ἐπιὸεὸαίωσε τή γέννηση
μιᾶς καινούργιας ἀρχούσας τάξης οτήν
Αἰθιοπία, ὅπου οἱ ἀξιωματικοί ἐχουν
στά χέρια τους ἀπεριόριστα προνόμια.
Γιά νά πραγματοποιηθοῦν οἰκονομικές
μεταρρυθμίσεις εἰναι ἀπαραίτητα ἕνα
γενικό πρόγραμμα, ὅπως ἐπίσης καί
ἀποφασιστικά μέτρα ἀπαγκίστρωσης τῆς
ἐθνικῆς οἰκονομίας ἀπό τήν ἐξάρτησή
της ἀπό τήν ἰμπεριαλιοτική ἀγορά. Αὑτό
δέν έχει γίνει ὥς τώρα οτήν Αἰθιοπία καί
δέν ὑπάρχει καμιά ἐνδειξη ὅτι τό νέο
καθεστώς μπορεῖ νά κάνει κάτι τέτοιο.
Οἱ αἰθιοπικές μάζες καταπιεομένες
ἐπί δεκαετίες, εἰχαν τήν ἐλπίδα πώς μέ
τό καινούργιο καθεστώς θά ἀποκτοῦσαν
ὁρισμένά συνδικαλιστικά καί πολιτικά
δικαιώματα. Τό στρατιωτικό ὅμως καθεστώς ἧρθε σέ ἀντίθεση μέ τό δημοκρατικό κίνημα ἀπό τήν ἀρχή. Φυλάκισε
πολλούς ἡγέτες του καί ἐκτέλεσε ἀλλους.
Καθημερινά τό νέα καθεστώς ἀποδεικνύει τίς δικτατορικές τάσεις του καί
τούς φόόους του ἀπέναντι στό δημοκρατικό κίνημα.
Ἡ ἐσωτερική καί ἐξωτερική πολιτική
εἰναι δυό ὄψεις τοῦ ἴδιου νομίσματος αὐτό ἀπαδείχτηκε πολὺ καθαρά οτήν
Αἰθιοπία. Τό καθεστώς ήρθε γρήγορα σέ
ούγκρουση μέ τά ζωτικά συμφέροντα

τῶν ἐργαζομένων καί φοὸήθηκε τήν
ἐλεύθερη πρωτοόουλία τῶν μαζῶν, ἐνῶ
παράλληλα ξανάρχιοε τόν πόλεμο οτήν
Ἐρυθραία. Ἐδῶ πρέπει νά προστεθεῖ
ὅτι οἱ σχέσεις τοῦ καθεστῶτος μέ τά
ἀραὸικά κράτη, ἱδιαίτερα τά προοδευτικά, εἶναι πολὺ ἀσταθεῖς.
Αύτά τά στοιχεῖα ἀποδεικνύουν ὅτι τό
PMAC εἶναι ένα μικροαστικό καθεστώς
μέ ὅλες τίς ἐναλλαγές καί ἀντιφάσεις τῆς
τάξης αὐτῆς καί κυρίως μέ μιάν ἐχθρότητα ἐνάντια στό μαζικό κίνημα.

Η ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ
ΕΡΥ ΘΡΑΙΑΣ
Ὁ ίταλικός καπιταλιστικός ἀποικισμός άλλαξε ριζικά τίς ὑπάρχουσες σχέσεις ἰδιακτηοίας καί τίς παραγωγικές
μεθόδους οτήν Ἐρυθραία μέ στόχο τήν
ἐγκατάσταση μεγάλου ἀριθμοῦ Ἰταλῶν
οτήν Ἐρυθραία (μέχρι πού τό ἐγχείρημα

Σελασιέ ὂρῆκε αὐτή τή μορφή ἰδιακτηοιας οικονομικά συμφέρουσα καί ἐτσι ἡ

Ὁ στρατός ἀναλαμὸάνει, πολλές φαρές, καί τήν
ἰατρική περίθαλψη τοῦ λαοῦ.

κατέρρευσε στό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ
1920). Τεράστιες ἐκτάσεις γῆς δημεύτηκαν καί ἀκαλλιέργητες περιοχές προορίζονταν γιά «ἰταλική χρήση», Γύρω στό
1930 ἡ ἀποικιακή πολιτική στράφηκε
οτήν ἐκμετάλλευση «τῶν πολεμικῶν δυνατοτήτων» τῆς Ἐρυθραίας. Ἑκατομμύρια ἰταλικές λιρέτες χρησιμοποιήθηκαν
γιά τή μετατροπή τῆς χώρας σέ δάση
ἐπιχειρήσεων ἐναντίον τῆς Αἰθιοπίας.
“Ὀλη αὐτή ἡ ὑποδομή κληροδότησε οτήν
Ἐρυθραία μιά ἀρκετά ἀνεπτυγμένη 61ομηχανική δάση, μερικές πολύ μοντέρνες
πόλεις (συμπεριλαμῧανομένων τῶν δύο
λιμανιῶν οτήν Ἐρυθρά θάλασσα - Ἀσσάμπ καί Μαοσάουα), μιά εἰδικευμένη
ἐργατική τάξη καί τήν ἀπαρχή τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ.
Τά έόδομήντα χρόνια ἀποικιακῆς καί
ἰμπεριαλιοτικῆς ἐκμετάλλευσης τῶν φυσικῶν χώρων τῆς Ἐρυθραίας ἀποτελοῦν
τή ὅασική αἰτία τῆς ὑπανάπτυξης τῆς,
χώρας. Ἣ Ἐρυθραία ὂρίσκεται ἀκόμα”
στό ἀρχικό στάδια τῆς καπιταλιστικῆς
ἀνάπτυξης. Ἡ ἀγροτική καλλιέργεια
ἀποτελεῖ τήν κύρια μορφή οἰκονομικῆς
δραστηριότητας. Συνεπῶς, ἡ κυρίαρχη
οἰκονομική καί κοινωνική ἀνάπτυξη ἀπό
τή μιά, καί ἡ μεγάλη καί παλύπλευρη ταξική ἐκμετάλλευση ἀπό τήν άλλη, ἦταν
ἀποτέλεσμα τῆς πολυμορφίας τῆς ἀγροτικῆς ἰδιακτηοίας. O μεγαλύτερος γαιοκτήμονας ῆταν ἡ ἀποικιακή κυ6ερνηση.
Η ἰταλική ἀποικιακή κυδέρνηση δήμευσε τεράστιες ἐκτάσεις γιά,Ε ἰταλικές
ἐγκαταστάάεις μέ μερικές ἐξαιρέσεις,

γῆ πού ἀνῆκε στό λαό καί ἐπρεπε νά τοῦ
ἐπιοτραφεῖ πουλήθηκε σέ Ἰταλούς καί
ἄλλους ξένους, καπιταλιστές, γραφειοκράτες καί ἀλλους συνεργάτες του. “Ο
ἰταλικός ἀποικισμὸς καί οἱ καπιταλιστές
γραφειοκράτες στρατιωτικοί συγκροτοῡν
τή δεύτερη μεγάλη ὁμάδα γαιοκτημόνων.
Μέ τήν ἀποχώρησή τους πούλησαν τή γῆ
α’ αὐτούς ὅέόαια πού μποροῦσαν νά τήν
ἀγοράσουν, καί αὐτοί δέν ἠταν ἄλλοι
ἀπό τίς ἀριστοκρατικές ὁμάδες τῆς
φεουδο--καπιταλιστικῆς τάξης. Η ὃασική
μορφή γαιοκτησίας στίς ἀγροτικές περιοχές εἰναι ἡ Dessa (συλλογική ἰδιακτησία τοῦ χωριοῦ). Επιφανειακάη συλλογική ἰδιοκτησία δέν φαίνεται άνιση, ἐνῶ
οτήν πραγματικότητα, μαζί μέ τή Medriworki (γῆ ἀγορασμένη μέ χρυσό), ὑπάρχει ἀνιση κατανομή τήςγῆς ἀκόμα καί
στό σύστημα αὐτό. Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ εἰναι χωρισμένοι α’ αὐτούς πού ἐγκαταστάθηκαν πρόσφατα καί πού πρέπει
νά ἀρκοῦνται σέ μιά χαμηλότερης ποιότητας καί ποσότητας ἐκταση γῆς, καί
στούς λεγόμενους «ἀληθινούς» κατοίκους.
H ὑπανάπτυξη τῆς γεωργίας στήι
Ἐρυθραία δέν εἰναι ἀποτέλεσμα μόνο
τῆς μορφῆς γαιοκτησίας. Τό ἴδια ὑπεύθυνες εἶναι καί οἱ διαδαχικές ἀποικιοκρατικές δυνάμεις πού ἐκμεταλλεύτηκαν καί ἐκμεταλλεύονται τούς καρπούς

τῆς γῆς τῆς Ἐρυθραίας. Μόνο ἕνα ἐκσυγχρονισμένο πρόγραμμα πού θά προ6λέπει τήν ἀξιοποίηση μέ κάθε δυνατό
μέοο τῆς ἀγροτικῆς γῆς καί τόν ἐκσυγχρονισμό σέ ἐπιστημονική δάση τῆς μορφῆς γαιοκτησίας, υἱοθετημένο γιά μάξιμουμ παραγωγή, μπορεῖ νά ὂάλει τή γεωργία τῆς Ερυθραίας σέ κάποισ δρόμο
Η ἀποικιακή κυὸέρνηση τῆς Ἐρυθραί-

ας, ὅπως ὅλες οἱ ἀποικιακές κυ6ερνήσεις, ἐνδιαφέρθηκε μόνα γιά τήν ἀνάπτυξη τῶν ταμέων ἐκείνων πού ἐφερναν
γρήγορα κέρδη. Προτοῦ λοιπόν ὁ λαός
τῆς Ἐρυθραίας ἀρχίσει νά ἀσχολεῖται μέ
τήν ὑπόθεση τῆς ἀνασυγκρότησης καί
,
ανάπτυξης τῆς χώρας, ἔχει καθῆκον νά
διώξει τούς αἰθίοπες ἀποικιοκράτες,
τούς ἀμερικάνους ἰμπεριαλιστές καί τούς
σιωνιστές. “Η άμερικανική καί σιωνιστική παρουσία οτήν Ἐρυθραία ἐχει μιά
ἰδιαίτερη καί «εἰδική» σχέση μέ τό θέμα. '
Χιλιάδες οτρέμματα «κατέχονται» ἀπό
τίς ἀμερικάνικες στρατιωτικές δάσεις
καθώς καί τίς ἰσραηλινές ἐταιρίες. Πρίν
ἀρχίαουν τά γεγονότα 1:013 '74, 10 μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἐσωτερικαῦ κεφαλαίου
οτήν αἰθιοπική αὐτοκρατορία ἀποτελεῖτο ἀπό ἐπενδύσεις οτήν Ἐρυθραία, τό
90% 1013 ὁποίου ἀνῆκε σέ Ἰταλούς.

ὅλες οἱ εύφορες πεδιάδες έγιναν ἰδι-

ακτησία της. Στίς κάπως ὁρεινές περιοχές οἱ πιό γόνιμες ἐκτάσεις καλλιεργήσιμης γῆς δόθηκαν σέ ἰταλούς μετανάστες.
Ἡ ἀποικιακή κυὸέρνηση τοῦ Χαϊλέ

Τό 80 - 90% τῶν εἰσαγωγῶν - ἐξαγωγῶν εἶναι οτά χέρια τῶν ξένων. Περίπου
85% τοῦ ἐμπορίου ὂρίσκεται ὑπό τόν
ἐλεγχο Ἰταλῶν, Ἐόραίων καί ἄλλων.
Ἀπ’ αὐτή τή γενική περιγραφή ὃλέπει
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κανένας πώς τά μέσα παραγωγης καί τό
ἐξωτερικό’εμπόρισ δρίσκονται 010 χέρια
τῶν ξένων καπιταλιστῶν.
Η κυὸέρνηση τοῦ Χαῖλέ Σελασιέ ἐλέγ-

χει ὅλα τά λιμάνια, τίς μεταφσρές, τίς
δημόσιες γαῐες καί ὅλα τά κτίρια πού
ἀφησαν οἱ Ἰταλοί καί ἀνακήρυξε ὅλα τά
ὀρυχεῖα σάν μονοπώλιο τῆς κυ6έρνησης;
μέ λίγα λόγια ἀποτέλειωσε τόν οἰκονο-

μικό στραγγαλισμό τῆς Ἐρυθραίας.
Ἀφοῦ «μονοπώλησε» τόν ὀρυκτό πλοῦτο, ἡ ἀποικιακή κυδέρνηση ἄνοιξε τίς
πόρτες στό ξένα κεφάλαια, κυρίως στό
ἀμερικανικό. Ἡ στρατιωτική κυδέρνηση
διακήρυξε μιά «ἀντιιμπεριαλιστική πολιτική» ἐλπίζοντας νά κερδίσει 5101 τήν
ὑποστήριξη τῆς διεθνοῦς προοδευτικῆς
κοινῆς γνώμης - χωρίς 656010 νά ἐφαρμόσει-τίπατα καί γιά νά τή χρησιμοποιήσει στό νά λύσει ἐσωτερικά προὸλήματα
μέ σκληρό τρόπο...
Ἡ ἀποικιακή κυδέρνηση προώθησε
καί προωθεῖ μιά καιναύργιά ἄρχουσα
τάξη, αὐτή τῶν γραφειοκρατῶν - καπιταλιστῶν. Παρ’ ὅλα πού οἱ ἐρυθραῖοι
καπιταλιστές καί γραφεισκράτες εἰναι
φτωχοί σέ σύγκριση μέ τούς ξένους, ἀποτελοῦν μαζί μέ τίς τάξεις τῆς κομπραδόρικης μπουρζουαζίας τό κύρια στήριγμα
τῆς ἀποικιακῆς κυδέρνησης. ‘O λαός τῆς
Ἐρυθραίας δέν ὑποφέρει μόνο 0110 τήν
ἀποικιακή καπιταλιστική ἐκμετάλλευση,
ὑποφέρει ἐξ ἴσου καί ἀπό τή διαστρε6λωμένη μορφή τοῦ καπιταλισμοῦ της.
”A; 5511711601305: οἱ ξένοι καπιταλιστές,
πού ἐχουν τό μονοπώλισ τῆς διαμηχανίας
καί τοῦ ἐμπορίου, καθώς καί τά μέσα
παραγωγῆς καί συναλλαγῶν. ἐξάγουν
κάθε δολλάρισ πού κερδίζσυν στίς χῶρες
ἀπ’ ὅπου κατάγονται. Ἡ αἰθιοπική
ἀποικιακή κυδέρνηση ἐκμεταλλεύεται
τούς καρπούς τοῦ λαοῦ τῆς Ἐρυθραίας.
Οἱ ἐρυθραῖοι καπιταλιστές, οἰ κομπραδόρικες τάξεις καί οἱ γραφειοκράτες,
λόγω τῆς ἒντονης ἀνασφάλειας πού ναί)θουν. ἐξάγουι κι αἰτοί κάθε γρήγορα

κέρδος 1013; 05 55v5; τράπεζες. Τό ἀποτέλεσμα εἰναι φανερό; ἐνῶ ὅλες οἱ πλουταπαραγωγικές πηγές τῆς Ἐρυθραίας εἰναι ἀνοικτές στά χέρια τῆς ξένης καί τῆς
τοπικῆς καπιταλιστικῆς ἐκμετάλλευσης
(ξεκινώντας ἀπό τά ὀρυχεῖα τῆς Ἐρυθραίας καί τήν ἐκμετάλλευση τῆς ἁλιείας
στήν Ἐρυθρά θάλασσα), τό κεφάλαια
δέν ὀργανώνεται γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς
ἴδιας τῆς Ἐρυθραίας.

OI ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
Περιγράφοντας τήν ἱστορική καί οἰκονομική ἐξέλιξη τῆς Ἐρυθραίας, δώσαμε
σύντομα τό διάγραμμα τῶν τάξεων πού
ἐλέγχουν τά μέσα παραγωγῆς, τή γῆ, τό
ἐξωτερικό ἐμπόρια καί μσνσπωλοῦν τίς
πλουτοπαραγωγικές πηγές τῆς χώρας καί
πού τελικά συγκροτοῦν καί στηρίζουν
32

τήν αἰθιοπική ἀποικιακή κυὸέρνηση
"000); αὐτή ἡ κυόέρνηση εἰναι οτήν 01’3σία ὁ «ἀντιπρόσωπος» μιᾶς συμμαχίας
τάξεων, τῆς ὁποίας τόν κεντρικό πυρήνα
ἀποτελεῖ ὁ δασιλικός οἰκος τῶν Shoan, ἡ
αὐτοκρατορική δηλαδή οἰκογένεια. ἡ
στρατιωτική γραφεισκρατία καί οἱ καπιταλιστές.

“Η μπουρζσυαζία τής Ἐρυθραίας
(κομπραδόροι καπιταλιστές καί στρατιωτικοί γραφειοκράτες) ἔχει γίνει ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς αἰθιοπικῆς ἀρχουσας

τάξης. Καμιά ἀνάλυση δέν μπορεῖ νά εἰναι πλήρης άν δέν μελετηθεῖ ἐξαντλητικά
ὁ οἰκονομικός ρόλος τῶν ξένων πού

ἐλέγχουν μέ τίς ἐπενδύσεις τους τό 90%
1013 ἐθνικοῦ κεφαλαίου. “O πολιτικός
ρόλος τῶν ξένων εἰναι 6έ6αια ἐμμεσος,
ἀλλά καθοριστικός, ἀφσῦ συνίσταται στή
χρησιμοπσίηση τῆς οἰκονομικῆς τους δύ-

mun;eI-l «δραστηριότητα» τῆς ἐρυθραίικης
μπουρζουαζίας δέν περιορίζεται στά γεωγραφικά ὅρια τῆς χώρας ἀλλά ἐπεκτείνεται καί οτήν Αἰθιοπία. Ἑκατοντάδες
ἐρυθραῖοι μπσυρζσυάδες ἐχουν σημαντικές ἐπενδύσεις στήν Αἰθιοπία καί διατηροῦν οτενότατους δεσμούς σέ ὅλα τά
ἐπίπεδα μέ τήν αἰθιοπική «κοινωνία»
καί τήν κρατική μηχανή. Αὑτές ἀκριδῶς
οἱ διασυνδέσεις ἐχουν ἀναδείξει τήν
ἐρυθραίικη μπουρζουαζία σέ μιά τάξη
δυνατή ἀλλά ἐξαρτημένη, μέρος τῆς «μεγάλης συμμαχίας τῆς μπουρζουαζίας»
τῆς Αἰθιοπίας. "Av θέλουμε μάλιστα νά
εἴμαστε ἀκριὸολόγοι, τότε θά πρέπει νά
ποῦμε πώς δέν ὑπάρχει ἐθνική μπουρζουαζία οτήν Ἐρυθραία γιατί οτήν πραιγματικότητα ἐχει ἀπορροφηθεῖ καί ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς αἰθιοπικῆς μπουρζουαζίας. Εἰναι ἑπομένως
ἐχθρός τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας τῆς
Ἐρυθραίας.
Τελευταῐα, καί σάν ἀποτέλεσμα τῶν
οἰκονομικῶν μέτρων πού πάρθηκαν ἀπό
τό νέο καθεστώς τῆς Αἰθιοπίας, μιά
σειρά ἀπό συμπτώματα δείχνουν κάποια
«μετακίνηση» μερικῶν στρωμάτων τῆς
ἐρυθραίικης μπουρζουαζίας, πού ἀναζη-

(GUWE), καί ἤδη κλιμακώνει τίς δραοτηριότητές της συμμετέχοντας στόν
,ἐθνικό ἀγῶνα, ἀποσαφηνίζοντας ταυτόχρονα τήν «10131011110» τῆς ἐργατικῆς
τάξης σάν τῆς πρωτοπσρίας τῆς ἐπανάστασης.
‘H ἀγροτιά τῆς Ἐρυθραίας, πού ἀποτελεῖ τήν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ μας καί
τό κυρίαρχο στοιχεῖα τῆς 60011; τῆς ἐπανάστασης στίς μισσαπελευθερωμένες
περιοχές καί στούς ὤμους τῆς ὁποίας
πέφτουν μεγάλες εύθύνες σέ ὅ,τι ἀφορά
τόν ἀγώνοι μας, δέν ἐχει ἀκόμά ὀργανωθεῖ 0’ έναι κεντρικό φορέα, ἐξαιτίας διαφόρων ἀντικειμενικῶν δυσκολιῶν. Τό
«ουμδσύλιο 1013 χωριοῦ» ὑπῆρξε μιά
μορφή ὀργάνωσης τῶν ἀγρατῶν πού
ὅμως δέν προωθσῠσε τήν πολιτική συνειδητοποίηση τῶν ἀγρατῶν. ”Ετσι ἐγινε
φανερό πώς χρειάζεται μιά νέα μορφή
ὀργάνωσης πού θά ἀξιοποιεῐ μέ τόν καλύτερο καί ἀποτελεσματικότερο τρόπο

τίς προσπάθειες τῶν ἀγρατῶν καί
παράλληλα νά προωθεῖ τήν πολιτική
ἐπιμόρφωση.
Ἡ ἰδεσλογία τῶν ἐκμεταλλευτῶν εἶχε
περίπου ἐπικρατήσει μέχρι τό 1971 ἀνάμεσα στίς διάφορες καινωνικές τάξεις
τῆς Ἐρυθραίας. Μετά ὅμως τό πρῶτο
Ἐθνικό Συνέδρισ 1013 E.L.F. ήέξέλιξη
ὁδήγησε στή χειραφέτηση τῶν ἐπαναστατικῶν τάξεων ἀπ’ αὐτή τήν ἰδεσλογία.
Σήμερα οἱ ἐπαναστατικές μάζες ἀναγνω-

ρίζουν ὁλοένα καί πιό πλατιά τή σημασία 1013 Ἐθνικοῦ Δημοκρατικσῦ Προγράμματος τῆς Ἐπανάστασης, 11013 εῖναι

ριζσσπαστικά ἀντιαπὸικιακό, ἀντισιωνιστικό καί ἀντιιμπεριαλιστικό.
.
Σ.Σ..· Ὁ Ὀμάρ Ἀλίμ, πού ἔγραψε τό

ἄρθρα αὐτό,> εἶναι γραμματέας τῆς
Ἓνωσης Δημοσιογράφων τοῦ Μετώπου γιά τήν Ἀπελευθέρωση τῆς
Ἐρυθραίας. Μᾶς τό ἔστειλε ἀπό τό
Τζιμπουτί, τή νεογέννητη μικρή ὁημοκρατία στό «κέρας τῆς Ἀφρικῆς» μιά περιοχή πού ὄρίσκεται σήμερα
στίς ὁίνες μιᾶς πολεμικῆς σύγκρουσης
ἀνάμεσα στή Σομαλία καί τήν Αἰθιοπία γιά τόν ἕλεγχο τοῦ Ὁγκαντέν.

’ τσῦν ἐπαφή μέ 10 ἐθνικοαπελευθερωτικό

κίνημα. Σκοπός τους εἶναι ἡ διασφάλιση
τῶν συμφερόντων τους στό μέλλον. Αύτά
τά «στοιχεῖα» πού μετακινοῦνται μεμονωμένα, γίνονται δεκτά ἀπό τό κίνημα
πάνω στή δάση τῆς’συμφωνίας τους μέ
τό «πρόγραμμα τῆς έπανάστασης», πού
ἐκφράζει τά θεμελιακά συμφέροντα τοῦ
ἐρυθραίικου λαοῦ, 1000 60010010065000
600 καί μακροπρόθεσμα.
Τό πρῶτο Ἐθνικό Συνέδρισ πού διατύπωσε τό πολιτικό πρόγραμμα πῆρε
ἐπίσης τήν ἀπόφαση πού διασφαλίζει τό
δικαίωμα τῶν ἐργαζομένων τῆς Ἐρυθραίας νά ὁργανωθοῦν κάτω ἀπό τή σημαία τοῦ E L. F. Η ἐργατικὴ 10511 τῆς

Ἐρυθραίας, παρά τή διασπορά της σέ
γειτονικές χῶρες, πήρε τήν πρωτσόουλία
γιά τήν όργάνωση τοῦ φορέα της, τῆς Γενικῆς ”Ενωσης Ἐργατῶν τῆς Ἐρυθραίας

κυκλοφόρησε

ΔιΕοΝΗΣ .
ΠοΛιτικΗ

Τοῦ Σωτήρη Χτούρη

Δημοκρατική ὃιοικόσμηση
*ι

καί

οἰκονομικές ἀναγκαιότητες
K.

Δημοσιεύουμε σήμερα τό δεύτερα μέρος τῆς με-

λέτης τοῦ αἰκονομαλόγου Σωτήρη Χτοῦρη για τή
«δημοκρατική διακόσμηση» τῆς EOK. Στό πρῶτο,
ε’ίδαμε 11'] «μορφή» τῶν 4 θασικῶν πολιτικῶν καί olκοναμικῶν ὀργάνων τῆς Καινῆς Ἀγορᾱς; Εὐρωπαϊκό Κοιναθαύλιο, Εὐρωπαϊκή Ἐπιτραπή, Συμ-

'H ἀνάλυση τῆς E.K. ἀπό αὐτή τήν όπτική γωνία κρύθει φυσικά
πολλές ἀλλες διαστάσεις τοῦ προθλήμοτος ἀλλά ξεκοθορίζει κατά
κάποισ τρόπο ποιά εἶναι ἡ κινητήρια δύναμη στῆν E.K. καθώς καί
τά ὅρια μέσα στά δπαῖο κινεῖται. Γιοτί ἐνῶ οἰ πολυεθνικές ἐταιρίες
ἀποιταῦν έγγυήσεις γιά μιά μεγάλη ἀγορά, μποίνουν τουτόχρονο
ἐμπόδια στῆ δημιουργία ύπερεθνικῶν θεσμῶν πού θά εἶχον δυνοτὸτητες ἐλέγχου ἀπέναντί τους. 'H δημιουργία τέτοιων θεσμῶν
μπορεῖ νά εἶναι μόνα ἀποτέλεσμα τῆς ἀνάπτυξης τῆς εὐρωποϊκῆς

θοῦλιο ’Υπαυργῶν καί Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο.

’Β ’ MEPOZ

ἐνοπαίησης Kai 6x1 φυσικά τῆς ἐπιστροφῆς σέ έθνικά προστατευτικά μοντέλα. Τά μοντέλα αὐτά δέν προσφέρουν οτήν πραγματικότητο καμιά οἰκονομική προστασία ἀπέναντι στό πολυεθνικό κεφάλαια, πού ἐχει ήδη κερδίσει στό 6οσικό του οἵτημο, δηλ. νά
σπάσει τίς ἐθνικές ἀγορές. Ἐδῶ θά μποροῦσε κονείς νά παραλληλίσει τῆ σημερινή ἐξέλιξη μέ τήν ἀντίστοιχη κατάστοση πού εἶχε
δημιουργηθεῖ στή διάρκεια τοῦ περάσματος ἀπό τή φεουδορχίο
στόν καπιταλισμό, δηλ. ἐνῶ ἡ ἀστική τάξη στῆν ἀρχή τῆς ἀστικῆς

'H παραπάνω περιγραφή εἶναι ἀρκετά συνοπτική καί γι’ αὐτό εἶναι δύσκολα νά ἀποδώσει τήν ἐξαιρετικά πολύπλοκη καί γραφειοκρατική λειτουργία τῆς E.K. F10 νά ἑρμηνεύσει ὅμως κονείς αὐτή

ἐπονάστοσης εἶχε συνδέσει τά οἰκονομικό της αἰτήματα μέ τήν
τουτόχρονη ἀπαίτηση τοῦ λαοῦ γιά καινωνική δικαιοσύνη καί
ἐλευθερία, μετά ἀπό τήν ἐγκοθίδρυσή της στῆν ἐξουσία στράφηκε
ἐξυπνα ἐνάντιο στό δημοκρατικά ριζοστιοστισμό τῆς έργοτικῆς τά-

τήν ἐξέλιξη κοί ἀκόμο γιά νά μπορεῖ νά πραθλέψει τίς μελλοντικές
ἐξελίξεις τῆς E.K.. πρέπει νά ξεκαθορίσει τίς διάφορες πολιτικές

τάσεις κοί τά οἰκονομικά συμφέροντα πού συντέλεσον στή δημιουργια της.
Τά κράτη πού μπῆκαν στή διαδικασία τῆς εὐρωποϊκῆς ἐναποίησης γεννήθηκαν ἰστορικά στό πέρασμσ ἀπό τή φεουδορχίο στόν
καπιταλισμό. Κοτευθυντήριο Kai κινητήρια δύναμη αὐτῆς τῆς ἐξέλιξης ήτον οἰ ἐθνικές ἀστικές τάξεις, πού θρῆκον στήν ἀστική

δημοκρατία τό καλύτερσ σύστημα γιά νά ἐπιθάλλουν τά πολιτικά
καί οἰκονομικό τους συμφέροντα.
Τό έθνικό κράτος θασιζότον μέχρι Kai τό B' παγκόσμιο πόλεμο
σέ μιά ἐθνική ἀγορά καθώς κοί στῆν ’ἀμεση ἐκμετάλλευση περιφερειοκῶν κοί ἀπαικιοκροτούμενων περισχὼν, πού ῆτον ἀμεσα 65μένες μοζί του. Μετά ἀπό τό B' παγκόσμιο πόλεμο 1'1 συγκέντρωση
τοῦ κεφαλαίου γεννάει τίς τεράστιες πολυεθνικές ἐταιρίες, πού
δέν προσονοτολίζοντοι πιά στίς ἐθνικές ἀγορές ἀλλά στῆ διεθνή
τους κυριορχίο. ἸΞνῶ λοιπόν μέχρι τήν περίοδο τοῦ μεσοπολέμου
ἡ καινωνική κατανομή τῆς ἐργασίας γίνεται στά πλαίσια τοῦ ἐθνι-

,

Ἐκτός φυσικά ἀπό τό πολυεθνικό κεφάλαια ύπάρχουν κοί ἀλλες
ὁμάδες πού συνεργοῦν, ἀλλες λιγότερο κοί ἀλλες περισσότερα,
ἐνάντιο σέ μιά προγματική ἐνοπαίηση τῆς Εὐρώπης.
'H πολιτική ἐξουσία τῶν ἐθνικῶν κρατῶν ἀντιμετωπίζει πρόθλημα ύπορξης ἀν τελικά oi ἐθνικοί πολιτικαί θεσμοί ἀντικατασταθοῦν ἀπό ἀνάλογους εὐρωποῖκούς. Αὐτός εἶναι καί ένος ἀπό τούς
λόγους πού τό Συμθούλιο τῶν “Υπουργῶν παραμένει τό κέντρα

θάρους τῆς E.K.. γιοτί ἀπό τῆ μιά μεριά θαηθάει στούς διακονονισμούς ἀνάμεσα στίς ἐθνικές κυ6ερνήσεις, ἀπό τήν άλλη μεριά
άφήνει ἀπείραχτες τίς δικοιοδσσίες τῆς κάθε κυ6ερνησης.
Oi γροφειοκράτες ἐπίσης πού ἀπαρτίζουν τούς κρατικούς μηχανισμούς θλέπουν νά χάνουν σέ διοικητική Kai πολιτική ἰσχύ, ἐφόσον μιά ύπερεθνική γροφειοκροτίο θά ἀνολάθει τά κοθήκοντά

κοῦ κράτους, μετά τό B' nayK00010 πόλεμο κυριορχεῖ ή ύπερεθνική καινωνική κατανομή τῆς ἐργασίας. Ἠ καινωνική κατανομή
τῆς ἐργασίας καί οἰ ἀντολλοκτικές σχέσεις ἀνάμεσα στούς κοπιτολιστές ῆταν οἰ προῦπαθέσεις τῆς δημιουργίας τοῦ ’ἐθνικοῦ κράτους. '0 65000; 01310; θά ἐπαιζε τό ρόλο τοῦ ἐγγυητῆ αὐτῶν τῶν

τους.

σχέσεων, ἐνῶ τουτόχρονο θά κοταπίεζε τό προλεταριάτο κροτών-

“Ἐτσι κυριαρχοῦν ἀνογκαστικά 0'1 0006160000i 0v00500 στά διάφορα συμφέροντα πού έκφράζαντοι θασικά ἀπό τίς πολυεθνικές

τας το στῆ σκλοθιά τῆς μισθωτῆς ἐργασίας. Τό πέρασμσ ἀπό τήν
ἐθνική κατανομή στήν ύπερεθνική ῆ, ἀλλιῶς εἰπωμένο, ἀπό τήν

Τό πέρασμσ ἀπό τούς ἐθνικούς στούς ύπερεθνικούς θεσμούς

ἀναπτύσσει ἐτσι τίς ἀντιθέσεις μέσα στίς ’ίδιες τίς δομές τῆς ἐξουσίας. 0'1 διαδικασίες ὅμως αὐτοῦ τοῦ περάσματος δέν εἶναι ἀποτέλεσμα μιάς θοθιάς κρίσης οὔτε μιάς έπανοστοτικῆς κατάστοσης.

ἐταιρίες, τούς τεχνοκράτες, τούς ἐθνικούς πολιτικούς, τούς εὐ-

ἐθνική οτήν ύπερεθνική ἀγορά, δημιούργηοε τουτόχρονο καί τήν

ρωκράτες καί τεχνοκράτες, τίς διάφορες γραφειοκροτίές, τήν ἐρ-

ἀνάγκη γιά ’ένο θεσμό πού θά παίζει τό ρόλο τοῦ ἐθνικοῦ κράτους,
'H ἀναγκοιότητο αὐτή ήτον ἰδιαίτερα ἐντονη στῆ Δ. Εὐρώπη,
ὅπου ἡ ῦπαρξη πολλῶν μικρῶν ἐθνικῶν κροτῶν ήτον ἐμπόδια στίς

γατική τάξη καί τῆ μερίδο τοῦ κεφαλαίου πού φοθάτοι τό διεθνή
ἀνταγωνισμό.
'H ἐργοτική τάξη εἶναι μάλλον 1'1 πιό ἀσήμοντη παρουσία σ’ αὐτό
τό πλαίσια. Μέχρι τώρο δέν έχει ἐξοσκήσει καμιά μεγάλη πολιτική

προσπάθειες τῶν πολυεθνικῶν ἐτοιριῶν νά δημιουργήσουν μιά

κοί οἰκονομική πίεση γιά τήν κοταχύρωση τῶν συμφερόντων της

μεγάλη καί ἀναιχτή ἀγορά. 'H E.K.A.X. Kai ή συνθήκη τῆς E.O.K.
εἶναι σέ πρώτη ἀποψη οἰ προσπάθειες γιά τή θεσμοποίηση αὐτῆς

ρωπαϊκής “Αγορᾱς καί θασικά ἔχουν μόνα δικοιοδσσίες που κι-

καί παραμένει σχεδόν τελείως ἀνσργάνωτη σέ εὐρωποῖκό ἐπίπεδα.
Ἐνῶ οἰ πολυεθνικές ἐταιρίες ’έχουν ήδη κοτοχυρωθεῖ θεσμικά
στόν εὐρωπαῖκό χῶρο, τά ἐργατικά συνδικάτα ἀναμοσοῦν ἀκόμο
ἐθνικιστικές ἀσυνορτησίες καί γίνονται ὐπέρμοχοι τοῦ ἐθνικοῦ
τους κεφάλοιου πού πιστεύουν ὅτι θά τούς σώσει ἀπό τήν ἀνεργιο.
Μιά μερίδα θεωρητικῶν τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐνοπαίησης ἀνέπτυξον
’ένα λειτουργικό μοντέλα (φονξιονολιστικό) πού θά ἐξηγοῦσε τή
διαδικασία τῆς ἐνσωμάτωσης τῶν ἐθνικῶν κροτῶν σέ Eva ύπερ-

νοῦνται 0' αῦτό τό πλαίσια.

εθνικό πλαίσια. Τό μοντέλα αὐτό δίνει Βάρος στῆ δημιουργία θε-

ἀλλά σέ ύπερεθνικό ἐπίπεδα.

τῆς ἀγοράς. Τό κείμενο τῆς συνθήκης τῆς E.O.K. ἀσχολεῖται 6ο-

σικά μέ τό μέ ποιούς τρόπους θά ἐξοσφαλιστεῖ τελικά ή έλεύθερη
διοκίνηση τῶν θιομηχανικῶν προϊόντων Kai 05 1013; 6500013; πού
θά ἐγγυοῦντοι τήν ἐφαρμογή τῶν κανόνων αὐτῶν σέ ὅλα τό πλά1o; τῆς E.K. 'H Εῦρωπαϊκή Ἐπιτροπή καί τό Συμθουλιο τῶν
“Υπουργῶν εἶναι λοιπόν σε’ πρώτη φαση ἐγγυητικά ὄργανα τῆς EL'I-

σμῶν πού λειτουργοῦν μόνα σέ σχέση μέ όρισμένο πολιτικά, οἰκονομικά καί κοινωνικά θέματα. Οἰ θεσμοί αὐταί έχουν τά ἐξῆς πλεονεκτήματος δέν ἀποιτοῡν μιό ἀμεση ἀνοδιάρθρωση τῶν τοπικῶν
καί ἐθνικῶν θεσμῶν, ol ἀποφάσεις τους δέν δημιουργοῦν μεγάλες

κυκλοφόρπσε

πολιτικές ἀντιθέσεις, μιά καί ἀφοροῦν μόνα ένο μικρό τμῆμα τοῦ

πληθυσμσῦ τοῦ κάθε ἐθνικοῦ κράτους, καί δίνουν ἀμεσες, ἀν κοί
περιορισμένες, λύσεις στά διάφορα εὐρωποϊκά προθλήμοτο.
Στό πλαίσια τοῦ μοντέλου αὐτοῦ δημιουργήθηκον ή E.K.A.X.. ἠ
συνθήκη τῆς Ε.Ο.Κ., ἡ Εὐροτόμ, τό Εὐρωποῖκό Κοινωνικό Ταμεῖο,
τό Εύρωιτοῖκό Τομεῑο Γεωργικαῦ Πρασονοτολισμοῦ FEOGA. τό
Εὐρωποϊκό Τομεῑο Περιφερειοκῆς “Ανάπτυξης, κλπ. ‘H ἀπαδαχή
τοῦ μοντέλου αὐτοῦ ἡτον ἀποτέλεσμα τοῦ συμθιθοσμοῦ ἀνάμεσα
στίς διάφορές ὁμάδες συμφερόντων πού πίεζον -γιά μιά εὐρωπαϊκή
έξθιξη καί ἀνοφέρθηκον ποροπάνω.
"Eva θασικό στοιχεῖα τοῦ μοντέλου ἦτον τό Spill Over Effect.
δηλ. ἡ μετολλογή τῶν ἀρχικῶν θεσμῶν σέ κσινούργιες κοί ποιοτικά
ἀνώτερες μορφές όλακλήρωσης. Μ’ αὐτό τόν τρόπο πίστευον οἰ
φσνξιονολιστές ὅτι θά ὐπεριτηδαῦσαν τίς δυσκολίες μιάς ἀρχικῆς
κοί όλοκληρωτικῆς ἀλλαγῆς τοῦ εὐρωποῖκαῦ πολιτικοῦ χώρου,
πού, ὅπως εἶναι φυσικό, θά σκόνταφτε σέ χιλιάδες ἀντιθέσεις
συμφερόντων καθώς καί σέ ἐθνικές στενακεφολιές. Μέ τό Spill
Over Effect οἰ περιορισμένες ἀρχικές δαμές, μέ τήν πάροδο τοῦ
χρόνου κοί μέ τήν κολύτερη λειτουργικότητο πού θά ἀποκταῦσον,
ea έπιδροῦσαν σάν κοτολύτης πάνω στίς διάφαρες ἀντιθέσεις κοί
έτσι θά άρχιῑε ῆ ἀλυσιδωτή ἀντίδραση τῆς εὐρωπαῖκῆς ένοποίη-

ΤΑΚΗ ΑΔΑΜΟΥ

τό λαϊκό τραγούδι
τῆς άντίστασής

Δέν μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ κονείς ὅτι τό μ’σντέλο αὐτό είνοι ἴσως τό
πιὸ ρεαλιστικό, σέ ἀντίθεση π.χ. μέ τά μοντέλα τῆς όμοσπσνδίος
κοί τῆς συναμασπονδίος, πού, ἐνῶ θεωρητικά πρόσφερον πολύ
πιό πλατιές λύσεις, στήν πραγματικότητο δέν εἰχον καμιά πιθανότητα ἐπιτυχίος. Ἀλλά παρόλη τή ρεαλιστική του τοποθέτηση έχει
ὁδηγήσει καί αὐτό σέ ’ένο εὐρωπαϊκό ἀδιέξοδο. ”Ενῶ ἡ πρώτη του
φάση, δηλ. ἡ δημιουργία τῶν ἀρχικῶν θεσμῶν, μπῆκε σέ ἐφορμαγή, δέν έῖχομε παρά μόνα σέ πολύ περιορισμένες μορφές τήν έμφάνιση τοῦ Spill Over. 'H πρώτη φάση πέτυχε γιατί ἀφαροῡσε τό
οἰκονομικό πεδία, γιά τό όποῖο ἐνδιοφέρονταν θοσικά οἰ πολυεθνικές ἐταιρίες. Οἰ ἐταιρίες αύτές, παρόλο τόν ἀντογωνισμό τους,
δέν εἶχαν θασικές ἀντιθέσεις στό θέμα τῆς οἰκονομικῆς όμοιογενοποίησης τῆς Εὐρώπης.
'H δεύτερη φάση, πού θά χορακτηριζότον ἀπό τό Spill Over,
μπλοκορίστηκε ἀπό τήν πολιτική ήγεσίσ τῶν κροτῶν τῆς E.K. Τόν
κύρια ρόλο σΙ αὐτή τήν όι-ιισθοχώρηση έποιξε ἡ πολιτική τοῦ ΝτέΓκῶλ, πού ἀπαδυνάμωσε κυριαλεκτικά τήν Εὐρωπαϊκή “Επιτροπή
ἀπό τήν κύρια δικαιοδοσίο πού θά μποροῦσε νά ἔχει, δηλ. νά χοράζει τήν πολιτική γραμμή τῆς E.K. Μιά τέτοια δυνατότητα θά
ἢτον θετική γιά τίς διαδικασίες τῆς ένοποίησης, μιά κοί ἡ Εὐρωιτοϊκή “Επιτροπή, παρόλες τίς ἀδυναμίες της, έχει πιό έντανα εὐρωποῖκό ἀπ’ ὅ,τι έθνικό χαρακτῆρα.
Ἠ E.K. μετά ἀπό οὐτές τίς ἐξελίξεις, παραπαίει σήμερα σέ ένο
ἐπικίνδυνα κενό. Τό κενό αὐτό σχηματίζεται ἀπό τήν ἀδυναμία τῶν
ἐθνικῶν κυθερνήσεων νά δώσουν καινές λύσεις στό πραθλήμοτα
τῆς Εὐρώπης καί ἀπό τήν έλλειψη κοινοτικῶν θεσμῶν πού θά μποροῦσαν νά έπέμθαυν αὐτόνομα α’ αὐτό τό ἐπίπεδα.

Κατολήγοντας μποραῦμε ν’ ἀνοφερθσῦμε συνοπτικά στίς κύριες
ἀντιθέσεις πού χαροκτηρίζσυν σήμερα τήν E.K.
O 'H ἀντίθεση ἀνάμεσα στῆν πολυεθνική ἀνάπτυξη τῶν ἐταιριῶν
κιὲιῖίτ τόν ἐθνικό προσανοτολισμό τῶν κυ6ερνήσεων καί τῶν συνδικ ων.
O 'H ἀντίθεση ἀνάμεσα στό ἀνεπτυγμένο πλέγμα τῶν εὐρωιταῖκῶν οἰκονομιῶν κοί στίς έθνῐκές λύσεις πού δίνοντσι στήν οἰκονομική καί νομισμοτική πολιτική.
Ο 'H ἀντίθεση ἀνάμεσα στά δλο κοί μεγαλύτερα κοινωνικὰ προθλήμοτο πού δημιουργοῦντοι στίς εὐρωποϊκές χῶρες καί οτήν
ἀδυναμία νά δοθοῦν οἰ ἀνάλογες δικοιοδσσίες σέ θεσμοὺς τῆς
O 'H ἀντίθεση ἀνάμεσα στήν ἐλάττωση τῶν δικοιοδσσιῶν τῶν
ἐθνικῶν κοινοθουλίων γιά χάρη τῶν εὐρωποϊκῶν θεσμῶν κοί οτήν
έλάχιστη ἀνάπτυξη τοῦ δημοκρατικοῦ ἐλέγχου στό ἐπίπεδα τῆς
0 'H ἀντίθεση ἀνάμεσα στίς σχετικά δημοκρατικές παραδόσεις
καί δαμές τῶν εὐρωπαῖκῶν κρατῶν καί στῆν ἐλλειψη δημοκρατικότητος τῶν εὐρωποίκῶν θεσμῶν.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΟΤΗ
«Τό λαῖκό τραγούδι τῆς ἀντίστασης» εἶναι ἕνα μο-

ναδικό στό εἶδος του 6ι6λίο τοῦ Τάκη Ἀδάμου. Πρόκειται γιά μιά πολύπλευρη μελέτη τῆς λαϊκῆς ποιητικῆς δημιουργίας γενικά, καί εἰδικότερα τῶν τραγουδιῶν πού τραγούδησε ὁ λαός μας στά χρόνια τῆς χιτλεροφασιστικῆς κατοχῆς καί τῆς ἐθνικῆς ἀντίστασης,
εΗ μελέτη συνοδεύεται ἀπό μιά πλούσια, τή σπουδαιότερη ὡς τώρα συλλογή τῶν τραγουδιῶν αὐτῶν.
“Ὀπως σ’ ὅλες τίς μεγάλες στιγμές τῆς ἐθνικῆς μας
ἱστορίας, έτσι καί στά χρόνια τῆς ἀντίστασης, ὁ ἑλληνικός λαός δημιούργηοε πλῆθος τραγούδια γιά νά
ὑμνήσει τούς ἀγῶνες, τούς ἡρωισμούς καί τίς θυσίες
του καί νά διαπλάσει τούς πόθους καί τίς ἐλπίδες του.
Τά τραγούδια αὑτά, γνήσια λαϊκά δημιουργήματα,
εἶναι πολύτιμα. Ἐκφράζσυν τή λαῖκή ψυχή σέ μιά
ἀπό τίς πιό δραματικές καί τίς πιό φωτεινές ὧρες τῆς
ἱστορίας μσς, ἀποτελοῦν ἀξιόλογες ἱστορικές μαρτυρίες μιᾶς ἀσύγκριτης ἐποχῆς, καί Θαυμάσιο μέσο πατριωτικσῦ καί ἀγωνιστικοῦ φρονιματισμοῦ.
Ὁ ἀξέχαστος Μάρκος Αύγέρης, σέ γράμμα του
πρός τό συγγραφέα ἐγραφε ἀνάμεσα α’ ἄλλας «...
Μέσα α’ αὐτά τά άπλά καί ἁπλοϊκά τραγούδια τοῦ
λαοῦ καί τῶν δεκάδων χιλιάδων ἀγωνιστῶν μας, δίνεται ἀκόμα μιά φορά μιά ἀπό τίς πιό ἐνδοξες εἰκόνες
τῆς πατρίδας μας καί τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας...»

ςΗ
ἐνταξη
οτήν EOK
και
ἡ 5Αριστερά
F Τοῦ Δημήτρη Κυριαζῆ
Δέν θά ἀσχοληθῶ μέ τή «στενά» οἰκονομική πλευρά τῆς ἔνταξης. Μέ τά «ὑπέρ καί τά κατά»,

Ἐξάλλου, ὅσα σχετικά γραφτήκανε ἀπό τό 1960 καί ὁῶθε ἀπό
εἰὸικούς ἐπιστήμονες, ὁέ φαίνεται
νά συμόαὸίσανε μέ τήν πραγματικότητα.· Ἡ ἑλληνική οἰκονομία
οὔτε θαυματαύργησε, οὔτε καταστράφηκε. Τράὸηξε τό ὁρόμα πού
πρασὸιαρίζαυν
γενικότεραι πέρα ἀπό σχήματα θέλω νά πῶ οἰκονομικαί νόμοι τῆς κεφαλαιακρατικῆςι ἀνάπτυξης.

’/
συμδολή τους στήν πορεία πρός τό σοσιαλισμό. Τό τάδε ἤ τό δείνα γεγονός, 6oηθάει, ἐπιταχύνει ἤ ἀντισκόφτει, ἐπι6ραδύνει τήν πορεία πρός τό σοσιαλισμό; Νά τό μόνιμα, κυρίαρχο, ἀξιολογικό κριτήρια.
O “Επομένως, τά ὅσα γράφω ἀπευθύνονται σέ ὅσους ὃλέπουν τό καινωνικό
προτσές ἀπό αὐτή τήν ὀπτική γωνία.
O Μετά τόν προσδιορισμό τῆς «ταυτότητας», φτάνουμε στό κύρια μέρσς; ‘H
ἐνταξη τῆς χώρας μας στήν Ε.Ο.Κ., 6oηθάει, ἐπιταχύνει τήν πορεία μας πρός
τό σοσιαλισμό; ”Η, ἀντίστροφα, τήν
ἀντισκόφτει, τήν ἐπιδραδύνει, ὅσηθάει
στή στερέωση καί μακροημέρευση τοῦ
ἀστικοῦ καθεστῶτος;

τῶν. Καί πώς τά παντός εἴδους καταστήματα στήν Ἀθήνα, εἶναι περισσότερα
ἀπό τά ἀντίστοιχα τοῦ Παρισιοῦ). “Ητέτοια οἰκονομική καί καινωνική ἀναδιάρθρωση, διευκολύνει ἤ ἐμποδίζει τήν πορεία πρός τό σοσιαλισμό; Δηλ., ἡ ὕπαρξη
πολυάριθμης ἐργατικῆς τάξης ἤ ἡ
ὕπαρξη πολυάριθμων. μικροαστῶν καί
δασμοὸίωτων ἐπιχειρήσεων εἶναι ὁ εὐνοῖκός παράγοντας;

2. Μέ τήν ἐνταξη, ἡ εἴσοδος ξένου κεφαλαίου (πολυεθνικοῦ ἤ ὅχι — ἀδιάφορα) γίνεται ἐντελῶς ἐλεύθερα, θά ἐπιταχυνθεῖ καί (μέ «τσοντάρισμα», ἴσως, τοῦ
ντόπιου) θά «πιάσει» τούς 6ασικσύς κερδοφόρους μοχλούς τῆς οἰκονομίας
μας. Ma καί πέρα ἀπό αὐτούς - ἡ ἑλληΘΕΑΩ νά πρασεγγίσω τό πρόὸλημα
νική ἀγορά δέν ἐχει μεγάλη ἀπορροφητιἀπό μιά διαφορετική σκοπιά. Πρῶτα
O Θέτω τό πρόὸλημα.
κότητα - μπορεῖ νά δημιουργηθοῦν ἐπιὅμως πρέπει νά ξεκαθαρίσω ὅτι ξεκινάω,
χειρήσεις μέ ἐξαγωγικούς στόχους. (Μ.
G
Σίγουρα
ἡ
ἀπάντηση
εἶναι
δυσκοὅτι 6λέπω τό «καινωνικό γίγνεσθαι»
Ἀνατολή καί Ἀφρική, 6ασικά). Δηλ.,
λότατη, γιατί οἰ παράγοντες πού καθαρίμέσα ἀπό τήν κοσμοθεωρία τῆς ἀριστεθά μεγαλώσουν τά συμφέροντα τοῦ ξέζουν τήν καινωνική πορεία εἰναι περίρᾶς... Καί συγκεκριμένα τῆς μαρξιστικῆς
πλοκοι, ἀντιφατικοί, ἀπροσδιόριστσι καί
νου κεφαλαίου στή χώρα μας. “Ὀπως,
ἀριστερᾶς. (”Οχι ὅμως κάποιου συγκεπαράλληλα, καί τό ντόπιο κεφάλαια μέ
ἀπρόσμενοι πολλές φαρές. Περισσότερσ
κριμένου κομματικοῦ φορέα). Δέν πιτή συμμετοχή του σέ καινές ἐπιχειρήσεις
οτήν περίπτωσή μας, πού τό καινωνικό
στεύω, συνεπαύμενα, καί σέ ὅποια οἰκομέ τό ξένο - καί ἐξω ἀπό τή χώρα μας πεδία ἐκτείνεται στό μεγαλύτερα τμῆμα
νομική ἀνάπτυξη πού ἀποδαίνει ὁπωσ«διεθνοποιεῖται», δένεται μέ εὐρύτερα
τῆς Εὐρώπης. Ἀλλά ἡ δυσκολία δέν
δήποτε σέ ὅφελσς ὅλου τοῦ έθνους κ.λπ.
συνεπάγεται παραίτηση ἀπό τή διερεύσυμφέροντα, ἀποχτάει νέα ἐρείσματα. Σέ
- δύσκολη σύμπτωση οτήν πραγματικό- r νηση τοῦ προὸλήματος. Kati τέτοια εἰναι
μιά τέτοια πραγματικότητα, ἂν τή διατητα τοῦ καπιταλισμοῦ. Γνωστά αύτά.
ξένα πρός τή θεωρία καί πράξη τοῦ προ· , κυὸέρνηση τῆς χώρας ἀναλάὸουν οἱ δυἈλλά μέ τήν εὐκαιρία ἀς ἐπαναλάὸω
οδευτικοῦ κινήματος, εἶναι φαταλισμός,
νάμεις πού στοχεύουν στό σοσιαλισμό,
καί αὐτό πού ἐγραψε τό «ANTI», τεῦχος
ὅμοια ξένας καί ἀπαράὸεχτος.
θά μπαρέσουν νά ἐφαρμόσουν (οτήν
710: Στή N. Ἀφρική, ένας λευκός μεταλπράξη) τό πρόγραμμά τους, ἤ έστω νά
O Προχωρῶ σέ μιά, κατ’ ἀρχήν, πρασλωρύχος κερδίζει 24.800 δρχ. τό μήνα,
ἐθνικοπσιήσουν ὅποιον κλάδο τῆς οἰκοένας μαῦρος, 2960...
εγγιση.
νομίας; ”H κάτι τέτοια εἶναι ἀδύνατα,
1. Kai οἱ ὑπέρ καί οἱ κατά τῆς ἐντα-’
Ο Ἀνάπτυξη, vai! Ἀλλά πρός ὅφελσς
καί τό μόνα πού τούς ἀπομένει εἰναι νά
ξης συμφωνοῦν στό ὅτι ἡ ἐνταξη θά ἐπιτίνος;
συνταιριάζουν τά δήματά τους μέ αὐτά
Ο Συμδαίνει ἀκόμα, ἡ οἰκονομική
ταχύνει τή διαδικασία καταστροφῆς καί τῶν ἄλλων χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ.;
ἐξαφάνισης τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήἀνάπτυξη μιᾶς χώρας νά ἀποόαίνει καί
3. ‘O συσχετισμός τῶν δυνάμεων στή
σεων, ὅπως καί τῶν ὁριακῶν. Καί τή δηκαταστροφική γι’ αύτή τή δῆθεν ἀναχώρα μας ἡ ὁ συσχετισμός τῶν δυνάμεων
πτυσσόμενη χώρα. Π.χ.; Μιά ξένη ἐταιμιουργία νέων, μεγάλων ἐπιχειρήσεων μέ
στίς χῶρες τῆς Ε.Ο.Κ. εἶναι εὐνοϊκότεδιεθνή συναγωνιστικότητα κ.λπ. Δηλ.,
ρία ἐξορύσσει μετάλλευμα καί τό ἐξάγει
ρος γιά τήν πορεία πρός τό σοσιαλισμό;
θά ἐχουμε συγκέντρωση τῆς παραγωγῆς,
ἀκατέργαστο, σάν πρώτη ὕλη κ.λπ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ; Μέσα ἀπό
Ο Δέν ea ’ταν ἐπωφελέστερσ, αὐτό τό
αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῆς ἐργατοϋπαλλητήν Ε.Ο.Κ., μαζί μέ τίς άλλες χῶρες μετάλλευμα νά ἐμενε θαμμένσ, μέχρι πού
λικής τάξης, ἐλάττωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν
μέλη, ἤ μόνοι μας ἐξασφαλίζουμε πιό
ἐργσδοτῶν - μικροαστῶν. (”Ag ἀναφέἡ ἰδιοκτήτρια χώρα θά μποροῦσε νά τό
κατάλληλες, πιό σίγουρες προϋποθέρσυμε πώς οἱ ἀπογραφές τῆς Ε.Σ.Υ.Ε,
ἐκμεταλλευτεῖ γιά τόν έαυτό της;
μᾶς ἀποκαλύπτουν πῶς στή χώρα μας ό
σεις γιά τή συντομότερη νίκη τοῦ σοO Ξεκινάω, ἀκόμα, ἀπό τήν ἀντίληψη,
σιαλισμσῦ;
ἀριθμός τῶν ἐργατοῦπαλλήλων εἶναι
ὅτι κάθε ἀριστερός ἀξιολογεῖ τά καθέπερίπου ἴσος μέ τόν ἀριθμό τῶν ἐργοδοΟ Ἰδού τό ἐρώτημαί
I
καστα τοῦ κοινωνικοῦ γίγνεσθαι ἀπό τή
35

«ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

επισημαινουὲέ]

Τό πρῶτο δῆμοι γιά ἕνα διάλογο

Οἱ ἐξετάσεις μιᾶς πολιτικῆς
Δέν χρειάζονται πιά οἱ ἐτήσιες εἰσαγωγικές ἐξετάσεις γιά νά
ταράξουν τά νερά. Κάθε μέρα. ὅλο τό χρόνσ, σειρά ἀπό προδλήματα καταδείχνουν πώς ἡ Παιδεία pa; εἰναι ἀναχρονιστική. ἀντιλαῖκή καί ἀποτυχημένη.
Κάθε πρόταση γιά δελτίωσή της, πού ἐγινε ἀκόμα καί μέσα

Βαθύτατα

ἐμποτισμένος

ἀπς)

τήν πίστη τοῦ Ροζέ Γκαρωντύ 0ῒο
διάλογο ἀνάμεσα σέ διανοηῖἑς

ὲποικοδομητικό χαρακτήρα μπο-

πού, χωρίς νά ἀνήκαυν σέ κθῑνὲς

ρεῖ νά ἔχει. Καί οἱ ἐνὸοιασμοί
δασικά

αὐτοί

πάνυ.) στή σύνθεση τοῦ συνεδρίου
καί στόν τρόπο διι-ξαγιιιγῆς τῶν
συζητήσεων.
Δέν ήτανε μόνο ή ίῑμφυτη σεμνότητα τοῦ ποιητή Μανώλη
Ἀναγνωστάκη πού τόν ἔκανε νά
ἀναρωτηθεῖ; «... Ti πράγματι
πάμε νά κάνουμε καί ποιοί εἴμαστε ἐμεῖς πού τό ἐπιχειροῦμα...»

νιστικούς στόχους,κι ἀκόμα ἒχῡντας ἀπόλυτη συναίσθηση τοῦ κα-

ερώνονται κάθε τόσο, γιά νά ἐλέγχουν τά στεγανά καί νά ἀποτρέπουν κάθε μεταδολή πού θά διακινδύνευε τήν «ἰσσρροπία»
τοῦ οἰκοδομήματος τῆς Παιδείας. ”Ολα αὐτά δείχνουν φυσικά
τά ἀδιέξοδα ἐνός πολιτικοῦ συστήματος καί μιᾶς «ἐκπαιδευτικῆς» πολιτικῆς.
V
"O σφαγιασμός τῶν ὑπο-ψηφίων καί ὁ ἀποκλεισμός ἀπό τή
μορφωση χιλιάδων νέων, ὁλοκληρώθηκε τίς μέρες αύτές μέ τήν
τήρηση ὅλων τῶν κανόνων τοῦ παιχνιδιοῦ.
Σχολιασμοί αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἐχουν πιά καταντήσει μονότοναι. Δέν φτάνει ὅμως νά ἐκτίθεται ὁ ἀρνητικός χαρακτῆρας τῆς
νεοδήμοκρατικῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς, Θά πρέπει ’σύγχρονα νά ξεκινήσει μιά συνσλική πρασπάθεια καί μιά ἀγωνιοτική διαδικασία, ἀπό τούς νέους καί ἀπό τίς προοδευτικές
πολιτικές δυνάμεις.
-

θολικοῦ αἰτήματσς καί ταῦ ὁραματισμοῦ ἐνός νέου τύπου κοίνωνίας, δ Μίκης Θεοδωράκης ODY-

κάλεσε στό Καλυμπάρι Κισῡάμου, 25 χιλιόμετρα ἔξω ἀπό τά
Χανιά τῆς Κρήτης, τό πρῶτο ἀπὸ
μιά σειρά «Συμποσίων», πού θά

ὁλοκληρωθσῦν τό καλοκαίρι ’[Οῡ
1978.

«Ἡ φιλοδοξία pa; έδῶ», ὅπως

εἰπε ὁ ἴδιος δ συνθέτης, «οά πρέπει νά εἰναι νά ὃάλσυμε ’ένα ἷὈϊίι)

θεμέλια λίθο γιά τό ξεκίνημα ἑνός
κινήματος σκέψης καί τέχνης
πού, σέ στενή σύνδεση μέ τήν
π ρ ά ξ η, δηλαδή τούς καθημερινούς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ, νά ἀντιτάξσυμε σιγά-σιγά μέ σκέψη. μέ
ἐργο καί μέ δράση τό δικό pa;
σοσιαλιστικό ὅραμα...»
Τό ἂν τελικά αὐτό τό «Συμπόσιο» στάθηκε πράγματι-,ια Eva;

θεμέλιος λίθος, ’ένα ἀληθινό ξεκίνημα, ea τό κρίνει, ἀν ὅχι ὁ καιρός, ἡ συνέχιση αὐτῆς τῆς προσπάθειας; ἡ ἐκδοση ένός τόμου ἤ
ένός περιοδικοῦ, ὅπως ἀλλωστε
εἰπώθηκε, μέ ὅλα τά κείμενα τῶν
ὁμιλητῶν, συναδευμένα μέ τόν
κάθε δυνατό σχολιασμό, ἡ ἐπανάληψη τοῦ «Συμποσίου» καί
πολὺ περισσότερα ἡ διάδοση τῆς
ἀναγκαιότητας τοῦ διαλόγου. Γι’
αὐτό, ἀνεξάρτητα ἀπο ἐ’-να τελικό
ἀποτέλεσμα, θά πρέπει νά δεῖ
κονείς αύτή τήν ἐκδήλωση σάν
μιάν ἀρχή καί σάν μιά πρόθεση
καί σάν τέτοια νά τήν καλοδεχτεῖ
καί νά τή χειροκρατήσει.

-

ουγκεντρῶνονται

ἰδεσλογικές περιοχές. ἐχουν ὅμως

κοινούς πολιτιστικούς καί 013M01στά πλαίσια μιᾶς μετριοπαθοῦς μεταρρύθμισης, ἐχει παγιδευτεῖ. Πολύπλοκα συστήματα καί γραφειοκρατικές μέθοδοι καθι-

Ἠ Ἁθήνα πλημμύρισε ἀπό τή μουσική τοῦ Μίκη Θεοδωράκη. Ὁ
«μουσικός Αὔγουστος» στό ὑπαίθρια θέατρα τοῦ Λυκαὸηττοῦ ἧταν
κατι περισσότερα ἀπό ἐπιτυχιά. Τό ἔργα τοῦ Μίκη χωνεύτηκε στίς
,ιιοιιόι-τκες μνῆμες τοῦ λαοῦ μας- ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κοινοῦ ἔδειξε
πως εἰναι πάντα ζωντανό καί παρόν.
-’

ασμῶν ξεκινάει ἀπό τήν πίστη ὅτι.
ἡ καλσπροαίρετη κριτική μονάχα

Καί μόνα τό γεγονός ὅτι τό
«Συμπόσισ» ξεκίνησε ἀπό ἕνα
νηοί πού. πέρα ἀπό τόν κάθε
στενό τοπικισμό, στάθηκε Eva
ἀπό τά μεγαλύτερα κέντρα πολιτισμοῦ, ὅτι μέσα α’ ἕνα “Ἰδρυμα
τῆς Ὀρθοδοξίας ἀκούστηκε ἡ
φωνή σύγχρσνο)ν στοχαστῶν καί,
πάνω ἀπ’ ὅλα, ὅτι στό ἴδια δῆμα
ἀνέθηκαν καί διασταύρωσαν
τούς προθληματισμούς τους γιά
τό Σοσιαλισμό καί τόν Πολιτισμό
έκπρόσωποι τῆς προοδευτικῆς
χριστιάνικῆς σκέψης, ριζοσπάστες, δημοκράτες, σοσιαλιστές
καί κομμουνιστές, δίνοντας ἔται
ὑπόσταση στό μεγάλα ὅνειρο τοῦ
διαλόγου, εἶναι ἀρκετό γιά μιά
θερμή ἐπιδοκιμασία.
“Η διατύπωση κάποιων ἐνδοι-

ἀλλά ἡ συναίσθηση τῆς σοῦαρό-

τητας καί τῆς εὐθύνης τοῦ ἐγχειρήματος. Εἶναι ἡ ἀλήθεια ὅτι ἡ
παρουσία διαλεχτ(ῖ)ν προσ(ι’)π(ι)ν
τῆς ἐλληνικῆς σκέψης καί τέχνης
ἐδινε οτήν ἐκπροσώπηοη τοῦ τόπου μας τήν (“ιπαιτούμενη ὕαρύτητα, ὅχι ὅμως καί τήν εὐρύτητα.
Καί γιά νά μή γίνει μιά περιττή
ἀπαρίθμηση ὀνομάτων. μέ κίνδυνο νά παραλειφθοῦν πρόσωπα
ἄξια, ἀς ἀναηπ-ρθοῦν δυό χτυπητές παραλείψειςῑ τῶν καθητῶν N.
Πουλαντζά καί K. Ἰὀουκαλ(“]..

Βαρύγδουπη στάθηκε ἡ γαλλική ἐκπροσιίπιηση. ἐνῶ ἐλειψε
ὁλότελα ἡ ῑσπανική καί ἰταλική,
σέ μιά ἐποχή πού α’ αύτές τίς ὸυό
χῶρες ἐπιχειρεῖται ἐνας πειραμα-

τισμός παγκόσμιας σημασίας.
“Από τίς (”ιλλες ἠπείρους καί [διαίτερα ἀπό τόν Ἰ’ρίτο Κόσμο. ή
μοναδική παρουσία τῶν δυο
πολύ
άξιόλογων
Σι--νιεγαλιῖ-ζιιπΙ
καθηγητῶν δέν οτάθηκε ἱκανή νά

καλύψει τό κενό.
Kamila ἐμμονή στόν ε {I ρ (ι)πιιι κ ι’» σοσιαλισμό καί οτήν
ε b ρ ω π α ἰ· κ ή κουλτούρα ἐξ·
ασθεναῦσε τό θί-’μα ἀπό τή (ρυσική του οἰκουμενικότητα. ἐτσι
πού νά προκαλέσει τήν ’ἐκκληση
τοῦ Σενεγαλέζου καθηγητῆ Ντάου. νά προσεχτοῦν οί ἰδιαίτερες
συνθῆκες γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ
ἀφρικανικοῦ σοσιαλισμοῦ.
Τέλος. ἡ ἀπροθυμιά ὡρισμένων
ὁμιλητῶν, πού ’έκαναν τίς παρεμ6άσεις. νά ἀναφέρονται στή 6aσική εἰσήγηση τῆς ἡμέρας καί ἡ
κάποια σπουδή τους νά ἀναπτύξουν προσωπικές ἀπόψεις, στε-

ροῦσε τόν τόσο γόνιμο διαλογικό
χαρακτήρα, πού ἔπρεπε νά κυριαρχεῖ στό «Συμπόσιο»,
Ἀλλά καί πάλι ea πρέπει νά
τανίσαυμε ὅτι τό πρῶτο αὐτό
6ῆμα ἔχει μεγαλύτερη σημασία
ἀπό τίς ’όπσιες παραλείψεις, πού
ἐπιοημάνθηκαν μί·- ἀγάπη καί ἀπό
ἀγάπη καί μέ τήν πρόθεση μιᾶς
ουνεισφοράς.

ΤΑΚΗΣ ΜΕΝΔΡΑΚΟΣ

ἕν

m ‘0’

Αρχαιολόγος
καί ή καινωνική ,του εὐθύνη

ΣΤΗΝ ἔρευνα γιά τό ἐπάγγελμα τοῦ ἀρχαιολόγου καί τήν κοινωνική εὐθύνη ἀπαντᾶ σήμερα - πάνω σε’ συγκεκριμένα ἐρωτήματα —
ὁ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, καθηγητής τοῦ Ἀριστατελείαυ Πανεπιστημίαυ Θεσσαλονίκης.ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
I. Πῶς πρέπει, κατά τή γνώμη σας, ν’ ἀσκεῖ τό ἑπάγγελμά του ὁ

ἀρχαιολόγας,·
2. Πῶς πρέπει, κατά τή γνώμη σας, ν’ ἀσκεῖ τό ἐπάγγελμά του ὁ
ἀρχαιολόγος ὑπάλληλας τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας,·
3. Πῶς ἀντιλαμὸάνεσθε τήν καινωνική σας εὐθύνη,’
4. Ti προτεραιότητα ὁίνετε στά προὸλήματα πού παρουσιάζει τό
ἐπάγγελμα κι ἡ ἑξάακησή του;
5. Πῶς, κατά τή γνώμη σας, θά μποροῦσε ν’ ἀλλάξει ἡ κατάστα077; Ποῦ ὀφείλεται τό χάσμα ἀνάμεσα α’ αὐτό πού εἶναι, σήμερα,
ἐφικτό καί α’ αὐτό πού θά ’πρεπε νά γίνει.
6. Πῶς ἀντιλαμόάνεσθε τήν «παιδεία» τοῦ ἀρχαιολόγαυ,’ Σᾶς
ἱκανοποιει· ἡ σημερινή κατάσταση,· ”Av ὅχι, προσὸιορίστε τό γιατί
καί προτείνετε τρόπους γιά ν’ ἀλλάξει.
7. Πῶς ἀντιλαμὸάνεσθε τή μεθόὸευση τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας,8. Κατά τή γνώμη σας, οἱ ὑπάρχοντες σήμερα φορεῖς τῆς ἀρχαιαλογικῆς ἔρευνας καί τῆς ἀρχαιολογικῆς ἐργασίας γενικότερα εἶναι
ἐπαρκεῖς σέ ἀριθμό καί σέ ἀπόὸοοη - καθώς ἡ μεταξύ τους συνεργασία,·
9. Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τή συμμετοχή ξένων ἱδρυμάτων ἥ ἑπιστημόνων στήν ἀρχαιολογική ἔρευνα οτήν Ἑλλάδα,Νομίζω πώς εἶναι ἀδύνατα νά
ἀπαντήσω στά ἐρωτήματά σας μέ
σχετική ἐστω ἐπάρκεια μέσα στά
περιορισμένα ὅρια τῆς ἐρευνας.
Γι’ αὑτό κρίνω σκόπιμο νά ἀποκριθῶ στό οὐσιαστικό πρόόλημα
πού θέτουν αὐτά στό σύνολό
τους. ”Αν τό καταλαὸαίνω καλά
τό πρόῧλημα πού ὑπάρχει εἶναι;
α) ποιά ἡ θέση τῆς ἀρχαιολογίας
καί τοῦ ἀρχαιολόγου στή σημερινή Ἐλλάδα; καί 6) μπορεῖ μέ
τήν κατάσταση τῶν ἀρχαιολογικῶν σπουδῶν καί τῆς ἀρχαιολογικῆς ὑπηρεσίας νά αἰσιοδοξοῦμε
πῶς θά ἐπιτύχουμε τούς σωστούς
στόχους; Οἱ ἀπαντήσεις μου εἰvai:
1) Ἡ ἀρχαιολογία στήν “Ελλάδα ἔχει μιά μακρότατη καί
λαμπρή παράδοση. Φτάνει νά
θυμηθαῦμε τά ὀνόματα τοῦ Χρήστου Τσούντα, τοῦ K.A. Ρωμαίου
καί τοῦ Χρήστου Καρούζου γιά
νά δεδαιωθσῦμε γι’ αὐτό. Καί oi
τρεῖς ὑπηρέτησαν γιά χρόνια
πολλά οτήν ἀρχαιολογική ὑπηρεσία· οἱ δύο πρῶτοι ὑπηρέτησαν
μέ ὑποδειγματικό τρόπο καί ὡς
ἀκαδημαῖκσί δάσκαλοι.
2) Καί οἱ τρεῖς αὐτοί μεγάλοι
δάσκαλοι στάθηκαν μοναδικοί
έρευνητές καί οἱ μελέτες τους
ἀποτελοῦν ὑψηλά δείγματα ἐπιστημονικῆς προσφορᾶς. Kai οἱ
τρεῖς ἡταν 6αθύτατα δημοκρατικσί, πίστεψαν στό κίνημα τοῦ δημοτικισμοῦ καί θέλησον νά μεταδώσουν τίς γνώσεις τους καί τό
στοχασμό τους στόν έλληνικό λαό
καί ὅχι σ’ Eva στενό κύκλα ὁμοτέ-

χνων τους. Καί oi τρεῖς ἤξεραν
πώς ἡ ἀρχαιολογία δέν ἀποτελεῖ
μιά τέχνα-κρατική ἐπιστήμη, ἀλλά
ἕνα δρόμο πού ὁδηγεῖ οτήν ἀνθρωπιστική παιδεία. Kai oi τρεῖς
ἐὸλεπαν μέ ἐμπιστοσύνη τό μέλλον καί τῆς ἐπιστήμης καί τοῦ
τόπου καί ἀρνήθηκαν τή στείρα
προγονοπληξία καί κάθε μορφή
συντηρητισμου.
3) Oi εύθύνες τῶν σημερινῶν
ἀρχαιολόγων εἶναι ἀκόμα μεγα-

6) ”Οσοι σπουδάζουν ἀρχαιολογία σήμερα δέν ἐχσυν καμιά
προοπτική ὅτι θά μπορέσουν νά
ἐργασταῡν ὡς ἀρχαιολόγοι. Οἱ
θέσεις τῆς ἀρχαιολογικῆς ὑπηρεσίας εἰναι ἐλάχιστες μέ τόν ἀριθμό τῶν ἀρχαιολόγων πού ὑπηρετοῦν εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατα νά
ἀντιμετωπισθοῦν καί oi πιό στοιχειώδεις ἀπαιτήσεις γιά προστασία καί διάσωση τῶν μνημείων
(καί φυσικά προόληματική κάθε
ἐπιστημονική ἔρευνα). Ἀλλά καί
ἀν αὐξηθεῖ δ ἀριθμός εἶναι ἀδύνατο νάλειτουργήσεισωστά ἡ ἀρχαιολογική ὑπηρεσία χωρίς ριζική ὀργανωτική μεταὸολή. Τό
σύστημα τῶν Ἀρχαιολογικῶν
Ἐφορειῶν εἶναι, κατά τή γνώμη
μου, ὁλότελα ξεπερασμένο. Kaμιά σχεδόν δέν διαθέτει τά πιό
στοιχειώδη ἐπιστημονικά μέσα
πού ἀπαιτεῖ ἡ σύγχρονη μέθοδος
ἐργασίας (ἐργαστήρια, χημικούς,
φωτογράφους, ἀρχιτέκτονες κλπ.
κλπ.) καί καμιά δέν ἔχει τήν
ἀπαραίτητη 6ι6λιοθήκη καί τήν
ἀρχειακή ἐνημέρωση.
7) Ἡ Πολιτεία ἔχει καί χρέος
καί εὐθύνη γιά ὅλα αὑτά. Τρία
χρόνια ὕστερα ἀπό τή δικτατορία
δέν ἐχει γίνει κανένα αύσιαστικό
δῆμα γιά τή θεραπεία τοῦ κακοῦ.
8) Ἡ παραίτηση ὅλων τῶν πανεπιστημιακῶν δασκάλων ἀπό τό
Ἀρχαιολογικό Συμθούλιο πρίν

14 μῆνες θά ἐπρεπε νά μήν ἀφήσει ἀδιάφορους τούς ύπεύθυνους.
”Οσο ξέρω, τό Ἀρχαιολογικό
Συμόούλια, πού εἶναι τό ἀνώτατα
γνωμοδοτικό ὅργανα τῆς Ἀρχαιολσγικής Ὑπηρεσίας, οὔτε συμπληρώθηκε, οὒτε ἐπαψε νά λειτουργεῖ μέ τήν ἐλλιπή του σύνθεση. Kai τοῦτο μόνο τό γεγονός μέ
κάνει πολύ ἀνήσυχο καί ἀπαίσιόδοξσ
9) Εἶναι ἴσως ἀκόμη καιρός γιά
μιά κοινή πρασπάθεια ὅλων ὅσοι
ἐχαυν κάποια εὐθύνη καί ἁρμοδιότητα, ἐννοῶ καί τῶν παραγόντων τῆς Πολιτείας καί τῶν ἀρχαιολόγων. Μολονότι δέν μοῦ
ἐχουν ἀπομείνει πολλά περιθῶρια αἰσιοδοξίας, ἐλπίζω πώς τήν
τελευταία ἐστω στιγμή θά ἀναλογισθοῦμε ὅλοι τίς εύθύνες pa; καί
θὰ θυμηθαῦμε τή σοφή ρήση τοῦ
Μακρυγιάννη πώς πρέπει νά
ἀφήσουμε τό «ἐγώ» καί νά λέμε
«ἐμεῖς». “Αν δέν μπορεῖ νά έχει
δικαιολογίες τό ἁρμόδια “Υπουργεῖσ γιά τή σημερινή καί τήν
αύριανή κατάσταση τῆς ἀρχαιολογικής ὑπηρεσίας, οἱ ἴδιοι oi
ἀρχαιολόγοι εἴμαστε οἱ πρῶτοι
καί τελευταῖοι ὑπεύθυνοι γιά τό
παρόν καί γιά τό μέλλον τῆς ἐλληνικῆς ἀρχαιολογικής ἐπιστήμης
καί τῆς ἀρχαιολογικῆς ὑπηρεσί-

Η ΑΥΓΗ
κᾱθε Κυριακή

λύτερες· πρῶτο χρέος τους εἶναι

ἡ ἐπιστημονική ἐρεύνα· παράλληλα ὅμως μ’ αὐτό εἶναι ἡ προστασία τῶν μνημείων καί τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾱς. Πέρα
ὅμως ἀπ’ αὐτό τό ἴδια ἐπιτακτικό
εἶναι τό χρέος γιά τήν ἀξιοπσίηση
τῶν μνημείων καί τήν μέσω αὑτῶν παιδεία τοῦ λαοῦ. Τοῦτο σημαίνει πώς τά μουσεῖα πρέπει νά
γίνουν προσιτά σέ ὅλους τούς
’Έλληνες καί μέ κάθε τρόπο
(κατάλληλη ἐκθεση τῶν ἀρχαίων,
διαφωτιστικές πληροφορίες, πίνακες κ.λπ., κατάλληλοι ὁδηγοί
καί ἄλλα σχετικά ἐντυπα).
4) Γιά τήν πραγμάτωση αὐτῶν
τῶν στόχων ἀπαραίτητη εἶναι α)
ἡ ἀρτια όργάνωση καί τῶν ἀρχαιολογικῶν σπουδῶν καί τῆς
ἀρχαιολογικής ὑπηρεσίας, καί 6)
ἡ ὑπαρξη τοῦ ἀπαραίτητου ἀριθμοῦ ἀρχαιολόγων.
'
5) Ἡ σημερινή κατάσταση ὅχι
μόνα δέν εἶναι ἱκανοποιητική,
ἀλλά ἄν δέν ἀντιμετωπιστεῖ ἐγκαιρα καί ριζικά, ὑπάρχει κίνδυνος νά ὁδηγήσει σέ ἀδιέξοδο ἐπικίνδυνο.

16 σελίδες
ο με πλούσια περιεχόμενα
ο με νέα ἐπιτελείο συνεργοτων

dvopézece
ﬁlaﬁiﬁeue
cnv

37

cH ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ,
καί μερικές ἱστορικές

τόπεδα τῶν Γάκη, Καπένη, 21a-

μελάκου, γιατί ἤτανε, lit-1:15.51
φραξιονιστές καί πίσω 611-1' 013.1o1'); ὅρισκότανε 6 Μανιαδάκης,

"Av

ἐγινε

κουτσομπολιό

καί

Ἀπό τό παλιό γνωστό στέλεχος τοῦ Κινήματος _’,A Στίνα,
λᾶόαμε τό παρακάτω μγράμμα

Υῑά τό ὅιὸλίο τοῦ Γ. M01101)σοικα γιά τήν «Ἀκροναυπλία».

άλήθειες...
ΓΙΑ τό ὄιὸλίο τοῦ Βασίλη Μπαρτζώτα (Φάνη) «Κι ἄστραψέ φῶς
ἡ ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ», γράφει ὁ ’ἀναγνώστης μας Γε ρ ά σίμ o ς
Π 0 ὁ a ρ ᾶ ς. Παλιός ναυτεργάτης συνὸικαλιστής, γενικός γραμματέας τοῦ Πανεργατικοῦ Κέντρου Πειραιᾶ τό 1936, γνώρισε - με’
τή δικτατορία τοῦ Μεταξᾱ - τήν Ἀκροναυπλία καί γράφει σχετικά.ΠΡΙΝ λίγες μέρες ἔπεσε στά
χέρια μου τό ὅιὸλίο τοῦ Βασίλη
Μπατζώτα «Κι ἄστραψέ φῶς ἡ
ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ». Ἐχω στήν
πλάτη μου 29 χρόνια φύλακές καί
ὲξορία καί στό στρατόπεδα τῆς
Ἀκραναυπλίας κρατήθηκα ἀπό
τό ἄναιγμά του - Φλεδάρης τοῦ
1937 - μέχρι τό κλείσιμό του Φλεόάρης τοῦ 1943 . Ἐπειδή εἰμαι ένας ἀπό τούς λίγαυς ἐπιζήσαντες Ἀκροναυπλιῶτες θεωρῶ
χρέος μου ἀπέναντι οτήν ἱστορία
καί τούς ἀδικοχαμένσυς ἀγωνιστές πού ἐζησα μαζί τους τά 6
χρόνια τοῦ μαρτυρίου pa; στήν
Ἀκροναυπλία, νά πῶ τά πιό κά-

του, σχετικά μέ τά γραφτά τοῦ
Βοσίλη Μπαρτζώτα.
Ὁ Μπαρτζώτας στόν πρόλογο
τοῦ ὃιὸλίου του «Κι ἄστραψέ ἡ
ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ» γράφει ὅτι τά
6ι6λία τοῦ Γιαννόγκωνα καί τοῦ
Μανούσακα «εἶναι δυστυχῶς γε-

μάτα ἀπό ἱστορικές ἀνακρίόειες,
παραποιήσεις,
διαστρεὸλῶσεις,
ἀπαράδεχτους χαρακτηρισμσύς.
ἀκόμη ἀπό συκαφαντίες καί
προσωπική ἐμπάθεια».
Διάόοσα τά 6ι6λία καί τοῦ
Μανούσακα καί τοῦ Γιαννόγκωνα καθώς καί τό δικό του. Ἡ
γνώμη μου εἶναι ὅτι oi χαραχτηρισμοί αὐτοί ταιριάζουν πιό πολύ
όχι στά γραφτά τοῦ Μανούσακα
καί τοῦ Γ ιαννόγκωνα ἀλλά 0‘
αὐτά πού γράφει ὁ Μπαρτζώτας
στό δικό του ὅιόλίο. Δέν θά
οταθῶ α’ ὅλες τίς ἀνακρίὸειες, τίς
διαστρεδλώσεις καί τό ἀνακάτεμα τῶν ὀνομάτων. Ἐμένο π.χ.
μέ σημειώνει πώς ἐκτελέστηκα
καί ἐνῶ μαζί δραπετεύσαμε τόν
Ἀπρίλη τοῦ 1943 ἀπό τό Σανατόριο τῆς Σωτηρίας μέ 11'] 60119510
τοῦ ἐφεδρικοῦ ΕΛΑΣ δέν μέ
ἀναφέρει. Αύτό ὅέὸαια δέν εἶναι
ἁμάρτημα γιατί μετά ἀπό τόσα
χρόνια εἶναι ἑπόμενα νά ξεχαστσῦν καί ὀνόματα καί μικρσλεπτομέρειες.
“Ὀμως γενικά 6 Μπαρτζώτας,
σάν ἕνας ἀπό τούς δασικούς pa;
τότε κομματικούς καθοδηγητές,
λιὸανίζει τήν καθοδήγηση κι
ἀκόμα ἐξυψώνει ὅλους ὅσους λέγανε «συμφωνῶ μέ τήν καθοδήγηση», Ἀντίθετα ἄξιοι σύντροφοι πού εἶχαν διαφορετική γνώμη
γιά τό ἕνα ἤ τό ἀλλο ζήτημα ὅπως
6 Λευτέρης Χασάπης, 6 Παῦλος
Νεφελούδης, ὁ Γιῶργος Νικολαῖδης, ὁ Τηλέμαχος Τριδέλας, 6
Μαριακσύκης καί πολλοί ἄλλοι
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ρίχτηκαν στό κολάθι τῶν ἀχρήστων.
Νομίζω ὅμως δτι ἀσχετα ἀπό
τίς μικρότητες (ὁρισμένων μικρῶν ἀνθρώπων) τῆς τότε καθοδήγησης, πρέπει νά γραφτεῖ ἡ
ἀλήθεια σχετικά μέ 11'] 6vv016τητα τῆς δραπέτευσής pa; κατά
τήν κατάρρευση καί τό φευγιό
τῶν ”Αγγλων καί τῆς κυὸέρνησης.
Αύτά πού γράφει ὁ Μπαρτζώτας
στό ὅιὸλίο του, ὅπως καί αὐτά

πού εἰπε ὁ Γιάννης Ἰωαννίδης σέ

«φραξιονισμός» (σύμφωνα μέ τίς

ἐπικρατοῦσες

τότε

ἀντιλήψεις

περί φραξιονισμοῦ) δέν ξεκίνησε
οὔτε ἀπό τό Μανιαδάκη, Οὔτε
ἀπό τούς Καπένη-Γάκη 113111.
«παρασυρμένους ‘PQQEWVLo-tég»,
ἀλλά ξεκίνησε ἀπό τόν Ἀπὸστολο Γκρόζο. Ὁ Ἀπόοτολος

κρίῧειες γιά μιά ὁμάδα ἀγωνι-

Γκρόζος ἐόαλε τό Βοτάνη, πού

στῶν, πού 0i περισσότεροί τους

ἤτανε δικός 101) ἅνθρωπος, 1151θαρχικός καί ὑπάκουος 0’ αὐτόν,
νά ξεσηκώσει τούς Ἀκροναυπλιῶτες ἐνάντιο στό Μῆτσο “011100ρήγα, πού ἐγινε Γραμμαῑὲας τῆς

ὁμάδας, ὅταν τόν φέρανε ἐκεῖ
ἀπό τήν Κέρκυρα.
Κι αὑτό γιατί, ὅπως ἔλεγε ὁ

Βοτάνης (καί ἡ κομματῑκή καθοδήγηαη δέν τόν διέψευσε), τοῦ
πήρε 11’] γυναῖκα καί ουζσῡοαν
παράνομα ἀπό ὅταν ἤτανε μαζί
στή σχολή τοῦ Κσύτδη οτή M6-

μιά μαγνητοφωνημένη συνσμιλία
του, εἶναι παιδαριώδη. ”Ὀταν
ἀπό 70 χωροφύλακες πού εἶχε ἡ
φρουρά τοῦ στρατοπέδου έμειναν
μόνα καμιά δεκοριά, μέ τό 60p6αρδισμό τοῦ στρατοπέδου ἀπό

,σταματήσει τό κουτσομπαλιό καί
νά ἐπιὸάλει τήν πειθαρχία καί τή
μονολιθικότητα
οτήν
ὁμάδα,
σύμφωνα μέ τά ἰσχύοντα (310)11-

τούς Γερμανούς, πού κι αύτούς

νικά πρότυπα, τήν πλήρωσε ὅχι 6

τούς κρατοῦσε μέ τά δόντια ἡ διοίκηση, εἰναι φανερό ὅτι φεύγαμε
ὅ,τι ὥρα θέλαμε ἐάν ἡ καθοδήγηση τό ἀποφάσιζε.
Δέν ξέρω ὅμως ἂν ἀπό ὅλακεία
ἤ ἄλλους λόγους (Σύμφωνο Μολότωφ - Ρίμπεντροπ) ἦ (Ὑπόσχεση Πάτερη) ἡ ἡγεσία τῆς
Ἀκραναυπλίας, ὅχι μόνα δέν τό
ἀποφάσισε, ἀλλά ἐδαλε διπλοσκοποὺς τῆς ἐμπιστοσύνης της
μήν τύχει καί φύγει κανείς ἀπό
μᾶς. Ἐτσι, μιά μέρα πρίν νά
μποῦν στό Ναύπλιο καί μᾶς
παραλάδουν oi Γερμανοϊταλοί
καταχτητές, ὅταν πῆγε 11'] νύχτα
νά φύγει δ Πούντας, δέν τόν ἐμπόδισαν οἱ σκοποί χωροφύλακες, ἀλλά
oi
σκοποί τῶν
Μπαρτζώτα-Ἰωαννίδη, καί γι’
αὑτό δέν δγάζουν τσιμουδιά οὔτε
6 ἐνας, οῦτε δ ἀλλος. Ἐδῶ πρέπει
νά ποῦμε ὅτι γι“ αὐτό τό μεγάλα
’καί τρομερό ἐγκλημα νά παραδοθοῦν με’ 11'] μεγαλύτερη ἀπάθεια
οἱ 650 Ἀκροναυπλιῶτες ἀγωνιστές στούς Γερμανοῖταλούς ’φασίστες δέν εἶναι μόνα ὑπεύθυνοι
Μπαρτζώτας καί Ἰωαννίδης,
ἀλλά ὁλόκληρη ἡ τότε ἡγεσία τῆς
Ἀκραναυπλίας Γιάννης Ἰωαννίδης, Βασίλης Μπαρτζώτας,
Κώστας Θέας, Μῆτσσς Αεὸογιάννης, Κώστας Λουλές, Ἀνδρέας
Τσίπας, Κώστας Κολιγιάννης,
Μήτσος Παπαρρήγας, Ἀπόστολος Γκρόζας, Κώστας Βασάλος,
Σωτήρης Σουκαρᾶς, Μιχάλης Σινᾶκος κ.λπ., πού χωρίς νά τούς
ἐχει ἐκλέξει κάνείς ἀποτελοῦσαν
τήν τότε ἡγεσία τοῦ στρατοπέδου.
Καί δυό λόγια γιά τίς ψευτιές
πού γράφει 6 Μπαρτζώτας σχετικά μέ τό διώξιμο ἀπό τό στρα-

σχα. Τότε ἡ καθοδήγηση, γιά v0

Βοτάνης καί 6 Γκρόζος, ἀλλά σί
Καπένης καί Γάκης, μέ τό διώ-

ξιμό τους τότε ἀπό 101'); ροπα-

ροφὸρους τῆς καθοὸήγησης καί
ἀργότερα μέ τή ζωή τους. Μέ
κομματική ἐντολή ἐκτελέστ-ηκαν 6
Γάκης στό Πήλισ, πού ἤτανε καπετάνιος Τάγματας τοῦ ῙΞ.Λ.Α.Σ.,
καί ὁ Καπένης στή Δυτική Στε056. Ὁ δάχτυλος τοῦ Μανιοδάκη,

πού γράφει ὁ Μπαρτζώτας, σ’
αὐτήν τήν περίπτωση εἶναι Eva
παραμύθι γιά νά δικαιολογηθεῖ
ἕνα ἐγκλημα τῆς τότε καθοδήγησης.
”Οσο γιά τά μετέπειτα γεγανότα καί τήν πορεία τοῦ κινήματος, πιστεύω ὅτι (ἐκτός ἀπό τίς

ἐπεμῧάσεις τῶν φίλων μας Ἀγγλοαμερικσινῶν καί Ρώσων πού
μοίρασαν τόν κόσμο σέ φέουδα
καί παραχώρησον ἐμᾶς τούς Ἕλληνες στόν Τσώρτσιλ) ἡ σημερινή
κατάντια μας ὀφείλεται στήν
κλασική ἀνικανότητα τῆς τότε
ἡγεσίας τοῦ Κ.Κ.Ε. πού σέ ἀποφασιστικές

στιγμές

ἀμφιταλαν-

τεύσνταν καί ἐπεφτε πότε σέ δεξιά καί πότε σέ ἀριστερίστικα
λάθη.
Ὁ Σιάντος, δ Ἰωαννίδης, 6

Μπαρτζώτας, 6 Παρ’τσαλίδης, ὁ
Ζεῦγος, ὁ Ζαχαριάδης κ.λπ. ἡγέ-

τες τοῦ Κ.Κ.Ε. εἶναι oi νεκροθάφτες τοῦ ἐλληνικσῦ κινήματος
καί τά τερατώδη σφάλματα τους
τά πλήρωσαν καί τά πληρώνουν,
ὅχι μόνα oi κομμουνιστές, ἀλλά
ὁλόκληρος ὁ ἐλληνικός λαός.
Αὑτή εἶναι ἡ δική μου πεποίθηση πού ἀπό τό 1934 ἐζησα ἀπό
κοντά τά γεγονότα καί γνώρισα
καλά τούς ἡγέτες μου.
.

Κύριε Διευθυντά,
Τό ὃιόλίο τοῦ Γιάννη Μανσύcoma «AKPONAYHAIA» (Θρύ-

λος καί πραγματικότητα) περιéXEl μερικές πολύ σοῧαρές ἀνα-

Εἶναι νεκροί. Ἐάν νομίζετε ὅτι oi
παρακάτω γραμμές γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας ἔχουν
γενικὸτερο ἓνδιαφέρον γιά τήν
ἱστορία τοῦ ἐργατικοῦ μοις κινήματος, θά σᾶς παρακαλέσει) νά τίς
ὃημοοιεύοετε. Γράφει ὁ Γ. Μανούσακας στή σελίδα 211:
«Ἔχιυ πει· πώς οτήν ὁμάὸα μας
ζαύσανε σάν μέλη της καί κάμποσοι ἀρχεῑοι καί τρατσκιστές. Αὐ-

ῒΟἴ ὸιωχτήκανε ἀπό τήν ὁμάδα
μάς, χωρίς ὡστόσο νά τούς ματώσουν αὐτούς. Ἡ καθαὸήγηση καί
οτήν ἐνέργειά της αὐτή δέν ἐνήργησε ὕστερα ἀπό ἀπόφαση τῆς
ὁμάὸας. Δέν μᾶς ρώτησε (...) Ἡ
ὁιαίκηση
ταῦ
στρατοπέδου
ὕστερα ἀπό λίγα τούς ἄφησε
ἐλευθερους, Ἀλλά σέ λίγαυς· μῆνες μᾶς ἔφερον πίσω τόν Παντελῆ
Πουλιόπουλο, παλιό γραμματέα
τοῦ Κ.Κ.Ε καί μεταφραστή τοῦ
«Κεφαλαίου» τοῦ Μάρξ. Τουφεκίστηκε κι αὐτός ἀργότερα, με’
τούς ἑκατόν πέντε, στό Καύρνο-

ὄσ».
Καί στή σελίδα 2]4;
«Γιά τήν ὁμάὸα πού παρά τίς
ὸυό μεταγωγὲς, τούς θανάτους
καί τό ὸιώξιμα τῶν τρατσκιστῶν
καί λίγαυς πού ἔφυγαν με’ ὸηλώσεις, ἔφτανε τίς πεντακόσιες ψυχές, ὅλα αὐτά ἦσαν ἐνέσεις...
ὥσπου μιά μέρα μάθαμε γιά κάποιο ὅαπόρι - 16 Κουρτουλαύς πού φόρτωσε τρόφιμα ἀπό τή
Σμύρνη γιά τήν Ἑλλάδα. Ἔτσι
μᾶς παράλαόε ὁ Ἐρυθράς Σταυρας...»
Οὔτε ἡ σειρά τῶν γεγονότων
εἶναι αὐτή, οὔτε μᾶς «διώξανε»,
οὔτε ὁ διοικητής τοῦ Στρατοπέδου pa; ἀφησε ἐλεύθερους.
Ὁ Διεθνής Ἐρυθρός Σταυρός
ἦρθε οτήν Ἀκροναυπλία τά τέλη
Δεκεμόρίου 1941 καί τό «διώξιμό» μας ἐγινε τήν πρωτοχρονιά
τοῦ 1942.
Τά γεγονότα ἐχουν ὡς έξῆς;
Τόν Δεκέμόρη τοῦ 1941 ἕνα
ἀτμόπλοιο μέ τρόφιμα τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, εἰδικά προορισμένα γιά τό Στρατόπεδα, ρίχνει ἄγκυρα στό λιμάv1. Ἀπό τά ἀμπάρια του μεταφέρονται στίς ἀποθῆκες τοῦ Στρατοπέδου ἑκατοντάδες τσουὸάλια
φασόλια. Oi ἀντιπρόσωποι τοῦ
Δ.Ε.Σ, μᾶς λένε ὅτι ἐχουν ὑπ’
ὅψη τους πόσοι εἴμαστε, ὅτι ’έχει

καθοριστεῐ. 0116 τούς ἴδιους, ποσότης 70 δράμια γιά τόν καθένα
τήν ἡμέρα, καί ὅτιιπρέπει v0 εἵμαστε 6560101 611. 0011515; p505;
πρίν έξαντληθοῦν, τό ἀτμόπλοιο
θά ὅρίσκεται στό λιμάνι μέ νέα
τρόφιμα.

νικεύεται καί 16 21001611560 εἷ-

”Οταν ὅμως φύγανε οἱ ἀντιπρόσωποι, ἡ διεύθυνση τῆς ὁμάδας. ἀπό κοινοῦ μέ τό διοικητή
τσῦ Στρατοπέδου, ἀποφασίσανε
v0 περιορίοουν 11’] μερίδα σέ 40

“Ο διοικητής τοῦ Στρατοπὲὁου
εἶχε ἀκούσει φυσικά τό 660060.
T1’]v ἄλλη μέρα p0; καλεῖ στό
γραφεῖα του, τόν Πουλιόπουλο κι
ἑμένα. Ἦταν πλήρως ένημερωμένος. Καί ἧταν φοῧερά ἐχθρικά
διατεθειμένος ἐναντίον μας. Γενικά δέν εἴμαστε πατριὼτες ὅπως
οἱ ἄλλοι. Δέν εἴχαμε ὑπογράψει
τήν αἴτηση πού ζητοῦσαν οἱ οτα-

δράμια. Ἡ δικαιολογία ἦταν ὅτι
εἶναι πόλεμος καί ὅτι εἶναι πολύ
πιθανόν v0 συναντήσει 6 Δ.Ε.Σ,
011066151110 ἐμπόδια καί νά καθυστερήσει. Γι’ 01316 πρέπει v0
έχουμε ὁρισμένά ἀποθέματα.
Ἐμεῐς ἀμέσως καί ἐντονότατα
διαμαρτυρηθήκαμε. Αύτά τούς
εἷπαμε τά χορηγεῖ 6 Δ.Ε.Σ,, ἀνήκουν 016v καθένα ἀπό μᾶς, καί

δέν ἔχει καμιά δουλειά μ’ 01310
οὔτε ἡ δισίκηση τοῦ Στρατοπέδου
οὔτε ἡ διεύθυνση τῆς ὁμάδας.
Κάναμε φασαρία καί ἀπειλήσαμε
ὅτι θά τηλεγραφήσουμε ἀμέσως
στό Δ.Ε.Σ,
Αὐτό ἠταν τό ἕνα ἀπό 10 δύο
ἐπεισόδια, πού ἔδωσαν ἀφορμή
γιά μιά γκαγκστερική έπίθεση
τῶν σταλινικὼν τραμπούκων ἐν·
αντίον μας. Τό ἄλλο ἦταν ἡ 00—
v1]01] 1013 Βουρσούκη νά 11051
ὑπηρεσία. Τήν παραμονή τῆς
Πρωτοχρονιᾶς τοῦ ’42, ὁ θαλαμάρχης τοῦ 201) θαλάμου είδο-

ποιεῖ τό Βουρσούκη ὅτι τήν άλλη

μέρα εἶναι ὑπηρεσία. Ὁ Βουρσούκης τοῦ λέει ὅτι 11011010 1060;

60 κάνει, γιατί δέν εἶναι ἀκόμα ἡ
σειρά 101). Φυσικά ξέραμε ἀπό
πρίν τήν ἀπάντηση τοῦ θαλαμὰρχη. ’Ὀτι οἰ 15-20 τοῦ ίδιαιτέρου
θαλάμου εἶναι ἀσθενεῖς καί έχουν
ἀπαλαγεῖ 0116 τήν ὑπηρεσία*.
Καί ὁ Βουρσούκης καί ὅλοι ἐμεῖς
τοῦ ἀπαντήσαμε ὅτι 0i κύριοι 013τοί εἶναι πολύ 11010 οτήν ὑγεία
τους, καλοτρῶνε, έχουνε τίς ἀνέσεις τους καί ἀκόμα κάνουν κάθε
πρωί 11'] γυμναστική τους, ἐνῶ
ὅλοι έμεῖς οἱ ἄλλοι, οἱ 600 κρατούμενοι, πεθαίνουμε ἀπό τήν
πείνα καί καθόμαστε ξαπλωμένοι

010 110560110 γιά v0 μήν καταναλίσκουμε θερμίδες. Ἐάν ἔχουνε
ἀνάγκη ἀπό ὑπηρεσία μποροῦν
νά ἀπευθυνθοῦν σέ κάνα μεσιτικό γραφεῖο καί v0 1100010600v
011’ ἔξω καμιά Μαρία. ἐμεῖς δέν
εἴμαστε διατεθειμένοι νά τούς
κάνουμε 16v ὑπηρέτη. Αὐτοί έπέμεναν καί δημιουργήθηκαν μιά
σειρά ἀπό ἐπεισόδια.
Τήν Πρωτοχρονιά πήγαμε p10
ἐπιτροπή v0 διαμαρτυρηθοῦμε
016v Ἀρίδα, τό γραμματέα τῆς
ὁμάδας. Δέν προλάόαμε νά ἀνοίξουμε τό στόμα μας καί p10 μάζα
ἀπό τραμπούκους, πού ἠταν ἤδη
συγκεντρωμένοι γύρω ἀπό τόν
Ἀρίδα,
μέ
έπικεφαλῆς τόν
Μπαρτζώτα, ρίχνονται μέ άγριες
φωνές έπάνω μας. Ἡ ὲπίθεοη γε-

ναι ἀνάστατο.

_210 γρήγορα «συνεδριάζουν»
καί παίρνουν ἀπόφαση διαγραφής μας ἀπό τήν “Ομαδα. Τήν
ἀπόφαση 11’] διαόαζει στούς θαλάμους 6 Λυκούρης.

λινικοί v0 110v5 016 μέτωπο γιά

v0 ὑπερασπιοτοῦν τήν πατρίδα.
Δέν παίρναμε μέρος στίς γιορτές
τῆς 25ης Μαρτίου καί σέ, μιά θεατρική παράσταση τῆς “Ομάδας,
πού τήν εἶχε παρακολουθήσει καί
6 ἴδιος, ἐμεῖς ὅταν ἂρχισαν νά
ψάλλουν τόν ὲθνικό ὑμνο σηκωθήκαμε καί φύγαμε τραγουδώντας 11'] Διεθνή.
Ἱ“ώρα ὁ διοικητής ἠταν περισσότερα ἀγανακτισμένος ἐναντίον
μας καί γιά τήν ὑπόθεση τῶν
τροφίμων. Ἔριξε ὅλη τήν εὑθύνη
γιά 10 ἐπεισόδια σέ μᾶς, γιατί
ὅπως τοῦ ἀνέφεραν καί ὅπως ὁ
“ίδιος διαπίστωσε, δέν ε’ίμαστε
πειθαρχημένοι καί δέν σεόόμαστε
τόν κανονισμό τοῦ Στρατοπέδου.
Καί τώρα θέλαμε v0 φάμε ὅλα 10
φασόλια για να μείνει τό Στρατόπεδο χωρίς ἀποθέματα. Τέλος,
μᾶς εἶπε, για v0 ἔχει κι. 01316; τήν
ἡσυχία του κι ἐμεῖς 11'] δική μας,
60 μᾶς 60151 σέ ἄλλο θάλαμο.
”Ετσι μεταφερθήκαμε σέ ἐνα μικρό καί ἐντελῶς ἀκατάλληλο 60λαμο, προέκταση τοῦ Ιου θαλάμου.
Εἴμαστε ὅλοι 23. Μείναμε σ“
αῦτό τό θάλαμο μέχρι τά μέσα
τοῦ M0011]. ἼΑπό ἐκεῖ μᾱς πήγαν
στό Τμῆμα Μεταγωγιῖ)ν Πειραι-

ῶς. Μείναμε ἐκεῖ μέσα σέ κυρι0151111110 έφιαλτικές συνθῆκες
μέχρι τίς ἀρχές τοῦ Ἰουλίου. Ἐκτός ἀπό μσς εἶχαν φέρει καί 50
έξορίστους ἀπό 11'] Γαῦδο καί 11']
Φολέγανδρο. Εἷμαστε ’έτσι 70 πολιτικοί κρατούμενοι. ”,Υστερα
ἀπό συνεχεῖς διαμαρτυρίες 016v

τες). Οἱ Πουλιόπουλος καί Γιαννακος, που κι αὐτούς τούς ἐκτελέσανε. εἴχανε εἰσαχθεῖ ἀπό 16
Τμῆμα Μεταγιηγιῦν Πειραιῶς στό

Νοοοκομεῖο. Δέν ἦταν μαζί μας
στήν Εὔὸοια. Ἐπίσης δέν δραπετέψανε καί έκτελέστηκαν οἱ 00χειομαρξιοτές ἐργάτεςῑ Χατζηχρήοτου καί Περαχια.
”Ωστε δέν p0; ᾶφησε ἐλεύθερους 6 διοικητής τοῦ Στρατοπέ-

601). Καί δέν ήταν μόνο ὁ Που116110010;
ποί·
έκτελέστηκε,
0110 ὅλοι. γενικά ὅλοι, 0i 100—
τσκιστές πού όρίσκονταν 010
Στρατόπεδα. Ἀντίθετα ὅλοι οἱ
σταλινικοί ἡγέτες, πρώτης καί
65131501]; κατηγορίας, κατορθώσανε v0 δραπετέψουν. Να λέει
τιποτε αυτο·,
Στή σελίδα 266, 6 Μανούσακας
γραφει;
«Οἱ σύντροφοί μας πού με’ τό
αἷμα τους πότισαν τό ἁγιασμένο
χῶμα μας εἶναι οἱ παρακαταλἨλίας
Μπερκάτης,
Βασίλης
Ἀσίκης, Ἠλίας Θωμαΐὸης, Γιάννης Ἀμπατζόγλου, Χαράλαμπος
Κοσκινᾶς, Γιάννης Ἀιάγνωστό-

πουλος. Δέν μπόρεσα νά θυμηθιῖ)
τά ὀνόματα τεσσάρων συντρόφων. Ὁ Ἀσίκης καίὸ Ἀμπατζόγλου, ἀπό μιά σύμπτωση, ὸὲν
ἐχτελεστήκανε ὅπως θά εἱπωθεῖ
πιό κάτω».
Αὐτοὺς τούς τρεῖς, κι ὅχι τούς

τέσσαρους, πού δέν θυμαται ό
Μανούσακας, τούς θυμῐιμαι ἐγώ.
Ἶ-ὶταν oi: Σεϊτανίδης, T0000100011]; καί Καοτανιάς. Αύτοί
πού οτό Στρατόπεδα ἡταν σέ 013-

στηρή καραντίνα. σέ ἀπόλυτη
απομόνωση. Αὐτοί πού καί 0i
οταλινικυί έλεγαν πώς 60 τούς
ἐκτελοῦσαν. Σέ καραντίνα ἡταν

καί, 6 Θωμαῐδης.
Περίεργες συμπτώσεις. Ποιός
v0 ἔκανε τήν έπιλογή;
Εἶναι τόσο τίμιος, τόσο εἰλικρινής, τόσο ἁγνός. 0' αὐτή τήν

ἀπίστευτα ζωντανή του ιἰφήγηση.
01316; 6 ἀγωνιστής, ὥστε 0110κλείεται ἀπολύτως v0 εἶναι σκόπιμες οἱ σχετικές μέ ἐμᾶς ἀνακρί65.15;. Αύτά 60 ἄκουσε ἀπό 101');

«μπαρτζώκηὸες» καί δέν θα τοῦ
δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά 10 ἐλέγξει.
Μέ ἐκτίμηση
’A. Στίνας
(*) Ὁ Μανούσακας μιλάει για τό
κελί πού συνεδρίαζαν δ Ἰωαννίδης καί 6 Μπαρτζώτας. Δέν ἠταν
καθόλου κελί, ἀλα ἕνας εὐρύχω-

ρος ἀρκετά θάλαμος, προέκταση
τοῦ 2ου θαλάμου. Ἐκεῖ εἶχαν
συγκεντρωθεῑ 15 — 20, δῆθεν
ἀσθενεῖς. Καί κατά σύμπτωση
ὅλα 10 στελέχη. Αὐτός ὁ θάλαμος
δημιουργήθηκε ὃταν αρχισε ἡ
πείνα. Προφανώς γιά νά μήν
ὅλέπουν οἱ λιμοκτονοῦντες ὀπαδοί 1111); τήν πέρναγαν οἱ «ἀσθενεῖς ἀρχηγοί».
.

κεραμικὰ
αηὸ τό εργαστήριο

“αντικειμενο,,
Φτιαγμενα με κέφι καί αγὺηη
σὲ κσινούργιες ηαντα φόρμεε καΙ σχεδία
ὲκλεκτα δῶρα για τοὺς αηαιτητικοὺρ
φίλους 00c.
Θα τὰ θρῆτε 016 ἐργαστήρια.
Φανερωμενηε 48 - Χολαργὸε
τηλ. 6521.725

A.E.2 μᾶς μεταφέρανε καί τούς

70 μέσα σέ κλειστα ὅαγόνια. ἀπ’
01310 πού εἶναι για 10 κτήνη, στό
Τμῆμα

Μεταγωγιῖιν

Χαλκίδος.

Καί ἀπό κεῖ. μέχρι νά τελειώσουν
0i ἐγκαταστασεις στό Χαϊδόιρι.
για

ὅπου

προοριζώμαοτε,

μᾶς

ἔστειλαν σέ διάφορους ἀστυνομικούς σταθμούς τῆς Εὕόοιας.
Ἀπό ἐκεῖ ἀρκετοί δραπετέψανε.
"Eva; ἀπό αὐτούς εἴμουνα καί
ἐγώ, "0000; δέν δραπετέψανε
τούς ἐκτελέσανε ὅλους, Τροτοκιστές πού δέν μπόρεσαν v0 δραπετέψουν ἀπό τήν Εῦὸοια καί τούς
έκτελέοανε ἦταν 0i: K0611110;
(δάοκαλος), Μακρής, Μήτσης,
Ξυπόλητος. Σούλας (ὅλοι ἐργά-

Στη Θεσσαλονίκη ἀντικείμενα
τοῦ ἐργαστηρίου δα ῧρῇτε
κατ’ αηοκλειστικὸτητα στὸ μαγαζί
··αντικείμενο., Δημητρίου Γοὺνσρη 30.

3 L)

Μιά πρωτοφανής κυ6ερνητική
ἐνέργεια προκαλεῖ στίς μέρες μας
ένα γενικὸτερο πολιτικό σάλο.
Πρόκειται για τήν ἄμεση κυ6ερνητική παρέμὸαση μέσω τοῦ
Ὑπουργείσυ Οἰκονομικῶν - μέ
στόχο τή διακοπή τῶν ἐργασιῶν
διαμόρφωσης τοῦ χώρου στό
“Αλσος Περιστεριοῦ, ὅπου θα

πραγματοπσιηθεῖ τό 3ο Φεστιὸαλ
ΚΝΕ - ΟΔΗΓΗΤΗ.

Ἱ-Ι κυ6ερνητική ἐνέργεια καταδικάστηκε ἀπό άρχηγούς καί έκπροσώπους πολιτικῶν κομμάτων,
χτῶν ὀργανώσεων τῆς νεολαίας.
τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης, τῶν
γραμμάτων καί τῶν τεχνῶν, γιατί
διεῖδαν α’ αὑτήν μια νέα ἐπίθεση
ἑναντια στό δημοκρατικό κίνημα
τῆς νεολαίας, μια νέα ἀπόπειρα
περιστολῆς τῶν έλευθεριῶν τοῦ
λαοῦ.

’

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΥΟ φεστιὸάλ νεολαίας ὀργανώνονται μέσα στό Σεπτέμὄρ η .·
Ο Τό φεστιὸαλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ (15 - I8 τρ.) στό Περιστέρι μέ κεντρικό σύνθημα «Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΙὨΝΙΖΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΕΝΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ENA.KA/1YTEPO
ΜΕΛΛΟΝ».

τῆς πολιτιστικῆς -συνείδησης τοῦ

Ο 'H «FIOPTH ΝΕΟΛΑΙΑΣ ’77», πού ὀργανώνεται (9-1]
τρ.) στό ”Αλσσς τῆς Νέας Σμύρνης ἀπό τή Νεολαία ΠΑΣΟΚ
καί τόν «ΑΓΩΝΙΣΤΗ», μέ κεντρικό σύνθημα «ΟΜΠΡΟΣ
ΒΟΗΘΑΤΕ ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ TON HAIO ΠΑΝΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
TA κείμενα πού ἀκολουθοῦν εἶναι φίλων ἀπό τίς ὁυό νεολαῐες.·

Ο Ποιό εἶναι ὡστόσο τό περιεχόμενο τῆς έκδήλωσης πού μέ
ἀφορμή αὐτήν ἀπειλεῖται μια γενικότερη ἑπίθεοη στό δημοκρατικό κίνημα, οτήν προοδευτική
πολιτιστική δραστηριότητα;
Τό Φεοτιὸάλ, ἰδωμένο σάν μια
σειρά έκδηλώσεων α’ ὅλη τήν
Ἑλλάδα μέ ἀποκορύφωμα τους
τό Περιστέρι, ἔχει ἤδη ἀρχίσει.
Ἡ έπιτυχία τῶν ἐκδηλώσεων για
τήν προῦπαντησή του, καθώς καί
ἡ θετική πείρα τῶν δύο προηγούμενων - 350.000 λαοῦ καί νεολαίας συγκεντρώθηκαν πέρσι
στήν Καισαριανή -’ διαγράφει
τήν αἰσιόδοξη προοπτική τῆς τελικῆς ἑκδήλωσης σαν μιᾶς μαζίκής πολιτικῆς καί πολιτιστικῆς
συναντησης τῆς νεολαίας.
Ἡ δομή, τό περιεχόμενο τοῦ
Φεστιὸαλ, ἀντανακλᾱ ὃλο τό δυναμισμό τοῦ νεολαιίστικου κινήματος, τόν πολύπλευρο χαρακτήρα του, τήν ἑνιαία κατεύθυνσή του.
Κάθε μέρα τοῦ Φεστιὸαλ εἶναι
ἕνα ἀφιέρωμα στα ζητήματα - αἰχμές τοῦ κινήματος τῆς νεολαίας
Ο Μέ τό σύνθημα τῆς 1ης μέρας, «Νέοι καί νέες παλέψτε μέσα
ἀπό τίς γραμμές τῆς ΚΝΕ γιά ἕνα
καλύτερο μέλλον, γιά μιά Ἑλλάδα δημοκρατική καί ἀνεξαρτητη», ἡ ΚΝΕ παρουσιαζει τή δική
του πολιτική ταυτότητά καί συνάμα τό πρόσωπα τοῦ νεολαιίστικου κινήματος, μιᾶς καί τα ζητήματα ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καί
δημοκρατίας συγκινοῦν πλατιές
μαζες νεολαίας, ὂρίσκονται στό
ἑπίκεντρο τῶν κινητοποιήσεών
της, ἀντιμετωπίζεται ἡ λύση τους
σάν ἀπαραίτητη προϋπόθεση για
κάθε παρα πέρα θετικό ὂήμα, για
τήν ἄνθιση τῶν ἐθνικῶν μας δυνατοτήτων.
I Στό ραντεὸοὑ μέ τήν ΚΝΕ ἡ
έλληνική νεολαία θα “ρθει πιό
κοντά στά νιάτα τοῦ κόσμου.
«Μέ τά νιάτα τοῦ κόσμου στήν
Ἀὅάνα για ἀντιιμπεριαλιστική
ἀλληλεγγύη, εἰρήνη, φιλία», εἶναι

τό μήνυμα τῆς 2ης μέρας.
40

σμένη ἀντίληψη καί πολιτιστική
ἔπιδεκτικότητα τοῦ λαοῦ μας,
πού μέ τή σειρα της συγκροτεῖται
καί κρυσταλλώνεται κυρίαρχα
μέσα ἀπό τά ἔπικοινωνιακα έρεθίσματα πού ἀποδέχεται δ λαός,
τήν πολιτική πείρα καί τό κοινωνικό ὅίωμα τοῦ λαοῦ. Αὐτοί οἱ
ὓροι, πού εἶναι καί διαλεκτικά
συνυφασμένοι, μορφοποιοῦν καί
ἀναδημιουργσῦν τό σύνθετο πολιτιστικό έπίπεδο τοῦ λαοῦ. Αὐτό
λοιπόν τό ποικιλόμορφο φάσμα
λαοῦ προσεγγίζεται, δοκιμάζεται
καί μετεξελίσσεται ἀπό πολιτιστικό κίνημα πολλαπλῆς ἐ’κφρασης, ὅπου μέσα του θα συλλειτουργοῦν διαφορες ἀπόψεις πού
θα μπορέσουν να προσφερθοῦν
σαν ἔναλλακτικές λύσεις στή
λαϊκή προτίμηση ἥ ἀναζήτηοη.
Προσδιορίζουμε ἔτσι τό πολιτιστικό κίνημα πού ἔχει τίς προῦποθέσεις εἴτε να ριζώσει καί να

. Τό πολιτιστικό «ἀντί» οτήν
έπιχείρηση τῆς ἀρχουσας τάξης
τοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ καί τῆς
διαφθορᾶς τῆς νεολαίας μέ τόν
«ἀμερικανικο τρόπο ζωῆς» θα
προὸαλει ἡ 3η μέρα. «Ὄχι στόν
ἀμερικανικο τρόπο ζωῆς. Νέοι
ἀγωνιστεῐτε γιά μόρφωση, σωστή
ψυχαγωγία κι ἀθλητισμό», εἶναι
τό σύνθημα της.
O Μέ ἀφιέρωμα στό πιό
καταπιεσμένο, στό πιό έκμεταλ-

λευόμενο καί ταυτόχρονα στό πιό
σταθερό κομματι τῆς νεολαίας,
στούς νέους ἔργατες καί ἐργαζόμενους, θα κλείσει ἡ 4η μέρα τοῦ
Φεστιὸαλ. Μέ τό σύνθημα «Νέοι
ἑργάτες καί ἐργαζόμενοι παλέψτε
γιά τά (δικαιώματά σας στή 60vλειά καί στή ζωή», θα καταγγελθεῖ ἡ κυ6ερνητική πολιτική τῆς
λιτότητας, θα προῧληθοῦν οἱ 6(1σικοί στόχοι - ἴση ἀμοιόή, 6ωρη
δούλεια, συνδικαλιστικές ἐλευθερίες, αδειες μέ ἀποδοχές - καί οἱ
μορφές διεκδίκησής τους, ἡ πείρα
τῆς ἀνάπτυξης τῶν ἐργατικῶν
ἀγώνων καί τῆς συμμετοχῆς τῆς
νεολαίας.
Ἡ ΚΝΕ φιλοδοξεῖ να κανει τό
Φεστιὸαλ της ἕνα ραντεόσύ τῆς
τέχνης, μια θριαμόευτική ἐμφανισή της πού θ’ ἀντανακλᾶ τήν
ὀμορφια, τή ζεστασια, τόν πλούσιο αγωνιστικό παλμό τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας καί τοῦ λαοῦ μας;
Τραγούδι, θέατρο, κινηματογράφος, ἐκθέσεις εἰκαστικῶν τεχνῶν,
γελοιογραφίας (μέ θέμα τήν τρομοκρατία), ἀφίσας κινηματογραφικής, για τή «νεολαία στήν
αντίαταση». για τό ἰΟο συνέδριο
τοῦ KKE. Ἀκόμα; ξένα συγκροτήματα, συζητήσεις - σεμινάρια
(για τόν πολιτισμό, τόν ἀθλητισμό, τό δικαίωμα τῆς νεολαίας
στή δούλεια κ.α.). Καί τέλος; μια
παιδούπολη σε’ εἰδικά διαρρυθμισμένο χῶρο.

H
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θα ἔχει ποικιλόμορφο καί πολύπλευρο περιεχόμενα. Σύγχρονο
έλληνικό τραγούδι, λαῖκό δημοτικό τραγούδι (έλαφρσλαϊκό,
ρεμπέτικο), θέατρο, δημοτικός
χορός, κινηματογραφος, καραγκιόζης κ.λ.π. Ταυτόχρονα θα λειτουργεῖ συγκροτημένα ὁ ἔκθεσιακός χῶρος, πού θα περιλαμὸανει γύρω στα 100 περίπτερα ἀφιερωμένα στα προόλήματα τῆς
νέας γενιᾶς, στή δούλεια καί στή
μόρφωση, στήν πολιτική μας
ἱστορία, στή λαϊκή παραδοση,
στή σύγχρονη έλληνική τέχνη, σέ
τοπικα περίπτερα καί τέλος στό
διεθνή χῶρο.
O Ποιό ὅμως εἶναι τό πολιτικό
πλαίσια τῆς ἐκδήλωσης;
Φιλοδόξησε κατ’ ἀρχήν ἡ Ν.
ΠΑ.ΣΟ.Κ. να ὅὰλει τά ὀργανωτικά θεμέλια αὐτῆς τῆς προσπαθειας χτίζοντας μιά πλατια έκδήλωση με’ κύριο ἄξονα καί γνώμονα τήν πολλαπλότητα, τήν
αδέσμευτη ἔκφραση καί προοφορα κάθε λειτουργικοῦ τηςχώρου, εἴτε αύτός ἔχει πολιτική, εἴτε
καινωνική. εἴτε πολιτιστική ὑφή.
Καί ἐπειδή τοῦτες οἱ ἀναφορές
συνηθίζονται σαν δημοκρατικές
έπιφασεις κάθε διοργανωτικῆς
διακήρυξης, έπιὸαλλεται να θεμελιωθοῦν. Να θεμελιωθοῦν, ὅχι
σαν δημοκρατίστικες ὑστερίες,

ἀλλα σαν προῦποθέσεις για τή
σύλληψη καί τήν έπιτυχία μιᾶς
τέτοιας προσπαθειας.

Αῦτές οἱ ἀρχές πρέπει πραγματι να γίνουν μόνιμες πολιτικές
ὑποθήκες (μακριά ἀπό ακαρπες

συμπορευτεῐ μέ τή λαϊκή παραδοση, εἴτε για να θεμελιωθεῖ σαν
λαϊκή πραγματικότητα.
“Ὀπως ὅμως εἰναι λαθος να καναλιζαρουμε σαν εῦπεπτη διαδι»
κασία τίς πολιτιστικές ἓκὸηλώσεις, έτσι εἶναι καί ἐπικίνδυνη
απλούστευση ἡ μηχανιστική ἀποσύνδεσή τους ἀπό τόν κομματικό

χῶρο πού ἐκπορεύονται, Πολλές
φορές αὐτό ἔπαιξε ἀνασταλτικό
ρόλο σέ μια ἀντικειμενική ἐκτίμηση ἤ σέ μια λογική πού θα
ἔδινε μεγαλύτερη σημασία στίς
διαθέσεις τῶν μαζῶν. πού ἐπηρεαζονται αμεσα ἀπό τό ὑποκείμενο τῆς προέλευσης τέτοιων ἐκ-

δηλώσεων. Ἀπό αὐτή τήν ἄποψη
ἡ ΓΙΟΡΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ’77 ἔχει

σαφῶς πολλαπλασιαστικὲς δυνο-τότητες καί προοπτικές παρέμ-

6ασης σέ μαζικό έπίπεδΟ ἀπό
παρόμοιες διοργανώσεις- ”Οχι
μόνο γιατί για εύνόητους λόγους
ἡ ἀντίστοιχη δυνατότητα φορέων
τῆς

ἀριστερᾶς

εἶναι

ὁριακή.

Ἀλλα καί για κατι ἄλλος θα
ἀπευθυνθεῖ σέ μια αγιυνιστική

γενια μέ ἱστορική πείρα 6mm.κρατικῶν ἀγώνων ἀλλα καί ἀπο»
γοητεύσεων. Μιά γενια πού ἡ

προδικτατορική πικρή τῆς πολιτική πείρα τῆς ἀναστρέφει τήν
πλειοδότηση κομμάτων Τῆς ἀρι-

στερᾶς. Κατα συνέπεια. ὑπάρχει
ζήτημα φορέα πού να μπορεῖ (καί
ὅχι ἁπλα νά θέλει) να παῖξϋῑ τό
ρόλο έπαναπροσανατολισμῡῦ καί
μετακίνησης τῶν κοινωνικῶν κατηγοριῶν σέ προοδευτῑκότὲρες

θέσεις. Καί σ’ αὑτό ἡ συμῧθλή
τῆς ΓΙΟΡΤΗΣ ΝΕΟΛΑῙΑΣ ’77

θα εἶναι σίγουρα σημαντῑκῖί
χειραγωγήσεις

καί

καναλιζαρί-

σματα) οτήν ἀνέλιξη ἑνός πλατιοῦ πολιτιστικοῦ κινήματος.
Γιατί ἐκεῖνο πού ἀναγορεύει τό
πολιτιστικό κίνημα σαν λαϊκή
πραγματικότητα (ἄρα σάν παρέμόαση δυναμική καί στή γενικότερη πολιτικοκοινωνική κατασταση) εἶναι ὁ 6αθμός πού ἀγκαΕἶναι ἤδη ἕνας χρονιατικος
ι ’ λιαζει τή μέχρι τώρα σχηματινεολαιίστικός θεσμός.

οκινημστογραφος·

γραφου στή Θεσσαλονίκη. Τό
Φεστιὸαλ, πού θα διεξαχθεῖ 6d-

θύνει γυρίζοντας τον πάλι στήν
«ἀνήλική» του περίοδο.
ΦA

σει τοῦ κανονισμοῦ τοῦ 75 καί μέ

Τό Φεστιὸαλ Θεσσαλονίκης στα χέρια
τῶν δημιουργῶν του
Τό καλοκαίρι τοῦ 75 ἔγιναν μέ
πρωτοὸουλία τοῦ “Υπουργοῦ Βιομηχανίας δύο συσκέψεις μέ εύρύτατη συμμετοχή, πού κατέληξαν στή διατύπωση ἑνός νέου κανονισμοῦ για τό Φεστιὸαλ Ἑλληνικοῦ Κινηματογραφου. Στίς συσκέψεις αύτές, ἐκτός ἀπό τόν
“Υπουργό κ. Κονοφάγο, τόν Διευθυντή Κινηματογραφίας
κ.
Ἀρόανίτη καί ἄλλους παράγοντες τοῦ “Υπουργείου Βιομηχανίας, συμμετεῖχαν ἐκπρόσωποι τῶν

ἐνδιαφερομένων σωματείων, καθώς καί ἀλλα πρόσωπα ἀμεσα
ἐνδιαφερόμενα για τήν τύχη τοῦ
θεσμοῦ καί τήν ἐξέλιξη τοῦ κινηματογράφου στήν Ἑλλάδα. Τό
καλοκαίρι τοῦ 77, ἐντελῶς ξαφνικα καί χωρίς καμιά προηγούμενη συζήτηση μέ τούς ἀρμόδιους
φορεῖς, τό Ὑπουργεῖο ἀνατρέπει
ἀκριὸῶς τά σημεῖα ἐκεῖνα πού
ἀποτελοῦσαν καταχτήσεις καί ἐγγυήσεις για τούς κινηματογραφιστές καί παραγωγούς, κλείνοντας
έτσι καθε δυνατότητα ένός
παραπέρα διαλόγου καί ἐπιχειρώντας ταυτόχρονα τόν πλήρη
έλεγχο πανω στό Φεστιόαλ. Συγκεκριμένα καταργεῖ τόν ἐκπρόσωπο τῆς Ἐταιρίας Ἑλλήνων

Σκηνοθετῶν καί τοῦ Συνδέσμου
Παραγωγῶν ἀπό τήν Ὀργανωτική Ἐπιτροπή. Καταργεῖ τήν ἐκλογή τοῦ Προέδρου τῆς Πρόκριματικῆς καί Κριτικῆς Ἐπιτροπῆς,
καί ἀντ’ αὐτοῦ ὁ “Υπουργός διορίζει τόν Πρόεδρο. Ἀρνεῖται νά
διοριστεῖ Διευθυντής τοῦ Φεστι6αλ πρόσωπα κοινῆς ἀποδοχῆς.
Οἱ προσπάθειες τῶν ἐνδιαφερομένων σωματείων για ἐπαναφορὰ
στόν κανονισμό τοῦ 75 συνάντησαν τήν πλήρη ἀρνηση τοῦ ἁρμόδιου “Υπουργείου μέ φρασεολογία τοῦ τύπου «Εἶμαι κράτος καί
δέν κανω παζαρέματα. Ἀντιπρασωπεύω τό 54%... » Μετα ἀπό
αὐτό ἡ Συντονιστική Ἐπιτροπή
τῶν
σωματείων
Πανελλήνια
Ὁμοσπονδία Θεάματος - Ἀκροάματος, Ἑταιρία Σκηνοθετῶν
Ἑλληνικοῦ Κινηματογραφου Τηλεορασεως, Ἕνωση Τεχνικῶν
Κινηματογραφου - Τηλεορασεως,
Σωματεῖο Ἑλλήνων Ἠθοποιῶν,
Πανελλήνια Ἕνωση Κριτικῶν
Κινηματογραφου, Ἕνωση Μουσικοσυνθετῶν - Στιχουργῶν Ἑλλαδος καί Σύνδεσμος Παραγωγῶν Κινηματογραφου - Τηλεορασεως όργανώνει τό 180 Φεστιόαλ Ἑλληνικοῦ Κινήματο-

χρήματα πού συγκεντρώνονται
μέσα ἀπό προσπάθειες τῆς Συντονιστικῆςψ Ἐπιτροπῆς, θα μεταφερθεῖ στή συνέχεια οτήν Ἀθήνα, στό Ἡρακλειο καί οτή Μυτιλήνη καθώς ἐπίσης καί στό ἐξωτερικό, στό Παρίσι, Λονδίνο,
Λιοαόόνα, Μαδρίτη. “Ηδη ἀνακοινώθηκαν τα ὀνόματα τῆς ὀργανωτικής ἐπιτροπῆς τοῦ Φεστι6αλ, πού ἀποτελεῖται ἀπό τούς

Παῦλο Ζαννα, ό ὁποῖος θα εἶναι
καί Διευθυντής τοῦ Φεστιόαλ,
Ντίνσ Κατσουρίδη, Γιαννη Πετροπουλάκη, Ἀπόστολο Κρυωνᾶ,
Γιῶργο Καμπανέλη.
”Av τό κράτος σταμάτησε κάθε
συνδιαλλαγή μέ τούς ἐκπροσώπους τῶν κινηματογραφιστῶν δέν

πρόκειται δέόαια να σταματήσει
τίς πιέσεις καί τίς προσπάθειες
για τή ματαίωση τοῦ Φεστιὸάλ.
Στήν παρούσα φάση τόν πόλεμο
για τό πισωγύρισμα τόν ἔχει ἀναλάὸει ἡ κ. Μητροπούλου, πρόεδρος τῆς «σκιώδους» Ἑνώσεως
Κριτικῶν Ἀθηνῶν καί τῆς Ταινιοθήκης τῆς Ἑλλαδος, εἴτε μέ
ὑποσχέσεις εἴτε μέ τρομοκρατικές
φῆμες. Μόνο πού τώρα πιά ἔχει
γίνει συνείδηση σ“ ὅλους τούς
Ἕλληνες κινηματογραφιστές πώς
τό μέλλον τοῦ ἐλληνικοῦ κινηματογράφου περναει μέσα ἀπό τό
δικό τους ἀγώνα καί ὅχι μέσα
ἀπό τίς ἐναγώνιες προσπάθειες
τῆς κρατικῆς πολιτικῆς να τόν
χειραγωγήσει καί να τόν κατευ-

— MIA ΔΙῙΞΥΚΡΙΝῘΣΙ-Ι-ὲ

O Λάὸαμε τό ἑξῆς γράμμα·
Γιά τή διεύθυνση τοῦ «Ἀντί»
Ἡ ύπερὸολική καθυστέρηση
τῆς δημοσίευσης τοῦ δεύτερου
μέρους τοῦ ἄρθρου μας, πού
γραφτηκε 30 - 3 - 77 μέ ἀφορμή
τό 17ο φεστιὸάλ κινηματογράφου
τῆς Θεσίνίκης, ἔγινε αἰτία γιά τή
δημιουργία παρεξηγήσεων. Διευκρινίζουμε ὅτι τό ἄρθρα μας
ἀναφέρεται στό ΠΕΡΣΙΝΟ φεστιὸάλ καί στήν ταχτική πού
ἀκολούθησε ἡ ΕΣΕΚΤ πέρυσι.
Εύχαριστοῦμε
Γιῶργος Ἀντωνόπουλος, Νίκος Βεργίτσης, Νίκος Ζερδός,
Συμεών Καπετανάκης, Θέκλα
Κίττου, νΑντα Κλαμπατσέα, Χριστίνα Μανσπούλου, Λάμπρος
Παπαδημητρακης, Σταῦρος Νικολαὶδης.
ΣΣ,· Εἰλικρινά ὁέν καταλαόαίνουμε τό γράμμα τῶν φίλων. Τό
σημείωμά τους ἀνάφερε καθαρά
τήν ἡμερομηνία πσύ γράφτηκε
(σελ. 45, ὁεύτερη στήλη, 14η
ἀράδα ἀπό πάνω) καί φυσικά
αναφέρονταν στό περσινό φεστιὅάλ, ,ἀφοῦ φετινό ..... ὁέν ἔγινε
ἀκόμα] Ὅσο γιά τίς «παρεξηγήσεις», ἀφοροῦν τούς ἴὸιους m
ὁπωσὸήποτε ὁέν ἀναφέρονται
στή «ὁιευκρίνιση», τήν ὁποία ξαναλέμε - ὁέν καταλαὸαίνουμε...

Ο Στό «ANTI», πιστεύουμε ὅτι μέ νηφαλιότητα πρέπει να εἰπωθοῦν ὅλα ὅσα σχετίζοντοιι μέ τήν περίοδο αὐτή. ”Εγιναν, μέχρι
τώρα, ἀρκετές προσπάθειες. Καί πιστεύουμε
ὅτι δημοσιεύτηκαν ἤδη μερικές ἀξιόλογες
μελέτες ἤ μαρτυρίες, μαζί μ’ αγνωστα ντοκουμέντα, σελίδες τοῦ παρανόμου τύπου
κ.λπ.

Ο Ἱ-Ι Ἐθνική Ἀντίστοιση, τα Δεκεμὸριανα, ό ἐμφύλιος πόλεμος 1946-49, έχουν σημαδέψει τή μοίρα τοῦ τόπου μοις. Οἱ πολιτικές σκοπιμότητες δέν κράτησαν ἁπλα στό
σκοταδι τήν περίοδο αύτή. Ἔδωσαγ- ὅσο
καί ὅταν έδωσαν - διαστρεόλωμένη εἰκόνα
τῶν γεγονότων, παραποίησοιν τήν ἱστορία.

Ο Πολλοί φίλοι τοῦ «ANTI» θα ἔχουν να
προσθέσουν κατι πανω σ’ αὐτα, να γραψουν
κατι καινούργιο. Προσωπικά ἀρχεῖα ἤ μαρτυρίες εἶναι πολύτιμα. Ἐπικοινωνεῖστε μαζί
μας, στεῖλτε μοις ὑλικό, ὅοηθεῖστε να φωτιστεῖ αντικειμενικα καί μέ πληρότητα ἡ ἐποχή
αὑτή. Ἡ προσπαθεια πού ξεκινήσαμε θα
όοηθηθεῖ οῦσιαστικα ἀπό τή δική σας συμὃολή.
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ῥὲταῑρζο.

ητων, ὑπογραμμισμὲνθυς ἵῡως
ὑπερὸολικα ἀπό τήν ἀξιάλδγη
μουσική τοῦ Χρήοτσυ NEW-1:1] καί

‘O Δ. Χατζημαρκος, ὑπερτονίζοντας
τό
χαρακτηριστικό
προσωπικά του ὕφος, διάλεξε τήν

τά οῦνι-σέξ κοστσύμῑα Ιϊοῦ Δι’

κωμική τρέλα τοῦ τυφλοῦ καί

ονύση Φωτόπουλου. Νῡμῑζω, πώς

πανούργου Μαντη. Ὁ Βάσος
-Ἀνδρονίδης, ἀκολούθησε τήν
τραγική τρέλα τοῦ ἱερατικοῦ δυνάστη Κάδμου.
Κι ἀς περάσουμε τώρα οτήν
ἀποκάλυψη τῆς παράστασης, τόν
ἴδιο τό Διόνυσο. Αὐτόν τόν ἔνθεο
τσόγλανο, τόν ἀθάνατο πρώτο-

ἀὐτοί οἱ συνοδοί τοῦ AL6W001J,

«Βάκχες»
ἥ τά πικρά Διονύσια τοῦ Εὐριπίδη
Τῆς ”Αννυς Θ. Κολτσιδοπούλου
Σέ μιά ὅαρυσήμαντη σκηνοθεσία τοῦ Κάρολου Κούν καί σέ μια
θαυμάσια μετάφραση τοῦ Λεωνίδα Ζενακου, παρουσιαστηκαν
οτήν Ἐπίδαυρο ἀπό τό Θέατρο
Τέχνης οἱ «Βάκχες» τοῦ Εύριπί-

’3.
Ψ ,

Αύτές οἱ Εὐριπίδειες «Βάκχες», ἐχουν ἴσως περισσότερο
ἀπό κάθε άλλσ ἀρχαῖα δραμα ταλαιπωρήσει τά κορμια τοῦ χοροῦ
τόν τελευταῖο αἰώνα, ὅπως τά
κεφαλια τῶν μελετητῶν καί τίς
κεραῖες τῶν σκηνοθετῶν. Τό

ρίζες τοῦ θρησκευτικοῦ δράματος

ἦ τῆς ἱεροτελεστίας. Παρακαλοῦθεῖ

χρόνια

τώρα

«ξεμαλλιάρες

Φρυγίες», άδσυσες καί σεληνιαζόμενες μαινάδες, τρεμαμενες
θηλυκές σάρκες πού θυμίζουν
μασάζ καί ΒοαγΗηε, παρακολουθεῖ Διόνυσους τοιούτους. Διόνυ-

σσυς τραμπούκους, Διόνυσους
κομπλεξικούς. Ὕστερ’ ἀπό τήν
προσφορά τοῦ Κόττ στόν τομέα
τῆς δραματουργικής ἀναλυσης
(«Θεοφαγία», 1969), καί τό
άναιγμα τοῦ
Γκρύμπερ-Στάιν
στόν τομέα τῆς σκηνοθετικῆς
συνειρμικῆς εἰκονοπλασίας (Βε-

ρολίνο, Schaubﬁhne. 1974). ἔρχονται οἱ «Βάκχες» τοῦ Κούν να
συμφωνήσουν μαζί τους ἤ να
συγκρουστοῦν,
ὁπωσδήποτε,
παντως. νά προσθέσουν στοιχεῖα
καί νά προχώρήσουν τήν τελευταία κι ἀποκαλυπτική αῦτή ἀναλαμπή τῆς ὰχαίας έλληνικῆς τραγωδίας.

Ὁ Κούν, πρῶτος αν δέν κάνω
λάθος, εἰσάγει ἕνα μικτό 010wσιακό θίασο, ἣ μᾶλλον μιά ἐξελιγμένη μυητική ἑταιρία τῆς Ἀνατολῆς, πού ἔχει για μυημένους
καί μυητές ἄνδρες καί γυναῖκες.
Ἀναγωγή δηλαδή σέ μιά χρονική
στιγμή πρίν ὁ θίασος αῦτός ἀρχίσει να σχηματίζεται μόνο ἀπό γυναῖκες μέ ἐπί κεφαλῆς τους έναν
ἀρσενικό [ερέα.
Ἡ εἴσοδος αὐτή ἑνός μικτοῦ
θιάσου, ὁδηγεῖ ἵσια στή λύση τοῦ
μεγάλου, κατά τή γνώμη μου,
προῧλήματος τῶν «Βακχῶν»,
δηλ.τήν ἀπουσία τῶν Βακχῶν. Κάπου ἐδῶ τολμαω να δῶ
στόν Εὐριπίδη μια... τσεχωφική
διάθεση. Βαζει για πρωταγιι)νιστές του 6ακχευόμενες γυναῖκες
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λοι, εἶναι ἀπόλυτα συΥκΕξίριμΕνοι
κι εὐλαόικοί ὑμνητές καὶ μύξΤτες.
ἀναστενάρηδες, ὅπως θωστα εἰκ
πώθηκε, ἀπέριττοι, WNW-”1960110
Vo1 καί 6αθύτατοι δῡξξΙΟτές- Ὁ

Καρολος Κούν ἔκανε ἕνα τερακ
στιο θήμα πρός μιά συναρπακ
στική λύση. Μένει ἡ συμπλήρωσή
του, μέσα ἀπό τό έξοχῡ ὑλικὸ τοῦ

ξάδελφο τοῦ γήινου παλληκαρα

χοροῦ, πού μοιάζει ὠΕὶιμί) νά
ἐπωμιστεῖ καί τήν ἀπαιτηϊῑκόν
τερη ἑρμηνεία.

θύμιζε πράγματι σερίφη τῆς
Ἀριζόνα μπροστά 0' έναν Γκουρού πού φτάνει οτήν πόλη μέ τή
Ιφανατισμένη συνοδεία του...

Ὁ «θεοκτόνος» Εὐριπίδης,
ἔχοντας ἀπόλυτη τήν ξπέγνωση
τοῦ τελευταίου τραγικοῦ σιω-ια’

λοδρόμου τοῦ 5ου aidwq, θέλει
να παραδώσει 11'] σκυτάλη, κά-

νοντας μιά τιμητική-κρῑῖική ἀνα-

δρομή στίς ρίζες τῆς τραγωὸίας,

κοινό παρακολουθεῖ τήν περιπέ-

τεια αὐτή τῶν Βακχῶν. ἔχοντας
χασει ὅλους τούς δρόμους, καί
πρός τόν Κιθαιρῶνα καί πρός τήν
Ἀνατολή, καί πρός τίς ρίζες τῆς
ἀρχαίας τραγωδίας καί πρός τίς

δέν εἶναι ἀλλσπαρμένθι κι ἓξαλκ

ἐπιδεικνύοντας κι ἀποδεικνύοντας ἑαυτόν... αίσχυλικότερο τοῦ
.

Αἰσχύλου. Φαίνεται πώς καί οἱ
ἀρχαῖοι... ρωμιοί εἶχαν 1ξὲοα τους
τήν παρελθοντολατρεια, πού
πολύ θά πίκρανε τόν ἐξόριστο

·
π ν.“

Γ ,Α

τῆς Θήὸας, πού ποτέ δέν ὃλέπουμε καί πού μόνο φανταζόμαστε ἀπό τίς ἀφηγήσεις. Ἡ
μόνη Βακχίδα πού ἐμφανίζεται,
εἶναι ἡ Ἀγαύη, κι αὐτή «κατόπιν
ἑορτῆς», Ἡ ἀπουσία αὐτή τῶν
Βακχῶν καί τῆς 6ακχείας τους
ἀπό τίς «Βάκχες» τοῦ Εὐριπίδη.

ποτέ σχεδόν -δέν ἔγινε αἰσθητή,
γιατί παρεξηγημένα ὑποκαταοταθηκε ἀπό τίς Ληδές ἀκόλουθες τοῦ Διόνυσου... πού ἐπωμίζονται μιά ὂακχεία πού δέν τούς
ἀνήκει, στήν προκειμένη στιγμή.
Οἱ Ληδές θιασώτριες, δέν μασοῦν
φύλλα οὔτε κισσοῦ οὔτε δάφνης,
τήν ώρα κείνη δέν ἔρχονται ἐν
ἐκστάσει, ἀντίθετα, συνοδεύουν
ἐν ἐγρηγόρσει, πιστές, γοητευμένες, έτοιμες νά μυήσουν στήν
καινούργια θρησκεία. Αύτές οἱ
ἀφηγήτριες ἱεραποστόλισσες δέν
εἶναι οὔτε οἱ Ὀλεῖες τοῦ Ὀρχομενοῦ, οὔτε οἱ Θυῖάδες τῶν Δελφῶν, ούτε οἱ Διονυσιάδες τῆς
Σπάρτης ἤ οἱ Δύσμαιναι τοῦ
Ταῦγετου, πόσο μᾶλλον οἰ Βάκχες τοῦ Κιθαιρώνα. Ὁ Κούν, μέ
τίς ἀνδρικές παρουσίες στό χορό
τῶν πιστῶν, ὂάζει μιά διαχωριστική γραμμή πού ὅμως δέν ἀκολουθήθηκε ἀπό τήν εἴσοδό του

καί τό εἶδος τῆς κίνησής του. Εἶναι σίγουρο πώς μ’ αὐτό τό θαυμάοιο ῦλικό τοῦ χοροῦ (εὔπλαστα, ρυθμικα κι ἐκφραστικότατα
κορμια) καί μέ τήν ἀψογη διδασκαλία τους ἀπό τή Μαρία Κυνηγοῦ, μπορεῖ να πραγματωθεῖ
ὁποιαδήποτε άποψη κινησιολογική κι έρμηνευτική. Συχνά
ἀκούγαμε Μαρίες κι Ἀποστόν
λους. ἐνῶ ὃλέπαμε παροξυσμοὺς
πρωτομύητων κι ασυνειδητοιτοί-

Εὐριπίδη. Ἡ κατάδυση λοιπόν
στή μήτρα τῆς ἀρχαίας 190110161-

ας, τά λατρευτικά πανηγύρια τοῦ
Διόνυσσυ, φέρνει οτήν ἐπιφάνεια
ἀναγλυφή, τήν καταγωγή της.

Στίς «Βάκχες», ὰναγνωρίζῡυμε
καί τά τρία στάδια τῆς πρωτόγο-

Πενθέα.’Ἱ-1 σχέση τοῦ Πενθέα
πρός τό Διόνυσο, σωστα δοσμένη
ἀπό

τόν

Α.

Θεοδώρακόπουλο,

Ὁ Διόνυσος, καί σαν αποψη
καί σάν ἑρμηνεία, σταθηκε Eva;
ἀποφασιστικός άξονας-ὁρόσημο
γιά τή μελλοντική πορεία τῶν
Βακχῶν. Μπροοτα μας, ἐνας νηφάλιος κι αἰνιγματικός Ἀρχιμάης - Διόνυσος, μέ τό πιό σι’γουρο, τό πιό ἐρεθιστικό, τό πιό
ὑπεροπτικό, σαρδόνιο χαμόγελο
πού ὑποστηρίχτηκε ποτέ στό κοῖλον τῆς Ἐπιδαύρου. Κατω ἀπό
μιά λευκή μάσκα καί μια ξανθιά
περούκα, πέρασε ἀπ’ ὅλα τά στάδια τῆς μεταμόρφωσης ἑνός Διόνυσου. Καί πάντα μέ τή σίγουριά, τή μειλιχιότητα καί τή σατανικότητα ἑνός θεοῦ. Κρατώντας
ἕνα θύρσο - μαγιόξυλο, περναει
ἀπ’ τόν ὅμόφυλο ἐρωτισμό οτήν

νης τελετῆς Τήν ἀναχώρηση ἀπό

ἀρσενική ἐπικύρωση καί ζεῖ ὅλα

τήν πόλη (Θήόα), δηλ. τήν πομπή. Τή θυσία τοῦ ταύρου (Πενθέα), δηλ. τόν ἀγῶνα, τή «θριαμ6ευτική» ἐπιστροφή (Ἀγαύη),
δηλ. τόν κῶμο. ”Ολα ὅμως μέσα
ἀπό μια διαθεση τραγικῆς φάρσας. Ἡ θυσία τοῦ ταύρου, ξέρουμε ὅτι συμὸόλιζε τό θάνατο

τά πάθη, τά θαύματα, τό θάνατο
καί τήν ἀνάσταση, ἀνάμεσα στό
μυστικισμό καί τό ρεαλισμό. Ἡ
παρουσία του καί ἡ... πολιτεία
του, ἐνσαρκώναν πράγματι ὅλους
τούς ζωτικούς χυμούς Τό νερό,
τό γάλα, τό κρασί καί τό σπέρμα.
Ὁ Μίμης Κουγιουμτζής, ῶς Διόνυσος, ἀπόδειξε πόσο πολύπλευρο καί ἀόυσσαλέο μπορεῖ να
εἶναι ἕνα παίξιμο ἀπόλυτα λιτό
καί κυριαρχημένο, κατακτημένο.
μέ ταλέντο καί μέ νοῦ. "Av ὁ χορός συντονιζόταν περισσότερο
μαζί του, γινόταν περισσότερο
«συνοδός», κρατοῦσε στενότερη
ἐπαφή, θα έὸρισκε ἴσως αὐτόματα σέ ποιά σημεῖα πρέπει νά
διαφοροποιηθεῖ ἀπό τίς Βάκχες
τοῦ Κιθαιρῶνα. Θά δοηθοῦσε
ἀκόμα τήν Ἀγαύη νά ὃρεῖ τό σωστό μέτρο τῆς 6ακχείας της, τῆς
τραγικῆς ἀναγνώρισης καί τοῦ
θρήνου, πού μ’ὅλο τό ὂάρος τῆς
ἑρμηνείας τῆς Νέλλης Ἀγγελίδου, έμειναν κάπου «ὑποτονισμένα» καί «ὑποφωτισμένα».

τοῦ θεοῦ. Ἄρα κι ἡ θυσία-σφαγή
τοῦ Πενθέα, συμὸολίζει τό θάνατο τοῦ θεοῦ Διόνυσου κι ἡ
«ἐπανασυγκόλληση» τῶν μελῶν
του, τήν ἀνάστασή του... «“Ἀνθρωπος καί Θεός, λέει ό Γιάν
Κόττ, ὂασιλιάς καί ξένος, ἀντιπρόσωπος κι ἀντιπρόσωπευόμενος, ἀνταλλάσσουν τούς ρόλους
τους, καί, σάν σ’ ἕνα τέλεια μον-

τέλο διαφορετικῶν συνδυασμῶν,
ὅλα τά σἠμάδια ἀντιστρέφονται
διαδοχικά κι ἐξαντλοῦνται ὅλοι
οἱ συνδυασμοί»...
Δέν γνωρίζω ἄν ὁ δάσκαλος
Κούν συμφωνεῖ στό ὅτι οί «Βάκχες» εἰναι ἡ τραγωδία τῆς τρέλας
τῶν Ἑλλήνων μέσα οτήν τρίτη
δεκαετία τοῦ Πελοποννησιακοῦ
πολέμου. «Τραγωδία τρέλας ἀρχόντων καί λαῶν», ὅπως ἀναφέρει δ Κόττ. Πάντως, σί δύο γέροι,
Κάδμος καί Τειρεσίας, ἔται ὅπως
διδαχτηκαν
κι έρμηνεύτηκαν
(Βάσος Ἀνδρονίδης καί Δ. Χατζημάρκος), φανέρωσαν ὅχι τή
στιγμιαία καί παροδική μά τή ρι,ζωμένη πια τρέλα τῶν ἀρχόντων.

Κλείνοντας αύτές τίς καθαρά
προσωπικές
ἐντυπώσεις,
θα
ἤθελα νά τονίσω πώς ἡ σπουδαιότητα τής παράστασης πού δόθηκε οτήν Ἐπίδαυρο, παραμερίζει περίτρανα τίς ἐπιμέρους
προσωπικές ἀντιρρήσεις ὅχι μόνο
αῦτής ἐδῶ τῆς σελίδας ἀλλα, νομίζω, καί κάθε ἀλλης.

Στήν «Ἀργώ» (Μάης - Ἰού-

οεικσστικα·

νης) συνειδητοποιήσαμε ξανά τήν

αρτια καί «προσωπική» τεχνική
πού χαρακτηρίζαυν τίς ἔγχρωμες
ξυλογραφίες τοῦ Κ. Γραμματόπουλου. Σ’ αὐτές, ὁ καλλιτέχνης
ἀποκρυπτογραφεῖ, ἐδῶ καί χρόνια, τό παραμικρό παιγνίδισμα
τοῦ μεσαγειακοῦ φωτός, μ’ ἔναν
τρόπο πού διαφέρει ἀπ’ ἐκεῖνον
πού υἱοθέτησε στά λάδια του πού
παρουσίασε πρόσφατα 010v ἴδια

XPONIKO εΚΘΕΣΕΩΝ
Τῆς

Ντόρας Ἠλιοπούλαυ - Ραγκαν . ,

ME ΤΟ ἐποχιακό κλείσιμο τῶν
γκαλερί καί τῶν αλλων χώρων
ἐκθέσεων τώρα τό καλοκαίρι. κάν
νουμε έναν ἀπολογισμό τῆς κίνησης πού σημειώθηκε στίς κυρι-

ότερες αἴθουσες τῶν Ἀθηνῶν
ἀπό τό Γενάρη μέχρι τώρα. Συμπληρώνεται, ἔται, τό χρονικό πού
δημοσιεύτηκε στό τεῦχος 62 τοῦ
«Ἀντί» (Περίοδος Β’, 8 Γενάρη
1977) καί πού ἀφοροῦσε τίς ἐκθέσεις από τό Σεπτέμὸρη τοῦ ‘76
μέχρι τό τέλος τοῦ χρόνου.
‘O πίνακας πού δημοσιεύουμε
στό τωρινό τεῦχος, με’ τούς κυριότερους χώρους ἐκθέσεων καί τά

ὀνόματα τῶν καλλιτεχνῶν πού
παρουσιασανε σ’ αὐτούς 11'] δουλειά τους, περιέχει καπου 209
ἐκθέσεις. A010 σημαίνει ὅτι ἄν
σημειώναμε ὅλους ἀνεξαίρετα
τούς χώρους - κατι πού για τεχνικαύς λόγους εἶναι ἀδύνατα - ὁ
ἀριθμός θα ’ταν πολύ μεγαλύτερος. Ἀπό τίς 209 ἐκθέσεις πού
σημειώνουμε. αὐτές πού παρουαιάσανε ἐνδιαφέρον ὅχι μόνο ἀπό
11'] σκοπια τῆς ποιότητας τοῦ ἔργαυ ἀλλά κι ἀπό κείνην τῆς ἐνημέρωσης στίς ἐπιδόσεις μιᾶς άλλης πολιτιστικῆς ἐνότητας, δέν
ξεπερνάνε τίς 34. Μ’ αὐτές ἀποκλειστικά θ’ ἀσχοληθοῦμε έδῶ.
Ὁ αξιοκρατικός χαρακτῆρας πού
παίρνει, ἔται, τό χρονικό ὀφείλεται στό ὅτι εἶναι πρακτικὰ ἀδύνατο ν’ αναφερθαῠμε ἔστω καί
συνοπτικα 0‘ ένα μεγαλύτερα
ἀριθμό παρουσιασεων ἐρευνώντας τά θετικά τους σημεῖα καί
κατακρίνοντας τά τρωτά τους.
Κατ’ ἀρχήν κι ἐκτός συναγωνιαμοῦ - λόγω τοῦ «εἰδικοῦ» περιεχομένου της - σημειώνουμε τήν
ἔκθεση πού ὀργανώθηκε τελευταῖα (Ἰούνης - Ἰούλης) στό
Μουσεῖα Μπενάκη, μέ θέμα τήν
Ἀθήνα στα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας. Ἡ ἄρτια αὐτή ὀργανωμένη ἔκθεση, πέρα ἀπό τό αἰσθητικό μέρος (λιθαγραφίες, χαλκογραφίες ξένων καλλιτεχνῶν πού
ἐπισκέφτηκαν τήν πόλη ἀπό τό
150 αἰῶνα καί πέρα) μᾶς δίνει
πολύτιμες πληροφορίες ἱστορικοῦ, ἀρχαιολσγικοῦ (μνημεῖα πού
’χουνε σήμερα καταστραφεῐ),
ἐθνογραφικοῦ καί ἠθογραφικοῦ
περιεχομένου.
Σέ ξεχωριστά πλαίσια τοποθεταῦμε καί τίς ἀναδρομικές ἐκθέσεις πού τιμήσανε 11'] μνήμη τριῶν
ἀξιόλογων ἑλλήνων καλλιτεχνῶν;
ΟΤοῦ Π. Πανταζῆ (Κολλ.
Ἀθηνῶν, Γενάρης 1977) ἀξιόλο-

γου ἐμπρεσιονιστῆ, ἐγκατεστημένου στό Βέλγιο.
O T00 ἐξπρεσιονιστῆ Γ. Μπου-

ζιανη (Ἐθν. Πινακοθήκη, Ἰούνης
- Σεπτέμόρης 1977), πού μᾶς ἐντυπωσιάζει κυρίως μέσ’ ἀπό τίς
ἀκουαρέλες του.
Ο Ταῦ Ἀθ. Ἀπάρτη (Γαλλικό
Ἰνστιτοῦτο, Γενάρης 1977). πού

μᾶς θύμισε τίς μεγάλες διερευνητικές ἱκανότητες τοῦ γλύπτη στή
σκιαγραφηση τῆς ψυχασύνθεσης
τοῦ μοντέλου ταυ πάνω στά πορτραῖτα πού φιλοτέχνησε.
O

Σχετικά, τώρα, μέ τίς ὁμαδικές
παραυοιάσεις πού γίνανε στα
πλαίσια πολιτιστικῶν ἀνταλλαγῶν, ἡ παρουσίαση τῆς σύγχρονης
γιουγκασλαὸικῆς
τέχνης
(Ἐθν. Πινακοθήκη, Μάης - Ἰού-

χῶρο (Νοέμόρης - Δεκὲμόρης
1976). Πέρα ἀπό τίς σειρές «Αἰγαῖο», «Μάνη», κ.ἀ, ξεχωρίσαμε
τίς συνθέσεις τῆς ἐνότητας «Σαρωνικός» γιά τόν ἱδιαίτερα έντονό χρωματικό παράγοντα καί

τόν «νευρικό» παλμό τῶν μαρφων.
Ο

Ὁ κύπριος ἀρχιτέκτονας Χ.
Δικαῖας άναπαράστησε μέ μια
χαρακτηριστική ζωντανια καί
μιαν ἀναμφισὸήτητη ἱκανότητα σ’
ὅ,τι ἀφαρᾶ τή σύνθεση τόν κύπριο χωρικό κι·ἀγρότη (Ἀργώ,
Μάρτης - Ἀπρίλης). Οἱ καλλιτεχνικές του ἱκανότητες ἀξιοπσίοῦνται ἱδιαίτερα στίς ἀκουαρέλες
του.

νης) έδωσε, παρά τ’ ὃτι δέν ἀντι-

Ο

προσώπευε ὅλες τίς σύγχρανες
τάσεις στή χώρα αὐτή, μιά πιό
ὁλοκληρωμένη εἰκόνα τῆς καλλιτεχνικῆς δραστηριότητας τῆς
Γιουγκοσλαόίας ἀπ’ ὅ,τι ἡ ἔκθεση
τῆς αὑγχρανης ὄρετανικής τέχνης
010v ἴδια χῶρο (Δεκέμὸρης 1976 - Γενάρης 1977). Ἐνδιαφέρουσα ἧταν καί ἡ ἔκθεση «Μορφές», μέ χαρακτικά γερμανῶν
καλλιτεχνῶν - ἀπό τό ρεπερτόρισ
τῶν παρουσιασεων πού ὀργανώνει τό Μαρφωτικό Τμῆμα τοῦ
“Υπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν
τῆς Δυτ. Γερμανίας καί πού
ἀντιπροσώπεύει διάφαρες σύγχρονες τάσεις τῆς χώρας αὐτῆς.
(Ἰνστ. Γκαῐτε, Γενάρης).

Ὁ Β. Δημητρέας κατόρθωσε
γιά μιαν ἀκόμά φορά νά περάσει
καί σ’ ἐμάς μέσ’ ἀπό τήν πρόσφατη δούλεια του - σχέδιά καί
κατασκευές (Γκαζέτ, Μάρτης Ἀπρίλης) — τούς πραόληματισμούς πού τοῦ δημιουργεῖ τό
σύγχρονα περιόάλλον.

“

Ο

Ἀξιόλογη προσφορά οτήν κεραμική τέχνη στάθηκε ἡ τελευταία δούλεια τῆς Μ. Βογιατζόγλου (Δεσμόςῑ Μάης - Ἰούνης).
Ἡ ἰδιόμορφη ὑφή τῶν ἐργων της,
πέρα ἀπό τό χῶρο τῆς αἰσθητικῆς
ἀποκαλύπτει πολλές ἀξιόλογες
γνώσεις καί μιαν ἀναμφισὸήτητη
σιγουγριά σ’ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν τεχνικη.
Ο

Τό «ἀνθρωπάκι» τοῦ Γ. Γαῑτη
παρουσιάστηκε στήν πρόσφατη
δουλεία τοῦ καλλιτέχνη - λάδια ι’
καί κατασκευές (Πσλυπλανο, Γενάρης - Φλεόάρης) - ἀνανεωμένο
καί σέ μιά μεγάλη ποικιλία ἀπό
εὑρηματικαύς συνδυασμούς πού
ἀποκαλύπτουνε μιά δημιουργική
φαντασία.
Ο

.

Μιά μεγάλη σχεδιαστική εὐχέρεια χαρακτήριζε τήν τελευταία
δαυλειά τοῦ Ν. Γιαλαύρη (Πν.
Κέντρο, Ἀπρίλης).

ῚΑπό τούς νέους πού κινοῦνται
στό χῶρο τοῦ φωταγραφικαῦ 95αλισμοῦ, ὅ Κ. Κατζουράκης ξεχωρίζει (Ὥρα, Φλεὸάρης) γιά
τήν εὐχέρεια πού τόν διακρίνει
στή σύνθεση. Ἀρκετές, ὅμως,
φαρές ἡ δουλειά του χαρακτηρίζεται ἀπό Eva «μανιερισμό».
Ο

Ἡ τελευταία δουλειά τοῦ κύ119100 ζωγράφου Ν. Κουρούση
(Δεσμός, Μάρτης - Ἀπρίλης) εἶναι τελείως διαφορετική ἀπό τήν
προηγούμενη. Κύριο χαρακτηριστικό τῆς τωρινῆς φάσης τοῦ
καλλιτέχνη πού μᾶς πείθει γιά
”ένα καινούργιο ξεκίνημα εἶναι οἱ
σχισμές πού ’ναι ἀνοιγμένες σέ
ἐπιφάνειες ἀπό χαρτόνι ἢ σέ κύ6ους ἀπό πλεξιγκλας, κι ἀπό τίς
ὁποῖες

ξεφεύγουν

χρωματιοτές

δέσμες ἀπό χαρτί καί νῆμα, ἀντίσταιχα.
Ο

Οἱ γκουας καί τά σχέδια τοῦ Γ.
Παππᾶ (Ἀργώ, Γενάρης - Φλεὂὰρης) μᾶς κανανε νά συνειδητοποιήσαυμε τίς ἱκανότητές του
ἐξω ἀπό τό χῶρο τῆς γλυπτικῆς.
Τό «Σύνεκτρον - Κύκλος, Τε-

τράγωνα» τῆς Ν. Πάστρα (A5σμός-, Φλεὸαρης - Μάρτης) καθώς
καί ἡ παραυσίαση τῆς ὅλης δια-

δικασίας πού ὁδηγεῖ στούς διάφορσυς συνδυασμούς με’ πυρήνα
11’] «μονάδα» αὐτή, μᾶς δώσανε
τήν εἰκόνα μιᾶς ὥριμης κι ὁλοκληρωμένης δουλειᾶς πού ἀποτελεῖ μιαν οῦσιαστική προσφορά
στό διεθνή χῶρο τῆς τέχνης.
Ο

Ο

Ἀρκετές ἐγγυήσεις γιά ἕνα
μέλλον μέ προοπτικές ἔδωσε ἡ
δουλειά τοῦ νέου καλλιτέχνη Στ.
Ἰωάννου (Συλλαγή, Φλεὸάρης).
Σ’ αὐτήν τήν πρώτη του ἀτομική
ἔκθεση, ὁ ζωγράφος, πού χρημάτισε μαθητής τοῦ Γ. Μόραλη, μᾶς
πείθει για τήν εὐαισθησία πού
τόν διακρίνει στό χειρισμό τοῦ
χρωματικοῦ παράγοντα.

Ἀπό τίς φτιαγμένες μέ φύλλα
χρυσοῦ πάνω σέ ξύλινες κατασκευές συνθέσεις τοῦ Γ. Καρδαματη (Ζουμπουλακη. Φλεόάρης)
συγκρατήσαμε ἐκεῖνες πού ἀντιπροσωπεύουνε τήν πρόσφατη
δαυλειά του. OI τελευταῖες, κα-

θώς χαρακτηρίζονται ἀπό μια
λιτή καί γεωμετρική διευθέτηση
τῆς ἐπιφανείας τους, είναι ἀπέριττες σέ σύγκριση μέ τήν μπαρόκ
γραμμή τῶν παλαιοτέρων.

Οἱ παραλλαγές πάνω στό θέμα
τοῦ «Ἴκαραυ» πού παρουσίασε
στίς ζωγραφικές συνθέσεις καί
στό γλυπτό του ἔργα ὁ Π. Πρέκας
(Αἴθουσα Τέχνης Ἀθηνῶν, Φλε6αρης), δοσμένες μέ μιαν ἀναμφισὸήτητη άνεση καί ποικιλία,
εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς δουλειᾱς
πού ’χει γίνει μέ συνέπεια κι ἔμπνευση.
Ο

“Ἐντανη ἤτανε ἡ καινωνική καί
πολιτική χροιά πού χαρακτήριζε
τήν τελευταία δουλειά τοῦ Δ.
Περδικίδη (Δεσμός, Γενάρης).

Ἡ ἀναδρομική ἔκθεση τοῦ Β.
Σεμερτζίδη (Ἐθν. Πινακοθήκη,
Μάρτης) μᾶς ξαναθύμισε τήν ἰδιόμορφη τεχνική μέ τήν ὁποία ὁ
καλλιτέχνης ἐντάσσει 10 κύρια
θέμα του - τόν έλληνα ἀγρότη κι
ἐργάτη -— 010 στρατευμένο ρεαλι0110.
Ο

Εὑρηματικές ἡταν σί λύσεις
πού χαρακτηρίζανε τήν τελευταία
δουλειά τοῦ Μ. Κατζαυράκη
(Ζουμπουλάκη, Ἀπρίλης). Οί
συνθέσεις του μᾶς ύπαὸαλλανε
μέσ’ ἀπό μιά χαρακτηριστική λιτότητα μέσων τήν ἐντύπωοη μιᾶς
«παλμικότητας» καί μιᾶς ἀναγλυφικότητας.

Τό πρόσφατα ἔργα τοῦ Λ. T01ριγκούλη (Κρεωνίδης, Ἀπρίλης)
μέ ἀναφορές στήν τέχνη πόπ, τόν
ῦπερ - ρεαλισμό καί τό φωτογραφικό ρεαλισμό ἀποκαλύπτει
μιαν ἀναμφισὸήτητη [κανότ-ητα
γιά σύνθεση.
Ἡ ἀναδρομική ἔκθεση τοῦ Ν.
Χατζηκυριάκου - Γκίκα (Αί-
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πολιτικά καί κοινωνικὰ 1190611]ματισμένης τέχνης, ὀργανῶθηκε

θουσα τό Τρίτο M011. M01];) παρουσίασε “ένα πρόσθετα ἐνδιαφέρον; Περιλάμόανε πολλά ἔργα
τῆς νιότης τοῦ καλλιτέχνη, στα
ὁποῖα ἀπό τίς διάφορες φάσεις
πού γνώρισε ὁ ζωγράφος διαπιστώσαμε τήν ἤδη ἀπό τότε (i191—
μότητα τοῦ ταλέντου του.

γραφίας ὅχι μόνο στα πλαίσια
τῆς τέχνης ἀλλ(ἰ καί σα μέσα ἑπι-

Εἴχαμε τήν εὐκαιρία να δοῦμΕ
τή δούλεια τριῶν έλλήνων καλλν
τεχνῶν πού διαπρέπαυν στό ἐξ-

κοινωνίας. Τήν ἐκδαση τοῦ 6161100 τοῦ “Αλ. Ξὺδη «Προτάσεις
για 11'] Νεοελληνική Τέχνη» (Ὀλκός). στό ὁποῖα συγκεντρῶθηκαν
ἐνδιαφέροντα ἄρθρα πού κάλύπτουν μιά δραστηριότητα τρι-

ωτερικό, ὅπου εἰναι ἀπό χρόνια
ἐγκατεστημένοι. Κι αἱ τρεῖς. μαζί
μ’ ἅλλους, ἀντιπροσωπεύαυνε cps"
τας τήν Ἑλλάδα στή Ντακουμέντα τοῦ Κάσσελ. Πρόκειται γιά
τό Στ. Ἀντωνάκο, πού ἔδειξε τίς

τελευταῖες του συνθέσεις μέ «νέον» καί τά πρόσφατα σχέδιά του
στά ὁποῖα χειρίζεται μ’ “έναγ
προσωπικό τρόπο τή γεωμετρικὴ

ἀφαίρεση (Γκ. Μπερνιέ, Ἰούνης)· τόν Γ. Κουνέλλη (ὃλ«Ἀντί» Τεῦχος 68) - ἀξιόλαγΟ
άντιπρόσωπο τῆς διεθνοῦς πρωτοπορίας - πού μᾶς ἀναμετάδωσε
μέσ’ ἀπό τίς δύο συνθέσεις πού

ἔδειξε ἐδῶ (Μπερνιέ, Μάρτης)

ἔκθεση

φωτογράφικοῦ

ὑλικοῦ

(έρασιτεχνιῖ)ν) ἀπό τό Χάκερ μέ
στόχο να συνειδητοποιηθεῖ ἡ
πολλαπλή ἀξιοπθίηση τῆς φωτο-

έλιξή της μέσ’ ἀπό ἕνα φίλμ πού
γύρισε ὁ ἴδιος. Σ’ αὑτό εἴχαμε τήν
εὐκαιρία να διαπιστώσουμε τίς
ἀξιόλογες σχεδιαστικές ἱκανότητες τοῦ καλλιτέχνη καί τήν εὑρηματικότητα πού τόν χαρακτηρίζει
στήν ἐπεξεργασία διαφόρων λύσεων,

Ἀπό τούς ξένους καλλιτέχνες
ξεχωρίσαμε; Τίς ξυλογραφίες τοῦ
Γκρησχάμπερ (Πν. Κέντρο τοῦ
Δήμου Ἀθηναίων, Μάρτης Ἀπρίλης), τίς ἀξιόλογες για τούς
χρωματικούς τους συνδυασμούς
ἀκουαρέλες τοῦ Τζένκινς (Αἴθ.
Τέχνης Ἀθηνῶν, Μάρτης), τόν
πρωτότυπο χειρισμό τῆς γεωμετρίας στή δουλεια τοῦ Μπόχνερ
(Μπερνιέ, Ἀπρίλης), τήν «εἰκονογραφική» μυθολογία τοῦ Νταίn61] (Ζουμπαυλακη, Μάης), τά
γεμάτα ὑποσχέσεις σχέδιά κι
ἀκουαρέλες τῆς Μένις (Γκαζέτ.

Μάης)Ο

“Ὀσον ἀφσρα. τῶρα, μερικές
εἰδικές ἐκδηλῶσεις, σημειῶνουμε;
τό σεμινάρια μέ θέμα τήν «Τέχνη
στήν Κοινωνία», πού ὀργανῶθηκε ἀπό τούς X. Ἰωακειμίδη,
Βλ. Κανιάρη καί Ντ. Χάκερ στό
Ἰνστ. Γκαῖτε (Ἀπρίλης). Πέρα
ἀπό τήν πλούσια ἐνημέρωση σχετικα μέ τίς τελευταῖες τάσεις τῆς
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καί τῶν 48 - 50 πού παρουσι-

·άζουν ἐνδιαφέρον, ἀπό τήν άλλη.
Γιατί ὅσα, 6560101. 111 ἄν ὁ ἀριθμός τῶν 48 - 50 ἐκθέσεων χαρακτηρίζεται ἀπό κάποιο στοιχεῖα
ὑποκειμενικότητας, ἄλλο τόσα 111
ἐκεῖνος τῶν 400 (στίς κυριότερες
αἴθουσες τῶν Ἀθηνῶν) εἶναι σε’
σχέση μέ τήν ἐλληνική πραγματικότητα καί τό δυναμικό τούλάχιστον «ἀνεδαφικός».

ψει ν’ ἀποτελεῖ οὐτοπία; ἢ ἐλάττωση τῆς δύναμης ὁρισμένωγ κυκλωμάτων καί ἡ κερδοσκοπία
τῶν γκαλερί. ἡ ὑπευθυνὸτητα τῶν

κριτικῶν, ἡ σχετική μείωῡη Τῆς
διαφορᾶς πού ὑπάρχει στή oxéon

μέ τά ἀντίστροφα ἀνάλογα ποσά
τῶν 400 ἐκθέσεων, ἀπό τή 0101,

άντα χρόνων. Τήν παρουσίαση

τοῦ 6161100 τοῦ Μάλεὸιτς «Σουπρεματισμόςῑ 34 σχέδιά» 0110 τόν
Ἐμ. Μαυρομμάῖη (Δεσμός. M09της) καί τήν ἐνδιαφέρουσα δια1551] τοῦ ἴδιου για τό 000119500—

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ
FKAAEPI ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

11000 καί τίς διασυνδέσεις του.
Τήν πρασπάθεια άναδειξης νέων
δημιουργῶν πού ἐπιχειρεῖ κάθε
χρόνο τό κέντρα «“Ώρα» κι ἀπό
τήν ὁποία ξεχωρίσαμε τό ζωγραφικό ἔργα τῶν Δ. Καύκου καί Γ.
Παπαῖωάννου. Τέλος τήν ἔκθεση
μέ ἔργα ἐμπνευσμένα ἀπό τήν
κυπριακή τραγωδία, πού 101
περισσότερα
φιλοτεχνηθήκανε
στούς χώρους τῆς «“Ὠρας».

τούς πραὸληματισμούς του σχετικά μέ τό ρόλο τοῦ καλλιτέχνη
στήν κοινωνία τέλος, γιά τό Λ.

Σαμαρᾱ, πού ἀν κι ἔδειξε ἕνα
πολύ μικρό τμῆμα τῆς δουλείας
του - ἀνασχηματισμούς με’ πόλλαροῖντ καί σχέδια (Ἑλληνο Ἀμερικανική Ἕνωση, Ἀπρίλης)
- μᾶς ἐνημέρωσε για ὅλην τήν ἐξ·

παράγοντες ἀρχίσανε να Ουνέι-

δητοπαιοῦνε τήν ἀναγκαῑόῖηῖα
μιᾶς «συγκρότησης» για νά πα-

Πλάι σ’ ὅλα αὐτα, οἱ «πολλαπλές» κινήσεις καί πρῶτοὸαυλίες
για τό Μουσεῖα Σύγχρονης Τέχνης, πού ἐμπνεύσανε παράλληλα
κι αλλες έκδηλῶσεις, ὅπως π.χ.
ἐκεῖνες τοῦ «Δεομοῦ» μέ πρωταγωνιστή - συντονιστή τό Θόδωρο.
προὸαλλανε μερικά «κακῶς κείμενα» ρίχνοντας λάδι στή φωτιά.
πού προὸλέπεται να φαυντῶσει
γύρω ἀπό τό θέμα 0110 τόν ἐρχόμενο Σεπτέμόρη κι ἔπειτα. Τό
ἴδια προόλέπεται ὅτι θ’ ανέόει 111,
ὁ πυρετός τῆς οργανωσης ἐκθέσεων πού ἤδη φέτος (ἀπό τό Σε11150691] τοῦ ’76 μέχρι τῶρα)
ἔφτασε... «αἰσίως» τίς 400. Τά
απαιοιόδοξα αὑτά προγνωστικά
μετριαζόνται κάπως ἀπό ὁρισμένα θετικά στοιχεῖα πού προκύψανε ἀπό τίς ἀντιδράσεις πού

σημειωθήκανε
σέ
συζητήσεις
γύρω ἀπό καίρια θέματα τῆς ἐλληνικῆς καλλιτεχνικῆς ἐπικαιρότητας, Ἕται π.χ. ἡ φετινή πολυπλυθέστερη ἀπ’ ὅ,τι ποτέ αλλοτε
αντιπροσῶπευση τῆς Ἑλλαδας
στή Ντακουμέντα εἶναι - παρά
τίς ἀντιδραοεις πού προκαλεσε
σχετικά μέ τόν τρόπο ἐπιλαγῆς
κ.(”ι. - ’ένας καλός οἰωνός για

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΙΧΜΗ»

B. Παυλίδης (Πολιτικό Σκίτσο)
Δ. Ταλαγανης
F. Βογιατζῆς
Ὁμαδική
ΑΙΘΟΥΣΑ

«ΚΑΛΛΙΤΙΞΧΝΙΚΗ

εΙΤ)ἷι,1όι1ίΞ)ι;)ιή 30 καλλιτεχνῶν
Ὁμαδική 4 καλλιτεχνῶν (Γεωργᾶ, Μπέη, Παπανελόπουλου, Χα-

ΓΚΑΛΙΞΡΙ «ΑΣΤΟΡ»
Κ. Παπαχριστόπουλας
Χρυσοχοῑδη
Ζέπος
Στ. Μαρκατάκης
Γ. Κατσῶνης
Γ. Γουναρόπαυλος
Ὀρ. Κανέλλης
Ὁμαδική

καί Τ.

ΓΚΑΖΕΤ (Βιὸλιοπωλεῖο)
Ο.Μπιτσάκη - Κόκκινου

. Β· Δημητρέας

1’τὲηιίαδική 40 καλλιτεχνῶν
ΑΙΘΟΥΣΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΘΑ»
Ἠμερολόγιο

Γ. Ψυχοπαίδης
P. Μένις
Προτάσεις γιά ἐξῶφυλλα 6ι6λίων

Ζαμπουρας

FKAAEPI «ΔΕΣΜΟΣ» (Λεωφ.

Ζαρούλιας
Ψυχαναγκαστικό Παιχνίδι
Δ. Ταλαγάνης

Συγγροῦ 4)
Γ. Τουζένης
Δ. Περδικίδης

Ν. Πάστρα
ΑΙΘΟΥΣΑ

«ΤΕΧΝΗΣ

ΑΘΗ-

Παραυσίαση ὂιὸλίου Μάλεὸιτς

ΝΩΝ»

«Σουπρεματισμόςε 34 σχέδιά»

Χ. Ζερὸοῦ
Π. Πρέκας
Π. Τζένκινς καί Ντ. Τζ. Τζόνσον
Ὁμαδική έλλήνων καί ξένων
καλλιτεχνῶν

Ν. Καυρούσης
P. Παπασπύρου

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ»

Ν. Χατζηκυριάκος - Γκίκας
F. Γαΐτης

M. Βογιατζόγλου
ΓΚΑΛΙΞΡΙ «ΔΕΣΜΟΣ» (Λεωφ.
Ἀκαδημίας 28)
Ὁμιαδική συνεργατῶν τῆς γκαζιὸἳιιαδική μέ προτάσεις τριῶν τεχνοκριτων

ΓΚΑΛΕΡΙ «ΑΡΓΩ»

Ἀντ. Καραχάλιος
Π. Παπαόασιλείου
K. M01000;
Ἀντ. Ἀπ’έργης

FKAAEPI (ΔΙΟΓΕΝΗΣ» (Τσακάλωφ 10)
Τζ. Γουῖντς
P. Βέττερ - Παπακωνςηαν-ςίνου
Πλατωνίδης

Χ, Δικαῖδς
Γ. Παππᾱς

Μάν Μέριτ

Ρ. Κυριαζῆ
Κ. Γραμματόπουλος
Ὁμαδική

Φ, Ρουμελιῶτη - Μαργαρίτη

πολλούς ’έλληνες καλλιτέχνες στό
μέλλον, Ἐνδεικτικά. μάλιστα,
άναφέραυμε ὅτι ὁ Τάκης ἦταν

Τζ. Ἀλμέιντα

0110 100; ἐλάχιστους καλλιτέχνιῑς

Φιλαμούσου Ἑταιρίας)
Φ. Φέσσας
Ὁμαδική έλλήνων καί ξένων χα-

FKAAEPI «ΑΡΜΟΣ»
B. Σπηλιωτόπουλος
'00001111’]: Π. Γραόαλος, Μ. Κατῆς Ντοκουμέντα πού ἀποσπαλογεράτου, Ἀντ. Κέπεντζης, Γ.
σανε φέτος τά πιό εὐμενῆ σχόλια
τοῦ διεθνοῦς τύπου. Κυρίως,
Μιχαηλίδης
P. Ἀναύση - Ἠλία
ὅμως, ἀπό τίς συζητήοεις γύρω
Στ. Κατσιρέας
0110 10 ΜΣΤ κι 0110 01.0 γενικόΘωμόπουλος
τερη κίνηση ποί· παρατηρεῖται μέ
Ὁμαδική 20 καλλιτεχνῶν
11'] συγκρότηση ι’)μαδων κ.α. 61101A’ περίπατος μέ δημιουργούς τοῦ
νει τό συμπέρασμα ὅτι τόσο οἱ
κ(ιλ”].ιτέχνες ὅσο καί οί διάφοροι · 20οῡ αἰῶνα

ΓΚΑΛΕΡΙ

«ΔΙΟΓΕΝΗΣ»

(Πλ,

ρακτῶν
ΓΚΑΛΕΡΙ «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ»

(Κριεζῶτου 7)

Ἡμερολόγιο

Ἑτ.

Τσιμέντων

«Ἡρακλῆς» (Π. Ζουμπουλάκης)
Γ. Καρδαμάτης

Μαν. Τζομπανάκης
Μ. Κατζουράκης
Τζ. Ντ’ Ἀλμέιντα
FKAAEPI «ZOYMFIOYAAKH»
(Πλ. Κολωνακίου)
Ρ. Ράαυσεμπεργκ
”Αλ Νταίηόη
«Οἱ καθρέφτες τοῦ Νοῦ» “Ομαδική μέ πολλαπλά ξένων καλλιτε-

Γρηγοριὰὁης
Καρωναῖος

Χαλὸατζῆς
Κάσης .

ΓΚΑΛΙΞΡΙ «ΘΟΛΟΣ»

Κλ. Λυκιαρδαπούλου
· Ντ. Ἀντωνακάτου
Ν. Ζερῧός
-”Ομαδική

Π. Πάντας

Μ. Βασίλογλου
Στ. Πετρόπουλος
Μ. Μάνν
Ρ. Σαλτιέλ - Μοδιάνο
A. Τσιριγκούλης
Τ. Μόσχος
Ὁμαδική

FKAAEPI «MFIEPNIE»
Γ. Κουνέλλης
Μ. Μπόχνερ
Στ. Ἀντωνάλος

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TOY

Δανιήλ

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
”

AHMOY ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ
Γ. Γαίτης

Σπ. Βανδῶρος
Τερζαπούλου - Πετρέα

F. Σίμωσι

Μ. Πετρουνακη

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ FKAITE
Μορφές (ὁμαδική γερμανῶν καλλιτεχνῶν μέ χαρακτικά ἔργα)
Oi Βέὸηλοι οτήν Ἐξουσία (ἔκθεση φωτογραφίας οτά πλαίσια
τοῦ οεμιναρίου «Ἡ Τέχνη οτήν
Κοινωνία»)

X. Γκρησχαμπερ
Ν. Παναγόπουλος
Ἀχ. Καὸαγιας
A. Βρεττός
Ἐμίλ
Μέγα
Ἰφ. Κατσίφη

ΓΚΑΛΙΞΡΙ «ΡΟΤΟΝΤΑ»
Κ. Καραγιάννης
Δ. Λαζαρίδου
E. Βασσάλαυ
A. Μελᾶ
Μ. Ἀὸραμίδης
E. Δρόλιας
A. Μαδαρόπουλος
Μ. Σταυρακάκης
Γ. Σαμιῶτης (Μπούμπας)

Ν. Γιαλούρης

ΓΚΑΛΕΡΙ «ΚΡΕΩΝΙΔΗΣ»
Ἴρ. Οἰκονομίδου

“Αθ. “Ἀπαρτης
Σζέκελυ

Γ. Ψυχοπαίδης

χνῶν

Κωνστ. Ξενάκης
Ὁμαδική συνεργατῶν

ΜΟΥΣΙΞΙΟ ΜΠΙΞΝΑΚΗ
Ἡ Ἀθήνα στα χρόνια τῆς Τουρκοκρατιας

FKAAEPI «ΣΤΟΑ ΤΕΧΝΗΣ»
Μαγδαληνός
Ἀιὸάζογλου
Διαλετῆς
Καπαντάη - Πάτση
Κωστόπουλος
“Ομαδική

Ἀθ. Λαουταρη

EAAHNO

Κίνηοη Γυναικῶν τῆς ἳΑντίστα-

ΕΝΩΣΗ

σης
Σόορῶνος
Ἐλ. Καριιγιαννίδου

Π. καί P. Κόρδας
Ρ. Βαλτινοῦ
Π. Βάν Βλαττεν

Φραγκέττας

Σπ. Πιέρρης
Ἑλ. Λαναρα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Γ. Δημητρακόπαυλος
Θεοδωρόπουλος
Φωτιάδης

Π. Πανταζῆς
Ἀπ. Τσιρογιάννης
Δ. Ἀρμακόλας

«Θάλασσα»
Νέοι καί Νέοι Δημιουργαί

AMEPIKANIKH

Σαμαράς

Βρέναν
ΒΡΙΞΤΑΝΙΚΟ ΣΥ MBOYAIO
A. Κάσδαγλη

Ἀρχοντῆς

—

Μπέντον

Μπαρνστόουν καί Γκόμερσαλ.

κυκλοφόρησε

ΣΤΡΟΦΗ (Βι6λιοπωλεῖο)
Λεύκωμα «20 έλληνες καλλιτέχνες 20 μεταξοτυπίες»

ΤΟΜΟΣ A 1

ΤΟΜΟΣ A 2

ΣΥΛΛΟΓΗ

Γ. Χουλιαρᾱς
Π. Τέτσης
Στ. Μαυρομάτης
Φ. Πατρικαλάκις
Μ. Βατζιάς
Μ. Χριστακόπσυλος
Ὁμαδικήῑ ἑλληνική χαρακτική
’1. Ἀσμάνη
Φ. Βαρελόπαυλος
Μ. Πολυχροναπούλου
Μ. Ρόυ

θρετανῶν

Ὁμαδική συνεργατῶν τῆς γκα-

Δραγῶγιας
Λινάκης

ΣΚΙΡΩΝΕΙΟ

Γεωργιτζής

Ὁμαδική
γλυπτῶν

Κελέκης
Ζενέτος
Γιοῧαννου
Ἀλεξανδρίδης
Γαλεάδης

Στρατής

Θώμης
Ζαφειρίου
Σπανός
Καντηλῶρος
Σαυρτζῖνος
Μπάρας
Παραὸατός
Ντούμας

Ἰμπραήμ Σαρίφ
Ἐξάρχου
Ξωμεριτάκης
Παναγιωτᾱτος

καλλιτε-

χνων

Μακρῆς

Παπαγεωργᾶς

συμβολή στήν

ΣΥΓΧεοΝΗ XAPAKTIKH
Χαρακτικά

ὶΤῧεεῗζαρελύ καί Ὑόαράλ
Ἑλ. Ζέρὸα
Ὁμαδική συνεργατῶν

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ

Στ. Ἰωάννου
Ὁμαδική 13 έλλήνων καί ξένων
καλλιτεχνῶν
Ταπισσερί Ἀ. Τσατάλα
22 ἐλληνες κεραμίστες
Πουλιανός

ἐλλήνων

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ ΙΚΟ
((ΩΡΑ»

καί

ξένων

ΚΕΝΤΡΟ

”Αλ. Γκίνης
Π. Τέτσης
Κ. Κατζουράκης
Κανακάκη - Βουδούρογλου
A. Χριστίδου
A. Κανά-κάκης
Νέοι δημιουργοί
Κύπρος
ΑΛΛΑ ΙΔΡΥ ΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Ἱστορικά μνημεῖα τῆς Γερμανίας
Σύγχρανη γιουγκασλαὸική τέχνη
F. Μπουζιάνης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΓΚΑΛΙΞΡΙ «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ»

οεικαστικα·
K. ΤΣΟΚΛΗΣῑ Μιά
μικρή ὁμάδα ακολουθεῖ
τό σωστό δρόμο
Τῆς Ντόρας ”Ηλιαπούλου - Ρογκαν
Ὁ Κ. Τσόκλης θ’ ἀντιπροσωπεύσει οτή φετινή «Ντοκουμέντα»
τῆς Κάσσελ μαζί μέ τούς Ἀντωνάκο, Κανιόιρη, Κουνέλλη, Σαμαρᾶ
καί Χρύσα τό ἑλληνικά καλλιτεχνικό ὁυναμικό. Τώρα παρουσιάζει
στή Νέα Ὑόρκη (γκαλερί Ἀ. Ἰόλα) τήν τελευταία του ὁουλειά.· ὁύο
«Σύνολα» με’ κύριο στόχο ὁιάφορες «λύσεις» σέ σχέση μέ τό χῶρο
καθώς καί τήν επιστροφή στά στοιχεῖα·πρωτες ὕλες τῆς τέχνης.
“,Ομως ἡ θέση τοῦ Τσόκλη, πέρα α-πό τις λύσεις πού ὁ ἴὸιοςπροτεί-

νει στά πλαίσια τῆς τέχνης του, εἶναι καί 11’ ἄλλουςλόγους χαρακτηριστική. Κι αὐτό, γιατί ὅπως καί μερικοι ἄλλοι Ελληνες καλλιτέχνεςπού πέρασαν ἕνα σημαντικά μέρος τῆς οταὸιοὸρομίας τους
στό ἐξωτερικό, ὁίχως ὅμως, παράλληλα, νά κόψουν τούς ὸεσμούς
τους μέ τήν Ελλάὸα, ἔχει γευτεῖ τά θετικά καθώς και τ’ ἀρνητικά
στοιχεῖα και τῶν ὁύο «χώρων». ’Ἐτσι, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἄν κανείς
συμφωνεῖἤ ὅχι μέ τίς ἀπόψεις του, οἱ τελευταῖες, θεωρητικά τουλάχιστον, ἐνδέχεται νά πλαταίνουν κάπως τή σκοπια πού ἀντιμετωπίζονται ὸιάφσροι καίριοι προὸληματισμοί τῆς τέχνης 016v τόπο
μας.
Γι’ αὐτό κυρίως τό λόγο, κι
ἐπειδή ὁ καλλιτέχνης δἐν ἔχασε
ποτέ τήν ἐπαφή μέ τήν πατρίδα
του, τόν ρωτήσαμε να μᾶς πεῖ τή
γνώμη του γιά ὁρισμένά ἐπίμαχα
θέματα πού ἀφοροῦν τή σύγχρονη έλληνική τέχνη καί κυρίως
γιά τό ἐπίκαιρα ζήτημα τοῦ
«Μουσείου», σχετικά μέ τό ὁποῖα
δημιουργήθηκαν διάφοροι «πυρῆνες» πρωτοόουλίαςῑ Κατ’ ἀρχήν, ὁ «Σύνδεσμσς Καλλιτεχνῶν», μιά ὁμάδα ἐργασίας ἀπό
τό ὑπαυργεῖο Πολιτισμοῦ (δύο
αἴθουσες τοῦ Ζαππείσυ) καί ἡ
ἰδιωτική πρωτοόουλία τοῦ «Δεσμοῦ». Σχετικά μέ τήν τελευταία,
ἀναφέρουμε ὅτι ὁ Τσόκλης, μαζί
μέ ἄλλους καλλιτέχνες, ἀρνήθηκε
νά πάρει μέρος στή «δειγματοληπτική» ἔκθεση πού ὀργανῶθηκε
έδῶ.
- Σέ τί ὂλέπεις νά ἐξυπηρετεῑ,
(ἄν, ὄέόαια, ἐξυπηρετεῑ) ἕνα
Μουσεῖα Σύγχρονης Τέχνης στόν
τόπο μας,·
- Θεωρῶ ἀφελεῖς αὐτούς πού

θα πίοτευαν σοόαρά στό πλησίασμα μοντέρνας τέχνης καί μεγάλου κοινοῦ μέσω ἑνός μουσείου,
ὅταν κοινωνικοί καί φυσικοί λόγοι τείνουν νά τ’ ἀπομακρύνουν
ὅλα καί περισσότερο. Τό μεγαλα
κοινό θά ὑφίσταται πάντα, συνειδητά ἥ ἀσυνείδητα, ἐκεῖνο πού
αί ἀγαπῶντες τήν Τέχνη ἤ οἱ ἐλπίζοντες κατι ἀπ’ αὐτήν θά τοῦ
ἐπιόάλουν σάν τέτοια. Καί εἰναι,
σχετικά, καλά ἐτσι. Γιατί θά μποροῦσε νά ὑφίσταται αὐτό πού θά
τοῦ ἐπέὸαλαν ἂνθρωποι πού δέν
ἀγαποῦν τήν τέχνη καί πού δέν
ἐλπίζουν τίποτα ἀπ’ αὐτήν. Ἠ
-16

τέχνη δέν φτάνει τό μεγάλα κοινό
παρά οτήν ὥρα πού έχει πιά
απακρυπτογραφηθεῖ, καί συνεπῶς, στερημένη ἀπό κάθε έπαναστατική μαγεία, κλασάρεται
καί καταναλῶνεται ἀκίνδυνα.
Σκεφθῆτε παιά τέχνη ἀγαπᾶδέχεται τό πλατύ κοινό 0' ὅλο τόν
κόσμο, κι ἔτσι θα καταλάὸετε
γιατί φτιάχνει τό μεγάλα ποσοστό
τῶν καλλιτεχνῶν.
Δέ 6λέπω γιατί ἡ μοντέρνα τέχνη θά ’πρεπε ν’ ἀγαπηθεῖ ἀπό
ἀνθρώπους πού δέν τούς ἐπιτρέπεται ἀπό τίς συνθῆκες τῆς ζωῆς
ἦ ἀπό τή φύση τους ν’ ἀγαπήσουν
τήν τέχνη γενικά. Πόσοι Ἕλληνες
γνωρίζουν καί ἀγαποῦν τό ἔργα
τοῦ Φειδία; Ἕνα μουσεῖα πραγματικά μοντέρνας τέχνης δέν θα
ἀφοροῦσε (ἀπό πλευρᾶς Ἑλλήνων) παρά μιά ἐλαχιστη ὁμάδα
καλλιτεχνῶν-φιλοτέχνων. ’Ἐτσι,
αν τό δημιουργοῦσε τό κρατος,θα
μποροῦσε νά θεωρηθεῖ (κακῶς)
σάν πραξη
ἀντιδημακρατική.
Ἀμφιὸάλλω αν τό κράτος θα τό
τολμοῦσε. (Τό κλίμα οτήν Ἑλ-

«Εθνική Πινακοθήκη» καί τά
πειραματικά τους ἐργαστήρια

των τῆς τέχνης μέ τό γοῦστο τῶν
ἐλαχίστων Ἑλλήνων συλλεκτῶν.
2) Ἡ ἐλλειψη σοόαρῆς κριτικῆς.
Οἱ περιασότεροι ’Έλληνες κριτι-

ὃρίσκονται οτήν A. Σ.Κ.Τ.
Παραμένει, φυσικά, τό ζήτημα
τῆς δυνατότητας γνωριμίας τῆς
μοντέρνας
τέχνης
μέ
τόν
καλλιτέχνη-φιλότεχνο πού θα ἐνδιαφερόταν. Πρός τό παρόν, οἱ
ὑπάρχουσες γκαλερί καλύπτουν
ἱκανοποιητικα, νομίζω, αὐτό τόν
τομέα. Προσφέραυν (ἀκόμά) τελείως δωρεάν τήν τέχνη, σέ
ὅποιον θα ’παιρνε τόν κόπο νά
ὃιαὸεῖ τό κατῶφλι τους (καί εἰναι
’ἐλάχιστοι καί πάντα οἱ ἴδιοι), καί
με χρήματα, τό ἀντικείμενα τῆς
τέχνης για τούς συλλέκτες. Πρά-

καί συνηθίζουν-ν’ ἀντικαθιστούν
τήν πραγματική προσφορά τοῦ
καλλιτέχνη μέ τίς προσωπικές
τους ἐμπνεύσεις, ἀποπροσανατολίζοντας ἐτσι τόσο τό κοινό ὅσα

καί τόν ἴδια τό δημιουργό. 3) Ἡ

πολιτικαποίηση (τῆς αγνοιας) τῆς
τέχνης, πού μπλοκάρει τό δημιουργό. Σήμερα για νά ἔχεις δικαίωμα στόν τίτλο «προοδευτικός ἄνθρωπος» πρέπει ἀπαραι-

τήτως να ’σαι ὅπισθοδραμικός
καλλιτέχνης. 4) Ἡ “ αναγκαστική
αὐτοῦπεράοπιση ἐξ αἰτίας τῆς
ἀνικανότητας τοῦ ἐνδιαφερόμενου κοινοῦ να δικαιώσει τό δημιουργό για τά πραγματικά του

γμα πού ἐπιτρέπει στό μουσεῖο-

γκαλερί να συνεχίζει τή δραστηριότητα του καί στόν ἄνθρωποκαλλιτέχνη νά ἐπιζήσει καί νά
συνεχίσει τό ἔργα του. Ζοῦμε,
δυστυχῶς, κάτω ἀπό ἕνα δεδομένα καινωνικό σύστημα. "000
γιὰ τό κρατικό μηνιάτικο, δέν
έφτασε ἀκόμά ἡ ῶρα του (εὐτυ-

προσόντα,

χώς)
- Πιστεύειςότι ἡ σύγχρονη ἑλληνική τέχνη εἶναι ὄραχυκυκλωαένη,· Av ναί, τί εἶναι έκεῖνο πού
(pram;
— Πιστεύω

πῶς

παρά

τόν

ἀναγκάζει

να

καταφεύγει σέ εὔκολα κοσμικά
τεχνάσματα, ὥστε ν ἀποσπάοει
μέ ἀλλα μέσα τό θαυμασμό πού
έτσι ἤ ἀλλιῶς τοῦ ἀνήκει. 5) Η
ἔλλειψη πολιτιστικῆς πολιτικῆς
ἀπό μέρους τοῦ κράτους, πού,
στό φόὸο του νά μή θεωρηθεῖ
ἀντιδημακρατικὸ (ἤ τήν ἀγνοιά
του), κομματιάζει ἀνεπανόρθωτα
τό πρόσωπα τῆς καλλιτεχνικῆς
συμπεριφορᾶς τῶν
Ἑλλήνων
καλλιτεχνῶν στά διεθνῆ κέντρα,
ἀντιπροσώπεύοντας την, κάθε
φορά, μέ νέα πρόσωπα (καί ποτέ
στό μάξιμουμ τῶν δυνατοτήτων
τοῦ καλλιτέχνη). Μα πάνω ἀπ’
ὅλα ὑπάρχει, τό τραγικό πρό6λημα τῆς Α.Σ.Κ.Τ., πού ὅμως
ὄαριέμαι, σιχαίνομαι πια νά σχο-

τίς

’παρακάτω δυσκολίες, μιά μικρή
ὁμάδα καλλιτεχνῶν πού ζούν
οτήν Ἑλλάδα καταφέρνει νά ἐξακολουθήσει τό σωστό δρόμο της.
Βασικό ἐμπόδια οτήν ἀνάπτυξη
τῆς τέχνης στόν τόπο μας εἶναι,
ἀσφαλῶς, αὐτή ἡ ψευδής μανία
τῆς ἐλληνικότητας. ”Αλλοι λόγοι
εἰναι;

λιασω.

I) Ἡ ταύτιση τῶν προὸλημά-

’

.

Κάλλιο πέντε καί στό χέρι
παρά ὸέκα καί καρτέρι

.. Τώρα πια δέν ὑπάρχει καρτέριῑ μέ
τό «ANTI» στό χέρι καί 10% καί 20%
ἐ’κπτωση σέ δίσκους καί κοισέτεςί

Ο

Χαρητος 38 στό Κολωνακι
Μόνιμη ἔκθεση δίσκων

λάδα εἶναι ἕτοιμα, ἴσως γιά δημοκρατία, μά ὅχι άκόμα για τέχνη). ”Av πάλι τό κράτος προσπαθαῦσε νά τό δημακρατικοποιήσει (καί εἷμαι σίγουρος πῶς θά
τό κάνει) δέν θα ’ταν πιά μουσεῖα
μοντέρνας τέχνης (γιατί ένα τέτοια μουσεῖα ἐχει ἀνάγκη ἀπό
μοντέρνα τέχνη μᾶλλον παρα ἀπό
δημοκρατία). "Ag προφυλαξουμε
τούς φίλους μας ἀπό τό να κατηγορήσουν σαν ἀντιδραστικό ὅ,τι
πιό ἐπαναστατικό ἐχουμε στόν
τομέα τῆς τέχνης. Γι’ αὐτούς τό·
μουσεῖα τους ὑπάρχει καί λέγεται

Ο

Μια «είδική προσφορά» ἑνός εἰδικοῦ
μαγαζιοῦ

~61=6_A_i_0'0 Γιάννης Νεγρεπόνιης παρουσιάζει τό 6ι6λίο τῆς ΒΙΤΩΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
«Η
ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ»,

μέ ,

φωτογραφίες

ΜΑΡΙΚΑΣ

ΜΠΙΤΣΙΟΥ.

’Έκδοσηε ΚΕΔΡΟΣ
AEN μπορῶ να φανταστῶ 611
αρχίζοντας τό 6ι6λίο της αὐτό ἡ

κ. Βίτω Ἀγγελαπούλαυ εἶχε κατά
νοῦ να δώσει ἕνα ἀκόμη ὁδηγό
της Ἀκρόπολης. Ἴσως - καί τό

πιό πιθανό - νά μήν τό σκέφτηκε
κι ὅταν τό τέλειωσε. Καί κάλύτερα, γιατί ἴσως ὁ τίτλας ν’ ἂλλαζε,
κι ἴσως κανένα ἀπό κεῖνα τά
καταστρεπτικά
«χτενίσματα»
μετάὸαλλαν τό τρισχαριτωμένα
αμα δέ τερπνόν κι ὠφέλιμα άναγνωσμα σέ κανένα ἀπό κεῖνα τά
μάλα πληκτικα καί φλύαρα ἐγχειρίδα (οτήν κυριαλεξία φασγανα - ὄργανα τῆς αὐταρχικής
ἐκπαίδευσης ἀπό τά πιό τέλεια)
πού τρυπάνε τό μυαλό τῆς μαθητιῶσης ὃταν δέν εἰσὸάλλουν ἀπό
τό ἕνα γιά ν’ ἀπέλθουν ἀπό τό
ἄλλα αὐτί...
Ἑνῶ τωρα ἐχομε καί έναν
οπανιο τῶ ὅντι ὁδηγό χρήσιμα σέ
μικρούς καί μεγάλους. (Ἐννοεῖται γι’ αὐτούς τούς τελευταίους.
ἀνάλογα μέ τίς προσλαμόάνουσες

παραστάσεις τους, τό μορφωτικό
τους ἐπίπεδα καί τίς ἀπαιτήσεις
τους τίς εἰδικότερες, τίς ὁποῐες
ἄλλωστε κανένας ἄλλος ὁδηγός
τοῦ τύπου «δεξιά τῶ εἰσερχομένω» πρόκειται νά καλύψει...)
Ἡ κ. B.A. οτή συγγραφή τῆς
ἱστορίας τῆς Ἀκρόπολης - τοῦ
ὃράχου ἀπό τότε στα 3.000 χρόνια πρίν ἀπό τή γέννηση τοῦ
Χριστοῦ πού «ἡταν ἕνας 6ράχος
καινός χωρίς τίποτα τό ξεχωριστό» — παρακινήθηκε κατ’ ἀρχή
πιστεύω ἀπό μιά ύπακειμενική
της ἀνάγκη κάλυψης ὁρισμένων
πνευματικῶν της αἰτημάτων πού
δέν ἠταν ἄσχετα ἀπό τήν πολύχρονη ἐπαφή της 05 16 παιδί στήν
ἐκπαίδευση. Τό παιδί - καί
μπροστά σέ κάθε πόρτα κλειστή
πρός τή γνώση ὅλοι μας εἴμαστε
παιδιά - ἡ κ. Β. Α. τό ἐχει ζήσει.
Δέν τό παρατήρησε ἁπλά ἦ καί
μέ κάποια συγκίνηση - μιά πληγή
αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ παρατηρητική
καί δή ἡ συγκινημένη πού μέ τήν
ἀναγνωση καί δύο τριῶν 6ι6λίων
μετατρέπει πάρα πολλές κυρίες
καί πολλούς κυρίους ἀργούς,
κατά τό πλεῖστα, σ“ ἓνα εἶδος αὐτοσχέδιαυ
παιδαγωγοῦ
πού
αμφιόάλλω αν ἐκτός Ἑλλάδος
εὐδοκιμεῖ παυθενά ἀλλοῦ ἀνα τόν
κόσμσνλυ
“
”Απαδίδω πάντα μεγάλη σημασία 016 σημεῖα ἐκκίνησης για τή
συγγραφή 6710101) 6ι6λίαυ, γιατί
ὅταν πρασεγγίζω ἀκριόῶς τό ση-

μεῑο αὐτό κι ὅσα περισσότερο γίνεται, τόσο πιό πιθανό εἶναι να

μπορῶ να κρίνω τό ἐργο.
Ἡ Ἀκρόπολη καί ἡ ἱστορία
της θεωρῶ πώς εἰναι τό 6ι6λίο
πού γράφτηκε για νά κρατήσει
συντροφιά στα παιδιά καί ὅχι μέ
τό σκοπό ὅπως καί τά λοιπά καί
τά λοιπά λεγόμενα τόσο συχνά
ἀπό διαφόρους καί μάλιστα ἀνήκοντες σέ σχολές παιδαγωγικές
ἐκ διαμέτρου άντίθετες. Ἔμπειρη
ἐκπαιδευτικός ἡ συγγραφέας,
γνωρίζει πῶς τό κέρδος (ἀφοῦ
016v αἰῶνα μας μιλᾱμε μέ τέτοιες
“έννοιες) ὃρίσκεται οτήν καλλιέργεια καί ὅχι στή συσσωρευτική
πληροφοριῶν. Ἐδῶ θα πρέπει να
ἀναφέρω 11'] δημιουργική συμ6ολή τῆς κ. Μαρίκας Μπίτσιαυ μέ
τίς φωτογραφίες της.
Ἡ ἀφήγηση πού καλύπτει φυσικά μέ αναφορές στά καίρια
καί μέ πολύ λίγα - ἀπό τήν προῖστορική ἐποχή, περνώντας ἀπό
ὅλες τίς σημαντικές ἴσαμε σήμερα
μέσα σέ πολύ λιγότερες ἀπό 100
σελίδες κείμενα, για μένα εἶναι
ἐνα κατόρθωμαζ Κι αὐτό γιατί
ὅταν κλείνεις τό 6ι6λίο δέν μένεις
καθόλου με’ τήν αἵσθηοη τοῦ ἐλλειπτικαῦ,

ἀλλα,

τ’

ἀντίθετα,

ἐχεις τήν πλήρη αἴσθηοη μιᾶς
πολύ μεγάλης ἱστόρησης. Τοῦτο
νομίζω ἐπιτεύχθηκε χάρη οτήν
πληρέστατη 6.116 τή συγγραφέα
γνώση τοῦ θέματός της, ὥστε αἱ
ἐπιλογές της ὡς πρός τα καίρια
v0 γίνονται αὐτοματικά. Ἡ οἰκονομία τῆς άφήγησης να εἰναι ὅχι
ζήτημα προαπόφασης ἀλλα αὐ-

θόρμητης (πάσης τῆς συγγραφέα
ὡς πρός τή μετάδαση. Θαλεγα
καί κατι ἄλλο - ἄν δέ φαόόμαυνα
πώς σέ ἕνα κουλτουριάρικο καί
περί πολλα τυρόάζον κοινό δέν
φαίνονταν κάπως παλαιομοδίτικο - θαλεγα πώς τό ὂιὸλίο αὐτό
εἶναι ἔργα ἀγάπης, ἔργα ἐκ τοῦ
περισσεύματος καρδίας... Καί
τοῦτο φαίνεται πανταχοῦ ἡ
ἀγάπη για τόν άναγνώστη, ἡ
ἀγάπη για τό θέμα. Κάτω ἀπό τίς
γραμμές τοῦ λιταῦ, ἀπέριτταυ κι
ἀκριὸόλογου κειμένου καί μέσα
ἀπό τίς φωτογραφίες πού μέ
περισσή εὐαισθησία κι άλλη τόση
γνώση τοῦ θέματας ἀλλά καί διαρκῶς ἐπιδιωκόμενη σαφήνεια ἡ τελευταία αὐτή τόσο ἐξοστρακιζόμενη ἔννοια ἀπό τούς ἀπογόνους κάπαιων προγόνων πού τή
λάτρεψαν, εὐτυχῶς ἀπό τίς κ.
B.A. καί Μ.Μ. ἐπιδιώκεται μέ
πάθος. Πουθενά δέν ὑπάρχει ὁ
τόσο συνήθης κενός λεξιθηρικός
- τάχατες - θαυμασμός, παυθενά
ἡ ὅποια ὅερμπαλίστικη «ὑπεράσπιση» ἑνός 050010; ἄλλωστε
πού δέν τή ζητά καί μάλιστα ἀπό
οτείρους λογακαποῦντες. Τά μεγάλα ἔργα δέν ἐχαυν ἀνάγκη τα
μεγαλα λόγια. Αὐτό συγγραφέας
καί φωτογραφος τό ἐχουν αἰσθανθεῖ, τό ἐχουν γνωρίσει. Γι’
αὐτό καί τό ὂιόλίο τους ἀποτελεῖ
τελικά μια εὐχαριστη ἀναγνωση

καί, γιατί όχι, μιᾶς σπανιας εὑφροσύνης ξενάγηση φιλική. οἰκεῖα φιλόξενη ἀκόμη καί γιά κείνους πού, ὁμολογῶ, ἐχουμε πάθας
μέ τόν «ἰερό» ὅραχο... πολύ πρίν
τόν ανακαλύψουν μερικοί ἀπό τό
F. Σεφέρηέ...
M' ἀρέσει μέ τά ὅιόλία νά
κάνω πολύ ἁπλές - απλαϊκές σκέψεις. ”Οταν διαὸάζω ἕνα 61—
6λίο μ’ ἀρέσει, ἐντάξει ὡραῖα ὅλα
καί καλά καί μετά σκέφτομαις
Ἐντάξει καί μάλιστα εἷμαι καί 0‘
εὐχάριστη θέση μπορῶ νά γράψω
κριτική χωρίς νά στξναχωρέσω
κανέναν καί να στεναχωρηθῶ κι
6 ἴδιος. “Ὀμως γι“ αὐτό τό παιδί
γι’ αὐτόν τόν αγρότη αὐτή τή γυναίκα ἐκεῖ πάνω κοντα στήν
Ἀλεξανδρούπαλη καί 016 Σουφλί, ἐκεῖ πάνω αὐτό τό διόλίο τί
λέει; Κι ἀκόμη πιό πέρα αν θέλε15: αὐτό τό ὂιὸλίο θα πεῖ τίποτα

ἔστω καί σέ ἐνα ἐκεῖ πάνω; Πολύ

τό σκέφτομαι αὐτό. "Av καί σέ
ἒναν “ένα ὅιὸλίο κατι θα μεταδώσει. πάει καλά. ”Av ὅμως εἶναι
σίγουρα ὃτι δέν δίνει σέ κανέναν
τίποτα, τότε μέ πιανει μια θλίψη
γιά ὅσα ἐδῶ στήν Ἀθήνα ψιλοκι)υ6εντιαζαμε.
\
Ἀλλά για τήν Ἀκρόπολη καί
τήν ἱστορία της πρέπει νά πῶ πώς
ἔχω 010 65601611110 710A1’) μεγάλη.
Ἔχει πολλά, παρα πολλά, νά πεῖ
05 ὅλους. Καί μάλιστα σήμερα
πού δέν εἶναι απλό δικαίωμα τοῦ
καθένα ἡ γνώση τῆς παλιτισμικῆς
00; κληρονομιάς ἀλλα καί ἐπιταγή για τήν ἐπιὸίωσή μας ὡς
ἐθνότητας. Μιά απλή σκέψη καί
δειλή πρόταση πρός τά ἁρμόδια
ὑπαυργεῖα για τόν καταρτισμό
κάποιων 6ι6λιαθηκῶν ας δοῦνε αν δέν ἐχουν δεῖ - τήν Ἀκρόπαλη
καί τήν ἱστορία της.
.

03—100
ΒΑΣΙΛΗ ΧΡ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥAOY
Στίγματα
(Ποιήματα)
Ἀθήνα '77
Δεῖγμα γραφής; Ἡ οκλαόια
καί ἡ δία / ὅλα κι απλωνόταν, ἀπ’
τά καλύόια / ῶς τό Βερσίτσι. /
“Ὀπου εἶχε μείνει κομμάτι Λευτερια / τήν ἐκρυόαν στό κατώι. /
'AAAo1 τήν ἐκρυὸαν στα παυρναρια / τῆς Τσαμαδάρας καί στίς
σπηλιές / τῆς Κλαδοραχης. / Τήν
ἐκρυόε ὅπου μπόραγε / 6 καθένας. / Οἱ προδότες παραφύλαγαν. / Τήν εἶδαν στό καλύόι τοῦ
Ψεύτη. / Ἐτρεξε 6 Μάνταλας, πιλάλησε / κι 6 Τρίποδας. /
Ὕστερα χάθηκε μαζί της / κι 6
Ψεὺτης. / Φλόγες τύλιξαν τό κα9061... (T6 κατώι τή χώραγε).
ΣΤΡΑΤΗ ΤΣΙΡΚΑ
Νουρεντίν Μπόμπα
Νουὸέλα
Ε’ἕκὸοση
Ἐκὸόσεις Κέὸρος
Στό 6ι6λία αὐτό τοῦ Στρατῆ
Τσίρκα, ἑνός ἀπό τούς πιό αξιόλογαυς νεαέλληνες συγγραφεῖς.
ἕνας ρωμιός ὂιοπαλαιστής, ξενιτεμένος τίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ
αἰῶνα μας οτήν Αἴγυπτα, ὂλέπει
πῶς τῆς ρουφοῦν 16 αἷμα πασαδες καί ξένοι μπανκιέρηδες, όργανα καί στηρίγματα κι οἱ δυό
τους τῆς άγγλικῆς κατοχῆς, καί
διηγεῖται μέ θαυμασμό τά κατορθώματα τοῠ θρυλικοῦ Νουρεντίν
Μπὸμπα. Πῶς για ἕνα φιλότιμα.
ἀπό ὂαρκάρης ἐγινε φονιάς, ληστής, πειρατής. καί πῶς κάτω
ἀπό τή λογική τῶν πραγμάτων
κατέληξε ἀντάρτης καί λαϊκός
ἡγέτης. Πῶς οἱ ἀπσικιοκράτες
διασανε 11'] γυναίκα του κι ανα-

τίναξαν τό χωριό του καί πῶς αἱ
ἐπαναστατημένοι φελάχαι καταργήσανε τίς ἀρχές καί περάσανε σέ
μιαν αὐτοσχέδια λαϊκή 06106105κηση. Ἀλλά καί τ’ ἀντίποινα τοῦ
καταχτητῆ πού στάθηκαν ἀναλαγαῑ φωτιά, καυρμπάτσι καί κρεμαλες.
ΜΑΧΗΣ ΜΟΥΖΑΚΗ

Οἱ ὸυό στιγμές στή γλώσσα τῆς
φωτιας
(Ποιήματα)
Κεὸρος '77.
Δεῖγμα γραφῆςῑ Πέτρα / τήν
αἴσθησή σου γυρεύω. / Στά λαυλακιά νερα / 0' απίθωσαν τά χέρια τοῦ Ἡρακλῆ / γιά να με’ συντροφεύσεις. / Ἡ θάλασσα /
στρσυφούλιζε Ιπάνω σου / φιλια
κι ἄνθη τῆς με’δουσας. / Ἐσύ χαμογελοῦσες στα 6ελουδένια ναζια. / Θά ’τανε τό χαμόγελό σου /

τό ξαναγύρισμα τῶν ἐποχῶν. / T0
χείλη σου δελφίνια / ὅπου μέ κυνηγούσανε στό ἀρματαλίκι / τοῦ
καλοκαιριοῦ. (Ἀφή τῆς πέτρας).
ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΙΑΣ
Πρόσφυγας στόν τόπο μου
Ἔκὸοση.· Τά τετράὸια τοῦ Ρήγα.
Πρόκειται για μια συγκλανιστική μαρτυρία τῶν ὅσων συνέὸησαν στήν Κύπρο 16 καλοκαίρι
τοῦ ‘74. δοσμένη ἡμερολογιακά
από μιάν αγνωοτη γυναίκα τῆς
Κερύνιας. μέ (ιύθεντικά ἀποσπασματα ἀπό τό ἡμερολόγιό της.
Ἀλλά ἡ ανῶνυμη αὐτή μαρτυρία
τῆς (”ιγνωστης γυναίκας δέ σταματα στα γεγονότα καθεαυτά,
ἀντίθετα αγγίζει τό φριχτό δραμα
τῶν προσφύγων. πού διωγμέναι
ἀπό τά σπίτια τους αἰσθάνονται
πρόοφυγες με’-σα 016 ἴδια τό νησί
τους, ῦπαχρεωμένοι καθώς εἰναι
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να ἐπιόιώσουν 016v 16110 1011;
1101 μακριά ἀπό τά σπιτικά τους.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ
Σύντομη ἱστορική ἀνασκόπηση
(Ι 920 - I 941)

Προλεγόμενα.’ Μεσεόρινός
Ἔκὸοοη; Τά τετράὸια τοῦ Ρήγα.
‘
Ἡ σύνταμη αὐτή ἱστορικὴ
ἀνασκόπηση τῆς τόσο κρίσιμης
για τήν ἱστορία μας εἰκοσαετίας
ἀνάμεσα στα 1920 — ’41 τοῦ γνήσιου λαϊκοῡ ἀγωνιστῆ καί 1600
παράξενα «σκοτωμένού» στά

σμοῦ. Καί καθιστᾱ σαφές ὅτι μέ
11'] λειτουργία αὐτῶν τῶν πνευματικῶν ἑστιῶν, πού ἡ ἀπουσία
τους εἶναι ἱδιαίτερα αἰσθητή, θα
δημιουργηθεῖ μιά ζωντανή ἐπικοινωνία ἀναμεσα στούς ἀνθρώπους μιᾶς πόλης, ἑνός χώρου, ὅσα
κι ἀνάμεσα στό κέντρο καί οτήν
περιφέρεια.

«Ζωή, Ὄνειρο καί Θέατρο»
”Εκὸοση «Διαμαρτυρία» 1977
‘H' γνωστή παλαίμαχος ἠθοποιός Μαίρη Γιατρᾱ - Λεμοῦ, μέ

μνημα ἱστορίας καί μιά 1190011610510 να καταγγελθοῡν καί νά ξεσκεπασταῦν ὅλοι ἐκεῖναι οἱ· σκοτεινοί παράγοντες καί δυνάμεις,
πού μεθοδικά ἐπιδιώκουν 11’] συ01161101] γύρω· ἀπό τήν πραγματική ἀλήθεια τῆς ἱστορίας μας.
Καί εἰναι γεγονός πώς στούς καιρούς μας, πού τόσο θανάσιμοι
καί ἀπειλητικοί κίνδυνοι μᾶς
περιζώνουν, φωνές σάν αὐτή τοῦ
Σαραφη ἀποκτοῦν μιαν ἰδιαίτερη
ὅαρύτητα.

τό 6ι6λίο της «Ζωή ὄνειρα καί
Θέατρο», προσφέρει 01611 ἀναγνώστη 5110 050191116 χρονικό τῆς
κατοχικῆς ἐποχῆς 1940-1943.
Κινούμενη μέσα στό δικό της
θεατρικό καί οἰκογενειακό κόσμο
ἐπιδιώκει ν’ ἁπλώσει τή σκοπια
της μέσα στήν καταχνιά τῆς κατοχῆς, δίνοντας ζωντανές εἰκόνες
τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων καί τοῦ
κατατρεγμοῦ.

ΑΧΙΛΛΕΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ἡ καταστροφή πού ἔρχεται
- τό περιόάλλον καί τό μέλλον

Οἱ προστάτες (1943-1949)

μσς-

T6 616A1o 106 Ἀχ. Χατζόπουλου 00; προσάγει μιά σειρά ντοκουμέντων γύρω ἀπό τό ἱστορικό
διάγραμμα τῆς Ἑλλαδας μεταξύ
1943-1949, χρονική περίοδο 110θαριστική για τή νεότερη ἱστορία
μας καί φορτισμένη ἰδεσλογικα
σέ τέτοια 60006, ὥστε οἱ ἐπιπτώσεις της ἐξακολουθοῦν v0 δυναστεύαυν τήν πολιτική ζωή τῆς
χώρας. Γραμμένοι «Οἱ Προστατες» μέ μιά γλώσσα ἄμεση, δέν
φιλοδοξαῡν νά θυσιασουν τήν
οὐσία τῶν τεκμηρίων 0' 5110 ὕφος
λογατεχνίζον. ‘0 11005 ἀναγνώστης, μέ ὁπαιεσδήποτε ἰδεολογικές διαφορές ἀπό κεῐνες τοῦ συγγραφέα, μπορεῖ νά ὃγαλει 0610010 10 ὃικά 101) συμπεράσματα,
0116 τήν παράθεση μιᾶς αλυσίδας
χρονικῶν, συνεντεύξεων, μαρτυριῶν καί ἀποκαλύψεων ἀνέκδοτων, μέχρι σήμερα, πηγῶν, πού

Ἀθήνα ’77
T6 616A1090111 0616, ἐκδοοη
τοῦ συλλόγου «Δημοκρατική ἐνημέρωση», χωρίς ν’ ἀποτελεῖ
προπαγανδιστικό ὑλικό, εἶναι
5V0 cp11AA0610 πού ἐπιδιώκει 010,
ἐξω ἀπό λαγῆς κομματικά πλαίσια, ἐνημέρωση τοῦ ἑλληνικοῦ
λαοῦ ἐπάνω οτά καυτά πραὸλήΙιιατα πού ἀντιμετωπίζει 6 τόπος
μας, καθώς καί τήν ἀναζήτηση
τῶν δημοκρατικῶν λύσεων τους.

ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Τύχη
Ποιήματα
Κέὸρος ’77
Δεῖγμα γραφῆςῑ Ἔτσι 6011A1άζαντας / τήν τύχη 00111105095115; 0’ 'E6901ov; / στα χ’ώματα
τέταιου καιροῦ. / 7H1011 μαζί ἡ
στεναχώρια / 1106 κρυφάκαυε /
λόγια πικρά κιέἰδήσειςί 5V0 φιλότιμα μένει. / Ὁ κρότος ἀπ’ τόν
ἐρώτα / 519555 δῆθεν / νά γλυκάνει μέ τά παραμύθια / τήν άλλη
μάσκα τοῦ 151066on, / ἱσκιοι πυ-

Ἀθήνα 1977

δίνουν

μιά,

κατά τό

δυνατόν,

σφαιρική άποψη τῆς ἀμέσως
μεταπαλεμικῆς 7109510; τῆς «κηδεμανευόμενης» Ἑλλάδας.

ΑΝΔ ΡΕΑ 0N0 ΥΦΡΙΟ Y

Οἱ ὧρες τοῦ χαμοῦ
Ἐκόόσεως Ἰωλκός

κνώνανε πολλοί / ζεστές σημαῖες

/ 1101 016 γιαλό τά ζωντανά γερνούσανε / σηκώνοντας 60910 ρολόγια, (Τύχη).
ΠΕΠΗΣ ΔΑΡΑΚΗ

τ. Δημοτικῆς Συμὸούλου
Πνευματικά κέντρα
Ἐκὸόσεις Gutenberg
M510 16 616A1o της «Παιδικές
κατασκηνώσεις», ἡ Π.Δ, μέ τά
«Πνευματικά κέντρα» καλύπτει
5V0 15900110 κενό στα θέματα τῆς
αὐτοδιοίκησης καί 106 511710A111—
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Γ.Θ. MA ΥΡΟΓΟΡΔΑ TOY

Λαϊκή δάση τῶν κομμάτων καί
ταξικές ἀντιθέσεις οτήν Ἑλλάὸα
τοῦ μεσοπολέμου
Ἀνάτυπο ἀπό τήν «Ἐπιθεώρηση
Κοινωνικῶν Ἐρευνιῦν», Ἀθήνα,

τίς σελίδες του, ἀπό τό στόμα
ἐνός αἰχμαλώτου μετα τήν καταστροφή τοῦ ’22, μπορεῖ ὁ ἀναγνώστης να νιώσει ὅλες τίς πίκρες
καί τήν ἀγωνία ὁλόκληραυ τοῦ
ἐλληνισμοῦ τῆς Μικρασίας.
ΖΗΣΗ OIKONOMOY
Ποιήματα 1934-1953
Ἐκὸόσεις Κέὸρος

ΜΑΙΡΗΣ ΓΙΑ ΤΡΑ - ΛΕΜΟΥ

1957, ἀπατῦιεῖ ἕνα ἀληθινό ὑπό-

Ἔκὸοση τῆς «Δημοκρατικῆς ἐνημέρωσης».

γάνωσαν καί πραγματοπαίησαν
μια ἐπαίσχυντη προδοσία.

Τό ἀρθρο τοῦ Γ.Θ.Μ. ἀσχολεῖται μ’ ένα θέμα πάνω στό ὁποῑο
οἱ γνώσεις μας ἐχουν σημειώσει ὅπως πολύ σωστά ὑπογραμμίζει «ἀπειροελάχιστα μικρή οὐσιαστική πρόοδο» ἀπό τόν 110196
τοῦ Γ. Σκληροῦ καί τοῦ Γ. Κορδάτου.
Μετά τήν παρουσίαση τῆς μεθόδου καί τῶν δεδομένων πού

χρησιμοποιήθηκαν, 16
09090
ἀσχολεῖται ἱδιαίτερα μέ τόν
προσδιορισμό τῶν κοινωνικῶν
στρωμάτων πού αποτέλεσαν τή
λαϊκή 6001] τῶν κύριων παλιτικῶν παρατάξεων τοῦ μεσοπολέμου (ἀντιόενιξελισμός, ὃενιζελι006;,
ἀγροτισμός,
καμμαυνισμός). Τό συμπέρασμα στό ὁποῖα
καταλήγει δέν περιορίζεται στό
νά ἀποδείξει ὅτι «ἡ λαϊκή ὃάση
αὐτῶν τῶν παρατάξεων ἀντιστοιχαῦσε σέ ταξικές (ἤ άλλες κοινωνικές) ἀντιθέσεις». Ἑντοπίζει
ἐπιπλέον ὃτι αἱ ταξικές διαφοροποιήσεις οτή λαϊκή 6001] ἰδίως
τῶν δύο μεγάλων παρατάξεων,
ὅσον ἀφορᾱ τά 1116 σημαντικά
στρώματα, ἐμφανίζονται κατά
«ἀνταγωνιστικά ζεύγη πού 71900διορίζουν
τίς
διαχωριοτικές
γραμμές ταξικῶν μετώπων». Καί
ἐπίσης ἀποδεικνύει ὅτι τά δύο
σημεῖα τῆς κοινωνικής δομῆς ἀπ’
ὅπου ἀρχίζει τό 5571590000 τῆς
διαμάχης ὂενιζελισμοῦ ἀντιὸενιζελισμοῦ —- 01 ἐργάτες διαμηχανίας καί οἱ οἰκογενειακα ἐργαζόμενοι γεωργοί, τό κατώτερα δηλ.
γεωργικά στρῶμα — εἰναι αὐτά
01191611); πού στηρίζουν ἀντίστοιχα τό K.K.E. 1101 τόν ἀγροτισμο.
Συνολικά τό άρθρο ἀποτελεῖ
μιά ὑποδειγματική ἀνάλυση πού
δένᾟα ἐπρεπε να περάσει ἀπα-

ρατήρῆῂῑμάπ ὅσους ἀσχολοῦνται
μέ θέματα σχετικά μέ τήν ἱστορία
106 0500110A50011, τή θεωρία τῶν
πολιτικῶν καμμάτων ἤ τήν 0v0λυση τῶν ἐγκλογικῶν ἀποτελεσματών,
‘
ΣΤΡΑ ΤΗ ΔΟΥΚΑ

Ἀφήγηση ζωντανή καί συγκλανιστική για τούς άδικημέναυς καί
τούς ξεριζωμένους, δοσμένη ἀπό
τό νέα πρόσφυγα-λογοτέχνη Ἀνδρέα Ὀνουφρίου σέ στιγμές πού
περιφερόμενος μέσα 016v ὃλεθρο
56A5715 «τήν καταστροφή καί τό
θρῆνο, πιασμέναυς χέρι-χέρι νά
πλανιόνται πάνω στό χθεσινό
παράδεισα».
M500 0116 11; 05A165; αὐτῆς

Ἱστορία ἑνός αἰχμαλώτου
Ἕκτη ἔκὸοση
Κέὸρος

Πρόκειται για τό ἀπό χρόνια
τώρα καταξιωμένο στό χώρα τῆς
λαϊκότραπης ἀφηγηματικῆς πεζογραφίας μας 616A10 106 Στρατή
Δούκα, παύ πρωτοεκδόθηκε τό
1929 111 ἐξακολουθεῖ νά ἔχει στίς
μέρες μας, ὅχι μόνο 11'] ὄαρύτητα
τῆς ὸιηγηματικὴς περιγραφῆς.μέ τοῦ ἀρχικοῦ 1011 ὕφους ἀλλά καί
ὀργή 6 ἀναγνώστης ἐγείρεται για - να προσφέρεται γιά μια 7116 σύγ110 0110050011051 06106; πού όρχρονη ἀντιμετώπιση. Μέσα ἀπό

Στό 6ι6λίο 0616 εἶναι συγκεντρωμένο τό ποιητικό μιᾶς ὁλόκληρης σχεδόν εἰκοσαετίοις 106
για πολλά χρόνια χαμένου ἀπό τό
χῶρο τῆς ποίησης γνωστοῦ 1101—

ητῆ Ζήση Οἰκονόμου. M5 τήν ἐκδοση αὐτή, σέ συναρτηση καί μέ
τήν πρίν ἀπό 5110 χρόνο πρώτη,
μετά 11’] μακρόχρονη σιωπή του,
ποιητική συλλογή «Αἰθρία σιγή»,
μπορεῖ 6 φίλος τῆς ποίησης νά
ἐξηγήσει ποιοί εἶναι οἱ παράγοντες ἐκεῖνοι πού ὁδήγησαν μια
τόσο ἀξιόλογη ποιητική φωνή στή
σιωπή, καθώς καί να διαπιστώσει
τούς νέους ποιητικούς του 696—
0011;.
ΔΕΚΑ XPONIA ΑΓΩΝΕΣ
Ι 935-1 945

"E1160071 Πορειάς
Στόν ὀγκώδη αὐτό 1600 11591A0060vov101
συγκεντρωμένες
ὅλες οἱ ἀποφάσεις πού πάρθηκαν
στα συνέδρια, τίς συνδιασκέψεις
καί τίς δλομέλειες τῆς Κεντρικῆς
Ἐπιτροπῆς τοῦ Κ.Κ.ΙΞ. μέσα στα
δέκα χρόνια,
ἀνάμεσα
στα
1935-1945, χρόνια πού ὑπῆρξαν,
ὅπως εἶναι φυσικό, ἐκεῖνα πού
διαμόρφωσαν, μέσα ἀπό τήν κρισιμότητά τους, τήν ὅλη δομή καί
τό πρόσωπα ταῦ κόμματος, μέσα
01611 5AA1]v1116 χῶρο. Καί εἶναι
ἀναμφισὸήτητα πώς ἡ μελέτη τῶν
ἀποφάσεων αὐτῶν μπορεῖ να
ὁδηγήσει σέ πολλά χρήσιμα συμπεράσματα τόν κάθε μελετητή τῆς
σύγχρονης πολιτικῆς μας ἱσταρίας ἀλλα καί κάθε Ἕλληνα πού
ἐνδιαφέρεται για τήν ἀλήθεια τῆς
πολιτικῆς μας διαμόρφωσης.
ΠΑΝΑΓΗ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ

Παρτιτούρα
γιά τή λαϊκή ραψωὸία τῆς
Ἐθνικῆς μας Ἀντίστασης

Ἀθήνα 1977
Δεῖγμα γραφῆς; Ἀπό τή φλέόα
τῆς καρδιάςί τ’ ἀντρειωμένο τοῦ
λαοῦ] τό αἷμα ποταμός χρυσός]
στή μαύρη νύχτα ταῦ 061]./ T6
αἷμα τῆς καρδιᾶς τῆς γῆς] τό πίνει ἡ νύχτα τῆς κραυγῆς] Ποιά
μαύρη νύχτα σκοτεινήί τά μνήματα μας 0110651;/ M0 νά πού
ὑψώνεται ἡ κραυγή] 016v αὐρανό
σαν τήν κραυγή] καί στήν Ἀθήνα
λεύτεροιί χιλιάδες προχωρᾶνε·1
μέ τήν παντιέρα · 1' οὐρανοῦ]
μπροστά στά τάνκς τοῦ Γερμανοῦί 00 061A0000 55x611011101/ τα
66A10 δέν ψηφᾱνε...] θάλασσα τ’
ασαρκα κορμια] δάσος 10 χέρια
110115/ πύρινη A060 111 οἱ καρδιές]
τή λευτεριά ξητανε...

Δυό ἀναγνῶστες τοῦ περισόικοῦ μας πού ζοῦν (mi Νότιο

Ἀφρική παρακινήθηκαν ἀπό τό
ἅρθρο

τῆς

συνιργατιὸάς μσς

Πωλίνας Λάμψα στό τεῦχος 7Ι
καί μᾶς ἔστειλαν τά γράμματα
πού (δημοσιεύουμε. Στό γράμμα
τοῦ Χ.Α. - για λόγους εὐνόητους καί οἵ ὸυό φίλοι παρακαλοῦν νά κρατήσουμε τήν ἀνωνυμιά - ὸίνονται μερικές συμπληρωματικές πληροφορίες ἢ
ἐπανορθώσεις σέ ἐπί μέρους
στοιχεῖα τοῦ ἄρθρου,

ἐχω παρόμοια τύχη. Ἡ Ν.
Ἀφρική προσφέρει σήμερα στόν
γνήσια ἐπαναστάτη πεδία ἐξαίρετα για ἀνάπτυξη δραστηριότητας μέ σκοπό τήν ἀπελευθέρωση
αὐτοῦ τοῦ λαοῦ. Καί τέτοιοι λευκοί φοιτητές καί καθηγητές, ἀν
καί λίγαι ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
ΧΓ.
0

.

Ὀ ᾳίλος Χ.Α. γράφει.-

Ὀ φίλος Χ.Γ. γράφεκ

Κέηπ-Τάουν, τέλη Mai] “77
Ἀγαπητό ANTI
Ἀφορμή στό γράμμα μου εἶναι
τό τεῦχος σου αριί). 71 πού ἔπεσι·

στα χέρια μου (ὅχι τυχαῖα ’ἀέ6αια) μέ αρθρο σχετικά μί’ τήν
ἐδῶ κατάσταση, τῆς ΙἸωλίνας
Λάμψα, πού τῆς αξίζουν συγχαρητήρια γιατί κατόρθωσε μέσα σί
3-4 σελίδες νά δώσει μια περιεχτική εἰκόνα για τό δραμα τοῦ
μαύραυ λαοῦ, πού ψαχνει να ὅρεῖ
τόν μοναδικό πιά δρόμο πού τοῦ
απόμεινεῑ τήν κοινωνική καί πολιτική ἐνοπλη ἐξέγερση. 1ιιιῖ· ίὶαση
ἕνα σχέδιο, καί ὅχι τήν ἄοπλη.
αὺθὺρμητη. ανοργάνιιιτη μιί τόσο
συγκλανιστική ἡρωική του ἀντίσταση πέρυσι στό Σοὸέτο καί α’
ὅλα τά ἄλλα «μαῦρα» κέντρα.
Νομίζω ὅμως ὅτι ἰὲχιι) ἱερή ὑποχρὲωση (ὅπως Θα ([»ανι-ῐ παρακα-

τω) νά τονίσω ὅτι mo; (”ιπό τούς
«λογάδες»
αντιπολιτι-ὐιήιι-νους
τῆς Βουλῆς πού καλύπτουν τήν
απανθρωπη πολιτική τῶν (φυλετικῶν διακρίσεων - απαρτχιίιντ ~
με’ δημοκρατικό μανδύα καί πανινά σώσουν ὅ,τι ὁ ι’-θνικιστής χιτλερικός Φόρστερ κρατα μί· τα
δόντια, μέσα στή λευκή ἀντιπολί-

τευση ύπάρχουν. ὅπως λέει

Ἀγαπητα ANTI
Διαῧασα μέ προσαχή τό
ἄρθρα τῆς Πωλίνας Λαμψα
στό τεῦχος 71. Καλύπτει
ὁπωσδήποτε ἀρκετές πλευρές
τοῦ πραόλήματος τῆς Νότιας
Ἀφρικῆς σέ σύνδεση μέ τά
προόλήματα τῆς Ναμίμπια,
τοῦ Τρανσκάι καί τῆς Ροδεσίας. Νομίζω ὅμως ὃτι παραλείφθηκαν σημαντικά γεγονότα, ἐνῶ παραποιήθηκαν ἀλλα.
K1 αρχίζω.
1) Σημειώνει ἡ Πωλίνα Λάμψα
στόν πρόλογό της; «Ἔτοι ὁ ἀριθμός τῶν κρατῶν πού τηροῦν τόν
οἰκονομικό ἀπακλεισμό πού ἐχει
κηρύξει ὁ ΟΗΕ ἀπέναντι στή Ροδεσία καί τή N. Ἀφρική ὁλοένα
καί μεγαλώνει καί ἐξαπλώνεται
τελευταῖα καί σέ χῶρες πού ἔχουν
συχνά ὃσηθήσει αὐτά τά καθεστῶτα, ὅπως οἱ ΗΠΑ».
Πιθανό ἡ ΠΛ. νά ἐννοεῖ τίς
μι-’γαλι-ς καπιτσλιστικές δυνάμεις
τοῦ δυτικοῦ κόσμου (Δ. Γερμανία. Ιἀλλία) καί τήν Ἰαπωνία,
ὅπως καί τίς ΗΠΑ. Δέν νομίζω
ὅμως νά ἀγνοεῖ ἀπ’ τή μιά μεριά
τήν κρυφή ὅοήθεια πού προγραμματίζουν οἱ μεγάλες εὑρωπαῖκές δυνάμεις νά δώσαυν στή

ἡ

Ν. Ἀφρική (πού ὃέόαια δέν εἶναι

Πωλίνα, «διάφορες ὁμάδες αρι-

τόσο κρυφή) μέ τήν ἐγκατασταση
ατομικῶν σταθμῶν ἠλεκτραπαραγωγὴς (πού ὅλοι γνωρίζαυν τή
λειτουργία τους στή μετατροπή
τους σέ ατομικά ὁπλοστάσια),
καί τή φανερή τέτοια (τῆς ὑπενθυμίζιι) ὅτι 20—3()% τοῦ τραπεζιτικοῦ κεφαλαίου στή Ναμίμπια
εἶναι γερμανικό. καί ὅτι δ Ζισκάρ
προμηθι-ύι-ἰ ἀφειδῶς Μιράζ στό
καθεστώς τοῦ ψόρστερ. 10% ταῦ
τραπεζιτικοῦ κεφαλαίου στή Ναμίμπια εἶναι ἀγγλικό, 30% τοῦ
ἀγροτικοῦ κεφαλαίου εἰναι γερμανικό καί 20% ἀγγλικό. Στή Ν.
Ἀφρική 30% περίπου τοῦ χρη-

στι-ρῶν διανοουμένων πού ὅμως
ΔΕΝ περιαρίζαντα“ι σέ μια ἠθική
μόνο ὑποστήριξη χωρίς καμιά
αὺοιαστική προσφορά», (“ιλλιί
παρουσιαζαυν ΔΡΑΣΗ, μί· (ἰποτέλεσμα
ἐνοχλήσεις,
διώξεις.
περιαρισμούς, φυλακίσεις. ἐκτοπίσεις κλπ. Γιά παράδιῑυγμα θα
ἀναφέρω ὅτι πέρυσι ἰῑ-νιις καθηγητής (ὁ κ. Κρόνιν) τῶν πολιτικῶν ἐπιστημῶν καταδικαστηκε.
καί μαζί του φοιτητές. σέ πολύχρονη φυλάκιση λόγω... «τρομοκρατικῶν» ἐνεργειιῖινέ (Ἡ γνωστή
ἀλα Σμίτ μέθοδος ὅπου ἀγωνιοτές τρομοκρατοῦνται ὡς «τρομοκράτες» ἀπό τούς ἀληθινούς
τρομοκράτες). Περιττό να mi) ὅτι
ἂν ἀναφέρεις τό ὄνομα μου θα

ματιστικοῦ κεφαλαίου εἶναι ἀγγλικό. 2()% γερμανικό).
2) Τό South African Native

National Congress (τώρα A.N.C.)

ἱδρύθηκε τό 1909 κι ὅχι τό 1912
στό Bluemfontein.
3) Θα ἠταν καλό νά σημειωθοῦν οἱ ἐνδακομματικές διαμα-χες μέσα στό A.N.C. (ἐθνικιστική
πτέρυγα - σοσιαλιστική πτέρυγα)
μέ
νικήτρια
τή
δεύτερη
(Μαντέλα-Τόμπο).
4) Ἀγναεῖται
παντελῶς
ἡ
ὑπαρξη
τοῦ
Κομμουν ιστικαῦ
Κόμματος, πού ἱδρύθηκε τό 1920
καί ὅγῆκε στήν παρανομία τό
1950. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα,
πού ἡ ἡγεσία του θρίσκεται οτήν
ἐξορία, δέν ἔχει 6έ6αια τή λαϊκή“
ὑποστήριξη τοῦ A.N.C. ἀλλά ἡ
ἐπιρροή ταυ στίς λαϊκές μάζες,
καί μάλιστα ὕστερα ἀπό τή νικηφόρα ἐξέλιξη τῶν κινημάτων
MPLA καί Frelimo, γίνεται ὁλοένα καί μεγαλύτερη.
5) Ἀναφερόμενη στή νεολαία
καί τήν αὐστηρή στάση της ἀπέναντι στήν πολλές φαρές χλιαρή
ταχτική καί στρατηγική τοῦ
A.N.C., παράλειψή της νομίζω

ἧταν ἡ ἀναφορα στή σημαντικό-

πραγματικές συνθῆκες τῆς χώρας
καί τέτοια λαθη συγχωροῦνται.
Αὐτή τή στιγμή μόνα στό ΚέηπΤαουν 58 φοιτητές καί καμιά
ἐκαταστή πολίτες ὃρίσκανται ὑπό
περιαρισμό για «πολιτικές δραστηριότητες». Αύτές συνίστανται
οτην;
α) όργάνωση τῶν συνδικατων
6) συμπαρασταση σέ ἀπεργούς·
καί «squattérs»
γ) δυναμικές ἐνέργειες
”Av ὑπολογίσαυμε ὅτι στό Γιοχάνεσμπουργκ τριπλάσιος περίπου ἀριθμός φαιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίαυ Wirts καί πολλαπλα-

σιας ἀριθμός πολιτῶν 6ρίσκανται
ὑπό περιορισμό, καταλαὸαίνουμε
ὅτι ἡ συμπαρασταση τῶν λευκῶν
πραοδευτικῶν στούς μαύραυς δέν
εἰναιμόνο λόγια, ἀλλά καί πρά-

En7) Ἀναφέροντας τίς ἀπεργίες
θα ἧταν καλό νά σημειώσουμε
ὁρισμέναυς ἀριθμούς

τερη σήμερα πολιτική όργάνωση

α) 118 τό 1972

SASO

6) 120 τό 1973
γ) 119 τό 1974

(South

African

Students

Organization), πού ἱδρύθηκε στά
1969. Ἡ στρατηγική τους — σύνδεση τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος

δ) 123 τό 1975

ε) 132 τό 1976

TI EYMBAINEI ΣΤΗ N. ΑΦΡΙΚῌ
μέ τό ἐργατικό κίνημα καί τούς
φορεῖς του - σημαδεύτῃκε ἀπ’
τήν παράνομη πρώτη-,συγκέντρωση τῆς ὀργάνωσης στά 1970,
ὅπου

ἀντικαταστάθηκε

δ

ὅρος

τοῦ A.N.C. «black consciousness» (μαύρη συνείδηση), πού
θεωρήθηκε ρεφορμιστικός, με’ τό
σύνθημα «black power», ὅπως
ἐμφανίστηκε στό SASO. Ἑννιά
ἡγετικά στελέχη τοῦ SASO δρίσκονται στό Ρόμπιν ”Αιλαντ (φυλακές ἐξω ἀπ’ τό Κέηπ-Τάουν για
πολιτικούς κατάδικαυς), ἐνῶ παλιτικές δίκες ἐνάντια α’ ἀλλα στελέχη γίνονται τώρα στό Γιοχάνεσμπουργκ.
6) Σημειώνει ἡ συγγραφέας
τοῦ άρθρου; «Ἀπ’ τήν άλλη μεριά ύπάρχουν διάφορες ὁμάδες
ἀριστερῶν διανοουμένων (προφανῶς λευκῶν) παύ ἐνῶ συμφωνοῦν ἀπόλυτα μέ τά ἐθνικοαπελευθερωτικό κινήματα περιορίζανται σέ μια ἠθική ὑποστήριξη
χωρίς καμιά οὐσιαστική προσφαρα».
Ἡ συγγραφέας ζεῖ ’έξω ἀπό τίς

καί ἡ· μεγάλη γενική ἀπεργία
τοῦ 1960, μέ πολλα θύματα.
8) Γράφει ἡ συγγραφέας στό
κομμάτι τα στηρίγματα ταῦ Φόροτερ ὅτι εἶναι οἱ διάφορες ὑπηρεσίες πού ἀναφέρει. Δέν ἀναφέρει ὅμως τίποτα γιά τό ξένα καί
ντόπιο κεφάλαια. Ποιός κινεῖ καί
μέ τί κεφάλαια κινοῦνται ὅλες
αύτές οἶ ὀργανώσεις,· Ἀκόμα θα
ἔπρεπε να ἀναφέραυμε συμπληρωματικά γιά τήν ἐκταση τοῦ ξένου κεφάλαιου στή Ν. Ἀφρική
ὅτι 50-60% ταῦ ἐπενδεδυμένοι]
κεφαλαίου στά ὀρυχεῖα εἰναι·ἀγγλικό, ἐνῶ στή Ν. Ἀφρική πάλι
σημαντικό μέρος τοῦ ἀγροτικαῦ
κεφαλαίου (farm capital) εἶναι
γερμανικό. Συμπέρασμα κοντολογῆς εἰναι ὅτι τό κυριότερα στήριγμα τοῦ Φόρστερ εἶναι τό ντόπια καί ξένα κεφάλαια, καί ὅχι αἱ
ὑπηρεοίες πού ἀναφέρει ἡ Πωλίνα, πού οτήν πραγματικότητα ὁ
ρόλος τους δέν εἰναι καί τόσο
σημαντικός ὅσα φαίνεται ἀπό
πρώτη ὅψη.
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9) Γιά τα γεγονότα τοῦ Soweto
ἡ πραὸληματική τῆς συγγραφέως
στέκεται μόνα στ-ήν ἀφορμή (τήν
καθιέρωση τῆς γλώσσας Africa—

ans στα σχολεῐα). Τά αἴτια εἶναι
6αθὺτερα. Ξεκίνησαν ἀπ’ τήκ7
προὸληματική τοῦ SASO (α’ συνέδρια στά 1970) για τήν κατα010011 παύ ἐπικρατεῖ οτά σχαλεῖα
τῶν μαύρων (καταπίεση, αρχουσα ἰδεσλογία) καί φτάνουν
στίς άπαράδεχτες συνθῆκες ζωῆς
στα νέγρικα γκέτα. Θα πρέπει νά
σημειωθεῖ (παρ’ ὅτι τό πρό6λημα
τοῦ Soweto εἶναι πρόὸλημα πού
δέν ἐξαντλεῖται σέ λίγες γραμμές)
ὅτι τό Soweto ὁέν ἠταν ὁργανωμένη ὁιομαρτυρία. Ξεκίνησε αυθόρμητα καί τέλειωσε αῠθόρμητα.
10) Ἐκεῖ ὅμως πού ἐγινε μεγάλη παραποίηση ἀπό τή συγγραφέα ἠταν τό πρόόλημα τῆς
Ναμίμπια. Τό SWAPO, κύρια
ἐπαναστατική δύναμη πού συσπειρώνει πλατιές λαῖκές μάζες,
6έ6αια δέν ἔχει πρασωρινούς
σκοπούς τή γενική ἀμνηστεία καί
τήν ἀποχώρηση τῶν στρατευμάτων τῆς Ν.Α. Οἱ πρασωρινοί στόχοι τοῦ SWAPO, ὅπως ἀναπτύ-

χθηκαν οτήν πρές-κόμφερενς στό
Βίντχουκ στίς 19 Δεκέμ6ρη τοῦ
1976. ἐῖναι;
α) Ἡ ἑνότητα ὅλου τοῦ λαοῦ
τῆς Ναμίμπια ἀνεξάρτητα ἀπό
χρῶμα, φύλα, θρησκεία ἤ ἐθνικατητα.
6) Τό χτίσιμα ἑνός πνεύματος
ἐθνικῆς συνείδησης ἀνάμεσα στό
λαό τῆς Ναμίμπια.
γ) T6 χτίσιμα μιᾶς δημοκρατικῆς Ναμίμπια, μέσα ἀπό ἐκλαγές
κάτω ἀπΙ τήν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ,
ὅπου θα λάόουν μέρος ὅλοι οἱ
κάταικαι τῆς χώρας.
δ) Ἡ συνεργασία ὅλων τῶν
πατριωτικῶν ἀντιφασιστικῶν δυνάμεων γιά τό δυναμωμα τῆς παλης τοῦ λαοῦ ἐναντια στό Ν.Α.
ἰμπεριαλισμό.
ε) Ἡ ἀπακήρυξη τῶν ἀντιδράστικῶν
δυνάμεων
Tumhalle,
κάτω ἀπό τήν αἰγίδα τῆς Ν.Α.
καί τῶν μεγάλων συμμάχων (Ἀγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ, Γερμανία)

καί τῶν N.N.C. (Namibia National Congress), καί τό κάλεσμα
τῶν λαϊκῶν δυνάμεων για τό δυνάμωμα τοῦ ἀγώνα ἐνάντια στήν
ἐξάρτηση καί τόν ἰμπεριαλισμό.
Καί τελειώνει ἡ πρές κόμφερενςῑ
«Πρέπει ὅλοι να πολεμήσουμε

ἐνάντια στούς «ἐν ψυχρῶ» καταπιεστές τοῦ λαοῦ μας (Ν.Α.). Ἡ
Ν.Α. πρέπει να ξέρει ὅτι ἀνοίγει

μόνη της τόν τάφο της. μὲ τήν
ἀπόφασή της νά μήν ἀφήσει 11‘]
Ναμίμπια να τρα6ήξει τό δρόμο
της. Τό τελικό χτύπημα θα εἶναι
πολύ σκληρό καί ἀποφασιστικα,
καί δέν εἶναι πολύ μακριά». Τό
κείμενα, πού ὑπογράφεται ἀπό
τόν Mouganedi M. Tehabanello

ἀπατάεῖ τήν ἀπάντηση στό τί εἰναι καί τί ἐπιδιώκει τό SWAPO.
Καί παρά 11'] συκοφαντική ἐκ-
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στρατεία, πού ὅπως πολύ σωστα
ἐπισημαίνει ἡ Πωλίνα (τελευταῖα
τό SWAPO κατηγορήθηκε ὅτι έκλεψε (1) 120 παιδιά, ἐνῶ τό θέμα
μετά θαφτηκε ἀπό τόν Ν.Α. τύ-

Οτελέχη τῆς ένωμένης ἀντιπολίτευσης.
12) Τελειώναντας θά ἤθελα νά
κάνω μια τοποθέτηση πάνω στή

πο), τό SWAPO δείχνει ὅτι θά εἶ-

πΩαγματικότ-ητα

ναι ἡ ἐναλλαχτική λύση 016 πρό6λημα τῆς Ναμίμπια.
11) Στό θέμα τοῦ Τρανσκαι
σημειώνει ἡ Πωλίνα «Ἡ πλει-

ὲξῆς πού 6 ἴδιος 6 Φόρστερ σέ

δηλώσεις του τόνιζεῑ «Ἡ ἐναλλακτική λύση εἴμαστε ἐμεῖς. Δέν
ὑπάρχει περίπτωση να χασουμε

οψηφία τῶν κατοίκων τοῦ Τραν-

ῒήν ἐξουσία μέσα ἀπό ἐκλογικές

σκάι εἶναι ἀναγκασμένοι νά δουλεύουν στή Ν. Ἀφρική ἐξαιτίας
τῆς ἐλλειψης ἐργασίας 016v τόπο
τους». Ταῦτα εἶναι πέρα για πέρα
λαθεμένο. Ἡ Ν.Α. μέ καταπιεστικά μέτρα πιέζει τούς πολίτες
του Τρανσκάι να ἐγκαταλείψουκ
16 ἔδαφος τῆς N. A. H ἀνεξαρτησία τοῦ Τρανσκάι εἶχε διττό σκοπό;
α) τήν ἀναγνώρισή του ἀπό
τόν ΟΗΕ (πού τήν ἀπέρριψε) καί
6) τήν ἀπαδέσμευση 500.000
περίπου ἐργατῶν ἀπ’ ὅλους τούς

διαδικασίες». Ἔτσι ἀθελά του —
ἥ ἡθελημένα - τοποθέτησε πολύ

τομεῖς τῆς παραγωγῆς, για να

μπορεῖ ἡ Ν.Α. κυ6έρνηση νά διαλαλεῐ ὅτι μπορεῖ καί συγκρατεῖ
τήν ἀνεργία’ (2100000 περίπου
άνεργοι μέχρι τό τέλος τοῦ 1976).
Ἀκόμα. ἀναφερόμενος στόν
Μαντάζιμα, θα ἤθελα νά σημειώσω τή συντρι6ή του στίς ἐκλογές
τοῦ

1968 καί τοῦ

1976, ἀφοὺ

πρῶτα εἶχε ἐξαφανίσει (μόνα αὐτός καί αἱ ἀφρικανικές μυστικές
ὑπηρεσίες ξέρουν πῶς) ἀπ’ τό
πρόσωπα τῆς γῆς περίπου 3.000

λευκή ἀντιπολίτευση τῆς Ν.Α. Ἡ
ὅρίσκεται

στό

σωστα τό πρόὸλημα. Ἤ ἐμεῖς
(μέσα0116 ἐκλογικές διαδικασίες)
ἤ αἱ ἄλλοι (ἡ πλειοψηφία) μέσα
Εξω ἀπό ἐκλογικές διαδικασίες.
Πραγματικάη ἀντιπολίτευση ἀφ
ενός μέν στερεῖται δυναμικῆς ταχτικῆς καί στρατηγικῆς (περιορίζαντας τή δράση της σέ κοινο-

ὃουλευτικούς διαξιφισμούς), ἀφ’
ἑτέρου ἡ διάσπασή της καί τά
ὸίαφορετικα οἰκονομικά συμφέροντα πού ἐκπρασωπεῖ δέν τῆς

OI ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ

Κύριε Διευθυντά
Στόν κ. Γ.Μ. θα ἤθελα ν’ ἀπαντήσω ὅχι σχετικά μέ τήν ἐπίθεση
τοῦ ΕΚΚΕ ἐναντίον τῶν ἀναρχικῶν, ὅπου φαίνεται να έχει δίκιο.
ἀλλα σχετικά μέ τήν τεχνητά
προκλητική καί ὑόριστική σταση
τῶν δῆθεν «ἀναρχικῶν» πού δεί-

χνουν κι αὐτοί μισαλλοδοξία ἐναντίον τῶν ἰδεολαγικῶν τους
ἀντιπάλων, ἀσκώντας ταυλάχισταν 6ερμπαλιστικό τερραρισμό.
Σωστά ὁ κ. Γ.Μ. ἀναφέρεται στή
συμμετοχή τῶν ἀναρχικῶν 016v

ἀντιφασιστικό ἀγώνα τῆς Ἰσπανίας. Θα πρέπει ὅμως νά στιγματισθεῖ ἡ πρακήρυξη πού κυκλαφόρησαν αἱ δῆθεν ἀναρχικαί οτήν
Ἀθήνα τό Νοέμὸρη τοῦ 1974 χα-

ρακτηρίζοντας

τούς

ἐλληνες

ἀντιφασίστες «διαλῆῃὰ 110061911010...»- 6 «ἀναρχικός» πού

ἐγραψε αὐτή 11'] 691016. ἐναντίον

ἓπιτρέπουν σαφή χάραξη τῆς παλιτικῆς της, Ἔτσι λοιπόν, σάν

ὅσων φυλακίστηκαν καί 6ασανί-

Ουμπέρασμα, θα κλείσαυμε μέ τά
λόγια τοῦ Φόρστερ (τί εἰρωv51'0!): «Ἤ ἐμεῖς (μέσα ἀπό ἐκλογικές διαδικασίες, ἤ οἱ ἄλλοι. Δέν
ὑπάρχει άλλη ἐναλλαχτική λύση».
Τό κίνημα προχωρεῖ. Ἡ πλειοψηφία ὀργανώνεται. Ὁ καιρός
θα δείξεις Ὁ Φόρστερ, ῆ αἱ άλλοι;

καμιά σχέση μέ τοῦς γνήσιους
ἀναρχικούς καί ποιός ξέρει 110161

στηκαν ἄγρια δέν μπορεῖ νά ἐχει

ἧταν ἡ συμπεριφορά του κατά 11’]
6161911510 τῆς δικτατορίας.
"Ooo για τό ρόλο τῶν ἀναρχικῶν κατά τή ρωσική ἐπανάσταση
τοῦ 1917, ας μοῦ ἐπιτρέψει 6 11.
Γ.Μ. νά τοῦ ἀπαντήοω ὅτι ὑπερ6άλλει, ἐφ’ ὅσον κιόλας ἀπ’ τό

1905 εἶχαν πάψει Οἱ ἀναρχικοί ν’

ἀποτελοῦν σοὸαρή πολιτική τάση, ὅπως διαπίστωνε ἡ ἀνυπέρ6λητη Ρ. Λούξεμπουργκ (στό
ΟΓὲνΒ Générale κ.λπ.), πού τόνιζε

τότε ὅτι στῆ ρωῦῑκή ἐπανάσταση

τοῦ 1905 «ὁ ἂναρχῑῡιιός δέν εἶναι
ἡ θεωρία τοῦ μαχόμενου προλεταριατου. ἀλλά τό ῑδεολογικό

σῆμα

τοῦ

ἀντεπαναστατικοῦ

συρφετσῠ...».

Δέν συμφωνῶ ἐπίσης καθόλου
μὲ

16v κ.

ΓΗΜ γιό. τό γαλλιχό

Μάη τοῦ ’68, ΊῐΟὑ ἰσχυρίζεται ὅτι

«κύρια

τόν

δημῑθῦργησαν

οἱ

ἀναρχικοί..,». Τό κίνημα τοῦ
Μὰη ξὲῦπαῠε αὐθὸρμηῑα, δέν
μπορεῖ κανένας νά τό σφετερι-

σθεῖ. Τίς πρῶτες μέρες, ταυλάχιστον, ἡ μεγαλύτερη μερίδα τῶν
φαιτητῶν πού ἐλα6ε μέρος ατὰ

ὁδοφρὰγμαῒα

δέν

εἶχε

ἄμεση

σχέση μέ πολιτικές ὀργανώσεις.
Οὔτε ἡ ἀντιεξουσιαοτική ὁμάδα

’ἰῆς N0v159, ῖΟῡ Κινήματος τῆς
22 Μαρτίου τοῦ 1(όν Μπεντίτ
μπορεῖ νά γχαρακῖηρισθεῖ ὡς
ἀναρχική (εἰναι ἄλλωστε γνωοτὸ

ὅτι στό ἀναρχικὸ Συνέδριο τῆς
Καρράρας τοῦ 1963 ὅπου 6 Κόν
Μπεντίτ συμμετεῖχε ὡς παρατηρητής, τόν κατέόασαν 115 τή 610

ἀπὸ ῖὸ ῧῆμα) Αργότερα ὅμως
τόσο οἱ «ἀριστερισῖἑς» (gauchistes), ὅσα καί οἱ ἀναρχικοί 1101
ἂλλὲς ὁμάδες πΩΟΟπάθησαν να
πατροναρουν τό κίνημα 1101 ἐν
μΕΩΕῑ ῖΟ 11511111011 X‘l19ig αὑτό να
σημαίνει ὅτι δέν 7596011159011 61131-

όλαγες ὑπηρεσίες διευρύναντας
10

Μέ πολλή τιμή
N. Καλμέτης

Ο Γιά τήν έπέτειο τῆς ἐκτέλιῑ- . συναντήσει σε’ παρόμοιες, 1116
6άν για καταναλωτική χρήση.
σης (πρίν 50 χρόνια) τῶν Νιπρόσφατες, περιπτώσεις. Δηλαδή
Διότι ἀπό 11'] στιγμή πού δυό άνπαυθενά δέν εἴδαμε αὐτό τόν κ.
κόλα Σακκο καί Μπαρτολομέο
θρωπαι θά 6ρεθοῦνε στό μνῆμα
Βαντσέτι. στή Μασσαχουσέτη,
κυ6ερνήτη τῆς Μασσαχουσέτης, ψ κάθε ἄλλο λειτουργοῦν διαχρανικαί τό «θέμα Δουκακη» γράφει
πού τυχαίνει νάναι κι Ἕλληνας,
κα - αὐτό τό πρανὸμια 16 ἐχουν ὁ ἀναγνώστης μας Γ. ΜουρτζαK. Δουκακη (πάντα δίνουμε τό
ὅπως 110; έχουν μαθει οἱ διάφοκαλό παράδειγμα, ἀθάνατα ἑλληνός. Καί λέει, μεταξύ ἄλλων.ροι «σοφοί» τῆς ἐποχῆς μας νικό πνεῦμα, ἀθανατη «εὐαισθημόνο τά διάφορα ἔργα τέχνης.
σία» καί ἀθλιότητα, προσωποΑὐτή ἡ ἐπέτειος ἀποκτά καἈλλά φαίνεται ὅτι δ Σακκο καί
1111111 ἓνδιαφέρον γιατί ἐπ’ εὐκαιποιημένη πότε σέ Δαυκακης, πότε
Βαντσέτι δέν εἰναι τώρα - για τίς
ρία της ἐγινε καί ἡ ἀποκατάσέ ”Αγκνιου, πότε σέ Τόμ Παπκάθε εἴδους φυλλαδες - παρά ένα
01001] 0116 11; ἐπίσημες ἀμερικαπας κ.λ.π., κ.λπ.), νά διαμαρτύπαραμύθι, δηλαδή ένα λογατερεται γιατί 011] Γερμανία κάποιον
νικες ἀρχές τοῦ ὀνόματος τῶν
χνικό ἐργο τέχνηςέ
Πόλε καί ἄλλους τούς έχουν σέ
δύο Ἰταλῶν μεταναστῶν, παύ
Ο Καί καταλήγει.’
μετα ἀπό 50 χρόνια καταλαὸαν
εἰδικα λευκά κελια-θερμοκήπια
Κι ἐμεῖς μέ πολιτική συνείδηση,
(οἱ ἀρχές) καί καταλα6αμε ,ὅλοι
φυτῶν, ἐπειδή ἐτυχε νά ἀμφισόηὑπευθυνότητα
καί εὐαισθησία,
μας (ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου
τήσουν τήν κυριαρχία τῆς ἐκμεθά γεμίζουμε τήν ἄδεια ζωή 110;
πνεύματος καί τῆς δικαιοσύνης
10115001]; Γερμανῶν καί Ἀμεμπροστά στίς τηλεσρασεις μας,
γίνεται ἀπότομα καί καθολικα, ἤ
ρικάνων) ἀστῶν (Εἶναι γνωστός
6λέποντας
νά ρίχνουν ἀνθρώπους
καλύτερα διεθνιστικαὶ)
πόσα
ὁ ρόλος τῶν Γερμανῶν οτήν Εὐσέ λευκά κελια, νά φτιάχνουν
ρώπη γιά τα συμφέροντα τῶν
ἄδικα γίνανε κάρὸουνο, για ἐγἰδιὼνυμα καί περιμένοντας συνκλήματα πού δέν εἶχαν κανει, δύο
Ἀμερικανων).
εχῶς 50 χρόνια καθηλωμένοι,
ἀθῶοι ἄνθρωποι.
Ἡ περίπτωση ἔχει ἀρκετές
στίς τηλεσρασεις, τούς ἑκάστοτε
κυ6ερνῆτες, να κάνουν ἀποκαταστάσεις καί ζωοποιήσεις. Ἀμήνὶ
Εὐχάριστῶ
Γιώργης Μουρτζανός
Βλα6ιανοῦ 11
Ἀθήνα
Ἕνα τέτοια θέμα 656010, ἀρὁμοιότητες. μέ τήν ὑπόθεση
κετά κατάλληλα για αηριαλοποίΣακκο & B01110511. Κατηγαραῦντα «MAZIKO KINHMA»
ηση, δέν ἄφησε ἀδιαφαρες τίς
ται ὁ Πόλε καί οἱ ἄλλοι γιά «ἐγἐφημερίδεςῑ ἀπό τίς «01111690011Ἀγαπητό - ΑΝΤΙ,
κλήματα» πού πολύ 011010611151κές» 501; 11; «δημακρατικές»,
Εἰμαι ταχτικός ἀναγνώστης
101 ἄν εἶναι δικα τους, στημένες
ἀφιέρωσαν ὁλόκληρα κατε6ατά
σου γιατί πιστεύω πώς ἀντικειμεκατηγορίες, δέν μποροῡν να
καί αἱ συντάκτες τους ἀνάλωσαν
νικά προσφέρεις στό ’,χῶρο τῆς
ὑπερασπίσουν τόν ἐαυτό τους
πολλή φαιά οὐσία για να ἐξάρουν
ἀριστερᾶς. Για αὐτό τό λόγο κι
κ.λ.π., κ.λ.π. Ἑπίσης δέν εἴδαμε
αὐτό τό γεγονός, οτήν πραγματιπαυθενά καμιά διαμαρτυρία τοῦ· ἔστειλα στό «διαλογό» σου τίς
κότητα να μᾶς ἐξάρουν τή «μεγαπαρακάτω ἀπόψεις μου.
κ. Δουκακη καί τῶν ἄλλων κυλοψυχία» καί «ἀντικειμενικότηΣτήν ἀριστερά σήμερα - ὅταν
6ερνητῶν, για τή γενοκτανία στό
τα» τῆς ἀμερικανικης νομοθεσίας
λέω ἀριστερά ἐννοῶ καί τό KKE
Βιετνάμ καί Καμπότζη πού συνκαί κράτους. Δηλαδή γιά μιά
καί τό KKE ἐσ. καί τήν ΕΔΑ - γίεχιζότανε μέχρι πρίν δυό χρόνια.
ἀκόμά φορά μᾶς ἐμπαίζουν. Δινεται λόγος συνέχεια για «μαζικό
"H μᾶλλον σήμερα, 1116 άπλα,
ότι τό να σκοτώνεις ὅποτε θέλεις,
κίνημα», για «ἀνάπτυξη μαζικαῦ
ὅποιος ἀμφισὸητήσει αὐτούς τούς
για συγκεκριμένους σκοπούς καί
κινήματος» κλπ. Οῦτε ό Μάρξ
κάθε εἴδους κυ6ερνῆτες. τα κασυμφέροντα, συγκεκριμένα 010110ὅμως οὗτε ὁ Λένιν ἀλλά οὕτε καί
θεστῶτα πού ἐκπροσωποῦν καί
φορεῖς μιᾶς συγκεκριμένης ἰδεοἱ μετέπειτα θεωρητικαί τοῦ ἐπιτά λεκτικά ψευταανθρώπινα διολογίας - 01111! προκειμένη περίστημονικοῦ σοσιαλισμοῡ χρησικαιώματά τους, εἰναι γνωοτό τί
πτωση τῆς άναρχικής - μία ἐποχή
μοπαιοῠν παυθενά αὐτό τόν ὅρα,
εἴδους εὐαισθησία καί δικαιπού 1109610 πού τό ἀναρχικό κίἀλλά ἀντίθετα μιλᾱνε για τάξεις
οσύνη θ’ ἀντιμετωπίσει.
νημα ἤτανε πρός 111 δύση του,
καί για πάλη τῶν τάξεων.
Ἀλλά 0; μήν εἴμαστε ἀπόλυοτήν Ἀμερική, ἐξακολουθαῦσε
Γιατί «μάζα» εἰναι, νομίζω,
τοι, ἴσως μετά ἀπό 50 χρόνια νά
νά εἶναι πολύ ἐνοχλητικό για
μιά λέξη γενική καί ἀόριστη, για6ρεθεῖ πάλι κάποιος Δαυκακης ἦ
τούς ἀστούς. Να ἔχουν λοιπόν
τί εἰναι τό σύνολο μεμονωμένων
’κατι παρόμοια ν’ ἀποκαταστήσει
συγκεκριμένα όφέλη, τότε, ἀπ’
τόν Πόλε καί τούς ἀλλους «19oαὐτή 11’] στημένη δολοφονία αἱ
μακράτες» τοῦ «σιναφιαῦ» του, ἦ
ἀστοί, δηλαδή ἀφ’ ἑνός ἄμεση
“-- ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
κάποιος πρόεδρος «ἔντιμος»,
τρομοκρατηση τοῦ ἐργατικοῦ κιπρώην φυστικας. τσαγκάρης, ἤ
νήματος καί τῶν μεταναστῶν, ἀφ’
ἑστιάτορας μέ 661.165; νετρανίου
5159011 ἄμεση ἐπίδειξη δύναμης
στα χέρια του (τότε ποιός ξέρει τί
τῶν νόμων καί μηχανισμῶν τους,
Στό περασμένο τεῦχος, ἀρ. 77 ἄλλα θᾶχουν ἀνακαλύψει), νά
ἀπέναντι σέ ἄτομα πού ἐμφο78, ὁ «δαίμων τοῦ τυπογραφείπαραδεχθεῖ γιά τό σφάλμα πού
ροῦνται ἀπό ἀνατρεπτικές ἰδέες
ου» ἀνέτρεψε 11'] σωστή 05190 τοῦ
ἔγινε οτήν Ἰνδοκίνα ἀλλά συνγι’ αὐτούς, τούς εἰναι σήμερα εῦκειμένου οτήν α’ στήλη τῆς σελ.
άμα να σφάζει δίπλα του ὅποιαν
κολο, μετά 50 χρόνια. να λένε;
λαό θέλει.
47 01:6 ἄρθρα τοῦ K. Γ. Παπαγεμᾶς συγχωρεῖτε, κάναμε λάθας.
ωργίου; «Ἡ Κριτική ἀπέναντι
Μέ λίγα λόγια, μετά ἀπό μισό
Κι ἐμεῖς 0116 κάτω ὅλα εὐαισθηστό Μαρια Χάκκα».
αἰώνα 5110 συγκεκριμένα γεγονός
σία να πανηγυρίζουμε. ”Αν αὐτό
0 T6 κείμενα πρέπει να 61060—
ὅπως αὐτό, χάνσντας 11'] δύναμή
δέν εἰναι ἐμπαιγμός ἀπροκαλυστεῖ - ἀρχίζαντας ἀπό τήν 2οή
1011 καί ἀφοῦ δέν μπορεῖ νά διαπτος, θά πρέπει νά ξαναπαμε ἀπό
ἀράδα ἀπό κάτω-ὡς ἐξήςῑ
δραματίσει τόν ἱστορικό του 96τήν ἀρχή σέ διάφορα ἀστικα σχα«τό μεσοὸιάστημα, στοιχεΐο
10, μιά καί 6ρίσκεται ἔξω 0.116 16
λεῖα καί κραυγάζαντας «ὅχι φραπούΙ κορυφώνεται...» «ἀποτεχωρόχρονο πού τό γέννησε, απογμός στή μόρφωση», να μάθαυμε
λοῦσε τό πρῶτο του ὅιὸλίο
γυμνωμένο ἐντεχνα ἀπό τήν πραἀπό τήν ἀρχή τίς ἐννοιες τῶν λέ(περ. » καί συνεχίζει οτήν α’
γματική του φύση, ἀνώδυνα πιά
ξεων, καί τῶν γεγονότων.
ἀράδα τῆς “ίδιας στήλης «Ἐπιγια τούς ἐχθρούς του, πλασαρεἙξάλλου παρόμοια εὐαισθηθεώρηση Τέχνης, Σεπτ. ’65),
ται ἀπ’ αὐτούς σάν ένα ἀκόμα
σία τῶν Ἀμερικανων δέν ἐχουμε
ὅπου...». Ἡ ἀναγνωση προχωρεῖ
φολκλορίστικα - μαυσειακό συμ-

ΣΑΚΚΟ ΚΑΙ ΒΑΝΤΣΕΤΙ

ἀτόμων ἦ ναικοκυριῶν πού εἶναι
χωρισμένα καί ἀπαμονωμένα
μεταξύ τους, πού ζοῦνε κοντα
ἀπό φυσική αποψη καί χωριστά
ἀπό καινωνική καί ὁργανώνονται
δια μέσου τῆς καταναλωσης, ὅχι
τῆς θέσης τους στήν παραγωγή.
Δηλαδή τό καινωνικό εἰναι τῆς
μάζας εἰναι προϊόν τῆς συγκεκριμένης κοινωνικῆς ὀργανωσης.
Καί δέν θα εἰναι δυνατόν σέ μια
0111] μορφή κοινωνικής ὀργανωσης, στό σοσιαλισμό, να μιλᾱμε
για μάζα, 0.110 για ἄτομα μέ
προσωπικότητα ξεχωριστή τό
καθένα.
K01 γιατί τάξη εἶναι μιά συνειδητα ὀργανωμένη καινωνική δύναμη πού έχει συνείδηση τοῦ κοινωνικοῦ της εἶναι (κι ἄν δέν ἐχει
ὁλόκληρη, σκοπός τοῦ 1116 πρωτοπόρου καμματιοῦ της εἰναι νά

τή συνειδητοπαιήσει). Ἠ μάζα
δέν ἔχει συνείδηση τοῦ κοινωνι-

κοῦ της εἶναι.
Ποτέ
δέν
ἀκαύσαμε
τόν
...«ὅρο» «αἱ μάζες πού ἀκολουθοῦν τό κόμμα» γιατί ἡ μάζα ὂντας ἀπολίτικη ἀκολουθεῖ ένα
κόμμα πού δέν τήν ἐκφράζει, ’π.χ.
τα ἀστικά κόμματα. Καί γιατί

κάποιος ,τού ἀκολουθεῖ στή συγκεκριμένη περίπτωση τό κόμμα
τῆς ἐργατικῆς τάξης, ἐχει συνειδητοποιήσει ποῦ ἀνήκει ταξικα
καί παλεύει για τά συμφέροντα
του.
Ἡ ἀστική τάξη ἐνεργεῖ όχι μόνο, καί, για να ὀργανώσει τόν
ἐαυτό της, ἀλλα καί τή μάζα, μέ
τό πέρασμσ τῆς ίδεολογίας της
(τήν ἀναγκαιότητα ὕπαρξης τῆς
συγκεκριμένης ταξικῆς κοινωνί-

ας). Δέν εἶναι δυνατό ἀπέναντι 0'
αὐτή 11’] μάζα τήν ἀπολίτικη, τήν
ἀνοργάνωτ-η, νά ἀντιπαρατίθεται
μιά ἄλλη μάζα-κίνημα(γιατί ἡ

μάζα εἶναι μία). 110961 5110 ταξικα
κίνημα, μία ταξική δύναμη, δηλαδή μία τάξη ἦ τάξεις πού
σκοπό ἔχουν καί νά συνειδητοποιήσαυν 11'] μάζα.
Μιχ. Π.

μαθητής

καί συνεχίζει οτήν ἑπόμενη 011]. Στό ἴδιο ἀφιέρωμα γιά τό
Μαρια Χακκα, στή σελ. 29, 0'11]

λεζαντα τῆς φωτογραφίας ἀναφέρεται ὅτι 10 «Κόκκινα Μερμήγκια» γραφτηκαν τό 1956 στίς
φύλακές τῆς Αἴγινας. Τό ὀρθό εἶναι πώς τό διήγημα αὐτό γράφτηκε πολύ αργότερα.
Ο Σημειώθηκε ὅμως ἄλλη μια
παραλειψη; Στα ὀνόματα τῶν
συνεργατῶν

τοῦ

ἀφιερώματος

για τό Χακκα, δέν περιλήφθηκε
0.116 061511110 16 ὄνομα τοῦ Στ.
Μπεκατώρου. Γιά ὅλα αὐτά ζη-τουμε συγγνώμη.
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Ὁ ἀναγνώστης μσς Χρ. Τάρναρης ἀπό τό Τορόντο ανταπαντᾶ
στό γράμμα τοῦ Νίκου Σ. για τά
ἀνθρώπινα ὁικαιώματα, καί
μεταξύ ἄλλων λέει.-

κραυγάζωμε ἐναντίον τῆς μ ι α ς
καί να θέλουμε νά αγνοοῦμε τήν
ἄ λλη · αὐτό δέν εἰναι ἰδεολογία, εἶναι π ρ ο δ ο σία τοῦ ἰδανικαύ

τῆς ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ,

παύ

δέν ἐχει χρῶμα γιατί ἣ ὑπάρχει ἢ
δ é ν ὑπάρχει;
’ Ἐγώ στό γράμμα μου εἰχα κά,Πιστεύει ἀκόμη ὁ ἀναγνώνει κριτική στόν ποιητή μας Γιαννη Ρίτσο καί στόν ἠθοπαιό Κα- ” στης σας Νίκος Σ. κατι τό τελείως
προσόλητικό για τήν νοημοσύνη
τρακη πού δέν ὑπόγραψαν τήν
pug: ὅτι οἱ θυσίες τῶν Ρώσων
ἐκκληση τῶν Ἑλλήνων διανοουστόν B’ Παγκόσμιο Πόλεμο (γιαμένων για τά ἀνθρώπινα δικαιτί μ ό ν ο ν τῶν Ρώσων;) τούς δίώματα σι-ήν Τσεχοσλοὸακία. Ὁ
δουν τό δικαίωμα τῆς ἐπεμὸάἐπιστολογράφος σας Νίκος Σ. δέν
σεως καί τῆς παραμονῆς (κατοἀναφέρει τίποτα γιά τήν κριτική
χῆς) σέ ὅποια χώρα μπῆκαν τότε;
ἐκείνη ἀλλά παραθέτει τούς ἀγῶΠαράλληλα συνιστᾶ νά ἀποφεύνες τοῦ τσεχοσλαὸάκικου καί τοῦ
γεται ὁ διάλογος μέ κάθε λαγῆς
σοὸιετικαῦ λαοῦ ἐναντια στό φα«τυχοδιῶκτες», κι’ ἡ ἀπορία μου
σισμό. Ποτέ δέν ἀμφισὸήτησα τίς
εἰναι μεγάλη αν θεωρῆ τόν
θυσίες του ρώσικαυ καί τσεχοΝτοῦμπτσεκ ὡς τόν π ρ ῶ τ ο ἀπ’
σλοὸάκικου λαοῦ ἐναντια στό φασισμό. Θέλω να προσθέσω ὅμως
αὐτούς... Βλέποντας ὅμως ὅτι ό
πώς δ ἐλληνικός λαός πρόσφερε
ἴδιος ἐπιτρέπει στόν έαυτό του
πολλές θυσίες στό δεύτερα παγαὐτό πού ἀποκλείει στούς ἀλλους
κόσμιο πόλεμο ἐνάντια στό φασι(τόν διάλογο), ἀντιλαμὸάνομαι
σμό, πού πάντα οἱ δογματικοί
τυφλωμένοι ἀπό δουλαπρέπεια
τόν
κατατάσσουν
τελευταῖα.
(Δια6άστε κείμενα πρακήρυξη
στή γιορτή για τά 30 χρόνια τοῦ
πλήρως πῶς σκοπεύει νά ἀντικαἀντιφασιστικαῦ πολέμου, Μάης
ταστήση τόν διάλογο· μέ μονό1975). Σέ μια ἄλλη παράγραφο
λογο (ἐφόσον τά σοὸιετικά τάνκς
τῆς ἐπιστολῆς του ὁ Νίκος Σ.
δέν εἶναι σήμερα δυνατόν να
ἀναφέρει ὅτι ἡ κριτική στίς σοσισυνεχίσαυν τήν... ἀπελευθέρωση
αλιστικές χῶρες εἶναι ὕποπτη ὅσα
κι’ ἄλλων χωρῶνὶ). Θά τόν
καί καλόπιστη να εἶναι.
παρακαλοῦσα νά ἀφήση τούς
Τσεχοσλο6άκους να ἀσχοληθοῦν
Ο Καί τελειώνει.μέ τήν Τσεχοσλοόακία, τούς ’ἙλΝομίζω ὅτι ό διάλογος καί ἡ
ληνες μέ τήν Ἑλλάδα, τόν καθένα
κριτική θα μᾶς ἐπιτρέψει νά
μέ τήν χώρα του, καί νά πάψη νά
φτιαξουμε τόν πραγματικό σοσιδραματίζεται τούς ἐκτός τῶν
αλισμό, τό σοσιαλισμό μέ ἀνθρώσυνόρών μεσσίες. Θάναι ἐκεῖνος
πινα πρόσωπα. Τό σοσιαλισμό
πιό σύγχρονος κί’ ἐμεῖς πιό εὐχαπού ὁραματίστηκαν αἱ καμμαυνιστές ἡγέτες Νικήτας Κροῦτσεφ,

ριστημένοι

καί

ἀσφαλεῖς,

σί-

γουρα ναίὶ

2. Ὁ φοιτητής N. Δημητρίου,
(Π. ᾙράκλειο), πού μεταξύ ἄλλων λεει.·
(...) Ἡ ἀναδρομή στήν ἀμέσως
μεταπελευθερωτική περίοδο οτήν
Τσεχοσλαόακία καί στό πῶς αὐτή
πέτυχε τίς σοσιαλιστικές κατακτήσεις της καί τήν ἐθνική της
ἀνεξαρτησία, θα ἐπρεπε, νομίζω,
νάαποφεύγεται, γιατί περιλαμ6ανει γεγονότα ἀμφιλεγόμενα καί
ἐπιδεχόμενα διαφορετικές ἐρμηνεῖες. Ὑπενθυμίζω στό φίλα σου
Νῖκο Σ. πώς, παρά τήν παντοειδῆ
ὑποστήριξη
τοῦ
Σοόιετικοῦ
Στρατοῦ, τό Κ.Κ. Τσεχοσλοδακίας στίς πρῶτες μετακατοχικές
ἐκλογές δέν πῆρε παρα μόνο τό
38% τῶν ψήφων. Πλειαψήφησε
μόνο στή Μαραὸία ἐνῶ στή Σλο6ακία λίγα ἐλειψε νά καταποντισθῆ. Κατέλαόε δέ τήν ἐξουσία υἱ-

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
αθετώντας δυναμική πολιτική καί
ἀναγκάζοντας τόν πρόεδρο Μπένες νά διώξη τούς ὑπαυργαύς τῆς
πλειοψηφίας ἀπ’ τήν κυ6έρνηση
συνεργασίας Γκότὸαλντ.
"Av λοιπόν ὁ ἀνορθόδοξος αὐ-

τός τρόπος κατάληψης τῆς ἀρχῆς
τό 1948 δημιουργεῖ... 6αριά κληρονομιά στούς Τσεχοσλοὸάκους
ἡγήτορες καί τούς ἐπι6αλλει να
φιμώνουν κάθε ἀντίθετη φωνή, τί
νά πῆ κάνείς. Γιά να τό γράφη ὁ
κ. Νῖκας Σ. ἐτσι θα εἶναι. Καί τό
ἰσχυρίζεται αὐτό ἐν ἐτει σωτηρίω

1977, ὅταν ὅλατα Κ.Κ. τῆς Δύσης
(τοῦ Πορταγαλικοῦ καί τοῦ ἡμετέρου Κ.1(.Ε.ἐξ. ἐξαιρουμένων)
ἐχουν δεχθῆ πώς καμμιά κοινωνική ἀλλαγή δέν εἶναι δυνατή
χωρίς τή συγκατάθεση ἤ ταυλάχιστον τήν ἀνοχή τῆς πλειοψηφίας
τοῦ Λαοῦ, καί πολύ περισσότερο
παρά τήν θέλησή του.
(...) Γιά τήν ἐξυπνη παραπομπή
του καί μεταθεση τοῦ θέματος ῶς
πρός τό τί γίνεται στή ρατσιστική
Ν. Ἀφρική καί σέ αλλες χῶρες,
έχω να τοῦ ἀπαντήσω τά ἐξῆς;
Δέν θα 6ρεῖ, ὁ κ. Νίκος Σ., κα-

νένα μή φασίστα πού να μήν
καταδικάζει σθεναρά τόν στραγγαλισμό τῶν λαῖκῶν ἐλευθεριῶν

στίς χῶρες πού ὑπαινίσσεται. Εἰναι ὅμως στρουθοκάμηλισμός να

παραγνωρίζεται τό γεγονός ὅτι ἡ
ἐλευθερία εἰναι ἐνιαία καί ἀδιαίρετη. Γιαυτό καί ἡ πρασπάθεια
μας για ἀρρωγή πρός αὐτούς πού
τα στοιχειώδη δικαιώματα τους
καταπατοῦνται πρέπει να στρέφεται πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις.

Καί κάθε μικρή μας νίκη στήν
πρασπάθεια αὐτή θα έχη, ἀναμφίὸολα, σάν τελικό ἀποτέλεσμα
τό σαρωμα ὅλων αὐτῶν πού τυραννοῦνε. τούς λαούς.
Αὐτός πρέπει καί νά εἶναι ό
στόχος κάθε δημοκράτη, χώρια
ἀπό ἰδεολογικοπολιτικές διαφοροπαιήσεις. Καί ὅχι ἡ συνηγορία
καθεστώτων πού ἀφελέστατά θέλαυν νά ταυτίζωνται, στόν τομέα
τῶν ἀνθρώπιναΝ δικαι(ι)ματων,
μέ τή Χιλιανή Χαύνῑα, ἀνταλλάσσοντας μαζί της πολιτικούς κρα-

τούμεναυς. _

Νταῦπτσεκ, καί συνεχίζει ὁ εὐ-

ρωκομαυνισμός μέ πρωταγωνιστή
τόν μεγαλα Καρίλιο.

— ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ
I

O Στό ἴὸιο γράμμα ἀπαντοῦν
και.I. Ὁ Γ.Ν. Παπαὸημητρίου
(Ὁμήρου 56, N. Σμύρνη).(...) Τά δύο γεγονότα, ἡ ”Ανοιξις τῆς Πράγας καί ἡ Χάρτα τοῦ
77, συσχετίζονται ἀναπόφευκτα
διότι εἶναι OI IAIOI ἄνθρωποι
πού διώκονται ἀπό τότε, ἐνῶ ὁ

ἀναγνώστης σας ἀποφεύγει να
ἀναφέρη ἐστω καί μίαν λέξιν για
τήν ἐπέμ6ασιν τότε, ,ἐνῶ φθάνει
νά ἀναφέρεται μέχρι τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καί θέλω να πιστεύω ὅτι ἄν ὁ Ντοῦμπτσεκ παρέμενε ἐκτοτε εἰς τήν Ἐξαυσίαν
δέν θα ὑπῆρχαν αἱ διαμαρτυρίες
αύτές καί εἰναι, τούλάχιστον, λάθας
πολιτικῆς σκοπιμότητος.
ἀσυγχώρητης ὅμως, νά θέλουμε
νά ἀγνοοῦμε ἀ6ασάνιστα τίς
καταγγελίες για καταπίεση καί
διώξεις, ἐνῶ ύπάρχουν ἄνθρωποι
πού διαμαρτύρονται γι’ αὐτά
ἀκρι6ῶς καί ἐφόσον ἡ καταπίεσις
πάνω στή γῆ παντοῦ εἰναι ἡ ἴδια
- μέ διαφορά ἀναλογη πρός τήν
ἀντίσταση τῶν διαμαρτυρομένων,
- εἶναι ντροπή καί ἁμαρτία νά
52

Ἀγαπητό ANTI.

Τουρκία τά «ὑπέρ καί τά κατα».
Ἀρχίζει ἀπό τά «κατά»; «ὁ πλη-

Στό τελευταῖα σου τεῦχος (75)
διάὸασα τό αρθρο τοῦ Ντ. Τόνγκ
σχετικά μέ τήν κατάσταση στήν
Τουρκία. Εἶναι γραμμένο σέ μια
γλώσσα απλή, ἀντικειμενική και
χωρίς ατὸμφα.
Σύμφωνα μέ τίς ἀρχές σου «να
τά λέμε ὅλα, γιατί μόνα έτσι ε’ίμαστε πιό δυνατοί». στό ἄρθρα
αὐτό ἀποκαλύπτονται καταστάσευς για τήν Τουρκία πού δέν μᾶς
γίνονται γνωστές ἀπ’ τίς ἐφημερίδες.

Θωρισμός καλπαζει στα 20%», «ἡ

Δέν εἷμαι ἀπό ἐκείνους πού
ἀσχολοῦνται μέ τό τί γίνεται στίς
ἀλλες χῶρες. ’Υπαρχαυν τόσα καί
τόσα στή δική μας για να ἀσχοληθοῦμε. Ἀλλά οἱ δυσκολίες ἀπό
ἐκείνη τήν πλευρά καί οἱ κίνδυ-

ἀνεργία σέ ψηλά ἐπίπεδα», «οἱ
περιφερειακές ἀνισότητες αὐξάνονται», «οτήν ”Αγκυρα τό 60%
τῶν
κατοίκων
μένει
σέ
συνοικίες-γκέτο», «τό πρόὸλημα
τῶν Κούρδων», «τά ἀποθέματα

τοῦ συναλλάγματος ἐχουν ἐξαντληθεῐ» καί μερικά ἀκόμη.
Καί συνεχίζει τα «ὑπέρ» (οἰκονομικά)’;
«ἐντυπωσιακά πραγραμματα για μιά γερή ὄιομηχανική 6αση», «ὃιομηχανικές ἐγκαταστάσεις δισεκατομμυρίων δαλ-

μαι ὅσο μπορῶ πιό «συμμαζεμέ-

ὓπηρέθίὲς Εἶναι ἀνοικτα για τούς
πολίτες», «καλές σχέσεις μέ τή
Γαυγκοσλα6ία».
Καί

ὅγαίνῡυν

Id

συμπερά-

σματα ἀντικειμενικάς Μέ τίς ὅάσεις τῆς οἰκονομικῆς καί κοινω-

νικῆς πολιτικῆς τίον, αν θέλουν.
τακταποιαῦν μέσα oé λίγους μῆ-

νες ὅλα τά «κατὰ».
"Av ὅμως εἰναι ἀλήθεια αὐτα
καί γνωστά ἴσως (τέ λίγαυς, γιατί

ι-’ὔκολη λεία γιά τίς πολυεθνικές
ἐταιρίες», «ἀποκλείει τούς ξένους
ἀπ’ τόν μεταλλευτικό τομέα», «τό

ὁ λαός μας ποιούς ἔχει ὰπέναντί

νοι τῶν τελευταίων χρόνων, μας

νος».
Ὀ Ντ. Τόνγκ γράφει για τήν

ξεκαθαρη ἰδέα τῶν συμφερόντων
του», «τό σύνταγμα, οἱ δημ. ὑπηρεσίες καί ἡ δικαιοσύνη εἰναι φιλολαϊκά», «τά μεγάλα ἀφεντικά
καί οἱ πολιτικοί καί οἱ ὸημόσιες

λαρίων ἀπ’ τή Ρωσία», «δέν εἶναι

50% τῆς διαμηχανικῆς παραγω-

ἀναγκάζουν.
Σεόόμενος τή στενότητα τοῦ
χώρου σου (σέ περίπτωση δημοσίευσης) θα προσπαθήσω να εἷ-

στρατός δέν εἰναι ὄργανα καί ἐ’-χει

γῆς ἀνήκει στό κράτος», «σαριά
ὅιομηχανία μερῶν αὐτοκινήτων»
(καί έξοπλισμοῦ φυσικά). Καί
συνεχίζει (κοινωνικά);

δέν κοινολογοῦνται, ὥστε να ξέρει

του, καί νά Προσανατολίζεται
σωστό,, Διότι τό μόνο πράγμα
πού μαθαίνει ὅλη ἡ Ἑλλάδα, εἷ-

ναι πόσοι σκοτώνονται σῑή γείτονα κάθε μέρα Οὲ συμπλοκές.
Ἐπίῡης ὓπάρλεῑ καί ἡ λύση τῆς

ἀπόρριψης «συλλήὸὸην» τοῦ ἂρ«Ὁ Ἐτσεὸίτ πραγραμματίζει
να δώσει τίς κρατικές οἰκονομικές ἐπιχειρήσεις στό λαό», «ὅ

θρου. Ἡ χειρότερη ὅμως,

Β. Γκιουλό
Θεσσαλονίκη

χιιιρικα συσχετισμαύς. ἰσορροπί-

Ο Ὁ δικηγόρος Γ.Δ. Τζίμας
ἅπαντα πάνω στό θέμα τῆς Αἰθιοπίας.·

Ἀγαπητέ) «ANTI»

ες. διαμάχες, ουμμαχίες, διασπασεις τῶν ταξικῶν καί πολιτικῶν
δυνάμεων.
’“Ομως αὐτός ὁ δρόμος, εἶναι
1110 κατοχυρωμένος σέ ἐκεῖνες τίς
χῶρες πού κυ6ερνοῦν μαρξιστές λενινιστές. Γιά ὅσους θέλουν νά
δοῦν τό ἔπος τοῦ προτοές τῆς

“Ομολογῶ ὅτι δέν περίμενα αὐ119; τίς σιι)ρευτικί-·ς ἐπιστολές. ὡς
ἀπάντηση οτήν ἐπιστολή μου 11’]
σχετική μέ τήν Αἰθιοπία καί τό
προτσές τῆς έπανάστασης πού ἐξελίσσεται στή χώρα αὐτή.
Φυσικα. δέν 0' απακριθῶ στούς
οιιρκασμούς για τήν ἐπάρκεια
τῶν πληροροφοριῶν τοῦ «νομικοῐ· τμίμιατος τῆς K.E. τοῦ

ἀφρικανικῆς έπανάστασης πού
ξετυλίγεται σήμερα μπροστά στα
ματια μας. στίς λεπτομέρειες καί

1942 εἷμαι (ἰγιιΝιστής στίς γραμ-

στό 6αθος καί οτήν ἐ’-κτασή του.
ας διαόασουν τό τελευταῖα τεῦ-

μές τῆς έπανάστασης. Δηλαδή
δρῶ ὡς ἐπαναστατης διαὸάζαντας παράλληλα τόν ἐπιστημονικό
σοσιαλισμό ἀπό τάι15 στά Ιό μου
χρόνια. “Αλλιῶς. στίς ἡμέρες πού
“έρχονται τούς περιμένουν πολλές
εκπλήξεις πού θά τίς ναμίζουν
«θαύματα».

χος

τοῦ

περιοδικαῦ

(αριθ.

S)

«Προὸλήματα Εἰρήνης καί Σοσιαλισμοῦ» καί είδικά 11'] μελέτη
τοῦ A. Ντανσόκαῑ «Ὁ πραλεταριακός διεθνισμός καί τό ἐπανα-

K.K.E.». γιατί αὐτοί φανερώνουν
τήν εὐτέλεια τῆς σκέψης αὐτῶν
πού 11'] γραφουν. Οὔτε θα τεκμη-

στατικό προτσές στιἹν”Αφρικι’]>>.

ριιὶιοωΙ γιατί 0 καφές φύεται αὐ-

τιμο χῶρο τοῦ «ANTI», καί μα’-

τοφυής οτήν Ἀὅησσυνία, καί μαλιστα ἡ ποιότητα «Χαράρι» ἠταν
κορυφαία μαζί μέ τῆς «Μόκας»

λιστα για θέμα ἐξωελληνικό. γιατί ό χῶρος αὑτός ἐχει γίνει «φόρουμ» τῆς ’”Αριστεράς οτήν Ἑλλάδα. Λίγα λόγια θα γράψω ακόμα. Ὁ μαρξισμός εἰναι ὁ ἐπιστημονικός σοσιαλισμός, καί σαν τέτοιας. ἐξελίσσεται. δέν γνωρίζει
εἴδωλα, ταμπού, μύθους καί
ιεροποιησεις κειμένων.

προπολεμικά στίς ποικιλίες τοῦ
κιιφέ.

Μ’ (’ἰλλο θέμα θά ἀσχοληθῶ, ὡς
ἀπάντηση στούς ἐπιστολογρα-

(μιυς, που κανοῦν σχόλια καί
παρατηρήσεις για τό γραφτό μου
τοῦτο. ”Ολοι τους φαίνεται ὅτι
ίὲμεινιιν 010v K. Μάρξ καί Φρ.
"Evy/7.10.; χωρίς να φτάσουν 010v

B. Λένιν.
Ὀ B. “Ιλίτς, ἐξέλιξε δημιουργικα τό μαρξισμό ἢ ἐπιστημονικό
σοσιαλισμό ἀνάμεσα στα ἄλλα
καί 010v τομέα αὐτό πού θ’ ἀνα-

ηιιρθιῖ). Ὁ Λένιν. ὅταν σχεδίασε
τήν προοπτική τοῦ αντιαπαικιιικοῦ ἀγιίινα, πού θά γίνονταν
παράλληλα καί σέ συνδυασμό μέ
10v (“ιγιιίνα τῆς ἐργατικῆς τάξης
στίς μητροπόλεις, συνέλαόε καί
τήν ἔννοια τῆς «ἐπαναστατικῆς

Δέν θα καταχρασθῶ τόν πολύ-

Ὀ Λένιν εἰπε καί στίς μέρες

του άρχισε νά γίνεται ἡ ἐπαναστατική δημοκρατία καί σέ χῶρες
πού ζοῦσαν 010 καθεστώς τῆς
φυλῆς ἀκόμα. Μαγγολιά καί σο6ιετικές δημοκρατίες τῆς κεντρι-

κῆς Ἀσίας, πέρασαν μέ άλμα ἀπό
τό καθεστώς τοῦ γένους καί τῆς
φυλῆς στό σοσιαλισμόὶ Αῦτό δέν
γίνεται σήμερα, τουλάχιστο στίς
περισσότερες περιοχές τῆς Ἀγγόλας καί τῆς Μοζαμὸίκης; Γιατί
λοιπόν ἡ Αἰθιοπία προκαλεῖ
σπασμούς φρίκης. ἀγανάκτησης
κιιί πυροτεχνήματα λυρικῶν ἐκ-

δημοκρατίας». ποί· θα δημιουρ-

γηθιτῐ σι’· χῶρες πού τό προλεταριατο εἶναι ἀνύπαρκτο ἤ ἀσήμιιντο αριθμητικα.

Μια ἀπό τίς πρῶτες χῶρες πού
ἔγινε πραξη τό καθεστώς τῆς
ι’·παναοτιιτικῆς
δημοκρατίας.
ητιιν καί ἡ «Ἐξωτερική Μογγο-

λία», που προλεταριάτο δέν
ὑπῆρχε, οἱ ἀγρότες ἧταν λιγοστοί
καί ίίιιοικά 0 πληθυσμός ἀποτελοῦντιιν ἀπό τούς νομάδες 60οκοιίς.

’1“ί ἐχουν νά ποῦν για 11'] Μαγγολία οἱ σχολαστικοί τοῦ μαρξισμοῠ ποί1 μέ κάπικεραυνώνουν
γι“ αῦτιί πού γράφω; Τίποτα, γιατί εἰναι ἰῘ-ξω ἀπό τά κείμενα τοῦ
Μιίρξ καί “Ἐνγκελς. πού τά ὃλέπουν σαν «ταλμούδ».
’() ι’)νομαζιήιενος «μή καπιταλιστικός τρόπος ἀνάπτυξης» τῶν
καθυστεριηιένων

χωρῶν

τοῦ

«τρίτου κί’)σμου». μπορεῖ νά γίνει
μί μικρότερη ἢ μεγαλύτερη ταχύτητιι καί παίρνει διαφορες μορι[ι’·ς. “Λκόμα. δέν ἀποκλείει τό
1] ριναρισμιι τοῦ προτσές αὑτοῦ ἦ
καπιτσλιστικές
παλιναρθώσεις
προοωρινιί. ”Ολα κρίνονται ἀπό

τους συγκεκριμένους χρονικα -

ζωή. ’Ἐτσι, διαὸαζουν καί 59111]νεύουν τό μαρξισμό - λενινισμό
σαν «ταλμουδιστές» καί σχολαστικοί ίι-ροδιδάσκαλαι, “Ἀς ὂγοῦν
στόν ἐπαναστατικό ἀγώνα καί
τότε θα ἀνακαλύψουν στό 0111611αμα τους τή ’ζωντανή οὐσία τοῦ
σοσιαλισμοῦ.πού εἶναι ἡ ἐπιστήμη.
Αὐτό ἔχω να τούς ὑποδείξω)
ίγώ. ποί· ἀπό τό Σεπτέμὸρη τοῦ

ψρασεων θλίψης για τίς αφαγί-ς,

ποῦ ἄλλωστε σε’ κάθε έπανά01001] γίνονται;
“Ἀς μάθουν λοιπόν. ὅπως λέει ὁ
μέντορας τους Λέοντας Τρόσκι.
«οτι χρειάζονται στήθια γι“ρα για
να ἀναπνεύσεις τό 6ορρια τῆς
επανάστασης».
Στήν “Αὸησσυνία ἔχει ίδρυθεί
τό «Αίθιοπικό Σασιαλιοτικό Κίνημα». “Ακόμα ’έχει γίνει πολιτική σχολή ό «Φλεὸάρης» καί
«Γραφεῖο για τήν Ὀργάνωση τοῦ
Λαοῦ». “Αποοτολή θεμελιακή
’έχουν να χτίσουν τό νέα ἐπαναστατικό κόμμα, να 01011111101171.1γήσουνίδεολογικά - πολιτικά τίς
μαζες καί τέλος να τίς κανουν
φρουρό τῆς έπανάστασης.

Μ’ ἐκτίμηση
Γ.Δ. Τζίμας
δικηγόρος

Ἀθήνα
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Μέ ἀφορμή μια σειρά ἀπό
γράμματα ἀναγνωστῶν σου πάνω
στα γεγονότα τῆς Αἰθιοπίας, θα
ἤθελα νά πῶ δυό λόγιαῑ
Νομίζω πώς οἱ ἀναγνῶστες σου
ὃλέπουν τήν ὅλη κατάσταση πού
ἐπικρατεῖ στῆν Αἰθιοπία μονόπλευρα. “Αγνοιί)ντας τελείως τά
θετικά στοιχεῖα καί διογκώναντας ὑπερὸολικά τά ἀρνητικά, πού
ὁπωσδήποτε ὑπαρχουν.

”Ας δοῦμε ὅμως ποιά εἶναι
(κατά 11'] γνώμη μου) τά θετικά
στοιχεῖα.

Κατ’ ἀρχάς ἡ σαφής ἀντιιμπεριαλιστική - ἀντιαμερικάνικη
ἐξωτερική πολιτική πού ἒχει χαράξει τό ἐπαναστατικό καθεστώς.
Τουλαχιστο τό διώξιμο τῶν ἀμερικανων καί δυτικῶν διπλωματῶν αὐτό δείχνει.

Στόν ἐσωτερικό τομέα 6λέπουμε ὅτι - παρα τίς ἀδυναμίες
καί τά ἀρνητικά στοιχεῖα, πού
ἐπαναλαμὸάνω πώς ύπάρχουν ἐχουν παρθεῖ μιά σειρά θετικά
μέτρα πάνω οτήν ἀγροτική οἰκονομία. Παράλληλα, δέν μποροῡμε
νά μήν πάρουμε σαν θετικό στοιχεῖα τίς σοσιαλιστικές πραγραμματικές διακηρύξεις τοῦ Προσωρινοῦ Ἐπανάστατικοῡ Συμὸαυλίου πού κυ6ερνάει τή χώρα.
Ἀπό τήν άλλη πλευρά, ὃλέ-

παυμε ὅτι τό νά ζητάμε ἀπό τήν
ἐπαναστατική κυ6έρνηση να δώσει τή θέση της σέ προσωρινή
λαϊκή κυ6έρνηση εἰναι τελείως
παράλογα, τή ’στιγμή κατά τήν
ὁποία ἡ ὅλη κατάσταση εἶναι
ρευστή καί οἱ ἰμπεριαλιοτές ἐντείνουν καθημερινα τήν ἀντεπαναοτατική τους δραστηριότητα.
Ἀκόμα, μέ τό νά κατηγαροῦμε
τό Μεγκίοτου σάν φασίστα δέν
κάνουμε τίποτα ἀλλο ἀπό τό να

ρίχναυμε νερό στό μύλα τῆς ἀντίδρασης. (Βλέπε δημασιεύματα
ἀστικῶν ἐφημερίδων «Ὁ Μεγκίοτου σκότωσε 1.ΟΟΟ φοιτητές
πρίν πάει στήν Μόσχα» κ.λπ.).
Κατηγαροῦν
τή
Σοδιετική
”Ἐνωση ὅτι ὅοηθαει τό Μεγκίστουὶ Ἀλλά μέ τήν ἴδια λογική
θα πρέπει να κατηγορήσουμε 11']
Σοὸιετική Ἕνωση πού ὃοήθησε
τό Νασερ, θα πρέπει νά τήν κατηγορήσουμε πού 6οήθησε να
χτιστεῖ τό φράγμα τοῦ Ἀσσουάν
χωρίς τίς «ραυφῆχτρες» ταῦ ξέ-

νου μανοπωλιακαῦ κεφάλαιου.
νΑς λογικευτοῦν, λοιπόν, μερικοί πού ἐχουν τυφλωθεῖ ἀπό τόν
ἄκρατα 611/1100615110110, καί ἄς
δοῦν τήν ὅλη κατάσταση σφαιρικα, παίρνοντας ὑπ’ όψη καί τά
θετικά καί τά ἀρνητικά στοιχεῖα.
Φιλικα
ΤΣ.

φοιτηϊής
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Τίς τελευταῖες ἡμέρες γίνονται

όμαδικές αποφυλακίσεις παρασυρμένων ἀπό τούς ἀριστεριστές
πολιτῶν.
Καί για να κλείσω. φαίνεται
ὅτι αἱ ἐπιοτολογραφοι μου εἰναι
περισσότερο

ἂνθρωποι

τοῦ

61-

671101) καί λιγότερο τοῦ δρόμου.
“Ακόμα δέν δράσαν ποτέ. ὅπως

'E660p0610io
ὅργσνο ἀρχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ

δείχνουν τα γραπτα, τους. σαν
ἐπαναστάτες συστηματικα στή
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ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΚΕ

Ἀγαπηϊό «Ἀντί»,

ΔΙΕ ΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ο Καί μερικά ὀιευκρινι-Ι
στικά γράμματα μέ κάποια
ξεχωριστή σημασία - γιά
ὀιαφορετικούς λόγους τό
καθένα.’

στή σελίδα 8, δτι ὑπῆρξα «ἱδρυτικό μέλος» τῆς «Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας Βασιλεύς “Οθων».
Πρόκειται γιά λάθας. Ἡ ἀλήθεια

Ο Ὁ ὄουλευτής Κρήτης τῆς
ΕΔ ΗΚ κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛ ΟΣ μᾶς γράφει.-

ἵδρυσε τήν «ἑταιρεία» αὐτή, πού

Φίλε κ. Διευθυντά,

ἑξελίχτηκε σέ ἐπιχείρηση ἐκμε-

Στό φύλλα τῆς 25ης Ἰουνίου

ταλλευοης τῶν Ἑλλήνων ἐργαζομένων, καί χωρίς κᾶν να μέ ρω-

1977 τοῦ περιοδικοῦ σας ANTI.
ἁναδημοσιεύτηκε ἀπό τήν μηνιαία ἐφημερίδα ΕΠΑΛΞΕΙΣ «ἐπιστολή μου» τήν ὁποία δῆθεν ὑπογράφω ῶς Πρὸεδρος Κόμματος
Νέων Φιλελευθέρων. καί στήν
ὁποία «ἀναφέρω» ὅτι τό κόμμα
αὐτό «θα ἐνεργαποιηθῆ κατ’ αὐ·
τας».
Ἐπιτρέψατέ μου να πῶ πώς
οὔτε τό κόμμα τῶν Νέων Φιλελευθέρων ξέρω, οὔτε τήν ἐφημεριδα «ΕΠΑΛΞΕΙΣ» εἰδα ποτέ,
καί πολύ περισσότερο δέν τῆς
έστειλα καμμιά ἐπιστολή.
Πιστεύω πώς σέ μια ἐποχή, πού
«ἐγγενεῖς δυσχέρειες» δημιουργοῦν πραθλήματα στό χῶρο τῆς
ἀντιπολιτεὺσεως, τέτοιου εἴδους
προὸακατσιες σκοπό έχουν ἠ τήν
δημιουργία νέων ρωγμῶν καί
ἀμφιόολιῶν, ἧ τήν έπίταση τῶν
δυσκολιῶν για τήν ἑνότητα.

Ἔτσι σᾶς έξφράζω τήν πίκρά
μου, γιατί ἀθέλητα, γίνατε 6ργανα τῶν μαγείρων τῆς διαίρεοης, ένῶ θά ήτάν άπλό νά διασταυρώσετε τήν πληροφορία
προηγουμένως. Αῦτή σας τήν εὐθύνη ἐπιτείνει ἡ μέχρι σήμερα
αγωνιστική παρουσία τοῦ ΑΝΤΙ
καί ἡ συνέπεια του στίς Δημοκρατικές Ἀρχές.
Ὡς πρός τό σχόλιό σας εἶναι
απολὺτως εὔστοχα καί ἁρμόζει
στόν συντάκτη τοῦ φαιδροῦ κειμενσυ.
Παρακαλῶ να δημοσιεύσετε τό
γράμμα μου ὥστε στό μέτρα τοῦ
δυνατοῦ, νά αρθή ἠ έντὺπωση τῆς
παρουσίας μου οτήν πολιτική
ἀγορά, σάν ἀρχολίπαρου, διασπαστικοῦ «Προέδρου τοῦ Κόμματος Νέων Φιλελευθέρων».
Μέ τιμή
Νικήτας Βενιζέλος
ὅουλευτής Χανίων
Νά,
λοιπόν,
πού
γίναμε
ἀφορμή νά ἀνακαλύψει ὁ κ. Βενιζέλος τήν ὕπαρξη ἄλλου... «Βενιζέλου, Νικήτα ἐπίσης, καί...
«Προέὸρου τοῦ Κόμματος τῶν
Νέων Φιλελευθέρων>>1 Κάτι εἶναι
κι αὐτό... Πάντως ὁ φόὸος του
ὅτι γινόμαστε ἀθέλητα ὄργανα
τῶν μαγείρων τῆς ὁιάοπασης, εἷναι ὑπερόολικός. Τό ὕφος καί ὁ
τόνος τῶν «Ἐπάλξεων» δύσκολα
πείθουν ὅτι πρόκειται γιά 006aρές ἀπειλές. Τό ἀτύχημα εἶναι
πώς ἀπό ἄλλες.., Ἐπάλξεις μάχονται την ἑνότητα.

ο Ὁ κ. 17. MI'IAKOI‘IANΝΗΣ μᾱς γράψει’
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στό σημερινα σου τεῦχος καί στό
πολὺ ἓνδιαφέρον κομμάτι για τή
δραστηριότητα τῶν 6ασιλοχουντικῶν στή Γερμανία ἀναφέρεται,

εἶναι ἡ ἓξήςῑ Ὁ Κ. Κωτσοόίλης

τήσει, ἀναφερε οτήν πρώτη του
ἀνακοίνωση καί τό ὄνομα μου,
ὅπως καί ἄλλων Γερμανῶν γνω-

στῶν Φιλελλήνων πού δέν εἶχαν
ἰδέα. Ἀμέσως τοῦ ἔστειλα συστημένο γράμμα ζητὼντας του να
ὃιαγράψει τό ὄνομα μου, διαφορετικά θά τοῦ ὑπόὸαλλα μήν-υση.
Πραγματικά, τό διέγραψε ἀμέσως. Ἀντίγραφο τοῦ γράμματος
αὐτοῦ ἔχω στή διαθεση τοῦ καθε-

Ἐπίοης μέ προὸλημάτισε καί
τό... «Μαυρίκιας» τῶν Πολιτικῶν
Θεμάτων πού υἱοθέτησες καί σύ.
Οἱ ἐπιτυχίες τοῦ πιό γνωστοῦ
«Μαυρικίου» τῆς ἱστορίας, τοῦ
Φλάὸιου

Μαυρικίου

Ἀπὸὂειξη δέ τῆς γνώμης μου
ὅσα δημοσιεύονται σέ πλαίσια
στό ἵδιο τεῦχος, οτή σελίδα 10,
τοῦ «Ἀντί», ὅτι μέ σχόλια μου
ἀπό τό ἑλληνικό πρόγραμμα τῆς
Ραδιοφωνίας τής Βαυαρίας, στίς
3.5.1970. ζήτησα τήν ἀπέλαση
του ἀπό τή Γερμανία, χαρακτηρίζοντάς τον ὡς «ἀχηγὸ τῶν παρα-

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601.

Τιῧερίου,

ἡταν τόσο μεγάλες ποῦ... κάθε
ἄλλο παρά ἀνάλογες θά μοῦ εὐχόσουν. Ἀλλά καί ἄλλοι γνωστοί
«Μαυρίκιοι», ὅπως ὁ Ἐκλέκτωρ
τῆς Σαξωνίας ἤ ὁ γνωστὸς ὡς
«Στρατάρχης Σάξων», δέν πήγαν
πολύ πίσω σέ έπιτ-υχίες. Ἂν ὅχι
λοιπόν αὐτοί, τότε μᾶλλον ὁ...

”Αγιος Μαυρίκιος θά σέ ἐνέπνευσε, ἀφοῦ μόνον σέ έναν “Ἀγια θα
μποροῦσε νά αποδοθῆ τόσο φανταστικό γεγονός - ὅπως αὑτό τῆς
πρωτοόουλίας
συλλογῆς
τῶν
ὑπογραφῶν - χωρίς αὐτός να
διαμαρτυρηθή.
Φιλικα
ΝΙΚΟΣ ΔΕΒΛΙΞΤΟΓΛΟΥ

ΥΓ. Τά παραπανω εἶναι, ὃέόαια,

VOC.

για τόν Κ. Κωτσοὸίλη εἶναι τα

ravuh

ἐντελῶς ἄσχετα μέ τό τί προσωπικά πιστεύω σχετικά μέ τήν
ἀμνηστεία.
Ὡραῖα τά λεέι ὁ καθηγητής...
Δέν μαζεύει ὑπογραφὲς, ἀλλά...
προσυπογράφει τήν «ἔκκληση»
τῶν 179 «ἀνησυ - χούντων» μέ
ὀικές του ὁηλώσεις ~ αὐτό δά
ἔλειπε, νά πάει με’ τήν πλέμπα...
Τόν προὸληματίζει ὁ «Μαυρίκι-

Τηλ; 732.713 — 732.819

0 “Εκδότηςῑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
O Ὺτιεύθυνος Τυτιογραφείουῑ

ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
Boo. Ἀλεξάνδρου 26
’Ἀγ. ”Ανάργυροι.
Ο Φωτοστοιχειοθεσίαῑ
««ΦΩΤΟΚΥΠΑΡΟ» ΕΠΕ
Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ.748.314-713.604
ο Ἑκτύτῑωση;
“Εργοστ. Γραφικῶν Τεχνῶν

Γ.ΑΝΙΞΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιστέρι,

O
οΚαΘε ὲνυιτόγραφο ἅρθρο
ἐκφραζει
τήν
Προσωπική
ᾱηοψη τοὺ συγγραφέα του.
Ο
ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙ-

KOY:

κρατικῶν» καί τή «Φιλεκπαιδευ0ng (ANTI, 2 - 4 — 77, τ. 68)

τική Ἑταιρεία» του ὡς «κέντρα
τῆς ἑλληνικής ΚΥΠ».

Μέ εὐχαριστίες
καί ἰδιαίτερη ἐκτίμηση
Παῦλος Μπακογιάννης
Τό γράμμα τοῦ κ. Μπακογι-

άννη έπιὸεὸαιώνει ὅσα γραφαμε
γιά τό ἦθος καί τίς μεθόδους τοῦ
μεταναστοπατέρα
Κωτσοόίλη.
Ἀλλά καί ἀπό ἄλλη κατεύθυνση
ἔφθασαν μαντάτα γι’ αὐτόν. Ὁ
πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Παπακωνσταντίνου μᾶς ὁιευκρίνισε ὅτι

τό μόνο κοινό μέ τόν Κωτσοὸίλη
εἶναι ἡ καταγωγή καί ὅτι ψ ε υὸ a") ς ἰσχυρίζεται ὁ Κωτσοὸίλης
ὅτι εἶναι ἀνιψιός του γιά νά ὁιευκολύνεται στίς «ἐπιχειρήσεις
του>
Πάντως, στό ῖὸρυτικό αὐτῆς τῆς «Ἑταιρίας» καί ὀίπλα
στό

ὄνομα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ὑπάρχει ὑπογραφή...

Ἀγα-πητό «Ἀντί»
Κάτω ἀπό τόν - ἓξυπνα χωρισμένα - τίτλο σου, οῐ Ἀνησυ-

Χοῦντες, μαζί μέ τόν χαρακτηρισμὸ τοῦ «Μαυρικίου», μοῦ ἀπέδωκες, στό φύλλα σου τῆς 9.7.77,
καί τήν πρωτοόουλία τῆς συλλογῆς μεγάλου ἀριθμρῦ ὑπογραφῶν

για ἀμνηστεία «τῶν ἐλαχίστων
καταδικασμένων
Χουντικῶν».
“Ὀπως συνηθίζεις, μάλιστα, προτίμησες νά μήν ἀναφερθεῐς κᾶν
στό κείμενό μου. Ἐσκεμμένα, ὅέ6αια, γιατί τό περιεχόμενό του
οὐτε κατά προσέγγιση δικαιολογεί τό λογοπαίγνιο.

ἀλλά τόν συγκινοῦν καί οἱ ἐπιτυχίες κάποιων Μαυρίκιων. Τελικά
ὁὲν ἔχει ἄδικα δέν τόν ἀφήνουν
ν’ ἁγιάσει - καί τό θέλε-ιλ..
ΙΟ Ὁ κ. Κ. Κουσκουνᾶς μᾶς
ἔστειλε ἀπό τό ’Άστρος τό ἑξῆς

γράμμα.Κῦριε Διευθυντή,
Στή σελίδα 6 τοῦ περιοδικοῦ σας
«Α ΝΤΙ », τεῦχος 75 τῆς 9
Ἰουλίου 1977, καί μέ τόν τίτλο
«OI ΑΝΗΣΥΧΟΥΝΤΕΣ», ἀνα-

φέρεται

ὅτι

τό

περιοδικόν

«ΤΑΪΜ ΙΝ ΓΚΡΗΗΣ» ἔχει κεν-

τρικα Γραφεῖα «”Αστρος Κυνουρίας, Γεωργίου Σακελλαρίου 4,
Τηλ. 22233». Γιά νά μή γίνεται
σῦγχυοη, έπειδή τό πιό πάνω τηλέφωνον, εἶναι καί ἀριθμός τοῦ
τηλεφώνου μου, δηλῶ κατηγορηματικα ὅτι οὐδέποτε ἐστέγασα εἰς
τό Γραφεῖον μου ἤ γενικά οτήν
ἰδιοκτησία μου «Κεντρικά Γραφεῖα» τοῦ περιοδικοῦ τούτου
«ΤΑΪΜ ΙΝ ΓΚΡΗΗΣ».

Σᾶς παρακαλῶ λοιπόν νά δημοσιεὺσετε τήν παροῦσα μου
πρός ἀποφυγήν ὁποιασδήποτε
σύγχυσης.
Μέ ἐκτίμηση καί εὐχαριστῶ
Κυριάκος Α. Κουσκουνᾱς.
συμὸαλαιογραφος
“Αστρους
Δέν χρειάζεται νά ποῦμε ὅτι τό
τηλέφωνο τό ἀντιγράψαμε (σω-

ard!) ἀπό τό περιοδικό «ΤΑΪΜ
ΙΝ ΓΚΡΗΗΣ». Κατά συνέπεια,

στούς κυρίους ἐκὸότες του ἅς
ἀποτανθεΐ ὁ κ. Κουσκουνᾶς. Αύτοί ξέρουν...

Ἐξαμ. 260 δρχ. - “Ετήσια 520
“Ετήσια Ὀργανισμὼν,
Τραπεζῶν, κ.λῐτῑ 1.200 δρχ.

Γιά ψοιτητές ἓκτιτωση 15%
Ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙ-

Εὺρώτιη - Μεσογ. χῶρεςῑ
ὲξάμηνηῑ άτιλή δολ. 10
άεροπ. δολ. 13

ἐτήσιαῑ άτιλή δολ. 20
άεροῐτ. δολ. 25

Η.Π.Α. - Κανσδάς -“Αν. Ἀσίας
ὲξαμηνηῑ άῐτλή δαλ. 10
άεροτι. δολ. _17
έτήσιαῑ άηλή δαλ. 20
άεροι-ι. δολ. 34
Αυοτραλία - “Ωκεανίαῑ
ἑξαμηνηῑ άτιλή δολ. 10
άεροι-ι. δολ. 24

ἐτήσια άτιλή δολ. 20
άεροτι. δαλ. 47
ο “Εμθάσματα, ετιιταγέςῑ
’ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.

OTIMH TEYXOYZ δρχ. 2o
0 HAAHATEYXHzTIMH 30 ΔΡ.

Κεντρική διάθεοηῑ
O γιά τά Βιθλιοττωλεῖα
τῆς Ἀθήναςῑ
_ Στά γραφεῖα τοῦ «ANTI»
Δημοχάρους 60,-τηλ. 732-713

Ο για τά 6ι6λιοτῐωλεῑα
B. Ἐλλάδας;
Βιθλιοῐτωλεῖο «Ξένος Τύι-ιος»
Ν. Κοτζιάς καί Σῐα O.E.
Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279.720,
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τραῑνσ

Ο EXPRESS ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ
Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ
δωρεάν άτῐό τά γραφεῖα μσς
Ο Ἐκδίδουμε τή
ΔΙ ΕΘΝΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
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