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ποιους, ὀδυνηρά. ”Ετσι,ἂπ6 σῦμπτωση,αύτῆ ἦ τριετία ”γιορτάζεται“
μέ τῆν δίωξη τοῦ περιοδικοῦ γιᾶ παράβαση τοῦ μεταξιποῦ νόμου 375/36
“περί κατασκοπείας“. υΟσο κι ἂν ξεκίνησε φαιδρᾶ αὒτῆ ἦ ὺπόῢεση μέ
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ἦ ἂναζῆτηση καί ὸ διάλογος - ὅσο ὀδυνηρά καί ἄν φαίνονται γιᾶ μιᾶ
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Τά τρία χρόνια ἔδειξαν, ὅτι πέρα ἂπδ τῆν καλῆ θέληοη πού πάντα ὑπάρχει,
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Οἱ έκλογές καί ἡ ἀντιπολίτευση

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ τῆς ΙΞΔΑΙ κ. Ἠ. Ἠλιοῦ δρίσκεται δέκα μέρες
τώρα οτή Ρουμανία. Κι ὅμως, στήν Ἀθήνα, ἦταν - μετά τόν κ.
Καραμανλῆ - τό «πρόσωπα τῆς ἡμέρας»; ἡ πιό ἁρμόδια κυδερνητική πηγή, θυμόταν κάθε ὅράδυ (όλες τίς τελευταῖες μέρες)
καί ὃχι μόνο μιά φορά, τή φράση - γιά τό θέμα τῶν ἔκλογῶν πού 6 πρωθυπουργός εἶπε στόν κ. Ἠλιοῦ («δέ δεσμεύομαι,
ἀλλά δέν πρόκειται νά αἰφνιδιάσω»), λησμονὼντας δέδαια τό
σχολιασμό τοῦ προέδρου τῆς ΕΔΑ (καί τότε καί πρόσφατα) ὅτι
αὐτή ἡ... ἱστορικὴ φράση, οὐσιαστικά δέν λέει τίποτα.
ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ πού γράφονται οἱ γραμμές αὐτές ( Τρίτη
ὅράδυ) τά «περί έκλογῶν» ἀνήκουν ἀκόμα στή σφαίρα τῆς
«πολιτικῆς φιλολογίας>>ς ἕνα «προεκλογικῆς μορφῆς» κλίμα
πού μᾶλλον δικαιολογημένα δημιουργιόταν καθώς πλησίαζε τό
ἀνοιγμα τῆς Βουλῆς (καί ἡ κυδέρνηση ἀρνιόταν νά πάρει σαφή
θέση πάνω στό θέμα τῶν ἔκλογῶν, ὅπως 6 λό κλη ρ η ἡ ἀντιπολίτευση ζητοῡσε), ἀρχιζε νά φουντώνει ὅταν ὁ πρωθυπουργός, σέ φιλική συζήτηση μέ ἔκδότη φιλοκυδερνητικῆς ἀπογευματινῆς ἐφημερίδας εἶπε, ἀναφερόμενος στήν ἀντιπολίτευση;
«Θέλουν ἔκλογές; Θά τίς ἔχουνέ» Ἐκεῖνος τό δημοσίευσε, ἀλλά
ταυτόχρονα σέ ἄλλη φιλοκυόερνητική ἀπογευματινή (γιά τήν
ἀκρίὸεια; Βραδυνήέ..) ἔφημερίδα δημοσιεύτηκε δήλωση «ἐγκύρου κυὸερνητικῆς πηγῆς» ὅτι τίποτα περί έκλογῶν δέν ἔχει
ἐιποφασίσει ἡ κυδέρνηση. Καί τά δυό δημοσιεὺματα, ἀληθινά
(ἀπό πλευρᾶς πηγῆς),«διαψεύστηκαν» τόσο χλιαρά, ὥστε εἶναι
σάν νά μή διαψεὺστηκαν. Ἀλλά ἀναψαν φωτιές, γιατί προέρχονταν ἀπό τό ἴδιο πρόσωπα (τόν πρωθυπουργό), πού κρατοῡσε τό στόμα του κλειστό καί στά χέρια του «κατ’ ἀποκλειστικότητα» τό «μυστικό» τῆς ἔκλογικῆς ἀναμέτρησηςῑ αὐτός,
παρά τό Σύνταγμα (πού σαφέστατα ὁρίζει ὅτι 6 πρόεδρος τῆς
Δημοκρατίας εἶναι ἁρμόδιος νά ἀποφασίσει ὄιν συντρέχουν λ·όγοι πρόωρης διάλυσης τῆς Βουλῆς - διάσταση λαοῦ καί H0669νησης ἤ μεγάλο ἔθνικό θέμα) καί τούς «κατ’ ἔθιμο» κανόνες
4

τοῦ πολιτικοῦ παιχνιδιοῠ, ἀγνοώντας ὅχι μόνο τόν πρόεδρο
που ὁ ἴδιος ἔχρισε, ἀλλά καί τήν ἀντιπολίτευση πού ἐκφράζει
τό 46% τοῦ λαοῦ, θόι ἀποφασίσει πότε θά γίνουν έκλογές - καί
π ό τ ε θά ἀνακαινώσει στό λαό αὐτή τήν ἀπόφασή τουέ..
BEBAIA τά πράγματα ἀρχισαν νά ξεκαθαρίζουν κάπως
μετά τή δήλωση ὅτι «6 πρωθυπουργός προτίθεται, εὐθὺς ὡς
ἀποκατασταθεῖ ἡ ὑγεία του, νά ἔνημερώσει τούς ἀρχηγοὺς τῶν
ἔν τῆ Βουλῆ κομμάτων ἔπί τῶν σκέψεων τῆς Κυδερνήσεως». Oi
ὑπέρμαχοι τῶν ἔκλογὼν πανηγυρίζουν ὅτι ἤδη δικαιώθηκαν.
ΤΟ νά γράφεις μιά ὂδομάδα πρίν δημοσιευθεῐ ἕνα πολιτικό
ρεπορτάζ, εἶναι γενικά παρακινδυνευμένο. Εἰδικά, ὅμως, τώρα... παραεῐναι; ὅλοι προὸλέπουν, ὅτι φυσιολογικά πρέπει
μέ σ α στή 6 6 o μά δ α πού ἀρχίζει ὅταν γράφονται οἱ γραμμές αὐτές, 6 κ. Καραμανλῆς νά ἔχει συναντηθεῐ μέ τόν ἀρχηγό
τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης κ. Μαῦρο καί νά ἔχει ἔται τελείως (ἤ ἔστω κάπως) ξεκαθαρίσει τό θέμα τῶν ἔκλογῶν. Δηλαδή ὅταν θάδιαόάζεικανείς τοῦτο τό ρεπορτάζ,πιθανότατα τό
«πρόὸλημα τῶν ἔκλογῶν» νά ἔχει ὅρεῐ If] λύση του. Ἔτσι κι
ἀλλιῶς, τό μόνο συμπέρασμα ἀπό ὅλη τήν «ἐκλογική φιλολογία» τοῦ 15ημέρου καί τίς πολύωρες συζητήσεις τῶν πολιτικῶν
συντακτῶν μέ τούς ἁρμόδιους κυδερνητικούς παράγοντες (στό
χῶρο τῆς ἀντιπολίτευσης δέν ὑπάρχουν «στοιχεῖα» τοῦτο τόν
καιρό - μόνα προὸλέψεις) εἶναι ὅτι ὅταν 6 πρωθυπουργός λέι-ἰ
«δέν θά αἰφνιδιάσω». ἔννοεῖ ὅτι ΔΕΝ θά τηρήσει ἀκριὸῶς τά
(περιορισμένα) ὅρια ποὺ τό Σύνταγμα προόλέπει (22-30 μέρες)
γιά τή διάλυση τῆς Βουλῆς καί τήν προκήρυξη έκλογῶν. Γιά
παράδειγμα, ὅπως εἶπε ἁρμόδιος ὑπουργὸς. ἀποκλείεται. ἡ κυ6έρνηση νά κηρύξει ἀπό τὼρα ἔκλογές γιά τήν ἐρχομένη ἀνοιξη. Ἕνα «λογικό ὅριο». ἔλεγαν ἀλλες προσκείμενι-ς πρός τήν
κυὸέρνηση πηγές, εἶναι τό διάστημα τῶν δύο μηνῶν. Μέ ἀλλα
λόγια;
Ο "Av θά γίνουν φέτος ἐκλογές, λογικά (μέ τή λογική τῆς κυόέρνησης, δηλαδή) πρέπει νά προκηρυχτοῦν τοῦτο τό μήνα ἤ
ἀρχές τοῦ ἄλλου.
ΥΠΟΜΟΝΙ-Ι, λοιπόν, ἀν — ἔπαναλαμόάνουμε - δέν ἔχει, ἤδη,
λυθεῖ τό θέμα...
ΥΠΑΡΧΕΙ, ὅμως, κι ἕνα δεύτερο «λογικό συμπέρασμα»;
Ο "OIL, ἤδη, 6 κ. Καραμανλῆς ἔχει ἀποφασίσει νά ΜΗΝ ἐξαντλήσει τήν 4ετία - κατά τήν προσφιλῆ του συνήθεια, ἄλλωστε.
ΕΤΣΙ ,κι ἀλλιῶς, δηλαδή, ἡ προεκλογική περίοδος, ἄν δέν
ἀρχισε ἤδη, ἀρχίζει σύντομα - γιά «ἑπίσημη ἔναρξη» μιλᾶμε μιόι καί ὅπως ἐξελίχτηκαν τά πράγματα 0AA τά κόμματα, εἴτε
θέλουν τίς έκλογές (ΠΑΣΟΚ) εἴτε, δέν τίς θέλουν καί τό λένε
(KKE 750., «Σοσιαλιστική Πρωτοόουλία») εἴτε δέν τίς θέλουν
ἀλλά δέν τό λένε καθαρά, ἑτοιμάζονται πυρετωδῶς γιά τήν έκλογική ἀναμέτρηση.

ΑΛΛΑ αὐτή ἡ ἔκλογική ἀναμέτρηση ἔχει, ἤδη, μᾶλλον ξεκαθαρισμένους καί τούς ἀντιπάλους καί τό ἀποτέλεσμαί
ΑΠΟ τή μιά μεριά ὑπάρχει ἡ Ν.Δ., πού «καλῶςω ἐχόντων
τῶν πραγμάτων» θά εἶναι τό πρῶτο κόμμα - καί μέ 43% θά
μπορεῖ νά κάνει κυόέρνηση αὐτοδύναμα. Ὁ φόὸος νά ’χάσει
ψήφους ἀπό δεξιά εἶναι ἐλάχιστος οἱ δασιλοχουντικοί, καί ἀν
τελικά καταλήξουν σέ ’κάποιο «κοινό κόμμα» (Μαρκεζίνηςς
Στεφανόπουλος; Θεοτόκης; ἥ νέο πρόσωπο;).δέν πρόκειται. νά
ἐνοχλήσουν τή Ν.Δ. περισσότερο ἀπόὸ.τι ένας ψύλλος τόν ἐλέφαντα. ’Ἀλλωστε 6 «τέως» δέν πρόκειται νά δώσει τό «χρίσμα»
του σ’ ἕνα ὁποιοδήποτε σχῆμα, γιατί, ὅπως ἔλεγαν «σοόαροί»
φιλοὸασιλικοί κύκλοι α) ξέρει πολύ καλά ὅτι θά πέσει χαμηλά
,- ἔνῶ τώρα «διατηρεῖ» τό 30% τοῦ δημοψηφίσματος καί 6) δέν

προτίθεται νά δώσει ἐπίσημα τή μάχη μέ τήν «άλλη δεξιά» ὅσο
θα ἡγεῖται (αὐτῆς τῆς ἄλλης) 6 K. Καραμανλῆς. (Πάντως ἡ
NA. δέν ὑποτιμᾶ τόν «ἐκ δεξιῶν» κίνδυνο, ἴσως γιατί τά πιό
«προοδευτικά» στελέχη της ξέρουν πώς κάποια μέρα, αὐτό τό
«δημιούργημα» τῆς μεταχουντικῆς περιόδου θα «σκάσει» καί
καποιο ἀπό τά «μεγάλα ὀνόματα» θα ἡγηθεῖ φιλοόασιλικοῦ
κόμματος. Κάποια μέρα.., Ἀπό τά ἀριστερά ἔξ ἀλλου (καί ἔκτός ἀπό τή φυσική φθορά καί φυσιολογική μετακίνηοη ψηφοφόρων), 6 «ἀρχιτέκτονας τῆς ἀποστασίας» K. Μητσοτόικης δέν
εἶναι προεκλογικά ἐπικίνδυνος καί 6 (γεωγραφικός) χῶρος
οταν ὁποῖο ἴσως κατι κάνει (Κρήτη) ἀνήκει περισσότερο στήν
EAHK παρά στή NA..
'
ΑΠΟ τήν άλλη, ὑπάρχει μιά ἀντιπολίτευση πού δέν τά
κατάφερε νά δήμιουργήσει Eva ἔνιαῐο φορέα καί πού ἤδη δυό
κόμματα σίγουρα θα κατέδουν μόνα τους (ΠΑΣΟΚ καί KKE),
ἕνα σχεδόν σίγουρα (EAHK), ἔνῶ 5 ἀλλα, παρά τήν «κατ’ ἀρχήν» συμφωνία τους καί για προεκλογική συνεργασία, «παλεύουν ἀκόμα» τό θέμα; ἡ ΕΔΑ (πού φλερτάρει πάντα μέ τήν
ΕΔΗΚ - πρόσφατα τίς ἔπαφές μέ τόν κ. Γ. Μαῦρο ἔχει ἀναλα6ει ὁ κ. Στ. Ἠλιόπουλος), τό ΚΚΕ ἔα, ἡ «Σοσιαλιστική Πρωτοόουλία». ἡ «Σοσιαλιστική Πορεία» καί ἡ «Χριστιανική Δη-

a v I: ἰδὲσεις
ΔΙΩΚΤΙΞΣ ΚΑΙ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ
«Διαδόσεις ψευδεῖς καί συκοφαντικας δια τοῦ τύπου, έν

γνώσει τῆς αναληθείας αὐτῶν, εἰς θαρος τῆς Ἐκκλησῐας τοῦ
τόπου καί
“
ἐπιχείρησις παραπλανήσεως τῆς κοινῆς γνώμης δια
μεταθέσεως τοῦ θέματος εἰς’ τας πολιτικας πεποιθήσεις ένὼ

κατηγορεῖσθε για πολλας παραδόσεις τοῦ κοινοῡ,ποινικού
δικαίου καί τῶν ἱερῶν κανόνων...»
“
Μέ τήν κατηγορία αὐτή ἀνέκρινε πρίν λίγες μέρες τούς
πέντε σφακιανοὺς παπαδες ὁ προϊσταμένός τους μητροπολίτης. Καί εἶναι ὴ δεύτερη, μέσα στό χρόνο, έπιχείρηση διώξεως των απὸ τίς ὲκκλησιαστικές αρχές.

μοκρατία».
Ο Τί μποροῦν νά κάνουν ἔτσι σκόρπια τά κόμματα τῆς
ἀντιπολίτευοης;

ΔΥΣΚΟΛΑ μποροῠν, ἀσφαλῶς, νά ἀνατρέψουν τή σειρά
που - μέ δάση τά -μὲχρι τώρα δεδομένα - ἀναμένεται νά ἔχει ἡ
ὲκλογική ἀναμέτρηση; πρώτη ἡ Ν.Δ., μετά τό ΠΑΣΟΚ ἤ ἡ
ΙΞΔΗΚ καί μετα τό KKE ἤ «οἱ 5».
ΠΙΟ εὔκολα μποροῦν νά πετύχουν κατι ἀλλος νά πείσουν τό
λαό ὅτι στόχος εἶναι ἡ Δεξιά. Καί νά κρατήσουν σ’ ἕνα πολιτισμένο ἐπίπεδα τήν ἐκλογική μάχη, ἔτσι ὥστε νά” μήν κοποῦν οἱ
γέφυρες για μετεκλογική συνεργασία. Γιατί, μέ τήν ἰ’δια λογική
που λέει κανείς σήμερα ὅτι ἡ NA. φυσιολογικά θά ἔρθει πρῶτο
κόμμα. μέ τήν ἰ’δια λογική ὃλέπει ὅτι ὅλα τά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης μαζί θα ουγκεντρώσουν μ ε γ a λ ὑ τ ε ρ ο ποσοστό
ψήφων ἀπὸ αὐτό τῆς NA. 'H θέση τοῦ ΚΚΕ έσ. ὅτι «ὅλα τά
δημοκρατικά κόμματα πρέπει νά ’δεσμευτοῦν μπροστά στό λαό
ὃτι θα συμὸάλουν μετεκλογικά σέ μιά σταθερή κυόερνητική
λύση, στηριγμένη στήν εὐρύτερη δυνατή κοινοὸουλευτική πλειοψηφιά» (ἀπόφαση τῆς K.E. 2/9), ἡ συγκεκριμένη πρόταση τοῦ
κ. Ἀ. Παπανδρέου ἐπιμέρους συνεργασίας «γιά ἔπίτευξη στόχων που τυχαίνει νά εἶναι κοινοί», ὅπως π.χ. «ἡ δημιουργία
διακομματικῶν ὁμάδων περιφρούρησης» (εἰσήγηση στήν
πρώτη διάσκεψη τῆς K.E. 3/9), δείχνουν ὅτι κάτι τέτοιο εἶναι
πραγματοποιήσιμο καί ἔπιόάλλεται (τουλάχιστον αὐτόέ) νά γίνει στίς τόσο κρίσιμες προσεχεῖς ἔκλογές. Καί πρέπει νά γίνει
τώρα, πρίν ἀνάψει ἡ προεκλογική μάχη. Γιατί δέν πρέπει νά
ὑπαρχουν ψευδαισθήσεις ὂέόαια γιά τό «κλίμα» τῆς δευτέρης
Καραμανλικῆς 4ετίας, γιά τό ποῦ μᾶς πᾶνε δηλαδή...
.

Δέν χρειαζεται αὐτή τή στιγμή να μιλήσουμε για τούς
πέντε σφακιανοός παπαδες· στό προηγούμενο τεῦχος μιλήσαμε γι’ αὐτούς καί μεταφέραμε τούς λόγους καί τα ἔργα
τους. Τό δημοσίευμα ὅμως αὐτό, μαζί μέ μιά συνέντευξη
στή «Χριστιανική» καί στα «Νέα», έγινε ὴ αφορμή για τίς ε’ξελῐξεις. ”Ομως αὐτή Tr’] στιγμή μᾶς ἔρχονται στή σκέψη ὴ
δραση καί oi λόγοι - τί συγκαταθατικός χαρακτηρισμός] ὡρισμένων μεγαλόσχημων ιἐραρχών τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἔλλαδος. Στήν αλλη ὄχθη θρίσκονται oi ταπεινοί καί εὔψυχοι
παπαδες· αὐτοί ἔχουν τήν «ἔξωθεν καλή μαρτυρία» καί τη

συμπαρασταση τῶν λαϊκῶν.
ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΛΗ
Ἕκλεισαν τέσσερα μαρτυρικα χρόνια για τό λαό τῆς Χιλής
από τί] στιγμή πού ὴ ἰθαγενής Χούντα ανέλαθε να σώσει Tr’]
χώρα από τό «καρκίνωμα τοῦ μαρξισμοῡ». ’Ἔχει 6έ6αια καποια σημασία να ἀναλύεται ὴ πολιτική τοῦ Ἀλλιέντε καί τῆς
«ΛαΪκῆς Ἒνότηταφν καί ακόμα ὴ ὺπενθύμιση τοῦ ἔργου τοι)
>όιξιότιμου κ. Φρέι, τῆς CIA Kai τῆς ἐξαρτημένης από τό Πενταγωνο ὁμαδας στρατιωτικῶν. ’Ὀλοι συντονῐστηκαν για να
αἱματοκυλήσουν Tr’] Χιλή καί να ανακὸψουν τήν πορεία πού
ὁδηγοῡσε στή χειραφέτηση τοῦ λαοῦ της. Ἀλλα αύτα ἔχουν
πια συντώεστεῖ· ὰποτώοῦν απλα καί μόνο ἕνα πολιτικό δι’δαγμα.
’
Aim”) τί] στιγμή πρέπει να ὀργανωθεῖ ι’] ε’νεργητική συμπαρασταση στό μαρτυρικό λαό τῆς Χιλῆς. Z’ αὑτό μποροῦμε πολύ καλα νά θοηθήσουμε καί μεῑς· ὅσο μικρή κι αν
ακούγεται ὴ φωνή μας, όσο μακρια κι αν 6ρισκόμαστε.

ὴ ΜΑΦΑΛΝΤΑ Kai 6 Kon02 της ’“

τοῦ ΚΟΥΪΝΟ
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ΚΑΪΑΚΡΑΥΓΗ
TIA THN ΑΝΑΒΙΩΣΗ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 375136
ΑΓΑΝΑΚ ΤΗΣΗ προκάλεσε στήν κοινή γνώμη ἡ παραπομπή τοῦ
«ANTI» σέ δίκη γιά «παράὸαση» τοῦ μεταξικοῦ ν, 375/36 «περί
κατασκοπείας», O δημοκρατικός τύπος καί εἰδικότερα οἱ ἐφημερίδες τῆς Ἀριστερᾶς (μέ πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα) χαρακτηρίσανε πρωτοφανές καί ἑκπληκτικό τό γεγονός τῆς ἀναὸίωσης ἑνός
φασιστικοῦ νόμου... 40 ἐτῶν καί πολύ σωστά I0 θεωρήσανε σάν

ἀπαρχή διώξεων γιά τόν τύπο.
0 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ κόσμος, μέ δηλώσεις ἡγετικῶν στελεχών καί
ὄουλευτῶν ΟΛΩΝ τῶν κομμάτων καταδικάζει τό ὄρυκολάκιασμα
τοῦ ν. 375 καί ἐπισημαίνει τίς τρομακτικές κυόερνητικές εὐθύνες.
T0 ὅλο θέμα τοῦ 375 θά φθάσει σύντομα στή Βουλή μέ ἐπερωτήσεις δύο (τουλάχιστον) ὅουλευτῶν.·
Ο Τοῦ προέδρου τοῦ «Κόμματος τῆς Σοσιαλιστικῆς 1790310600—
λίας», καθηγητῇ Γεωργίου - Ἀλέξανδρου Μαγκάκη.
Ο Τοῦ ὅουλευτῆ τῆς ΕΔΗΚ Νίκου Παπαϊωάννου, δικηγόρου.
ΕΚΤΟΣ ἀπό τίς δηλώσεις τῶν πολιτικῶν, δημοσιεύουμε καί δηλώσεις τοῦ προέδρου τῆς ΕΣΙ-ΙΕΑ Γ. Ἀναστασόπουλου καί ἐκπροσώπων τοῦ νομικοῦ κόσμου (Σπύρος Πλασκοόίτης, Ἀλέξανδρος
Σακελλαρόπουλος).

ο ΠοΛιτικοΣ κοΣΜοΣ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΙΞΙ ΤΗΪΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ANTI;
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΗΕΑ;

«Μέ ἀφορμή τήν εἰσαγγελική ἀπαγόρευση γιά τή δημοσίευση πληροφοριῶν σχετικά μέ I77 ληστεία τῆς Κέρκυρας. ἡ Ἕνωση Συντακτῶν εἶχε
παρατηρήσει τόν Ἰούλιο ὅτι οἱ ἀρχές
θά ἔπρεπε μέ ἰδιαίτερη προσοχή καί
φειδώ νά καταφεύγουν σέ μέτρα πού
θίγουν τήν ἐλευθερία τῆς πληροφορήσεως.
Νομίζω ὅτι 77 περίπτωση τῆς διώξεως I013 περιοδικοῦ «ANTI». μέ
ὅάση νόμο I013 1936 «περί κατασκοπειάς», ὑπάγεται στή γενικότερη
τούτη ἀρχή.
Καί στήν περίπτωση αὐτή. οἱ δικαστικές άρχές θά ἔπρεπε μέ ι’ὸιαίτερη
προσοχή νά σταθμίσουν τά δύο συγκρουόμενα συμφέροντα. τῆς ἐλευθερίας τῆς πληροφορήσεως καί τῆς
προστασίας τῆς ἀμυντικῆς ὀργανώ0803; τῆς χώρας.
Μπορεῖ νά ὑποστηριχθεῐ ὅτι μέ τή
δημοσίευση τοῦ έπίμαχου ἐγγράφου
ἀποκαλύπτονται μυστικά πού θίγουν
τήν ἀμυντική μας ὀργάνωση,·
Ἀσφαλῶς 77 κρίση θά ἔπρεπε νά είΕ

ναι κρίση ούσίας καί ὄχι τύπου. Σέ
παρόμοιες περιπτώσεις. θά έπιὸαλλό-

ταν νά μή στεκόμαστε τυπικά στόν
χαρακτηρισμό τοῦ ἐγγράφου πού δημοσιεύτηκε σάν «ἀπορρήτου» Πολύ
περισσατερο. ἀφοῦ ὑπεύθυνα δηλώθηκε, ὅτι οι πληροφορίες πού περιλαμόάνονται 010 ἔγγραφο δέ θεωρήθηκαν σοόαρές. »
ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣε

«Ἐκεῖνο πού φαίνεται τό πιό ἐνδιαφέρον σημεῖο 0’ ,αὐτήν τήν ὑπόθεση
ἀναζωογόνησης τοῦ Μεταξικοῦ Α. Ν.
375/36 καί τῆς δημόσιας ὑποδοχῆς
του κάτω ἀπό τόν ὡραῖο ἤλιο τῆς δη-

μοκρατίας μας, εἶναι 77 ἄποψη τοῦ
ὄουλεύματος τοῦ Συμὸουλίου Πλημμελειοδικῶν ὅτι δέν ἔχει σημασία γιά
τή θεμελιωση τῆς ποινικῆς εὐθύνης ἄν

77 πληροφορία πού περιλαμόάνεται 0’
ἕνα ἔγγραφο εἶναι 7’7 ὄχι οὐσιαστικά
«ἀπόρρητη». Ἀρκεῖ. κατά τό δούλευ-

ΒΑΣοΣ BAEIAEIOY (NEA ΔΗΜΟκΡΑτιΑ),
«Νομίζω ὅτι 77ποιότητα τοῦ χαρακτηριζομένου ὡς ἀπορρήτου ἐγγράφου πού δημοσίευσε τό «ANTI»
προσδιορωζεται ἁρμοδιότατα ἀλλά
καί πειστικότατα ἀπό ὅσα 81"118 7/1’
αὐτό ὁ ὑπουργός Ἐθνικής ἲἈμύιης
στήν Βουλή. Ὀρθῶς, ὀρθότατα «37
πληροφορία δέν έθεωρήθη σοόαρά.
οὕτε ὡς ἁπολύτως ἀξιόπιστος. οὔτε
ὡς καλῆς πηγῆς» καί τό ὅτι «οὐδέν
μέτρον ἐλήφθη», δείχνει αξιέπαινη
συνέπεια πρός τόν ὑπουργικό χαρακτηρισμό.
Ἀτυχιῦς, δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά
πού ὁ χαρακτηρισμός «ἀπόρρητον»
καί «ἄκρως ἀπόρρητον» στεγάζει
κάτι πού οὔτε έπικίνδυνο μπορεῖ νά
θεωρηθεῖ. ἀλλ’ οὔτε καί σοόαρό.
Πολλές φορές ιἰῖγινε αὑτό. ὅπως ἔχουν
ἐπισημάνει γιά συγκεκριμένες περι-

πτώσεις. κατά καιρούς. ἄνδρες πολιτικοί. ὅλων ανεξαιρέτως τών κομμάτων - τονίζω, ὅλων (ii/850198103; —
καθώς καί δημοσιογράφοι δ’λων τῶν
τάσεων.
Είδικότερα ὁ δημοσιογράφος. φρονῶ, ὅτι μέ αἴσθημά εθνικῆς εὐθύνης
ὀφείλει νά ἀξιολογεῑ περιστατικά
ἀποτυπωμένα σέ ντοκουμέντα, καί
ἐάν δέν δι’νει σ’ αὐτά δήμὸσιότητα ή
Edi/(381'08(0981’T170T1V7U] 81/680817/7181/77.
ἀπό τήν σκοπιά I013 78‘/117(018’9013
συμφέροιτος 710 νά τά δημοσιεύ 08.1
αὐτό δεν εἰναι θέμα στενά ιομικιστικό. ἀλλά συνειδησιακό.

κρατάει ἕνα κομμάτι ἐξουσίας 0’ αὐτό
τόν τόπο θά μπορεῖ νά καλύπτει τή
νομιμότητα 3’7’ καί τήν ἑντιμότητα τῆς
ὅποιας ένέργειές του μέ τόν ἁπλό χαρακτηρισμό «ἀπόρρητον» καί ν’
ἀποφεύγει έτσι τό δημόσιο ἔλεγχο
ὅάζοντας μπροστά τόν μπαμπούλα
τῆς ποινικῆς καταδίωξης - ἀκόμα καί
γιά κατασκοπεία; Καί 7103; Θά 0137751-

ὄαστοῡν αὐτά κύριοι μέ I77 συνταγματική ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης, πού
περιλαμόάνει ὅπως εἰναι γνωστό
τόσο τήν κριτική 0’00 καί τήν ἐλεύτερη διακίνηση τῆς πληροφορίας,Ἀλλά πῶς θά συμὸιόαστοῦν. ἀκόμα
περισσότερο, μέ τήν οὐσία τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, πού ἀποκλείει τό «ἀπόρρητον κράτος»Νά γιατί λέμε ὅτι δέν ἔχουν τόσο
μεγάλη σημασια οι νόμοι- ἀκόμα καί
οἱ αὑταρχικοι νόμοι- ὅσο 77 ἑρμηνεία
τους καί οἱ ἄνθρωποι πού τούς ἑρμηνεύουν. Νά γιατι λέμε ὅτι μιά σωστή

μα, ἁπλά καί μόνο ὅτι τό ἔγγραφο

δημοκρατία

ἔχει ἀπό τήν ἑκδότρια ἀρχή χαρακτη-

πρῶτα ἀπ’ ὅλα σωστή Δικαιοσύνη.

ρισθεῖ σάν «ἀπόρρητα» γιά νά θε-

ωρηθεῐ ἀξιόποινη πράξη 77 ἀνακοίνωσή του.
Ετσι λοιπόν,· Ὥστε ὁποιασδήποτε

πρέπει

νά

61008’I81

Στήν κρινόμενη περίπτωση

811at

ὁλοφάνερο ὅτι ἡ μόνη ἑρμηνεία σί
μιά τόσο ἐξωφρενική διάταξη θά
ἠταν ἡ στενή ἡ περιοριστική ἑρμη

Ὡς δημοσιογράφος ἐδημοσίευσα
ἔγγραφοι μέ τή στάμπα τοῦ ἀπορρή100. 67181677 τά ἐθεώρησα ὡς ἀναξιαπιστα - ὅπως ὁ ὑπουργας Ἐθνικῆς
“Αμύνης ἐθεώρησε τα ἔγγραφο 1013
«ANTI» — 0110 3101’ δέν ἐδίστασα νά
δώσω ἄπλετη δημοσιότητα σε’ ἔγ7/90170 1013 ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν,
δεκάδων χιλιάδων λέξεων. πού χαρακτηρίσθηκε κατά τα 1964 «ἄκρως
ἀπόρρητον», ενιῖ) ἔπρεπε νά ἔχει γίνει
γνωστό τό περιεχόμενα του σταν Ἑλληνικό καί στόν Κυπριακα 106. 0110

ὡς διευθυντής συντάξεως καί ἀρθρο-

γράφος τῆς «Ἡμέρας», δέν ἀνῆκα
68’6010 01013; 710111131013; φίλους του.
Μέ ταν ἐκδότη τοῦ «ANTI» 71.
Χρῆστο Παπουτσάκη (71013 6103718101

700 I77 63771001’80077ενας ἐγγράφου πού
δέν θά εἰχε ποτέ συνταχθεῖ ἐάν έκεῖνος πού τό «στοιχειοθέτησε» εἶχε τίς
ἀπαιτούμενες γνώσεις τόσον περί
κομμουνισμοῦ. ὅσον καί περί Παλαιστινίων). ὅρίσκομαι σέ ἀντίθεση κοσμοθεωρητική καί μιά τέτοια μαρτυρία σάν κι αὐτή 11013 δίνω τώρα ὑπέρ

καί σέ κλίμακα διεθνή. Ἧταν τά

αὐτοῦ, 0770160110) 110113 ἐάν θά ἧταν Χ.

πρακτικά τών συνομιλιών μεταξύ τοῦ
Προέδρου Τζανσον καί τοῦ Γεωργίου
Παπανδρέου πού ἐδημοσίευσα - 08"
συνέχειες - στήν « Ἡμέρα».
”0101/ τότε μέ 63101808 (3 81’007/7/81130; καί 71013 δήλωσε ὅτι ἐνδέχεται νά
παραπεμφθᾱ), τοῦ ἀπάντησα ὅτι ἐθεώρησα ἐθνικό καθῆκον νά γίνουν
κτῆμα τοῦ Λαοῦ οἱ συνομιλίες αὐτές
γιά τήν ἐνημέρωσή του, ἐπί τῆς πορείας κρισιμοτάτου ἐθνικοῦ θέματος.
Τήν ἑπομένη ἡμέρα μέ ἐκάλεσε πάλι
(3 81’007/7/818’0; 3101’ 77013 ἐγνώρισε ὅτι
τα θέμα τῆς διώξεώς μου «πῆγε 09χεῖο». ἐπειδή τόσον ὁ τότε πρωθυπουργας. ὅσον 7101’ 6 Γεώργιος Παπανδρέου, ὡς ήγέτης τότε τῆς ἀξι10770117177; ἀν’·τιπολιτεύσεως. ἀπέρριψαν ὡς ἐσφαλμένη ὑπηρεσιακή ἀξιολαγηση τόν χαρακτηρισμό «ἄκρως
ἀπόρρητον» καί θεώρησαν ἐθνικά
χρήσιμη τήν 813613107 71013 711790 7/10 1171/
δημοσιότητα τοῦ ἐγγράφου. Καί
τοῦτο μολονατι. απως εἰναι γνωστό.

δημοσιεύσιμη σέ χώρα κομμουνιστι- 11
7177.
Πάντως 71090 11’; 1’680107/1318’; 770;
6100098’; τιμῶ τήν ἀντίσταση τοῦ

1/81’0 177;. «’A1'169977101/ ἔγγραφον» δέν
μπορεῖ, δέν ἐπιτρέπεται νά εἶναι.
παρά μόνο έκεῖνο πού περιέχει 7190- '
γματικά ἐμπιστευτική πληροφορία. 17
,κοινολαγηση τῆς ὁποίας μπορεῖ νά
6018131010 1771! κοινή ἀντί137173 37 08" 311’1!6131!0 τό ἐθνικα συμφέρον, τήν ἄμυνα. τή δημόσια ἀσφάλεια
3’7 τήν οἰκονομική ζωή.
’Ὅροι ἑνός τέτοιου «ἀπορρήτου»
εἰναι συνεπῶς.’

Ιον Ἡ πληροφορία νά ἔχει 0060—
9617710.
201/ N0 μήν ἔχει 1’7’677 71090610171813
7101’ κοινολογηθεῖ δημόσια.
Δέν ὑπάρχει «0116997710» ὅταν τό
περιεχόμενα του εῖναι ἀσήμαντα ἤ
ἀστεῖο. Δέν ὑπάρχει «ἀπόρρητο»
ὅταν τό περιεχόμενα του ἔχει κιόλας
γίνει εὐρύτερα γνωστό. Δέν ὑπάρχει,
τέλος, «ἀπόρρητο» ὁταν ὁ χαρακτηρισμας τοῦ ἐγγράφου εἶναι καταχ ρ η στ ι κ α ς. ἐπιδιώκει δηλαδή τήν
ἀποφυγή τῆς δημασιας κριτικῆς καί
ὄχι τήν προστασία οὐσιαστικά ἐμπιστευτικῆς ένέργειας.
Κάθε

διαφορετική 8977771!81’a 18’-

τοιων διατάξεων δέν εἰναι παρά ἕνα
0316710 πλῆγμα στή δημοκρατία.»

«ANTI» 0117 71800103103177 ἑπταετία».
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ (ΕΔΑ)

«Ἡ παραπομπή σέ δίκη τοῦ ANTI
778" τόν 375/36 «71891’ κατασκοπείας»
ἀποτελεῖ 7190060117 κατά τῶν 010771κῶν ἐλευθεριῶν. κατά τῆς ἐλευθεροτυπίας1 κατά τῆς δημοκρατίας. Γιατί
εἰναι νόμος τοῦ δικτάτορα Μεταξᾶ
πού λειτούργησε στή διάρκεια τοῦ
ἐμφυλίου πολέμου καί στά χρόνια τῆς
χούντας. Γιατί χρησιμοποιήθηκε μόνο
καί μανο γιά πολιτικούς λόγους. ὡς
μέσον πολιτικῆς ἓκδίκησης. Ἡ ἀνα61’0)017 100 03777690 7/10 τή φίμωση τοῦ
τύπου, 11900601181 κατ’ 813681’01/ 3101’
177 δικαιοσύνη καί I37 617710319011’0».
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
20K):

ΚΑΚΑΑΜΑΝΗΣ

(ΠΑ-

«Ὁ νόμος 375/36. καταδικασμένος
στή συνείδηση τοῦ έλληνικοῦ 10013.
013010011710 νεκρός ἀπό ἀχρηστία.
χρησιμοποιεῑται 07771690 010 πλαισια
τῆς 01/061’03017; 1013 τρομοκρατικοῦ
μηχανισμοῦ τῆς Δεξιάς ἐναντια στα
συνεπές καί ἀγωνιστικα. τόσο στήν
περίοδο τῆς δικτατορίας δ’σο καί σή-

μερα. δημοκρατικα περιοδικα «ΑΝTI». 776’ 0310716 117 φίμωσή του.
Πιστεύω πώς οἱ ἄνθρωποι 1013
«ANTI». πού δέν καταρθωσε μέ τά
γνωστά μέσα καί μέτρα νά 3101060161
37 χούντα. δέν πρόκειται φυσικά νά
σκύψουν τα 3180011 771190010 στίς
ἀπειλές καί τίς διώξεις πού 71860681381
ὁ Καραμανλισμας μέ ὄργανα τόν κο
Στεφανάκη. “Απλῶς 17 1311666077 013137
δείχνει πώς 00013 ἔκλεισε 77 71010 Παπαδόπουλον «παρένθεση» τῆς δικτατορίας καί παραδαθηκε 17 σκυτάλη
ἀπα τή στρατοκρατική στήν πολιτική
Δεξιά, ὁ έλληνικας λαός γεύεται 501/0
11’; ἴδιες μέθοδες πού χρησιμοποιήθηκαν στήν 716916677177 K0907701/117137
Ὀκταετία. Καί θυμίζει. ἐπίσης. τήν
ἔλλειφη στοιχειώδους 0860077013 0117
λαϊκή ἀντιπροσωπεία. μπροστά στήν
ὁποία (3 310; 21800003117; 1‘1’776 δώσει
ρητή διαὸεόαἵωση ὅτι δέν πρόκειται
νά διωχθεῖ τα «ANTI».
Φυσικά σάν νομικός, δέν νομίζω
ὅτι 60’1 81’1/01 006096 1/0 συζητήσει κανείς ὅτι. ἔστω καί κατά διάνοιαν. έμπίπτει τό δημοσίευμα τοῦ «ANTI»
011’; διατάξεις τοῦ Νόμου 375 — 311 ἄν
άκόμα ἴσχυε.»

ΣΑΚΕΛΑΑΡΟΠΟΥ-

τήν πηγή I37; 016 2131/107/77.0 T6 θέμα

ΛΟΣ, τέως πρόεδρος τοῦ Δικηγορικοῦ
Συλλόγου Ἀθηνῶν;

68’6010 εἰναι σπουδαῖα καί ἔχει
ἀνάγκη 0716 1’6101’18937 0001110537.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

E1’1/01 710113 61168977 17 διαπίστωση
ὅτι καί σήμερα ἐξακολουθοῦν νά θε« ”0101/ 77 660017137 0316901611710 τῆς
χώρας διατρέχει ὁλοφάνερους πιά 0
6100; κινδύνους. θά ῆταν 3106090
κωμική 77 ἀνησυχία ἀπα τό περιεχαμενο τοῦ ἐγγράφου πού-δημοσίευσε
τα ANTI. K01’ 666010 16 1/617770 I17;
67771001’80077; 691’0318101 πέρα ἀπό 16
περιεχόμενα.
Μόνος ὁ χαρακτηρισμας ἑνός 67/-

γράφου ὡς ἀπορρήτου. δέν εἶναι 0931816; 7/10 νά στηρίξει ποινική εὐθύνη
στήν περίπτωση πού γίνεται ἡ 67777001’613077 100. H 01/11’66117 έρμηνευτική
ἀντίληψη εἶναι φορμαλιστική καί ἀπό
κάθε έρμηνευτική ἄποψη ἀπαράδεκτη.
· Πρέπει ἰδιαίτερα νά τονισθεῐ ὅτι
ὑπάρχουν περιπτώσεις πού τα συμφέρον 1013 ”E6v00; 3101’ 1013 A0013 617771ουργεῖ ύποχρέωση σέ κεῖνον πού ἐξ·
ασφάλισε καθ’ οἱανδήποτε τρόπον
τήν κατοχή ἀληθινά ἀπορρήτου ἐγγράφου. νά τα φέρει στή δημοσιότητα. Ἡ ὑποχρέωση αὐτή ἔχει 6001310

ωροῦνται ἀπα ὑπεύθυνους πολιτει-

ακούς παράγοντες ὡς συνταγματικές
οἱ διατάξεις τοῦ Νόμου 375. Καί
τοῦτο γιατί ἔχουν προκαλέσει μεγάλες
ζημιές στή χώρα καί 0060961010
πλήγματα σέ 6090; 1013 κύρους τῆς
Δικαιοσύνης. Ἡ τεράστια ἐμπειρία
πού ἔχει συγκεντρωθεῖ σχετικά. δικαιολογεῖ χωρίς δισταγμα τό χαρα31177910716 τῆς ἀδράνειας τῆς πολιτείας
γιά 1771/ κατάργησή τους ὡς ἀσυγχώ977177;.’A116 τανπρῶτα 7071/0 μετά τήν
κατάρρευση τῆς χούντας ἔπρεπε νά
γίνει ἡ κατάργηση πανηγυρικά.
Ἡ 1371666037 1013 ANTI (1301600 7'10ρεῖχε μιᾶς πρώτης τάξεως εὐκαιριά
γιά νά δοθεῖ ἕνα χρήσιμο μάθημα σ’
ὅσους ὑπονομεύουν τούς δημοκρατικούς 66077013; 3101’ 1371/ ἐθνική (37701730χία - τόσο ἀναγκαία σήμερα. Θέλω
νά πιστεύω ὅμως ὅτι κι ἑδῶ θά ἰσχύσει 77 ἠθική ἐπιταγή ““ὁ τρώσας καί
1008‘103'.»
,
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΠΟΣ (KKE):

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (EAHK):

«T6 γεγονός ὅτι ἰσχύουν ἀκόμη στή
χώρα μας φασιστικοί νόμοι σάν τόν
375 εἰναι ἀπαράδεχτη πρόκληση καί
στοιχεῖα ἀνωμαλιας.
Η διατήρηση και ἐφαρμογή τοῦ
375 δείχνει ὅτι ἡ κυὸέρνηση δέν ἔχει
σκαπα νά παραιτηθεῖ ἀπα τούς μηχανισμούς πού δημιουργήθηκαν στίς πια
σκοτεινές περιόδους τῆς ἱστορίας
μας. Ἀντίθετα ἔχει σάν οταχο νά τούς
ἐκμεταλλευθεῐ γιά τόν παραπέρα
περιορισμα τῶν λαϊκῶν ἐλευθεριῶν.
Ἡ δι’ωξη τοῦ «ANTI». εἰδικατερα,
δείχνει ὅτι ή κυόέρνηση ἐπιδιώκει νά
περιορίσει τα δικαίωμα τῆς ἐλεύθ-ερης
ἕκφρασης καί πληροφόρησης τοῦ λα-

«Ἡ ἀνάγνωση στα τελευταῖα τεῦχος τοῦ ἔγκριτου περιοδικοῦ «ANTI»
γιά τήν παραπομπή τοῦ ἐκδατου του
κ. Χρ. Παπουτσάκη γιά δῆθεν παρά-

οῦ.

Οἱ θυσίες καί τό αἷμα τῶν ἀγωνιστῶν πού δικάστηκαν μέ 16 νόμο αὐτα. μᾶς ἐπιόάλλουν νά κινητοποιηθοῦμε γιά τήν ἄμεση κατάργηση τοῦ
μεταξικοῦ νόμου 375.»
ΑΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ (ΚΚΕ ἐσωτερι11013):

«Προκαλεῖ κατάπληξη ἡ δίωξη τοῦ
«ANTI» μέ τα νόμο - ὄρυκόλακα 375
περί «κατασκοπείας». Τό περιοδικα
πρόσφερε ὑπηρεσία στίς ’Έναπλες
Δυνάμεις καί τή Δημοκρατία, ἀποκαλύπτοντας τα εξοργιστικά ἀναητο καί
γι’ αὑτό ὕποπτων σκαπιμοτήτων ἔγγραᾳο.
Mt’ τή δίωξη τοῦ «ANTI» τέθηκε
ἕνα πολύ 006696 πρααλημα. Καί ἡ
ὀρθή του λύση θά ηταν ἡ διωξη τῶν
διωκτῶν και η κατάργηση τοῦ ν,

ὅαση τοῦ Μεταξικοῦ Νόμου 375/36

μέ γέμισε ὄχι μονάχα θλίψη ἀλλά καί
ιάνησυχία γιά τήν Πατρίδα μας, τήν
ἐλευθερία τῶν πολιτῶν καί τή Δημοκρατια μας.
Ὄχι μόνο γιατί ἀναὸιώνειένας νόμος ὄρυκαλακας. ἀλλά γιατι E101 ξαναζοῦν, χρησιμοποιοῦνται καί ἐφαρμαζανται ἀνελεύθεροι νόμοι πού δέν
ἔχουν ἄλλο σκαπα παρά νά φοὸίσουν
τα Λαα, νά φιμώσαυν τήν ἐλεύθερη
φωνή τοῦ τόπου μας καί νά χρησιμαποιοῦνται. ἀπα τή γέννησή τους μέχρι -_
σήμερα. μόνα γιά τήν -καταπολέμησῃ
ἀντιθέτων ἰδεολογιῶν καί ἰδεῶν πρός
τήν ἑκάστοτε κυὸέρνηση.

δέν εἶναι τίποτε ἄλλα παρά καθαρή
κατάλυση τῆς ἐλευθερίας καί κάτι
ἄλλο πού τα θεωρῶ πια χειρατερο.
ὄάζει φράγμα καί ἀπειλεῖ μέ δίωξη
καί ἐξαφάνιση τοῦ μοναδικοῦ ὅπλου
ἀμύνης καί τοῦ ἱεροῦ δικαιώματος
τοῦ Λαοῦ. νά πληροφορεῖται τί συμὄαίνει στή Χώρα του σέ ὅ.τι ἀφαρᾶ
τήν Ἐλευθερία. τήν ἀσφάλειά του καί
αὐτή τή ζωή του.
Πιστεύω ἀπόλυτα ὅτι ὁ Τύπος ἔχει
ὑποχρέωση νά πληροφορεῖ 16 A66
και στοιχεῖα του δέν εἰναι τά ὅσα αὐτός ἀποκαλύπτει ἀλλά τά ὅσα αὐτας

«Ἀποτελεῖ ἐξαργισῑικό καί ἀπίστευτο γεγονός ἡ δίωξη τοῦ «ANTI»
με’ ὅάση τό νόμο 375. Κι αὐτα γιά
τρεῖς λόγους.-

I. Εἶναι ἀπίστευτο καί ἐξοργιστικό
ὅτι ἀναὸιώναυν ταν ἀπαίσιο μεταξικα
νόμο 375. Ὁ νόμας αὐτας μπορεῖ καί
πρέπει νά καταργηθεῖ. Ὁ ποινικας
κώδικας ἔχει τίς σωστές διατάξεις.
2. Εἶναι άπίστευτο καί ἐξοργιστικα

ὅτι ’ τα

«ANTI»

πού

ἀγωνίστηκε

σκληρά γιά τή δημοκρατία ὅρίσκεται
τώρα κατηγορούμενα. Αὐτή τήν κα_ TIP/091,61 μόνο οί νασηροί ἐγκέφαλοι
’ τῆς Δεξιᾶς μποροῦσαν νά κατασκευ-

άσαυν.
3. Εἶναι ἀπίστευτο καί ἐξοργιστικό
ὅτι ἡ ἀποκάλυψη ἑνός ὑπόπτου ἐγγράφου πού ἀκριόῶς συντελεῖ στήν

προστασία τῶν συμφερόντων τῆς χώρας ὅαφτίζεται σάν «κατασκοπεία».

Ἦρθε ἡ ὥρα νά ταφεῖ ὁριστικά τα
κατάλοιπο μιᾶς μακρᾶς ἀνωμαλίας —_
6 νόμος 375. »
a

πνεῦμα ἐπικρατοῦσε στούς δικαστές

τῆς Ἀμερικῆς, θά εἶχαν φιμώσει τόν
Τύπο καί δέν θά ξεσκέπαζαν τα Γουώτεργκέϊτ μέ τίς γνωστές συνέπειές
του. Δέν θά καλοῦσαν νά ἀπαλογηθεῖ
ταν Πραεδρο τῶν ΗΠΑ Νίξοι ἀλλά θά
κάθιζαν τούς δημοσιογράφους 010
σκαμνί.
Ενῶ ἐδῶ κινήθηκαν στρατιωτικις

Ὁμολαγῶ ὅτι δέν περίμενα ὕστερα
ἀπα τούς ἀγῶνες τούς δικούς μου καί
ἄλλων συναδέλφων μου στή Βουλή
ὅτι θά ἐξεδίδετο δούλευμα παραπεμπτικα μέ τό σκεπτικό 16 ὁποῖα διάὄασα στα περιαδικα καί μέ τό ὁποῖο
διαφωνεῖ) τελείως. T6 δούλευμα αὐτα

375.»
ΓΙΩΡΓΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ
(ΚΟΜΜΑ
ΣΟΣΙΑΛῙΣΤῘΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ);

τήν ἄδεια γιά νά τούς ἀνακοινῶσαι)με.
’Άς μήν ξεχνᾶμε πώς «ἀπόρρητα»
ήταν καί τά ἔγγραφα πού μιλοῦσαν
πρίν ἀπα τό πραξικόπημα τῆς 7ετίας
γιά ρωσικά ὑποόρύχια καί ρωσικά
δίκαννα καί“«ἀπόρρητα» τότε ἀπα
τόν Λαα τά κράτησαν οἱ δημιουργοί
των καί οἱ παραλῆπτες των (πρακτικά δίκης πρωταιτίων πραξικοπηματιών). ’Άν τότε ἕνα «ANTI» πληροφοραῦσε τό Λαα καί τήν K116691111—
ση, ἴσως διαφορετική θά ἧταν ή μετέπειτα κατάσταση. Καί ἄν τα ἴδια

προλαμόάνει. Καί προλαμὸάνει τά
ἐπικίνδυνα γεγονότα μόνο μέ τήν
πληροφόρηση τοῦ Λαοῦ.
Νομίζω ὅτι ὑπάρχει μία σύγχυση σέ
ὅ.τι ἀφαρᾶ μία «παράνομη πράξη»
καί τήν πληροφόρηση καί ἐνημέρωση,
ἰδιαίτερα δέ στήν ἔννοια τοῦ ἀπορρήτου. Ἀπαρρητα δέν ὑπάρχει ποτέ
ὅταν ἀφαρᾶ τήν ἐλευθερία καί7τή Δημακρατιά μιᾶς χώρας. Δέν δέχομαι
καί δέν ἐπιτρέπονται στεγανά εἰς 66ρος αὐτῶν τῶν ἐννοιῶν πουθενά.
ἀπολύτως πουθενά. Παια ἄλλωστε
ἀπόρρητα ὑπάρχει. ὅταν αὐτα τό
ἐφερα στή Βουλῆ μέ τούς συναδέλφους μου κ.κ. Σ. Παπαπολίτη. Κ. Γιατράκο καί Δ. Ρῖζο καί έτσι τό πληροφορήθηκε ὅλος ὁ κόσμος· Ἀλλοίμονα ἄν κάτι πού ἀφαρᾶ τήν ἀσφάλειά μας. διά νά λάὸαυμε γνώση, διά
νά ἀντιδράσαυμε καί νά τα ἀνακοινώσουμε θά πρέπει πρῶτα v6 ρωτᾶμε
αὐτούς τούς ἴδιους πού «δημιούργησαν» τούς κινδύνους’καί νά ζητᾶμε

καί δικαστικές ἀρχές ὄχι ιιαντιοι
τῶν ἐπικινδύνων δημιουρ νωι ἀλλά
γιά νά ἀνακαλύφουν ἀπα ποῦ διέρρευσετό ἔγγραφο. Ἐδῶ. ἀντί νά κα-

λέσουν καί νά συγχαροιῖν τα περιοδικό «ANTI» γιά τήν ἑνημέρωσή του
(διατι καί ὁ ἁρμόδιος ι’*πουργας
ἀγνοοῦσε 16 έγγραφο). στράφηκαν
ἐναντίον ταυ.
Εὔχομαι νά ὑπάρχουν πάντα πολλά
«ANTI» στή χώρα μας γιά τήν ε’·νημέρωση ὅλων μας. Ἀλλά έκεῖνο πο ι’· μέ
ἀφήνει κατάπληκτο εἶναι ή στάση τοίΙ
κ. ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης. Στή

Βουλή ὁ ἴδιος μᾶς εὸεόαίωιί» ὅτι τα
«ANTI» δέν παραπέμπεται με τον
375/36 και ε’·’τσι έόεὸαιωσε ολοκληρη
τήν Ελλάδα.
Τι’ συνέὸη με τά·
Θά εἰναι τρομερα ἄν τα παρακοάTo; ἐξεγέλασε τόν κ. ὑπουργ6 τῆς Δικαιοσύνης. Καί θά εἶναι ακαμη πια
τρομερα ἄν τα ἴδια παρακράτος μετέπεισε τόν κ. ὑπουργα τῆς Δικαιοσύνης.
Τί ἀπα τά δύο συμόαίνει κύριε

ὑπουργέ,· Καί τά δύο εἶναι ὀλέθρια.
Γι’ αὐτα κ. ὑπουργέ τῆς Δικαιοσύνης
. σύντομα θά ζητηθοῦν στή Bowl); ἑξηγήσεις καί φαντάζομαι νά μή λεχθιῖ
ὅτι δέν γίνεται έπέμόαση στή Δικαιοσύνη.
Ζητῶ ἀπα σᾶς κύριε ὑπουργέ. ἄν
παρ’ ἐλπίδα ή ἰἰπαθεση φθάσει στα
ἀκροατήριο. νά προσέλθετε ὡς μάρτυς ὑπερασπίσεως καί νά ἀιάπτιῖξετι
ἐκεῖ τάς ἀπόψεις πού μαζί μου καί
μαζί με’ ἄλλους συναδέλφους αναπτύσσατε παλαιότερα γιά τόν ναμο
375/36 και νά ζητήσετέ ἀπό τούς δικαστές νά άναγνωρισουν ὅτι οι πραξεις τοῦ περιοδικοῦ «ANTI» και τοῦ
ἐκδότου του δέν εἰναι «κατασκοπι {m
ἀλλά προσφορά.

τοῡ Τιώργου Τσαλακοῦ

Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ
ΣΤΟ «ΚΕΡΑΣ
ΤΗΣ ΑΦΡῙΚΗΣ»
Οῐσοὸιετικοι στρατιωτικοί σύμὸουλοι παραμένουν στα Μογκαντίσιου, παραλο πού τούς ἀπαγορεύθηκε
ἡ εἴσοδος στα σομαλικα ιἰπουργεῖο Ἀμύνης.

AN τά αἰθιοπικά στρατεύματα καταφεραν τελικά ὕστερα ἀπό ξαφνική ἀντεπίθεση νά- ἀπωθήσουν τούς Σομαλούς

ὀκτώ χιλιόμετρα μακρια ἀπό τό συγκοινωνιακό κόμδα τῆς Ντιριντάουα, ἡ
κατάσταση στό πολεμικό μέτωπα τοῦ
Ὀγκαντέν δέν εἰναι καί τόσο ρόδινη γιά
τό στρατιωτικά καθεστώς τοῦ Μενγκίστου Μαριαμ. Ἀπό τά μέσα Ἰούλη - πού
ἀρχισε ἡ σύγκρουση ἀνάμεσα σέ Αἰθιοπία καί Σομαλία - οἰ Σομαλοί κατάλαδαν πέντε πόλεις (Χαράρ, Βέρντερ,
Κέμπρα-Ντεχάρ. Ντεκαμπούρ, Ζιζίγκα)
καί ἐλέγχουν σήμερα τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ Ὀγκαντέν. ‘H κυόἐρνηση ὅμως
τοῦ Σιάτ Μπάρρε στό Μογκαντίσιου
ἐπιμένει πώς «τά σομαλικά στρατεύματα
δέν ἔχουν καμιά ἀναμιξη» καί ὅτι «στό
Ὀγκαντέν μάχονται τμήματα τοῦ Μετώπου γιά τήν Ἀπελευθέρωση τῆς Δυτικῆς
Σομαλίας»...
_
, , ξ
ΤΟ γεγονός πάντως εἰναι πώς αυτη η

σύγκρουση στό «κέρας τῆς Ἀφρικῆςξ
ἀνησυχεῐ πολύ περισσότερο τή Σοὸιετικη
Ἕνωση παρά τίς ΗΠΑ ,καί τό δυτικο
καπιταλιστικό στρατόπεδα. Στή δήλωση
δυτικοῦ
διπλώματη
στήν
ἈντίςἈμπέμπα πώς «ἐμεῖς δέν ἐχουμε τίποτε
νά χάσουμε» θα μποροῠσε κανείς εὔκολα
νά παρατηρήσει πώς ἀντίθετα οἱ δυτικοί
ἔχουν ἰ’σως πολλα νά κερδίσουν ἀπ’ αὐτή
τή ὃιαμαχη, ἄν τελικά καταφέρουν ν’
ἀποσπάσουν τή μιά ἀπό τίς δυό χῶρες
ἀπό τήν «ἐπιρροή» τῆς Σοὸιετικῆς Ἐνώσης. Γιά τήν ὥρα οἱ προσπάθειες στρεφονται πρός τόν «ἐκτροχιασμό» τῆς Σομαλίας καί ἔτσι πρέπει κανένας νά ἐξ·

ηγήσει τό ξαφνικό φλέρτ τῶν ΗΠΑ, της
Γαλλίας καί τῆς Δυτ. Γερμανίας, την
ἀφθονη όοήθεια «πάσης φύσεως» ἀπο τη
Σαουδική Ἀραὸία καί τά δημοσιευματα
τοῦ δυτικοῠ τύπου. σαφέστατα ευνοικα
γιά τή Σομαλία...
ι
H ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ για τήν Αἰθιοπία εἰναι πολύ πιό κρίσιμη ἀπ’ ὃ.,τι ἀφήνουν
νά νοηθεῖ οἱ κυόερνητικές ἀνακοινώσεις
στήν Ἀντίς-Ἀμπί-μπα καί οἱ λόγοι τοῦ

Μενγκίστου Μάριαμ στά καθημερινά
συλλαλητήρια. Εἶναι ἀμφίδολο ἀν ἡ
«ἐθνική κινητοποίηση» θα ἐμποδίσει τό
σοὸαρό ἀκρωτηριασμό τῆς Αἰθιοπίας,
ἀφοῦ ἐκτός ἀπό τό μέτωπα τοῦ Ὀγκαντέν ἡ Αἰθιοπία ἔχει ἀνοικτή ἀκόμα μια χρόνια τώρα αἱμορροοῦσα — πληγή, τήν
Ἐρυθραία, ὅπου οἱ ἀνταρτικές δυνάμεις,
θέλοντας νά ἐπωφεληθοῦν ἀπό τή σύγκρουση, ἐντείνουν τή δράση τους ἐλπίζοντας σέ μιά τελειωτική αὐτή τή φορά
νίκη. Ὑπάρχει ἀκόμα τό Σουδάν, πού
φιλοξενεῖ χιλιάδες αἰθίοπες πρόσφυγες
καί

«νιώθει τήν ὑποχρέωση νά τούς

ἀποκαταστήσει στή δική τους γῆ»...
ΑΠΟ τήν άλλη ἔχουν ἀρχίσει ’- καί
πρός τό παρόν δέν διαφαίνεται ὅτι θά
σταματήσουν εὔκολα — οἰ ἔπικίνδυνες
«ἀντιδράσεις» στό ἐσωτερικό. 'O μέχρι
πρίν τόν πόλεμο θεωρητικός καθοδηγητής τοῦ Μενγκίστου Μαριάμ καί πρόεδρος τοῦ «Συμδουλίου γιά τήν Ὀργά-

νωση τοῦ Λαοῦ», Χαιλε Φίντα, ἐξαφανίστηκε - ἔφυγε προφανῶς στό ἐξωτερικό
- μαζί μέ τήν κλίκα τῶν διανοουμένων
του καταγγέλλοντας τόν Μενγκίστου καί
τή Σοόιετική Ἕνωση σάν χώρα σοσιαλιμπεριαλιστική. Σέ ἀντίποινα ὁ Μενγκί-

στου άρχισε, τίς ἐκτελέσεις μελῶν τοῦ
«Παναιθιοπικοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κινήματος», τοῦ ὁποίου ὁ Φίντα ῆταν ἱδρυτής

καί ἡγέτης.
EKEINO ὅμως πού ἐπιτείνει ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνα αὐτή τήν «ἐσωτερική-ἐν-

ταση» εἶναι μιά φήμη πού διατρέχει ὁλοκληρη τήν Ἀντίς-Ἀμπέμπα. ”Οτι, δηλαδή, λίγο πρίν τήν ἔναρξη τῶν συγκρούσεων, ἡ μεραρχία τοῦ Ὀγκαντέν στασιασε παρουσιάζοντας μιά σειρά ἀπο πολιτικά αἰτήματα, πράγμα πού ἀναγκίασε
τόν Μενγκίστου νά τή «διαλύσει» ιιε τη
μέθοδο τῶν μεταθέσεων. Τό ἀμεσο απο-

τέλεσμα δέδαια ἧταν νά μείνει tot/Oyκαντέν σχεδόν ἀνυπεράσπιστο.ε Ολα
αὐτα φαίνεται νά δείχνουν ὅτι «η αιθιῖ
οπική αὐτοκρατορία» καταρρέει και στο
Μογκαντίσιου πιστεύουν πώς «εχουν δι-

καίωμα νά πάρουν κι αὐτοί ένα κομμάτι»...

OI δυτικοί 6έ6αια δέν θά εἶχαν καμιά
ἀντίρρηση, ἀν συνέδαινε κατι τέτοιο,
ἀφοῦ ἔτσι «θά τιμωρηθεῖ» ἕνα φιλοσοὸιετικό καθεστώς καί παράλληλα ἐλπίζουν
πώς θα καταφέρουν τελικά τόν Σιάτ
Μπάρρε ν’ ἀπομακρυνθεῖ σταδιακά ἀπό
τή Σοὸιετική Ἕνωση, ὅπως ἀκριόῶς
ἔγινε μέ τόν Σαντάτ, καί νά «ξηλώσει»
τίς δυό σοδιετικές ἀεροναυτικές ὅάσεις
στήν Μπέρμπερα καί τό Κισμαγιου, στόν
κόλπο τοῦΙ ”Αντεν καί στόν Ἰνδικό ἀντίστοιχα.
ὓ
.
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ὅμως πώς ὁ πρόεδρος
Μπάρρε καθησύχασε - κατά τήν τελευταία ἐπίσκεψή του στή Μόσχα - τούς
Σοδιετικούς πώς κάτι τέτοιο δέν πρόκειται να γίνει. Παρόλο ἐξάλλου, πού στό
,Μογκαντίσιου ἀπαγορεύθηκε στούς σοόιετικούς στρατιωτικούς συμόούλους νά
ἐπισκέπτονται τό ὑπουργεῐο Ἀμύνης,
ἐντούτοις δέν ἀπελαθηκαν, πράγμα πού
δείχνει τίς διαθέσεις τοῦ μαρξιστικοῦ
καθεστῶτος πού ἀπό τό 1969 κυδερνᾱ τή
χώρα. Κυόερνητικός ἐξάλλου ἐκπρόσωπος δήλωσε πώς «ὁ πρόεδρος (Μπάρρε)
δέν θα κάνει τό λάθος πού ἔκανε ὁ Σαντάτ». ”Αν ἔται λοιπόν ἔχουν τά πράγμα-

τα, τό δίλημμα μπαίνει γιά τή σοόιετική
ἐξωτερική πολιτική, πού φαίνεται νά δοκιμάζεται σκληρά. Σίγουρα θά ἐξακολουθήσει νά προμηθεύει πολεμικό ὑλικό
τό καθεστώς Μενγκίστου, πού μοιάζει νά
εἶναι ἡ τελευταία ἐπιλογή της, ἀλλά καί
θά συνεχίσει νά ἐπιθυμεῖ τή Σομαλία
«φίλη καί σύμμαχα». Πολλοί ὃέόαια
συμπέραναν πώς ἡ σοὸιετική πολιτική
στήν Ἀφρική χρεωκόπησε ἤδη. Ἱ-Ι Μόσχα θά προσπαθήσει νά δείξει τό ἀντίθετο καταδάλλοντας κάθε προσπάθεια
γιά νά σταματήσουν οἱ συγκρούσεις, σάν
πρῶτα δῆμα, καί γιά τήν ἐξεύρεση - στά
παρασκήνια ἢ στά πλαίσια μιᾶς διάσκεψης μέ τή συμμετοχή τῶν ἐνδιαφερομένων - συμὸιὸαστικῆς λύσης, σάν δεύτερο.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΞΩΡΓΑΚΗ

ΟῙ εὐθύνες των χουντικῶν
κι ἕνα έγγραφο - ὑπόδειγμα
«διπλωματικοῦ χαφιεδισμοῦ»
ΤΙΞΤΟΙΙΞΣ μέρες πρίν 7 χρόνια (19
Σεπτεμόρίου 1970) στήν πλατεία Ματεόττι τῆς Γένοόα, ἕνας έλληνας φοιτητής, ὁ Κώστας Γεωργάκης, αὐταπυρπολήθηκε κραυγάζονταςῑ «Ζήτω
ἡ ἐλεύθερη Ἑλλάδα... Τό κάνω γιά
τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδας μου».
ΓΙΑ τούς Ἰταλούς, ὁ «φάκελος Γεωργάκη» ὂρίσκεται στα ἀρχεῖα τῶν
δικαστικῶν ἀρχῶν τῆς Γένοῧα. Γιά
μᾶς, AEN ἄνοιξε ποτέ - κανένας ἀπό
τούς ὑπεύθυνους τῆς πολιτείας δέν
ἔνδιαφέρθηκε γιά τήν ύπόθεση τοῦ
νεαροῦ Κερκυραίου πού τυλιγμένος
στίς φλόγες ξεψύχησε μέ τό ὅραμα
τῆς πατρίδας του λεύτερης. Κι ὅμως
εἶναι ένας φάκελος μέ πολλά καί
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ “ ἐνδιαφέροντα
στοιχεῖα. ΕΝΑ ἀπό αὐτά. εἰναι καί τό
ἀπόρρητα ἐγγραφα πού φέρνουμε σήμερα γιά ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στή δημοσιότητα; εἰναι τό ὑπ’ ἀριθμ. Π.Α.
68/24-9-70 ἐγγραφο τοῦ προξενείου
τῆς Γένοδα καί ἀπευθύνεται στήν ἐλληνική πρεσόεία τῆς Ρώμης. Ἀπό κεῖ
τό ἔγγραφο αὐτό, ὅπως φαίνεται, ἔφτασε στό Ἀρχηγεῖα Ἐνόπλων Δυνάμεων (2α Μικτή Ἐπιτελική “Ομάς
ΙΑΣΧΙ) πού τό κυκλοφόρησε σάν
«Παράρτημα Β» τῆς ἀπόρρητης δια-

Τήν ὕπαρξη ἑνός συγκεκριμένου δίκτυου πρακτόρων τῆς ΚΥΠ
κατάγγειλε — λίγα πρίν ἀπα τα
θάνατα του - ὁ Κώστας Γεωργάκης μέ γράμμα πού ἔστειλε σέ
φίλα του. Τά ὀνόματα πού ἀνάφερε εἷναι.. Γεώργιος Λάσσης
O Διονύσιος Τρίτσης
Ο Μιχαήλ Σὸντζος

Ο
Ο
Ο
Ο

Νικόλαος Παππᾶς
Μιχαὴλ Σταυρινός
Ἰωάννης Ἀλεξόπουλος
Μιχαήλ Σκουλᾶς

Ἐπίσης σέ συνέντευξη πού
ἔδωσε στήν ι’ταλική ἐπιθεώρηση
«Σίγκλα Α» κατάγγελνε.·
10

ταγῆς

του

ὑπ’

(13.3576/

ήθηκε πρός διάφαρες ὑπηρεσίες. (Γιατί ἀραγε;)
Ο Πρόκειται γιά ἕνα μοναδικό
δεῖγμα χυδαίου χαφιεδισμοῦ καί
«πνιξίματος» μιᾶς ὑπόθεσης, πού
δείχνει ΞΕςΚΑΘΑΡΑ πῶς δούλευαν
οἱ διπλωμάτες στό ἐξωτερικό ἐπί
χούντας - οἱ ἴδιοι σχεδόν πού καί
σήμερα ἐκπροσωποῦν τή χώρα μας σ’ ἄλλες (ἁπλά) πόλεις.
ΤΟ ἐγγραφο ἔχει τήν ὑπαγραφή
Κωνσταντίνας Φωτήλας.
Ο Τότε, ἧταν πρόξενος οτή Γένοθα.

Ο Τώρα, εῖναι πρόξενος στό Δυτικό Βερολίνοέ (Καί γιατί ὄχι; Μήπως ὁ Δ. Μπίτσιος δέν εἶναι ὑπουργός Ἐξωτερικῶν;) ’
ΤΟ καταπληκτικό εἶναι ὅτι ό ἀνθρωπας αὑτός δέν κάνει ὰπλά τό χαφιέ (ὅπως σχεδόν ΟΛΟΙ οἱ συνάδελφοί του τότε). Κάνει... ὅλες τίς δαυλειές — ἀκόμα καί... πρακηρύξεις μαζεύει ἀπό τήν πλατεία Ματεόττι, ἐνῶ
στό τέλος ύπόσχεται καί... ἀλλα καρφώματαί
ΣΤΗ συνέχεια τῶν ὅσων ἀποκαλύψαμε πρίν 4 μῆνες (τ. 72128-5-77)γιά

O «Κάποιον
Σταθόπουλον»
στή Νεαπολη - σάν ἀρχηγό.
Ο Τήν περίπτωση τοῦ φοιτητῆ
Νίκου Χατζηιωάννου. πού τοῦ
διακαψανε τήν άναὸολή, γύρισε
στῆ-ν Ἑλλάδα καί αρέθηκε νεκρός
- εἶπαν ὅτι πέθανε ἀπα ἐμὸολή.
O Γιά τή φασιστική ὀργάνωση
«Λέγκα», τα ραλο τοῦ Προξενείου. τῆς ΚΥΠ κ.λπ. - καί τίς σχέσεις τους μέ τούς ἰταλούς νεοφασίστες.

ἀριθμ.

01/433/20.10.70, ἡ ὁποία κοινοποι-

(ΣΣ.· Πάνω σ’ αὐτά θά

τή «χαυντική διπλωματία» καί τό μηχανισμό της (ΚΥΠ, ΓΔΕΑ, Ἀστυνόμία, Ὑπουργεῖα) τό ἐγγραφα αὐτό ἀπό... πρῶτα χέρι - προσφέρεται για
πολλῶν εἰδῶν μελέτης ἀπό καθαρά
ἐπιστημονικής πλευρᾶς, μέχρι δικαστικῆς - πού μᾶς ἐνδιαφέρει περισσότερο, 6έ6αια...
ΑΛΛΑ γενικότερα ἡ «ὑπόθεση Γεωργακη» παραυσιάζει εἰδικό ἐνδιαφέραν; πέρα ἀπό τόν ἡρωισμό τοῦ
ἀγωνιστῆ φαιτητῆ, μέσα ἀπό τό φάκελα τῆς ὑπόθεσης «ὅγαίνεωκ
Ο “Ὀλο τό κλίμα τρομοκράτησης
τῶν ἐλλήνων φοιτητῶν οτήν Ἰταλία
ἀπό τούς χουντικούς πράκτορες.
O ‘H στενή συνεργασία τῶν χουντικῶν μέ τούς ἰταλούς νεοφασίστες.
Ο “Ο ρόλος τῶν προξενείων καί
τῶν πρεσθειῶν 0’ αὐτή τήν τρομοκ ατια.
ρΑΝ μετά τήν «ἀλλαγή» κάποιαι ἐκτός ἀπό τόν... «κίτρινο τύπο>>ἔ ἐνδιαφέρονταν πραγματικά γιά τά
κυκλώματα πού στηρίξανε τή χούντα
καί τή δράση τῶν χουντικῶν πρακτό. ρων στό ἐξωτερικό, αὐτός ὁ φάκελος
θά ὅαηθοῦσε σημαντικά. vAv....

Σκουλᾶ. «Γλίτωσα ἀπα’τήν ἐπέμὅαση ἑνός φίλου μου πού ἔτυχε
νά ὅρίσκεται ἐκεῖ», θά γράψει
ΠΕΝ ΤΕ μέρες πρίν ἀπα τό
θάνατα του σέ γράμμα πού
ἔστειλε σέ ἀντιστασιακή (ἑλληνική) ἐπιθεώρηση. «Καί τώρα ἔγραφε - σᾶς ρωτῶ μέ τιμιότητα.·
Μέχρι πότε οἱ κύριοι αὐτοί θά
μποροῦν νά μᾶς ἐνοχλοῦν,1 νά μᾶς
δέρνουν, νά μᾶς ἐκφοὸίζουν, νά
μᾶς ἀπειλοῦν καί νά κάνουν ἀτιμώρητα
ἐπιθέσεις
ἐναντίον
gag» τΗταν ἀνήαυχος καί γιατί
τελείωνε ἡ άναὸολή του καί
ἔπρεπε νά γυρίσει στῆν Ἑλλάδα
καί γιά τά γεγονότα πού διαδρα-

ἐπανέλθουμε).
Ἡ συνέντευξη αὐτή... ὅρέθηκε
στα Προξενεῖο (l). ἀναγνωρίστηκε (ἀπα τήν κερκυραϊκή προφορά) ἡ φωνή του καί ἀκολούθησε ἐπίθεση ἐναντίον του ἀπα τό ’ ματίζονταν ἐκεῖ- εἶχε καταλάὸει

ΡΙΞΠΟΡΪΙΞΡ

ὅτι ἦταν ἕνας ἀπα τούς σταχους
τῶν χουντικῶν πρακτόρων. Δέχονταν πιέσεις, 16v παρακολουθοῦσαν. «Ὁ γιας σου - γράφει
στα στερνα του γράμμα πρός τόν
πατέρα του - δέν εἶναι ἕνας ἥρωας, εἶναι ἕνας ἄνθρωπος σάν
ὅλους τούς ἄλλους, ἴσως μέ λίγο

φαὸο περισσότερο». Κι ἀμέσως
μετά· «Δέν θέλω ἐξ αἰτίας μου νά
διατρέξετε κινδύνους. ἀλλά δέν
μπορῶ νά μή σκέπτομαι καί νά
μήν ένεργῶ σάν ἐλεύθερος ἀνθρωπος».
Τα «γενικα κλίμα» ἔπαιξε
ἀποφασιστικα ραλο στήν ἀπόφαση τοῦ ἁγωνιστῆ φοιτητῆ νά
αὑτοπυρποληθεῖ.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
20 MIKTH ΕΠΙΤΕΛ ΟΜΑΣΙΑΣΧΙ

Ἀθῆναι 20 “Οκτ. 7970

τρωσις είς τήν πλατείσν Mateotfi, δημοσιεύαυσσῖ ὡσαύτως διάφορα
μηνύματα παροτρύνσεως ἐκ μέρους τῶν κομμάτων, ὀργσνώαεων
κ.λπ. πρός τούς ὀπαδούς των ίνα συμμετασχουν είς τάς δύο ἐκδη-

λώσεις. Καί πάλιν ἐζήτησα ἀπό τήν ἀστυνομίαν τήν μετακομιδήν
τῆς σωροῦ ἐνωρίς τήν πρωίαν πλήν ὅμως μοί ἐπανελήφθησαν τά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΝ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Φ. 3576/01/433/20.10.70

αιἰτά ἐπιχειρήματα άτινσ ἀνέφερον προηγουμένως. Moi παρεςχέθή ὅμως ἔγγύηαις ότι δέν Θά έλάμθανεν χώραν περιφορά ἀλλ’

οτι ἀπλῶς ή σωρός θά μετεφέρετο δι’ αὐτοκινήτου ἐκ τοῦ νοσοκο-

CONSULAT R. DE GRECE

μείου είς τό νεκροταφείον ὅπου ἀφοῦ ἐψάλετο σύντομος εύχη, θά

A GENES

VIE XX SETTEMBHE 5-9
ἐτοποθετείτο είς τό ψυγεῖον μέχρις ὅτου μεταφερθή είς ἀόριστον
χρόνον είς τήν γενέτειραν τοῦ αὐτόχειρος, Ἐν τούτοις τά πράAI'IOPPHTON

'Ev Γενούη τῆ 24 Σεπτεμθρίου 7970

Π.Α. 68

Περί τοῦ Γεωργάκη Κωνσταντίνου
τοῦ Γεωργίου-Σπυρίδωνος ἐκ Κερκύρας,
σπουδαστοῦ ἐνταῦθα Πανεπιστημίου

γματα ἔλαθον ἀλλην τροπήν. Πσρά τάς κατά τήν ύπόδειξίν μου ἐν·
τονους διαμαρτυρίας τοῦ πατρός καί τοῦ ἱερέως φοιτηταί- οἵτινες

εἶχον συγκέντρωθεῖ πρό τής ἐξόδου τοῦ νοσοκομείου ἀπό τάς 8
π.μ, ήγειρσν τό φέρετραν είς τούς ῶμους των καί ἀκολουθούμενοι
ύπό 500 περίπου ἀτόμων μετέφερον τοῦτο κεκαλλυμένον δι’ ὲλληνικής σημαίας περί τά χίλια καί πλέον μέτρα ἐκ τοῦ νοσοκομείου
είς τό νεκροταφείου ἠ δέ νεκροφόρος καί τό πλῆθος ἠκολούθουν.

Ὀ πατήρ καί ό ἱερεύς K0i πάλιν διεμαρτυρήθησσν ἐντόνως είς 109
0px09 ἀσφαλείας πλήν ὅμως τοῖς ἐλέχθη ὅτι δέν ήτο δυνατόν νά
έμποδισθή ἠ μικρά αῦτη περιφορά καί τοῦτο πρός ἀποφυγήν δημιουργίας ταραχῶν. Καθ’ ήν ὥραν ἠ πομπή διήρχετο ἔμπροσθεν τῆς
φοιτητικής έστίσς Γεναῦης ἑκατοντάδες φοιτητῶν εὑρισκομένων
είς τά πσράθυρα Kai τήν εἴσοδον ήρχισαν κραυγάζοντες ἀντεθνικά
συνθήματα καί ψάλλοντες τόν ύμνον τής I" Δι-

Τήιῗςέν Ρώμη B. Πρεσθείαν

εθναῦς είς τήν

Ἰταλικήν, Ἐρυθραί δέ σημαῖαι εἶχον

ἀναρτηθή είς τά κυριώτερα σημεῖα τής προσόψεως τοῦ κτιρίου.

'Ev συνεχείσ πρός τό ὑπ’ ἀρ. 67 ἀπό 20.9.1970 ἠμέτερον ἐγγραφον, ἐχω τήν τιμήν νά γνωρίσω ὑμῖν τά ἐξής.· Τόαον 6 ἐνταῦθα τύπος, ὅσον καί σί ἐφημερίδες ἐτέρων ίταλικῶν πόλεων, ἐξαιρέσει
τῆς ἀκριθοῦς ἀναδημοσιεύσεως τῶν δηλώσεων τοῦ πατρός διοχετευθέντων καταλλήλως ιἰπό τοῦ Προξενείου είς τό είδησεογρσφικόν Πρακτορείον Α.Ν.8.Α. διεστρέθλωσσν τήν ἀλήθειαν τῶν

γεγονότων. Ἀφ’ ένός ἠ ἀστυνομία Kai ἀφ’ ἐτέρου 01 ἠμέτεροι πληροφοριοδόται μοί ἀνέφερον μετά θεθαιότητος δτι ἠ ἐπιστολή ἠν
εἶχεν ἀφίσει ὀ αὐτόχειρ πρός τόν Πατέρα του ἠτο πλαστή καθώς
καί τό δελτίον τῆς δῆθεν συμμεταχής του ἀπα τοῦ 1968 519 τήν
δργάνωσιν ΠΑΚ τοῦ Α. Παπσνδρέου.
Τήν 2οην τρέχοντος τό ἀπόγευμσ ἐν συννενοήσει μετά τῶν ἀρμοδίων ὀργάνων ἀπεφασίσθη ὅπως ἠ κηδεία λάθη χώραν λίαν
ἐνωρίς τήν ἑπομένην πρωίαν πρός ἀποφυγήν δημιουργίας Θορύθου. Πλήν ὅμως αῦτη ἀνεθλήθη λόγω δυσκολιῶν ώς πρός τό ῶράριον τοῦ Δημοτικοῦ Γραφείου Κηδειῶν, τῶν ήδη ἀνειλημμένων
ύποχρεώσεων αὑτοῦ ῶς καί τοῦ χρόνου λειτουργίας τοῦ νεκροταφείου 81391ίειιο.“Αντελήφθην ὅτι πλήν τῶν ἀνωτέρω
δικαιολογιῶν εἶχεν ἀσκηθεῑ σαφῶς πίεσις ἐπί
τῶν ἀστυνομικῶν ὀργάνων πρός καθυστέρησιν τής κηδείας ἰ’νσ oi φοιτηταί Kai τά σωμστεῖσ εῦρουν χρόνον ἵνα ὀργάνωθῶσι πρός ἐπίτευξιν μεγαλυτέρσς προσελεύσεως. Τοῦτο δέ συμπεραίνω, διότι τήν ἑπομένην 22αν τρέχοντας ἐνῶ ἠ ἀοτυνομία μοί
ἐγγυήθη ὅτι οῦδέν θά συνέβαινεν, ἀριστεροί καί ψευδοδημοκρστικοί φοιτηταί είσέδυσσν χωρίς νά ἐμποδισθῶσιν είς τόν χῶρον τοῦ
νοσοκομείου ὅπου ἐφυλάσσετο τό σῶμα ἐντός ξυλίνου φερέτρου

καί προσεπάθησαν νά τό μεταφέρουν είς τούς ὤμους των πρός
πραγματοποίησιν περιφοράς. Πλήν ὅμως κατόπιν ῦποδείξεώς μου

πρός τόν πατέρα του, 6 ὁποίας μέ εἶχε καλεσει τηλεφωνικῶς, ού109 ἐπενέβη καί oi φοιτηταί ἠναγκάσθησαν v0 ἐπαναφέρουν τό
φέρετρον είς τήν θέσιν του. Ἐζήτησαν ἐν συνεχείσ v0 μεταφερθή
τοῦτο είς τήν Ἑλληνικήν Ἐκκλησίαν Kai νά Ψσλή κανονική νεκρῶσιμος ἀκολουθία, 6 ἱερεύς ὅμως Νικήτσς Μᾳντάς τοῖς ἐξήγησεν 611

ἐφ’ ὅσον πρόκειται περί αύτοκτονίσς, ἠ δρθόδοξος ἐκκλησία δέν
ἐπιτρέπει τοιούτου είδους ἐνεργείας. Κατόπιν αὑτοῦ πεισθέντες
ἀνεχώρησαν. Πάντως καθ’ ὅλον τό ἠμερονύκτιον ἐνηλλάσοντο
κατά Βάρδιας πρό τῆς ἐξόδου τοῦ χώρου είς 6v ἐφυλάσσετο τό
σῶμα μέ τήν δικαιολογίαν δτι τό Ἑλληνικόν Προξενείον προετί-

θετο νά τό ἀπσγάγη. Τήν ὑπόλοιπον ἠμέραν συνηντήθην ἐπανειλλημένως μετά τοῦ πατρός, τοῦ ἱερέως καί ἀστυνομικῶν ὀργάνων.
Ἐξ άλλου τήν νύκτα τής 22σς πρός 23ην τρέχοντος ἐδέχθην ἐπανειλλημένως ἀπειλητικά-ύθριστικά τηλεφωνήμστα ἐξ ἀγνώστων o'i11v59 ὡμίλουν ἐλληνιστί. Ἐκ τούτου ώρμώμενος ἐζήτησα καί oiκαδε τήν προστασίαν ἀστυνομικῶν ὀργάνων μέ πολιτικήν περιθαλήν, πρός ἀποφυγήν δημιουργίας δυσσρέστων ἐντυπώσεων είς
τούς γείτονας, ήτις καί μοί παρεσχέθη. Ἐπίσης ἀνδρες τής ἀστυ-

Τήν πομπήν ἠκολούθουν πληθώρα δημοσιογράφων καί μικρόν
συνεργεῖον τηλεοράσεως, ῶς μοί ἐλέχθη. ”Οτσν ἠ πομπή εἰσῆλθεν
είς τό νεκροταφεῑον τό φέρετρον ἐτέθη είς κοινόν προσκύνημσ τό
όποίον διήρκεσε ἐπ’ ἐλάχιστον. Ἐν συνεχείσ ἐξεφωνήθησάν λόγοι
καί κατετέθησαν στέφανοι ἐξ ὅλων τῶν ἐνταῦθα κεντρασριστερῶν
φοιτητικῶν καί ναυτεργατικῶν ἀργσνώσεων ῶς καί τοῦ κομμουνι-

ατικοῦ καί σοσισλιστικαῡ κόμματος, πολλά δέ ἄτομα ἠθέλησαν νά
συλλυπηθοῦν τόν πατέρα διά χειραψίσς πρᾶγμα τό ὁποῖον δέν.
ἠδυνήθη ν’ ἀρνηθή. Τήν στιγμήν ἐκείνην δύο ἀτομσ ἐπεχείρησαν
νά κσλύψουν τό φέρετρον μέ ἐρυθράν σημαίαν πλήν ὅμως 6 πατήρ

ἀντιληφθείς τοῦτο τά ἀπώθησεν. Μόλις ὅμως αι’ φοιτηταί ἀντελήφθησαν ὅτι δέν ἐπρόκειτα v0 yivn ταφή είς τό ἔδαφος ἐξηγέρθησαν κσί φωνασκοῦντες ἀπήτησαν νά ταφή ἠ σωρός κανονικῶς. Δεδομένου ὅτι ἀνέμενα τήν ἀντίδρασιν ταύτην εἶχον ήδη παράσχη
ὁδηγίας είς τόν ίερέσ καί τόν πατέρα οἵτινες Kai τοῖς ἐξήγησαν ότι
Θά ήτο ἀπείρως δυσκολωτέρα ἠ μεταφορά τῆς σωροῦ είς τήν Ἐλ-

λάδα λόγω πλέον διατυπώσεων. Τοιουτοτρόπως ἀνεσκευάσθησσν
καί τά δημοσιεύμστσ τῶν τοπικῶν ἐφημερίδων Lavoro - // Giorno
Kai Corriere Mercanti/le 611 δέν Θά ἐπιτρσπή πλέον ποτέ ἠ εἴσοδος

τής σωροῦ είς τήν Ἑλλάδα. Τέλος πρωταῦ αὕτη μεταφερθή είς τό
ψυγείον τοῦ νεκροταφείου ἐξεφώνησεν λόγον 6 Vice Sindaco τῆς

Γενούης Carefo/ini 6 ὁποῖος περιστοιχιζόμενος ὑπό τοῦ Δημοτικοῦ Συμθούλου Canepa τοῦ ἐπαρχισκοῦ συμθούλου Muo/i καί τοῦ

γνωστοῦ δικηγόρου Η.Ηι“σοι“ ἀπηύθυνεν ϋοτστον χαιρετισμόν είς
τόν νεκρόν ἐπιτεθείς δριμύτστσ K010 τοῦ φασισμοῦ καί καλέσας
ὅλας τάς δημοκρατικάς δυνάμεις v0 ἀμυνθοῦν διά τήν προάσπισιν
τής ἐλευθερίας. Ούτας ἠκολούθησε τήν πομπήν ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι
τέλους, oi δέ ἀστυνομικαί πρός οῦς διεμαρτυρήθην ἐντονώτστσ
διά τήν τροπήν ήν είχον λάθει τά γεγονότα παρά τάς περί τοῦ ἀντιΘέτου ἐπσνειλλημένσς διαθεθσιώσεις των μοι’ ὡμολόγησαν ότι έκτός τῶν άκρως πιεστικῶν τηλεφωνημάτων άτινσ είχον λάθει ἐκ Ρώ-

μης χωρίς θεθαίως νά μοῦ ἀποκαλύψουν ἐκ τίνων προήρχοντο
ἠναγκάσθησαν νά ύποκύψαυν διότι ό Carefo/ini τούς ἐπίεσε ἀρχικῶς ἐμμέσως καί κατόπιν δι’ σύτής ταύτης τής παρουσίας του, ἰ’νσ
ἠ μεταφορά τοῦ νεκροῦ λάθη πσνυγηρικόν χαρακτῆρα. Μετά τήν
ἀπομάκρυνσιν τῆς σωροῦ ἅπαντες διελύθησαν ἠσύχως. ’Ἐν μόνον

κάπως σοθσρόν ἐπεισόδιον ἐλαθε χώραν κατά τήν διάρκειαν τής
κηδείσς; Ἐπρόκειτο περί “Ιτσλοῦ ἀστυνομικαῦ ὅστις ἐλάμθσνε φωτογρσφίσς οί δέ δημοσιογράφοι ἀντιληφθέντες τοῦτο τῶ ἐπετέθη-

σαν πλήν ὅμως τή ἐπεμθάσει τῆς ἀστυνομίας οῦτος ἀπεμσκρύνθη.
'O ἐνταῦθα τῦπος ἀσχολεῖται είσέτι μέ τό ἀνωτέρω ἐπεισόδιον ῶς
καί μέ ὑποτιθεμένην συνέντευξιν ήν εἶχε δώσει ό αύτόχειρ είς μικράς κυκλοφορίσς περιοδικόν «Sig/a A» ού 6 συντάκτης τυγχάνει
κομμουνιστής. Περί τούτου ούδέν στοιχεῖον κατέχει τό Προξενεῑov.

νομίας μέ πολιτικήν περιθολήν παρηκολούθουν τήν οίκίαν τοῦ φοι-

τητοῦ είς ἠν ἐστεγάζετό 6 πστήρ. Ἐν τῶ μεταξύ τό ἴδιον ἀπόγευμσ
ἐφημερίδες ἀνεκοίνωναν ὅτι τήν ἑπομένην πρωίαν είς τάς ἕνδεκα
καί τριάντα θά ἐλάμθανε χώραν ἠ κηδεία καί είς τάς 18 αυγκέν-

ἠ

Τήν ῚΒην ἀπογευματινήν ἔλαθε χώραν είς τήν Πλστείαν Matteoti
προγραμματιοθεῖσα συγκέντρωσις ώργσνωθεῖσα ιἰπέρ τῆς

«ἐλευθέρας Ἑλλάδος» ύπό τῶν δημοκρατικῶν Ἐλλήνων καί συνοδοιπόρων με’ συμμεταχήν ἀντιπροσωπειῶν ἐκ νέων καί νεανίδων
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Ἀριστερα; προσωπικα ἀντικείμενα (10 πορτσφάλι. τό ρυλόι κ.(“ι’.) πλάι στιὶ 1117101710111 11111 Κωστιι που κιιιγρνται] ψιυτογραφία στῆν πλατεῖα Man-6111. λίγ’] (17911115117
τήν αὐτοπῃρπόληση. Δεξιά· μιά φωτογραφιά άιπό τήν κηὸεία.

ἀνηκόντων κυρίως είς τά κόμματα PSI, PCI, DC, έξαιρέσει τοῦ M81
καίτοι] K6000109 τῶν Φιλελευθέρων (PLI). I706 1179 ένάρξεως τῶν
ὁμιλιῶν μετέθην προσωπικῶς μέ πρόχειρον περιθολήν είς τήν πλατείαν, συνέλεξα διαφόρους προκηρύξεις 09 Kai ἐπισυνάπτω καί

ἀνεχώρησα πάραυτα, 0510609 519 16 Προξενεῑον. Ἐν τῶ ,μεταξύ
διέκρινα πολλάς πινακίδας ἀναγράφουσας ίταλιστί «ἀντιπροσωπεία
Πίζης - Πάρμας καί Μοδένης». Περί τήν 79ην μ.μ. μέ ἐπεσκέφθη
γνωστός μου ίταλός ἀοτυνομικός καί μοί ἀνέφερε 611 ἠ συγκέν-

νίας X. Στριμμένου, ἀρχηγοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ ΣυμΒουλίου Πατριωτικοῦ Μετὼπσυ, τοῦ Ἰωάννου
Λελούδα ἀντιπροσώπου 1017 I7AK Γαλλίας 60119
ἐλθών ἐπί τούτω ἐκ Παρισίων ἀνέγνωσε μήνυμα τοῦ A. Παπανδρέου καί τοῦ N. Νικολαΐδη γραμματέως τῆς Ἐνώ-

σ 5 ω ς Κ έ ν τρ 0 υ διά τήν παρουσίαν 1017 6110100 6101110111 πλείστας ἀμφιθολίας, ἐν συνεχεία έλαθον τόν λόγον Ἰταλοί ὅλων τῶν
ἀριστερῶν κομματικῶν ἀποχρώσεων, οἵτινες κατέληξαν είς τό τέ-

τρωσις λαθοῦσα μορφήν διαδηλώσεως κατηυθύνετο πρός τό Προ-

λος νά 51'1100V 611 ύπεύθυνος διά τόν θάνατον τοῦ Γεωργάκη 1710 6

ξενεῑον.

Ὑποδιευθυντήν τῆς

170656009 Νίξον καί 611 1106K51101 νά διαμαρτυρηθοῦν 519 όλόκλη-

Ἀστυνομίας Γενούης De Longis καί τῶ ἐζήτησα τήν άμεσον ἐνίσχυσιν τῶν δυνάμεων ἀσφαλείας αἵτινες ἐπροφύλασσαν 16 Προξενεῑον. Πράγματι ἐντός ἐλαχίστου χρόνου κατέφθασαν πέντε

ρον τήν Ἰταλίαν διά τήν προσεχῆ ἄφιξίν του, Β) διότι ἠ προσέλευ-

Ἐκάλεσα είς τό τηλέφωνον τόν

φορτηγά αύτοκίνητα πλήρη ἀστυνόμων καί καραμπινιέρων 600659

δέ ἐξ αύτῶν ἐτοποθετήθησαν είς 109 κλίμακας τοῦ Προξενείου.
Ἐντός ὀλίγου κατέφθασε καί 6 ὄχλος κάτωθι τοῦ Προξενείου 6
6110109 0510 τῶν ἀργσσχόλων καί τῶν περιέργων δέν θά έπρεπε νά
ύπερέθαινε τά 800 010110 κραυγάζων ίταλιστί ἀντικυθερνητικά
συνθήματα ὡς «κάτω 01 φασίσται δολοφόνοι - ζήτω ἠ ἐλευθερία
ἐσεῑς τρομοκρατήσατε τόν πατέρα καί δέν ἐμίλησε, κόκκινη Ἑλλάς
καί τά τοιαῦτα». Πολλοί ἐξ αύτῶν ἐχρησιμοποίουν φορητά μεγάφωνα. Ἐντός όλίγου ἀπεμακρύνθησαν ἐπανῆλθον δέ είσέτι μίαν
φοράν ἐπαναλαμθάνοντες τά αύτά κατόπιν δέ ἠρχισαν νά διαλύ-

ωνται, Τόσον είς τήν Πλατείαν ὅσον καί έμπροσθεν 1017 Προξενείου
ούδέν ἐπεισόδιον ἐσημειώθη. Περί τάς 20.30’ εἶχε πλέον ἀποκατα010617 πλήρως ἠ τάξις καί σί ἀστυνομικοί ἠρχισαν ν’ ἀναχωροῦν
ἀφήσαντες πάντως ίκανόν ἀριθμόν ἀνδρῶν πρός φύλαξιν 1017 I700ξενείου, Περί τάς 22,30’ συνηντήθην μετά τοῦ ἐντρόμου καί είς
ἀθλίαν πλέον κατάστασιν πατρός καί τῶ ἀνεκοίνωσα 611 16 μεσονύκτιον 60 ἔδει ν’ ἀναχωρήση ἐκ προαστείου τινός σιδηροδρομικῶς διά Ρώμην καί ἐντεῦθεν διά Κέρκυραν. Πλήν ὅμως λόγω ῦπερθολικῆς κοπώσεως οὑτος ἀνεχώρησε τήν ἑπομένην πρωΐαν ἐντελῶς ἀπαρατήρητος.

019 1710 γενικῶς μικρά λόγω τῆς μή έίσέτι ένάρξεως τῶν μαθημάτων
519 16 Πανεπιστήμιον, Γ) λόγω τῶν δηλώσεων τοῦ πατρός 1017 Γεωργάκη περί μή ἀναμίξεως τοῦ 01017 100 519 ούδεμίαν όργάνωσιν
στρεφομένην κατά τῆς Ἐθνικῆς Κυθερνήσεως, Δ) διότι σήμερον

ούδεμία ἀπολύτως έκδήλωσις έλαθε χώραν οὔτε τό Προξενεῑον
ώχλῆθη ύπό οίουδήποτε.
"Ac 001 ;ἐπιτραπῆ νά ύπογραμμίσω τήν σθεναράν στάσιν τοῦ

Γραμματέως τοῦ Προξενείου κ. ΚΣ. Βαγενᾱ, ὅστις ἀπεδείχθη πολυτιμώτατος συνεργάτης είς 109 σχετικῶς δυσκόλους αύτάς στιγμάς ἐπιδείξας ἐντονον δραστηριότητα. Ἐπίσης ἀναφέρω τήν πολύτιμον συνεργασίαν ίταλοῦ πληροφοριοδότου, ὅστις εἶχεν παράσχει τάς ύπηρεσίας 100 Kai 519 16 παρελθόν (θλέπε ἠμέτέρον Π.Α.
57 ἀπό 28/7/1970). “Ἰσως 60 έδει νά εύρεθῆ τρόπος τις 0v100o16179
100.
..
'EK τῶν ἀριστερῶν φοιτητῶν είς τάς ἐν λόγω έκδηλώσεις έλαθον
ένεργόν μέρος 01:01101'110109 ΣΚΟΥΡΑΣ, Γρηγόριος
ΜΙΧΑΣ, Μίνωας ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, “Ιώάννης ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Ἐμμανουήλ ΜΠΙΡΑΚΗΣ, “Εμμανσυήλ
ΚΥΔΩΝΙΑΣ,

Σταμάτιος

ΝΑΣΟΥΛΗΣ,

Γεὼργιος

ΚΟΥΒΙΔΗΣ, Π. ΝΟΤΤΑΣ, ΦΟΙΒΟΣ B. I'KIKOI70YE19 εύθέτώτερον χρόνον, μόλις ἀρυσθῶ συγκεκριμένα στοιχεῖα

ἀφ’ ένός θέλω ἐνημερώσει 17009 έπί τῆς συμμετοχῆς έτέρων κενἈνακεφαλαιῶν 60 ἐπεθύμουν ν’ ἀναφέρω 611 K010 τήν κρίσιν
μου 01 ἀνωτέρω έκδηλώσεις ούσιαστικῶς ἀπέτυχον διά τούς έξῆς
λόγους; Α) διότιοί κομμουνισταί ύπερισχύσαντες ἐξ ἀρχῆς ἀριθμητικῶς καί ὀργανωτικῶς καί προσπαθήσαντες νά ἐκμεταλλευ-

θοῦν ύπέρ αύτῶν τήν αύτοκτονίαν ἐδημιούργησαν διά τῶν συνθημάτων των «Grecia Rossa» 1119 Kai 610 τῶν πολυαρίθμων ἐρυθρῶν
σημαιῶν κλῑμα ταραχῆς καί ἀθεθαιότητος είς τά μέλη 1111v έτέρων
όργανώσεων. E19 101710 ὀφείλεται άλλωστε καί ἠ δημοσιευθεῑσα
δήλωσις ἀποχῆς τοῦ κόμματος τῶν Φιλελευθέρων, Ἐξ ἀλλου τήν
ἑπομένην πρωίαν τόσον 519 τήν φοιτητικήν έστίαν Γενούης (Casa
de/Io Studente) ὅσον καί είς ἄλλα μέρη τῆς πόλεως έσχολιάζετο
δυσμενέστατα ἠ πολιτική 017111 ἐκμετάλλευσις. Τοῦτο ἀλλωστε κα-

τεφάνη καλύτερον κατά τήν διάρκειαν τῆς συγκεντρώσεως είς τήν
ἐν λόγω πλατείαν ὅπου ἀφοῦ ἀνεγνώσθησαν είς τήν Ἑλληνικήν
ὀλίγα μηνύματα καί διακηρύξεις μεταξύ τῶν ὁποίων τ 0 17 γρ α μ ματέως τῆς I7AK έν Ἰταλία φοιτητοῦ Σταυρακάκη, τοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Βολω- ’
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τροαριστερῶν φοιτητῶν τόσον ἐκ Γενούης, ὅσον Kai ἐκ τῶν ἄλλων

“Ιταλικῶν πόλεων τῆς δικαιοδοσίας τοῦ B. Προξενείου, ἀφ’ ἐτέρου
ἐπί τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς νεκροψίας τοῦ αύτόχειρος καί τῶν
ἐρευνῶν τῆς Ἀστυνομίας.
Εύπειθέστατος
'O Πρόξενος

Ὑπογραφὴ
K.I7. Φατι-ιΛΑΣ»

Μέ τό ἀποκαλυπτικό αὺτὸ ”έγγραφό του
6 Κωνστσντῑνος Φωτγήλαςῑ

M0v10 νά διαμαρτύρονται (!) γιά τόν 5111-

O Ὁμολογεῖ, χωρίς περιστροφές, '611
00169 «διοχέτευσε καταλλήλως» πρός 16
Πρακτορεῖο ΑΝΣΑ τήν περίφημη ἐκείνη

σκοντας, νά μειώσει τήν πολιτική σημασία
τῆς κηδείας, μιλώντας ἀλλοῦ γιά 500 μόνο
“άτομα πού συμμετεῖχαν 0' αὑτήν καί ἀλλοῦ

δήλωση τοῦ πατέρα τοῦ Γεωργάκη μέ τήν
ὁποία 6 K. Σπύρος Γεωργάκης ἀναγκαζόταν
νά ἀπαρνηθεῖ τήν πολιτική δραστηριότητα

γιά «πληθώρα» δημοσιογράφων καί γιά
συνεργεῑο τηλεοράσεως πού ἀκολουθοῦ-

τοῦ γιοῦ του. Ἔρχεται έτσι νά 50165601111θεῖ πανηγυρικά - καί μάλιστα ἀπ’ τόν “ίδιο

«ἰδίοις όμμασι» 611 1'1 κηδεία τοῦ Γεωργάκη
εἶχε προσλάθει χαρακτῆρα μεγάλης διαδή-

τό Φωτήλα - ή καταγγελία τῶν δημοκρατικῶν οργανώσεων 611 ἐκεῖνος έχάλκευσε,

λώσης ἀλληλεγγύης οτόν ἀγώνα τοῦ έλλη-

01100 106110 πραγματοποίησης τῆς κηδείας.

0 Προσπαθεῖ,

τότε, μία ἐξευτελιστική δήλωση ἐξαναγκάζοντας οτή συνέχεια 16v τραγικό πατέρα

νά τή 61060051 τηλεφωνικῶς ἀπό τό γραφεῖο του πρός 16 Πρακτορεῖο ΑΝΣΑ.

Ο Ἀποκαλύπτει ὅτι ἀγωνίστηκε γιά νά
γίνει ή κηδεία «λίαν ένωρίς τήν έπομένην
πρωίαν 11069 ἀποφυγήν δημιουργίας θορύ6ου», επιθεθαιώνοντας έτσι πλήρως όλα
ὅσα εἶχαν καταγγελθεῖ τότε γιά τίς λυσσώδεις προσπάθειες τοῦ Φώτήλα νά πραγμα-

φάσκοντας

καί ἀντιφά-

σαν τήν πομπή, τή στιγμή πού ἐγνώριζε

νικοῦ λαοῦ, μέ τή συμμετοχή χιλιάδων δημοκρατικῶν πολιτῶν. (Ὀ ’ίδιος ἀναγκάζεται
ώστόσο νά ὁμολογήσει 611 «5K01ov10659
φοιτητῶν» Θρίσκονταν οτά παράθυρα τξς
Φοιτητικῆς Ἑστίας καί κραύγαζαν «ἀντεθνικά» - κατά τόν κύριο 0016 — συνθήματα). Καί παρασιώπά σκόπιμα τή συμμετοχή
0' αύτήν ὅλων τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν, τοῦ

πρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γένοθας,
ἐκπροσώπων τῶν έλληνικών ἀντιατασιακῶν
ὸργανώσεων καί 16 «60009» ἀπό οτεφάνια
διαφόρων προσωπικοτήτων, μέ πρῶτο

τοποιηθεῑ ἡ κηδεία «ἀκόμη καί νύχτα», ἐνῶ
σπεύδει v0 ἀναφέρει 611 «ἀντελήφθη '611

έκεῖνο τοῦ δημάρχου τῆς Γένοθας.

εἶχεν ἀσκηθῆ πίεσις ἐπί τῶν ἀστυνομικῶν

O Φτάνει στό σημεῖο νάάποδώσει αύθαίρετα οτόν πατέρα τοῦ Γεωργάκη τήν
πρόθεση (11017 φυσικά δέν εἶχε ἐκδηλώσει 6
ἀνθρώπος) νά ἀρνηθεῖ (!) τήν υποθολή
ουλλυπητηρίων (γράφει χαρακτηριστικά;
«πολλά δέ άτομα ἠθέλησαν νά συλλυπηθοῦν τόν πατέρα διά χειραψίας, πράγμα τό
ὁποῖον δέν ἠδυνήθη v' 00vn617>>!...) K01
ψευδολογώντας ἀσύστολα γράφει 611 τάχα
«δύο 01000 ἐπεχείρησαν νά καλύψουν τό
φέρετρον μέ έρυθράν σημαίαν, πλήν ὅμως
6 πατήρ ἀντιληφθείς τοῦτο τά ἀπώθησεν».
(”Απεναντίας τό φέρετρο ῆταν καλυμμένο
μέ τήν έλληνική σημαία, τήν ὁποία ουνάδελφοι τοῦ Κώστα έδίπλωσαν καί παρέὃωσαν οτόν πατέρα του, μετά τήν κηδεία).

ὁργάνων πρός καθυστέρησιν τῆς κηδείας»,
γιά νά προσθέσει φυσικά καί 16 λόγος «”ίνα
0'1 φοιτηταί καί τά σώματεῖα εὔρουν χρόνον
’ίνα όργανωθώσι πρός ἐπίτευξιν μεγαλυτέρας προσελεύσεως».

Ο Διαστρεθλώνοντας
πραγματικά

ήθελημένα

περιστατικά,

τά

πληροφορεῖ

-

πάντοτε μέ πολλή «τιμήν» - 611 «ἀριστεροί
καί ψευδοδημοκρατικοί φοιτηταί 510560-

00v(!) χωρίς νά ἐμποδισθῶσιν εἰς τόν χῶρον τοῦ νοσοκομείου ὅπου ἐφυλάσσετο 16
σῶμα έντός ξυλίνου φερέτρου καί προοεπάθησαν νά 16 μεταφέρουν εἰς τούς
ώμους των 11069 πραγματοποίησιν περιφοράς», ένῶ οτήν πραγματικότητα ῆξερε
ἀριοτα 611 συνάδελφοι τοῦ νεκροῦ φοιτητῆ

μετέφεραν τή οορό, σκεπασμένη μέ τήν

τα»), ένῶ ἀντιπαρέρχεται μέ σπουδή 16
6500 τῆς συνέντευξης τοῦ Γεωργάκη (στήν
ὁποία γινόταν λόγος γιά τό δίκτυο χαφιέδων τοῡ Προξενείου τῆς Γένοθας), πρός τό
τοπικό περιοδικό «Σίγκλα A» καί θεωρεῖ 16

6500 λῆξαν μέ τή φράση; «περί τούτου 00δέν στοιχεῖον κατέχει 16 Προξενεῑον».
Ο Ἀναφέρεται μέ χλευασμό οτή μεγάλη
συγκέντρώοη πού όργανώθηκε «ύπό δημοκρατικῶν Ἑλλήνων καί
συνοδοιπόρων»,
στόν 1600 τῆς θυσίας τοῦ Γεωργάκη καί
Θρίσκει... σημαντική καί ένδιαφέρουσα (!)
11'1v ἀποχή ἀπό αύτή τοῦ... Φασιοτικοῦ
Κόμματος καί τοῦ σχεδόν ἀνύπαρκτου Φι-

λελευθέρου. Καί μέ ἀσύγκριτο φασιστικό
θράσος καί συμπεριφορά κοινοῦ χαφιέ,
ὁμολογεῖ, χωρίς τό παραμικρό “ίχνο”ς ντροπῆς ή ἀξιοπρέπειας, 611 11in ἀρχίοουν ol
ομιλίες μετέθη «προσωπικῶς» καί μέ «πρόχειρον περιθολήν» (!!!) στήν πλατεῖα Ματεόττι, «συνέλεξε» διάφορες προκηρύξεις
(«'09 K01 511100v011151») K01 «ἀνεχώρησε
πάραυτα

0510609

είς

Σπεύδει μάλιστα v0

Ο Κομπάζει σέ δονκιχωτικό οτύλ 611...
«0v505v5 τήν ύπαρξη συγκεκριμένης ἀντι-
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Προξενεῖον».

καρφώσει 611 στό

μεταξύ πρόλαθε καί «διέκρινε πολλάς πινακίδας ἀναγράφουσας ἰταλιοτίῑ “Αντιπρο-

σωπεία Πίζης-Πάρμας καί Μοδένης».
Ο Ἀναφέρει 611 6 11015009 τοῦ Γεωργάκη

ῆταν

«ἔντρομος»

καί

«εὑρίσκετο

πλέον εἰς ἀθλίαν κατάστασιν», χωρίς νά
λέει ὅμως πόση εύθύνη φέρει 6 '1'6109 γιά
τήν τρομοκράτησή του καί γιά τήν «ἀθλια
κατασταση του», κατασταση 11017 πάντως
δέν τόν έμπόδισε (τό Φωτήλα) νά δώσει
στόν τραγικό πατέρα πραγματικό τέλεσί-

γραφο; Τό μεσονύκτιο «60 έδει νά ἀναχώρήση» καί μάλιστα «ἐκ προαστείου 11v69».

(“Επειδή ὅμως προφανῶς δέν τοῦ πέρασε,
αημειώνει ότι «λόγω ύπερθολικῆς κοπώσεως» 0016 ήταν ἀδύνατο καί σπεύδει νά
καθηουχάσει τά ἀφεντικά του 611 «00109
ἀνεχώρησε τήν ἑπομένην πρωῑαν ἐντελῶς

ἀπαρατήρητος» !)

έλληνική σημαία, καί ἀκολουθούμενοι ἀπό
πλῆθος κόσμου, ἀπό 16 νεκροτομεῑο σέ
παραπλήσια 0160000. 11017 εἶχε διακοσμηθεῖ

ροῦ - καί εἶχε δώσει «ὁδηγίες» στόν πατέρα τοῦ νεκροῦ καί στόν ἱερέα Νικήτα

κατάλληλα, γιά νά έκτεθεῑ σέ λαϊκό προσκυνημα.

Μαντά γιά τό πῶς 60 51105115 νά ἀντιδρά-

ναράν» στάοη τοῦ Γραμματέα τοῦ Προξε-

σουν.

νείου Κωνσταντίνου Βαγενά, τοῦ ὁποίου
πλέκει τό έγκώμιο γιά τήν «πολύτιμη συν-

δράσεως» - σχετικά μέ τήν ταφή τῆς σο-

«Τοιουτοτρόπως ἀνεσκευάσθησαν»

0 Γράφει ψευδόμενος ἀσύστολα, ότι οε
κάποια στιγμή έκαμε ύποδείξεις ατόν πατέρα τοῦ Γεωργάκη (6 6110109 τάχα «τόν
εἶχε καλέσει τηλεφώνικῶς») καί 611 κατόπιν

δημοσιεύματα τριῶν ἐφημερίδων 0'1 6110159
εἶχαν γράψει 611 1'1 χούντα δέν θά ἐπέτρεπε
τή μεταφορά τῆς σοροῦ τοῦ Γεωργάκη
στήν πατρίδα του. (“Εδῶ ἀς οημειωθεῑ ’ότι ή

αὺτοῦ ἐκεῖνος «έπενέθη» καί έτσι τό... φέ-

μεταφορά τῆς σοροῦ οτήν Κέρκυρα ’έγινε
κατά τρόπο ληστρικό τρεῖς μῆνες ἀργότε-

Ο Ἐξαίρει (ἀποκαλύπτοντας 5101 μόνος
του έναν ἀκόμη συνένοχο του) τήν «σθε-

εργασία» του καί τήν «έντονη δραστήριό-

τητα» πού 00169 ἐπέδειξε «εἰς τάς σχετικῶς - οποία μετριοφροσύνη - δυσκόλους
00109 στιγμάς». “Εξαίρει ἐπίσης ’τήν «πο-

ρετρο έπανῆλθε οτή θέαη του (!). δηλαδή
στό ύπόγειο τοῦ νεκροτομείου (!), 5v111

ρα;

όργανα,

ριοδότου, 6 6110109 μάλιστα «εἶχε παράσχει

παραδέχεται,

τῆς

μεταξύ τῶν ἀποίων καί 6 Φώτήλας - ὅπως

τάς ὑπηρεσίας του καί εἰς 16 παρελθόν

ἀναφορᾶς του πού γράφει «16 ’ίδιον ἀπό-

κατάγγειλαν 1615, 0v01x10, 0'1 0v11010010K59 61100Kpa11K59 όργανώσεις - ἐπέδραμαν στό Δημοτικό Νεκροταφεῖο τῆς Γένο-

(ὃλέπε ἡμέτερον Π.Α. 57 ἀπό 28/7/1970)»
K01 εἰσηγεῖται - φυσικώτατα - τήν πληρωμή
του γι’ 01716. Καί, φυσικά, κλείνοντας τό
«ύπηρεσιακό» ’έγγραφό του, καρφώνει (μέ
ὄνομα κι ἐπώνυμο) 11 δημοκρατικούς φοιτητές, τούς ὁποίους χαρακτηρίζει 0115060νους ἐνεργοῦ συμμετοχῆς στίς έκδηλώσεις γιά τό θάνατο τοῦ Γεωργάκη, καί

“έμμεσα,

στό

σημεῖο

γευμα ἐφημερίδες ἀνεκοίνώναν οτι τήν
ἑπομένην πρωίαν είς τάς 11.30 60 ἐλάμ-

χουντικά

«διπλώματικά»

θανε χώραν ή κηδεία καί εἰς 109 18 συγ-

6ας, άρπαξαν 16 φέρετρο, πού 6ρισκόταν

κέντρώσις εἰς τήν Πλατεῑαν Ματτεόττι»,

σφραγισμένο σέ εἰδικό χῶρο, τό μετέφεραν «ποιός ξέρει μέ τί καί πῶς» - 6111119 ἐπί
λέξει ἀνέφερε ῆ καταγγελία τῶν έλληνικῶν
όργανώσεων - στό λιμάνι τῆς Γένοθας καί
ἐκεῖ τό φόρτωοαν «σάν κιθώτιο» στό φορτηγό «ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ» γιά τήν Κέρκυρα).
Καί τέλος;

611 1'1 K010010011 εἶχε πλέον ξεφύγει τελείως ἀπό τά χέρια του. Καί οτή συνέχεια
ὁμολογεῖ ἀπερίφραοτα 611 κατέθαλε καί
ἀλλες 1100011065159 — σάν πιστός ὑπηρέτης

τῆς χούντας - γιά τή ματαίωση K065 μαζικῆς λα’ίκῆς ἀντιδικτατορικῆς έκδήλωσης.
AK600:

0 Πικραμένος γιατί ή «έγγύηση» πού
τοῦ «παρεσχέθη» (ἀπό ποιόν άραγε;) δέν
τηρήθηκε, ἀναγκάζεται νά ὁμολογήσει ότι
«τά πράγματα έλαθον ἀλλην τροπήν», καίμέ μιά δουλικότητα Πρός τή χούντα χωρίς
6010! — ὁμολογεῖ οτήν ἀναφορά του 611
ύποχρέωσε τόν σπαραγμένο ἀπό τόν πόνο
πατέρα καθώς

ἐπίσης

καί 16v “ιερέα N.

Ο Ἐπιτίθεται μέ μένος ἐναντίον τοῦ αημερινοῦ δημάρχου τῆς Γένοθας καί μέλους
τῆς Κ.Ε. τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος κ.

Φούλθιο Τσεροφολίνι - γνωστοῦ ένθερμου
ύποστηρικτῆ τῆς δημοκρατικῆς “Ξλλάδας γιά τή ουμμετοχή του στήν κηδεία τοῦ
Γεωργάκη (καί ἀποκαλύπτει 611 «61500010—
ρήθη έντονώτατα» πρός τήν... ἀοτυνομία
«διά τήν τροπήν ῆν εἰχον λάθει τά γεγονό-

λύτιμον

συνεργασίαν»

ίταλοῦ

πληροφο-

καταλήγει ὑποσχόμενος ότι 60 καρφώσει

καί ἀλλους, 1600 ἀπό τή Γένοθα 600 καί
ἀπό ἀλλες πόλεις, «519 506511111500v χρόνον» καί «μόλις ἀρυσθῆ» περιοσότερα
στοιχεῖα.

Προφανῶς φρόντιζε γιά τήν προαγωγή
του. Καί δέν εἶχε ἀδικο - 0'1 ἐξελίξεις τόν
δικαίωσαν...
ΣΗΜ.· Στό ἐγγραφο τοῦ καλοῦ προξένου
ὑπάρχει ένα μικρό μπέρδεμα; τῶν ἐκπροοώπων τοῦ ΠΑΜ (Λελούδα) καί τοῦ ΠΑΚ
(Στριμμένου). Λεπτομέρεια...
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ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΚΑΙ H EAAHNOTOYPKIKH ΔΙΑΦΟΡΑ
Τοῦ Χρήστου Ροζάκη

rH προσπάθεια γιά μιά νέα κωὸικοποίηση τοῦ σύγχρονου Δικαίου τῆς Θάλασσας σέ μιά ἑνιαία
ὁιεθνή σύμόαση, πού νά περιλαμόάνει ἕνα σύνολο ἀπό νομικές ρυθμίσεις γιά τίς ὁιακρατικές
σχέσεις στίς θάλασσες τοῦ πλανήτη μας. ἔχει προσκρούσει, τά τελευταῖα χρόνια, στόν γόρὸιο
ὁεσμό ὁιαμετρικά ἀντίθετων συμφερόντων ὀργανωμένων ὁμάὸων κρατῶν. “Η Τρίτη Συνὸιάσκεψη
γιά τό Δικαιο τῆς Θάλασσας πού ἔχει ἀναλάόει τό τεράστιο ὄάρος τῆς συνὸιαλλαγῆς τῶν ἀντιτιθέμενων συμφερόντων και τῆς ἑξεύρεσης ἑνός κοινοῦ παρονομαστῆ πού ν’ ἀντιπροσωπεύει τίς
φυγόκεντρες πολιτικές και οἱκονομικες τάσεις ὅλων τῶν ἐνὸιαφερόμενων χωρῶν εικονογραφεῖ
γλαφυρά τις ἀντιθέσεις τοῦ κόσμου πού ζοῦμε και τό μέγεθος τοῦ ρήγματος πού χωρίζει ὁιιστάμενα συστήματα καί ἰόεολογιές. Ὡστόσο, ἡ ἴὸια ἀὐτή ὁιεθνής σύναξη, πού με’ τίς ἀλλεπάλληλες
συνόὸους μᾶς ὁρίζει τό 715190 τῆς ὁιεθνοῦς ἀὸιαλλαξίας, μᾶς ἔχει ἐπίσης φανερώσει τήν άὸήριτη
ἀνάγκη τῶν κρατῶν πού μετέχσυν 0’ αὐτήν - καί πού ἀποτελοῦν τό σύνολο σχεὸόν τῆς ὁιεθνοῡς
κοινότητας - νά συνεχίσουν τίς προσπάθειες στήν κατεύθυνση τῆς τελικῆς υἱοθέτησης γενικά
ἁποόεκτῶν νομικῶν καθεστώτων πού ν’ άπομακρύνουν μακροχρόνια τό ἀὸιέξοὸο τῆς 610171911τικῆς άσυνεννοησίας στά Θαλάσσια προόλήματα.
1. Τό κύρια ἔργα τῆς τελευταίας συνόδου
ΣΤΗΝ τελευταία σῦνοδο τῆς Τρίτης Συνδιάσκεψης (Νέα
Ὑόρκη, 23 Μαΐου ὥς 15 Ἰουλίου 1977). τά κράτη πλησίασαν
σέ μεγάλο 60606 μιά συμφωνία πάνω στα κύρια ἐκκρεμή θέματα που ἀκόμα τούς χωρίζουν - ὅπως εἶναι τά προὸλήματα
τῆς ἀποκλειστικῆς οἰκονομικῆς ζώνης των παράκτιων κρατῶν,

τῆς μεθόδου ἐκμετάλλευοης τῶν ὅυθιῑΝ πού ἀνήκουν στήν
«κοινή κληρονομιά τῆς ἀνθρωπότητας». καί τό πρόόλημα τῆς
έπίλυσης τῶν διαφορῶν που 6' ἀνακύπτουν ἀπ’ τήν έφαρμογή
καί τήν ἑρμηνεία τῆς προὸλεπόμενης σῦμὸασης - καί 5715195—
ψαν 17'] διαμόρφωση όρισμὲνων προτάσεων πού μποροῦν νά
Θεωρηθοῦν σάν τελικές. Γιά πρώτη φορά. μετά ἀπό τρία χρόνια
ταλαντεῦσεων. τό προεδρεῐο τῆς Συνδιάσκεψης παρουσίασε
ἕνα κείμενα σχέδιο-σύμὸασης ποῦ ἀντανακλά. στό μεγαλύτερο
μέρος του. τή συναίνεση τῶν κρατῶν στίς λύσεις 71017 δίνει στά
ἕωλα ζητήματα. Τό «Ἀνεπίσημο Ἐνιαῖο Διαπραγματευτικό
Κείμενσ» πού εκπονήθηκε μέ τή μορφή σχεδίου σύμὸασης, μετά
ἀπό τό τέλος τῆς συνόδου. ἀποτελεῖ ἕνα ὁλοκληρωμένο κείμενο

ποῦ καλύπτει. μέ νομική ἀκρίὸεια. τοὺς κρίσιμους χώρους τῶν
διαφωνιιῑηι τοῦ παρελθόντος καί. παρά τό γεγονός ὅτι δέν ἀποτελεῖ παρά ἕνα κείμενο-όάση γιά τίς διαπραγματεύσεις ποῦ 6'
ἀκολουθήσουν οτην έπόιιενη 0117.060 6 961.0; του. ὡς πηγῆς
στήν ανίχν ευση της νομικῆς 71571111611071; της διεθνοῦς κοινότητας εῖναι σημαντικός; οἱ συντάκτες του ἀνα,ινωρίζουν στό
εἰσηγητικό τους σημείωμα. 611 01 715910061595; ἀπ’ τίς λύσεις
πού προτείνονται ἀντιπροσωπεύουν 16 ἀπόσταγμα τῆς επίπονης συναλλαγῆς ἀνάμεσα στίς διαφωνιές. ποῦ 6ῆμα μέ δῆμα
ξεπερνιοῦνται στούς κόλπους τῆς Τρίτης Συνδιάσκεψης.

T6 «“Ανεπίσημο Ἑνιαῖο Διαπραγματευτικό Κείμενο» ἀσχολεῖται έξαντλητικά μέ ὅλα τα κύρια θέματα ποῦ ἀπασχολοῦν
τήν Ἐλλάδα στό 571171560 τῆς διαφορᾶς 011; μέ τήν Τουρκία. Ἱ-Ι

ματολογίας γιά τό ὲφαρμοστέο δίκαιο οτή διαφορά, ἐνῶ ταυτόχρονα ὂοηθοῦν στή διαλεὺκανση ὡρισμένων ἀμφισὸητήσεων
σχετικά μέ τή στάση τῆς διεθνοῦς κοινότητας ἀπέναντι στό
συγκεκριμένα τους περιεχόμενα - πού κάτω ἀπ’ τό καθεστώς
τῆς Συνθήκης τοῦ 1958 καί τοῦ έθιμικοῦ δικαίου πού συνοδοιποροῦσε παρουσίαζε κάποια κενά. Μέ ἀλλα λόγια, οί κανόνες
δικαίου που ἔχουν προταθεῖ ἀπ’ τήν Ἑλλάδα σάν τό ἐφαρμοστέο δίκαιο οτή διαφορά μας μέ τόν γείτονα φαίνεται πώς
ἀπολαμόἀνουν. σχεδόν ἀναλλοίωτοι. τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ
συνόλου τῶν κρατῶν. τά ὁποῖα τοῦς ἀποδέχονται. γιὰ ἀλλη μιά
φορά. μέ τή στάση ποῦ τηροῦν στήν Τρίτη Συνδιάσκεψη.
Παράλληλα, ὡρισμένα κενά 71017 ὑπῆρχαν σχετικά με’ τά ἀκριὸῆ
πλαίσια τῆς γενικῆς αὐτῆς ἀποδοχῆς καί τά ὅρια τῆς ἐφαρμογῆς τῶν κανόνων καλύπτονται μέ τρόπο ἱκανοποιητικό.
Ἀπό τήν πλευρά τῆς πολιτικῆς μας κατοχύρωσης, ἡ ἀποδοχή
ἤ ἡ ἀνανέωση τῆς έμπιστοσύνης τοῦ συνόλου τῶν κρατῶν σέ
εὐνοϊκοὺς γιά τήν ὑπόθεσή μας κανόνες δικαίου. δέν μπορεῖ
παρὰ νά ἐ’χει θετική ἀπήχηση στήν έξέλιξη της διαφορᾶς.
Οπως τονίστηκε σέ προηγούμενες γραμμές οί κανόνες πού
ἀναφαίνονται ἀπ’ τήν Τρίτη Συνδιάσκεψη ἀποτελοῦν 16 κατα-

011'.λαγμα σ’κληρῆς διαπραγμάτευσης τό χρυσό κανόνα ἀνάμεσα σέ μιά ἀτέλειωτη ποικιλία πολιτικῶν καί οἰκονομικῶν
συμφερόντων. H τελική ἀποδοχή τους κομίζει μαζί της 16
φορτία τῆς πολιτικῆς τους καταξίωσης καί συμπυκνιί)νει ὅλη τή
διαδικασία τοῦ ἀγώνα γιά τήν τελείωσή του. Τά περισσότερα
κράτη δέν Θά ηθελαν νά δοῦν τη λεπτή. εὐαίσθητη ἰσορροπία
τῆς εργώδους τους προοπάθειας νά κλονίζεται ἀπ’ τίς ἀπειλές
7109061007]; 1011 περιεχόμενου τοῦ κανόνα πού Θέσπισαν. Εἰναι. 5101. ἑξαιρετικά δύσκολα. κάτω ἀπ’ τίς σημερινές πραγματικές συνθῆκες. ένα μεμονωμένο κράτος νά ἐπιχειρήσει τήν
ἀμφισόήτηση γενικά ἀποδεκτοῦ κανόνα χωρίς αὐτή ἡ ἀμφισὸήτηση νά σημασιολογηθεῖ πολιτικά. στό 571171560 1017 κύρους
καί της δύναμης αἰτοῦ τοῦ κράτους στή 6156v7’] οἰκογένεια. “

σημασία τῶν νομικῶν ρυθμίσεων πού προτείνει εἶναι διττή για
τήν ἑξέλιξη τῆς 611111.090; ἀπ’ τήν πλευρά τῆς δικαιικῆς μας
Απ’ 16 ὀγκῶδες κείμενα τοῦ « Ανεπίσημου ΙΞνιαίου Διακατοχῦρωσης, οἱ κανόνες που ὁριστικοποιοῦνται στό γραπτό · πραγματευτικοῦ Κειμένου» πού ἀποτελεῖται ἀπό τριακόσια
κείμενα. επισᾳραγίζουν τῆ ὑασιμότητα τῆς ἓλληνικῆς ἐπιχειρητέσσερ(ι,ίἰρθρα οὐσιαστικοῦ δικαίου καί συνοδεὺεται ἀπό έφτά
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παραρτήματα τεχνικοῦ 1’1 διαδικαστικοῦ περιεχομένου. οἱ ρυθμίσεις πού ἅπτονται τῆς έλληνοταυρκικῆς διαφοράς περιορίζονται. 6ασικά σέ τέσσερα τμήματα καί σ’ ἐνα μικρό ἀριθμό
0196911111: δηλ. στό τμῆμα ποῦ ἀφαρᾶ στήν ἠπειρωτική ὑφάλοκρηπίδα. στό τμῆμα που ἀφαρᾶ στίς νησιωτικές ζῶνες. στό
τμῆμα 7101’) ὁρίζει 111 01111315910090 τῶν γειτσνικῶν κρατῶν στίς
κοινές τους θάλασσες καί, τέλος. στό ἐπίμαχα τμῆμα τῆς ἐπίλυσης τῶν διαφορῶν - που έμμεσα διεισδὺει στόν κορμό τῆς δικής μας διαφωνίας.1 Οἱ νομικές προτάσεις 7101’) περιέχονται
στά τμήματα αὐτά φωτίζαυν μέ έπάρκεια, πιστεὺουμε. καί τά
πιό σκοτεινά σημεῖα τῆς έλληναταυρκικῆς διένεξης· καί μποροῦμε νά 10110910100115. 115 ἀσφάλεια 011 καμιά έπιχείρηση γιά
τήν έξεύρεση μόνιμης λῦσης στό πρόὸλημά μας δέν θά μποροῦσε πιά νά τίς ἀγνοήσει χωρίς νά θέσει σέ κίνδυνο τή 110111110—
11110 αὐτῆς τῆς λύσης καί τήν πολιτική της ἀναγνῶριση.

2. 'H ἠπειρωτική ὑφαλοκρηπίδα
Τό τμῆμα ποῦ εἶναι ἀφιερωμένα στό καθεστώς τῆς ἠπειρωτικῆς ὑφαλακρηπίδας (Τμῆμα V1) ἐπαναλαμόάνει. χωρίς 6ασικές
ἀλλαγές, τίς προτάσεις 3101’) έχαυν διαμορφωθεῖ στό χώρα τῆς
Τρίτης Συνδιάσκεψης ἀπ’ τίς ἀρχικές συνόδους τοῦ 1975 καί
1976. Οἱ προτάσεις αὐτές. παράλληλα, ἀντανακλοῦν μιά γενικότερη τάση τῆς διεθνοῦς κοινότητας νά ὁριστικρποιήσει μέ
τήν ὁμοιόμορφη πρακτική της ένα καθεστώς ἠπειρωτικῆς ὑφαλοκρηπίδας 7101’1 νά μήν πάσχει ἀπ’ τίς ἀδυναμίες τῶν μυωπικῶν διακανανισμῶν τῆς σχετικῆς Σὺμὸασης τῆς Γενεὺης τοῦ
1958. 'H ἀπαδειγμένη ἀνεπάρκεια τῆς Σὺμὸασης γιά τήν
Ἠπειρωτική Ὑφαλάκρηπίδα νά ίκανσποιήσει 111 δυναμική
μετατόπιση τοῦ διεθνοῦς ένδιαφέρσντος ἀπ’ τό έδαφος τῆς ξηρᾶς στούς πλούσιους σέ πρῶτες ὕλες 60601’); τῶν θαλασσῶν,
πέρα ἀπ’ τά ὅρια τῆς στενῆς έθνικής κυριαρχίας, εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τή δημιουργία μιᾶς δικαιοπλαστικῆς πρακτικῆς, ἡ
ὁποία. παίρνοντας ἀπ’ τή σῦμὸαση αὐτή ὅ,τι μποροῦσε νά θεωρηθεῖ διατηρήσιμο καί δεκτό. πραχώρησε σέ ὁριστικές μετατραπές τοῦ γράμματός της. Ἔτσι. δυό ἀπ’ τά κυριότερα προ-

6λήματα. τά ὁποία κληραδστήθηκαν στίς διεθνεῖς σχέσεις ἀπ’
111 νομοπαρασκευαστική ὀλιγωρία τῆς Γενεῦης τοῦ 1958 - τό
πρόόλημα τοῦ έξωτερικοῦ ὁρίου τῆς ἠπειρωτικῆς ὑφαλοκρηπίδας καί τό πρόὸλημα τῆς ὁριοθέτησής της σέ περιπτώσεις γειτονικῶν ἤ ἀντικείμενων κρατῶν - 691'1110v τόν ὁριστικό 090110
101); μέ 111 διορθωτική παρέμὸαση τῆς πρακτικῆς. Κι αὐτή
01191611); 1'1 πρακτική. που έκφράστηκε τόσα μέ τήν καθημερινή
συμπεριφορά τῶν κρατῶν 011/51301911110 0171‘ 111 Σύμόαση τοῦ
1958. 000 καί μέσα ἀπ’ τήν ἰ’δια τήν έφαρμσγή της ἀπ’ τά μέρη
3101’) τήν ἐπικῦρωσαν, ἀποτυπῶθηκε, μέ τήν καινή συναίνεση,
στά διαδαχικά διαπραγματευτικά κείμενα τῆς Τρίτης Συν-

διάσκεψης.2
Σχετικά μέ τό έξωτερικό 0910 111; ἠπειρωτικῆς ὑφαλοκρηπίδας. τά κράτη δείχνουν νά συμφωνοῦν πώς τό ἐξαιρετικά ἐπισφαλές διαζευκτικό κριτήρια τῆς «έκμεταλλευσιμότητας» τῶν
6061111! δέν εἶναι δυνατό νά ἐπιτρέπει τήν δλοένα καί μεγαλύτερη προέκταση τῆς δικαιοδοσίας ένός παράκτιαυ κράτους
στούς γειτονικούς δυθοὺς 101). 'H Σῦμὸαση γιά τήν Ἠπειρωτική Ὑφαλοκρηπίδα έδινε τήν εὐχέρεια στά παράκτια κράτη 3101’) εἶχαν μπροστά τους έλεύθερες. ἀνοιχτές Θάλασσες - νά
προεκτείνσυν τή δικαιοδοσία τους στούς παρακείμενους 61)601’); (115 σκοπό τήν έξερεῦνησή τους καί τήν έκμετάλλευση τῶν
φυσικῶν τους πόρων) εἴτε ὥς τό σημεῖο 3101’) 10 60160; τῆς θάλασσας’έφτανε τά διακόσια μέτρα εἴτε ὥς τό σημεῖο πού ἡ 511—
μετάλλευση τοῦ ὂυθοῦ εἶναι τεχνολογικά 50111111. Αὐτή ἡ διαζευκτική εὐχέρεια θά μποροῦσεθεωρητικά, νά ὁδηγήσει σέ
μιόι ἀτέρμονη μεταόολή τοῦ 5?;(1115911101'1'091’01) — ὅσα 1'1 τεχνολογία πραοδεὺει - ὥς τό σημεῖο πού 60 00v0v11010v, 010 μέσα
τῶν ῶκεανῶν. μέ τίς διεκδικήσεις τῶν ἀλλων παράκτιων κρατῶν μιᾶς διαφορετικῆς. τίς 715910001595; φαρές, ἠπείρου. Αῦτή
ὅμως. ἡ πιθανότητα παραόίαζε κατάφωρα τό πνεῦμα τῆς ιδιας

ὑφαλακρηπίδα του. Ἕτσι κάτω ἀπό τήν πίεση τῆς πραγματικότητας καί ἀπ’ τό αὐξανόμενα 6090; 101') διεθνοῦς κοινωνικοῦ
μελήματος ποῦ ἀναφαίνεται στό Διεθνές Δίκαια τά τελευταῖα
χρόνια (μέ τίς προτεραιότητες 3101') δίνανται γιά τή θεσμοποιημένη οἰκονομική ἀνακουφιση τῶν λιγότερο εὐνοημένων χιι)ρῶν), τά κράτη ἀποφασίζουν νά θάλαυν “ένα τέλος οτή δουλιμία τῶν παράκτιων καί ν’ ἀφήσουν κι ὁρισμένα περιθώρια
ἀπολαυῶν τῶν ὑποθαλάσσιων καρπῶν στήν ὑπόλοιπη διεθνή
καινότητα - 7101’) δέν ἀπαρτίζεται μόνο ἀπό παράκτια κράτη μέ
έκτεταμένες παραλίες. Τό σχῆμα πού υἱοθετεῖται στήν Τρίτη
Συνδιάσκεψη, καί 7101’) παραυσιάζεται στό ἀρθρα 76 101')
«Ἀνεπίσημου Ἑνιαίσυ Διαπραγματευτικοῦ Κειμένου». ὁρίζει
ὅτι ἡ ἠπειρωτική ὑφαλοκρηπίδα ένός παράκτιαυ κράτους έκτείνεται ὥς μιάν ἀπόσταση διακοσίων ναυτικῶν μιλίων ἀπ’ τίς
ἁκτές ἤ ὥς τό έξωτερικό χεῖλος τοῦ ἠπειρωτικοῦ ὑφαλοπλαισί01).3 H090 τήν ὕπαρξη τῆς νέας διάζευξης. 111 φορά αὐτή 10 .
παράκτια κράτος δέν έχει καμιά δυνατότητα νά προεκταθεῐ
πέρα ἀπ’ τό έξωτερικό χεῖλος τοῦ ὑφαλοπλαισίσυ. κι ὅταν·
ἀκόμα αἱ τεχνικές 0111101011115; 60 μποροῦσαν νά τοῦ 5711195—
ψαυν μιά πραώθησή του στά ἀδυσσαλέα 60611. M5’ 10v τρόπο
αὐτό κλείνει, οὐσιαστικά. μιά πολυχρόνια διαμάχη γύρω ἀπ’ τό
πρόόλημα τῆς ὑφαλοκρηπίδας κι ἀνοίγει “ένα καιναὺργιδ κεφάλαια. 03101) 1'1 διεθνής κοινότητα παρεμὸαίνει στήν ἐκμετάλλευση τῶν ὠκεανων - πέρα ἀπ τά 0910 τῆς έθνικης δικαιοδο-

σίας - μειώνοντας ετσι 10 χάσμα ἀνάμεσα 010 παράκτια καί 101
μή παράκτια κράτη 111 ἀνάμεσα 01 ἀνεπτυγμένα καί στ’ ἀνα31113000115v0.
Ἀναφσρικά. τώρα, μέ τό δεύτερα πρόὸλημα τῆς ἠπειρωτικῆς
ῦφαλσκρηπίδας, δηλ. τό Θέμα τῆς ὁριοθέτησής της σε’ περιπτώσεις πού δυό κράτη γειτονεύουν ἤ τό ἕνα 69101151011 ἀπέναντι
στό ἀλλο. τό «Ἀνεπίσημσ Ἑνιαῐα Διαπραγματευτικό Κείμενο»
υἰσθετεῖ μιά λῦση 3101’) φαίνεται ν’ ἀνταποκρίνεται τόσο στήν
πρακτική ποῦ διαμορφώθηκε μέ 111 σωρεία τῶν διμερῶν διακανονιστικῶν συμόάσεων μέσα 0111 δεκαετία τοῦ 1900 καί τοῦ
1970. ὅσα καί στίς προθέσεις τῶν κρατῶν ὅπως 51109001111101!
μέσα στή διεθνή συνδιάσκεψη. T0 ἀρθρο 83 101') κειμένου ὁρίζει. 5101. 011 1'1 091065111011 τῆς ἠπειρωτικῆς ὑφαλοκρηπίδας
ἀνάμεσα σέ γειτανικά ἤ ἀντικείμενα κράτη πρέπει νά γίνεται μέ
συμφωνία, ἡ ὁποία νά παίρνει ὑπόψη της τήν έννοια τῆς δικαιοσύνης καί ὅλες τίς σχετικές συνθῆκες στήν περιοχή. χρησιμοπσιώντας τή μέση γραμμή (ἤ ὅπως (11λω, ονομάζεται 111
γραμμή τῆς «ἴσης ἀπόστασης>>), Ἱό ἰ’διο αυτό ἄρθρα πρασθέτει

στίς 0110'επόμενες παραγράφους του. 011 501! δέν εἰναι δυνατό
νά προκύψει συμφωνία γιά 1111 091065111011 μέσα σέ λογικό
χρονικό διάστημα. τότε τά ένδιαφερόμενα κράτη θά πρέπει νά
καταφὺγαυν στίς διαδικασίες επίλυσης τῶν διαφορῶν ποῦ
προόλέπσνται σέ παρακάτω τμῆμα τῆς Σῦμὸασης γιά τό Δίκαια
τῆς Θάλασσας - έτσι ὅπως σήμερα ἐμφανίζεται στό «“Ανεπίσημο Ἑνιαῐο Διαπραγματευτικό Κείμενο» - ένῶ. παράλληλα.
ἐπιτάσσει τά διιστάμενα κράτη νά προχωρήσουν σέ πρασωρινοὺς διακανονισμούς σχετικοῦς μέ τήν ὁριοθέτηση 7101’) νά

ἰσχύουν γιά 000 διάστημα έκκρεμεῐ ἡ τελική συμφωνία ἤ ἡ έπίλυση τῆς διαφοράς.
“Ἀς σταθοῦμε γιά λίγα στό καίρο αῦτό. γιά τήν 51111111101009κική διαφορά. άρθρσ. Σέ 0095; γραμμές 10 νέα αῦτό ἀρθρο δέν
διαφέρει ριζικά ἀπό τό ἀρθρο 0 τῆς 2111160011;- γιά τήν Ἠπει9111111111 Ὑφαλοκρηπίδα τοῦ 1958. 'H μέθοδος ὁριοθέτησης 7101’)
προτείνει προσομοιάζει μέ αυτήν τῆς 7190015015011; σι’·μὸασης.
τό γράμμα ὅμως. τοῦ κειμένου εἰναι σαφέστερα και πιό έλαστικό. Μέ 601011 αυτή 111 9116111011 1'] συμφωνία ἤ ἡ έπίλυση τῆς

διαφορᾶς θά πρέπει νά παίρνει ὑπόψη τήν ’έννσια τῆς δικαιοσύνης καί ὅλες τίς σχετικές συνθῆκες στῆν περιοχή. Τί σημαίνει αυτο;
Πρῶτα - πρῶτα θά πρέπει νά ποῦμε ὅτι 1'1 έννοια τῆς δικαιοσύνης καί τῶν σχετικῶν συνθηκῶν ἔρχεται νά άπαλῦνει 111
νομική ἀκαμψία τῶν ἀλλων κανόνων τοῦ δικαίου που διέπουν
τήν ὁρισθέτηση καί τήν τεχνική μονολιθικοτητα τῆς μέσης

τῆς Σῦμόασης τοῦ 1958 καί τήν ’ένναια τῆς «γειτνίασης» που

γραμμῆς. Καί γιά νά γίνουμε 0005015901. 10 ἀρθρο 83προσ-

πρέπει νά ὑπάρχει ἀνάμεσα στό παράκτια κράτος καί στήν

6λέπει στό νά δώσει στά κράτη πού ἐπιδιῶκουν ὁοιοθέτηση τῆς
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κοινῆς ὑφαλοκρηπίδας τους τή δυνατότητα νά ἐφαρμόσσυν,
ἐκτός ἀπ’ τούς αὐστηρούς ναμικαύς καί τεχνικοὺς κανόνες, καί
ἀρχές ἐξωνομικές πού ταιριάζουν στίς πραγματικές συνθῆκες

οἱ ὁποῖες ἰσχύουν στή συγκεκριμένη περιοχή τῆς δριοθέτησης.
Ἱ-1 ἔννοια τῆς δικαιοσύνης ἀπαόλέπει στή σχετική μεταόολή τῆς
σκληρότητας ἑνός ἐφαρμοστέου κανόνα δικαίου (π.χ. τοῦ κανόνα ὅτι τά νησιά έχουν ύφαλακρηπίδα κι δτι. ἀρα, οἱ ἀκτές
τους θά ἀποτελοῦν τή γραμμή 6άσης γιά τή μέτρηση τῆς μέσης
γραμμῆς, ὁπουδήποτε κι ἀν δρίσκονται αὐτὰ), έτσι ὥστε ν’
ἀποτρέπεται-ἡ πιθανή ἀδικία σέ ὂάρος ἑνός ἀπ’ τά δυό κράτη.
Ἠ-ςδέ έννοια τῶν σχετικῶν συνθηκῶν στήν περιοχή ἀπαὸλέπει,
κι αὐτή, στῆν κάμψη τῆς αὐστηρῆς ἐφαρμαγῆς τῶν κανόνων, μέ
σκαπό τήν ἰκαναπαίηση εἰδικῶν γεωγραφικῶν. παλιτικῶν,οἰκαναμικσκαινωνικῶν καί ἱστορικῶν παραγόντων.
Στήν ἀτμόσφαιρα τῆς ἑλληνατουρκικῆς διαφορᾶς, ἡ ρύθμιση
τοῦ ἄρθρου 83 ίκανοπαιεῐ, σέ μεγάλα ποσοστό, τόσο ἐκεῖνες
ἀπ’ τίς ἀξιώσεις τῆς Ταυρκίας πού δείχνουν λαγικές. ὅσα καί
τήν ἀκεραιότητα τῶν κύριων ἑλληνικῶν θέσεων, με’ τρόπο ’πού
νά ἐπιτρέπει μιά μόνιμη καί σταθερή λύση στό Αἰγαῖο - αὐτήν
πού ἄλλωστε οἱ δυό λαοί πρέπει νά ἐπιδιώκσυν, ἀν θέλουν μακροχρόνια εἰρήνη στῆν εὐαίσθητη περιοχή τῆς νοτιοαναταλικῆς
Μεσογείου; ὁ κανόνας ταῦ γενικαῦ Διεθνσῦς Δικαίαυ πῶς τά

ῗωρεύεῑαι στό διεενές ἐπίπεδα Εἴκοσι χρόνια περίπου ” μᾶς
Ενισλύει

νησιά έχουν τή δική τους ὑφαλοκρηπίδα παραμένει ὁ κεντρι-

tevt‘ ν θά ὄαρύνουν οτήν κρίθη κὰθε καλόπιστου διαπρῆξαι

κός νομικός κανόνας πού διέπει τή διαφορά.5 Τό ἴδια ἰσχύει

ἡ θή η νϊικειμενικοῦ κρῑῖῆ- Ἐνᾶ), παράλληλα. ὸῑέυκοὶζὶῖ τήν

καί γιά τό τεχνικό θέμα τῆς ἐφαρμαγῆς τῆς μέσης γραμμῆς σάν
τῆς πιό κατάλληλης κι ἐπικρατέστερης μεθόδου γιά τήν ὁρισθέτηση. Ἀλλά. ἐνῶ στῆν περίπτωση τῆς ἀπόλυτης ἐφαρμογῆς τῶν
δυό αὐτῶν κανόνων τό ἀποτέλεσμα θά ῆταν τά έλληνοτουρκικά
ὅρια τῆς ἠπειρωτικῆς ύφαλοκρηπίδας νά 6ρίσκονται στό μέσα
τῆς στενῆς λωρίδας τῆς θάλασσας πού ὅρίσκεται ἀνατολικά ἀπ’
τά ἀκραία ἑλληνικά νησιά (δίναν-τας. έτσι. ἕνα ἐλάχιστα τμῆμα
ὑφαλακρηπίδας στήν Τουρκία. ὅπου ἡ μέση γραμμή δέν ταυτίζεται μέ τό ὃρισ τῆς αἰγιαλίτιδας νζώνης της). μέ τήν παρέμόαση
τῆς έννοιας τῆς δικαιοσύνης. ἡ μέση γραμμή κάμπτεται καί δίνει τήν εὐχέρεια οτή Τουρκία ν’ ἀπολαύσει τμήματα. κυρίως
στά σημεῖα τῶν κενῶν ἀνάμεσα στά νησιά. πού διαφορετικά θά

μποροῦσαν νά θεωρηθαῦν πῶς ἀνήκουν ἀπακλειστικά στήν
Ἑλλάδα.
Ἐνῶ, ὅμως, ἡ έννοια τῆς δικαιοσύνης παρέχει κάποια προνόμια οτήν Τουρκία. ἡ ἔννοια τῶν σχετικῶν συνθηκῶν έρχεται
νά προστατεύσει τά ἑλληνικά δίκαια καί νά ὂοηθήσει στή διατήρηση τοῦ ἀπαραίτητου γιά τήν εἰρήνη διεθνοῦς πολιτικοῦ
καθεστῶτας τῆς περιοχῆς. Μέ ἄλλα λόγια. ἡ έννοια τῶν σχετικῶν ουνθηκῶν. συνεπικουρούμενη καί ἀπό τόν κανόνα πῶς τά
νησιά έχουν ὑφαλοκρηπίδα. παγιδεύει τήν τουρκική ἐπεκτατικότητα σέ σημεῖα τέτοια Τοῦ Αἰγαίου πού ν’ ἀπσκλείαυν τή δυνατότητα πολιτικῆς ἐκμετάλλευσης τῶν δικαιωμάτων τῆς
Ταυρκίας γιά ἀλλότριους σκοπούς. Καί τοῦτο γιατί μιά ὁρισθετική γραμμή πού θά προέκυπτε ἀπ’ τήν έφαρμογή τοῦ γράμματος τοῦ ἄρθρου 83 θά ἦταν έτσι ῦπαλογισμένη ὥστε νά παίρνει
ὑπόψη της τίς οἰκονομικές, πολιτικές, κοινωνικές καί ἱστορικές
διαστάσεις πού αἰωροῦνται στήν περιοχή. eH θέσπιση τῆς ἐν·
νσίας τῶν σχετικῶν συνθηκῶν δίνει οτήν Ἑλλάδα ἕνα ἀκόμα
σσὸαρό ἐπιχείρημα πού μπορεῖ νά προτείνει στίς διαπραγμα-
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Τουρκίας στό κεντρικό Αἰγαῖο μέ τό πρόσχημα τῆς ἐκμετάλ._ λευοης τῆς ἠπειρωτικῆς ὑφαλοκρηπίδας καί τό συνακόλαυθα
ἀποτέλεσμα (αὐτῆς τῆς διείσδυσης) τῆς συνεχοῦς διατάραξης
τῆς εἰρηνικῆς ζωῆς στό Αίγαῖο. μέ τόν κίνδυνο μόνιμης πολεμικῆς ἐμπλοκῆς καί γενίκευσης τῆς σύρραξης.
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Εῑν

δήποτε ἄλλης ἐφαρμοστέας γραμμῆς. Ὁ ἰσχυρισμός της πώς ὁ
κανόνας αὐτός ἦταν περιορισμένας μόνο μέσα στά στενά πλαίσια τῆς Σύμὸασης γιά τήν Ἡπειρωτική Ὑφαλακρηπίδα τοῦ
1958 (τήν ὁποία ἡ ἴδια δέν ἐχει. ἐπικυρώσει) καί δέν ἔχει γενικευτεῐ, σάν ἐθιμο, στό χῶρο τῶν διεθνῶν νομικῶν σχέσεων, δέν
μποροῦσε παρά νά καταπέσει μέ πάταγο, κάτω ἀπό τό ὂάρσς
ἀμέτρων ἀποδείξεων τῆς καθημερινῆς διεθνοῦς πρακτικῆς, ἡ
ὁποία ἐπιφυλάσσει γιά τά νησιά μιά συμπεριφορά ἀνάλσγη μέ
τά ἠπειρωτικὰ ἐδάφη καί δέχεται πώς τά πρῶτα ἐχσυν, ὑφάλοκρηπίδα, ὅπως καί τά δεύτερα. “Ι-Ι Τρίτη Συνδιάσκεψη έρχεται
νά ἐπαναλάὸει τήν πεπαίθηση αὐτή τῆς διεθνοῦς κοινότητας;
παρά τήν έντεχνη ἀντίθεση τῆς Τουρκίας, τά κράτη - μέλη τῆς
Συνδιάσκεψης δέχτηκαν, χωρίς σχεδόν κανένα περιορισμό,(’
πώς τά νησιά έχουν ῦφαλσκρηπίδα. Τό ἀρθρσ 121 τοῦ «Ἀνεπίσημου Ἑνιαίου,Διαπραγματευτικοῦ Κειμένου», διευκρινίζει
ὅτι ἡ αἰγιαλίτιδα ζώνη, ἡ συνορεύαυσα ζώνη, ἡ ἀπακλειστική
οἰκονομική ζώνη καί ἡ ἠπειρωτική ῦφαλακρηπίδα ἑνός νησιοῦ
καθαρίζονται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τῆς Σύμὸασης αὐτῆς.οί
ὁποῖες ἐφαρμόζονται καί στά ἠπειρωτικὰ ἐδάφη. Μέ τόν τρόπο
αὐτό αἴρεται κι ἡ τελευταία πιθανή ἀμφισὸήτηση γιά τό κατά
πόσα τό σύνολο τῆς διεθνοῦς κοινότητας δέχεται τόν κανόνα

αὐτό σάν γενικό, ἐξω ἀπ’ τά πλαίσια τῆς ἐφαρμαγῆς καί τῆς
λειτουργίας τῆς Σύμόασης τῆς Γενεύης τοῦ 195 8.

νῶν κατευθύνσεων

μιᾶς

συγκεκριμένης

πολιτικῆς, νόμων-

πλαίσιων θά λέγαμε, οἱ ὁποῖαι δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι ἐμπλαυτισμένσι μέ κάποια ἐλαστικότητα πού νά όοηθάει, στήν
προσαρμογή τους σέ ἐξειδικευμένες συνθῆκες. Παράλληλα, “ένα

μεγάλα ποσοστό πρωταὸουλίας στίς ἐξειδικεύσεις θά πρέπει νά
ἀφήνεται οτά ἐπί μέρους κράτη πού εἴτε γειτονεύουν φυσικά.
εἴτε μοιράζονται ένα κοινό μέλημα. μέ τό ὅπλα τῶν συμὸάσεων
Θά ἐμπεδώσουν τίς γενικές κατευθύνσεις τῆς γενικῆς Σύμὸασης
γιά τό Δίκαια τῆς Θάλασσας, ὅταν ὁριστικαπαιηθοῦν.
Σύμφωνο μέ τίς γενικές αὐτές ἀρχές. τό ἄρθρα 123 δημιουργεῖ τήν ὑποδομή τῆς ἀπαραίτητης συνεργασίας τῆς Ἐλλάδας
καί τῆς Τουρκίας στό Αἰγαῖο. Ἡ πολιτική του σημασία. σάν
ἐπιταγή τῆς διεθνοῦς καινότητας. ὂχι μόνο γιά εἰρηνική συμὸίωση (ἡ ἀπσθετική πλευρά τοῦ ἄρθρου). ἀλλά καί γιά ἐνεργητιική, δυναμική σύσφιξη τῶν δεσμῶν γιά ·ιή ὃελτίωση τῆς ποιότητας τῆς ζωῆς τόσο τῶν ἀνθρώπων τῆς περιοχῆς, ὃσα καί τῶν
ζωντανῶν ὁργανισμῶν τῆς γειτονικῆς θάλασσας, δέν μπορεῖ
παρά νά παίξει τό ρόλο της στίς μελλαντικές ἐλληνοταυρκικές
σχέσεις. Πιστεύσυμε ὅτι ὁ καιρός δέν θά ἀργήσει νά ’έλθει πού
ὁρισμένα καινά προγράμματα θά ἐκπονηθοῦν ἀνάμεσα στίς
δυό χῶρες γιά τήν πραγματοποίηση τῶν διεθνῶν πραδιαγραφῶν. Πάντως πρέπει νά τονίσουμε (σάν ἀπαραίτητη διευκρίνιση σέ κάθε ἀμφιὸολία γιά τό εὐρας τοῦ ἀρθρου αὐτοῦ) ὅτι ἡ
συνεργασία καί ὁ συντσνισμός τῶν κρατῶν σέ μιά ἡμίκλειστη
θάλασσα περιορίζεται ἀπακλειστικά στά θέματα πού ἀφορσῦν
τούς ζωντανούς θαλάσσιους ὁργανισμσύς καί τήν προστασία

4. εΗ συνεργασία τῶν κρατῶν πού
περιὸάλλονται ἀπό ἡμίκλειστες θάλασσες
Τό πρόσφατα «Ἀνεπίσημα Ἐνιαῖα Διαπραγματευτικό Κείμενα» περιέχει κι ὁρισμένες ἐνδιαφέρουσες διατάξεις πού
ἄμεσα ἤ ἐμμεσα ἅπτονται τῆς έλληνατουρκικῆς διαφορᾶς καί
πού, παράλληλα, πρασὸιαρίζουν τήν ἐπιθυμητή, γιά τῆ διεθνή
καινότητα, συμπεριφορά γειτονικῶν κρατῶν στίς σχέσεις τους
σέ κοινές θάλασσες. Τό ἄρθρα 123 ὁρίζει ὅτι κράτη πού γειτονεύουν μεταξύ τους καί, περιόάλλονται ἀπό μιά κοινή ἡμίκλειστη θάλασσαι7 πρέπει νά συνεργάζονται μεταξύ τους στήν
ἄσκηση τῶν δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσεων πού ὁρίζονται ἀπ’
τή Σύμὸαση γιά τό Δίκαια τῆς Θάλασσας. Γιά νά έκπληρωθεῖ
αὐτός ὁ σκοπός τό ἄρθρα προὸλέπει μιά σειρά ἀπό μέτρα πού
πρέπει νά παρθοῦν ἀπ’ τά ἐνδιαφερόμενα κράτη καί πού περιλαμὸάνσυνε α) τό συντσνισμό στή διαχείριση, διατήρηση, ἐξ-

τοῦ ὑδάτινου στοιχείου. Δέν περιλαμόάνει, μέ κανένα τρόπο,
τά θέματα τῆς ἐξερεύνήσης καί τῆς ἐκμετάλλευσης τῶν θαλάσσιων δυθῶν πού δρίσκονται μέσα ᾳτά ὅρια τῆς ἐθνικῆς δικαιοδοσίας. Συνεπῶς τό ἄρθρα 123 δέν προσδιορίζετ. σέ κανένα
του σημεῖο, τήν τύχη τῆς διαφοράς μας γιά τήν ἠπειρωτική
ὑφαλοκρηπίδα στό κρίσιμο πρόὸλημα τῆς ὁριοθέτησης- τό
πνεῦμα του, ὅμως, πού εἶναι “ένα πνεῦμα καλῆς γειτνίασης καί
συνεργασίας, δέν μπορεῖ - καί δέν πρέπει - ν’ ἀφήσει ἀσυγκίνητα τά διιστάμενοι μέρη στίς μελλαντικές τους διευθετήσεις.

5. cH ἐπίλυση τῶν διεθνῶν διαφορῶν
Οἱ διατάξεις τοῦ πρόσφατου κειμένου γιά τήν ἐπίλυση τῶν
διαφορῶν πού θ’ἀναφύανται ἀπ’ τήν ἐφαρμογή τῶν κανόνων
τῆς Σύμόασης γιά τό Δίκαια τῆς Θάλασσας ἀποτελοῦν μιά σαφέστατη πρόοδο στήν προαγωγὴ τοῦ θέματος τῆς ύποχρεωτι-

ερεύνηση κι ἐκμετάλλευση τῶν ζωντανῶν πλαυταπαραγωγικῶν

κῆς ἐπίλυσης τῶν διαφορῶν στό διεθνές ἐπίπεδα. Σέ ἀντίθεση

πηγῶν τῆς κοινῆς θάλασσας· 6) τό συντσνισμό στίς ἐνέργειές
τους γιά τήν ἐφαρμαγή τῶν δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσεών

μέ τό συμόατικό σύστημα τῶν συμφωνιῶν τῆς Γενεύης τοῦ
1958, πού προέόλεπε πρααιρετικά μόνα μεθόδους ἐπίλυσης τῶν
διαφορῶν, καί τίς ἀλλεπάλληλες ἐπιθέσεις πού εἶχε γνωρίσει ὁ
θεσμός τῆς δικαστικῆς διευθέτησης ἀπό ’ένα μεγάλα ἀριθμό
κρατῶν, ἡ Τρίτη Συνδιάσκεψη, μετά ἀπό ἀρκετές, εἰναι ἀλή-

τους σχετικά μέ τήν προστασία τοῦ θαλάσσιου περιὸάλλοντος-

γ) τό συντανισμό τῆς πολιτικῆς τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρευνας στῆν
περιοχή δ) τήν πρόσκληση ἀλλων ἐνδιαφερομένων κρατῶν ἤ
διεθνῶν ὀργανισμῶν μέ σκαπό τήν προαγωγή τῶν στόχων τῆς
συνεργασίας τῶν γειτονικῶν κρατῶν στίς ἡμίκλειστες θάλασσες
καί τοῦ ἐμπλουτισμαῦ τοῦ ῦδάτινου περιὸάλλοντας στήν περιοχή, ὅπως προὸλέπεται ἀπ’ τό γράμμα - καί τό πνεῦμα - τοῦ
ἄρθρου αὐτοῦ.
Οἱ διατάξεις τοῦ σχεδίαυ ἄρθρου 123 λειτουργοῦν μέσα στό
γενικότερο κλίμα τῆς περιφερειακῆς συνεργασίας, πού διατρέχει ὁλόκληρα τό ’κείμενα τοῦ «Ἀνεπίσημου Ἐνιαίσυ Διαπραγματευτικοῦ Κειμένου». Στή διάρκεια τῶν συνόδων τῆς Τρίτης
Συνδιάσκεψης γιά τό Δίκαια τῆς Θάλασσας έγινε συνείδηση
στήν πλειονότητα τῶν μελῶν της κάτι πού ἡ πράξη εἶχε ἀναγνωρίσει ἤδη μέσα οτή δεκαετία τοῦ 196οῑ ὅτι ὁ κόσμος μας
δέν εἶναι πιά περιορισμένας στούς στεναύς ὁρίζοντες τοῦ 60ρεισυ ἡμισφαίριον, ὁτι 6ρισκόμαστε μπροστά σέ δραστικές
διαφοροποιήσεις, τόσο ποιοτικές ὅσα καί πσσατικές,’τοῦ πολιτικακοινωνικοῦ φλοιοῦ τῆς ὑφηλίου, κι ὅτι αἱ τεράστιες ἀντιθέσεις, ίδιαιτερότητες καί μοναδικότητες πού ἰσχύουν σήμερα
στά τμήματα τοῦ πλανήτη ἀπσκλείσυν τήν ἐφαρμαγή ένιαίων,
γραμμικά διαμορφωμένων νομικῶν καθεστώτων σέ παγκόσμιο
ἐπίπεδα. Ἔτσι τό μέγιστα πού μπορεῖ κανείς νά περιμένει ἀπό
μιά διεθνή νομοπαρασκευαστική σύναξη εἶναι ἡ χάραξη κοι-

θεια, ταλαντεύσεις, ἀναγνώρισε τήν ἀνάγκη τῆς ῦποχρεωτικῆς

ι(

))

Ο
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παρέμόασης ἀντικειμενικῶν ὀργάνων σέ μιά ἐκκρεμή «θαλάσσια» διαφορά. Ἕτσι στό «Ἀνεπίσημο Ἑνιαῖσ Διαπραγματευτικό Κείμενα» (Τμῆμα XV) περιλαμόάνανται μιά σειρά ἀπό
διατάξεις, πού προὸλέπουν ἐναλλακτικές λύσεις γιά τήν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν. Αὐτό πού εἶναι ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι
ὅλες οἱ ἐναλλακτικές λύσεις ἀφοροῦν ῦποχρεωτικά μέσα διευθέτησης· καί ὅταν λέμε ὑποχρεωτικά μέσα, ἐννοοῦμε 1000
ὅσον ἀφαρᾶ τήν προσφυγή τους σ’ αὐτά, ὅσα καί τήν ἐφαρμσγή
’τῶν ἀποφάσεῶν τους. Μέ, ἀλλα λόγια, κάθε κράτος πού θά μετέχει στό νομικό καθεστώς τῆς Σύμὸασης γιά τό Δίκαια τῆς
Θάλασσας θά εἶναι ῦπαχρεωμένο νά λύνει τίς διαφορές του μέ
τ’ ἀντίστοιχα συμὸατικά μέρη σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού
Χπροὸλέπεται σχετικά στά ἄρθρα καί θά πρέπει, παράλληλοι, νά
ἐφαρμόζει, χωρίς δυνατότητα διαδικαστικῶν ἀντιρρήσεων, τίς
ἐπιλογές τοῦ ἀποφαοιστικοῦ διεθνοῦς ὀργάνου.
Ἡ ἀπσδοχή τῆς ῦποχρεωτικῆς προσφυγῆς ἐπίλυσης τῶν διαφορῶν ἀπ’ τήν Τρίτη Συνδιάσκεψη ἀποτελεῖ μιά άλλη ἐπιτυχίατῆς διεθνοῦς κοινότητας στήν κατεύθυνση τῆς ἐξομάλυνσης
τῶν ἀντιθέσεων στίς διεθνεῖς σχέσεις καί στῆν εἰρηνική 01.11165ωση. Στό ἐκκρεμὲς έλληνοτσυρκικό πρόὸλημα, οἱ διατάξεις αῦ-τές, ἄν κι όχι άμεσα ἐφαρμοστές κάτω ἀπ’ τίς σημερινές νομιν
κές διαστάσεις τοῦ σχεδίου σύμὸασης, θά παίξουν τό ρόλο τους
- ὅπως ἤδη ἀναφέροιμε σέ παραπάνω σειρές - οτόν ἐμπλουτι-«
σμό καί στήν ἰσχυραπσίηση τῆς έλληνικῆς διαπραγματευτικῆς
θέσης στήν κατεύθυνση τῆς δικαστικῆς ἐπίλυσης τῆς διαφορᾶς.
Καί γιατί τό Διεθνές Δικαστήρισ — πού ἐχει αὐτή τή στιγμή
μπροστά του τό ζήτημα τῆς ἁρμοδιότητάς του στήν ἑλληνοτουρκική διαφορά - θά πρέπει νά ἐπηρεαστεῖ ἀπ’ τούς γενικόμ
τερους παλμοὺς τῆς διεθνοῦς κοινότητας, ὅπως καταγράφονται
στό κείμενα, καί νά δώσει δείγματα προσαρμογῆς του στό νέα
διεθνές περιόάλλον πού δημιουργεῖται, καί γιατί ἡ Ἑλλάδα
μπορεῖ, κάτω ἀπ’ τίς εὐνοῖκές συγκυρίες πού παρουσιάζονται,
ν’ αὐξήσει τίς διπλώματικές της πιέσεις (μέ τήν ἐνὸεχόμενηι
σύμπραξη κι ἄλλων κρατῶν πού πρωτοστατοῦν στό ζήτημα τῆς·
ῦπαχρεωτικῆς, ἀντικειμενικῆς ἐπίλυσης τῶν διαφορῶν) στῆνκατεύθυνση τῆς ἀπόσπασης μιᾶς συναίνεσης ἀπ’ τήν Τουρκία
γιά κοινή προσφυγή στό Διεθνές Δικαστήριο. Μιά δικαστική·;
λύση στό πρόὸλημά μσς θ’ ἀποτελοῦσε, πιστεύω, μιά ὁριστική
κι ἐξαιρετικά εὐνοϊκή γιά μᾶς τροπή τῶνπῡαγξῑὰταῃ

6. Μερικές Τελικές Διαπιστώσεις

ραμσα ὅτι οἱ δικαιικοί κανόνες πού ἀναφύονται ἀπ’ τήν Τρίτη
Συνδιάσκεψη θά ἐπηρεάσσυν ὁπωσδήποτε τήν τύχη τῆς διαφορᾶς μοις. Ἡ πίεση πού ἀσκεῖται μέ τή Συνδιάσκεψη καί μέσα
ἀπ’] αὐτήν γιά τήν εῦθυγράμμιση τῶν κρατῶν μέ τούς νομικοὺς
πρασανατολισμούς τῆς πρόσφατης πρακτικῆς καί τῶν κατευ-

θύνσεων πού ἐκπορεύονται. ἀπ’ τήν Τρίτη Συνδιάσκεψη καί ἡ
διαλεύκανση 1011 νεφελώματος πού ἐπικρατοῦσε τά τελευταῖοι
χρόνιοι σάν ἀποτέλεσμα τῆς σύγκρουσης τοῦ δικαίου τῆς Γενεύης καί τῶν σύγ-χρόνων μεταρρυθμιστικιῖ)ν τάσεων πού ἐμ-

-φανίστηκαν, κυρίως, μετά τήν υίοθέϊηση τῶν συμὸάσεων τοῦ
1958 ~— εἶναι δυό παράγοντες πού. ἀπό πολιτική καί νομική
σκαπιά, θόι όοηθήσουν στῆν έξομάλυνση τῆς διαφορᾶς τοῦ Αἰγαίου. Καί ἡ ὁοήθεια πού μπορεῖ νά παρασχεθεῖ, μέσα στό
κλίμα τῶν πολιτικῶν· συγκυριῶν πού ἰσχύει σήμερα, μπορεῖ νά
δώσει μιά σταθερή λύση στό Αἰγαῖο Πέλαγος, πού μακριά ἀπ’
τήν ἀκραία καί άνόητη συνθηματσλογία καί τούς κατασκευασμένους ψυχικούς δρασμούς, θά ἱκανοποιεῖ τά δυό κράτη στίς
ἀληθινές τους ὃιεκδικήσεις (αὐτό ἰσχύει γιά τήν Ταυρκία) καί
θ7 ἀποκλείει τήν πολιτική ἐκμετάλλευση νομικῶν δικαιωμάτων
’σέ 60190; τῆς άλλης χώρας (τῆς Ελλάδας)· πράγμα που 115 τή
σειρά ’του θά οηιντελέσει οτήν οἱκοὸόμηση μιᾶς σταθερῆς εἰρή-

11111: στάν 11191211111510 χῶρο.
ΥΠΟΣΗMEIQZEIZ
1. Στήν dud/11107] πού ἁκολσιιθιῑ ὸίν θίγω καθόλου τό θέμα 177'; αἰγιαλῖτιὁας ζώνης, τό ὁποῐο ἔχει’ ἐξαντλητικά συζητηθεῐσέ ἀλλες μελέτες καί ἄρθρα.
Ἀρκοῦμαι νά ἀναφέρω ὅτι γιά ἄλλη μιὰ φορά, ἡ Τρίτη Συνὸιάσκεψη ἀνανέwas τήν ἑμτεισῑσσύνη της στό καθεστώς τῶν 12 ν. μιλίων αι’)ἰαλίτιὸας ζώνης.
Τό πρόὸληιια τῆς 011/101111160; ζώνης, πρόὸλημα «πολιτικῆς» τῆς ἑλληνικῆς
τιυὸέρνηεης, ἀ.;”ιοτελ,εῐ ἕνα ξέχωρο ζήτημα πού ὁέν συνὸέεται μέ τίς ἐξελίξεις
στό χῶρο τῶν οἰκονομικῶν 011-210111110ch τῶν κρατῶν στίς ἀνοιχτές θάλασσες
(παρά περιθιιιριωιά) καί y!‘ αὐτό δέν έντάσιῑεται στό νομικό μσς όπλοσι-άσισ
σχετικά με’ τήν ὁριοθέτηση τῆς ύφαλακρηπίὸας. Πάντως, παραμένει. γιά μᾶς,
θέμα καίριος σημασίας.
ἓ. Στό G
ῐο αὐτό 0ιὲ ὑπενθυμίσουμι στι-ἰν (hawthorn ὅτι τό Δίκαια τῆς
Θάλασσας
-ῑιύθήκε σε’ τέσσιρις ὁιτθνεῑς συμίὶάσεις στή Γενεύη τό 1958.
Τό ὁίκαιο
ὃν τεσσάρων συμίῗάσεων ἀποτελεῖ τόν κύριο νσμικό κορμό,
πού, εἴτε c
ὀ εἴτε σάν συμφωνία, ὁιιί-ιτι τίς ὁιιθνεῐς σχέσεις. Οἱ πρόσφατες. ὅμως, πραγματικές ἐξελίξεις ἔχουν πράωριι ἁπαςχσιώσει τό μεγαλύτερο μέ,
του, με’ ἀποτέλεσμα ν’ ἀναζηττῑτιιι μιιὶ νέα ὁιέξοὸος μέσα ἀπ’ τή
«μεταρρι μιστενή» πρα,·’τ’·ιή ,καί τ·’]’ νομοθετική ὁρασῖηριότητα τῆς Τρίτης
'_“υνὺιάσκεφ,ης.
3. Τό 71:“51901‘.‘ιικὸ ὑφαλσ;τ’λαισιο ἀπσττᾹεῖ τήν τελευταία Ἰευλσγική κ αμπή
ιπήν κλίση τοῦ εὸάφοις πρός τους ἀίῖ
ύς. Περα ἀπ’ τήν
κάμπη ἀυτή ἡ κάθοὸος σταμ c: τάε ι κι (Ϊιρχ
τε.) ὄνθου.
4.0 51160;ῶν 00} αιισων πέρα ἀπ '
φσοίαπλσίσισ :1ριέρχεται στό καθεστώς 111;-worm; κληοι

Τό «Ἀνεπίσημο Ἑνιαῖσ Διαπραγματευτικό Κείμενο», χωρίς
ν’ ἀποτελεῖ ἀκόμα ἐνα ὁριστικό συμὸατικό κείμενα γενικά
ὰποδεκτό ἀπ’ τήν Τρίτη Συνδιάσκεψη, φανερώνει ἀπ’ τή
μρρφή του καί τήν οὐσία του τό ξεπέρασμα τοῦ ἀδιέξοδου πού
εἷχε. ἀντιμετωπίσει ἡ διεθνής κοινότητα στά πρῶτα δήματα τῶν
προσπαθειῶν γιά μιά κοινή συμφωνία στά θαλάσσια 119067.11ματα. H ἀνάγκη, τελικά, τῆς συνέχισης της ζωῆς καί τῆς 65}.τίωσής της είχε σάν ἀποτέλεσμα νά ξεπεραστσῦι οἱ ἀκραῖες
ἀντιθέσεις καί νά διδ-ἰῃηθοῦμε σέ συμὸιὸασμαύς. που στήν ἀρχή
φαίνονταν ἀδιανόητοι. Τό κείμενα πού ἔχουν στά χέρια τους αἱ
αυριανοί διαπραγματευτές - καί πού μπορεῖ πιά νά ὁριστικαπαιηθεῖ σάν σύμὸαση σέ μιά ἀπ’ τίς 5110115115; συνόδους τῆς
Συνδιάσκεψης - εἰναι ἕναπρασεχτικά διαμορφωμένο ὑπόδειγμα σύμὸασης πού 115 μαεστρία ἐξισαρροπεῖ. τά παγκόσμια
συμφέροντα καί τίς ἀι άγκες Εἶναι“ενα κείμενα πού εὔκολα θά
μποροῦσε v’ αποσπάσει τήν και-νή συναίνεση κρατῶν μέ διιστάμενα σιμφέροντα κι ιῐῑπιδιῶἓςεις καί τοῦ ὁποίου1‘] 110119061—
ότητα. μ’ ὁσες προὸλἐψεις μποροῦν σήμερα νά ἐπιχειρηθοῦν,
δείχνει νά εἶναι πιό ἐξασφαλ ισμὲνη ἀπ’ 011"τήν τῶν Συμοάσεων
τῆς Γεν εύης τοῦ 1958.
Τό γεγονός, τώρα, ὁτι οἱ περισσότερες ἀπ’ τίς διατάξεις πού
προτείνων-ται 0.:1’ τό νέα κείμενα ἀντανακλαῦν τίς τελικές συμ6ι6αστικές ἀπόψεις τῶν περισσότερων κρατῶν καί τό γεγονός
ὃτι οἱ νομικές τους κατευθύνσεις ται-τίζονται με’ την πάγια,Α
πιά, πρακτική τῶν κρατῶν - εἰδικά στά θέματα ,τού σχετίῖζονται μέ τήν ἑλληνατσυρκική διαφορά — ὁδηγοῦ-ι’ στα 01111.15—
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ὄργανα ἀρχῶν του ΠᾹΣΟΚ

ᾗ Η XIAIANH
, _ ΔιΑΔικΑΣιΑ
.
METAZXHMATIZMOY'
KAI TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

’THZ I'IOAITIKHZ
κΑΘοΔΗτΗΣΗΣ ’

(1970-1 973)
Τοῦ Οὐγο Σέμελμσν

τῆς κυ6ερνησης, έκτός ἀπό τό ὅτι ἐκφρασαν τό ενδιαφέρον τῆς
ἀστικῆς τάξης v0 δυναμωσει τήν ἐξουσία της, συμπεριλαμθάνον-

Μετάφραση ἀπό τά ἱσπανικὰτ ΓΙῶΡΥΟΕ ΡΟύθῢλΓΙ(
O OY/‘O EEMEAMAN εἶναι χιλιανός κοινωνιολόγος, μέλος τοῦ Σοσιαλιστικοῡ Κόμματος. ὙΠῆρξε
μέλος τῆς Κ.Ε. 1017 Σ.Κ, Χιλῆς καί διευθυντῆς 1017

τας στό σύστημα κυριαρχίας νέες
ἀκόμα στήν ἀστική τάξη τό δρόμο
της, Θυσιάζοντας 656010 ὁρισμένα
γμα πού ὲνίσχυσε τό ρῆγμα

κοινωνικές δύναμεις, ἔδειξαν
γιά νά τονώσει τίς συμμαχίες
ἀπό τό συμφέροντα της, πράἀνόμεσα σέ 1110, πολιτικο-

ιτοτιούλίστικη1 μερίδος της, ἀντιπροσωπευόμενη ἀπό 111 Χριστια-

μερα εἶναι καθηγητὴς στό ἙΘνικό Havel-1101171110
τοῦ Μεξικό καί ἐρευνητὴς τοῦ Co/egio De Mexico.

νοδημοκρατία, καί τήν ολιγαρχικο--μονοπωλιακή μερίδα, πού εκφράζει κυρίως τά Θιομηχανικά, χρηματιστικά καί γαιοχτημονικά
συμφέροντα.
'H ἀστική λοιπόν τάξη χωρίζεται σ’ ἕνα τμῆμα ὑλιγαρχικομονοπωλιακό καί σ’ ἐ’να πολιτικο-ποπουλίστικο. Τό νά χωρίζεται 1'1
ἀστική τάξη σέ διάφορα τμήματα καί ἐπίπεδα τῆς πραγματικότητας εἶναι προϊὸν τῆς “ίδιας ἱστορικῆς πορείας, πράγμα πού εξηγεῑ

/‘/A τό κείμενα αὐτό - γραμμένο για τό «ANTI» —

γιατί οἱ διάφορες μερίδες δέν ἀντιπροσωπεύουν τό “ίδιο. Στήν

Θεωρητικοῡ περιοδικοῦ του «Ἀράουκα». K010 111
διαρκεια τῆς κυὸἐρνησης ”Αγιέντε ῆταν στέλεχος
τοῦ Προγραμματος ἀγροτικῆς μεταρρυθμισης. Σή-

σημειώνει.·«”Η ἐργασία Πού παρουσιάζουμε περιλαμ6ἀνει μερικές Θεωρητικές σκέψεις γενικῆς φύσης
Πού μᾱς γέννησε ὴ συγκεκριμένη ἑξέταση τῆς χιλιανῆς διαδικασίας (1970-7973). Μέ σκαπό να εύκολύνουμε την ἀνάγνωση, Πρέπει νά Ποῡμε ὅτι η

πραγματικότητα ένα ἀπό τά κύρια χαρακτηριστικὰ τοῦ δημοκρατικο - φιλελεύθερου συστήματος κυριάρχίας, πού ἰσχύει οτή Χιλή
χωρίς διακοπές ἀπό τή δεκαετία τοῦ τριάντα, εἶναι ἀκριθὼς ή
μετα6ί6αση ἐξουσίας πού δημιούργησε τίς προϋποθεσεις γιά τήν
ἀνάπτυξη σάν Πολιτικοῦ ἀντιπροσώπου των ταξικῶν συμφερόντων
μιάς «πολιτικῆς τάξης» τιού ἀρχίζει νά λειτουργεῑ σάν ήγέτης τῆς

ἀστικῆς τάξης σά σύνολο. Αύτή 1'1 «πολιτική τόξῳ» περιλαμὸἀνει,

ἀναλυση κατευθύνεται στό v0 ὲπισημανει τα λαθη
καθοδηγησης Πού ἔκανε ὴ Λαϊκῆ “Ενότητα (Unidad
Popular), λὰΘη Πού συντέλεσαν σημαντικα στό να
ἐπιταχύνουν τήν ἀποτυχία αύτῆς τῆς Πολιτικῆς καί

γενικό, κοινωνικό στρωματα ταλαντευόμενα πού χρησιμεύουν
τόσο σάν ὅργανο τῆς ἀστικῆς τάξης 600 κάί σάν σύνδεσμος με
ἀλλες λα’ίκες δυνάμεις, ἀνταγωνιστικές, πού Παλεύουν γιά να

συμμετασχουν στα οφέλη τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος (ὅπως η
εργατική τάξη, οἰ χωρικοί καί τό μεσοῑσ στρώματα πού ἔχουν ἀπο--

κοινωνικῆς ἐμπειρίας.»
ΣΗΜΕΡΑ δημοσιεύουμε τό Πρῶτο μέρος, Πού

κλειοτεῑ ἀπό τήν ἐξουσία).

ἀναφέρεται στα σημαντικότερα γεγονότα - μισ

μίας ὂσον ἀφορά τήν ύπόλσιπη τάξη, στό μέτρο πού τό ἐνδιαφέ-

περιγραφή τῆς καταστασης. Στό δεύτερο καί τε-

λευταῖο μέρος Προχωρεῑ σέ μισ ἀναλυση, ἀπό τῆ
σκοπια του, τῆς τακτικῆς τῆς Unidad Popular.

Αῦτή ήπολιτική ταξη» ἀποδείχνει μιά κάποια ἰκανότητα αῦτονορον της εἶναι νά γίνει πιστός φύλακος τῆς διατήρησης τῆς θεσμίκῆς ύΠερδομῆς πού χαρακτηρίζει τό κρότος τῆς«)0v1f1m’ugr19)2
Πραγματι, ’όσο ή ἀστική τάξη ἐντείνει τήν ὲξάρτησή της ἀπό τό
κράτος γιά νά μπορέσει v'c'1 στηρίξει 111 διαδικασία τῆς συσσωρεύσης, αὺξάνει ταυτόχρονα 1'1 ήγετική 65011 αύτῆς τῆς μερίδας των

MIA σύντομη ἀνασκόπηοη τῶν σημαντικότερων γεγονότων 60
χρησιμέψει σάν πλαίσιο τῶν σκέψεων γύρω ἀπό τό Θεωρητικά
προθλήματα πού ἀκολουθοῦν. Ol δύναμεις πού συγκεντρώνονται
στῆ Λαϊκή Ἐνότητα θριαμθεύουν στίς προεδρικὲς εκλογές τοῦ
Σεπτέμθρη τοῦ 1970, με κάτι παραπάνω ἀπό τό Eva τρίτο τῶν ὲκλογέων, κατατροπώνοντας τούς δυό ύποψήφιους πού παρουσίασε
1'1 ἀστική τάξη, ἀνίκανη νά 6951 ’έναν κοινό ύποψήφιο.
'H διαίρεση τῆς ἀοτικῆς τάξης ήταν συνεπεια τῶν 6αθιῶν ρωγμῶν πού δοκίμοσε τό μπλόκ ἐξουσίας της, ἀφότου μιά μερίδα της
πρότεινε 5v0 πρόγραμμα ποπουλίστικου προσανατολισμοῦ, πού
ἀπειλοῦσε Θασικά τά ἀγροτικά συμφέροντα. 'O ἀναδασμὸς (ἀγρο,τική μεταρρύθμιση) πού μπῆκε 1111909 ἀπ’ τή χριστιανοδημοκρατική κυθέρνηση τοῦ Φρέι, δημιούργησε πραγματικά μιά διάσπσσή

ἀστῶν, ὥς τό σημεῖο νά φτάσει νά δημιουργήσει ἀντιφατικὲς σχεσεις με ἀλλες μερίδες πού ταυτίζονταν πιό καθαρὰ με ὁρισμένα·
συμφέροντα. 'H ἀγροτική μεταρρύθμιση πού προώθησε καθαρά ή
Χριστιανοδημοκρατία εἶναι ἕνα καλό παράδειγμα τῆς ἀντίφασης

αὐτῆς.
'H πολιτικο--ποπουλίστικη μερίδα ἀποτελεῑτο ἀπό κοινωνικά
στρώματα πού ε’ίτε Θρίσκονταν οτόνκρατικό μηχανισμό είτε συνδέονταν με τήν ῦποδομή πού εἶχε δημιουργήσει 1'1 μονοπωλιάκή
καί μή μονοπωλιακή ἀστική τάξη. Εἶναι δυνατόν έτσι να 61019090ποιήσουμε ὲσωτερικά στρωματα σύμφωνα με τή λειτουργια της
θεσμικῆς ύπερδομῆς. M5 τόν τρόπο αῦτό, μποροῦν νά διαχωριστοῦν τά στρωματα τῆς κρατικῆς διαχείρισης, τῆς γραφειοκρᾱῐῑ·

πού συνεχίστηκε ὥς τίς προεδρικές εκλογες τοῦ 1970. Οἱ ποπου-

κῆς δομῆς τῆς επιχείρησης 1'1 αύτά πού ἀποτελοῦν τμῆμα τῶν BE
0110110111115va ἐξουσιῶν (π..χ δικαστές, Βουλευτες, δημοτικοί

λίστικες ἀπαιτήσεις πού ἀναπτύχθηκαν κατα τή διάρκεια σύτῆς

σύμβουλοι, στρατιωτικοί) 1'1 πάλι τῶν επανγελματικῶν 1'1 τεΧνικῶν
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ι’)ργανῶσεων κ.λπ. ”Ολα τά στρώματα αὑτά εἶναι σέ θὲση νά δε-’
χ’ϊοῡν άλλαγες πού ἐνδεχομένως εἶναι σύμφωνες μέ ἐναν όρι-

σης ὑποστήριξης τῆς κυθέρνησης, χωρίς νά σκεφτοῡμε ὅτι ταυτό-

σμενο τρόπο καί Βάθος τῆς κρατικῆς παρέμθασης στήν οἰκονομία,

χρονα Θά πραγματοποιοῡνταν μιά άστική άνασυγκρότηση; ίδιαίτερα άν σκεφτσῦμε ότι ό χαραχτήρας τῆς λα’ίκῆς ἐπίθεσης, περι-

με τόν ’όρο ότι Θά διατηρεῑται άθικτη ἡ Θεσμική νομική ὑπερδομή.

ορισμένης στό οἱκονομικό ἐπίπεδα, άλλά χωρίς προθολή της στό

'H πολιϊικσ-ποπουλίοτικη μερίδα ἐχει ἐναν πολιτικό χαρακτῆρα

“ιδεολογικό, καθόρισετό ξαναζωντάνεμα τῆς ίδεολογικῆς συμμα-

and τήν “ίδια σφαίρα πού ὁρίζει τίς συνθῆκες τῆς ὕπαρξής της, ἐνῶ

χίας κάτω ὑπ’ τήν κυριαρχία τῆς όλιγαρχικο- μονοπωλιακῆς μερί-

ό ποπουλίοτικος χαρακτήρας ὑπάρχει άπό τό γεγονός ότι αντι-

δας.

ετρσσωι-ιεύει τή Θασική κοινωνική δύναμη μέ σκοπό της νά διατηρήσει τήν άστική δημοκρατικο-φιλελεύθερη κυριαρχία, χρησιμοιτοιῶντας μιά πολιτική ὺποχωρήσεων καί συμμαχιῶν μέ άλλες κοινωνικές δυνάμεις. Γι’ αὑτό τό λόγο εἶναι δυνατώ στήν άρχή νά

'H ἡγεμονία, πού τῆς τήν εἶχε άμφισθητήσει ή ποπουλίστικη ἐμπειρία τῆς ΧριστιανοδημοκρατἹας άλλά πού ή “ίδια ῆ Λαϊκή Ἑνότητα τῆς τήν ξαναχάρισε, μέ τό νά μήν καταλάθει καί συλλάὸει τά

ὑπάρξει ταυτότητά άπόψεων μέ τίς πιό δυναμικές καί σύγχρονες

δα. Τό ξαναχτίσιμο τῆς ίδεολογικῆς συμμαχίας πού άναφέραμε
άποτέλεσε άκριθῶς τό κέντρο τῆς στρατηγικῆς πού πρόθαλε ἡ πιό

“ομάδες ἐπιχειρηματιῶν. όμάδες διατεθειμένες νά ἐπιθάλουν μιά
··-ολιτική συμμαχίας σάν άντί6αρο τῶν αὺξανόμενων κοινωνικῶν
άνατ αραχῶν πού προέρχονται άπό τήν όλιγαρχικο μονοπωλιακή

νόημα μιάς Πολιτικῆς συμμαχιῶν μέ τήν πολιτικο-ποπουλίστικη μερί-

άντιδραστική μερίδα κατά τή διάρκεια τῶν τριῶν χρόνων τῆς Λαϊ-

1(ῆὲ KUeéPVYIOTIQΜέσα στό 1971 ἡ Χριστιανοιδημοκρατία ἐκανε ἐπανειλημμένες

οικονομική δομή.
O'L ποπουλίστικες άποκλίσεις τῆς μερίδαςιτήν ὑδηγοῡν στό νά
ἐμπκευσει ίδεολογικές συλλήψεις πού, ὀπως π.χ. ό μή καπιταλιστι-

·προσπάθειες νά φτάσει σε’ μιά συμφωνία μέ τήν κυ6ἐρνηση, παρά
· τήν ἐντονη κι άποφασιστική άντίθεση τοῦ Εθνικοῡ K611110109“.

κός δρόμος πρός τήν άνάπτυξη πού πρότεινε ἡ Χριστιανοδημοκρατία τά 1967 καί αργότερα, συντελοῡν στή μείωση τοῦ κύρους

l'lap’ όλ’ αὺτά, ἠ τακτική που άκολούθησε ή κυθέρνηση, νά προχωρεῖ στήν πολιτική της τῶν άλλαγῶν χωρίς νά συμθουλεύεται τή

της 11de στό σύνολο τῆς άστικῆς τάξης. Πραγματικά, ῆ μερίδα

Βουλῆ, ἐμπόδισε τήν πολιτικο-ποι-ιουλίστικη μερίδα τῆς άστικῆς
τάξης στό νά χρησιμοποιήσει τήν ἐπιρροή της στά ὄργανα ἐξου-

τούτη δεν μποροῦσε νά συνεχίσει νά άντιπροσωπεύει μιάν εγγύηση για τήν τάξη, οὔτε μποροῦσε ή τάξη νά Θεμελιῶσει πολιτικὲς ῆ “ιδεσλογικές συμμαχίες με τίς ύπόλοιπες μερίδες της, γιατί
τοῦτο σήμαινε ότι ea ἐγκατελειπε τήν πολιτική ανανὲωσης τοὺ

σίας πού ἐλεγχε μέσα στόν κρατικό μηχανισμό.
Τό γεγονός αύτό σήμαινε Ιτήν άντικειμενική της άπομάκρυνση
άπό όποιαδήποτε μορφή συμμετοχῆς στή ,διεύθυνση τῆς διαδικα-

συστήματος κυριαρχίας μέσω ενός άνοίγματος πρός τίς λα’ίκές μάζες πού πίεζαν. Τά παραπάνω μεταφράζονται με τήν ἐπιθολή τῆς
ύποψηφιότητας τοῦ Τόμικ3 μέσα στό κόμμα τῆς Χριστιανοδημοκρατίας

σίας. Ἀλλά μιά καί, ταυτόχρονα, αύτό τό modus operandi δὲν anoτελοῡσε διασμό Θεσμικῆς τάξης, κάθε φορά πού ῆκυθέρνηση
πρόστρεχε σε νομικοὺς μηχανισμούς κυρωμένσυς άπό τήν ’ίδια
άστικῆ εὐταξία, τό άποτέλεσμα ήταν ότι 0‘1 άλλαγές μποροῦσαν

Με τήν άνοδο στήν ἐξουσία τῆς Χριστιανοδημοκρατίας, ε’ίχαμε

πραγματικό νά ὲπιτευχθοῡν χωρίς ανάγκη προγραμματικῶν συμὸι-

άνοίγματος τῶν συμμαχιῶν της. Μπαίναμε λοιπόν στή φάση ὅπου

δασμῶν, κι άκόμα λιγότερο ίδεολογικοῡ χαρακτήρα, κι ἐμενε ἐτσι
ή αστική τάξη χωρίς ἰκανά μέσα ὑπεράοτιισης. Oi άλλαγές μποροῦσαν στήν πραγματικότητα, καί σε σύντομα χρονικά πλαίσια, ν’ αρ-

oi μηχανισμοί συντήρησης τού δημοκρατικο-φιλελεύθερου συστήματος κυριαρχίας εἶχαν μετατραπεῑ σε παράγοντες καταστροφῆς
του, ὃπως άπόδειξε ’ή νίκη τῶν λαϊκῶν δυνάμεων τό Σεπτέμθρη

, χίσουν χωρίς συμμαχίες, άλλά ῆ συμμαχία ῆταν άπαραίτητη γιά
τήν ’ίδια τή στερεωση τῆς διαδικασίας, πράγμα πού προϋπόθετε τό
νά ἐμποδιστεῑ ῆ άστική τάξη νά ξαναενωθεῖ γύρω and τήν όλιγαρ-

τοι] 1970· νίκη πού εύκολύνθηκε με τή διάσπαση τῆς άστικῆς τά-

χικο - μονοπωλιακή μερίδα της. Τοῦτο τό γεγονός δέν κατανοή-

φτάσει στό όριο τῆς προσπάθειας τῆς άστικῆς τάξης νά διατηρήσει τήν ἡγεμονία της σάν τάξη μέσω τῆς τακτικῆς τοῦ παραπέρα

ξης. σάν άποτέλεσμα τῆς Πολιτικῆς τῆς Χριστιανοδημοκρατίας.

Ὀ Θρίαμῧος τῶν λαϊκῶν δυνάμεων ερχόταν ἐπομενως σε μιά ευνσϊκή συγκυρία συσχετισμοῡ δυνάμεων, άν δινόταν προσοχή σ’

θηκε άπό τήν πολιτική ἡγεσία, ἡ ὁποία ἐγινε μάλλον ἐρμαιο τῆς

“ισχυρογνωμοσύνης της.
'H ποπουλίστικη μερίδα οὺδετεροποιεῑται γρήγορα σΙ ό,τι άφορδ

αυτή τή διάσπαση τῆς άστικῆς τάξης. άλλά όταν καί μόνο ὅταν ed '

τήν ἱκανότητά της νά προσεταιρίζεται άνταγωνιστικές κοινωνικέε

συνεχιζόταν χωρίς νά ὑπάρξει καμιά πρωτοθουλία ἐπανενωσής

δυνάμεις, σάν άποτὲλεσμα τῆς ίλιγγιῶδικης πόλωσης πού άνα-

Ἠ ποπουλίοτικη μερίδα ῆταν διατεθειμένη νά δεχτεῑ ἕνα σχῆμα
συμμετοχῆς στῆ διαμόρφωση όρισμένων άλλαγῶν, πράγμα πού

της εἶναι συνέπεια, πρίν άπ’ ὅλα, τοῦ ὅτι οἰ ἐπιχειρηματίες πού
άντιπροσῶπευε ἡ Χριστιανοδημοκρατία, καί πού στήν άρχή εἶχαν

δεν ῆταν τίποτ“ άλλο άπό τό δικό της τό σχῆμα μετασχηματισμῶν

δεχτεῑ τήν πολιτική τῆς διεύρυνσης τῆς κυρίαρχης συμμαχίας,
άχίζουν σύντομα νά άντιτάσσονται στήν πολιτική τῶν άπαλλοτριῶ-

πτύσσεται άνάμεσα στίς κοινωνικές δυνάμεις. Ἠ ούδετεροποίησή

που εἶχε άρχίσει άπ· τήν κυὸἐρνηση Φρει. ’Ἀλλά τό λαϊκό κίνημα,
απ τή μεριά του. θεωροῡσε τήν εύνοϊκή φύση τοὺ συσχετισμοῡ
δυνάμεων σάν μιά άπλή άντανάκλαση τῆς κατάληψης τῆς ἐξουσίας

απ αυτό, μειῶνοντας τή σημασία αὐτῆς τῆς διάσπασης, γιατί ή
Θασική ἰδεα ῆταν ότι άρκοῡσε ῆ άσκηση τῆς Πολιτικῆς ἐξουσίας
γιά νά ἐξοντωθεῑ ἡ άστική τάξη, μέσω τῆς καταστροφῆς τῆς οίκονομικῆς της Βάσης, χωρίς νά σκεφτεῑ κανείς ότι μεχρι νά καρπο-

φοροῡσε η πολιτική εϋρυνσης τῆς Θάσης πού υι-ιοοτήριζε τή Λαίκή
Κυθέρνηση, ed περναγε λίγος καιρός πού - άν ξεχνούσαμε τό τί
μποροῦσε νά συμ6εῑ άντίστοιχα στό άστικό στρατόπεδα - Θά μποροῦσε νά χρησιμέψει γιά τή διαδικασία άνασυγκρότησης τῆς άστι-

κῆς· ·τὰξης“Ανάμεσα στίς προοπτικές πού παρουσιάζονταν στίς λα’ίκές δυ-

νάμεις 6ρισκόταν ῆ κατάλληλη χρησιμοποίηση τῆς διάστασης που
υπῆρχε στούς κόλπους τῶν άστῶν, πράγμα πού δεν ἐγινε. Ὀ φόΘος ότι μιά συμμαχία με’ μιά μερίδα τῶν άστῶν ea άντιπροσώπευε
Eva πισωγύρισμα, κυριάρχησε πάνω στό ὄφελος πού αντιπροσῶ-

πευε ό χρόνος γιά τήν αναδιοργάνωση τῆς δομῆς τῆς ἐξουσίας.
Αυτό τό. λάθος γίνεται πιό χτυιτητό, άφοῡ άντικειμενικά ῆταν δυνατό νά διατρέξουμε μιά μεγάλη φάση κατά τή διάρκεια τῆς
όποίας ea μπορούσαμε νά ε’ίχαμε· προχωρήσει σε 6ασικες τροπο-

ποιήσεις τῆς θεσμικῆς δομῆς. Θασιζόμενοι στήν “ίδια τήν κριτική
που διατύπωνε ῆ πολιτικο-ποπουλίστικη μερίδα.
Ἠ ἐλλειψη ίκανότητας τοῦ λαϊκοῡ κινήματος νά καταλάΘει τήν

άνάγκη τακτικῶν συμμαχιῶν, καθορίζει άπό τήν άρχή ήδη τῆς διαδικασίας τήν εύκολία άνασυγκρότησης τῆς άστικῆς τάξης γύρω “
απ τήν όλιγαρχικο-μονοπωλιακή μερίδα, παρόλο πού τοῦτο tip-

γησετ άρκετά νά συμΘεῑ (τουλάχιστο όλο τό 1971)· ὅμως, ἡ ἐλλειψη
ρεαλισμου οτήν ἐκτίμηση τῆς Θασικῆς τάσης τοι] συσχετισμοῡ δυνάμεων όδήγησε σύντομα τήν κυΘέρνηση σε άδιέξοδο. Τό 6ασικό
λάθας ῆταν τό νά ἐκτιμήσουμε τή διεύρυνση τῆς κοινωνικῆς 6ά- ι
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σεων πού ἐφαρμόζει ἡ κυ6ἐρνηση. Ἠ σύγκρουση αυτή άντανακλάται οτή μάχη μεταξύ όπαδῶν τοῦ Tomic Kai τοῡ Frei: οί τελευταῖοι,
Θλέποντας πιό καθαρά τούς κινδύνους μιᾶς στρατηγικῆς συμμαὶ
χίας ἐπιχειρηματιῶν-λαϊκῶν δυνάμεων, κατορθῶνουν νά ἐλέγξουν

τήν κατασταση καί ν’ αντικαταστήσουν τούς «φιλο-συμμαχιακους»
τομεῖς τῆς άστικῆς τάξης, δηλαδή τούς ὀπαδούς τοῡ Τόμικ. Συντελεῖ ὅμως ἐπίσης στήν ούδετεροποίησή της τό γεγονός ’ότι ἡ πολιτική τῆς Λαϊκῆς “Ενότητας άπέναντι στό τμῆμα τῆς ἐργατικῆς
τάξης καί τῶν λαϊκῶν· στρωμάτων γενικότερα πού άντιπροσω-

πεύονταν πολιτικά άπό τή Χριστιανοδημοκρατία, εἶχε ἐντονα χαρακτήρα σεχταρισμοῡ, πράγμα πού στήν πράξη εἶχε σάν άποτὲλεσμα νά τούς συγκεντρῶσει γύρω άπ’ τό κόμμα τους καί νά τούς
άπωθήσει άπό τό νά ὺποστηρίξουν τούς ήγέτες πού ῆταν πρόθυμοι γιά μιά πολιτική. συμμαχίας καί νά γίνουν ἐτσι άντίὸαρσ στήν
κλίση τῆς Χριστιανοδημοκρατίας γιά τήν άποκλειστική ἐξυπηρε-

τησῃ τῶν συμφερόντων τοῦ ἐπιχειρηματικοῡ της τομέα.
Ἕτσι, ἠ κυ6ἐρνηση, αὺξάνοντας τό ρυθμό άπαλλοτρίωσης τῶν
άγροκτημάτων καί ὸρισμένων στρατηγικῶν 6ιομηχανιῶν (άρχίζοντας άπό τίς Βασικές πηγες καί τήν ύφαντουργία), μαζί μέ τήν άδυ·
ναμία τῆς πολιτικο-ποπουλίστικης μερίδας νά ἐπηρεάσει τήν κατεύθυνση τῆς διαδικασίας, θεμελιῶνει τίς προϋποθέσεις γιά τήν
ἐσωτερική ἐπανασύνδεση τῆς άστικῆς τάξης. Χάνει λοιπόν κύρρε
όποιαδήπστε κατεύθυνση πρός συμμαχία. ‘H διαδικασία αὺτή ἐπιταχύνεται όταν ή είκόνα τῆς κυθέρνησης άρχίζει νά Θολῶνει στό
μάτια τῆς κοινῆς γνῶμηςῑ αὑτό φάνηκε καθαρά με τήν πρώτη τηε
ἐκλογική ῆττα στίς ἐπαναληπτικες ἐκλογές ἐνός Βουλευτῆ στήν
ἐπαρχία τοῦ Βαλπαραῑσο, τόν “Ιούλη αὐτῆς τῆς χρονιᾱς. Τό γεγονός αὑτό ουντέλεσε στό νά περάσει ή άστική τάξη and μιά φάση
σύγχυσης κι άναδίπλωσης στήν ἐπίθεση (πού δέν ed ἐγκαταλείψει
κατά τήν ὑπόλοιπη διάρκεια τῆς περιόδου) καί πού άντιστοιχεῑ οτή

Βαθμιαία ύποταγῆ 106 K611110109 τῆς Χριστιανοδημοκρατίας στίς

ἐντολές 106 'Eev1K06 K611110109.
M1100016 οτή διφορούμενη κι άντιφατική συμπεριφορά 106 κόμματος Χ.Δ. (προϊόν τῆς ἐσωτερικῆς του ἐντασης), τό E.K. ('E6v1K6
K611110) άρχίζει νά σχεδιάζει μιά στρατηγική ἐπίθεσης, Θασισμένη
στῆν ἐλλειψη άντιπροσωπευτικότητας τῆς κυθέρνησης, πού
προσπαθούσε νά ἐπιθάλει ’ἐνα πρόγραμμα χωρίς νά συμδουλευτεῖ

προηγούμενα τό Κογκρέσο. Αύτή ἡ γραμμή δράσης προσανατολίζεται στό νά τονίζει τά πιό 6αθιά άνταγωνιστικά σημεῖα άνάμεσα
στῆν κυὸἐρνηοη καί τῆ Χ.Δ. καί 66 καταφερει νά προξενήσει μιά
σχεδόν όργανική ἐνότητα καί ταυτότητα τῶν 666 όργάνων πολιτικῆς “ἐκφρασης τῆς άστικῆς τάξης. Παράλληλα, άρχίζει νά όργανώ-

νει κινητοποιῆσεις 1106 “ἐχουν σάν προοπτική τῆ σύμπηξη πλατιῶν

0’ ’ἐνα Kai μόνο ἐνιαῑο μὲτωπο. Γ( σύτο τό λόγσ, oi χριστιανοδημοκράτες γερουσιαστες μπόρεσαν εύκολα ν’ άντιταχΘούν στό ’ίδιο
τους τό κόμμα καί, χωρίς νά Θίξουν τήν κομματική τους θέση, νά
δουλέψουν στενά ἐνωμενοι 115 τήν άκρα δεξιά. Εἶχαν τήν 61100111ριξη 5v69 σημαντικοῦ 1150069 τῆς ’ίδιας τῆς 660119 τῆς Χ.Δ.
Ἀπό τό ψήφισμα αύτό τῆς Γερουοίας κι ύστερα, κλείνει στῆν
πράξη ό θεσμικός κύκλος γύρω 6n‘ τήν κυὸἐρνηση. Δεν τῆς ’ἐμενε
1116 παρά 1116 μικρῆ άπόσταση άκόμα νά διανυοει, πρίν νά ὃρεθεῑ
μπροστά στό 66166010 511116610: 6 χρόνος 1106 ἔπρεπε νά περάσει
γιά τήν όλοκλήρωση τῆς διαδικασίας τῆς συνταγματικῆς τροπο-

ποίησης, πού, σύμφωνα με τήν ἰσχύουσα νομοθεσία, ῆταν ἐνα καΘορισμένο χρονικό διάστημα. Τό ἐμπόδια 10610 11 K6650v11011 μπο00605 νά τό ύπερπηδήσει 115 666 μόνο 10611069: 0) φτάνοντας σ’

μαζικῶν μετώπων, ὅπως, γιά παράδειγμα, 1'1 6115060111011 106 ἰδίαν

5vav 1100v001111011K6 061161600116 (1106 600 περναγε ό καιρός 65v

τικοῠ τομέα (πού όργανῶνει τό Δεκέμθρη 106 1971 τήν πρῶτη του

Θά καθοριζόταν πιά άπό τήν πολιτικο-ποπουλίοτικη μερίδα, πού
εἶχε χάσει τήν αύτονομία τῶν άποφάοεῶν της, άλλά 6116 τήν
ὸλιγαρχικο-μονοπωλιακή μερίδα - 6116 16 E.K. άντιπροσωπευόμενη) καί 6) '1'1 άντιμετωπίζσντας 5va Θεομικό προσδιορισμό μεσω τῆς

μαζικῆ δημόσια ἐκδήλωση στόν πιό μεγάλο κλειστό χῶρο 106 Σαντιάγο), καί oi πρῶτες πορεῑες διαμαρτυρίας 115 πρωταγωνίστριες

τίς γυναῖκες5.’Στίς ἐκδηλῶσεις αύτές συμμετεῑχαν ῆδη 6x1 μόνο 1'1
ῆγεσία άλλά καί 1'1 66011 τῆς Χ.Δ. Στήν πραγματικότητα, 1'1 6K00 δεξιά μπόρεσε νά καταφέρει νά προσεταιριστεῖ τή Χ.Δ. στῆν πολιτική
της, μέσα 6116 16 χτίσιμο τῶν γυναικείων μετώπων. Κι 0616 άρχιζε
νά παίρνει σάρκα καί όστά στό τέλος τού 1971.
T6 1972 ἐδειξε μιά σημαντική πρόοδο στῆν ἐνίσχυση τῆς στρατηγικῆς τῆς· σύμπηξης ἐνός ἐνιαίου μετῶπου. Στήν άρχή 106 χρό-

νου (Μάης-Ἰούνης) συστήνεται ἐνα μέτωπο (1'1 λεγόμενη Δημοκρατικῆ Zuvo1100110v6ia(Confederacion Democratica), 611106 K010v1κῆθηκαν όρισμένες άμφιταλαντεύσεις τῶν χριστιανοδημοκρατῶν.

Παρά τό γεγονός 611 16 1151111110 δικαιολογεῖται γιά καθαρά ἐκλογι-

δημιουργίας νέων μορφῶν ἐξουσίας 1‘1 μεσω ἐνός δημοψηφίσμα109.
”Ομως 1'1 ῆγεσία 106 λα’ἰκοῡ κινήματος 65v nai0v51 καμιά ἐγκαιρη
καί καθαρή άπόφαση, πράγμα πού δίνει χρόνο οτούς άστούς v6
σχεδιάσουν μιά στρατηγική 115 6άση τίς άναπόφευκτες οἰκονομιK59 Kai κοινωνικες άναταραχὲς πού ἐνυπάρχουν 05 K695 διαδικασία μετασχηματισμού. Στρατηγική πού κορυφωνεται 115 τήν κρίση

106 Ὀχτῶθρη 106 16106 χρόνου (1972), 61106 1'1 άστικῆ τάξη φαίνεται νά μεταφέρει τό κεντρο τῶν άποφάσεῶν της 6116 16 κόμματα
στά Gremios7 Kai στήν όποία ἐμφανίζονται πλεον συνενωμένες καί

οἰ δυό πολιτικές ἐκφράσεις τῆς τάξηςῑ ἡ Χ.Δ. καί τό E.K.
κούς λόγους (πλησίαζαν ἐκτακτες ἐκλογές στήν ἐπαρχία 106 Ko-

κίμπο) καί 611 65v 6110110605 6061069 προγραμματικούς συμ6ι6α-

M5 τήν κρίση 106 'Ox1616011 1'1 άστική τάξη ἐμφανίζεται νά στε-

σμούς (καί τό E.K. Kai 1'1 X.A. τόνιζαν τίς ίδεολογικές καί πραγματι-

ρεῶνει τῆ συνοχή της σάν ταξη, 115 6άση τῆ συνενωσῆ της γύρω

κές διαφορὲς τους), άποτελούσε παρ’ όλ’ 0616 16v K090010116 τῆς

6116 τῆ δύναμη τῶν Gremios. Oi όργανῶσεις αύτές εἶναι ἐπιφορτι-

τάξης σάν μπλόκ ἐνάντια στῆν κυ6ἐρνηση καί άντικαθρέφτιζε όλο

σμένες νά ύπερπηδήσουν τίς διάφορες πού άστικές μερίδες διατηροῦν άκόμα στό ἐπίπεδα τῶν κομμάτων. Τό άπστελεσμα εἶναι 611

καί πιό καθαρά τήν ύποταγή τῆς Χ.Δ. στίς στρατηγικές ἐντολές
106 E.K. T6 1151111110 10610 65v ῆταν τίποτ’ άλλο άπό 16 1100'1'6v τῆς
συμμαχίας άνάμεσα στό E.K. Kai τόν τομεα 106 Φρέι, 016v άγῶνα

τους, τόσο γιά ν’ άνατρεψουν τήν τότε κυ6ἐρνηση όσο καί γιά νά
επιὸάλουν τήν ῆγεσία τους στήν άστική τάξη. "Eva γεγονός καί
μόνο φτάνει γιά νά τό άποδεὶξειῑ

ή Χ.Δ. χάνει K6009 οτή σφαῖρα ἐπιρροῆς της, άκόμα καί στῆν ’ίδια
τῆ 6άση τῶν όπαδῶν της. “Ὀλο καί πιό πολύ, 11510105115101 05 1116
0K5111. 16111K1'1 δομή, τῆς όποίας 1'1 πρἙγματική δύναμη εἶναι 016
x5010 106 101150 115 άρχηγό τό Φρέι, σε στενή συμμαχία 115 16

'E6v1K6 K611110. Πολλαπλάσιάζονται, 5101. οἱ ἐνδείξεις τῆς αὐξανόμενής ταύτισης τῶν δυό πολιτικῶν άστικῶν άξόνων.

Τόν “Ιούλη τού 1972 η Γερουσία ψηφίζει τῆ συνταγματική τροποποίησή τηςζ πού Θά καθόριζε τούς τρεῖς τομεῑς τῆς οἰκονομίας6
115 τίς ψήφους τού E.K. Kai χριστιανοδημοκρατῶν γερουσια-

Ὅμως, 1'1 άντιμετῶπιση τῶν δουλευτικῶν ἐκλογῶν 106 M60111
106 1973 προξένησε 1116 προσωρινῆ διαίρεσηντῶν δυό πολιτικῶν

στῶν (στῆν πλειοψηφία τους όπαδοί τῆς τάσης Φρέι). T0610 0611-

άξόνων. T6 E.K. θελει κατά 111 διάρκεια τῆς προεκλογικῆς ἐκστρα-

60iv51 11006 την πρόσφατη συμφωνία άνάμεσα στῆν κυ6ἐρνηση καί

τείας νά κερδίσει τά δυό τρίτα 106 Κογκρέσου, γιά νά προχωρήσει
05 1116 άλλαγῆ τῆς κυ6ἐρνησης, χρησιμοποιῶντας τή συνταγματική

τήν ῆγεσία τῆς Χ.Δ.. πού ἐλεγχόταν τότε 6116 τήν τάση Τόμικ, δηλαδή τή φιλοσυμμαχιακῆ. Παρά τή συμφωνία αύτῆ, λοιπόν, oi
X.A.v50060100159 5nav001a106v ἐνάντια στήν “ίδια τους τῆν ἡγε-

σία καί συντελούν οτή λήψη τῶν άποφάσεων τῆς Γερουοίας, πού
εἶναι ’ἐνας αποφασιστικός κρίκος 11169 110K0169 άλυσίδας γεγονότων πού 6116 κείνη τή στιγμή συμὸαίνουν τό ἐνα μετά τό άλλο καί
τῶν όποίων 6 τελικός στόχος εἶναι νά προκαλέσουν τῆ θεσμική
κρίση. Πράγματι, η συμφωνία άνάμεσα στῆν Τομιτσική ῆγεσία τῆς
)(.Δ. καί τήν κυθερνηση πρό6λεπε 1116 πλατφόρμαΙ κοινοθουλευτιK06 άγῶνα πού, 6v εἶχε πραγματοποιηθεί ἐγκαιρα, Θά εἶχε δυσκο-

λέψει, 6v 6x1 ἐμιιοδίσει, τό σχηματισμό 106 “Ενιαίου Μετῶπου. "Av
65v ἐγινε αύτό, όφείλεται Θασικά στῆν ἐπιρροή 1106 60K0605 6
Φρέι πάνω στό κόμμα.

μομφή ἐνάντια στόν πρόεδρο. Ἠ Χ.Δ. προσανατολίζεται μᾶλλον
στό νά κερδίσει τήν άπαιτούμενη πλειοψηφία στό Κογκρεσο γιά νά
κηρύξει σε άπαγόρευση τήν κυθερνηση, ὅσον άφοράτή δυνατότητά της νά συνεχίσει τήν ἐφαρμογή 106 n00y0611110169 1119 115
άπλά προεδρικά διατάγματα. Πρόκειται νά άμφισθητηθεῑ ἡ άντι-

προσωπευτικότητά 1119 111100016 016 Κοινοθούλιο, πράγμα πού θά
ἔχει τῆν ὑποστήριξη 11169 πλατιάς πλειοψηφίας.
‘H 511116xia- τῆς κυθερνησης (44% τῶν ἐκλογέων) K6v51 v6
καταρρεύσουν καί οἰ δυό γραμμές δράσης. Δέν εἶναι πλέον δυv016 νά καταθληθεῑ ἡ K6650vr1011 καταφεύγοντας στή συνταγματική μομφή (άφοῡ oi 60101 65v κερδίζουν 16 666 τρίτα). 0615 νά
γίνει πιό άποτελεσματική ἡ Θεσμική κύκλωση 115 τήν ύποστήριξη

Ἠ πολιτική ἐπιθέσεων τῆς U.P. K016 106 προσώπου του (πού
εἶχε σάν σκοπό νά προκαλέσει ἕνα άριστερδ ξύπνημα τῆς Χ.Δ. 66—
σης) εἶχε σάν άποτέλεσμα v6 συνενῶσει τό κόμμα γύρω 611‘ 16

11169 δυνατῆς Βουλῆς πού 9' άντιμετῶπιζε τῆ νικημένη ἐκτελεστική ἐξουσία, Εἶναι λοιπόν 1'1 στιγμή πού ἡ συμμαχία E.K. — 1011509

πρόσωπά του, συντελῶντας 5101 016 x601110_K60069 τῶν Τομιτσι-

πημα 115 στρατιωτική ύποστήριξη.
“Αλλά’“άκόμα, εἶναι ἡ άνεξήγητη στιγμή 61106 5v09 Θρίαμθος 15-

κῶν ῆγετῶν, πού ζητοῦσαν διάλογο 115 τήν κυθέρνηση. Εἶναι μιά ,
κατάσταση πού 1169 φωτίζει γύρω 6116 1i9 πολιτικές όμάδες σάν

ἐνδιάμεσα στοιχεῖα τῶν κοινωνικῶν πολῶσεων καί πού εἶναι καθοριστικά γιά νά προσδιορίσουμε μιά σωστή άντιμετῶπιση τῶν λαϊκῶν 6άσεων ἐνός άστικού κόμματος ὅπως 1‘1 X.A. M5 16 νά μή λά6ει ύπόψη της ἡ U.P. στίς άναλύσεις της 10610 16 5v61611500 στοιχεῖα, 601161105 στήν αναζωογόνηση τῆς όμάδας πίεσης πού, “αύτῆ
καθεαυτῆ, λειτουργεί πάντα 115 66011 τήν άναγνῶρισηιένός ἰσχυ006 ῆγὲτη. T6 ζήτημα δέν εἶναι τόσο νά ἐπιτεθοῡμε 016v ῆγέτη,
600 νά προκαλέσουμε τίς άντικειμενικές άντιθέσεις του μέ τῆ

λα’ἰκή του 6άση, μέσω 11169 6v01x11‘19, εύλύγιστης καί μή σεχταριστικῆς πολιτικῆς. Ἀλλά, καταφεύγοντας στό άμάρτημα 106 ἰδεαλισμοῡ καί στό ἐγκλημα τοῦ σεχταρισμοῡ, 1‘1 U.P. συντέλεσε στό v6
, μεγαλοποιηθεῑ τό πρόσωπο 106 Φρέι σάν θεμελιακό στοιχείο τῆς
σύμπηξης τῶν διαφορετικων πολιτικῶν άξόνων τῆς άστικῆς τάξης

Φρέι 65v ἐχει άλλη διεξοδο 6116 16 νά Προτρέψει σ’ ἐνα πραξικό-

τοιου ε’ίδους 65v καταλήγει πουθενά. Ἀντί νά χρησιμοποιήσει ἡ
UP. 10610 16 60ia1160 v16 νά άσκήσει 1116 πίεση πού, με τῆ μορφή
11169 6060119 016 Κογκρέοο, Θά συντελοῡσε στό νά δημιουργῆσει,
0’ αὺτή τή v50 K016010011 τῶν δυνάμεων, μιά ρήξη ἠ τουλάχιστον

1116 άποδυνάμωση τῆς άστικῆς συμμαχίας. προτίμησε ν’ άνοίξει
νεά μέτωπα άγῶνα άκριθῶς σ’ ἐκεῖνα τά ἐπίπεδα πού προσφέρονταν νά ἐνισχύσουν τήν άστική συμμαχία. M5 666 λόγιατ στό ίδεολογικό ἐπίπεδο. Εἶναι ἡ περίπτωση 106 σχεδίου 106 ἐνιαίου ἐθνικοῡ σχολείου. πού, ἐξ αἰτίας 106 ύπερΘολικου 660069 θεμάτων
άρχῶν, χρησὶμεψε στό νά Εαναλειτουργήσει ἡ ἐθνικοεφρεϊκή συμμαχία, παρ’ όλο τόν τότε δυσμενῆ συσχετισμό δυνάμεων γιά τῆ

στρατηγική της.
Ἠ φιλο-συμμαχιακή μερίδα τῆς άστικῆς ·ιάξης ἐμποδίζεται στό
v6 σΠάσε·ι τόν ἰδεολογικό αποκλεισμό τ-ῑῑῑῗῑ 6v111'01135016110110"? πού
’.Ξῖ

ὴ ϊδια 1’1 U.P. θεμελίωσε, ὅταν, μετά τίς ἐκλογές, άσχολεῑται 115 16
v6 πλατύνει 11'1v ἐπίθεσῆ της, άντί v6 άσκῆσει πίεση 115 0K006 νά
Προκαλέσει μιά διαίρεση 106 110216K τῆς άντιπολίτευσης. 'E016621λονται συμφωνίες σχετικές 115 1116 v50 650111K1'1 δομή (01 600159 66
ἔπρεπε v6 5K111111606v 115 16 κριτήριο τό κατά πόσα συμθάλλουν

στό στῆσιμο νέων μορφῶν ἐξουσίας), άλλά χωρίς νά παρθοῦν
ὺπόψη τά πιό ἐπείγοντα συμφέροντα 11169 φιλο-συμμαχιακῆς ῆγεσίας τῶν άστῶν. Τοῦτο σήμαινε ότι 66 ύπεραστιιζόμαστε καί θά
0566110015 6010115v59 μορφές γενικά παραδεχτές στῆν πολιτική

πράξη. Συγκεκριμένα, 16 65110 ῆταν νά προτείνουμε μιά συμμαχία
μὲ τά μεσαῑα στρώματα καί τῆ συμμετοχή τους στίς V559 μορφές
ἐξουσίας πού θά γεννιόντουσαν.

Γιά νά εἶναι άποτελεσματική ἡ συμφωνία θάπρεπε νά 50162111651
τῆ στιγμή άκριθῶς πού 6 συσχετισμός τῶν εύνοϊκῶν γιά τῆν K66é0v11011 δυνάμεων (με 16 ἐκλογικό άποτέλεσμα) προσφερόταν γιά
νά συνταράξει τούς άστούς καί νά άμφισθητήσει 016 006006 τῆ
στρατηγική τῆς όλιγαρχικσ-μοναπωλιακῆς μερίδας. Πιό 601500.

όταν θά εἶχε καταφέρει νά ξαναστήσει τήν ἰδεολογικῆ της συμμαχία,θά ῆταν άργά 016.
"001119 καί νάχει τό πράγμα, 1'1 γραμμή δράσης τῆς K6650v110119
(δηλαδή τῶν λαϊκῶν κομμάτων), πρασανατολισμένη στό v' 6v01551

νέα μέτωπα καί θασιζόμενη στῆν ἐκλογική της δύναμη, σήμαινε νά
μή γίνει δεκτός 06169 6 δρόμος συμμαχιῶν σάν 6 016 5v65651y115v09 γιά νά προχωρήσαυμε 0' ἐκείνη τῆ συγκυρία. Δέ σκεφτήκαμε

ότι τό νά προχωρήσουμε μποροῦσε v6 σημαίνει ὃχι 1600 πραγμα-

άνικανότητά του νά πραγματοποιῆσει τίς ἀποφάσεις του, ἐξαιτίας

τῆς διαίρεσης τῆς πολιτικῆς του ῆγεσίας.
Ἠ 60016 πολιτική σημασία τῆς άντίφασης, μεταξύ άφενός τῶν
ίδεολογικῶν προεκτάσεων μιᾶς άπόφασης καί σφετέρου τῆς σχεδόν άνύπαρχτης πραγματοποίησής της, όξυνότανε άκόμα πιό no216, 610v, στήν περίπτωση 11169 μετωπικῆς ἐπίθεσης ἐνάντια στό

άστικό σύστημα ἐξουσίας, προχωρούσαμε χωρίς v6 00005506115 τῆ
συμπεριφορά 106 0100106.
M5 τόν 5V0 1‘1 115 τόν 621210 10600, οί ἐνοπλες δυνάμεις άντιμετωπίστηκαν πάντοτε 606 τήν UP. 115 1116 00216 60210'1'K1'1 προοπτικῆ 10ξικῆς άνάλυσης, πού ἐπαιρνε σάν δεδομένα 611 11000016 στῆ δύ-

ναμη 106
δομή, 66
σύνθεση.
00605 νά

όργανωμένου 21006, 6v5560111106 60' τήν 6011K1‘1 650111K1‘1
6101006v10v 606 τῆν ’ίδια τους τήν άνομοιογενῆ ταξικῆ
Ξεχνιόταν στῆν άνάλυση, ἡ αμφιταλάντευση πού 1100άσκῆσει στή συμπεριφορά τους ἡ εἰδικῆ λειτουργία τους

σάν όμάδα.

“Η άπάντηση τῆς άστικῆς τάξης στῆν ἐπίθεση τῆς 601015069
ῆταν άκριθῶς ότι προκάλεσε τόν προσδιορισμό τῶν ἐνόπλων δυνάμεων σάν όμάδα πίεσης (πού καθαρίζει ἐξαιτίας τῆς ἐσωτερικῆς
της δομῆς 1116 εἰδικῆ λειτουργία «κάστας» 115 εἰδικά συμφέροντα,
πράγμα πού νοθεύει τούς ταξικούς άνταγωνισμούς). Οἰ παράμετραι ἐνός τέτοιου προσδιορισμοῡ καθαρίζονται 606 τή δυαδικῆ
ἐξουσία πού άρχιζε νά άμφισθητεῑ τό ’ίδιο τό σύστημα κυριαρχίας,
106 ὁποίου, 601119 εἶναι φυσικό, ol 5v002159 δυνάμεις εἰναι συστατικά μέρη. Δυαδική ἐξουσία πού, κυρίως, ἐκφραζόταν 606 τήν “ίδια

τοποίηση νέων μέτρων 106 K6650V1111K06 προγράμματος, όσο 16

τῆν άποσύνθεση 106 6011K06 K061069 μᾶλλον 0006 606 τῆ γέν-

νά 51100610151 16 50v0011'101110 τῆς άστικῆς συμμαχίας.
Δέν άναφερόμαστε ἐδῶ 011'1v 6V6YK11 νά διαλέξουμε άνάμεσα
στό σύνθημα «νά προχωράμε χωρίς v6 01011016115-1‘a καί στό «v6
0150511’1vou115 γιά νά προχωρᾱμε»9. T6 ζήτημα ῆταν (0' ἐκείνη τῆ

νηση μιᾶς δυαδικῆς ἐξουσίας άστικῆς τάξης καί προλεταριάτσυ.
T6 τραγικό τῆς κατάστασης ῆταν 611 αὺτή 1’1 δυαδική ἐξουσία 65v
ύπῆρχε άκόμα στῆν πραγματικότητα παρά μόνο, καί πολύ συχνά
μάλιστα, στό ἰδεολογικό ἐπίπεδα, κι 0616 ήταν άρκετό γιά νά ἐπι01156051 5V0 01001111111K6 00051K6011110.
’

συγκυρία) νά καταλάθουμε τήν άνάγκη 11169 συμμαχίας 115 16 με-

σαῑα στρώματα, άντί νά τά σπρώξουμε σέ μιά συμμαχία 115 τῆν
όλιγαρχικα-μονοπωλιακή μερίδα. Δέν μπορούμε v6 55x6006115 πώς
τό σχέδιο μεταρρύθμισης τῆς δημόσιας καί ἰδιωτικῆς ἐκπαίδευσης

χρησίμεψε

σάν άφορμή γιά μιάν ἐκστρατεία με ἐνεργῆ συμμε-

τοχή τῆς χριστιανοδημοκρατικῆς 6άσης, μέ κύριο σκοπό νά δια-

λύσει τήν ἐντύπωση τῆς ἐκλογικῆς ἐπιτυχίας τῆς κυθέρνησης.
Ἀντί νά χρησιμοποιήσει ῆ U.P. 106111 τήν ἐπιτυχία γιά νά άρχίσει
1116 1650210y1K1'1 ἐπίθεση, μέ σκοπό νά ούδετεροποιήσει τά μεσαῑα
στρώματα καί ν’ άπομονώσει ἐπομένως τή μονοπωλιακῆ ὀλιγαρχία,
5016211'1611K5 1116 γραμμή πού προκάλεσε τή μεγαλύτερη συσπείρωση 106 6011K06 μπλόκ, περιορίζοντας άκόμα περισσότερο τά
στενά περιθώρια δράσης τῆς φιλο-συμμαχιακῆς ῆγεσίας της.
'H K021615011 606651511 10' 0616 006 ύποστηρίζουμε Θρίσκεται 016

έπόμενα θήματα τῆς άστικῆς τάξης;
'H 5YK01011 τῶν τελευταίων λεπτομερειῶν τῆς συνταγματικῆς
τροποποίησης 606 16 E.K. Kai τή Χ.Δ. (“Ιούλης 106 1973), K0660105,
σάν συνέπεια τῆς πάλης τών τάξεων, τή ρήξη τῆς ἐνιαίας δομῆς
τοὺ κράτους, μιά κι άνοιξε τό 606110 0' έναν άγώνα μεταξύ τῶν
δημοσίων ἐξουσιῶν, πού θρέθηκαν μπροστά σ· ἕνα πραγματικό
άδιέξοδο. ‘H δυαδική ἐξουσία (Κογκρέσο, “Ἀρειος Πάγος καί ΣυμΘούλιο Ἑπικρατείαςό ἐνάντια στῆν ἐκτελεστική ἐξουσία), πού
ῆρθε σάν συνέπεια 11169 1510109 5560601110119 106 K061069, δημι-

Τήν τελική προσπάθεια, καί όριστική, ἐνός 1510106 προσδιορισμοῡ μποροῡμε v6 6006115 στήν άπόφαση τῆς Βουλῆς τῆς 22 Αύγούστσυ, πού μεμφόταν τῆν κυθέρνηση γιά μῆ νομιμότητα καί
605060011 55060i09.
"E101, 6215110605 611 ἡ 5051160011 106 0100106 600K0651 στῆν
ύποταγή του 016 συμφέροντα τῆς όλιγαρχικο-μονοπωλιακῆς μερίδας. 'Ev 06011 περιπτώσει, πρέπει ν’ άναγνωρίσουμε στῆν πράξη
-του κι άλλες ἐπιρροές, δηλαδή τόσο 60' τῆν ταξικῆ του καταγωγή
όσο καί 606 16 συμφέροντά του σάν κάστα μέ esprit de corps. Στό
115100 006 66 K60100x1‘1051 15211K6 1‘1 τελευταία ἐπιρροή, 6 χαρακτῆρας τῆς ἐπέμθασής του θά εἶναι Θασικά στρατιωτικός, δηλαδή
1116 μορφή δράσης όχι άπαραίτητα ἐξαρτούμενης 606 16 συμφέροντα 11169 όρισμένης άστικῆς μερίδας.
"010v 6Ko6115 01'111500 611 016 0021111K6 σχέδιο τῶν χιλιανῶν
στρατιωτικῶν ἐντάσσονται στοιχεῖα άρνησης όλων τῶν γεγονότων
τῶν τελευταίων σαράντα χρόνων, δηλαδή 621119 τῆς περιόδου πού
“ίσχυε τό δημοκρατικά-φιλελεύθερα σύστημα κυριαρχίας, 600651)(v5101 5101 611 1100iv51 0' άμφισθῆτηση ἡ “ίδια ῆ πολιτική συμμαχιῶν
τῆς άστικῆς τάξης καί αύτοπροτείνονται οἰ στρατιωτικοί σάν άντικαταστάτης της.
A6169 6 προσανατολισμός πού άναφέραμε, μπορεῖ νά ἐξηγηθεῑ

ούργησε τίς προϋποθέσεις γιά τῆ μεταφορά τῆς λῆψης άποφά-

περισσότερο 606 16 ’ίδια 1069 16 συμφέροντα σάν στρατιωτικοί

σεων 05 V559 μορφές ἐξουσίας (Cordones Industriales, Comandos

παρά 606 τήν ἰδιότητά τους σάν άπλό όργανο 11169 μερίδας 165119.
T0610 κάνει Θιώσιμη τῆ διαδοχική συμμαχία τους 115 άλλες άστικές
μερίδες, κι ακόμα καί λαϊκά στρώματα. Τό 06v 550016101 606 16 6v
1‘1 ἐσωτερική ἐνότητα τῶν ἐνόπλων δυνάμεων εἶναι συνεπής 11 6x1
115 τήν κυριαρχία αὐτῶν 1"1 ἐκείνων τῶν ταξικῶν συμφερόντων. Ἀπ’
αύτῆ τή σκοπιά 6 601011K69 00000v01o21101169 τῆς στρατιωτικῆς
διακυθέρνησης θά εἶναι τό 600152150110 τῆς φόρμουλας πού 66
ἐναρμονίζει 115 τόν καλύτερο τρόπο τήν κυριαρχία όρισμένων
συμφερόντων ταξικῶν 115 τῆν ”ίδια τους τῆ θεσμικῆ ἐνότητα.

Comunales“ K.210.), 611106 16 K6650v1111K6 όργανα εἶχαν παραλύσει.
“Οργανώσεις πού, παρ’ ὀλο πού ῆταν 5116060, χωρίς καθόλου όρ-

γανικότητα, ἐνσάρκωναν ὅμως 6210 τόν ἰδεολογικό τρόμο πού
χρησιμοποιοῡσε κατάλληλα 1'1 6011K1'1 16511 K01 11000016 016v 60010
65v εἶχε προθλεφτεῑ καμιά άπάντηση 606 16 210'1'K6 κίνημα.
"E101, ἡ ἐπίθεση 106 λα’ίκοῡ κινήματος, 115 16 νά μεταφέρει τῆν
ἐξουσία μπροστά στό ἐπίσημο άδιεξοδο, προχωράει περισσότερο
στό ἰδεολογικό παρά στό όργανωτικό ἐπίπεδα, καί 10610 606 τῆν

Ἰστὶς ἐπάλξειςιῗῆς Δημοκρατίας

ἡ ΕΛΕΥΘΕΡΟΪΥΠΙΑ
ἡ ἀπογευματινή σου. ἐφημερίδα
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Ἔχει σημασία, φυσικά, γιά τόν προσανατολισμό πού ea ἐχει ῆ
στρατιωτικῆ κυθέρνηση, ῆ θαήθεια πού μπορεῖ νά τῆς προσφέρει

τό ξένο κεφάλαια καί ῆ γενικῆ στάση τοῡ ἰμπεριαλισμοῡ, στό μέτρο πού μπορεῖ νά συμθάλει στόν κατευνασμό τῶν άντινομιῶν πού
θά δημιουργηθούν άναπόφευκτα μέ μιά πολιτική άποκλειστικῆς

κεραμικὰ
and τὸ ἐργαστήρια

ἐξυπηρέτησης τῶν συμφερόντων τῆς όλιγαρχικο-μονοπωλιακῆς

μερίδας, άντινομιῶν πού θά θάλαυν σέ κίνδυνο τή θεσμικῆ ἐνότητα. "Av λείψει αὑτή ῆ θοήθεια, μιά λύση εἶναι ῆ καταπίεση τῶν
’ίδιων τῶν άντιφρανούντων στρατιωτικῶν καί ἡ γρῆγορη μεταμόρφωση τῶν ὑπολοίπων σε διαχειριστικῆ κάστα ἐνός συστήματος κυριαρχίας στῆν ὑπηρεσία τῆς φιλο-ιμπεριαλιστικῆς μερίδας ἠ, πάλι,

μιά στροφῆ τῶν στρατιωτικῶν πού ea τούς πλησίαζε σ’ έναν προσανατολισμό ποπουλίστικου τύπου. Ἐξαρτάται μέ τί τρόπο θά λειτουργήσουν τά ταξικά συμφέροντα· ἥ θά διατηρηθεῑ τό μπλόκ μο-

νολιθικό (μέ 6άση ’ἐνα σύστημα κοοπτάτσιας) ῆ θά πολωθεῑ σύμφωνα μέ τά διάφορα ταξικά συμφέροντα πού άντιπροσωπεύανται
στίς ἐνοτιλες δυνάμεις.
Ἀπ’ όλα τά προηγούμενα συνάγουμε διάφορα Θέματα σοθαρῆς

σημασίας. Πρόθεσῆ μσς εἶναι νά άπαριθμήσουνε μερικά άπ· αὑτά
σάν συμθολή στό διάλογο καί χωρίς νά ξεχνάμε τήν πολιτική τους
θαρύτητα (πολιτική μέ τήν ἐννοια τῆς πράξης κι “όχι τῆς πολιτικο-

“αντικειμενο,,
Φτιαγμένα μέ κέφι καί αγάηη
σε καινούργιες πάντα φόρμες καί σκέδια
ἐκλεκτά δῶρα γιὰ τοὺς άηαιτητικοὺς·
φίλους σας.
Gd τὸ θρῆτε στὸ ἐργαστήρια.
Φανερωμένης 48 - Χολαργὸς
τηλ. 65.21.725

λογίας).

ΣΤΟ EPXOMENO: Τό Β’ μέρος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.·
Ι) Ποποιιλισμός.· πολιτική κατασταση πολύ ὁιαὸομένη οτή Λατινική Ἀμερικη’. Τά κύρια χαρακτηριστικά του εἶναι ἡ δημαγωγία, ἡ ἰσχυρή προσωπικότητα τοῦ ἀρχηγοῦ, τό ἀσαφές κοινωνικό πρόγραμμα. Τό φαινόμενα αὐτό
στήν πολιτική ζωή ἔχει μεγάλη ἐπιτυχία στά μικροαστικά στρώματα καί τίς

Στὴ Θεσσαλονίκη ἀντικείμενα
τοῦ ἐργαστηρίου δά θρῆτε
κατ’ᾱηοκλειστικότητα στὸ μαγαζί
“άντικείμενο,. Δημητρίου Γούναρη 30.

λαϊκές τάξεις καί μάζες. Σάιν ἀντιπροσωπευτικά ἀναφέρονται συνήθως τοῦ

Περόν Univ Ἀργι·ντινή καί τοῦ Βελὰσκο Ὑμπάρρα στό Ἐκουαὸόρ.
2) «Ἀνάπτυξη».· ἔννοια οἰκονομική καί πολιτική, πού ῆταν οτή μόὸα στή
Λατινική Ἀμερική τή ὸιῑκαετιά τοῦ ’60 (καί σήμερα ἀκόμη σε’ μερικά κράτη).
παρόλη vi ywu-ui ἀμφισὸήτηση. Προτάθηκε κύρια ἀπό τούς ”Αμερικανούς
σάν σκοπός τῶν «ὑποανάπτυχτων» λατινοαμερικάνικων κρατῶν πού ἔπρεπε
νά φτάσοιιν ὅαθμιαῖα στήν «ἀνάπτυξη».
3) Radomiro Tomir‘: ἡγεῖ-ης τῆς μετριοπαθοῦς. ρεφορμιστικῆς μερίὸας τῆς
Χιλιανῆς Χριστιαι’σὸημοκρατίας. ιἰποψήφιός της πρόεὸρος τό 1970. Ὁ ἡγέτης τῆς ἄλλης. ὰὸιάλαχτης. μερίὸας εἶναι ὁ Φρέι.
4) Parlido Nm‘iumll: κόμμα (ιτιί ὐτξιά τῆς Χ.Δ., πού ἀντιπροσωπιύει τά ὀλιγαρχικά μονοπωλιακά συμφέροντα.
5) 01' ἐκὸιμζώσεις (ιιίτίς. πού ὀναμάστηκαν «ὁιαμαρτυρίες τῆς κατσαράλας».
ἀπό τίς ἄὸειες, λόγω «ἔλλειψης τροφίμων». κατσαρόλες πού χτύπαγαν οἱ γυναῖκες τῶν μεσαίων στρωμάτων καί τῆς άστικῆς τάξης. ἕπαιξαν σημαντικό
ρόλο στήν ἀστική κινητοποίηση ἐνάντια Univ U.P. καί εἶναι ἕνα παράδειγμα
τῆς ἀντιὸραστικῆς χρησιμοποιήσης τῶν γυναικῶν.

ΤΩΡΑ ΘΑ ΒΡΗΤΕ
ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΟΥΠΟΥΛΕΝΙΑ
SLEEPING BAGS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ
TA ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΑΚΚΙΔΙΑ - ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΡΟΔΑΚΙΑ
ΟΛΑ ΑΠΟ TON ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
ΜΟΥΣΑΜΑ BLUE-ORANGE TON
ΟΠΟΙΟ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΙΑΠΩΝΙΑ
ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 50 Kai ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Τηλ. 8226511 «OPEIBATIKH»

ὁ) Οῐ τρεῖς αὐτοί τομεῑς ἦταικ ὁ «κοινωνικός» τομίας. πού περιλάμὸανε τίς
κρατικές ἐπιχειρήσεις καί ὅιομιγχανίες. ὁ τομὲας τῆς «μικτῆς» οἰκονομίας
(ἑταιρίες με’ κρατική καί ι’ὁιωτική συμμετοχή ἀπό κοινοῦ) καί ὁ τομέας τῆς
ἰὸιωτικῆς οἰκονομίας.
7) Gremiox εἶναι στή Χιλή αἱ ὀργανώσεις ἐργοὸοτῶν. ἐλευθερίων ἐπαγγελμάτων (γιατροί, ὁικηγόροι. μηχανικοί). ὸηλαὸή μαζικές ἐπαγγελματικές ὀργανώσεις τῶν μεσαίων στρωμάτων καί τῆς άστικῆς τάξης. Ἐὸῶ ἀναφέρεται ὁ
συγγραφέας στήν ἀπεργιά τῶν ι’ὁιοκτητῶν φορτηγῶν. πού παράλυσε ὅλη τή
Χιλή ἐπίμῆνες ἀλλά ἀπότυχε μπροστά οτή λαϊκή κινητοποίηση.

GOYPIO'Z-

8) Σύνθημα τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος.
9) Σύνθημα τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος. Καί τά δύο φανερώνουν τίς
ὁιαφορές τακτικῆς τῶν ὁύο κομμάτων. ,τιό ὁρμητική τοῦ Σ.Κ.. πιό συνετή τοῦ

10) Conrrulariu General: μονοπρόσωπη ἐξουσία. Ὁ Cunrrulor τοῦτος ἐκλέγεται uni Χιλή ἀπό τή Γερουσία κι ἔχει καθήκοντα ὸιοικητικά καί λογιστικά
τῶν πράξεων τῆς, ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας. Ἡ σημαντικότερη λειτουργία του
εἶναι ὅτι μπορεῖ νά (ἰποφασίζει rid τή νομιμότητα ἥ μή τῶν προεὸρικῶν ὸιαταγματων.
ΙΙ) 0ονάοιιω· lmluxn'iulus: ὄιομηχανικές ζῶντες. Ὀργάνωση μαζική τῶν ε’ργατῶν μιᾶς ὅιομιῙχανιι-ιῆς ζώνης. Comandos Commmlm‘: κοινοτικά καμόντος·
μαζική ὀργάνωσι] τῶν κατοίκων μιᾶς συνοικίας, κυρίως στούς φτωχομαχα-

IKSVTp‘IKC.) ὁργανο τοὺ

ῬΗ ΓΑ mEPAIoY"

ὸημιουργήθηκαν κατά τι) διάρκεια τῆς χιλιανῆς ἐμπειρίας.
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"Ag δοῦμε πρῶτα μερικοὺς πίνακες πού δείχνουν πῶς οἱ
ἀναγνῶστες ὃλέπουν τό <<ΑΝΤ1>> Ία ἀποτελέσματα 6ασίστηκαν στίς ἀπαντήσεις ἀπό τό ερωτηματολόγιο πού ι-ιχε ἰῑ.-νσωμα
τωθει σέ ὁρισμένα μόνο φύλλα τοῦ τεύχους 72
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Στήν ἐρώτηοη; «.TI ΓΝΩΜΗ- EXETE.‘ I'ENIKA ΤιΑ T0
”ANTI”>>_. ἀπάντησαν.’
Πολύ καλό ἀρκετά καλό
33.6%
56.5%

μέτρια
6.9%

κακό
0%

δέν ἁπαν-[οῦν
’
3.1%

ΠΙΝΑΚΑΣ [I

ἀντί -= ἓρευνα
Στήν ἑρώτηση; «ΑΠ’ ΤΟΥΣ ῙΙΑ ΡΑΚΑΤΩ ΓΕΝΙΚΟΥΣ T0ΜΕΙΣ ΠΟΙΟΥΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ 0T1 TO “ANTI" KAAYHTEI
H ἐπιταςιῑτική για Iliad ιἰναγκη ,τυνςχυῡς έπικοινωνιάς μέ τόν
avg-wash; πάνω σ
α τά, προσλιἸιι-οῑτα ,τού καθημερινὰ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ

σϋιανταιιι. σι’-,ἠν πορεία. {ILL}. τήν ίκοοση τού ιςΑΝΓΙ», «γέννησε»

τήν ἐρεύνα που L
MCrIL-‘H ἔρευνα. L
τῶν ιτρίλρὲκι-τσ[1 πε

ΚΛΛΥΠῚᾚΙ

AEN
lKANO» YE'I‘EPEI
ποιιιτικΑ
AnAN'I‘OYN
67%
22 %
11%

,νησιιια ιίπο το τευ-χος, 72 ~ τόν περασμένο
ἠ ἶσα-,σε τῆτι »ἐπιτυχία της. οτή συνεργασία
ἠύτ-σί·- ~~ LuLfLL ’.ῑαί μίξις “έλειπαν οἱ οἰκονομι---

ΟΤΙ

ΥΣΤΕΡΕΙ», ἀπάντησαν;

Ἑλληνική πολιτική ζωή

XE; LIILIIIQIL'IIILIL-‘r; να 2'Liz-I'LLLLLIILILILILII' στούς ιῑίδικευμιῗνοιις ὀργανμ
σμοὺςς, Καί τέτυχε- "IL"; πλῆθος τί-’τν (ἶιτιοντήοιῑωψποὺ πήραμε

ξέπέρασεῖ Ii; προσδοκία μσς. Τό ῠηιηλο ποσοστό συμμετοχῆς
,αποδέικνιίτι IL'I <L6E01LLLI>= των αναῃψιιιστων μέ I6 περιοδικό καί
δίνει μία αντιπροοωπι-’.ιτικότητιι
“H ἔρευνα εἶχε δύο «pit-Gag:
Ο Στήν πρώτη, EEC ”τηκε ἡ ·γνιίιμη ἑνός αντιπροσωπευτικοῦ τυχαίου δειγματοε-> οῦ αναγνωστικοίι κοινοῦ.
Ο E" δευτέρη, ὃημ .EL’IOLLLLL σέ ὅλα TU. φύλλα τό έρωτημαtake-{Lu γεεί να μπορέσοιιμέ ,α έχουμέ μια διασταύρωση τῶν

αποτιλεσματων καί να δι’σσοιιμιΓ τη δυνατότητα σέ ὅσους (ρί”λους ιιας ἐπιθυμοῦσαν να πούν τῆ γνώμη τους για το περιοδικο. 7
H ἀναλιση II]; (ι (L’.ο-ης ’έχιι σχεὸον 67LI'ILI.I]LIuI(-)Ei. Για If]

ὃέύτερη η ι’τῑΜοαοισ7L.LI0;LL.ILQEI. HLOIEL'ICLILLE 6IL σύντομα θα
μπορέσοιιμε να δωσου LIL L'IILI. τά σοιχεία τῆς “έρέυνας ἀνα)τιτικα. Θεωρήσαμι· πάντως σκόπιμο \L'I 6LI'ILILILILIE σήμερα μια
πρώτη <<ιεύοη) αὐτῆς II]; ’·έοευτα,οημοσιιύονταε LLEleoiIgIπίνακες που ὅασίζοντιιι στό τιιχιιίο αντιποοσωπέυτικό δεῖγμα
τοῦ αναγνωστικοί μσς xumIiI. ἀπο II: ἀπαντήσεις στό ι’ρωτηματοιό·Ιἰο τοῦ τεύχους 72 AILLLOL‘IIEL’ILIIILLL ακόμα. έπιιέγοντας
ἀκτιπροσωπευτικά, - καί καποτι II χαῖα E"; αἰτίας τοῦ εἰδικου
ένδιαφεοοντος τῶν παι1ατ1μ11μ1ιυ1ν--διίγματα ιιπο τίς «ἀνοιχτές» ἐρωτήσεις ,τού πήραμέ ιἰπο 0AA τά, ίρωτηματολόγια,
καί τοῦ τεύχους 72 (τίοι-κύ.) καί τοῦ τεύχους 74 (γενικά).

"OX/L. KUPIE
AEN ΔιΑβξιΖΞ T0 HEP/OMKOZHZ.
TTIZTEUQ Z' QP/EHENH ῙῙΡΗΓΗΗΤΗ

KAI JEN m οΡεῑιι Νιι HOU TιιιιφιεβιιιθθΝ

κυπριακὸ

“

61 ει]

16%

22%

Διεθνῆ γεγονότα

42%

39% “ 19%

Ἀποκλειστικές πληροφορίές

84%

2%

[4%

Ἐργατικό κίνημα

32%

48%

20%

Φοιτητικό κίνημα - Παιδεία

24%

52%

21%

Κοινωνικα-Οἰκονομικα θέματα

47(7(

29%

24%

Ἱστορικά θέμα

55 Ψ(

27 %

18%

Θεωρητικα ὅιρθρα-Μελέτές

42 %

31%

27%

Καλλιτεχνικά-ΙἹολιτιστικα ‘

53 %

25 %

22%

ΠῙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

Στήν ἑρώτηση,· «ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΓΕΝΪΚΟΥΣ TOME]: 170101
ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ»·, ἀπάντησαν;
Ἑλληνική πολιτική ζωή
86
Κυπριακό
40
Διεθνή γεγονότα
81
Ἀποκλειστικές πληροφορίες
54
Ἐργατικό κίνημα
.56
Φοιτητικό κίνημα - Παιδεία
66
Κοινωνικάι - Οίκονομικα
66
Ἱστορικά θέματα
77
Θεωρητικα ἄρθρα - Μέλέτές
53
Καλλιτέχνικα - Πολιτιστικά
50
Στήν ἀνάλυση τῶν ἀποτελεσμάτων θα ἐπανελθοτιμε. Σήμερα,.ὅασισμένοι στούς πίνακι-ς ll καί III BELLIgofILIE ὅτι πρέπει νά

κανουμε μιά παρατήρηση {LLIIL' πιστεύουμι- ὅτι 6 ρόλος τοῦ
«ANTI» δέν σταματᾶ μέ τήν «ίκανοποίηση» τιῖ1ν ἐπιθυμιῶν

μόνο τοῦ ἀναγνωστικοῡ του κι1ινοῠ.’,-Οφι·ίλει να παρακινεῖ
καί ὀφείλει νά φωτίζει θέματα πού ἴσως δέν εἶναι πάντα ἑνός
ἀμέσου ἐνδιαφέροντος. ΙΞξηγούμαστε ἑννοουμι- I6 ΚΥΠΡΙΑΚΟ καί τίς προτιμήσειε του (IxIIIa‘LxLIIOImLILI κοινοῦ. Από τους
πίνακες Il καί III προκύπτει οτι παρόλο πού τό «ANTI» καλὺπτειικανοποιητικα I6 θέμα (Πίνακας ll ὰπαντηση «καλύ-

πτιῑι ἱκανοποιητικόι» 61%) I6 Elva/\ILIIOILILL'I κοινό (Πίνακας
24

ΙΙΙ, απαντηση 40%) ὑποόιὸαζει τό KYHPIAKO στήν τελευταία ταξη τῶν ένδιαφερόντων του καί ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ τα
I ἀλλα θέματα.
O Τί ἀπαντοῡμε α’ αὑτό;
Πιστέὺουμε ὅτι δύο δασικοί λόγοι έπιὸαλλουν τή συνέχιση
τῆς δημοσιότητας για τό ΚΥΠΡΙΑΚΟ — καί οἱ λόγοι αὐτοί

συνδέονται στενα μεταξύ τους;
α) Εἶναι ὑποχρέωσή μας καί καθῆκον μας στό χειμαζόμενο
κυπριακό λαό ἡ παρακολουθηση τῶν προδληματων του καί ἡ
συμπόρευση μ’ αὐτόν.
6) H ἑλληνική πολιτικη ζωή (ἡ ὁποία ἔρχεται στην 0'γραμμή του ένδιαφέροντος τῶν ἀναγνωστῶν μας) εἶναι ἄρρηκτα δεμένη LLE τό κυπριακό πρόόλημα, Eva ἀξονικό πρόὸλημα
για τίς πολιτικές μας έξέλίξεις, για τήν αποδέσμευση καί τῆς
Ἑλλαδας ἀπό κάθε ξένη έξαρτηση.
ΤΟ «.ΑΝἹΙ» ἀλλα καί ὅλος 6 έλληνικός τύπος, ὀφείλει να
δώσει τή μεγαλύτερη δημοσιότητα στό πρόὸλημα αὐτό καί

γνωστικοῦ μας κοινου καί τής γνώμης πού έχει για τό «ANTI».

Ἡ καταταξη ’έγινέ ὡς έξῆςῑ

Ἰ

Πρῶτα ἀναγράφουμε τό χῶρο που θεωρεῖ ,τιό ουγγιενικό
πρός τήν ίδεολογία καί τήν πολιτική του τοποθέτηση καί μέ τίς
ἐνδείξεις που δίνει 6 ίδιος 6 ἀπαντῶν (καποτε μέ έπιφιιλαξέις,
καποτε δηλώνοντας πώς τόν έκφραζουν ’πέρισσότεροι χῶροι
ἀπό ἕνα συγκεκριμένα πολιτικό σχηματισμό κ.λπ.).
Οί«ἀριθμοί πρίν ἀπό καθέ ἀπαντηση στμιαί1ὀυ1’;
Ο εΟ ἀριθμός 1: HOIA TA KYPIA [IPOTEPHMATA TOY
«ANTI»

Ο “Ο ἀριθμός 2: HOIA TA KYPIA EAATTSZMATA TOY
«ANTI»
Ο “Ο ἀριθμός 3: ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, πού συμπλήρωσε 6 ἀναγνώστης μας.
Από τίς ἀπαντήσεις διαλέξαμέ μερικές χαρακτηριστικι
ἀφου δέν θα ήταν δυνατό να τίς ἀναδημοσιεύσουμε ὀλύκκηρες
·ὅλες. Ελπίζουμε ὅμως πώς μεταφέρου με πιστα τό πνεῦμα τῶν

χρέος ὅλων μας εἰναι ἡ συμπαρασταση στούς Κύπριους. Ὀμως,
«ἀνοίκῖῶν»

0.1)th ἐρωῖήῠὲων. _Kl

ἄν 7.0.1018 Ἂαῒαγῼαφθυμῧ

για ὅλα αὐτα πιστευουμε πώς δέν πρέπει να κλείσουμε έὸω. H
Ισημασία του Κυπριακοῦ καί 6 δαθμός τοῦ ένδιαφέροντός μας

γι’ αὐτό θα ἀποτελέσει μια στιγμή διαλόγου μέ τούς ἀναγνῶστές μας στό ἀμεσο μέλλον.

πιΝΑκΑΣ ιν
Στήν ἐρώτηση.· «ΠΟΙΑ ΑΠ’ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΡΟΝΙΚΕΣ
ΠΕξΙΟΔῼΥΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ», οἱ προτιμησεις EI’IILII:
ΜείὶθςίιΟτΟ
22%

1940—1944
39%

1945-1949
61%

1950—1967
50%

1967-1974
20%

’έὸῶ μερικές «εἰδικές περιπτωσεις», τό κανουμε για τό ξεχωρι-ἰστό ἓνδιαφέρον πού παρουσιαζουν. ”Οπως π.χ. αὐτή τοίι ανα’γνώστη πού δηλώνει ὅτι εἶναι δεξιότιῑρος τῆς «Νέας Δημοκρατίας», ἀλλα ὅχι χουντικόςί "A; τόν... τιμήσουμέ λριπόν, καί ας
τοῦ δώσουμε τό προόαδισμα - “ένα τόν έχουμε, διάὅολεί

“Ὀχι Νέα Δημοκρατία - ’Ἀκρα Δεξιά, ὂχι ὅμως· καί Χουντικόςί
1. Γιά μας ειναι τά άρθρα σας γιά τό κομμουνιστικό κίνημα, άπό
ἐκεῖ σάς γνωρίζουμε πολύ καλά, 0'1 ἐπισταλές διαφόρων άριστερῶν

Παρατήρησηῑ Τό ἄθροισμα δίνει περισσότερο ἀπό 100 γιατί

σέ άλλους άριότερούς πού καί ἐδῶ ῆ χρησιμότης γιά ἐμάς ειναι
μεγάλη, καί εἰδικά 0'1 θέσεις γιά τά ἐθνικά μσς προθλήματα. Πού
αὑριο θά κληθῆτε νά δώσετε λόγα. Ελαττώματα δέν 6ρίσκουμε
ἐμεῑς εἰδικά, διότι δέν μας ἐνδιαφέρει τό περιοδικό σας, γιατί θέ-

οἱ ἀπαντήσεις ἦτανιπολλαπλές- Enαι πανως 6 πίνακας ένδεικτικός τῆς προτίμησης τῶν αναγνωστῶν.

,θαια δέν ε’ίμαστε άριστερά. Πάντως νά ξέρετε ότι διαθάζεται άπό
πολύ δικό μσς κόσμο. Ἀλήθεια ’έχετε διαθάσει τόν «Μύθοτού
20ου αἰῶναιι τοὺ Ρόζενμπερκ. (ΣΣ. Πρόκειται γιά τό γερμανό «cpl»
1Ιιόσοφο» πού Προεταίμασε ἰδεολογικό τό ναζισμό, πρίν ακόμα άπό
’.τό μεγάλα Φύρερ Ἀδόλφο Χίτλερ..,)

ΠΙΝΑΚΑΣ V

Ἐμείς 0'1 ’Έλληνες Ἐθνικιστές διαθαζουμε μέ μεγάλη προσοχῆ

Στήν ἐρώτηση.· «ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ ΝΑ EINAI TO “ANTI”». ἀπάντησαν.·
ἓΑνεξαρτητο περιοδικό τῆς ἀριστερᾶς
83.2%
ΓΙέριοδικό μέ συγκεκριμένη πολιτική γραμμή

Βῆμα διαλόγου
Πέριοδικό ποικίλης ὕλης
Περιαδικό κουλτούρας

6.1%

Oi ὑπηρεσίες πού μάς προσφέρετε εἶναι μεγάλη εἰδικά στό νά

ρ38.2(7ιι
4,6%
6.1%

γνωρίζουμε τόν κόσμο πού κινεῖται στό χῶρο τῆς άριστερας. Βλέπετε πρέπει πρῶτα νά γίνουμε τέλειοι κομμουνισταί καί μετά τέλειοι ἐθνικισταί. Πάντως νά ξέρετε ότι αύτή τῆ φορά ή άναμέτρηση θά εἶναι πολύ σκληρή καί με τρομακτικές άπώλειες, 0'1

Ἀλλα ἃς φύγουμε ἀπό τήν «ψυχρή» στατιστική κι ἀς ὃοῦμε
μια σειρά ἀπό ἀπαντήσεις στίς «ἀνοιχτές» ἐρωτήσεις τοῦ ἐρωτηματολόγιου. έμφανίζοντας κάποιες ἀλλες ὄψεις ·καί τοῦ ἀναο

,

HEAHIS’?“ΙθΙΓΗΖί-ΠΕῙ
1(erΙςξξὲἰῆκέἃίέιίῆφὶΡΟΗῆί

καί τό δικό σας περιοδικό καί όλα τά άλλα είς τόν χῶρον τῆς Ἀριστερας. ’Ἀλλωστε πῶς θά σας γνωρίσουμε καλύτερα, ἐτσι ώστε
τήν δεδομένη στιγμή νά ξέρουμε μέ ποιόν θά ἐχουμε νά κάνουμε.

ὸποῑες θά εἶναι 6έ6αια δικές σας. Διότι αύτή τή φορά γίνεται δαυλειά σέ θάθος καί όχι σέ στύλ (ἐθνοσωτήρων) Στέλιου κλπ. Τώρα
θά μοὺ πεῑτε δέν φοθασαι πού τά γράφεις “όλα αὑτά. O
νάχτυπιέστε, δέν πρόκειται νά ανακαλύψετε τίποτε. "O

nOPOIEEETIETIE
...τιιε

Rnnn ΟΠΩὶΔΗΠΟΤΕ
TTPO'EXDUN TR EDHHNIK‘H
UPOBDHHHTﬁ.

ιατί όσο
πάντα

ΖΑΝ ENE·θΡΠ-ΠΟ
Περ ιθῖἰίὲκρὶ6652'9

υζμγγι

’Ζ ιόιιιητιιιιιῑ τὀῑιιιιιεῑικιιι
HrITEM!

fuTEHPI/r/KHé

Αἰνη-
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Σοσ. Πορεία (;)
’3. Τοῦτο μόνος κρατηθεῑτε όσο μπορέσετε - καί σάς αφήσουν στό Ιίδιο ἐπίπεδοί Θαρρῶ πώς τό μόνο περιοδικό σήμερα, πού μπο-

11(.Κξεῗῖιιιῖίέτιςιιὲκμεα μέ θάρρος πολλῶν καταστάσεων καί γεγονότων,

πράγμα πρωτόγνωρο στή δημοσιογραφία τῆς πατρίδας μας.

ρεῑς νά καυχηθεῖς γιά αμεροληψία καί γιά φανατικούς φίλους όλων
τῶν άποχρώσεων (ἐξαιρούνται oi άκραιφνῶς «ἐθνικόφρονες» - εύτυχῶς) κάί ἡ παρουσία σας εἶναι πολύτιμη, άναντικατάστατηί Κου-

ΠΑΣΟΚ- ΚΚΕ
2. 'H«γραμμή του-ι εἶναιγραμμή» τῆς ««φλού αριστεράς».

ράγισ καί μπράθο σαςί

Χριστιανική Δημοκρατία

ΚΚΕ ἐσ.
1. Τό συνεχές κυνηγητό, τό ξετρύπωμα θρώμικων καταστάσεων,
καί ἡ διαρκής ὑπογράμμιση στούς αρμόδιους τῆς ύπαρξης μιᾱς
μερίδας λαοῦ πού δέν τρώει ό,τι τῆς σερθίρεται.

2. Ἐχω τῆν ἐντύπώση δτι τό ΑΝΤΙ δέν ἐχει ακόμη ἐλευθερωθεῑ
άπό δογματικές««»μαρξιστικές θέσεις, όν καί κάνει δειλά θήματα
ανοίγματος γιά έναν διάλογο μέ τήν σημερινή πραγματικότητα. Τό

’ότι π.χ. τό ΑΝΤΙ δέν θέλει ν’ “αναφερθεῑ στίς λεγόμενες «σοσιαλιστικέςνι χῶρες, παρ’ όλο πού καί άναγνῶστες του ρωτᾱνε νά

1. ”Οσα θέματα διαπραγματεύεται τό ANTI, δείχνει μιά συνέπεια
καί ἐνα σεθασμό στόν άναγνώστη. Πρόκειται γιά θέσεις πού ”ἐχουν
ἐπεξεργαστεῑ καί δέν προσφέρονται γιά καταναλωτικῆ απόλαυση.

γραφτεῑ κάτι γιά τόν Μπίρμαν, τήν Χάρτα 77 κ.λπ. εἶναι κατά τῆν
γνώμη μου “ἐνδειξη δσγματισμοῡ καί στενότητας.
Σοσιαλιστική Πρωτοθουλία
1. Δέν««προστατεύεται».

1. Δέν φαθαται νά γράψει τήν άλήθεια, άδιαφαρώντας γιά τίς

Εξωκοινοθουλευτικη “Αριστερά (παρ’ όλο πού δέν δέχομαι τόν
συνέπειες, άν δηλ. θά θίξει τούς -μεγιστάνες ταῡ πλούτου ῆ τά
τσιράκια τους, τούς σάπιους άργόσχολους τῶν ύπουργείων, τούς
μόνιμους καπηλευτές τῆς ἐξουσίας.
Γιά μένα τό ANTI εἶναι αὑτό πού γύρευα τόσα χρόνια. Εἶναι ή

όρο)

2. Στή σημερινή φάση πού περνάει ἡ χώρα μας,ὀπου άπειλείται
“(ἰμεσα ἡ ἐθνικῆ της ανεξαρτησία άπό τόν τούρκικο ἐπεχτατισμό
καί ἡγεμονισμό, δ λαός μας δέν έχει άνάγκη άπό ’έντυπα πού τόν

πικρή άλήθεια πού τόσο καιρό τήν ἐνιωθα, τήν ύποπτευόμουν,
ήξερα ότι ὑπάρχει από τά χάλια πού ’ἐχομε σάν κράτος, αλλά καί
πού κανείς δέν τολμοῡσε νά ῗήν πεῖ. Συνεχίστε τήν προσπάθεια

σας αύτή. Ξεσκεπάστε ὅσους μπορεῑτε περισσότερους, για νά
δούμε πότε τέλος πάντων θά ξυπνήσει αὑτός ό λαός. 'Av θά φτάσει πατέ τό ΑΝΤΙ ἐλεύθερα στό χωριό.

«ιπληροφοροῡν» καί τόν «ἐνημερώνουν». Τέτοια ’ἐχει μπόλικα. Τίς
αστικές φυλλάδες. “Αντίθετα κάθε περιοδικό πού θέλει νά λέγεται
δημοκρατικά καί νά μπαίνει στῆν ὑπηρεσία τοῦ λαού, πρέπει νά
πραθάλλει μιά δημοκρατική πατριωτική καί άντιηγεμονιστικῆ
γραμμή, μοναδική ἐγγύηση γιά τήν προάσπιση τῆς ἐθνικῆς άνε-

ξαρτησίας καί τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων τού λαού καί τῆς
X03909 L109ξκξά κύρια προτερήματα τοὺ ANTI εἶναι ἡ σοθαρότητά του καί ῆ

αντικειμενικότητά του μέ τήν όποία αντιμετωπίζει τά διαφορα θέματα.

3. ”Αν καί συνδρόμητής 2 ξένων περιοδικῶν, τό περιοδικό σας

παίρνει τίς προτιμήσεις μου γιά τήν πρώτη θέση. Μόνο πού τό ΑΝΤΙ

ὑστερεῖ σέ θέματα ποιότητας χαρτιοὺ καί φωτογραφιῶν. Ἀνα-

γνωρίζω θέθαια τίς οίκονομικές ανάγκες, αν καί ἐλπίζω ’ότι θά θελτιωθεῑ μελλοντικά. Χρειαζόμαστε τό ANTI περισσότερο άπό μια
καθαρή Ἀθήνα.
ΕΔΑ
1. Μιλα άι-ιλά καί σταράτα.
Ἐξωκοινοθουλευτική Ἀριστερα

1. Πληροφόρηση γἰά γεγονότα πού μόνο στό ANTI μπαρεῑς νά
θρεῖς. Γενικά αὑτό πού θέλω να μάθω δέν τό θρίσκω στόν ήμερήσιο Tuna.- >

Δέν δηλώνεται ἰδεολογικῆ συγγένεια
1. Oi καλοί συνεργάτες. Τά ἐνδιαφέροντα θέματα. Ἠ ἐπικαιρότητα τῶν θεμάτων. 'H χαμηλή του τιμή (σχετικά).
2. "On εἶναι δεκαπενθῆμερσ καί όχι ἐθδομαδιαῖο. ’Ότι δέν εἶναι
πάρα πολύ γνωστό καί διαδεδομένα.
ΕΔΑ - ΚΚΕ ἐσ.
2. Δέν παίρνει σαφῆ θέση πάνω στῆ διάσπαση τῆς αριστερας,
πραγμα πού εἶναι ύποχρεωμένο νά κάνει άν θέλει νά θοηθήσει

πραγματικό καί ὔχι νά εἶναι ἐλεύθερος σκοπευτής.
ΠΑΣΟΚ
3. Τό θεωρῶ τό καλύτερο περιοδικό στόν χῶρο τῆς προοδευτικῆς άριστεράς πού κυκλοφορεί σήμερα. Τά θέματά του λίγα ασὺν-

δετα μεταξύ τους. Μιά λίγα πιό συγκεκριμένη θέση, χωρίς νά
θλαφτει τήν άνεξαρτησία του. Περισσότερα λίγο γιά τόν χῶρο τῶν

κομμάτων ΠΑΣΟΚ καί ΚΚΕ.

3. Εύτυχῶς πού Θγαίνει τό ΑΝΤΙ καί ἐμαθα πράγματα γιά τά

όποῑα διψούσα v.c'1_ μάθω. Εὑχαριστῶ.
Νέα Δημοκρατία
2. Ἀριστερίζει, δέν εἶναι ἐμφανίσιμο.
3. Δέν μπορῶ νά ἐχω γνώμη διότι δέν παρακολουθῶ τακτικά τό
περιοδικό σας, άν καί τά λίγα τεύχη πού έπεσαν στῆν άντίληψῆ
μου τά διάθασα μέ πολύ ἐνδιαφέρον.

AIV ῐΝΔΙΗφῑΡΟΗθι
ΓΗ) ΤΗ EPrﬂTl/(ﬁ;..

Hf} τι ZO'I' θΡιῑτΞΡοὲ 939 moan/ﬂ
JEN EX? ΗΦΗΣΕΙ ΠΡέΤΟΗΗΓΙΗ

ΠΗ ITPQTOHHNH
θιιι ῑιιιιιῐιιοῶτθι

2. Παρά τῆν ἐπιθυμία τού περιοδικοὺ νά φαίνεται πώς καλύπτει
’ένα χῶρο ἐλεύθερου θῆματος τῶν άπόψεων τῆς άριστεράς, πράγμα πού σέ ἐνα θαθμό καταφέρνει, δέν κρύθει ώστόσο τίς κάποιες

τάσεις του πρός μιά συγκεκριμένη πολιτική παράταξη τῆς άριστερας.
3. Στό θαθμό πού μπορεῖ νά γίνει κατορθωτό, περισσότερο ἰσότιμη μεταχείριση τῶν κομμάτων τῆς άριστερᾱς, κοιναθουλευτικῆς
και μη.
,ΚΚΕ ἐσ.
_
1. 'H δυνατότητα τού νά φέρνει στῆ δημοσιότητα άποκλειστικές
πληροφορίες. Τό γεγονός ’ότι αποτελεῑ θῆμα διαλόγου άνάμεσα
στῆν ἐλληνική κατακερματισμένη αριστερα. Θερμός συμπαραστάτης στίς προσπάθειές σας.
Σοσιαλιστική Πρώτοθουλία
2. ”Οτι μάλλον συντάσσεται μέ τῆν ἐπαναστατική ἀριστερά. Δέν
δηλώνεται ἰδεολογικῆ συγγένεια.
3. Εἶναι ἐνδιαφέρον τό ότι τα θέματα τού ΑΝΤΙ πανε γιά συζήτηση στῆ ΒΟΥΛΗ. Φροντίστε όλα νά εἶναι κατάλληλα γιά μετατροπῆ τους σέ ἐπερώτηση.
Χριστιανική Δημοκρατία
3. Τό ΑΝΤΙ άξίζει νά διαθάζεται άπό όλους τούς ”Ελιληνες γιατί
ανῆκει ξ’ ΟΛΟΥΣ, 'H προσπάθεια γιά τήν προώθησή του καί στό πιό
απομακρυσμένο χωριό πρέπει νά γίνει πιό ἐντονη. Τό ΑΝΤΙ εἶναι
ἐπιτακτική ανάγκη νά τό γνωρίσουν ὅλοι.
ΚΚΕ

, 2. Προσωπικά θά ῆθελα να διαθάζεται άπό όλες τίς παρατάξεις.
ΚΚΕ (;)
’
1. Τό ότι “ἐχει αποκτήσει τήν ἐμπιστοσύνη πολλῶν άριστερῶν.
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1. Ξεσκεπαζει τά θρώμικα πολιτικά παιχνίδια πού παίζονται σέ
θαρος τοῦ Ἐλληνικαῡ Λαοῦ. Ἐνημερώνει ὑπεύθυνα τό άναγνώστικα του κοινο.
3. Εἶσαι τό μόνο περιοδικό πού διαθάζω μέ κέφι. Ἀφιέρωσε κάτι
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,περισσότερο στό κομμάτιέκείνο τῆς αριστερας πού ἐκφράζει γνή-
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Χριστιανικῆ Δημοκρατία

3. Ἀδικαιολόγητη προκατάληψη σέ θέματα πίστης - λατρευτικῆς ζωῆς καί σύγχυση μέ «ἐκπρασώπαυς» ή δῆθεν «ἐκφραστές».
“ΑΜαρχικός
3. Πρέπει νά γίνει πιό ἐλεύθερο, πιό άδέσμευτο, πιό ANAPXIKO!
”Ετσι ὅπως εἶναι τώρα μαιαζει σαν νά εἶναι μιά μεγαλη, πελώρια
τσόνταί
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όλους τούς άρχηγαύς κομμάτων. Μέχρι τώρα αύτό Ιεχει γίνει-νομίζω μόνο μέ τόν σ. X. Φλωράκη.
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ΠΑΣΟΚ - Σοσ. Πορεία .- KKE ἐσ. -~ KKE. ω ”Εξωκ. Ἀριστερά
φέἐοῖτῑήν ἐπαρχία τό ιτρομηθε ύεται ό δημόσιος ύπαλληλας «μετα
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Ἐξωκοινοθουλευτικη “Αριστερά
3. Τίς καλύτερες εὑχές για τῆ σι.·νέχιση καί ἐπέκταση, ἰδίως
στῆν ἐπαρχία. τῆς προσπαθειός σας (μσς),

ΚΚΕ ἐσ.
2. ‘H αυταθεια του, α’ῑλλοτε φοθερα ἐνδιαφέραν ιιι άλλοτε..
«πρέπει νά. κυιιλοφορησουμευῑ
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”Ελλειψη χιαὺμορ κύριοι, τιμάν λίγα χιούμορί

R3.»

ΚΚΕ
3. “Εξετάστε γιατί τό ,ὲιί-ῘἸ-’ἑ τι·.ιίγετσι στῆν ἐπαρχία - δἐν φτανει
στά χωριό. Σας ξιναῳέρω τό νομί) τῆς· Βοιωτίας συγκεκριμένα.
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Νέα Δημοκρατία
1. Ἐνδιαφέρουσες άποκλειστικές πληροφορίας. Ἀντικειμενικῆγ

παρουσίαση ἐπιστολῶν. Διαθάζεται έστω καί άπό μή άριστερο (φαΜ
νατικό) πολίτη.
2. Κύριο ἐλάττωμα εἶναι ῆ μονόπλευρη τοποθέτησή του, χωρίς .

θέθαια συγκεκριμένη θεοη οτήν αριστερά, ἐστω καί άν μπορεῖ νας
διαθαστεί καί άπσ μή άριστερούς, Νομίζω πῶς θα πρέπει νά κάνει ι

καλοπροαίρετη καί αντικι-ιμενική κριτική τοῦ κυθερνητικού “έργου
γιά να άποκτήσει μιά. πιό πλατιά θάση, δηλ. τό άναγνώστικό του
κοινό να ἀνήκει οέ όλο. τα κόμματα, ακόμη καί στῆ 4-ιΝέα Δημοκρα-

τια»»

ΕΔΑ - ΚΚΕ ἐσ.
3. Πιστεύω ότι τό ΑΝΤΙ άντιπροσωπεύει μια σοθαρή προσπάθεια
στό χῶρο τῆς αριστεράς καί πώς θά μποροῦσε νά ἐχει μιά μεγαλύτερη πληρότητα, Θγαίνοντας “ίσως με περισσότερες σελίδες (π.χ.
τιμή 25 δρχ.) καί πιό ποικίλη ύλη (δηλ. όχι μέ Eva κὺριο θέμα κάθε
φορά πού «τρώει» τίς περισσότερες σελίδες). ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΕΥΧΕΣ.

3. “Ἀρχισσ. νά το διαθαζι11,.. στό στρατόί Εἶναι πολύ χρήσιμα

ΚΚΕ ἐσ.
2. Μερικές φαρές ἢ δέν ἐλέγχονται oi πολιτικές άντιθέσεις ῆ

περιοδικό στό χῶρο τῆς αριστερας. "Av καί έχω διαφορετική παλι-

τική τοποθέτηση, γενικα μου αρέοει πολύ. Μπσρῶ νά πῶ, ότι... τό
ζηλεύω. Θά πρέπει να θλέπει μέ μεγαλύτερη εύρύτητα καί νά μήν

προσπαθεῑ νά μῆν «στεναχωρεῑι» όλες τίς πλευρές τῆς αριστερας.

“Επίσης ή ανεξαρτησία ἐνός περιοδικοὺ δέν μετριέται μέ τό άν είναι ούδέτερο αλλά μέ τήν σέ σωστές θάσεις πολιτική του,

καταφέρεται ἐναντια στο ΠΑΣΟΚ. Κατ-ι τέτοια δέν συμφέρει σέ κα-

νενα...
ῗκξασικα τό ΑΝΤΙ πιανει τό σφυγμιί τῆς καθημερινῆς, πολιτικῆς
καί κόλλης» ζωῆς, μέ πλούσια καί ποικίλη ύλη καί μοναδικά άρθρα

Δέν δηλώνεται ἰδεολογικῆ συγγένεια.
2. “Ακολουθεῑ πολιτική αριστεράς. · ·
3. 'Ec’xv τό ΑΝΤΙ άκολουθοῡσε μιαν ανεξάρτητι] πολιτική ἐλευθέρου διαλόγου, τότε θά αντιπροσώπευε όλους οσους θεωρούν-

ται ’Ἐλληνεςῑ άριστεροὺς - δεξιούς - κεντρώσυς κ.λπ.
- “ἐρευνες μέσα στα πλαίσια τοῦ προσδευτικρὺ του προσανατολι-

σμὲυῗό ότι ἐδωσε πολλές φαρές τό χῶρο του σέ αρθρα καί ἐρωταπαντῆσεις πού κυριαλεκτικά τόνωσαν καί σταθεροποίησαν τό
κλίμα τῆς αντι-ενότητας καί διάσπασης τῶν αριστερῶνπροοδευτικῶν δυνάμεων.
ΚΚΕ ἐσ. - “Εξωκοινοθουλευτική Ἀριστερα
1. 'H αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριῶν.
ΠΑΣΟΚ
.
.
1. Λίγσ “ίχνη φανατισμοῡ (από τούς άρθρογράφους).
3. Τό ΑΝΤΙ μπορεῖ νά πρωτοστατήσει καί κόπου άλλού. Στό θέμα
’ἐρωτας (στήν Ἐλλάδα, στό ἐξωτερικό, μέ άρθρα κ.λπ.),

ΕΔΑ - ΚΚΕ ἐσ. (Ταλαντεύόμαι άνάμεσα στα δύο αὺτά κόμματα)
3. Συγχαρητήρια γιά τήν συνέπεια στίς ήμερομηνίες κυκλοφοριας.
ΚΚΕ ἐσ.
·
3. “Εκτιμοῡμε τή διατήρηση σταθερῆς τιμῆς ἐπί 3 χρόνια.

ΚΚΕ ἐσ.
.
1. ‘H σεμνή του ἐμφάνιση. Δέν τού χρειάζονται λοῡσα. Προσεκτικό, φινετσάτο, γεμάτο σαφήνεια καί ἀλήθεια. τό θάρρος, τό ,
σθένος ό μή δογματισμός του.

2. Μόνο ή πενιχρότητα ἐξωφύλλου, αλλὰ ἐγώ τό θρίσκω πάλι
συμπαθέστατο καί οἰκεῑο. Συμθολίζει τό μόχθο καί τόν αιματωμένο,
μαρτυρικό λαό μας.
“
3. Μπράθο σου ΑΝΤΙ γιά τήν “Αντίσταση. Να τήν μάθουν οἰ νέοι.
Ἀνασαίνει ὸ λαός μέ τίς σελίδες αὑτές. Κάντε τό παν γιά άνανέωση τῆς ἡγεσίας τῆς αριστεράς καί νά σταματήσουν οἰ καυγάδες τους.
’
“Ἀλλος φίλος,ὲιντί απάντησης, μᾶς ’ἐστειλε Eva... ἀνέκδοτοι
Σέ μιά συζήτηση;
- Τελικά ρέ.φίλε, δέ μας ξεκαθαρίζεις τή θέση σου... Σέ ποιό
κομμουνιστικό κόμμα ανήκεις... Στό ·«ἐσωτερικόυ ῆ τό «ἐξωτεριK0»;
—- Στό κόμμα τῶν... συνόρων.
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σψηφία οτή Βουλή «ἀπεφάνθη» ὅτιε.. δέν ὑπάρχει, γιά τό
ἐπίσημο κράτος, Ε Θ Ν 1K H
ANTIZTAZH! Καίτοι
«μεμονωμένα κρούσματα» ἂρνησης «καί στήν πραξη», ἀλλά
καί προόολῆς (ἀπό τήν ἄλλη
πλευρά) τῶν γνωστῶν «ἀντιστασιακῶν»,
πληθαίνουν;
«ἱστορικά» ἀναγνωσματα, συνεντεύξεις, δηλώσεις - καί
ὑπουργῶν -, ἀγάλματα γερμανοντυμένων
«ἡρώων»
τῆς
περιόδου, μηνύσεις κατά ἐφημερίδων ἀπό τόν... Τσασύς-

Η ΦΕΤΙΝΗ 36η ἐπέτειος ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ
ΕΑΜ (27 Σεπτέμὸρη 1941),
παίρνει μιόι ἰδιαίτερη, ἴσως,

σημασία - τελείως διαφορετική ἀπ’ 6.11 Θόι φαντάζονταν
κανένας; ἡ κυὸερνητική πλει-

Ἀντόν, καί κοινές ἐνέργειες
καραμανλικῶν καί χουντικῶν

ἐφημερίδων (π.χ. «Βραδυνή»
καί «Ἑλ. Κόσμος» Θυμήθηκαν
τόν κατὰ διαστήματα τουλαχιστσν ἀντικειμενικό Κσμνηνό
Πυρσμὰγλου για νά ὅγόιλουν
ὅλσ τό ἀντικομμουνιστικό μέ-

νος 1011; ~ καί δημοσίευσαν
περίπου ἰ’διες συνεντεύξεις του
για νά πείσουν... ποιοί έκαναν
ἀντίστασηέ)
συνθέτουν
τό
«κλίμα τῆς ἐποχῆς», τρία χρόνια μετα τήν πτωση τῆς χούντας, τή νομιμσπσίηση τοῦ ΚΚΕ

καί τη διακυὸέρνηση τῆς χώρας ἀπό τή «N. Δημοκρατία».
Τ Ο «Α Ν ΤΙ », δέν κατάφερε νόι πετύχει οὔτε φέτος
ἕνα «εἰδικό» στόχσ πού 0:116
πέρυσι ἒόαλε πάνω στό θέμα
αὐτό. Κατι που ἐλπίζει να
καταφέρει ὥς τό τέλος τῆς
χρονιᾶς. Ἷ-Ιταν καί αὐτός ἕνας
ἀπό τούς λόγους που τοῦτο τό
μικρό ἀφιέρωμα ἀναφέρεται
σέ μᾶλλον «εἰδικό» θέματα καί όχι τόσο γνωστό - πού,

ὅμως, συμὸάλλουν στήν όλοκλήρωση τῆς εἰκόνας τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης. Δημσσιεύουμε

TO AIAITEAMA ΤΟΥ ΕΑΜ
ΕΑΜ (ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΙΞΛΕΥΘΙΞΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
E’ ὅλο τόν Ἑλληνικά Λαό, 0’ 610v; τούς Ἕλληνες καί τίς

Ἐλληνίὸες πού 17 καρὸιά τους χτυπάει γιά τό ξεσκλάὸωμα τῆς
Πατρίὸας μας.
”Ελληικες, Ἑλληνίὸες, Νέα Γενεά]

“Από τίς 24 Ἀπριλίου, ὲὸῶ καί 5 μῆνες, 17 χώρα μας, ὁ ἔνὸοξος κι’ ἥρωϊ-κός λαός μας ζοῦν σκλάόοι. Οἱ Γερμανοί, Ἰταλοί
καί Βούλγαροι ᾳασίστες κατακτητές ληστεύουν τό 616; 110;,
ἀτιμάζουν τίς γυναῖκες 110; καί τά κορίτσια μας, ὸολοφονοῦν
κατά ἑκατοντάδες τούς 611/195;. Ἡ πεῖνα κι“ ἡ ἐξαθλίωση φτάσαν στό ἀπροχιὺρητο. Δεκάὸες χιλιάὸες εἶναι κι’ ὅλας οἱ (119110τικοί. Ἐκατοντάοες χιλιάὸες 01r προφυματικοί. Τά παιόιά 110;
χλωμά, πεινασμένα, ζητᾶν τό πρωϊ τό ψωμί πού ὁέν ἔχουμε νά
τούς ὁώσουμε. Με’ κόπο επιστρατεύοντας τίς τελευταϊες μας
(δυνάμεις σερνόμαστε στούς ὀρόμους 0117 ὁουλιά. Τό ψωμί, τό
λάὸι, τά ὄσπρια, τά σταφύλια, τά χορταρικά ἔχουν ἐξαφανιστῆ.
Μῆνες οἱ ([τωχοί ἔχουν νά ὁοῦν γάλα, αὑγά, κρέας, ψάρι. Τριάντα ὁράμια· ψωμί μᾶς ἔὸινε ἡ wet/10750615910701] τῶν
προὸοτών-λακέὸων στην Ἀθήνα, στό Πειραιά καί σέ μερικές
ἄλλες πόλεις. Μά κι’ αὐτό κόὸεται. Σ’ ἄλλες πόλεις 66011065;
τώρα, οὔτε κι’ αὐτά τά τρτνάντα ὁράμια ὁέν ὀίνονται. Μονάχα
0117 μαύρη ἀγορά, ποῦ 1171/ ἔχουν m’ αὐτήν ὁργανωμὲνη 01r
καταχτητές 110;, σέ συνεργασία με’ ὡρισμένους 71906615; Ἕλληνες, ὄρίσκονται σε’ τιμές άπρόσιτες γιά τό λαό ὡρισμένα εἴὸη.
Ὁλόκληρη 17 9111117 110; ἀπειλεῖται τό χειμώνα μέ ἐξόντωση κι’
ἀφανισμό. "Av κάτσουμε μέ σταυρωμένα τά χέρια, ἄν ἀφη-

r'E11171/5g, Ἑλληνίὸες, Νέα FBI/50!
Ὑποὸουλωθήκαμε στό ξένσκαταχτητη ὄχι γιατί μᾶς ἔλειψε
τό θάρρος κι’ 6 ἡρωϊσμός, μά γιατί προὸόθηκε ὁ ἁγώνας μας,
γιατί κρατηθήκαμε ὁιασπασμένοι καί σκλάὸοι εἶσωτερικά. Γιατί
ὁ λαός μας καταληστέᾳτηκε, ἀντί νά προετοιμασθη γιά τήν
ἑθνική ἄμυνα. Γιατί γαλουχηθηκαν στίς γραμμές μιᾶς καταστάσεως ἡ (διαφθορά κι’ ἡ προδοσία. Γιατι’ σι’ Τσολάκογλου καί
Σιά, αὐτοί πού ἀποσύνθεσαν τό μέτωπο καί κτύπησαν πισώπλατα τό (101/1090, τόν τσολιά, τόν Κύπρια καί Δωὸεκανησιο
ἐθελοντή, τόν ἥρωα τῆς Κρήτης, ἔπαιξαν ἡγετικό ρόλο 1615. F1’
αὐτό καί μόνο γι’ αὐτό ὑποὸουλωθήκαμε στό ξένο καταχτητη.
Τώρα ὅμως τό ζήτημα εἶναι πῶς θά ξεσκλαὸωθοῦμε. Καί σ’
αὐτό μιά εἶναι η α’πάντηση.· Η ΕΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ. Η ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΘΟΔ ΗΓΗΣΗ TOY. K1' αὑτός ἁκριόῶς εἶναι ὁ σκοπός τοῦ
E.A.M. (Ἐθνικού “Απελευθερωτικοῦ Μετώπου) πού ἱδρύεται.

Ἕλληνες καί Ἑλληνίὸες πατριῶτες, Νέα FBI/56!
'
Ἄσχετα ἀπ’ ὅτι σᾶς χώρισε στό παρελθόν, ἄσχετα ἀπ’ ὅτι θά
σᾶς χωρίση στό μέλλον, ὕστερα ἀπ’ τό ξεσκλάὸ(ι)μά μας, ἑνιῦστε
τίς (δυνάμεις σας γιά τόν ε’θνικό ἀπελευ θερωτικό
ἀ γ (1’)/v α . ἉΣτίς πόλεις, στίς συνοικιές, στά κεφαλοχώρια, στά
χωρια, στα ε’ργοστάσια, στίς ἐπιχειρήσεις, στίς τράπεζες, 016

1,11,1711010r τῆς ἀστυνομίας καί χωροφυλακῆς, στά ὑπουργεῖα,
παρτε 01 πιιὸ ὁραστήριοι καί τολμηροί ἀπό σᾶς τήν 719111106017110 καί ’σχηματίστε παντοῦ 11 υ σ τ ι κ 5’ ς ἐπιτροπές τοῦ
ΕΑΜ. Οἱ ἑπιτροπές τοῦ E.A.M. τῶν συνοικιῶν, χωριῶν, ἐπιχειρησεων, εργοστασίων, τραπεζῶν, ἐπαγγελματικῶν κλάὸων,
τμημάτων ἀστυνομίας καί χωροφυλακῆς, ὑπουργεῐων κτλ. μέ
τη 05190 τους, ἀς σχηματίσουν μ υ σ τ ι κ έ ς r1916165; 1’7 πεντά65; 600510;, γύρω ἀπό τίς ὁποῖες θά συγκεντρωθῆ ὅλος ὁ λαός.
σουμε ἐλευθερους τούς καταχτητές μας καί τά ὄργανά τους,
To E._A.M. 6' ἀγωνισθῆ κινητοποιώντας ὅλο 16 106 911' ἀπό
τούς «ἓλληνες» προὸότες «κυὸερνῆτες» στό εἶξοντωτικό τους
κοινου 115 τούς ἄλλους λαούς πού παλεύουν τόν ἄξονα, γιά νά
ἔργο.
σταηατηση τούς καταχτητές μας καί τά ὄργανά τους, τήν πουἝλληνες, Έλληνίὸες, Νέα Γενεά]
λημενη 0’ αυτούς ψευτοκυὸέρνηση τῶν προδοτῶν, εἰς τόν ἀφηἩ σημερινή σκλαόιά εἶναι χωρίς ἄλλο ἡ πιό ὄαρειά, 17 πιό
νιασμενο 690110 117; καταληστέψεως τοῦ τόπου μας καί 117; ἐξ·
άᾳόρητη στήν ἱστορία τοῦ λαοίΙ μας. K1’ ἄλλοτε 17 φυλή μας
οντωσης της φυλῆς μας. Γιά ν’ αποσπάση ψωμί, λάόι, ὄσπρια,
πέρασε, χρόνια σκλαὸιᾱς, χρόνια μαύρης (δουλείας. K1’ ἄν ὥς τά
σήμερα ἔζησε καί θά ζηοη εἶναι γιατί ποτέ ὁέν ὲὸέχτηκε παθη- · μισθούς καί ἡμερομίσθια σύμφωνα μέ τόν τιμάριθμο. Συσσίτια
για ὅλους ὅσους ὀέν μποροῦν νά ζήσουν ὁιαφορετικά. Γάλα
τικά τόν ξένω (111/6, γιατί κάθε φορά, ὕστερα ἀπό κάθε σκλάγια τα 7101610, ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη γιά τούς ἄρρωὄωμα Evan/5 τίς 6 111/(21151; της καί καταχτο ὗσε ξανά 117 λευτεριά
0101);.) F10 το σταμάτημα τῶν ὁολοφονιών καί τῶν συλληψεων.
της.
Για την απολυση τῶν χιλιάδων ἑλλήνων πατριωτῶν πού εἶναι
ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Α ΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ MAE/l
28

έτσι, ἐκτός ἀπό τό πρῶτα
«Διαγγελμα τοῦ ΕΑΜ» (που
όσο κι αν φαίνεται απίστευτσ

δέν

εἶναι αρκετα γνωστό)

καί από ἕνα γραμμα «για ένότητα καί συνεργασία» του
καπεταν Ερμῆ (B. Πριόὸολος )
ἀπό τό Βουκουρέστι, καί;

Ο Μια μικρὴ μελέτη για τα
γραμματόσημα τοῦ ΕΑΜ.

0 Τήν 611/117111011 μιᾶς ἁπλῆς
αγωνίστριας για τόν αγωνα
οτή Θεσσαλία - μια προσωπική μαρτυρία, τόσο κοινή για
χιλιαδες οἰκογένειες.
Ο Τή μυηση ἑνός Γερμανσῡ
στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί τή δ’ραση
τῆς γερμανικῆς μεραρχίας 999
στήν Ἑλλάδα.

O Ἕνα έγγραφο που δείχνει
τή στοργή καί τή φροντίδα για
τίς αρχαιότητες στήν Ἐλεύθερη Ἑλλαδα.

κλεισμέιιοι .0112 (11911167560. σιιγκειιτρισίσειιιιι 9101 011; (Ι-ιιλακές.
Γιά την 17619117 καί ιῖιλικιΙ 00176510 των θυμάτων τοι*ι 07151511659011191017 ἀγῶνα, ὅοηθώνταςΙιιέ ὅλες τίς ὸιινάμεις 16 ἔργον τιΙς
ὀργανώσεως << "E6v19117; AM 17915 ιγὺιΙς». Γιά τιΙν απαλλγα/97 117;
χώρας μας ἀπ τόν ξενικό ζυγό στιΙιι κατάλληλη στιγμή, τιΙν
611/01907197 117; σιΙΙιερινης 17 κάθε 01177; 719060119117; 910659107115ως, 71017 τυχον θά σχιΙΙιατισθιΙ, και γιά 16 0117110110116 1110;
719000191117; 91116591070510; ποιῗι 612 προκηρύξη 5791107/5’; 7/10 ΣυντακτικιΙ Ἐθνοσιινέλευση, ὥστε 6 λαός ν’ ἀποιΙανθιΙ 91119109119161
7/10 16 πολίτευμα καί 117 61091116691/17017 του.
Ὀργανιὺσεις

1017

/10017

κάθε

110917 17;!

[70915 μέρος στόν 07/1171/0 1017 E.A.M., 605; 0716 061; 661/ 7117901/
ἀκόμη ἀπόφαση σχετικιΙ. “ΑποχιΙ ἀπό τιΙν ὀργανωμένη ὁράση
-Ιιονάχα τους καταχτητές 601761.251.
"E λ λ 17 ν 5 ; ἀστοί] 8017617015 οἰκονομικὰ καί μέ 117 συμμε10117 00; στόιι ἀγῶνα 1017 E.A.M..
’Έλληνες ἀξιωματικοί, ιἰπαξιωματικοί,
”5195690171015111016;,111/07117901,71900906901511;
γνωσεις 00;,1171/ πεῖρα 00;,1171/ ὁοκιμασμένη τόλμη σας στιΙν
ὁργάνωση τῶν 561/ ικιῦιι 6111121151101 T6 παράὸειγμα τῶν καπεταναι’,ων τιῡν 91090609117901/101, τῶν ναιιτιῖιν τοῦ 1821,1017K01091019071011017 Μιαούλη, τοι]ι Kan/0917,019100611011,K01901C071‘2;
εἶναι ὁὸηγός σας. Ελληνες αξιιιᾘματικοι και
ὁπλίτες 117; αστυνομιας και 117; χωροφιιλ α κ 17 ς ,Ι Δέν ὑπάρχει Ἑλληνική κιιόέρνηση, 71017 νά 11711795-

71090611/51 6,11 συγκεντρώιέι στούς Γερμανούς. Ποιιλᾶτε τά
προϊόντα σας μόνο στούς κατοίκους τῶν πόλεων,”ἘλλιΙνες πο-

λίτες, Οὔτε ἕνα κουκί 01091, οὔτε 1110 σταγόνα λάὸι στούς
καταχτητές, 60061771015 λεφτά καί ἄν σᾶς προσφέρουν. Ὑπερασπίστε τό 616 00; 11’ ὅλα τά μέσα. Κ α ι’ σ ε ῖς Ἕλ λ η ν 5 ς
μικροαστοί,
Βιοτέχνες,
“εργάτες, Δημόσιοι

καί

Ἰὁιωτικοί

ὑπάλληλοι, Διανοού-

μ ε ν 0 1 .Ι Ἀρνηθεῖτε κάθε 60176510 στούς κατακτητές 110;. M17
ὁουλεύετε 7/1’ αὐτούς. Φέρτε κάθε εῗὸους ἑΙιπόὸιο σέ κάθε 6011—

110 71017 γίνεται γιά λογαριασμό τοιις. Ἀρχίστε ἀμέσως τόν
ἀγῶνα σας μέ ἑπιτροπές, πεταχτές συγκειιτρώσεις, με’ 610617111)—
051;, μ’ ἐπιδράὸυιισι καί στάσι στιΙν ὥρα 117; 600110;, με’ 071597/1’5; γιά ψωμί, συσσίτια, 1159091011010 καί μισθούς μέ 6001 τόν
τιΙιάριθμο. Ἕλληνες, Ἑλληνίδες, Νέοι καί
Νέ 5 ; .Ι Ἧ Κρήτη, 17 M091560v10, 17 Θράκη, ὅπου 091105 911'
ὅλας τό 11,-"5911107110, μᾶς ὁείχνοιιν τό 696110. T6 Ε.Α.Μ. ὁρίζει τό
χρονικό 6100117110 ἀπ’ τά σήμερα ὡς τίς 28 ‘091109691011, πρώτη
67161510 τῆς 09/01/6917; 67116901177; τῶν Ἰταλῶν φασιστιῖιν ἐνάντια
οτή χώρα 110;, περιοὸο 1011 νέου ἐθνικοῖι απελευθερωτικοῦ ξε-

κινήματος. M590 116 117 11690, ὥρα 115’ τιΙν ώρα, ἅς ἀνεὸάζουμε
τίς μορφές 117; πάλης 110;. T6 E..A M. ὁρίζει σύγχρονα 7/10 ἔμ6117110 του τό 179101916 1 σ 0 ρ 0 17 χ ι, Τό 100901711 εἶναι 16 ἑλληνικό «Υ». T6 Ε..ΑM. καλεῖ ὅλους τους Έλληνες καί ”-Ελληνι
65; 011; 28 ‘091109691011 016 071111 τουςς, στό 16710 117; 600110;
τους, στό καφενειο, στό τράμ, στό κιιι ιΙΙιατόγραφο, στό θέατρο,
νά χαιρετισθοῦν μέ τις λέξεις «1 σα ρ ο 1711 -Ε..Α M.» ”Απ

15115. M17 γινόσαστε ὄργανα 1071' καταχτητῶν 110; 9101 τῶν προὁοτῶν Ἑλλήνων, 71017 ἐξευτελίζσιιν, πιέζουν, ὁολοιΙ-,ιονοῡν καί

σᾶς τούς ἴὸιοιις, Σαμποτάρετι· 91065 116190 τῶν καταχτητιῦν,
πού στρέφεται ἐνάντια στόν “Εθνικό “Απελειιθερωτικό ἀγῶνα
1017 10017. "E 1 λ η ν ε ς ἱ ε 9 ε ῖς ,Ι r061770761715 ἀπ’ τό 71090ὁειγμα τοῦ Παπαᾳλέσσα. Fin/515 ιιαχητικοί ιὶγωνιστές τοῦ
ἀγῶνα 117; (710117;,7/10 16 ξεσκλάὸωιιά 117;.N5’ ο ι κ α ι’ Ν έ5 ;.’ Δῶστε τόν ἀπέραντο 1‘1/60110100116 00;,16 ἡρωίκό 00;

πνεῦμα, τιΙν αὐταπάρν ηση και τιΙν αὐτοθυσια σας στόν ἁγών0
1017 EA. M. Ε) λ ην 16 ι ;.’ [70151117015 τήν διαφθορά πού
πανε νά σπειρουν ανάμεσά σας, εκμεταλλευόμενοι 117 πεῖνα
σας, οἱ (διεφθαρμένοι 172001015; Οὔτε Ιιιά Ἐλληνίὸα ὁέν πρέπει
νά ἔχη σχέσεις μέ τους 17001015; κατακτητές 110;. Στιγματίστε
ὅσες έπιΙιένοιιν νά πουλιοῦνται στούς κατακτητές 110;. Ἐλλ η ν ε ς 0 γ 9 ό τ ες ,Ι ΚριίἫιΙιτι τιΙν παραγωγ 17 σας ἀπ’ τούς
κατακτητές 9101 1171/ 91116691ιΙσιΙ τῶν προὸοτιίιν-λακέὸωιι, 71017

ἄκρη 0" ἄκρη 01171/ Ελλάοα μας ὸυό λέξειςπρέπει ν’ 611/117117σουν 117 11690 117; 2817; “Οκτωὸρίκοι οι λέξεις ΤΣΑῌΩῨΧΙΈλληνες

πατριιῦτες

καί

71019111111005g.’

M695; φρικτές, 11695; 190115917; 60911110010; περνᾶμε. ‘A9161117
7116 φρικτες καί απαίσιις Ιιᾱς περιΙιέιιιιοιι ‘A716 μᾶς ὅμως και
πάλι ἑξαρτᾶται νά ζήσουμε ξιίνά5‘2511ίθεροι. 0 ἀγώνας ὁέν θά
εἶναι 51791010; 110 τό έπαθλό τοιι αξίζει κάθε θυσια. Καί τό
ἔπαθλο 01116 60 εἶν αι 1110 N60 Εκλάὸα ὲλιίιθερη 9101 αιεξαρ

τιΙτη, κτιΙΙια 1017 λαοῦ της.
ΑΔΕΛΦΙΑ

ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ,

ΝΕ-

ΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΙ ΜΠΡΟΣ FIA ΤΟ NEO ΕΘΝΙΚΟ
ΞΕΚΙΝΗΜΑΙ ΜΠΡΟΣ FIA NA ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ
AEYTEPIA ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.Ι ΜΠΡΟΣ FIA MIA ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ] ΖΗΤΩ T0 ΤΣΑ Ρ Ο ΥΧ I - EA M
ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ
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εἶχε ἡ μητέρα μου κακό παλι σημαδι κι έτοῡτο; Κατέθαινε ἡ K010

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ MAPTYPIA

τῆ νύχτσ κι έρχότσν στό τραπέζι. «Παναγίσ μου», έλεγε 1'1 μητέρα,

«ψυχή θα μας φύγει 011' 10 011111».
T0 K0K0 εἶχε γίνει. Τούς πιασανε 01 Γερμανοί, αχ πῶς να σοῡ τό
πῶί Τσύς φέρνουνε στῆ Λαρισα. 'O ένας ῆταν κουμπσρούλι τού
Μαλλιαρα - έκείναυ πού έκοθε τότες κι “έραθέ. Κι,ό αλλος - δέν

M101
«συνηθισμένη
ἱστορία» 01110 10
ξεκίνημοι
τῆς αντίστοισης
010050001A101
'H 11001U010 πού ακολουθεῖ εἶναι μίας ἀπλῆς αγωνίστριας. Μας
τό ’έστειλες-από τῆ Λαριαα καλή φίλη τού περιοδικοῡ, μέ τῆν έξῆς
σημειωσηῑ

θυμαμαι 1’ όνρμα του - τόν έφεραν 0'1 Γερμανοί στόν Ἀμπελῶνα
και ταν κρέμασαν.
”Αρχισε 10 τρεξίμστα, λοιπόν, ῆ μητέρα μου. Κι ἐκεῖνος ό Μαλλιαρας τῆς 51115: «Τί τρέχεις, καημένη Παρασκευή, τί τρέχεις κυρία
Γίσιννοπούλουί Τό γιό σου, K1 όλους τούς αλλους τούς πρόδωσαν

τῆν ὥρα πού φόρτωσαν τα σταρια 0110 μέσα απ’ τό σπίτι, “Από μέσα
“απ’ τό χωριό μας στεῖλαν ε’ίδηση. “Εμεῖς θα πηγαίναμε να τούς
πιασουμε; Στείλσμε τούς Γερμανούς καί τούς πιασσνε. Βλέπεις
έκεῖ δέν ῆταν κανένα στημένο φυλακιο - αύτό ῆταν έκτακτσ. Κι
’όποιος ῆταν έξυπνος, τό καταλαθαινε».
Καί αρχισαν να τούς ανακρίνουν στῆ Λαρισα. “Ο αδερφός μου ό

Γιαννης σταθηκε ό πιό γενναῖος 011' όλσυς. Ζῆτησαν να μαρτυρῆσει πού πῆγαιναν τα σιτόρια. Νόμιζε πως θα έκσμε καλό καί στούς
αλλους καί A551: «Πῆγαμε να πουλῆσουμε σιταρι ν’ αγορασσυμε
ζῶα. Ἐγω πῆρα τῆν πρωτοθουλία». Καί αρχισε τό ξύλα αγριο καί
τρομερό. Καδρόνι 0110 τῆν πόρτα τό σπασσνε απανω του καί τόν
καμανε μαύρο ὅπως εἶναι τό πανί, σού A551. 01 κραυγές του ε’ίχανε
συγκλονίσέι τό στρατόπεδα. Σαν τό γελαδι μούγκριζε.

Στῆν ανακριση ῆταν δύό διερμηνεῖς. Τόν ένα τόν έλεγαν Σερίμθεη, τόν 0AAO δέν τόν ξέραμε. K01 σῖ κρατούμενοι λέγανῑ ι-ἓἈν τίς

έρωτῆσεις μᾱς τίς καμει ό Σαρίμθεης, σωθῆκαμέ. "Av, όμως, ό αλλος, - τότε χαθῆκαμε». Κι αύτός ό ανακριτῆς πού τ’ όνσμα του δέν
γνωρίζουμε, μετα από καθε ανακριση έθγσινε στῆν αύλῆ καί 5651χνε τό ματωμένο ρόπαλο καί τίς μστωμένές του παλαμες... Για να
Βλέπουν πίσω 011’ 10 συρματοπλέγμστα οί κρατούμεναι.
Τότε ’έτυχε ναναι κεῖ καί ῆ Τσικούλα τοιῖΙ Παπαγιαννη, ύπεύθυνη

τσῡ Ε.Α.Μ. τοῦ χωριού μσς, καί ῆ αδερφῆ της ῆ Παρασιςευούλσ
Δέν θα τούς Θυμηθεῑ κανείς. "Av τούς σιμώσεις, Θα σσῡ ανοίξουν τήν ψυχή τους, καί θα ’ναι έτούτη ὴ Θασανισμένη καί ρωμσλέσ γῆ μσς πού θα γνωρίσεις. Εἶναι από τούς ἀνωνύμους
από τούς ταπεινούς. 'Ano' τούς·αμέτρητοιις ἐκείνους πού 5K0110v τήν Ἐθνικῆ Αντῐστσση, Kai, Πσύ, κατόπι. παλι σηκωθηκαν

για να κστορθωσουν ὅ, τι δέν μπόρεσαν να σιμωσουν τήν πρώτη
φορα.
'H Εὺδοξίσ Γισννοπούλου εἶναι ἀπό ἐκείνους πού
σώπαιναν. Τώρσ αφηγεῑταιῑ·

Παπαγιαννη, Καί ῆ Τσικούλα ακσύγοντας 10 ούρλισχτα τό φρικτα
τσῡ Γιαννη μσς, καί θλέποντας τό ματωμένο καδρόνι καί τίς 1101m—

μένες παλαμες τοῦ ανακριτῆ, έλεγεῑ «Θα φύγω, θα δραπετεύσω κιι,
ας μέ ρίξουν. Αύτό τό μαρτύρια δέν τό αντέχω», κι όλσ κοίτσζε
πρός τα σύρμστα. Ἀλλα τούτη τῆ φορα τίς έλευθέρωσσν. Τῆν ξα-

ναπιασαν, ὅμως, τῆν Τσικούλα, στῆ P0610. K01 φτανοντας έξω 0110
10 0111110 τοῦ Βρυότοπου, τού χωριοῡ μσς, έκαμε πως θέλει να
παει πρός νεροῡ της καί τραθῆχτηκε απόμερσ 011‘ τῆ φτερούγα
τῶν γυναικόπαιδων. ’Ὺστερα “έτρεξε μές στα σπίτια. Μα τῆν πρό-

λαθαν καί τῆ σκότωσσν. Τό ’ίδιο 6006U, 115 τό φέρετρο στό σπίτι, 0'1
Πῶς v0 010 πω, πῶς να 0' αρχίσω, αγαπη μουί 'H10v 10 1943.
Bu1101101. 'O Γιαννης, ό μεγαλύτερος αδερφός μου, σηκωθηκε 'E':V0

πρωινό’μελαγχολικός “Από τ 6v5100 πού 5165. K01 διηγῆθηκεῑ
«E'160 μητέρα, λέει, 611 πῆγαινα πρός τόν Τύρναθο, K060A0 0 ἐν’
αλογο, κι ῆταν καπνός κι. όνταρα μπρός μου, καί πίσω 0'1 Γερμανοί
μας ριχνανε».
Ἠταν δισταγῆ να πανε σιτόρια στούς ανταρτες. 'H μητέρα μου -

δέν ξέρω πῶς έξηγούσε τα όνειρσ ῆ 0110 διαίσθηση - τού λέει;
«1101611100 πρόσεξεί Μῆν πας πουθεναί»
”Εριξε λαχνό ῆ έπιτροπῆ, στό χωριό. Ποιόν θα πέσουνε τα ζῶα,
καί ποιόν θα πόει ανθρωπος. “Εμας μας έπεσε τό αλογο να παει.

Ἀλλα ό Γιαννης, ἐπειδή αγαπούσε τόσο πολύ τῆ φοραδα, τῆ Μπαλια ὅπως τῆν ’έλεγε - ῆταν ὅμορφο καί χαριτωμένσ - τῆν ακολούθησε να μῆν παθει τίποτε. Κι '0 πατέρας μου, κι σύτός, πρίν ξεκινῆσει ό αδερφός μου, τοῦ έλεγε; «Μῆν πας, Γιαννηί Τό αλογσ γί-

νεται, έσύ δέν γίνεσσι», πῆγε.. ὅμως, κι ’έιαοψε κριθαρι 011' 10 K101K1

Γερμανοί ξανσπιανουνε τῆν Παρασκευσύλσ. Τῆν αλλη μέρσ κανέ-ι
νας να μῆν εἶναι για τό μαῡρο γαμο τῆς Τσικούλσς... Τῆν πῆγανε

τῆν έρμη πανω στό κόρα να τῆ θαψσυνε καί πίσω ν’ ακολουθεῖ
μόνο ῆ μόνα της. ψυχῆ στό χωριό τόσος τρόμος.
Μ’ ας γυρίσουμε στόν αδερφό μου. Τόν κρατῆσαν μέσα έκεῖ
όχτω μέρες. Μας ύπόσχονταν πως θα τόν θγαλσυν. Πῆγαινε 1'1 μητέσ μου καί γύριζε... φορτωμένη μέ δισακια στόν ὡμο· μέ δῶρα
ατόν καθένα, v0 θγαλουν 10 110161. Τριαντα χιλιόμετρα μέ τα πόδια 60A..5. K01 τώρα να τόν λευθερώσσυν... α,ϋριο... Πως να χαρα-

κτηρίσω αύτούς τούς ανθρώπους; I'lo15c, ῆταν οῖ αρχές τους ποια
ῆ ψυχῆ τους- δέν ξέρω. Σῆμερα, λέει, τό γιό σου τόν έχουμε έδω·
τῆν ἀλλην έκεῑ.ιὈμως ῆταν πού τόν είχανε σσκατέψει 0110 10 ξύλο

καί τόν κρύθανε.

M10 600610 ύποσχέθηκαν πως θα τόν δοῦμε. Πῆγε, τότε, ἡ σχω-“
ρεμένη ῆ μόνα μσς, καί τόν εἶδε. ««Βρέ, παιδί μου» τού λέει «γιατί

K01 10 έθαλε πανω στό K000. K1 ῆ μητέρα μου πόλι να τόν παρσκα

δέν μας ακουσες; Γιστί, 605 Γιαννη μου, καί πῆγες για τῆν 0111105010 αύτῆ,» «M0, μητέρα, δέν μπορω έδῶ να σ’ απαντῆσω. "Ac; εύ

λαει. Αλλα ό Γιαννης - «Μῆν ανησυχεῑτε» λέει «έγω, δέν θα παω.

χηθοῡμε ναναι ὥς έδῶ καί να ζῆσουμε».

Μέχρι τόν Ἀμπελῶνα καί θα γυρίσω πίσω».
Λοιπόν, έ, ξεκίνησε· καί μέ τό ξεκίνῆμσ δέν αργησε νό θγεῖ τό
6v5100 Μόλις 6γῆκαν έξω από τόν Τύρναθο, τούς πρσδωσανε.
Πσιός πρόδωσε, δέν· ξέρω.
"Ov5100 5165 κι ό πατέρας μου, κι ό αλλος αδερφός μου, κι ἐγώ.

Εἶδα ότι τούς πιασανε 6Aouc; μαζί, ποιοί δέν γνωριζα, καί τούς κό- 0
ψαν 10 κεφαλισ, καί 10 κεφαλισ τους πέφταν κατω στῆ γῆ, καί 10
11010v0v 11510 K01 10 θαζσν πανω στό κορμί. Κι έλεγα στό όνειρό
μου, πῶς εἶναι δυνατόν να ζῆσουν αύτοί 01 ανθρωποι;

Να δεῖς ανθρωπο μέ κομμένσ κεφαλι... κατι κακό θα Θγεῖ.
Κι ακόμα έθλεπα στό όνειρο ’ότι συχνα μαχαιρῶναν τό Γιαννη
μσς. Πότε πισωπλστσ καί 11015 πλαγια.
Καί πσλλές φαρές, στό σπίτι μσς, στῆν αύλῆ μσς, κατω απ· τῆν
κληματσρια. τα 600610 10 K0A0K0101, K51 πού τρωγαμε ψωμί, τό

. -3o

Στό 1610 μπουντρούμι μέ τό Γιαννη είχανε καί δυό γερόντια. Τοῡ·

έδιναν να πιεῑ V500 115 10 K0v011, γιατί τού ε’ίχανε σπασμένο τό
χέρι, καί οίίτε τα μαλλια του δέν μποροῦσε να φέρει πίσω από 10
110110 του. Ἀλλα τα αφησαν 10 γερόντια καί ό αδερφός μου έμέινε
μόνος. Καί τό σπόγευμα τῆς “ίδιας ἡμέρας ύποσχέθηκαν πως καί τό
Γιαννη μσς θα τόν αφήσουν. Πῆγε ῆ μόνα μέ τήν αμαξα ~- 611 60
τόν θγαλσυνε. Καί κείνη τῆ στιγμή τόν φέρανε στῆν αγκαλια στα
σκαλοπατια καί τόν γύρισαν παλι πίσω. “Ἀλλη διαταγῆ δῆθεν ῆρθε
κέινη την ωρα.
Καί τόν θγαζουν τῆ νύχτσ στό Βλαχομαχαλα. Ἀκούστηκαν, λέει,
0AA0 ουρλιαχτα, καί αλλη παλη. Δέν μποροῦσαν λέει, να τόν φέρουνε Βαλτα· δέν ξέρω πόσοι ἀνθρωποι τόν παλευαν γύρω· γύρω.
Καί μέτα τόν πυροθόλησαν αναμεσα στα φρύδια καί τόν πέταξαν
μές στό 11010111.

Ὅμως τό πτῶμα 100 δέν τό 110000005 10 V500,1110011]K5 05 κατι
κλαρια. K01 ῆ μητέρα μου πῆγαινε πόλι καί 10v ανσζητούσε, Καί
. κεῖνοι τῆς λέγαψ. «K0010 Γιαννοπούλου, δέν ῆταν ό γιός σου αύτός. Ἐκεῖνος ῆταν εύσωμσς αντρας - σφοῦ 009 A59 πῶς ῆταν 5'1κσσιτεσσαρων χρονῶν. A0109 010 n01001 έμοισζε μέ τρισνταρη».
Κι αλλοῡ τῆς ρίχνσνε μέ τό πιστόλι 11de 011' 10 K500A1, αλλοῡ τῆν
έθριζσν, αλλοῡ τῆν ποδοπατησσν- τῆν καμανε κσυρέλι. 'H ψυχῆ
’ της απορω πῶς κρατησε καί πῶς μπόρεσε v0 ζῆσει 10 ύπόλοιπα
χρόνια,
Ζῆτησε από τῆν εἰσαγγελία 06510 να τόν έντσφιασει· δέν τῆς δίνσνε. Μέ 10 noAAO παρακαλισ πῆρε τῆν 06510. "E605x5. 0'1 Γερμανοί ῆταν γύρω στούς τοίχους τοῡ νεκροταφείου. 0'1 v5K00600159

11']9 A5v5: «M1’] θγαζεις “αχνσ γιατί θα 009 ρίξσυν οἰ Γερμανοί». Καί
ἡ μόνα, «00 να καίτσζα» λέει «κανένα κοτόῑιουλο πού τό 11510v5
010 δρόμο· 00 να μῆν ῆταν ό γιός μου, - όλόκληρο παλικαρι». T0

Φροντίδες για
τίς αρχαιότητες

στιΙν Ἐλεύθερη
Ἔλλαδα

πτῶμα ῆταν παραμορφωμένο, Φουσκωμένο απ· τό ξύλο καί 10 v5-

00. — έμεινε “ένσ εὶκοστετρόωρο σχεδόν στό ποταμι, 'H 01]1500
γνῶρισε τῆ ζῶνη του, πού εἶχε 10 K00010 τῆς θόλσσασς. Τα χρυσα
δόντια του πού εἶχε στό στόμα του κι ένα δσχτυλίδι χρυσό 100 10
εἶχαν θγαλει,
Γύρισε ῆ”μανα στό σπίτι δίχως γιό... Ὅταν έφερε, ὕστερα από
τρία χρόνια, 10 0010 του, εἶδα ανόμεσα 011' 10.000610 100 τήν
τρύπα 011' τῆ σφαίρσ. Τότε ένιωσσ κατι τό συγκλονιστικό. Δέκσ μέρες να μήν μπορῶ 0015 να 0010: 010 105000A0 όλόκληρη. K01 1015
αῖσθανθηκα, καί τότε πίστεψα 611 τόν σκότωσαν 10v 065000 000
10 Γιαννη. Ὣς τότε δέν μποροῡσα να τό πιστέψω, κι όνειρευόμουν
611 51v01 ζωντσνός, κι όνειρευόμουν 611 50x5101 — y1011 65v τόν
είχσ δεῖ, γι· 0010. K1 έμεινε 1'] 00v0 000 v0 καίγεται.
”Ομως νατσν να σταματοῡσε έδῶ τό κακό...

'O 0AA09 0 0650009 μου, ό Βσγγέλης, μόλις ἀρχισσν 10 κυνηγητα ύστερσ 011' τῆν απελευθέρωση, “έφυγε για τῆ Θεσσαλονίκη 0000 Kl σύτουνοῡ 100 όργωσσν τό κορμί 011' 10 ξύλα οί τρομοκρατες 100 Βελέντζσ. Σκέψουί παλικαρακι 0015 δεκαεννια χρονῶν κι ό

φίλος του ό Σταῡρος ό Παπαγιαννης δεκσέφτα, τούς “έδεσσν πίσω
011' 10 αλογσ καί 1009 μσστίγωναν να τρέξουν - 00 πῶς να φτασουν τ’ αλογσ πού καλπαζουν; ”Ηθελαν να 1009 έξσντῶσουν. Πρησμένο τό κορμί τους 011' 10 ξύλα.

'O Γιῶργος, ὸ 101109 0650009 μου, έργαζόταν ῆσυχα στῆ Λαρισσ, καί σπούδσζε, καί κσίταζε τῆν κιθαρσ καί εὺχαριστσ πραγμστα,
δίχως κσνένσν να πειραξει.
M510 0110 λίγο καιρό, κουθσλοῡν τό Βσγγέλη 011' τῆ Θεσσαλονίκη στῆ Λαρισσ μέ κστηγορίες, λέει, 011 καπσιον σκότωσέ. ’Ὀλσ
ψεύτικσ· ῆταν 1100 πολέμησαν, 1101610 0K001], για τῆν ἐλευθερία
γι“ 0010.
’”Ηθελαν μερικσί να τσῡ συμπαρασταθοῡν 00 00010059. M0 1009
51110v: «"Av ξεκινῆσετε καί 11015. θα πόει αλλοῡ 10 K500A1 009 0A-

A00 10 110001». K01 ἅνθρωπος μ’ ἐμπιστοσύνη ῆρθε καί 009 ὲκμυστηρε ύτηκε; «K000 Παρασκευή, θαθελσ 110A0 να σέ θοηθῆσω,
0AAO 65v μπορῶ. Δέν μπορῶ γιατί μέ απειλῆσσν. Καί Βλέπεις, 00101 65v χαρίζουν καστσνσ». "Ax! 11 v0 πρωτοθυμηθῶί Κι ό δικηγό-

ρος να λέει στῆ μητέρσῖ «"Av, K0010 Πσρσσκευῆ, κστσφέρουμε K01
γλιτῶσουμε τό κεφαλι 100 γισῡ σου K01 61K00151 100610 65000, τῆν
αλλη μέρσ τό πρωί θα θαλω ένα αρνί να τό διασκεδασουμε».
Ἀφσῡ “αρχισε 10 δικσστῆριο, 1'] κόρη τοῦ Πολύζου - πού στό μαγσζί του έργαζόταν ό Γιῶργος μσς, - θλέποντσς τό σπαραγμό τῆς
μητέρας μου, εἶπε να 009 θοηθῆσει, Γνῶριζε τό θσσιλικό έπίτροπο

K01 πῆγε καί τόν πσρακαλεσε K01 100 A551: «Σέ παρακαλῶ, να μῆν
πειραχτεῖ 0010 10 πρόσωπο». Μπῆκε ό θασιλικός ἐπίτροπος καί
1009 51115: «T0 πρόσωπο 1100 δικσζετσι σήμερα δέν θέλω να πειραχτεῖ τρίχα κεφαλιού». Μεῑναν μέ ανσιχτό τό στόμα. K01 πρόγμστι, ό
Βσγγέλης γλίτωσε.
"A. 0500 010 61K0011']010 — ξέχσσα να πῶί T0 τιρόσωπσ πού K011]_v000000v 10 Βσγγέλη, έπισναν 11'] μητέρα μου ξεχωριστα καί τῆς
” λένε; «N0 009 050519 έξῆντσ λίρες κσί θ’ σποσύρουμε τίς κατηγο0159». K01 1'] 60A10 r'] 00v0 000, 011' τόν πόνο της - 00'0 A551 60
χασω κι 0AAO 110161 — 1100A051 0050109 ένα χωραφι καί δίνει τίς λίρες 0' ένσ πρόσωπο να παει αμέσως να 1009 10 δώσει. Τῆν 5011061ζει, όμως, 1'] κοπέλσ 0011']. 'Ox1. να μῆν τούς δῶσει τίποτα. Κι έτσι
γλίτωσε ό Βσγγέλης.
"Y01500 ἤθελον παλι να τόν σκοτῶσουν. Τότε, 10 1101610 έφυγσν

για τό θουνό κι έγινσν ανταρτες, Κι 5160, στ’ 0v5100 μου, 600 1']A101
6001A500v, — τ’ ακοῡς; “Από τότε, 10 1101610. πέρασαν χρόνια μές
στῆν ὁμίχλη τοὺ πολέμου· ὥστε ὸ “ένας γύρισε μέ πολλα 6000v0 Kl
0 0AA09 v0 ζεῖ 0K000 στῆν προσφυγια.

Τό «ΑΝΤΙ» δημοσιεύει σήμερα δυό ίστορικα έγγραφα πού
101 χωρίζουνε μεταξύ τους 116 χρόνια 0AAO 1100 ’έχουνε τό
’ίδιο περίπου περιεχόμενα κι αφορούν ἐξ αλλου ἕνα θέμα
πού πολύ πρόσφατα ἠρθε στῆν όξείσι έπικαιρότητα; τῆ
διασωση δηλαδῆ καί τῆ διαφύλαξη τῶν αρχαιολογικὼν θησαυρῶν τῆς χώρας.. 0111’ 1009 πολλαπλούς καί ποικίλους
κινδύνους πού 1009 απειλούν.

Τό κοινό χαρακτηριστικό τῶν δύο αὑτων ντοκαυμὲνταιν
εἶναι 1'] φροντίδα για τίς αρχαιότητες 100 101100, 1100 έκδηλώθηκε σέ δύο κρίσιμες στιγμές πού πέρασε 1'] χώρα 0119:
Ο Τό 11de10 ἕγγραφο ὀφείλεται στόν Παναγιώτη Ἀναγνωστόπουλο, τό γνωστό συνιδρυτῆ τῆς Φιλικῆς Ἐταιριίας.
πού τό 1828 - 1'] 'E110v01010101] δέν ἔχει τελειώσει ακόμσι καί
oi μαχες ὲξακολουθσῠνε - ἔχει διοριστεῖ ἓκτσικτσς ἐπίτραπος τῆς κυθέρνησης στῆν περισχῆ τῆς ”Ηλιδοις, καί πού μί·
μια ἐγκύκλια του πρός τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς του
προσπαθεῖ να κινῆσει τό ἓνδιαφέρον τους για τίς αρχαιότητες καί τούς καλεῖ να συγκεντρώνσυν ό,τι αρχαῑσ αντικείμενο θρίσκουν καί να τό παραδίνουν στῆν κυθέρνηση, για
να τοποθετεῖται στό νεσϊδρυμένο τότε πρῶτα Ἀρχαιολογικό Μουσεῖα τῆς χώρας, πού στεγαζεται σέ μια πτέρυγα
τοῡ Ὀρφανοτροφείου τῆς Α’ίγινας,
Ο Τό δεύτερα έγγραφο εἶναι τού Ἰούνη 1944 κι ’έχει συνταχθεῖ ἀπ’ τόν τότε "E10000 Βυζαντινών Ἀρχαιοτῆτιυν πού μεταγενέστερα ’έγινε καθηγητῆς τῆς ἱστορίας τῆς Βυζαντινῆς Τέχνης στό Πανεπιστῆμιο τῆς Ἀθῆνας. για ν’ απολυθεῑ από τῆ χούντα - Δημῆτρη Παλλα. 'O A. Παλλας εἶχε
ανέδει τότε στῆν Ἐλεύθερη “Ελλαδα σαν ὲκλεγμένσς ἐθνασύμδσυλος, για να παρει μέρος στίς ὲργασίες 100 ΕΣ, στα
πλαίσια τῆς ΠΕΕΑ, Ἀπ’ τα πρῶτα μελῆματα 100 Παλλα
όταν έφτασε στό Θουνό ῆτανε ν’ ἀπευθύνει τό ὑπόμνημα
πού δημοσιεύουμε στῆ Γραμματεία Παιδείας καί Θρησκευματων τῆς ΠΕΕΑ για να περιφρουρηθσύν oi ἀρχαιότητις
στίς απελευθερωμένες περιοχές τῆς “Ελλαδας πού ἐλέγχονταν από τόν ΕΛΑΣ.
Τό χαρακτηριστικό καί τῷν δύο αὐτῶν ἐγγράφων εἶναι r']
πραχτικῆ - κι όχι 0110 καθέδρας ~ αντιμετώπιση ταῡ πρα6λῆμσιτας καί r'] ὲξῆγηση μέ απλό 0AAO σαφῆ τρόπο. στούς
κατοίκους τῆς περιφερείας του ό πρῶτος, στούς μαχητὲς
τσύ ΕΛΑΣ ό δεύτερος, τῆς σημασίας πού ἔχει r'] διασφαλιση
τῶν αρχαιολογικών θησαυρῶν τῆς χώρας. 0AAO K01 110101
εἶναι αύτοί oi θησαυροί πού πρέπει να διασφαλισταῡν.Κι εἶναι συγκινητικῆ ἡ διαπίστωση ὅτι σέ δυό δύσκολες στιγμὲς
’για τό ἔθνος, ὅταν ακόμη Θρσνταει 10 τουφὲκι τῆς A50110109 Kl 0 ἐχθρός Βρίσκεται μέσα στῆν 16101 τῆ χωρα. ὑπῆρξαν ἅνθρωποι πού γνοιαζσντσιν για τῆν πολιτιστικῆ μσς
κληρονομια. Τι’ αύτό καί αξίζει, τα δυό 010101 παράλληλα
ἕγγραφα, πού τα χωρίζει πανω από ένας αίιίινας. να γίνουν
εὐρύτερα γνωστό( καί να πόρσυνε τη θέση πού τούς ταιριαζει στῆν “ιοτορικῆ μνήμη τοῦ τόπου,
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Ὁ κατά τήν Ἤλιδα “Ἐκ·τ. Ἔπίτροπος
Πρός τούς κατοίκους τοὺ Τμήματος.

'EK τῆς Ἐκτ. Ἐπιτροπείας
Ὁ Γραμματεύς
(Τ.Σ.) Χαραλ, Μάλης

ιὰ ’ἴτξὸσέῗέἑῗέῌἵίἓ ’ἶέ(Ξέΐῧξιῗξίόβὲἒῖζτζῖἲῖῗὲῗ ιῖαἵέρῖῖἰέδᾍέ

’

όνομο Μουσεῖον. Μουσεῖον ὀνομάζεται τό μέρος, ὅπου τίθενται αί
αρχοιότητες κοί φυλάττονται. “Αρχαιότητες λέγονται οῖ παλαιότη159. ὅσα δηλαδή είναι έργο 110v προγόνων Ἐλλήνων Kai 61501090aav ὑποκάτω ῆ ἐπάνω τῆς γῆς,
Συνίστοντοι σί ἀρχαιότητι-ς ἀπό εἴδωλα λίθινα, ῆ ἀπό μάρμαρον,
ἠ χρυσόν. ἄργυρον, χαλκόν, ῆ ὀρείχολκον (προῠντζος), σχηματίζοντα είδος ἀνθρώπου ῆ αλλου ζώου, γερά ῆ σπασμένο. Συνίστοντοι ἀπό δουλευμένας πέτρος, ὸπού έχουν ἐπιγράμματα, Συνίσταντοι ἀπό ἀγγεῖα ἀργυρᾶ, xpua0. όρειχάλκινο, χάλκινο, πῆλινο, εὑρισκόμενα πολλάκις θομμένα είς τῆν γῆν άνάμεσα είς παλαια ἐρείπιο, ῆ τοὺς έλληνικούς παλαιούς τάφους, Συνίστοντοι άπό διάφορα νομίσματα (μονέδες) χρυσᾶ, ἀργυρᾶ, όρειχαλκινο, χάλκινο
· »κοί μολυθένιο διαφόρου μεγέθους Kai θορύτητος. Συνίστονται ἀπό
*θιθλίο είς μεμβράνας. Καί τέλος συνίστανται οί ἀρχαιότητες Kai είς

ἀλλα διάφορα τεχνητὰ, δηλαδή 5i9 δοκτυλίδιο χρυσᾶ. ῆ ἀργυρᾶ, 5i9
δοκτυλιδόπετρες μέ ἐγγλυφο ἠ αναγλυφσ, ποριστιῠντο μορφήν
ἀνθρώπιον, ζώων, πτηνῶν, έντόμων, ὀφέων, φυτῶν. “Ὸλα τοῦτο
Gama-11.001 τας ἀρχαιότητος. Kai 61’ αὐτας r) Σ.Κυθέρνησις έσύοτησε
τό Μουσεῖον καί τάς συναθροίζει.
Αὐτοι ὲξυπνοὺν τό πνεῦμα τῶν νέων “Ελλῆνων 5i9 μίμησιν Kai ὲν, θυμίζουν είς αύτούς τῆν προγονικὴν λαμπρότητα Kai δόξαν. Αύτοι
φέρουν τιμῆν μεγάλην είς τό “Εθνος. Αὑτοι τιμώμενοι ἀπό τῆν σοφῆν Εὐρώπην κοί ζητούμενοι καθ’ ἡμέραν ὰπό τούς περιηγητὰς,
φονερώνουν τῆν ἀξίου 11.01/- Kai 1119 έλεγον είς τούς Ἕλληνος .· «Σεῖς
δέν πρέπει να καταφρονῆτε τά λείψανα 110v προγόνων σος] Αύτά
σᾶς έθοῆθησαν, κοί αὑτά ἔχετε χρέος νά 0585065. διότι εῖνοι ἱερά

κοί ἀνήκοντα πράγματα διά σὰς τούς ἰδίους, τῆν ὑπόληψιν κοί τιμήν σος».
Ἐπ’ αὐτῷ τούτῳ Kai ὴ Σ. Κυθέρνησις θλέπουσα, ὁτι είς τό Τμῆμα
τῆς Ἤλιδος ἑπονηγυρίζοντο τά Ὀλύμπια, Kai ότι είς τό ἐδαφός της
κοί ναοί μεγαλοπρεπεῖς ύψούντο. Kai θεοτῆτιυν διαφόρων διάφορα

ἀγάλματα κοί είδωλο ὲσέθοντο, καί μεγάλοι ἀνδρες ἔζησαν, Kai πόλεις πολυάνθρωποί κοί πλούσιαι ὑπῆρχον, Kai ἑπετοι νά ὑπάρχωσι
κοί αρχοιότητες, διέταξε τῆν “Επττροπείον μέ ἔγγραφον ὑπ’ άριθ.
6789 τῆν 2 ἱσταμένου. νά κοταθάλη πᾶσαν ἐπιμέλειαν, νά συνάξη
τὰς ἀρχαιότητος. όσας ἤθελον εὑρεθῆ τίςτῆν Ἤλιδα, Kai νά τάς
πέμψη 5i9 τό “Ορφονοτροφείον.
Κάμνει λοιπόν τό χρέος της r) ”Επιτροπείο κοί 5160110151~ ὅλους

τούς κατοίκους τῆς Ἤλιδος. A”. ”0001 εὑρίσκουσιν ὲπί γῆς ῆ ὑπό
γῆν τοιαύτας ἀρχαιότητας, νά τάς φέρουν είς τῆν “Επιτροπείον. θ’,
Ἡ “Εττττροπείαι θέλει δίδει είς τούς φέροντος ἀποδεικτικὸν νά φάνερώνη τό εὑρεθέν πρᾶγμα, κοί ὄπ θέλει οτολῆ είς τῆν Κυθέρνηαιτν,
δια νά εὐορεστηθῆ, κατ’ ἀξίον τοῦ εὑρεθέντος. νά καμη ἀμοιβήν. Γ’.
“Ενυ) καθείς τῶν Ἠλείων δύνατοί νά ἐργάζεται πολυτρόπως εἰς ἰδιὀκτητον καί εἰς έθνικήν γῆν. γουργημένος κοί αγαυργῆτους, δέν ἔχει
ἄδειαν ναι οκαιττη 5i9 ἐρείπια παλαιῶν πόλεων. πρίν τήν λάθη από
τήν ”Εππροπείαν. Δ”. ”Av κατά τύχην, σκάπτων τις d9 ίδιόκτητσν ῆ
έθνικήν γῆν. ὰναικολύψη ἐρείπια ῆ ἀρχαιότητα, ένῲ ἔχει χρέος διά
τό ἴδιόν του συμφέρον νίζπροοέξη μῆ θλάθη μέ κονέν σπάσιμσν τήν
’ εὑρεθεῖσαν, χρεωστεῐ να είδοποιῆση εὐθύς τήν “Εππροπῑίον. E”.
“Οπσυ εὑρεθῆ πέιρσι μέ γράμματα. πρέπει νά δοθῆ εἰς τὴν Ἐπιτροπείσν. If”. “Απογορεύετοι ἀπολύτως ὴ πώλησις εἰς ὁποιονδήποτε τῶν ἀνωτέρω ὀνομασθεισῶν ἁρχαιοτήτων, μόνον τό ““Εθνος
εἶναι ὁ κύριος Kai ό ἀγοραστής ὅλων, ἐκτός τιιῐιν δοκτυλιδσπετριῠν,
Z" Ὀποιος φωραθῇ πωλητῆς τῶν τοιούτων, ζημιοῦται μέ ζημίαν
διορισθησομένην ἀπό τήν Κυθέρνηστν. H Εαιν δέν φωροθῆ ὁ πωλητής ἦ ὁ σκάψας χωρίς αδειαν άνάμεσα 5i9ἐρείπια, παιδεύεται τό
ἐγγύς χωρίον καί ό Δημογέρων ὑπόκειται εἰς εὐθύνην 9". Οοπς
παρουστάση εὑρεθέν π θέλει γράφεσθαι] τύ ὄνομα του εὶς τόν

κατάλογον τῶν εὑρετῶν τῆς πόλεως ῆ χωρίου του, καί τῆς οἰκογενςιίσς του. I”. Απολομθανει ἀμοιθῆν ἀπό τήν Κυθέρνηστν κατά τῆν
ἀξίαν τοῦ εὑρεθέντος. IA”. Ἀμοιθῆ μεγαλυτέρο εῖναι τό νά χορη-

γήση Π( εἰς τό “Ἐθνος του ἀρχαιότητα, διά τόν στολίσμόν τοῦ ΜουWet/111009015, ”Ελληνςς, καί σύμφωνοι μέ τόν ἔνδοξον σκοπόν τῆς
Κυθερνηῑοςως, ττσσχίσαττ ναι πλουτισθιῆ τό M ο υ a5 ῖο ν τω ν
"E λ λ ἡ ν ω ν διά τήν πμῆν 0109 κοίταν φωτισμόν σος.
“Εν 11an τήν 7 Οκπυθριίου 1829
Ὀ Εκτοκτσς Επττροπος

”Ὀ,ιι·ιι ἀντίγραφον ἐκτῆς We” τῶν Εξερχομ. ἀρτθ. 73, ’ἀπαράλ-

Mm‘” 1'” 7'" 'W’WW‘
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"Ev πύργῳ τήν ιι “οκπωοριου 1m

τι Καρπενῆσι 5. 6.44.

Δημητρη Παλλα “ξθνσουζθῖὅιξλὸυνκιέκμῗφόρου Βυζ, Ἀρχαιοτῆτων
ιγιά τῆν προστασία τῶν ἀρχαίων,
ι
Στῆ Σεθ, ΓρἙιμοτείο Παιδείας

πο υ
l

Ἔρχομαι να ὑποδείξω μέ τιμῆ στῆ Σεθ. Γραμματείσ Παιδείας τό
έπιταχτικό καθῆκον μσς για τῆ διάσωση τῶν ἀρχαίων καί γενικά
τῶν ἱστορικῶν μνημείων καί κειμηλίων μσς, Μάλιστα τώρα πού oi‘
κοταχτητές Kai 0110 τῆν αποψη τούτη λεηλατῆσαν κυριολεχτικά τη
χώρα μσς, ἐγύμνωσαν Ἐπορχιοκές συλλογές, ἔκλεψαν 109 Kai μέσα
ἀπό τῆν “Αθήνο, ἀνέσκοψαν δίχως ἑλεγχο, έχάροξον ὀνόματα ὡς
Kai οτόν Παρθενῶνα, κατέστρεψαν ἀνοοκοφές, θομθαρδισονκοί
ἔκοψαν πολιές ἐκκλησίες Kai μονοοτῆριο Kai έθγολον στό έξωτερικό
πλῆθος ἀπό κινητὰ άρχοῖο, θυζσντινές εἰκόνες καί ἀλλο ἀντικείμενα

πολιάς τέχνης, προρτοτευόμενο ἀπ’ τόν ἀρχαιολογικό νόμο. ”Ετσι
πού I) προστασία τῶν ἀρχαίων μοις ἀπό τῆν Κυθέρνηση τῆς Ἐλεύθερης Ελλαδος νά μποίνει σάν ὑποχρέωση Kai έκπολιτιστική Kai
πρῷτο ἀπ’ ὀλο έθνικῆ.
“Από τῆν Αρχαιολογικῆ νομοθεσία αναγνωρίζετοι σαν ἀρχοῖο
κάθε Im'pIo ῆ λείψονο χτιρίου καί κάθε κινητό αντικείμενο παλαιὁτερο τοῦ 1930. Δηλσδη ὰρχοίο οἰκοδομήματα, ἀρχιτεκτονικά μέλη
τους, τοῖχοι ῆ θεμέλια, τάφοι, ἑκκλησίες, Μονοστῆριο,’σπι’τια, Κάοτρο, Πὺργοι, Γέφυρες κλπ. ἐργο τέχνης κοί σκεύη ἀπό μαρμαρο,
πέτρα, πηλό, μέτολλο κλπ. εἰκόνες μέ μέτολλο σέ ξύλο, σέ χορτί ξυλογραφίες, ἐκκλησιαστικά σκεύη, δισκοπότηρα κλπ. Kai έπιπλο,
προοκυνητάριο κλπ αμφιο, χειρόγραφοι κώδικες, ἐγγροφσ,
σφραγῖδες, νομίσματα Kai τέλος ἀντικείμενα τῆς παλαιάς λαϊκῆς
χειροτεχνίος σάν τά ξυλόγλυπτο, κεντῆμστο κλπ.
OI‘ δυνατότητές για συστηματικῆ ἐργασία πρός τῆν κοτεύθυνση
αὐτῆ τώρα εἶναι θέθοιο πολύ περιορισμένες. Μπορουμε ὅμως νά
κάνουμε δ,τι ε’ξορτιέτοι από μσς Kai πρώτα-πρῶτα μια πλοτειά
διοφώτιση για να μῆ προξενοῦντοι κατοστροφές ἀπό αγνοια. Noμίζω πώς σάν πρώτο μέτρα πού πρέπει νά πορθεῖ είνοι τό να συστηθεῖ στούς ἀντάρτες, τούς μοθητές κοί τό Λοό μσς, να μῆ χοραζουν τά -όνόμοτά τους πάνω στα άρχοῖο καί ι’διοίτερσ στίς τοιχο-

γροφίες τιῑιν ἐκκλησιῶν, Νά ὑποχρέωθούν οῖ Ἐπιτροπές Τοπικῆς
Αὑτοδιοίκησης σέ συνεργασίο με’ τούς έκποιδευτικούς Kai τούς κληρικούς νά ὰνολάθουν κάτω ἀπό τῆν προστασίο τους τό κάθε τί πού
ἔχει ἁρχαιολογικῆ άξίο, Είδικώτερο στούς ἀντάρτες μσς ας γίνει
παράδειγμα ὀ ἁγνός λαῖκός ἀγωνιστής τοὺ 1821 Μοκρυγιάννης πού
ὅταν θρῆκε κάποτε ἕνα ᾶγαλμο, τό μελέτησε πρώτα καί-ἔπειτα τό
κατάχωσε γιά νά τό σώσει Kai νά τό χαρίσει ὑστερο ἀπό τῆν άπελευθέριυση στό γένος για τήν ποιδείον του, ὅπως λέει. Oi στρατιωτικές μονάδες τοῦ ΕΛΑΣ θα ὰποφεύγουν θέθοιο να χρησιμοποιοὺν
γιά πολεμικούς σκοπούς τόπους με’ ὰρχαιολογικῆ σημασία. Πρέπει
ὅμως ἀκόμα νά εἰδοποιοῡυ τῆν Γραμματείο Παιδείας για κάθε ἁρχαῖο λέίψανο ἢ εύρημο πού τυχοῖο συνοντοῠν όταν οκαθουν για τά
ὸχυριυμαπκά τους ἔργα, Ἐδιῦ δέν παραλείπω να σημειώσω πώς oi
ὀργανωμένοι Στροτοί ἔχουν ὑπηρεσία αρχοιολογικών μελετῶν κοί
προστασίας μνημείων, Ἔπειτα νά απαγορευθεῖ τό νά αναθουν φωτιὲς μέστι στίς ὲκκλησίες πού ἔχουν τοιχογραφίες. Καί πιό πέρα
0K000 πρέπει ῆ Γρομματείο Παιδείας μέ τῆ θοῆθειο τῶν Αὑτοδιοικηἰπτυν Kai ,τῶν Στροτιωτικών “Υπηρεσιών πρέπει νά μοζέψει πληροφορίες Kai νά ἑτοιμάσει ἕνα κατάλογο τῶν μνημείων πού ἔπαθον
ζημιές ὀλοκληριυπκές ἢ μέρικές (καί ποιές) ὰπό τούς ἐχθρούς ἠ κοί
άπὸ τίς πολεμικές ὲνέργειες τῶν Συμμάχων, Πράγμο πού ἐνδέχεται
νά χρειοσθεῖ Kai 010 Συνέδριο τῆς Ειρῆιης ἀλλὰ κοί πού θα εῖναι
ἁπαραίτητο στῆν Αρχοιολογικῆ “Υπηρεοία για να ἀρχίσει τῆ στερέωση Kai ὰνοστήλωοη τῶν σπουδαιοτέρων ῆ νά περισυλλέξει ἑγκοιρο ό,π εῖναι χρῆσιμο άπό τά λείψανά τους κοί να τά καταθέσει
στά Μουσεῖα. Τέλος πρέπει ἀπό 11pr να ἀρχίσει νά yin-m: ἕνας
κατάλογος τῶν κινητῶν ἀρχαίων (εἰκόνιον, χειρογράφων. ξυλογλύ»

ττι-ων κλπ.) ὅσων ὺπάρχουν σέ κάθε περιοχή καί νά ἀρχίσει I) περισυλλογὴ τους καί η ε’ξασφάλιοῆ τους σέ χώρους κοταλληλους, θέθοισ σέ περισχές πού δέν κινδυνεύουν νά ποτηθοῡν ἀπό τόν κατοχιιι-ητῆ. Φυσικὰ ὅμως πρέπει I) συστηματική τους κατολόγιση πού
εἶιναι ἀπαραίτητα να γίνει ποντου Τό ίδοῠδες μάλιστα θα ῆτον νά
γτνάπιν σύγχροναι καί φιυτογραφισή τους ἀν θά ἐπέτρεπον τά τε
χνικά μέσαι πού ὑπάρχουν.
Μέ τιμή

Δ. Πάλλας»

ενδ

πρόὸλημσ. κατά τρόπο ὁμοιόμορφο καί
ένιαῖσ, ἀπό καποιο κεντρικό ὅργανο τῆς
διοίκησης.
ΑΠΟ τα μέσα ὅμως τοῦ 1943, ὅταν γίνεται ἡ πρώτη ἁναδιαρθρωση τοῦ ΕΛΑΣ
καί συγκροτοῦνται σί μεγάλες στρατιωτικές μονάδες κατά γεωγραφικές περιοχές ~ που πήρανε καί τά ἴδια ὀνόματα
μέ κεῖνα τῶν προσ-πολεμικῶν μονάδων τοῦ
τακτικοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ - τό πρό-Γ
6λημα τῶν διαὸιόάσεων τέθηκε ἐπιτακτικα πλέον. Ἔτσι ἀντιμετωπίστηκε τότε
καί λυθηκε κατά τρόπο δρθολογιστικό
ἀπ’ τό Γενικό Στρατηγεῖο τοῦ ΕΛΑΣ,
πού έξέδωσε καί τίς σχετικές διαταγές.
Oi διαταγές αὐτές τοῦ Γ.Σ., ἀπ’ ὅσο
γνωρίζουμε, δέν έχουν διασωθεῐ; Ἀπό
’ένα δημοσίευμα, ὅμως, παράνομης ἐφημερίδας τῆς ἐποχῆς, ποὺ Gd δοῡμε ἀμέσως, μαθαίνουμε τήν ὕπαρξη καθώς καί
’τό ἀναλυτικὸ περιεχόμενό τους. Αξίζει
δέν ἆφὸροῦν μόνο τήνκαθαρά στρατιωτική πλευρά τοῦ θέματος, ἀλλά ἐπεκτείνονται καί οτήν πολιτική -- καί ίδιωτική
ἀκόμαρτ- ἀλληλογραφία, έτσι πού μπορεῖ
νά θεῶρηθοῡν σάν ἡ πρώτη ἐπίσημη
προσπάθεια· για τή δημιουργία ταχυδρομικῆς ὑπηρεσίας στά ἐλεύθερα ἑλληνικά
ὅουνά.
ΤΟ κείμενο πού ἀναφέρουμε δημοᾌσιεύτηκε οτήν έφημερίδα << O ANTAPΤΗΣ», ὅργανο τοῦ Στρατηγείου τοῦ
ΕΛΑΣ Στερεᾱς .Ἑλλάδας, φύλλο ἀρ. 10
(12 Ὀκτωόρίου 1943) μέ τόν τίτλο «”Αντάρτικσ Ταχυδρομεῖο», κι εἶναι τόέξήςῑ
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Στό τεῦχος 54 (18-9-76) τοῦ
«ANTI» ὁημόσιεύσαμε ἕνα ἑν-

ὁιαφέρον ἄρθρο τοῦ κ. Παύλου
Πυλαρινοῦ γιά τά γραμματόσημα
πού κυκλοφόρησε τό ΕΑΜ στίς

διάφορες μονάδες, καθώςνκαί τῶν προῖσταμένων κλιμακίων μέ τά ιιᾳιστάμενά
τους, καί ἀντίστροφα
ΤΟ πρόὅ.) ημσ. (ῳτό ἦταν ἰδιαίτερα ὀξύ
και δυσκολόλυτο γιέι, τό. μαχόμενα στά
έλίηνικά δουνο. τμήματα τοῦ ΕΛΑΣ τόν

ἀπελευθερωμένες περιοχές τῆς
καιοό της κατοχης γιατί ἐκτός απ τό ὅτι
χώρας, τόν καιρό τῆς Κατοχῆς.
ἢτανε διεισπαρμέν υ. κατα μικρές ὁμάδες
Σήμερα παρουσιάζουμε τήν σέ διάφορα σημεῖα -- συχν ἁ ἀρκετά ἀποπλήρη σειρά τῶν γραμματοσήμων μακρυσμένες μεταξύ τους - ἡ ἰδιόμορφη
πού ἐξέὸωσε τό ΕΑΜ, μαζί μέ τά τακτική τοῦ ἀνταρτοπόλεμσυ ἀπαιτοῡσε
ἐπίσημα κείμενα πού αἰτιολογοίιν νά ὅρι’σκσνται τόν περισσότερο καιρό σέ
καί τεκμηριώνουν τήν ἔκὸοση καί συνεχεῖς σχεδόν μετακινήσεις.
KAI ξέρσυμε ὅτι ἀπ’,ἀρχής λειτούρκυκλοφορία τους. ”Ετσι φωτίζεται
ἀκόμα μιά πτυχή τοῦ πολυσήμαν- γηοε ἕνα ὑπστυπιῖιδες, ἀλλὰ σχεδόν
πάντα ἀπστελεσματικό, σύστημα διαδιτου ἔργου τῆς ΕΑΜικῆς ““Αντίδάσεων, μέ πεζούς κυρίως καί σπανιόοτασης στήν Κατοχή, ἔνῶ παράλ- τερα έφιππσυς συνδέσμους καί ἀγγε. ληλα προστίθεται ἕνα καινούργιο λιοφόρους, που στρατολσγσῡνταν ἀπ’ τίς
ρτοιχεῖο γιά ἀξιοποίηση, ἀπό τοπικές, πολιτικές σιινήθιι)ς. ἀντιστασιαερευνητές, ἱστορικούς καί, στήν κές ὀργανιίισεις τῶν διαφόριιιν περισχὼν
περίπτωση αὐτή, ἀπό φιλοτελι(έᾳιεδρσελασίτες. έπονίτες, ἀητόπουλα
Ι.κ.τ.ί..,). Τό μέιονέκτημα ὅμως τοῦ συστήοτες.
ΕΝΑ ἀπό τά σπουδαιότερα προὸλήματα πού έχουνε να·ὰντιμετωπίσουνε τά
μαχόμενα στρατιωτικά τμήματος, εἶναι

’ ματος αὐτοῦ ἠτανε ὃτι τήν πρωτῡόῡυλία
γιέι τή λειτουργία τσυ τήν έφερνε ἡ κάθε

μονάδα χιιιριστά, ἀνάλογα μέ τίς κάθε
φορά παρουσιαζόμένες ἀνάγκες καί τίς

καί κεῖνο τῶν διαὸιὸάσεων, τό πρόόλημα

τοπικές σιινθήκες. Δέν εἶχε ἀντιμετωπι-

δηλαδή τῆς έπικοινωνίας ἀνάμεσα στίς

στεῖ δηλαδή. στήν ἀρχή τουλάχιστον, τό

«Με’ ὁιαταγή τοῦ Γενικοῦ μας Στρατηγείου,
θά γίνουν ταχυὸρομεῖα γιὰ τήν ἐξυπηρέτηαη
τοῦ ἀντάρτικου. Τοῦτο εἶναι συμπλήρωση
μίας ἀνάγκης ὅλων τῶν ἀνταρτων μετά τή νέα
μας οτρατιωτικη ὀργάνωσηΙ,
Σέ κάθε Μεραρχία καί Γεν, Στρατηγεῖο
ἱδρύεται γραφεῖα μέ κατάλληλο προσωπικό.
Θά προτιμηθοῦνε οἱ ὑπάλληλρι Τ.Τ.Τ. Τό
κάθε γροφεῖο θά παραλαὸαίνει τήν ἐπίσημη
καί ἱόιωτική ἀλληλογροφία, θά τήν ταξινομεῖ
ἀνάλογα μέ τό μέρος πού πρέπει νά πάει καί
θά τή στέλνει μέ εἰὸικό ούνόεσμο. Οἱ ἆντάρτες - ταχυὸρόμοι θά ὁιαλεχτοῦν ἀπό τούς καλύτερους καί θᾶχουν-ταυτότητα ταχυὸρό
.

Αὐτοί μποροῦν νά εἶναι μόνιμοι μά θ’ αἵ
ζουν κάθε μῆνα ἤ ἔκτακτα, ἐφ’ ὅσον εἶναι
ἀμελεῖς στά καθήκοντα τους. Γιά τίς μακρυνές
ἀποστάσεις, οἱ ταχυὸρόμοι θά ἔχουν ἄλογο,
γιά τίς κοντιυές ὅμως θά πηγαίνουν πεζῆ.
Ἀνάλογα μέ τίς ἀποστάσεις, θά καθοριστσῦνε
καί οἱ μέρες πού ὁ ταχυὸρόμος τοῦ λόχου θά
μεταφέρνει τήν ἀλληλσγραφία στό τάγμα.
Ἀπό τό τάγμα νά μεταφὲρνει τήν ἀλληλογραφία στό λόχο. Ἀνάλογα ὁ ταχυὸρόμσς τοῦ τάγματος πρός τό σύνταγμα, τοῦ συνίτος πρός
τή Μεραρχία καί ἡ Μεραρχία πρός- τό 1'.
Στρίεῖο. "Eva; ἔφιππος ἀνντάρτης ἀπό κάθε
μεραρχία θά μένει στό Γεν. Στρίεῖο σά σύνὸεσμος γιά ἔκτακτη ἀπσστολή.
1
Ἡ ἀλληλογραφιά τῶν ἀνταρτῶν μέ τά σπίτια τους καί τούς συγγενεῖς θά τοξινσμεῖται
ξέχωρα κατά φακέλλους Μεραρχιῶν στίς
περιοχές τῶν,ὁποίων ὅρι’σκονται οἱ ἀποδέχτες. Ἐκεῖ θά γίνεται κατανομή κατά φακέλλους Συντίτων καί Ταγίτιυν. ὁπότε θά παροὁίνονται στίς πολιτικές ὀργανώσεις πού εἶναι
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ύποχρεωμένες νά προωθήσουν τήν ἀλληλογραφιά μέχρι τούς ἀποδέχτες, σι’ ὁποῖοι μποροῦν ν’ ἀπαντήσουν στούς ἀντάρτες μέ ἀνοιχτό γράμμα. Οἱ ἀντάρτες μποροῦν νόι γράφουν κάθε 20 μέρες, ζητήματα οἰκογενειακῆς
φύσης, καί νά ὁίνουν τά γράμματα ἀνοιχτά.
Ἔτσι ἀρχίζουνε γοργά καί σταθερά νά ζωντανεύουν οἱ ἀπαραίτητες ὑπηρεσίες ἑνός ταχτικοῦ λαϊκσῦ στρατοῦ. Τοῦτο εἶναι ᾀ-ιοτέλεσμα τῆς ἐντατικῆς καί ουνειὸητῆς δουλειᾱς
ὅλων τῶν ΕΛΑσιτῶν καί ΕΑΜιτῶν. Γι’ αὐτό
εἴμαστε ὄέόαιοι πώς κάθε ὑπηρεσία πού ἐξυπηρετεῖ τούς ἀντάρτες καί τό λαό τῆς λεύτερης Ἑλλάδος θά γίνει πραγματικότητα. Κάθε
τι πού ξαναχτίζεται ἀπό μᾶς, κάθε τι πού ξαναζωντανεύει καί τή πιό μικρή λειτουργία γιά
ὄφελος τοῦ λαοῦ μας καί τ’ ἀντάρτικοιι, εἶναι
κι ἕνα ὅόλι, εἶναι καί μιά πληγή στό χτηνώδικο σῶμα τοῦ Χιτλερισμοῦ. ”Ag ριχτοὺμε με’
ὄρεξη στό ἕργο τῆς ἀνοικοδόμησης. Ὅλοι μαζί, κανείς ἀδιάφορος, γιατί τότε μόνο ὄπι
φτιάξουμε θᾶναι δικό μσς, χτῆμα ὅλων μσς
πού κανείς δέν θά μπορέσει νά μᾶς τό ἀφαιοεσει.

KI ΟΣΟΝ ἀφορᾱ μέν τήν ’ἀλληλογραφία τῶν στρατιωτικῶν μονάδων, ἡ διαταγή αὐτή δέν κάνει τίποτε περισσότερο
παρά νά έπιὸεὸαιώνει τή φροντίδα δημιουργίας

τοῦ

ὀργανωτικοῦ

ἐκείνου

πλαίσιου πσὺ ἧταν ἀπαραίτητσ γιά τήν
καλή λειτουργία τῆς στρατιωτικῆς ταχυδρομικῆς ὑπηρεσίας. Ἐκεῖνο ἀντίθετα,

ΣΤΙΣ 10 Μαρτίου 1944, ἱδρύεται ἡ
ΠΕΕΑ, πσὺ ἀναλαμδάνει πλέον αὐτή
τήν de facto, ἀλλά καί τήν dejure τώρα,

διακυὸέρνηση τῶν ἐλευθέρων περιοχῶν
τῆς χώρας. Ἀνάμεσα στά πολλά καί ποικίλα προὸλήματα που κλήθηκε νά ἀντιμετωπίσει ἡ ΓΙΙΞΙΞΑ ἧταν καί ἡ ὀργάνωση
τῆς] ταχυδρσμικῆς ὑπηρεσίας, σέ πσλιτική - δισικητική 6άση τή φορά αὐτή, κι
ὅχι μόνο στρατιωτική, ὅπως γινόταν μέχρι τώρα, ὅπου φορέοις τῆς ἐξουσίας εἷναι τό Γ.Σ., πσὺ τήν ἀσκεῖ μέ τήν έκδσση
γενικῶν διαταγῶν.

ΕΤΣΙ στίς 13 “Ιουλίου τοῦ 1944 οἱ
Γραμματεῖς (= ὑπουργοί) Συγκσινωνιῶν
Ἐμ. Μάντακας καί Οἰκονομικῶν Ἠλίας
Τσιριμῶκος ὑποόάλλουνε στήν ΠΕΕΑ
αἰτιολογική έκθεση γιά τήν «έκδοση καί
κυκλοφορία γραμματοσήμων», ἀφοῦ πιά
«έγινε αἰσθητή ἀλλά καί δυνατή ἡ ταχυδρομική έξυπηρέτηση» τῆς Ἑλεὺθερης
Ἑλλάδος. Ἡ πρόταση τῶν 6130 Γραμμα-

τέων έγινε δεκτή ἀπό τήν Ἐπιτροπή καί
στίς 22 Ἰουλίου 1944 ὑπογράφεται ἡ ὑπ“
ἀριθμ. 51 Πράξη τῆς ΠΕΕΑ, πού στῆ
συνέχεια δημοσιεὺτηκε στό φύλλο 16
(5-8-44) τοῦ «Δελτίσυ Πράξεων καί
Ἀποφάσεων» (= Ἐφημερίδα τῆς Κυὃερνήσης).
Νά τά 6130 αὑτά κείμεναι

πού κακει ἀξιοπρόσεχτη τή διαταγή τοῦ
Γ.Σ. ειναι ἡ μέριμνα γιά τόν ἁπλό ἀντάρ-
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τη, ειναι ἡ δυνατότητα δηλαδή πσὺ τοῦ
παρέχεται νά στέλνει καί νά λαὸαίνει
γράμματα ἀπό τοὺς δικούς του - ὑπό
ὁρισμένες ὃέὸαια προϋποθέσεις - κατά
σύντομα καί ταχτά χρονικὰ διαστήματα.
ΔΕΝ έχσυμε κανένα λόγο νά ἀμφιὸάλλουμε ὅτι ἡ στρατιωτική ταχυδρομική
ὑπηρεσία λειτούργησε ἱκανσπσιητικά.
Ἀντίθετα μάλιστα έχουμε ἐνδείξεις - καί
σέ μερικές περιπτώσεις καί ἀποδείξεις ὅτι σέ πολλές περισχές τῆς χώρας ἀποκαταστάθηκε πραγματικά μιά ἐπιστολιμαία έπικοινωνία τῶν ἀνταρτῶν μέ τά
σπίτια τους, ποὺ σέ πολλές περιπτώσεις
ὃρισκὸντανε στήν ἀλλη ἄκρη τῆς χώρας.
Ἡ ὕπαρξη ἐξ ἀλλου καί ἡ λειτουργία
της, πού έπεκτάθηκε φαίνεται καί στούς
ἰδιῶτες, εἶναι, ἀσφαλῶς έκείνη που δημιούργησε τήν ἀνάγκη τῆς έκδοσης εἰδικῶν γραμματοσήμων γιά χρήση στίς
περιοχές τῶν ἐλευθέρων έλληνικῶν 60vνῶν.
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ τῆς έκδοσης τῶν
γραμματοσήμων αὐτῶν ἀνήκει στῆν K E.
τοῦ ΕΑΜ καί ἡ προετοιμασία γιά τήν
ἑκτύπωσή τους ἀρχισε ἀσφαλῶς ἀπ’ τίς
ἀρχές κιόλας τοῦ 1944 — ἴσως καί νωρίτερα - ἀφοῦ, ὅπως Θά δοῦμε, τά γραμματόσημα αὑτά κυκλοφορήσανε στήν
Ἐλεύθερη Ἑλλάδα στίς 25 Φεὸρουαρίου
κιόλας τοῦ ἴδισυ χρόνου. Τά γραμματοσημα αὐτά ἀντλοῡν τη νομιμὸτητά τους
ἀπ’ τό γεγονός ὅτι ἐκδότης καί διαθέτης

τους εἶναι ἡ Κ.Ε. τοῦ ΕΑΜ, που τήν
ἐποχή εκείνη ἀσκεῖ de facto τουλάχιστον, τήν ἐξουσία στίς ἀπελευθερωμένες

περιοχές τῆς Ελλάδας,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρός τήν Πολιτική ἐπιτροπή
Με’ τήν πρόοδο τῆς κρατικῆς ὀργάνωσης
στῆν έλεύθερη Ἑλλάδα, ἒγινε αἰσθητή ἀλλά
καί δυνατή ἡ ταχυδρομική ἐξυπηρέτησή της.
Γι αὐτό είσηγούμαστε τήν Πράξη αὐτή πού
προὸλέπει τήν ἔκδοση καί κυκλοφορία γραμματοσήμιυν.
Ὡς πού νά όργανωθεῖ ἡ κρατική ταχυδρομική ὑπηρεσία ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν ταχυὸρομικῶν ἀναγκῶν τοῦ πληθυσμοῡ θά ἐξακολουθήσει νά γίνεται, ὅπως καί μέχρι σήμερα, ἀπό
τίς ὲθνικοαπελευθερωτικές ὀργανώσεις τοῦ
Γιά τή διᾳόίὸαση τῆς ἀλληλογραφίας ἡ ΚΕ
τοῦ ΕΑΜ εἶχε ἐκδόσει ὀκτώ κλάσεις γραμματοσήμων πού τέθηκαν σέ κυκλοφορία στήν
ἐλεύθερη Ἑλλάδα ἀπό τίς 25 τοῦ Φλεὸάρη
I944. Μέ τήν ’ἱδρυση ὅμως τῆς ΠΕΕΑ, στίς 10
τοῦ Μάρτη 1944, τά γραμματόσ-ημα αὐτά
ἔπαψαν νά 1ἔχουν ἀναγνωρισμένη χρήση, ἐνῶ
ἡ ἔκδοσή τους ἀποτελεῖ σταθμό στήν ἱστορία
trig ταχυδρομικῆς μας συγκοινωνίας καί ἡ
ἀναμνηστική τους ἀξία γιά τούς φιλοτελιστές
εἶνε μεγάλη. Ἀπό τά γραμματόσημα αὐτά τά
περισσότερα ἔχουν διατεθεῖ καί ἀπομένουν
ὁρισμένες σειρές, πού σκόπιμο ειναι νά κυκλοφορήσουν γιά ὄφελος τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ - ΕΑΜ πού ἀπό τό I941 σήκωσε
τή σημαία τῆς λευτεριᾶς καί ὅάσταξε ὅλα τά
ἔξοδοι τοῦ ἑθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα.
Γι αὐτό μέ τό ἄρθρο 2 trig Πράξης πού εἰσηγούμαστε ἐπιτρέπεται στήν ΚΕ τοῦ ΕΑΜ νά
κυκλοφορήσει, μέχρις ὅτου ἐκδοθοῦν γραμματόσημα trig ΠΕΕΑ, τίς σειρές ἀπό τά γραμματόσημα αὐτά πού τῆς ἀπόμειναν.
Στήν ἕδρα τῆς Ἐπιτροπῆς, 13 Ἰούλη 1944
’ 0 Γραμματέας Συγκοινωνίας
ΕΜ. ΜΑΝΤΑ ΚΑΣ
Ὁ Γραμματέας Οἰκονομικιῦν
ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

ΙΊΡΑΞΗ 51
« ”Εκδοση καί κυκλοφοριά γραμματοσῆμων»
”Εχοντας ὑπόψη τό ψήφισμα Α’ τοῦ Ἐθνικοῦ συμόουλίου τῆς 27 Μάη 1944

έπιτρέψουνε τήν κυκλοφορία τῶν γραμματοσήμων πού εἶχε ἐκδώσει τό ΕΑΜ
καί ποὺ ἤδη «τά περισσότερα ἔχουν διατεθεῖ καί ἀπομένουν ὁρισμένες σειρές»
μόνο. Καί, πραγματικὰ, ἡ σχετικη Κοινηἱ

Απόφαση τῶν 6130 γραμματέων δημοσιεὺτηκε στό ίδιο φύλλο του «Δελτίου
Πράξεων», δυστυχῶς ἀχρονολόγητο,
ἀλλά που, ὅπως μποροῦμε νά συμπεράνουμε ἀπό τά συνδημοσιευόμενα κείμε-

”Αποφασίζουμε
Ἄ ρ θρο I. -Ι, Γιά τήν ταχυδρομική ἐξ·
υπηρέτηοη τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάὸας οἱ γραμματεῖς συγκοινωνιάς καί οἰκονομικῶν μποροῦν νά προδοῦν στήν ἕκδοση καί κυκλοφορία γραμματοσῆμων.
2. Οἱ παραστάσεις, οἱ διαστάσεις, οἱ κλάσεις καίὴ ἀξία τῶν γραμματσσήμων, ὁ χρόνος
κυκλοφοριάς καί κάθε σχετική λεπτομέρεια
κανονίζονται μέ κοινή ἀπόφαση τῶν γραμμα-

5 Αὐγούστου 1944. Ἡ ἀπόφαση αὐτή εἷναι πολύτιμη γιά τήν ἱστορῗα τῶν γραμματοσήμων τοῦ ΕΑΜ, ἀφοῦ ἀπαριθμεῖ
καί τίς 8 κλάσεις τους καί δίνει συγχρό-

τέων συγκοινῶνιάς καί οἰκονομικῶν.

νως ὅλες τίς ἀναγκαῐες τεχνικές λεπτο-

Ἄ ρ θρο 2.-1. ”Ως πού νά ἐκδοθοῦν τά
γραμματόσημα τοῦ ἄρθρου 1, οἱ γραμματεῖς
συγκοινωνίας καί οἰκονομικῶν μποροῦν με’
κοινή ἀπόφασή τους, νά ἐπιτρέψουν τήν κυκλοφορία τῶν γραμματοσήμων πού εἶχε ἐκδόσει ἡ Κεντρική ἐπιτρσπή τοῦ γἘθνικοῡ ἀπε-

μέρειες τῆς μορφῆς τους (διαστάσεις,
παράσταση, χρῶμα κ.τ.λ.). Τὸ κείμενο
τῆς ἀπόφασης αὐτῆς εἶναι τό ἑξῆς

λευθερωτικοῦ μετώπου (ΕΑΜ) καί εἶχε θέσει

«Κυκλοφορία
γραμματοσήμων
ἔκδοσης
Ἐθνικοῦ ἀπελευθερωτικοῡ μετώπου ΕΑΜ».
Ἔχοντας ὑπόψη τό ἄρθρο 2 τῆς Πράξης 51
Ἀποφασίζουμε
I. Ἐγκρίνσυμε νά κυκλοφορήσουν στήν
ἐλεύθερη Ἑλλάδα· τά γραμματόσημα πού ἐκδόθηκαν ἀπό τό Ἐθνικό ἁπελευθερωτικό μέτωπο (ΕΑΜ) γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα. Ἡ κυκλοφορία τῶν γραμματοσήμων αὐτῶν θά ἐξακολουθήσει μέχρις
ὅτου ἐκδοθοῦν γραμματόσημα τῆς ΠΕΕΑ,
2. Οἱ κλάσεις τῶν παραπάνω γραμματόση-

σέ κυκλοφορία στήν ἐλεύθερη Ἐλλάδα ἀπό
τίς 25 Φλεὸάρη 1944.
2. Μέ τήν ἴδια ἀπόφαση θά ὁριστοῡν οἱ
σειρές τῶν γραμματοσήμων, ὁ ἀριθμός τῶν
γραμματοσήμων κάθε σειρᾶς, ἡ ἀξία, ὁ χρόνος κυκλοφοριάς καί κάθε ἄλλη λεπτομέρεια.

Ψηφίστηκε ἀπό τήν ἀντιπροσῶπεία τοῦ
Ἐθνικοῦ ουμὸουλίσυ στῆ συνεδριάση trig 2]
Ἰούλη 1944.
Στήν ἕδρα τῆς Ἐπιτροπῆς, 22 Ἰούλη 1944
Ὁ ἀντιπρόεδρος trig ΠΕΕΑ
EYP. ΜΠΑΚΙΤΖΗΣ

να, πρέπει νά χρονολογηθεῖ μεταξύ 3 καί

ἐ«ἓλίἑῧῗκ

ΑΠΟΦΑΣΗ

7..--

'''''''''

μων εἶναι;

Τά μέλη
HA.

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ,

ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΙΑΝΤΟΣ,

EM. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, K. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΣΤ. ΧΑ ΤΖΗΜΠΕΗΣ

Θεωρήθηκε καί σφραγίστηκε.
Στήν ἕδρα τῆς Ἐπιτροπῆς, 22 Ἰούλη 1944
Ὁ Γραμματέας τῆς Δικαιοσύνης
H/l. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

ΚΑΤΑ τήν αἰτιολογική έκθεση ὅμως.
ἀλλά καί τό ἀρθρο 2 §1 τῆς Πράξης, οἱ
γραμματεῖς Συγκοινωνίας καί Οἰκονομικῶν μποροῦν μέ κοινή ἀπόφαση τους νά

0

Ε.Δ.Ε.Σ.

α) Κλάση I Δραχ. 1.000. Διαστάσεις.· 0,024
Χθ,030. Χρῶμα.· κόκκινο ἀνοικτό. Παράσταση.· πουλί με’ ἀνσιγμένες φτεροῦγες. Στήν
ἀπάνω ἀριστερή γωνία καί σε’ δυό ὁριζόντιες
οειρές ὁ τίτλος «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα», στήν
κάτω δέ δεξιά γωνία, σέ ἄσπρο πλαίσιο
(0,005X0,007) ἡ λέξη «ΕΑΜ» (ὁριζόντια) καί

κάτω ἀπ’ αὐτή ἡ ἀξία του.
ὅ) Κλάση 2 Δραχ. 2.000. Διαστάσεις.·
0,029Χο,θ23. Χρῶμα.’ ὅιολέ. Παράσταση.· ἀντάρτης μέ ριχτή τήν κάπα του καί τό ὅπλο
«πάρα πόδας». Κάτω ὁριζόντια 0’ ὃλο τό μάκρος ὁ τίτλος «Ἐλεύθερη Ἐλλάδα». Στήν
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Λεμτιρὲς νι’κες κέρδισον τὸ τε λι:umro διέιοτημο 0| σχηματισμοΙ τῆς
XIII.’ἢ ερσρχΙος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λοὶ ις) 'Antkeubemtmlob Στροτοῡ (ΕΛΑΣ)
o' ὅλες τίς μαχες ποῡ ἔδοσαν μὲ τοὺ Ιερμονοὺς φοοὉτες ὸτὸς Θερμυ-

ΤΡΕΙΣ ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΕΣ ΓΕΡΜΑΝ.
ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΕΚΡΦΥΣΘΗΣΑΝ
280 ΙἚΡΜΛΝΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

Πύλος, στήν “,Αρὰχωόει οτή Δὸῧρᾶ. v.1, στή M0.·(ἓοκώμη,,στή ῐιεριοχή τοῦ ’2)59
Συντσγμιτσς ἑκοτοντὰδες 0n' τὰ Χιτλερικ χτήνη πλήρωσον μὲ τὴ ζωή
τους T6 τὸλμημὰ τους νὰ θγῧῡν c'm' τὰ Kt\.τ,ρο ηοῡ εῐνοι Περιωρισμὲ[οι.
Τὰ τρόποισ τοῦ Λεσνίδο μὲ τοὺς τριιοκοσέσς στος Θερμοπύλας καὶ τὸ ἡρωίκο ἑῆος τοῦ K0paioxdm στήν Ἀρόχωδο συντοιριοζοκτοι κοΙ ξονοζοῦν
L‘;ὃλο τό μεγαλεῐο τους χάρις στοὺς ᾴντὰρτες τοῦ ΕΛΑῖ.
Μετὰ τὴ συνθηκολόγηοη τῆς Ίτσ- σκότωοε ἅλλους ΒΟ,1“ερμ
“
‘M" πμοῖιηῦδεῑζη, τοῦτο τὸ γεγονὸς,δ’τΤ ΠΛΤᾹἾ- 05v στροἿς- Μῦς
"°l ΟΤΙΞ 10 T°° ΣΕΠΤὲμῧΡΠ 5“? τὰστρεψε ἕνα αὑτοκίνητο
το.ι λαοῦ εἴ val ό μονοὸικὸε κληρονόμος κοΙ ουνεχιστὴς τῶι qpuTKuv “-Ελ
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δεξιά

γωνία

σε’

ἄσπρο

γραμματοσήμων τού ΕΑΜ εἶναι 1110

πλαίσιο

(0,005Χο,008), ἡ λέξη «ΕΛΑΣ» (ὁριζόντια)

πραγματικότητα πού δέν μπορεῖ νά τήν
ἀμφισὸητήσει, καί πολύ λιγότερο νά τήν
καταργήσει κανείς. Κι ὅιν δέν έχουν δια010651 παρά ἐλάχιστα τέτοια γραμματό- .
σῆμα, αὑτό ὀφείλεται στό ἀνελέητο κυνηγητό τους ἀπό. τό ἐπίσημο - καί τό
γνωστό ἀνεπίοημο »— κράτος τῆς περιόδου τοῦ Ἐμφυλίου.

καί κάτω ἀπ’ αὐτή ἡ ἀξία του.
γ) Κλάση 3. Δραχ. 4.000. Διαστάσεις.·
0.022X0,030. Χρῶμα.· καφέ. Παράσταση; ἐργάτης μέ σπάθη, σέ προσπάθεια γιά τό σπά-

οιμο τῶν δεσμῶν τῆς σκλαὸιᾶς; Κάτω καί σέ
δυό όριζόντιες σειρές ὁ τίτλος «Ἐλεύθερη
Ἑλλάδα». Στήν ἀπάνω δεξιά γωνιά καί κάτω
ἀπό
τή
σπάθη,
σέ
ἄσπρο
πλαίσιο
(0,004Χο,006), οἵ λέξεις «ΕΕΑΜ» (ὁριζόντια), ΕΑΜ (κάθετα) σέ σχῆμα γωνίας καί

ΠΟΙΑ στάθηκε ὅμως ἡ τύχη τῶν
μέσᾳ οτή γωνία ῆ ἀξία του.
δ)Χ Κλάση 4. Δραχ. 6.000. 4110010051;
0,024X0,030. Χρῶμα.· κίτρινο. [1αράσταση.·
τμῆμα τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας πλαισιωμένο
μέ φύλλο δρυός καί ἐλιάς, τά σύμδολα εἰρήνης
καί ἀνδρείας. Στό κάτω μέρος σέ κορδέλα ὁ
τίτλος «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα», Στήν 071de
ἀριστερῆ
γωνία
σέ
ἄσπρο
πλαίσιο
(0,006Χο,007), ἡ λέξη «ΕΑΜ»

γραμματοσήμων αὐτῶν στῆ συνέχεια;

ΔΕΝ διαθέτουμε κανένα στοιχεῐο ἤ
έστῶ μαρτυρία πού νά μᾶς ἐπιτρέπει μιά
σίγουρη γνώμη γιά τό θέμα, κι έτσι μόνο
σέ λογικές ὑποθέσεις μποροῦμε νά
καταφύγουμε.

(δριζόντια)

καί κάτω ἀπ’ αὐτή ἡ ἀξία του.
ε) Κλάση 5. Δραχ. 8.000. Διαστάσεις.·
0,023Χο,031. Χρῶμα.· πορτοκαλί. 1711900111017: σωρός ἀπό κόκκαλα πάνω στά ὁποῖα εἰ·
ναι γιγαντωμένο τό δέντρο τῆς λευτεριὰς. Στά
κλαριά του γράφονται οἱ λέξεις «ἀπ’ τά κόκκαλα ὄγαλμένη». Κάτω σε’ ὁμοιόχρωμο πλαί01o (0,006X0,031) καί σέ δύο σειρές ὁ τίτλος
«Ἐλεύθερη Ἑλλάδα». 17de στήν ἀριστερῆ
γωνία σέ ἅσπρο πλαίσια (0,004 X 0,007) ἡ
λέξη «ΕΑΜ» (κάθετα), ἡ χρονολογία 1941
(ὁριζόντια) σέ σχῆμα γωνίας καί μέσα στῆ
γωνία ἡ ἀξιῖα του.
0'1) Κλάση 6. Δραχ. 10.000. Διαστάσεις.·
0,023X0,030. Χρῶμα; μπλέ - ἀνοιχτό. Παράσταση.· ἀντάρτης μέ -ἀρκτική χλαίνη καί τό
ὃπλο «ἀνηρτημένο». Κάτω, σέ ξεδιπλωμένη
κορδέλα, ὁ τίτλος «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ»
λοξά καί σέ δυό σειρές. Ἁριστερά καί πάνω
ἀπό
τόν
τίτλο
σέ
ἄσπρο
πλαίοιο
(0,006Χο,007) οἱ λέξεις «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ» (ὁριζόντια σέ δυό σειρές), κάτω δέ 071’ αὐτές ἡ
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ζ) Κλάση 7. Δραχ. 25.000. Διαστάσεις.·
0,023Χο,031, Χρῶμα.’ μαῡρο. Παράσταση.· ἡ
νίκη ἓτοιμη νά δαφνοστεφανώσει τούς ἀπελευθερωτές. Ἀριστερά καί δεξιά τῆς εἰκόνας
σε’ δυό κάθετες σειρές ὁ τίτλος «Ἐλέύθερη
Ἑλλάδα». Στήν 071de δεξιά γωνία, σε’ ,ἇσπρο
πλαίσιο (0,004Χο,007), ἡ λέξη «EAM» (ὁριζόντια) καί κάτω ἀπ’ αὐτή ἡ ἀξία του.
η) Κλάση 8. Δραχ. 40.000. Διαστάσεις.·
0,023Χο,031. Χρῶμα.· κόκκινο ὅαθύ. Παρά0-1001]: ἐπσνίτης ἀντάρτης μέ ριχτή τήν κάπα
του καί τό ὅπλο ψηλά σέ θέση ἐξόρμησης.
Στήν ἀπάνω ἀριστερή γωνία καί σέ δυό ὁριζόντιες σειρές ὁ τίτλος «Ἐλεύθερη Ἐλλάδα».

Κάτω δεξιά σέ ἄοπρο πλαίσιο (0,005Χο,007),
ἡ λέξη «ΕΑΜ» (ὁριζόντια) «ΕΠΟΝ»,(κάθετα) σε’ σχῆμα γωνίας καί μέσα οτή γωνία ἡ
ἀξία του.
Στήν ἕδρα τῆς Ἐπιτροπῆς
Ὁ Γραμματέας Συγκοινωνίας
EM. ΜΑΝΤΑΚΑΣ

Ὁ Γραμματέας Οἰκονομικῶν
ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

H TYXH τῶν γραμματοσήμων τοῦ
ΕΑΜ ὑπῆρξε ἡ ἴδια μέ κείνη τῆς ΕΑΜικῆς Ἀντίστασης. Ἀφοῦ οἱ «έλαστικῆς
ἐθνικῆς συνείδησης» καί οἱ ἀπόντες τῆς
”Ax/11010011; δέν μποροῦσαν ν’ ἀρνηθοῦν τήν ὕπαρξή τους, δέντούς έμενε

συμπεράνουμε θετικά ἀπ’ τό γεγονός ὅτι

μεμονωμένα ἀσφράγιστα γραμματόσημα
αὐτῶν καί μόνο τῶν δύο κλάσεων περάσανε ἀπ’ τά χέρια μερικῶν ἐμπόρων γιὰ
νά καταλήξουνε σέ ἰδιωτικές ουλλογές.

Αὑτές οἱ δύο ἐξ ἀλλου κλάσεις, καί μόνο
αὐτές, ἀναφέρονται καί στό συνήθως
καλά τεκμηριωμένο Journal of the Helle-

πρῶτος - κιοι,α”
μεταπελευθι-ῑρωτικός
Ὑπουργός τῶν δ1’.”.1’“.1 (Ἰάχυδρομείων —

Τηλεγραφείων - ’Τηλεφώνιιιω Ἀ. (9501.0γίτης ἀποφαινότανε στίς 31-10-44 ὅτις
«τά
γραμματόσημα
τα ῦτα . (εἶναι)...ἀ’κυρα», 1
ι ἐνῶ ὁ διάδοχός του - μετά τόν Δεκέμ6911 — A. Σακελλαρόπουλος 117159651111τιζε ἀπό καθ’ ἕδρας ὅτι τά γραμματόσημα τοῦ ΕΑΜ
«ἐξεδόθησαν ἐν ἁγιόιά τῆς 111111090—
ιιικης ὑπηρεσίας» καί ὅτι
«ὑπό τό κράτος τῆς δίας 12111191100091;σαν εἰς διάφορα ὸιαμερίσματα τῆς χώρας».

Καί διέτασσε. ὅέὸαια τήν καταστροφή.
«τῶν

τοιούτων

γραμματοσῆιιων

διά

παρά νά τά ἀναθεματίσουμε καί κατά τό

λεπίδος 17 καρφίὸος»,
EITE 10 θέλουν ὅμως οῖ «κ, ὑπούσ-

δυνατόν νά τά ἐξαφανίσουνε. "E101 0

γοί», εἴτε δέν τό θέλουν, ἡ ὑπαρξη τῶν

36

ΟΠΩΣ εἴπαμε, τά γραμματόσημα τοῦ
ΕΑΜ τυπωθήκανε στήν Ἀθήνα στόι τέλη
τοῦ 1943 ἤ ἀρχές - ἀρχές τοῦ 1944.
Κατάτή μαρτυρία ἀγωνιστῶν τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης 71013 λόγω ἁρμοδιότητας μποροῦν
νά τό γνωρίζουνε, τέτοια γραμματόσημα
δέν κυκλοφορήσανε καθόλου στήν Ἀθήνα, πράγμα πού μᾶς κάνει νά ὑποθέσουμε ὅτι δόθηκε ἐντολή ὁλόκληρη ἡ έκτυπωθεῖσα ποσότητα νά σταλεῐ στήν
Ἐλεύθερη Ἑλλάδα. Μέχρι σήμερα ὅμως
τέτοια γραμματόσημα, εἴτε κυκλοφορημένα — σφραγισμένα δηλαδή - εἴτε ἀκυκλοφόρητα, δέν ἔχουν ὲμφανιστεῑ σέ έμ- πόρους ἤ συλλέκτες, προερχόμενα ἀπ’
τήν Ἐλεύθερη Ἑλλάδα. ”Ομως, καί παρά
τήν παραπάνω ἐντολή, φαίνεται ὅτι μιά
πολύ μικρή ποσότητα - λίγα ἀσφαλῶς
φύλλα - ἀλλά μόνο τῶν δύο κλάσεων,
τῶν δρχ. 1000 καί τῶν δρχ. 8000, E1151ναν στήν Ἀθήνα. Αὐτόμποροῡμε νά τό

nic Philatelic Society of America («News
Bulletin», Vol. 10, Numbers 3—4, σελ.
10) τοῦ 1973.

ΤΑ μεμονωμένα αὐτά ΕΑΜικά γραμματόσημα τῶν δύο κλάσεων πού προα’ναφέραμε εἶναι - ἀπ’ όσο μπορέσαμε νά
πληροφορηθοῦμε - τόσο λίγα, πού θόι
πρέπει νά προέρχονται ἀπ’ τή διάλυση
πολύ λίγων φύλλων τῆς κάθε κλάσης.
Δύο ὅμως ὁλόκληρα φύλλα, ἕνα τῆς κάθε
κλάσης, κατέχει σήμερα δ ουλλέκτης κ.
Δ.Μ. καί προέρχονται ἀπό ἀγορά οτήν
Ἀθήνα. Ἕτσι, καί χάρη στήν καλοούνη
πού εἶχε ὁ συλλέκτης νά θέσει τά φύλλα
αὐτά στή διάθεσή μας γιά φωτογραφιση,
ε’ίμαστε σέ θέση νά παρουσιάσουμε ἐδῶ
τό ἓνδιαφέρον αὐτό τεκμήριο μιᾶς ἀκόμα
δραστηριότητας τῆς Ἐθνικῆς μας Ἀντίστασης πολύ λίγο γνωστής μέχρι σήμερα.
ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ

‘H γερμανική
«Πειθαρχική
·Μεροιρχίοι 999»
στήν Ἐλλάδα
Καί τό Ἐθνικό

Κομιτόιτο
«Ἐλεύθερη
Γερμανία»
Ὁμάδα γερμανῶν αὐτόμολων στό 54 Σύνταγμα τοῦ ΕΛΑΣ, μαζίμέ ἕλληνες ἀντάρτες.

Λίγο μετά τήν ἀναρρίχησή του στήν ἐξουσία. ό Χίτλερ ἐπανίδρυσε τό ὑπουργεῖο Ἐνόπλων Δυνάμεων καί άρχισε τήν
ἀνασυγκρότηση τοῦ γερμανικοῡ στρατοῦ, μέ τό περίφημο δέ
Προεδρικό Διάταγμα τῆς 21 Μαρτίου 1935 — καί παρά τήν

ἀπαγόρευση τῆς Συνθήκης τῶν Βερσαλλιῶν - ἐπανέφερε τήν
ὑπσχρεωτική στράτευση τῶν Γερμανῶν. Οἱ δυτικές δημοκρατίες (“Αγγλία. Γαλλία) δέν ἀντιδράσανε, οὕτε καί γιά τούς τύπους. κι ’έτσι ἀνενόχλητος ὁ Χίτλερ καί οἰ στρατηγοί του, πού
τότε ἐπανῆλθαν στό στράτευμα. μ’ ὅλους ἐξ ἀλλου τούς γερμανούς μόνιμους ἀξιωματικοὺς. ἀρχισε τίς συστηματικές προετοιμασίες γιά νά εξαπολύσει σέ λίγο τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
H παράγραφος 13 τοῦ Π. Δ. γιά τήν ὑποχρέωτική στράτευ-

ση πρόὸλ ἐπι- καί ιιιά ειδική κατηγορία πολιτῶν πού τούς χαρακτήριζε «ἀνάξιους νά ὑπηρετήσουνε στίς εθνικές ένοπλες
δυνάμεις». Στήν κατηγορία αὑτή μπαίνανε ὅσοι είχανε καταδικαστιι ἀπό ποινικά δικαστήρια γιά εγκλήματα ὅσοι εἴχανε χάσει τόν <<dv091011E1> τους καί ὅσοι ἐμφορουκταν ἀπό ανιεθνικα

φρονήματα. Στήν τελευταία αὑτή κατηγορία εἶχαν ὑπαχθεῖ
ὅσοι Γερμανοί δέν E1111Eo1ve εμπιστοσυκ η στό χιτλερικό καθεστῶς. χωρίς ὅμως καί νά εἶναι ἐπικίνδυνοι σέ ὅαθμό πού νά
κλειστουνε 0E στρατόπεδα συγκέντρώσης πού είχανε ἀρχίσει
ἀπό τότε νά λειτουργοῦν στή Γερμανία.
Μέ τήν κήουξη ὅμως τοῦ πολέμου, ’άρχισε νά γίνεται αἰσθητή
1'1 ἀνάγκη για επιστράτευση ὅλο καί περισσότερων στρατιωτῶν.
Ὀταν δέ ο πόλεμος ξαπλώθηκε 0 ,ὅλη τήν ΙΞυρώπη οἱ ἀν άγκες

του Χίτλερ 0E έμψυχο ὑλικό για τήν πραγματοποίηση τῶν
κατακτητικῶν σχεδίων του γίνανε ἀκόμα πιό πιεστικές.
Στίς 22 Ιουκιου 1941 ο Χίτλερ, που ἔχει ἐπικρατήσει εντω-

μεταξύ 0 όλόκληρη τήν ηπειρωτική Εὐρώπη ἐξορμάει ἐναντίον τῆς Σοόιι-’τικης 1Ξνώσης. Τό [ερμανικό Γενικό Επιτελεῐο

εἶχε υπολογίσει ὅτι μέ τόν ἀστραπιαιοπόλεμο. ὁ γερμανικός
στρατός θά ουνέτριόε καί θά εξουδετέρώνε μεσα σέ όκτω ἕως
δέκα τό πολύ ἐὸδομάδες τόν Ἐρυθρό Στρατό καί θά εἰσχῶ
ροῦσε 600101 μέσα στή Ρωσία. Αὐτό ὅμως θά εἶχε σάν συνέπεια

- καί κατα τούς ὑπολογισμούς πάντα τῶν Γερμανῶν -- νά
καταρρεὺσει τό σοὸιετικό καθεστώς. καί νά τελειώσει ὁ πόλεμος στό Ανατολικό Μέτώπο μέ πλήρη ἐπικράτηση τοὺ χιτλερικοῠ στρατοῦ.
Τά ωραῖα αυτά σχέδια τοῦ Χίτλερ ὅμως ἀνατραπήκανεπολλές ἑκατοντάδες χιλιόμετρα 1'19’1'v ἀπ τή γραμμή πού έπρεπε νά
φτάσουν τά γερμανικά στρατεύματα κι ἀκόμη χάρη στήν ἡρωική (“ἰμυνα τῶν σοόιετικῶν μπροστά ἀκριὸῶς οτή Μόσχοι καί τό

Λένινγκραντ, πού δέν πέσανε ποτέ στα χέρια τῶν Γερμανῶν.
[ό χειμώνα του 1941 κι οταν τό [Ex/114.0 Επιτελιῖο τοῦ Χίτλερ

προετοίμαζε 111 νέα ανοίξιάτικη ίξόρμηση τοὺ γερμανικοὺ
στρατοῦ. κι ἀκόμη περισσότερο ἀπ τό καλοκαίοι τοῦ 1942,
όταν φάνηκε ὅτι οὔτε καί τώρα δέν θα κατορθῶνανε τά γερμα-

νικά στρατεύματα νά επιτύχσυν τούς αντικειμενικούς σκοπούς
τους, ἡ ἀνάγκη έμψυχου ὑλ ικοῠ έγινε ἀκόμη πρό πιεστική. Γιά
νά ἐπανδρώθεῐ τό μέτωπο. ἀδειάσανε τότε ὅλες τίς ὑπηρεσίες
τῶν μετόπισθεν ἀπό τους μάχιμους οτρατιῶτες. πού τούς ἀντικαταστήσανε ἄλλοι τῶν μεγάλων κλάσιων. όοηθητικοί, ἤ καί
μαχητές πού εἶχαν ὑποστεῖ ἐλαφρές αναπηρίες τούς πρώτους
χρόνους τοῦ πολέμου. Καί τότε θυμηθήκανε οἱ γεομανοί ἐπιτε-

λικοί τούς «άνάξιους» γιά στσάτευση.
’1Ξτσι μέ εἰδική διαταγή τοί Ανωτατου Γερμανικοῦ Στρατηγείου στίς 2 Οκτιι)6ρίου 1942 ἱδρυθηκε 11 «ΙΞῐδική Μονάδα
999», πού ἡ ἀρχική δύναμη της ’έφτανι- τό τάγμα. γιά νά ἐξελιχθεῖ σύντομα 0E Μεραρχία. Ἡ ἐπίσημη ὀνομασία τῆς μονάδας
αὑτῆς ἤτανε; «Ἐφεδρική Μεραρχία Ἐκπαιδεύσεως 999»,.ἐνῶ
στούς ἐπιστρατευμένους σ’ αὑτήν, ἀλλά καί στό Γενικό Ἐπιτελεῖο. ῆτανε γνωστή σάν «Πειθαρχική Μεραρχία 999»,
ἓΗ ἐκπαίδευση τῶν ἀνδρῶν ἀρχισε στίς 15 “Οκτωόρίου 1942
καί σκόπευε κυρίως οτή δημιουργία ὅοηθητικῶν σχηματισμῶνῑ

σκαπανέων, μηχανικῶν. γεφυροποιῶν. ναρκοθετῶν καί ναρκοσυλλεκτῶν κ.λπ. Ἀργότερα οἱ ἄνδρες αὐτοί ἐκπαιδευτήκανε
καί σάν πυροὸολητὲς. ἀκόμα καί σάν τυφεκιοφόροι.
Γιά πρώτη φορά χρησιμοποιηθήκανε τμήματα τῆς μονάδας
αὐτῆς τό 1943 στό μέτώπο τῆς B. “Αφρικῆς. μέ τήν ὀνομασία
«Μεραρχία Ἀφρικῆς 999». πού τήν αποτελοίισανε τά Συντά-

γματα Πεζικοῡ 961. 962 καί 963. Μετά τήν ἥττα τοὺ Ρόμμελ
καί τό τέλος τοῦ ἀφρικάνικσυ ὅνειρου τοὺ Χίτλερ, οἱ μονάδες
αυτές ξαναγυρίσανε οτή Γερμανία. Ιήν ἐποχή ἐκείνη η συνολική δύναμη της «Μεοαρχίας 999» ῆταν γυοιι) στούς 40. 000
ἀνδρες. ἀπ τούς ὁποίους 8.(100 αξιιι)ματικοί καί υπαξψιματι-

κοί - κατά τό πλεῖστον ὀπαδοί τοὺ κόμματος 11 τῶν 1Ξς-Ἐς 18.000 ποινικοί καί 14000 πολιτικοί.
Τό μεγάλο πρόὸλημα ῆτανε τώρα πῶς. ἀλλά κυρίως ποῦ. θά
μποροῦσε νά χρησιμοποιηθεῖ. μέ κάποια ἀσφάλεια καί σιγου-

ριά. τό συνοθύλευμα αὑτό τῶν όχι ἀπόλυτα ἐμπίστων στρατιωτῶν, μέ τήν τεράστια (“ινομοιογέκέια προέλευσης. νοοτροπίας
καί κυρίως ἡλικιῶν (ὑπηρετοῦσαν στήν 999 νέοι 20-21 ἐτῶν
ἀλλά καί ῶριμοι ἀνδρες τῶν 35-40 χρόνων).
Οἱ ἀνάγκες τοίΙ πολέμου εἶναι πιά γιά τή Γερμανία τόσες καί
τέτοιες πού ὅλοι οἱ δισικητές τῶν Μεγάλων Μονάδων, κυρίως
37
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Εκτός ἀπό τόν κύριο ὄγκο τῆς «Πειθαρχικης Μεραρχίας

{'on κι ἀπ’ την «999». "Own; ῐύ Γϋνῑκό Ἐπιτέλεῖο διστάζει νά

ΜὶςΤΜΠΟ.
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999» πού στάλθηκε στήν Ελλάδα, τό γερμανικό ἐπιτελεῖο

στείλιι στί» “Homo. καί σάν ι’-·Ἰίαῖο μάλιστα σχηματισμό. μιά
τόσο μυγαλῆ ιἰλλά καί τόσο «ιίὅί-’ὅαιηἸἸ μονάδα καί τελικά-

έκανε καί μιά δοκιμή νά χρησιμοποιήσει μικρές μονάδες της

στό “Ανατολικό Μέτωπο. ”Ετσι, στά τέλη τοῦ 1943 καί ἀρχές
1944 φτάσανε στήν περιοχή τοῦ Δνείπερου τά XIV. XV καί
XVII Τάγματα Φρουρίου. μέ σκοπό τήν ἀμυντική ὑπεράσπιση
τῆς περιοχῆς. Μετά ὅμως τίς πρῶτες αὑτομολίες ἀντρῶν τους
πρός τόν Ἐρυθρό Στρατό, τά τμήματα αὑτά χρησιμοποιηθήκανε τελικά μόνο γιά τήν κατασκευή ἀμυντικῶν καί ἄλλων έργων, σάν άπλσί σκαπανεῖς. “Ὀταν ὅμως άρχισε νά σπάει τό
γερμανικό μετωπο της περιοχῆς ὅλα τά τάγματα τῆς «999»
επιστρί-ψανε στή Γερμανία, γιά νά σταλοῡν κι αὐτά στή συνεχεια στήν Ελ1άδα.

μιτά τίς ίντονιζί καί κατάλληλα ἓνορχηστρωμένι-ς ἀπ’ τίς συμμαχικίς ιἰπηρι-σίις καί τούς ἰὲλληνες ἀντάρας ῠςωιἸιιίες (In ιῖ-πῐ-

κειται (“ιῑῐόόασι] OTI'IV Ἑλλάδα - ὑλόκληρη σχεδόν ίἸ «Μιριιργία
999» στίλνι-’ται οτή χώρα μας. ὅπου ὅμως ὸιασπιῗιται σι’ διά-

ιἸορα τμήματα καί τοπιἸθι-τι·ῖτ(ιι σέ διάφορες ([ροιιρίς.
Τιί (mums ὑλικό τοῦ γερμανικοῦ ἑπιτι-λι-ἰἰιυ σχιτικίι μί τήν
«999» ‘11-XII xaTuorgquI-‘I κατά τό μεγαλύτερο του μέρος, τό m:

ὑπόλοιπα πού ἔχει διαοιιιθεῖ εἶναι σήμερα (“ιπρόσιτο ἀκόμα
οτιἸν {13.-I‘m. Ἀπό σποραδικά ὅμως στοιχεῖα καί κυρίως (“ιπο
ιιιιρτιᾮιίς (“ιντρών πού ὑπηρετήσων οτή μονάδα αι’·τή. μποροῦμιε νά (“ιποκαταστήσουμι’ τη γεωγραιμκή διανομή ῃῖιν TI“)-

Η τύχη τῆς «Πειθαρχικῆς Μεραρχίας 999» στήν Ἐλλάδα
ὑπῆρξε τραγική. “Ὀλα τά τμήματα της πού. ὃρεθήκανε κατά τήν
ὑποχώρηση τῶν Γερμανῶν ἀπ’ τή χώρα μας στά νησιά, ἐγκαταλειφθήκανε στήν τύχη τους γιά νά πέσουν μετά ἀπό πολλές
περιπέτειες αἰχμάλωτοι στά χέρια τῶν ”Αγγλων. Τά τμήματα
πάλι πού 6ρεθήκανε οτήν Πελοπόννησο καί τή Στερεά χρησιμοποιηθήκανε, καλά πλαισιωμένα ὅμως ἀπό ναζιστικές μονάδες, σάν ὀπισθοφυλακές τοῦ ὑποχωροῦντος γερμανικοῦ στρατοῦ. κατά τίς μάχες δέ μέ τίς ἐλληνικές ἀνταρτικές δυνάμεις
τοῦ ΕΛΑΣ. εἶ’,χανε ἀρκετές ἀπώλειες. Τελικάὴ «999» διαλύθηκε ὁριστικά ὅταν ὃρέθηκε ἐγκλωὸισμένη κατά τήν ὑποχώρησή της στή ΓιιἸυἸικοσλαόία, ὁπότε πολλοί στρατιῶτες της
σκοτωθήκανε σί- μάχες μέ τούς παρτιζάνους τοῦ Τίτο ἀλλά καί
τίς σοόιετικὲς δυνάμεις πού εἶχαν φτάσει στά Βαλκάνια ἐνῶ οἱ
περισσότεροι πιαστήκανε αἰχμάλωτοι. ”Ετσι τέλειωσε «ἄδοξα»
- ὅπως ἄδοξα εἶχε ἀρχίσει ἐξ άλλου — ἡ προσπάθεια τῆς χιτλερικῆς Γερμανίας νά χρησιμοποιήσει τούς ἀντιφρονοῦντες στό
καθεστώς της. σάν ὑπερασπιστές του.

μάτων τῆς «.’Πι-ιθαρχικῆς Μεραρχίας 999» στῆν Ἐλλάδα. ,·ιιιιῑ
πιιιἸιἸιιιτιάζι-ι τήν ἑξῆς εἰκόνας
O Στή Ρύὺοε Αντιαριιατικος Λόχσς 999
—|V Τά*Ιιμα τοῦ Συντά,ιματος Γ1υιἸοίἸο1 [κοῦ 999

Σκαπανέιιη 999
- Λοχος Σκαπανέων τοῦ ῙάγιιατοςΣ
- ΒοιἸΗἸἸτικές ὑπηρεσίες

Ο Στή Λέρο-Σάμο-Κῶς “Η Ταξιαρχία Δι’-’ρος 999 μέ· τά Τάγματα Φρουρίου IX. X X] αντίστοιχα.
Ο Στήν Κάρπαθος Τό Vl Τάγμα Φρουρίου τῆς ἰ’δι(ις Ταξιάρχιας.
O Στή Λῆμνος 'H Ταξιαρχία Φρουρίου Clotz μιΐ· τά XV] χω·
ΧΧ11 Τάγματα,
O Στή Ζάκυνθος Τμῆμα τοῦ Vl] Τάγματος Φρουρᾶς.

Οἱ ἱστορικοί — κυρίως τῆς A. Γερμανίας - πού έχουν ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα ὑπολογίζουνε ὅτι περίπου 600 άντρες τῆς
«ΓΙειθαρχικῆς Μεραρχίας 999» περάσανε στήν Ἑλλάδα στίς
τάξεις τοῦ ΕΛΑΣ απ αὐτούς δέ 164 δραστηριοποιηθήκανε ἐνεργά στό έλληνικό τμῆμα τοῦ Αντιφασιστικοῦ Κομιτάτου
« Ελεύθερη Γερμανία»

Ο Στήν Κεφαλονιάῑ 'H Ἰἀξιαρχία Φρουρίου SpitleleI'.
Ο Στήν Κέρκυρας Ἠ Ταξιαρχία Φρουρίου Yéiger μέ τά Vlll

καί XX ΤάγματαΟ Στήν ΙΠελοπόννησος Ἡ 41 Ταξιαρχία Φρουρίου μέ τά Τάγματα 11. IV. VII. Χ11.Χ111.

0 Στή Θεσσαλίας Μιά “Ιάξιαρχία Φρουρίου μέ τά 111 καί V
Τάγματα.

A ,

Βεὸαίωση τοῦ 50 Συντάγματος τοῦ ΕΛΑΣ ὅτι ό γερμανός στρατιώτης Χ. Γέντς ὑπηρέτησε στίς τάξεις
_ του κατά τήν κατοχή.
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Μιά προκήρυξη τοῦ Ἀντιφασιστικοῦ Κομιτάτου «Ἐλεύθερη Γερμανία» πρός τούς γερμανούς στρατιῶτες στήν Ἐλλάδα.

ﬁlming“an ο [Ῐῖκοκηῖἷξταὶεις..Saw/Aμετέβη ,
ἐκ Σαυτᾰιχ νέμωta nix: I'M rayτὼς..-Ἰ#:3375113
anrlt’ (μενων l/‘H/I ια’ ωιῗ II; ἐφυφὴν νι’ καί ιἰ,

11111111111111111Δ1111111 1111111111
81111111”11111181111111111111,,·1 1111.

φυηιωωι Λιωψςσωὶοα :‘a»ιγ-εὶησ.. ι ιν ια’]ικ,χοιμᾸμ

Ῐμῖιιφσν ς,Val/‘7)?" νεκύ m {at/m22». ,
. Wu?

.

θεῖ

(0‘/cu» ιω Mw'z μ’ἰἰἱιιιιῖ 4:,/:/31

σφιιέυιὸι* ιιιιιωᾷν ψηφιεῖᾸᾶκ
gage/u. ιξᾶῗᾶἱιαοὶἷ
ιιι-ιίῇῃιγτωόφ
.._..#32349.
,

’“ ,

,ἵ

5 ”W“ ~

. .. v . UWNBOL
τιιΝικο RIECHENLAND.
χ .

ὁ

G μίξκῖιζιέὲυω·
’ ’
ﬁg
,
m“‘I
.
tuners-1n: nu
”VI-(hm

Τ αἰωρῇ ...χι wan τι.. denim:mam-dun

”ma.“ Ema... ω mm

ν

π...»
’.τηεψ
-4
Ξ
v ’ ’

I '

αω11ικι1ιὴσκ1ιω Kmnmiloedeubd-ﬂ Βοῑάιιειι· Ἕκῐυ ἀειψ·
("Hindu IAKHFDJWiI We. all dun ELSAJew:

Ἰ

"Mu. germ ἀω- ΙΊ-ὼίισιινι, «studio:εὶῐωροέ
m
Α. ‘5 Juli"ml-mu
an ”L‘s.“

η

η’..ἓνξῗι gmκὶᾞῗιειψιιέἕὴηέῗῖὧῖἱ)
Δία’

Ἰ

..οι- mm 9mm.“ ...τιm a... ι..

ε

WWW
ωιῑὶμι·
' “ Ἰιι-ἷιιύιιωιψκωιιιω-ι-ηαῖ ισι mo

‘

ἒξ _
ψ

~ KAMERADBN Ι
5Μιδηκπὶιι Κιικινί
ᾶυηῆιιθιῗπιιιι’ζοίιιὼιμ
Mdenhaft mu nine μαϋὼι-Ιιε Md“thud“!Hid)ειὶ·Mia} Nun;

ειη, «min Burr Wurea and ham
m“
Latin

ﬁzz/«W,.7,
yaw/«34”Ἰ7“

γ .’ .

Mad! Μινυᾶν “(dunno-Inch ὒιι-ιὼδιπτιιῑμι In!
2m mm sowln‘uﬂ ωτι ιἸΕυ-ιεςιιιεκ
Inca-n

“(ch

W1

ς “,ὼιιιιυτὶιεωὶρῗιέῒιὶῗαῒῖια Ααιηειέυόηοώα·
“xﬁaiwkﬁmmhﬁfuﬂamh

Maud.- ω ωωηᾱειιι-ωη ι

WWI-*zmmﬁmm.
R mu
«m:- ιυιμειιι,

2.“
33::
,
γ

Ξέῑτψὲιποιιπκιτμιιωι _ I , ......-Ἰ...

$11.23:..“..αιτςι κινεῖτε-ιτ 2.32m ‘

LWmﬁ-‘mmwm

ι

.nti

u

II

·’Ψωῐῗγ ’32.?322'3‘33“ﬂaw” "mm m:
5‘

ῗτ61· Handy. InbI.mm ηυξ-ω

,

118ίὸ Ἇλὼοί

1

’
’

ιιι

vim

C

"hidn‘lkmntnumsichlncdcn \Vnhnuun’umnndpubMKηειΗΜεη ιειιτοε κὴίιᾞόοοεὶε mucmnnhuhtmand-thud
mm: umdcmBlImmut ἀντ ”ιῖτπτιβο
1rd αηιίἀιῠκεῠωτκῐιεενι-ἐπ, daslridrlKcues!'DruluchltInd
"-Ieﬂorelil
Auch Du ηI‘mul
“'uumln nIIIaddIDInlclIIdu
Ι u m “PM”

χ

PM
’ ,Πεθάἐῖῧζεωὲῗὰπ ”mm?
“MYWWMMQVWW.W:

ἐ.Ξι··“Ξ“ἓΞ;;Ἰιτ,.-τ..ἓ..τε-εἷ’...ῗῖωιϊτω-ι...
m-u

, ιι.- mu.“ ,

$5ka 01(Ὴῇ,ἴξιῗκιξί-ἆθῗῇξ

...... ......

. ., mm ..Ἤειρξὶςῖεκιςων, ...
“Ψσᾱίι clim-

’

vrl

II

’ς’

Wet“ ein'umu. {Ma Volhdeuhchlnd “than III

1“’“”“ι1“ιί.“ἶἸ.Ἴης»... ...nut-whim In MW κω-ιιι-ιοιὲ
in: ΚωιlIiln. ‘Prdea Dcuικθιland;
Auli lmhiῐιί(he: Κι»"I'M“: drum SulIlnlm‘‘deu

v

ι. μμ·
In

den [τιὴ-ιι mil-chine!“

Hagen

III-n m AnuIm 1944.

ΙκυικΜωάἸ-ΛΚἙΏ,

1

δειξη «ὑποψία ἕλονοῡτῖεῑς», Εἷχα ἐντολή
νά ἑπιδιώξω ἐπαφὴ μὲ ἕλληνες πατριωτες,
Κάτι ιετοιο ὅμως εὐκι) ’1ότερα λέγετεαι.

Ἰταρα γίνεται. Φόοαγα 75071511112117 σῑοΗἸ.
μί- τά φασιστικά δι,
”13'9-,ς'06.
καταλάὸαιναν οἱ C1
6 7190771011116; .3110 _
Mé διαταγή ’.ςῆκ ”“’

Ὁ συγγραφέας τοῦ ἱστορήματος αὑτοῦ. Gerhard
Rcinhardﬂ γεννήθηκε στίς 4 Μαΐου 1916 στό Werdail'

κι ἄρχισε ἀπο πολύ μικρός νά δουλεύει σέ 597/0010σιο, για νά γίνει τελικά κλειὸαράς, Στά 15 του κιόλας
,προσχώρησε τό 1930, στήν Κομμουνιστική Νεολαία
Γερμανίας. Τό 1936 πιάστηκε ἀπ’ τή Γκεστάπο γιά
παράνομη ὁουλειά, ὁικάστηκε καί καταὸικάστηκε σέ
τρία χρόνια φυλακή,1 ἐνῶ παράλληλα χαρακτηρίστηκε
-ιῦς «ἀνάξιος» γιά τό γερμανικό (Ἰτρατό. Τό Νοέμόρισ
τοῦ 1942 ἑπιστρατεύτηκε στήν «Πειθαρχική Μεραρχία 999» καίμετά τή ὅασική του ἐκπαίδευση τοποθε-

γιός τούς Ἰέρμανούς στρ
.
γου. «κινδίτ.:0Ἰ 7 εταδοτι Ἰν νοσημάτωἸ-ἸἸἸ I-i 11095-271713Ἰ ὅμως ἀπ’ '.'.,’Ἰτ παρα-γομία μου ἐἷένε '.'ng (.ισ-ς,

B. Αφρική. ὅπου ὅμως 5551/ 719070165 νά πάει γιατί
, ὲντωμεταξύ εἶχε GUI/01711010707051 τό ’Άφρικα- Κόρπς
τοῦ στρατηγοῦ Ρόμμελ. Τοποθετήθηκε τότε στό VI
Τάγμα Οχυροῦ καί στάλθηκε στήν Ελλάδα. ὅπου
ὁιαὸραματιστήκανε τά γεγονότα πού περιγράφει στό
ἀφήγημα πού ὁημοσιεύουμε.

’

άλλη 96'. πρὲιτε '.'6'. ”’-.ταἸ 77 3190: στική σ.ιτία. Ἐτῦι 6:310σασα-Ἰ=6
"1’03’”.· τή δια-ταγή καί. μπἸ".710'. οτή 0773' ι

τήθηκε στό 961 Σύνταγμα, πού προοριζότανε γιά 1'17

Ὀ συγγραφέας τοῦ ἀφηἸήαᾶτος τήν
5".‘1oxi.7πού 1571975101705 0071351195191111177151060 999 0'.τήν Ελλάδα.

Ηταν 17 1.7 A37":'60'1013 1943 ςέ- Θυμαμαι 00. νά ":07: 0.771593? -ῖῑατσῡσα

69707161070; στή φτιιχοεἸ
ζοντας 011'.ιε χῶς γύρω μοι..Ἰ
οη,10 α1άμεσα σέ,πολλα

Στά 1936, μόλις πού εἷχα κλείσει τά
19. καταδικάστηκα 05 τρία χρόνια καί
δυό μῆνες φυλακή 7.15 τήν κατηγορία ὅτι
ἐσχεδίαζα πράξη «ἐσχάτης προδοσίας».
“Οταν ἀπολύθηκα ἀπ’ τίς φυλακες τοῦ
Waldheim, ἔπιασα δουλειά σάν κλειδαράς στό Werdau. "000 ὁ Χίτλερ σημείωνε στρατιωτικὲς ἐπιτυχίες στόν ἐπιθετικό του πόλεμο, δέν ἐπιστρατεύτηκα,
γιατί εἷχα χαρακτηριστεῖ «ἀνάξιος» γιά
τίς ἓνοπλες δυνάμεις. “Ὀταν ὅμως ἂρχισε
νά διαφαίνεται ἡ κάμψη, ἐπιστρατεύτηκα γιά τήν

«Πειθαρχική Μεραρχία

999» καί εκπαιδεὺτηκα στό Heuberg.
Ἀπό 611) μεταφερθήκαμε, με’σω Βελγίου.
στίς ἀκτές τῆς Μεσογείου καί στή συνέχεια μέ πλοίο στήν Τι’Ἰνιδα. Μετά τόν
τερματισμό τῆς ἐκστρατείας Ρόμμελ στήν
Ἀφρική ξαναγυρίσαμε στό Heuberg.

στυλοι. καμένα ’όαγόνια καί πρόχειρες
ὂοηθητικὲς γεφυρες. Γιά μᾶς αὐτά ὅλα
σημαίνανε πώς 6ρισκόμασταν 05 περιοχὲς δράσης παρτιζάνων. “Ὀταν τό 1:61-γμα μας κινήθηκε στούς δρόμους τοῦ
Πειραιᾶ, εἴδαμε στούς τοίχους τῶν κτιρίων γραμμενα συνθήματα ἐναντίον τῶν
κατακτητῶν, ποτ’ι ὄιν καί δέν μπορσὺσαμε
νά τά διαδάσουμε, σημαίνανε για μας
τούς γερμανοὺς άντιφασίστες «προλεταριοι ὅλων τῶν χωρῶν ενωθεῖτε».

Στή διαδρομή ακόμα. εἴχαμε πάρει τήν
ἀπόφαση, νά ἐπιδιωξουμε ὅσο τό δυνα»
τόν γριἸγσρότερα νά πάρουμε ἐπαφὴ με
τίς ἑλληνικες ἀντιστασιακὲς ὀργανώσεις.
”Ετσι. καί καί-,ά τά συμφωνηθέντα μεταξύ
μοις. δήλωσα 07.1500); ἀσθένεια, καί
μεταφέρθηκα γιά ἐξεταοη στό στρατίωτικό νοσσκομεῖο ἼΑρσ(.·’Ἰ.Ἰ-·.ειο. μέ τήν ἔγ-

με αγαγέιάσανε νά 1316.1 είε 711.0. 10.650153.
άρχικόι κι 03:6 ’,ιεί 0551116: 0131.17 79173191:
σμένιἸ απο χαμηλά σπίτι ε..
Εκεῖ διειπίστῃἸσα ότιἸἸἸὉυἸ.5'. 21:71.10:—
μενος

ἀπό

EVOJL'A.

τότε 7116. συ“ζήτησηε
πλ ευρὲς ῆταν ,τολυ
εἷχαἸI 0.101.010 Ἰ
στήν ἀρχή πολ
ὑπῆρχε φαίνεται
τική ἐμπειρία. Πήρη.
ρίσιι] τήν ἐπόμενη μερ
’ἐκανα 656010. ”Εγοςς i5)"
Σταμάτης. μου εἰπε '.I
Αὐγούστου 05 ἕνα “
Ἱπποκράτους. νά c
901300 καί '.'0 ἐπιδ
Φίατ πού- Θά ὅριοιι
“Εγιιατέλειψα τ-ιρ ,Ὺιι

,κὶρχισε

’,ς £3116
‘
ιατί

_
' "3:0
··
.. 3'3312-1531 τοῦ

Στήν ἴδια διμοιρία με] μένα ὑπηρετοῡ-«
σαν ὁ σύντροφος Χάουσούλτς καθώς καί

6 Μάξ Ρέννε καί ό Κάρλ Χούμαν. Ἐξακολούθησε η ἐκπαίδευσή μας ἀλλά στό
δικό μας τμημα τά καψόνια καί οἱ προκλήσεις ῆταν ἀκόμα χειρότερα ἀπ ὅσο
στ’ ἄλλα, Πάνω ἀπό 600 ξύλινοι σταυροί
στό νεκροταφεῐο Stetten «νομότυπα» ἐκ»
τελεομένων ἀνδρῶν τῆς 999 φανερώνσυν
τίς μεθόδους με τίς ὸποῑες γινόταν ἠ ὲκπαίδευση γιά τή νεα μας ἀποστολὴ.
Ἐπρόκειτο σύντομα νά ὑποστοῦμε τή
δοκιμασία τοῦ μετώπου. Αῠτό κι ὲμεῐς τό
ἐπιζητοὺσαμε. ἀλλά γιά διαφορετικοὺς
6560110 λόγους. Εκεῐ 661 καθαρίζαμε
τούς λογαριασμοὺς μας. ΣὺἸθιἸμά μας

,ἠτανῑ <I Μάθε καλά τό ὅπλο σου συντομα
Θά σου χρειαστεῐ»

Ἀρχές Ἰούλη ξεκίνησε τό «VI Τάγμα
Ὀχυρῶν». στό όποῑο ἀνῆκα κι ἐγώ. καί
με’σω τῶν ὡραίων περισχὼν τῆς Δυτ.
Γερμανίας καί τῆς Αὑστρίας, κατευθυνΘήκαμε πρός τά Βαλκάνια καί τή ζεστή

Ἑλλάδα. “Ὀσο πλησιάζαμε στόν προορισμό μας. οί εἰκόνες που ὅλεπαμε ἀπ’ τά
παράθυρα τοῦ τραίνου ἀλλάξανε. Τώρα

μᾶς συνοδεὺανε· πεσμενοι 11777577901736-

Τό Κεντρικό Συμὸουλιοτοῦ Αντια,Ι σσιστικοῡ Κομιτάτου 9516501F5071011’a>117;E}.}.126r1;.”09910;
(ἀπό ἀριστερά) ὁ τρίτος εἰναι ὁ Δρ. Harnack.11:1’ τέταρτος ὁ 03yy901pa7g ref-01717117710107.
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Κολωνάκιόυ.

ὅπου

εῗχα

τοποθετηθεῐ

μετά τίς ἰατρικές ἐξετάσεις 010' νοσοκο-

μεῖο. καί με’· μιά μικρή ῧαλίτσα ὅπου εἷχα
τοποθετήσει δύο αὐτόματα καί τεσερις
γεμιστήρεςμὲ πυρομαχικά. ἐτρεξα πρός

111v κανονισμὲνη συνάντηση, άλλά καί,
μιάν ἄγνωστη γιά μένα τύχη. Στό μυαλό
μου περνάγανε διάφορες σκέψεις καί ὅέὃαια ἡ πατρίδα μου ἡ Γερμανία. “Ὀλες
τους ὅμως ἐνισχύανε τήν άπόφαση πού
εἰχα πάρει καθώς καί τήν πίστη μου ὅτι
εῖχα ἐνεργήσει σωστά. Ξαναθυμόμουνα
,τάπαλιότερα χρόνια. ὅπου τό κόμμα μᾶς
εἶχε διδάξει ὅτι ὁ ἐχθρός 6ρισκότανε
στήν ἴδια τήν πατρίδα μας κι ὅτι τό καθῆκον μας ἧταν ἡ άλληλεγγὺη καί 60—
ήθεια πρός τοὺς λαούς ἐκείνους πού

”καταπιέζονταν ἀπ’ τόν ,ιμπεριαλισιιά
Τό φιατάκι με ὁδήγησε στό παράνομα
στὲκι τῶν παρτιζάνων τῆς Ἀθήνας. Καί
άρχισε μιά περίοδος αὐστηρῶν ἀλλά
ἀναγκαίων ἐλέγχων.
Στίς 27_ Σεπτεμὸρίου, πού ἦταν καί ἡ

ἐπέτειος τῆς ἵδρυσης τοῦ Ἐθνικοῡ Ἀπε-

λευθερωτικοῦ Μετώπου (EAM). ἦρθε
στήν κρυψώνα μου ὁ Σταμάτης καί με’
παρέδωσε σε δύο ἄλλους φοιτητες, τό
Σπὺρο καί τήν Καίτη. Ἐπρόκειτο γιά
συνεργεῖο πού Θά ’γράφε συνθήματα
στούς τοίχους τῆς “Αθήνας, καί πού ἐγώ
θά τά συμπλήρωνα με’ καρικατοῡρες τοῦ
Χίτλερ, τοῦ Μουσσολίνι καί τοῦ κουΐσλιγκ πρωθυπουργοῡ Ράλλη Τήν ἡμέρα
αὐτή κυριαρχοῦσε στήν πόλη μιά 01110σφαιρα ἔξαψης. Οἱ ἄνθρωποι εἰχαν ὂγεῖ
στούς δρόμους, ἀπό μεγάφωνα ἀκουγόντουσαν άντιστασιακά συνθήματα, ἐνῶ
μηχανοκίνητες περιπολίες τῶν ἼΞς-ἼΞς
διασχίζανε με’ ἀστραπιαία ταχύτητα τίς
γειτονιὲς. Ψηλά στήν Ἀκρόπολη εἶχαν
ἀνάψει τρία τεράστια φωτεινὰ γράμμα10.: EAM. Ἔμαθα ἀργότερα ὅτι τήν ἐπιγραφή αὐτή τήν εἶχε φτιάξει ὁ Μανόλης
Γλέζος, πού καί παλιότερα εἶχε κατεδάσει ἀπ’-τήν Ἀκρόπολη 111 γερμανική
στρατιωτική σημαία.
Ἀκολουθήσανε πράξεις τρομοκρατίας. Στοῡ Γκύζη οἱ φασίστες κάνανε ὁμαδικές συλλήψεις. “Ύποπτοι ἤ καί τελείως
ἀθῶοι τσυφεκιστὴκανε. Ἑκατοντάδες“
φοιτητές 6ασανιστήκανε μέχρι θανάτου
στό

Χημεῖο

τοῦ

Πανεπιστημίου

τῆς

Ἀθήνας.
Στά τέλη τοῦ 1943 ἡ ὀργάνωση τῆς
Ἀθήνας μ’ ἔστειλε στό ὅουνό νά ενταχθῶ στό Λαϊκό Στρατό ΕΛΑΣ. Ἐπί τρεῖς
μῆνες μετακινιόμασταν κάτω ἀπό πολύ
δύσκολες συνθήκες στήν Πίνδο, Τό διάστημα

αὐτό

στάθηκε

γιά

μένα

ενα

σκληρό σχολεῐο εμπειριῶν καί άντοχής.
Εἶὸα πολλά φοὸερά πρωΙ ματα ἀφοῦ ὅπως πληροφορήθηκα ἀργότερα - πάνω
ἀπὸ

1.8ΟΟ

κατοικημένοι

τόποι

εἶχαν

καταστραφεῖ καί ἰσοπεὸωθεῖ ἀπό τούς
Γερμανούς. Οἱ ἕλληνες πατριῶτες ὅμως
μπορούσανε παρ’ ὅλα αὐτά νά κάνουνε

τή διάκριση άνάμεσα στούς Γερμανούς
τῆς μιᾶς ἤ τῆς άλλης πλευράς.
40

Ἕνα σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο.- γερμανικό στρατιωτικά αι τοκινητο xalynr11 μετά ἀπό
σαμποτάζ στήν Ομόνοια, μπροστά στό φαρμακῑῐο τοῦ Μαρινόπουλοιν (ὁιακρίνεται η ἐπιγραφη
του στό ὅάθος).

Δέν κατορθώναμε πάντα νά περνᾶμε
άνάμεσα στίς γραμμὲς τῶν ἐχθρῶν. Ἔτσι
στήν περιοχή τῆς ”Ορθρης κοντα στό
Βόλο, μετά ἀπό μιά μάχη κι ἀφου σχεδόν ὅλα τά πυρομαχικά μας εῑχαν ἐξαντληΘεῐ ὁ ἐχθρός μᾶς κὺκλωσε καί ὄρε-

θήκαμε σε πραγματικά δύσκολη θέση. Ὁ
καπετάνιος μας, ὁ καπνεργάτης Σπύρος
Κραπίλης. ἀποφάσισε τότε νά μιλήσουμε
στούς γερμανούς καί ἰταλους στρατιῶτες
καί νά κάνουμε ἐκκληση στήν ταξική
τους συνείδηση γιατί ἠταν ἡ πρωτομαγιά τοῦ 1944. Αρχισαμε νά φωνάζουμε

συνθήματα με’ χωνιά. Ζωγραφίσαμε ἐξ
ἄλλου μέ άσπρη μπογιά μερικά τέτοια
συνθήματα πάνω σε’ κομμάτια ἀντισκήνων καί σε κουὸερτες γιά νά φαίνονται
ἀπό τόν κάμπο. Μιλούσαμε στούς Γερμανούς καί στούς “Ιταλοὺς 0111 γλώσσα
τους καί τούς καλούσαμε νά περάσουνε
στίς γραμμές μας. “Ύστερα περιμέναμε.
Περιμὲναμε καί κοιτάζαμε ἀπ’ τά ὅράχια
ὅπου 6ρισκόμαστε πρός τόν κάμπο, πρός
μιά θαυμάσια στ’ ἀλήθεια τοποθεσία με’·
τήν ὁποία μᾶς εἶχε ἐξοικειώσει ἡ μάχη.
Στίς πλαγιὲς ἕνα ἀρωματισμὲνο δάσος,
στήν πεδιάδα τό μουντό πράσινο τοῦ
ἐλαιώνα, ἐνῶ στό 6άθος καθρεφτιζόταν
τό Αἰγαῖο, Κοιτάζαμε με άνυπομονησία
καί περιμέναμε, μέσα σέ· μιά παλλόμενη
σιωπή.
Ἔξαφνα ἀκούσαμε πυκνούς 71110060λισμοὺς ἐνῶ ὅλήματα πυροὸόλων ἀρχίσανε νά σκάνε στό ἐχθρικό οτρατόπεδο

μαζί καί με’-τ χειροδομόίδες. Σε λίγο, ἕνας
ἀντάρτης τοῦ 54 Συντάγματος τοῦ
ΕΛΑΣ μᾶς ἔφερε τήν εἴδηση ὅτι ὁ σύν-

δεσμος πού εἶ’χαμε στείλει στήν ἡρωική
μας Μεραρχία. 0111 «Δεκατριάρα μας»
ὅπως 111 λεγαμε ειχε φτάσει ἐγκαιρα καί
11 Μεραρχιά εῐχε σπάσει τόν κλοιό τῶν
ἐχθρῶν. ΙΞιχε οημειωθεῑ μάλιστα καί μιά

μικροανταρσια σε μιά ἰταλική μονάδα.
«Σίγουρα συντελέσανε σ’ αὐτό καί τά
πρωτομαγιάτικα συνθήματά σας». λεγανε οἱ μαχητες τοῦ ΕΛΑΣ πού συνδεθήκανε πρῶτοι με’· τήν ὁμάδα μας.
Χαρήκαμε γιά τήν άποτελεσματικότητα τῆς πρωτοὸουλίας μας. Στή συμπλοκή πιαστήκανε καί 68 γερμανοί αἰχμάλωτοι. πού τούς γλιτώσαμε ἐμεῖς γιά
νά ι’·-νταχθοῡν στή «Νεα Γερμανία» μας.
Τό ἰ’διο 6ράδυ ὁ ι’ταλός ἐργάτης μετάλλου Μάριο Ἀμύντα ἀπ’ τό Τουρίνο
άπηύθυνε χαιρετισμό στά δύο τάγματα

τῶν ι’ταλιῖ)ν στασιαστῶν. Με’ θαυμασμό
μά καί λίγη ντροπή πήρανε κι αὐτοί με’ρος στή διεθνή μας πρωτομαγιάτικη γιορτη.
Ἡ 13η Μεραρχία τοῦ ΕΛΑΣ ἐπροκειτο νά μέ ὁδηγήσει στούς ἀντιερασίστες
γερμανούς συμπατριῶτες μου. Στό Καρπι-νήσι, συνάντησα τό δόκτορα Falk
qu‘nuck. ἀδελφώ τοῦ ἐκτελεσμενου ἀπ’
τούς Γερμανούς γνωστοῦ ὰντιφασίστα
Arvid Harnack. Ὀ Falk. πού στήν ἑλληνική (’11/11010011 ἦταν γνωστός με’ τό ψευδώνυμο «”Ικταρης», εἶχε δουλέψει στό

ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Ἀθήνας, κι

κομμουνιστὴς ἀπό 111 Γιένα. καί 6 σοσι-

’έτσι ῆταν σέ θέση νά δώσει στό ἀντιστα-

αλδημοκράτης Gerhard Fruuz (1716 16
Μόναχο. Καί οἱ δυο τους σκοτιιιθήκανε
τό 1944. στίς σκληρές μάχες που, γίνανε
ὅταν οἱ φασίστες προσπαθήσακψ νά 57.καθαρίσουνε ἀπό τοὺς ανταρτι-ς τίς απιλευθερωμένες ἀπό τόν ΕΛΑΣ περιοχές.
Δέν ε’ίχαμε καλά καλά ἀρχίσει τίς λίγο
πιό συστηματικές προσπάθι-ιές μας γιά
τὴν ἰ’δρυση τοῦ κομιτάτου «Ἐλεύθιρη
Γερμανία» καί ἐ’-ξαφνα μάς χιιιρίοανε. Ὀ
Falk. 6 Rudolf κι ἐγώ πήραμε 1151005011
γιά 16 42 Σύνταγμα. Ἠ διαταγή αὑτὴ

σιακό κίνημα πολύτιμες πληροφορίες.

σώζοντας έτσι πολλοὺς πατριᾶιτες. Κι
αὐτός. ὅπως 5E άλλου κι ἐγώ - εῗχα 16
ψευδωνυμο

Μανόλὴς - εἴχαμε

μάθει

ὅταν ἤμαστε στὴν Ἀθήνα τήν ὕπαρξη
0111 Σοὸιετικὴ Ἕνωση τοῦ «ΙΞθνικοῠ
Κομιτάτου Ελεὺθερη Γερμανία» καί εἴ-

χαμε 0710190010151 νά δημιουργὴσουμε κι
51151; ἕνα παρόμοιο κομιτάτο γιά τούς
γερμανοὺς ἀντιφασίστες πού δρίσκονταν
στίς γραμμές τοῦ ΕΛΑΣ. γιά νά μποροῦμε ’έτσι νά δουλέψουμε καλύτερα 0111
διαφωτιση τοῦ μετώπου. ”Ακοὺγαμε τίς
έκπομπές τοῦ σταθμου « Ελεύθερη Γερ-

μανία» τῆς Μόσχας. 71013 16 περιεχομενὸ
τους ανταποκρίνονταν 5E άλλου στίς δικές μας σκέψεις. 7ro13 ἐπιθυμούσαμε νά
τίς μεταδώσουμε στούς γερμανοὺς στρατιωτες πού δρίσκονταν ἀπέναντί μας.
’E101 λοιπόν καταστρώσαμε ἕνα πρό(ριίιμα καί συντάξαμε τίς πρῶτες προκηρύξεις μαςT6 Καρπενὴσι ὃρισκόταν σέ μιά ἀπελευθερωμένη περιοχὴ κι έδω εἶχε σχηματιστεῐ ἡ πρώτη λα“ι“κὴ κυὸέρνηση τῆς Ἑλλάδας στίς ll Μαρτίου 1944. A1015E0115
λοιπόν 16 Καρπενὴσι σάν 16710 συγκέντρωσης ὅλων τῶν γερμανων 01111113001—
στων. κι ἀπὸ δῶ κάναμε ἐξορμήσεις στά
διάφορα σημεῖα συγκρούσεων μέ τόν
εχθρό. ~E011) 5E άλλου 0510115 νά συγκεντρώσουμε μαζί με’ 1013; αὐτόμολους άντιχιτλερικους καί 1013; γερμανούς αἰχμαλώτους. Καί ν’ ἀρχίσουμε τὴ διαφωτιστικὴ δουλειά 110;. 71013 δέν 00 ἀφοροῡσε
μόνο τήν τρέχουσα πολεμικὴ κατάσταση.
0110 κυρίως 111 μελλοντικὴ δημοκρατική
Γερμανία.
Μιά μέρα ’έφτασε σέ μάς 6 σιδηροδρομικός ὑπάλληλος Rudolf Hermann. ἐργάτης χριστιανοδημοκρατικής τοποθέτησης

ἀπ’ τὴ μικρὴ 716111 Neﬁmark τῆς Σαξωνίας. πού μιά συνταρακτική περιπέτεια τόν
εἶχε ὁδηγήσει στό ὅουνό ἀπ’ τά τέλη 111
610; τοῦ I942. Ἐκείνη τὴν ἐποχή. ἑπιστρατευμένος μέ τό 6001.16 τοῦ δεκανέα
στὴν ὑπηρεσία των σιδηροδρόμων. τοῦ
εἶχαν ἀναθέσει τὴ φροντίδα τῆς συσκευασίας καί φόρτωσης πορτοκαλιων καί
λιγνίτη. 05 11071010 0100116 110v10 στίς
Θερμοπὺλες. Κάθε τόσο έδινε μερικά

ἦταν γιά μᾶς ἀκατανόητη. οἱ ἑπόμενοι

μῆνες ὅμως 110; ἀνοίξανε τά μάτια. B56010 6 EAA-Z εἶχε κάθε δίκιο νά 0E1οποιεῖ τούς πάντες γιά τόν αγώνα. ὅμως
111 011111 110; προσπάθεια για τήν ἰ’δρυση
τοῦ Κομιτάτου εμποδίζανε σίγοιιρα ("11λοι παράγοντες, που 57195715 νά ἀναζητηθοῡνε πρός τὴν κατεύθυνση τῆς B95—
τανικῆς Στρατιωτικὴς Ἀποοτολὴς οτὴν.
Ἐλευθερη Ἑλλάδα.

Τά σχέδιά τους ὅμως ἀποτύχανε. καί
κατά τά τέλη Ἰουλίου 1944. 1,ιετακινηθὴκάμε γιά 16 Γενικο Στρατηγεῖο τοῦ
ΕΛΑΣ στὴν Καστανιά, ὅπου πήραμε τὴν
ἐντολή ἀπ’ τό KKE νά επισπευσουμετὴ
δημιουργία τοῦ κομιτάτου «Ἐλεύθερη
Γερμανία».

”Ηρθανε σέ λίγο καί 6 Otto Mirbach.

Pfuderer. P. Fritz. W. Hauzen. A9. Falk
Harnack. R. Hermann. F. Oberseger. G.

Reinhard καί S. Schiller. Ὀ Falk ἦταν 6
πολιτικός μας κι

ἐγώ ἀντικαταστάτης

τοι1 καί ὑπεύθυνος γιά τά ὀργανωτικά.
T6 ΓΣ τοῦ ΕΛΑΣ μάς εφοδίασε μέ ἐπίσημες ταυτότητες πού μᾶς ἐπιτρέπανε νά _
7.071005191111115 ο· 61611111911 111v περιοχή
τῆς ’ξὶιε·ιἰί)ερι1ς Ἑλλάδας γιά τὴν προ(1,110,111 της 00111510” μας γιά 16 AKFD

T"11\ ταυτοτητά μου αιιτή 115 αὔξοντα
11010116 2 τήν εχω 111110E51 σάν ενα ἀπό

τά 71011011161500 κειμήλιά μου
Ἀμέσως μετά τήν ἵδρυση τοῦ Ἀντι(ραοιστικοῡ Κομιτάτου άρχισε ἡ ὀργάνωση έκατονταρχιων ὑπό τὴ διοίκηση
δοκιμασμένιιιν ἀντιφασιστῶν.

-

Θεωρήσαμε 5E ἀρχῆς τή διαφώτιση
σάν T6 πρωταρχικό μέλημά μας. Πάνω 05
1110 παλιά γραφομηχανή. λεία πολέμου κι
αὑτὴ. (“ιρχίσαμε νά χτυπάμε προκηρύξεις.
που θαρραλέοι σύντροφοι σκορπάγανε
στίς γερμανοκρατούμενες περιοχές τῆς

Στό Καρπι-νὴσι, που τό ἕκαψαν τά χι-

τλερικά στρατεύματα στίς ἀρχές Αὐγουστου 44 είχα ,ννωρίοει καί τόν 50117.0
ήρωα Μανόλη Γλί-ζο. ποι μιτά (“ιπό 20

”Αμφισοας. 016 Λιανοκλάδι. τὴ Λαμία
καί τά περίχωρα τῆς Λάρισας. Σέ μιά τέτοια επιχείρηση 07.0110011115 στίς 29 Αὐγούστου 6 ανθρακυ,)ρύχος Otto Stﬁck ἀπ’

σχεδον χρονι.α εἷχα τὴ χαοά νά υποδετό P0130.
χθιῖ) 0111 Λαίκὴ F50110\I7.11 Δημοκρατία

ὡς γραμματέας τῶν γερμανιῖιν 51.1111117001οτων. Τότε. 05 κείνη τὴν 71910111 συνάντησὴ μας. ο Γλέζος μου εἶχε δώσει πολύτιμες συμὸουλες γιά 111 ὸουλειά μας κι

’έδι-ἰχνε 7.016“; γνώστης τῆς γερμανικής
νοοτροπίας καί ψυχῆς.
Στὴν Καστανιά μᾶς πληροφορησε 6
συναγωνιστὴς ,Δεσποτόπουλος νομικός
καί διπλωματικός σύμὸουλος τοῦ Γ.Σ.
του ΕΛΑΣ. γιά τὴν ϋπαρξη τοῦ «Μανι-

φέστου των 25 σημείων ,110 τόν τέρματι0116 του πολέμου» 71013 εἶχε συντάξει 16

M10 άλλη (1090. προκηρύξεις μας ρι-

χτὴκανε σέ Ιιιιά πανηγυρικὴ ἐκδήλωση
ποὺ εἶχε ορ0110051 6 γερμανικός στρατος στό αρ’χαῖο θέατρο του Ηρωδου
Ἀττικοῦ.
Παντοῡ ὅπου οἱ γερμανοί οτρατιωτες
εξακολουθοιίσανε τόν εγκληματικο τους

πόλεμο καί σκοτιι)ν(’)ντουσαν γι’ αὐτόν.
(1,τ(ἰνανε τά συνθήματα τῆς ἱδ υτικῆς
διακὴρυξης τοῦ NKFD τῆς ’ἐὸσχαςῑ
«Γιά 16 106 καί τὴν πατρίδα. Ἐνάντια
016 Χίτλερ καί τόν πόλεμο του. Γιά
0115011 εἰρήνη. Γιά τὴ σωτηρία τοῦ γερμανικοῠ λαοῦ. Γιά μιά ἐλευθέρη. ἀνεξάρτητη Γερμανία».
M5" ὁμιλίες καί διαφωτιση δουλεύαμε
καί 05 στρατόπεδα γερμανιῖ)ν αἰχμαλώτων. Ἡ δουλειά μας δι’-’ν ῆταν πάντα εὕ-

φροῦτα στά πεινασμένα παιδάκια τῆς

περιοχῆς. Ὁ διοικητὴς του ὅμως δέν
ἔδειχνε κατανόηση γι’ αὐτὴ 111 χριστι·
ανικὴ ἀγάπη πρός τόν πλησίον γι’ αὐτό
καί τόν τιμωρησε μέ αὐστηρά φυλάκιση.
Μιά φορά μάλιστα τόν ὑποχρεώσανε νά
παραστεῖ στόν ἀπαγχονισμὸ ἑνός χωρικοῦ, μέσα στὴν αὐλὴ τοῦ ἰ’διου τοῦ σπιτιοῡ του. ’Ὀμως 6 δεκανέας δέν τό άντεχε πιά. καί έτσι παρουσιάστηκε μπροστά μου 6 χριστιανοδημοκράτης ἐργάτης
R. Hermann σάν ἕνας γενιοφόρος 6515ράνος παρτιζάνος μέ σταυρωτά τά φυσεκλίκια του στό στῆθος.

“Εθνικό Κομιτάτο «Ἐλεύθερη Γερμανία»
(NKFD) 0111 Μόσχα.
Ἒτσι στίς 10 Αὐγούστου 1944 109130117.5 15117.0 7.01" 16 ”Αντιφασιστικὸ Κομιτάτο «Ἐλευθερη Γερμανία» (AKFD)1(1)V
γερμανων στρατιωτιῑ)ν τῆς Ἑλλάδας. T6
7191016 011116013110 άποτελέσανε οἱ K.

κολη.

Προσπαθουσαμε

νά

ἀξιοποι-

ήσουμε τήν πείρα μας απὸ τὴν παρανομία. Ευτυχιῖ)ς ὅρίσκαμε πρόθυμη συμπα-

ρασταση άπ“ τοὺς έλληνες συναγωνιστές
μας. ”ΙΞτσι. άνάμεσα στά άλλα. μάς προμηθεύσανε καί ίὲνα αντίτυπο σέ ἀγγλικὴ
γλῶσσα 1'11; ἱστορίας τοῦ ΚΚΣΕ.

Ό συγγραφέας τοῦ ἀφηγήματος ὑποὸέχεται
τό Μανόλη Γλέζο Βερολίνυ. στίς 7 τοῦ Μάη 1965.

K1 ὅταν 16 KKE. 16 Δεκέμὸρη τοῦ
l944. μάς ξεπροθόδισε στήν περιοχὴ τῆς
ψλιὺρινας. ο ἀντιπρόσωπος του σύντροqo; Δυράσιος. 110; εὐχαρίστησέ στό
ὄνομα τοῦ ελληνικοῡ λαοῦ με τά λόγιαῑ
«Ἀποδείξατε στὴν πράξη δτι ὑπάρχει
καί μιά άλλη Γερμανία»...
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«ῳ

Με’ τόν Π. Κανε).λόπουλο κατά τήν ἀπελευθέρωση στὴν Πάτρα.

Ὁ Ἑρμῆς σήμερα-

ος.

..

314ἓῖ

1975)
(Φιυτογραφίες ἀπό τό ὅιόλίο τοῦ Δ. ΓΟΥΣΙΔΗ «Ὅπου ζεῖς ὸέν πατρίζεις». ι’·κὸ. «ΕΞΑΝΤΑΣ»,

ENA ,l—PAMMA ΓΙΑ ΣΥΝΙΞΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΠοτοΝ ΚΑΠΙΞΤΑΝ - EPMH

”

Ἕνα γράμμα γιά ἑνότητα καί συνεργασία. σταλμένο ἀπό ἕναν
πολύ γνωστό 0111/10711010977] τοῦ ΕΛΑΣ.. στενό συνεργάτη ’τοῦ
"Ag/1. ἧρθε ἀπό τή Ρουμανιά.· τοῦ Βασίλι] Πριόὸολου (Ἑρμῆ). πολιτικοῦ μηχανικοῦ σήμερα πού ζεῖ στό Βουκουρέστι. μέ τή γυναῖκα
του καί τά ὁυό του παιὸιά, περιμένοντας - ὅπως ὅλοι οἱ πολιτικοί
πρόσφυγες - μιάν ἀπάντηση 01'le αἴτηση γιά «ἔντιμο ἐπαναπατρισμό», ὅπως ὑπογραμμίζει.
Ἀπόφοιτος τῆς Μαρασλείου Παιὸαγωγικῆς Ἀκαὸιμιιάς, ὑπηρέτησε τή θητειά του στή Σχολή Ἐφέὸρων Ἀξιωματικῶν Σύρου καί
ἀπό τό 1941_ μέχρι τό 1949 πολέμησε με’ τόν ΕΛΑΣ. (Στό διάστημα
Ι942·]945 ῆταν συνέχεια μαζί με’ τόν Ἄρη). Σήμερα,1 γράφει ἀπό
τό Βουκουρέστι γιά τά «πολιτικά πράματα» τῆς Ἑλλάὸας - ὅπως
τά ὅλέπειῐ

Ἀγαπητέ) « Ἀντί »,
Σοῦ γράφω γιά νά δηλώσω τήν
600510

1fo11

έκτίμηση

καί

τήν

ἀπόλυτη συμφωνία μου μέ τό
περιεχόμενα τῆς ἐπιστολῆς τοῦ
συμπατριώτη μας δικηγόρου κ.

Ἀλέκου I. Κακουλίδη. τήν ὁποία
δημοσιεὺετε στό τεῦχος 74 τοῦ
«Ἀντί» καί στίς σελίδες 52 καί
53. E11101 616010; πώς οἱ σκέψεις

ἀπαιτοῦν οἱ περιστάσεις τῆς Πατρίδας μας.
Δέν θέλω νά ἀποκλείσω οὔτε 111
ἐγώ κανένα ἀπό τά Κόμματα τῆς
Ἀντιπολίτευσης, κάτω ἀπό μιά
μόνο προϋπόθεση; ὃτι ὅλα αὐτά
τά Κόμματα εἶναι πραγματικά
Ἑλληνικά - Δημοκρατικά. Μέ
τήν έννοια, δηλαδή, ὅτι δέν 1191’)πτονται πίσω ἀπό κανένα ἀπ’ τά
Κόμματα αὐτά τά συμφέροντα

κι οἱ προτάσεις του, 71013 εἶναι

τῆς μιᾶς ἤ τῆς ἄλλης μερίδας τῆς

τόσο καλά μελετημένες καί διατυπωμένες, ἀπηχοῦν τίς σκέψεις
καί 1013; 716001); τῶν έκατομμυρίων Δημοκρατικών Ἑλλήνων

ντόπιας έκμεταλλεύτριας πλουτοκρατίας, ἦ τά συμφέροντα ξένων μονοπωλίων ἤ ξένων μεγάλων δυνάμεων. Ἐμεῐς πρέπει νά
καλλιεργήσουμε τέτοιες σχέσεις
μ’ ὅλα τά κράτη καί 1013; 10013;
τοῦ Πλανὴτη μας σάν ἴσος 7196;
ἴσους. σχέσεις φιλικές 111 ἀμοι6010 ώφέλιμες κι ὅχι 117100011111)—
τικές κι ἐπιζήμιες γιά τὴν χώρα
καί 16 106 μας. Ἀπό τὴν άποψη
αὐτὴ δέν μποροῦμε νά εἴμαστε
σύμφωνοι οὕτε μέ τόν σημερινό
Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδας, μέ
τόν 7.. Καραμανλῆ, 6 ὁποῖος δηλώνει μέ κάθε εὐκαιρία ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀμετακίνηταιτοποθετημένη με’ τὴ A1301]. K1 οὔτε 13:711—
01];- εἴμαστε σύμφωνοι με’ τό
ὁποιοδὴποτε ἄλλο K6000 ἤ Πολιτικό παράγοντα που μπορεῖ. νά

Πατριωτών.

Θά ἤθελα ὅμως μέ 16 γράμμα
μου αὐτό νά κάνω ὁρισμένες
συμπληρώσεις καί νά ὑπογραμμίσω ἴσως μερικές σκέψεις τοῦ κ.
Κακουλίδη.
Ἔχω τὴ γνώμη ὅτι τό 0060961010 αὐτό Ἐθνικό Πατριωτικό,

γιά τήν ὥρα. θέμα τῆς προεκλογικής συνεργασίας τῆς Ἀντιπολίτευσης πρέπει ν’ ἀποτελέσει ζήτημα μελέτης καί συζήτηση; τών
καθοδηγὴσεων

τών

Κομμάτων

τῆς Ἀντιπολίτευσης. Γιατί έτσι
πιστεύω ὅτι 16 ἀποτέλεσμα 00 εἶναι ἐξασφαλισμένα θετικό. πρακτικό καί έπίκαιρο 000 αὐτό τό
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ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ θέση τῆς χώρας

μας εἶναι σέ έξάρτηση μέ τήν
Ἀνατολὴ. Ἐπαναλαμὸάνω ὅτι ἡ
Χώρα μας πρέπει νά διατηρεῖ
ἀγαθές φιλικές σχέσεις μέ ὅλα τά
Κράτη, μεγάλα ἤ μικρά. καί μ’
ὅλους 1013; λαούς τοῦ “101/1111]
μας. Κι 0; τολμήσει τότε 6 67101οσδὴποτε Κάρτερ ἤ άλλος ἀρχη-

γός μεγάλου ἤ μικροῦ Κράτους
νά θίξει τά Ἐθνικά μας συμφέροντα ἦ νά ἐπέμὸει στό νοικοκυ916 τοῦ «σπιτιοῠ» μας 71013 λέγεται Ἑλλάδαέ
Εἶναι ἀπόλυτα 0111/016 μέ μιά
τέτοια τίμια ουνεργασία της
Ἀντιπολίτευσης στίς έπερχόμενες
έκλογές νά πάρουμε τήν ἐξουσίαΙ
ἀπ’ τόν σκληρό πυρὴνα τῆς
ἄκρας Δεξιάς, 7101') κηδεμονεὺει
καί 71591601151 άσφυχτικά τόν
οημερινό Πρώθυπουργό, τόν κ.

Καραμανλή, 6 671010; νομίζω
παρ’ 61' αὐτά ὅτι δέν διδάχτηκε
καί πολλά πράγματα. ἀπ’ 16
«σχολειό» τῆς δεκάχρονης προσφυγιᾱς 101)!

Πρός τὴν κατεύθυνση μιᾶς τέτοιας συνεργασίας εἶναι ἀξιέπαινος ἡ προσπάθεια πού ἔκανε τό
ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ. Ἔχω ὅμως τὴ
γνώμη ὅτι θά ἔπρεπε νά γίνει
πάνω σέ μιά πιό πλατειά 6άση,
ἀκριὸώς έτσι ὅπως προτείνει 6
11016; 00; πατριώτης. 6 11. Ἀ.
Κακουλίδης.γ
Γιά νά εἶναι τέλος καρποφόρα

μιά τέτοια ουνεργασία πρέπει ν’
αφήσουν κατά μέρος τίς μικροφιλοδοξίες. τήν ἀρχομανία καί τά
στενά

κομματικά

συμφέροντα,

ὅλοι ἐκεῖνοι που κατά καιρούς
έκδηλώθηκαν μί·- τέτοιες ἀπαρά051115; 1101 ἑπιζήμιες γιά τά γνήσια λαϊκά συμφέροντα ἀδυναμίες
καί τάσεις.
Ἔτσι (”ιν ἑτοιμάσει τὴ δράση
της ἡ Ἀντιπολίτευση γιά τήν
ἐπερχομένη έκλογική ἀναμέτρηση, μποροῦμε καί μεῖς οἱ πολιτικοί πρόσφυγες νά έλπίζουμε ὅτι
Θά λυθεῐ ριζικά καί σωστά καί τό
δικό μας 7196611100 τοῦ ἔντιμοι)
ι’·παναπατρισμοῡ μας. που έδώ
καί τριάντα περίπου χρόνια ζητάει τὴ λὺοη του.
Σάς παρακαλῶ καί πάλι νά μέ
συγχωρέσετε γιά τυχόν ἀτέλειες ἤ
περιττολογίες που μπορεῖ νά
περιέχει τό γράμμα μου. γιατί σᾶς
γράφω μέσα ἀπ’ 16 νοσοκομεῖο.
ὕστερα ἀπό μιά χειρουργική
έπέμὸαση πού ἀναγκάστηκα νά
ὑποστώ καί ἡ ὁποία ἐλπίζω νά
ἠταν ἐπιτυχημένη.
Μέ κάθε ἐκτίμηση καί μέ τοὺς
πλέον θερμούς δημοκρατικούς
μου χαιρετισμούς

Βασίλης Πριόὸολος

(Ἑρμῆς)
Πολιτικός Μηχανικός
“Βουκουρέστι

—

ΤΕΛΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ

Η lI’YXOAOI'IA
ΤΗΣ ΙΞΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙΞΚΜΙΞΤΑΛΛΙΞΥΣΗΣ
Τοῦ Πέτρου Συρίγου
Ὁ αἰώνσς μσς, πού εἶναι ἐκεῖνος τῆς γραφεισ-

3) 'H συοτηματική έπιθράδυνοη τῶν χρόνων παραγωγῆς καί -

κρστίσς καί τῆς παραγωγῆς, δέν μποροῦσε παρά

κατά της - τό διαφοροποιημένο σίιοτημα μισθῶν γιά νά χτυπηθεῑ.

νά ἀποτελέσει μοιρσῖσ Kl ἐκεῖνον τῆς ὲφσρμοσμένης ψυχολογίσς. 'O κλάδος σι’]τος, ἐνῶ ἐδῶ καί
σαράντα χρόνια σνσπτύσσοντσν μ’ ἕνα ρυθμό κα-

'0 Taylor Παρουσιάζει τή σκόπιμη καί συστηματική έπιθράδυνση
τῶν χρόνων παραγωγῆς σάν ἀξίωμα, δηλαδή σάν μιά ἀναπόφευκτη
κατάστασηῑ ’όταν προσλαμθάνεται ένας όρισμένος ἀριθμός έργατῶν καί πληρῶνεται μέ όμοιόμορφη ἡμερήσια τσρίφα, oi καλυτεροι
έπιθραδίινουν τήν ταχυτῆτα έκτέλεσης (παραγωγῆς) μέχρι νά

νονικό, τελευταῖα ἔχει ἐπιταχυνθεῖ.

Κάτω ἀπό

δισφορετικά ὀνόματα (human engineering, 6ιομηχανική ψυχολογία, όργάνωση ἐργασίας, δυναμική

τῶν όμάδων) ἔχει ἐπιθληθεῖ ἐπίσημα οτήν Ἀμερική
καί ἤδη εἰοθάλλει ι’]πουλσ καί οτήν Ἑλλάδα.

φθάσουν έκείνη τῶν λιγότερο παραγωγικῶν έργατῶν.
Γιά νά χτυπηθεῑ αυτή ή πραγματικότητα, ό Taylor προθλέπει Eva
σιίοτημα διαφοροποιημένων μισθῶν; σημειώνοντας μέ «S» τό μισθό πού τελικά εἰσπράττει ό έργάτης, μέ «sn» τόν πραγματικό μισθό καί μέ «K» ’ένα συντελεοτή μεγαλύτερο τοῡ 1 (συνάρτηση τῆς

δραστηριότητας Ποίι ἀναπτυχθηκε) ea “έχουμε «S=sn», ἀν η θαΠΕΡΑ ἀπό τόν “Ατλαντικό υπάρχουν πολλοί ψυχολόγοι που
προσφέρουν τήν έργααία τους σάν υπάλληλοι σέ 6ιομηχανικές
μονάδες καί κρατικές έπιχειρήσεις.
Ἀλλά καί σέ μάς έδῶ οἱ διευθὺνσεις τῶν μεγάλων έπιχειρήσεων
θοηθοῡνται ἀπό τίς γενικές ἀρχές τῆς μοντέρνας ψυχολογίας,
πού, ἀς οημειωθεῑ, πλησιάζει πάντα περισσότερο πρός τίς ἀμερι-

σική Παραγωγή δέν πραγματοποιήθηκε, ένῶ “άν έγινε, τότε θά
έχουμε «S=Ksn».
“Επιλογή, μαθητεία Kai αἰτιολόγηση ἀποτελοῦν τά τ’ρία δοσμένα

που ἀναχωρεῖ ό Taylor γιά νά προθλέψει τή δυνατότητα όρθολογικοποίησης τῆς ἐργασίας.

κανικές μεθόδους. “Οπωσδήποτε ἡ περίπτωση δέν προκαλεῑ έκπληξη έπειδή ε’ίμσστε στό παιχνίδι τῆς παραγωγῆς καί τῆς ἀποτε-

Παρ” ’ότι πέρασαν οτόν ταιηλοριομό μερικές διορθώσεις, κάτω
ἀπό τήν έπίδραση τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἀντιλήψεων, 0i θασικές του
ἀρχές ουνεχίζουν νά χρησιμοποιοῡνται περισσότερο ῆ λιγότερο

λεσματικότητας τοὺ έργάτη, πράγματα πού έξαρτῶνται ἀπό πολλοὺς παράγοντες (ἡ ψυχολογική του κατάσταση, oi προηγούμενες
έμπειρίες του, 0i φιλοδοξίες του κ.λπ.). Τίποτα δέν θά ἀγνοηθεῑ

του τῶν τριῶν σημείων ἀποτελεῖ σιωπηρά τό θεωρητικό μοντέλο
πάνω στό όποῑο ἀναφέρεται ή σύγχρονη ψυχολογία ή έφαρμο-

προκειμένου νά γίνει μεγαλύτερη ή έκμετάλλευοη, ἀναθέτοντας
οτόν έργάτη τήν καταλληλότερη έργσσία. Ἀκριθῶς 0' ἀυτή τήν
έξαρτημένη ἀναγκαιότητα όργάνωσης, όρθολογικοποίησης καί
έπιλογῆς, θασίζει ἡ μοντέρνα ψυχολογία τό ἀρχικό της κίνητρο καί
τήν έφαρμογή τῶν τεχνικῶν της. Γιά νά κατανοηθεῖ καλύτερο ἡ
λειτουργία καί τ’ ἀποτελέσματα τῆς έφσρμοσμένης ψυχολογίας

εἶναι ἀπαραίτητο νά γίνει “ένα πέραομα οτήν ἱστορία καί νά έξεταστεῑ ἡ πρώτη μεγάλη προσπάθεια όρθολογικοποίησης τῆς 6ιομηχανικῆς έργασίσς, πού όνομάστηκε «ταιηλορισμός».
Στό “έργο του «Shop management» ποίι έκδόθηκε τό 1903. 0 Tay—
lor όρίζει τίς θασικές του ἰδέες, που μποροῦν νά συμπυκνωθοῡν
σέ τρία σημεῑαῑ
1) 'H έκλογή τοῡ έργάτη. ”Υποχρεωτική οτρατολόγηση «μόνο
καλῶν ἀνθρώπων», δηλ. έκείνων που έμφανίζουν τίς άπαρσίτητες

”ικανότητες γιά τήν έργασίσ που προορίζονται καί ἀπ’ τή στιγμή
που αὺτές έγγυοῡνται τήν ἀποτελεσμάτικότητα τῆς έργασίας καί
τήν ἀποφυγή σπατάλης ένεργείας.
t
2) 'H όργσνική έκπσίόευση τοῦ έργάτη καί ἡ χρονομέτρηση.
Χρειάζεται νά έκπαιδευτοῡν σωοτά 0i έργάτες πού έπιλέγηκαν
ὥστε νά ἀποφευχθοῡν άσκοπες κινήσεις καί άπώλειες χρόνου που
ἀνσπόφευκτα γιά τήν έπιχείρηση μεταφράζοντσι σε πτώση κερ-

ουνειδητά ἀπό τούς συγχρονους ψυχολόγους καί τό πρόγραμμά

ομένη στούς τόπους έργασίας. Πρέπει ὅμως νά παρσδεχτοῡμε ὅτι
«ό ταιηλορισμός δέν μπόρεσε νά έφαρμοοτεῖ χάρη οτήν ἀποτυχίσ
τῶν προαναφερθεισῶν ψυχολογικῶν τεχνικῶν», ἀλλά καί που οτήν
πραγματικότητα ό ’ίδιος ό ταιηλορισμός δέν ἀποτελεῖ τίποτα ἀλλο
παρά τήν «·κυνική συνείδηση τοι] ἀκριθῆ σκοποῦ τῆς μοντέρνας
ψυχολογίας καί τῶν τεχνικῶν της».

Τό ἀνθρωπιοτικό κάλυμμα ἐμφανίζεται τότε γι’ συτό που ἀληθινά ἀποτελεῖ, δηλαδή τήν προσπάθεια κάλυψης τῶν πραγματικῶν
σκοπῶν τῆς μοντέρνας ψυχολογίσς καί τῶν προθλημάτων που καλεῖται νά λύσει καί τά όποῖα ἀποτελοῦν προθλήματα άπόδοσης,
ἀποτελεσματικότητσς καί έκθασης. Ἠ πρώτη μορφή όρθολογικοποίησης τῆς έργαοίσς εἶναι άμεσα συνόεμένη μέ τό περιεχόμενο
τῆς συνήθειας, nou ἐμφανίζεται σάν τό κλειδί τῆς μοντέρνας ψυ-

χική κατάταξη τῶν «έυφυίῶν» και οχι γιά τήν ἀνσκάλυψη καί τήν..
έκτίμηοη τῶν προσωπικῶν συνηθειῶν μέ σκοπό τήν év'eappuv
τῶν ἀντίστοιχων τάσεων. ”Αλλ αυτό που παρατηρεῑται σ’ αὺτή τήν

κατάτσξη ἀντιοτοιχεῖ περισσότερο σέ μιά σκέψη οἰκονομικῆς καί
πολιτικῆς κατηγορίας καί α’ ’ένα οίινολο έπιστημονικῶν κριτηρίων
αὐστηρά καθορισμένων. “Ἐτσι λοιπόν ρ ψυχολόγος ea έκτιμήσει
τήν ευφυῖα τῶν ἀντικειμένων του οτή 6άση τοῦ δυναμισμοῡ που

δῶν. Σημεῑο ἀναχώρηοης γι’ ἀυτή τήν «έκπσίδευση» τοῦ έργαζό-

θά ἀποδείξουν οτήν έκτέλεση κάποιου ἰδιαίτερου καθήκοντος καί

μενου θεωρεῖται ἡ χρονομέτρηση. Συμφωνα μέ τόν Taylor 0i 6άσεις τῆς χρονομέτρησης καί τῆς έπακόλουθης «ἐκπαίδευσης» τοῦ
έργαζόμενου, μποροῦν νά ένσωματωθοῡν στά ἀκόλουθα προστάγματα;
Ο διαίρεση τῆς έργασίας σέ στοιχειώδεις χρόνους.
Ο έντόπιση “όλων τῶν ἀσκοπων κινήσεων καί ἀπόλυτος περιορισμός τους
Ο μελέτη τῆς ἀναλογίας που πρέπει νά προστεθεῖ στοάς
στοιχειώδεις χρόνους γιά τήν κάλυψη ἀναπόφευκτων καθυοτερησεων·
O καθορισμός τῆς ἀναλογίας πού συμφέρει νά προστεθεῑ
στίς άνάπαυλες καί μελέτη τῶν διαλειμμάτων που Ba πρέπει νά
έπιτρέπονται γιά τόν περιορισμό τῆς κούρασης·
O συνδεση τῶν συνδυασμῶν τῶν θασικῶν κινήσεων που εξελίσσοντσι οτή διάρκεια τῆς έργασίσς, καταγραφή τῶν χρόνων
αὑτοῦ τοῦ συνόλου καί κατάταξή τους

οτή θάση τῆς μεγαλύτερης ή μικρότερης εὐκολίας μέ τήν όποῑο
θά προσαρμοστοὺν σέ μιά νέα κατάσταοη· ’όλα αυτά “ἀμεσσ συνδεδεμένα μέ τήν “ικανότητά τους γιά ένσωματάτωση καί έπιτυχία στό

κοινωνικό σύνολο. Ἀκριθῶς σάν τό οἰκονομικό καί τό κοινωνικό νά
ἀποτελοῦν τά θσσικά σημεῖα ἀνσφοράς τῆς ψυχολογίσς.
Συμπερασμστικά, ή ’ίδια ἡ ἰδέα τῆς ἰερσρχικῆς κατάταξης περ·

νάει ἀναγκαστικά μέσα ἀπό τή χρήση τῶν «τέστ» ἰκανοτήτων,
μέσω τῶν ὁποίων oi «τεχνικοί» σκιτσάρουν τήν προσωπικότητσ

τῶν ἀντικειμένων. Τουλάχιοτον οτήν ἀρχή έπιδιώκεται ἡ ἀνακάλυψη τῶν κακῶν ἀντικειμένων, δηλ. συτῶν που δέν έμφανίζουν τίς
άπαρσίτητες ”ικανότητες γιά τήν πολιτικο-οικονομική προοαρμογή,

μέ σκοπό νά ξεχωριοτοὺν ἀπό τά καλά-ἀντικείμενα, τή στιγμή που
μιά μόλυνοη πάντα εἶναι δυνατή. Ποιά λοιπόν εἶναι τά ἀντικείμενα
τῶν ὁποίων 0i συνήθειες Kai ἡ προσαρμογή εμφανίζουν ἐλαττώματα; Μ’ ἀλλα λόγια ποιά εἶναι τά κακά ἀντικείμενα;

”Οπως ed περίμενε κανείς, 0i κοινωνικά καί οίκονομικά ἀπρο43

.

σάρμοστοι, δηλ. τά κακά ἀντικείμενα, τά ἀποτελοῦν oi ἀνεργοι. 'H

”Ετοι καθορισμένη ἡ ψυχο-κοινωνικο-οικονομική έκπαίδευση τῶν

ἰεραρχική κατάτσξη τῶν εύφυϊῶν θρίσκει λοιπόν διέξοδο, σέ
πρῶτο θαθμό, οτήν ἀνακάλυψη καί τήν ψυχολογική ἀνάλυση τῶν
ἀνέργων. «Κάθε φορά πού μελετᾶται ἡ δυνατότητα νά διδαχτεῖ
Eva καινούργιο ἐπάγγελμα 0’ ’ένσν ἀνεργο — ύποστηρίζει ὅ κοινωνιολόγος Billon — πρέπει νά τοῦ ύποθληθεῖ ή ἐξῆς ἐρώτησηῑ Γιατί

ἀτόμων ἀνοίγει ἀνσπόφευκτα τό δρόμο οτήν αῦθαίρετη γενικοποίηση τοῦ «συστήματος τῶν πρίμ». Αύτό όφείλεται οτήν ἀνάγκη
νά δοθεῖ μιά ἀνταμοιθή στό ἀντικείμενο ἐφ’ ὅσον ἀποφαοίοτηκε
νά τό ἀπομακρύνουν ἀπό τά ἐκδικητικά του δράματα καί νά τό
ὅδηγήσδυν στό σωστό δρόμο· ἀνταμείθετσι λοιπόν αυτός πού
ἐμσθε νά προσαρμόζεται οτήν κοινωνικο-οικονομική πραγματικό-

εἶσαι ἀνεργος; “Ασφαλῶς μπορεῖ νά δημιουργηθεῖ μία έλλειψη θέσεων ἐργασίας ὥστε oi αἰτήσεις νά μήν ἰκσνοποιοῦνται· ἀλλά οἰ

τητα, δηλ. ἐκεῖνος πού ’έμαθε νά ἐνσωματώνεται στό κοινωνικό

καλοί έργάτες εἶναι ἀκριθῶς ἐκεῖνοι πού διατηροῦν τή θέση τους
Λή οτήν έοχατη περίπτωση θρίσκουν μιά νέα.

σῶμα καταλήγοντας νά γίνει ένας καλός ύπάλληλος, ’ένας καλός
παραγωγός, ’ένσς καλός οἰκογενειάρχης καί, τέλος, ἐνας καλός
πολί ς.
“Αι-Ἰίὲρσίτητος πρακτικός συντελεοτής τῶν τεχνικῶν τῆς μοντέρνας ψυχολογίσς τό «σύστημα τῶν πρίμ», ἐπεμθαίνει ώς έξῆς; γιά
τό ἀτομο, σάν κριτήριο κοινωνικῆς έπιτυχίσς πού προσφέρεται
σάν ἐγγυητής τῆς πετυχημένης ἐξέλιξης τῆς ἐπιχείρησης· καί σάγ

·

'0 ἀνεργος λοιπόν εἶναι γενικά ό ἀνθρωπος πού λίγο ῆ πολύ “έχει
ἀποτίιχει στό ἐπάγγελμα του. Πρόκειται γιά ἀνθρώπους πού καμιά
δουλειά δέν τούς πάει, πού ἐχουν πάντα τήν έντύπωση ὅτι κάνουν

δουλειές ἐξαντλητικές, ὅτι 0i ἀνώτεροί τους δέν δείχνουν καμιά
κατανόηση καί, τέλος, ὅτι κανείς δέ εἶναι σέ θέση νά τούς θρεῑ μιά
δουλειά στά μέτρα τους».

«άγγελος τιμωρός» τῶν κοινωνικῶν συγκρούσεων τή στιγμη που

ὅλοι oi ἐργάτες ἀν οτρωθοῦν καί ἀφιερωθοῦν στή δουλειά δίνοντας δείγματα καλῆς θέλησης μποροῦν καί «πρέπει» νά θροῦν τό

Κυρίως ὅμως ό “άνεργος θεωρεῖται σάν Eva δυναμικό ύποκινητήριο πού ἀκόμη κι ὅταν Θά θρεῖ μιά δουλειά ed διαταράξει ἀνησυχητικά τήν ἀρμονία τῆς φάμπρικας καί τῆς καλῆς προσαρμογῆς
οτή φάμπρικα, αἰσθανόμενος μ’ αύτό τόν τρόπο θύμα μιάς εἰδικῆς
πολιτικο-οικονομικῆς καταστάσης.
Φαίνεται λοιπεπι ὅτι καθῆκον τῆς μοντέρνας ψυχολογίσς, σέ μιά
δεύτερη φάση, θά ἀποτελέσει τό κυνήγι ὅλων τῶν «ταραγμένων»

συμφέρο τους.

.

ματος τῶν πρίμ». Πρῶτο, μεταξύ τῶν ἀλλων, ἀνσπτύσσεταιιμιά
φοθερή ἐχθρότητσ μεταξύ τῶν ἐργαζομένων τῆς ’ίδισ’ς ἐπιχειρη-

οης, τῆς ’ίδιας ὑπηρεσίας, τοῦ “ίδιου ἐργαστηρίου, τή στιγμή που η
μέτρηση τῶν ἀτομικῶν ἀποδόσεων καί ή ἀπόνομη των πριμισκοπε ύουν οτή διαίρεση τῶν ύποψηφίων ἢ τῶν ἐργαζομένων στο ιδιο

δυναμικῶν.

Σύμφωνα μέ τό γάλλο μελετητή Οειττειτα, «ή πρώτη κίνηση (ἐνέρ-

μέρος καί οτήν ἀπομάκρυνοη τῶν χειρότερων παραγωγῶν.1

γεια τοῦ ἀνατρεπτικοῦ στοιχείου μέχρι τήν ἀπόλυσή του)
ἀποδει-

ἱ

.

Ἀπό δῶ ἀρχίζει η ύποταγή ὅλων σέ ρυθμούς δισθολικους ἀλλα

κνύει τήν ἐπιρροή ένός ἀπομονωμένου ἀτόμου πού ἐρχετσι
νά
σπάσει τή συλλογική όμόνοια τῆς έπιχείρησης. Κάθε ἀνώτερος
γνωρίζει ἀπό τήν πείρα πόοο συχνά τέτοια ἀτομα πετυχαίνουν
νά
δηλητηριάσουν τήν ἀτμόσφαιρα μιάς equipe. Oi τρόποι πού χρησι-

καί ή άπογοήτευση τῶν περισσότερων μπρός οτόν κινδυνο μἰας
πιθανῆς ἀνεργίας, μέ τό νά εἶναι δυνατόν γιά τούς ἰκρνους μονο
- ἠ τούς πιό ήλίθιους - νά δώσουν α’ ὅλη τή διάρκεια της εργασιας

τό μάξιμουμ τῆς άπόδοσης, Ποιός ἐργάτης στηιν αλυσιδσ παραγωγῆς δέν σίσθάνθηκε τῦψεις τοῦ ε’ίδους; «Ἠ αποδοση μου που μου
ζητάνε εἶναι μεγάλη; N' ἀφήσω τή δουλειά μο“υ;»’Ποιος καινουρ-

μοποιοῦνΙεῖναι σχεδόν πάντα oi ’ίδιοιῑ συγκεντρώνουν γύρω
τους

τούς δυσαρεστημένους, προθάλλουν δημαγωγικά θέματα καί
συνθήματα, ἐνεργοῦν ἐν όνόματι τῶν άπλοποιημένων
ἐπαγγελιῶν

γιος ἐργάτης οτήν άλυσίδα παραγωγῆς δέν αισθανθηκε αισθημια
κστωτερότητσς μπρός σ’ ἐκείνους μέ τήν ύψηλή ἀποδοση; Konra-

τους, οκορπίζουν ψεύτικες διαδόσεις, παραποιοῦν τά γεγονότα ῆ,
καλύτερα, τά ἀποσιωποῦν, κάνοντας ουγχρόνως έκκληση οτά·πιό

λος, ποιός δέν αἰσθάνθηκε τήν ἀλλοτρίωση ὅλων που γεννιιετσι
ἀναπόφευκτα ἀπό τή μονοτονία τῶν κινήσεων, τη μηχανοποιηση

χαμηλά “ένστικτα τοῦ ἀκροατηρίου, δηλ. στό μίσος, οτή
θεντέτα,

στή ζήλεια κλπ... (ή ἀπόφσοη δέν πρέπει νά μακρηγορήσει) στήν
περίπτωση πού ὅλη ή προσπάθεια πάει χσμένη, ε’ίτε ἀν πρόκειται
γιά Eva ἀδιόρθωτο ε’ίτε ’ἀν ό ἀνώτερος δέν κατέχει ἀπολύτως τή
δόοη κατανόησης καί πειθοῦς τίς άπαρσίτητες γιά τή διόρθωση
ἐνός ἀνθρώπου, μία ἀλλσγή θέσης ή ή ἀπόλυση εἰναι oi καλύτερες
λύσεις. Γιατί “άν γίνει ἀνεκτός ό ἐξεγερμένος, καταθάλλετσι τόσο
ο ἀνώτερος ὅσο καί 0i συνάδελφοι, ή ἀτμόσφαιρα δηλητηριάζέτσι
“

_

Κατά τ’ ἀλλα γνωρίζουμε τίς πρακτικές συνέπειες του «συστη-

τῶν ἀνθρώπινων σχέσεων, τήν κυριαρχία τῆς μηχανης πανω οτον

ave ωπο;
”Ορίτως φαίνεται, λοιπόν, τίποτα δέν λείπει ἀπό τή μοντέρνα ψυχολογία γιά νά ἀποτελέσει τό γνήσιο συνεχιστη του ταιηλορισμους
ἀπό τήν ἐπιλογή τῶν ἀντικειμένων μέχρι τό «συστημσιτων πριμ-»η
περνῶντας μέσα ἀπό τήν οργάνωση καί ἀνσδιοργσνωση της
προσωπικότητας τοῦ ἀτόμου, κατέχει ὅλα τά στοιχεια του προ-Ι
γράμματος. Θά φαινότσν λοιπόν ὅτι ἡ μοντέρνα, ψυχὶολογιια - και

καί ὸ ἀναφερόμενος δέν συμμορφώνεται. Ἠ ἀπόλυση, γιά
μερικές

περιπτώσεις, ἀποτελεῖ τό τελευταῑο καί μοναδικό ὅπλο γιά
νά

ὅχι ἀπαραίτητα ό ψυχολόγος - μόνο κατά μέρος εχει αποτυχειστη

ὸδῃγηθοῦν αὺτοῦ τοῦ εἴδους οἰ άνθρωποι σέ κάποιο
εἶδος λογι-

λειτουργία της. Τό γεγονός ὅτι “έχει ἀλλάξει τήν σρχικη τής «ουδετερότητα» μέ μιά δοσμένη ἰδεολογική τοποθέτηση Ιοτην-υπηρεσισ
τοῦ οἰκονομικοῦ καί κοινωνικοῦ παρά οτήν υπηρεσισ τουηστομρυ,
όδηγεῑ σέ μιά πιστοποίησή του. “Ασφαλῶς τώρα σποτελει εναν ερποντα κίνδυνο. ”Ομως γιά Eva μέλλον ὅχι μακρινο, αυτος ο κινδυνος θά μποροῦσε Ινά,συγκεκριμένοποιηθεῑΙ

κης».
Μ’ αῦτό τόν τρόπο περνάμε ἀθόρυθα ἀπό τήν ἀνσκάλυψη τοῦ
ἀνέργου οτήν ἀνακάλυψη τοῦ ύποκινητῆ καί ἡ μοντέρνα ψυχολογία μπορεῖ ἀπό τώρα νά τοποθετήσει ἐντελῶς ῆσυχη τίς γραμμές
μιάς ἐπανεκπαίδευοης - πάντα δυνατῆς ἐφ’ ὅσον δέν εἶναι πολύ
ἀργά- τῶν ἐκτροχιασμένων ἀντικειμένων. Βλέπουμε λοιπόν
ξεκά-

θαρα ὅτι αύτή ή ἐπανεκπαίδευση σκοπεύει οτήν ἀνσδιοργάνωση
τῆς προσωπικότητσς τοῦ ἀντικειμένου ἐν ὅψει τῆς συγχώνε
υσής

του στό κοινωνικό,σῶμα,πσρά σέ Eva πιθσνό έπαγγελματικό προσανατολισμό σέ συνάρτηση μέ τίς ίκανότητές του. Αύτή ή ἐπανεκπαίδευση πρέπει νά εἶναι σέ θσθμό νά προλάθει ῆ ν’ ἀποθάλει τόν
παράγοντα τῆς ἐπιθετικότητας ῆ τῆς ἐχθρότητας τῶν όποὶων
τό
άτομο εἶναι φορέας καί ἀποτελεῖ μιάᾼὲπειλή γιά τό διπλανό του.
Ἀφοῦ λοιπόν τό ἀτομο ἀπαλλαχτεῑ ἀπ’ ὅλο αῦτό τό ταραχοποιό
πλῆθος, «ed μπορέσει νά ξαναγίνει ἐκεῖνος ό καλός ἅνθρωπος, ό
καλός σύζυγος, '0 καλός μπαμπάς, ό καλός ύπάλληλος, ό καλός
πολίτης, ἐκεῖνος, τέλος, πού δέν θά ξεχάοει ποτέ ὅλα αὑτά».
Στό στάδιο τῆς παραπάνω ἐκπαίδευσης ea πρέπει νά διδσχτοῦν
τ’ ἀτομα νά ένσωματώνονται στό κοινωνικό σῶμα καί νά ἀποφεύγουν νά έρχονται σέ σύγκρουοη μέ τά ἀλλα άτομα. 'O πραγματικός
σκοπός τῆς ἐκπαίδευσης, ὅπως νοεῖται ἀπό τή μοντέρνα ψυχολο-

““

MHNIAIA ‘
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

γία, εἶναι ἡ συμφιλίωση τοῦ έκμετσλλευόμενου ἐπαγγελματικά

ἀτόμου μέ τήν κυρίαρχη τάξη, δηλ. ἡ συμφιλίωση τῶν κοινωνικῶν
τάξεων, ἤ, μέ μιά λέξη, ή έξσφάνιση τοῦ τοξικοῦ ἀγῶνα. Σ’ σύτή
τήν κατεύθυνση ἡ μοντέρνα ψυχολογία ἀποδεικνύει ὅτι ἀποτελεῖ
μιά «κοινωνικὴ ύγιεινή» τήν όποία χρειάζεται νά ἀπολαύσει τό

σύνολο τῶν κοινωνικῶν μονάδων· κυρίως ὅμως ἀποτελεῖ «μιά ἀτομική πνευματική ύγιεινή», δηλ. Eva ὅργανο κατάλληλο γιά τήν
προστασία τοῦ σημερινοῦ κοινωνικοῦ σώματος ἡ, καλύτερα, τῆς
καθεστηκυίας τάξης.
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Σοὸαρότατο γεγονός γιά τὴ Β. “Ελλάδα.μέ άμεση ἐπίδραση
τόσο στό ὅαλκανικό χῶρο ὅσο καί στόν ἑλληνικό. ἡ Διεθνὴς
”Εκθεση Θεσσαλονίκης, μετά ἀπό 42 χρόνια λειτουργίας χρειάζεται ἀλλαγὴ στόχων καί περιεχομένου περισσότερο ἀπό κάθε
άλλη φορά.
Ἡ φετινή της λειτουργία ἔδειξε ἀνάγλυφα τό ξεπέρασμα
ένός θεσμοῦ που ἀδυνατεῖ πιά νά ἐκπληρώσει καί τόν ἐ μπορικό
τουσκοπόκαίτόν ἐπιμορφωτικ ό.
Πραγματικά, ἡ παράθεση έκθετῶν καί περιπτέρων κατά χῶρες - μέ πλαστικά σκευὴ δίπλα σέ γραφομηχανές καί τρόφιμαδίχως κανένα θεματικό διαχωρισμό, μόνο μιά χωρίς ἀπαιτήσεις
ἐπιφανειακὴ περιέργεια θά μποροῦσε νά ἱκανοποιήσει. Οἱ έμποροι έτσι μεταὸάλλονταν σέ ἐξερευνητές στά άδυτα τῶν περιπτέρων καί ἡ ἐνημέρωση τῶν ἐπισκεπτῶν χανόταν μέσα οτή
διάχυση τῶν πιό διαφορετικῶν ἀντικειμένων.
Τὴν ἴδια στιγμὴ. ὁλόκληρη ἡ πόλη τῆς Θεσσαλονίκης στέναζε
κάτω ἀπό τήν κυκλοφοριακὴ συμφόρηση, μέ οὐρές αὐτοκινήτων ἀρκετῶν χιλιομέτρων, καί εἶχε στὴν κυριολεξία κοπέῖ στά
δυο, μιάς καί ἡ τοποθεσία τῆς Δ.Ε.Θ. δρίσκεται στό πιό κεντρικό σημεῖο τῆς πόλης, καταλαμὸάνοντας 180 ὁλόκληρα
στρέμματα.
Oi παραπάνω παρατηρὴσέις, που δείχνουν μιά κατάσταση
που συνεχῶς έπιδεινώνεται, ἰδίως τά τελευταῖα χρόνια, ὑποδηλώνουν καί τά κεντρικά προὸλὴματα ἐνός θεσμοῦ που ἐνῶ σέ
γενικές γραμμές εἶναι σίγουρα πετυχημένος, έν τούτοις κινδυνεύει νά ἀποτελματωθεί άν δέν ἀνανεωθεῐ ριζικά.

2) Ὁ χ ῶ ρ ο ς τ η ς. Τελείως
ἀνεπαρκής. ἀδυνατεῖ νά ἀνταποκριθεῐ στίς ἀνάγκες μιᾶς συγχρονης έκθεσης καί κρατάει τό πιό
ζωντανό κομμάτι τῆς πόλης σέ
ἀδράνεια ὅλη τή χρονιά, ἐνῶ οτή
διάρκειά της προκαλεῐ ἀσφυξία
σέ ὅλη τή ζωή τῆς πόλης. Εἶναι
κάτι παραπάνω ἀπό ἀναγκαία ἡ
μεταφορά της σε’- τοποθεσία ἔξω
ἀπό τή Θεσσαλονίκη.
3) Ἠ συνδεσὴ της μέ τίς
γένικότερες ἀναπτυξιακές προοπτικές τῆς B. Ἑλλάδας.
Δυστυχῶς τίποτα ἀπό ὅλα
αὐτά δέν προὸληματίζει τους
υπευθυνους τῆς ΔΕΘ. Συνεχίζουν νά προὸἀλλουν τό γενικό
χαρακτῆρα τῆς ΔΕΘ, ἐνῶ μερικές
προσπάθειες γιά εἰδικές ἐκθέσεις
ὃρίσκονται ἀκόμα στό στάδιο
τῶν πειραματισμῶν. “Ὀσο γιά τήν

Ἠ ἀντιστασιακὴ λογοτεχνία
άνθισε κυριολεκτικά τή δεκαετία
1945—1955. Σέ ὅλες τίς χῶρες καί

στήν Ἑλλάδα - έκδόθηκαν μυθιστορήματα καί διηγήματα που εἶχαν θέμα τήν Ἐθνικὴ Ἀντίστα011. '091011éva ἀπό αὐτά ἀποτέλεσαν ἐπιτυχίες καί σέ ἀλλες
γλῶοσες. “Ὀμως, τώρα έχουμε μιά
πλήρη σχετικά ὅιὸλιοθὴκη μέ
θέμα τήν «Παγκόσμια Λογοτεχνία Ἀντίστασης».
Τήν έκδοση προλογίζει ὁ ἀξέχαστος Βασίλης Ρώτας. Ἔτσι, στό
πρῶτο 6ιόλίο τῆς πρώτης σειρᾶς
(ἀπό 6 ἀντιστασιακά 6ι6λία) που
κυκλοφόρησε μέσα στό καλοκαίρι
δημοσιεύονται τά τελευταῖα χειρόγραφα τοῦ Ρώτα. ὅπου ἀσχολεῖται κυρίως μέ τή δικὴ μας
’Ἀντίσταση. Τήν έκδοση προλογίζουν ἐπίσης ὁ Σπυρος Πλασκο6ίτης καί ὁ Μάριος Πλωρίτης.
Στή συλλογὴ αὐτή περιλαμὸάνονται

ΤΟ «ΣΗΜΑ»

Κυκλοφόρησε μέ 100 σελίδες
τό

ἰδέα τῆς μεταφορᾶς σέ ἄλλο χῶρο. - ἤδη έχει ἐπιλῆεῐ ἡ τοποθεσία, τό Καλοχώρι, 15 χιλιόμετρα
ἔξω ἀπό τή Θεσσαλονίκη - οἰ
ὑπεύθυνοι τῆς ”Εκθεσης τό ἀποκλείουν, ἐπειδὴ προτιμᾶνε νά ἐκμεταλλευονται τά ἀπαλλοτριωμένα χωράφια τοῦ Καλοχωρίου
παρά νά μεταφέρουν ἐκεῖ τίς ἐγκαταστάσεις τους. Γιά τό θέμα
αὐτό έχουν έλθει σέ ρήξη μέ τὴν
τοπικὴ αὐτοδιοίκηση καθώς καί
μέ πολλοὺς τοπικους φορεῖς,
ἀλλά συνεχίζουν νά ἀγνοοῦν τίς
ἀντιδράσεις τους, μιάς καί ἀντλοῦν ἀπό ἀλλοῦ τή δυναμή τους.
Ἀντί λοιπόν νά 6ρίσκονται σέ
στενὴ συνεργασία μέ τους τοπικους παράγοντες, προκρίνουν, μέ
τήν πλήρη συμπαράσταση τῆς
κυόέρνησης. τόν ἀποκλεισμό τῆς
τοπικῆς αὐτοδιοίκησης ἀπό κάθε
συμμετοχὴ της στὴ ΔΕΘ. Ὁ ἀποκλεισμός αὐτός γίνεται μέ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ΔΕΘ ἀπό ΝΠΔΔ σέ
Ἀνώνυμη Ἑταιρία (σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε οτή Βουλή,
που κατοχυρώνει τό ἀνεξέλεγκτο
τῶν παραγόντων τῆς ’ΔΕΘ. που
διορίζονται κατ’ ευθέίαν ἀπό τήν
κυὸέρνηση. Καί νά σκεφτεῖ κανείς ὅτι ὁ χῶρος τῆς ΔΕΘ παραχωρήθηκε δωρεάν ἀπό τό Δῆμο
Θεσσαλονίκης, που τώρα τοῦ
στερεῖται τό δικαίωμα ἀκόμα καί
μιᾶς ψήφου.

μιάν ἀξιέπαινη πρωτοὸουλία.

ςιιιψιιι

Ὁ θεσμός καί τά προὸλὴματα
Ὁ θεσμός τῆς Διεθνοῦς ”Εκθεσης Θεσσαλονίκης ἀρχίζέι πιά νά
ξεπερνιέται γιατί τό πλέγμα συμφερόντων καί ἀρμοδίων ἐπιμένει
σέ μιά στείρα πολιτική που δέν
ἀντιμετωπίζει τά προὸλήματά
της. Ποιά ὅμως εἶναι αὐτά τά κυρια —- προὸλὴματα τῆς ΔΕΘ·,
1) Ὀ χαρακτῆρας της.
eH συνέχιση τῆς γενικῆς μορφῆς
που έχει σήμερα ἡ ἐκθεση δέν 60ηθάει σέ τίποτα οὔτε τους ἐπισκέπτες. οὔτε τους έμπορους.

Ἡ ἐκδοση μιάς σειρᾶς ὅιὸλίων
ἀπό τήν Ἀντίσταση - που πρόσφατα παρουσίασαν οἱ ἐκδόσεις
«K. Καπόπουλος» ’“ί- ἀποτελεῖ

,ιιι-,Α-ἣχ

Ἡ Διεθνὴς ”Εκθεση

«Σῆμα»-

τελευταῑο

τῆς

B}

περιόδου - μέ θέματα προὸληματισμου της τέχνης κι ('11/0111.111 στ“
άλλα ἕνα ἀφιέρωμα 24 σελίδων
οτόν Μίνω Ἀργυράκη, ρεπορτάζ
γιά τό ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, παρουσίαση τοῦ ζωγράφου STEVEN ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ. σχόλια γιά
τήν ταινία «διαδικασία» τοῦ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΥ, γιά τόν ΔΟ-’
ΜΙΣΜΟ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ τῆς φοιτητικῆς ὁμάδας πανεπιστημίου,
τά προὸλὴματα τῆς συγχρονης
’

μουσικῆς
Στό

καινουργιο

τεῦχος

τοῦ

περιοδικοῦ «ΣΗΜΑ» συνεργάζονται μέ κείμενα κ.λπ. οἱ Γιῶργος Βέλτσος. Μαρία Κοτζαμάνη.
Σοφία Μαρτίνου, MIT. TAKIS.
Τσόκλης, Χρῐστος Καρᾱς. Βαγγέλης Δημητρέας, Νίκη Καναγκίνη.
Νίκος Ε. Παπαδάκις, S. “Αντωνάκος, Γ. Σολδάτος, Δήμητρα
Χριστοδουλου, Κ. Σφέτσας, Νίκος Παπουτσόπουλος, Κώστας
Μαυρουδῆς, Μ. Μήτρας, T. Σινόπουλος. Ν. Φωκάς, Χ. Λιονάκης. Σ. Λίκος. I. Ζέρὸοῦ. 11. K0—
πώνης, Χ. Μεγαλυνός, B. Βατι-

έργα

λογοτεχνῶν

τῆς

“Ἀντίστασης ἀπό πολλές χῶρες
του κόσμου.
Οἱ έξι πρῶτοι τόμοι τῆς σειρᾶς
ειναι;
Ἡ συλλογὴ διηγημάτων τοῦ
Βερκόρ «Σιωπή τῆς 600100009»,ἀπό τή γαλλικὴ Ἀντίσταση.
Τό συγκλονιστικό «Ἡμερολόγιο τῆς ”Αννας Φράνκ», προλογισμένο ἀπ· τόν Ἠλία ”Ερεμπουργκ.
Oi «"01111901» τοῦ γερμανοῦ
συγγραφέα Στέφαν Χέιμ, που
ἀναφέρεται οτήν Ἀντίσταση τοῦ
τσέχοσλοὸάκικου λαοῦ.
Τό τρίτομο έργο τοῦ ’”Ηρωα τῆς
ΕΣΣΔ Πιότρ Βερσιγκόρα·«Ἂνθρωποι μέ καθαρὴ συνείδηση»,
που εἶναι μιά συναρπαστικὴ
ἀφὴγηση γιά τή δράση τῶν παρτιζάνων στά μετόπισθεν.

Στή δευτέρη ἑξάδα τῆς σειρᾶς
«Παγκόσμια Λογοτέχνία Ἀντίστασης» ἀναγγέλλονται ἔργα τῆς
ἀντιστασιακῆς λογοτεχνίας ἀπό
τίς ὅαλκανικές χῶρες; Γιουγκοσλαὸία, Ἀλὸανία. Ρουμανία καί
δυό τόμοι μέ διηγήματα γιά τὴν
ἑλληνική Ἀντίσταση. Ἠ σειρά
ὁλοκληρώνεται μέ ἕνα διαλεχτό
έργοΙ τῆς πολωνικῆς ἀντιστασιακῆς λογοτεχνίας,

Βασιλειάδης, Θ. Ρεντζῆς. Μίνως

Στήν τρίτη όμάδα τῶν τόμων
Θά περιληφθοῦν, μαζί μέ τά ἔργα
Ἰταλῶν. Γάλλων καί ἄλλων Ευρωπαίων συγγραφέων, πεζογραφήματα έμπνέυσμένα ἀπό τήν
ἀντίσταση τῶν Κινέζων καί Βιετναμέζων πατριωτών κατά τοῦ

Ἀργυράκης, Μ. Τσακίρης.

γιαπωνέζικου μιλιταρισμοῡ.

νέλ, Γ. Κακουλίδης, T. Φαληρέας.

Κ. Θεοφιλόπουλος. Σ. Μεῖμάρης.
T. Δενέγρης, Μ. Μήτσορα. Π.
Μοροζίνης, Π. Κουτρουμπουσης,
Ν. Χατζιδάκι. Θ. Γκόρπας, Σ.
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Αρχαιολόγος

καί ὴ κοινωνικὴ ,του ευθυνη
ΣΤΗΝ ἔρευνα γιά τό ἐπάγγελμα τοῦ ἀρχαιολόγου καί τήν κοινωνική εὐθύνη άπαντᾱ σήμερα - πάνω σε’ συγκεκριμένα ἐρωτήματα ὁ Δ. ΠΑΛΛΑΣ. καθηγητής τῆς “Αρχαιολσγίας.

ἐχουν καταργηθεῖ- πρόκειται γιά
κοινά ἀγαθά ὅλων. Ἡ οἰκείωση
αὐτή δέν προϋποθέτει μόνο ἠθική
ἐπιταγή ἀπό μέρος τοῦ ἀρχαιολόγου. ἀλλά καί γνώση, πνευματικὴ
συγκρότηση.
ὡς
ἐπιστήμοναἐρευνητῆ. μιάν άς τήν εἰποῦμε
ἐπαγγελματική ίκανότητα, που
ὅμως δέν ἐξαρτάται μόνο ἀπό τὴνκαλή του προαίρεση.

γιά μιά κατηγορία ἀρχαιολογικῶν ὑπαλλήλων, που οἱ προϋποθέσεις ἐργασίας νεκρώνουν κάθε
δημιουργική ἰκμάδα, έτσι που ἡ
ἐργασία των νά καταντά ουσιαστικά ἀντιπαραγωγικὴ (δουλικὴ). Θυματα τοῦ σημερινοῦ μας
«στάτους κὸό» θά μποροῦσαν νά
ἐξελιχθοῦν, τουλάχιστον E70 μέρος των, σέ δραστήρια στελέχη
τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας.
Οἱ ἐξω ἀπό τήν Ἀρχαιολογικὴ
Ὑπηρεσία ἀρχαιολόγοι ὑποδιαιροῦνται ἐπίσης σέ δυο κατηγορί5;: τους ἐρευνητές που δέν πιέζονται ἀπό τὴν ἀνάγκη ν’ ἀσκήσουν τὴν ἀρχαιολογία γιά 610110ρισμό, π.χ. οἱ «ἀπόμαχοι» ἀρχαιολόγοι που ἐπιδίδονται μόνο
στὴν ἐπιοτημονικὴ έρευνα καί,
λίγο ὥς πολύ φτασμένοι στό ὅριο
τῆς ἐπιστημονικης των 11191110111τας, θέλουν 7 ἀποδώσουν οτόν
ἐπιστημονικό τομέα ὅτι δέν μπόρεσαν ν’ ἀποδώσουν κάτω ἀπό τό
6090; τῶν ὑπαλληλικῶν των καθηκόντων· καί ἐκείνους που,
ἔχον-τας ἀποκτὴσει εἰδικό πτυχίο.
πέριμένουν μιάν ἐπαγγελματική
ἀποκατάσταση. τέτοια που νά
τους ἐπιτρέπει νά πλησιάσουν ὡς
ἐρευνητές τό ἀντικείμενο τῶν
σπουδῶν των. νά ἱκανοποιὴσουν
τό ἐπιστημονικό των ίδανικό. Γιά
ὅλες αυτές τίς κατηγορίες ἀρχαιολόγων ἡ προτεραιότητα ἀναγκῶν έγκειται οτήν ἐκπλήρωση
τῶν ὅασικῶν ὑλικῶν ἀπαιτήσεων
εἴτε γιά ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάσταση εἴτε γιά καθαρὴ ἐπιστημονικὴ έρευνα.

4) Πρέπει νά ξεχωρίσουμε
προὸλήματα που ἀντιμετωπίζουν
οἱ «στρατευόμενοι» ἀρχαιολόγοι
(τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρέσίας)
1.. Πῶς πρέπει, κατά 117 γνώμη 00;, ν’ ἀσκεῖ τό ἐπάγγελμά του ὁ
καί προὸλήματα που ἀντιμετωπίἀρχαιολόγος,·
ζουν οῖ ἐξω ἀπό τὴν Ἀρχαιολο2. Πῶς πρέπει, κατά 117 γνώμη σας, ν’ ἀσκεῖ τό ἐπάγγελμά τοι) ὁ
γικὴ Ὑπηρεσία. Ὗπάρχουν 65'ἀρχαιολόγος ὑπάλληλος τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας,·
6010 καί προὸλήματα κοινά. Οἱ
3. Πῶς ἀντιλαμόάνεσθε τήν κοινωνική σας εὐθύνη,’
«στρατευόμενοι»
ἀρχαιολόγοι
4. Τι’ προτεραιότητα ὁίνετε στά προὸλήματα πού παρουσιάζει τό
διαιροῦνται σέ δυο κατηγορίεςῑ
ἐπάγγελμα κι ἡ ἐξάσκησή του,·
Στους μόνιμους καί στους ἐκτα” 5. Πῶς, κατά τή γνώμη σας, θά μποροῦσε ν’ ἀλλάξει ἡ κατάστακτους. Oi πρῶτοι ἀντιμετιι)πίζουν
,σ-η,· Ποῦ ὀφείλεται τό χάσμα άνάμεσα 0’ αὐτό πού εἶναι, σήμερα,
κάποτε ἕνα παραγοντισμό που
ἐφικτό καί α’ αὐτό πού θά ’πρεπε νά γίνει.
ἐπενεργεῖ ἀρνητικά στό E970 των,
6. Πῶς ἀντιλαμὸάνεσθε τήν «παιὸεία» τοῦ ἀρχαιολόγου,· Σᾶς
“ μέ παρεμὸολὴ δυσχερειῶν καί μέ
1’]-1070110151 ἡ σημερινή κατάσταση,· a'AV ὅχι, προσὸιορίστε τό γιατί
ἀντικειμένικό σκοπό τήν παρεμκαί προτείνετε τρόπους γιά ν’ ἀλλάξει.
πόδιση οτήν προσπάθέιά των νά
7. Πῶς ἀντιλαμὸάνεσθε τή μεθόὸευση τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευφτιάξουν ’έργο ἤ καί τήν ὑφαρνας,
παγή του· μέ ἀποτέλεσμα δέ τή
8. Κατά 117 γνώμη σας,οι ὑπάρχοντες σήμερα φορεῖς τῆς ἀρχαιδημιουργία ἐσωτερικῶν ἀντιθέολογικῆςερευνας καί τῆς ἀρχαιολ ογικῆς ἐργασίας,νενικότερα εἰναι
σεων που ἐμποδίζουν τίς κάθε
ἐπαρκεῖς σε ἀριθμό και σέ ἀπόὸοση - καθώς ἡ μεταξύ τους συνερφορά σωστές ἐπιλογές. Οἱ ἐκταγασία,·
κτοι ἀρχαιολόγοι, σχεδόν διπλά9. Πσιά ἡ γνώμη σας γιά 117 συμμετοχή ξένων ἱδρυμάτων ἤ ἑπισιοι ἀπό τους μόνιμους, συνστημόνων οτήν ἀρχαιολογική ἔρευνα στήν Ἐλλάδα,ιστοῡν μιά κατηγορία ὑπαλλήλων
θλιὸερή. Εἶναι οἱ «εἵλωτες» τοῦ
I) Θά ἐλεγα, ὅτι 0 ἀρχαιολόγος
τή φροντίδα γιά τὴ διάσωση καί
κλάδου σέ ἀντίθεση πρός τους
δέν ἀσκεῖ ἐπάγγελμα, ἀλλά λεισυντήρηση τῶν μνημείων τῆς χώ«ἐλευθερους πολίτες». Βαρυνοντούργημα, ἡ άσκηση δ” ἐνός λειρας. Ἡ ἐφαρμογή τοῦ Ἀρχαιται με’ τό ἁμάρτημα, ὅτι μέρος
τουργήματος δέν καθορίζέται
ολογικοῦ Νόμου πρέπει νά γίνετων E751 προσληφθεῖ ὕστερα ἀπό
ἀπό E70 «πρέπει», που μπορεῖ νά
ται μέ αῦστηρότητα όέὸαια καί
- διυλίζουμε τόν κώνωπα - σηἐπιὸάλλεται καί ἀπό τά ἔξω.
μέ ἀκρίόεια. ἀλλά καί μέ ἀγάπη
μειώματα εἴτε ἀξιωματικῶν (τῆς
ἀλλά κατευθυνεται ἀπό μιάν
πρός τόν πολίτη (τό ἠθικό καί
5) ”Οσον ἀφορά στήν ἈρχαιΧουντας) εἴτε δουλευτῶν (ἀργόἐσωτερική ἐπιταγή. Ὁ νέος
ὑλικό συμφέρον του). Ἡ δευτερή
ολογικὴ Ὺπηρεσία, μέ τὴν ἀνατερα). Σάν νά δημιουργησαν αυπροσέρχεται οτή σπουδή τῆς ἀρτου ἰδιότητα τόν ἐντάσσει στό γεδιοργάνωσή της καί τήν αὕξηση
τοί, ἐπίτηδες, τίς ἀνάγκες των γιά
χαιολογίας ὑποκινημένος ἀπό
νικό πλαίσιο μαζί μέ τους ἀλλους
τῶν
ὀργανικῶν θέσεων τῶν μονίἐργασία
1’1
νά
ἐμπόδισαν
αὐτοί
E707 ἰδανισμό. Βαθμιαῖα, με’ τόν
ἀρχαιολόγους.
μων ἀρχαιολόγων σέ ἀριθμό
τὴν Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία
ἐρχομό τῆς γνώσης. ἀναπτύσσεἐπαρκῆ. Τοῦτο πρέπει νά γίνει
3) Συναίσθηση ευθυνης σημαίστό νά μήν E751 ἀποκτήσει ἐπαρται ἡ συναίσθηοη τοῦ χρέους.
ἀφ’ ἑνός μέ πλήρη ἐξασφάλιση
νει ἠθική στάση ἀπέναντι σέ κάτι
κές μόνιμο προσωπικό ῆκαί σάν
Χρέους πρός τά μνημεῖα τῆς χώτοῦ ρυθμοῦ καλῆς διεξαγωγῆς
που προϋποτίθεται ὡς κανόνας
νά ἐπέλεξαν οἱ ἴδιοι, ὡς πιό εῦρας, μὡς φορέων πολιτισμικῶν
τῆς ὑπηρεσίας καί ἀφ’ ἐτέρου με’
(μέτρο. νόμος). "A7. στήν περίκολη. τήν ἰδιότητά των τοῦ ἐκτάἀξιῶν, συνεπῶς ῶς παιδευτικῶν
τὴν
αὐστηρὴ ἀλλά καί δίκαιη
πτωσὴ
μας,
θεωρήσουμε
ὡς
ἠθική
κτου.
Μπορεῑ
ὥς
0'
Eva
σημεῖο
νά
ἀγαθῶν. Γιά νά συνεννοηθοῦμε
ἐπιλογή κατά τή διαδικασία δηἀπαίτηση τή διάσωση. συντὴρηση
ίσχυει καί τοῦτο. Ἀλλά δέν εἶναι
προσθέτω ὅτι τήν ”εννοια τοῦ ἀρκαί μελέτη τῆς πολιτισμικῆς κλησωστό ν’ ἀπαιτοῦμε μόνο ἀπό 1110139710; στελεχῶν- καί μέ μία
χαιολόγου δέν θά τὴν ἐννοὴσουμε
προοπτική (ἰπορρόφησης ἀπό τήν
ρονομιάς
τῆς
χώρας,
συνάγεται
αὐτους
τὴν ἠθικὴ εὐαισθησία τοῦ
στενά, ὡς εἰδικοῦ στίς ἀνασκαφές
Ὑπηρεσία νέων μέ καλές σπουὡς κοινωνικὴ μου εὐθυνη ἡ συμνά μὴ έχουν χρησιμοποιήσει τὴ
κλπ. γιά τὴν ἀνακάλυψη μνημείδές στό ἐξωτερικό. Καί ὑπάρχουν
6ολή μου οτήν ἐπίτευξη αὐτῆς τῆς
μέθοδο τοῦ «μέσου». Ὠστόσο δέν
ων, ἀλλά καί ὡς ἱστορικοῦ τῆς
ἀρκετοί
τέτοιοι. Κατά τᾶλλα ὴ
ἀπαίτησης
μέσα
στίς
δυνατότητες
μπορεῖ
νά
παραγνωρίσουμε
ὅτι
τέχνης. Γιά λόγους μεθοδολογικατάσταση θά μποροῦσε ν’ ἀλλάπου μοῦ προσφέρονται. Ὑποκειτουλάχιστον ένα μέρος ἀπό τους
κους καί μόνο ξεχωρίζουμέ τίς
ξει μέ τόν προγραμματισμό, τὴ
μενικά συνίσταται 1'1 εὐθυνη ”- σέ
έκτακτους ἀρχαιολόγους ,προσδυο αυτές ῑδιαίτερες ἐπιστημονισυλλογική κατανομή τῆς ἐργατελευταία
ἀνάλυση
στὴν
προσῆλθε
οτήν
ὑπηρεσία
ἐφοδιασμένο
κές ἀπασχολήσεις. Θά ξεχωρίσίας καί μέ τήν καλλιέργεια τοῦ
πάθεια νά ὃελτιωθοῦν οί δυνατόμέ εἰδική μόρφωση καί μέ ἰδανισουμε ἐπίσης άρχαιολόγους τῆς
πνευματος τῆς συναδέλφικότητη τες γιά τὴν ἐπίτευξη τοῦ ’τελικά- μέ πρόθεση νά 0100100901111Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας καί
τας.
Νά δημιουργηθεῖ κλίμα μή
κοῦ
σκοποῦ
τῆς
“Αρχαιολογίας,
aovv
μέσα
στήν
Ἀρχαιολογικὴ
άρχαιολόγους ἐξω ἀπό τὴν Ὑπηἀνοχῆς μιᾶς διαταραχῆς μέσα
που. κατά τὴ γνώμη μου, δέν
Ὑπηρεσία. Οἱ έκτακτοι ἐκτέλοῦν
ρεσία. Οἱ τελευταῖοι, ἐλεύθεροι
οτόν κλάδο, ώς πρός τήν ἠθική
μπορεῖ νά εἰναι ἀλλος ἀπό τήν
ῶς ὑπηρεσία των συνήθως ὅ,τι
ἀς εἰποῦμε ἐρευνητές, δέν ’έχουν
τάξη. Τό χάσμα ὀφείλεται στὴν
κριτική ἀνάδειξη τῆς πολιτισμικαί οἱ μόνιμοι· ἀλλ’ αῦτοί ἐδῶ
οτή διάθεσή των ἀλλο ἀπό τό
ὀργανωτική ὑπανάπτυξη τόσο
κῆς παράδοσης τοῦ τόπου, γιά
δίχως ὑπηρεσιακὴ προσωπικόἐπιστημονικό των ἦθος.
τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας
τήν ἀνάπτυξη τῆς παιδείας του,
τητα καί που ἡ ἐπιστημονική των
ὅσο καί τῆς ἐξω ἀπό τήν Ὑπηρέ2) Ὀ ἀρχαιολόγος ὑπάλληλος
τήν οἰκείωοη ἀπό τό λαό τῶν ποπροσωπικότητσ σιγά σιγά ξεφτίτῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας
σία ἀρχαιολογικῆς ἐρευνας.
λιτισμικῶν ἀξιῶν που ἐνέχουν τά
ζει. σὸήνει μέσα στό τέλμα τῆς
E751 διπλὴν ἰδιότητας Τοῦ κρατιμνημεῖα καί γενικά τά ἔργα τέἀὸεὸαιότητας, τοῦ μάταιου τῆς
κοῦ ὑπαλλήλου μέ E970 του τὴν
χνης, που ὅγῆκαν ἀπό τὴν καλλιπροσπάθειας, ἀκόμη δέ καί τῆς
6) Νά διακρίνουμε «παιδεία»
ἐφαρμογὴ τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ
τεχνικὴ παράδοση τοῦ τόπου.
ίδιοποίηοης τῆς καθαρά ἐπιστητοῦ ἀρχαιολόγου τυπική, που ν’
Νόμου καί τοῦ ἐρευνητῆ ἐπιστή“Αλλά καί ἀπό τήν καλλιτεχνική
μονικῆς των ἐργασίας ἀπό τους
ανταποκρινεται
στά
τυπικά
μονα. “Η πρώτη του ἰδιότητα 107
παράδοση (’ἰλλιι)ν λαῶν. ἐπειδὴ
μόνιμους. Βέὸαια ὑπάρχουν και
προσόντα. ὅσα ἀπαιτεῖ ὁ νόμος
ἐπιφορτίζει κατά κυρισ λόγο μέ
στό πολιτισμικό πεδίο τά ὅρια
01 ἐξαιρέσεις. Πρόκειται πάντως
γιά τήν εἴσοδο στήν ἈρχαιολοΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
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γική Ὑπηρεσία, ἀπό τήν παιδεία
τὴν. οὐσιαστικὴ. Γενικά ὅμως,
ἀκόμη καί γιά τὴν ἀπόκτηση τῶν
τυπικῶν προσόντων εἰσαγωγῆς
στῆν Ὑπηρεσία, ἀπαιτεῖται ἐξειδικευμένη ἐπιμόρφωση μέ τὴν
ἵδρυση
ἰδιαίτερου
κρατικοῦ
ἱδρύματος, ἐνός Ἱδρυματος Ἀρχαιολογίας καί Ἱστορίας τῆς Τέχνης (μεταπτυχιακῶν σπουδῶν).
Πέρα ἀπό τῆ συστηματικὴ, τὴ
θεωρητική,
ἐπιμόρφωση
τό
ἵδρυμα τοῦτο θά πρέπει νά
προσφέρει καί μιά πρακτική ἐξάσκηση, τέτοια που, νά ἐγγυᾶται
τή δημιουργία ἐπιστημονικῆς
παράδοσης, μέσα ἀπό τήν ὁποία
νά διαμορφώνονται τόσο τά στελέχη τῆς Ὑπηρεσίας ὅσο καί τυχόν ἐλεύθεροι ἐρευνητές.
7) Πρέπει νά δημιουργηθεῖ
’ένας κεντρικός φορέας τῆς ἐπιστημονικῆς ἀρχαιολογικῆς ἐρευνας ἀνεξάρτητος ἀπό τήν Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία, ἀπαραίτητα ὅμως μὴ ἀντίπαλός της, οὔτε
ἀνταγωνιστής της. Θά μποροῦσε
ὁ φορέας αὑτός 7‘ ἀποτελεῖ τό
ἀλλο σκέλος τοῦ “Ιδρύματος, γιά
τό ὁποῖο ἐγινε λόγος στῆν ἀπάν-

τηση τῆς προηνούμενης ἐρώτησης
(6) καί νά έχει καί παραρτήματα
σέ ὁρισμένα ἀρχαιολογικά κέντρα τῆς χώρας. Ὁ φορέας αὐτός
δέν μπορεῖ νά εἶναι ἡ Ἀρχαιολογικῆ Ἐταιρία (όργανισμός ἰδιωτικοῦ δικαίου), ὅπως ἡ Ἀρχαιολογικὴ Ἐταιρία ἐχει σήμερα, μέ
παλαιωμένο κανονισμό, που δέν
ἀνταποκρίνεται στίς συγχρονες
ἐπιστημονικές ἀπαιτήσεις. Τοῦτο
δέν σημαίνει ὅτι ἡ Ἀρχαιολογικὴ
“Εταιρία πρέπει ἐξάπαντος νά
πάψει νά ὑπάρχει. Τό νέο ἰ’δρυμα, γιά τό όποῑο μιλῶ, πρέπει νά
διοικεῖται ἀπό συμὸουλιο ἐκλεγόμενο ἀποκλειστικά ἀπό ἀρχαιολόγους καί πού-νά λογοδοτεῖ σέ
συνέλευση

τῶν

ἀρχαιολόγων·

έτσι πού νά μπορεῖ νά καταστρώνει ὁρθολογιστικά, νά συζητέῖ
καί νά πραγματώνει μακροχρόνια
προγράμματα
ἐπιστημονικῆς
ἐρευνας καί νά ὀργανώνει δυναμικά τίς ἐπιστημονικές μας δυνάμεις. Νά ξεφυγουμε ἀπό “ένα καθεστώς μισοφεουδαρχίας.
8) Ἀνεπαρκεῐς καί σέ ἀριθμό
καί ἰδίως σέ ἀπόδοση. Ἡ συνεργασία μικρή καί κυρίως ἀμέθοδη.
9) Πολύτιμη, γιατί συντελεῖ στό
πνευματικό άνοιγμα τῶν ἀρχαιολόγων, στῆν εὐρυτέρη καλλιέργεια τῆς ἀνθρωπιστικῆς παιδείας
καί οτήν ἀνάπτυξη τῆς διεθνοῦς
ἐπιστημονικῆς συνεργασίας. Φυσικά ὑπό δρισμένους ὅρους, που
τούς ὑπαγορεύει ῆ κρατικὴ πσλιτικῆ ὅσον ἀφορᾶ στῆν προστασία
τῆς πολιτισμικῆς κληρονομιάς
μας κάί οτήν ἀνάπτυξη τῆς γενικότερα ἐθνικῆς 00; παιδείας.

,ῥᾴω-Ε.
Ὀ Κώστας.Γ-. Παπαγεῶργίου
παρουσιάζει τό 6ι6λίο
τοῦ ΤΟΛΗ ΚΑΖΑΝΤΖΗ

Ἡ παρέλαση

(διηγήματα)
Ἑρμῆς ’67
Ὁ χῶρος καί ὁ χρόνος καθώς
καί ἡ ἰδιάζουσα ἀτμόσφαιρα πού
περικλείνουν καί στῆν ὁποία μᾶς
μπάζέι μέ τά διηγήματά του τῆς
Παρέλασης ὁ Τόλης Καζαντζῆς,
θά μποροῦσε νά ἰσχυριστεῖ κανείς ὅτι μᾶς εἶναι ἤδη ἀρκετά οἰκεῖοι, ἀπό τῆν ἀφηγηματική χαρτογράφηση δύο ἀλλων, προγενέστερών του κατά μία γενιά πεζογράφων;

τοῦ

Ταχτσῆ

καί

τοῦ

Ἰωάννου. Ἀκόμη θά μποροῦσε
νά πεῖ ὅτι ὁ ἀφηγηματικός του
τρόπος. αὐτός τῆς 0010610790φικά καταγραφόμενης μνήμης,
μᾶς ἐπιὸέὸαιώνει, γιά μιά ἀκόμη
φορά, τίς συγκινησιακές ἰδιότητες καί δυνατότητες μιάς γραφῆς,
ὅμοιας 0‘ αὐτὴν τῶν μόλις μνημονευμένων ὁμοτέχνων του, ἐτσι
πού εἶναι καταξιωμένη μέσα μας
αἰσθητικά καί ἱστορικά ἀπό τό
Τρίτο στεφάνι. Τά ρέστα, τό Γιά
ἕνα φιλότιμα καί Ἡ μόνη κληρονομιά. Ἀπό τῆ διαπίστωση ὅμως
αὐτῆ καί ὕστερα, διόλου δέν
ἀναιρεῖται γιά τόν Τόλη Καζαντζῆ ἡ δυνατότητα νά προσδώσει
στά άμεσα ὅιωμένα ἀπό τόν ’ίδιο
00060710 τήν ίδιοσυγκρασιακά
δικὴ του συναισθηματικὴ καί
ἀτομική του δαρυτητα ἦ νά άναπλάσει τούς συγκεκριμένους τό-

πους κατά τό πῶς τό ἀπαιτοῦν οἱ
ἀνάγκες τῆς ἀφηγηματικῆς του
λειτουργίας, ἀλλά κι ἐμᾶς καθόλου δέν μάς ἐμποδίζει προκειμένου νά διακρίνουμέ τῆν 1010115ρότητα τῆς ἐξομολογητικά ἐκφραζόμενης προσωπικῆς του ἐμπειρίας καί μνήμης. Ἀντίθετα,
ἐχω τῆ γνώμη ὅτι εἶναι πολύ εύκολο, γιά ἐναν ἐπαρκῆ ἀναγνώστη, νά ἐντοπίσει τίς καταφανεῖς
διαφοροποιῆσεις
καί
ἀντιδιασταλτικές
συνιστῶσες
που
προσδίνουν στῆν ἀφῆγηση τοῦ
Τ.Κ., καθώς καί στό τοπογραφικό της πλαίσιο - ὑπόὸαθρο.
μιάν ίδιαιτερότητα σέ σχέση μέ
τίς αὐτοὸιογραφικές ἀφηγῆσεις
τῶν

παραπάνω

συγγενικῶν

μέ

αὐτόν συγγραφέων. Καί πρῶτα πρῶτα ἡ ἱστορικὴ στιγμή πρός
τὴν ὁποία εἶναι στραμμένη ἡ
ὀπτικὴ εύθεία τοῦ Τ.Κ., στά
περισσότερα, ἀν ὅχι σέ ὅλα τά

διηγήματά του. εἶναι οἱ τελευταῖοι μῆνες τῆς γερμανικῆς κατο-

χῆς σέ κάποια συνοικία τῆς Θεσσαλονίκης. Ἡ ὅποια μετακίνηση
πού γίνεται αὐτῆς ἀκριόῶς τῆς
ὀπτικῆς του εὐθείας, μέ τρόπο
ἀργό. γίνεται πότε πρός τά ἐμ-

πρός καί ποτέ πρός τά πίσω.
ἀλλά πάντα χωρίς νά 010115970
τά παραπάνω χρονικά πλαίσια-

διαὸρωμένη πραγματικότητα που
6ιώνει ὁ ἴδιος ἄνθρωπος, ὄντας
άντρας. Κι αὐτό τό ἐπιτυγχάνει δ
T.K. μέ τρόπο ἀρκετά 1710703101ητικό, ἀποδεικνυοντας πώς τό
ὑφολογικό πρόὸλήμα εῖναι, στή
6άση του, ὅπως καί πρέπει άλλωστε νά εἶναι σέ κάθε σωστά λειτουργουσα πεζογραφία, στενά
συναρτημένο μέ τό θεματικό του
πυρῆνα.

’ίσως γιατί δέν μπορεῖ, λόγω ἡλικίας, νά προχωρήσει πιό πίσω ἡ
μνημονική του ἐμὸέλέια. Ἠ μέτακατοχικῆ περίοδος μ’ ὅλα τά
συγκλονιστικά της συμὸάντα ἴσα
πού ἀχνοφαίνεται μέσα ἀπό τά
ἐπιμέρους διηγῆματά του καί.
κυρίως, ἀπό κάποιους ἐνδεικτικους γιά τὴ συγκεκριμένη ἐποχή
Ο
χαρακτηρισμούς
ὡρισμένων
προσώπων, ὅπως λ.χ. αὐτόν τοῦ
«ταγματαλὴτη», πράγμα που ἐνδεχομένως νά ὀφείλεται στῆν τῆ- “ EZRA P0 UND
LUSTRA
ρηοη, ἀπέναντί του, μιᾶς εῦλογης
Ποιήματα
μυστικότητας, ἀναφορικά μ’ αὐτή
μετάφραση.· Τάσου Κόρφη
τήν περίοδο, ἀπό τους οἰκείους
Πρόσπερος, 1977
του, κάτι που ἀφὴνει άλλωστε
καί ὁ ἴδιος νά ἐννοηθεῖ στό διΠρόκειται γιά μιά σειρά ἀπό
ήγημά του «Τό σίδερο». Στόν
ποιητικές ἀσκήσεις τοῦ μεγάλου
Ταχτσῆ ἀντίθετα, ὅπως καί οτόν
καί πολυτροπου ἀμέρικανοῦ ποιἸωάννου, μέ τόν όποῑο δείχνει νά
ητῆ Ε.Π., σέ θαυμάσια μετάἐχει μιά στενότερη θεματικὴ καί
φραση τοῦ T0000 Κόρφη. Πολλά
ἐκφραστικῆ συγγένεια, ἡ χρονικῆ
ἀπό τά ποιήματα αὐτοῦ τοῦ 6ιἐκταση που καταλαμὸάνουν τά
61100 εἶναι ένας υμνος οτήν κλαδρώμενα εἶναι πολύ μεγαλύτερη.
σική Ἐλλάδα. σέ ἀντιδιαστολὴ
ἀρχίζοντας πρίν ἀπ’ τόν πόλεμο
πρός τό σύγχρονο μηχανοποικαί φτάνοντας μέχρι μετά τόν
ημένο κόσμο. Τόσο σά σύνθεση
ἐμφύλιο. Ὕστερα. οτήν περίὅσο καί σάν προσπάθεια νά ἐκπτωση τοῦ T.K. τό ἀφηγούμενο
φραστεῖ συγχρονα ἡ ποιητικὴ οῦπρόσωπο εἶναι ἕνα παιδί 070σία, τά Lustra ἀποτελοῦν ἕνα
0500 στά 7-8 χρόνια του, καί τά
ἀπό τά ὂασικότερα κείμενα τοῦ
ὅσα E751 6ιώσει τότε καί ἐκφράπαγκόσμιου. ποιητικοῦ λόγου.
ζει τώρα διατηροῦν τὴν ἀμεσότητα τῆς παιδικῆς του ἐκπληκτης
ἀντιμετώπισης, τοῦ τρόμου καί
ΘΑΝΑΣΗ K0 ΥΡΤΑΛ [ΔΗ
τῆς άγριας σκληρότητας (θλ. τό
Μαθητικές κοινότητες
διήγημα «ὁ μπλές»), κατά τρόπο
καί ὸημοκρατική ἀγωγή.
ἀπόλυτα συναρμοσμένο μέ τὴν
Ἐκὸόσεις μήνυμα, l 977
ἡλικία πού εἶχε ὁ ἀφηγητὴς τό
Στό ὅιὸλίο αὐτό παρουσιάζονχρόνο τῆς δίωσης τῶν ἀφηγουμέται μέ ἐξαρση ὅλες oi δυνατότηνων. καί χωρίς νά προκύπτει ἀπό
τές γιά μιά ἀνθρωπιστικῆ καί
πουθενά ὅτι έχει προηγηθεῖ
συγχρονα κοινοτικῆ ἀγωγή τῶν
ὁποιαδήποτέ διεργασία γιά ἀντιπαιδιῶν - ἐφὴὸων - νέων, που θά
κειμενοποίηση τῶν ὅσων ἐξομοσταθοῦν οἱ ουνειδητοί πρόμαχοι
λογεῖται - πάντα σέ πρῶτο
τῆς
δημοκρατικῆς
πολιτείας.
πρόσωπο -, κάτι πού εἶναι ἐμφαΠαράλληλα ἀποὸλέπέται ἡ ἀνανές στούς ἀλλους δύο, ὅταν ὁ
κίνηση συζητῆσεων καί 609015—
ἀφηγηματικός τους λόγος ἐμπλέρης μελέτης τοῦ κρίσιμου θέματος
κεται μέ ἐποχές καί 00060710
τῆς πολιτικῆς ἀγωγῆς τῶν νέων,
πού ἀντιστοιχοῦν στῆν παιδικὴ
μέ ἀξιοποίηση τῆς έλληνικῆς
τους ἡλικία. Ἀκόμη εἶναι φανέρό
παράδοσης.
πώς τά περιστατικά. έτσι καθώς
διαδραματίζονται στήν «Παρέλαση» καί συμπλέκονται μέ τά
πρόσωπα τῶν ἐπιμέρους διηγηΘ. Δ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
μάτων, ὅλα μαζί ἀποτελοῦν. κατά
Τέιχομαχία
κάποιο τρόπο, έναν προμυθιστο(μυθιστόρημα)
ρηματικό πυρῆνα, καθώς ὅλα τά
Δεύτερη ἔκὸοση
διηγήματα τά διακρίνει μιά ταυ-

Διογένης. 1977

τότητα καί ὁμοιογένεια ἀναφορικά μέ τά πρόσωπα. τά πράγματα καί τους τόπους, καί μιά,
θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς, ὁμό190111] διάθεση, ἐκτός ἀπό τό τε-

τημένο μυθιστόρημα τοῦ γνωστοῦ

λευταῖο, που, ἐξω ἀπ’ τό ὅτι δεί-

χνει πώς ὁ T.K. E751 ἤδη μετουσιώσει καί ’ένα «συγχρονο».
ὑφολογικά, τρόπο γραφῆς. που
ἐνδεχομένως ν’ ἀποτελέσει τό
μελλοντικό πρότυπο τῆς συγγραφικῆς του λειτουργίας, ἀποδείχνει καί τόν τρόπο ἀνταπόκρισης.

σέ διαλεκτικὴ 6άση, τῆς ἁγνῆς
καί κάποτε άγριας παιδικῆς ἐμπειρίας ἀπέναντι οτὴ συγχρονη

Πρόκειται γιά τό ἀρκετά συζηποιητῆ
καί
δοκιμιογράφου
Θ.Δ.Φ. Τό μυθιστόρημα αὐτό. με’
χρονιά πρώτης του ἐκδοσης τό
1954. ἀποτελεῖ. ὅπως κι ὅ ἴδιος δ
συγγραφέας του ὁμολογεῖ οτόν
πρόλογό του γιά τῆ δευτέρη ἐκ·
δοση. πέρα ἀπό τῆ χρησιμοποίηση τοῦ ἱστορικοῦ φόντου μιᾶς
ἐποχῆς ταραγμένης καί θολῆς.
Eva προσωπικο μνημόσυνο, στῆν
μένο στῆν περιοχή τῆς τέχνης, γιά
τόν πρόωρο χαμό ἐνός ἀγαπημέ·
νου φίλου.
O
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·κινηματογραφος
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ EAAHNIKOY

Ο «Ἀγώνας τῶν Τυφλῶν» τῆς Μαίρης Χατζημιχάλη - Παπαλιοῦ, ντοκυμαντέρ
πού καταγράφει τόν καθημερινό
ἀγώνα τῶν τυφλῶν (ἀπεργία πείνας, καταλήψεις) τόν τελευταία
χρόνο.

Τῆς Φρίντσς Λιάπττα
Τό Φεστιὸάλ Ἑλληνικοῦ Κινηματογράφοι· ’77. πού ὀργανώνει ἡ
Συντονιστική Ἐπιτροπή τῶν έφτά συνεργαζομένων καλλιτεχνικῶν
σωματειίυν. θά γίνει 3-9 ”Οκτωὸρίοιι 011} Θεσσαλονίκη. Ἔται μετά
ὀύσ περίπου μῆνες φανερῶν ἐμπαιγμῶν καί κρυφῶν ἀπειλῶν κυὅερνητικῶν καί ἄλλων ἁρμοὸίιυν. ἕνα 122.20 Φεστιόάλ δημιουργεῖται
μέσα ἀπό τόν ἀγῶνα τῶν ἑλλήνων κινηματογραφιστῶν. Ἕνα ἄλλα

φεστιὸάλ - σημάὸι τῶν ποιοτικῶν άλλαγῶν πού ἔγιναν οτήν ἑλλη111ij κινηματογραφική παραγωγή. Γιατί ἡ ἀνάγκη ὕπαρξης τοί1 Φεστιὸάλ ὀέν καταργηθηκε μιάς καί ι’·’παηάν οἱ γραφικοί καιιγάὸες
τοῦ Κονιτσιώτη καί τοῦ Πάρις στό «Ντορὲ», οὔτε οἱ ἕλληνες κινηματσγραῳιστές ἄλλαξαν ἐπάγγελμα ἐπειὸή τό Ἑλληνικά Κέντρο
Κινηματογράφου τούς ἀγνοεῖ.
ὸέν λιίθηκε μέ μερικά [711110111115Εἶναι χαρακτηριστικές οἱ άπόρια. Τούς φαντάζομαι πίσω ἀπό
ψεις δύο σκηνοθετῶν ποιἰ παίρτά γραᾳεῑα 101'; (που εἶναι 1'22νουν μέρος στό φετινό Φεστιόἀλῑ
λωστε ἕτοιμοι νά παραὸώσουν)
Ο Ἀντὸυανέττα Ἀγγελίὸη- Ἠ
νά ξύνουν τά κεᾳάλια τους καί
ὅλη στάση τοῦ ι’·ποιιρ1 ἐιοι Βιἐπί τέλους νά 11116011101111 πρός τό
ομηχανιας πάνω στό θέμα τοι
τέλος τῆς θητείας 101'1'. Οιιατυχῶς,
Φεστιὸάλ 0100112.’0111zr}; καί ὁ
ὅτι 01" 17111111615011; ὸέν ἐξαγοράτρόπος που αι1111111111101 112
ζανται. A2212 1’2; τελειώιουμε .1112
ἑνωμένα ε’νὸιαφερόμενα σῶμα·
Ιίιι αὐτη την ἱστορία 101 (D10110122.. T15 719127110 111101 τεαὶ-,ξομε
τεῖα. ἔρχεται νά ξαναθέσει καί
111.115 411171127122. ([ιτας 115 1515;0ἐπιὸεόαιώσει τά χρόνια 719062.12ματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κινηματονώνοιιν τά 15115111111112 καί ὅχι τό
γράφου. Τό νά ἀντιμετωπίζονται
ι”ποιιργεία Τό θέμα εἶναι αλλοῦ.
οἱ ὀημιουργοί σάν ανώριμοι άνΣτό τί (20'. γίνει μέ τόν 21111111010γράᾳο οτήν Ἐλλάὸα. T15 (P5011θρωπσι, ὸηλαὸή η προσπάθεια
6122.1)1’11 θά τόν (πῦσε-,ι εἶναι μοὑπσκατάστασης τουςξαναφέρνει
ιάχα η αοχη 1111517 μακροχρόνιοι)
στήν ἐπιφάνεια τό πρόόλημα τῆς
α1 ’ώνα γιά την 1’.-11611001] της
λογοκρισίας, μιᾶς λογακρισίας
πιι1υιιατίκης δημιουργίας στι]
71015 5571111251 ἀπό τήν ἀρχή καί
χώρα μας. ”Οαοι εἶναι ἑνάντια
φτάνει ὥς τό τέλος γιά την κατασκευή καί ὸιανομη μιᾶς ταινίας.
στά σω1ιιατεῖα καί 11200011101 μέ
τό πλιϊρό τῆς κυὸέρνησης. τούτη
Πιστεύω λοιπόν πώς πρέπει να
τη στιγμὴ ὸέν μποροῦν παρά νά
παλέψουμε ἑνωμένοι γιά νά ἀντιμετωπίσυυμε αὐτη τη ὸυσκσλιά
εἶναι ἑνάντια οτήν πρόοδο.
καί ξεπερνώντας την νά (δημιουρΑὐτό περίπου εἶναι τό πλαίσιο
γήσουμε τίς προῦποθέσεις καί τό

κλίμα πού χρειάζεται ὁ νέος 1'2.ληνικός κινηματογράᾳος για νά

τῆς προδληματικῆς τῶν περισσοτέρων κινημάτογραφιστῶν που

συμμετέχουν στό ψεστιὸάλ Ἐλ-

μπορέσει νά ἀναπτυχθεῖ. Η θεση

ληνικοῡ

της 111111111; μου ειναι στό νέο Φε0115122.
Ο Mal/01300; M1111501σάκης.· M1
ὸιασκεὸάζει ἀφάνταστα η1νώμη
τοῦ ὑπουρ1’·ἰειοι ὅτι τά πάντα 1’1”αγοράζονται με τό χοημα. K111
καταλαὸαίνα) τήν ἀπορία τῶν
ὑπαλλήλιυν του που τό πρόὸληιια

Μέχρι τώρα οἱ ταινίες που ἐ’χουν
ὐποὸληθεῖ στό Φεστιὸιίλ εἶναιῑ

«Ἄρχοντες». τοῦ Μανούσου Μανουσάκη.

Κινηματογράφου

'77.

0 «Of Γυναῖκες Σήμε-

ρ α » τῆς Πόπης Ἀλκουλή. ντοκυμαντέρ μέ θέμα τή θέση τῆς γυναίκας στή σημερινή κοινιι)νι’,α
καί τὴν προσπάθεια γιά τήν ἀπελευθέρωσή της.

Ο « Π αἰ 6 5 ί α » ·τοῦ Γιάννη
Τυπάλδου. ντοκυμαντέρ πάνω
στό χαρακτῆρα, τό περιεχόμενο
καί τά ἰδιαίτερα προὸλήματα τῆς
παιδείας στό χῶρο μας.
Ο
«Παραλλαγές στό
ἰ’ δ ι ο θ ε’ μ α » τῆς Ἀντουανέττας ”Αγγελίδη. φιξιόν πού πειραματίζέται πάνω στά εἴδη ἀναπαράστασης καί στῆν ἀναστροφή
τους. πάνω οτήν ἀναπαράσταση
τοῦ ἀνθρώπινοι» κορμιοῦ.

O «Πέφτουν οἱ σφαῖ-

ρες σάν τό χαλάζι» τοῦ
Νίκου Ἀλευρᾱ, φιξιόν καί ντοκυμαντέρ μέ πειραματικά αὐτοσχεδιαστικά στοιχεῖα.
Ο «“Ἀρχοντες» τοῦ Μανούσου
Μανουσάκη.
φιξιόν.
περιγραφή ένός κλειστοῦ κοινωνικοῦ συστήματος που πεθαίνει.
Ο
«Σκοτεινῆ
κατασκευή μιᾶς ἡλιογραφίας » τοῦ Δημήτρη Δημογερονῗάκη, φιξιόν πάνω στῆ μοναξιά καί
τό διχασμό τοῦ ἀνθρώπου πού
δέν ἐντάχθηκε πουθενά.
Ἐπίσης “έχουν ὑποὸληθεῖ πάνω
ἀπό εἴκοσι ταινίες μικροῦ μῆκους. καί ἐκτός συναγωνισμοῦ οἱ
ταινίες «Κυνηγοί» τοῦ Θόδωρου
”Αγγελόπουλου καί «VORTEX»
τοῦ Νίκου Κουνδουρου.

-<<ΠΛΙ-ΙΝ-ΚΑΔΡΟ>>
Στό Συμὸούλιο Ἐπικρατείας
ὅρίσκεται πρός συζήτηση ἡ αἴτηση ἑνός σκηνοθέτη, που ζητᾶ
νά καταργηθοῦν δυό ἀποφάσεις
τοῦ ὑπουργείου Βιομηχανίας. Ὁ
σκηνοθέτης εἶναι ὁ Λεωνίδας
Παπαδάκης, πού κέρδισε τό 40
6906510 ταινίας μικροῦ μήκους
στό περσινό φεστιὸάλ Θεσσαλονίκης μέ τήν ταινία «HAHNΚΑΔΡΟ».

Συμφωνα μέ τό ἄρθρο 3 τοῦ
NA. 58/73 «περί μέτρων πρός
ἀνάπτυξιν τῆς Κινηματογραφικῆς
Βιομηχανίας»,

προστατέυόμενες

γίνονται «κατ’ ἐξαίρεσιν» οἱ ταινίες που πῆραν κάποιο δραὸεῖο
σέ Ελληνικό Φεστιὸάλ, χωρίς νά
ἀπαιτεῖται προηγούμενα ἀνάλογη
ἀπόφαση ἀπό ἐπιτροπές που τό
1610 τό ὑπουργεῐο Βιομηχανίας
διορίζει, ὅτι δηλ. «οἱ ταινίες
πρέπει νά ἐμφανίζουσι προσόντα
ἰδιαζόντως
καλλιτεχνικά
καί
πνευματικά» (ἀρθρο 2 τοῦ ἴδιου
Ν.Δ.), πράγμα που ἰσχύει 656010
γιά ὅλες τίς ἀλλες ταινίες που δέν
εἶχαν τήν εὐτυχία νά πάρουν
ποτέ κάποιο ὅραὸεῖο... Παρ’ ὅλα
αὐτά ἡ ταινία «ΠΛΗΝ-ΚΑΔΡΟ»
πέρασε παράνομα ἀπό τίς συμπληγάδες τῆς πρωτοὸάθμιας ἐπιτροπῆς τοῦ ὑπουργείου που ἀποφάνθηκε ὁμόφωνα ὅτι «ἡ ταινία
δέν πληροῖ τίς προῦποθέσεις πού
προόλέπει δ νόμος. Δηλαδῆ «δέν
ἐμφανίζει 1‘0 ὑπό τοῦ ἀρθρου 2
τοῦ NA
58/73 ἀπαιτούμενοι
καλλιτεχνίκά καί πνευματικά
προσόντα καί προοδάλλέι τά
ἐθνικά σύμὸολα καί δὴ τὴν Ἑλληνικήν Σημαίαν».
Ἀπόφαση που χαρακτηρίστηκε.
Ο Εντεὶως παράνομη, μιά καί
εἰσάγει κριτήρια πού δέν προ6λ’έπει πουθενά δ νόμος.
Οιιψεύτικη», μιά καί δέν
κατανοήθηκε καί (σκόπιμα προ.φανῶς) διαστρεόλώθηκε τό ἀληθινό νόημα καί ῆ κριτική που γίνεται οτήν ταινία.

Στή συνέχεια δ σκηνοθέτης
ἐκανε ἐφεση οτή δευτεροόάθμια
ἐπιτροπὴ τοῦ ὑπουργείου. που μέ
τῆ σειρά της ἀποφάσισε (πάλι
ὁμόφωναί) ὅτι ἀπορρίπτεται ἡ
ἐφεση, γιατί ῆ ταινία δέν συγκεντρώνει τίς προῦποθέσεις που τό
NA. 58/73 ἀπαιτεῖ στό άρθρο 2.
δηλ. ἡ ταινία δέν εἶναι «δεόντως
πνευματική καί καλλιτεχνικῆ».
Βέὸαια καί τίς δύο φορές κανείς δέν σκέφτηκε ὅτι - ἐκτός ἀπο
ὅλα τά ἀλλα — οἱ ἀποφάσεις αύ-

τές ῆταν ἀντίθετες καί 719006211]τικές πρός τίς ἀποφάσεις καί τήν
κρίση δύο ἀλλων ἐπιτροπῶν που
τό ἴδιο τό ὑπουργεῖο Βιομηχανίας εἶχε πάλι διορίσει; τῆς ἐπιτροπῆς προκρίσέως που ἐστειλε
τήν ταινία στό Φεστιὸάλ καί τῆς
κριτικῆς ἐπιτροπῆς που τήν εἶχε
6906515051! Παράλληλα μέ τὴν
προσφυγῆ τοῦ σκηνοθέτη στό
Σ.Ε. ἡ Ἑταιρία Σκηνοθετῶν Ἑλληνικοῦ Κινηματογράφου καί
Τηλεοράσεως (ΕΣΕΚΤ) κατάγγειλε τὴ στάση τῶν δύο ἐπιτροπῶν ἐκφράζοντας τήν κατάπληξῆ
της «γιά τὴν κατάφωρη παραδίαση τῶν σχετικῶν διατάξεων τοῦ
νόμου» καί ἀπευθυνόμενη στῆν
πνευματική εὐθιξία καί. στό περί
δικαίου αἴσθημά «τῶν μελῶν τῶν
ἐπιτροπῶν»
(«Β.
Φαληρέαγλύπτη, Εὐαγ. Μουτσόπουλου καθηγητῆ Πανεπιστημίου. Ν.
Γραμματόπουλου
ζωγράφου
καί καθηγητῆ τῆς ΑΣΚΤ, Ἐρρίκου Ἀνδρέου - σκηνοθέτη, Μίμη
Πλέσσοι - μουσικοσυνθέτη, Νίκου
Ζακόπουλου“ - θεατρικοῠ συγγραφέα. Γ. Χατζηνάσιου - μουσικοσυνθέτη, καί Ἀγλαΐας Μη-

τροπουλου - κριτικοῦ) κινίφου
ζῆτησε δημόσια μιά ἀπάντηση;
1. Γιατί οἱ ἐπιτροπές δέν ἐφάρμοσαν τὴ διάταξη τοῦ ἄρθρου 2
7109. 3 τοῦ NA. 58/1973;
2. Γνώριζαν ὅτι ἡ ταινία
«ΠΛΗΝ- ΚΑΔΡΟ» ῆταν 6906511μένη στό περσινό Φεστιὸάλ Θεσσαλονίκης· καί γνώριζαν ἐπίσης
τὴν ὓπαρξη τοί νόμου αὐτοῦ;
Ἀπάντηση δέν δόθηκε...

Ο Γιά τή συνὸιάσκεψη τοῦ
ΠΑΣΟΚ καί τό σημείωμα τοῦ
ὁημοσιογράφου καί μέλους τοῦ
ΕΓ. τοῦ ΠΑΣΟΚ. Α. Χριστοὸουλίὸη. γράφει ὁ -ἀναγνώστης μας
B. Χαρίτσης;
Τά συνέδρια καί

οἱ συνδι-

ασκέψεις τῶν πολιτικῶν σχημα-

τισμῶν ἀποτελοῦν ὁπωσδήποτε
σημαντικά πολιτικά γεγονότα καί
σάν τέτοια πρέπει νά ἀντιμετωπίζονται ἀπό τόν τύπο. Αῦτό οημαίνει ὅτι καί ἡ ἐνημέρωση τοῦ
κοινοῦ πάνω στίς ἐργασίες καί

τίς ἀποφάσεις τους, πρέπει νά εἰναι ὅσο γίνεται πλατύτερη. ἀλλά
καί ἡ κριτική που θά ἀσκηθεῖ
μετά πρέπει νά εἰναι πολυπλευρη,
οὐσιαστική καί ἐποικοδομητικῆ.
Τά παραπάνω ἰσχύουν πολύ
περισσότερο γιά τό ΠΑΣΟΚ καί
γιατί τό τελευταῑο ἐκφράζει ἕνα
σημαντικό κομμάτι τοῦ λαοῦ.
ἀλλά κύρια γιατί μιά σειρά θλι6ερῶν γεγονότων.πού συνέδησαν

στίς τάξεις του στά τρία σχεδόν
χρόνια τῆς ϋπαρξής του. ἐθεσαν
ἀπό τά πράγματα σέ ἀμφισὸήτηση τῆ μιά ἀπό τίς τέσσερις διακηρυγμένες ἀρχές του. τῆ «δημοκρατικὴ διαδικασία». Ευλογο
λοιπόν τό ἐνδιαφέρον τῆς κοινῆς
γνώμης γιά τήν ὅργάνωση καί τή
διεξαγωγὴ τῆς πρώτης του συν-

διάσκεψης.
Οἱ γραμμές που ἀκολουθοῦν
γράφτηκαν μέ ἀφορμή τό άρθρο
τοῦ Ἀ. Χριστοδουλίδη πού δημοσιεύτηκε στό τεῦχος 76 τοῦ
«ANTI» καί δέν φιλοδοξοῦν φυσικά νά ἀποτελέσουν ἐμπεριστατωμένη κριτική. μιά που ἡ ἐνημέρωσῆ μας εἰναι δυστυχῶς ἐντελῶς
ἀποσπασματική. Θέλουν ἁπλά
καί μόνο νά θίξουν ὁρισμένα σημεῖα ἀπό τή συνδιάσκεψη ἀλλά
καί ἀπό τὴ γενικότερη πολιτικὴ
πρακτική τοῦ ΠΑΣΟΚ καί νά
ἀνοίξουν - ἰ’σως - ένα διάλογο
που θά φώτιζε πληρέστερα τήν
ὅλη ὑπόθέση.
Πρῶτά-πρῶτα ὅσα γράφει δ
ἀρθρογράφος εἶναι ἐλάχιστα ἐνημερωτικά. Τό κείμενο, σχεδόν

ἀπό τήν ἀρχὴ μέχρι τό τέλος, εἷναι γεμάτο ἀπό διθυραμὸικά
σχόλια. μεγαλοστομίες καί αὐτάρεσκες ἐκτιμήσεις. Δίνέι τήν ἐντύπώση περισσότερο μαθητικής
έκθεσης παρά πολιτικοῦ ἄρθρου.

”Αλλα περιμέναμε ἀπὸ τόν ἀρθρογράφο που θέλησε νά παρουσιάσει τά ἐπιτευγματα τῆς συνδιάσκεψης. Καί ἐξηγουμαστεῑ
ι Ἡ πραγματοποίηση τῆς συνδιασκεψης ἀποτελεῖ κατ’ ἀρχὴν θε-

τικό γεγονός. Πέρα ὅμως ἀπό τό
ὅτι μίλησαν 80 ἀντιπρόσωποι
στῆν πολιτική έίσῆγηση καί 100
πάνω στό καταστατικό, θά μᾶς
ἐνδιέφερε νά μάθουμε πόσες καί
ποιές οὐσιαστικές τροπολογίες
ἐγκρίθηκαν. Ἔγινέ ζύμωση πάνω
στῆν πολιτική τῆς ἀντιενότητας
που διακῆρυξε ὁ πρόεδρός τους
καί τί ἀποτελέσματα εἰχέ; ’Ὀταν
πέρυσι δημοσιεύτηκε τό σχέδιο
καταστατικού.
χαρακτηρίστηκε
ἀκόμη καί ἀπό ὀπαδούς τοῦ
ΠΑΣΟΚ ἀντιδήμοκρατικό. αὐταρχικό καί μέ ὑπερὸολικές ἐξουσίες στά χέρια τοῦ προέδρου.
Τί ἀπ’ ὅλα αὐτά διορθώθηκε; Ἐξ
ἄλλου ό ἀρθρογράφος γράφει
κάπου ἀόριστα γιά «αὐτοκριτική

καί διόρθωση λαθῶν». Ποιά εἷναι λοιπόν τά συμπεράσματα αὐτῆς τῆς αὐτοκριτικῆς τους. ποιά
λάθη ἐπισημὰνθηκαν; Τό ΠΑΣΟΚ δοκιμάστηκε ἀπό μιά σειρά
κρίσεων, διασπάσεων καί διαγραφῶν που σάν ἀποτέλεσμα εἶχαν - πέρα ἀπ’ ὅλα τά ἀλλα - τήν
ἐγκατάλειψὴ του ἀπό ’ένα πλῆθος
ἀξιόλογων στελεχῶν. Κάθε φορά
πού ἐξοὸελίζσνταν μερικοί, συνοδεύονταν ἀπό τίς άπαρσίτητες
«ταμπέλες» ὅπως «ἐλιτιστές»,
«σοσιαλδημοκράτες». «τροτσκιστές», «ἐχθροί τοῦ κινήματος»,
«ἐγκάθετοι» κλπ. Μήπως ὅλα
αὐτά εἰναι ἐπουσιώδη; "H μποροῦμε νά τά ξεπεράσουμε με’ τῆ
φράση «... πέρα ἀπό τυχόν λάθη,
ἡ συνολικὴ δραστηριότητα τοῦ
κινήματος 6ρῆκε τήν ἀποδοχῆ
καί τήν ἐγκριση τῶν ἀντιπροσώπων τῆς ὅάσης»;

θεῖ τό ἐπιχείρημα ὅτι οἱ 936 σύνεδροι ῆταν σέ θέση νά κρίνουν

ἐλεύθερα ποιοί εἶναι οἱ ἱκανοί
καί ἐπίσης ἐλεύθερα νά δείξουν
τῆν προτίμησή τους. Αῦτό θεωρητική μόνο ἀξία ἔχει, γιατί,
ὅπως φαίνεται ἀπό τά πράγματα,
ἡ προτίμηση τοῦ προέδρου γιά
κάποιους ὑποψήφιους, εἶναι τό
σημαντικότερα
πιστοποιητικό
ἐπάρκειας, πού καλύπτει ὅλες τίς
ἀλλες ἀδυναμίες καί ἐλλείψεις
καί αἴρει κάθε εἴδους ἐπιφυλάξεις. Καί δυστυχῶς σέ τέτοιες
διαδικασίες παγιδεύονται ἀκόμη
καί άνθρωποιῖ μέ ἀναπτυγμένο
πολιτικό κριτήριο. Ἀπόδειξη ὅτι
οί εὐνοούμενοι τοῦ προέδρου
ὑπερψηφίστηκαν
στό
συνολό
τους. Τό γεγονός δέ ὅτι.ἡ νέα
Κ.Ε. ἀπαρτίζεται ἀπ’ αὐτούς
τούς 50, ἀπό τά μέλη τῆς κοινο6ουλευτικῆς ὁμάδας καί μόνο 10
περίπου ἄλλους που ὃγῆκαν χωρίς «ἀνωθεν ὑποδείξεις», ἀποτελεῖ ῆ ὅχι «κατ’ ἐπίφασιν δημοκρατικότητα»;
Π ιστεύουμε
ἀκράδαντα ὅτι οἱ λίγοι ἐκλεκτοί
φίλοι που ἔχουν ἀπομείνει στό

«πρῶτος μεταξύ ἴσων»; - καί ἀρκετοί ’παλαιοί ἀγωνιστές τῆς ἀριστερᾶς ἀγκάλιασαν τό καινούρ- “
γιο κίνημα, δέ φαντάζονταν δέ·
ὅσια ὅτι ό πρόεδρός του θά κατέ·ληγε στόν «ἐκλεπτυσμένο διμετωπισμό», ὅπως πολύ εὔστοχα
σημείωσέ ὁ δουλευτής Λ. Κυρκος
σέ ἀρθρο του οτήν Αυγή στίς
17.7.77. Καί οἰ σύντροφοι ἐκεῖνοιι
6έ6αια δέν παρέμειναν γιά πολύ

στό κίνημα, ἀφοῦ εἶδαν τίς ἐλπίδες τους νά διαψευδονται. Τί
λένε ὅμως γι“ αὐτά οἱ φίλοι μας
τοῦ ΠΑΣΟΚ; Καί πιό συγκεκριμένα; “Ὀταν ὁ πρόεδρός τους
διακηρύσσει «εἴμαστε ὁ μόνος
φορέας τῆς ἀλλαγῆς» ἦ τά ἀλλα
περί πρωτοπορίας - ὅχι μόνο
στόν ἐλληνικό. ἀλλά καί στό μεσογειακό χῶροί - τί ἀφῆνει νά
ἀντιληφθοῦμε μέ ὅλα αὐτά; Oi
ἀλλοι σχηματισμοί που ἐχουν
διακηρύξει τήν πίστη τους στό
σοσιαλισμό, ἀλλά καί τὴν έχουν
ἐπιὸεόαιώσει μέ ὀδυνηρους καί
μακροχρόνιους ἀγῶνες. μέ μεγάλα λάθη καί αἱματηρές θυσίες,
που έχουν δημιουργήσει τήν

Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

παράδοση τῆς ἀριστεράς στῆν
ΠΑΣΟΚ καί πρός τούς ὁποίους
Ἑλλάδα καί ἐχουν συορὢρεύσει
ῆταν καί εἶναι ἀμέριστη ἡ ἐκτίπολυτιμη πείρα. ἀλλ’ καί οί νεμησή μας, θά ἐπρεπε νά εἶναι
ώτεροι ἀγωνιστές πουὲ “ίνουν καπολύ πιό εὐαίσθητοι σ’ αυτές τίς
θημερινά τό παρόν στούς λαῖκούς
διαδικασίες, ὅταν ἐχουν προηγηἀγῶνές. πλάι-πλάι μέ τά μέλη τοῦ
θεῖ τόσα «ἀνορθόδοξα» α’ αὐτό
ΠΑΣΟΚ. ὅλοι αὐτοί στῆν προστόν τομέα. Πολύ περισσότερο θά
πάθεια τοῦ ΠΑΣΟΚ γιά τό σοσιἔπρεπε νά εἶναι φειδωλοί σέ ἐκ·
αλιστικό μέτασχηματισμό τί θά
φράσεις ὅπως τοῦ Ἀ. Χριστοἀποτελοῦν; Σύμμαχους ἥ ἀντίπαΚαί κάτι ἀκόμη ἀπό τὴ συνδι- ’ δουλίδη «... τό ΠΑΣΟΚ κατάλους; Γιατί άν εἰναι σύμμαχοι, τί
φερε νά ὑλοποιῆσει τῆ ὂασικὴ
άσκεψη. πού εἶναι καί τό χαρασημαίνουν ὅλα αὐτά περί «μονακτηριστικότερο. Μετά ἀπ’ ὅλες
του ἀρχή γιά δημοκρατική διαδιδικοῦ φορέα» κλπ.; Εἶναι δυνατό
κασία...» γιά νά μῆ χάνουν καί
αυτές τίς ἐκκαθαρίσεις Ἰπού ἐγινά ἐχει καλά ἀποτελέσματα γιά
oi λέξεις τὴ σημασία τους. Γιατί
ναν καί που κατά πασοκικές ἐκτά λα“ι“κά συμφέροντα. αὐτῆ ἡ άράν ὅλα αὐτά - σέ συνδυασμό με’
τιμῆσεις ὁδήγησαν σέ ὁμογενονηση τῆς προσφοράς τῶν ἄλλων
τίς ἀλυσιδωτές ἐκκαθαρίσεις - δέ
ποίηση τοῦ κινήματος. ποιός λόκαί ἡ προσπάθεια γιά τή μονοσημαίνουν μεθοδευμένη προσπάγος ἐπέδαλε τὴν πρόταση κατάπώληση τοῦ ἀγώνα; (Ἐδῶ δέ
θεια γιά τόν ἐλέγχο καί τὴν πολογου 50 ὑποψήφιων γιά τῆ νέα
μποροῦμε νά μὴ θυμηθοῦμε τὴ
δηγέτηση τοῦ κινήματος. τότε τί
Κ.Ε. ἀπό μέρους τοῦ πρόεδρου
στάση τοῦ Κ. Σημίτη στό θέατρο
καί τῆς Ε.Γ.; ”Οταν μάλιστα ἀνάσημαίνουν;
Λίγα λόγια τώρα γιά τή γένικό-· ΑΚΡΟΠΟΛ τόν περασμένο χειμεσά τους δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι
μώνα, ὁ ὁποῖος — σέ μιά ἐκδήτερη πολιτική τοῦ ΠΑΣΟΚ καί
που θεωροῦνται. ἀκόμη καί ἀπό
λωση διακομματική που σκοπό
τίς πρόσφατες διακηρύξεις του.
στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ. σάν ἐντεεἶχε νά προωθῆσει τή συνεργασία
“Ὀταν τόν Ὀκτώὸρη τοῦ 1974
λῶς ἀνεπαρκεῖς γιά νά σηκώσουν
τῶν προοδευτικῶν δυνάμεωνέ ἀνακοινώθηκε ἡ ένταξη τῆς Δητό 6άρος τῆς εὐθύνης τῆς συμμεἐκτόξευσε ὅολές ἐνάντια στό
μοκρατικῆς ”Αμυνας στό ΠΑτοχῆς στῆν Κ.Ε., στό ὅργανο δηΚΚΕ ἐσωτ. χαρακτηρίζοντάς το,
ΣΟΚ - ἀλήθεια τί ἐγινέ ἡ περίλαδὴ που - θεωρητικά τουλάχιοὔτε ,λίγο οὕτε πολύ. σάν τό
φημη ὑπόσχεση που ἐδωσε τότε ὁ
στον - θά καθοδηγῆσει τό «Κίνημα Λαοῦ». Καί ἀς μὴν προὸληκ. Παπανδρέου, ὅτι θά εἰναι- ·κόμμα τῶν μικροαστῶν διανοου49

μενων. “Αραγε τήν ἐναπόθεση
τῶν ἐλπίδων γιά τὴν ἐπίλυση τῶν
λαϊκῶν προὸλημάτων στά χέρια
ἑνός Μεσσία-Ἀρχηγοῦ, πῶς τήν
ἀποκαλεῖ; Ἀναπτυγμένη ἐπαναστατική συνείδηση;) νΑν ὅλα
αὐτά δέν εἶναι σεχταρισμός. ἀς
μᾶς ἐξηγήσει ὁ Ἀ. Χριστοδουλίδης τί εἶναι τέλος πάντων, μιά
καί στό άρθρο του ἰσχυρίζεται
ὅτι τό κόμμα τους ἀρνιέται τους
σεχταρισμούς.
“ Τό σύνθημα πάλι «Κίνημα Λαοῦ». πού συμπυκνώνέι τῆ συλλογιστική ὅτι τό ΠΑΣΟΚ ’ἐκφράζει
ὅλους τούς μή προνομιουχους
Ἕλληνες, ὅταν - μολονότι διακηρύσσεται δ μαρξιστικός χαρακτῆρας τοῦ κινήματος - δέν διευκρινίζεται σε’ ποιά ἐπί τέλους
τάξη θά στηριχτέῖ ὅασικά γιά νά
κάνει τήν «ΑΛΛΑΓΗ» - ἀλλο
θολό σύνθημα, τό χρησιμοποιοῦσε καί ὁ Πλαστῆρας τό 1950 τί ἀλλο προσφέρει, παρά ἀποπροσανατολισμό καί συγχυση;
Γιατί αὐτό τό διαρκές καί σκόπιμο - πιάί - νεφέλωμα;
Ἐκεῖνα τά στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ πού καί πείρα διαθέτουν
καί πολιτική κρίση, θά πρέπει
κάποτε νά κάνουν τήν αὐτοκρι·[ική τους καί νά ἐκτιμὴσουν άν οἱ
ὅποιες ἐπιτυχίες τους σέ ἐκλογικό
ἐπίπεδο, συνοδεύονται πράγματι
ἀπό ποιοτικό ἀνέόασμα. ὅπως
ἰσχυρίζεται δ Α. Χριστοδουλίδης
στό άρθρο του. Γιατί ἐμεῖς διαπιστώνουμε,ἀπ’ αὐτό ἀκριὸῶς τό
άρθρο, ἐντελῶς τό ἀντίθετα. Καί
εύλογα γεννιέται τό ἐρώτημα, ἀν
ὅλα αὐτά τά δημαγωγικά καί νεφελώδη, γράφονται σέ περιοδικό
τῆς ἀριστερᾶς που ἀπέυθυνεται
ὑποψιασμένους
λίγο-πολύ
σέ
άναγνῶστες, καί ὑπογράφονται
μάλιστα ἀπό μέλος τῆς Ε.Γ. τοῦ
ΠΑΣΟΚ, τότε τί θά πρέπει νά

φαντασθοῦμε γιά τό ὑλικό με’ τό
ὁποῖο ἐνημερώνονται τά μέλη τῆς
ἐπαρχίας στίς συναντήσεις τους
μέ τά στελέχη τῆς «καθοδήγησης»; Οὔτε ὂέὸαια συνιστοῦν
ποιοτικό ἀνέὸασμα ἡ στείρα ἐπαναστατικότητα, ὁ θρησκευτικός
φανατισμός καί ἡ ἐμμονή σέ παρωχημένους μεσσιανισμούς, φαινόμενα που παρατηροῦν στά μέλη
τοῦ ΠΑΣΟΚ ὅσοι διαλέγονται ἤ
συνεργάζονται μαζί τους.
Κι ἀκόμη τά στελέχη ἐκεῖνα.
τοῦ ΠΑΣΟΚ, γιά τά ὁποῖα μιλήσαμε πιό πάνω, θά πρέπει νά
κρίνουν ἀν ἀποτελεῖ προσφορά
στόν ἀγώνα γιά τό σοσιαλισμό, ἡ
ἐμπλοκή τοῦ λαοῦ σέ πολωτικά
ψευτοδιλήμματα τοῦ τύπου «ἡ
Καραμανλής ἦ Ἀντρέας». Διλὴμματα γιά τῆ δημιουργία τῶν
ὁποίων μπορεῖ νά μήν. εὐθύνεται
δυστυχῶς μόνο τό ΠΑΣΟΚ, φέρνει ὅμως τό τελευταῖα ἀκέραιη
τὴν εὐθύνη γιατί τά καλλιεργεῖ>
καί προσπαθεῖ νά τά ἐκμεταλλευθεῖ, μόνο καί μόνο γιά νά ἐξυπηρετὴσει τό κομματικό του συμφέρον.
50

Καί τέλος θά πρέπει νά σταθμίσσυν μέ ποιούς θά πραγματοποιήσουν τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Μέ τά μέλη τῆς σημερινής κοινοὸουλευτικῆς ὁμάδας που κατά πᾶσα πιθανότητα
θά ξαναεκλεγοῦν; Μέ τούς πολιτικάντηδες καί κομματαρχίσκους
που σπεκουλάρουν πάνω στό ἐκλογικό ἀνέὸασμα τοῦ ΠΑΣΟΚ;
Ἥ μέ τίς καθ’ ὅλα σεὸαστές
προσωπικότητες τοῦ δημοκρατικοῦ κόσμου, πού ὅμως δέν ἐχουν
καμιά σχέση μέ τίς πασοκικές
ἐπαγγελίές;
Θέλουμε νά ἐλπίζουμέ ὅτι ἂν
ἀντιμετωπίσουν
σοόαρά
καί
ὑπεύθυνα τοῦτα δῶ τά προὸλῆματα- ἀλλά καί μιά σειρά άλλα
που ὅάζει ἡ σκόπιμα θολή ἰδεολογικῆ φυσιογνωμία τοῦ ΠΑΣΟΚ - κι άν ἐγκαταλείψουν τὴν
ἐπικίνδυνη αὐταρέσκεια. "Av
συνοδέψουν τὴν ἀναμφισὸήτητη
ἀγωνιστικῆ τους προσφορά μέ
μιά κριτική στάση ἀπέναντι στῆν

ἡγέσία τους. “Αν, τέλος, ἀρνηθοῦν νά παίξουν τόν άχαρο καί
ξεπερασμένο - πιά - ρόλο τῆς ἐκ
τῶν ὑστέρων ἑρμηνείας κάθε
προεδρικῆς ουλληψης ἦ πρωτο6ουλίας, ρόλό που συχνά ὁδηγεῖ
σέ ἐντελῶς ἀντιδιαλεκτικους συλλογισμούς, τότε, ἄν μή τι ἀλλο,
θάρθει ἡ κατάφαση «ΚΟΙΝΟΙ OI
ΣΤΟΧΟΙ, KOINOI KAI ΙΣΟΤΙ-

M01 01 ΑΓΩΝΕΣ», ἀπαραίτητη
προϋπόθεση γιά τῆ χάραξη μιᾶς
άλλης ἀγωνιστικῆς προοπτικῆς.
Βυρων Χαρίτσης
,

ο Ὁ

απαντα;

Ἀ,

,Χριστοδουλίδης

·

·

Δέν περίμένα πῶς ένα ἁπλό
σἠμείωμά μου - ἐνημερωτικό γιά
τό κλίμα που ἐπεκράτησε ’στῆν Α’
Πανελλήνια Συνδιάσκεψη τοῦ
ΠΑΣΟΚ - θά περνοῦσε ἀπό κάποιον ἀπό τους «ὑποψιασμένους
ἀριστερουςἼ άναγνῶστες»
(ἡ
φράση τοῦ Β. Χαρίτση;) τοῦ
ΑΝΤΙ σάν «δαρυγδουπο» ἀρθρο
που ὅχι μόνο ζητοῦσε νά δώσει
μιά πλήρη καί σέ ὄάθος εἰκόνα
τῆς συνὸιάσκεψης, ἀλλά ἀκόμα
πιό πολυ νά προχωρήσει σε’ κριτική, ἀνάλυση καί συμπεράσματα
ἀπό τίς τριήμερες ἐργασίες ’,τῆς
συνδιάσκεψηςί Ὁμολογῶ πώς τέτοια δέν ἦταν ἡ φιλοδοξία μου,
οὔτε μοῦ ζητήθηκε ἕνα τέτοιο
κείμενο ἀπό τό περιοδικό. OI
«ὑποψιασμένοι άναγνῶστες», καί

ἰδιαίτερα ὁ κ. Β.Ι Χαρίτσης, μπορεῖ νά ὃγάζει τά προσωπικά συμπεράσματά του γιά τίς δικές μου
«δημοσιογραφικές»
ἱκανότητες
ἀλλά δέν μπορεῖ νά τά μεταφέρει
σάν παράδειγμα «καθοδήγησης»
ἀπό τά ἀνώτερα στελέχη τοῦ
ΠΑΣΟΚ, γεγονός που θά τόν 61')-

λευε (;). ἄν ῆταν τά πράγματα
έτσι ὅπως τά περιγράφει.
Καί τώρα δυό λόγια γιά ὅσα
προσπαθεῖ νά παραλείψει ἤ νά
παρερμηνέψει ὁ κ. Χαρίτσηςέ

I. Ἀδυνατεῖ, λέει ὁ κ. X., νά

κάνέι μιά «ἐμπεριστατωμένη κριτική, μιὰ καί ἡ ἐνημέρωσῆ του εἶναι δυστυχῶς ἀποσπασματική».
Ἡ ἀδυναμία τοῦ κ. Χ. δέν ὀφείλεται στήν ἐλλιπῆ ἐνημέρωση
πάνω στίς ἐργασίες τῆς συνδιάσίῖεψης ἀλλά 0’ έναν ἀπό τους
δύο πιό κάτω λόγους ’Ἡ ὁ κ. Χ που τόσο ἐνδιαφέρεται γιά τό

ΠΑΣΟΚ - ἀγνοεῖ τήν ὓπαρξη καί
ἄλλων ἐφημερίδων ῆ περιοδικῶν
τῆς ἀριστερᾶς ῆ γιατί ῆθελημένα
τά παραόλέπει, γιατί έτσι τόν 60λεύει. Πληροφοροῦμε λοιπόν τόν
κ. Χαρίτση πώς;
α. Τό καταστατικό τοῦ ΠΑΣΟΚ δημοσιεύτηκε οτήν ΕΞΟΡΜΗΣΗ ἀριθμός 85, στίς 18/6/76.
“H πολιτική εἰσήγηση γιά τό
καταστατικό δημοσιεύτηκε οτήν
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

ἀρ.

123,

στίς

11/3/77, πέντε μῆνές περίπου
πρίν ἀπό τήν Πανελλήνια Συνδιάσκεψη.
6. Ἡ πολιτική εἰσήγηση τοῦ
προέδρου καί τῆς Ε.Γ. δημοσιεύτηκε στῆν ΕΞΟΡΜΗΣΗ στίς
13/5/77, ἀριθμός φύλλου 132,
δύο μῆνες πρίν ἀπό τὴν Πανελλήνια Συνδιάσκεψη.
γ. Οἱ ἀποφάσεις τῆς Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης πάνω στήν
πολιτική εἰσήγηση γιά τό καταστατικό καί τὴν Πολιτική εἰσῆγηση δημοσιευτηκαν «αὐτουσι-

ες» οτήν εΞοΡΜΗΣΗ ἁριθ. 141,
01:1915/7/77. Οἱ ἀποφάσεις αυτές
περιλαμὸάνουν κωδικοποιημένες
τίς προτάσεις που ἐγιναν στῆν
Πανελλήνια Συνδιάσκεψη καί
ψηφίστηκαν ἀπ’ αὐτὴν (κατά
πλειοψηφία ἦ δμοφωνία- ῆ μήπως
,θά θεωρηθεῖ καί ἡ δμοφωνία ἀντιδημοκρατικός τρόπος ·,)
Ο Στό ἴδιο τεῦχος δημοσιευτηκαν ὁ ἀπολογισμός δουλειᾶς τῆς
Ε.Γ., ἡ ἐκθεση γιά τίς ἀποφάσεις
τῶν Νομαρχιακῶν Συνελευσεων
πάνω στά τοπικά προὸλήματα, δ
οἰκονομικός ἀπολογισμός καί τά
ψηφίσματα.
·’
Ἔτσι δ κ. Χαρίτσης, άν ἐνδιαφερόταν τόσο πολύ γιά τίς ἐργασίες τῆς Συνδιάσκεψης καί γιά
τ’όν προόληματισμό τῶν μελῶν

τοῦ ΠΑΣΟΚ, θά μποροῦσε νά
ἐχει τή συνολικὴ εἰκόνα τῆς Συνδιάσκεψης καί νά μάθει τί ἐγινε
δεχτό χωρίς τροποποιήσεις, τί
τροποποιῆθηκε καί τί συμπληρώθηκε στίς εἰσηγήσεις. Ἡ εὐθύνη
λοιπόν γιά τήν «ἀμάθεια» τοῦ κ.
Χ. δέν θαραίνέι τό ΠΑΣΟΚ ἀλλά
τόν ἵδιο, που σπεύδει μάλιστα νά
θγάλει καί συμπεράσματα χωρίς
νά γνωρίζειί Τέλος ἀναφέρουμε
πώς ὅλες οἱ παρεμὸάσεις τῶν
συνέδρων μαζί μέ τίς ἀποφάσεις
θά κυκλοφορῆσουν ὕστερα ἀπό
ἀπόφαση τῆς ΠΣ. σέ ένα τόμο
πού ἐπιμελεῖται ἤδη τό ἁρμόδιο
γραφεῖο. Λίγη ὑπομονὴ λοιπόν κ.

II. Διερωτάται δ κ. X. ποι.οί
λόγοι ἐπέὸαλαν τήν πρόταση ἀπό
μέρους τοῦ προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ καταλόγου 50 ὑποψηφίων
γιά τήν ΚεντρικὴἘπιτροπή. Γιά
τους καλόπιστους φίλους καί
ἀντίπαλους τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶναι
πολύ, ἀπλή ἡ ἀπάντηση, ’γιατί
ὅλοι γνωρίζουν πώς 0’ ὅλα τά
πολιτικά κόμματα ῆ καθοδήγηση
- ὅπως καί κάθε μέλος - ἔχει
ὑποχρέωση καί καθῆκον, ἐχτιμώντας - σάν ἀνώτερα καθοδηγητικό ὅργανο που ’ἐχει τῆ συνολικὴ ἐποπτεία τοῦ χώρου - νά
κάνει προτάσεις γιιί τήν K.E (ἦ
ἀλλο ἀνώτερα ὅργανο). Τοῦτο γίνεται καί ἐπιταχτικό 0’ ἰ-’ῑνα κίνημα (ἤ κόμμα) που δέν ’έχει οὐτε
κάν μιά πενταετία ζωῆς. ”Ας
ἀφῆσουμε λοιπόν στῆν ἀκρη τά
ψευτοπροὸλήματα καί τὴ χωρίς
ἐννοια «δημοκρατική διαδικασία», πού γιά μάς δέν σταματά
μόνο οτήν ἄσκηση τοῦ ἐκλογικοῦ
δικαιώματος...

111. ”Ὀσο γιά τό τρίτο σημεῖο
που θίγει ὁ κ. Χ.. σχετικά μέ τὴν
ἐνταξη καί «ἀποχώρηση» τῆς
Δ.Α. ἀπό τό ΠΑΣΟΚ. οἱ λόγοι
που ὁδήγησαν α’ αὐτή τήν «κρίση» έχουν ἀναλυθεῖ πολλές φορές
καί δέν πρόκειται νά τους ἐπαναλάόω,
ἁπλῶς
πληροφοριακά
ἀναφέρω πώς, ὅσοι ἀπό τά μέλη
τῆς Δ.Α. δέν λειτούργησαν σάν
φράξια μέσα στό ΠΑΣΟΚ ὅχι
μόνο παρέμειναν στό κίνημα
ἀλλά ἡ Πανελλήνια Συνδιάσκεψη
τους τίμησε μί· τήν ἐκλογή τους
στῆν Κεντρική Ἐπιτροπή γιά τὴ
συνολικὴ δουλειά τούς μέσα στό
ΠΑΣΟΚ. Σ” αὐτούς- ἀς μοῦ ἐπιτρέψει ὁ κ. X. νά τόν πληροφορῆσω — ἀνήκει καί δ «ὑπογράφων», που δούλεψε ἀπό τόν
Ἰούνη τοῦ 1967 στό χῶρο τῆς
Δ.Α. (στό ἐσωτερικό καί στό ἐξωτερικὸ) κι ῆταν μέλος τοῦ ΚΣ.
τῆς Δ.Α. στό ἐξωτέρικὸ τό
1972-73.
IV. Γιά τίς θέσεις τοῦ ΠΑΣΟΚ
ἀπέναντι στό θέμα τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας. τό περιεχόμενο τοῦ συνθήματος «ΠΑΣΟΚ
κίνημα λαοῦ» κ.τ.τ., δέν χρειάζεται νά ἐπαναλάὸω τά ὅσα ἐχουν
γραφτεῖ αυτές τίς μέρες στόν τυπο.
V. ‘Uoo γιά τό ἐρώτημα τοῦ κ.
X. «μέ ποιούς τό ΠΑΣΟΚ θά
πραγματοποιῆσει τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό», τό κίνημα ἀγωνίζεται ν’ ἀγκαλιάσει
ὅλους τούς μή προνομιούχους
Ἕλληνες, νά τους όργανώσει, νά
τούς διαπαιδαγωγῆσει, νά τούς
ἐντάξει οτόν καθημερινό ἀγώνα
που κάνουν οἱ ἐργαζόμενες μάζες
καί νά δώσει έτσι τίς δυνατότητες
στό λαό νά ἀνοίξει τό δρόμο γιά
τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό.
Εἶναι σίγουρο πώς τό κίνημά μας
- ἀντλώντας ἀπό τῆν ἱστορία τοῦ
σοσιαλιστικοῦ κινήματος - δέν
ὅλέπει τό σοσιαλιστικό μετασχη-

ματισμό νά πετυχαίνεται μέσα
ἀπό μιά «ἐλίτικη όμάδα», τούς
ἐπαναστατημένους «ἀριστεροὺς»
ἠ τους «ὑποψιασμένους» τοῦ κ.
Χαρίτση.
VI. Τέλος θάθελα νά προσθέ-

σω, κι ἀς· ἀγανακτήσει πάλι δ κ.
Χαρίτσης,

πώς

τό

ΠΑΣΟΚ

ὕστερα ἀπό τὴν ὁλιγόχρονη καί
δυσκολη πορεία του, τίς κρίσεις
που ἀντιμέτώπισε, ·ι.-ῆν όργανωτική καί ποιοτικὴ του ἀνάπτυξη,
τὴν ἐμπειρία που ἀποκόμισε ἀπό
τίς Νομαρχιακές καί τήν Πανελ-

φεστιΒᾶλ
Ο Ἀπό τήν Ἀγλαΐα Μητροπούλου πήραμε γτό πιό κάτω
γράμμα·
’
Φίλε κ. Διευθυντά.
Διάὸασα στό φύλλο τῆς 3ης
Σεπτεμὸρίου τοῦ «Ἀντί». ὅσα ἡ
συνεργάτης σας κ. ΦΛ. γράφει
σχετικά μέ τή στάση μου γιά τή
διάσωση τοῦ θέσμοῦ τοῦ Φεστι6άλ Θεσσαλονίκης.
Θά μποροῦσα νά σάς γράψω
πώς ’έχω ἀπαντήσει σχετικά με’ τά
ταυτόσημα που ἐγραψε ὁ κ. Ραφαηλίδης. (Βῆμα τῆς 7ης Σεπτ.)

Κι αὐτό γιατί έχω συνηθίσει νά
ἀπαντῶ ἀπ’ εὐθείας στούς συκοφάντες καί ὅχι στούς παπαγάλους τους (χρησιμοποιιῖ) τό εῦηχο

τό ὁ καί ἡ παπαγάλος. ἀλλά ἡ
συνεργάτης σας μπορεῖ νά διαλέξει καί τό παπαγάλισοα).
Ἐπειδὴ ὅμως σέὸουμαι τῆν
πληροφόρηση τοῦ κοινοῦ σας λέω
ὅτι εἰναι γκαιμπελική μέθοδος
συκοφαντίας «ἡ ἐπιστράτευσὴ
μου ἀπό τό Ὑπουργεῖο Βιομηχανίας κ.λπ.». Εἰμαι Πρὸέδρσς τῆς
’Ἐνωσης Κριτικῶν Κινηματογράφου Ἀθηνῶν. πού άνάμεσα στίς
δραστηριότητές του (ἐτος ἰ’δρυσης

1950) εἰναι καί ὁ πρῶτος

Νόμος περί Κινηματογραφίας, ῆ
Ταινιοθήκη τῆς Ἑλλάδος. ἡ Συλλογή καί ἡ κατάρτιση σέ “Ιστορὶα
Ἑλληνικοῦ Κινηματογράφου τῶν
ὅσων 0‘ ἀποθῆκές καί σκουπίδια
στοιχείων

(μετά

μακροχρόνια

ἔρευνα) κ.λπ. κ.λπ. που καί σείς
γνωρίζετε.
Τά μέλη αὐτοῦ τοῦ Σωματείου

λήνια Συνδιάσκεψη, ἐχει τό δικαίωμα - ἱστορικά πιά κατοχυρωμένο - νά μιλεῖ μέ «αὐταρέσκεια» ὅχι μόνο γιά τίς έκτιμήσεις του που πολλές δικαιώθηκαν
ἀλλά καί γιά τίς κατακτήσεις του,
ὀργανωτικές καί ποιοτικές, πού
κατοχυρώθηκαν στῆν A’ Πανέλλήνια Συνδιάσκεψη. Κι αὐτό δέν
μπορεῖ νά τοῦ τό ἀρνηθεῖ κανείς
κι οὔτε τολμά νά τό ἀμφισὸητὴσει
άμεσα καί ό ἴδιος ὁ κ. Χαρίτσης,
Ἀνδρέας Χριστοδουλίδης

(Ε.Κ.Κ,Α.) συνέλαὸαν σάν ἰδέα,
προώθησαν, στήριξαν κι ὑπηρέτησαν ἀνιδιοτελῶς πάντα, τό Φεστιόάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ἧταν λοιπόν φυσικό νά
-ἐνδιαφερόμαστέ γιά τήν τύχη τοῦ
Φέστιδάλ. Μέ ὁμόφωνη ἀπόφαση
τῆς 26ης Ἰουλίου 1977 τοῦ Συμ6ουλίου τῆς ΕΚΚΑ, ἐν σώματι
καί δημοσία ἐπισκεφθήκαμε τό
Ὑπουργεῖο Βιομηχανίας ὑπέρασπίζοντας ἀπόψεις που ἐχουμε
τήν ἀτυχία νά διαθέτουμε, υἱοθετώντας μάλιστα καί ἀπόψεις τῆς
Σ.Ε. κι ἐχοντας πάντα ὡς ὁδηγό
μας τήν πέποίθηση ὅτι, ὅπως σέ
ὅλα τά μέρη τοῦ κόσμου, τό Φεστιὸάλ εἶναι ὑποχρέωση καί εὐθύνη τοῦ Κράτους καί ὅτι ἡ ἰδιωτικῆ πρωτοὸουλία μέ τά «κυκλώματα» καί τά «συμφέροντα»
δέν εἶναι τό καλύτερο ὑποκαταστατο. γιατί έτσι οἱαδῆποτε ἐκδήλωση
γίνεται
ὑποχείριο
προσώπων καί κ ο ρ π ο ρ ατ ισ μ ῶν, ἐνῶ μέ τό κράτος εἶναι
πάντοτε ἀνοιχτό τό δικαίωμα τῆς
διαμαρτυρίας καί τῆς ἀντέγκλησης. Καί πιστέψαμε ὅτι μέ τῆ μεσολάόησή μας καί τήν αῦξηση
τῶν Βραὸείων. τῆ δημιουργία
Βραὸείου Μοντάζ καί, ”Ηχου καθώς καί τήν ἀποδοχῆ μέλους τοῦ
ΣΕΗ στίς Ἐπιτροπές, τό ζήτημα
πῆγαινε γιά μιά συμὸιὸαστική
λυση.
Ἀπό κέί καί πέρα σάν μέλη
δημοκρατικοῦ σωματέίου. 0560μαστε τίς ἀποφάσεις τῶν ἀλλων
σώματείων καί κεῖ σταμάτηοε
κάθε εἴδους δραστηριότητά μας.
Φιλικότατα
Ἀγλαΐα Μητροπὸύλου

Σύντομα κυκλοφορεῑ
ἀπό τίς ἐκὸόσεις «ΚΕΔΡΟΣ»

τό προσωπικό ῆμερολόγιο
τοῦ προέδρου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
KJXBHLNAKDIHDXQXCTY

1942-1944

Ο Ὁ θεολόγος καί κοινωνιολόγος Γιῶργος Μουστάκης.. πού
μαζί μέ τόν πολιτειολόγο K. Ζουράρι καί τόν ε’κὸότη τοῦ «ΑΝΤΙ»
συζήτησαν μέ τούς 5 Σφακιανούς
παπάὸες, μᾶς γράφει σχετικά.·
Εἶναι πολλοί οἱ προοδευτικοί
που διαὸάζοντας ὅλα τοῦτα που
γράφτηκαν γιά τό 6ίο, δηλαδή
γιά τῆν προὸληματικὴ καί γιά τά
κατορθώματα τῶν σφακιανῶν
παπάδων καί ἀλλων λαϊκῶν ἀγωνιστῶν τῆς ἐκκλησίας, που ἀργά
μά σταθερά ἐκκολάπτονται μέσα
στό θεολογικό χῶρο, ἴσως χαμογελάσουν περιπαικτικά. Καί ἴσως
μονολογῆσουν «ἐκ Ναζαρέτ δυναται τί ἀγαθόν εἴναι;»1 δηλαδή
τί καλό περιμένει κανείς ἀπ’ τους
παπάδες; Καί ὅμως ὑπάρχει ἀνάμεσά τους σήμερα σπίθα ἀγωνιστική που κάποτε θ’ ἀνάψει φωτιές, ἀλλά 6ρίσκεται σκεπασμένη
ἀπό οτάχτη πολλή. Οἱ συνθήκες
καί οἱ καταστάσεις γονιμοποιοῦν
τους ἀγωνιστές ὅπως οἱ ἐποχές
δένουν τους καρπούς]

στηρίχθηκε στά ἑξῆς θεωρητικά
θεμέλια, χωρίς νά μπορέσει νά
παρουσιάσει ὅμως μιά αὐτόνομη
θεωρητικὴ δομὴ;

α) «Αὐτός πού ἔχει ὁύο πανωφόρια νά ὁώσει α’ αὐτόν πού ὁέν
ἔχει». (Λουκ 3.11).
ὅ) «Ὁ ἐργάτης εἶναι ὸίκιο νά
παίρνει (ὅχι ἐλεημοσύνη) μά τό
μισθό τοῦ κόπου του». (Λουκ.
10,7).

γ) «Μακάριοι εἶναι αὐτοί πού
διώκονται γιά τήν κοινωνική ὀικαιοσύνη». (Ματθ. 5.10).

ὁ) «“Όλοι ὁέ χωρίς ἐξαίρεση εἶχαν κοινσχτημσσύνη καί ἡ μοιρασιά γινότανε στόν καθένα σύμφωνα

με’

τίς

ἀνάγκες

του».

(πραξ. 2,44)
Καί τέλος αὐτό πού τό 1610 16
Ρωσικό Σύνταγμα τοῦ 1936 στό

12° άρθρο του ἐχει συμπεριλάὸει
ἀτόφιο, χωρίς ὅμως ἐνδέιξη
παραπομπῆς, «Αὐτός πού ὁέν θέλει νά δουλεύει ὁέν πρέπει νά
τρώει». (Θεσ. 3.]0)
Νά, λοιπόν, ποῦ δρίσκονται οἱ

χριστιανοσοσιαλιστικές ρίζες καί

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΦΑΚΙΑΝΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ

Σ’ ὅλους λοιπόν αὐτούς τους
φιλαμφίὸολους σέ κάθε πολιτική
ἀπόχρωση πούχουν στραγγίξει
ἀπό μέσα τους κάθε ἐλπίδα γιά
μιά ἀγωνιστική ουμὸολή στό (00σιαλιστικό μετασχηματισμό) τῆς
κοινωνίας μας ἐστω καί μιᾶς μέ-

ρίδας ἱερωμένων, ἀφιερώνω τίς
γραμμές που ἀκολουθοῦν, γιά μιά
σωστή πληροφόρησῆ τους.
Ὁ Μάρξ, ὁ ”Ενγκελς καί δ Καούτσκυ εἶχαν πολύ σωστά διαπιοτώσει ὅτι ό ἀρχέγονος χριστιανισμός ἀπετέλεσε πρόοδο σέ
σχέση με’ παλιότερες μορφές καί
δομές θρησκευτικότητας, ὅσον
ἀφορᾶ «κοινωνικές ἐξελίξεις»,
ὅπως ἀκριὸῶς ὁ ἀστισμός καί ἡ
γαλλική διαφώτιση ἀπετέλεσαν
ἐξέλιξη σέ σχέση μέ τό δουλσχτητικό καί φεουδαρχικό σύστημα.
Εἶναι σήμερα πιά τόπος κοινός
καί ἀδιαμφισόῆτητος ὅτι οἱ πρωτοχριστιανικές κοινότητες πραγματοποίησαν 6ιωματικά κι ὅχι
θεωρητικά ἕνα θρησκευτικό σοσιαλιστικό ἰδεῶδες μιᾶς ἰουδαιοχριστιανικῆς κοινοκτημοσύνης
που ἀπό τήν ἐλλειψη τεχνολογικῶν καί οἰκονομολογικῶν προϋποθέσεων κόλλησέ στή σοσιαλιστικῆ κατανάλωση χωρίς νά περάσει ποτέ στό σοσιαλισμό τῆς

παραγωγῆς

τῶν σφακιανῶν παπάδων. Καί ἀς
τ’ ἀκούσουν τοῦτο οἱ κρυφοί καί
φανεροί διῶχτες τους που ἐμφωλεύουν μέσα στά ἐκκλησιαστικά
κατεστημένα, ὅτι οἱ φτωχοί αὐτοί
’σέ «τυχηρά» καί σέ ἀλλα ἀντιλαϊκά προνόμια καί σέ πληθωρικές, ἀργές, δεσποτικές γαστέρες
εἰναι σέ ἁρμονική συνέχεια καί
συνέπεια μέ τή χριστιανική διδαχῆ1 καί οἱ διῶχτες τους ἐχθροί
τοῦ λαοῦ καί θεομάχοι ἀποκαλυπτονται.
Ἀλλ’ ὅσο κι ἀν πασχίσουν τά
ἀλλοτριωμένα ἐκκλησιαστικά κα-

τεστημένα νά δολιέψουν τῆ φωνή
τῶν

σφακιανῶν

παπάδων

μέ

ἀστικές κουτοπονηριές «εἰς μάτην ἐκσπίασαν», γρι- τί ἡ σιγανή
σήμερα φωνή τουςθὲδ γίνει 6ουκινο κοινωνικοῦ ἐλέγχου καί
διαμαρτυρίας μαστίγιο προφητικής, σέ πολλά ξυγκιασμένα δεσποτικά αυτιά.
Γιώργης Μουστάκης
Δρ. Κοινωνιολογίας
τῆς Θρησκείας

,

Αυτό τό ἰδιότυπο ὅιωματικο
χριστιανο-σοσιαλιστικό ἰδεῶδες
που ἀλλοτριώθηκε ἀπό τόν Κωνσταντίνειο Καισαροπαπισμό τῶν
ἀρχῶν τοῦ 4ου αἰώνα, σύμφωνα
μέ τήν ἐγκυρη μαρτυρία του πιο
μεγάλου ἱστορικοῦ τοῦ «πρωτοχριστιανισμοῦ» Adolph Harnak,
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FIA TH N. ΑΦΡΙΚΗ
O Ἡ σιινεργάτις μας Πωλίνα
μιάμψα ἅπαντα στά ὁιιό γράμματα ἀναγνιυστῶν γιά τη N.
Ἀᾳρική πού ὁη1ιιοσιειίσα1ιιι στό
πραηγόιίμενο τεῦχος.-

Διάόασα τά γράμματα τῶν φίλων ἀπ’ τή Νότιο Ἀφρικῆ καί
νομίζω ὅτι παρουσιάζουν μεγάλο
ἐνδιαφέρσν. ἐφ’ ὅσον ἐκφράζουν
ρρρρ ’ ς

ἀνθρώπων

που

’έχουν ζήσει ἀπό κοντά τά γεγονότα που διαδραματίζονται στῆ
χώρα αὐτῆ. Ὀπωσδήποτε ἡ κον111/1'1 τους ἐπαφὴ μέ πρόσωπα καί
πράγματα τους κάνει νά ἔχουν
πιό σαφῆ εἰκόνα τῆς κατάστασης
που
ἐπικρατεῖ
στῆ
N0110Ἀφρικανικῆ Δημοκρατία. Θά
ῆθελα ὅμως νά ἀπαντὴσω σέ ὁρισμένες παραψρήσεις τοῦ X.A.
1) Τό ὅτι ὁ οἰκονομικός ἀποκλεισμὸς ἀπέναντι στῆ χώρα αὐτή
ἔχει ἐξαπλωθεῐ, δέν σημαίνει 65'ὅαια ὅτι οἱ χῶρες που ὑποστήριζαν τή ΝΑΔ μέχρι τώρα ἔχουν
πάψει νά τῆ 601160011 κρυφά.
Ἀποτελεῖ ὅμως σίγουρα ἕνα ση-

μαντικό γεγονός. διότι ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἀντίδραση τῶν λα’ῶν
ἐνάντια στό ρατσιστικό καθεστώς
Φόρστερ ἐχέι ἀναγκάσει τά καθεστῶτα πού τό ὅοηθοῦν νά καλύπτονται. Κι ἔπειτα. ὅπως ἐχει
ἀποδειχθεῖ πολλές ἤδη φορές

οτήν ἱστορία, ἀπ’ τὴ στιγμή πού ἡ
ὅοῆθεια 0' ένα καθεστώς γίνεται
μόνο κρυφή. σημαίνει ὅτι αὐτό
’όρίσκεται στή δυο-η 100. Πόσο
μάλλον οτήν περίπτωση τῆς
ΝΑΔ, ὅπου εἶναι γνωστό ὅτι οἱ
Ἀμερικάνοι καί ἄλλοι Εὐρωπαῖοι σύμμαχοί τους ψάχνουν γιά
μιά ἐναλλακτική λυση.
2) “Η πληροφορία μου γιά τήν
ίδρυση τοῦ ANC τό 1909 προέρχεται ἀπό φυλλάδια παράνομης
νοτιοαφρικανικῆς ὀργάνωσης.
3) Πιθανόν νά ὑπάρχουν καί
μερικοί λευκοί πού νά ἐχουν πάρει μέρος αέ δυναμική δράση ἐν·
άντια στό καθεστώς Φόρστερ.
ἀλλά ὁπωσδήποτε ἡ δράση αὐτή
δέν έχει πάρει τέτοια ἐκταση

στηρίγματά του νά ἐλέγχουν τό
ἀντιστασιακό κίνημα καί νά διοργανώνουν σωστά τήν παράνομη ἐπέμὸαση τῆς ξένης 6oήθειας στὴ ΝΑΔ.
5) ”Οσο γιά τό θέμα τοῦ Τρανσκάι, δέν νομίζω ὅτι τό κείμενό
μου έρχεται σέ ἀντίθεση μ’ αὐτά
πού λέει ὁ φίλος X.A.
T0 πρόόλημα εἰναι ἀκριὸῶς τό
ὅτι οἱ περισσότεροι κάτοικοι τοῦ
Τρανσκάι δουλευαν μέχρι τώρα
στῆ ΝΑΔ. ”Ὀταν ὁ Φόρστέρ τούς
ἐπέὸαλε νά γυρίσουν νά δουλέψουν στῆν πατρίδα τους, 6ρέθηκαν σέ ἀπελπιστικὴ κατάσταση,
ιιιιι

προοπτικές ἐργασίας.

ώστε νά ἐπηρεάσει τό καθεστώς

αὐτό καί σύμφωνα μέ πληροφορίες που δίνουν στό ἐξωτερικὸ
ἐκπρόοωποι τοῦ μαυρου ἀπελευθέρωτικοῦ κινήματος οἱ λευκοί
αὐτοί εἶναι μιά πολύ ἐλάχιστη
μειοψηφία.
4) Εἶναι νομίζω. φανερό ὅτι τό
ξένο καί ντόπιο κεφάλαιο ὑπο-

στηρίζει τό Φόρστερ..διότι ἀν δέν
τόν ὑποστήριζε δέν θά ἐμενέ οὔτε
μιά μέρα στῆν ἐξουσία. Εἶναι
ὅμως ἐνδιαφέρον νά μελετήσει
κανείς τὴν ὀργάνωση καί λειτουργία τῶν διαφόρων ὀργανώσέων που 011/51115901. διότι μέσω
αὐτῶν μπορεῖ ὁ Φόρστερ καί τά

Πωλίνα Λέμψα

ΑΒΕΡΩΦ, ΜΑΡΙΝΕΛΑ
ΚΑΙ... ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
Ο Ἀπό τόν Ἀὂέρωφ οτή...
Μαρινέλα.] Ὁ ἀναγνώστης μας Γ.
Εὐστρατίου γράφει γιά τήν
«παραμορφωτική εἰκόνα τοῦ κόσμου τῆς νεοελληνικῆς πνευματι-

κῆς ζωῆς» πού γνωρίζουν μερικές
ἀνατολικές χῶρες.
Ἀγαπητό ΑΝΤΙ,
σέ ἀθηναϊκή ἐφημερίδα δημοσιέυτηκε εἷδηση μέ τίτλο «Ἀφιέρωμα Ρουμανικοῦ Περιοδικοῦ
οτήν Ἑλληνική Διανόηση καί Τέχνη» (ΑΥΓΗ 19.8.77). “Η ἁπλῆ
ἀνάγνωση τῶν ὀνομάτων τῶν
συμπατριωτῶν μας που συμμετέχουν μέ κείμενά τους, ἀρκεῖ γιά
νά μᾶς πείσει ὅτι τό ρουμανικό
ἀναγνωστικό κοινό - γιά μιάν
ἀκόμη φορά —— θά πάρει μιά
παραμορφωμένη εἰκόνα τοῦ κόσμου τῆς νεοελληνικῆς πνευματι-

κῆς ζωῆς.
Τά πρῶτα δήματα έχουν ἤδη
γίνει μέ τίς παραστάσεις τοῦ έργου τοῦ κ. Ἀὸέρωφ «Ἐπιστροφή
στίς Μυκῆνες», πού δόθηκαν στό
Βουκουρέστι στά πλαίσια τῶν
διακρατικῶν πολιτιστικῶν ἀνταλλαγῶν.

Καί 65601101 κανείς δέν ἀρνεῖται
πώς ὁ Κος Ἀθέρωφ σάν συγγραφέας (κυρίως μυθιστοριογράφος)
ἐχει ὁρισμένα προσόντα. Δέν
μπορεῖ ὅμως νά θεωρηθεῖ τό ἐργο
του σάν άντιπροσωπευτικό τῆς
ἐλληνικῆς λογοτεχνίας.
Περισσότερη κατάπληξη προξενεῖ ἡ κυριαρχία τῶν γνωστῶν

----στα”χεριασας..
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ἰδεαλιοτῶν ἀκαδημαϊκῶν στά
περιεχόμενα τοῦ ἀφιερώματος.
Ἀνάμεσά τους καί ὁ Γ. Ἀθάνας
(ψευδ. τοῦ Ἀθανασιάδη-Νόὸα),
που ἐστω κι ἄν παραδλέψει κανείς τό πολιτικό του παρελθόν,
καί σάν ποιητής εἶναι μία ἀσήμαντη μετριότητα. Ἀπό τούς
·συγγραφεῖς καί ποιητές ἀπουσιάζουν πολλοί καί ἀξιόλογοι (ἀς

ἀναφέρω στῆν τύχη τό Βάρναλη,
τό Χατζῆ, τόν Τσίρκα) πού δέν
θέλω νά πιστεύω πώς τά ὀνόματά
τους κρυὸονται πίσω ἀπό τὴ
φράση «καί ἄλλοι». Ἀντίθέτα
ἀναφέρονται ἐπώνυμα ἄλλοι ήσσονες. Ἐάνἐπρυτάνευσαν κριτὴρια τοῦ τύπου «αὐτός εἶναι μέλος
τοῦ Ελληνορουμανίκοῦ Συνδέσμου», κακῶς.
Εἶναι γνωστό πώς ἡ ρουμανική
κυόέρνηση ἀκολουθεῖ πιστά στίς
σχέσεις της μέ χῶρες διαφορετικῶν κοινωνικῶν καθεστώτων τίς

ἀρχές τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρξης
καί τῆς Διάσκεψης τοῦ Ἐλσίνκι.
Στή Ρουμανία ἡ διανόηση 69(—
σκεται ὑπό τόν άμεσο ἐλεγχο τοῦ
κράτους-κόμματος.

Μάλιστα

πρόσφατα ὁ ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν Ζόρζε Μακοὸέσκοι· ἐξέλέγη πρόεδρος τῆς ”Ενωσης
Ρουμάνων Συγγραφέων. Παρ” ὅλ“
αὐτά, ὅπως ἐπιὸεὸαιώνουν καί
”Ελληνες φοιτητές πού σπουδάζουν ἐκεῖ, στῆ Ρουμανία ἀπουσιάζει κάθε μέτωπο ἐνάντια οτήν
ἀστική ίδεολογία, που παρεισφρύει καί διά τῆς ὁδοῦ τῶν
μορφωτικῶν ἀνταλλαγῶν μέ καπιταλιστικές χῶρες. Γιά μιάν
ἀκόμη φορά φαίνεται πώς σέ χῶρες μέ ἐντονσ συγκεντρωτικό ·χαρακτῆρα ἐξουσίας. ἡ ἀνάδειξη
τοῦ μαρξισμοῦ σέ κρατικὴ φιλοσοφία ὁδὴγησε οτήν ἀποπολιτικοποίηση τῶν μαζῶν καί στῆν
ἰδεολογικῆ σύγχυση.
Ἐάν τό ρουμανικό περιοδικό
ἐνήργησε πρωτόόουλα, τότε τόσο
τό χειρότερο, γιατί ὅφειλε νά δώσει μιά σφαιρική εἰκόνα τῆς ἐλληνικῆς πνευματικῆς ζωῆς, πού
κυριαρχεῖται ἀπό τίς προοδευτικές ἰδέες, χωρίς νά ἀγνοήσει καί
τῆν ἐπίσημη κουλτούρα (δίνοντάς
της ὅμως πολύ μικρότερο δάρος).
Ἀλλά ἐάν αὑτά συμὸαίνουν
στῆ Ρουμανία ἀναρωτιέται κανείς
πῶς οἱ τόσο δογματικοί καί «ὀρθόδοξοι» Ἀλὸανοί ὑποδέχθηκαν
πρίν ἀπό λίγες μέρες ὅ,τι πιό
ἀγοραῖο καί ψεύτικο έχει νά ἐπιδείξει τό ἐλληνικό μουσικό 015ρέωμα; τῆ Μαρινέλα. Ἴσως ἡ ἐξήγηση νά εἶναι πιό ἁπλῆ ἀπ’ ὅσο
θά περίμενε κανείς; ἡ ἴδια ἡ ἀλ6ανική τέχνη εἰναι πλημμυρισμένη ἀπό ἀστικές φόρμες. ”Ενα
ἐργο τέχνης, ἐκτός ἀπό τό περιεχόμενο, ἀπαιτεῖ καί νέους τρόπους ἐκφρασης γιά νά θεωρηθεῖ
προοδευτικό. Ὁ ἀλόανικός κινηματογράφος ’κυριαρχεῖται ἀπό
«μαρξιστές» Τζέημς Πάρις.
Εὐχαριστῶ γιά τή φιλοξενία
Γιάννης Εὐστρατίου
Υ.Γ. Ἀντιλαμὸάνεται κανείς τό
ἀδιέξοδο τῶν δύο (μ-λ) ΚΚΕ.
Ἐκτός κι ἀν προσαρμοσθοῦν στῆ
νέα κατασταση καί ἐμπλουτίσουν
τό μουσικό πρόγραμμα τῶν συγἴέντρώσεών τους μέ τή Μαρινέ-

α.

στολα κ. ἄ. Τή σύγκρουση στό
Νταχάου, τούς τραυματισμούς

ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ
ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
0 Ἐνὸιαφέροντα στοιχεῖα γιά
τή δράση τῶν παρακρατικῶν
(πρό καί ἐπί χούντας) στή Δ.
Γερμανία
ἀναφέρονται
στό
παρακάτω γράμμα τοῦ φοιτητῆ
Δ. Κουτσομητσόπουλου. πού τό
ἀπευθύνει οτόν Π. Μπακογιάννη.Κύριε διευθυντά,1
Μέ 6άση τό ρεπορτάζ τοῦ τ. 76
23-7-77 γιά τῆ λειτουργία τοῦ
παρακράτους στῆν Ὁμοσπονδιακή Γερμανία, τήν ἀπάντηση τοῦ
κ. Μπακογιάννη στό τ. 78 τῆς
3-9-77 καί τά χρόνια τῆς ἐμπειρίας μου στό Μόναχο ὅρίσκομαι
στῆ δυσάρεστη θέση νά δώσω μιά
ἀπάντηση οτόν κ. Μπακογιάννη.
Λοιπὸν. κ. Μπακογιάννη, τό
πρόθλημα τῶν διαψεύσεων ὴ ἐπιόεὸαιώσεων εἶναι ’ένα πραγματικά σοὸαρό πρόδλημα, ἀλλά τό
πρόὸλημα τῆς γενικότερης πολιτείας τοῦ καθενός σέ συγκεκρι-

μένη ἐποχή καί μέ τέτοιες συνθῆκες εἰναι καθοριστικό, γιά τὴν
ἐπιὸεόαίωση καί ἠθικὴ τοῦ
προσώπου ἀπέναντι στὴ δημόσια
ζωή. Δέν θά εἱχα καμιά διάθεση
νά ἀναοκευάσω τέτοιες καταστάσεις ῆ νά σάς προκαλέσιυ, ἀν καί

τότε (στό Μόναχο) καί σήμερα
δέν παρουσιαζόσαστε σάν δημόσιο πρόσωπο.

Συγκέκριμένα, λοιπόν, γιά τό
πρόόλημα τοῦ Κ. Κωτσοόίλη καί
τῆς παρέας του λέτε ὅτι τόν
καταγγείλατε καί ζητήσατε ,τήν
ἀπέλασή του. Τή θυμάμαι ἐκείνη
τήν ἐκπομπή. Εἶναι πραγματικά
ἐνα ιποκουμέντο. Ἀλλά δέν λέει
καί πολλά πράγματα, γιατί ἤλθατε τελευταῖοςί

"Av θυμάστε καλά, ἡ δράση τοῦ
Κωτσοὸίλη άρχισε στό Μόναχο

πρίν ἀπό τό ’65 καί δέν ῆταν
μόνο παρακρατικὸς ἀλλά ἐλεγχε
καί τήν οἰκονομικὴ ζωή τῶν
μέταναστῶν μέ τὴν ἐκκλησία, τήν
έταιρία

«ΚΟΥΙΟΟΤΤΟ»,

τίς

μεταφράσεις, τούς προσκόπους
καί τίς «Lohnsteuerkarten». Τό

’68-‘69 ἡ κατάσταση ἀλλάζει. Ἡ
Ἐθνική Κίνηση Ἑλλήνων (ΕΚΕ)
διασπᾶται.
Ὁ
Κωτσοὸίλης
καταγγέλλεται ἀπό νεοφασιστικά
στοιχεῖα σάν ἀπατεώνας, εἶναι σέ
σύγκρουση μέ τό προξενεῖο, καί
πέφτει ἀπό τήν «ἱεραρχία», Τά
(ἰνέρχόμενα φασιστικά στοιχεῖα
μέ τόν M. Ἀγγελόπουλο συγκροτοῦν τό Σύνδεσμο Ἑλλήνων
Βαιιαρίιις, ”Εχουν ἀμεσότέρη
σύνδεση μέ Ἀσλανίδη, Λαδά καί
ἀναλαμὸάνουν τῆν τρομοκράτηση
τῶν μεταναστῶν. Ὀ ΣΕΒ εἶναι
νόμιμο σωματεῖο ἀναγνωρισμένο

ἀπό τίς ἀρχές τῆς Βαυαρίας, τῆ
στιγμή που οἱ σκοποί του εἶναι
εμφανεῖς.

Θά θυμάστε τίς συγκρούσεις

ὅλη ἐκείνη τήν ἐποχή. Τό ξύλο
που ἐπεφτε, καί αὐτόν πάντα
δπλισμένο μέ άλυσίδες, γκαζοπί-

κλπ. Τί ἀπό αὐτά ἀνακοινώσατε
ἀπό τῆ ραδιοφωνία ὅταν ἤσαστε
διορισμένος; Στίς 3-5-70 καταγγέλλετε τόν Κ.Κ., τῆ στιγμή που
εἶναι ἀπομονωμένος καί πολυκαταγγελμένος. Ποτέ ὅμως δέν
καταγγείλατε τόν ΣΕΒ, που
ῆτανε μιά φανερή φασιστική ὀργάνωση καί τό δῆλωνε. Τό ’72 ὁ
Κωτσοὸίλης, μετά ἀπό τά γνωστά
γεγονότα, μήνυσε 11 ἐ’λληνες
ἀντιφασίστες. Καί τῆ στιγμή που
δέν ὑπάρχει ὁργανωμένη ἀντίσταση, τηρεῖται ἀπό τή ραδιοφωνία σιγή. Σ’ ὅλη τήν περίοδο ἡ είδησεογραφία ἀπό τὴ ὅαυαρέζικη
ραδιοφωνία εἰναι λίγες εἰδήσεις
γιά τήν Ἑλλάδα παρμένες ἀπό τά
«NEA» ἤ τῆ «ΒΡΑΔΥΝΗ» καί
ἐτήν πολιτική τῆς SPD καί DGB
ἀπό τά ἐπίσημα ὄργανά τους.
Τό ’73, μέ τά γεγονότα τῆς Νομικῆς κλπ., πληροφορεῖτε μέ τέτοιο τρόπο τούς μετανάστες που
οὐσιαστικά ἀποκρύπτετε τά γέγονότα. Τήν ἴδια ἐποχή ἀρχίζει ἡ
πολιτική ὀργάνωση στό Μόναχο.
Τό Μάη τοῦ ’73 ἐργατοφοιτητικῆ
ἐπιτροπὴ κάνει ἀπεργία πέίνας 8
ἡμερῶν γιά νά πληροφορῆσει τήν
κοινή γνώμη γιά τίς συλλήψεις
στῆν Ἑλλάδα κλπ.

καί τό Προξενεῖο. Συμμετεῖχε καί
ἡ ΕΔΗΝ, δειλά ὅέὸαια, ἀλλά
συμμετεῖχε. “Ὀλοι οἱ σύλλογοι
σᾶς ἐστέλναν. τίς ἀνακοινώσεις
τους καί ἀπ’ ὅ,τι θυμᾶμαι μόνο
δύο φορές ἀνακοινώσατε Kurz.

ternational komitee» νά ἐλέγξει
τίς συνθῆκες διαὸίωοης τῶν πολιτικῶν κρατουμένων. Ἡ γενικὴ
κινητοποίηση εἰναι συναρπαστική. Τό BBC καί τό Παρίσι ἀνακοινώνουν ὅλη τῆν πλατφόρμα
τῆς ἀπέργιακῆς ἐπιτροπῆς, ἡ
Deutsche Welle μετά ἀπό πιέσεις,
ἀλλά ἡ ραδιοφωνία Μονάχου
μόνο τήν τελευταία μέρα Kurz
γιατί εἶχε «συμπληρώσει τήν
ὕλη». καί κάτω ἀπό συνεχεῖς πιέσεις.

If) ‘74 ὁ Κωτσοόίλής ξέσπαθώνει καί πάλι καί μέ τὴ σύμπραξη
τῆς Polizei καί μηνύει 7 δημοκράτες. Γίνονται συνέχεια έκδηλώσεις ἀλληλεγγύης καί ἀγώνας.
Ἀπούσα ἀπό παντοῦ ἡ «δημοκρατική» ραδιοφωνία Μονάχου.
“Ὀταν ἡ γερμανικῆ κυὸέρνηση
SPD ἐφαρμόζει τό ἀντιδραστικό
ΚυτΖ Arbeil μέ τὴκιθιρίσι] τοῦ ’73,
ἐνῶ οἱ δημοκράτες ἀγανακτισμέ-

Ἀλλά καί κάτι ἀλλο, ἀνακοι-

νώσατε ῆ καταγγείλατε τίποτα
ὅταν Ιτό Προξενεῖο ἐπαιρνε τά

διαὸσίτήρια τῶν δημοκρατῶν;
”Οχι. Καί τρία χρόνια τώρα στῆν

νοι τό καταγγέλλουν, ἐσεῖς σιγον-

Ἑλλάδα, ἐνῶ εἰστε γνώστης τῆς

τάρετε τῆν SPD δίνοντας τίς ἐξ·
ηγήσεις τοῦ DGB. KL ὅταν ἡ Regierung ἐφαρμόζει τό ρατσιστικό
νόμο πού ἀπαγορεύει στούς
μετανάστες νά κατοικοῦν σέ ὁρισμένες συνοικίες, ’ἀλλά καί ἐκεῖ
που θά κατοικοῦν, μόνο μέχρι
ἑνός ποσοστοῦ, γιά νά μήν ἀλλοιώνεται ὁ γερμανικός πληθυσμός, τό ἀνακοινώνετε σάν ἐπιτυχία καί διεθνισμό τῆς κυθέρνησης. Τή στιγμή που καί οἱ γερμανοί δημοκράτές καταγγέλλουν τό
μετρο.

κατάστασης, γράψατε τίποτε;
”Οχι. Τότε. τέτοιες διαψεύσεις κ.
Μπακογιάννη εἶναι άχρηστες. Ἡ
πολιτεία σας μετράει.
Τώρα ὁ Κωτσοὸίλης ἀντεπιτίθεται καί μηνύει ὅλους τους δημοκράτες στό Μόναχο. Ἔχετε μιά

ἀκόμα εὐκαιρία κ. Μπακογιάννη.
Οἱ δημοκρατικοί καί ἀντιστασιακοί τίτλοι κατακτιῶνται μέ
ἀγώνα ἀπό τά κάτω καί πραγμα-

τικοί ἀντιστασιακοί ῆταν ὅλοι
ἐκεῖνοι οἱ φοιτητές καί ἐργάτες
που ἐπαιζαν τή ζωή τους παλεύοντας γιά τή δημοκρατία καί ὅχι

Τόν Ἰούλη τοῦ ’74 άλλη ἐπιτήν

ἀφηρημένη

δημοκρατίαί

τροπή ἐργατῶν - φοιτητῶν κάνει

Ἡ ραδιοφωνία τοῦ Παρισιοῦ
μέταδίδει ὅλο τό κείμενο τῆς
ἀπέργιακῆς ἐπιτροπῆς. Ἐνῶ μέ
τὴ ραδιοφωνία τοῦ Μονάχου δίνουμε μάχη ἀπό τά τηλέφωνα γιά
νά ἀνακοινώσει τό γεγονός, κι
ὅταν τό μέταδίδει γίνεται μέ τέτοιο τρόπο που νά μὴ φαίνεται
πουθενά τό πολιτικό γεγονός καί
οἱ προθέσεις τῆς ἐπιτροπῆς. Τό
Νοέμὸρη τοῦ ’73, μετά ἀπό όργανωμένη προσπάθεια παλιῶν καί
νέων φοιτητῶν, μετά ἐκλογική
μάχη 12 ὡρῶν, κατακτιέται ὁ
Ἑλληνικός Φοιτητικός Συλλογος,
που μέ πραξικόπημα τόν εἶχαν
πάρει οἱ φασίστες μέ τῆ ὅοήθεια
τοῦ Προξενείου καί τοῦ ΣΕΒ, γεγονός 6έ6αια που δέν μεταδόθηκε ἀπό τῆ ραδιοφωνία τοῦ
Μονάχου. Ἀπό τότε οὐσιαστικά,
Νοέμόρη ’73, ἀρχίζει ἡ όργανωμένη ζωή καί πολιτικὴ ἀντίσταση
στό Μόναχο. Ὀ Σύλλογος Φοιτητῶν εἶναι μαζικός καί δραστήριος. Ὀργανώνει τῆ ζωὴ τῶν φοιτητῶν, κάνει κάθε ἐόδομάδα ἐκδηλώσέις, διαλέξεις, κινητοποιὴσεις καί ὃοηθᾱ ἐποικοδομητικά
τους φοιτητές καί μαθητές στό
Μόναχο.

Ἀλλά γι,’ αὐτούς κανείς δέν εἰπέ
τιποτε.
Εὐχαριστῶ
Α. Κουτσομητσόπουλος
Φοιτητής στῆ Δ. Γερμανία

ἀπεργία πείνας ἐνάντια στίς συλλήψεις καί ὅασανισμούς τοῦ
Ἰωαννίδη καί μαζεύει. χρήματα
γιά νά στείλει κλιμάκιο ’τῆς «In-
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Ἡ κοινότητα τῶν ἐργατῶν καί
οἱ τοπικοί σύλλογοι ἐχουν ἀνθίσει ὅλη ἐκείνη τήν περίοδο. Ποιά
ἦταν ἡ δική σας συμμετοχή καί ἡ
συμόολή τῆς ραδιοφωνίας σας α’
ὅλη ἐκείνη τήν περίοδο; Καμμίαίἰ
Κανείς δέν μπορεῖ νά πεῖ ὅτι
ἀποκλειόταν ἀπό τήν πολιτική
ἐκείνη ζωή, ἐκτός ἀπό ὁρισμένους νεολαίους τῆς ΕΡΕΝ που
αυνοδοιποροῦσαν

μέ

τόν

ΣΕΒ
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ΓΙΑ TON ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ἀπό τό Σωματεῐο 2117111101111τούχων Ξεναγῶν πήραμε μιά ἐπιστολή πού πιστεύουμε ὅτι παρουσιάζει 115111116é1l6101pégov.yzaτί τό πρόὸλημα πού θέτει ὁέν
ἀφορᾱ μόνο τή μέθοὸο πού γίνονται οἱ συζητήσεις στόν τύπο

μας. ἀλλά καί τά προόλήματα τοῦ
τουρισμοῦ μας γενικότερα - καί
ὅχι φυσικά μόνο τοῦ τουρισμοῦ
στή Ρόὸο.·
Σχετικά μέ τό τηλεγράφημα
διαμαρτυρίας πού ἐστάλη οτόν
Πρωθυπουργό καί τόν Ὑπουργό
Προεδρίας ἀπό τό Δημοτικό
Συμὸσύλισ καί ἄλλους φορεῖς τῆς

πόλεως Ῥόδου.. 116.161....131167
οπτική ἐκπομπή τῆς ΞΡΤ «Μιά
ταινία,
μιά
συζήτηση»
τῆς
24/8/77,

έπιθυμοῦμε νά

δηλώ-

σουμε τά ἀκόλουθαι
1.Θεωρσῦμε λυπηρό τό δτι
προκλήθηκε τέτοια δίαιη ἀντί-

ὃραοη

μὲ

ἀφορμή

ὁρισμὲνες

ἀπόψεις περί P6601), πού παρεμπιπτόντως διατυπώθηκαν κατά
τή συζήτηση. Νομίζουμε ὅτι μ’
αύτό τόν τρόπο δόθηκαν περίεργα μεγάλες διαστάσεις 0’ ἕνα
θέμα διαφορᾶς άπόψεων.
Ἡ ἀντιπρόσωπος τοῦ Σωματείου μας ἐξέφρασε γνώμη καί
ἀναφέρθηκε

γενικά

στήν

ποι-

ότητα τῆς ἐξυπηρετήσεως, ὅταν
ἀπό τά συμφραζόμενα ἀλλου
ὁμιλητοῦ, κατά τήν συζήτηση,
διαφαινόταν σάν λόγος γιά τήν
πτώση τῆς τουριστικής κινήσεως
τῆς Ρόδου ἡ μή ἐπαρκής διαφήμιση τοῦ νησιοῦ. Διατύπωσε δέ
αὐτή τήν γνώμη, ἔχοντας ὑπ’ ὂψη
τά τεράστια ποσά πού, ὅπως όλοι
γνωρίζουμε, ἔχει διαθέσει τό
κράτος μας γιά τήν τουριστική
προὸολή τῆς Ρόδου, ἀλλά καί τά
δημοσιεύματα τοῦ ἑλληνικοῦ καί
ξένου τύπου γιά τό τί συνέόη πέρυσι στήν Ρόδο.

2. Εἰλικρινά πιστεύουμε ὅτι σέ
μιά ἐλεύθερη χώρα οἱ γνώμες
ἀντικρούονται μέ ἐπιχειρήματα
καί ὅχι μέ διαμαρτυρίες”πού τελεσιγραφικά ἀπαιτοῦν - εἰσάγοντας μάλιστα οτόν τόπο μας καινούργια ἤθη - τήν ἂμεση ἀντικατάσταση δημοσίου λειτουργοί),
ἐπειδή «ἀνέχθηκε» τή διατύπωση
τῆς ὡς ἄνω γνώμης καί ἐπειδή ἐξέφρασε ἱκανοποίηση γιά τήν
προόολή τῆς «ἀγνωστης Ἑλλάδας» καί τήν μείωση τῆς 9061ακής τουριστικής κινήσεως, σέ
σχέση ἀσφαλῶς μέ ἐκείνη πού
πέρα ἀπό κάθε λογική παρατηρήθηκε πέρυσι τόν καιρό τῆς
,“τουριστικής αἰχμῆς οτή Ρόδο, μέ
τίς γνωστές σέ ὅλους μας ἐπιπτώσεις. Ἐπ’ αὐτῶν τῶν ἐπιπτώσεων
ἀποφεύγουμε νά ἐπεκταθοῡμε γιά
v61 μή συμόἁλουμε κι ἐμεῖς, ἄθελά
μας. στόν ἤδη ζημιογόνο θόρυὸο
γύρω ἀπό αὐτό τό θέμα· ἐλπίζουμε δέ νά μήν ἀναγκασθοῦμε
νά κάνουμε κάτι τέτοιο μελλοντι110..
3. Τέλος. θεωροῠμε κι έμεῖς
ὑποχρέωσή μας νά διαμαρτυρηθοῡμε γιά τόν ἀνοίκειο τόνο καί
τούς δαρεῖς χαρακτηρισμούς πού
περιέχονται 0‘ αὐτή τήν ροδιακή
τηλεγραφική
διαμαρτυρία,
ἡ
ὁποία μάλιστα προσυπογράφεται
ἀκόμη καί ἀπό φορεῖς καί συλλόγους ἐκ πρώτης ὄψεως ἀσχέτους
πρός τό τουριστικό κύκλωμα
(Σύλλογος Οἰκονομολόγων, Ἰατρικός, Ὀδοντιατρικός καί Δικηγορικός Σύλλογος). ὑποδηλώνοντας ’έτσι μιά ὑπέρμετρη - περί
τά τουριστικά - εὐαισθησία. Μιά
εὐαισθησία πού εἰλικρινά μᾶς

6άζει σέ σκέψεις, γιατί δέν μποροῦμε παρά νά τή συνδέσουμε μέ
τήν περίεργη δήλωση πού περιέχεται στήν διαμαρτυρία. ὃτι δηλ.
οτήν P660 «ὅλος ὁ πληθυσμός
ἀσχολεῖται μέ τόν τουρισμό καί

ῥΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΕΔΡΟΣ

εἰσφέρει 120 ἑκατομμύρια δολλάρια στήν ἐθνική οἰκονομία καί ἀποτελεῖ παράδειγμα πρός
μίμηση γιά ὅλη τή Μεσόγειο».
Πιστεύοντας σέ ἕνα τουρισμό πού

θα εἶναι εὐλογία γιά τήν χώρα
μοις, ἀν εἶναι πάντοτε προσεκτικά
καί σωστά ἐνταγμένος α’ Eva γενικώτερο σχῆμα λογικῆς καί σύμμετρης ἀναπτύξεως, ἐλπίζουμε, μ’
ὅλη μοις τήν καρδιὰ, ὅτι ἡ ὡς ἄνω
δήλωση τών Ροδίων συμπατριωτῶν μας δέν ἐχεται τῆς ἀληθείας
καί μᾶλλον ὀφείλεται σέ ὑπερδολική ἐκτίμηση πραγμάτων.
Γιά τό Σωματεῖο Ξεναγών
ἡ πρόεδρος
ΑΛΕΚΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ἡ γεν. γραμματέας
ΕΡΣΗ MANZOYAINOY

Ο
FIA TO XAKKA
Ἀγαπητό «Ἀντί»
Κανείς δέν 6ρέθηκε νά μιλήσει
στό ἀφιέρωμα γιά ἕνα ἀπ’ τά κύρια χαρακτηριστικό του, ἴσως τό
κυριώτερος Ὁ Χάκκας ἧταν πανέξυπνος, τουλάχιστον τόσο ἒξυπνος όσο καί εὐαίσθητος, τό
μυαλό του ἐκοδε ξυράφι, δέν
ἦταν ἡ συναισθηματική ταύτιση
πού τόν ὂοηθοῠσε νά διυλίζει
καταστάσεις, ἠταν κυρίως τό
μυαλό του.
Κανείς φυσικά δέν ἀρνεῖται
τήν εὐαισθησία του. “Ὀμως ἡ πίκρα δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό μιά
ἱστορία ἥττας γιά νά ὑπάρξει,
ὅταν τό μυαλό ξέρει νά δουλεύει.
Τέλος, ἡ προσπάθεια «όρθολογικοποίησης» ,τοῦ φαινομένου
Χάκκα ἀπ’ τόν Ἀλέξη Ζήρα ἴσως
τό παράκανε σέ ἀποευαισθητοποίηση καί σέ προσπάθεια «στενέματος» τῆς σημασίας του.
RP. — Ξάνθη

ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΓΙΟΡΓΟΣ EMM ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Ο “Εκδότηςῑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131

ο ’Υπευθυνος Τυτιογραφείουῑ
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
Βασ. Ἀλεξάνδρου 26
”Αγ. “Ανάργυροι.

O Φωτοστοιχειοθεσίσε
«ΦΩΤΟΚΥΠΑΡΟ» ΕΠΕ
Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ.748.314-713.604
O “Εκτύπωσηῑ
‘ Ἐργοστ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ.ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου5,Περιστὲρι.

Ο
ΟΚάΘε

ἐνυΠόγραφο

άρθρο

ἐκφράζει
τήν
Προσωπική
ἅποψη 1017 συγγραφέα του.

Ο
O ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΕΣΩΤΙΞΡΙKOY:
Ἐξσμ. 260 δρχ. - “Ετήσια 520
ἸΞτήσια “Οργσνισμῶν,
Τραπεζῶν, κ.ληῑ 1.200 δρχ.

Γιά φοιτητές ἓκΠΤωση 15%.
Ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
EEQTEPIKOY:
Εὐρώπη - Μεσογ. χῶρες;

ὲξάμηνηῑ ἀπλή δολ. 10
άεροΠ. δολ. 13
έτήσιαῑ άτιλή δολ. 20
deport. δολ. 25
Η.Π.Α. - Κάναδάς -“Αν.“Ασίσῑ
έξάμηνηῑ άΠλή δολ. 10
άεροΠ. δολ. ,17
ἐτήσιαῑ άτιλή δολ. 20
Αυστραλίσ - Ὠκεανίσῑ
ἑξάμηνηῑ άι-ιλή δολ. 10
άεροι-ι. δολ. 24

ἐτήσιαῑ άτιλή δολ, 20
deport. δολ. 47
Ο “Εμὸάσμστσ, έπιτσγέςῑ
’ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ

EAAH ΑΛΕΞΙΟΥ ,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
I

Γιόι τό

OTIMH TEYXOYZ δρχ. 20
. Ο ΠΑΛΗΑΤΕΥΧΗῑΤΙΜΗ 30 ΔΡ.

Κεντρική διάθεσηῑ
0 γιά τά 6ι6λιοΠωλεῖσ
τῆς “ΑΘήνας;

Νίκο Καζαντζάκη

Στό γραφεῖα τοῦ «ANTI»

Εἴκοσι χρόνια ἀπό τό θάνατό
’[ΟΌ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601.
Τηλ; 732.713 — 732.819

άεροΠ. δολ. 34

Πανεπιστημίου 44 τηλ. 3248346

”Αρθρα καί μελέτες γιά τόν Καζαντζάκη καθώς καί ἀνέκὸοτα κείμενα του

-ΕΙνῈΙ-

NIKO KAZANTZAKH
εικοσι χρονια αΠο T0 θανατο του

Δημοχάρους 60,-τηλ. 732-713
0 γιά τά 6ι6λιοτιωλεῖα
Β. ”Ελλάδαςῑ
Βιθλιοπωλεῖο «Ξένος Τόπος»

ΚΕΔΡΟΣ

Ν. Κοτζιᾱς καί Σίσ O.E.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279-720,
Geo/vim
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εκΔοΣειΣ «MNHM
Ἀκαδημίας 77 - τηλ. 3600008 — ΑΘΗ

ΟΜΗΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΤΑΛΑΓΚ VI —— C — HMEPOAOFIO
ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΑΣ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ

Η ΑΥΓΗ
κὰθε Κυριακή
16 σελίδες
ομε Πλουσιο Περιεχόμενο
ο με νέο έπιτελείο συνεργατων

·

Μερικές ἀπό τίς δεκάδες κρίσειςῑ

«... 'O Πέλλας, 0 μεγαλύτερος αντιπολεμικός συγγραφέας...»
Γιάννης Σκαρίμπας
«... τό Λαμπρότερο νεοελληνικό ἐργο...» Θέμος Κορναρος

«... ἐκφράζει όΧοκληρωμένα τό πνειΤμα καί τήν οὐσία τῆς
ἀντιστασιακῆς λογοτεχνίας...» Εὐθύφρων
«... δυνατότερο άπό τό “Οὺδέν νεώτερον άπό τό Δυτικό
Μέτωπο...” τοῦ Ρεμάρκ...» Κυρμιζάκη
«... ἕνα συνταραχτικό λσγοτέχνημα...» T0000 Boupv00

ΤΟ ANTAPTIKO KAI TO ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ἠ Πιό όλσκληρωμένη συλλογὴ. 220 τρσγσύδια, πού ἔπλασε
καί τραγούδησε ὸ λαός, ἀπό ὅλες τίς περιοχές

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
(Εἴκοσι 6ι6λία)
O Πῶς πρέπει νά δουλεύει ἠ γυναῖκα στό ΕΑΜ
Ο Προδότες καί ὲγκλημστῑες
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O ΕΛΑΣ - ἀριθμός - ταχτική..
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0 Λευκωμα - Ἠμερολόγιο Σχολής “Αξιωματικῶν ΕΛΑΣ
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HEEA — Πράξεις ἀποφάσεις
Σκευωρία Λιβάνου
Βάψαν μ’ αἷμα τά χωριά...
Λαοκρατία καί Σοσιαλισμός
Μυτιλήνη 1944 (πῶς ὲμποδῑστηκε ἡ άπόὸαση τῶν Ὲγγλεζων)

Ο Λαϊκὴ Δικαιοσύνη καί Αυτοδιοίκηση στήν “Ελεύθερη

Ἐλλάδα

PYLARINOS
EIAIKOE ΣΤΑ ΝοΜιΣΜΑΤΑ
KAI ΜοΝΑΔΙΚοΣ ι,ETA XAPTONOMIEMATA

Ἀκολουθοῡν καί ἄλλα ντοκσυμέντσ τοῦ κινήματος

Κάλλιο πέντε καί στό χέρι
παρά (δέκα καί καρτὲρι

Τώρα πιά δέν ὑπάρχει ,καρτέριῑ μέ

τό «ΑΝΤΙ» στό χέρι καί 10% καί 20%
έκπτωση σέ δίσκους καί κασέτεςὶ
Ο

Χάρητος 38 016 Κολωνάκι
Μόνιμη έκθεση δίσκων

O
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M161 «εἰδική προσφορά» ἑνός εἰδικοῦ
μαγαζιοῦ
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κΗτΣοΥ EYBYMIAAH

ὓΦΩΝῘΑΣ

TAKH AAAMOY

τό λα“ι“κά τραγούὸι
Τῆς ἀντίστασης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΟΤΗ

ENAPEH 24ZEHTEMBPH

«Τό λαῖκό τραγούδι τῆς ἀντίστασης» εἶναι ἕνα μοναδικό στό εἶδος του 6ι6λίο τοῦ Τάκη Ἀδάμου. Πρόκειται για 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,
cH 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 δημιούργησε πλῆθος τραγούδια γιά νά
ὑμνήσει τούς ἀγῶνες, τούς ἡρωισμούς καί τίς θυσίες
του καί νά διαπλάσει τούς πόθους καί τίς ἐλπίδες του.
Τά τραγούδια αὐτά, γνήσια λαῖκά δημιουργήματα,
εἶναι πολύτιμα. Εκφράζουν τή λαῖκή ψυχή σέ μιά
ἀπό τίς πιό δραματικές καί τίς πιό (pmtswég, ὧρες τῆς
ἱστορίας μας, ἀποτελοῦν ἀξιόλογεςιστορικές μαρτυρίες μιᾶς ἀσύγκριτης ἐποχῆς, καί θαυμάσιο μέσο πατριωτικοῦ καί ἀγωνιστικοῦ φρονιματισμοῦ.
Ὁ ἀξέχαστος Μάρκος Αὐγέρης, σέ γράμμα του
πρός τό συγγραφέα έγραφε ἀνάμεσα σ’ ἄλλας <
Μέσα σ’ αὐτά τά ἀπλά καί ἁπλοϊκὰ τραγούδια τοῦ
λαοῦ καί τῶν δεκάδων χιλιάδων ἀγωνιστῶν μας, δίνεται ἀκόμα μιά φορά μιά ἀπό τίς πιό ένδοξες εἰκόνες
τῆς πατρίδας μας καί τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας...»

