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Ἡ Μοντεσσοριανή ἐπανασταση στήν ἑκπαίδευση
Ἠ κρίση τῶν εκτιαιδευτικῶν συστήματων στίς Περισσὸτερες χῶρες τοῦ κόσμου ἑφερε στήν εῐτικαιρὸτητα με
Περισσατερη δυναμη αὺτή τή φορα, τίς ίδέες τῆς Μαρίας Μοντεσσόρι,- noù εἶχαν εμφανιστεῖ οτίς Πρῶτες
δεκαετίες τοῦ αἰώνα μας. Σήμερα μτιοροῡμε να μιλαμε
για μια Πραγματική· αναγεννηση τῆς διδασκαλίας καί
τοῦ εργου τῆς μεγαλης Παιδαγωγοῡ. Ἠ αναγὲννηση
αυτή συμΠίι-ιτει με τή γενική ιτλέον διαΠίσ-τωση ὅτι τα
εκτιαιδευτικα συστήματα noü εξακολουθουν να ἐφαρμοζονται, Παλιωσαν ἐπικίνδυνα καί εἶναι ἐντελῶς ξενα
Πρός τίς Πραγματικες ψυχοσωματικες αναγκες τοὺ
Παιδιοῡ καί τοῦ εφηὸου. ’

·ἯΟΙΗΤΙΚῊ
GANG) OADFIIAL
AINOY HOAITH

Ἠ Μοντεσσαρι, ανακαλυητοντας τα αγνωστο, ὥς τίς
Πρῶτες δεκαετίες τοῦ αἰώνα μας, γεγονός ὅτι σε καθε
Παιδί ὲνυΠαρχει μια αυθαρμητη Παρορμηση για μαθηση, ανεΠτυξε μια καινουργια μεθοδο noù ὲΠαναστατικοιτοίησε τίς ἑννοιες τῆς διδασκαλίας, ατιελευθερωσε
I τα Παιδί αΠα τήν ακαμῐττη Πειθαρχία καί τήν ψυχρή
ατμοσφαιρα τῆς ει-ιίσημης εκιταῑδευσης καί ἔφερε
μέσα στήν ταξη τήν α’ίσθηση τῆς χαρας, τῆς αυτοδημιουργίας καί τῆς εΠιτυχίας.
’[Αλλα δεν Πρόκειται μανο για μια ετῐαναστατική Προσεγγιση στή διδασκαλία noü μεταμορφώνει καθημερινα
τήν Πορεία τῆς συγχρονης ὲκιταίδευσης. Τα κίνημα
Μοντεσσόρι εἶναι κατι Πολύ Βαθυτερο καί Πλατυτερο
αι-ια μια μέΘσδο διδασκαλίας. Ἀντιτιροσωιτευει τό ξεκίνημο μιας νεας μεγαλης κοινωνικῆς εῐταναστασης Που
Θασίζεται στήν ατιοκαλυψη στίς ὡς τώρα αγνωστες δυνατατητες τῆς Παιδικῆς ἡλικίας.

AUTO το ρωμαλεο εκΠαιδευτικα κίνημα με τα ὲμΘλημα
τῆς Μοντεσσαρι, δημιουργησε τήν επιτοκτική αναγκη
τῆς συστηματικῐγς Παρουσίασης τῶν ἰδεῶν της καί τῶν
μεθόδων Που ἡ ϊδια ἐφαρμοοε στήν Πραξη. Ἠ Μοντεσσορισνή ἐπανασταοη στὴν εκηαὶδευση Πρέπει να
Παρουσιαστεῑ στα συνολο της, για να ὅοηθήσει στο
ὃαθυ μετασχηματισμο ι-ιου χρειαζονται σήμερα τα ὲκτιαιδευτικα συστήματα.

Κατω αΠα τήν αναγκη com. oi ἐκδόσεις Γλαρος Παρουσίασαν ἤδη ενα σημαντικα 6ι6λίο τῆς Μαρίας Μοντεσσαρι (Να χτίσουμε τόν κόσμο noù ταιριαζει στα
Παιδί), noü αΠοτελεῖ μια συνοψη τοῦ φιλοσοφικοῡ καί
εκτιαιδευτικοῡ στοχασμοῦ της. AÙTÔ ἡταν τα ξεκίνημα
για τήν ανακίνηση τῶν ἰδεῶν τῆς Μοντεσσορι. Τώρα
noù TÔ μήνυμα της Θρήκε ἑνα Πλῆθος αΠα ανθρώπους
ἑτοίμους v' αγωνιστοῡν για τήν ανανεωση στήν Παι-

55m μας, ὲτιιθαλλεται ἡ σλοκληρωμενη Παρουσίαση ,
τοῦ ἐργου της. Αυτή ακριὸῶς τήν ευθυνη ανὲλαθαν oi
ἐκδόσεις Γλαρος σε ατιοκλειστική συνεργασία με τήν
Διεθνή Ἐταιρία Μοντεσσοριανῶν Σηουδῶν, noü διευΘυνει ὸ γιας της Δρ, Μαριο Μοντεσσόρι.
Ἑται, Θα κυκλοφσρήσουν στίς αρχες ΦεΘρουαρίου
1978 δυο ακομη Βασικα ἔργα τῆς Μαρίας Μοντεσσορι;
α) Τό ὅραμα μιᾶς νὲας ἀγωγῆς
6) Πρακτικας ὁδηγας στή μὲθοδο μου

01 ἐκδόσεις Γλαρος τιου ανελα6αν να κυκλοφορήσσυν
κατ’ αηοκλειστικατητα στήν Ἐλλαδα τα ατιαντα τῆς
Μαρίας Μοντεσσορι Θα ὸργανώσουν διαλέξεις καί σεμιναρια για τήν Προθολή TOÜ ἔργου της.
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ΗΔ TA nom;
"... nu ἀρχή καλός μας χρόνος”ἷ Καλός uaç; Καθῶς μπαίνουμε
στό τέταρτα χρόνα τῆς μεταπσλιτευτικῆς Καραμανλιιῆς δημοκρατίας, ὅλα τά σημάδια δείχνουυ τό ἀντίθετα - ἂκόμα κι ἑκεῗύο
τό “ἔξω πᾶμε καλαὶ μέσα τί γίνεται”. ἑγκατπλείφτηκε.

Ἐξω δέν πᾶμε καλά, ἄφοῇ·γιᾶ τά “ἑθνικᾶ &ëpata" (σά τόσα
ἆλληλένδετα μεταξό τους - NATO, EOK, βάσεις, Κυπριακό, ἑλληνοτουρκιιᾶ, ἑλληνοαμερικανικᾶ) ἅρχίζει - μέ τό καινοῦργιο
χρόνα - ὴ πιό κρίσιμη φᾶση. Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι γιᾶ δυό
ἄπἀΰτά (EOK καί NATO), ὅλα ἑξελίσονται κατά ... ἀντίστροφα
τρόκο ἀπό αὐτόν uoâ ὑποτίθεται ὁτι περίμενε ἦ κυβέρνησηε ὄσο
ἅπαμαιρύνεται 6 χρόνος εἰσόδου μας στῆ Κοινῆ ”Δγορά, (καί ἡ
ἆιομάκρινση αὐτή προσδιορίζεται σέ μιᾶ τουλάχιστον πενταετία),
τόσο πλησιάζει 6 χρόιος ’πλήρους ἑπιστροφῆς“ στό NATO (καί 6
χρόνος αὑτός τοποθετεῖται στό α’ἑξάμηνο τοῦ 78)...
Πίσα δέν πἐἶμε καλά, ἀφοῦ à ”δῦσκολος χειμῶνας· τιοῦ ἀπό ὅλους

. ιροβλέπεται γιά τήν οἰκονομική κατάσταση, γίνεται δυσκολότερος,
ὅπως φαίνεται ἀπό τίς προγραμματικές δηλώσεις καί τά οἰκονομικᾶ
μέτρα τῆς κυβέρνησης πού-ἐπιμένει νά ἅσκεῖ στερεότυπα τήν ἴδια
ἇμτιλαϊιή πολιτική.
’Φυσιολογικό“ ἐπακόλουθο ὴ σιλῆρυνση στό ἐσωτερικό. Ὀταν ἦ
ἑξωτερική πολιτική ἀσκεῖται μέ αΰστηρῆ προσήλωση ατό δόγμα “’Δνῆκομεν εἰς τήν Δῦσιν” - ὅπως τό ὺλοκοιεῖ, χρόνια τῶρα, 6 κ. Καραμανλῆς. ᾖα( ὴ οἰκονομική πολιτική εἰναι “πολιτική λιτότητος“,

ἀλλά μόνο για τοῦς πολλούς (καί πάντα ὑπέρ τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας), τότε ἀναγκαστικᾶ χρειάζεται “ἐπίδειξη ἷσχῦος“, μπροοτά
στίς ἀντιδρᾶσεις ποῦ ἀπό τά πράγματα γεννιοῢνται. Ἀντιδρᾶσεις,
τού ἄρχισαν ἤδη καί ad κλιμακωθοῢν τό Γενᾶρη (Ἐθνική,Σῦμβαση
Ἐργασίας, ἑψιαῖα μισθολόγιο)κλπ.) - γιᾶ νά προστεθεΐ, πολῦ
σύντομα σἀὓτές καί 6 éwttnrunog ἀπό τήν πορεία τῶν “ἐθυιιῶν θεμάτωυ“, ἁρχίζοντας ἀπό τό τρίπτυαο NATO - Κυπριακό - ἑλληνοτουριιιᾶ.
‘H ὑποδομῆ (ναμικό βασικᾶ) πλαίσιο) ὑπάρχει - ἑτοιμάζεται ἀπό
τά Ι9Ἰ4 ...
Κᾶτω ἅπόὶαῦτές τίς συωᾶῆκες, ἡ σύγκρουση (μέσα κι ἔξω ἆπό τῆ

ΗΌυλή) εἶναι μοιραία. T6 ἐρώτημα εἶναι πόσα ôâ τραβῆξει, καί ποῦ
(ιι and ποιούς) θα ὁρισθετηθεῖ. Καί τό βασικότεροι ἄν μέσα ἇπόΓ κεῖ
μποροῦψ ιιᾶ δημιουργηθοῦν αἱ. προυποθέσεις γιᾶ μιᾶ οὓσιασπῑική ἀλλαγή.

ἀνιεὶ-

-ιωιῑιιιειι-ιῑτιΗηιιιιῑιειιιῐιτωι<<Ν.Δ.>>; Ἡ ἀντίστροφη μέτρηση

ας» καί ΕΔΗΚ - κι ἀς διακηρύσσει ὁ Ι. Ζίγδης πῶς στόχος του
εἶναι ὁ... σσσιαλισμός, ἕνας ἀξιοπρεπὴς, ἀστικός, ἀντιμαρξιΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, λοιπόν, έλαόε ψήφο ἐμπιστοσύνης στή
στικός σοσιαλισμὸςέ ’Άλλο τόσσ πιστεύει πῶς δέν έχσυν λόγο
Βουλή. Καί εὐτυχής ἐξαγγέλλει τῶρα πῶς θα έξαντλήσει «ὁλόὑπάρξεως δυό κόμματα πού, φύσει καί θέσει, ἀνήκουν στόν
κληρη τήν τετραετία»...
ἴδιο χῶρο καί πῶς ἡ συνένωσή τους θα εἶναι έπωφελής ὅχι
’Ὀμως πίσω καί πέρα ἀπό τίς ὡραῖες ὲξαγγελίες, μια ἐπίμσνη
μόνο για τή «Νέα Δημοκρατία» καί τήν ΕΔΗ-Κ, ἀλλα καί για
ἰδέα φαίνεται ν’ ἀπασχολεῖ τόν K. Καραμανλήῑ Ποιό τό μέλτό ἴδιο τό «σύστημωῇ Ἱ-Ι ὅλη σχετική φιλοσοφία τοῦ ἀρχηγοῦ
λον, τελικα, τοῦ σημερινοῦ κυὸερνητικοῦ πολιτικοῦ ὀργανιτῆς «Νέας Δημοκρατίας» ἑδραζεται σέ τρεῖς ἄξονες.
σμοῦ; Καί να ἔχει δίκιο ὁ «ἐγκέφαλος τῆς ἀποστασίας τοῦ
O ΠΡΩΤΟΣ Μέ τή συνένωση «Ν.Δ.“ καί ΕΔΗΚ περνάμε
’65», ἀρχηγός σήμερα τοῦ Κόμματος τῶν Νεοφιλελευθέρων, K.
στό δ ικομματ ικό σύ στημα. πού εἶναι προσφιλές καί
Μητσοτακης, ὅταν ψιθυρίζει 0' ἕνα στενό κῦκλο φίλων του
στοὺς καλούς συμμάχους μας, τούς Ἀμερικανσύς. Ἔτίσι δύο
πῶς, για τή «Νέα Δημοκρατία», ἄρχισε ἤδη ἡ «ἀ ντίμόνο κόμματα, ἡ «Νέα ΔημοκρατίαΙΙΞΔΗΚ» καί τό ΠΑΣΟΚ,
σ τ ρ ο φ η μ έ τ ρ η 0 n»; Καί να έχουν δίκιο ὅλοι οἱ ἄλλοι θα διεκδικοῦν καί θα έναλλασσονται στήν ἐξουσία, ένῶ «ένπροσεκτικοί. συνήθως, μελετητές τῶν πολιτικῶν μας πραγματεῦθεν» καί «ἐκεῖθεν», θα ὑπαρχουν, καί θα λειτουργοῦν, σαν
των - ὅταν, μέ ἀφορμή τήν «ἀνταρσία» τῶν 14, κατα τήν έκκόμματα τῆς τάξεως τοῦ 5-10%, ἡ ἄκρα δεξιά καί ἀριστερά...
λογή τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς, ὃιατύπωσαν τήν ὑποψία πῶς
O ΔΕΥΤΕΡΟΣῑ Μέ τή συγχῶνευση «Ν.Δ.» καί ΕΔΗΚ, τό
ἴσως, σέ καποιο σταδιο, έπιχειρηθεῖ πάλιὴ «μέθοδος τοῦ σακόμμα τῆς «Νέας Δημοκρατίας» έκ τῶν πραγμάτων μετατοπίλαμιοῦ», τή φορά αὐτή σέ δαρος τοῦ κόμματος τῆς «Νέας Δηζεται ἀπό τό χῶρο τῆς δεξιᾶς, πού κατέχει σήμερα, στό χῶρο
μοκρατίας»;
τής κεντροδεξιᾶς. Ἔτσι, τά ἰδεολογικα σύνορα μεταξύ τῆς σηΦυσικα, ὁ K. Καραμανλῆς θα μποροῦσε, αν ἤθελε, να
μερινῆς δεξιᾶς («Νέας Δημοκρατίας») καί τῆς ἄκρας δεξιᾶς
καταγγείλέι ὅχι τούς «14», ἀλλα τίς δυνάμεις πού έλλοχεύουν
(«Ἐθνικής Παραταξεως»), ποῦ εἶναι τῶρα θολα καί συγκεχυπίσω ἀπό τούς «14»... Να καταγγείλει αὐτούς, ἐντός καί έκτός
μένα, φωτίζονται καλύτερα καί ἀποσαφηνίζονται... Ὁ ΤΡΙτῶν τειχῶν τῆς «Νέας Δημοκρατίας», πού, έπίμονα, καταλυτιΤΟΣ; Ἱ-Ι συγχώνευση «Νέας Δημοκρατίας» καί ΕΔΗΚ, θα ἐξ·
κα,- συνιστοῦν αμεση έπανοδο στό στρατιωτικά NATO ἤ ’στή υπηρετήσει - κατα τή φιλοσοφία τοῦ κ. Καραμανλή, πάντοτε γραμμή τῆς EPE (ἔτους μόιλιστο. 1958!) ἤ στόν κρατικό ἀντικαί τήν ὑπόθεση τῆς δημοκρατίας, ἀφοῦ ὁποιαδήποτε ἀπόκομμουνισμό, ὅλους αὐτούς πού πιέζουν για ἀμεσο κλείσιμο
πειρα έφαρμογής τῆς «μεθόδου τοῦ σαλαμιοῦ» θα εἰναι, στήν
τοῦ Κυπριακοῦ, αμεση ρύθμιση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν διαφοπροκειμένη περίπτωση, δυσχερέστατη. Τα ἀκροδεξια στοιχεῖα
ρῶν, παταξη τῶν απεργιῶν καί ἐπιστροφή - σέ ὃ,τι ἀφορᾱ τα
πού σήμερα στεγαζόνται στή «Νέα Δημοκρατία» θα μεταναοἰκονομικὰ - στήν παρωχημένη ἐποχή τοῦ «Laissez Faire»...
στεῦσουν οτό χῶρο τῆς ακρας δεξιᾶς. Ἀλλά, ἀπέναντι στήν
Ἀλλά αν αὑτό γινόταν, τότε, δέν θα ἦταν ὁ K. Καραμανλής
«ἀπώλεια αὐτή», θα έχει διαμορφωθεῐ ἕνα ἰσχυρό,
τοῦ 1958 ἤ 1978. Καί ἐπειδή, ἀκριὸῶς, παραμένει αὑτός πού
κεντροδεξιό-έθνικό-δημοκρατικό κόμμα, πού θα μπορεῐ να λειἦταν καί πού εἶναι, οἱ «προὸληματισμοί» του εἶναι ἀνάλογοι.
τουργεῖ καί ν’ ἀποδίδει καί ὑπό ἄλλον ἀρχηγό, εἴτε θα λέγεται
Πῶς ὅμως αντιμετωπίζει ὁ K. Καραμανλής τήν έπίθεση πού Π. Κανελλόπουλος, εἴτε K. Παπακωνσταντίνου, εἴτε Γ. Μαῦδέχεται. αὐτή τή στιγμή, ἀπό τα ἀκροδεξια στοιχεῖα τοῦ κόμ- · ρος, πού έγινε ἤδη, αν θα πιστέψουμε τό «Βήμα», κατι σαν
ματός του - ἀκριόέστερα ἀπό τίς «διαόρωτικές» δυνάμεις
«ἐθνικό κεφαλαιο».
(ντόπιες καί ξένες) πού στοχεύουν στήν ἀνωμαλία καί τήν Βέόαια οἱ δυνάμεις πού δουλεύουν για τήν ἀνωμαλία καί τήν
ἀποσταθεροποίησηῑ
ἀποσταθεροποίηση, δέν έξορκίζονται οὔτε μέ τόν ἀπήγανο,
Οἱ πληροφορίες - ἀπόρρητες - ἀπό κυόερνητικα στελέχη
οὔτε μέ τήν έφαρμογή δικομματικῶν συστημάτων... Γιατί καί ἡ
που γνωρίζουν τίς «μύχιες σκέψεις τοῦ κ. πρωθυπουργσῦ» λέ- δημοκρατία - ὅπως καί ἡ ἐλευθερία - θέλει ἀρετή καί θαρρος.
vs: Μέ τή διεύρυνση τοῦ σημερινοῦ κομματικοῦ δργανισμοῦ
Θέλει μέτρα για τήν έξαρθρωση τῶν συνωμοτικῶν μηχανισμῶν
τῆς «Νέας Δημοκρατίας». Εἰδικότερα, μέ μια προσπαθεια
καί ὑπουργοὺς πού, ἀντί να ὀμνύουν οτό ὄνομα τῆς «ἐθνικο«ἀπορροφήσεως» τῆς EAHK μέσα στούς κόλπους τοῦ κυόερ- φροσύνης» καί τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ, ν’ ἀγωνίζονται για τή
νωντος κόμματος. .
στερέωση καί τή διεύρυνση τῆς δημοκρατίας.
Ὀ K. Καραμανλῆς πιστεύει πῶς δέν ὑπαρχουν οὑσιώδεις,
,ΧΝΤΗΝΩΡ
ἰδεολογικές ἤ πολιτικές, διαφορές μεταξύ «Νέας Δημοκρατί-
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ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικὰ τῆς πρώτης συζήτησης στή Βουλή
γιά τίς προγραμματικές δηλώσεις, πού πέρασε σχετικά ἀπαρατήρητο, ήταν I) ταύτιση τῆς Ν.Δ. καί τῆς E.I'l. στό θέμα τοὺ ἀντικομμουνισμοὺ. Ὁ «ἀνερχόμενος ἀστέρας» K. Στεφανὸπουλος ἐδωσε τίς
πρῶτες ἐξετάσεις του, σάν ὑπουργὸς Προεδρίας, στόν ἀντικομμουνιστικό τομέα - καί «(ftp/015005»: γιά τόν ἀμέσως ἑπόμενο ὁμιλητή,
τό Σπύρο Θεοτόκη τῆς Ε.Γί., δέν ἀφησε καί πολλά περιθώρια γιά
κηρύγματα μῗισαλλοδοξίας. Ἐνοτερνισμένος ἀπόλυτα τήν Καραμανλική ρήση, περί «στενῆς ἑννοίας τῆς έθνικοφροσύνης» («Ἐμεῖς εἵμαστε o) ἑθνικὸφρονες»]) στάθηκε στό «ὕψος τῶν περιστάσεων» καί
έδειξε ότι, 0’ αὑτό τουλάχιστον τόν τομέα, ή κυ6έρνηση δέν θά ἔχει
προθλήματα ἀπό δεξιά. «Ἕχουν (καί παραέχουν μάλισταί) γνῶσιν
o) φύλακες», ὅπως θάλεγε καί ὁ κ. Ἀθέρωφ.
ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ
Στήν ίδια, ἀπό πολλές πλευρές ένδιαφέρουσα, «πρώτη» τῆς Βουλής, ὸ κ. πρωθυπουργός θυμήθηκε τούς χουντικούς πραξικοπηματίες, ὁχι για τό πραξικόπημα 1100 έκαναν στίς 27 Ἀπριλίου 7967,
ἀλλά γι’ αὑτό πού «μελετοῡσαν νά κάνουν σέ Βάρος του» τό 1961!
Κατ* ἀρχήν, γιατί μόνο τό ’61; Μήπως καί τό 1956 καί τό 7958 (δηλαδή πρίν ἦ ἀμέσως μετά τίς ἑκλογές πού ἔκανε ὁ κ. Καραμανλής
στήν Βετία του) oi ίδιες «μελέτες», ἀπό τούς ίδιους ἀνθρώπους,’ δέν
γίνονταν; Ἔπειτα, είδικά για τό 7967, τό πραξικόπημα EI'INE! Μόνο
πού έγινε ΥΠΕΡ τοῦ K. Καραμανλή (καί πάντα σέ θάρος τοὺ λαοῦ,
φυσικά) περνώντας στήν ἱστορία σάν τό «έκλογικὸ πραξικόπημα
τῆς θίας καί τῆς νοθείας». Κι αὐτοί πού «τό μώετοῦσαν» φρόντισαν
νά καταστρώσουν σχέδια έπί οχεδίῶν - ἓτσι πού τελικά... παράγινε
τό κακό.’ η ΕΡΕ πήρε μέν 50,81%, ἀλλά τό ὁργιο θίας (δυό νεκροί, 839
συλλήψεις, 662 κακοποιήσεις - μεταξύ τῶν θυμάτων 169 ὺποψήφιοι
θουλευτέςί - 69 θαριά τραυματίες, κ.λ.π.) καί νοθείας (ψήφισαν δέντρα, νεκροί, ὲνῶ κάπου μισό ἑκατομμύριο ήταν oi διπλοψηφοφόροι) δέν μποροὺσε νά κρατηθεί μέ τίποτα. Βγήκαν ὅλα στή φόρα.
Νάτσινας, Καρδαμάκης, Παπαδόπουλος, Βαρδουλάκης, Φροντιστής, Γωγούσης, Κοντόπουλος, Ρακιντζής, Καραμπέτσος, Λατσούδης, δούλεψαν συστηματικά (ἀλήθεια ποιός θά μᾶς ξεχωρίσει ποιοί
ἀπ’ αὑτούς εῙχαν «Ιδιοτολείς σκοπούς» - καί τί σημασία τῡλικά ἔχω)
καί - κατά τά λεγόμενα Καρδαμάκη -— ἀφσὺ « 0 K. Πρόεδρος τῆς
Κυθερνήσεως ἐνέκρινε γενικῶς τό Σχέδιον»...

Μιά λαϊκή παροιμία λέει; «στό σπΙτι τοῦ κρεμασμένου δέν μιλᾱνε
γιά σκοινί...»
ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ (2)

Ἀλλά καί τό πραξικόπημα τῆς 27ης Ἀπριλίου θυμήθηκε ἐμμεσα ὁ
κ. πρωθυπουργός; γιά νά δώσει - ἐπίσημα καί καθαρά - συγχωροχάρτι στούς «μεγάλους μας συμμάχους» Ἀμερικανούς, πού ἡταν,..
ἀμέτοχοι τοῦ «ἐγχειρήματος» - ὅλα τά ἕκαναν μόνοι τους μερικοί
κακοί ἀξιωματικοί...
Φυσικά, ὸ κατάλληλος ἄνθρωπος γιά τέτοιες «ίστορικές τοποθετήσεις» ήταν ὁ κ. Ε. Ἀθέρωφ, πού μέ... ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα
(ὅπως π.χ. ἀμερικάνικα δημοσιεύματαί) προοπάθησε νά πείσει τό
ἀγανακτισμένο r‘) ἁπλά μώαγχολικό (τήν ώρα ἐκείνη) Κοινοθούλιο
ότι οΙ ΗΠΑ ὀχι μόνο δέν εὑθύνονται γιά 1,0 χουντικό πραξικόπημα,
ἀλλά... έκαναν καί ἀντίσταση, ἀποσύροντας τόν πρεσθευτή καί κόΘοντας (I) τή στρατιωτική Βοήθεια. «Δέν εῙναι δυνατόν νά δεχτῶ ὅτι
ὴ Δύση εἶναι ἀπέναντί μσς ὑπόλογῆ γιά τή δικτατορία ἡ γιά τό πραξικόπημα τῆς Κύπρου», είπε σαφέστατα καί κατηγορηματικά - καί
πῶς εῘναι δυνατά νά ήταν , ἀφοὺ... «ἀνήκομεν είς τήν Δύσιν»; Καί γιά
μέν τήν Ἀπριλιανή διχτατορία τό είχαμε πάρει, πιά, ἀπόφαση; r)
τρομακτική «συρρίκνωση εὐθυνῶν» γιά τούς φυσικούς αὐτουργούς, δέν ἀφηνε περιθώρια γιά τούς ήθικούς αὐτουργούς. Ἀλλά
γιά τήν ἀνσιχτή ἀκόμα κυπριακή τραγωδία (μέ τόν κλειστό πάντα,
φάκώο τῆς προδοσίας) εἶναι δυνατό νά λέγονται τέτοια πράγματα
οτήν ὲλληνική Βουλή, ἀπό ὑπεύθυνο ὑπουργό; Παντοὺ ὑπάρχουν
ὅρια...

(IV 1: i-Ôâoaç
AI'KEz

Στή Θεσσαλονίκη oi μεγάλες ποινές πού πρωτόδικα εῙχαν ὲπιθληθεῖ (22-28 μῆνες) γιόι τίς ἑκδηλώσεις πού ἀκολούθησαν τίς «αὐτοκτονίες» στή Γ ερμανία, ἑτιτεσαν στό Ἐφετεῐο; ἀπό τούς 70 καταδικασμένους ἀπαλλάχτηκαν 8 καί καταδικάστηκαν δύο (Καραμπώιάς, Καρακίτσος) σέ 7 μῆνες μέ ἀναστολή.

Στήν Ἀθήνα, γιά τά ἀνάλογα γεγονότα, δικάζονται κατ’ έφεση η
Λαγκαδινοῡ (16/1) ικι ὁ Κωνσταντινίδης (30/1) μέ ἀλλους. 'Ev τῶ
μεταξύ, έξακολουθοῡν νά παραμένουν προφυλακισμένοι oi κατηγορούμεναι σάν «ήθικοί αὐτουργοί» στά γεγονότα καθώς δέν ἕΥΙ
ναν δεισέςάίτήτπιι- ἀποφυλάκισης,
Γιά παράδειγμα; ὴ αἴτηση τοῦ N. Μπαλή ἀπορρίφτηκε, μέ τήν ὑπ’
ἀριθ. 252175-77-77 ιάπόφαση, ὕστερα ἀπό είσήγηση τοὺ είσαγγώέα
K. Γ. Κλειδαρᾱ, Τήν ίδια μέρα ὁ ἴδιος είσαγγώέας ἔκανε δεισή αίτηση
ἀποφυλάκισης τού γιοῡ τοῦ Γκόρου] 'O ἕνας εἶναι ὕποπτος φυγῆς,
ὸ ἀλλος ὁχι. Θέμα κρίσης..,

Ο ΕΠΑΝΑΠΑΪΡΙΣΜΟΣ

«Σφίγγουν», καθώς περνάει ὁ καιρός, τά πράγματα γύρω ἀπ’ τό
θέμα τοὺ ἐπαναπατρισμοὺ τῶν πολιτικῶν προσφύγων ἀπό τίς
ἀνατολικές χῶρες. O} πρῶτες ἑνθαρρυντικές κυ6ερνητικές δηλώσεις
(7974-75), ἔδωσαν τή Θέση τους σέ ὑποσχέσεις πού συνεχῶς διαιωνίζονταν. Καί τολικά φτάσαμε σήμερα 0’ ἕνα, ούσιαστικά, ἀδιέξοδο, καθώς ὀλο καί οτενεύουν τά περιθώρια ἑπαναπατρισμοὺ κι όλο
πιό δυσοίωνες προοπτικές ἀνοίγουνε.
Ἡ ρύθμιση τοὺ τεράστιου αὑτοῦ προθλήματος θά πρέπει νά rival
ἕνα ἀπό τά πρῶτα μῡλήματα τῆς νέας Βουλής. Τουλάχιστον, αὑτή
τή φορά, η (δημοκρατική) ἀντιπολίτευση καί ἀριθμητικά ίσχυρότερη
εῘναι, καί πιό δυναμική, καί πιό ἀριστερά τοποθετημένη ἀπό τήν
προηγούμενη. "Ac δώσει, ὅσο πιό γρήγορα γίνεται, τή μάχη για τόν
ἑπαναπατρισμό.
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤοΥ

Πίσῑυ στό NATO ὁλοταχῶς, λοιπόν. Αὑτή φαίνεται νά εἶναι η κατευθυντήρια γραμμή τῆς «νέας» κυθέρνησης Καραμανλή. Γιατί ἀλλιῶς δέν ἐξηγεῖται η θιασύνη μέ τήν ὁποία ἕτρεξε στίς Βρυξέλλες ό
ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός I. Ντάθος για νά συναντήσει τόν ἀμερικανό διοικητή τοὺ NATO στρατηγό Χαίηγκ (τόν Χαίηγκ τῶν γνωστῶν φιλοτουρκικῶν ἀπόψεῶν) προτοὺ κὰν κλείσει μήνας ἀπό τίς
εκλογές - καί παρά τή δεδομένη ἀντίθεση τῆς πλειοψηφίας τοὺ έλληνικοὺ λαοῦ πρός τήν έπανένταξή μας στήν Ἀτλαντική Συμμαχία.
Γρήγορα καί σταθερά ξεκαθαρίζουνε καθαρά 0i «ἐθνικοί λόγοι»
πού ὀδήγησαν στίς πρόωρες ἐκλογές. Τί ἀλλο (χρονικά, έννοοὺμε)
νά περιμένουμε;

ΠΕΡΙ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

Στή Βουλή ἔφτασε τό θέμα τῶν ἀπολύσεων ἐργαζομένων στήν
ἀμερικανική στρατιωτική Βάση στίς Γαρνιές της Κρήτης, ὅπου ὅπως
εῘναι γνῶστό έκτός ἀπό τήν 6397η Ἀεροπορική Μονάδα Ἔπικοινωνίας Εύρώπης τῶν ΗΠΑ, έδρεύει καί ἕνας ἀπό τούς ὑποσταυμούς
της CIA στήν Ἐλλάδα (ANTI T. 78). Τό Θέμα δέν εἶναι Βέθαια ἀπλά
καί μόνο «συνδικαλιστικό», μά συνδέεται ἀμεσα μέ τή λειτουργία
τῶν ἀμερικανικῶν στρατιωτικῶν καί κατασκοπευτικῶν θάσεων στή
χώρα μας. Γιατί oi ἕλληνες ἐργαζόμενοι δέν ἀπολύθηκαν προφανῶς
γιατί ἕπαψαν ξαφνικά νά έχουν «τά ἀπαραίτητα προσόντα», ἀλλά
γιατί ἀντικαθίστανται ἀπό ἀμερικανούς «είδικούς» 1100 θά φροντίζουν θέθαια γιά τήν... ἐδαφική ἀκεραιότητα, τήν κυριαρχία καί τήν
ἀνεξαρτησία τῆς χώρας μας... Μήπως θάπρεπε κάποτε καί μείς νά
ἀρχίσουμε νά... ἀπολύουμε κάποιους;
5
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ΣΟΥΖΑΝΑ
Μ ΑΟΥΣΙΝ Γ ΚΕΡ

ΔΥΟ φαρές, μέσα σέ 5 χρόνια, ἡ γερμανίὸα φοιτήτρια Σουζάνα
Μπάουσινγκερ ἀπελάθηκε ἀπό τήν Ἑλλάδα.. Τή μία ἐπζ χούντας - τό 1972.
O Τήν ἄλλη ἐπί «N. Δημοκρατίας» — πρίν λίγες μέρες.
ΚΑΙ ατίς ὁυό περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν.·
Ο Ἡ ἴὸἰα γκαγκστερική μέθοδος.
Ο Ἡ ἴὸια «αἰτιολογία».· «ἐπικίνδυτή γιά τή δημόσια ἀσφάλεια».

ΣἹῸ κείμενο πού ἀκολουθεῖ, ἡ Σουζάνα Μπάουσινγκερ περιγράφει γιά ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ τήν πρόσφατη περιπέτειά της μ’ ὅλες
τίς ἑκπληκτικές λεπτομέρειες καί ἀνασκευάζει τά ὅσα «ἐκ τῶν
ὑστέρων» ἐλέχθησαν ἑὸῶ γιά τήν ἀπέλασή της.

«Ἔτσι μέ ἀπέλασαν
ἀπο τήν Ἑλλάδα... >>

Γ ενάρης ’73.· Ἡ «Διεθνής Ἀμνηοτιά» προσκαλεῖ
τή Σουζάνα Μπάουσινγκερ γιά ὁιάλεξη σχετικά μέ
τίς συνθῆκες φυλάκισης τῶν πολιτικῶν ὀιρατουμένων
οτή χουντική Ἑλλάὸα. Πόσα, ἀλήθεια, ὁέν θά εἶχε
νά πεῖ - σέ μιά ἀνάλογη πρόσκληση - γιά τή (νεα)
(δημοκρατική 'EMäôa;

amnesty international

I. Ἱστορικὸ

Sektion' der Bundesrepublik Deutsd31and e.V.

Στίς 11-11-77 ἑφτασα ἀεροπορικά
στήν Ἑλλάδα.
Στίς 6-12 ὑπέὸαλα αἴτηοη μ’ ὅλα τά
ἀπαραίτητα δικαιολογητικὰ. καθώς καί
2 φωτογραφίες, ατο Κέντρο Ἀλλοὸαπῶν
στό Μαρούοι, γιά τή χορήγηοη σχετικὴς

ἂδειας γάμου μέ τόν μνηστήρα μου,
Ὠρίωνα Ἀρκομάνη, ἀρχιτέκτονα. Μέ
καλέσαν νά παρουοιαοτιῖ) ἐκ νέου μετά 3
μέρες για τήν ἀπαντηοη. Στίς 9-12-77
ἀνακοίνωοαν οτόν μνηοτήρα μου πώς
έπρεπε να παρουσιαοτῶ ἡ ἴδια γιά ἄλλη
μιά φορὰ μέ τό ὃιαὸατήριό μου, γιατί
ὅπως εἶπαν «ἤθελαν μερικά στοιχεῖα
ἀκόμα». (Τό οὑνολο τῶν προοωπικῶν
μου στοιχείων ὅριοκόταν ἤδη οτή διάθεοή τους ἀπο τήν ἡμέρα πού συμπλήρωσα τήν αἴτηση).
Merci ἀπό αὐτό, ἀπευθύνθηκα otiç
10-12-77 στό (ἰρμόὸιο ὑπουργεῐο (imon γεῐο Δημ. Τὰξεως) για νά πληροφορηθώ τό λογο αὐτῆς τῆς καθυστέρηοης,
Ἐκεῖ μίληοα μέ τόν ουνταγματάρχη χωροφυλακὴς κ. Νούοια καθώς καί μέ τόν
ἀδελφώ τοῦ ὑπουργοῠ κ. Μπαλκου, οἱ
ὁποῖοι μέ ὃιαὸείόαίυωαν ὅτι θα έπαιρνα
τήν ἄδεια γάμου τή Δευτέρα, 12-12—77.

Ἀπό τίς 6-12—77 εἶχα παρατηρήσει
πώς μπροοτά orô οπίτι τοῦ μνηστήρα
μου ἧταν παρκαριομένα μόνιμα αὐτοκίνητα μέ ὑπερμεγέθεις κεραῐες7 καί μέσα
0' αὐτὰ ὂρίσκονταν ἄγνωστα πρόσωπα
μέ πολιτικά. Διαμαρτυρηθήκαμε στήν
Ἀαφάλεια Κηφισιᾶς καί οτήν Ὑπηρεσία
· Ἀλλοὸαπῶν.
Στίς 10/12, καί Eva) ἐπέστρεψα ἀπό τό
(min τοῦ μνηστήρα μου κρατώντας ἕνα
δοχεῖο πετρελαίου για If] θερμάοτρα
ὥρα ἧταν περίπου 2 μμ.) εἷδα σταματη-
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μένο μπροστά ἀπό τό σπίτι ἕνα πράσινο
αὐτοκίνητο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Μέσα στὸ αὐτοκίνητο κάθονταν κάποιος, êvo'o ἕνας ἄλλος μέ πλησίασε καί
μοῠ εἶπε

«Ἐδῶ κάθεται ὁ κ. τάόε;» Ρὼτησα τί
ἤθελε, καί ἐκεῖνος μοῦ εἶπες
«Ἐσύ εἶσαι ἡ Σουζάνα,· Χρειάζεσαι
ἀκόμα ἕνα χαρτί ἀπό τήν Ὑπηρεσία Ἀλλοὸαπῶν, καί ἥρθαμε νά στό ὁώσουμε».
Τήν ἴδια στιγμή μέ ἅρπαξαν καί μέ τρά6ηξαν διά τῆς δίας, στό αὐτοκινητο. Μέ
ὁὸήγησαν πρώτα οτό Κέντρο Ἀλλοδαπῴν στό Μαρούσι, ὅπου ἀνάμεσα στά
πολλά πρόσωπα (ὅλα μέ πολιτικά) πού
ὂρίσκονταν ἐκεῖ, ἀναγνώρισα τόν κ. Πετρὰκη καί τόν συντίτάρχη Τασιαδάμη,
τόν ὁποῖο ἤξερα γιά διοικητή τοῦ Κέντρου. Αὐτός ὅμως ἰσχυρίοτηκε πώς δέν
ἦταν πιά, καί μέ παρέπεμψε σέ κάποιον
ἄλλον.
Μετά ᾲπὸ ἕνα τέταρτο τῆς ὥρας περίπου, μέ ὸὸήγησαν κατ’ εὐθείαν στό
ἀεροδρόμιο (((Ὀλυμπιακής») καί ἀπό
τήν πίσω πλευρά τοῦ κτιρίου. Περνώντας τό διάδρομο προσγειώσεως μέ πήγανι
στό Ἀστυνομικὸ Τμῆμα τοῦ Ἀεροδρομίου. Καί ἐκεῖ, ὅπως καί στό Κέντρο

Ἀλλοδαπῶν, παρὰ τίς ὃιαμαρτυρίες
μου, ἀρνήθηκαν νά ἐπικοινωνήοω μέ ÔLκηγόρο ἤ να εἰδοποιήσω τό μνηστήρα
ου.
μ Ἐπειδὴ εἶχα 6γεῖ γιά λίγο ἀπό τό σπίτι, δέν εἷχα ἀπὰνω μου τίποτα; Οὔτε
τσὰντα, οὔτε χρήματα, οὔτε διαὸατήριο.
Δέν μοῦ ἐπέτρεψαν νά παραλαὸω καί νά<
έχω μαζί μου τίποτα ἀπό τά προσωπικά
μου εἴδη. eO ουνΙχης Τασιαδάμης, πού
μέ ὁδήγησε στὸ Ἀεροὸρόμιο, μοῦ ἔδειξε
ἐκεῖ (γιά πρώτη φορά) καί ὃιάόασα τή
ὃιαταγή τῆς ἀπέλασης, πού οὔτε μοῡ τήν
ἐπέδωσαν οὔτε τήν ὑπογραψαέ
Πάνω οτή διαταγή, σάν μοναδική αἰτιολογία ἔγραφε ὅτι ἀποτελῶ
«κίνὸυνο γιά τήν ἐθνική ἀσφάλεια».
Ὑπογραφὴ, εἶχε τοῦ ὑπουργοῡ κ. _
Μπόιλκου. “
Ἐπειδὴ δέν εἷχα μαζί μου διαδατήριο, συντάξανε ἕνα πιστοποιητικό
ταυτότηταςῐ Τά διάφορα καί τή φωτογραφία μου, εἶχε μαζίῚ του ὁ ουνταγματάρχης Τασιαδάμης. Ἡ φωτογραφία μου ἧταν μία ἀπό τίς δυό πού
εῖχα καταθέσει μαζί μέ τήν αἴτηση
γιά τήν ἄδεια γάμου στό Κέντρο
Ἀλλοδαπῶνῄ.

\
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Ἡ Σουζάνα Μπάουσινγκερ, μαζί μέ τούς συγκατηγορουμὲνους της - κατά σειρά - Βέρνερ Ρόμπερτς, Γ ιουργκεν Ὀμπερμάὶερ καί Ἐρνστ Ζόρερ, ὁίνουν συνέντευξη
στή «Ντώυτσε Βέλλε» μόλις ἀπελάθηκαν ἀπό τήν Ἐλλάδα καί ἐπέστρεψαν οτήν πατρίδα τους.

Λίγο μετὰ τίς 6 μ.μ., περνώντας τὸ
διάδρομο προογειῶσεως μέ ὁδήγησαν
(ἦταν μαζί καί ἕνα ἄτομο πού εἷπε πώς
εἶναι ὁ διοικητὴς τοῦ Ἀστυνομικοῦ
Τμήματος Ἀεροδρομίου, καθώς καί
τρεῖς ἄλλοι, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ’ένοις ὅπως
ἔμαθα στὸ ἀστυνομικὸ Τμῆμα ὀνομαζόταν Σπυρὸπουλος) καί μέ ἐπιὸίόασαν
στὸ ἁεροπλάνο τῆς LUFTHANSA τῶν
6.20', 016 νέο ἀεροδρὸμιο.
Στίς 9 έφτασα χωρίς δραχμὴ καί διαὅατὴριο οτή Φραγκφοὺρτη, πέρασα
ὅμως τὸν ἔλεγχο μέ τὸ ἑλληνικὸ πιστοποιητικὸ.

ll. Γιά τίς μεταγενέστερες «αἰτιολογίες» τῆς ἀπέλασής μου ἀπό τόν ὑπουργό
κ. Μπάλκο.
Ἐνῶ οτή διαταγή τῆς ἀπέλασης πού
φέρει τὴν ὑπογραφὴ τοῦ ὑπουργοῦ κ.
Μπόιλκου — καί ἡ ὁποία δέν μοῦ ἐπιδό-

——_

Μέ τήν εὐκαιρία· ὁ καθοριστικός
ρόλος πού τό Κέντρο Ἀλλοὸαπῶν
παίζει σέ κάθε περίπτωση γάμου ἡμεὁαποῦ προσώπου μέ ἀᾹᾹΟὸαπό, στηρίζεται σέ μεταξική ἐγκύκλιο τοῦ
1940, πού φρόντισε νά διατηρήσει σέ
ἰσχύ ἡ Παπαὸοπουλική ὁιχτατορία.

0 Μήπως ἡ ἐφαρμογή της σήμερα
(πού ὁπωσδήποτε εἶναι ἀντίθετη μέ
τή Διακήρυξη τοῦ ΟΗΕ γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα) ὁέν εἶναι καί
τόσο σύμφωνη μέ τό (νέο) Σύνταγμα
τῆς χώρας

—

θηκε - σάν μοναδικὴ αἰτιολογία ὑπάρχει
ἡ λακωνικὴ φράοη πώς ἀποτελῶ «κίνὁυνο γιά τήν ἐθνική ἀσφάλεια», πληροφορὴθηκα πῶς ὁ ὑπουργὸς κ. Μπάλκος
σέ μιά ἀνακοίνωση τύπου ἐπιχειρεῖ έκ
τῶν ὑστέρων νά «συγκεκριμενοποιὴσει»
αὐτὴ τὴ φράση. Ἀρνοῦμαι καί ὀποκρούω κατηγορηματικά τούς ἰσχυρισμοὺς τοῦ κ. ὑπουργοῦ. Συγκεκριμέναῑ
8

1. ‘H μὸνη μου σχέση μέ τὴ δίκη γιά
τὴν ἔκδοση τοῦ Ρὸλφ Πὸλε τὸν προηγούμενο χρὸνο, εἶναι πώς κατέθεσα σάν
μάρτυρας, κληθεῖσα ἀπὸ τοὺς ἕλληνες
δικηγὸρους του, λόγω τῆς ἐμπειρίας μου
μέ τίς συνθῆκες κράτησης στὴν Ἑλλάδα
κατά τὴ διάρκεια τῆς διχτατορίας. Κατά
τὴ διάρκεια τῆς διαδικασίας οὔτε
ὑπῆρξα «ὁιερμηνέας ἀνάμεσα στόν Πόλε
καί τούς συνηγόρους του», ὅπως ἔγραψε
μία γερμανικὴ ἐφημερίδα στίς 2-11-77
(καί πάνω 0‘ αὐτὸ μπορῶ νά ἀποδείξω
πῶς πρόκειται γιά πληροφορία «ἑλληνικής προελεύσεως», μιάς πού 16 ὄνομά
μου εἶχε ἀπὸ παραδρομὴ γραφτεῖ στὴν
Ὑπηρεσία Ἀλλοδαπῶν τῆς Ἀθήνας σάν
«Σουζάννε-Χριοτίνε», ἀντί γιά «Σουζάννε Χριστιάνε, - καί έμφανίστηκε ἒτσι
- Χριστίνε - σέ ἀπογευματινὴ ἐφημερίδα
τῆς Φραγκφοὺρτηςέ), οὔτε έλαὸα μέρος
σέ «ἀναρχικές ἐκὸηλώσεις» ἥ «διαμαρτυρίες μπροστά στόν ’Άρειο Πάγο».
Οὔτε 6έ6αια «συνελήφθην τότε» - οὔτε
ποτέ - ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ ὑπουργὸς κ.
Μπάλκος. “
2. Γιά τὸν ἴδιο λὸγο, εἶναι ἀὸάσιμοςὸ
ἰσχυρισμὸς, ὅτι μοῠ ὑποδείχτηκε «νά μήν
ἀνακατεύομαι»...

3. T6 ἴδιο παράλογη εἶναι ἡ κατηγορία
πῶς ἒπειτα «ἔγινα μέλος ’ἑλληνικῆς
ἀναρχικῆς ὀργάνωσης>>1
4. Τελικά; Ἐφ’ ὅσον ἔχω ζήσει στήν
Ἑλλάδα μὸνο ἕνα χρὸνο, εἶναι μᾶλλον
ἀδύνατο νά έχω «3 χρόνια ὁράση», ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ τί ἐννοεῖται μέ τὸν ὸρο
«δρὸση». (Οπωσὸήποτε, εἶναι γνωστὸ
πῶς κατά τὴ διάρκεια τῆς διχτατορίας
εἶχα συλληφθεῖ λόγω τῆς «δράσεώς»
μου, ἀλλά δέν γνωρίζω ἄν ὸ ὑπουργὸς κ.
Μπὰλκος ὑπαινισσὸταν αὐτὸ τὸ γεγονὸς.
Καί ἐφ’ ὅσον δέν πρόκειται γιά σύγχυση
- ὁπότε ἀναρωτιέται ὁ καθένας γιατί ὁ
κ. ὑπουργὸς δέν ἓλεγξε τίς πληροφορίες I
που τοῦ δώσανε ,— θά πρέπει νά ὑποθιὲσω
πώς οἱ ἰσχυρισμοί του ἀποσκοποῦν μόνο
στὴν ἐκ τ’ῶν ὑστέρων νομιμοποίηση καί
κάλυψη τῶν ἐναντίον μου σκανὸαλωὸῶν
καί ἀὸάσιστων ἐνεργειῶν τῶν ὑφισταμέ-

νων του ἀρχῶν, μέ τήν παρουσίαση οτή
δημοσιὸτητα λαθεμένων πληροφοριῶν.
(Τό κείμενο στάλθηκε ἀπό τό
Tübingen στίς 15 τρ.).

'H Σουζὰνα Μπάουσινγκερ πρωτοἡρθε στὴν Ἐλλάδα τὸν Ἰουνη τοῦ 1972
καί στὸ τέλος τοῦ μὴνα συνελήφθη μαζί
μέ τὸν Ἔρνστ Ζὸρερ, τὸν Γιοῦργκεν
Ὀμπερμάγιερ καί τὸν Βέρνερ Ρὸμπερτς.
Δικάστηκαν μέ τὴν κατηγορία ὅτι ἧλ-θαν στὴν Ἐλλάδα γιά νά φυγαὸεὑοουν
τὴν καταζητοὺμενη τὸτε ἀπὸ τὴ χουντικὴ
’Ᾱσφάλεια Ἔντιθ Οἰκονὸμου . μέλος τῆς
ἀντιστασιακής ὀργάνωσης «2οὴ Ὀκτώὅρη». Ὁ τὸτε ἐπίτροπος Νικολοδήμος
εἶχε ζητὴσει τὴν καταδίκη τῶν τεσσάρων
Γερμανῶν γιά τὴν ἐνέργειάτους. που χαρακτὴριοεοάν «πρώτη ὄοήθεια τῶν ὁιεθνῶν ἐπαναστατικῶν κινημάτων πρός
τήν ὀργάνωσιν «Κίνημα 2οης Ὀκτωόρίου» μέ τήν ὁποίαν εἰχαν σχέσεις».
Ἡ Μπάουσινγκερ καταδικάστηκε τὸτε
σέ φυλάκιση 6 μηνῶν, κλείστηκε στίς φυλακές Κορυδαλλοῦ καί λίγες μέρες πρίν
τὴ λήξη τῆς ποινῆς της... «ἀμνηστεύθηκε» καί ἀπελάθηκε.
Μετά τὴ μεταπολίτευση ἦρθε στὴν
Ἑλλάδα σάν τουρίστρια (5—23/9/74) καί
ἀργὸτερα στίς 4/6/76. Ἔφυγε μέ 16 μνηστὴρα της καί στίς 28/6/76 ἦρθαν’μαζί
γιά νά ὲγκατασταθοῦν μὸνιμα έδῶ. “AQ—
χισε νά παρακολουθεῖ -σάν ἀκροάτρια r
μαθήματα Κοινωνιολογίας στὴν Πάντειο
καί νά ἀσχολεῖται μέ μεταφράσεις ἑλληνικής λογοτεχνίας στά γερμανικά. Τέλη
Σεπτέμὸρη, ἡ Ἀρχιεπισκοπή (ὅπου ἀποτάνθηκε γιά ἂδεια γάμου) ζὴτησε τὴ σχετικὴ άδεια τῆς Ὑπηρεσίας Ἀλλοδαπῶν.
Ἀπὸ κεῖ, ὅταν ζὴτησε παράταση ἑνὸς
χρόνου (ἡ ἄδεια παραμονῆς έληγε 1/10)
τὴν εἰδοποίησαν προφορικά ὅτι ΔΕΝ
παρα-τείνεται ἡ ἄδεια καί στίς 10/10
ἔπρεπε νά έχει ἐγκαταλείψει τὸ έλληνικό

ἔδαφος. Παρά τήν ἐπιμονὴ της δέν τῆς
ὃόθηκαν ἄλλες ἐξηγήσεις.
Ὕστερα ἀπό αὐτά ἀνάὸαλε τό γάμο
της καί έφυγε γιά τή Φραγκφούρτη, γιά
νά ἐπιστρέψει ἕνα ἀκριὸῶς μήνα μετά
σάν τουρίστρια, προκειμένου - στό διάστημα τοῦ «τουριστικοῦ» τρίμηνου
παραμονῆς πού εἶχε - νά παντρευτεῖ.
Στὸ ἀεροὸρόμιο, μάλιστα, ὁ ὑπάλληλος
ἐλέγχου τῶν διαὸατηρίων τήν ὑποδέχτηκε γελῶντας καί λέγοντας;

- Ἄ, ὅλέπω μᾶς ξαναῆλθε ἡ ὡραία
Σουζάνα]

λεπτομέρειες ἀπό τηλεφώνημα τῆς Σουζάνας - ἀπό τή Φραγκφούρτη.
Αὐτή εἶναι ἡ ἱστορία τῆς Σοὺζαν
Μπάουσινγκερ. Συνέὸη οτήν Ἑλλάδα —στή δημοκρατική Ἑλλάδα. Καί περνᾶ
ἀπαρατήρητη. Βέὸαια Bd φτάσει κάποτε
στή Βουλή; ὁ δουλευτής τοῦ ΠΑΣΟΚ
Στάθης Παναγοὺλης, μέ ἰδιαίτερη εὐαισθησία σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἀντίσταση καί
τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, κατάθεσε
(19/12) ἐρώτηση στή Βουλή, ρωτώντας
τόν ὑπουργό Δημ. Τάξεως;

I O Γιατί ἀπελάσανε τή γερμανίδα φοι“3“”?1mc ἀπό τή στιγμή τῆς σύλληψης
μέχρι καί τήν ἀπέλασή της ἀκολουθήθηκε διαδικασία παράνομη;

Ἀκολοὺθηοαν τά γεγονότα πού περιγράφονται στὸ κείμενο τῆς Σούζαν
Μπάουσινγκερ. Καί κάτι ἀκόμα; σχεδόν
ἀμέσως μετά τήν «ἀπαγωγὴ» ὁ μνηστήρας της, οἱ γονεῖς του, συγγενεῖς καί οἰΚαί 6έ6αια ὁ κ. Μπάλκος θά ἐπανακογενειακοί φίλοι, προσπάθησαν νά μάλάὸει τά ὅσα εἷπε στούς δημοσιογράφους
θουν τί ωμὸαίνει -— χωρίς νά τά καταφέ«κατόπιν ἑορτῆς». Καί μετά; ιὈπως
ρουν. Τηλεφώνησαν σέ πολλά ἀστυνοσυνήθως, τίποταέ Ποιός ὲνδιαφέρεται
μικά τμήματα καί στήν Ὑπηρεσία Ἀλγιά τήν ἀπέλαση μιᾶς γερμανίδας φοιτήλοὸαπῶν Προαστίων. ἀλλά χωρίς ἀποτέλεσμα. Γὺρω στίς 5 τούς πληροφόρη- - τριας; Ποιός ἔχει συνειόητοποιήσει τό
«εὗρωπαϊκὸ κλίμα» πού εἰδικά τόν τεσαν ὅτι μᾶλλον πρέπει νά κρατεῖται στήν
λευταῖο καιρό ἔχει ἀρχίσει νά ἐπικρατεῖ
Ὑπηρεσία Ἀλλοδαπῶν Προαστίων,
στή χώρα μας μέ (ὅασικά) οτόχο τήν έξἀλλά ἔπρεπε νά περιμένουν τό διοικητή
ωκοινοὸουλευτική ἀριστερά; Καί ποιός
γιόι περισσότερα —— κι ὁ διοικητὴς θά
ἀμφιὸάλλει πιά ὅτι αὐτός ὁ εἰδικά ἐπιλεἐπέστρεφε στίς 7. Στίς 7.30 μὰθανε ὅτι
γμένος στόχος, εἶναι ἁπλά ὁ ΠΡΩΤΟΣ
τήν εἶχαν ἀπελάσει... Λίγο πρίν ἀπό τά
στοχος;
μεσάνυχτα, πληροφορήθηκαν ὅλες τίς
Γ.Ζ,

«Πιοτοποιεῑται ὅτι ὡς προκύπτει ἐκ τῶν παρ’ ἡμῖν
τηρουμένων στοιχείων ἡ ἐν τῆ ἀνωτέρω φωτογραφία
εἰκονιζομένη ὀνομάζεται ΒΑ USINGER CHRISTI—
ΑΝΕ τοῦ HERMAN καί τῆς RUTH. γεννηθεῖοα τό
ἔτος 1953 εἰς Δυτικήν Γερμανίαν, εἶναι ὑπήκοος
Γερμανίας καί κάτοχος τοῦ ὑπ. ἀριθ. C
5263133/9-3-1970 Γερμανικοῦ Διαὸαέηρίου λήξεως

Τό παρόν ἐκὸίόεται ὁιά τήν ἀπέλαοίν της εἰς τό
ἐξωτερικόν».
M’ αὐτό τό «Πιοτοποιητικόν» (ἀριθμ. πρωτ.
127893/4-10-12-77) τοῦ 3ου Γραφείου τοῦ Κέντρον
Ἀλλοὸαπιῡν Προαοτίων (Μαρούσι) ἁπελάθηκε ’ ἡ
Σουζάνα Μπάουσινγκερ ἀπό τήν Ἑλλάδα, «Ἁντί
ὁιαόατηρῶυ».

’ Ο ΕΚΤΟς ’ΤΟΜΟΣ εἶναι ἕτοιμος

Οἱ τόμοι τοῦκ<ΑΝΊῚ>>, πανόὸετοι, μέ πλήρη
πίνακα περιεχομένων προσφέρονται γιά τή
μελέτηῑ
Ο τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου, μέ ἀναλυτικές καί
. ἀποκαλυπτικές ἔρευνες
Ο τῆς σύγχρονης ἱστορίας μας καί τῆς Ἀντίστασης
Ο τῆς οἰκονομίας, τῆς παιὸείας, τῆς κοινωνικῆς ζωῆς
O τῆς ὁιεθνοῡς ἐπικαιρότητας
Ο τῶν προὸλῆμάτων ἰὸεολογίας καί τῆς πνευματικῆς
ζωῆς ,

«’AVTI-CIA»:
_. ἽΞνοις φορέοις
_ συλλογῆς Kai
έπεξεργοισίοις
πληροφοριών
γιόι Τή CIA
όργοινώνετοιι
τώρα στήν
Εὐρώπη.
..Ο
Καί ο ΦΙΛΙΠ
ΑΙΗΤΖΗ
Κινδυνεύει
νόι- ἀπελαθεῖ
ἀπόττήν
‘ Ὀλλανδία
γιῖ οιύτό
τό λόγοέ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ τή σφαιρική καί ἐπιστημονική ἐπεξεργασια κάθε πληροφορίας πού ἔρχεται στή δημοσιότητα, σχετικά μέ τίς πολλαπλές δραστηριότητες τῆς CIA 0’ ὅλο τόν κόσμο, ἐτοιμάζεται ἡ δημιουργία ἐνός φορέα
στήν Εὐρώπη. Καθὼς οἱ «συγκαλυμμένες ἐπιχειρήσεις» τῆς CIA συνεχίζονται (σύμφωνα καί μέ τήν πρόσφατη έπιὸεὸαίωση ἁρμόδιας «Ἐρευνητικῆς Ἐπιτροπῆς» τῆς Γ ερουσίας), ἡ κατάταξη, ἐπεξεργασία, ἀνάλυση
καί ὁλοκληρωμένη παρουσίαση ὅλων τῶν στοιχείων (πού συνήθως σκόρπια ἔρχονται στή δημοσιότητα) ἀπό εἰδικούς ἐρευνητές (ἱστορικοὺς, δημοσιογράφους κ.λπ.) θά ὂοηθᾶ τόν καθένα νά σχηματίζει πλήρη εἰκόνα
καί - ἐνδεχόμενα - θά προλαὸαίνει μερικά πράγματα.
ΑΝΑΜΕΣΑ στούς πρωτεργάτες αὐτῆς τῆς ἰδέας, εἶναι ὁ ΦΙΛΙΠ ΑΙΗΤΖΗ, πρώην πράκτορας τῆς CIA καί γνωστός γιά τίς ἀποκαλύψεις του
(6ι6λία, ἄρθρα, διαλέξεις), πού ἔχουν ἐνοχλήσει ἰδιαίτερα τά πρώην
ἀφεντικά του. Αὐτή ἡ δραστηριότητά του γιά τό νέο φορέα (τήν... ἀντιCIA!) θά τοῦ στοιχίσει, ὅπως ὅλα δείχνουν, τήν ἀπέλασή του ἀπό τήν
Ὀλλανδία - τήν τρίτη ἀπέλαση, μέσα o’ ἕνα χρόνο,·ἀπό δυτική χώραέ V
Ο Ὕστερα ἀπό τή M. Βρετανία καί τή Γαλλία, πού «ἔκλεισαν»ιτά
σύνορά τους γιά τόν Αἴητζη (γιά «λόγους δημοσίας ἀσφαλείας»), ἡ
Ὀλλανδία, ἡ ὁποία δέχτηκε ἀρχικά νά τόν φιλοξενήσει, φαίνεται νά
κινεῖ τώρα τή διαδικασία ἀπέλασής του; ἐνῶ ὁ ἴδιος εἷχε ζητήσει μέ
μιά πρώτη αἴτησή του «ἄδεια παραμονῆς» μέχρι τόν Ἰούνη 1978 καί
μέ μιά δεύτερη μέχρι τῆς 30 Νοέμὸρη 1978, τό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης τῆς Ὀλλανδίας τοῦ κοινοποίησε ἀπόφαση μέ τήν ὁποία τοῦ ἐπιτρεπόταν νά παραμείνει στή χώρα μέχρι τῆς 30 Νοέμὸρη 1977. Μιὰ
προσφυγή ἐναντίον αὐτῆς τῆς ἀπόφασης πού ἔκανε, τοῦ ἐπιτρέπει
,ἀκόμα νά θρίσκεται στήν Ὀλλανδία. Γ ιά πόσο ὅμως;
ΗΔΗ, τόν περασμένο μήνα ὁ Αἴητζη κλήθηκε στή γενική εἰσαγγελία τοῦ
’Ἁμστερνταμ ἀπό τόν ἐπιθεωρητή R. Sherer «γιά ν’ ἀπαντήσει σέ μιά
σειρά ἀπό ἐρωτήσεις...» (μέ 6ασικό στόχο τή δημιουργία τοῦ φορέα πού
προαναφέρθηκε) καί ἐμφανή σκοπό τή συμπλήρωση μερικῶν «ἀπαραίτητων τυπικῶν στοιχείων», πού νά «δικαιολογεῖ» τήν προετοιμαζόμενη
ἀπέλαση.
ΣΤΙΣ 6/12 ὁ Αἴητζη ἐδωσε στή δημοσιότητα (σέ συνέντευξη τύπου ὁλόκληρο τό περιεχόμενο τῆς πζήτησή του μέ τόν ὀλλανδό επιθεωρητή, πού
παρουσιάζει γενικότερο ἐνδιαφερονῑ τά κάθε εἴδους «εὐρωπαϊκά πρότυπα» (καί εἰδικά ὅταν ἀναφέρονται σε τέτοια θέματα) θά πρέπει νά μᾶς “
ἐνδιαφέρουν ὅλο καί περισσότερο - «στήν Εὐρώπη» μπαίνουμε... _
H ΣΥΖΗΤΗΣΗ, λοιπόν;

EP.:
Θά
θέλατε
νά
μοῦ
πεῑτε
τά
ὀνόρος. Ἀλλά
αὐτό τόν
καιρό
κάνω μιά
έρευνα
γιά
τό
δεύτερο
ὅιὸλίο
μου,
πού
,ματα τῶν φίλων σας ἤ τί ἐπαφές σας
θά ἐκδοθεῐ ἀπό τίς ἐκδόσεις Penguin.
EP.: Τί πραγματεύεται αὐτό τό ὅι6λίο;
AIL: Νομίζω πώς θά ἔπρεπε νά τούς
AIL: Τί ἀκριὸῶς, θά ξέρω μετά τό τέπμὸουλευθῶ πρίν συζητῆσω μαζί σας.
λος τής ἒρευνας. Τό ὅιὸλίο, ὅπως ἔχω
"Ouœç μπορῶ νά σᾶς πῶ πώς στό διάστημα αὐτό εἶχα πάρα πολλά πράγματα δηλώσει καί σέ συνεντεύξεις μου, θ’ ἀποτελεῖται ἀπό μιά σειρά ἱστορικῶν ἐπεινά κάνω καί δέν θυμᾶμαι ἀκριὸῶς πόσοδίων μυστικῶν έπεμὸάσεων τῆς CIA,
“σους ἀνθρώπους γνώρισα...
στίς όποῑες ἐγώ δέν πήρα μέρος, ἀλλά
EP.: Ποιός πληρώνει τό ἐνοίκιο τοῦ · έλαὸα γνώση. Θά εἶναι 12 μέ 14 ἐπεισόὁιαμερίσματός σας,· .
δια
καί
θ’
ἀρχίζουν
ἀπό
τίς
«ἐπιχειρήAIL: eO κόσμος πού ἀγοράζει τά 6Lσεις»
στή
Δυτική
καί
Ἀνατολική
Εὐόλία μου καί διαὸόιζει τά ἄρθρα μου.
ρώπη
μετά
τό
τέλος
τοῦ
B’
Παγκοσμίου
EP.: Παίρνετε ἀκόμα δικαιώματα ἀπό
Πολέμου,
στόν
Τρίτο
Κόσμο,
μέχρι
στήν
τίς ἐκδόσεις Penguin;
Εὐρώπη καί Ἀφρική πάλι στά τέλη
AIL: Μάλιστα.
EP.: Πῶς συντηρεῖτε τόν ἑαυτό σας EP.: Δέν νομίζετε ὅτι οἱ ὁραστηριότητές σας ἀποτελοῦν πολιτικές πράξεις
οικονομικά,·
AIL: Γ ράφοντας καί δίνοντας διαλέ- AIL: eH δραστηριότητά μου συνίσταξεις...
ται σέ ἔρευνα, δημοσιεύσεις, διαλέξεις.
EP.: Γ ράφετε τώρα τό ὁεύτερο μέρος
Οἱ μέθοὸοι εἶναι ἀκαδημαϊκές καί δημοτοῦ ὅιόλίου «Inside the Company: CIA
σιογραφικές. Ἐν τούτοις πάντα ἐλπίζω
Diary»; ’
πώς θά ’χουν καί κάποιο πολιτικό ἀποAIL: “Ὀχι. Δέν ὑπάρχει δεύτερο μέ- τέλεσμα. ’Ὀπως π.χ. ὅτι οἱ λαοί καί οἱ
στήν Ὀλλανδία,-

ΐστικες ὀργανώσεις, πολιτιστικούς καί
επαγγελματικοὺς συλλόγους καί μέσα
ἐνημὲρωσης. Καί πολλά πρόσωπα ἀλλά
καί ὀργανώσεις ποῦ στό παρελθόν ἀποκαλύφθηκε ότι συνδεονταν με τή CIA,
εξακολουθοῦν καί σήμερα νά ὅρίσκονται
σε ἐνεργό ὑπηρεσία. Ἡ ἀνάγκη γι’ αὑτό
EP.: Ἀποκαλύψατε 0’ αὐτό τό ἄρθρο τό πρόγραμμα εἶναι φανερή, γιατί θά
ὁυό ἀξιωματούχους ξένης ὑπηρεσίας - ὂοηθήσει 100; ἐπικεφαλής διαφόρων ὀρ-

ὀργανώσεις πού ἀποτελοῦν στόχους τῆς
CIA θά προσπαθήσουν νά προστατεύσουν τοὺςὲαυτοὺς τους καλὺτερα...
EP.: Γ ράψατε στήν Ὀλλανὸία ἕνα ἄρθρο πού ὁημὸσιεύτηκε στό περιοὸικό τοῦ
Λονὸίνσυ «Leveller»;
AIL: Ναί.

ἀσφαλείας

AIL: ”Οχι.

EP.: Παραὸέχεσθε ὅτι τό ἄρθρο τοῦ
«Leveller» ἀποτελοῦσε πολιτική ὁρα011791611710;
AIL: ’Όχι ~ καί δέν πιστεύω ότι ἧταν.
EP.: Ἀναγνωρῖζετε ὅτι τό ἄρθρο τοῦ
«Lew/[€105 θά μποροῦσε νά ζημιώσει τίς

καλές σχέσεις τῆς Ὀλλανὸίας μέ μιά
ξένη χ(ί)ρα,·
AIL: ”Οχι - καί εἰμαι σίγουρος πῶς
δεν τίς ζημίωσε. “
EP.: Ἀναγνωρίζετε ὅτι οἱ ξένοι ὁέν
ἐπιτρέπεται νά ἀναμιγνύονται στά πολιτικά στήν Ὀλλανὸία;
AIL: Ὁ δικηγόρος μου κ. Willen von
Bennekom μοῦ εἰπε πώς δέν ὑπάρχει
ἀπαγορευτικός νόμος σχετικά με τήν πολιτική δραστηριότητα τῶν ξένων. Παρ’
ὅλα αὐτά μπορῶ νά σᾶς διαὸεόαιώσω
πώς δέν τάχθηκα ὑπὲρ κανενός κόμματος
ἤ ὑποψηφίου σ’ αὐτή τή χώρα, οὔτε ἐξ·
ἑφρασα πολιτικες ἀπόψεις ἤ ὁπωσδήποτε ἐπηρεασα τήν πολιτική στή χώρα
σας...
EP.: Ἀσχολεῐσθε τώρα μέ τήν ἵὸρυση
ἑνός φορέα πού θά περιλαμὸάνει ὅλους
τούς ἀνθρώπους· ἤ ὀργανώσεις πού ἔχουν
ἥ εἶχαν σχέσεις μέ τή CIA;
AIL: Ξέρω ἀνθρώπους σε πολλες χῶρες πού θά ἒόλεπαν εὐνοῖκά κάτι τέτοιο.
Προσπάθησα νά συντονίσω διάφορες ἐνεργειες πρός αὐτή τήν κατεύθυνση, ἀλλά
ὑπῆρξε καθυστέρηση γιά οἰκονομικοὺς
καί ἄλλους λόγους.
EP.: Παρακαλῶ μπορεῐτε νά ἐξηγήσετε αὐτό τό πρόγραμμα λεπτομερειακά,·
AIL: Ἐδῶ καί πολλά χρόνια ἕνας σωρός ἀπό πληροφορίες πού ἀφοροῦσαν
τίς δραστηριότητες τῆς CIA εἶδαν τό φῶς
τῆς δημοσιότητας σε πολλὲς χῶρες. Αὐτὲς οἱ πληροφορίες ἀναφερονταν σε
«ἐπιχειρήσεις» τῆς CIA, στήν ταυτότητά
τοῦ προσωπικοῦ της καί σε ἰδιῶτες ἤ ὀργανώσεις πού χρησιμοποιοῦσε. Ποτε
ὅμως μεχρι σήμερα οἱ πληροφορίες αῦτες
δὲν συγκεντρώθηκαν καί δεν ἕγινε μιά
σφαιρική ἑπεξεργασία τους ἀπό ἱστορικοὺς, δημοσιογράφσυς ἤ ἄλλους ἐπιστήμονες. Ἑπομενως εἶναι ἀναγκαία ἡ
ὕπαρξη ἑνός τὲτοιου προγράμματος, γιατί ἡ CIA ἐξακολουθεῖ, σύμφωνα με τήν
«Ἐρευνητική Ἐπιτροπή τῆς Γερουσίας
γιά Θεματα Πληροφοριῶν», νά διεξάγει
συγκαλυμμενες ἐπιχειρήσεις στό ἐξωτερικό πού συνίστανται στή διείσδυση σε
ὀργανώσεις ποὺ διαθὲτουν πολιτική δύναμη - κόμματα, κυόερνήσεις, στρατιωτικὲς ὑπηρεσίες καί ὑπηρεσίες ἀσφαλείας, συνδικάτα, φοιτητικὲς καί νεολαι-

γανὼσεων καί τούς δημοσιογρὰφους
ἐπίσης νά ἔχουν στό μυαλό τους μιά καθαρή εἰκόνα κατά πόσο π.χ. ἔχουν 111190—
στά τους ἕναν ἅνθρωπο τῆς CIA ἤ ἕνα
διπλωμάτη καλῆς πίστης, ἕναν ἐπιχειρηματία ἤ κάποιον πού χρησιμοποιεῐ αὑτό
τό ἐπάγγελμα σάν κάλυψη.’

Ἀναμφίὸολα αὐτό τό πρόγραμμα 691—
σκεται ἀκόμα στό στάδιο τοῦ σχεδιασμοῦ καί τῆς προπαρασκευής, παρόλο
πού ἐγώ καί ἄλλοι ἀφιερώσαμε γι’ αὑτό
τό σκοπό ἀρκετό χρόνο. Πάντως δέν
ὑπάρχει πρόθεση νά ἐφαρμοσθεί αὑτό τό
πρόγραμμα στήν Ὀλλανδία καί ô δικός
μου ρόλος εἶναι συμόουλευτικός. ”Αλλοι,
σε ἂλλες χῶρες, εἶναι αὐτοί πού θά ἱδρύσουν αὑτό τό φορεα, ὅταν λυθοῦν τά
προὸλήματα καί κυρίως τό οἰκονομικό.

EP.: Κύριε Αἴητζη, ταξιὸεύετε συχνά
στή Δυτ. Εὐρώπη. Συνὸέονται αὐτά τά
ταξίὸια σας μέ τήν ἵόρυση αὐτοῦ τοῦ
(βορέα,AIL: Μερικες φορες, ναί, μερικες ὅχι.
EP.: Ἡ ὁουλειά σας γιά τήν ἱδρυση
αὐτοῦ τοῦ φορέα ἀπαιτεῖ νά ὁιατηρεῑτε
ἐπαφές μέ ἀξιωματούχους ξένων ὑπηρεσιῶν ἀσφαλείας; Ἔχετε τέτοιες ἐπαφές,·
AIL: Aév ἔχω τετοιες ἐπαφές. ”Ολοι
ὅσοι ἐνδιαφερονται γιά τήν ἐφαρμογή
αὑτοῦ τοῦ προγράμματος, ἀπ’ ὅσα ξερω,
συμφώνησαν πώς δεν θά ὑπάρχει καμιά
κυὸερνητική σύνδεση καί ὅτι τά ἀποτελέσματα τῆς ἓρευνας θά εἶναι προσιτά σ’
ὅλο τόν κόσμο. eH ἀπάντηση καί στίς
δύο ἐρωτήσεις σας εἶναι ὅχι.
EP.: Ἡ ἀπέλασή σας ἀπό τή Γ αλλία
ὀφειλόταν στή ὁουλειά σας y1’ αὐτό τό
πρόγραμμα;
AIL: Οἱ γαλλικες ἀρχὲς δὲν μοῦ ἐξ·
ήγησαν γιατί με ἀπελάσαν. Τό ὑπουργεῖο
Ἐσωτερικῶν πάντως ἒὸγαλε τότε μιά
ἀνακοίνωση πού ἔλεγε ὅτι ἡ ἀπελασή
μου ὀφειλόταν «στήν παρελθοῦσα καί
παροῦσα δραστηριότητά μου». (Μάθαινα τότε γαλλικά). Τίποτε δέν ἀναφερθηκε γιά τό πρόγραμμα...
EP.: Δέν νομίζετε ὅτι οἱ ὁραστηριότητές σας ἀπό τότε πού ἤρθατε παραδιάζουν τήν ὑπόσχεσή σας γιά σεόασμό
τῶν νόμων τοῦ κράτους τῆς Ὀλλανδίας·
AIL: Aév ἤξερα ὅτι ὑποσχεθηκα κάτι
τετοιο. Ἀλλά ἀκόμα καί ἄν τό ἔκανα, οἱ
ἐνεργειες μου ἀπό τήν ἀφιξή μου ὲδῶ με
κανενα τρόπο δέν ἒόαλαν σὲ κίνδυνο τό
κράτος τῆς Ὀλλανδίας. ’
EP.: Γιατί σᾶςάπέλασαν ἀπό τή M.
Βρετανία,· Ἐπειὸή ὁιατηρούσατε ἐπαφές
μέ ξένες μυστικές ὑπηρεσίες, ἐπιζήμιες
γιά τίς ὅρετανικές ὑπηρεσίες ἀσφαλείας,Ἐπειὸή ἥσασταν μπλεγμένος,στή 61aσπορά εἰδήσεων ἐπιζήμιων ’γιά τήν

ἀσφάλεια τῆς Μ. Βρετανίας,· Ἐπειὸή ὅοηθούσατε καί 000600150015 ἄλλους στή
συγκέντρωση καί ὁημοσίευση πληροφοριῶν πού θά μποροῦσαν νά προκαλέσουν
ζημιά στήν ἀσφάλεια τῆς M. Βρετανίας,·
AIL: ”Οχι. Αὐτοί ποῦ ἀναφέρετε εἶναι
οἱ λόγοι τούς ὁποίους πρόόαλε ὁ Γ.Γ.
τοῦιὺπουργείου Ἐσωτερικῶν, καί τούς
ὁποίους ἀρνήθηκε νά τεκμηριώσει, παρά
τίς δικες μου ἐρωτήσεις ἀλλά καί πολλῶν
μελῶν τοῦ κοινσόουλίου, δημοσιογράφων καί ἄλλων παραγόντων. Ποτὲ δεν
ὑπῆρξε ἴχνος μαρτυρίας πού νά στηρίξει
αὐτες τίς φήμες καί ἐγώ ὁ ἴδιος τίς ἀνασκεὺασα πλήρως. Καί τό κάνω καί τώρα.
Ὁ λόγος τῆς ἀπελασής μου ἀπό τή M.
Βρετανία ἦταν ἕνα ταξίδι μου στή Τζαμάικα, ὅπου ἀπό παρατηρήσεις καί μελετη ἤμουν σέ θὲση νά διαὸεὸαιώσω, σε
δημόσιες συζητήσεις καί τά μέσα ἐνημὲρωσης, πῶς ὑπῆρχε ἐπὲμὸαση τῆς CIA
γιά τήν ὑπονόμευση τῆς σοσιαλδημοκρατικής κυὸερνησης τοῦ πρωθυπουργοῦ
Michael Manlçy. Πιστεύω πώς αὑτό τό
πρόγραμμα ἄρχισε τό 1975 καί συνεχιζόταν κατά τή διάρκεια τῆς ἑπίσκεψής
μου, τό Σεπτὲμὸρη τοῦ 1976.
Ἡ διαδικασία γιά τήν ἀπελασή μου
ἄρχισε λίγες μόνο ὂδομάδες μετά τήν
ἐπιστροφή μου στή Μ, Βρετανία καί
ὅταν ἂρχισαν νά ἔρχονται σε φῶς «μαρτυρίες» πού ὃεόαίωναν ὅτι οἱ 6ρετανικὲς
μυστικες ὑπηρεσίες δροῦσαν ἀπό κοινοῦ
στήν Τζαμάικα. Αὐτός εἶναι ὁ πραγματικός λόγος τῆς ἀπελασής μου. Οἱ λόγοι
πού ἀναφέρετε κατασκευάοτηκαν καί
ἀποτελοῦν μέρος τῆς συνεχιζόμενης ἐκστρατείας τῆς CIA καί τῶν «ἀδελφῶν
ὑπηρεσιῶν» νά με καταστήσουν ἀναξιόπιστο.
EP.: Κύριε Αἴητζη, εἶστε πολύ γνωστός σάν ὁ ἄνθρωπος πού θέλει «νά
ἀνοίξει τίς πόρτες» καί ν’ ἀφήσει τά
πράγματα νά γίνουν γνωστά στόν κόσμο.
Μέσα 0’ αὐτό τό πλαίσιο οἱ ὁραστηριότητές σας ὁέν εἶναι καθαρά πολιτικές,·
ΑΠ.; Κύριε Scherer, δεν ἐπεμὸαίνω
στά ἑσωτερικά ξένων χωρῶν γιά νά ἐπηρεάσω μυστικά τίς ἐκλογικὲς διαδικασίες, οὔτε γιά νά ὃάλω ὑπό τόν ἒλεγχό μου
πολιτικά κόμματα, συνδικάτα ἤ ἄλλες
ὀργανώσεις πού διαθέτουν πολιτική δύναμη, ὅπως αὑτες ποῦ ἀνάφερα παραπάνω. Οὔτε προσπαθῶ νά δολοφονήσω πολιτικες προσωπικότητες καί ἀγωνιστες
τῶν κινημάτων ἐθνικής ἀπελευθερωσης.
Οῦτε κατασκευάζω μυστικά δηλητήριώδη ὅπλα, καί ὃεόαια δέν πληρώνω δημοσιογράφους γιά νά δημοσιεύσυν τίς
ἐργασίες μου σάν νά ἦταν δικες τους. Ἱ-Ι
CIA ἔκανε ὅλα τά πιό πάνω — καί ἀπό τό
1957 μέχρι τό 1969 εἶχα καί γώ τό μερίδιό μου. Σήμερα εἷμαι ἀντίθετος με τὲτοιες δραστήριότητες καί πιστεύω πώς δ
λαός πρέπει νά ἀποφασίζει μόνος του
γιά 0,11 τόν ἀφορᾶ...

Εἶχε ἤδη ἑτοιμαστεῖ τό τεῦχος ὅταν
ἔγινε γνωστό ὅτι ἀπελάθηκε ὁ Αἴητζη
ἀπό τήν Ὀλλανδία.
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ΚΥΠ P02:
Oi
πολιτικὲς
ἐπιπτώσεις
μιᾶς
ἀπαγωγῆς
τοῦ Δημόνικου
«Ἡ νέα ὁημοτικότητα τήν ὁποία κέρὁισε ὁ Κυπριανοῦ (μέ τήν ἀπαγωγή
τοῦ γιοῦ του) θά τοῦ ἐπιτρέψει νά ἐξ·
αρτᾶται λιγότερο ἀπό τό συνασπισμό
τῆς ἀριστερᾶς πού ύποστήριζε τήν
ὑποψηφιότητά του γιά τήν προεδρία.
ME’ μιά τοποθέτηση κάπως ὑπέρκομματική τώρα ὁ Κ υπριανοῦ πιστεύεται
ὅτι θά περιορίσει τήν ἐκκαθάριση τοῦ
κυὸερνητικοῦ μηχανισμοῦ καί τῆς
ἀστυνομίας ἀπό στελέχη τῆς ΕΘΚ B’,
ὅπως ζητοῦν οἱ ἀριστεροί...»
«Οὐάσιγκτον Πόστ»
19-12-77
ΜΑΖΙ μέ τὴν αἴσια έκόαοη τῆς τετραὴμερης περιπέτειας τοῦ Ἀχιλλέα Κυπριανού φαίνεται νά λύθηκε καί ἕνα ἄλλο
(γενικότερο) πρόὸλημα στήν Κύπρος
ὕστερα ἀπό τὴν παραίτηση τοῦ κ. Γλαύκου Κληρίδη ἀπό τήν ὑποψηφιότητά του
γιά τὴν προεδρία, ό κ. Σπ. Κυπριανοῦ
παραμένει ὁ μόνος ὑποψὴφιος - καί
αὐτή τή στιγμή φαίνεται σίγουρο πῶς θ’
ἀνακηρυχθεῖ πρόεδρος «χωρίς ἀντίπαλο» τόν έρχόμενο Φλεόάρη. Ἐκτός άν...
H ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ἀπό τὴν ἀπαγωγὴ τοῦ
νεαροῦ Κυπριανοῦ, πού δικαιολογημένα
πλημμύρισε τόν τύπο (έλληνικό ’καί κυπριακό) δέν ἐπέτρεψε νά ῐδωθοῦν ὅπως
έπρεπε μερικά σημεῖα αὐτῆς τῆς ἱστορίας, ὅπως ὅτι;
Ο Ὁ πρόεδρος τῆς Κυπριακής Δημοκρατίας - καί πατέρας τοῦ ἀπαχθέντος ἔμαθε γιά τήν ἀπαγωγὴ τοῦ γιοῦ του (καί
ἀνθυπολοχαγοῡ τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς)
μέ 14 ὧρες καθυστέρησηῌ) καί ἀφοῠ
εἶχε ἤδη ένημερωθεῖ ἡ Ἀθήνα - ô πρωθυπουργός κ. Καραμανλής - ἀπό τόν
ἀρχηγό τῆς Κυπρωκής Ἐθνοφρουρᾶς
στρατηγό Κομνηνὸῑ

ἀπό τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του μιά μαγνητοταινία πού κατά σύμπτωση περιεῖχε τούς ὅρους τῶν ἀπαγωγέων...
Ο Ὁ έλληνας πρεσὸευτὴς στὴ Λευκωσία κ. M. Δούντας (για τόν ὁποῖο πρόσφατα ὁ ἡγέτης τοῦ ΑΚΕΛ κ. E. Παπαῖωάννου δὴλωσε ὅτι ὁρισμένες ἀνεπίσημες ένέργειές του συνιστοῡν έπέμὸαση
στά ἑσωτερικά τῆς Κύπρου) ἀνάπτυξε
ἀξιόλογη δραστηριότητα κι ἕφτασε στό
σημεῖο νά συμμετασχει στήν κοινή συνεδρίαση τοῦ Ἐθνικοῦ καί Ὑπουργικοῦ
Συμὸουλίου τῆς Κύπρου... ’
Ο Μιά ὁμάδα ἀνώτατων οτελεχῶν τῆς
ΕΟΚΑ Β’ - τουλάχιστον 5 - χρίσθηκαν
«μεσολαὸητές», πηγαινοέρχονταν στό
Προεδρικό Μέγαρο καί στό οπίτι τοῦ κ.
Κυπριανοῡ - εἶχαν, ὅλέπετε, ἀναλάόει
«τό ὃάρος τῶν διαπραγματεύσεων»...
Καί κατάφεραν (!) v‘ ἀποκτήσουν έπαφή
σχεδόν ἀμέσως(Η), έτσι ὥστε - ὅπως
ἔγραψε ὁ τύπος - οἱ ἀπαγωγεῖς νά τηλεφωνοῠν άπευθείας στό Σπ. Κυπριανοῠέ
Ο ’Ἐνας άλλσς κορυφαῖος παράγων
τῆς ΕΟΚΑ B’ ἐπιστρατεύθηκε ἀπό τὴν
Ἐλλάδαῑ ὁ Μ. Καλογερόπουλος (Διάκος), πού ΥΠΗΡΙΞΤΕΙ ΣΗΜΕΡΑ στόν
έλληνικό στρατόΟ), καί πού «κατόπιν
ἀδείας» τοῦ κ. Καραμανλὴ πήγε στὴν
Κύπρο καί «ἔπαιξε ἀποφασιστικό ρόλο»...
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ άρκετά διδακτικό;
τίς μέρες πού διάρκεσε ἡ ἀπαγωγὴ τό
κυπριακό κράτος ἀπέδειξε πώς εἶναι
ἀδύναμο. Ὑπερκεράστηκε «ντέ φάκτο»
ἀπό τούς μηχανισμούς ἐκείνους πού
συνδέουν τίς έσωτερικές κυπριακές ἐξ-

ὑπέρ τῆς συνεργασίας μέ τό «Δημοκρα-

τικό Κόμμα», ένῶ τό σοσιαλιστικό κόμμα
τῆς Κύπρου, ἡ ΕΔΕΚ, πρότεινε στ’ ἄλλα
κόμματα (AKEA — ΔΗΚΟ) ἕνα συγκεκριμένο μίνιμουμ πρόγραμμα καί ἐξάρ-

Aï τησε τὴ συνεργασία ἀπό τὴν ἀποδοχὴ
αὐτοῦ τοῦ προγράμματος, πού πάντως
έμπαινε γιά συζήτηση. Παράλληλα ὁ
πρόεδρος τῆς ΕΔΙΞΚ κ. B. Λυσσαρίδης,

παρουσιάζοντας τό πρόγραμμα στούς
δημοσιογράφους, είχε δηλώσει πώς σέ
περίπτωση πού δέν γίνει ἀποδεκτό «ἡ
ΕΔΕΚ εἶναι ἁναγκασμένη νά κατεόάσει
δικό της ύποψὴφιο>>,.. Τέλος, τό ΑΚΕΛ,
σαφῶς προσανατολισμένο πρός τή συνεργασία μέ τόν Κυπριανοῡ ἀπόφυγε νά
πάρει ἀνοικτὴ θέοη, ὰναμένοντας τὴν

’ πρόοδο τῶν διαπραγματεύσεων μεταξύ
τῶν τριῶν κομμάτων..>

Ο Τό στρατηγό εἶχε «ένημερώσει»
ἕνας κύπριος λοχαγός τῆς Ε.Φ,, γνωστό <
στέλεχος τῆς EOKA B’ (Παπακλεοὸούλου), πού εἶχε πάρει μέρος στὴ μεγάλη
κλοπὴ ὅπλων ἀπό τό στρατόπεδο τῆς
ΕΦ. στή Γεροσκύπα - «πραοίμιο» τοῦ
πραξικοπὴματος τοῦ Ἰούλη 1974. Ὁ λοχαγός αὐτός ίσχυρίστηκε σοὸαρά ὅτι ἕνα
πρωί é... γαλατάς τοῦ εἶχε ἀφήσει ἔξω
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ελίξεις ΠΡΩΤΑ μέ τὴν Ἀθήνα καί μετά
μέ τή Λευκωσία. Κάτι τέτοιοι μηχανισμσί
ὅμως καί, κάτι τέτοια δόγματα ἧταν πού
ὁδὴγησαν τὴ χώρα στὴ δραματικὴ κατάσταση πού ὃρίσκεται σήμερα.
.AKOMA: ὁ «κλάδος ἐλαίας» πού
ἔφερε μαζί του ἐπιστρέφοντας ὁ πρόεδρος Μακάριος (καί πού διατήρησε ὁ
Κυπριανοῦ, ἀφὴνοντας άθικτο τό «δέντρο τῆς παρανομίας»), άρχισε ν’ ἀποδίδει τούς πικρούς καρπούςτου. Ἀνεξέλεγκτες ὁμάδες τῆς EOKA B’ θυμοῦνται
ποῦ καί ποῦ τίς παλιές καλές μέρες τους
- ἄλλοτε αὐθόρμητα ἄλλοτε ὅχι...
ΤΟ ἐρώτημα εἶναιῑ μέχρι πότε τό κράτος θά έξακολουθήσει νά ἀνέχεται αὐτές
τίς έπικίνδυνες νοσταλγίες; Πολύ περισσότερο, ἀφοῡ οἱ γνωστοί δυτικοί κύκλοι
δέν σταματοῦν οὔτε στιγμὴ νά συνωμοτοῡν γιά μιά «αἴσια συμμαχικὴ διευθέτηση» τοῦ κυπριακοῦ προὸλήματος...
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ἡ ἀπαγωγὴ τοῦ νεαροῦ Κυπριανοῦ στάθηκε ἕνας, στήν κυριολεξία, φοὸερός καταλύτης ’τῶν ἐσωτερικῶν πολιτικῶν έξελίξεωψ ἰδιαίτερα
τῶν ζυμῶσεων καί παρασκηνιακῶν ένεργειῶν πού σχετίζονται μέ τίς προεδρικές
έκλογές τοῦ έρχόμενου Φλεὸάρη.
O Σέ ποιά ὥρα, ὅμως, ἧρθε ἡ ἀπαγωγή; Ποιά ἧταν ἡ πολιτική προοπτική τῶν
τελευταίων πρό τῆς ἀπαγωγῆς ἡμερῶν;
O κ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ, έπικεφαλής τοῦ
«Δημοκρατικού ’Συναγερμοῡ», ἑνός κόμματος πού. προσφέρθηκε σάν πολιτικὴ
στέγη τῶν πραξικοπηματιῶν καί ἀνέλαὸε
«νά πολιτικοποιήσει τόν ἀγῶνα», εἶχε
ἤδη ἀναγγείλει τήν ὑπσψηφιότητα του
γιά τήν προεδρία, σάν ἀντίπαλος τοῦ κ.
Κυπριανοῠ. Ἀπό τήν ἄλλη, τά κόμματα
τῆς ἀριστερᾶς εἶχαν ταχθεῖ κατ’ ἀρχὴν

Πάνω.· ὁ κ. Σπ. Κυπριανοῦ καί ὁ γιός του Ἀχιλλέας, θύμα τῆς ἀπαγωγῆς. Κάτω.· ὀ «σκληρός»
ΕΟΚΑὸίτης B. Παυλίὸης - ἀπό τούς ἀπαγωγεῑς καί (δεξιά) ὁ πρεοὸευτής, τῆς Ἐλλὴὁας (πή Λευκωm’a κ. Μιχ, Δούντας, πὸύ «κινήθηκε ὁραστήρια» τίς
μέρες τῆς ἀπαγωγῆς.

H ΘΕΣΗ τοῦ κ. Κυπριανοῡ ἧταν ἀρκετά δύσκολη, μιά καί χωρίς τίς ψήφους
τῆς ἀριστερᾶς ἡ ἐκλογὴ του ἦταν ἀδέ6αιη, ἂν όχι ἀδύνατη, ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ δεχόταν ἰσχυρές πιέσεις (μέ τὴ
μορφὴ τῶν <<ύποδείξεων>>> ἀπό τὴν
Ἀθήνα νά μὴ συνεργασθεῖ μέ τούς κομμουνιστές τοῦ ΑΚΕΛ, ἀλλά νά γίνει
προσπάθεια γιά κάποια προσέγγιση τῶν
«ἐθνικοφρόνων δυνάμεων». Εἶναι σαφές

πώς τό κύριο μέλημα τῆς δεξιᾶς ἧταν ἡ
«ἑνότητα τῆς δεξιᾶς»... Στή Λευκωσία
αὐτές οἱ διαπιραγματεύσεις δέν σταμόιτησαν οὔτε λεπτό...

ΤΑ προὸλήματα ὅμως δέν ὑπῆρχαν
μόνο ἀπό τή μιά μεριά.
Ο Τό AKEA ὅρισκόταν μπροστά στό
δίλημμα; νά ὑποστηρίξει τόν κ. Κυπριανοῦ χωρίς ὁποιοδήποτε πρόγραμμα,
παραδίνοντὰς του έτσι τόν «ἐν λευκὼ»
χειρισμό τοῦ κυπριακοῡ, ἤ νά τηρήσει
μιά πιό «σκληρή» στάση, ἀπό τή στιγμή
πού ô κ. Κυπριανοῦ εἶχε ἀνάγκη τίς ψήφους του γιά νά νικήσει τόν κ. Κληρίδη;
O Ἡ EAEK, σέ περίπτωση μή ἀποδοχῆς τοῦ προγράμματος πού πρότεινε,
ἦταν ὑποχρεωμένη (γιά να παραμείνει
πιστή στίς δηλώσεις τοῦ προέδρου της)
νά κατεόάσει δικό της ὑποψήφιο, μέ τίς
ἀνάλογες συνέπειες...
OAA αὐτά τά προὸλήματα φαίνεται
πώς ὃρήκαν τή λύση τους, μαζί μέ τό
«καλό τέλος» τῆς ἀπαγωγῆς τοῦ νεαροῦ
Ἀχιλλέα.
Ο 'O κ. Κυπριανοῠ, μέ τή ὃήλωσή του
ὅτι θυσιάζει τό γιό του ὑπέρ τῆς πατρίδας (δές καί συνέντευξη στήν Ἐλευθεροτυπία, πρίν ἀπό τή λύση τοῦ δράματος)
ἀναδείχτηκε πρωταγωνιστὴς καί περι6λήθηκε μέ τήν ἰδιαίτερη συμπάθεια καί
τό θαυμασμό τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, πού
κινητοποιήθηκε μέ διαδηλώσεις καί στάσεις ἐργασίας.
ΤΑ ἀποτελέσματα ἧρθαν ἀκαριαῐα καί
μᾶλλον... φυσιολογικάῑ
Ο ‘O κ. Κληρίδης, προλαόαίνοντας
τυχόν ἀντιδράσεις τῶν «σκληρῶν» τοῦ
κόμματός του, ἀπέσυρε τήν ὑποψηφιότητα του δηλώνοντας πώς θά ὑποστηρίξει τόν κ. Κυπριανοῡ, ξεκαθαρίζοντας
έτσι τό πολιτικό σκηνικό.

Ο Τά κόμματα τῆς ἀριστερᾶς μέ ἀνακοινώσεις τους ἐξῆραν τή στάση τοῦ
προέδρου τῆς Δημοκρατίας γιά τούς
ὑπεύθυνους χειρισμοὺς του...
ΕΤΣΙ, ό κ. Κυπριανοῦ - πού ζοῠσε μία
προσωπική τραγωδία - έγινε μέσα σ“
αὐτό τό κλίμα «ὑπερκομματικός ἡγέτης»,
πού, ὅπως ἔλεγαν φιλικοί του κύκλοι,
τοῦ ἐξασφαλίζει μιά πορεία ἀνάλογη μέ
τοῦ Μακάριου, δηλαδή «ό εἷς καί μόνος
»... Γιατί εἶναι σίγουρο πώς ὁ κ. Κυπριανοῡ ἔχοντας έξασφαλισμένη, τώρα πιόι,
τήν ὑποστήριξη τοῦ κ. Κληρίδη θ’ ἀρνηΘεῐ να δεσμευθεῖ μέ ὁποιοδήποτε πρόγραμμα πού προτείνουν οἱ ἀριστερές δυνάμεις - πολύ περισσότερο γιατί εἶναι
ἀριστερές. Οἱ τελευταῖες φαίνεται νά
παρακολουθοῦν μέ σκεπτικισμό τίς συνέπειες αὐτοῦ τοῦ κεραυνοῦ, που ἀνέτρεψε κυριολεχτικά τίς προὸλεπόμενές
ὥς τότε πολιτικές προοπτικές.
ΤΟ «πολιτικό παιχνίδι» τῆς Κύπρου
πῆρε μετά τήν ἀπαγωγή καί τήν αἴσια
έκόασή της μιά ἄλλη τροπή - ἀνεξάρτητα μέ τό τί σκόπευαν μέ τήν ἐνέργειά
τους οἱ δράστες κι αὐτοί που κρὺὃονται
πίσω τους, στήν Κύπρο καί τήν Ἐλλά-

δα... I

ZYMI‘IAPAZTAZH
ΣτοΥΣ ιΡΛΑΝΔοΥΣ
ΠοΛιτιΚοΥΣ
ΚΡΑτογΜεΝοΥΣ,
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συμπαράστασης πρός τούς Ἰρλανὸούς Πολιτι,κούς Κρατούμενους (PRISONERS AID COMMITTEE-PAC) ἔστειλε

στό «ANTI» τό κείμενο μιᾶς ἔκκλησης μέ τήν ὁποία ζητεῖται ἡ
ουμπαράσταση τῶν προοὸευτικῶν ἀνθρώπων τῆς χώρας μας στό
αἴτημα γιά τήν ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ BPETANIA KAI THN IPAANAIA.
ΟΣΟΙ ἀπό τούς ἀναγνῶστες μας θέλουν νά ὄοηθήσουν τό ἔργο
τῆς Ἐπιτροπῆς, ὁέν ἔχουν παρά νά συμπληρώσουν τό κείμενο τῆς
ἔκκλησης καί νά τό στείλουν στή ὁιεύθυνση.·
PRISONERS AID COMMITTEE
182 UPPER STREET
LONDON N1, ENGLAND
ΣΗΜΙΞΡΑ περισσότεροι ἀπό 80 Ἰρλανδοί, ἂντρες καί γυναῖκες, όρίσκονται
κλεισμένοι στίς ὅρετανικές φυλακές καί
ἐκτίουν τίς ποινές που τους ἐπιόλήθηκαν
ἀπό ὅρετανικά δικαστήρια για ἀνατρεπτική δρὰση στήν Ἰρλανδία. Τρεῖς ἀπ’
αὐτούς πέθαναν στά κελιά τους, μέσα
στα τρία τελευταῖα χρόνιαῑ
Ο Στίς 3 Ἰοὺνη 1974, ὁ Michael Gau—
ghan. ένᾱ) προσπαθοῠσαν νύ. τοῦ δώσουν
τροφή μέ τη ὅία στό Πὰρκχουρστ.
Ο Στίς 12 Φλεὸἁρη 1976, ό Frank
Stage ἐνιῖ) ἔκανε ἀπεργία πείνας στό
Γουέικφηλντ.Βρισκόταν 3 χρόνια ἀπομόνιυση σέ κελί χωρίς Θέρμασνη, χωρίς
κὰποιο έπιπλο...
Ο Στίς 12 Ὀκτώὸρη 197ό,ό Noel Jenkinson κάτω ἀπό ἀνεξήγητες συνθήκεςῑ
εἶχε κτυπηθεῐ πολύ ἄγρια τρεῖς φορές
καί ὅρισκόταν σέ ἀπομόνωση ἓξι μῆνες.
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ στοιχεῖα πού έδωσε τό
ὑπουργεῐο Ἐσιυτερικιῦν (26 Ἰουλη 1976)
46 Ἰρλανὸοί πολιτικοί κρατούμενοι
στάλθηκαν στήν ἀπομόνωσηστό πρώτο
ἑξάμηνο τοῦ 1976 «για δική τους προστασία», ἀλλά... παρὰ τή θέλησή ‘tovg!
Σὺμφωνα ἐπίσης μέ τήν ἴδια πηγή. στήν
περίοδο αὐτή, οἱ 33 ἀπό τούς 46 δέχτηκαν ξαφνικές «ἐπιθέσεις» μέσα στή φυλακή.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΙΞΣ περιπτώσειςῑ
Ο Ὀ L. Maclarnon (igionETal ἐδιῖ) καί
δυό χρόνια σέ τὲτοια (ἰπομόνωση,

Ο “Ο G. Conlon ἓξι μῆνες στό Γουόντσγουορθ.

δόντια. κι ό Sean Kinsella μέ σπασμένο
χέρι. Τήν ἴδια περίοδο ὁ P. Norney καίὸ
Noel Gibson κακοποιήθηκαν ἄγρια ëvd)
ἀκόμα ὅρισκόντουσαν στα ἀστυνομικὰ

κρατητήρια. ·

Ο Τό Νοέμὸρη 1975. ὁ Kevin Dunphy
δέχτηκε ἄγρια ἐπίθεση στό κελί του καί
χτυπήθηκε μ’ ἕνα σιδερένιο λοστό...
ΤΗΝ ἴδια μεταχείριση ἀντιμετιι)πίζουν
καί μιὰ σειρα ἄλλοι Ἰρλανδοί πολιτικοί
κρατούμενοι στίς φυλακές τοῦ Γουίνσον
Γκρήν, τοῦ Γκήλφορντ, τοῦ Γουὰντσγουορθ καί τοῦ Χώλ.

I'— ΕΚΚΛΗΣΗ -Ι

Ι Ἀπαιτοῡμετ
I l. "0201 οι” Ἰρλανὸοί πολιτικοί κραI τούμενοι νά ἐκτίσουν τίς noua-Ï: τους
κοντά στούς συντρόφους τους στίς I
Ι ἰρλανὸικές φυλακὲς,
l 2. N' ἀναγνιυριστεῖ ἡ πολιτική φύσι]
τιῡν ὸικιῦν τους καί νά τούς ὸοθεῐ
μεταχείριση πολιτικῶν κρατουμένιωι. I
3.
Nd
συσταθεῖ
ἁνεξάρτητη
(δημόσια
I
l ἐπιτροπή Egan/a; πού νά ἐξετάσει σέ

| ἐπαᾳή μέ τήν ἀστυνομιά τίς καταγγεI λιί·ς ςἰά ὄασανιστήρια. γιιὶ πράκτορες I
καί πληροφοριοὸότες.
5. Nd τιθεῖ ἀμέσως τέλος στήν κακο- Ι
μεταχείρισι] τῶν Ἰρλανὸιῦν πολιτικῶν
Ι κρατουμένων στίς ὄρετανικίς (Γυλα- I

I mg. I
I Τό αἴτημά pa; εἶναι· I

: ΙΡΛΑΝΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΡΑ-

Ο Ὁ Seem Campbell ὀρέθηκε μέ
σπασμένα τό ἕνα χέρι, τό ἕνα πόδι καί τά
δάχτυλα του ἑνός χεριου στό "AMmuvv,
τόν περασμένο Σεπτέμὸρη.

Ο Στό Μάντζεστερ. τό Mal] τοῦ 1975,
ὁ Br. Dowd ίίρέθηκε με ὅγαλμένα τά
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MIA ’ΠΡΩΤΗ
ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΜΕ ΤΟ
ΣΗΜΕΡΙΝΟ
«ΑΓΝΩΣΪΟ»
ΠΑΣΟΚ
Τοῦ· Ἠλία Καρᾱ

Η ΠΙΟ σημαντική
μεταόολή στό σύστημα τῶν
κομμάτων καί στή
ὁιαμόρφωση τοῦ
γενικότερου πολιτικοῦ
πλαισίου, πού εἶχαν σάν
ἀποτέλεσμα οἱ ἐκλογές τῆς
2οης Νοεμόρίου, ἧταν ἡ
ἀνάὸειξη τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ
ἀξιωματική ἀντιπολίτευση
T0 ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ἐμφανίζεται σήμερα ὡς ὁ
κύριος φορέας τῆς
ἀντιπολίτευσης καί
πρόκειται, σύμφωνα μέ ὅλες
τίς έκτιμήσεις, νά
ὁιαὸραματίσει ἕναν καίριο
ρόλο στή μελλοντική
πολιτική ζωή τῆς χώρας.
ΤΑ ἄρθρα καί τά στοιχεῖα
πού ὁημοσιεύουμε σ’ αὐτό
τό τεῦχος σχετικά μέ τό
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ἀποσκοποῦν στό
νά συμόάλουν σέ μιά
καλύτερη γνωριμία μ’ αὐτό
τό κόμμα, κυρίως ὅσον
ἀφορᾶ τή σημερινή του
κοινοόουλευτική
ἑκπροσώπηση καί ὥς ἕνα
σημεῐο καί τήν ἐκλογική του
ὄάση, πού συχνά στά μάτια
ὀπαὸῶν καί ἀντιπάλων
ταυτίζεται μέ τήν ἡγετική
φυσιογνωμία τοῦ ἀρχηγοῦ
του.
ΒΕΒΑΙΑ τά στοιχεῖα
αὐτά ὸέν ἑπαρκοῦν μέ
κανένα τρόπο γιά μιά ὁλική
παρουσίαση καί ἀνάλυση
14

τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γιά νά
ἔχουμε μιά ὁλοκληρωμένη
ἀνάλυση θά ἔπρεπε νά
ἀναφερθοῦμε ἐπίσης στήν
ἱὸεολογία του καί τίς
γενικές πολιτικές του
ἑπιλογές, στήν πολιτική του
πρακτική - συνολικά καί
στούς ὁιάφορους
κοινωνικούς χώρους
εἰὸικότερα -, στή ὁομή, τό
ρόλο καί τή λειτουργία τῆς
κομματικῆς ὀργάνωσης τόσο θεωρητικά ὅσο καί
συγκεκριμένα -, στή
συγκριτική ὡς πρός ἄλλα
κόμματα θέση του σέ
μεσογειακό, εὐρωπαικό καί
ὁιεθνές ἐπίπεόο, στή
σημασία καί τό ρόλο πού
ὁιαὸραματίζει,
ἑσωκομματικά καί
ἑξωκομματικά, ἡ
φυσιογνωμία τοῦ ἀρχηγοῦ
του κ.τ.λ. ·
ΑΝ τά παραπάνω θέματα
ὁέν θίγονται στίς σελίὸες
πού ἀκολουθοῦν, αὐτό
ὀφείλεται καί σέμιά
ὑποκειμενική ἀὸυναμία καί
σέ μιά συνειὸητή ἐπιλογή.·
Κπροτιμήσαμε νά
ὁημοσιεύσουμε κατ’ ἀρχήν
μιά σειρά ὁεὸομένων πού
θεωροῦμε ὅτι εἶναι χρήσιμα,
ἄν ὄχι ἀπαραίτητα, γιά μιά
οὐσιαστική ὁιαπραγμάτευση
καί ἀνάλυση τῶν θεμάτων
πού ἀναφέραμε πιό πάνω.

OI ΕΚΛΟΓΕΣ τῆς ΖΟής Νοεμὸρίου ἐκτός ἀπό τίς σημαντικές μεταὸολές πού
ἒπέφεραν στό σύστημα τῶν κομμάτων
καί τίς, ἐπιπτώσεις πού εἶχαν καί θά
έχουν οτή διαμόρφωση ἑνός νέου πολιτικοῦ τοπίου - ἀποτελοῦν ἐπίσης σημαντικό δρώσημο στή διαδικασία ἀνανέωσης
τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῠ, ἰδιαίτερα
γιά ἐκεῖνο τόν πολιτικό χῶρο πού ὲκφραζόταν προδικτατορικά ἀπό τήν E.K.
Τό κεντρικό καί πιό χαρακτηριστικό
σημεῐο αὐτῆς τῆς ἀνανέωσης εἶναι, ἔξω
ἀπό τήν ἀποτυχία μιᾶς σειρᾶς γνωστῶν
τ. δουλευτῶν τῆς ΕΔΗΚ (π.χ. Μπαλτατζής Ἀλεξ., Κοκκέόης Ἀνδ., Μυλωνᾶς
Γ., Ἀλαὸάνος Νικ., Στεφανίδης Μ., Πολυχρονίδης Πολυχ.), ἡ σύνθεση τῆς σημερινής κοινοὸουλευτικῆς ὁμάδας τοῦ
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πράγματι, οἱ δουλευτές τοῦ
ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν εἶναι ἁπλῶς ἀρκετά νέοι
στήν ἡλικία (ὄλ. σχετικό σημείωμα γιά
τίς ἡλικίες καί τά ἐπαγγέλματα τῶν ὅουλευτῶν τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ.) — m αὐτό ἔχει
ἴσως μεγαλὺτερη σημασία — εἶναι, στή
μεγάλη τους πλειοψηφία, καινοὺργιοι
στήν κοινοὸουλευτική ζωή.

Μιά πρώτη ποσοτική ἐκτίμηση αὐτῆς
τῆς ἀνανέωσης τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ ἀποτελεῖ τό γεγονός ὅτι;
Ο ἀπό τούς 93 σημερινοὺς δουλευτές
τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. οἱ 73 ἐκλέγονται φέτος
γιά πρώτη φορά.
Καίὴ ἒκταση αὐτῆς τῆς ἀνανέωσης γίνεται ἀκὸμα πιό φανερή ὄιν ὑπολογίσουμε ὅτι ἀπό τούς 20 ποὺ εἶχαν ἐκλεγεῐ
καί παλιότερα 6ουλευτέςῑ

Ο 6 πρωτοεκλέχτηκαν τό 1974 μέ τό
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ο ’Ἄλλοι 11 πρωτοεκλέχτηκαν τό
1963 καί 1964 μέ τήν ΕΚ.»

Πράγμα πού σημαίνει ὅτι ἀπό τούς 93
σημερινοὺς δουλευτές τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
μόνο 14 εἶχαν ἐκλεγεῖ δουλευτές πρίν
ἀπό τή δικτατορία καί ἀπ’ αὐτούς μόνο
Βεεῖχαν ἐκλεγεῐ καί πρίν ἀπὸ τό 1963.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ; Ἀξίζει νά σημειώσουμε ὅτι καί οτήν ΕΔΗΚ, παρά τή
συντριὸᾟ της, παρατηρήθηκε ἕνα·
ἀντίστοιχο φαινόμενο ἀνανέωσης,
πού χαρακτηριστικότερη ἕνὸειξή του
εἶναι τό γεγονός ὅτι 2 (οἱ Χατζῆς καί
Παπαχρῆστος) ἀπό τούς 15 σημερι, νούς ὅουλευτές ἐκλέγονται φέτος γιά
πρώτη φορά, ἐνῶ ἄλλοι 6 (οἱ Πεσμα” τζόγλου, Ἀλαὸάνος Κ., Τσουὸεροῦ,
Παπαθεμελῆς, Μπαντουόᾶς καί Βενιζέλος) πολιτεύτηκαν καί ἑκλέχτηκαν
γιά πρώτη φορά μετά τή δικτατορία.
Ἔτσι σήμερα μέ τήν ΕΔ ΗΚ ἔχουν ἑκλεγεῖ μόνο 7 ὅουλευτές τῆς προὸικτατορικῆς E.K. (οἱ Μαῦρος, Ζίγὸης,
Χούτας, Σεργάκης, Κανελλόπουλος,
Καρὸάρας καί Ξυλούρης), ἀπό τούς
ὁποίους μόνο οἱ 4 πρῶτοι εἶχαν ôta—
τελέσει ὅουλευτές καί πρίν ἀπό τήν
ἵὸρυση τῆς E.K. τό I961. Καί γεγονός
ἰὸιαίτερα χαρακτηριστικιὶ τῶν μεταὄολῶν τοῦ ἐκλογικοῦ χάρτη· καί τῆς

πολιτικῆς ἐκπροσώπησης εἶναι ὅτι
ὅλη ἡ Βόρεια Ἑλλάὸα - πού ἀποτελοῦσε προπολεμικά τό προπύργιο τοῦ

Κόμματος τῶν Φιλελευθέρων - ἐκ·
προσωπεῖται σήμερα στήν ΕΔ ΗΚ ἀπό

τόν Παπαθεμελῆ, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο
(5έῖ προέρχεται ἀπό τό παραὸοσιακό
κεντρῶο πολιτικό προσωπικό, ἀλλά
θεωρεῖται γενικά ὅτι ἀνήκει «£650,10γικά» σέ ἄλλο κόμμα.

Καί μόνο ἀπό τά στοιχεῖα αὑτὰ ὅγαίνει τό συμπέρασμα ὅτι ἡ σημερινή σύνΘεση τῆς K.O. τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ἀποτελεῖ
ἴσως τή ριζικότερη ἀνανέωση, σέ ἐπίπεδο πολιτικῆς ἐκπροσώπησης, που
πραγματοποιήθηκε τά τελευταῖα 50 χρόνια. Γι“ αὑτό ἀξίζει να ἐπιμείνουμε
περισσότερο σέ μερικά χαρακτηριστικὰ
στοιχεῖα, ποὺ δείχνουν τή σημασία καί
τίς διαδικασίες αὐτῆς τῆς ἀνανέωσης.
ΟΠΩΣ εἴπαμε πιό πανω, ἀπό τούς 93
σημερινοὺς δουλευτές τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. οἱ
79 έκλέχτηκαν για πρώτη φορά δουλευτές μέ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. μετά τή δικτατορία,
οἱ 6 τό 1974 (Κακλαμάνης, Κουτσὸγιωρ-

ἱ γας, Βγενόπουλος, Σκουλαρίκης, Ράλλης
καί Φλῶρος) καί οἱ ὑπόλοιποι στίς ἐκλογές τῆς 2οης Νοεμόρίου. Καί έκεῖνο πού
εἶναι ἰδιαίτερα χαρακτηριστικό τῆς ἀνανέωσης τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοὺ εἶναι
ὅτι ἀπό τούς 79 αὐτούς δουλευτές μόνο
τρεῖς (οῖ’ Πεπονής, Λιαροκάπης καί Ραλλης) εἶχαν πολιτευτεῖ, χωρίς νά ἐκλεγοῡν, πρίν ἀπό τή δικτατορία, καί μόνο
για ἄλλους τρεῖς (Πέτσο, Βαλυρὰκη, Μιχελογιαννη) - πού προέρχονται ἀπό οῖκογένειες ὃσυλευτῶν - μποροὺμε ἴσως νά
ποῡμε ὅτι κληρονομοῡν καί καποια οἰκογενειακή ἐκλογική πελατεία.(’)

Ο Ἑπομένως στή μεγάλη τους πλειοψηφία οἱ σημερινοί ὃουλευτές τοῦ
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ἀναδείχτηκαν μαζί καί μέσω
τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

’Όπως φαίνεται καί ἀπό τά διογραφικὰ σημειώματα πού παραθέτουμε,
ένας σημαντικός σταθμός σ’ αὐτή τή δια· I
δικασία ἀναδειξης ὃσυλευτῶν ἦταν οἱ
ὑποψηφιότητες τῶν έκλογῶν τοῦ 1974.
Παρὰ τή σημαντική ἀνανέωση τῶν
συνδυασμῶν που έγινε τό 1977 καί παρὰ
τίς προσχώρήσεις ἑνός ἀρκετά μεγάλου
ἀριθμοῦ ἰσχυρῶν πολιτευτῶν τῆς E.K.—
Ν.Δ., κατα κανόνα στίς 20 Νοεμὸρίου
ἐκλέχτηκαν δουλευτές ἐκεῖνοι 110'6 ἦταν

(1) Ἐκτός ἀπό τούς 3 αὐτούς ὄουλευτές, ἄλ.λοι 2 (ἡ Μερκούρη καί ὁ Βγενόπουλος) προέρχονται ἐπίσης ἀπό οἰκοκένειες ὅουλευτῶν.
’Όμως ἡ Μερκούρη εἶναι φανερά ὅτι ὁέν κληρονομεῖ καμιά πατρική ἐκλογική πελατεία, ἐνῶ ὁ
Βγενόπουλος ἀποτελεῖ ἰὸιόρρυθμη περίπτωση,
γιατί εἶχε νά ἀντιμετωπίοει ίσχυρό ἀντίπαλο
ἀπό τήν ἴὸια οΙκογένεια, πού ἦταν ὑποψήφιος
τῆς ΕΔΗΚ. Στήν ἴὸια κατηγορία θά μπορούοαμε
νά κατατάξουμε καί τόν Στ. Παναγούλη, ὁ
ὁποῖος ὁιαὸέχεται ὅέὸαια κατά κάποιοντρόπο
τόν ἀόελφό του, εἶναι ὅμως φανερά δτι ἡ ἀνάὀειξή του ὁέν ἔχει καμιά σχέση μέ ὁεσμούς ἐκλογικῆς πελατείας.

ἤδη ὑποψήφιοι τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. τό 1974.
Πράγματι, ἀπό τούς 73 δουλευτές τοῦ
ΠΑ.ΣΟ.Κ. πού ἐκλέχτηκαν φέτος γιὰ
πρώτη φορά;

Ο Οἱ 21 μόνο πολιτεύονταν καί γιὰ
πρώτη φορά. ’
O Οἱ 49 (l) ἦταν ὑποψήφιοι τοῦ
ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί τό 1974 (οἱ ὑπόλοιποι
τρεῖς (Πεπονής, Στάικος, Καραγεωργίου) ἦταν τό 1974 ὑποψήφιοι τής E.K.Εἷναι ἀπ’ αὐτή τήν ἄποψη χαρακτηριστική ἡ ἀποτυχία ἀρκετῶν 1. ὅουλευτῶν
που προσχώρησαν -·οἱ περισσότεροι τήν
τελευταία στιγμή - στό ΠΑ.ΣΟ.Κ., ὅπως
ὁ Πιέρος καί ô Αὐγερινός οτήν Ἠλεία, ὁ
Μπίρης οτόν Πειραιᾶ, ὁ Καλλιδόπουλος
στή Θεσσαλονίκη, ὁ Κατσικόπουλος
στήν Ἀχαΐα, ὁ Λαγόικος στή Λακωνία
κ.τ.λ.

Τό φαινόμενο αὐτό εἶναι ἰδιαίτερα έντονο στήν ἐπαρχία, ὅπου ἀπό τούς 52
πρωτοεκλεγόμενους 6ουλευτές;
Ο 40 ἦταν ὑποψήφιοι τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
τό 1974 ’
Ο 10 μόνο πολιτεύονταν γιά πρώτη
φορά (οἱ ὑπόλοιποι 2 εἶναι οἱ δουλευτές
τῆς Φθιώτιδας πού τό 1974 ἦταν ὑποψήφιοι τῆς Ε.Κ.-Ν.Δ.,δηλαδή ὁ Στάικος
καί ὁ Καραγεωργίου).
Οἱ παρατηρήσεις αὑτές ὁδηγοῦν στό
συμπέρασμα ὅτι τό νέο κοινοόουλευτικὸ
προσωπικό τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., ἰδιαίτερα
στήν ἐπαρχία, εἶχε διαμορφωθεῖ ἤδη σέ
γενικές γραμμές ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ
1974, δηλαδή οῠσιαστικά ταυτόχρονα μέ
τή δημιουργία τοῦ Κινήματος. Ἕνα σημαντικό τμῆμα αὐτοῦ τοῦ νέου κοινοΕουλευτικοῦ προσωπικοῠ προέρχεται
ἀπό τό «ἀνδρεϊκό ρεῦμα τῆς E.K.», ὅπως
αὐτό ἐκφράστηκε τήν περίοδο 1965-67,
κυρίως μέσα ἀπό τήν Ε.ΔΗ.Ν. καί τοὺς
«Δημοκρατικούς Συνδέσμους».
Ἔτσι, μεταξύ τῶν σημερινῶν δουλευτῶν τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., καί κυρίως μεταξύ
αὐτῶν πού εἶναι γὺρω στά 35 μέ 40, δρίσκουμε μιά ὁλόκληρη σειρά στελεχῶν τῆς
Ε.ΔΗ.Ν., ὅπως π.χ. οἱ Κακλαμάνης καί
Βερυόάκης (Ἀθήνα), Γιώτας (Ἀττική),
Κατσιμπάρδης (Βοιωτία), Σαπουντζής
(Εὕὸοια), Παπαδόπουλος (Ἠλεία), Μωραῖτης (Γιάννενα), Κατσαρός (Καρδίτσα), Πιτσιώρης (Μαγνησία), Γικόνογλου (Ἠμαθία), ’Ῑντζές Ἀντ. (Α’
ΘεσΙνικης), Γεωργιάδης (Δωδεκάνησα),
Ἀσλάνης (Ἡράκλειο), Βαλυράκης (Χανιά) κ.τ.λ. Ἀρκετοί ἀπ’ αὐτούς συμμετεῖχαν στή διάρκεια τῆς δικτατορίας στό
Ἐθνικὸ Κίνημα Δημοκρατικής Ἀντιστάσεως (Ε.Κ.Δ.Α.) καί κυρίως στό
Π.Α.Κ. - ὀργανώσεις πού ἐκφράζουν
ἐκείνη τήν ἐποχή τό λεγόμενο «ἀνδρεῖκό
ρεῦμα», (Τοῦ ΕΚΔΑ προϋπῆρξε τό ΔΕ-

Βέὸαια τό «ἀνδρεῐκό ρεῦμα», ὅπως
διαμορφώθηκε λίγο πρίν καί κατά τή διἁρκεια τῆς δικτατορίας, δέν εἶναι τό
μόνο πού ἀντιπρόσωπεύεται ὃήμερα - σέ
ἐπίπεδο νέου κοινοόουλευτικοῦ προσω-

πικοῠ - μέσα στό ΠΑΣ OK. Μεταξὺ τῶν
δουλευτῶν τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ὑπάρχουν ἀρκετοί πού στή διάρκεια τῆς δικτατορίας
ἀνῆκαν σέ ὀργανώσεις που ἐκφράζαν
«μή-ἀνδρεϊκές» πολιτικές έπιλογές, ὅπως
π.χ. ἡ «Δημοκρατική ”Αμυνα», ἀπό τήν
ὁποία προέρχονται οἱ Πλασκ()6ίτης, Νικολάου, Ροκόφυλος, καί ἡ Σοσιαλιστική
Δημοκρατική Ἕνωση (Σ.Δ.Ε.), ἀπό τήν
ὁποία προέρχεται ὁ K. Παποὺλιας. Στήν
ἴδια κατηγορία θά μπορούσαμε νά ἐντάξουμε ἴσως καί τήν «ὁμάδα Παναγοὺλη»,
τῆς ὁποίας ὅμως τά κυριότερα στελέχη
(Βερυὸἀκης, Γιώτας) προσχώρησαν ἁργότερα στό Π.Α.Κ. ’Ὀμως καί αῠτές οἱ
ὀργανώσεις ἐντὰσσονταν στόν ἴδιο πολιτικό χῶρο μέ τό «ἀνδρεῖκό ρεῡμα» καί
προέρχονταν ὂασικὰ ἀπό τήν κεντροαριστερά τῆς προδικτατορικῆς E.K.

Ἐκτός ἀπό ὅσους ἐχουμε ἤδη ἀναφέρει, ὑπάρχσυν μεταξύ τῶν καινοὺργιων
δουλευτῶν καί ἄλλοι πού προέρχονται
ἀπό τὸ «ἀνδρεϊκό ρεῠμα», ὅπως διαμορφώθηκε λίγο πρίν καί κατὰ τή διάρκεια
τῆς δικτατορίας (π.χ. Πελοποννήσιος.
Κρητικός, Κασιματης, Βγενόπουλος,
Σκουλαρίκης, Παπαδημητρίου, Δ. Ζαφειρόπουλος, κτλ.) ἦ ἀπό παραπλήσιες
πολιτικές ὀργανώσεις (π.χ. Φλέμινγκ,
Μερκοὺρη, Πεπονής κ.τ.λ.), ἢ πού ἀναδείχτηκαν μέσα ἀπό τήν κομματικὴ ὀργάνωση τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. (π.χ. Λαμπρὰκη.
Κυπριωτάκη καί ἀρκετοί ἄλλοι). ’Ὀπως
ὑπάρχουν φυσικά καί ἀρκετοί καινουργιοι δουλευτές, για τούς ὁποίους δέν
έχουμε στοιχεῖα πού νά προσδιορίζουν
τήν πολιτική τους προέλευση ἤ καί τήν
κοινοὸουλευτική τους ἀνάδειξη.

Ο "Ouœç, σέ γενικές γραμμές μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι, ὅπως ἡ ἡγετική
φυσιογνωμία τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου εἶχε σέ μεγάλο ὅαθμό διαμορφωθεῖ, στά μάτια τοῦ κοινοῦ, ἤδη
ἀπό τό 1967 (ὄλ. ANTI, τεῦχ. 87),
ἔτσι καί τό πολιτικά προσωπικό τοῦ
«ἀνδρεϊκοῦ ρεύματος» εἶχε ἀρχίσει
νά διαμορφώνεται ἀπό τήν ἴδια περίοδο καί προέρχεται σχεδόν ἀποκλειστικά ἀπό τήν κεντροαριστερά τῆς
προδικτατορικής Ε.Κ.
Ἡ προέλευση αὐτή εἰναι ἀκόμα πιό
έντονη μεταξύ τῶν σημερινῶν δουλευτῶν
τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. πού εἶχαν ἐκλεγεῐ καί
πρίν ἀπό τή δικτατορία. Οἱ περισσότεροι
ἀπ’ αὐτούς προέρχονται ἀπό τήν «ἀνδρεϊκή ὁμάδα», ὅπως αὐτή εἶχε ἐκφραστεῖ τό Γενάρη τοῦ 1967 στό θέμα τῆς
ὑποστήριξης ἀπό τήν E.K. τῆς 1111615291111σης Παρασκευόπουλου (ἐκτός ἀπό τόν
ἴδιο τόν A. Παπανδρέου, οἱ Ἀλευρᾶς,
Χαραλαμπόπουλος, Κατριὸάνος, Παπαδημητρίου Γ., Ἀνθόπουλος, Ἰντζές B.,
Παπαῖωάννσυ Δ. καί Σερπὰνος). ’Ὀμως
αὑτό πού θα πρέπει νά σημειώσουμε ,ἐδῶ
εἶναι ὅτι ἡ «ἀνδρεῖκή» αὐτή ὁμάδα 60v—
λευτῶν δέν διατηρήθηκε ἐνιαία στή συν15

σκεται στή Νέα «Δημοκρατία», ὅπως
π.χ. οἱ Ἀὅέρωφ, Σταμάτης, Μποῦτος,
Παπασπύρου, Μπακατσέλος, Μπουρνιᾶς, Σπύρου, Ζαννής. Κοθρής κ.τ.λ.
Τό ἴδιο ἰσχύει καί γενικότερα ἄν ἐξ·
ετὰσουμε τίς παραδοσιακές κεντρῶες
δουλευτικές οἰκογένειες. Σήμερα στό
ΠΑ.ΣΟ.Κ., έκτός ἀπό τόν A. Παπανδρέου, μόνο 5 δουλευτές (οἱ Βγενόπουλος,
Φωτήλας, Μερκούρη, Ἰντζές B. καί Πέτσος) εἶχαν συγγενεῖς πού διατέλεσαν
δουλευτές κεντρώων κομμάτων κατά τή
δεκαετία 1950-60, καί δύο τουλάχιστον
ἀπ’ αὐτούς δέν μποροῦμε νά ποῡμε ὅτι
ἀναδέίχτηκαν λόγω τῆς οἰκογενειακής
κληρονομιᾶς. (Ἀντίθετα μέ τή NA.
ἔχουν έκλεγεῖ σήμερα πολύ περισσότεροι
«κληρονόμοι» κεντρωων έκλογικῶν φέουδων, ὅπως π.χ. οἱ Ρέντης, Ζαῑμης,
Γόντικας, Χατζηγάκης, Δημόπουλος,
Ἀδραμίδης, Τζούλια Τσιριμώκου κτλ.)

έχεια.μέ ἀποτέλεσμα ἕνα πολύ σημαντικό
τμῆμα της νά πολιτευτεῐ τό 1974 μέ τήν
Ε.Κ.-Ν.Δ. (Αὐγερινός, Καρδάρας, Κατριὸάνος, Κατσικόπουλος, Κεφαλληνός,
Κυριαφίνης, Κωνιωτάκης, Λαγάκος,
Λύμπέρης, Παπαδόπουλος Δημοσ, Περραιὸός, Πετραλιᾶς, Πλεύρης, Σακελαρίου, Στεφανίδης). Τό γεγονός αὐτό συνέὸαλε έπίσης στήν ἀναγκαιότητα ἀνάδειξης νέου πολιτικοῦ προσωπικοῦ καί έτσι
ἀπό τούς 93 σημερινούς δουλευτές τοῦ
ΠΑ.ΣΟ.Ι(. μόνο 14, ὅπως εἴδαμε, εἶχαν
έκλῆεῑ καί πρίν ἀπό τή δικτατορία. Ἀπ’
αὐτούς ’
O οἱ 6 (6 ἴδιος 6 A. Παπανδρέου καί
οἱ Ἀλευρᾶς, Χαραλαμπόπουλος, Παπασπύρου, Παπαϊωάννου Δ. καί ’Ῑντζές B.)
πολιτεύτηκαν γιά πρώτη φορά μέ τήν

O οἱ ἄλλοι 5 (οἱ Κουτσοχέρας, Κατριδᾶνος, “Αρχος, Παπαδημητρίου καί ἈνΘόπουλος) εἶχαν μέν πολιτευτεῐ καί παλαιότερα, ἐκλέχτηκαν ὅμως γιά πρώτη
φορά μέ τήν E.K.
Ἑπομένως οἱ 11 ἀπό τούς 14 «προδικτατορικούς» δουλευτές τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
εἶναι δημιουργήματα τῆς E.K. καί μποροῦν μάλιστα ὅλοι νό. χαρακτηριστοῦν
σάν «δουλευτές τοῦ ρεύματος». δεδομένου ὅτι κανείς τους δέν εἶχε έκλεγεῖ τό
Ἀλλά καί ἀπό τούς ὑπόλοιπους τρεῖς
πού εἶχαν έκλεγεῖ δουλευτές ,καί πρίν τό
1963 (Τσιαπάρας, Σερπάνος, Φωτήλας)
μόνο ὁ πρῶτος διέθετε προδικτατορικά
μιά ἀξιόλογη τοπική δύναμη, ὲνῶ ἀντίθετα ὁ δεύτερος εἶναι κι αὐτός οὐσιαστικά δουλευτής τοῦ ρεύματος (εἶχε έκλεγεῐ μόνο τό 1950 καί τό 1964) καί ὁ
τρίτος εἶχε ἐκλεγεῐ μόνο τό 1961 σάν
συνεργαζόμενος μέ τήν ΙΞΔΑ - ένῶ δέν
εἶχε έκλεγεῐ σάν ὑποψήφιος τῆς E.K., 1:6
1963 καί τό 1964.

Τό συμπέρασμα πού ὃγαίνει ἑπομένως εἶναι ὅτι στή σημερινή κοινοὸουλευτική ὁμάδα τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν
ὑπάρχει οὐσιαστικά κανένα ἀπό τά
ὂασικά στελέχη τῶν κεντρώων κομμάτων τής δεκαετίας 1950-1960, καί
ἰδιαίτερα τοῦ κόμματος τῶν Φιλελευθέρων.

Ἀντίθετα, ἡ πλειοψηφία τῶν κεντρώων δουλευτῶν αὐτῆς τῆς περιόδου
πού έπιὸιώνει καί σήμερα, πολιτικά δρί-

’Ὀλες οἱ παραπάνω διαπιστώσεις ὁδηγοῦν στό συμπέρασμα ὅτι ἡ έκλογή τῆς
σημερινής κοινοὸουλευτικής ὁμάδας τοῦ
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ἀποτελεῖ τή ριζικότερη μέχρι
τώρα τομή στή διαδικασία ἀνανέωσης
τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ τῆς κεντρώας
παράταξης. Γι· αὐτό εἶναι χρήσιμο νὰ
ἀναφερθοῦμε συνοπτικά καί νά τή συγκρίνουμε μέ τούς δύο κυριότερους προηγούμενους σταθμούς αὐτῆς τῆς διαδικασίας, οἱ ὁποῖοι έκφράστηκαν μέ τή
δημιουργία
O Τῆς Ε.Ι“Ι.Ε.Κ. (1950)
Ο τῆς E.K. (1960)
“Ὀπως φαίνεται καί ἀπό τόν πίνακα
πού παραθέτουμε, σέ ἀντίθεση μέ τήν
Ε.Ι“Ι.Ε.Κ. καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ,, ἡ E.K., παρόλο πού ἐξέλεξε Ëva πολύ μεγάλο ἀριθμό δουλευτῶν, ἀνάδειξε συγκριτικὰ
πολύ λίγα νέα κοινοὸουλευτικὰ στελέχη.
Καί αὐτό εἶναι ἀκόμη πιό έντονο ἄν πάρουμε ὑπ’ ὅψη μας ὅτι ἀπό τούς 93 60vλευτές πού έκλέχτηκαν γιά πρώτη φορά
μέ τήν E.K. οί περισσότεροι εἴτε εἶχαν
πολιτευτεῖ έπανειλημμένα πρίν ἀπό τή
δημιουργία της χωρίς νά έκλεγοῦν,ἐἴτε
προέρχονταν ἀπό γνωστές οἰκογένειες
δουλευτῶν τῆς κεντρώας παράταξης.
Πράγμα πού περιορίζει τήν πραγματική
ἀνανέωση τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ
πού πραγματοποιήθηκε μέσω τῆς E.K. σέ
πάρα πολύ χαμηλότερα ἐπίπεδα. Γεγονός
πού προέρχεται (ἀλλὰ καί έπιὸεὸαιώνει)

Ε.Π.Ε.Κ. E.K.

ΠΑ.Σο.Κ.

(1) ‘Ynvoylt'pV'ral ὗλαι dam έκλέχτηκαν έστω καί μία φορά Βουλευτές arlç άντΙστοιχες ἑκλογές,
ὰκὸμσ κι av έκλέχτηκαν σέ άντικατάσταση καποιου ι·ιού πέθανε ἢ ηαραιτήθηκε’ ὺπολογὶζονται enlσης ὀσοι έκλέχτηκαν σέ ἐπαναληπτικές ἢ αναηληρωμαπκές έκλαγές, EVE: δέν ύησλογΙζονται έκεῖνοι τῶν ὁποίων ακυρώθηκε ὴ ἐκλογή.
(2) ὙηολογΙζσνται ὗλαι ῠσαι έκλέχτηκαν για πρώτη φορά μέ τό συγκεκριμένο κόμμα, ᾱσχετα av
εἶχαν ηολιτευτεῖ, χωρίς νά έκλεγοῡν, παλαιότερα μέ ἀλλο κόμμα ἢ üv διαδέχονται συγγενεῖς τους.
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τήν παλαιοκομματική φύση πού χαρακτήριζε τήν προδικτατορική E.K.
Ἀντίθετα, πολύ σημαντικότερη ἧταν ἡ
ἀνανέωση τοῦ πολιτικοῦ _ προσωπικοῦ
πού πραγματοποιήθηκε μέσω τῆς
E.H.E.K., ἡ ὁποίας
Ο δημιουργήθηκε τό Γενόιρη τοῦ 1950
- λίγους μῆνες δηλαδή μετὰ τό τέλος τοῦ
έμφύλιουΟ προσπόιθησε νά ἀποτελέσει τήν
«τρίτη δύναμη» ἀνάμεσα στήν έαμογενή
ἀριστερά καί τά κόμματα τοῦ κέντρου
καί τῆς δεξιᾶς πού εἶχαν ἀναλάόει κυ6ερνητικές εὐθύνες κατά τόν έμφύλιο.
Σέ ἐπίπεδο πολιτικῆς ἑκπροσώπηοης ἡ
ΙΞ.Ῑ“Ι.Ε.Κ. ἦρθε νά καλύψει τό κενό πού
ἄφηνε ἡ γενικευμένη κρίση τοῦ Κόμματος τῶν Φιλελευθέρων, ἀναδεικνύοντας
μία σειρά καινούργια κοινοόουλευτικόι
στελέχη. Βέόαια μερικοί ἀπ’ αὐτούς τούς
δουλευτές εἶχαν πολιτευτεῖ καί πρίν ἀπό
τή δημιουργία τῆς Ε.Π.ΙΞ.Κ. (ἤ πρίν
προσχωρήσουν σ’ αὐτήν) ένῶ ἄλλα προέρχονταν ἀπό οἰκογένειες δουλευτῶν,
κατά κανόνα τῆς κεντρώας παράταξης
(καί ὀἱ δύο κατηγορίες σέ ποσοστό πολύ
μεγαλύτερο ἀπ’ ὅ,τι συμὸαίνει σήμερα μέ
τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.). ’Ὀμως ὁπωσδήποτε ἡ
ἀνανέωση τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῡ
τῆς κεντρωας παράταξης πού πραγματοποιήθηκε μέ τήν έμφάνιση τῆς EH.E.K.
ἧταν ἡ σημαντικότερη ἀπό τήν έποχή τῆς
διαμόρφωσης τοῦ ΚΦ. (1910-1920) καί
εἶναι ἡ μόνη πού μπορεί νά συγκριθεῑ σέ
ἔκταοη καί 6άοος μέ αὐτήν που πραγματοποιεῖται σήμερα μέσω τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ.,
παρόλο πού εἶναι μικρότερη τόσο σέ
ἀπόλυτα ὅσο καί σέ σχετικά μεγέθη (ὄλ.
πίνακα).

Ο Ἐκεῖνο πού ἔχει ἴσως μεγαλύτερη
σημασία εἶναι ὅτι οἱ ὁμοιότητες
Ε.Π.Ε.Κ. καί ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν περιορίζονται μόνο στό θέμα τῆς ἀνανέωσης τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ,
ἀλλά ἀντίθετα αὐτό τό τελευταῖο
φαίνεται νά εἶναι ἀποτέλεσμα καί
ἔκφραση μιᾶς σειρᾶς ἄλλων πολιτικοϊδεολογικῶν συγκλίσεων.
Πράγματι καί τά δύο κόμματα;
Ο Δημιουργοῦνται μετὰ ἀπό μιά ἰδιαίτερα ταραγμένη περίοδο (κατοχή καί
ἐμφύλιος γιά τήν Ε.ΙἸ.Ε.Κ., δικτατορία
γιόι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.), ἡ ὁποία, παράλληλα
μέ μιά ἓντονη ριζοσπαστικοποίηση ἑνός
μέρους τοῦ πληθυσμοῦ, έχει προκαλέσει
καί μιά ὃαθιά κρίση στόν κύριο κομματικό φορέα τῆς κεντρώας παράταξης
(Κόμμα Φιλελευθέρων καί E.K. ἀντίστοιχα),
Ο Τοποθετοῠνται πολιτικά στό χῶρφ
τῆς κεντροαριστερᾱς, ἐνῶ ἡ εἰδικότερη
φυσιογνωμία τους διαμορφώνεται σέ
ἀναφορὰ πρός τό χαρισματικό ἡγέτη
τους (Νικ. Πλαστήρας καί Ἀ. Παπανδρέου ἀντίστοιχα).
Ο Ἐπαγγέλλονται τήν «ἀλλαγή»,
ἀλλά ταυτόχρονα διαχωρίζουν τή θέση
τους ἀπό τήν κομμουνιστική ἀριστερά.

I Θεωροῦνται - καί αὐτό ἴσως ἔχει
μεγαλύτερη σημασία - σάν κόμματα
«ἐθνικῶς ἀποδεκτά», èvd) ταυτόχρονα
τοποθετοῦνται στόι ὅρια τοῦ «ἑθνικόφρονος κόσμου» (με τήν ἔννοια πού
ἔχουν αὐτοί οἱ ὅροι στήν κυρίαρχη ἰδεολογία καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποίο αὐτή
γίνεται καθημερινό ὅίωμα).
Οἱ ὁμοιότητες αὐτές, χωρίς φυσικά νά
μποροῦν νά προδικάσουν τό μέλλον τοῦ
ΠΑ.ΣΟ.Κ., ἔχουν ἓνδιαφέρον όχι μόνο
γιατί ἡ Ε.Π.Ε.Κ. καί τό ΠΑΣΟΚ. τοποθετοῦνται στόν ἴδιο πολιτικό χῶρο,
στήν κεντροαριστερόι, ἀλλὰ καί γιατί
ἐπιπλέον ἀποτελοῦν τίς μοναδικὲς περιπτωσεις ὅπου αὐτός 6 πολιτικός χῶρος
κατόρθωσε να ἐκφραστεῐ αὐτόνομα (χωρίς νά εἶναι ὑποταγμένος στό κέντρο ἤ
τήν ἀριστερά) καί νά κυριαρχήσει στό
χῶρο τοῦ κέντρου.
Συνολικόι μποροῦμε νά ποῦμε 611 καί
τά δύο χαρακτηρίζονται ἀπό ἕναν ἔν-

τονο λαϊκισμό, 6 ὁποῖος ὅμως ὃρίσκεται
σε ἁρμονία ὂχι μόνο με τίς πολιτικες ἐπιλογὲς τῶν κοινωνικῶν στρωμάτων στα
ὁποῖα στοχεύουν ἀλλὰ καί με τή γενικότερη κοινωνικὴ τους συνείδηοη.
Σέ ὲπίπεδο ἰδεολογίας ὅρίσκονται σέ
φανερή ρήξη με τήν κυρίαρχη ἰδεολογία
τῆς κεντρώας παράταξηςῑ τόσο τό σύνθημα τῆς «εἰρήνευσης» πού ῦπόσχονταν
ἡ Ε.Π.Ε.Κ., ὅσο καί 6 «σοσιαλισμός»
πού ἐπαγγέλλεται τό ΠΑΣΟΚ.. δύσκολα μποροῦν νά γίνουν ἀποδεκτα ἀπό
τό παραδοσιακό κεντρωο πολιτικό
Ιπροσωπικό. Αῦτό δημιουργεῖ τή δυνατότητα, ἀλλὰ καί τήν ἀναγκαιότητα, ἀναδειξης νέου πολιτικοῦ προσωπικοῦ, τό
ὁποῖο ὅμως καί στίς δύο περιπτώσεις
προέρχεται ὀιπό τόν κεντρωο πολιτικό
χῶρο καί όχι ἀπό κόμματα μέ πιό παραδοσιακές σοσιαλιστικές (ἤ σοσιαλδημοκρατικές) ἀναφορὲς. Εἶναι χαρακτηριστικό ἀπ’ αὐτή τήν ἐὶποψη ὅτι, παράλ-

Ἡ ,ὀργανωτική ιαρθρωση
ΑΝΩΤΑΤΟ ὅργανο τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶναι, σύμφωνα μέ 16 καταστατικό του, 16 Συνέδριο, 016 ὸΠοῖο μετέχουν ἀντιπρόσωποι
τῶν T.O. τῆς χώρας, τῶν T.0. ἐξωτερικοῡ, τῶν Κ.Ο., τά μέλη τῆς
άπερχομένης K.E. καί τοῦ Πειθαρχικοῡ Συμθουλίου καί 16 μέλη
τῆς Κοινοθουλευτικῆς Ὀμάδας.

O 'H Κεντρική Ἐπιτροπή (Κ.Ε.) εἶναι τό ἀνώτερο ὅργανο
μεταξύ δυό Συνεδρίων καί ἀποτελεῖται 6116 80 μέλη καί τόν
πρόεδρο. Τά 60 μέλη ἐκλέγονται 6116 16 Συνέδριο καί μποροῡν
νά έχουν όποιαδήποτε ίδιότητα στό κίνημα καί τά 20 εἶναι μέλη
τῆς Κοινοθουλευτικής Ὸμάδας. Συνέρχεται τουλάχιστον μιά
φορά οτούς τρεῖς μῆνες.
0 T6 Ἐκτελεστικό Γραφεῑο (ΕΓ.) εἶναι ἐννεαμελές (8 μέλη καί
6 πρόεδρος) καί εἶναι τό ἀνώτερο ἐκτελεστικό ὄργανα. Ἐκλέγεται 6116 τήν K.E. K61 16 μέλη του εἶναι ἀπαραίτητα καί μέλη
τῆς K.E. Στό Ἐκτελεστικό Γραφεῑο ὑπάγονται 15 Γραφεῖα,
ὅπως 1’1 Ἐπιτροπή Νεολαίας, τό Ὀργανωτικό, τό Γραφεῑο Τύπου, 16 Γραφεῑο Διεθνῶν Σχέσεων, δυό Συνδικαλιστικά Γραφεῖα (ἐργατοϋπαλλήλων - ἐπιστημόνων), Οίκονομική Ἐπιτροπή, Ἐπιτροπή Διαφώτισης, Πολιτιστικὸ K.6.
Ο Σέ νομαρχιακό ἐπίπεδα ὺπάρχουν, μία γιά κάθε νομό, οί Νομαρχιακές Ἐπιτροπές (Ν.Ε.), πού ἐκλέγονται (για 18 μῆνες) 6116
111 Νομαρχιακή Συνέλευση (Ν.Σ.), πού συγκροτεῖται άπό ἀντιπροσώπους τῶν T.O. τοῦ νομοῦ. (Ἀποτελοῡνται ἀπό 11 - 15
μέλη). Ἐξαίρεση ἀποτελοῦν 1‘1 Ἀθήνα, ὅπου λειτουργοῦν γιά τή
B' Ἀθήνας τρεῖς N.E. καί γιά τήν Α’ μία, κι 6 Πειραιᾱς καί ὴ
Θεσσαλονίκη, ὅπου λειτουργοῦν 6116 δύο.

ο 'H 6601K1‘1 πολιτική καί ὸργανωτική μονάδα εἶναι ἡ Τοπική
Ὀργάνωση (Τ.Ο.), πού ἀποτελεῖται ἀπό μέλη πού κατοικοῡν
στόν ’ίδιο τόπο ἡ ἐργάζονται στάν '1610 χῶρο δουλειάς. Ὀ ἀριθμός τῶν μελῶν της δέν ξεπερνᾱ 16 80. Σέ περιοχές ὅπου δέν
λειτουργοῦν T.O. πέντε ἡ περισσότερα ἀτομα συγκροτοῡν μέ
ἀπόφαση τῆς N.E. Ὀργανωτικό Πυρήνα (Ο.Π.) 'H T.O. λειτουργεῖ μέ 66011 τη Συνέλέυση καί ἐκλέγει τή Συντονιστική της
Ἑπιτροπή (Σ.ΙΞ.).

ΠΙΟ κάτω δίνουμε τά ὀνόματα (μέ ἀλφαθητική σειρά) τῆς
σημερινῆς ñyealac; τοῦ Κινήματος (ΕΓ. καί K.E.) καί τῶν μελῶν τοῦ ΠΣ, (Σημ..· τό Β σημαίνει Βουλευτής).

ληλα με τήν ἐμφάνιοη 1600 τῆς Ε.Π.]Ξ.Κ.
ὅσο καί τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., τόν ἴδιο πολιτικό χωρο διεκδίκησαν;

O 16 Σ.Κ.-Ε.Λ.Δ. τῶν ΣόὡλουΤσιριμώκου, στίς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας
τοῦ 50 -.
Ο ἡ «Πρωτοὸουλία», ἡ «Σοσιαλιστική
Πορεία» καί ἡ E.A.A. μετά τή δικτατορια.
’Ὀμως καί στίς δύο περιπτώσεις ἡ ἐπικράτηση τῆς E.H.É.K. καί τοῦ
ΠΑΣΟΚ. ὑπῆρξε ὁλοκληρωτική.
Τό γεγονός αὐτό θά ἧταν λάθος νά
ἀποδοθεῑ ἁπλα καί μόνο στήν ὕπαρξη
χαρισματικοῠ ἡγέτη. Ἀντίθετα ἀντανα- _
κλᾱ τίς ἰδιόμορφες διαδικασίες πολιτικῆς αὐτονόμησης τοῦ χώρου τῆς κεντροαριστερᾶς στήν Ἑλλάδα, διαδικασίες ριζικά διαφορετικες 6111‘ αὐτές πού ὁδήγησαν στήν ἀναπτυξη τῶν σοσιαλιστικῶν
κομμάτων στή Βόρεια καί Δυτική Εὐρώπη.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ἀθανασούλης Θανάσης - Ἀθήνα, Ἀλεξανδρῆς Στάθης (Β) Ἀθήνα, Ἀλευράς Γιάννης (B) — Ἀθήνα, Αὺγερινός Flap. — Ἀθήνα, Βαλυράκης Σήφης - (B) Χανιά, Βγενόπουλος Νικ. - (Β) Πάτρα, Γαῖτανίδης Δημ. - Γερμανία, Γεννηματᾱς Γιῶργος - Ἀθή-

να, Γιαννόπουλος Βαγγ. - Ἀθήνα, Γιώτας Εὺστ. - (Β) Ἀθήνα,
Γκιόκας Γιάν. - Ἀθήνα, Γκολφινόπουλος Θᾱνος - Ἀχαῖα, Δασκαλάκης Γιῶργος - Ἀθήνα, Δρεπάκης Μαν. - (B) Ἠράκλειο
Κρήτης, Δωρῆς Μιχ. - Ἀθήνα, Ἐξάρχου Γιῶργος - Δράμα,
Ζάρρας Λάμπρος - Λάρισα, Ζαχαρόπουλος Βασίλης —- Καρδίτσα,
Ζιάγκας Γιάννης - Ξάνθη, Ἰντζές Βασ. - (Β) Σέρρες, Καπετανάκης Θόδ. ~ Ἀθήνα, Κακλαμάνης Ἀπ. - (Β) Ἀθήνα, Καραθέλλη Νικολοπούλου Τζένη -— Ἀθήνα, Κασιμάτης Γρηγ. - (Β) Πειραιᾱς,
Καραμάνου "Avv0 — Ἀθήνα, Καργόπουλος Νίκος -Ἀθήνα, Κουλούρης Κίμ. — Ἀθήνα, Κουτσὸγιωργας -Ἀγ, - (Β) Ἀχαῖα, Κυριακοῡ Λουκάς - Φθιώτιδα, Κυρατσοῡς Μερκούρης - (Β) Κοζάνη,
Κωστόπουλος Σωτ. - Ἀθήνα, Λαλιώτης Κώστας - Ἀθήνα, Άαμπράκη Εἰρήνη - (Β) Ἀθήνα, Λασκαράκης Γιάννης - ”Ε6ρος,
Λυμπεράκης Λυμπ. - Ἀρκαδία, Μαρκόπουλος Χρ. - Ἀθήνα,
Μερκούρη Μαρία - Ἀμαλία - (Β) Πεῖραιᾱς, Μιχαλόπουλος Νικ.
- Ἀθήνα, Μόραλης Πέτρος - Ἀθήνα, Μπάκος Κώστας - Κέρκυ-

ρα, Μπαλῆς Θαν. - Ἀθήνα, Μόρτζος Γιάννης - Ἀθήνα, Νίκαινας T6009 — Ἀθήνα, Νικολαΐδης Παῦλος - Ἀθήνα, Οὺζουνίδης
Ἄρης - Σουηδία, Παναγούλης Εὺστ. ν (Β) Ἀθήνα, Παπαδόπουλος Γιῶργος - Θεσσαλονίκη, Παπαθανασόπουλος Ἀντ. - Ἀθήνα, Παπανδρέου Βάσω — Ἀθήνα, Παιδακάκης Γιάννης - Ἀθήνα,
Παπασπύρου Γιάννης - (Β) Πειραιᾱς, Παπουτσῆς Χρ. - Ἀθήνα,
Παπούλιας Κάρολος - (Β) Γιάννενα, Παπάς Ἀλκ. - Ἀχαΐα, Παύλου Βλάσης - Ἀθήνα, Παυλῑδης Βαγ. - Ρὸδος, Πεπονῆς ‘Av. —
(B) ‘Ae1'1vc1, Πέτσας Χρ. - Λάρισα, Πολιτόπουλος Κώστας Ἀθήνα, Ράλλης Θαν. - Ἀθήνα, Ρόκκος Δημ. - Ἀθήνα, Σακελλάρης Μιχ. - Ἀθήνα, Σεραφειμίδης Στ. - Ἡράκλειο, Σημῑτης
Κώστος - Ἀθήνα, Σκουλαρίκης Γιάννης —— (B) Ἠλεία, Σκουλαδάκης Γιάννης - Ἀθήνα, Σωτηρλῆς Δημ. - Ἀθήνα, Τζιόλας
Λευτ. - Θεσσαλονίκη, Τζουμάκας Στέφανος - (B) Ἀθήνα, Τσοχατζόπουλος "AK119 — Ἀθήνα, Φαφούτη Μαὶρη - Αίτωλοακαρνανία, Φλῶρος Γιάννης - (Β) Λάρισα, Φωτόπουλος Θαν. -Ἀθήνα,
Χαραλαμπίδης Μιχ. - Ἰταλία, Χαραλαμπόπουλος Γιάννης - (Β)
Ἀθήνα, Χατζῆς Φοῑθος - Θεσσαλονίκη, Χονδροκούκης Κὼστας

- Ἀθήνα, Χρός Νίκος - Φθιώτιδα, Χριστοδουλίδης Ἀνδρέας Ἀθήνα, Μαυράκης Δημ. -Ἀθήνα
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Παπανδρέου Ἀνδρέας - πρόεδρος, Ἀλευρᾱς Γιάννης (Β),
γερινός Παρασκευᾱς, Γεννηματᾱς Γιῶργος, Λαλιώτης Κώστας,
Σημίτης Κώστας, Τσοχατζόπουλος Ἄκης, Χαραλαμπόπουλος
Γιάννης (Β) καί Χριστοδουλίδης Ἀνδρέας.

Ἀθανασόπουλος Νικ. — (B) Θεσσαλονίκη, Δραγώτης Θύμιος Ἀχαΐα, Ζακολίκος Παυσ. - Ἀθήνα, Κεδίκογλου Βασ. - (Β) Ἀθήνα, Κελαῑδής Παν. - Ἀθήνα, Παγορόπουλος Δημ. - Ἀθήνα, Παπαμιχαήλ "Avv0 — Ἀθήνα, Πελοποννήσιος Ξεν. - Ἀθήνα, Ραφτόπουλος Γιῶργος - Ἀθήνα
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ΣΤΟ σημείωμα αὐτό παρουσιάζεται - γιά πρώτη φορά, ἀπ’ ὄ,τι ξέρουμε - μιά ὁλοκληρωμένη εἰκόνα
τῆς Κοινοόουλευτικῆς Ὀμάὸας τοῦ
ΠΑΣΟΚ, μέ κέντρο ὄάρους τήν πο]λιτική ὁραστηριότητα τοῦ καθενός
(ἄν προϋπῆρξε) καί τή ὁράση του
στή ὁικτατορία. ,
ΑΠΟ τήν κατάσταση λείπει ὁ 1196'εὸρος τοῦ Κινήματος καθηγητής
Ἀνὸρέας Γ., Παπανὸρέου, ὁ ὁποῖος
γεννήθηκε τό 1919 καί· ‘
Ο Πολιτεύτηκέ γιά πρώτη φορά τό
1964 μέ τήν ΕΚ καί ἐκλέχτηκε 60117
λευτής γἈχαΐας. ξ
Ο Ἵόρυσε, τό 1968, τό ΠΑΚ καί
μετά τή μεταπολίτευση (3 Σεπτέμὸρη
1974) τό ΠΑΣΟΚ, -

Ο Ἐκλέχτηκε τό 1974 στή Θεσσαλονίκη καί τό 1977 στήν Ἂχαΐα.
01 ὄουλευτές ἀναφέρονται κατά
νομούς καί μέ σειρά ἐπιτυχίας. Γιά
ὅσους Ito/1115151171101» καί τό 1974 καί
ὁέν ἀναφέρεται ποῦ, σημαίνει ὅτι
πολιτεύτηκαν στήν ἴὸια περιφέρεια
στήν ὁποία ἐκλέχτηκαν τό 1977.

μέλος τοῦ ΠΣ. Ὑποψήφιος (B' ’A61]νῶν) καί τό 1974.
Στέφανος Τζουμάκας τοῦ Ἀθανασίου.
1946 στόν Καταρρόιχτη ”Αρτας. Νομικά.
Πρόεδρος ΕΦΕΕ, γραμματέας Νεολαίας
ΠΑΣΟΚ, μέλος K.E. Διώχτηκε ἀπό τή
χούντα γιά 161 φοιτητικά - παράνομος
μετὰ 16 Πολυτεχνείο. Ὑποψήφιος (Β’
Ἀθηνῶν) καί τό 1974.

Ἀλέξανδρος Δαριὸιανάκης τοῦ Διογένη. 1941 στίς Γκαλκόινες “Ηρακλείου
Κρήτης. Δικηγόρος στό Ἡράκλειο.
Ὑποψήφιος (Ἱ-Ιράκλειο) nui τό 1974.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Γιάννης Ἀλευρᾱς τοῦ N111. 1909. Συνταξιοῡχος τραπεζικὸς -— συνδικαλιστής.
Ἐκλέγεται δουλευτής τό 1963 καί ’64
(ΕΚ) καί τό ’74 (ΠΑΣΟΚ). Ἱδρυτικό μέλος τοῦ ΠΑΣΟΚ, μέλος τῆς K.E., τοῦ
Ε.Γ. καί κοινοόουλευτικός έκπρόσωπος.
Ἐξορίστηκε καί φυλακίστηκε ὀ.πὸ τή
χοὺντα. ΠΑΚ έσωτερικοῦ.

Γιάννης Κουτσοχέρας τοῦ Παν. 1904.
Συνταξιοῦχος δικηγόρος, ποιητής. Πολι-

Η -ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

OMAAATOY KINHMATOÈ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Σπύρος Πλασκοὸίτης τοῦ Ἠλία. Γ 5W1]θηκε στήν Κέρκυρα τό 1917. Σύμόουλος
Ἐπικρατείας - συγγραφέας. Παραιτήθηκε τό Μάρτη ὀ.πὸ τό ΣΕ. σέ ἒνδειξη
διαμαρτυρίας γιά τήν ἀπαλλαγή τῶν 60:λοφόνων τοῦ Πολυτεχνείου ἀπό 16 ἐφέτεῖο. Ἐξορίοτηκε καί φυλακίστηκε 4
χρόνια ὀ.πὸ τή χοὺντα, σά μέλος τῆς
«Δημοκρατικής ”Αμυνας», Ὑποψήφιος
για πρώτη φορά.

Ἀμαλίσ. Φλέμινγκ τοῦ Ἀλέξανδρον.
Γιατρός. Πρόεδρος τῆς ”Ενωσης Ἐλληνίδων Ἐπιστημόνων. Γεννήθηκε στήν
Κωνσταντινούπολη. Διώχτηκε ἀπό τή
χούντα, φυλακίοτηκέ nai ἀπελάθηκε.
Συμμετέῖχε καί 016 HAK, ἀλλά ὅοήθησε
vex/11161590 τήν ἀντίσταση. Πιάστηκε γιά
τήν ἀπόπειρα δραπέτευσης τοῦ Ἀλ. Παναγούλη. Εἶχε ὃιαγραφτεῖ ἀπό τό ΠΑΣΟΚ τό 1975. Ὑποψήφια γιά πρώτη
φορα.
Ξενοφῶν Πελοποννήσιος τοῦ Βασ. 1915
011’] Σέριφο, T. 615116111111]; τοῦ ὑπουργείου Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν. H96εὸρος τοῦ Συνὸέσμου Ἀντιστασιακῶν.
Διώχτηκε ἀπό τὴ χουντα, ἀπολύθηκέ,

‘ φυλακίστηκε 3 χρόνια (ΠΑΚ ἐσωτερικοῡ). Ἱόρυτικό μέλος τοῦ ΠΑΣΟΚ καί
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τεύεται οτήν Ἀχαΐα 16. 1958 (HAAE)
καί στήν A’ Ἀθηνῶν (1961 καί ’63) μέ
τήν ΕΚ. Ἐκλέγεται δουλευτής 16 1964
(EK) 1101 16 1974 (ΠΑΣοΚ) οτήν A’
Ἀθηνῶν. Διώχτηκε ἀπό τή χοὺντα.
Σάκης Πεπονής τοῦ Ἰωάννου. 1924. Δικηγὸρος - συγγραφέας, γέν. ὃιευθυντής
EIP (1964 —- 65), 1. πρόεδρος Νεολαίας
ΕΠΕΚ. Ὑποψῄφιος 16 1958 τοῦ Κόμματος Φιλελευθέρων καί 16 Ι1974 τῆς ΕΚΝΔ στήν Ἀθήνα. Διῶχθηκε, φυλακίστηκε, ἐκτοπίοτηκε κατ’ έπανὰληψη ἀπὸ τή
χούντα. (Ὀργάνωση «ΔΕΚΑ», ΕΜΕΠ,
φοιτητικά κλπ.). Μέλος τῆς K.E. ‘O πατέρας του ἦταν ὑποψήφιος στήν Αἰτωλοακαρνανία 16 1951 (EHEK) καί 16
1952 (ἀνεξάρτητος).
Κώστας Νικολάου τοῦ Βασίλη. 1933
στήν Ἀθήνα. Δημοσιογράφος. (Στή
«Ντώυτσε Βέλλε» ἐπί χοὺντας, συνεργὰτης τῆς «Ἐλευθεροτυπίας» σήμερα). Μέλος τῆς Δ. ”Αμυνας (έξωτερικοῦ), ἱδρυ11116 μέλος τοῦ ΠΑΣΟΚ, διαγράφτηκε τό
1975. Ὑποψήφιος (A’ Ἀθηνῶν) καί τό

Τάκης Παπαγεωργόπουλος τοῦ Κων.
1932 στήν Ἀκράτα. Ἰὃ. ὑπάλληλος,
ἀξιωματικός ὲ.ἀ.ηΔημοτι9ιός σύμόουλος
Ἀθήνας (’75). Ἀποτὰχθηκε καί 1101061κάστηκε σέ 18 χρ. κάθειρξη γιὰ τήν ὑπό-

6501] ΑΣΠΙΔΑ. Φυλακίστηκε 1101'. ἐξορίστηκε έπί χούντας. Μέλος τοῦ ΑΚΕ καί
(μετὰ) τοῦ ΠΑΚ (έσωτερικοῡ). Ἱὸρυτικό
μέλος τοῦ ΠΑΣΟΚ, Ὑποψήφιος (A’
Ἀθηνῶν) καί 16 ’74.
Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου τοῦ Εὐαγγ.
1926 0161 Τρίκαλα. Συνταξιοῡχος 61110στική ὑπαλληλος. Μέλος τῆς ΕΠΟΝ. cO
σύζυγὸς της E. Γιαννόπουλος, πρόεδρος
τοῦ Δ.Σ.Α., ἧταν ὑποψήφιος (Β’ Ἀθηνῶν) 16 ‘74. Ἡ ἴδια ἦταν για πρώτη
φορὰ ὑποψήφια.

Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Κακλαμάνης Ἀπόστολος τοῦ Χρ. 1936
011'] A511116160. Δικηγόρος, γεν. γραμματέας ὑπ. Προνοίας (1964 - 65). Πρόεὸρος τῆς ΔΕΣΠΑ καί τῆς ΟΝΕΚ
(ΕΔΗΝ). Δικαστηκε ἀπό τή χοὺντα
(«AEKA») καί προσχῶρησε 016 ΠΑΚ
(ἑσωτερικοῦ). Μέλος τῆς K.E. τοῦ ΠΑΣΟΚ, δουλευτής (Β’ Ἀθηνῶν) καί τό
1974, ὂγῆκε τώρα πρῶτος σέ σταυροὺς.

Στάθης Παναγούλης τοῦ Βασιλείου.
1946 στήν Ἀθήνα. Πολιτικές Ἐπιοτήμες. Μέλος τῆς ΟΝΕΚ (ΕΔΗΝ), δικάζεται ἀπὸ τή χούντα σά μέλος τῆς ΕΚΔΑ
(’67) nui ἀργότερα (’72) για τήν ἀπόπειρα ἁπελευθέρωσης τοῦ ἀδελφοῦ 1011.
Ἐξορίστηκε (’74) στή Γυὰρο. Μέλος-τῆς
«Ἑλληνικῆς Ἀντίστασης». Σήμερα εἰναι
μέλος τῆς K.E. τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ὑποψηφι-ότητα έὸαλε γιὰ πρώτη φορά. Ὀ ἀδελφός του Ἀλέκος Παναγοὺλης έκλέχτηκε
μέ ,τήν ΕΚ-ΝΔ 16 1974 καί έγινε - λίγο
πρίν ἀπό 16 θάνατὸ του — ἀνεξὰρτητος.
Fuiqu Χαραλαμπόπουλος τοῦ Γεωργίου. 1919 016 Ψάρι Μεσσηνίας. Ἀξιωματικός έ.ἀ. Ὑποψήφιος τῆς ΕΚ 16 1961
(Μεσσηνία) καί δουλευτής τῆς ΕΚ 1963,
1964 (Μεσσηνία) καί τοῦ ΠΑΣΟΚ (1974
- Β’ Ἀθηνῶν). Ἡ χούντα τόν συνέλαὸέ
καί τόν ἐκτόπισε κατ’ ἐπανάληψη. e1691111116 μέλος τῆς ΕΚΔΑ (’67) καί ἡγέτης
τοῦ ΠΑΚ (ἐσωτερικοῡ) ἀπό τό 1972. T5λευταία ἐξορία, στή Γυάρο. Μέλος τῆς
K.E. καί τοῦ Ε.Γ. · ·

Λευτέρης Βερυὸάκης τοῦ Δημητρίου.
1935 0161 Χανιὰ. Δικηγόρος. Πρόέὸρος
ΟΝΕΚ (ΕΔΗΝ) 16 1964 — 65, γραμμα-

τέας τῶν «Δημοκρατικών Συνδέομων»

' (1966 - 67). Δικὰοτηκε 061 μέλος τῆς

B’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΚΔΑ (13 χρ.) nui τό 1968 μέ τήν
Ἀμαλία - Μαρία (Μελίνα) Μερκούρη
ὁμάδα Παναγοὺλη («Ἑλληνική Ἀντίτοῦ Σταμάτη. ,Γεννήθηκε στήν Ἀθήνα.
αταοη») οέ 1066101 γιά τήν ἀπόπειρα. (‘O
Ἠθοποιὸς. Μέλος τῆς KE. Εἶχε διαἐπίτροπος Λιαππής εἶχε ζητήσει θάναγραφτεῖ 16 1975 ἀπό τό ΠΑΣΟΚ. Boτο). Ἔμεινε 51/2 χρ. φυλακή. ἴΗταν ὑποήθησε, γενικά, τήν ἀντίσταση 016 ἐξώτεψήφιος (Β’ Ἀθηνῶν) καί τό 1974.
“ Q1116. Τῆς ἀφαιρέθηκε ἡ ἰθαγένεια. îHruv
ὑποψήφια
11011
16
1974.
Ὁ
πατέρας
της
Ἠλίας Κατριὸάνος τοῦ Χρήοτου.
ἧταν
ὅουλευτής
Ἀττικοὸοιωτίας
(1935)
1914. Δικηγόρος. Γραμματέας τῆς νεκαί
Ἀθηνῶν
(1936)
μέ
16v
Κονδύλη
καί
ολαίας Παπαναστααίου, ἀγωνιστής τοῦ
μεταπολεμικά
δουλευτής
Ἀθηνῶν
(1950
EAM, ἐκτοπίαθηκε ἀπό τή χούντα. ΠοEI'IEK‘,
1952
13.2.,
1958,
1963,
1964
λιτεύτηκε μέ τήν ΕΠΕΚ (1951, 52, 56),
συνεργαζόμενος
μέ
τήν
ΕΔΑ).
Ὑποψήμέ τό Κόμμα Φιλελευθέρων (1958) nui
φια
ἧταν
16
1951
(Κ.Φ.),
1956
(EPE)
τήν ΕΚ (1961, 1963) στήν Ἀρκαδία.
11011
1961(HAME).
.
Βγήκε δουλευτής Ἀρκαδίας τῆς ΕΚ τό
Παναγιώτης
Κρητικός
τοῦ
Νικολάου.
1964. Ἷ-Ιταν ὑποψήφιος τῆς E.K. — N.A.
1926.
Δικηγόρος.
Ἀπὸ
τήν
(Ἀρκαδία) τό 1974.
ONEK/EAI—IN, μέλος τῆς ΕΚΔΑ·(1967)
nui τοῦ ΠΑΚ(1968). Συνελήφθη 3 φορές
Στάθης Ἀλεξανδρής τοῦ Βασιλείου.
1921 στήν Ἄμφισσα. Δικηγόρος - ποινι- —— καταδικάοτηκε δύο. gHtuv ὑποψήφιος
κολόγος. Ἀγωνιστής τοῦ EAM, ἔμεινε 2 11011 16 1974.
χρόνια στή Μακρόνησο. Συνήγορος οέ
Παντελής Νικολαΐδης τοῦ Νικολάου.
πολλές δίκες στήν 7ετὶα. Μέλος τοῦ
1942 οτή Βέροια. Δικηγόρος. ΠρώταΓραφείου Νομικής Κάλυψης τοῦ ΠΑθλητής 016 ἅλμα έπί κοντώ. Πολιτεὺτηκε
ΣΟΚ καί τῆς K.E. Πολιτεὺτηκε γιά
γιά πρώτη φορά.

πρώτη φορά. ·
Εἰρήνη Λαμπράκη τοῦ Ἀνδρέα. 1945
οτά Γιάννενα. Δικηγὸρος. Μέλος τοῦ
Γραφείου Νομικής Κάλυψης 11011 τῆς ΚΕ.
Πολιτεὺτηκε πρώτη φορά.

Γιάννης Ζαφειρόπουλος τοῦ Γ εωργίου. 1947 στή Ζαχαρω Ἠλείας. Δικηγόρος - συγγραφέας. Μέλος τῆς ΕΔΗΝ
(1965 — 67) καί τοῦ ΠΑΚ Λονδίνου.
Ἱδρυτικὸ μέλος τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ὑποψήφιος (Ἠλείας) 16 1974.
Μαρία Κυπριωτάκη - Περάκη. 1932
016 Ἡρακλειο. Γιατρός. (Χειρουργική
Γυναικολογία). Πολιτεὺτηκε για πρώτη
φορα.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑἹἸῚΚΗΣ

Στάθης Γιώτας τοῦ Γεωργίου. 1940.
Δικηγόρος μέλος τῆς ONEK/EAHN.
Καταδικὰστηκε σέ 10 χρ, μέ τήν ὁμὰδα
Ἀλ. Παναγοὺλη (((Ἑλληνική Ἀντίσταοη») Μέλος τῆς K.E.
Δῆμος Μπότσαρης τοῦ Μάρκου. 1933
στά Σπάτα. Δήμαρχος Σπὰτων. ”Αλλοτε
ἁθλητικός ουντακτης, δούλεψε 061 δημοοιογράφος στήν Ἀμερική 161 χρόνια τῆς
δικτατορίας. Πολιτεύτηκε για πρώτη
φορα.

ΒΟΙΩΤΙΑ

Γιῶργος Κατσιμπάρδης τοῦ Κων.
1939 στή Δοὸραίνα Θήὸας, Δικηγόρος,
Βαλκανιονίκης (1959, 0116og). Μέλος
τῆς ΕΔΗΝ (Βοιωτίας) καί τοῦ ΠΑΚ
(1973). ςΗ-ιταν ὑπΟψήφιος nui 16 1974.
EYBOIA

Δημήτρης Σαπουντζής τοῦ Παν. 1945
016 Ἀλι6έρι Καρυστίας, Γιατρός, Μέλος
ï'gçuEAHN. Ἠταν ὑποψήφιος nui τό
Βασίλης Κεδίκογλου τοῦ Συμεών.
1932 στήν Ἰστιαία Εὔὸοιας. Πολιτικός
μηχανικός. Μέλος τῶν «Ange-119011111de
Συνδέσμων» (1966). Εἶναι μέλος τοῦ
ΠΣ, τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἠταν ὑποψήφιος nui
τό 1974.

ΦΘΙΩΤΙΔᾼ
Εὐάγγελος Στάικος τοῦ Θωμᾶ. 1935
016 Πουρνάρι Δομοκοῡ. Δικηγόρος. Νομαρχιακός Σύμὸουλος τῆς ΕΚ πρίν.ἀπὸ
τή δικτατορία. Τό 1974 ἦταν ὑποψήφιος
τῆς ΕΚ-ΝΔ.
Χρήστος Καραγεωργίου τοῦ Νικ.
1925 στή Πάτρα. ᾼημοσιογράφος - συγγραφέας. Ὑποψήφιος τῆς ΕΚΝΔ 16
1974. Ἐντάχθηκε 16 1975 016 HA2OK.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Δημήτρης Παπαῑωάννου τοῦ Χρήοτου. 1908 οτήν Προοὺμγη Ἀργολίδας.
Γεώπόγος, τεχνικός έπιθεώρητής ΑἹἙ.
îHtuv ὑποψήφιος τῆς ΕΚ 16 1963, 6ουλευτής τό 1964 (ΕΚ) nui ὑποψήφιος 16
1974 (HA20K) οτήν ἴδια περιφέρεια.

Α ’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γιάννης Παπασπύρου τοῦ Ἀνδρέα.
1922 016v Πειραιᾶ. Οἰκονομολόγος.
Πρόεδρος τής Πανοπουδαοτικῆς καί
ἡγετικὸ στέλεχος τῆς ΕΠΟΝ. Ἐκτοπίοτηκε 4 χρόνια περίπου 61116 τή χούντα.
Μέλος τῆς ΔΕ. τοῦ ΠΑΚ, ἱδρυτικό μέλος τοῦ ΠΑΣΟΚ 11011 μέλος τῆς K.E.
Πρωτοπολιτεὺτηκε μέ τήν ΕΚ τό 1963
nui έκλέχτηκε δουλευτής 16 1964 (ΕΚ)
nui τό 1974 (ΠΑΣΟΚ), 016v Πειραιᾶ
πάντα. ’
Δημήτρης Χονδροκούκης τοῦ N1110λάου. 1915 στή Μάνη. Στρατηγος έ.ἀ. συγγραφέας. Ἀπὸ τοὺς έπικεφαλῆς τῆς
ὑποθέσεως «ΑΣΠΙΔΑ», ἀθωώθηκε ἀφοῦ
ἔμεινε 2 χρόνια φυλακή - ὑπόδικος. Πολιτεύτηκε γιά πρώτη φορά.
Γρηγόρης Κασιμάτης τοῦ Λαμπρινοῦ.
1921 στα Κύθηρα. Δικηγόρος. Μέλος
τοῦ ΠΑΚ, διώχτηκε, ἐκτοπίοτηκε 11011
φυλακίοτηκε ἀπό τή χούντα. r1691111116
μέλος τοῦ ΠΑΣΟΚ, μέλος τῆς KE nui
τοῦ Γραφείου Νομικής Κάλυψης. Ἦταν
ὑποψήφιος nui 16 1974.

ΕΙΜΑΣΤΕ
AIIQMATIKOI
ANTI ΠΟΠΙΤΕΟΣΗ

N' ΑΦΗΣΗΣ
TOUZ ΗΞΙΩΜΗΤΙΗΟΟΖ HOU
HZUXO ΟΣ
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ΑΡΚΑΔΙΑ

οτηκε καί ἐξορίστηκε ἀπό τή χούντα.
Ἷ-Ιταν ὑποψήφιος καί 1:6 1974.

Δημήτριος ’Ἀρχος τοῦ Ἀθανασίου.
1907 στήν Κερασιά Ἀρκαδίας. Δικηγὸρος. Ἧταν γραμματέας καί διευθυντής
τοῦ πολιτικοῦ γραφείου τοῦ Ἀλ. Παπαναστασίου καί γ. γραμματέας τῶν ὑπουργείων Τ.Τ.Τ. (1944) καί Δικαιοσύνης
(1950-51). Ὑποψήφιος τοῦ κόμματος Γ.
Παπανδρέου (1950), τῆς ΔΕ. (1956),
τοῦ ΚΦ. (1958), τῆς ΕΚ (1961), ἐκλέχτηκε δουλευτής 1:6 1963 καί 1964 (EK).
Ἶ-Ιταν ὑποψήφιος τῆς ΕΚ-ΝΔ τό 1974.
Κώστας Σπηλιὸπουλος τοῦ Σπήλιου.
1922 στα Τρόπαια Ἀρκαδίας. Δικηγόρος. Ἵδρυτικό μέλος τοῦ ΠΑΣΟΚ. ἷΗταν
ὑποψήφιος καί τό ’74.

Θανάσης Φιλιππόπουλος τοῦ Λεωνίδα. 1934. Γιατρός. Ἶ-Ιταν ὑποψήφιος καί
16 1974. '

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Γιάννης Ποττάκης τοῦ Ἀνδρέα. 1939.
Δικηγόρος. Ἷ-Ιταν ὑποψήφιος καί τό
1974.
ΜΕΣΣΗΝΙΑ-

Ἀριστόδημος Μπουλοῦκος τοῦ Γεωργίου. 1932. Δικηγόρος, ἀπότακτος ἀξιωματικός για τήν ὑπόθεση «ΑΣΠΙΔΑ».
Καταδικάστηκε σέ 18 χρ. καθειρξη κι
ἔμεινε 3 χρ. φυλακή. Διώχτηκε, φυλακί-

ΑΧΑΪΑ

Οἰκονομολόγος-δημ. ὑπάλληλος. Πῆρε
μέρος στήν έθνική ἀντίσταση — στενός
συνεργὰτης τοῦ Δαμασκηνοῦ. Ἱδρυτικό
μέλος τῆς ΑΔΕΔΥ. Διώχτηκε ἀπό τή
χοὺντα (φυλακή, έξορία) σάν ἱδρυτικό
μέλος τοῦ ΠΑΚ. Ἀπό τά ἱδρυτικόι μέλη
τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ὑποψήφιος τῆς ΔΕ.
(1956), τοῦ ΚΦ. (1958), τῆς EK (1961),
ἐκλέχτηκε ὅουλευτής μέ τήν ΕΚ (1963,
64) καί μέ τό ΠΑΣΟΚ (1974).
Χρήστος Ροκόφυλλος τοῦ Κων. 1931
στήν Ἀμφιλοχία. Δικηγόρος. Διώχτηκε
καί φυλακίστηκε (2 φορές) ἀπό τή χούντα. Καταδικάστηκε σα μέλος τῆς «Δημ.
”Αμυνας» σέ 5 χρ. Διαγραφτηκε 1:6 1975
ἀπό τό ΠΑΣΟΚ. ἶΗταν ὑποψήφιος καί
τό 1974.
Γιῶργος Σερπάνος τοῦ Ἀριστείδη.
1907 οτό Ἀγρίνιο. Δημ. ὑπάλληλος συνδικαλιστής. Πρόεὸρος τῆς φοιτητικῆς
νεολαίας Ἐλ. Βενιζέλου. Διώχτηκε καί

προσῶπευση τῶν ἡλικιῶν 6116 30 ἕως 50
ἑτῶν, ὀφείλεται σ’ αὺτούς πού ἐκλέγονται για Πρώτη φορα καί πού στὴ μεγαλη τους πλειοψηφία (56 στοας 73)
ανήκουν σ’ αὺτὲς τίς ἡλικίες.
ΟΠΩΣ φαίνεται από τήν Πυραμίδα
ἡλικιῶν τῶν πρωτοεκλεγομὲνων, ἡ μέση
(για τήν ακρίὸεια ἡ διαμεσος) ἡλικία
τῶν πρωτοεκλεγομὲνων θρίσκεται
μεταξύ 40 καί 44 ἑτῶν. Ἠ ἡλικία αὺτὴ
συμπίπτει περίπου με τήν αντίστοιχη
μέση ἡλικία τῶν πρωτοεκλεγέντων
θουλευτῶν τῆς Ν.Δ. τό 1974 (θλ. ANTI 1.
42) καθῶς καί μὲ αντίστοιχες παρατηρήσεις 1106 ëxouv γίνει για παλαιότερες
Θουλὲς (Βλ. Κ. Legg, Politics in Modern
Greece, σελ. 268).

ΗΛΙΚΙΕΣ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΤΟ γεγονός 611 ἡ σύνθεση τῆς ΚοινοΘουλευτικής Ὀμαόας τοῦ ΠΑΣΟΚ αποτελεῖ τή σημαντικότερη ανανέωση σέ
ἐπίπεδο Πολιτικοῦ κατα τή μεταπολεμική περίοδο, ἑκφραζεται ίδιαίτερα ἐν·
τονα στήν Πυραμίδα ἡλικιῶν τῶν 6ουλευτῶν τοῡ ΠΑΣΟΚ. 'H πυραμίδα παρουσιαζει μια απότομη πτῶση για τίς
ἡλικίες πανω 6116 50 ἑτῶν, στίς ὁποῑες
αντιστοιχεῑ μόνο 16 1/3 TOÜ συνόλου
· τῶν δουλευτῶν 106 Κινήματος. Δηλαδή,
ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν Βουλευτῶν
τοῡ ΠΑΣΟΚ (61 στοας 93) εἶναι κατω
6116 50 ἑτῶν καί ἕνας σημαντικός αριΘμός (27) κατω από 40. 'H μεγαλη αντιἔιριθμός
βουλε υτῶν
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ἐκτοπίστηκε ἀπὸ τή χούντα. Ὑποψήφιος
τῆς ΕΠΕ (1946), τῆς ΕΠΙΞΚ (1951), τῆς
ΔΕ. (1956), τοῦ ΚΦ. (1958), τῆς ΕΚ
(1961, 1963), ἐκλέχτηκε ὅουλευτής τό
1950 (Κόμμα Γ. Παπανδρέου) καί τό
1964 (E.K.). Ἷ-Ιταν ὑποψήφιος καί τό

ᾗῑὶἐῖΐᾞὲριὰ

Μένιος Κουτσόγιωργας τοῦ Ἰωάννη.
1922 οτή Ροδινή Ζήριας Ἀχαΐας. Δικηγόρος. Διώκεται καί φυλακίζεται ἀπό τή
χούντα σάν AEKA/EKAA καί μετά 061v
HAK. Ἱδρυτικό στέλεχος τοῦ ΠΑΚ,
συνήγορος τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου
προδικτατορικά - καί ὅσο ἧταν φυλακισμένος 6.116 τή χοὺντα. Μέλος τῆς K.E.
Πρωτοὸγῆκε δουλευτής τό 1974 (ΠΑ-

Νίκος Βγενόπουλος τοῦ Εὐγένιου.
1926 στήν εΑγία Βαρόόιρα Τριταίας
Ἀχαΐας. Γιατρὸς - καρδιολὸγος, παθολὸγος. Μέλος τοῦ ΠΑΚ ἀπὸ 161969,
ἓμεινε 3 χρ. φυλακή. Ἱδρυτικό μέλος τοῦ
ΠΑΣΟΚ, μέλος τῆς K.E. îHmv δουλευτής καί τό 1974.
Ἀσημάκης Φωτήλας τοῦ Ἀριστοτέλη.
1932. Δικηγὸρος. Πρωτοεκλέχτηκε μέ τό
ΠΑΜΕ (1961) καί προσχώρησε (26-263) στήν ΕΚ. ἵΗτοιν ὑποψήφιος τῆς ΕΚ

ΤΟ γεγονός 0616 ὁδηγεῖ στα συμπέρασμα 611 ἡ απότομη πτῶση τῆς πυραμίδας για τίς ἡλικίες πανω 6116 50 ὀφείλεται στὴ δικτατορία, 1106 ανέκοψε τήν
πολιτική σταδιοδρομία αὐτῶν 1106 ἠταν
τότε περίπου 40 ετῶν (αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρήθηκε καί στήν ΚοινοΘουλευτικὴ Ὀμαδα τῆς Ν.Δ. για ὅσους
ἡταν 16 1967 περίπου 45 ἑτῶν, 8λ. ANTI,
1. 42) καθώς καί στα γεγονός ὅτι στήν
Κοινοόουλευτική Ὀμαδα 106 ΠΑΣΟΚ
ὺπαρχει πολύ μικρὸ 11000016 προδικτατορικῶν πολιτευτῶν.
ΟΣΟΝ αφορα τα ἐπαγγέλματα τῶν
Βουλευτῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ. 01 δικηγόροι
κατέχουν αδιαμφισθήτητα τήν πρώτη
Θέση, αποτελῶντας περίπου 16 50%.
1600 μεταξὺ τῶν παλιῶν Βουλευτῶν
600 K01 μεταξύ τῶν πρωτοεκλεγομὲνων. Δεύτερόι ἔρχονται 01 γιατροί (10
στοας 93), ἑπαγγελμα πού παραδοσιακα
εἶναι τό δεύτερο, μετα τούς δικηγόρους, ὲπαγγελμα Θουλευτῶν. Τρίτοι είναι 01 μηχανικοί καί ὺπομηχανικοί (7
στοας 93), ἑπαγγελμα πού ἑκπροσωποῡνταν 6έ6αια στή Βουλή καί πρίν τή
δικτατορία, αλλα n06 ἔχει αποκτήσει
μαζική παρουσία κυρίως μετα 16 1974.
Εἶναι ὲξαλλου χαρακτηριστικα 611 K0101
7 μηχανικοί (καί ὺπομηχανικοί) τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶναι κατω 6116 50 ἑτῶν καί 611' 06τούς οί 6 ἐκλέγονται για πρῶτη φορα.

0 Ἀξίζει, τέλος, να σημειὼσουμε τήν
ἑμφανιση (για πρώτη ἴσως φορα) ἑνός
Véou «μσζικοῡ» ἑπογγέλμστοςι τῶν
φροντιστῶν καί διευθυντῶν μέσων Ιδιωτικῶν σχολῶν, πού αντιιιροσωπεὺετσι
6116 4 πρωτοεκλενόμενους θουλευτές
τὀῡ ΠΑΣΟΚ κσί ol ὁποῖοι είνσι ὅλοι ἡλικίας περίπου 40 ἑτῶν. ·

(1963) καί τοῦ ΠΑΣΟΚ (1974) στήν
Ἀχαΐα. Ὁ πατέρας του ἦταν ὑποψήφιος
τοῦ Κ.Φ. (1936) καί τῆς ΕΠΕΚ (1950
καί 1952). Ἐκλέχτηκε μέ τήν ΕΠΕΚ 16

γές μετὰ τήν παραίτηση τοῡ Σπ. Θεοτόκη
ἀπό τή Ν.Δ. (1975).

HAEIA

Καλλίμαχος ῌαπαχρήστος τοῦ Εὐαγγ.
1928. Γιατρός. Ἠταν ὑποψήφιος και τό
1974.

Βασίλης Παπαδόπουλος τοῦ Δημ.
1940 οτή Βουλιαγμένη Πηνείας Ἠλείας,
Δικηγόρος. Συνὸικαλιοτής σάν φοιτητής
(1959-64). Μέλος ΟΝΕΚΙΕΔΗΝ. ἴΗταν
ὑποψήφιος καί τό 1974.
Γιάννης Σκουλαρίκης τοῦ Παναγιώτη.
1928 στή Σμύλα Ἠλείας. Δικηγόρος.
Πρόεδρος τῶν «Δημοκρατικῶν Συνδέσμων». Συνελήφθη, φυλακίστηκε, ἐξορίστηκε σάν ΔΕΚΑΙΕΚΔΑ ἀρχικά. σαν
ΠΑΚ ἀργότερα. Ἱὸρυτικό μέλος τοῦ
ΠΑΣΟΚ, δουλευτής τό 1974 καί μέλος
τῆς Κ.Ε.

ΑΡΤΑ

Ἀλέκος Λιαροκάπης τοῦ Δημ. Δικηγόρος. Ὑποψήφιος τῆς ΕΚ τό 1961, 16
1964 καί τοῦ ΠΑΣΟΚ (1974). _
Δημήτρης Τσόῧολας τοῦ Κων. 1942
στοὺς Μελισσουργούς ”Αρτας. Δικηγόρος. Ἱδρυτικό μέλος ΠΑΣΟΚ. Πολιτεύτηκε πρώτη φορά.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Ἀχιλλέας Κολιούσης τοῦ Ἰωάννη.
1940. Δικηγόρος. Ἡταν ὑποψήφιος καί
τό 1974.

‘ ·.· ΠΡΕΒΕΖΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Ἠλίας Χατζοπλάκης τοῦ Σωκράτη.
1936 στήν Καρδιτσομαγούλα. Δικηγόρος. Πρόεὸρος τοῦ φοιτητικοῦ συλλόγου
Καρὸίτσας (1957). ἷΗταν ὑποψήφιος καί
τό ’74.
Παναγιώτης Κατσάρος τοῦ Βάϊου.
1935 στῆν Καρόίτσα. Πρόεδρος τοῦ φοιτητικοῡ συλλόγου Καρδίτσας, γραμματέας τῆς τοπικῆς ΕΔΗΝ. Στό διάστημα
1967—71 ἀνῆκε οτήν ΕΔΗΝ ἐξωτερικοῠ.
Ἧταν ὑποψήφιος καί τό 1974.
KOZANH
i Μερκοὺριος Κυρατσοῦς τοῦ Γεωργίου.’
1925 στήν Κοζὰνη. Πρώην δήμαρχος τῆς
πόλης (1964-67). Δικηγόρος. Μέλος τῆς
νεολαίας τῆς ΕΑΔ, έκτοπίσθηκε στή
Μακρόνησο (Α’ Τὰγμα Σκαπανέων).
Μέλος τῆς Κ.Ε ἵΗταν ὑποψήφιος καί τό
1974. · ’
Γιῶργος Δαὸιῦὁπουλος τοῦ Πολὺκαρπου. 1939. Καθηγητής -φιλόλογος, Ἔχει
φροντιστήρισ. Πολιτεὺτηκε γιὰ πρώτη
φορα.

ΙΩΑΝΝΙΝ Α

ΛΑΡΙΣΑ

Κάρολος Παπούλιας τοῦ Γ ρηγορίου.
1929 016 Γιαννενα. Δικηγόρος. Γραμματέας τῆς ΣΔΕ έξωτερικοῦ (Δ. Γερμανία).
Μέλος τῆς Κ.Ε., γραμματέας τῆς Ἐπιτροπῆς Διεθνῶν Σχέσεων καί έκπρόσωπος τοῦ ΠΑΣΟΚ οτή Μόνιμη Γραμματεία τῶν Προοδευτικων Σοσιαλιστικων
Κομμάτων τῆς Μεσογείου. Ἷ-Ιταν ὑποψήφιος καί τό 1974.
Γιῶργος Μωραΐτης τοῦ Παναγιώτου.
1942 016 Βασιλόπουλο Δωδώνης Ἰωαννίνων. Δικηγόρος. Συνὸικαλιστήςφοιτητής ὑπῆρξε πρόεδρος τοῦ συλλόγου
«Θέμις» καί μέλος τῆς Ε.Ε. τῆς ΕΔΗΝ
(1966-67). Διώχτηκε ἀπό τή χούντα σα
μέλος τῆς ΕΚΔΑ. Ἧταν ὑποψήφιος καί
τό 1974.

Γιάννης Φλῶρος τοῦ Νικολάου. Γιατρός - διδάκτωρ πανεπιστημίου. Ἀγωνίστηκε μέ τό EAM. Βουλευτής καί τό
1974. Μέλος τῆς Κ,Ε.
Βασίλης Ἀγοραστής τοῦ Ἀθανασίου.
1929 στήν Ἐλασόνα. Δικηγόρος, πρώην
δήμαρχος Ἐλασόνας (1975). Πολιτεύτηκε για πρώτη φορά.

KEPKYPA
Σπύρος Ράλλης τοῦ Ἰωάννου. 1930
στήν ”Ανω Γαροὺνα Κέρκυρας. Γιατρός χειρουργός, ρευματολόγος. Σά φοιτητής
στή Ρώμη (1955) ἧταν μέλος τοῦ 2001—
αλιστικοῦ Κόμματος Ἰταλίας. Διετέλεσε
πρόεδρος τῆς Ἑνώοεως Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν Κέρκυρας. Ὓποψήφιος τῆς
ΕΚ (1963) ὂγῆκε δουλευτής μέ τό 11AΣΟΚ τό 1974, στίς έπαναληπτικές ἐκλο-

ΗΜΛ ΘΙΑ

Μόσχος Γικόνογλου τοῦ Χαραλάμπους. 1932 016 Βρυσάκι Ἡμαθίας. Μηχανολόγος, καθηγητὴς Τεχνικῶν Σχολῶν.
Πῆρε μέρος 016v έμφὺλιο (Δ.Σ.). Τελευταῐος γραμματέας τῆς ΕΔΗΝ. Ἰὃρυτής
τῆς ὀργάνωσης «Φίλιππος»κ (1968), πού
έντάχθηκε στό ΠΑΚ. Ἷ-Ιταν ὑποψήφιος
καί τό 1974.

A ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Νίκος Ἀθανασόπουλος τοῦ Ἀνδρέα.
1923 016 Νεοχώρι Μεγαλούπολης. Δικηγόρος, τ. ἀντεισαγγελέας Ἐφετῶν. Διώχτηκε 16 1968 καί ἐπανῆλθε 16 1976.
Μέλος τοῦ Π.Σ. τοῦ ΠΑΣΟΚ. Πολιτεύτηκε γιὰ πρώτη φορά.

Νίκος Ἀκριτίδης τοῦ Βασιλείου. 1935
016v Καταχά Πιερίας. Φυσικός, διευθυντής Τεχνικῆς Σχολῆς. Πολιτεὺτηκε
γιά πρώτη φορά.
Τάσος Ἰντζές τοῦ Γεωργίου. 1936 016
Σιδηρόκαστρο Σερρών, Δικηγόροςοἰκονομολόγος. Μέλος τῆς Νεολαίας Φιλελευθέρων, ΟΝΕΚΙΕΔΗΝ (1956). Ἀπό
16 1972 μέλος τοῦ ΠΑΚ Ἐλόετίας.
ἴΗταν ὑποψήφιος καί 16 1974.
B ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

Στέφανος Τοιαπάρας τοῦ Παντελῆ.
1915 016 Λαγκαὸόι Θεσσαλονίκης. Δίκηγόρος - οἱκονομολόγος. Φυλακίστηκε καί
έξορίστηκε ἀπό τή χούντα. Ὑποψήφιος
τῆς ΕΠΕΚ (1950) καί τῆς ΠΑΔΕ (1958).
Ἐκλέχτηκε τό 1951 (ΕΠΕΚ), 16 1956
(AE/EHEK), 16 1961 (ΕΚ - ἐπαναληπτική), 16 1963 καί 1964 (ΕΚ). Ἶ-Ιταν
ὑποψήφιος καί 16 1974.
Κώστας Ἀμανετίδης τοῦ Περικλῆ.
1936 016 Παρθένι Θεσσαλονίκης. Πρόεὸρος τῆς κοινότητας Παρθενίου. Γεωργός. Ἷ-Ιταν ὑποψήφιος καί 16 1974.
Ἀναστάσιος Καρρᾶς τοῦ Γ εωργίου.
1934 στή Χρυσαυγή Θεσσαλονίκης. Δικηγόρος. ἴΗταν ὑποψήφιος καί τό 1974.
ΚΙΛΚΙΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Δημήτρης Πιτσιώρης τοῦ Γεωργίου.
1942 016 Βόλο. Πολιτικός μηχανικός.
μέλος τῆς ΔΕ. τῆς ΕΣΔΗΝ Δ. Γερμανίας. Γραμματέας τῆς K.O. Μηχανολόγων
’ἢλεκτρολόγωψ Ἷ-Ιταν καί 1:6 1974 ὑποψηφιος.

ΤΡΙΚΑΛΑ

Χρήστος Οἰκονόμου τοῦ Γεωργίου.
1934 στή Νεραιὸα Τρικάλων. Γιατρός.
Ἐκδότης τῆς ἐφ. «Ἀλλαγή». Πρόεὸρος
τοῦ «Συλλόγου Φοιτητῶν Τρικάλων»
(Ἀθήνα) που ὃιάλυσε ἡ χσύντα. Πολιτευτηκε για πρώτη φορά.

Σταῦρος Μαρινίδης τοῦ Ἰωάννη.
1939. Ὀργανωτής Ἐπιχειρήσεων. Ἡταν
ὑποψήφιος καί τό 1974.
ΠΕΛΛΑ

Γιῶργος Πέτσος τοῦ Εὐαγγέλου. 1947
στήν Ἔδεσσα. Δικηγόρος - οἰκονομολόγος. Μέλος τοῦ Γραφείου Διεθνῶν Σχέσεων τῆς ΕΔΗΝ καί τῆς ΕΦΕΕ (196467). Πολιτεύτηκε γιά πρώτη φορά. 'O
πατέρας του ἧταν δουλευτής τῆς ΕΠΕΚ
(1951, 52, 56), τῆς ΕΚ (1963, 64) καί
ὑποψήφιος τῆς ΠΑΔΕ (1958) καί τοῦ
ΠΑΜΕ (1961).
Δῆμος Παπαδημητρίου τοῦ Λώλου.
Γεννήθηκε τό 1943 στα Γιαννιτσόι. Κοινωνικές Ἐπιστῆμες στή Σουηὸία. Ἐκ21
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ΠΑΣΟΚῑ EKAOFIKAAHOTEAEZMATA 1977
ἡ Ξάνθη κλπ.), ἀλλά ὑπάρχουν καί περιπτώσεις ὅπου ὅλη
σχεδόν ἡ αὔξηση τῆς ὁύναμής του προέρχεται ἀπό τήν
Ε.Δ.Η.Κ. (ὅπως π.χ. ἡ Φωκίὸα, ἡ Ζάκυνθος, ἡ Λέσὸοςκαίοὶ
τέσσερες ἐκλογικές περιφέρειες τῆς Κρήτης).
ΣΕ γενικές γραμμές ἡ αὕξηση τῆς ἑκλογικῆς ὁύναμης τοῦ
ΠΑ.ΣΟ.Κ. εἶναι ἀντίστροφα ἀνάλογη πρός τήν ἀπήχηση
πού εἶχε τό 1.974. Στίς περιφέρειες ὅπου εἶχε παρουσιάσει
μικρά ποσοστά ἡ αὔξησή του εἶναι τεράστια (πάνω ἀπό
100% καί μερικές φορὲς πάνω ἀπό 150% (ëch ἀντίθετα
ὅπου εἶχε ἐμφανίσει σημαντική ὁύναμη ἡ αὕξησή του εἶναι

σχετικά μικρή). Αὐτή ἡ ὀιαφοροποιούμενη αὔξηση τῆς ὀύναμής του εἶχε σάν τελικό ἀποτέλεσμα τήν τελική ὁμοιογενοποίηση τῆς ὁύναμής του 0’ ὅλη τή χώρα.
ΕΞΑΙΡΕΣΗ σ’ αὐτόν τόν κανόνα ἀποτελοῦν οἱ τέσσερες
ἑκλογικές περιφέρειες τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου (Λέσὸος,
Χίος, Σάμος, Δωὸεκάννησα) ὅπου τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ἄσχετα
ἀπό τή ὁύναμή του τό 1974 — ,ταρουσίασε τά μικρότερα σχεὁόν ποσοστά αὔξησης, πού κυμάνθηκαν ἀπό 31 % ὡς 44%,
ἐνῶ σρνολικά σέ ἐθνικό ἑπίπεὸο τό ΠΑΣΟΚ. αὔξησε τή
ὁύναμή του κατά 87%.
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παιδευτικός. Ἀπό τούς ἱδρυτές (καί
γραμματέας) τοῦ ΠΑΚ Σουηδίας 0' ὅλη
τήν 7ετία. Ἷ-Ιταν ὑποψήφιος καί τό 1974.

Αειρκθτικκ ”
Λητιποηινευὶη .

ἕέἷῖἓ.. ,
, του momma

ΣΕΡΡΕΣ
Βασίλης Ἰντζές τοῦ Χαρ. 1929. Μηχανολόγος - ἠλεκτρολόγος. Ἐκλέγεται
συνέχεια ἀπό τό 1963 - 64 (ΕΚ), 1974
(ΠΑΣΟΚ - ἐπαναληπτική). Μέλος τῆς
K.E. Ὁ ἀδελφός του ἧταν δουλευτὴς τῆς
Ε.ΠΕ.Κ. τό 1951, τῆς Φ.ΙΔΕ τό 1956,
τοῦ Κ.Φ. 16 1958 καί τῆς E.K. 16 1961.
Στάθης Ἀνθόπουλος τοῦ Ἰωάννου.
1926 στήν Τριανταφυλλιά Σερρῶν. Δικηγὸρος. Ἱὸρυτής 1013 Ἀγροτικοῡ Συλλόγου N. Σερρῶν. Ὑποψήφιος τῆς
ΠΑΔΕ (1958), τῆς ΕΚ (1961, 1963), έκλέγεται 16 1964 (ΕΚ). ἵΗταν ὑποψήφιος
καί τό 1974.
Ἀλέξανδρος Δαμιανίδης τοῦ Γ εωργίου. 1942 016 Δὸμερο Σερρῶν. Δικηγόρος. Πρόεὸρος τοῦ Συλλόγου Φοιτητὼν
Νομικής Θεσσαλονίκης (1966-67). Στο
ΠΑΚ. Ἷ-Ιταν ὑποψήφιος καί 16 1974.
XAAKIAIKH

Θανάσης Ξανθόπουλος 1013 Δημητρίου. 1946. Πολιτικός μηχανικός. Βοηθός
016 Πολυτεχνεῖο Θεσσαλονίκης. ἲΗταν
ὑποψήφιος καί 16 1974.
APAMA

Δημήτρης Κεφαλίδης τοῦ Ἰωάννου.
1931 016 Σιταγρό Δράμας. Κτηνίατρος.
Ἡταν ὑποψήφιος καί τό 1974.
ΕΒΡΟΣ

Χαράλαμπος Καρυπίδης τοῦ Ἰωάννου. 1928. Γεωργός. Ἧταν ὑποψήφιος
-καί 16 1974.
KABÀAA

Δημοσθένης Δημοσθενόπουλος τοῦ
Βασιλείου. 1929 στήν Καόάλα. Δικηγὸρος. “Υπεὺθυνος ΕΔΗΝ Ἂν. Μακεδονίας - Θράκης (1965 - 67). Ἶ-Ιταν ὑποψήφιος καί 16 1974.
ΞΑΝΘΗ

KN TO’ ξ’ X0111»;

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Ἀντώνης Γεωργιάδης τοῦ Ἰωάννη.
1944 στή Ρόδο. Οἰκονομσλόγος. Βοηθός
καθηγητοῦ 016 Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς ΕΔΗΝ Δωδεκανήσου (1964), γραμματέας τῆς Ἕνωσης
Δωδεκανήσίων Σπουὸαστῶν (1965).
Γραμματέας τοῦ Γραφείου Ἐκὸόσεών
τοῦ ΠΑΣΟΚ. xH1111! ὑποψήφιος καί 16

ΡΟΔΟΠΗ

Δημήτρης Βραδέλης τοῦ Στέργιου.
1926 στίς Σάππες Ροδόπης. Γεωργός 24

ΛΑΣΗΘΙ

Μανόλης Χατζηνάκης τοῦ Γ εώργίου.
1941. Καθηγητής (φιλόλογος) καί φροντιστής. Πολιτεὺτηκε γιά πρώτη φορά.
ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Πέτρος Βάλὸης ἤ Κατσέπης τοῦ Γεωργίου. 1938. Δικηγόρος. Ἠταν ὑποψήφιος καί τό 1974.

Γιώργης Περάκης τοῦ Νικολάου. 1936
0161 Σκουλούφια Μυλοποτάμου. Δικηγόρος. Πρόεδρος Κρητῶν Σπουδαοτῶν.
Διώχτηκε ἀπό τή χούντα - πιάστηκε μέ
τήν πρώτη ἀντιδικτατορική ὁμὰδα 016
Ρέθυμνο. ἴΗταν ὑποψήφιος καί 16 1974.

ΑΕΣΒΟΣ

Λευτέρης Κοισλής τοῦ Κίμωνα. 1913

στίς Κυδωνίες M. Ἀσίας. Δικηγόρος. U
Μέλος τοῦ ΕΑΜ. Ἐπί χούντας φυλακίστηκε. Γραμματέας τῆς ΝΕ. Λέσὸου τοῦ
ΠΑΣΟΚ. Ἠταν ὑποψήφιος καί 16 1974.

HPAKAEIO '

Χαράλαμπος Ἀτματζίδης τοῦ Παν. ’ Μανόλης Δρετάκης 1013 Γ εώργίου.
1930 στήν Ξάνθη. Βιοτέχνης. Ἐκδίὸει
τήν Ἐφ. «Μαχητής». Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.
Ξάνθης. ἾΙταν ὑποψήφιος καί 16 1974.
Ὀρχάν Χατζηιμπραήμ 1013 Σαμπρή.
1946 στήν Ξάνθη. Δικηγὸρος. Πολιτεύτηκε γιά πρώτη φορά.

1931 0161 Ἀνώγεια Μυλοποτάμου. Δικηγόρος - ὃημοσιογράφος. Πρόεὸρος τῆς
Σπουόάζουσας Φιλελεύθερης Νεολαίας
Ἡρακλείου. Ἐπί -χοὺντας μέλος τῆς Δημοκρατικῆς Ἀντίστασης Κρήτης. Διώχτηκε. φυλακίστηκε σάν μέλος (ἀργότερα) τοῦ ΠΑΚ. Ὑπεύθυνος τοῦ ΠΑΚ
Κρήτης. Ἶ-Ιταν ὑποψήφιος καί τό 1974.

κτηνοτρόφος. Γραμματέας τῆς τοπικὴς
1139K74(1965). ’Hrow ὑποψήφιος καί 16

1934 016 Ἡράκλειο Κρήτης. Καθηγητής
ΑΣΟΕΕ καί ἀπό τό 1970 μόνιμος ἐντεταλμένος ὑφηγητής 016 Πανεπιστήμιο
τοῦ Λήντς (Ἀγγλία). Μέλος τῆς K.E.
Πολιτεύτηκε γιὰ πρώτη φορά.
Κώστας Ἀσλάνης 1013 Ἀνδρέα. 1941
01:6 Καινοὺργιο Χώριό Πεδιάδος. Πολιτικός μηχανικός. Στήν ONEK/EAHN.
Διώχτηκε ἀπό τή χούντα σά μέλος τοῦ
ΠΑΚ. ἲΗτοιν ὑποψήφιος καί τό 1974.

Θανάσης Σκουλᾶς τοῦ Ἐμμανουήλ.

XANIA

Σήφης Βαλυράκης τοῦ Ἰωάννου. 1943
016 Χανιά. Ἡλεκτρονικός. Διώχτηκε καί
φυλακίστηκε (8 χρ. σάν ΠΑΚ) ἀπό τῇ
χούντα. Δραπέτευσε ἀπό τήν ΕΣΑ καί
ἀπό τίς φυλακές Κέρκυρας πηγαίνοντας
στήν Ἀλὸανία. Δούλευε σάν ΠΑΚ 016
έξώτερικό, ἀπό ὅπου μπῆκε ὅταν συνελήφθη (1971). Μέλος τῆς K.E. Ἦταν
ὑποψήφιος καί 16 1974. Ὀ πατέρας του
ἧταν ὑποψήφιος τῆς ΕΛΔ (1951), ἀνεξάρτητος (1952), τῆς ΕΚ (1961, 63) καί
ὃσυλευτὴς τῆς ΕΚ (1964). '
Σήφης Μιχελογιάννης τοῦ Δημητρίου.
1936 στὰ Χανιά. Δικηγὸρος. Πολιτεύτηκε για πρώτη φορά. Ὁ Θεῖος του Γεώργιος ἦταν ὑποψήφιος τῆς ΕΠΕΚ
(1956), 1013 Κ.Φ. (1951), 1013 E): (1952),
τῆς ΕΡΕ (1956, 58, 61) καί δουλευτής
τῆς ΕΚ (1963 καί 1964). ’

ΤΟ ΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟ ΔΩΡΟ

κυκλοφορεῑ

Tq KqÀüTepa' δῶρα ‘
VIC! Τις γῑΟρΤες

ΓιΑΝΝΗΣ n. ΦΟΥΡΑΚΗΣ

Βιβλία ἀπὸ τίς ’ Εκδόσεις ΝΟΤΟΣ;
rug τρὺς φίᾉους _ ι
των εργωνεπιστημονικης φαντασιας
καί διαστημικῆς ἐρευναςῑ

ΣιΩ-ΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ

EPIX (DON NTAINIKEN:
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠ’ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
ΕΙΣΒΟΛΗ ΑΠ’ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Γιὰ τίς γυναῖκες καί γιὰ mes anin:
ΜΠΡΟΥΚΕΡῑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΟΥΛΡΙΧ; H KYTTAPITIAA ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ
Γ ΚΡΟΥΜΠΕΡΤ;
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Γιὰ μικροὺς καί μεγάλουςε _
l'IPAOYZE: OI ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Γιὰ κάθε ἀναγνώστη μὲ Πολιτικά
ἑνδιαφέροντω
ΓΚΑΙΡΛΙΤΣῑ _
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

ξ

Ζητῆστε τα ἀπ’ ὅλα τά βιβλιοπωλεῑα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΤΟΣ ΕΠΕΑΘΗΝΑΙ
Βαλαωρίτου 12 - Τηλ. 3636737

ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ no: O ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕ;

οΤήν καταστροφὴ τοῡ 1397 .Toùq Βαλκανικοὺς τιολὲμους ,Τὸν
Ἐθνικό μσς διχσσμὸ τοῦ 1915-1917 οΤὸν A’ Παγκόσμιο Πόλεμᾳ
ο Τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή ιΤὸν Ἐλληνικὺ ὲμφύλιο πόλεμο
,Τὴν Ἐθνικοηολιτικὴ κρίση τοῦ 1953-1967 οΤὸ Κυπριακὸ οΤὸ
παρσκρύτος Kul ὺπερκράτος τοῦ 1955—67 οΤὴν δικτατορία 19671974 o Τὴν Κυπριακή τραγωδῐα ο Τὴν Ἐλληνοτοὺρκικὴ κρὶση
ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ no: ΜΕΘΟΔΕΥΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ
ME ETOXO: Τὴν Künpo. τὴν Κρήτη καὶ τὰ Δῳδβὶᾶνησα.

ΓΡΑΜΜΗ

ΔΙΙΞΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΕΣΗΖ «ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ» ΔΕΛΦΩΝ 2 (ΚΑΙ ΔΙΔΟΤΟΥ) ΤΗΑ. 3608635
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Η ΚΡΙΣΗ TOY KKE ΙΞΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑΤΗΣ· ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ I
TOY KOMMOYNIZTIKOY KINHMATOZ
τοῦ Θ. Ρωμανοῡ
TO BPAAY τῆς 2οης Νοέμόρη, μέ τή μετάδοση τῶν πρώτων ἀποτελεσμάτων ἄρχισε νά ὁιαμορφώνεται
μιά νέα κατάσταση γιά τό χῶρο Ιτῆς ἀνανέωσης τοῦ κομμουνιστικσῦ κινήματος. Τό συντριπτικό ἑκλογικό
ἀποτέλεσμα ξεπερνᾶ κατά πολύ τά ὅρια μιᾶς ἁπλῆς ἑκλογικῆς ἥττας. Δ έν ὁιαψεύὸει μόνο προεκλογικές
ἑκτιμήσεις ὅπως «Ἰσοὸύναμο ἄλογο ἡ “Ev/maﬁa” μέ ΠΑΣΟΚ καί ΕΔΗΚ», «Ἡ Συμμαχία θά εἶναι ἡ
μεγάλη ἔκπληξη» (Ἡ. Ἡλιού), «Θά ἀποδώσουν οἱ καρποί τῆς μεγάλης μας πολιτικῆς» (Λ. Κύρκος), ““Μέ
τή Συμμαχία” πραγματοποιεῐται ἡ ἑνότητα κομμουνιστῶν, χριστιανῶν καί σοσιαλιστῶν» (Δρακόπουλος).
Οὔτε φαίνεται ὅτι μπορεῐ νά ἑρμηνευτεῑ μέ τήν ἀμφισόήτηση μόνο τῆς ἑκλογικῆς πολιτικῆς ἤ τῆς πολιτικῆς τῶν συμμαχιῶν τοῦ ΚΚΕ ἐσ. ἥ μέ τήν ἑπίκληση ἐπιχειρημάτων ὅπως «ὁ πακτωλός χρημάτων» «ἡ
““λασπολογία” τῆς ὁογματικῆς πτέρυγας τοῦ κομ. κινήματος», Τό συντριπτικό 2,7% δημιουργεῖ προϋποθέσεις, μέσα ἀπό μιά ἀνάγκη πολιτικῆς ἑρμηνείας τῆς κρίσης, νά τεθοῦν ἐξαρχῆς ὅλα τά ζητήματα τῆς
ἀνανέωσης τοῦ κινήματος, περνώντας ἀπό τήν κριτική καί τήν αὐτοκριτική ἐκτίμηση τῆς πορείας 10
χρόνων τοῦ ΚΚΕ ἐσ. _
ΣΤῙΣ 20 Νοέμόρη ὁέν ἔὸωσαν ἐξετάσεις ἁπλά κάποια ἐκλογικά προγράμματα, συνθήματα καί σύμὸολα
ἥ κάποιες παρουσίες πολιτικῶν ἀρχηγῶν ἀπό τά μπαλκόνια. Στίς ἑκλογές κρίθηκε κύρια ή ἀπήχηση τῶν
ὁιαφορετικῶν ἰὸεολογιῶν, τῶν ὁιαφορετικῶν πολιτικῶν συλλήψεων καί τῶν ὁιαφορετικῶν μακροχρόνιων
πολιτικῶν πρακτικῶν. Τό ἑκλογικό ποσοστό ὁέν ἧταν παρά ή συμπύκνωση αὐτῆς τῆς ἀπήχησης, καί
ἔδειξε τήν ἀδυναμία μιᾶς συγκεκριμὲνης πολιτικῆς γραμμῆς καί μιᾶς συγκεκριμένης σύλληψης γιά τή,
(δημοκρατία καί τό σοσιαλισμό νά καθοὸηγήσουν τούς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ.
T0 γεγονός αὐτό ὄάζει ἄμεσα ὑπό κρίση τήν ὀρθότητα αὐτῆς τῆς πολιτικῆς σύλληψης καί γραμμῆς. Στά
μάτια τοῦ κόσμου τῆς ἀνανέωσης γίνονται καί πάλι ζητούμενα μιά σειρά ἀπό ζητήματα πού ὥς τώρα
θεωρήθηκαν ὁοσμένα. Τά παλιά ὁεὸομένα ὁέν πείθουν καί ὁέν ἀναπλάθουν τήν ἑνότητα ήγεσίας-ὄάσης,
μέ τήν παλιά της μορφή. Ἡ ὁιαμόρφωση συγκεκριμένων τάσεων καί ἡ θέληση γιά ἀναζήτηση καί ἐπαναπροσὸιορισμό τῆς πολιτικῆς κατεύθυνσης, ἀναδεικνύονται σήμερα σάν νέοι συνεκτικοί ὁεσμοί τοῦ ΚΚΕ
ἒσ. Οἱ ὁεσμοί αὐτοί τείνουν νά συνὸέσουν ἄμεσα τό ΚΚΕ ἑσ. μέ τόν εὐρύτερο χῶρο τῆς κομμουνιστικῆς
ανανεωσης.
ΤΟ ΚΚΕ έσ., ἄν καί πρῶτο διαπίστωσε ὅτι ἡ μεταπολίτευοη τοῦ ’74 σήμαινε κατάρρευοη τῆς δικτατορίας καί
ριζική ἁλλαγή τοῦ πολιτικοῦ συστήματος
διακυὸέρνησης (ἀντίθετα μέ ἄλλους πού
ὑποστήριξαν τήν ἁπλή «ἀλλαγή προσωπείου»), έντοὺτοις ἔμεινε προκολλημένο
καί στίς νέες συνθῆκες στή γραμμή τοῦ
«ἁντιδικτατορικοῦ ἀγῶνα». ‘H κύρια
πολιτική σύλληψη τοῦ ΚΚΕ έσ., ἡ πολιτική τῆς ΕΑΔΕ, ἀναγνώριζε σάν 16v κύριο κίνδυνο γιὰ τοὺς στόχους τοῦ λαῖκοῠ
κινήματος τίς δυνάμεις τοῦ ὅασιλοχουντισμοῦ, πού ἑπιδιώκουν νά «ἀποσταθεροποιήσουν τή δημοκρατία», τή στιγμή
πού κύρια ὅπλα ένάντια οτοὺς οτόχους
τοῦ κινήματος ἀναδεικνύονταν ὁ «330»,
τό Ἰδιὼνυμο, οἱ αὖρες, τό αὐταρχικὸ θεομικό πλαίσιο πού προώθησε ô Καραμανλῆς κ.λπ.
Ἔτσι ἡ γενική αὐτή πολιτική σύλληψη
ἦ ἀδυνατοῦσε νά έφαρμοστεῖ σάν
γραμμή γιὰ 16 μαζικό κίνημα ἤ ὅταν
ἐφαρμὸστηκε ἀπότυχε (ὄλ. π.χ. δημιουργία ΑΣΔΗΣ στόν ἑργατικό χῶρο).

Σάν πυρήνας τῆς, πολιτικῆς τῆς ΕΑΔΕ
ἀναγνωρίστηκε τό ἀντιπολωτικό καί
26

ένωτικό στοιχεῖο. Ὑποστηρίχτηκε έτσι
έπανειλλημένα ἡ «ἐθνική ἑνότητα» ἤ κυδέρνηση «ὅσο τό δυνατόν εὐρύτερης δημοκρατικῆς πλειοψηφίας» ἀπ’ ὅπου δέν
ὰποκλείονταν καί ἡ Δεξιὰ.
Κάτι τέτοιο δέν ἒγινε ὅμως ποτέ δυνατόν, γιατί δέν τό ἐπέτρεψαν οἱ ριζικόι
διαφορετικές ταξικές καί πολιτικές συντεταγμένες τῶν κομμάτων, ὅπως διαμορφῶνονταν στήν ἑλληνική ουγκυρία, μέ
δοσμένους κάποιους ταξικοὺς συσχετισμοὺς. Ἐτσι αὐτές οἱ ἐκκλήσεις ἔμελλε
νά ὀποδειχτοῦν πολιτικοί δονκιχωτισμοί
- καί αὐτὸ ἀνεξὰρτητα ἀπό προοδευτικές ἤ στενά κομματικές έπιδιώξεις. Συμμαχίες ἒγιναν μόνο στά πλαίσια τῆς ἀριστερας;
O Ἡ «Ἑνωμένη Ἀριστερά», πού ἀναγνωρίστηκε ἀπό τό ΚΚΕ ὲσ. σάν λάθος
πολιτική γραμμή.
Ο Ἡ «Συμμαχία», πού διακηρὺχτηκε
σάν ἡ συνένωση τῶν ἰδεολογικῶν καί
πολιτικῶν ρευμάτων τοῦ κομμουνιομοῠ,
τοῦ σοοιαλισμοῦ καί τοῦ δημοκρατικοῦ
χριστιανισμοῠ. ‘H πράξη ἔδειξε πώς
ἐπρὸκειτο γιά έκλογική σύμπραξη τοῦ
ΚΚΕ έσ. μέ 4 περιθωριακές κινήσεις τῆς

ἀριστερᾶς καί τῆς κεντροαριστερᾶς.
Οἱ ὀργανωτικές ἀδυναμίες καί ἡ κομματική οἰκοδόμηση εἰδώθηκαν σάν πρό6λημα αὐτόνομο ἀπό τήν ἀπήχηση τῆς
πολιτικῆς γραμμῆς καί γενικὰ ἀπό τήν
πολιτική γραμμή.
εΙ-Ι «πλατιά πολιτική ἀκτινοόολία»
ἦταν πάντα κάτι σίγουρο. T6 2,7% φαίνεται ὅτι διαψεύδει ἀκὸμη κι 011316: 16
KKE ἑο. ἐπαγγέλθηκε τήν ἀνανέωση τοῦ
κομμουνιστικοῦ κινήματος, ὅμως ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν κομμουνιστῶν
ψήφισε τό «δογματικό ΚΚ».
’Ἡ καθυστέρηοη ἤ (ἡ ἀδυναμία) πολιτικῆς καί ἰδεολογικῆς ἀντιπαράθεσης, ἡ
μή ἀποκάλυψη τῶν ἰδεολογικῶν ἀφετηριῶν τοῦ δογματισμοῦ, ὁ περιορισμός
τῆς κριτικῆς 016 πρὸδλημα τῶν δημοκρατικῶν διαδικαοιῶν, γίνονται τώρα
ἐμφανεῖς. ’Όλα αὐτά ἀρχίζουν νά 6L—
ώνονται σάν έρωτηματικά καί ἀπορίες
ἀπό τή ὃὰση καί τά στελέχη τοῦ ΚΚΕ έσ.
Τό αἴτημα γιά έπανεκτίμηοη καί γιά
ἀνάλυση σέ ὃάθος τῆς πορείας τοῦ ΚΚΕ
ὲσ. ὅρέθηκε ταυτόχρονα στή σκέψη καί
τά’χείλη ἑκατοντάδων μελῶν καί ὀπαδῶν, ὅπως καί α’ ἕνα εὐρύτερο χῶρο

ἀγωνιστῶν που διαφωνώντας μέ τήν ἐκδοχή τῆς ἀνανέωσης που ἐδωσε ἡ ἡγεσία
τοῦ ΚΚΙΞ ἐσ. σταδιακά ἀπομακρύνθηκαν
ἀπἰ αὐτό ἤ ἐμειναν ἀπό τήν ἀρχή ἀμέτοχοι.

φανῆ ρόλο καί στόν τρόπο ἑρμηνείας τοῦ
ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος, πού μπορεῐ
νά συνοψιστεῖ ὡς ἐξῆςῑ Χάθηκαν οἱ ἐκλογές γιατί,

OI ΤΑΣΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΤΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

6) Ἐπιὸλήθηκε ἡ πόλωση στήν πολιτική σκηνή.

ΣΙ-ΙΜΙΞΡΑ, ἕνα μήνα μετά τά ἐκλογικά
ἀποτελέσματα, μετά τίς ἀποφάσεις τῆς
K.E. (πρῶτες ἐκτιμήσεις) καί τίς πρῶτες
ουζητήσεις στίς O.B. καί τίς ὀργανώσεις
τοῦ Ρ.Φ.,- ἔχουν ἀρχίσει νά διαμορφώνονται ὁρισμένες τάσεις ἑρμηνείας τοῦ
2,7% που ἀποτελοῦν ἐν μέρει καί στάσεις ἀπέναντι στό ζήτημα τῆς προοπτικῆς καί τῶν ἰδεολογικῶν καί πολιτικῶν
ἐπιλογῶν τοῦ KKE ἐσ. Καί παρ’ ὅτι εἶναι
ἐνωρίς ἀκόμα για μιά πλήρη καταγραφή
τῶν τάσεων καί τῶν ἀπόψεων - μιά καί
δέν εἶναι ἀκόμα πλήρεις καί ὑπαρχουν
καί ἀσαφειες καί ρευστότητα - μποροῦμε νόι ἐπιχειρήσουμε μιὰ πρώτη διατυπωσή τους, μέ ἀρκετά 6έ6αια κενά.

1. “Η τάση τῆς ἡγεσίας
Ὁ στενός ήγετικός πυρήνας (μέ κάποιες διαφοροποιήοεις τοῦ Α. Μπριλλάκη, ἰδιαίτερα ἀσαφεῖς στή διατύπωσή
τους μέχρι στιγμῆς - ὂλ. καί ΑΥΓΗ) τοῦ
KKE ἐσ. μέσα ἀπό τίς πρῶτες ἐκτιμήσεις
τῆς K.E. διαφαίνεται ὅτι ἔχει κάνει τίς
ὃασικές του ἐπιλογές γιά τόν τρόπο ἑρμηνείας καί μέσω αὐτῶν ξεπερασματος
τῆς κρίσης. ·Ἱ-Ι ἑρμηνεία αὐτή στηρίζεται
σέ πέντε ὂασικοὺς ἀξονεςῑ
α) Ἡ γενικὴ πολιτική γραμμή σωστή.

6) Οἱ ἰδεολογικές καί θεωρητικές κατευθύνσεις για τήν ἀνανέωση σωστές.
γ) Κύρια αἴτια τῆς ἥττας οἱ καθυστερήσεις στήν οἰκοδόμηση τοῦ κόμματος,
πού εἶναι ζήτημα ἰδεολογικό καί πολιτικο.

δ) Οἱ ῦποκειμενικές ἀδυναμίες τῶν
καθοδηγητικῶν ὀργάνων.
ε) Ἡ ἀνεπαρκής σύνδεσή μας μέ τό
μαζικό κίνημα.
Στά πέντε αὐτά κλειδιά ἑρμηνείας τῆς
κρίσης πρέπει νά προστεθεῖ καί ἡ θέσηῖ
«Ὑποτιμήθηκε ἡ προὸολή τῆς M.A. ἰδεολογικής καί πολιτικῆς φυσιογνωμίας
τοῦ κόμματος», που, ἀν καί μπορεῐ να
ὑποταχθεῖ στήν γ’ περίπτωση, ἐνἰ τούτοις
ἐπειδή καί προεκλογικά καί παλιότερα
εἶχε ἀποτελέσει σημεῑο οὐγκρισης τῶν
ἀριστερῶν τάσεων (μέ τήν ἐξεύρεση τῆς
ἱδιότυπης θέσης τοῦ A. Τζεφρώνη) μέ
τήν ἡγεσία, διαφαίνεται ὅτι θά ἀποτελέσει σημεῖο ὑποχώρηοης καί προσαρμογής της στα νέα δεδομένα τῆς καινούργιας φάσης γιόι τό ΚΚΕέσ.
Ἡ διατύπωση τῶν 5 αὐτῶν σημείων
σάν πλαισίου ἑρμηνείας τῆς κρίσης τοῦ
ΚΚΕεσ ἀπό τήν ἡγεσία του παίζει ἐμ-

α) Ἐπικρὰτησε ἡ ἠχηρή καί ἁπλουστευτική συνθηματολογία τοῦ ΚΚΕ καί
τοῦ ΠΑΣΟΚ.

γ) «Μᾶς πολέμησαν πελώριες ξένες
καί ντόπιες δυνάμεις συνδεμένες μέ μεγάλα συμφέροντα ἀπό τά ἀστικὰ κόμματα καί τόν ἀστικό τύπο ὥς τήν ξέφρενη ἐκστρατεία γιόι τόν ἐκθιασμό τῶν
συνειδήσεων ποῦ χρησιμοποίησε τό δογματικό ΚΚ».Ἰ
δ) Ἀργοπορημένα συγκροτήθηκε ἡ
«Συμμαχία», μ’ ἀποτέλεσμα; ἀδυναμίες
ἐμφάνισής της στήν προεκλογική ἐκστρατεία, ὅχι συστηματική προόολή τῶν
προγραμματικῶν στόχων κ.λπ.
δ) εὈσον ἀφορᾶ εἰδικότερα 1:6 ΚΚΕεσ,
μονιμότεροι παράγοντες πού ἀφοροῦν
λάθη στήν οἰκοδόμηση τοῦ κόμματος.
Εἶναι φανερό ὅτι ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕεσ
δέν θέτει ζήτημα πολιτικῆς γραμμῆς καί
παρ’ ὅλο τό 2,7% θεωρεῖ ὅτι ἐπιὸεὸαιώθηκε, Οὔτε 6έ6αια ζήτημα ἐπανεξέτασης τῶν θεωρητικῶν καί ἰδεολογικῶν
ἀπόψεών της γιά τήν ἀνανέωση τοῦ κινήματος.

2. Ἀντίθετες τάσεις - εΗ
ἄποψη τοῦ Σ. Καρᾶ
Οἱ θέσεις αὐτές σέ μιά πρώτη φάση
συζήτησης στίς ὀργανώσεις τοῦ ΚΚΙΞεσ
καί τοῦ Ρ.Φ. προσέκρουσαν στήν ὀξύτατη κριτική ἀρκετῶν μελῶν καί στελεχῶν. Ἴδιαίτερα στό χῶρο τῆς νεολαίας,
ὅπου πολύ πρίν τίς ἐκλογές ὑπῆρχαν
ἰσχυρότατες ἀντιδρὰσεις καί ἀντιρρήσεις
γιᾲ τήν πολιτική καί ἰδεολογική κατεύθυνση πού χάραξε ἡ ἡγεσία τοῦ κόμματος. Αῠτές οἱ ἀπόψεις φαίνονται σήμερα
— μετα τή πντριόή - να ἐπικρατοῦν στό
χῶρο τῆς νεολαίας καί νά ὅρίσκουν καί
ἀπήχηση στό ΚΚΙΞεσ - ἰδιαίτερα στίς
ἐπιστημονικές καί ἐργατικές του ὀργανώσεις. Στήν ἀμφισόήτηση τῆς συνολικής
κατεύθυνοης τοῦ ΚΚΕεσ μετὰ τή μεταπολίτευση τείνει καί ἡ διαφορετική
ἀποψη τοῦ Σ. Καρᾶ, μέλους τῆς K.E.
Κατά τήν ἀποψη αὐτή ἡ ἀπόφαση τῆς
K.E. ὠθεῖ τοὺς προόληματισμούς σέ μιὰ
ἐπιφανειακή ἀνάλυση πού δέν ἐπισημαίνει οὕτε τίς ἀναγκαῖες οὐσιαστικὲς λύσεις, οὕτε μπορεῐ νά ἐμπνεύσει τό κόμμα
σέ μιόι καινούργια πορεία. Δέν ἀντιμετωπίζεται τό κύριο, πού εἶναι ἡ κατεύθυνση πού ἐδινε ἡ ἡγεσία τοῦ κόμματος
ἀπό τή ’μεταπολίτευση μέχρι σήμερα μέ
τίς συγκεκριμένες της ἐπιλογές σ’ ὅλα τά
ἐπίπεδα, στή διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα καί τῆς φυσιογνωμίας του σέ
ἀντίθεση μέ τίς διακηρυγμένες M-A ἀρχές του. Δινόταν έτσι ἡ ἐντύπωση πώς ἡ

ἀνανέωση τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος ἀναζητεῖ τήν ἐπιὸεὸαίωσή της ὅχι
κυρίως στήν ἐργατική τάξη καί τούς ἐργαζομένους, οἰκοδομώντας καί ἀνανεώνοντας αὐτό τό ἴδιο τό κομμουνιστικό
κίνημα, ἀλλά σέ φανταστικοὺς καί ἀκαθόριστους εὐρεῖς χώρους, που στήν
πράξη σήμαινε ἕνας στενός κύκλος διανοουμένων ἐξω ἀπό τήν ἐργατικὴ τάξη
καί τά φτωχά στρώματα. Κατὰ τό Σ.
Καρᾶ τά οῦσιαστικά θέματα πού πρέπει
νά ἐξετασθοῦν εἷναιῑ
α) Ποιό χαρακτήρα διαμόρφωνε στήν
πράξη για τίς συνειδήσεις τῶν μαζῶν τό
ΚΚΕεσ μέ ὅάση τίς συγκεκριμένες του
ἐπιλογές.
6) Πῶς ἐκφραστηκε ὁ μόνιμος προσανατολιομός τοῦ ΚΚΙΞεσ στήν ἐργατική
τάξη, ὅχι μόνο ὀργανωτικά ἀλλὰ σάν γενική κατεύθυνση τῶν ἐπιλογῶν του σέ
ὅλα τά ἐπίπεδα, ἐπιδιώκοντας 0~ αὑτό τό
χῶρο νά ἐπιὸεὸαιώνεται ἡ γραμμή καί
δράση του.
γ) Πῶς ἡ διεκδίκηση τῆς παραδοσης
τοῦ ΚΚ - πού συνδέεται γιά τίς συνθῆκες ἰδιαίτερα τῆς χώρας μας μέ τήν
ὕπαρξη τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος ἢ ἐγινε
συγκεκριμένη πολιτική πράξη.
Ἕνας τέτοιος προσανατολισμός μόνο
μπορεῐ κατά τήν ἀποψη τοῦ Σ. Καρά να
ὁδηγήσει στή σωστή ἀξιολόγηση τῆς ἐκλογικῆς πολιτικῆς τοῦ ΚΚΙΞεσ. Ἔτσι π.χ,
μέ τή συγκρότηση τῆς «Συμμαχίας» καί
μέ τό χαρακτῆρα πού τῆς δόθηκε, έγινε
ἀντικειμενικὰ ἰδεολογική ταύτιση τοῦ
ΚΚΙΞεσ μέ τοὺς ἑταίρους τοῦ, παρ’ ὅτι ὁ
σοσιαλισμός τοῦ ἑνός δέν εἶχε οχέοη μέ
τήν ἀντίληψη περί σοσιαλισμοῦ τοῦ ἀλλου, πρᾶγμα που ὁδηγοῦσε στήν ἀκόμη
μεγαλύτερη ἀλλοίωση τῆς φυσιογνωμίας
τοῦ ΚΚΙΞεσ πρός τίς μάζες.

3. εΗ ἀριστερή τάση τῆς
νεολαίας
‘H ἀριστερή τάση στή νεολαία, πού,
’ὅπως φαίνεται, τώρα ὂρίσκει ἀνταπόκριση καί στίς ὀργανώσεις τοῦ ΚΚῙΞεσ,
ὀφείλει τήν ἱσχύ της σέ δυὸ ὅασικά λόγουςῑ
α) ’Ότι θεωρεῖ τήν ἐπανεκτίμηση τῆς
γραμμῆς τοῦ κόμματος — πού ἀμφισὸητεῖται ἀπό τή θάση αὐτή τή στιγμή- σάν
τήν ἀφετηρία τῆς ἐρευνας καί τῆς αὐτοκριτικής που θά ὁδηγήσει στό ξεπέρασμα
τῆς σημερινής κρίσης. Προωθεῖ ἐτοι τή
διαδικασία τοῦ ἐκτακτου συνέδριου, πού
θά στοχεύσει σέ μιά σέ ὂάθος ἐπανεκτίμηση τῶν ὂασικῶν ἰδεολογικῶν καί πολιτικῶν ἐπιλογῶν τῆς ἡγεσίας.
6) "Ou οἱ ἀπόψεις αὐτές παρουσιἁζουν μιά ἀρκετά συγκρατημένη ἑρμηνεία καί κριτική τοῦ ἐκλογικοῦιάποτελέσματος ὅσο καί τῶν κεντρικῶν ἰδεολογικῶν κοιί πολιτικῶν ἐπιλογῶν τοῦ κόμματος, ἐπιλογῶν πού θεωροῦνται οἱ 60613τερες αἰτίες τοῦ 2,7%.
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Οἱ ἀπόψεις αὐτές ἀμφισὸητοῦν τή θεσικῆς συντήρησης, μιά πολιτική πού
ωρητική σύλληψη καί ἐκδοχή γιά τήν
ἀπέόλεπε όχι μόνο στήν καταστολή τῶν
ἀνανέωση πού ἐπικράτησε ὥς σήμερα
λαῖκων κινητοποιήσεων καί ἀμφισὸητήμέσα στό ΚΚΕεσ, καί ὑποστηρίζουν ὅτι
σεων ἀλλά καί στήν ἐνσωμάτωσή τους.
σέ πάρα πολλά καί κρίσιμα ζητήματα ἡ
Τό ΚΚΕεσ δέν -εἰδε αὐτή τήν κύρια
σύλληψη τῆς ἡγεσίας τού κόμματος τρο- πλευρά τῶν πραγμάτων καί προσπάθησε
νά ἀντιπαρατεθεῖ πάνω ἀπ’ ὅλα στήν
ποποίησε μέν τίς ἰδεολογικές συντεταἀκρα δεξιά, πού ὅμως στίς σημερινές
γμένες τοῦ δογματισμοῦ, όχι ὅμως πρός
τήν κατεύθυνση τῆς ἐπιστροφῆς στό
συνθῆκες εἶναι μᾶλλον περιθωριακό
φαινόμενο τοῦ χώρου τῆς δεξιᾶς καί δέν
χῶρο τῆς μαρξιστικής - λενινιοτικῆς θεωριας. .
ἀποτελεῖ πολιτικό ἐγγυητὴ οὔτε γι’ αὐτές
τίς κυρίαρχες τάξεις.
Γιά παράδειγμα, στά ζητήματα τῆς ἐξ·
ουσίας τῆς ἐργατικής τάξης ἡ σταλινική
Ἱ-Ι γραμμή έτσι τοῦ ἀντιδικτατσρικοῦ
ἐκδοχή ἀπορρίπτεται, χωρίς ὅμως νά
ἀγώνα ἐδρασε σέ μεγάλο ὃαθμό ἀποπροἀναλυθεῖ καί νά ἀντικατασταθεῖ ἡ ἐπασανατολιοτικά γιά τό κίνημα καί, τό κύναστατική λενινιστική ἀντίληψη. Τή
ριότερο. ἀπομακρύνθηκε ἀπό τό στόχο
θέση τῆς οταλινικῆς ἀπόκλισης παίρνει
πού ἱστορικά ἀνήκει στό κομμουνιστικό
μιά ἐκδοχή μέ τεχνοκρατικές τάσεις πού
κίνημα καί στίς σημερινές συνθῆκες κρίἀποφεύγει ούσιαστικά νά δώσει ἀπάνσης εἶναι ὑπόθεση κύρια τῆς κομμουνιτηση στά θεμελιακά προὸλήματα τοῦ ζη- στικῆς ἀνανέωσης; νά ἀποτελέσει τήν
τήματος τῆς νέου τύπου ἐξουσίας καί
ἐναλλακτική λύση ὡς πρός τή γραμμή
έχει δανεισθεῖ ἐπίσης πολλά στοιχεῖα
καί τήν ἡγεμονία τοῦ ἀστισμοῦ. (”Οχι
ἀπό τήν ἀστική ἰδεολογία τοῦ δικαίου.
ὃέὸαια φραστικά καί συνθηματολογικά,
Στὸ θέμα τοῦ δημοκρατικοῦ δρόμου
ὅπως θά τό ἤθελε ἡ παράδοοη τοῦ δοπρός τό σοσῖαλισμό σάν στρατηγική σύλγματισμοῦ, ἀλλά καθοδηγώντας τό κίληψη, κατά τήν ἀποψη τῆς ἀριστερῆς
νημα σέ οὐσιαστικές διεξόδους καί πολιτάσης τῆς νεολαίας, ὑποτιμᾶται τό κεν·τικές νίκες).
τρικό ζήτημα τῆς θεωρίας καί πράξης, τό
Κριτική γίνεται ἐπίσης καί στήν ἀντίζήτημα τῆς «τομῆς». Περιγράφεται έτσι
ληψη οἰκοδόμησης τοῦ κόμματος ὅπως
σάν δημοκρατικός δρόμος μιά οὐσιαὐτή ἀναπτύχθηκε καί ὑλοποιήθηκε ἀπό
αστικά γραμμική πορεία συνεχῶν ἀλλατήν ἡγεσία. Μόνο πού τό θέμα τῆς κομγῶν,καί ὡς ἐκ τούτου ἀτονεῖ ἰδιαίτερα τό
ματικῆς οἰκοδόμησης δέν ἀπομονώνεται
μέτωπο καί ἡ περιχαράκωση πρός τό ρεσάν ἐνα ζήτημα στενά ὀργανωτικό ἤ σάν
φορμισμό.
ἕνα ζήτημα προσωπικῆς εὐθύνης τοῦ μεΚριτική γίνεται ἐπίσης στήν ἠγεσία γιά
σαίου στελεχικοῦ δυναμικοῠ. Ἀντίθετα,
τό ὅτι δέν κατάφερε νά προωθήσει τή
συνδέεται μέ τούς πιό πάνω ἄξονες τῆς
μαρξιστική-λενινιοτική Θεωρία καί νά
θεωρητικῆς ἀντίληψης γιά τήν ἀνανέωοη
τήν ἐφαρμόσει σωστὰ στίς ἐλληνικές
καί τῆς πολιτικῆς γραμμῆς καί ἀναγνωσυνθῆκες. Τό θετικό ὃήμα τῆς αὐτονορίζεται σάν ἡ ἀλλη πλευρά τοῦ νομίσμαμίας τοῦ ΚΚΙΞεσ ἀπό τό «ὑπερκαθοδηγητος; ἀντίληψη γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ κιτικό κέντρο» τῆς ΕΣΣΔ ἀκυρώθηκε ἐτσι
νήματος καί τήν πολιτική ἐπέμὸαοη τοῦ
ἀπό τό ἑπόμενο ὂῆμα, πού ἧταν ἡ ἀκριτη
κόμματος.
ἀποδοχή τῶν ἰδεολογικῶν καί πολιτικῶν
Μέ ὅάση αὐτούς τούς ἄξονες γίνεται
ἐπιλογῶν τῶν ΚΚ στή Δ. Εὐρώπη. Ἐτσι
nui ἡ ἐκτίμηση τοῦ ἐκλογικοῦ ἀποτελέκαί αὐτή ἀκόμα ἡ αὐτονομία, ἡ 6άση τῆς
σματος ἀπό τήν ἀριστερή τάση τῆς νεἀνανεωτικής ἀντίληψης τοῦ προλεταριολαίας. Τό ΚΚΕεσ, σύμφωνα μέ τήν
ακοῦ διεθνισμοῠ, ἀκρωτηριάσθηκε.
ἀποψη αὐτή έχασε τήν εὐκαιρία - σέ ὅλη
Παράλληλα ὅμως καί κύρια ἡ τάση αὐτή
τή φάση ἀπό τή μεταπολίτευση ὥς σήκριτικάρει σάν λαθεμένη καί τή γραμμή
μερα - νά συνδεθεῖ οὐσιαστικά μέ τό κίπού σταδιακά κυριάρχησε μέσα στό- νημα καί τίς λαϊκές μάζες. Δέν μπόρεσε
ΚΚΕεσ κατά τά χρόνια τῆς δικτατορίας, νά χαράξει, ὅπως ἐπαγγελλόταν, τό δη{id νά ἐπιὸληθεῖ τελικά μετά τή μεταπο- μοκρατικό δρόμο πρός τό σοσιαλισμό,
ιτευση.
ἐνω ἀπόρριψε - καί σωστά ~ τήν πραχτική τῆς στείρας συνθηματολογίας καί
‘H γραμμή αὐτή ἀδυνατοῡσε νά ἀναῂ
τοῦ ὅερμπαλισμοῦ σέ μιά κοινσὸρυλευτιλύσει σωστά τή συγκυρία τῆς ταξικῆς
κοῦ
τύπου
-ἀντιπολίτευση
σέ
μίά
σειρά
πάλης, ἀδυνατοῦσε νά ἀντιληφθεῖ τίς
ἀπό κεντρικά πολιτικά ζητήματα πού τό
τροποποιήσεις τῆς ἰδεολογίας καί τῆς
ἀπομάκρυναν ἀπ’ τίς αὐθόρμητες λαῖκές
πολιτικῆς πραχτικής τῶν κυρίαρχων τάἀντιστάσεις καί κινητοποιήσεις. Οἱ ἀντιξεων καί τῶν κομμάτων πού τίς ἐκπροστάσεις αύτές έμειναν ἐτσι ὅπως ἧταν;
σωποῦν. Ἀδυνατοῦσε νά ἀντιληφθεῖ τό
αὐθόρμητες.
ρόλο τῆς «Νέας Δημοκρατίας», πού
Ἔμεινε ἐτσι ἀνοιχτός ὁ δρόμος στό
ἀποτέλεσε καί ἀποτελεῖ τόν κριό τῆς ἐξ·
ουσίας Γστήν προσπάθειά της νά ἐπεκτεί- ΠΑΣΟΚ καί τό ΚΚΕ νά κερδίσουνε ἐκλογικά εἴτε τά στρώματα πού τώρα
νει τήν κυριαρχία της, ύπονομεύσντας
στρέφονται ἀριστερά εἴτε τούς παραδοπολιτικά καί ἰδεολογικά τίς θέσεις τοῦ
σιακούς κομμουνιστές. Ἱ-Ι νίκη τοῦ ΚΚΕ
λαῖκοῡ κινήματος. Τό ρόλσ αὐτό τόν
καί τοῦ ΠΑΣΟΚ ἧταν ἀποτέλεσμα τῆς
ἔπαιξε ἡ Ν.Δ. ἀκολουθώντας μιά «ἐκπολιτικῆς ἀδυναμίας τοῦ ΚΚΕεσ.
συγχρονισμένη» δεξιά πολιτική, μιά πολιτική πού ξέφευγε ἀπό τά ὅρια τῆς κλα28

Μέχρι τή στιγμή πού γράφεται τό κείμενοΙ αὐτό δέν ὑπάρχει τουλάχιστον ἐπίσημα τάση στά πλαίσια τῆς ἡγεσίας του
πού νά ἀρνεῖται τήν ἀνάγκη τοῦ Μ-Λ
χαρακτήρα τοῦ κόμματος. Οὔτε ἀπσψη
γιά δημιουργία εὐρύτερου μαρξιστικοῦ
φορέα μέ τή συμμετοχή τῶν στελεχῶν τῆς
ΕΔΑ καί τῆς «Σ. Πορείας»,πού ἀπορρίπτουν τή λενινιστική ἀντίληψη καί ἀναζητοῦν φορέα πολιτικῆς καί όχι ἰδεολογικής ἑνότητας. Παρ’ ὅλα αὐτά, δέ θά
πρέπει ν’ ἀποκλεισθεῖ καί τό ἐνδεχόμενο
αὐτό, ὅταν μάλιστα εἶναι γνωστό ὅτι
πρός αὐτή τήν κατεύθυνοη κινοῦνται
ἰδιαίτερα δραστήρια στελέχη τῆς ἡγεσία
τῆς ΕΔΑ. -

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΤΟ θέμα τῶν διαδικασιῶν ἐπίλυσης
τῆς κρίσης τοῦ ΚΚΕεσ, δηλαδή μέ ποιό
τρόπο θά γίνει συζήτηση τῶν διαφορετικῶν ἀπόψεων χωρίς παραποιήσεις, πῶς
σ’ αὐτή τή διαδικασία θά συμμετάσχουν
ὅλα τά μέλη καί τά στελέχη οὐσιαστικά
καί πῶς θά καταλήξει τό κόμμα στίς
ἀποφάσεις του χωρίς μεθοδεύσεις καί
φαλκιδεύσεις ἀπό τήμεριά τῆς ἡγεσίας,
ἀναγορεύεται σέ κύριο πολιτικό ζήτημα.
« Ἡ ΚΕ ἀποφάσισε νά συγκαλέσει τό
ἀνώτατο καίκκυρίαρχο σῶμα τοῦ κόμματος, τό συνέὸριο, ὥστε μέσα ἀπό τήν
προσυνεὸριακή ὁουλειά, ἀπό τή συμμετοχή τῶν μελῶν καί τῶν στελεχῶν του,
μέσα ἀπό τό ὁημόσιο ὁιάλογο καί τή
συμὸολή ὅλων τῶν ὀπαὸῶν καί τῶν φίλων τοῦ ΚΚΕεσ, ὅλων τῶν κομμουνιστῶν
τῆς ἀνανέωσης, νά ὁοθοῦν συλλογικές
ἀπαντήσεις στά προόλήματα, νά χαραχτεῐ ἡ πορεία τοῦ κόμματος ἀπέναντι
στίς μετεκλογικές ἐξελίξας, νά προσδιοριστοῦν οἱ εὐθύνες τῆς ΚΕ καί ΕΓ καί
νά ἐκλεγοῦν τά ὄργανα τοῦ ΚΚΕεσ. Ἡ
σύγκληση τοῦ συνέὸριου ἀποφασίστηκε
γιά τό πρῶτο ὁεκαήμερο τοῦ Ἀπρίλη. Τά
θέματα τῆς ἡμερήσιας ὁιάταξης τοῦ συνεδρίου θά ὁρισθοῦν λεπτομερέστερα σέ
προσεχῆ ἀνακοίνωση».
Παρ’ ὅλη τήν ἀνεπίληπτη διατύπωση
τῆς θέσης αὐτῆς, σέ πολλάμέλη καί στελέχη τοῠ ΚΚΕεσ καί τοῦ Ρ.Φ ὑπάρχουν
ἐντονες ἀνησυχίες καί ἐπιφυλάξεις γιά
τίς διαθέσεις τῆς ἡγεσίας τοῦ κόμματος,
πού ἡ θέση της δοκιμάζεται ἐντονότατα
μετά τίς ἐκλογές. Χαρακτηριστικά ἀναφέρεται ὅτι ἡ «ΑΥΓΗ» μέ ἀπόφαση τοῦ
ΕΓ. δέν δημοσιεύει σειρά ἀπό γράμματα
πού έχουν σταλεῑ ἀπό μέλη καί στελέχη
τοῦ ’κόμματος καί ἀσκσῦν κριτική στήν
ἡγεσία τοῦ κόμματος καί τίς θέσεις της,
μέ τή δικαιολογία ὅτι δέν ἀρχισε ἀκόμη
ὁ δημόσιος διάλογος. Τό ἐπιχείρημα
αὐτό χαρακτηρίζεται ἀντικαταστατικό,
μιά καί τό ἀρθρο 4 τοῦ καταστατικοῦ
τοῦ ΚΚΙΞεσ ἀναφέρει ὅτι «ἡ ἀσκηση τοῦ
ὑπεύθυνου ρόλου τοῦ μέλους προϋποθέτει ἔγκαιρη καί ἀντικειμενική πληροφόρηση μέ ὅλα τά σχετικά στοιχεῖα καί μέ
τίς ἀντίθετες ἀπόψεις πού έχουν τυχόν
διατυπωθεῖ τόσο ἐσωκομματικά ὅσο καί

μέσα) τοῦ κομματικοῦ τύπου) ὥστε νά
έξασφαλίζεται μια ἐλεύθερη ἐποικοδομητική συζήτησητ Σ’ αὐτή τήν κατεύθυνση ἀπαραίτητα στοιχεῖο εἶναι ἡ ἐξ·
ασφάλιση τῆς ὸημοσιότητας στίς συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες, ὅταν δέν
πρόκειται για ἀποφάσεις ἄμεσης δράσης». “
Ἐνδειχτικό ἀπό ἄποψη κλίματος,
’παρὰ τίς σχετικές διακηρὺξεις, εἶναι ἡ
κριτική που ἀσκεῖται στο Σ. Καρᾶ, πού ἡ
ὃημοσίευση τῆς ἄποψής του στήν «ΑΥΓΗ» θεωρεῖται σάν πραξη έκτός δημο-’
κρατικοῡ συγκεντρωτισμοῡ.
Ἐκτός ἀπό τή Θέση γιὰ συνέδριο
ἔχουν διατυπωθεῑ καί δύο ἄλλες ἀπόψεις. Ἡ μία προέρχεται ἀπό τό Λ. Τζεφρώνη, καί σύμφωνα μέ αὐτὴν συνέδριο
δέν πρέπει νά γίνει,γιατί ἤδη οἱ πρῶτες
συζητήσεις στίς O.B. τοῦ ΚΚΕεσ καί τίς
ρηγίτικες ὀργανώσεις ἔδειξαν ὅτι ὑπάρχουν τέτοιες ἀμφισόητήσεις για τήν ἡγεσία καί τή γραμμή τοῦ κόμματος, που
ὅαζουν σέ κίνδυνο τήν ἑνότητα του.
Ἐκεῖνο που χρειάζεται εἶναι νά ριχτοῦν
ὅλοι στή δουλειά για νά οἰκοδομήσουν
ἰσχυρὸ κόμμα. Ἡ ἄποψή μέχρι στιγμῆς
εἶχε περιθ(ι)ριακή ἀπήχηση σέ ἕνα κύκλο
μεσαίων στελεχὼν ἐπηρεαζομένων ἀπὸΝ
τό Λ.Τ.

j

O ‘H ἄλληῑ (né Ρ.Φ. έχει περάσει (μὲ
ὑψηλὰ ποσοστά) ἡ ἀποψη γιὰ ἔκτακτο
συνέδριο τέλος Φλεὸαρη ἤ ἀρχές Μάρτη,
μέ ἰσότιμη’ συμμετοχή τοῦ Ρ.Φ. —— Θέση
που ἔχει ἰσχυρὴ ἀπήχηση καί στίς ἐπιστημονικές ὀργανώσεις τοῦ κόμματος.

‘H ἅποψη αὐτή, που προώθησαν στελέχη τῆς ἀριστερῆς τάσης, συνοψίζεται
στα έξῆςῑ πρέπει νά εἶναι έκτακτο τό
συνέδριο καί ἀπό ἂποψηοπεριεχομένου,
μιά καί ’μπαίνουν γιά νά έπανεχτιμηθοῦν
καί ζητήματα που έθεωροῦντο ὥς τίς 19
Νοέμῧρη λυμένα (π.χ. γραμμή θεωρητική
καί ἰδεολογική ἐκδοχή τῆς ἀνανέωοης
κ.λπ.), καί ἀπό ὄιποψη διαδικασιῶν, μιά
καί έπιόόιλλεται ἰσότιμη συμμευχή τοῦ
Ρ.Φ., που ἁποδείχτηκε στήν πράξη ὁ 6aσικός μοχλός δρὰσης τοῦ ΚΚΕεσ (δηλαδή κοινό μέτρο έκπροσώπησης στῴ
συνέδριο), μέ ἀκαθοδήγητη συζήτηση
ὅλων τῶν ἀπόψεων. Γιατί ἡ κρίση που
σοόεῐ στίς γραμμές τοῦ κόμματος δέν
μπορεῐ νά λυθεῐ μέ συνέδριο ρουτίνας,
ἀλλά καί τά ὅρια τοῦ 2,7% δέν ἐπιτρέπουν κατι τέτοιο. Πρέπει τό ἔκτακτο
συνέδρω τοῦ ΚΚΙΞεσ νά ὅρεῖ τρόπους
καί νά ἔχει τήν ἑλκτικότητα νά συσπειρώσει γύρω του ὅλες τίς δυνάμεις τῆς λενινιστικής ἀνανέωσης τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος, για νά ἐπιζήσει. Καί κόιτι

τέτοιο μόνο μέ τή διαδικασία ἑνός ἕκτακτου συνέδριου μπορεῑ νά γίνει, καί
μὸνο ἀνοίγοντας ένα σκληρό καί έπίπονο
διαλογο μέσα ἀπο μιὰ ἀμείλικτη αὐτοκριτική διάθεοη μπορεῐ να διασφαλιστεῐ
ἡ ἑνότητα του καί νά (Syd ένισχυμένο
ὀργανωτικὰ καί πολιτικά, καθαρμένο
στή συνείδηση τῆς ἐργατικής τάξης καί
τοῦ ἐργαζομένου λαοῦ. ἈντίΟετα, κάθε
ἄποψη πού προσπαθεῐ τήν ἑνότητα τοῦ
ΚΚΕεσ καί τούς πραγματικοὺς ὅέὸαια
κινδύνους πού ὑπῆρχαν νά τούς μετα·τρέψει. σέ κομματικό πατριωτισμό καί
ὕποπτη κινδυνολογία, πριμοδοτεῖ στή
διὰλυσή του.
Ἡ κρίση τοῦ ΚΚΕεσ φέρνει ὅπωςφαίνεται ἄλλη μιά φορά στό ἐπίκεντρο τῆς
ἀριστερᾶς τό πρόὸλημα τῆς ἀνανέωσης
τοῦ κομμουνιστικοῠ κινήματος. Μέ τήν
ἧττα μιᾶς ἐκδοχῆς της διαφαίνονται οἱ
ὅροι ἀναζήτησης καποιας ἄλλης, που
ἴσως νόι μή στερεῑται ένδιαφέροντος καί
γιά τους κομμουνιστές ψηφοφόρους τοῦ
ΠΑΣΟΚ, καί γιὰ τίς δυνάμεις που δροῦν
στόι πλαίσια τοῦ δογματικοῦ Κ.Κ., καί
γιά μιά σειρά ἀνεξάρτητους ἀγωνιστές
που μέχρι οήμερα πικραμένοι καί ἀπομονωμένοι ὂρίσκονται 010 περιθώριο.
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Ὀρκωμοσία an} νέα Βουλῆ. Ἡ πρώτη «μάχη» για τίς προγραμματικές (δηλώσεις ἔὸειξε οτι μέ τόν mug-avg, ιο χρόιό τό Ùrigu; θα πίση στα οἰκονομική θέματα.

Πολιτική
λιτότητας καί «συμπίεσης»
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΕΝΑΡΗ Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΧΗ ΙῚΑ TA OIKONOMIKA

τοῦ Ἀντ. Ἐργατικού
“H - «αὐτοσυγκράτηση» τῶν ἐργαζομένων, σέ συνδυασμό μέ τή «διατήρηση της
νομισματικής σταθερότητας», θα ἀποτελέσει, κατά τά φαινόμενα, τό συνθημαῖ
τολογικό δίπτυχο πανω στό ὁποῖο θα
στηριχτεῐ ἡ κυόέρνηση γιά νά έπιόἀλει
γιά μιά ἀκόμα φορά τήν πολιτική της
μονομεροῦς — σέ ὄαρος φυσικά των μισθωτῶν - λιτότητας.

Οἱ προθέσεις συνέχισης τῆς ἴδιας πολιτικῆς - τήν ὁποία δέν εἶναι διατεθειμένοι νά δεχτοῠν «ἀμαχητί» οἱ ἐργαζόμενοι - διαφάνηκαν τόσο ἀπό τίς προ“ γραμματικές δηλώσεις τῆς κυὸέρνησης
ὅσο καί ἀπό τίς πρὼτες της «ἀντιδραῑ
σεις» στίς μισθολογικές «ὀχλήσεις» που
διατύπωσαν συνδικαλιστικές όργανωσεις, Ἰ
Ἱ-Ι ἐφαρμογή ὅμως τῆς πολιτικῆς αυτῆς προϋποθέτει ἀπαραίτητα τή «συμπιέση» τῶν συνδικαλιστικὼν - σέ πρώτη
τουλαχιστον φάση - δικαιωμάτων τῶν
ἐργαζομένων. Στόχος τῆς «συμπιέσεως»
αὐτῆς εἶναι νά καταστοῡν οἱ ἐργαζομέ30

νοι τοπικά «ἀνίκανοι» να ἐκφραοουν
δυναμικές ἀντιρρήσεις οτή «γραμμή» τῆς
μονομεροῦς λιτότητας. ‘O ὃαθμός καί ἡ
διαδικασία πού ea ἀκολουθηθεῐ γιά τη
«συμπίεση» θόι έξαρτηθοῦν σέ μεγὰλο
ποσοστό ἀπό τή γενικότερη πολιτική πού
θα ἀκολουθήσει ἡ κυόέρνηοη.
Ο Τά πρῶτα ὅμως δείγματα πείθουν
ὅτι ἡ ἀτμόσφαιρα στό συνδικαλιστικό
χῶρο θά φορτιστεῖ καί θα ἔχει έπιπτώσεις καί στόν πολιτικό οτίὸο —
μέσα στό- Γεναρη, ἴσως.
’Ἀλλωσ-ιε κυὸέρνηση ἐδῶ καί τρία
χρόνια προσπαθεῐ να συνδέοει τό συνδικαλιστικό κίνημα καί τίς διεκδικήσεις
του μέ τήν πολιτική - ἤ μᾶλλον τήν κομματική καθοδήγηοη - πιστεύοντας ὅτι
έτσι μειώνει If] οημασία τοῦ «φαινομένου» καί ἀπαλλάσσεται ἀπό τίς εὐθύνες
γιά τά αἴτια που τό δημιουργόῠν.
Ἡ ἀπόδοση τῶν ἐργατικῶν κινητοποι.ήσεων σέ κομματικους δακτύλους καί
ὑποκινήσεις, ἦταν τήν προηγουμένη τριετία ἡ εὕκολη δικαιολογία τόσο για τήν

κυόέρνηση ὅσο καί γιά τήν έργοδοσία.
Ἡ ἴδια πολιτική σέ γενικές γραμμές
ὑπολογίζεται ὅτι θά ἐφαρμοστεῐ καί τώρα, μόνο πού τά πρῶτα δείγματα γεννουῖλάπαισιοδοξία γιά τό δημοκρατικό
«με Ον»,

((ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ»
ΙὉί αὐταρχισμός φαίνεται ὅτι θά εἶναι
το κυῇριοξγνώρισμα τῆς κυόερνητικής no»
λιτικηῇ η ὁποία δέν παράλειψε νά κάνει
μνεια «σκληρῶν μέτρων» πού θόι «ἀναγι
κασθεῖ» νά ἐφαρμόσει έάν οἱ έργαζόμεζ
νοι δέν δείξουν τή «δέουσα συνέπεια». ι

H περιστολὴ τῶν συνδικαλιστικῶν δι
καιιιηιατων καί ἡ ἐνεργοποίηση τῶι
απεργοσπαστικῶν διατάξεων τοῦ νόμοι
330, καθώς καί ἡ δυναμική ἀντιμετώ
πιση τιῑηιριεκδικήσεων πού «ξεφεύγουνι
απο την έπίσημη εἰσοδηματικὴ πολιτικῆὶ
θα έὶναι τά μέσα που ea χρησιμοποι
ηθουν για τήν - ’τόοο έπιθυμητή γιά If“:

ἐργοδοσία - «ὁμαλοποίηση τῶν ἐργασιΤό ἐργοδοτικό αἴτημα ἐπαναλαμόάνεακῶν σχέσεων». “
ται καί φέτος. Μέ δεδομένη τήν 14.13659νητική «σκλήρυνση» ἀπέναντι στούς ἐρἩ πρόσφατη ἀγωγή τοῦ Συνδέσμου
γαζόμενους, τίποτα δέν ἀποκλείει ἐνδεΒιομηχάνων καί τοῦ Συνδέσμου Σιδηροχόμενη υἱοθέτησή του...
6ιομηχάνων ἐναντίον συνδικαλιστικῶν
Παράλληλα, ἀπό «σκληρούς» ἐργοδόὀργανώσεων ἐπειδή εἶχαν τήν πρωτοτικούς κύκλους μεθοδεύονται καί ἄλλα
δουλίαἸ νά κηρύξουν ἀπεργία, ἀποτελεῖ
μέτρα γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀπεργιμιά πρόγνωση γιά τή γενικόίερη σκλήων.
ρυνση ἀπέναντι στούς διεκδικητικούς
ἀγῶνες τῶν ἐργαζομένων.
Ο Πρόκειται’ γιά τήν προσπάθεια
Οἱ ἐργοδότες μέ τήν ἀγωγή τους ζητῶν“ἐργοδστῶν νά πετύχουν «τροποτοῦσαν ἀπό τό δικαστήριο νά διατάξει
ποίηση» τοῦ νόμου 330 σέ τρόπο
τίς ὀργανώσεις νά διακόψουν τήν ἀπερὥστε νά ἀπαγορεύεται σέ πρωτοόάγία καί νά τούς ἀπαγορὲψει τήν κήρυξη
θμιες ὀργανώσεις νά κηρύσσουν
νέας ὅσο χρόνο διαρκεῖ ἡ συλλογική
ἀπεργίες.
σύμὸαση. Ἐπίσης ζητοῦσαν νά ἐπιόληθεῖ
Ἡ ζητούμενη ἀπαγόρευση σημαίνει
στούς συνδικαλιστές καταόολή ἐγγύησης
ὅτι τό δικαίωμα τῆς κήρυξης ἀπεργίας
200.000 δρχ. σέ περίπτωση πού κηρυχτεῖ
Bd τό ἔχουν οἱ δευτεροὸάθμιες ὀργανώη
νέα ἀπεργία, νά θεσπιστεῖ χρηματική
σεις, δηλαδή οἱ ὁμοσπονδίες. Τήν «ἰδέα
ποινή 100.000 δρχ. σέ δάρος τῶν σωμααὐτή ἐριξαν ἀπό πέρυσι οἱ μεταλλευτικές
τείων γιά τόν ἴδιο λόγο καί νά προὸλεφἐπιχειρήσεις, οἱόποῖες «ἀνησυχοῦν» ἀπό
τεῐ προσωπική κράτηση τῶν μελῶν τῶν
«τόν κίνδυνο» ὑπονομεύσεως τῆς οἰκοδιοικήσεων διαρκείας μέχρι ἑνός χρόνου
νομίας ἀπό τό· κῦμα τῶν ἀδικαιολόγητων
σέ περίπτωση παραὸιάσεως ὅσων διαταάπεργιῶν πού ὑποκινοῦνται ἀπό ἀνεύχθοῦν ἀπό τό δικαστήριοέ
θυνα καί ὕποπτα στοιχεῖα...»
Τό δικαστήριο ἀπόρριψε τήν αἴτηση
ὅχι γιατί δένιεῖχε ἁρμοδιότητα νά παὉ σύνδεσμος Μεταλλευτικῶν Ἐπιχειρέμὸει σέ ὑπόθεση ἀπεργίας καί νά δια- ρήσεων ἀσκεῖ κριτική στό νόμοι330 «ἀπό
τάξει τή διακοπὴ της, ἀλλάγιατί ἐκρινε
τά δεξιά» (!) γιατί, ὅπως ὑποστηρίζει, ὁ
νόμος «ὅπως τελικά ψηφίστηκε δίνει ὅλη
ὅτι ἡ ἀπεργία δέν εἶχε σκοπό τήν ἀνατροπή τῆς συλλογικής σύμόασης ἀλλά
τήν εὐχέρεια γιά τήν· καταχρηστική
τήν ἐπίλυση αἰτημάτων πού δέν συμπερι- ἄσκηση τοῦ δικαιώματος τῆς ἀπεργίας,
λαμὸάνονται στή σύμόαση. Ἡ ἀπόφαοτ]
τό ὁποῐο ἔχει ὑποταχθεῑ σ’ Eva γενικόαὐτή σημαίνει ὅτι τό δικαστήριο ἔχει διτερο σχέδιο πολιτικοποιήσεως καί ἀπορκαίωμα μέ τή διαδικασία τῶν ἀσφαλιρυθμίσεως τῶν σχέσεων ἐργασίας, οἱ
ὁποῖες θυσιάζονται σέ σκοπούς κομμαστικῶν μέτρων νά σταματᾱ ἀπεργίες. Ἡ
τικούς καί παραταξιακούς>>ἔέ O
«παρέμὸαση» εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό τίς
διαδικασίες πού ὁρίζει ὁ νόμος 330 γιά
rO ,Σύνδεσμος κατηγορεῖ τήν κυὸέρτή δίωξη τῶν συνδικαλιστῶν καί τῶν
νηση γιατί δέν υίοθέτησε τίς προτάσεις
ἀπεργῶν σέ περιπτώσεις «παράνομης» ἤ
της «πού Θά ἐξασφάλιζαν ἐνα μίνιμουμ
«καταχρηστικής» ἀπεργίας.
εὐρυθμίας στούς χώρους τῆς ἐργασίας;..»
“Ὀπως προαναφέρθηκε, ἕνα «ὅασικό»
Ἀνάλογο «ἀντικείμενο» μέ αὐτό τῆς
αἰτήσεως τῶν ὂιομηχάνων - ἀπαγόρευοη αἴτημα τῶν ἐργοδοτῶν ἀποτελεῖ ἡ ἀπαγόρευση τῆς κηρύξεως ἀπεργίας ἀπό τίς
ὀπεργίας ὅσο διαρκεῖ ἡ συλλογική σύμπρωτοὸάθμιες ὀργανώσεις. Αὐτό σημαί6αση - εἶχε τό διάδημα πού πραγματονει ὅτι μέ τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ
ποίησαν ἐργοδοτικές ὀργανώσεις στήν
κυόέρνηση πρίν ἀπό ἕνα χρόνο.
σήμερα στό συνδικαλιστικό κίνημα «φυσιολογική» συνέπεια τῆς μή ἀποΤό διάδημα αὐτό ἀποσκοποῡσε στήν
χουντοποίησης καί τῶν μεθοδεύσεων τοῦ
τροποποίηση τῆς νομοθεσίας (3239/55)
κ. Λάσκαρη -’ ἡ δυναμική διεκδίκηση
σέ τρόπο ὥστε οἱ ἐργαζόμενοι νά μῆ
τῶν αἰτημάτων τῶν ἐργαζομένων θά
μπορΟῡν νά ζητήσουν αὕξῃση ἀποδοχῶν
καταστεῖ ἀδύνατη. Τά π’ρωτοπόρα καί
ὅσο χρόνο διαρκεῖ ἡ συλλογικῂ σύμόαση.
μαζικά σωματεῖα ὃρίσκονται συνήθως
Ὁ νόμος αὐτός προὸλέπει σέ γενικές
ἐξω ἀπό τίς όμοσπονδίες, γιατί αὐτές
γραμμές τήν καταγγελία τῆς σύμὸασης
ἀρνοῦνται μέ διάφορα προσχήματα νά
καί ἰή διατύπωση μισθολογικῶν αἰτημάτά ἐγγράψουν στή δύναμή τους, ἐνῶ ταυτων ἐφ’ ὅσον ἔχουν ἀνατραπεῖ οἱ συνθῆτόχρονα οἱ περισσότερες ἀπό αῦτές τεκες κάτω ἀπό τίς ὁποῖες ὑπογράφτηκε ἡ
λοῦν κάτω ἀπό τόν ἐλεγχο τοῦ λεγόμενου
συλλογική 0131160011 (π.χ. ἄνοδος τοῦ κό«κυὸερνητικοῡ συνδικαλισμοῦ».
(nous ζωῆς).
Τά στοιχεῖα αὐτά εἶναι ἀρκετά γιά νά
. ‘H ἀπαγόρευση τῆς καταγγελίας
δικαιολογήσουν τή σκοπιμότητα τῆς ἐρσημαίνει καί ἀπαγόρευση τών διεκδι- γοδοτικής πρότασης.
κήσεων, ἄρα καί ἀπαγόρευση τῶν κινητοποιήσεων.
Ἡ κυόέρνηση πέρυσι δέν εἶχε δώσει
τήν «πρέπουσα σημασία» σ“ αὐτό τό αἴτημα, πιστεύοντας ἴσως ὅτι θά μποροῡσε
μόνο μέ τό νόμο 330 καί τή συμπίεση τῶν
συνδικαλιστικῶν δικαιωμάτων νά πετύχει «περιστολὴ» τῶν ἀπεργιόνν.

ἐλέγχου σέ δοες ὁμοσπονδίες δέν ἐπιτεύχθηκε ἀπό τήν ἀρχή ὁ «στόχος», δηλ. ἡ
ἐπιόίωση τῶν χουντικῶν καταστάσεων
καί τῶν «νεοδημοκρατικῶν» ἐργατοπατέρων. Τά διαδοχικά πραξικοπήματα
πού ἒγιναν μέ τήν καθοδήγηση ἀνωτάτων στελεχῶν τῆς Γ ΣΕΕ χαρακτήρισαν
τήν περασμένη συνδικαλιστική περίοδσ.
Ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε μιά σειρά δευτεροὃάθμιων ὀργανώσεων (όμοσπονδίες καί
ἐργατικά κέντρα) νά περάσουν κάτω ἀπό
τόν έλεγχο τῆς δεξιᾶς, ἡ ὁποία ἐπωφελήθηκε καί ἀπό τήν ἀνωριμότητα, στήν καλύτερη περίπτωση, τῶν δυνάμεων τῆς
. συνδικαλιστικής ἀντιπολίτευσης.
Ο Σήμερα ὅρίσκεται σέ ἐξέλιξη τό
σχέδιο γιά τήν ἄλωση τῆς e011003101:δίας τῶν Τραπεζοϋπαλλήλων, ἐνῶ
κυοφοροῦνται «λύσεις» καί γιά τίς
ὑπόλοιπες ὀργανώσεις τῶν ἐργαζομένων στίς ἐπιχειρήσεις κοινῆς ὠφελείας (οἱ κλάδοι αὐτοί εἶχαν πρωτοστατήσει στό ἀπεργιακό καί γενικότερα στό διεκδικητικό κίνημα τοῦ περασμένου χρόνου), ’

Ἕνα ’6ἠμα ἀκόμα πρός τήν κατεύθυνση τῆς «συμπίεσης» τοῦ συνδικαλιστικοῠ δικαιώματος ἀποτελεῖ ἡ ἐξαπόλυση τρομοκρατικῶν διώξεων ἐναντίον
συνδικαλιστῶν γιά «ἀδικήματα» σχετικά
μέ τή - νόμιμη - ἀσκηση τῶν καθηκόντων τους.
Ἡ πρόσφατη δίωξη τῶν συνδικαλιστῶν ,τῶν τραπεζοϋπαλλήλων εἶναι χαρακτηριστική (((παράνομη διανομή προκηρύξεων» εἶχε χαρακτηρίσει ἡ ἀστυνομία τό «ἀδίκημά» τους). Ἡ ἀθωωτική
ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου περικλείει
ὅμως ἕνα μεγάλο κίνδυνος τό δικαστήριο
πείστηκε ὅτι οἱ κατηγορούμενοι δέ μοίραζαν προκηρύξεις, ἀλλά ἀνακοινώσεις
τοῦ συλλόγου τους καί δέχτηκε ὅτι γι’
αὐτό (τή διανομὴ δηλ. τῶν άνακοινώσεων) δέ χρειάζεται άδεια τῆς ἀστυνομίας.
(Σ.Σ. ἡ δίωξη εἶχε ἀσκηθεῖ γιά τή χωρίς
άδεια διανομή προκηρύξεων). Μέ τό
σκεπτικό ὅμως αὐτό τό δικαστήριο δὲχτηκε ὅτι προκειμένου γιά προκηρύξεις
-ὰπαιτεῐται ἡ «ἐγκριση» τῶν ἀστυνομι-

κῶν ἀρχῶν.
Ο Σέ μιά τέτοια περίπτωση ἡ καταπάτηση τῶν συνταγματικῶν δικαιωμάτων εἶναι σαφεστάτη.
Ἀνάλογη ταχτική (μηνύσεις) ἐφαρμόζει τελευταῖαὴ ἀστυνομία καί προκειμένου γιά τίς ἀφισοκολλήσεις. Συνδικαλιστές σύρθηκαν στά δικαστήρια μ’ αὐτή
τήν κατηγορία γιά νά ἀθωωθοῦν ὅέὸαια
πανηγυρικὰ. Αύτό ὅμως δέ μειώνει τή
σημασία τοῦ φαινομένου. Αύριο τά δικαστήρια μπορεῖ νά μήν ἀθωώνουν,..

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

(Ἡ «ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ
ΑΣΤΥΝΟΜῙΚΟῙ»

Παράλληλα, ὅμως, τή στιγμή αὐτή
ὅρίσκεται σέ ἐξέλιξη τό κυὸερνητικό ἐργοδοτικό σχέδιο γιά τήν ἀπόχτηση τοῦ

Δύο ἐπεισόδια πού σημειώθηκαν κατά
τήν προεκλογική περίοδσ ἔξω ἀπό ἐργοστάσια ἐφεραν στήν ἐπιφάνεια ἕνα «κα31

θεστώς» πού ἐπικρατεῖ σέ πολλές ἐπιχειρήσεις. Πρόκειται γιά τούς «ἰδιωτικούς
ἀστυνομικούς» πού διαθέτουν ἐπιχειρήσεις τυπικά γιὰ τήν «ἀσφάλεια» τῶν ἐγκαταστάσεών τους.
Οἱ «ἀστυνομικοί» αὐτοί;
Ο Στή μιά περίπτωση ἐπιτέθηκαν ἐναντίον κομματικοῦ συνεργείου που
μοίραζε ἔξω ἀπό τό ἐργοστάσιο προεκλογικό ὑλικό στοὺς ἐργάτες που
σχολοῡσαν.
Ο Στήν ἀλλη χειροδίκησαν ἐναντίον
συνδικαλιστῶν (τοῦ προέδρου τοῦ
τοπικοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου) καί τόν
ἐμπόδισαν νά μιλήσει οτούς ἀπεργοὺς
ἐργάτες.
Τό «σῶμα» τῶν «ἀστυνομικῶν» αὐτῶν
(πρόκειται συνήθως Χγιόι πνταξιοὺχους
τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας πού συνεχίζουν νά προσφέρουν τίς «ὑπηρεσίες»
τους στούς οἰκονομικοὺς φορεῖς τῆς ’πολιτικής ἐξουσίας) δέν ἀσχολεῖται ὂέὸαια
μόνο μέ τήν «ἀσφάλεια τῶν ἐγκαταστάσεων», ἀλλά καί μέ τήν παρακολούθηση
τῶν ἐργαζομένων. Σέ ὅλες τίς μεγάλες
ἐπιχειρήσεις ἔχουν συσταθεῖ «γραφεῖα
ἀσφαλείας», τά ὁποῖα ἐλέγχσυν τό
προσωπικό καί φυσικὰ δείχνουν ἰδιαίτερο «ἓνδιαφέρον» γιά τίς συνδικαλιοτικές τους ὑποθέσεις.

OI ΔΗΛΩΣΕΙΣ
‘H «στρατιωτικοποίηση» τῶ ἐπιχειρήσεων ἀρχίζει μέ τήν ὑποχρέωση τῶν
ἐργαζομένων νά συμπληρώσουν μιά δήλωση πού λίγο ἀπέχει ἀπό τό νά Ἓῖναι
«δήλωση νομιμοφροσύνης» ἤ «πίστεως
πρός τό δημοκρατικό πολίτευμα τῆς χώρας» καί τό «νεοδημοκρατικότερο».
eH «είσαγωγή» τῆς «ὑπευθύνου δηλώσεως» εἶναι ἰδιαιτέρα ἀποκαλυπτική;
«(...) ὑποχρεοῦσθε ὅπως ἀπαντήσετε
εἰς ἁπάσας τάς ἐρωτήσειςΑἱάπακτήσεις
σας αἵτινες, θά ἐλε γχ θο ῦν (ἡ ὑπογράμμιση ὁική μας) ὡς πρός τήν ἀκρίδειάν των, ὁέον νά εἶναι σαφεῖς, καί εἰλικρινεῖς. Τά παρεχόμενα ὁιά τῶν ἀπαντήσεών σας στοιχεῖα προορίζονται ὁιά
ἐπίσημον χρῆσιν καί θεωροῦνται ἀπόρρητα...» “ T6 «εἰδικό» ἐρώτημα πού δημιουργεῖται ἐπί τοῦ προκειμένου εἴναιῑ
Ο Ἀπό πότε οἱ κρατικές ἀρχές
ἀσφαλείας συνεργάζονται εὐθέως μέ
τίς ἰδιωτικές ἀσφάλειες τῶν διομηχάνων καί παρέχουν σ’ αὐτές στοιχεῖα
γιά ’τήν προσωπικότητα τῶν ὑπαλλήλων τους;
Τό ἐρώτημα αὐτό δημιουργεῖται εὔλογα, γιατί ἀπό ποῦ οἱ ίδιωτικοί «χαφιέδες» τῶν ἐργοδοτῶν θά «ἐλέγχουν ὡς,
πρός τήν ἀκρίὸειαν» τίς ἀπαντήσεις τῶν
ἐργαζομένων; Προφανῶς ἀπό τούς «φακέλους» - ἤ μᾶλλον τίς καρτέλες - τῆς
νεοδημοκρατικής Ἀσφάλειας.
Ἡ «συνεργασία» τῶν δύο μηχανισμῶν
καταστολής (κρατηκοὺ καί παρακρατι32

κοῦ - ἐργοδοτικοῠ) εἶναι εῦκολη, μιά καί
στή δεύτερη ὑπηρετοῦν «εὐδόκιμα» γνωστά στελέχη τῆς χούντας, 6ασανιστές,
δολοφόνοι καί ἄλλα «ἀγλαῐσματα» τῆς
« ἐθνικοφροσὺνης». “Οπότε, μεταξύ
«συναδέλφων» εἶναι εὔκολο νά ὑπάρξει
«ἀλληλοεξυπηρέτηοη». Τά ζητούμενα
στοιχεῖα ἀρχίζουν ἀπό τά ὀνοματεπώνυμα ΟΛΩΝ τῶν ἀνιόντων καί κατιόντων μελῶν τῆς οἰκογένειες τοῦ ἐργαζόμενου καί τίς διευθὺνσεις κατοικίας τους
καί καταλήγουν μέ τή «λεπτή» ἐρώτηση;
«(...) ὑπήρξατε ἤ εἷσθε μέλος ὀργανώσεως, συλλόγου, σωματείου, συνὸέσμου,
ἀὸελφότητος, κλπ. καί κατά ποίαν χρονικήν περίοὸον,’>>
Γνωστή χαρτοὸιομηχανία ζητᾶ νά μάθει ἁκόμα καί ποιά ἐφημερίδα διαὸἀζει
ὁ πρός πρόσληψιν ὑποψήφιοςέ
Ὅπως εἶναι αὐτονόητο ἡ πρόσληψη (ἤ
ἡ διατήρηση στήν ἐργασία) ἐξαρτᾶται
ἀμεσα ἀπό τό περιεχόμενο τῶν ἀπαντήσεων στίς «λεπτές» ἐρωτήσεις. Π.χ. τά
ναυπηγεῖα δέν προσλαμὸάνουν συνδικαλισμένσ ἐργάτη ἤ μέλος «μή ἀρεστῆς»
ὀργάνωσης.
Στό ἐρωτηματολόγιο ὑπάρχουν ἀκόμα
ἐρωτήσεις σχετικές μέ τήν πίστη τοῦ ἐργαζόμενου στό «νόμιμο πολίτευμα» καί
τήν καταδίκη «οἱασὸήποτε ὀργανώσεως,
παρατάξεως ἤ θεωρίας ἐπιὸιωκούσης
τήν ὁιά ὄιαίων μέσων ἀνατροπήν τοῦ
συνταγματικοῦ πολιτεύματος τῆς χώρας»
καθώς καί μέ τήν «ὑπόσχεσιν» ὅτι «ὁέν
θά πράξητε τί τό ἀντίθετον πρός τάς
ἐθνικάς ὑποχρεώσεις σας καί πρός τά
καθήκοντά σας ὡς ταῦτα ὁιαγράφονται
ὑπό τῶν νόμων τοῦ κράτους».

'H «σημασία» τῶν «δηλώσεων» αὐτῶν
γιά τή ριζοσπαστικοποίηση τοῦ συνδι-

καλιστικοῦ κινήματος εἶναι προφανής,
ὅταν μάλιστα ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι πολλές
ἐπιχειρήσεις τηροῦν δικούς τους «φακέλους» γιά τό προοωπικό τους καί καθορίζουν τή στάση τους ἀπέναντί του ἀνάλογα μέ τό περιεχόμενο αὐτῶν τῶν «φακέλων». Τήν ὕπαρξη τῶν «φακέλων» ἔχει
καταγγείλει ἀκόμα καί ἡ Γ ΣΕΕ, ἡ ὁποία
χαρακτήρισε τό γῆονός ἀπαράδεκτο.
Φυσικά τό πράγμα ἔμεινε στήν ἀκαδημαϊκή καταγγελία, γιατί κανένας ἀπό
τούς «ταγούς» τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος δέν ἐνδιαφέρθηκε νά χτυπήοει
τό «κακό» στή ρίζα του. Ἔτσι οἱ ἰδιωτικοί «φάκελοι» θά συνοδεύουν τούς ἐργαζόμενους καί στό χῶρο ἐργασίας τους
πρός μεγάλη δόξα τῆς (νέας) δημοκρατίac...
Ἡ παράλληλη λειτουργία (ἐπίσημα
πιά, παρά τήν τυπική μετονομασία τῆς
ὑπηρεσίας) τοῦ συνδικαλιστικοῦ τμήματος τής Γ ενικῆς Ἀσφαλείας «ἐξασφαλίζει» τόν πληρέστερο ἐλεγχο τῶν ἐργαζομένων καί ἰδιαίτερα τῆς προσωπικότητας
τῶν συνδικαλιστῶν. Ἡ παρουσία στήν
ὑπηρεσία αὐτή «δοκιμασμένων» στελεχῶν ἀπό τήν περίοδο·τής δικτατορίας
ἐγγυᾶται τήν «ἐπιτυχία» τοῦ ἔργου της.
Ἀξίζει, τέλος, να ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ
ὑπηρεσία αὐτή εἶχε χαρακτηρίσει «ἐπικίνδυνα» τά «ἀνοίγματα» πού ἔκανε ὁ
ὑπουργός Ἐργασίας μέ τήν καθιέρωοη
τῆς ἁπλῆς ἀναλογικής στίς πρῶ-τες μεταχουντικές ἐκλογές στά συνδικάτα καί τήν
ἑπανασύσταση τῶν ὀργανώσεων που εἶχε
διαλύσει ἡ δικτατορία μέ εἰσήγηση τοῦ
Συνδικαλιστικοῦ τῆς ἀσφαλείας καί τῆς
τότε διοίκησης τῆς ΓΣΕΙΞ, τῆς ὁποίας
ὑπάλληλος καί «σύμὸουλος» ἦταν ὁ κ.
Λάσκαρης,., ι

ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΟ
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’E6v νομίζεις 611 σοῦ ταιριάζοιιν ὺπνόιαακκοι
- σσκκίδια - Béa-reg 6116 mum, ramonéχαρτο Kai 6KpuAm6 μήν ﬂash:

Στήν «ΟΡΕΙΒΑΤΙΞΙῼΗΜ
Σ’ ἐμᾶς 66 Θρεῑς μὸνο κατάλληλα même-Ta
δίχως τίς Εὐρωπαϊκὲς Βαρύγδοιιπες φίρμες,
σέ τιμὲς πραγματικὰ ἀπίστευτες. ΙῖΙ-ουτιουλ-ἑVIOI ἀδιάθροχοι ὺπνοσάκκοι 6-116 1299, θιὲστες
6116 1620 σακκίδια 6116 16 v6.6 mm BlueOrange.
Kai 6v ἔχετε Θαρεθεῑ 16 «κρέπ» δεῖτε 1.6 mπούτσια μσς
Ἀγ. Μελετίου 50 καί Πατ-ησίων 8.226511

φ

ΑΝ ΚΑΤΙ χαρακτηρίζει τή
χρονιά πού μᾶς πέρασε - πέρα
- ἀπό τό γεγονός τῶν ἑκλογῶν εἶναι ἀναμφισὸήτητα ἡ ἔνταση
τοῦ ἀγώνα τῶν ἐργαζομένων,
πού συναρτήθηκε ἄμεσα μέ τήν
ἀνάγκη ὄελτίωσης τῶν ἄθλιων
- στίς πιό πολλές περιπτώσεις
- συνθηκῶν ὁουλειᾶς. Μαζικές
ἀπεργίες καί ἀγωνιστικές κινητοποιήσεις, παρά τίς ὀργανῳτικές τους - ἀρκετές φορές
- ἀὸυναμίες, ἀπείλησαν σέ πανελλαὸική κλίμακα τήν κυόερνητική «σταθερότητα» καί
ἀμφισόήτησαν τούς ἰσχυρούς
’κατασταλτικούς της μηχανισμούς. .
ΘΑ ἐπιχειρήσουμε μιά συνοπτική μόνο παράθεση τῶν
κυριότερων ἐργατικῶν ἀπεργιακῶν κινητοποιήσεων, κάνοντας ἕναν πρόχειρο ἀπολογισμό τῆς χρονιάς πού πέρασε.

ροπαλοφόρους. Οἱ συμπαραστάτες τῶν
ἀπεργῶν - γυναικόπαιὸα ἀπό τά γύρω
χωριά - δέχονται καί τήν ἐπίθεση τῆς
ἀστυνομίας. Οἱ συγκρούσεις γενικεύονται. eO ἀγῶνας τους κρατάει πάνω ἀπό
J40 μέρες, γιά νά καταλήξει σε ὁμαδικές
ὃίκες καί καταδίκες 0τά δικαστήρια τοῦ
Πολύγυρου. Ἡ τελευταία ἓγινε πρόσφατα μέ κατηγορούμενους 140 μεταλλωρὺχους- .
O Σάν ἡ μεγαλύτερη ἐργατικὴ νίκη σ’
αὐτό τό χρόνο χαρακιηρίοτηκε ἡ ἱκανοποίηση τῶν αῠτημάτων τῶν μεταλλωρύ-

Ικων τῆς AAPKO τοῦ Νέου Κόκκινου
Θηὸων. εΗ ἀπεργία τους κράτησε κοντά
80 μερες. Στά πλαίσια αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνα
τους διοργανωνουν ἐκδήλωση συμπαράστασης στό γήπεὸο τῆς Καᾶιιθέας μοιράξοντας προκηρύξας καί φυλλάὸια μέ
τό ἱστορικό τῆς ἀπεργίας τους. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά ἀπό μιά «πρόκήρυξη
τῶν μεταλλωρύχων Μποὸοσάκη»; ·
«'(...) ὄέὸαια, γνωρίζουμε πώς ὅλοι οἱ
μεταλλωρύχοι ζοῦν καί ὁουλεύουν κάτω
ἀπό τή γῆ. Ὅμωςμόνο έμεῑς οἱ μετάλλωρύχοι τοῦ Μποὸοσάκη ζοῦμε καί πεθαίνουμε κάτω ἀπό τή γῆ. Πιό συχνά ἀπό
παντοῡ οἱ ἐργάτες τοῦ Μποὸοσάκη σκοτώνονται καί πᾶνε «σάν τά σκυλιά στ’

Χρονι K6 τῶν ὲρ-γοιτι Κῶν.

’Κινητοποιήσεων ’τό ’77
Τῆς Γιούλης Ζηὼυνιάτη
Ο Οἱ 500 μεταλλωρύχοι τοῦ Μαόἑμ
Λάκκο κατεόαίνουν οτίς ἀρχες Μάρτη σέ
ἀπεργία ὃιαρκείας μέ αἰτήματα;

- αύξηση τοῦ ὅασικοῦ μισθοῦ κατά
35%
— καθιερωση ἐπιδομάτων τριετίας,
ἐπικίνδυνων καί ἀνθυγιεινῶν συνθηκῶν
ὃουλειάς καί νυχτερινοῦ
- ἀνθρώπινες συνθῆκες ὃουλειάς

- νά ὑπάρχει γιατρός καί νοσοκομος
στίς στοὲς
- 5 μέρες 4οωρη δουλειά τή ὃῷομάδα

’- λιγότερα χρόνια γιά νά ὅγοῡν στή
σύνταξη .
- ἐπαναπρὸσληψη ἀπολυμένων.
Γνωστὲς οἰ ἀθλιες συνθῆκες πού ζοῡν
καί ὃουλεύουν οἱ ,ἐργάτες τοῦ Μποδοσάκη στά Μαντεμοχωρια. Χωρίς καμιά
ἀσφάλεια γιά τήν πρόληψη τῶν ἀτυχημάτων, χωρίς γιατρό ἤ νοσοκόμο στή ya.—
λαρία, μέ καθημερινά κρούσματα πνευμονοκονίασης... Μετά τήν ἀδιαφορία τῆς
ἑταιρίας γιά τήν ἰκανοποίηση τῶν αἰτημάτων τους, οἱ μεταλλωρύχοι καταλαμ6ἀνουν τίς στοὲς καί τό ἐργοστάσιο ἐμπλουτισμοῦ 016 Στράτωνι. Ἀκολουθεῐ
πολιορκία τῶν ἀπεργῶν ἀπό αὗρες καί

ἀμπέλια», ὅπως τ’ ἀὸέρφια μας Κουλουκίὸης N. καί Καλφάκηςὶί, ὅπως ὅλοι
αὐτοί πού κάθε τόσο χάνονται ἀπό ὁίπλα μας, σκοτωμένοι τήν ὥρα τῆς ὁουλειᾶς.
Ἀθήνα 18/4/77»

Χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα ἀπ’ τήν·
καταγραμμένη ἐμπειρία τους 016 4σέλιὸο
φυλλάδιό τουςῑ
«Ἀρχή “μας εἶναι ν’ ἀποφασίζουμε
ἐμεῖς γιά τόν ἀγώνα μας. Ἀκοῦμε καί
ὁεχόμαστε nÿ συμπαρασταση ἀπ’ ὅλους.
’Όμως ΕΜΕΙΣ ἀποφασίζουμε».

Ὁ ἀγῶνας τους δικαιώθηκε.
Κέρόισανῑ
—— 22% — 35% αὐξήσεις στό συνολικό
μεροκάματο v

— ἔλεγχο τῆς ἀσφάλειας rani: στοῶν
ἀπό τό σωματεῐο Ἴ
- 16 ἐπίὸομα παραγωγῆς πού ἔπαιρναν ὅταν κάθε μήνα ἒὸγαζαν 400 m. 16
παίρνουν ἀνεξάρτητα ἀπ’ τό ποσοστό
παραγωγῆς, καί μάλιστα αὐξημένο κατά
10%. Κι ἄλλο 15% ὅταν ὂγάλουν τό
μήνα πάνω ἀπό 250 m.
— 15.000 δρχ. δάνειο, πού θὰ ἀποσόε-

στεῐ ἀν οἱ ἐργάτες δουλέψουν στό μεταλλεῐο ὅλο τό ’77,

Ο Στίς 27/4/77 οἱ λιθογράφοι ξεκινᾶνε τόν ἀπεργιακό τους ἀγώνα ὃιεκδικώνταςῑ ’
ν- 4Οωρη 5ήμερη 6δομάὸα δουλειᾶς
- 1 μήνα ἄδεια μ’ ἀντίστοιχο ἐπίὸομα,
μ’ ἀναγνώριση προϋπηρεσίας 016 ἐπάγγελμα καί όχι 016 ἐργοστάσιο

- ὲξίσωση στά μεροκάματα μὲ δάση τά
ψηλότερα στόν κλάδο.
Ἀπ’ τούς 2.500 λιθογράφους πού
ὑπάρχουν, οἱ 1.800 εἶναι ὀργανωμὲνοι σέ
κλαὸικό σωματεῐο, καί ὂρίσκονται διασκορπισμένοι σέ 200”περίπου ἑργοστάσια. Αὐτό δυσκολεύει τήν ἓνιαία κινητοποίησή τους. Μετά ἀπό 17 μερες ἀπεργίας οἴὲργοδότες παραπέμπουν τό θέμα
στή διαιτησία. Μέ ὂάση τόν ἀντεργατικό
νόμο 3239155 παραπέμπουν τούς ἀπεργούς στά δικαστήρια ’κηρύσσοντας τήν
ἀπεργία παράνομη. Ἔτσι ἐπιὸλήθηκε ὁ
3239/55, πού σημαίνει-πώς ἂν δέν σταματησει ἡ «παράνομη ἀπεργία» φυλακίζεται ἡ διοίκηση τοῦ σωματείου καί
ἀπολύονται χωρίς ἁποζημίωση οἱ ἀπεργοί. Οἱ ἀπεργοί ὅμως παρ’ ὅλα αὑτά
ἀποφασίζουν νά συνεχίσουν τήν ἀπεργία
τους. cH ἔμπρακτη καταπάτηση τοῦ
3239155 καί ἡ ἀψήφιση τῶν συνεπειῶν
του εἶναι τό οημαντικὸτερο στοιχεῑο τῆς
ἀπεργίας τους. “ ’
Ο Στίς 21 Μάρτη οἱ ἐργαζόμενοι τῆς
ΒΙΟΤΣΑΛ (ἑργοστάσιο πλασῃκῶν) κατεὸαίνουν σέ 24ωρη προειδοποιητική
ἀπεργία ὃιεκῷικώντας ἀγωνιστικὰ αὑτά
πού δέν τούςέδινε ἡ διεύθυνοη;
- 35% αὕξηση μεροκάματου
- 15% ἀνθυγιεινό ὲπίδομα
- καλύτερες συνθῆκες δουλειᾶς
-Ἦταμάτημα τῆς τρομοκρατίας καί τῆς
κακομεταχείρισης.
Ἀναῄρουμε ἀποσπάσματα ἀπό ἀρῖ
θρα τοῦ κανονισμοῦ ἐργασίας τοῦ
προσωπικοῦ τῆς ΒΙΟΤΣΑΛ, πού δίνουν
μιά εἰκόνα τοῦ κλίματος·“τρομοκρατίας
καί τῆς ἀστυνόμευσης πού ὑφίστανται οἱ
ἐργάτες τῆς ΒΙΟΤΣΑΛ, 01:6 χῶρο τῆς
ὃουλειᾶς τους; _
- «Ἀπαγορεύεται πᾶσα συγκέντρωσις
πλέον τῶν 2 ἀτόμων καί ἡ προσέλευσις
τοῦ προσωπικοῦ εἰς τήν ὁιεύθυνσιν τῆς
ἐπιχειρήσεως δι’ οἱονὸήποτε λόγον(...)

- Ἀπαγορεύονται αἱ ἐντός τοῦ ἐργοστασίου πολιτικαί ουζητήσεις(...)
- Ἀπαγορεύεται ἡ ἀλλαγή ἑνδυμασίας
τοῦ προσωπικοῦ εἰς χώρους τοῦ ἐργοστασίου πλήν τῶν ἀποὸυτηρίων (πού ὁέν
ὑπάρχουν).
-- Ἀπαγορεύεται ἡ ἀποχώρησις τοῦ
ἐργαζομένου ἔστω καί εἰς περιπτώσεις
αἰφνιὸίας ἀσθενείας ἄνευ προηγουμένης
ἀδείας τῆς ὁιευθύνσεως(...)
“ - Ἀπαγορεύεται ἡ ἄνευ ἀὸείας’προϊσταμένου μετακίνησις ἀπό τμήματος εἰς
τμῆμα(...) ,
— Ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοὸος συγγενῶν

καί φίλων τοῦ προσωπικοῦ ἐν τῶ ἐργο-

Δτι
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στασίω ἄνευ ἀδείας τῆς ὁιευθύνσεως
(...)»

Ἡ ἀπεργία τους μετατρέπεται σέ διαρκείας καί κρατᾶ 53 μέρες, κάτω ἀπ’
τήν «ἄγρυπνη ἐπιτήρηση» τῶν μόνιμα
σταθμευμένων περιπολικῶν τῆς ἀστυνομίας ἐξω ἀπ’ τό ἐργοοτάσιο.

-σέ 48ωρη προειδοποιητική.
Ἐμπρὸς στή νέα ἀπειλή καί τήν ἁποφασιστικότητα τῶν ἐργατῶν ἡ ἐργοδοσία
ἰκανοποιεῐ τά αἰτήματα τους μέ ἐπαναπρὸσληψη τῶν ἀπολυμένων συνδικαλιστῶν, αὕξηση 60 δρχ. καί ἀνθυγιεινό
ἐπίδομα.

Ο Ὁ Ἰούνης ἧταν ὁ τέταρτος μήνας
τῆς ἀπεργίας τῶν ἐργαζομένων στου
«Σεὸαστάκη». Τά αἰτήματα τους;

Ο Στίς 7 τοῦ· Μάρτη ἀρχίζουν οἱ
24ωρες ἀπεργίες τῶν ἐργατῶν κατοίκων
τῆς Μήλου καί Κιμώλου μέ ουμμετοχή
- αὐξήσεις 20 - 40%
οτήν ἀρχή 74% καί ἀργότερα 94%. Βα— ἴση ἀμοιὸή γιά ἴση δουλειά
σικά συνθήματα
- ἁνθυγιεινὸ ἐπίδομα, πού τούς παρα- «Κάλλιο πείνα παρά σκὸνη»
κρατεῐται παράνομα, ἀφοῡ 6 κλάδος
- «”Οχι ἄλλος 016 σανατόρια»
ὑπάγεται 016 ἀνθυγιεινά ἐπαγγέλματα.
«Πιοτέψαμε - λένε σέ προκηρύξας
Στήν ἀπεργία τῶν ἐργαζομένων τοῦ
τους - ὅτι μόνο μέ τίς ἀλλεπάλληλες
ἐργοστασίου ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ὑπῆρξε καἀπεργίες θά σωθοῦμε ἀπ’ τήν καταραθολική ’συμμετοχή καί μεγάλη ἀποφασιμένη σκόνη καί τά ὁηλητήρια πού γεμί- στικὸτητα.
ζουν κάθε μέρα τά πλεμόνια μας καίξ
Ο Γιά 15 μέρες συνεχίστηκε ἡ ἀπεργία
καταστρέφουν τόν τόπο μας, τά ζῶα mtg “
530 λιγνιτωρὺχων τῆς Πτολεμαΐὸας γιατί
καί τά σπαρτά μας. Γιά νά πείσουμε τεἡ ΔΕΗ ἐκμεταλλευόμενη τή συγχώνευοή
λικά τ’ ἀφεντικά ὅτι ὁέν μποροῦν νά
της μέ τή ΛΙΠΤΟΛ ἀφαιρεῖ τά κεκτηστέλνουν κάθε μέρα κι ἔναν ἀπό μᾶς 016 _ μένα δικαιώματά τους.
σανατόρια ἀπ’ τήν πνευμονοκονίαση κι
0 M5 611111.16 111v αὐξηση τῶν μισθῶν
ὅτι πρέπει νά πάρουν τά κατάλληλα μέτους ἀπεργοῦν 48 ὧρες ὁδηγοί καί εἰσ19a»πράκτορες τοῦ KTEA.
Στήν ἀπεργία συμμετεῑχαν ἐργάτες τῆς
Βαρυτίνης, Μικομπάρ, Τιτάν, Μηλοπάν,
0 11 μέρες κράτησε ἡ ἀπεργία πείνας
Τσιμπούρη, Σαρίδη, Μαθεουδάκη, καί
τῶν συνδικαλιστῶν πού ἀπέλυσε ἡ καΜαρκέττου.
πνοὸιομηχανία Γ εωργιάδη.
Τά αἰτήματά τους;
Ο 45 μὲρες κράτησε ἡ ἀπεργία τῶν
ἐργαζομένων στή χαρτοὸιομηχανία KE- Μέτρα ἀσφάλειας (φίλτρα κλπ.) γιά
νά μήν παθαίνουν πνευμονοκονίαοη“οἰ ΡΑΦΙΝ, γιά αὕξηση 40%, γιά ἐπέκταση
τοῦ ἀνθυγιεινοῦ καί ἐπαναπρόσληψη
ἐργάτες καί οἱ οἰκογένειές τους καί νά
μήν καταστρέφεται 16 περιόάλλον.
ἀπολυμένων συνδικαλιστῶν. Παρά τίς
«ὑποσχέσεις τῆς διεύθυνσης οτόν ὑπουρ— Μεγαλὺτεροι μισθοί, διακοπές, λιγὸγό» γιά ἱκανοποίηση τῶν αἰτημάτων, 25
1590 σκληρή δουλειά, συχνή ἰατρική
περίθαλψη καί δικαίωμα... νά ὂλέπουν
συνδικαλιστές «ὑποχρεώθηκαν» σέ
τά ἀποτελέσματα τῶν ἰατρικῶν ἐξετά66516, ἐνῶ οἰ γυναῖκες ὑποχρεώθηκαν νά
σεων πού κάνουν 016 IKA.
προσφέρουν ἀντρική ἐργασία, καί ὅταν
ἀρνήθηκαν, ἀναγκάστηκαν νά ὑπογρά—— N6 μποροῦν να ὂρίσκουν κι ἀλλοῦ
ψουν δήλωση άρνησης ἐργασίας.
ὃουλειά ἄν ἡ ὑγεία τους έχει καταστραφεῐ ἀπό τή σκόνη, νά ὃγαίνουν νωρίτερα
Ο
Σέ
ἀπεργία
διαρκείας
κατέόηκαν
οτή σύνταξη, καί νά εἶναι ἀνθρώπινες οἱ
120
ἐργατοτεχνίτες
016
ναυπηγεῖα
συντάξεις.
ΝΑΥΣ τῶν ἀδελφῶν ΦΙΛΙΠΠΟΥ 016
Ο 70 μέρες ἀπέργησαν οἱ ἐργάτες τῆς
’ Πέραμα, γιατί ἦταν Γενάρης καί δέν εἶAEG για αὐξηση 35% 1161 ἐπαναπρόσχαν ἀκόμα πληρωθεί 16 ὃῶρο καί τούς
ληψη ἁπολυμένων συνδικαλιστῶν. Στήν
μισθούς 2 ὂδομάδων.
ἀπεργία ὁὸήγησαν οἱ ἂθλιες συνθήκες
Ο 90 μέρες ἀπέργησαν οἱ μηχανουρδουλειᾶς, τά χαμηλά ἡμερομίσθια (190 γοί τοῦ Βόλου ζητώντας ἐφαρμογή τῆς
407 δρχ. τό πολὺ), οἱ χρόνοι παραγωσυλλογικής τους σὺμὸασης.
γεῐς, που ἀνεδαίνουν καθημερινὰ χωρίς
Ο Μέ καθολική συμμετοχή κατέὸηκαν
παράλληλη 6ελτίωοη τῶν μηχανῶν, 16
σέ 48ωρη ἀπεργία οἱ ἐργάτριες τῆς γερκλίμα τρομοκρατίας τῶν ἐργαζομένων
μανικής φίρμας ἐνδυμάτων «Φόν Μπράκαί ἡ συνεχής ἀστυνόμευση τήν ὥρα τῆς ουν» γιόι ἐφαρμογή τῆς ωλλογίκής τους
δουλειᾶς τους.
σὺμὸαοης, τριετίες κλπ.’
Ο Mé 24ωρες συνεχεῖς ἀπεργίες πάΟ Ζητώντας 30 - 40% αὐξήσεις καλαιψαν οἱ ἐργάτες τοῦ «ΡΑΔΙΟ ΑΘΗτέὸηκαν σέ ἀπεργία οἱ ἐργαζόμενοι τῆς
ΝΑΙ» γιὰ νά διεκδικήσουν καλύτερες
XEPAPKO 011’1v K691v00, ἀποφασισμέσυνθήκες δουλειᾶς, καλύτερα μεροκάνοι νά κλιμακώσουν 16v ἀγῶνα τους μέματα, σταμάτημα τῆς τρομοκρατίας. “H
χρι· τή νίκη.
ἀπεργία τους τέλειωσε μέ τή νίκη τῶν
Ο Ἕνα μήνα ἀπεργίας ἔκλεισαν οἱ
ἀπεργῶν. Στήν ἀρχή ἡ ἐργοδοσία διαχαρτεργάτες τῆς Πάτρας. Ὁ μακρόχροπραγματεύεται καί πετυχαίνει τήν ἀνανος ἀγῶνας τουςκαί ἡ σκληρή στάση τοῦ
στολή τῶν ἀπεργιῶν μέ ὑπόσχεση ἐπίλυΛαὸὁπουλου ἐδειξαν τήν ἀλληλεγγύη καί
σης τῶν αἰτημάτων σέ μιά 66011666. “H
ἀγωνιοτικότητα τῶν ἐργαζομένων.
ὅδομάδα περνάει τά αἰτήματα, δέν ἐπιΟ Σέ σειρά ὀπεργιῶν κατέφυγαν οἱ
λύονται καί οἱ ἐργάτες ξανακατεὸαίνουν
χαλυὸουργοί τῆς ESSO—PAPPAS 11:9034

κειμένου νά διεκδικήσουν αὐξήσεις καί
ἐπιδόματα.
Ο Ἀπὲργησαν οἱ μεταλλουργοί τῆς
ΑΛΑΚΟ (Μεταλλουργίας Μολὺὅδου καί
Ψευδαργύρου) γιά αὕξηση μεροκάματου
25%.
O Σέ ἀπεργία διαρκείας κατέῧηκαν οἱ
ἐργάτες τῆς ΛΑΡΚΟ (Μαρτίνο Θηὸῶν)
καταγγέλλονταςε
«Εἶναι ἀπελπιστική ἢ κατάσταση.
Μόνο ἄνθρωποι ὁέν μποροῦν νά ἐργαστοῦν ἐὸῶ»,
«- τά μέτρα ἀσφαλείας μηὸαμινά
- ἡ ἐργασία σέ 42 ὅ. Κελσίου
- τό πρόόλημα μόλυνσης τῆς ἀτμόσφαιρας ἔχει κορυφωθεῐ. Ἡ περιεκτικότητα τοῦ ἀέρα σέ ὀξυγόνο εἶναι 6,5%
51163017711 Ἀθήνα 13%».
Ζητᾶνε καλὺτερες συνθήκες ὃουλειᾶς,
μέτρα ἀσφαλείας, αὔξηση 23%. Ἡ
ἀπεργία· τους κράτησε 16 μέρες.
Ο Σέ ἀπεργία κατέὸηκαν καί 1.000
ἐργάτες τῆς ΛΑΡΚΟ (Λάρυμνας) ζητῶντας αὐξηση, τριετίες, ἐπιδόματα ἰδιοκατοίκησης καί συζύγου.
Ο Ἀπεργία διαρκείας 37 ἐπιπλοποιῶν τῆς φίρμας «Κυνηγάκη» 016 Αἰγάλεω γιατί ζητᾱνε καταὸολή τῶν δεδουλευμένων καί ἐπαναπρόσληψη ἀπολυμένων συνδικαλιστῶν.
. Σειρά ἀπεργιῶν στὸ ἐργοστάοιο
ἁμαξωμάτων Σαρακᾲκη γιά νά ἐπαναπροσληφθεῐ ὁ ἀπολυμένος συνδικαλιστής
Παπακυριακὸπουλος, καθώς καί γιά αὐξηοη 19% καί 25% στούς μαθητευόμενους.
Ο Ἡ 48ωρη ἀπεργία 2.000 ἐργαζομένων τής ΠΕΣΙΝΕ (”Ασπρα Σπίτια). Μετέτρεψαν τήν ἀπεργία τους σέ διαρκείας
ζητώνταςαϋξηση, 42,5 ὧρες δουλειᾶς,
νυχτερινὸ ἐπίδομα 50% κλπ. Στήν ἀπεργία τους,ποὺ κράτησε συνολικά 12 μέρες.
οἱ ἐργαζόμενοι τῆς ΠΕΣΙΝΕ κατάγγειλαν τήν πολιτική διακρίσεων ἀνάμεσα
στό ἐργατικὸ καί ὑπαλληλικὸ προσωπικὸ
πού ἐπιχειρεῖ ἡ ὃιεύθυνση με τίς τεράστιες μισθολογικές διαφορές, 16 ἀπαράδεκτο τῶν συνθηκῶν δουλειᾶς;

«Πολλοί ὁέν μποροῦν v’ ἀναπνεύσουν
ὅσο ὁουλεύουν ἐὸῶ, πρᾶγμα πού 6109θώνεται μόλις ἀπομακρυνθοῦν ἀπ’ τή
ὄουλειά». ’Ο 6 μερες ἀπεργίας στή ΦΙΑΤ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ, μέ αἰτήματα αὐξηση
μεροκάματσυ κατά 100 δρχ. καί ἐφαρμογή συλλοιικής σύμὸασης.
Ο Πανελλαδική ἀπεργία τῶν ἐργαζομένων στίς μεταφορές ἔγινε μέ μεγάλη
ἐπιτυχία. Νεκρώθηκαν οἱ ἀστικές καί
ὑπεραστικές συγκοινωνίες καί ἓγινε ὀγκώδης συγκέντρωοη 016 056190 ΔΙΑΝΑ.
Ἡ ὃιοίκηση τῆς ΠΟΥΙἸΑ (Πανελλήνια
Ὁμοσπονδία Ὑπαλληλικοῡ Προσωπι-

κοῦ Αὐτοκινήτων) κατάγγειλε στοὺς 61- ‘
εθνεῐς ὀργανισμοὺς Διεθνής Συνομοσπονδία Ἐλεύθερων Ἐργατικῶν Συνδικάτων καί Διεθνής “Ομοσπονδία Μεταφορῶν μέ τηλεγράφημά της τά ὲξήςῑ

«Καταγγέλλουμε σκανὸαλώὸη παρέμὅαση κυόερνητικῶν παραγόντων ὁιά ὁηλώσεών των ἀπό ἐλεγχόμενα μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως πού προσπαθοῦν νά
ὁιασπάσουν ἀγωνιστική κινητοποίηση
τοῦ κλάὸου ἐργαζομένων στίς χερσαῖες
συγκοινωνίες. Ἡ ἐνέργεια αὐτή τῶν κυδερνητικῶν ἐκπροσώπων ἀποτελεῖ συνέχεια ἄλλων ἀντεργατικῶν καί ἀντιὸημοκρατικῶν ἐνεργειῶν σέ ὄάρος τοῦ
συνόλου τῶν Ἑλλήνων ἐργατῶν.»
Ο Μέ 24ωρες ἀπεργίες οἱ χαλυόουργοί τοῦ Ἀσπρόπυργου διεκδίκησαν αὐξήσεις καί ἐπιδόματα.

. Σέ ἀπεργία διαρκέίας οἱ ἐργατες
τοῦ ἐργοστασίου ἀντλιῶν Πάτρας ΒΙΟΣΙΞΛ ζητώντας αὐξήσεις.
Ο 48ωρη απεργία στή 6ιομηχανία
Σαίντ Ρήτζις Ἑλλάς για αὐξήσεις καί
ἐπιδόματα.
Ο 20 μέρες ἀπέργησαν διαφορες εἰδικότητες ἐργατστεχνιτῶν στούς Βωξίτες
Παρνασσοῦ ζητώντας 35% αὐξήσεις καί
ἐπιδόματα.
Ο Οἱ μυλεργατες Καρδίτσας διεκδίκησαν τα οἰκονομικὰ τους αἰτήματα, μέ
24ωρη απεργία.

.— Mé 24ωρη απεργία οἱ ἐργατες τῆς
νηματουργίας ΚΛΩΘΩ οτό Περιστέρι
ζήτησαν οὐσιαοτικές αὐξήσεις. ”
O Στό ἐργοστασιο ἐσωρούχων ΑΤΘΙΣ
οἱ ἐργαζόμενοι ζητᾶνε μέ 24ωρη απεργία
30% αὐξηση καί ἐόὃομαδα 42 ὡρῶν.
Ο Οἱ ἐργατοϋπαλληλοι τῆς A.E. Ξενοδοχεῐα Τελεφερίκ καί Καζίνα Ἀττικῆς
ζητᾶνε αὐξήσεις καί ἐπαναπροσλήψεις
μέ 48ωρες απεργίες.

O Οἱ τσαγκαραδες ὅλης τῆς χώρας μέ
ἀπόφαση τῆς ΟΕΔΕ κατέθηκαν σέ
απεργία για αὐξήσεις, ὃδομαδα 40
ὡρῶν, καί ἀσφαλιστικα θέματα.
Ο Μέ 24ωρη ἀπεργία οἱ ἐργατες τοῦ
((Βυθοὺλκα» κλιμακωσαν τόν αγώνα
τους για αὐξηση 30%.
Ο Σέ απεργία διαρκείας μετατραπήκαν οἱ στάσεις ἐργασίας 170 ὐφαντουργῶν τῆς ΣΙΝΑΝ μέ αἴτημα οὐσιαστικίΙῑ
αὐξήσεις.
Ο Οἱ ὑφαντουργοί τῆς χώρας μέ
24ωρες απεργίες κλιμακωσαν τόν ἀγώνα
τους για 30% αὐξήσεις καί ἐπιδόματα.
Ο Μέ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ἡ απεργία τῶν ἐργαζομένων στόν
ἱματισμό, πού ὁργανώθηκε ἀπό τήν ὅμοσπονδία τους στίς 3] Μαρτη. μέ τή συμμετοχή ὅλων τῶν ἐργατῶν τῶν μεγάλων
ἐργοοτασίων (Ἕλλας - Διεθνής, Δουρίδα, Δούρου, Ἔντις - Ἑλλάς — Κονφέζ,
Παττίκα), ἐνῶ λειτούργησαν μόνο 1 — 2
μέ μικρό ἀριθμό ἐργατῶν. Εἶναι ἀπ’ τίς
μεγαλύτερες μαζικές κινητοποιήσεις
ὅλου τοῦ κλαδου ἱματισμοῦ.
Ο Σέ απεργία κατέθηκαν οἱ οἰκοδόμοι
o” ὅλη τή χώρα διεκδικώντας τήν ψήφιση
τοῦ νομόσχεδίου για τήν ἐξαγορα καί τή
διανομή τῶν ὃωροσήμων κ’ ἐνσήμων. Ἡ
απεργία ακολούθησε μετα ἀπό συγκέντρωση τῶν οἰκοδόμων στό «Γκλόρια» μέ
τα ἴδια αἰτήματα.

Προκηρὺξεις τῶν οἰκοδόμων ἀναφέρουν;
«Τό νομοσχέὸιο τῶν ὑπὲρ ἀγνώστων
ὂωροσήμων ψηφίστηκε στή Βουλῆ χωρίς
νά γίνει ὁεκτή καμμιά τροποποίηση.
’Έτσι êch μέχρι τώρα μᾶς παρακρατοῦσαν παράνομα τά ἔνσημα κί τά ὁωρόσημα, τώρα «μᾶς τά τρῶνε» μέ τό νόμο».
Τό δίκίίιο αἴτημα τῶν οἰκοδόμων για
τή δημιουργία ταμείου ἐφ’ απαξ από τα
λεφτα τοῦ δωρόσημου (1,5 δισεκ.) ναυαγησε μετα τή μετατροπή του σέ ακριὸοπληρωμένα ένοημα. Μέ τή ληστρική ἐξαγορα τῶν ἐνσήμων ποῦ προὸλέπει ὁ νόμος (45 ἤ 60 ὃρχ.) εἶναι ἀμφίδολο αν θα
μπορέσουν ὅλοι οἱ δικαιοῦχοι να παρουν
ἐνσημα. Ἀλλά κι αὐτοί πού θα παρουνε
καί θα ὅγοῦν στή σύνταξη, θα ’χουν μια
σύνταξη πείνας, καί μαλιστα χωρίς ἐπικουρικό, γιατί τό ἐπικουρικό πρέπει να
τό ἐξαγορασουν οἱ ἴδιοι.
Ο Οἱ φορτοεκφορτωτές τύπου ἀπέργησαν για 48 ὧρες μετα τό ναυαγιο τῶνδιαπραγματεύσεων μέ τήν Ἕνωση τῶν
Ἰδιοκτητῶν Ἡμερησίου καί Περισὸικσῦ
Τύπου.
Ο Γ ια ἐπαναπρόσληψη απολυμένης
ἐργατριας οἱ ἐργατες στό ὑφαντουργεῖο
ΙΞΡΙΟΜΑΛ τοῦ Μαραγκόπουλου κατέθηκαν σέ 48ωρη ἀπεργία.
Ο Σέ σειρα απεργιῶν κατέθηκαν οἱ
λιμενεργατες τοῦ Ὀργανισμσῦ Λιμένος
Πειραιῶς.
Ο 3μερος απεργιακός ἀγῶνας τῶν μηχανοδηγῶν τοῦ ἐργοστασίου ΜΕΚΑΤ, μέ
6ασικό αἴτημα τήν αὐξηση μισθοῦ.
Ο Σέ απεργία διαρκείας κατέθηκαν οἱ
ἐργαζόμενοι οτό ἐργοστασιο ΦΩΤΡΟΝ
Γ ραφικές Τέχνες ὃιεκδικώντας αὐξηση
40%. μετα τήν ἄρνηση τῆς ἐργοδοσίας
να ἱκανοποιήσει τα αἰτήματα τους.
Ο 7μερη απεργία κανουν οἱ χειριστές
μηχανημάτων τῆς νομαρχίας στήν Πάτρα. Οἱ ἐργαζόμενοι ζητοῦν τή σύναψη
νέας ουλλογικής οὐμὸαοης ἐργασίας καί
διαμαρτύρονται για τήν αδιαλλαξία τῶν
ὑπουργείων Ἐοώτερικῶν καί Οἰκονομικων
O Συνεχίζεται (ὅταν γράφονται αὐτές
οἱ γραμμές) ἡ απεργία καί κινητοποίηση
τῶν ἐργαζομένων στή ΦΙΛΙΠΣ γἰα αὐξήσεις καί τριετίες, παρα τό λόκ-αουτ
τῆς ἑπιχείρησης·

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ κίνημα ἐχει καί
στή χώρα μοις μια μακριαπαραδοση
ἀγώνων. Οἱ πολιτικές προεκτασεις
τῶν ἀγώνων τῆς ἐργατικῆς ταξης εἶναι καθοριστικές. ‘H γνώση ὅλων
τῶν σύνθετων προόληματων τοῦ
συνδικαλιστικοῦ κινήματος εἶναι
χρήσιμη καί για τόν αγρότη, τόν
ὑπάλληλο καί τό φοιτητή. Οἱ μορφές
πάλης, τα αἰτήματα, οἱ ὃιεκδικήοεις
nui ἡ συνδικαλιστική ὀργανωση τῶν
ἐργαζομένων ἐνδιαφέρουν ὅλα τα
κοινωνικὰ στρώματα. ‘H ἀποδέσμευση τῶν ἐργαζομένων ἀπό τήν
ἐκμεταλλευτική σχέοη τους μέ τό κεφαλαιο θα ἀποτελέσει τήν προϋπόθεση για μιαν ανθρωπινότερη ζωή.

ΑΥΤΕΣ οἱ απλές nui χιλιοειπωμέveg ἀλήθειες εἶναι σέ μᾶς, οτό «ANTI», μια ὃαθια έγνοια. Ξὲρουμε
πόσο λίγα ἐχουμε κανει ὥς τώρα για
να ὅοηθήσουμε τούς ἀγῶνες τῶν ἐργαζομένων καί να φωτίοουμε τά
πολλαπλα προὸλήματα τους. ’Ὸμως
προοπαθήσαμε καί ἐχουμε κανει μιαι
ἀρχή. Οἱ φίλοι μας, οἱ ἀναγνῶστές,
μποροῦν να ουμὸαλουν σ’ αὐτό.

‘O νέος χρόνος πού ἔρχεται, χαρακτηρίζεται ἀπό τήν πρόθεση τῆς κυὸέρνησης
Καραμανλή να συνεχίσει τήν ἴδια οἰκονομική πολιτική· πολιτική λιτότητας για
τήν ἀντιμετώπιση τοῦ αὐξανόμενου πληθωρισμοῦ καί τῆς οἰκονομικῆς κρίσης,
πολιτική πού σημαίνει ὅτι για τούς ἐργάΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ nui ὑποδεικνύτες nui γενικότερα για τούς ἐργαζόμεοντας σέ μᾶς ἀπόψεις, προὸλήματα,
νους ’ἡ νέα χρονια θα πρέπει να εἶναι
πληροφορίες για τό συνδικαλιοτικό
χρονία νέων μεγαλύτερων «θυσιῶν» στό
ὂωμό τοῦ κέρδους τοῦ μεγάλου κεφαλαίκίνημα. Φέρνοντας πιό κοντα τό l
ου. Πού σημαίνει; χρονια σκληρῶν ἀγώ- γ’ περιοδικό οτό ἐργατικό κίνημα.
νων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΙΞΙΣ ΠΑΝΩ ΣΙΞἶ MIA HPOTEINOMENH MEGOAO ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΣΤΟ μυαλό τῆς ἀστικῆς τάξης τό κάθετί εἶναι ἁναποὸογυρισμένο καί τό ἀποτέλεσμα γι’ αὐτήν εἶναι ἡ
αἰτία. ’Έτσι, ἀστοί οἰκονομολόγοι μᾶς λένε ὅτι γιά τόν πληθωρισμό φταίει ἡ ύπερὸολική προσφορά χρήματος, 7’7’/ καί οἱ ὑπέρμετρες κυόερνητικές ὁαπάνες, ἥίκαί οἱ ἀπαράὸεκτα ψηλές αὐξήσεις στούς μισθούς
καί τά μεροκάματα. Καί ἀνάλογα προτείνουν τή μείωση τῆς προσφορᾶς χρήματος καί τῶν κυόερνητικῶν
ὁαπανῶν καί μικρότερες κι ἁραιότερες αὐξήσεις στούς μισθούς καί τά μεροκάματα, καθώς m αὐξημένη
-φορολογία πού θά περιορίσει τήν ἰὸιωτική κατανάλωση, γιά νά ἐλεγχτοῦν ἔτσι οἱ πληθωριστικές πιέσεις.
Βέόαια, ὅπως θά ἀναφερθοῦμε στή συνέχεια, ἄν ὅλα τά πιό πάνω ἧταν ὁυνατά, τό πρόόλημα τοῦ πληθωρισμοῦ ὁέν θά εἷχε οὐσιαστικά προκύψει. Ἐπίσης, εἶναι παράλογο νά προτείνονται «τεχνικές» θεραπεῖες
γιά τή ριζική ἀντιμετώπιση τοῦ πληθωρισμοῦ, πού ὄασίζονται στήν ἁνάλυσή τους κι ἑξαρτιῶνται γιά τήν
ἐφαρμογῇ τους στήν παραγνώριση ἐκείνων τῶν χαρακτηριστικῶν πού εἶναι ὑπεύθυνα γιά τό πρόόλημα
πού ὑποτίθεται ὅτι πρέπει νά λυθεῑ. «Παράλογο, ἐκτός ὄέόαια ἄν θεωρηθοῦν σάν προσπαθειες μυθοποίησης τῆς φύσης τῆς κοινωνικῆς’πρα;ν,ιιατικότητας>>.1
ΔΕΝ εἶναι ὅμως μόνο οἱ ἀστοί οἰκονομολόγοι πού μᾶς πλημμυρίζουν μέ τίς θεωρίες τους, ἀλλά κι ἕνα μεγάλο κομμάτι
«προοδευτικῶν» οἰκονομολόγων καί πολιτικῶν πού καί σ’ αὐτῶν τό μυαλό τό ἀποτέλεσμα περνιέται γιά αἰτία. Οἱ τελευταῖοι
μὲ τή σειρά τους μᾶς λένε ὅτι 6 πληθωρισμός ὀφείλεται οτά
ὑπερκέρδη καί οτήν ἀσυδοσία τῶν μονοπωλίων, ἤΙκαί στή διsew], ἀνεξέλεγκτη ροή χρηματικῶν κεφαλαίων ’(«ἀριστεροί»
μονεταριστές), ἤίκαίστίς ψηλές τιμές τῶν εἰσαγομένων εἰδῶν.
Σ’ αὐτή τήν περίπτωση προσπαθοῦν νά ἐξηγήσουν τίς ψηλότερες τιμές μέ... ψηλότερες τιμέςέ Τέτοιες ἐξηγήσεις εἰναι ἀπόρροια τῆς πολιτικῆς τους γραμμῆς, μιά καί προσπαθοῦν νά ἐξωραῑσουν τό καπιταλιστικό σύστημα καταργώντας ἥ διορθώνοντας τά πιό ἐξαμόλωματικά του γνωρίσματα. Καί ι εἶναι
ἐπειδή ἡ πολιτική τους γραμμή εἶναι ἀναθεωρητική πού χρειάζονται τέτοιου εἴδους θεωρίες, πού στέκονται στήν ἐπιφάνεια>
καί δέν φτάνουν στήν οὐσία.

Σ’ AYTO 16 ἄρθρο θά προσπαθήσουμε- νά ὀποδείξουμε
πόσο λαθεμένες κι ἀποπροσανατολιστικές εἰναι αὐτές οἱ θεωρίες κι ἐπίσης νά περιγράψουμε καί νά ἐξηγήσουμε τό πῶς
καί γιατί δημιουργεῖται 6 πληθωρισμός, χρησιμοποιώντας τή
οωστή, κατά τή γνώμη μας, μαρξιστική ἀνάλυση καί μέθοδο.
Η OIKONOMIKH κρίση - κι 6 πληθωρισμός εἶναι μιά ἀπό
τίς ἐκφράσεις της - τοποθετεῖται στό ἐπίπεδο τῆς καπιταλιστικῆς σώρευσης καί παραγωγῆς. “Ο σκοπός καί ἡ κινητήρια δὺναμη τῆς καπιταλιστικῆς παραγωγῆς εἶναι ἡ παραγωγή ὅσο τό
δυνατό μεγαλύτερης·ὑπεραξίας, δηλ. τῆς διαφορᾶς μεταξύ τῆς
ἀνταλλακτικῆς ἀξίας τῆς ἐργατικῆς δύναμης (πού ἀντιπροσωπεὺει τό κομμάτι τῆς ἐργάσιμης μέρας στό ὁποῖο 6 ἐργάτης
παράγει τήν ἀξία τῶν μέσων διατήρησης κι ἀναπαραγωγῆς
του) καί τῆς συνολικῆς ἀξίας πού παράγεται ο’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἐργάσιμης μέρας.
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Ὁ καπιταλιστής2 μπορεῑ νά αὐξήσει τήν ὑπεραξία εἴτε μέ τό
νά μακρύνει τήν ἐργάσιμη μέρα (ἀπόλυτη ὑπεραξία) εἴτε μέ τό
νά μειώσει τό χρόνο πού χρειάζεται 6 ἐργάτης γιά νά παράγει
τήν ἀξία τῶν μέσων διατήρησης κι ἀναπαραγωγῆς (σχετική
ὐπεραξία). Μετά ἀπό συνεχεῖς ἀγῶνες τῆς ἐργατικῆς τάξης ἡ
πρώτη μέθοδος δέν εἶναι πιά δυνατή γιά τόν καπιταλιστή. Τή
δεύτερη μπορεῖ νά τήν πετύχει εἴτε μέ τήν ἐντατικοποίηση τῆς
ἐργασίας εἴτε μέ τήν αὐξηση τῆς παραγωγικότητας τοῦ ἐργάτη
μέσω τεχνικῶν ἀλλαγων. Μιά καί ἡ ἐντατικοποίηση τῆς ἐργασίας έχει φυσικά καί κοινωνικά ὅρια, ἡ κύρια μέθοδος πού
χρησιμοποιεῐ 6 καπιταλιστής γιά νά αὐξήσει τήν ὑπεραξία εῖναι ἡ αὕξηση τῆς παραγωγικότητας μέσω τεχνικῶν δελτιώσεων.
ΚΙ ΕΔΩ ἐρχόμαστε στήν ἀντιφατική φύση τοῦ κεφαλαίου.
Ἀντιφατική, γιατί ἀπό τή μιά μεριά, μέ δοσμένο τό ὃιαθέσιμο
ἐργατικό πληθυσμό (πού μετριέται σέ μονάδες ἐργατικοῦ χρόνου, δηλ. 6 ἀριθμός τῶν ἐργατικῶν ἡμερῶν πολλαπλασιασμένος μέ τή διάρκεια τῆς-ἐργατικῆς μέρας) στήν κοινωνία, ἡ
ὐπεραξία μπορεῐ ν’ αὐξηθεῖ μόνο ἂν αὐξηθεῖ ἡ παραγωγικότητα τοῦ ἐργάτη, δηλ. μέ 16 νά μειωθεῖ 6 (σχετικός) ἐργατικός
πληθυσμός. Ἀπό τήν άλλη μεριά, ὅμως, μέ δοσμένη τήν ἀνάπτυξη τῶν παραγωγικων δυνάμεων, ἡ ὐπεραξία μπορεῐ ν’ αὐξηθεῐ μόνο μέ τήν αὐξηση τοῦ διαθέσιμου ἐργατικοῦ πληθυσμοῠ. “Ὀπως εἶπε 6 Marx, ἡ ἑνότητα αὐτῶν τῶν ἀντιθετικῶν
τάσεων ἔρχεται μέ τήν ἐκμηχάνιση. Πράγματι ἡ διαλεκτική
λύση σ’ αὐτή τήν ἀντίφαση (δηλ. τό ἀνέῦασμά της σέ ἀνώτερο
ἐπίπεδο) εἷνάι ἡ αὐξηση τῆς παραγωγῆς μέ τήν ἀντικατάσταση
ζωντανῆς ἐργασίας μέ νεκρήπού παίρνει τή μορφή μηχανῶν.
Αὐτό ἔχει γιά ἀποτέλεσμα ν’ αὐξάνεται ἡ ὀργανική σύνθεση
τοῦ κεφαλαίου (ἡ σχέση μεταξύ σταθεροῦ κεφαλαίου -νάξία
μέσων παραγωγῆς καί μεταὸλητοῦ κεφαλαίου - ἀξία τῆς ἐργατικῆς δύναμης) καί σάν συνέπεια ἡ τάοη τοῦ ποσοστοῠ τοῦ

κέρδους εἶναι πτωτική, μιά καί μόνο τό μεταόλητό κεφάλαισ
δημιουργεῖ ’ὑπεραξία, ἐνῶ τό ποσοστό τοῦ κέρδους μετριέται
στό συνολικό κεφάλαιο, παρ’ ὅλο πού διάφοροι παράγοντες
(π.χ. διεθνές ἐμπόριο, ἡ πίεση τῶν μεροκάματων κάτω ἀπό τήν
ἀξία τους, ἡ αῦξημένη ὑπεραξία 11.01.) — 1101’) κι αὐτά δέν μποροῦν νά ξεπεράσουν ὡρισμένα ὅρια - εἶναι δυνατό σέ μιά δοσμένη ἱστορικὴ περίοδο νά ἀναστείλσυν τή λειτουργία της. Μέ
ἄλλα λόγια, ἡ ἀκριόής μορφή τῆς διαλεκτικῆς ἀνάπτυξης τοῦ
κεφαλαίου ἐξαρτᾶτᾳι ἀπό τήν ἀνάπτυξη τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων, τῶν μέσων ἀνταλλαγῆς, τῶν γενικῶν σχέσεων παραγωγῆς σέ διεθνή κλίμακα3.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ, ἡ σώρευση κεφαλαίου φέρνει μιάν αὔξηση
στήν ὀργανική σύνθεση τοῦ κεφαλαίου, μιάν αὕξηση στήν
παραγωγικότητα τῆς ἐργασίας, μιά σχετική μείωση στῆν ἀπασχολοὺμενη ἐργασία. ’Ὀλα αῠτά ἐκφράζονται σέ μιά πτωτική
τάση τοῦ ποσοστοῦ τοῦ κέρδους, παρ’ ὅλο πού ἡ μάζα τῶν
κερδῶν ἢ ὑπεραξία μεγαλώνει ἀπόλυτα καί ὁ ὅαθμός τῆς ἐκμετάλλευσης αὐξάνει. Τί εἰρωνεία, τό ποσοστό 101') κέρδους νά
πέφτει ὅχι γιατί ἡ ἐργασία γίνεται λιγότερο παραγωγική ἀλλά
ἐπειδή γίνεται πιό παραγωγικήΙ “Ὀπως παρατήρησε ὁ Marx, ἡ
πτωτική τάση τοῦ ποσοστοῦ τοῦ κέρδους εἶναι «ὁ σπουδαιότε’ ρος νόμος τῆς νεότερης πολιτικῆς οἰκονομίας καί ὁ 1110 ὅασικός
γιά τήν κατανόηση τῶν δυσκολότερων σχέσεων. Εἶναι ô πιό
σπουδαῖος νόμος ἀπό ἱστορική σκοπιά>>4.

τό νά αὐξήσουν τήν παραγωγικότητα τῆς ἐργασίας, νά 11511)χουν ψηλότερο 6αθμό ἐκμετάλλευσης καί μάζα ὑπεραξίας.
Ἐπίσης, ἡ αὕξηση τῆς ἀνεργίας ἐχει σάν ἀποτέλεσμα νά προκαλεϊ στά μεροκάματα τήν τάση νά πέφτουν κάτω ἀπό τήν ἀξία
που εἶχαν πρίν ἀπό τήν κρίση. Αὐτοί οἰ παράγοντες ἀνεόάζουν
τά κέρδη, πράγμα 1101') ἐπιτρέπει στό προτσές τῆς σώρευσης νά
συνεχιστεῖ σ’ ένα ψηλότερο ἐπίπεδο. _ _
EIXE ἀναφέρει ὁ Marx: «Διαρκεῖς κρίσεις δέν ὑπάρχουν>)7,
ἀλλά ἐχουν μέσα τους τά στοιχεῖα πού θά φέρουν τή λύση τους.
Δηλαδή ἡ κρίση ἀφαιρεῖ προσωρινά τά ἐμπόδια γιά παραπάνω
σώρευση ἀλλά ταυτόχρονα 6άζει νέα ὅρια 0’ ἀνώτερο ἐπίπεδο.
Τό ὄιν ὅμως κάθε οἰκονομική κρίση θά μπορέσει νά πετὺχει τήν
ἁποκατάσταση τῶν κερδῶν, δέν εἶναι μόνο ἕνα ἁπλό οἰκονομικό πρόόλημα. ‘H πάλη ἀνάμεσα σέ κεφάλαιο κι ἐργασία, ἡ
πάλη τῶν τάξεων στή γενικότέρή της μορφή, γίνεται πάλη γιά
10 ἴδιο τό σύστημα. «Αὐτές οἱ διαδοχικές καταστροφές προκαλοῡν τήν ἐπανάληψή τους σέ ἀνώτερο ἐπίπεδο καί τελικά ὁδηγοῦν στή ὂίαιη πτώση»5.
ΣΤΗΝ ἐποχή μας, τή μονοπωλιακή φάση 101') καπιταλισμοῦ,
κι ἰδιαίτερα μετά τό 6’ παγκόσμιο πόλεμο, ὅλέπσυμε μιά συνεχή ὕψωση τῶν τιμῶν9. Αὐτό δέν πρέπει ν’ ἀποδοθεῖ, ὅπως καί
προηγούμενα τονίσαμε, στήν ὕπαρξη τῶν μονοπωλίων10 ἀλλά
στήν προσπάθεια 101') 110165 καπιταλιστῆ πού, ἀντιμετωπίζοντας
τήν πτωτική τάση τοῦ κέρδους τοῦ κεφαλαίου καί γιά νά E5115ράσει τήν ἐλλειψη κερδῶν γιά παραπέρα σώρευση, αὐξαίνει τίς
τιμές τῶν προϊόντων του. Δηλαδή τό ἕνα «κεφάλαιο» προσπαθεῖ νά κερδίσει περισσότερα ἀπό τό ἄλλο κι ὅλα μαζί σέ 6άρος
τῆς ἐργατικῆς τάξης.

ΑΛΛΑ ἐκτός ἀπό τή μακροχρόνια πτωτική τάση ἡ καπιταλιστική οἰκονομία άντιμετωπίζει περιοδικές κρίσεις 1101’) μποροῦμε νά τίς περιγράψουμε πολύ συνοπτικά ὡς ἑξῆς "000 ἡ
μάζα τής ὑπεραξίας μειώνεται σχετικά μέ τήν αὐξανόμενη
μάζα τοῦ σταθεροῦ κεφαλαίου, ὁ ἀνταγωνισμός γι’ αὐτή τή
Ο Πῶς ὅμως αὐτές οἱ νέες τιμές 1101') ζητσῡνε οἱ καπιταλιμάζα πού μειώνεται γίνεται ὅλο καί πιό ὀξύς ἀνάμεσα στούς .
στές γιά νά ἀποκαταστήσουν τά κέρδη τους μποροῡν νά
πραγματοποιηθοῦν,
καπιταλιστές. Ἡ πτωτική τάση τοῦ ποσοστοῦ τοῦ κέρδους λειτουργεϊ σάν κίνητρο γιά τεχνικές 6ελτιώσεις, ἐφευρέσεις, μεγαΟΠΩΣ ξέρουμε, τό κεφάλαιο εἶναι ἑνότητα δύο στοιχείων;
λύτερη οἰκονομία στά μέσα παραγωγῆς κ.τ.λ. ’Όσοι καπιταλιτῆς παραγωγῆς καί κυκλοφορίας. Ἀπό τόιστάδιο τῆς πρώτης
στές υἱοθετοῦν πρῶτοι νέες τεχνικές μποροῦν νά παράγουν
f μεταφερόμαστε στό ἐπίπεδο τῆς δευτέρης. Κι αὐτό γιατί δέν
φτάνει ἡ ἐκμετάλλευση 101') ἐργάτη 1101') δημιουργεῖ τήν ὑπερπροϊόντα σέ λιγότερο χρόνο ἐργασίας ἀπό τόν κοινωνικό μέσο
αξία,ἀλλά ἡ ὑπεραξία αὐτή που ἐνσωματώνεται στά προϊόντα
ὅρο, κι ἀρχικά πετυχαίνουν κέρδη πάνω ἀπό τό μέσο ὅρο.
πού παράχθηκαν πρέπει νά διατεθεῐ στήν 011/0901“. Ἐδῶ ἡ πιA1’)10 εἶναι δυνατό γιατί τό προϊόν πουλιέται στήν τιμή (ἤ ἐλάστωτική πολιτική τῶν τραπεζῶν καί σέ τελευταία ἀνάλυση ἡ
χιστα πιό κάτω) πού ἐπικρατοῦσε πρίν ἀπό τήν εἰσαγωγὴ τῆς
χρηματοπιστωτική πολιτική τοῦ κράτους σάν μηχανισμοί παίνέας τεχνικῆς, ἀλλά πιό πάνω ἀπό τήν τιμή πού ἀντιστοιχεῖ στή
ζουν τόν κεντρικό ρόλο. Μέ αὐξημένο τόν ὅγκο τῶν πιστώσενέα τεχνική. ‘O ἀνταγωνισμός σιγά-σιγά θά μειώσει τό μέσο
ων, πού ὅπως λέει χαρακτηριστικὰ ὁ Marx ὅλος ὁ «μεταόσλιὅρο τῶν τιμῶν, μιά κι ἄλλοι καπιταλιστές θά υἱοθειήσουν τη
σμός» τοῦ συστήματος αὐξαίνει, οἱ νέες ψηλότερες τιμές μπονέα τεχνική γιά νά μειώσουν κι αὐτοί τό κόστος παραγωγῆς 5.
Ἐτσι τήν πτωτική τάση τοῦ ποσοστοῦ τοῦ κέρδους τή δοκιροῦν τώρα νά πραγματοποιηθοῦν. Ἀλλά αὐτό δέν εἶναι ἡ αἰτία, ὅπως ἡ θεωρία τῶν μονεταριστῶν (Φρηντμαν καί Σία)
μάζει κάθε καπιταλιστής σάν μιά πτώση στίς τιμές (παρ’ ὅλο
προσπαθεϊ νά μᾶς πείσει, ἀλλά ἡ τάση 101') ποσοστοῦ r101') κέρ1101') ἡ μάζα τῆς ὑπεραξίας ἔχει αὐξηθεῖ) ἤ σάν ἀδυναμία νά
δους νά πέφτει, πού κάνει ἀναγκαία τήν αὔξηση τῶν πιστώσυνεχίζει νά πουλάει τά προϊόντα του στίς παλιές τιμές. “
σεων γιά νά μπορέσει ἡ σώρευση κεφαλαίου νά συνεχιστεῖ. Ἡ
ΑΛΛΑ ἐδῶ πρέπει νά προσέξουμε ὅτι δέν εἶναι ὁ ἀνταγωνιπροσπάθεια τοῦ κάθε καπιταλιστῆ νά ξεπεράσει τόν ἀνταγωνισμός 1101') ’δημιουργεῖ τούς νόμους τῆς καπιταλιστικῆς οἰκονοστή του μέ τό νά συνεχίζει τήν αὔξηση τῶν τιμῶν του, φέρνει
μίας, ἀλλά αὐτός ὁυτλά καί μόνο ἐπιτρέπει τήν ἐφαρμογή τους.
ὅλο καί περισσότερο χρῆμα στήν οἰκονομία, ἐτσι ὥστε οἱ τιμές
‘O ἀνταγωνισμός ἐπιδάλλει τούς νόμους τοῦ κεφαλαίου στούς.
νά ὑψώνονται ἀντί νά πέφτουν, ὅπως θά περίμενε κανείς ἀπό
καπιταλιστές, δηλ. γενικεὺει τήν πτώση τοῦ ποσοστοῦ τοῦ κέρτήν αὕξηση τῆς παραγωγικότητας.
δους γιά ὅλα τά κεφάλαια, ἀλλά αὐτή ἡ πτώση δημιουργεῖταί
«ΤΟ ὅλο πιστωτικό “σὺστημα», ἔγραφε ὁ Marx_ 0101/
πρίν ἀπό τόν ἀνταγωνισμό καί χωρίς αὐτόν. Ὅπως εἰπε ὁ
Grundrisse, «οἱ ὑπέρμετρες ἐμπορικές συναλλαγές κι ἡ ὑπέρμεMarx «... ἡ πτώση τοῦ ποσοστοῦ τοῦ κέρδους φέρνει τήν ἀνταγωνιστική πάλη ἀνάμεσα στούς καπίταλιστές, ὅχι ἀντίθετα»6.
τρη κερδοσκοπία κ.τ.λ. 1101’) εἶναι συνδεδεμένα μ’ αὑτό, 6010i'OYTE ὅμως ἡ πτώση] τῶν τιμῶν δημιουργεῖται ἀπό τόν ἀνὲ
ζονται στήν ἀναγκαιότητα τῆς ἐπέκτασης καί τοῦ ξεπεράσματος τοῦ ἐμποδίου τῆς κυκλοφορίας κι ἀνταλλαγής». Αὐτό κάνει
ταγωνισμό. Αῠτή ἡ ώση δέν εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν συνθηκῶν
ἀγορᾶς 1101') ἀλλάζουν ἀλλά ἀποτέλεσμα κι ἐκφραση τῶν ἀλλα- τίς τιμές νά ξεπερνοῦν τίς ἀξίες τῶν προϊόντων έως ὅτου ἡ
γῶν στίς συνθῆκες τῆς παραγωγῆς, ἀποτέλεσμα τοῦ προτσές
ἀνοδική φάση 101') κύκλου σπάει κι ὅλο τό προτσές πάλι ἀρχίζει ὕστερα ἀπό μιά 115910001590 ἤ λιγότερο παρατεινόμενη
τῆς σώρευσης κεφαλαίου. Οἱ συνθῆκες ἀγορᾶς, εἴτε εἶναι άνταγωνιστικσῦ εἴτε μονοπωλιακοῦ χαρακτῆρα, δέν εἰναι οἱ αἰκρίσηῙῖ v
ΟΠΩΣ λοιπόν εἴδαμε, ἡ αῦξηση τῶν τιμῶν οὔτε ἀπόρροια
τίες τῶν ἀλλαγῶν στίς τιμές, εἴτε αὐτές εἶναι πρός τά πάνω εἴτε
πρός τά κάτω. “Οσο δέν »μποροῦμε νά ποῦμε 011 ὁ ἀνταγωνιτῆς πιστωτικῆς χρηματικῆς πολιτικῆς13 εἶναι οὔτε τῆς πολιτικῆς τῶν μονοπωλίων γιά ὑπερκέρδη (χωρίς ὂέὸαια αὑτό νά ση, σμός εἶναι ἡ αἰτία γιά χαμηλές τιμές, ἄλλο τόσο δέν ἐπιτρέπεῑ·ται νά λέμε 011 στά μονοπώλια ὀφείλεται ἡ αὔξηοη τῶν τιμῶν.
μαίνει ὅτι ὑπερκέρδη δέν πετυχαίνονται καθόλου), ἀλλά τῆς
Μέσα στήν κρίση ὅπου Eva χαμηλότερο ποσοστό κέρδους ἔχει προσπάθειας 101') κεφαλαίου νά διατηρήσει ἱκανοποιητικά
κέρδη, ἀναγκαῖα γιά νά συνεχιστεῐ ἡ μετατρσπή τῆς ἐργατικής
ξαπλωθεῖ, ἡ σώρευση τοῦ κεφαλαίου ἐπιδραδύνεται. Τώρα
δύναμης σέ κεφάλαισ, δηλ. τό σωρευτικό προτσές καί ἡ ἐπέμόνο τά πιό ἰσχυῷ κεφάλαια ἐπιόιώνουν (ἡ συγκέντρωση καί
κεντρικοποίηση τοῦ κεφαλαίου μεγαλώνουν) καί μποροῦν, μέ
κταση τῆς παραγωγῆς. Κοντόφθαλμη εἶναι λοιπόν ἡ άποψη ὅτι
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μέ μιά πιό ἀνταγωνιστική οἰκονομία (ἄρα «κάτω 101101101111)—
λια») τά πράγματα μποροῦν νά ὂολευτοῦν. Ἡ ἱστορία δέν γυρνάει πίσω κι ὅις μήν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ γενικὴ τάοη τῆς 11011110311011κῆς ἀνόπτυξης, μέσα ἀπό ἀναπόφευχτες οἰκονομικές κρίσεις,
εἶναι ἡ συγκέντρωση καί ἡ κεντρικσποίηση τοῦ κεφαλαίου. Δέν
καταργεῖ ἤ περιορίζει κανένας τό μονοπωλιακό στάδιο 1013
καπιταλισμοῦ χωρίς νά καταργήσει τό ἴδιο τό κεφάλαιο.

ΕΙΔΑΜΕ ποιός εἶναι 6 ρόλος τῆς πιστωτικῆς πολιτικῆς (πού
στίς μέρες μσς δέν εἶναι μὸνο πιστώσεις σιούς παραγωγούς
ἀλλά πιστώσεις καί στούς καταναλωτές) στήν προσπάθεια γιά
διατήρηση εὐνοϊκῶν συνθηκῶν γιά σώρευση κεφαλαίου. “Ὀμως
τό προτσές τῆς αὐξημένης πιστοδότησης εἶναι ἀντιφατικόῑ Γιατί ἐπιτρέποντας ὅλο καί μεγαλύτερες ὲπενδύσεις (πού γίνονται
ἰδιαίτερα ἀπό τίς μεγαλες ἐπιχειρήσεις, μιά καί σ’ αὐτές πιό
εὔκολα χορηγοῦνται πιστώσεις, κι ἑπομένως ἡ κεντρικοποίηση
τοῦ κεφαλαίου μεγαλώνει) πού θά αὐξήσουν 11'1 σχετική ὑπεραξία (αὐξηση τῆς παραγωγικότητας), ἡ ὀργανική σύνθεση τοῦ
κεφαλαίου αὐξάνει κι αὐτό ἐπιτείνει τήν πτώση τοῦ ποσοστοῦ
τοῦ κέρδους. Κι ἒτσι ὅλο καί περισσότερες πιστώσεις ζητιοῦνται γιά νά ξεπεραστεῐ τό μικρότερο ποσοστό τοῦ κέρδους.
ιὈμως οἱ ὅλο καί μεγαλύτερες πιστώσεις φέρνουν μαζί τους
ὅλο καί μεγαλύτερα ἐπιτόκια, πρᾶγμα πού χειροτερεύει τήν
κρίση. Φαίνεται λοιπόν ὅτι μακροχρόνια ἡ πιστωτική πολιτική,
πού δέν εἶναι αὐτόνομη ἀλλά ἀπόλυτα συνδεδεμένη μέ τόν κύκλο τῆς παραγωγῆς, δέν μπορεῖ νά διατηρεῖ εὐνοϊκές τίς συνθῆκες γιά συνεχή σώρευση. Μέ κάθε νέο κύκλο ἡ ὀργανική
ούνθεση τοῦ κεφαλαίου μεγαλώνει κι 6 καπιταλιστής ἀναγκάζεται νά ὑψώσει τίς τιμές του.

ΠΑΡ’ ΟΛΟ πού ἡ ἀξία τῆς έργατικῆς δύναμης πέφτει μέ _
κάθε αύξηση τῆς παραγωγικότητας (ἄν τό 6ιοτικό ἐπίπεδο μένει σταθερό ἠ δέν αὐξάνεται τόσο γρήγορα loo ἡ παραγωγικότητα), ἡ τιμή τῆς ἐργατικῆς δύναμης ἤ τά χρηματικὰ μεροκάματα τῆς ἐργατικῆς τάξης θά αὐξηθοῦν, ἐπειδή γενικά οἱ τιμές
ὑψώνονται. Καί γι’ αὐτό οἱ καπιταλιστές καί οἱ ἀστοί οἰκονομολόγοι, ἀλλά καί «προοδευτικοί» οἰκονομολόγοι ἐπιφανειακά
ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ «ὑπέρμετρες» αὐξήσεις τῶν μεροκάματων
εἶναι ἡ αἰτία γιά τά χαμηλότερα κέρδη καί γιά τίς ψηλότερες
τιμέςῙῩ. Κι έτσι ἐξηγοῦν 1:6 φαινόμενο 1013 πληθωρισμοῦ μέ τό
ἀποτέλεσμα κι ὄχι μέ τήν πραγματική αἰτία, πού δέν εἶναι ἄλλη
ἀπό τή φύση τοῦ καπιταλιστικοῦ προτσές σώρευσης καί παρα1101119ΟΠΩΣ ἐἴδαμε, ἡ πιστωτική πολιτική δέν εἶναι ἱκανή νά ἐξ·
ασφαλίζει τήν ἀνεμπόδιστη σώρευση τοῦ κεφαλαίου. Σ’ αὐτό
τόμσημεῖο παρεμὸαίνει ἅμεσα πιά τό κράτος κι ἔρχεται σέ 60ἠθεια τοῦ κεφαλαίου. Εἴτε ἀναλαόαίνοντας ἐπιχειρήσεις πού
τό ἰδιωτικὸ κεφάλαιο δέν κρίνει πιά ἀποδοτικές εἴτε μέ τό νά
όοηθάει τή σώρευση μέ ἐπιδοτήσεις, φορολογικές ἀπαλλαγές,
ἐπενδυτικά κίνητρα, πάγωμα μισθῶν, κ.τ.λ. Ἡ κρατική μηχανή
καί γραφειοκρατία μεγαλώνει, καί μιά καί δέν παράγει ὑπεραξία αὐτή ἡ ἴδια, «τρώει» ἀπό τή μάζα τῶν κερδῶν τοῦ ἰδιωτικοῦ κεφαλαίου καί οτενεύοντας τόν ἐφεδρικό 019016 ἐργασίας
μέ τό νά ὀπορρσφάει ἐργατικό δυναμικό ἀφαιρεῖ τή δυνατότητα ἀπό τόν ἰδιωτικὸ τομέα νά προσφέρει χαμηλούς μισθούς.
Τό ἰδιωτικό κεφάλαιο ἀντιδρᾶ μέ τό νά ἐντείνει τό 6αθμό τῆς
ἐκμετάλλευσης καί νά αὐξάνει τήν παραγωγικότητα, ἀλλά αὐτό
καταλήγει σέ μεγαλύτερη μείωση τοῦ ποσοστοῦ τοῦ κέρδους.
Ἔτσι, ἐνῶ άρχικά τό κράτος ἔρχεται σέ ὂσήθεια τοῦ ἰδιωτικοῦ
κεφαλαίου μέ τήν πρόθεση νά ἐγγυηθεῖ τήν ὁμαλή σώρευση καί
παραγωγικότητα, τελικά 6 ἀντιφατικός χαρακτῆρας τῆς ἀνάμιξης τοῦ κράτους ἐπιταχύνει καί φέρνει τό ἀντίθετο ἀποτέλεσμα. Ἄρα δέν εἶναι 0i. κρατικές δαπάνες πού φέρνουν τόν
πληθωρισμό, ἀλλά, ὅπως πρίν, ἡ προσπάθεια τῶν καπιταλιστῶν νά διατηρήσουν τά κέρδη τους, πού κάνει τήν παρέμὸαση
1013 κράτους ἀναγκαία.

O Γ ιατί ὅμως 16 ἀστικὸ κράτος πασχίζει νά «κάμψει» τόν
πληθωρισμό;

AYTO πού πράγματι φοὸάται εἶναι οἱ πολιτικές του προ- εκτάσεις, γιατί 6 πληθωρισμός ἀπειλεῖ τήν πολιτική σταθερότητα 1013 καπιταλιστικοῦ συστήματος προτοῦ ἀκόμα διαὸρώσει
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τελειωτικά τόν οἰκονομικό του μηχανισμό. “Av 16 ἀστικό κράτος δέν μπορέσει νά τόν «τιθασεύσει», τότε ἡ ἀστική δημοκρατία θά καταρρεύσει γιά νά ἀντικατασταθεῐ, ἀνάλογα μέ τό συσχετισμό δυνάμεων, εἴτε μέ 16 σοσιαλισμό εἴτε μέ κάποια
μορφή ἀκροδεξιοῦ καθεστῶτος.
ΕΙΔΑΜΕ λοιπόν ὅτι ἡ μεγαλύτερη προσφορά χρήματος, τά
ῦπερκέρδη τῶν μονοπωλίων, οἱ ψηλότεροι χρηματικοί μισθοί
καί οἱ μεγαλύτερες κρατικές δαπάνες εἶναι ἁπλά ἐπιφαινόμενα
μιᾶς ὃαθύτερης κρίσης —— τῆς ἴδιας τῆς σώρευσης τοῦ κεφαλαίου. ‘O πληθωρισμός δέν εἶναι παρά μιά έκφραοη αὐτῆς τῆς
κρίσης (στασιμοπληθωρισμός) καί συνέπεια τῶν προσπαθειῶν
τῶν καπιταλιστῶν νά ξεφύγουν ἀπό τίς ἐνδογενεῖς ἀντιθέσεις
τοῦ κεφαλαίουὶς. Ἑπομένως όλες οἱ τεχνικές λύσεις πού οἱ
ἀστοί οἰκονομολόγοι καί οἱ συνοδοιπόροι τους προτείνουν, εἶναι ὂασικά ἄχρηοτες. Ἡ κρίση δέν περιορίζεται σέ συγκεκριμένα άμεσα προόλήματα, εἰναι ἡ κρίση ἑνός ὁλόκληρου συστήματος, τοῦ κσπιταλιστικοῦ τρόπου παραγωγῆς, πού στίς μέρες
μας ἔχει μπεῖ στήν ἀγωνιώδη ἱστορική του περίοδο.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.
Τό ἄρθρο αὑτό χρωστάει πολλά στίς ἶδέες καί τά γραφτά τοῦ D. Yqﬁ'e.
I. P. Devine, «Inﬂation and Marxixr Theory», Marxism Today, March 1974,
0. 88.
2. M' αὑτό τόν ὅρα ὅέόαια δέν ἐννοεῖται ὁ ἀτομικός καπιταλιστής σάν
πρόσωπο ’ἀλλά ἡ καπιταλιστική μονάδα παραγωγῆς.
3. J. Purton, «Inﬂation and the Working Class», Marxism Today, December
1973, 0. 372.
4. Κ. Μαρχ, Grundrisse, Penguin Books, 1973. ο. 748.
5. Ἔστω m ἄν ἕνα μέρος τοῦ κεφαλαισυχικσῦ ἐξοπλισμοῠ μένει ἀχρησιμοποίητο, νέες ἐπενδύσεις συνεχίζουν νά γίνονται, ὄχι ὅέὸαια γιά νά ἱκανσποιήσσυν τήν ὑπέρμετρη ζήτηση πού δέν ὑπάρχει ἀλλά γιά νά ρίξουν τό κόστος
τῆς παραγωγῆς J .L. Dallemagne, J. Valier, «Accumulation monopolixrique,
inﬂation rampante et inﬂation». σέ Critiques de l' Economie Politique, L'
inﬂation. F. Maxpero, Parix, I 975 . 00. 102-3. ·
6. K. Marx, Capital, Vol 111, Progress Publixhers Moscow-Lawrence and
Wishart-London. I974, a. 256.
7. K. Marx, Theories of Surplus Value, Vol Il, Progrexs Publixherx, Moxcow,
1968, a. 497n. Ὅπως ἀναφέρεται ἀπό τόν Bob Rowrhorn, «Inﬂation and Crisis», Marxism Today, November I977, 0. 327 σύμφωνα, μέ τόν Marx: «ἀπό
καιρό σέ καιρό ἡ πάλη τῶν ἀνταγωνιστικῶν στοιχείων ὅρίσκει διέξοδο σέ
κρίσεις. Οἱ κρίσεις εἶναι πάντοτε παροδικές καί δυναμικές λύσεις τῶν ἀντιβὲσεων πού ὑπάρχουν. Εἶναι ὅίαιες ἐκρήξεις πού γιά λίγσ καιρό ἀποκαθι0101311 τή γενική Ζσορροπία».
8. Marx.op. cit. I973, a 750.
9. ’Ἁς σημειωθεῐ ὅτι ἀναφερόμαστε 0‘ ὅλη τήν ἔκταση τοῦ ἄρθρου ὄχι στό
ρυθμό τοῦ πληθωρισμοῦ ἀλλά στό γενικά χρόνισ φαινόμενσ τοῦ πληθωρισ ου.
1,6. Αὐτό ὅέὸαια δέν θά πεῖ δτι τά μονοπώλια (ἦ, γιά νά ἀκριὸολογήσουμε, οἱ
λίγες ἐπιχειρήσεις πού ἐλέγχουν τό μεγαλύτερσ ποσσστό παραγωγῆς τῶν ὄασικῶν κλάδων (ὀλιγοπώλια), μιά καί «καθαρά» μσνσπώλια ἐλάχιστα ὑπάρχουν) δέν ἔχουν τή δυνατότητα νά κρατοῦν τίς τιμές τους στά ἴδια περίπου
ἐπίπεδα, περιορίζοντος ταυτόχρονα τήν παραγωγή τους σέ καιρό-οἰκσνομικῆς κάμψης. Η. Sherman. «Inﬂation, Unemployment and Monopoly Capital», Monthly Review, March 1976, σα. 32,33.
11. Marx, op. cit. 1974, 0. 244.
12. Purton, op. cit, a. 374.
I3. Βέὸαια τό γεγονός ὅτι ἡ προσφορά τοῦ χρήματος δέν ἀποτελεῖ μιά άνεξάρτηπ] μεταὸλητή πού εἶναι ὑπεύθυνη γιά τόν πληθωρισμό δέν θά πεῖ ὅτι ἡ
αὔξηση τῆς προσφορᾶς τοῦ χρήματος, π.χ. σάν ἀποτέλεσμα εἰσαγωγῶν κεφαλαίου, δέν θά προξενήσει τεχνικά προὸλήματα στή λειτουργία τῆς χρηματικῆς πολιτικῆς καί δέν θά «χαλάσει» τήν ἱκανότητα τοῦ κράτους νά χειραγωγήσει τήν ἐγχώρια ζήτηση. Devine, op. cit, a. 87.
I4. Ἡ πτώση τῆς ἀξίας τῆς ἑργατικῆς δύναμης, ὅσο ἡ παραγωγικότητα αὑξαίνει, δέν ἀπσφεύγεται ἀπό τήν ταξική πάλη, ἀλλά ἡ τελευταιά μπορεῖ νά
περιορίσειιτήν πτώση τῆς ἀξίας τῆς ἐργατικῆς δύναμης σέ σχέση μέ τίς αὐξήσεις τῆς παραγωγικότητας,πετυχαίνσντας μιάν αὔξηση στούς πραγματικούς
μισθούς ὅταν ἡ ὑπεραξία μεγαλώνει.
15. J.L. Dallemagne. «lﬂalion et crises ou le mythe de la «stagﬂalion», σέ
Critiquex κ.τ.λ., ορ, οη, a, 165,

Κώοτας Ζανιᾶς

Χρώματοι Κεραμικῆς
Μηχανήματα - φοῦρνοι
Χαλκοκονδύλη 36
Τηλ. 5230092

BIBﬁid
’ του N ÎKOU Δήμου
’ «... ἓνας όιιό τούς ἑλόχιστους σύγχρονους Έλληνες
Πού συλλογιοῡνται ἐλεύθερα»
r. Μαρῑνος, OIKON. TÀXYAPOMOE

ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙᾹΣ
Tpirn 'EKôoon
«Κόθε μία φρόαη Θό μιτοροῡαε νό ὀναπωχθῇ σὲ δοκίωοἱ Α. Καραντὼνης, Ε,Ρ.Τ.
ε... σημαντικὴ αυνεισφορό στή φιλοσοφική
σκάψω· Α,κ. Νᾱοιουτζικ, BHMA

«ψόχνει νό θρῆ τήν οὐσία τῆς ζωῆς μ’ ἕνα
τρόηο ακέψης όλλιὼτικο όηό τόν συνήθη
καί τρέχονταικ ,
K.l. Τααούστις, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

_ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ V
’ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Δεύτερη Ἑκδοση
«Ὀ λόγος ἔχει δόθος καί Πλότος καί εῐνοι
ἱκανός νό όγκσλιόση τόν όνθρωτιο».
Α. Φουριώτης, ΑΠΟΓΙΞΥΜΑΤΙΝΗ
· «Oi όφορισμοὶ του np06i60uv ὲνα Βαθειό
σκεπτόμενο καί ηροὸληματιζόμενο ὀνθρωno τῶν καιρῶν μας».
ΦΙΛΟΛΟΠΚΗ ΒΡΑΔΥΝΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
a... ἕνα όῐιό τό δισμόντια τοῦ φιλοσοφικοῡ
όνσρκισμοῡ. Χαίρεσαι τήν σαφήνεια, τήν
ἁπλότητα τῆς ἑκφρασης, τήν διόυγεια τοῦ
Mm" r. Mapïvoç, OIK. TAg<YAP0Moz

α... καλό Θό ἠταν τό Ἑνκειρίδιο Ἑλευθεξ
pint; νό νίνιτ όνόννωσμσ νιό
nous mg lÎMp. Μηοὺρατῑνος, ιξΠοΠτειΑ
I'IOIHMATA 74 - 76
«... όφὴνουν νό φανῆ ὁχι μονόκα ό γνήσιος
καί νεμότος εὐαισθησία ποιητικός του λό- νος, όλλό κοί ἡ βαθύτατα καλλιέρνειό του».
T. Μενὸρᾶκος, ΕΠΙΚΑΙΡΑ

α... oi on'xou εῐνσι γνήσιοι KI ό ποιητής μᾶς
Given ηρανματικό συμόόντα τῆς ψυχῆς τοῦ
σημερινοῦ όνΘρὼηου...».
Θ. Γκόριιας, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜ ΑΤΑ
5 ,ι · ι
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΕΥΦΗΜΙΣΤΟΥ
’ ΑΠΑΝΤᾹ -τ
Δεύτερη Ἑκόοση
σι... σαρκόζει, ξεμηραστιόζει, ξενυμνώνει,
όνοίγει όηοστήμστα, νελό μό καγχασμούς.
Ἠ ηἰκρα ι·ιού τιλημμυρίζει αὑτό τό σστιρικό
κείμενα εἶναι θουνό...».
ΟΙΚΟΝ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

α... κείμενα τιλὲον κλααικό στήν όΒηναῑκὴ
ζωοφυτοηαθολονία». ,1ον ὸς, ΕΠΙΛΟΓΗ

,æ
H ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ
mm“:
Ἑβδόμη Ἐκόοση
«... ἔχει γνήαιο κιοῡμσρ καί φωσφορίζουσα ’
σκὲψη».
Τατιόνα Γκρίταη-Μιλλιέξ, ΑΥΓΗΔ

«... ἕνα συγκλονιστικό πορτραῑτσ τοῦ Νεοἑλληνα, γραμμὲνο μὲ δίκαιη ὀργή, τιίκρα,
ἐκπληκτική ηαρατηρητικόττιτα κοί τιόνο...
ότιὲραντο τιόνο».
Β. Μοσκόδης, ΕΣΠΕΡΙΝΗ

«Κόθε σημεῖα τοῦ κειμένου όντιιιροσωτιεύει

èva όλοκληρωμὲνο νόημα... μᾶς όναγκόζει ’
νό ὁοῡμε κατό ηρόαωτιο τόν ὲαυτό μσς».
Στ. Άρτεμόκης, ΕΛ. ΚΟΣΜΟΣ
ιι... εἶναι ἕνας ηροικιαμὲνος ᾱνΘρωηος,·
ἔξυπνος, παρατηρητικός καί σπινθηροθό·

λος...». Α, κοῑζιᾱς, KAeHMEPlNH

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝὲ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΓΑΤΩΝ
Ποιητικὲς οιογρσφίες διασήμων
καί όσημων νότων. Ἑνα θιθλίο νιό
ἀνθρώπους.

ΚΟΙΝΟΤΟΠΙΕΣ
5 Πολιτικὰ κείμενα
O Τό Mou-rime καί τό Καρότο
O Κατιιταλισμοῡ Ἑνκώμιον O Τό Αὺγό τοῦ Κολόμθου
O Λιτόπις n Νοο-Πουριτανιαμός

Ο Ξεναόσκεῑον «Τό {ﬂamm-

εκόόσεις ερμειος
Βουκουρεατῐου ῘιΟ τηλ. 3619.641
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Γ Δ, επισημαινουὲξ]
ΠΑΛΙ ΤΟ HOAYTEXNEIO! ν

Γιᾶ να θυμαστε τήν ἐξεγερση τοῦ Πολυτεχνείου δὲν ἔχετε
παρα να ἀγορασετε «τό μεταλλιο τοῦ Πολυτεχνείου πού θ’
ἀφήσει ἐποχή όχι μόνο οτούς φιλότεχνους ἀλλά καί σ’ ὅλους
τοὺς Ἕλληνες»ἔ... Τό μεταλλιο αὐτό, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἡ
ἑταιρία (προσεξτε τόν τίτλο) «Ἀναμνηστική O.E.» (Ἑρμοῦ καί
Κορναρου 2) ἔχει «καλλιτεχνική, συλλεκτική καί συναισθηματική ἀξία, γιατί πρόκειται για γεγονός πού ἔχει μείνει χαρα-

γμενο ἓντονα στίς ψυχες ὅλων τῶν Ἑλλήνων». (Βεὸαίωςῐ Τί · ‘ > ’
νομίζετε...) Προπαντός ὅμως ἀποτελεῖ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΙ-Ι, ἀφοῦ ἀπό καθαρό ἀσήμι 999° κοστίζει 1.500 δρχ. καί
ἀπό καθαρό χρυσό 28.000 δρχ.
Τήν καπηλεία τοῦ Πολυτεχνείου, τήν κερδοσκοπική του ἐκμεταλλευση καταγγελλουν οἱ ,μητέρες τῶν θυμάτων τοῦ Πολυτεχνείου καί τῆς δικτατορίαςμε ἀνακοίνωσή τους πού κυκλοφόρησε πρίν λίγες μὲρες για προσυπογραφή...
Ἐνῶ ἡ κυὸερνηση προσπαθεῖ με καθε τρόπο να περιορίσει
τίς ετήσιες εκδηλώσεις για τήν ἑπετειο (ἐνοχλοῦν, ὅπως καί να
τό κανουμεέ) οἱ διαφοροι ἐπιτήδειοι δέν χανουν εὐκαιρία να
μήν τήν καπηλευτοῦν. Πρόσφατα μαλιστα τό Πολυτεχνεῖο πὲρασε καί στήν T.V. 0’ ἕνα ἀπό τα ἀστυνομικα οήριαλ, γιατί,
λὲει, τό κορίτσι τοῦ πρωταγωνιστή σπουδάζει στό Πολυτεχνεῖο... Τί θα δοῦμε ἀλήθεια ἀκόμα;

ÊÏË h W d - Καθαρή
” ' δημοσιογραφία

ὼ. ιῖ ç» ,ζ’
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΜΠΙΞΛΛΟΥ

Ἡ Σωτηρία Μπελλου ἀντιπροσωπεύει στὸν τόπο pu; τό αὐθεντικό λαϊκό τραγοὺδι. ”Αρχισε τήν
καριὲρα της πλαι 01:6v Τσιτσανη
καί οημαδεψε μέ τή φωνή της τή
ὃεκαετία 1945-1955, τήν πιό γόνιμη δηλαδή ἐποχή τοῦ ρεμπέτικου.
Πρόσφατα κυκλοφορηοε ἀπό
τή «ΛΥΡΑ» ὁ καινοὺργιος της
δίσκος μέ τίτλο «ΧΑΛΑΛΙ
ΣΟΥ». Πρόκειται για 12 αὐθεντικα ρεμπὲτικα, ἀφιερωμενα
στοῦς φίλους τοῦ εἴδους.

Ἔκθεση σχεδίων
Ὁ νὲος ζωγράφος Βαγγὲλης
Κουζοὺνης παρουσιαζει στό 61.—
6λιοπωλεῖο ΓΚΑΖΕΤ (Σόλωνος
30) μια σειρα ἀπό σχέδιὰ του. Ἡ
ἔκθεση ἄνοιξε στίς 6 Δεκέμὸρη
καί θα κλείσει cri; 6 τοῦ Γεναρη.
40

Ἑχουμε ξαναγράψει για τόν
«Ὁμόσπονδο Τὺπο», τή μικρή
μηνιάτικη ἐφημερίδα πού με ἒμ6λημα της «ἡ δημοσιογραφία
ἀσκεῖται ὑπὲρ τοῦ λαοῦ» ἀγωνίζεται ἀδέσμευτα για τά δημοσιογραφικὰ προόλήματα καί λὲει
«πρός πᾶσαν κατεὺθυνσιν» τήν
ἀλήθεια. Εἶναι τό μόνο, ἴσως, ἒντυπο πού ΔΕΝ δέχεται διαφημίσεις καί ΔΕΝ θελει κέρδηέ Στό
τελευταῖο τεῦχος διαὸαζουμε ὅτι
τό «οἰκονομικό ἔτος» για τόν
«ΟΜ.Τ.» (μοναδικός πόροςε οἱ
συνδρομὲς τῶν δημοσιογράφωνμελῶνῂ ἔληξε πλεόνασμα
3.000 δρχ., πού κατατεθηκε στό
Ταμεῐο Ἀλληλοὸοήθειαςν τῆς
ΕΣΗΕΑΙ
«Ξεκινᾶμε - γράφει ὁ «0M.T.»
—- πάλι ἀπό τήν ἀρχή. Ἀπό τό
μηδὲν. Ἐτσι ἡ προσπάθεια αὐτογραδάρεται. Αὐτό σημαίνει ὅτι τό
ἓντυπο θα ὲξακολουθήσει να ἐκδίδεται ὅσο θα ὑπάρχουν συνδρομὲς γιά τά ἐκδοτικά ἒξοδα».
Παρά τόν πόλεμο ποὺ - δικαιολογημενα, ἄλλωστεὶ - τοῦ γίνεται ἀπό τό δημοσιογραφικό nuτεστημενο, ὁ «OM.T.» ουνεχίζει,
ἔχοντας στό πλευρό του τή μαχόμενη δημοσιογραφία. Ἡ ὲπιτυχία
του στό «νὲσ ξεκίνημα» θα εἰναι
ἐπιτυχία τῶν ἵὸιων τῶν δημοσι-’
ογραφων...

IK ΣΤΟ ΒΟΛΟ
Ἐκθεοη μπατίκ λειτουργεῖ μέχρι 6 τοῦ Γεναρη στό «Παρκ
οτὲλ» τοῦ Βόλου.
Ἡ Ροὺλα· Γ. Δημητρακοποὺλου
(μαθήτρια τῆς Ζωής Ἀλαφού-

ζου) παρουσιαζει τήν πρόσφατη
δουλεια της - 40 ἔργα.
Τήν ἓκθεση (ποῦ ἄνοιξε με ἑπιτυχία στίς 21 τρ). ὀργανώνουν οἱ
«Φιλότεχνοι Βόλου».

Κλουὸια, αὐτοκίνητα καί αλλα...
Ὁ Ἠλίας Πετρόπουλος συνήθισε να μᾶς ξαφνιαζει. Τό ξαφνιασμα ἀρχίζει ἀπό τήν ἑπιλογή
τῶν θεμάτων του καί μᾶς ἀκολουθεῖ ὥς τόν τρόπο ποῦ θεωρεῖ
καί παρουσιαζει αὐτα τα θέματα.
Μετά ἀπ’ τα «Ρεμπὲτικα», τά
«Καλιαρντα» καί τα φυλακίοτικα
του, παρουσίαοε τή δουλεια του
για τά περίπτερα στήν Ἑλλάδα.
Δυό αλλες ἑργασίες-συλλογὲς μεσολαὸησανῑ Tu Κλουὸιά γιὰ τα
πουλια καί τα Τροχοφόρα. (Οἱ
τίτλοι οτα γαλλικα, ὅπου ἐκδόθηκαν, εἶναι ἀντίοτοιχα; «Cages
à oiseaux en Grèce» nui «La
voiture grecque»).

Στα τροχοφόρα του πάλι,
ἀσχολεῖται με τα λογῆς-λογῆς
μπιχλιμπίδα - ὡς ἐπί. τό πολύ
πλαστικα - πού στολίζουν τά αῦτοκίνητα, συνεχίζοντας, τήν
παραδοοη τῶν καραγωγὲων για
τό πλούμισμα καί τό ζωγραφισμα

ν, τοῦ καρου τους. Συγχρόνως,
καταγράφει τίς ἐπιγραφὲς, τα
παρανόμια nui τα «εὐχολόγια»
ποῦ ἐπιγράφονται στα μεγαλα
φορτηγά καί τα τρίκυκλα.
ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΞ ΤΙΠΟΤΑ
0| AYO MONAXOI'IOI gm
ΜΠΕΛΛΑ ΡοΥζ o πετΑΛτΔΑΣ
E Q EANNIBAAOi
ΖΟΡΜΠΑΣ το KAN) πΑιΔῐ
ΕΔΡΑ ΟΠὉΥ 3P9. TABEPNA

’.ἰ
I
.V, -:
Στό πρῶτο ὃιὸλίο παρουοιάζει
τούς τύπους κατασκευῆς καί τίς
φόρμες τῶν κλουὸιῶν καί με’ τό
φωτογραφικό ντοκουμενταρισμα
ἐντασσει ὅλα αὐτὰ τα δ ε ίy μ u τ α μὲσα στό περιὸαλλοντή- γειτονια, τήν ἀγορά - ἐκεῖ
ὅπου ἀνήκοον. ’
I

Ὁ ΗΠ. ἔχει τό χάρισμα να
παρατηρεῖ γὺρω του με ματι εῦαίσθητο καί να ξαγκισ-τρώνει ἀπό
τα-ἁπλα, καθημερινα πράγματα
πού προοπερνοῦμε ἀδιάφορα,
ὅσα τό μερακι ἔχει ἀποθέσει. Οἱ
καταγραφες τοῦ ΗΠ. εἶναι ἀξιόλογες. "Ox: μόνο γιατί περισώζουν πράγματα nui στιγμὲς ποῦ
ἀλλοιώνονται καί μεταὸαλλονται
στό χρόνο. Ἀλλά γιατί, συγχρόνως, μᾶς ὅσηθοῦν να ξανακοιταξουμε τό περιόαλλον μας με ματια παρθενική, μέ καποιο χιοῦμορ, καί να ἀνακαλύψουμε τό
μερακι καί τόν πόνο πού κρὺθουν
τα ἄψυχα πράγματα.

Τό ρεμπὲτικο
τραγούὸι

Τραγούὂια τοῦ Νίκου Καὸὂαδία παρουσιάζει (μέχρι τά Φὼτα)
ἡ Μαρίζα Κώχ, στό «Ρήγα» τῆς
Πλάκας - τραγοὺδια ἀπό τό νέο
της δίοκο.
Μαζί της ἡ Βοὺλα Σαὸὂίδη σέ
τραγούδια τοῦ Χατζιδάκι καί μιὰ
ἐκπληξηῑ ὁ γνωστὸς σκιτσογρὰ(ρος - στιχουργός Γιάννης ΛΟΓΟθέτης τραγουδόιει δικὲς του
ἐπιτυχίες μαζί με μιά ζωντανή...
ΛοὺλαΙ

Κυκλοφόρησαν οἱ δυὸ πρῶτοι
δίσκοι τῆς σειρᾶς «Τό ρεμπέτικο
τραγοὺδι». .
Εἶναι μιά συλλογή παραδοσίακῶν τραγουδιῶν πού ἠχογραφήθηκαν στίς ΗΠΑ ἀπ’ τήν
πρώτη γενιὰ τῶν ἑλλήνων μεταναστὼν, πού ἄρχισε νά μεταναστεὺει ἐκεῖ ἀπό τό 1893 μέχρι τό
1920 περίπου. Στοὺς δίσκους αὐτούς ὅρίσκει κανείς ἀντιπροσωπευτικὰ τραγοὺδια καθώς καί ὲκτελὲσεις γνωστῶν τραγουδιστῶν
καί λαϊκῶν ὀργανοπαικτῶν τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης, ὅπως τοῦ Γ. Κατσαροῠ («Ὁ γιατρός», «Καί γιατί
δέ μᾶς τό λές»), τοῦ K. Δοὺσα
(«Καλογεράκι», «Ἐργὰτης τιμημένος») κλπ. ’
Στήν ἴδια σειρά («Τό ρεμπετικο τραγοὺδι») θά κυκλοφορήσουν καί ἄλλοι δίσκονμὲ «παραδοσιακά τραγοὺδια ἠχογραφημένα στή Σμύρνη πολύ πρίν τό
1922», τραγουδισμένα ἀπό φημισμενους τραγουὸιστές τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης, ὅπως τοῦ Γ ιαγκούλη, τοῦ
Γ. Τσανὰκα, τοῦ Ἐλ. Μενεμενλῆ,
τοῦ Γιαγκουψαματιανοῡ κ.ἄ.

«”Ομορφο καράὸι
μου»

Τό Φεστιὸάλ ’77

Κώχ καί
Μοιραμπού

Μόλις κυκλοφόρησε ἀπό τίς
ἐκδόσεις Ἑρμείας τό τελευταῖο
ὅιὸλίο τῆς Λητῶς Ιῖατακουζηνοῡ,
μιά σειρά ἀπό διηγήματα με τό
γενικό τίτλο «”Ομορφο Καράόι
μου-Θύμηοή μου».
Τό κείμενο είκονογραφεῖται με
πολύ ὡραῖα σχέδια τοῦ Ν.
Χατζηκυριάκου-Γκίκα που ’χουν
σὰν κὺριο θέμα τόν κόομο τῆς
θάλασσας.
Τά διηγήματα εἶναι γραμμένσ,
με ζωντάνια καί σὲ μιά στρωτή
δημοτική, πλουτισμένη μέ χαρακτηριστικοὺς ἰδιωματισμοὺς.

Γεροντικόι
Ἰδού τρεῖς ἀπό τούς πολλούς
«στίχους» πού περιέχει τό «Φωτοποίημα» τοῦ ζωγράφου, μουσικοῦ, ποιητῆ καί πολλὰ συμὸἁλλοντος στήν ἑλληνική κοινωνία
μετά τό μπουγέλωμα τοῦ ἀνδριάντα τοῦ Ἰωάννη Μεταξᾶ, Δημήτρη Γὲρου.
Γιά λόγους... Copyright δέν
ἀναδημοσιεὺουμε ὁλόκληρο τό
ποίημα - δεῖγμα τοῦ body-art τοῦ

Ἡ συντονιστική ἐπιτροπή γιά
τό (ρεστιὸἀλ ἑλληνικοῠ κινηματογράφου ’77, μέ πρόλογο τοῦ ΘαA νάση Ρεντζή, κυκλοφόρησε σε 6L6λίο μὲ φωτοτυπική ἀναπαραγωγή ὅλα ὅσα γράφτηκαν μέρα μέ
τή μὲρα γιά τήν ὑπόθεση πού ξεσήκωσε ὅλους τούς ἓλληνες κινηματογραφιστές. Τό ντοκουμέντο
εἶναι χρήσιμο καί εῦγλωττο· ὃίνει ἀνάγλυφα ὅλη τήν προσπόιΘεια πού κίνησαν οἱ κινηματογραφιστὲς μοις7 τόν ἀγῶνα τους
γιὰ τό ἐγχείρημα καί τήν τελική,
οὐσιαοτική δικαίωσή τους.

ἡ “AWN” W
' 20m: H MIKPOYAAJ

'’
ειΝΑι H εΛενΘεΡιΑ
NA NTO

14A! EIMAl APKETA
ruo ΜΕΓΑΛΗ Δσο Α
zENA'.
KAMIA ANTlPPHzH
TIA To vwz h4on»

KAMITEPA ETzl! AEN
vnADXE-I Aoroz EMEIz Ol
KONTOI NA ANEXOMAETE
TO KOMI‘MEE VnEPost
TEN AMQN.

Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟ 1977
,Τοῦ ELM}. ’ ’
H ΧΩΡΑ μσς διατηρεῖ - ὥς πότε
ἄραγε; - τό θλιὸερό προνόμιο νά
καταλέγεται 016 ἐλάχιστα κράτη
μέλη τῆς ΟΥΝΕΣΚΟ πού δὲν
ἒχουν Ἐθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, μέ ἐξακτινώσεις τόσο στό
χῶρο τῶν γραμμάτων καί τεχνῶν,
600 καί τῶν ἐπιστημῶν, τῆς πολιτικῆς ζωῆς καί τῆς τεχνικῆς, μέ
εὐρύτατο ρόλο καί δικαιοδοσίες
κατασφαλιστῆ τῶν πραγματώσεών τους, μέσα 6.716 καταγραφικές ἑπιστημονικές 61061710015;Y
ἀλλά καί εῦχρηστου ἀγωγοῡ διακίνησης καί προὸολής τῆς εὐρύτατα πολιτιστικής δραστηριότητας τοῦ τόπου.
Η ΔΕΙΛΗ πρωτοὸουλία τοῦ
ὑπουργείου Συντονισμοῦ, ἐκφρασμένη σέ νομοθέτημα πού ψηφίστηκε φέτος τό καλοκαίρι, χωρίς
να ἔχει ὑλοποιηθεῐ ἀκόμη, δέν εἶναι δυνατό νά θεωρηθεῖ ὅτι ἐκ·
φράζει ἔστω καί προδρομικὰ
δούληση τοῦ νομοθέτη 1196; τήν
κατεύθυνοη τῆς ἵδρυσης τεκμηριωτικοῦ κέντρου οτήν Ἑλλάδα,
ὂχι τόσο ἐπειδή ἀφορᾶ σέ ἰσχνότατο ἀντικείμενο, μά γιατί 61775τηριακή συλλογιστική του στέκεται τό 6όλεμα κάποιων ὑπαλλήλων τοῦ ὑπουργείου πού 6910710v101 χωρίς ὀργανική ὑπηρεσιακή κάλυψη.

ΣΤΟΝ τόπο μας δέν γνωρίζουμε ὑπεύθυνα μήτε τόν ἀκριὸή
ἀριθμό ὂιὸλίων πού ἐκδίδονται

κάθε χρόνό, ’σπαργανώδη διατύπωση κάθε 6ι6λιογραφικοῦ καθωσπρεπισμοῦ. ‘H ἰδιωτική πρωτοὸουλία, ὅσο καλοδιάθετη κι ἄν
εἶναι ἤ κι ἄν 6αοίζεται σέ ταλαντοῠχα ἄτομα, δέν διαθέτει μήτε
τήν ὀργάνωση, μήτε τήν ἀντοχή,
μήτε τήν αὐθεντικότητα τοῦ κρατικοῦ ὀργάνου γιά τήν πλήρωση
τοῦ τεράστιου καί κρίσιμου γιὰ
τήν πολιτιοτική μοις πορεία κενοῦ. Ἐπιπλέον ἡ τεκμηρίωση εἶὟαι ἡ κατ’ ἐξοχήν ἐπιστήμη τῆς
ουλλογικῆς προσπάθειας. Ἀκόμη
καί οτήν πρωτοόἀθμια περιοχή
τῆς τεκμηριωτικῆς έρευνας, πού
εἶναι ἡ 6ι6λιογραφία.
>ΣἸὈΝ τομέα τῆς 6161107901111κῆς ἒρευνας ἐντούτοις τό χρόνο
πού πέρασε παρουσιάοτηκαν ἀρκειές προσπάθειες προσέγγισης
θεμάτων ἀπό τήν ἰδιωτική πρωτοὸουλία, συγκριτικὰ περισσότερες ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη χρονιὰ. Ἡ ἂνθηση τῶν 6ι6λιογραφικῶν ἐρευνῶν κινδυνεύει πάντα
νά ἀτροφήσει 6.716 τήν ἀπουσία
κρατικοῦ ἑνδιαφέροντος.

O ΚΛΑΔΟΣ τῶν γενικῶν 616λιογραφιῶν, ἐκείνων δηλαδή
πού συνολικά έποπτεὺουν γεγονότα ὑποκείμενα σέ καταγραφή..
ὅπως π.χ. oi πίνακες 6ι6λίων πού
κυκλοφόρησαν 0' ἕνα συγκεκριμενο χρονικό διάστημα, πλουτίοτηκε ποσοτικά κατὰ 50%, μέ
τήν κυκλοφορία καί τρίτου

«κόρπους» 6ι6λιοπαραγωγής, ἄν
ἐξαιρεθεῖ 6έ6αια ἡ καταπληκτική
δουλειὰ, ὅσο κι ἂν ἡ έμὸέλειά της
περιορίζεται ἀπό σκόπιμες 71611015 μικροπολιτικές ἀποκρύψεις
τῶν ὅιὸλίων τῶν ἐκπατρισμένων,
τοῦ Ν. Κουτούζη καί τῶν συνεργατῶν του 016 Γαλλικό Ἰνοτιτοῠτο. Ἀνάλογη ὑπῆρξε καί ἡ ἄνοδος, ποιοτική καί ποσοτική, στό
πεδίο τῶν εἰδικῶν 6ι6λιογραφιῶν
σε ἕνα
. ἀφιερωμένων·
τῶν
πρόσωπο, ἕνα χῶρο ἤ ἕνα συγκεκριμένο γεγονός.
ΠΙΟ συγκεκριμὲνα ἡ κατάσταση τῆς ὅιὸλιογραφικῆς ἔρευνας τό 1977 εἶναι ἡ ἁκόλουθηῑ
O Ὁ Κυριάκος Ντελόπουλος
γιὰ δεύτερη σέ συνέχεια χρονιά
παρουσίασε τή σύνοψη τῶν ἐκ·
δόσεων τοῦ προηγούμενου χρόνου, μέ συνέπεια στή γραμμή πού
ἔχει χαράξει ἀπό τήν ἀρχή τῆς
6ι6λιογραφικῆς του 71900716051—
ας. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἐξαιρετικά ἱκανοποιητικό, ἂν μάλιστα
ληφθοῦν ὑπόψη οἱ ἀναοχέσεις
καί ἀναστολές πού προκαλεῑ ἡ
ἐμμονή τῶν ἁρμόδιων. Πλεονέκτημα ριζικό τῆς ἐργασίας του ἡ
ἐπιοτημονική διατύπωση καί ἡ
αὐτοπτική καταγραφή, πού χειραγωγεῐται ἃμεσα ἀπό τό γεγονός
πώς 6 6ι6λιογράφος εἶναι καί
συντάκτης τοῦ ὃιόλιογραφικοῦ
δελτίου τῆς «Φιλολογικῆς Καθημερινῆς» καῖ τοῦ ἀνάλογου τῶν
ἐκδόσεων τῆς «Ἑστίας».

O Ἀντίθετα ὀπογοητευτικό
ὑπῆρξε τό «ντεμποῦτο» τῆς Βι6λιογραφικής Ἑταιρίας, ἡ ἐργασία τῆς ὁποίας καλύφθηκε οἰκονομικὰ πλουσιοπὰροχα ἀπό 16
ὑπουργεῖο Πολιτισμοῡ. Μόνο 16
γεγονός ὅτι ἡ «ἰδιωτική» καταγραφή Ντελόπουλου ὑπερέχει τοῦ
«ἡμίτομου» τῆς EBE 71016 1.600

καί περισσότερα ὃιὸλία, καθιοτᾶ
τή σύγκριση συντριπτική σέ 66—
90; της. Ἀλλά έκεῖνο πού ἀποτελεῖ κρίσιμα ἀπωθητικὸ στοιχεῐο
τῆς καταγραφῆς δέν εἶναι οἱ
ἄπειρες παραλείψεις της ὅσο ἡ
χρήοη τοῦ ἐλάχιστου ὑλικοῦ πού
6ι6λιογραφεῑ. Ἀπειρία λαθὼν
καί παρανοήσεων, ἄγνοια τοῦ 616λιογραφούμενου γεγονότος πού έκφράζεται σέ ἀτονισμοὺς
καί παρατονισμούς ὀνομάτων διάθεοη «μπούγιου» μέ ἀναγραφή δυό φορές τῶν ὀνομάτων
συγγραφέωνῑ μιά μέ ἡμίμαυρα
στήν ὀνομαστική καί μιὰ μέ
λευκά ὅπως ὅρίσκονται στόν τίτλο, δηλαδή συνηθέστατα πάλι
οτήν ὀνομαστική, ἑμμονή στή
χρησιμοποίηση ἀποκλειοτικά
σχεδόν τοῦ καταλόγου εἰσαγωγῆς
τῆς Ἐθνικῆς Βιόλιοθήκης, ὅπου
οἱ ἀὸιὸλιογράφητσι ὑπάλληλοι
μόνο τίτλο καί συγγραφέα δέν
ὀποδίνουν σωοτά, ἀσυγχώρητα
λάθη ἑγγραφῶν μέ τόν Μπακούνιν νά λανσάρεται γιόι τυπογράφος (γεγονός πού ὑπαγόρεψε τόν
τίτλο κειμένου μου «Τυπογραῳείον ὁ Μπακούνιν ἢ ὁ ἐπιχορηγούμενος ἀναρχισμός» στήν κριτική ἀποτίμηση τοῦ ὂιόλίου ἀπό
τίς οτῆλες τῆς «Πρωινῆς» τοῦ
Βόλου) καί ἄλλα πολλὰ καί τερατώδη. _
Ο Στό «Χρονικό» τοῦ Πνευματικοῡ - Καλλιτεχνικοῡ Κέν1900 «"990», τέλος, συνεχίοτηκε
ἡ ὃιὸλιογραφική ἀναφορὰ 016
6167110 τῆς χρονιᾶς - γιόι λόγους
δικαιοσύνης ἀναφέρω πώς ἡ
καταγραφή τοῦ «Χρονικοῡ» ἀπό
ἐμένα ὑπερόαίνει γιά τό 1976
κατά 22% ἐκείνη τοῦ Ντελόπουλου καί 71016 350% 115911100
ἐκείνη τῆς ΕΒΕ.
Ο Ἀξιόλογη εἶναι καί ἡ καταγραφική παρουσία στό περιοδικό

cH Ἔκθεση Βιόλίου
Παραλλάζοντας ἐλάχιστα 177
φράση τοῦ Σαίξπηρ, «οἱ ἀστοί
ἐπιθυμοῦν νά ὁιαὸάζουν τίς ἀλήθειες τους χρυσοὸεμένες», ἡ ροπή
πού ἐπικρατεῖ στό χῶρο τῶν
παραγωγῶν ὅιὸλίων, τῶν 57160—
τῶν, μέ ἐλάχιστες φωτεινὲς ἐξαιρέσεις, τείνέι στήν προσέλκυση
ἀστῶν κι ἀστούληὸων πρός τό
ἀκριόό φανταιζί 61611’0. Πολιτική

- παραγωγῆς χρυοοὸεμένων καί
πολυτελῶν ὲκὸόσεων ὄχι ἀπό
τάση ὁιευκόλυνσης τῆς πολιτιστι7177; προκοπῆς, ἀλλά μέ γνώμονα
τόν καταναλιιντισμό ὅσων ἐκστασιάζονται ἄν στό «σύνθετο» τοῦ
,σαλονιοῦ τους στεγάζεται καί
«ὀλίγη κουλτούρα».
Ἡ κατανόηση τοῦ ρόλου πού
παίζουν στή ὁιακίνηση κι ἀναπαραγωγή τῆς κατεστημένης [65ολογίας οἱ ἐκὸότες καί 616110710")λες εὐκολύνεται ἀφάνταοτα,
ὅπως παρουσιάζεται ἔκτυπος 711
ἀνάγλυφος στήν Πανελλήνια
Ἔκθεοη τοῦ ΒιὸλίουΙ στό Ζάππειο. Ἡ μορφολογία τῆς 571677110-

σης, >πού ἐντάσσεται στό χῶρο
τοῦν ἀπό τά χρόνια τῆς ὁικτατοτοῦ μάρκετινγκ κι ἀποτελεῖ ἐμρίας... Συνακόλουθα ἡ ἕκθεοη,
πορική πράξη μέ περιθωριακές
ἀντί νά κατασταθεῖ πυρήνας
ὁευτερογενεῖς ἀπολήξεις πολιτιὁμόκεντρων ὁιεργασιῶν γιά τή
σμικῆς προσφορᾶς, ἀποτρέπει τή
ὁιάὸοση καί καταξίωση τοῦ 61—
λογικευμένη τοποθέτηση καί τόν
εγερτικοῦ συνειὸήσεων ὅιὸλίου,
προόληματισμό οχετικά μέ τό ριπαραμένει ἕνα καλόὸολο μικροζικό ρόλο τοῦ καλοῦ 61611’00
μάγαζο γιά τή ὁιευκόλυνση τῆς,
λόγω πολιτιστικῆς ἀτροφίας,
στήν πολιτιστύὗή ἀνάπτυξη τοῦ
τόπου. Ἡ κρούστα «κουλτούρας
ἀντίληψης τῶν ἀστῶν καί .ὑστεροαοτῶν γιά τή χρηστικότητα τοῦ
61‘ ἀφελεῖς», ἕτσι ὅπως παρουσιάζεται μέ τό ἐντυπωαιακό «57160ὅιθλίου ὡς συνοὸευτικοῦ ταπελάγιο» τοῦ τυπωμένου κειμένου
· τσαρίας ἥ ἐπίπλων,
καί μέ τήν κενότητα περιεχομέὉποιαὸήποτε ἐκὸήλωση προνου τῶν ὅιόλίων, ἐνῶ στήν οὐσία
60177; τοῦ ὅιὸλίου, 6001716, εἶναι
φωλιάζει ὁ ἔντονος 57171095071011ἀὸιανόητο νά στηρίζεται μόνο
116; ἀποπροσανατολισμός, δέν
στούς χειραγωγούς τῆς «παραγωἀποτελεῖ ἐχέγγυο γιά νοητικές
γικῆς» μεταπρατικῆς ἀξίας του.
ἀναπτυξιακές ὁιεργασίες.
Ἡ συνεργασία ἰὸιαίτερα τῶν
Ἡ παράὸοση τῶν ἐκθέσεων
συνὸικαλιοτικῶν ὀργανώσεων
λογοτεχνικῶν ὅιὸλίων πού εἶχε
τῶν λογοτεχνῶν εἶναι καθοριἐγκαινιαστεῐ στόν ἴὸιο χῶρο ἀπό
στική τῆς ἐμὸέλειας κάθε 0060τό 1931 ἀπολακτίστηκε ἀπό τούς
917; προπαγανὸιστικῆς 11900716συνὸικαλιστικούς φορεῖςθειας γιά τή 61660077 τοῦ ὅιὸλίου,
ὁιοργανωτές τῆς ἔκθεσης, πού
ἀπαγκιστρωμένης ὄέὸαια ἀπό τό
ἐπιμένουν 61167177 καί τήν ἀφετη- I Ὶστεῖρο προγραμματισιῖό τῆς ἐφήρία τοῦ θεσμοῦ νά τήν ἀριθμοθεμερης ἐμπορικότητας 71015 πρυτά-
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νεψε στήν ἔκθεση. Τό σχολεῖο
ἐππεὸοποιεῖ τόσο τήν ἔφεση γιά
πραγματική γνώση, πού εἶναι
ἀτόπημα κάθε ἐπιμονή σέ στεῖρες
ἐφήμερες ἐμπορευματικές προδιαγραφές.
Ἡ ἔλλειψη ουνεργασίας ἀνάμεσα 0’ ἐκὸότες, συγγραφεῖς 711
ὑπόλοιπους συντελεστές ἀρτίωσης τοῦ ὅιόλίου ἐλαχιστοποιεῑ
τή ὁυνατότητα νά ἐπιλυθοῦν 111
αὐτά ἀκόμη τά ὀρθά καί ὁίκαια
ἐπαγγελματικά αἰτήματα τῶν ἐκὁοτῶν, ὅσο μερικοποιημένα ἐκτέθηκαν μέ ἀφορμή τήν ἔκθεση. Ὁ
πολυτεμαχισμός τῶν ὁμάὸων πίεσης ὁποιασδήποτε μορφῆς ἀποτελεῖ λυσιφάρμακο γιά τήν κρατική μηχανή καί τούς 5500010011κούς μηχανισμούς. Χρειάζονται,
ἑπομένως, ὀργανωτικές καί περιεχομενολογικές μεταόολές, κινή- .
σεις πρός τίς κατευθύνσεις πού
συνοπτικά ἀναφέρθηκαν ἑὸῶ, γιά
τή λυᾳιτελέστερη ἐμφάνιση τῆς
ἐκστρατείας 119060177; τοῦ ἑλληνικοῦ ὄιὸλίου. [‘_A_n_

«Διαόἀζω», πού πρέπει, ὅπως
καί ἐκείνη τῆς «Φιλολογικής Καθημερινής»,νὰ μή ὃλὲπει σαν ἀνταγωνιστική καί νά 6ι6λιογραφεῐ
ὁποιαδήποτε 6ι6λιογραφία, ὅταν
μάλιστα τῆς στελνεται εἰδικά γιά
τό σκοπό αὐτό.

Στό πεὸίο τῶν εἰδικῶν 6ι6λιογραφιῶν ξεχωρίζουν ἀρκετὲς
εὐπρόσωπες ὲργασίεςῑ

Ὀ Ὁ Λάμπρος Μυγδάλης, με
τήν οἰκονομική ὑποστήριξη τοῦ
εἰδικοῦ κέντρου γιά τήν πολιτιοτική προπαγάνδα καί τή 6ἰ6λιογράφηση τῆς ΟΔ Γερμανίας
«Ἰντερνατσιόνες», ἂρχισε νά κυκλοφορεῖ σέ τομίδια ἑλληνικὲς
6ι6λιογραφίες γερμανῶν λογοτεχνῶν, ·συστηματοποιώντας τήν
ἐργασία πού ξεκίνησε στή «Διαγώνιο». Ἐτσι, μετά τούς Τόμας
Μάν, Φράντς Κάφκα καί Ρίλκε.’
πού εἶχε παρουσιὰσει στή «Διαγώνιο», τύπωσε σε ξεχωριοτες
ἐκδόσεις τήν «Ἑλληνική Βιόλιογραφία Χέλντερλιν» καί τήν
«Ἑλληνική Βιὸλιογραφία
Μπρὲχτ». Ἐδῶ θριαμόεὑει ἡ
συλλογικότητα τῆς 6ι6λιογραφικής ἐπιστήμης, καθώς ὁ Μυγὸά, λης - χωρίς νά πάψει νά ῼοχθεῐ
καί νά ὲρευνᾱ, κάθε ἄλλο - δεχεται κι ἀναφέρει πώς τοῦ ἐπιστήθηκε ἡ προσοχή σ’ ὁρισμένα λήμματα. Αὐτοπτική ὃιὸλιογράφηση
ἄψογα παρουσιασμὲνη (μόνος
ἓνδοιασμός O κατακερματισμός
τῆς ἀρίθμησης »στά ἐπί μέρους
κεφάλαια), κοσμημὲνη μάλιστα
μέ σπάνιας εὑρηματικότητας ἐξ·
ώφυλλα τοῦ ἄριστου γραφίστα
Κὰρολου Τσίζεκ.
Ο Ὁ Μάριο Βίττι ἀποδέχεται
τό ρόλο, «ἀλλοδαπός» αὑτός, τοῦ
καταγραφεα τῶν συνηχήσεων τοῦ
ἐλληνικοῦ πολιτιστικοῠ χώρου,
με θητεία ἀψεγάδιαστη οτίς σύν-

ολες μελέτες του,’ εἴτε γιόι τόν
Κάλὸο πρόκειται, εἴτε για τήν
πεζογραφία τοῦ μεσοπόλεμου.
Τώρα ἀναλαὸαίνει καί τεκμηριωτικό στενότερα ρόλο, 6ι6λιογραφώντας μὲ ἐπιστημοσύνη τά
περί τόν Ὀδυσσέα Ἐλύτη δημοσιεύματα, καθώς καί τά κείμενα
τοῦ ποιητή. “
Ο Ἡ Χριστίνα Καρυκοπούλου
συνεχίζοντας τίς ἀνάλογες ἑναοχολήσεις της (δίκαιο ὑφαλοκρηπίδας) παρουσιάζει τήν ἑλληνική όιὸλιογραφία περί EOK. -’
Ο Χρονογραφικὰ ἀναφέρεται
πῶς ὁ ὑπογράφων μέσα στό 1977,
πέρα ἀπό τήν τεκμηριωτική ἐργασία του στὸ «Χρονικό» - 6aσικὰ διὸλιογρ ία καί θεατρογραφία - παρουσίασε τὲσσερις
αὐτοτελεῖς ἑργασίες;
«Τεκμηρίωση 3. ‘H κριτική
στόν ἡμερήσιο καί περιοδικὸ
τὺπο τῆς Θεσσαλονίκης
1945-1964. Τεῦχος τρίτο. Πεζογραφία - Μελέτη - Κινηματογράφος».
«Τεκμηρίωση 4. rH κριτική
στὸν· ἡμερήσιο καί περιοδικό
τὺπο τῆς Θεσσαλονίκης 1945 —
1964. Τεῦχος τέταρτο. Εὑρετήρια». ι
«Τεκμηρίωση 5. Δημοσιεὺματα
τῆς «Αῡγῆς» 1953 - 1967. Τεῦχος πρῶτο. Ἐπιοτήμες - Τὲχνες»
και
«Τεκμηρίωση 6. Δημοσιεὺματα
τῆς «Αὐγής» 1953 —- 1967. TEÜχος δεύτερο. Ξὲνες Λογοτεχνίες Ἱστορία».
Ἐπίσης παρουσιάστηκε κι ἕνα
«πανηγυρικό» τεῦχος γιά τή συμπλήρωση 15χρονης παρουσίας
του οτά γράμματα, ὅιόλιογραφικοῦ περιεχομένου, με τίτλο
«Curriculum Vitae».
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“ γράμματα ὅπως τῶν Χρὴστου καί
ξ Σέμνης Καροὺζου, «OI. θησαυροί
τοῦ Ἐθνικοῦ “Αρχαιολογικοῦ
Μουσείου Ἀθηνῶν», Π. Βοκοτό-

μαντικῶν ἐκδόσεων στάθηκε ἡ
ἀφορμή τῆς γνωριμίας μὲ τό ἔργο
τοῦ «Μορφωτικοῡ Ἱὸρὺματος τῆς,
Ἐθνικής Τραπέζης», πού ἐχει ξεκινήσει μιά σημαντικὴ πολιτιστική προσπάθεια. "Av nui τύ
“Ἰδρυμα συγκροτήθηκε τό 1966,

7 . πουλου, «Βυζαντινές καί Μετα“ ὃυζαντινές Είκὸνες Κερκύρας»
t .‘ ‘ nui ἡ ἀνατυπωση τῶν προσωπο-

î γραφιῶν τῶν “Αγωνιοτῶν τοῦ Εἰ, κοσιένα 6.116 16v Κρατσάιζεν.
Ἀκόμα θά ἐκδοθεῐ τό ἀνέκδοτο
κείμενο τοῦ Στρατηγοῦ ΜακρυS γιάννη «Ὁρὰματα καί θάματα»,

στῆν πραγματικὸτητα ᾱρχισε τὴ ξ ,
69001.1191011011101’1 του μετά τὴ r
μετσπολίτευση - ἔχοντας ἀναστείλει τὴ δρὰση του τὴν ἑπομένη il . '
χρονιά ἐιπὸ τήν ῖδρυσή του.
T6 νέο, μετά τὴν ἑπταετία, Διοικητικὸ Συμὸούλιο τοῦ Ἱδρύματος συγκροτὴθηκε ἀπό 101'ng “Αγγελ. Ἀγγελόπουλο, 11966690,

φωτοτυπική παρουσίαση ὅλου
11111111 ῗῑῑ9 Γ τοῦμέᾱγνωοτου
ὡς τώρα χειροῖ

“ ’ ἑξμηῖιᾷικιιῚ-«ξέιιιςι.

, ᾗὲῗᾷἒέφΐῖοῡῖἳῖἶὲἲζΐᾞὲ τ’ὲῖ
” ἱστοριοδίφη Ἀγγελο Παπακῶστα, πού ἐπιπλέον ἐτοίμασε εἰσ-

Ἰωάννη Κακριδῇ, Ἀντιπρὸεδρο,

’ Ἶ; αγωγὴ, κριτικό ὑπόμνημα, χρο-

νικό τῆς ζωῆς τοῦ Μακρυγιὰννη

Παντ. Πρεὸελάκη, Γεν. Γραμματέα,
Εὐαγγ. Παπανοῦτσο Ταμία,
καί μέλη τούς καθηγητές Ν.
Λοῦρο, ’A910166. Μάνεοη, Γ.
Μητσόπουλο καί Λίνο N. Πολίτη
καί διευθυντὴ τό Μανὸλη Κάσδαγλη.

, nui ἄλλο σχολιαστικὸ τοῦ κειμέ-

Ἀπό τούς πίνακες τῆς «Ἑλληνικῆς
Βιὸλιογραφίας»

Τό Μορφωτικό’Ἵὸρυμα
τῆς Έθνικῆς Τράπεζας
ΤΑ πρῶτα οιολία που ἐγκαινίασαν τό ἐκδοτικὸ πρόγραμμα τοῦ
Ἱδρὺματος εἶναι;
Ἀρχαία Ἑλληνική Ἱστορία.
T6 ,κλασικὸ ἐργο τῶν Botsford 8L
Robinson (ἀναθεωρημένο 6.116
τόν Donald Kagan), μεταφράστηκε ἀπό τό Σ. Τσιτσὼνη καί ὁ
καθηγητὴς Νικόλαος Πλάτων,
πού ἐγραψε καί ἐκτενὲς ἐπίμετρο
γιά τήν προϊστορία τῆς Ἑλλάδας, ὅπου ἐνσωματώνει ὅλα τά πορίσματα ἀπό τίς πρόσφατες ἀνασκαφές στὸν ἐλλαδικό χῶρο πού
πλουτισαν τίς γνώσεις μας γιά
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Ἀπό τούς πίνακες τῆς «Ἑλληνικῆς
Βιόλιογραφίας»

τήν ἐποχή αὐτὴ, εἶχε τή γενικὴ
ἐπιμέλεια.
2. Εἰσαγωγή οτήν Ἑλληνικὴ
Παλαιογραφία, τοῦ καθηγητῇ
Elpidio Mioni, σέ μετάφραση τοῦ
καθηγητή Νικ. M. Παναγιωτάκη.
3. Εἰσαγωγῇ στὴν Ἑλληνικὴ
Λαογραφία, τοῦ καθηγητῇ Δημ.
Σ. Λουκάτου, ὅπου συμπυκνώνει
τήν πείρα του ἀπό 11'1 61600110110
τῆς Λαογραφίας στὸ Πανεπιοτήμιο Ἰωαννίνων.
TA 6ι6λία αὐτά ἐντάσσονται
στή σειρά τῆς Γενικής Παιδείας,
ὅπου περὼαμὸάνονται - ἑλληνικά καί ξένα —— συγγράμματα
πού ἀναφέρονται στίς ἀνθρωπιστικές σπουδές. Τά ἐργα αὐτά
ἀναφέρονται στή Γενικὴ Ἱστορία,
καί κατεξοχήν τήν ἐλληνική, στήν
Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας, μέ ἰδιαίτερη ἐμφαση στή 001160111 τῶν
Ἐλλήνων στοχαστῶν, στή Φιλολογία, κλασικὴ καί νεὸτερη, στὴ
Λαογραφία, στήν “Ιστορία τῆς
Τέχνης καί στήν Ἱστορία τῶν
ὲπιστημονικῶν ἰδεῶν.

ΕΝΑΣ ἄλλος τομέας τῶν ἐκδόσεων τοῦ «Μορφωτικοῡ Ἱδρύματος» εἶναι ἡ σειρά «Νεοελληνική
Προσωπογραφία», ὅπου θά προ6ληθοῦν οἱ «Πατέρες» τοῦ Νεοελληνικοῠ Πολιτισμοῠ (λογοτέχνες, καλλιτέχνες, ἐπιστήμονες,
ἄνθρωποι τῆς δράσης). Ἐναρξη
τῆς σειρᾶς αὐτῆς θά γίνει μέ τό
6ι6λίο τοῦ ΕΠ. Παπανοὺτοου
γιά τόν Ἀλέξανδρο Δελμοῦζο,
καί Θά ἀκολουθήσουν 6 «Μακρυγιάννης» τοῦ Ι.Θ. Κακριδή καί ὁ
«Νίκος Καζαντζάκης» τοῦ Π.
Πρεόελὰκη.
ΑΛΛΗ σειρά ἐκδόσεων θὰ '
11991106151 εἰκονογραφημένα συγ-

Ι.Π.Α. προόλέπει τὴ _ μικροφωτογράφηση κωδίκων πού ὂρίσκονται σέ νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ
Αἰγαίου (Σάμος, Λέσὸος, Ρόδος,
Κῶς). Γίνεται προσπάθεια ἡ
δραστηριὸτητά του νά ἐπεκταθεῖ
καί στὴν Κύπρο.
ΓΙΑ τίς Καλὲς Τέχνες, 16 ἐνδιαφέρον τοῦ Ἱδρύματος ἐκδηλῶvaut μέ τήν ἀγορά ἐργων ζωγραφικῆς, γλυπτικῇς καί χαρακτικής ἀξιόλογων σύγχρονων
καλλιτεχνῶν. Τά ἐργα αὐτά ἐχουν
συγκεντρωθεῖ στὴ Θεσσαλονίκη,
ὅπου ἐκτίθενται στὴν Ἑταιρία
Μακεδονικῶν Σπουδῶν. Ἡ Πινακοθὴκη καί Γλυπτοθὴκη τῆς
Θεσσαλονίκης, πλουτίζεται συνεχῶς μέ νέα ἔργα, καί φιλοδοξεῖ
νά γίνει μέ τόν καιρό καί σύμφωνα με τίς προθέσεις τοῦ “Ιδρύματος σημαντικός πολιτιστικός
παράγοντας τῆς B. Ἑλλάδας.

νου ὑλικό.
Η ΜΕΡΙΜΝΑ τοῦ Ἱδρὺματος
γιά τίς ἐπιστῇμες καλύπτπαι ἐπίΤΟ “Ιδρυμα, τέλος, άνάλαὸε
σης ἀπό 16 Ἱστορικό καί Παλαιτήν ἀναστὴλωση παλαιοῦ σπιτιογραφικὸ Ἀρχεῖο, πού ἔχει
οῦ, τῆς ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίσκοπό τὴ διάσωοη τῶν πνευματικῶν θησαυρῶν πού ὂρίσκονται σέ ας,πού ὂρίσκεται στὴν Πλάκα.
Πρόκειται γιά ἱστορικό μνημεῖο
6ι6λιοθῆκες μονῶν ἥ ἀλλων 69—
σημασίας - ἐκεῖ στεγάστηκε γιά
γανισμῶν καί κινδυνεύουν νά
πρώτη φορά ὁ Ἄρειος Πάγος καταστραφοῦν ἀπό τήν ἐγκατάκαί ἀποτελεῖ μοναδικὸ ἀρχιτελειψη ἡ τήν πυρκαγιά, ἢ νά κλακτονικό δεῖγμα τῇς ἐποχῆς του.
ποῦν καί νά φυγαδευτοῡν 016
ἐξωτερικό. Ἡ ῶς τῶρα δράση τοῦ ν Ἀπόφαση τοῦ Ἱδρύματος, πού
θά πραγματοποιηθεῑ μέ τήν ἐνῇ
Ἀρχείου, ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ
ίσχυση τῇς Ἐθνικῆς Τράπεζας,
καθηγητῇ Λίνου Πολίτη, περιλαμόάνει τὴ μικροφωτογράφηση
εἶναι νά ἀποκαταστήσει 16 1111910
οτήν ἀρχικὴ του μορφὴ καί νά τό
01:6 σύνολό της 1.029 χειρογράχρησιμοποιήσει γιά τὴ στέγαοη
φων κωδίκων ἀπό τίς περιοχές
τῶν γραφείων του. Ἀνάλογη
τῆς Θεσσαλίας, τῆς Μακεδονίας,
πρωτοόουλία ἀνάλαόε τό Ἵδρυτῆς Ἀθήνας καί τῶν νησιῶν.
μα, μέ τήν ἐνίσχυση καί πάλι τῆς
Ἰδιαίτερα πρέπει "vu ἐξαρθεῖ ἡ
Ἐθνικής Τράπεζας καί μέ τή
μικροφωτογράφηση ὅλων τῶν
σὺμπραξη τοπικῶν κερκυραϊκῶν
χειρογράφων κωδίκων τῇς Παπαραγόντων, γιά τὴν ἀναστήτριαρχικῆς Βιόλιοθήκης Ἀλελωση τοῦ σπιτιοῦ τοῦ Θωμᾶ
ξανδρείας.

ΤΟ φετινό πρόγραμμα τοῦ

Φλαγγίνη, στὴν Κέρκυρα.

Κάλλιο πέντε καί στό χέρι
παρά ὸέκα καί καρτέρι

Τώρα mu δέν ὑπάρχει καρτέριῑ μέ
16 «ANTI» 016 χέρι καί 10% καί 20%
ἐκπτωση σέ δίσκους καί κασέτεςὲ
Ο

Χάρητος 38 01:6 Κολωνάκι
Μόνιμη ἓκθεση δίσκων
Ο

Μιᾴ «εἰδικὴ προσφορά» ἑνός εἰδικοῦ
μαγαζιοῦ

{MÂLE
'0 Κώπας Γ. Παπαγεωργίου
Γράφει γιά τό 616Mo τοῦ Γιάννη
Μανούσακα
«Ὁ ἐμφύλιος» (στή σκιά τῆς
Ἀκροναυπλίας)
Δωρικός 1977.
‘H δυσκολία νά μιλήσει κανείς
γιὰ κείμενα ὅπως αὐτό 1013 Γιάννη Μανούσακα, κείμενα δηλαδὴ
πού ἡ ὅλη τους δόμηση καί ὅλες
οἱ λειτουργικές τους ἰδιότητες
(ὕφος, λεξιλόγιο, πρόθεση γραφῆς Mat.) τά κάνει νά ἐντάσσσνται στήν κατηγορία τοῦ «λαῖκοῡ», ἀνεξάρτητα ἀπό τούς λσγής
κινδύνους πού ἐμφιλοχωροῦν πιά
α’ έναν τέτοιο χαρακτηρισμό μέ
τίς τόσες ἀντιφάσεις καί διαστρεὸλώσεις πού ἔχει ύποστεῖ ὁ
ὅρος, ἔγκειται στήν ἀπάμὸλυνση
τῶν σταθερὼν καί ἀντικειμενικῶν
κριτηρίων 11013 ἐπισυμὸαίνει στόν
ἀναγνώστη, καθώς κυριαρχοῠν
στῆν κρίση του ἄλλα στοιχεῖα, τό
περισσότερο συγκινησιακῆς καί
συναισθηματικῆς προέλευσης.
Κὰτι, πού ἔχω τή γνώμη πώς
ὑπαγορεύεται όχι τόσο ἀπό τό
κείμενο καθεαυτό πού ἔχει ἀπέναντί του καί συνδιαλέγεται ὅσο
ἀπό τήν ὑπσφώσκσυσα ἀνθρώπινη περίπτωση (ὃμοια μάὐτή
τοῦ Γ.Μανούσακα), καθώς προ6άλλει μέσα ἀπό τά γραφτά της
καί πασκίζει νά ἐντυπωθεῖ, διαμέσου ἑνός ἐναγώνια χαραγμένου
γραφτοῦ λόγου, στά ὅσα καταγράφει, ἀποδελτιώνοντας τίς
πτυχές τῆς πλούσιας μνήμης του.
Καί εἶναι γεγονός ὅτι, τόσο στόν
«Ἐμφύλισ» 600 καί στά ἄλλα 616λία 1013 Γ. M. («’A119ov01111Ma»
καί «Χρονικό ἀπ’ τήν Ἀντίσταοη») έκεῖνο πού εῠκολα διαπιστώνει ἕνας ἀφυπνισμένος ἀναγνώστης εἶναι, κατά κύρισ λόγο,
ἡ ἀνάγκη τοῦ αύτοδίδαχτου νά
ἐκφραστεῖ πρῶτα σάν ὁ «γράφων» ἄνθρωπος καί ὕστερα σάν
ὁ ἀγωνιστής ἑνός κοινοῦ ἀγώνα·
ἀλλο τώρα ἀν ὁ διαχωρισμός τῆς
ἀνθρωπίνης ύπόσταοης ἀπό
ἐκείνη τοῦ ἀγωνιστή εἶναι, στήν
περίπτωση τοῦ Μανούσακα, κατι
τό σχεδόν ἀνέφικτα, καθώς 0‘ αύτόν, ὁ ἄνθρωπος ὑπσστασιοποιεῖται μέσα καί ἀπό τόν ἀγωνιστή.
“Ὠστε, θέλω νά καταλήξω, ὁ Μανσύσακας θα πρέπει πρώτιστα νά
ἀντιμετωπιιστεῖ σάν μιά ἐκφραστική προσπὰθεια ἑνός ἀνθρώπου πού κατορθώνει νά ὁλοκληρώνεται στά ἀπομνημονευμένα
ὅιώματόι του καί πού θά μποροῡσε, κατά πᾶσα πιθανότητα, νά
λειτουργήσει σά «συγγραφέας»
καί πέρα ἀπό τά ὅσα ἀποτελέσανε μέχρι τώρα τή θεματική
ἀπαρχὴ του, φτάνει νά ἔστρεφε
τή μνημονική του ἐμόέζιετα καί

πρός ἂλλες 6ιωματικές του ἐκδοXES- .
T11 θεματική του ἀναφορὰ στό
τελευταῖο του ὂιὸλίσ ἀποτελεῖ ὁ
ἐμφύλιος ἀπό τήν ἀρχή ῶς τήν
τελική του έκόαση στόν τόπο τῆς
καταγωγῆς του· στήν Κρήτη.
Αὐτή ἀκριὸῶς ἡ ἀπομόνωση 1013
θεματικοῠ του ἀντικειμένου σέ
μιά περιορισμένη τοπικά ’ἑκφανσή του, διόλου δέν πρέπει νά
περάσει ἀπαρατήρητη γιά τή
συναγωγή κάποιων χρήσιμων
στοιχείων ἀναφορικά μέ τό 616λίσ καί τήν ἱστορική του πρόσ60011. Γ ιατί, ἀν στά προηγούμενα
γραφτά του ό Γ. Μ. παρουσιάζεται σάν ἕνας ἀπομνημονευματογράφσς ἀγωνιστής, μέ μιάν ἐξαντικειμένσυ, τουλάχιστο, δυνατότητα ἀντικειμενικής ’ἀπομνημόνευσῆς καί καταγραφῆς τῶν ὅσων
ἔχει 61113051, ἐδῶ εἰσὸάλλουν καί ”
ἄλλοι παράγοντες, ἰδίως ἐκεῖνοι
πού ὑπαγορεύονται ἀπό ’ένα
σωρό ἰδιόρρυθμες συναισθηματικές, τοπικιστικές, γιά νά μήν mi)
σωόινιστικές, αἰτιάσεις, ὑπαγορευμένες κι αύτές, μέ τή σειρά
τους, ἐκτός ἀπό τήν αἵσθηση τοῦ
ἀφηγητή ὅτι ὃρίσκεται στό «σπίτι» του, καί ἀπό τήν ἀσυνειδητοποίητη, ἔστω, πρόθεση ἀπό μέρους του νά προσδώσει, μέσα
ἀπό τά ὅσα ἀφηγεῖται, τόσο στόν
τόπο ὅσσ καί στούς
συμπατριῶτες-συναγωνιστές του
(ὅσους ὂέὸαια ταυτίζονται μαζί
του ἀναφορικά μέ τήν ἀπσψη τῆς
στάσης του ἀπέναντι στήν ἡγεσία) καί στόν ἑαυτό του τόν ἴδιο,
διαστάσεις κάποτε φανερά ὑπερὂολικές. Στό σημεῖο αὐτό καί μέ
γνώμονα τή γνωστὴ, σήμερα,
θέση τοῦ Μανούσακα ἀπέναντι
στό διαμελισμένο ἀριστερό κίνημα, εὔκολα μπορεῖ κανείς νά
ἀπομονώσει, μέσα στόν
ἀφηγηματικό-ίστσρικό χωροχρόνο τοῦ «Ἐμφυλίου», μιά προθετική στάση νά παρουσιαστοῦν
τά ἀφηγούμενα περιστατικά κατά
τρόπο, θά ἐλεγα, ύπερεγωτικό,
στάση πού, σέ τελευταία ἀνάλυση, θά μποροῡσε νά θεωρηθεῐ
ἀπόλυτα δικιολογημένη καί σάν
φυσικό ἐπακόλουθο τῆς λαῖκότητας πού τόν προσδιορίζει ἐκ τῶν
«ἔσω», ὅπως συμῧαίνει ἄλλωστε
καί σέ ἀλλες παρόμοιες ἀπομνημονευματικές ἐπιτεύξεις ἡ ἀπόπειρες, μέ πρόσφατο παράδειγμα
τό Ἡμερολόγιο τοῦ Καραγιάννη.
Θόι ἠθελα μόνο νά σημειώσω ἐδῶ
πού έφτασα τήν άντίφαση πού
ἐπισημαίνει κανείς εὔκολα, ἀνάμεσα στίς ὁμολογημένες προλογικά προθέσεις τοῦ Γ. Μ. καί σ’
αύτές 11013 πρσκύπτουν ἀπό τήν
κύρια ἀφήγηση ἀπό μέρους του
τῶν ἱστορικῶν περιστατικῶν καί
καταστάσεων. Γ ιατί, ὅταν γράφει
λόγου χάρη στήν εἰσαγωγὴ του,
καί πολύ σωστὰ μάλιστα, ὅτι «Τό
μεγάλο θέμα γιά τόν πᾶσα ἀγωνιστή πού θέλει νά μιλήσει γραφτῶς γιά τόν Ἐμφύλιο, εἶναι νά

πεῖ ποιά ἦταν ἡ ὁική του γνώμη,
ἡ ὁική του στάση ,,,,,, κι ἀκόμη
πώς «Ἐκείνη τήν ἐποχή ὁυό ὥς
τρεῖς ἑκατοντάὸες χιλιάδες ἀγωνιστές τῆς κατοχικῆς ἀντίστασης
νογούσανε πιό πολύ μέ τήν ψυχή
καί τό συναίσθημα παρά μέ τό
λογικά», καί στή συνέχεια ἀποδίδει ἕνα σωρό εύθύνες στήν ἡγεσία
τοῦ κινήματος γιατί λειτούργησε
ἀντίθετα μέ τήν ψυχή καί τό συναίσθημα τῆς θάσης, ὑποπέφτει,
εἶναι φανερό, σέ ἀντίφαση. Πρῶτο- γιατί ἡ ἀπόδοση εὐθυνῶν
ὁπουδήποτε καί γιά ὁτιδήποτε,
ἔστω καί ἐκ τῶν ὑστέρων, πού
δέν εἶναι ἀπόρροια μιᾶς καθαρά
συλλογιστικῆς στάσης ἀλλά ἑνός,
δικαιολογημένου ἤ όχι ἀδιάφορα,
συναισθήματος πίκρας καί ἀδικίας, καθόλου δέν μετέχει τῆς
ἐπίσημης ἱστορίας καί μόνο μέσα
στά πλαίσια ἐνός λαϊκότροπου
ἱστορισμοῦ θά μποροῡσε νά τοποθετηθεῖ· ἀλλο τώρα τό ζήτημα
ὅτι, τέτοιες μαρτυρίες, σάν κι
αὐτή 1013 Μανσύσακα, θά μποροῡσαν, ὅλες μαζί, ν’ ἀποτελέσουν τό ἀντικείμενό μιᾶς ἐπιστη-

μονικῆς, συγκριτικῆς, ἀνάμεσά’
τους, ἓρευνας, ἀπό τήν ὁποία
πολλὰ χρήσιμα στοιχεῖα θά ἦταν
δυνατό νά προκύψουν. Δεύτερο,
γιατί αὐτός ἀκριὸῶς ὁ κίνδυνος
τοῦ ἱστορισμσῦ πού ἐπισημανθηκε παραπάνω, ὁδηγεῖ 6αθμιαῖα
καί ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς τό ὅποιο
ἀντικείμενό του σέ μιά κάποια
μυθοποίηση, πράγμα πού ὂχι
μόνο ἐμποδίζει τήν ἱστορία νά
λειτουργήσει μέ 661011 τίς δικές
της μεθόδους καί ντή δική της
γνωσιολσγία, ἀλλά πολλές φορὲς
δίνει λαὸές καί σ’ αὐτήν ἀκόμη
τήν ἀντίδραση. Ἀνεξάρτητα
πάντως ἀπό τίς ὅποιες μεμψίμοιρες ἐπιμέρσυς ἐπιφυλάξεις,
έκεῖνο πού νομίζω ὅτι ἀξίζει τόν
κόπο νά εἰπωθεῖ για τό τελευταῖο

ὃιόλίο τοῦ Γ.Μ. εἶναι ὃτι, ἀπομονώνοντας κανείς τά ἐμφανῶς ἐξ·
ωτερίζοντα περιγραφικά του
στοιχεῖα καί ἐπιμένοντας στήν
καταγραφή τῶν γεγονότων καί
στή σκιαγράφηση τῶν καταστάσεων, διαπιστώνει ἀμέσως μιάν
ὡρίμανση τῆς ἔλλογης τεχνικῆς
του καί μιαν ύποχώρηση τῶν

στοιχείων ἐκείνων πού μέχρι “

τώρα ἀπαρτίζανε τό χαρακτηριστικό του λαῖκότροπο ὕφος, ὡρίμανση πού ἴσως δέν θά πρέπει νά
θεωρηθεῖ ἀμοιρη τῆς πρόθεσής
του πού ἀνιχνεύσαμε παραπάνω
νά εἰσχωρήσει κατά τρόπο, ἐστω
ἐμμεσο. στό χῶρο τῆς ἱστορίας.
Δέν εἷμαι ἐγώ ἐκεῖνος πού θά
μποροῡσε νά κρίνει ἄν ἡ διαπίστωση αὐτή ἀποτελεῖ καί 111
μοίρα τῶν λαϊκῶν ἀνθρώπων πού
κάποτε τό φέρνει ὁ καιρός ἤ οἱ
περιστάσεις καί ἀποκτοῦν συνείδηση τῆς συγγραφικῆς τους ἱκανότητας, μέ τήν ἐννοια ἑνός ἰδιότυπου έπαγγελματισμοῡ.
Προσωπικά, καί μέ τήν προϋπόθεση 6έ6αια ὅτι θά ὂρεθοῠν ἀλλοι ἂνθρωποι, προικισμένσι μέ τό
ἀπαιτούμενο θάρρος, τή χρειαζούμενη γνώση καί ἀντικειμενικότητα γιά τήν ἱστορικὴ καταγραφή καί τεκμηρίωση τῆς τόσο
καυτής περιόδου 1013 ἐμφύλισυ
σπαραγμοῦ, θά προτιμοῡσα τίς
ἀντίστοιχες μαρτυρίες, ὅπως 013τές πού δίνουν ἄνθρωποι τόσο
γνήσιοι καί ἁγνοί σάν τό Μανσύ00110, ψεύτικες ἐστω ἦ λογάδικες,
μά μέ τόν τρόπο πού μόνο αὐτοί
ξέρουν νά δίνουν. “Αλλωστε καί
σ” αύτήν ἀκόμη τήν περίπτωση,
εἴτε τό θέλουν εἴτε ὅχι, συμμετέχσυν στήν ἱστορία καί μάλιστα
όχι μόνο σ’ αὐτή, ὅπως τήν ἐννοοῦμε, σκληρή καί ἀπρόσωπη,
ἀλλά καί σέ μιάν άλλη ἱστορία,
αὐτή τῆς άνθρὼπινης εὐαισθησίας. Ι

Μπουάτ ΛΗΔΡΑ
Κέκροπος 12, Πλάκσ. Τηλ.
3236338
ΠΑΝΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Νατόσα ΠαΠαδοΠούλου 4‘
NiKoq Λόλης - Χρῆστος Ζούκας
Τόνια Μάνεση
ΗΛΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Πρόγραμμα 11016111101;

ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΝΑΡΔΑ ΤΟΥ
ΑΠΟ TON ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ
XOYNTA, Γ Τόμος Α ’(1949-1 952)
(Στή σειρά; Σύγχρονη Ἑλληνική
Ἱστορία)

Ἐκὸόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ Ἀθήνα,
Στό νέο ὅιόλίο του 6 Σπύρος Λιναρδάτος ἐκθέτει τά γεγονότα τῆς
περιόδου ἀπό τό Σεπτέμόρη τοῦ
1949 ὥς τό Νοέμὸρη τοῦ 1952;
πολιτικές ζυμώσεις καί συνωμοσίες τῶν παρασκηνίων μετά τόν
τερματισμό τοῦ ἐμφύλιου πολέμου, Μακρονὴσι, ἐμφάνιση τῶν
κινήσεων Πλαστὴρα καί Παπάγου - Μαρκεζίνη, «Δημοκρατική
Παράταξη», ἐκλογές 1950, ἐπεμ6άσεις τοῦ ἀμερικανοῦ πρεσὸευτῆ Πισυριφόυ, ἀνατροπὴ τοῦ
Βενιζέλου καί ὕστερα τοῦ Πλαστήρα, σκάνδαλα 11616161111011
τοῦ «Λαϊκσῦ Κόμματος», κίνημα
ΙΔΕΑ, ΐδρυση τοῦ «Ἑλληνικοῦ
Συναγερμοῦ», ἵδρυση τῆς ΕΔΑ,
ἐκλογές Σεπτέμὸρη 1951, véa κυ6έρνηση Πλαοτὴρα, δίκες καί ἐκτέλεση Μπελογιάννη, Μπὰτση,
κ.λ., ῦπόθεση Ἀεροπορίας, ἀποστασίες Φιλελευθέρων, ἐκλογικὴ
νίκη τοῦ «Συναγερμοῦ». T6 ἐκθέτει μέ τόν πιό δυνατώ ἀντικειμένικέ) τρόπο, παρουσιάζοντας ὃλες
τίς ἀπόψεις καί παρεμὸόλλοντας
πολύ ἀραιά (καί μόνο ὅπου τό
θεωρεῖ ἀπόλυτα ἀναγκαῖο) δικές
,του κρίσεις. “
Ἡ ἐξιστόρηση τῶν γεγονότων
θεμελιώνεται μέ ντοκουμέντα καί
προσωπικές ἀφηγὴσεις, στοιχεῖα
ἀπό 16 ἀρχεῖα καί ἐπιστολές
πρωταγωνιστῶν τῆς περιόδου
ἐκείνης (N. Πλαστὴρα, ,Ἐμμ.
Τσουδεροῦ, I. Σοφιανόπουλου,
Στεφ. Στεφανόπουλου, Ι. Ζίγδη,
Στ. Ἠλιόπουλου, I. Κοκορέλλη,
K. Μπασιάκου, κ.λ.).

Σπάνιες ἦ καί ἀνέκδοτες φωτογραφίες καί φωτοτυπίες ἐγγράφων συμπληρώνωνν τήν ἐξιστόρηση7 ἐνῶ στό τέλος τοῦ τόμου
ὑπάρχει χρονολογικός πίνακας
τῶν κυριότερων ἐλληνικῶν καί
διεθνῶν γῆονότων τῆς περιόδου,
πολύτιμσς γιὰ τόν ἀναγνώστη.
ΠΑΝΟΣΠΕΤΡΙΤΗΣ
Ἀλφαὸητάριο αἰσθητικῆς γιά μεγάλους .
Ἀ θήνα] 977

Τί εἶναι ἡ τέχνη; Πῶς γεννήθηκε ἡ τέχνη καί γιατί ἀλλάξει
μέσα στὴν Ἱστορία; Πόσο ἀξίζει
ἡ τέχνη καί γιατί; Ἔχει ἡ τέχνη
μιά κοινωνικὴ ἀποστολῆς Εἶναι ἡ
αἰσθητικὴ μιὰ ἐπιοτήμη; Σ· αὐτά
τά ἐρωτήματα ἀπαντάει τό «Ἀλφαὸητάριο» τοῦ Πάνσυ Πετρίτη,
μέ τρόπο ἁπλουστευμένο, ὅμως
κάθε ἄλλο παρά ἁπλουοτευτικό.
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M16 προσέγγιση τῶν ὅασικῶν
προὸλημάτων τῆς τέχνης, πού
ἀπευθύνεται τόσο οτόν ἐξοικειωμένο μ’ αὐτά ἀναγνώστη 600
καί στόν ἀμύητο, ἀπό τὴ σκοπιά
ὂχι ἑνός εἰδικοῦ, ἑνός δάσκαλου,
ἀλλά ἑνός φιλότεχνου.
Προσέγγιοη πού ἀρχίζει ἀπό
τό Α καί συνεχίζει ἁπλά καί ἀναλυτικά, λέγοντας τά πράγματα
τ’ ὄνομά τους καί φτιόιχνοντας
έτσι - ἀπροσδόκητα - ἕνα «ἀλφαόητὰριο» πού μπορεῖ νά εὐκολύνει πολλούς νά ξεκαθαρίσουν
τὴ σκέψη τους γιά τὴν τέχνη - ν’
ἀρχίσουν νόι ὅλέπουν, νά ἐξηγοῦν
καί νά κρίνουν μέ ούσιαοτικά
κριτήρια.

ΤΑΣΟΥ BOYPNA
Ἱστορία τῆς Σύγχρονης Ἑλλάῥὲιφῖὸ. τολῑὸη, Ἀθήνα 1977
M516 τόν πρῶτο ,τόμο τῆς
«Ἱστορίας τῆς Νεότερης Ἑλλάδας», ὅπου 6 T. Βουρνᾶς ἐξέτασε
καί ἀνάλυσε τίς κοινωνικές καί
πολιτικές ἐξελίξεις τῆς περιόδου
1821-1909, 6 δεύτερος αὐτός τόμος, ὁρμώμενος χρονικά ἀπό τό
γεγονός τοῦ στρατιωτικοῦ κινήματος τοῦ Γ ουδιοῦ, συνδέει μιάν
ἱστορικὴ περίοδο τοῦ νεότερου
ἑλληνισμοῦ, περίοδο πού χαρακτηρίζεται κυρίως ἀπό τὴν ἀσάφεια καί πλὴρη καθυστέρηση τῶν
κάθε μορφῆς δομῶν7 μέ μιάν ἄλλη
περίοδο ὅπου ἐπιχειρεῖται 6
μετασχηματισμός τῆς ἐλλαδικῆς
κοινωνίας καί ἡ προσέγγιοή της
016 ἀντίστοιχα εῦρωπαϊκὰ πρότυπα. ‘H ἐλευση τοῦ Ἐλ. Βενιζέλου ἀποτελεῖ, γιὰ τήν 611016611—
ποτε προσπάθεια ἱστορικῆς ἐκτίμησης τῶν ἐντόπιων γεγονότων,
μιά τομὴ στήν πορεία τῆς ἑλληνικῆς σύγχρονης ἱστορίας. Ἀπό 16
1909 καί ἐντεῦθεν ἐμφανίζεται
κατά τρόπο δυναμικό ἡ θέληση
τῆς ὅποιας ἐλληνικῆς ἀστικῆς τάξης νά πάρει τήν πολιτικὴ ἐξουσία στά χέρια της, θέληση, ὡστόσο, ἡ ὁποία συχνά προσκρούει
στήν ἀντίδραση τῶν φεουδαρχικῶν καταλοίπιίν τῆς ϋπαιθρης
Ἑλλάδας, πού ἐμφοροῦνται ἀπό
πνεῦμα ἄκρατης συντήρησης.

Τὴ ὃιαμάχη αὐτὴ θέτει σάν
ἀποφασιοτικό καταλύτη τῶν πολιτικῶν καί κοινωνικῶν ἐξελίξεων 6 συγγραφέας. Οἱ ἀντίρροηες δυνάμεις, ὑποχείριες τῶν εὐρωπαίων «προστατῶν», ὀξύνουν
τόν ἀνταγωνισμό τους, ὁδηγοῦν
στό διχασμό καί τὴ σχιζοφρενικὴ
πολιτική τῆς Ἑλλάδας κατά τόν
Α’ Παγκόσμιο πόλεμο. Οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ διχασμοῦ - ὃενιζελικοί, μοναρχικοί - 6ρίσκουν τὴν
κορύφωσή τους μέ τραγικά ἀπο-

τελέσματα στὴ Μικρασιατική
καταστροφὴ καί στὴ στρατιωτική
ἐξέγερση τοῦ 1922. Ὁ T. Βουρνᾱς ὑπομνηματίζει τό γεγονός,
στό σημεῖο αὐτό, τῆς ἐπιφανειακῆς μονάχα κάθαρσης τοῦ πολιτικοῦ ἐποικοδομὴματος, ἐνῶ τά
αἴτια καί οἱ ἀντικειμενικοί λόγοι
τοῦ διχασμοῦ παραμένουν καλυμμένα γιά νά δράσουν 616696)—
τικά 0‘ ὁλόκληρη τὴ σύντομη ζωή
τῆς ἀόασίλευτης δημοκρατίας καί
νά προετοιμάσουν τό ἔδαφος στή
δικτατορία τῆς 4ης Αὐγούστου.

Ἡ ὅποια ἀστική τάξη ἀποδείχθηκε ἀνίκανη νά ἐπιλύσει ριζικά
16 πολλαπλά προὸλήματα τῆς ἐλλαδικῆς κοινωνίας, μεταθέτοντας
ἐτσι τίς ἐλπίδες τοῦ λαοῦ στίς δυνάμεις τῆς Ἀριστερᾶς, οἱ ὁποῖες
ἀπό τό 1918 δροῦν μέ πρόθεση
τὴν ἀνανέωση σέ κάθε ἐπίπεδο
τῆς κοινωνικῆς καί πολιτικῆς ζωῆς. νΑν καί ἡ Ἀριστερά, 0’ ὁλόκληρη τή μεσοπολεμικὴ ἐλληνική
περίοδο, ὑφίσταται τίς ἀπηνεῖς
διώξεις τοῦ κρατικοῠ μηχανισμοῦ, ἐν τούτοις εἶναι αὐτή πού
θά ἀποτελέσει τόν κορμό τῆς
ἐθνικῆς ἀντίστασης ἐνάντια στή
γερμανικὴ κατοχὴ. Ὁρόσημο τοῦ
6ι6λίου εἶναι τό 1940, τό τέλος
μιᾶς ἱστορικῆς περιόδου καί ἡ
ἀπαρχὴ μιᾶς ᾰλλης. Τό μελέτημα
αὐτό τοῦ T. Βουρνᾱ (ὁ ὁποῖος
ἐπιμελεῖται οτόν ἵδιο ἐκδοτικό
οἶκο τὴν ἐξόχως ἐνδιαφέρουσα
σειρά ἱστορικῶν ἀπομνημονευμάτων; Βλ. Λουδοὸίκου Ρός, Ἀναμνήσεις καί ἀνακοινώσεις ἀπό
τήν Ἑλλάδα (1832-1833) καί
ἐπίσης Γκὲοργκ Λούντὸιγκ Μάουερ, Ὁ ἐλληνικός λαός, Ἀθὴνα
1977), ἐκτός τοῦ ὅτι εἶναι εύχρηστο λόγω τῆς γενικῆς ἐποπτείας
τῶν σαράντα πρώτων χρόνων τῆς
ἐλληνικής ἱστορίας στόν αἰώνα
αὐτό, παράλληλα εἶναι διαφωτιστικό ἐν σχέσει πρός τὴ σημασία
πού δίνει 6 συγγραφέας στό
λαῖκό παράγοντα ὡς κατευθυντὴριας δύναμης γιά τήν κατανόηση καί ἐξέλιξη τῆς ὅλης ἱστορικης πορείας.

KARL MARX

Χειρόγραφα 1844 Μετάφρ. N.
Μπαλῆ
Ἐκὸ. «Δ ιεθνής Βιὸλιοθήκη»
Τά «χειρόγραφα τοῦ 1844»
ἀποτελοῦν σπαράγματα εὐρύτερων ἐργασιῶν τοῦ Μάρξ πού δέν
σώθηκαν ὁλοκληρωμένες καί
περιέχουν σπερματικά τά στοιχεῖα τῆς ἀνάλυσης τοῦ K.M. Σύγχρονα εἶναι καθ’ ἐαυτές ἀπό 16
διεισδυτικότερά μαρξικά κείμενα. Ἡ «Ἀποξενωμένη ἐργασία»
εἶναι ἀσφαλῶς τό πιό γνωστό ἀπ’
αὐτά. Τά κείμενα αὐτά ἀποτελοῦν οὐσιαστικό στοιχεῖο γιά τὴ
γνῴση τῆς μαρξικῆς σκέψης καί
τήν κατανόηση 6ασικῶν προὸλημάτων τῆς σύγχρονης κοινωνιολογίας.

G. P. HENDERSON
Ἡ ἀναόίωση τοῦ ἑλληνικοῦ
στοχασμοῦ. 1620-1830 (Ἡ ἑλληνική φιλοσοφία οτά χρόνια τῆς
Τουρκοκρατίας)
Μετάφραση Φ.Κ. Βώρου
Ἕκὸοση τοῦ «Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας»
τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 1977.
Μέ πρόλογο τοῦ I.N. Θεοδωρακόπουλου καί τοῦ συγγραφέα
κυκλοφόρησε σέ ἐπιμελημένη ἑλληνική έκδοσηγτό ἔργο τοῦ ἄγγλου ἑλληνιοτή —_ ὲπισκόπηση τῆς
φιλοσοφικῆς παραγωγῆς τοῦ
ὑπόδουλου ἐλληνισμοῦ. Ἀναλύεται σ· αὐτό πῶς ἡ έλληνικὴ
σκέψη ἀναόιώνει ἀπό 16 1600
περίπου κι ἐδῶ καί δίνει στό
σκλαὸωμένο ἔθνος τά μηνύματα
τῆς εὐρωπαϊκῆς παιδείας. Ἡ
διαδικασία αὐτὴ καί ἡ χειραφέ-

,τηση ἦταν ἀναγκαία γιά νά διεκδικὴσειιτὴν ἐλευθερία του καί τὴν
πνευματικὴ του ταυτότητα στό
χῶρο τῆς Εὐρώπης.
‘H ἐλληνική ἐκδοση εἶναι συμπληρωμένη μέ πολλά ὃιόλιογραφικά σημειώματα γιά τὴν ἐπιστημονικὴ ἐργασία πού ἔχει συντελεσθεῖ ἀπό τό 1971 ὥς σήμερα.

ΙΔ N. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαθήματα Φιλοσοφίας τῆς Τέχνης
Ἀθῆναι I977.
Πρόκειται γιά τό 3o δημοσίευμα τῆς «Ἐλευθέρας Σχολής
Φιλοσοφίας 6 Πλὴθων», πού
περιλαμὸἀνει τὴ σειρά τῶν μαθημάτων “στή Μαγούλα Σπάρτης.
Ὅπως ὁ συγγραφέας σημειώνει
στόν πρόλογό του,· «τά μαθήματα
αὐτά πρόσπαθοῦν νά δώσουν μιά
προσωπικὴ ἑρμηνεία τοῦ φαινομένου τής Τέχνης γενικῶς καί
εἰδικῶς τῶν εἰκαστικῶν τεχνῶν.
Ὁ καλλιτέχνης θά εύρη μέσα 0’
αὐτά τὴν οὐσία καί τό νόημα τῆς
τέχνης του. Μέσα στὴν ἑρμηνεία
τῶν εἰκαστικῶν τεχνῶν θά ἰδῆ 6
ἴδιος ἀντικειμενικῶς πῶς ἐργάζεται καί τί δημιουργεῖ».

NIKOY FPYﬂAPH:
Νεοελληνικά
I Φιλολογικά
Παραλειπόμενα.
Ἀθήνα 1977 'O N. Γ ρυπάρης, ἀναδιφώντας
στό ἀρχεῖο τοῦ Λεωνίδα Ζώη, εὐτύχησε νά ὃρεῖ μιά σειρά ἀπό
γράμματα πνευματικῶν ἀνθρώπων. Ἡ δημοσίευση μέρους ἀπ’
αὐτά ἀποτελεῖ τό πρωτογενές
ὑλικό τοῦ ὅιὸλίου. Ὁ συγγραφέας έχει κάμει ἐνα σωστό ἐρευνητικό φιλολογικό έργο καί ἔχει
παρουοιάσει αὐτή τὴν ἀλληλογραφία φωτίζοντας πολλά προ,ὅλὴματα - μικρά ῆ μεγάλα - τῆς
γραμματείας μας. Βασικό ὑλικό
τοῦ 6ι6λίου ἀποτελοῦν γράμματα
σχολιαστικά τοῦ ἔργου καί τοῦ
δίου τοῦ Δ. Σολωμοῦ.

Ὁ Εὐρωκομμουνισμός (ντοκουμέντα)
Μετ. Γ. Γαλανόπουλου
Ἐκὸόσεις ’70 — Πλανήτης
Στό διόλίο καταχωρεῖται μιά
ὅασική συλλογή κειμένων καί
ντσκουμέντων τῶν Κ.Κ. καί τῶν
ἡγετῶν τους ἀπό τήν Ἰταλία, τήν
Ἰσπανία, τή Γαλλία καί τή M.
Βρετανία. Μέσα στή γενική ἀσάφεια καί τήν ἐλλιπή πληροφόρηση γιά τίς θέσεις καί τίς ἀναλύσεις τῶν εὐρωκομμουνιστῶν, ἡ
συλλογή αὐτή ἀποτελεῖ ένα χρήσιμο ὃοήθημα γιά μιά 6ασική καί
ἀντικειμενική πληροφόρηση.
ΙΝΤΑ ΜΕΤΤ
Ἡ κομμούνα τῆς Κροστάνὸης
Μετάφρ.Ἀ. Στίνα
Ἐκό. «Δ ιεθνής Βιόλιοθήκη»
‘H έξέγερση στα 1921 τῶν ναυτῶν -τῆς Κροστάνδης ἔχει θέσει
πολλές φορές τό· πρόὸλημα τοῦ
χαρακτήρα καί τῆς ἴδιας τῆς έξέγερσης ἀλλά καί παράλληλα
ἒδωσε ἀφορμή νά ξανακοιταχτεῐ
ἡ ταχτική τοῦ μπολσεόίκικσυ
κόμματος καί τῆς ἑπανάστασης.
Μέ ποιό τρόπο θᾶπρεπε νά προχωρήσει ἡ bran/6010101]; Ποιά
ἦταν τά ὅρια «ἐλευθερίας» τῶν
μαζῶν; Ἱ-Ι ὲξιστόρηση 016 ὃιὸλίο
γίνεται ἀπό μιά κριτική θέση γιά
τήν ἀπόφαση τοῦ Λένιν νά συντρίψει τούς ἐπαναστατημένους
ναῠτες.

ΟΥΛΡΙΧ ΚΟΝΡΑΝΤΣ
Μανιφέστα καί προγράμματα
τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ 20οῦ αἰώνα. Μετάφρ. Γ. Βαμὸαλῆ
Ἐκὸ. «Ἐπίκουρος»
Ἡ θαυμάσια αὐτή συλλογὴ
κειμένων πού ἐπιμελήθηκε ὁ
Κόνραντς ένδιαφέρει δχι μόνο
τούς ἀρχιτέκτονες ἤ τοὺς πολεοδόμους, μα καθέναν που θέλει
νά γνωρίσει τά ρεύματα τῶν νέων
ἰδεῶν καί τήν πορεία τους. Ἡ
συμὸσλή ἀξιόλογων δημιουργῶν
τῆς ἀρχιτεκτονικῆς στή διαμόρφωση τῶν νέων ἰδεῶν εἶναι οὐσιαστική καί μορφοπσιήθηκε ὅχι
μόνο στό έργο τους ἀλλά καί σέ
κείμενα πού ἔχουν μιά μσναδική
ποιητική ἀξία. Ἔχοντας νά παλαίψσυν πρός κατεστημένες ἀρχές καί ἰδέες, τό κείμενα αὐτά εἶχαν συχνά ἕνα διακηρυχτικό, μαχητικό τόνο. Ἡ σημασία τους δέν
μειώνεται ἀπ’ αὐτό. Ἴσα-ἴσα.
Δείχ ουν μάλιστα τό δρόμο καί
τή μεθοδο γιά κάθε ριζική μεταδολή στα καθιερωμένα στήν τέ-’
χνη καί τήν κοινωνία.

Μετάφρ. ΣεραφείμςΖὰκκα
Ἐκὸ, «Δ ιεθνής Βιὸλιοθήκη»

Στό έργο του αὐτό ὁ Βολίν που ἔζησε ὁ ἴδιος δῆμα πρός
6ῆμα τήν πορεία τῆς ἐπανάστασης ἀπό τίς ἀρχές τοῦ αἰῶνα -

ἐπιχειρεῖ νά δώσει μιά πλήρη εἰκόνα τῆς ρωσικῆς ἐπανάστασης.
Ἐχοντας Eva γερό στήριγμα στίς
προσωπικές του ἐμπειρίες, ἀποκαλύπτει πλῆθος ἀπό ἄγνωστα
στοιχεῖα καί γεγονότα, πού γενικά παραμένσυν ἄγνωστα ἠ δηλώνονται περιθωριακά (π.χ.
ἱστορία τῆς δημιουργίας τοῦ
πρώτου ἐργατικοῦ Σοῧιέτ στά

1905, ἡ δραστηριότητα τῶν,

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΠΡΙΦΤΗ
Ρωσία (ταξιὸιωτικό) - Περπατώντας τούς μεγάλους ὁρόμους;
Λένιγκραντ - Κίεὸο ’- Μόσχα.
Ἀθήνα 1977.
"000 κι ἄν τό ταξιδιωτικό εἶδος τείνει νά ἐξαφανιστεῖ στούς
καιρούς μας, ὑπάρχουν στιγμές
πού ξανακερδίζει φίλους καί
ὀπαδούς. Στό ὅιόλίο τῆς Κλ.
Πρίφτη γίνεται ἡ «ἀνά πᾶσα στιγμή» ἐξιστόρηοη τῆς περιήγησης
ἀνάμεσα σέ τοπία καί ἀνθρώπους
καί ἡ ἐκμυστήρευση τῆς ἀγάπης
γιά τή Ρωσία.

ἀναρχικῶν στή ρωσική ἐπανάσταση, ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ἐργατικῶν κινητοποιήσεων ἀπό τούς
μπσλσεὸίκσυς στά πρῶτα χρόνια
τῆς σοὸιετικῆς ἐξουσίας, 6 τρόπος ἐκλογῆς καί ὁ ρόλος τῶν ΣοΚ ON ΜΠΕΝΤΙΤ
6ιέτ μετά τόν Ὀκτώὸρη κλπ.).
Ἀριστερισμός
Στόν πρῶτο τόμο ô Βολίν εἷχε
(φάρμακο στή γεροντική
δώσει τήν ἱστορία τῆς ρωσικῆς
ἀρρώστια τοῦ κομμουνισμοῦ)
ἑπανάστασης ἀπό τίς ρίζες της
v Δ ιεθνής ὄιόλιοθήκη
στόν 190 αἰῶνα μέχρι καί τόν
Ὀκτώὸρη.
Στό 6ι6λίο αὐτοῦ τοῦ γνωστοῦ
καί ἀπό τήν έξέγερση τοῦ Μάη
’68 ἀριστεριστή Κ.Μ., ἐπιχειρεῖται, μέ κέντρο τῆς ὅλης 1:900:16θειας τή Ρωσία καί παρὰ τίς ἀρΤόμοι 2 .
χικές προθέσεις τοῦ συγγραφέα,
«Ἠριὸανός» 1977
νά καταδειχτεῐ ἡ ἀντεπαναστατική
φὺοη
τοῦ
κόμματος
τῶν
Μέ σύντομα «προλεγόμενα»
μπολσεόίκων. Μέ δάση τή διαπίτοῦ μεταφραστῆ, κυκλοφόρησε ἡ
στωση αὐτή, ὅπως ὁμολογεῖ καί δ
μετάφραση τῆς Ἱστορίας τοῦ
ἴδιος
ὁ
Κ.Μ.,
ἐπιδιώκει
νά
ἐκθέΘουκυδίδη. Ἡ γλῶσσα εἶναι
ἠθελημένα ἁπλή καί κυριάρχησε“ σει, στή συνέχεια, τίς δυνάμεις
πού,
κατά
τή
γνώμη
του,
φράζουν
ἡ ἰδέα ὄχι τῆς ἀναζήτησης ἑνόςΙ
τό
δρὸμο
γιά
τήν
έπανάσταση,
ὕφους, δσο τῆς ἀπόδοσης σέ ἕνα
(Κράτος, Συνδικάτα, Σταλινικοί
τόνο οἰκεῖο καί «προσιτό»,
καί ἄλλοι παράγοντες), προχωρώντας ὕστερα στήν έξέταση τῶν
ὂασικῶν πρσόλημόιτων που ἀντιΖΩΡΖ ΛΑΠΑΣΑΝΤ
μετωπίζει ἕνας σὺγχρονος ἐπαΒιοενέργεια
ναστάτης.
Μετάφρ. Δ. Βεργίὸη
Ἐκὸ. «Ἀνδρομέδα» - Ἀθήνα
Ὁ συγγραφέας ἐξετάζει τή θεΣΕΛΕΣΤΕΝ ΦΡΕΝΕ
ωρία καί τήν πρακτική τοῦ B.
Τό σχολεῑο τοῦ λαοῦ
Ράιχ καί τῶν ἐπιγόνων του.
Ὀδυσσέας, I 9Z7
Περιγράφει τήν ὲξέλιξη τοῦ Ράιχ
Πρόκειται γιά ἕνα ὃιόλίο πού
ἀπό τήν,ψυχαναλυτική τεχνική
καί τή χαρακτηρολογική ἀνάλυση ἐπιδιώκει, ὃασικά, νά εἶναι πρακτικό,
παραμερίζοντας,
γιά
νά
ὥς τίς θεωρίες του γιά τήν ὀρδικαιολογήσει τίς λύσεις πού
γόνη καί τή 6ιοενέργεια. Ἀφοῠ
προτείνει, δλες τίς ψυχολογικές
-ἀναφερθεῖ στούς συνεχιστές του,
καί φιλοσοφικές θεωρίες. Κύριος
προχωρεῖ στήν κριτική ἀξιολόσκοπός του εἶναι ἡ ἀνανέωση τῶν
γησή τους έπικρίνοντας τήν ἐγκα- νέων γενιῶν, καθώς διαπιστώνετάλειψη ἀπό μέρους τους τῆς
ται, 0’ αὐτό, τό τέλος τῆς 6010:κοινωνικῆς καί ὲπαναστατικής
λείας τοῦ σχολαστικισμοῠ, καί
διάστασης τοῦ έργου τοῦ Ράιχ.
ὀφείλουμε χωρίς καθυστέρηση νά
τόν ἀντικαταστήσσυμε μέ μιὰ
μόρφωση
ἀντλημένη
ἀπ’
τό
λαό,
Γ Κ Υ ΝΤΕΜΠΟΡ
τίς
ἀνάγκες
του,
τόν
τρόπσ
ζωῆς
Ἡ κοινωνία τοῦ θεάματος
του, τῆς δουλειᾶς καί τῆς σκέψης
Μετάφρ. Μαρίας Ζάκκα
του,
ένῶ
ταυτόχρονα
θό.
πρέπει
Ἐκὰ «Δ ιεθνής Βιὸλιοθήκη»
νά
συνδέσουμε
αὐτή
τή
μόρφωση
Μέ ἐπιγραμματικές - ἀποφθεμέ
6,1:
θετικό
έχει
προσφέρει
μέγματικές καί ἀρθρωμένες μέ μιά
χρι
τώρα
ἡ
πρόοδος
καί
ὅλα
τά
ἑσωτερική ἀλληλουχία, παραμεγάλα
πολιτιστικά
ρεὺματα
που
γράφους - κριτικές ἀναλύσεις, ὁ
προέκυψαν ἑδῶ καί αἰῶνες μέσα
συγγραφέας κάνει νύξεις γιά τή
σύγχρονη κουλτοὺρα, τό πρόἓξὲητή θρησκεία καί τήν παρά6λημα τῆς ὲπικοινωνίας, τῶν ἀλλστριωμένων σχέσεων 016 πσλι.IACQUES LACARRIERE
τικό καί κοινωνικό πεδίο, γιά τήν
Οἱ Ἔνθεοι
τέχνη, τή χωρσταξία καί τό πρόἘκὸόσεις
I.
Χατζηνικολῆ,
1977
6λημα τῆς ἐξουσίας. “H ἀνάλυσή
του ὃασίζειαι στίς θέσεις τῶν
Στήν πολύ ἑπιμελημένη αὐτή
Situationnistes καί χαρακτηρίζεέκδρση, ἐξετάζεται μέ τρόπο
ται ἀπό ὀξυδερκεια καί τόλμη.
ἁπλό καί εὕληπτο, τό συγκλονι-

στικό φαινόμενο τοῦ ἐρημητισμοῡ
στίς διάφορες μορφές του (ἀναχωρητισμός, στυλιτισμός, δένδριτισμός, ὃλαστοφαγία κ.λπ.), ὅπως
αὐτός πρωτοεμφανίστηκε στήν
Αἴγυπτσ, μέ πρωτεργάτες τόν
Ἀντώνιο καί τόν Παχώμιο, ὲνῶ
παράλληλα καταὸἁλλεται προσπάθεια νά ἐξηγηθεῖ τό φαινόμενο
αὐτό ἱστορικά καί κοινωνικοπολιτικά, κάτω δηλαδή ἀπό ποιές
ίδιάζουσες συνθῆκες καί περιστάσεις διαμσρφώθηκε σάν κίνημα στά πλαίσια τοῦ χριστιανισμσυ.
E. N. ΠΛΑ ΤΗ

Ἐπιστροφή ἀπό τούς Δελφούς
(ὸιὸακτική ἑνός ποιήματος τοῦ
Νικηφόρου Βρεττάκου).
Ἀθήνα 1976

Στό κείμενσ αὐτό, πού ἀποτελεῖ εἰσήγηση τοῦ συγγραφέα στό
K.E.M.E., ἐπιχειρεῖται μία προσέγγιση τοῦ ποιήματος τοῦ Ν.
Βρεττάκου «Ἐπιστροφή ἀπό
τούς Δελφούς», ποίημα πού διδάσκεται στή Δ’ τάξη τῶν σχολείων M. Ἐκπαίδευσης καί περιλαμόόινεται στόι «Νεοελληνικά
Ἀναγνώσματα» τσῦ ’ἀντίστοιχου
ἔτους. Βασικός σκοπός τῆς εἰσήγησης τοῦ E.N. Πλατή εἶναι ἡ
ὑποῧοήθηση τῶν διδασκόντων
φιλολόγων νά μεθοδεύσουν τόν
τρόπο διδασκαλίας τοῦ ποιήματος ῶστε νά προσεγγίσει αὐτό
περισσότερο δημιουργικὰ τούς
σπουδαστές. Οἱ ὁδηγίες πού
περιέχονται ἀντανακλσῦν καί τίς
γενικότερες θεωρητικές νθέσεις
τοῦ συγγραφέα, ὅτι δηλ. αὐτό
πού προέχει στήν ποιητική ἀνάγνωση εἶναι ἡ μέθεξη τοῦ ἀναγνώστη στόν κόσμο τοῦ ποιητή.
Μέ ἄλλα λόγια ἡ ἁρμονική συνειδητοπσίηση τῆς ποιητικῆς ὕλης
καί τοῦ τρόπου με τόν ὁποίο ὁ ·
ἄνθρωπος ἔρχεται σέ φυσική ἐπικοινωνία μαζί της.
ΒΑΣΙΛΗ ΣΑΡΓΕΝΤΗ
Λίγα ἀπό ἐκεῖνα πού πρέπει νά
ξέρει κάθε γυναῖκα...
Ἀθήνα 1977
Γ ραμμένο μέ ἁπλό τρόπσ, ἄν
καί περιέχει εἰδικές γνώσεις, τό
μικρό 6ι6λίο τοῦ γιατροῦ Σαργέντη, ὅοηθᾶ τίς γυναῖκες καί μητέρες νά κατανοήσουν τή λειτουργία τῆς μύησης καί τῶν φυσιολσγικῶν λειτουργιῶν τοῦ γυναικείου ὀργανισμσῦ.

ΣΠΥΡΟΥ M. ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ
«Δ υό Διηγήματα»
Ἀθήνα, 77

Τό νέσ ὃιὸλίο τοῦ Σ. Εὐλάμπισυ (ἔπαινος λογοτεχνίας Ἐνώσεως Ἑλλήνων Λσγοτεχνῶν, ’76)
περιλαμόάνει τά διηγήματα «Ὁ
κύριος Πρόεδρος» (ὂασισμένο σέ
νουόέλα τοῦ Σιμενόν) καί «Φαἢσίδερι».
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οεικοοῑικο·
Διεθνές συνέδριο
γιά τή σχέση τέχνης
καί περιὸάλλοντος
’ · '_ ,Ἡλιοπούλου - Ρογκᾶν“·,1
ΣΤΗΝ πύλη Γκέρα τῆς Ἀνατ. Γερμανίας ὀργανώθηκε στά πλαίσια τῆς ὁραστηριότητας τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης Κριτικῶν Τέχνης
ἕνα ὁιεθνές συμπόσιο, μέ θέμα τή φυσιογνωμία τῆς πάλης καί τίς
ἐπιπτώσεις τῆς παρεμὸολῆς τῶν πλαστικῶν τεχνῶν στή διαμόρ(parmi της. Στό συμπόσια, πού ὁιεύθυνε ὁ Οὔρλιχ Κουχίρτ, καθηγητής στήν Ἀκαδημία Κοινωνικιῦν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἀνατ. Βερσλίνου,
’πήραν μέρος 40 ἀρχιτέκτονες, ἱστορικοί τῆς τέχνης καί κριτικοί.
Ἀπό αὐτούς, οἱ τριάντα προέρχονται] ἀπό διάφορα εὐρωπαὶκά
κράτη κι οἱ δέκα ἧταν ἀρχιτέκτονες ἀπό τήν Ἀνατολική καί τῆ
Δυτική Γερμανία. (Οἱ τελευταῖοι θεωροῦνται εἰὸικοῖ στά 11906117ματα πού ὁημιουργοῦνται στίς χῶρες τους ἀπό τήν ἀνάπτυξη τῶν
συγχρόνωνκπόλεων σέ σχέση μέ τό πολιτιστικό παρελθόν ἀφ’ ἑνός
καί μέ τίς τελευταῑες ἐξελίξεις στόν κσινωνικό, τόν οἰκονομικό καί
τόν αἰσθητικά τομέα ἀφ’ ἑτέρου).

ΑΝΑΠΊΎΧΤΗΚΑΝ, κυρίως,
τά έξής θέματαῖ
α) Ἠ κοινωνικὴ ἀπὴχηση τῆς
αἰσθητικής παρέμὸαοης στὸ
περιὸάλλον τοῦ ἀνθρώπου.
'0) Τά προολήματα πού δημιουργοῦνται ἀπό τήν ἀνοικοδόμηοη, τή συμπερίληψη καί τή διατήρηοη τῶν παλιῶν κτιρίων οτίς
πολεοδομικές ζῶνες, καί. μάλιστα, ’σέ σχέοη μέ τίς πλαστικές
τέχνες.

γ) Οἱ δυνατότητες μιᾶς εὐεργετικής ουνεργασίας ἀνάμεσα σέ
πολεοδόμους, ἀρχιτέκτονες καί
καλλιτέχνες, μέ στόχο τὴν ἐπεξεργασία τῶν καταλληλὸτερων
λύσεων, καθώς καί τό ρόλο πού
πρέπει νά παίζει έὸῶ -ἡ κριτική.
δ) Τό οἰκονομικό. κοινωνικὸ
καί νομικὸ «μέρος» τῶν διαφόρων συστημάτων καί τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῡ γιά τήν άνάθεοη
τῶν πολεοὸομικῶν καί τῶν οἰκιοτικῶν προγραμμάτων.
ε) Οἱ ἀντιλήψεις καί οἱ «θέσεις» πού ἐπικρατοῦν στίς διάφορες χῶρες, σέ σχέση μέ τά προγράμματα αὐτά, τήν πολιτιοτική
ἀνάπτυξη καί τὴ διαμόρφωση τοῦ
περιόάλλοντος, πάντοτε σέ συνδυασμό μέ τόν αἰσθητικό παράγοντα.
ζ) ‘H μελέτη τῶν πιό κατάλληλων μεθόδων γιά τὴν έκπαίδευση
τῶν φοιτητῶν (ὅποια κι ἄν εἶναι
ἡ εἰσοδηματική τους κατάσταση),
στή διαμόρφωοη τοῦ χώρου πού
ζοῦν.
Ἀπό τίς 22 ἀνακοινῶσεις πού
έγιναν. ἰδιαίτερο ἓνδιαφέρον παρουσίαοαν οἰ ἀπόψεις τῶν;
Οὕλριχ Κουχίρτ, που προλόγισε τίς ἑργασίες τοῦ συμπόσιου.
Βλ. Τολστόι, καθηγητῇ 016 Ἰνοτιτοῠτο γιά τή Θεωρία καί τήν
Ἱστορία τῶν Καλῶν Τεχνῶν. τής
Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας.
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K. "Aw-1901011; διευθύντριας
τοῦ τμήματος Σὺγχρονης Τέχνης
016 Μουσεῐο τοῦ Βελιγραδίου.
Τῶν ὀλλανδῶν καθηγητῶν τῆς
Ἀρχιτεκτονικής 01:6 Ἰνστιτοῦτο
γιά Μεταπτυχιακές Σπουδές τῆς
Οὐτρέχτης, Γκύντερ καί Ράινι.
καθώς καί τῶν ἀρχιτεκτόνων;
Φλίρλ καί Σάντλιχ (Ἀνατ. Γερμανία), Πέτς καί Γιάνσεν (Δυτ.
Γερμανία), Ν. Πόρτας (Πορτογαλία) καί Σμίντ (Γαλλία).
Συγκεκριμένα. ὁ καθηγητὴς
Κουχίρτ τόνισε ὅτι, τελευταῖα, 1:6
ἓνδιαφέρον γύρω ἀπό τά προ6λήματα πού ἀφοροῠν τίς σχέσεις
ἀνάμεσα στή διαμόρφωοη τῶν
οἰκιστικῶν καί τῶν πολεοδομικῶν προγραμμάτων καί τήν τέχνη, ἔχει ἐξαπλωθεῐ σέ παγκοομια κλίμακα, μιά πού. ἀκριὸῶς,
άποτελεῐ κοινή πιά παραδοχὴ ἡ
ἑπίδραοῃ τοῦ περιὸάλλοντος
στήν ψυχολογία καί τὴ φυσιολογία τοῦ ἀνθρώπου. Στίς σοσιαλιστικές χῶρες, συνέχισε, ἔχει ἤδη
δοθεῐ μιὰ προτεραιότητα στήν ἑξέταση τῶν σχέσεων αὐτῶν καί τά
διάφορα «προγράμματα» ἀρχίζουν νά λαμόάνουν ὁλοένα
περισσότερο ὑπ’ ὄψη τά πορίσματα τῶν μελετῶν ποῦ γίνονται
μέ τή ουνερνασία ἀντιπροσώπων
διαφόρων εἰδικοτήτων. Στήν
Ἀνατ. Γερμανία, πρόσθεσε,
έχουμε ἤδη περάσει 01:6 στάδιο
τῶν πολυσύνθετων καί σέ μεγάλη
κλίμακα ἐφαρμογῶν, ἐνῶ,
παράλληλα, δέν παύουμε νά ένισχύουμε τή διαμόρφωση μίνιπεριὸαλλόντων στά κέντρα» τῶν
πόλεων καί τῶν οἰκιστικῶν συγκροτημάτων. Θεωροῠμε ἰδιαίτερα
τά τελευταῖα κατ’ ἐξοχὴν 6111010"ξινωτικούς παράγοντες στά

πλαίσια τῆς ἀνθρώπινης διαὸίὲ
ωσης.
Στή συνέχεια, ὁ Β. Τολστόι τόνισε τίς προσπὰθειες πού κατα6άλλονται τελευταῖα στή 2061ετική Ἕνωση - σχετικά, πάντοτε,
μέ τὴ διαμόρφωση τοῦ 115916611λοντος - γιά ἕνα ὁλοένα μεγαλύτερο παραδειγματιομό ἀπό τὴ
φυοη. Οἱ τελευταῑες ἔχουν σάν
ἄμεοη ουνέπεια τὴ ὅαθμιαία ἐγκατάλειψη τῶν προκατασκευ-

ἀομένων ὑλικῶν καί τήν ὁλοένα
μεγαλύτερη ἀκτίνα δράσης τοῦ
καλλι-τέχνη. Στίς διαφάνειες πού
ἔδειξε ὁ ὁμιλητὴς, μεγάλη ἣταν ἡ
ὲντὺπωση που προκάλεσαν τά
ἐπιτεύγματα τῆς σύγχρονης 0061ετικής ἀρχιτεκτονικῆς στά Πολιτιοτικά Μέγαρα καί στά Ἰδρύματα Κοινής Ὠφελείας.
_ Ὁ δυτικογερμανὸς ἀρχιτέκτονας Γ. Πέτς έθιξε ένα ἐπί μέρους
σύγχρονο πολεοδομικό φαινόμενος τήν εὐθύνη καί 16 9610 τῶν
μεγάλων καταστημὰτων, πού σέ
συνεργασία μέ τράπεζες 5115116611νουν ὅχι μόνο στήν ἀρχιτεκτονικὴ
καί τήν πολεοδομία ἀλλά ’καί
οτήν αἰσθητικὴ. , ·

Ὁ συμπατριώτης του Γ. Γιάνσεν ἀνάπτυξε τὴν ἀναγκαιότητα
τῆς σωστής διαμόρφωοης καί τῆς
αἰσθητικά πετυχημένης διευθέτησης τῶν μίνι-περιόαλλὸντων
στούς κοινόχρηοτους χώρους καί
τά κέντρα μιᾶς πόλης.

'O γάλλος συνάδελφὸς του
Σμίντ, πρόὸαλε, ἀντίθετα, τά ἀρνητικά σημεῖα μιᾶς ἀνῶριμης πολιτικῆς οτή διαμόρφωση τῶν
μίνι-περιόαλλόντων καθώς καί
τῶν μεγαλύτερων σέ κλίμακα πολεοδομικῶν συνόλων. Καί έπέμεινε ῑδιαίτερα στίς δυσκολίες
πού παρουσιάζει ἡ συνεργασία
ἑνός ἀρχιτέκτρνα, ἑνός πολέοδὸμου κι ένὸς καλλιτέχνη. τονίζοντας 1:6 άκαλαίσθητο ἀποτέλεσμα
τῆς διαμορφωσης ἑνός ἀνάλογου
περιὸἀλλοντος έτσι ὅπως τό τελευταῐο νοεῖται, πολλές φορές,
ἀκόμα καί σήμερα; δίχως νᾶχει
μελετηθεῖ γιά τό χῶρο πού προορίζεται, ἐκφράζει ἁπλῶς μιά
προσωπική σχέοη ἀνάμεσα στόν
ἀρχιτέκτονα ἤ 1:6 χρηματοδότη
ἀπό τή μιά μεριά καί τόν καλλιτέχνη ἀπό τήν ἄλλη.
Τό θέμα τοῦ σεὸασμοῡ οτὴν
ἑθνικὴ κληρονομιά 111 ἑνός σωστοῡ παραδειγματισμοῠ ἀπό λύσεις δοσμένες 016 παρελθόν, ἔθιξε, ἁνάμεσα 0‘ ἄλλα, ὁ Σάντλιχ
(Ἀ. Γερμανία), ένῶ ὁ συμπατριώτης του Φλίρλ τόνισε τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἐνεργοῦ συμμετοχής
τῶν άμεσα ἐνδιαφερομένων - δηλαδή τῶν κατοίκων - οτή διαμόρφωση τοῦ περιὸἁλλοντος στό
ὁποῐο θά ζήσουν καί θά ἐργαοτοῡν, μέ τήν ἑξῆς, ὅμως, ἀπαραίτητη προϋπόθεοη; μιά σωστὴ
αἰσθητικὴ διαπαιδαγωγηση, έτοι
ὥστε τό ἀποτέλεσμα νά μὴν εἶναι
ἀρνητικό.

Τήν ἴδια άποψη ὑποστήριξε κι
ὁ πορτογάλος ἀρχιτέκτονας Πόρτας, 6 ὁποῖος ἀναφέρθηκε σέ
ουγκεκριμένα οἰκιστικά - μέ τὴ
συμμετρχή τοῦ κοινοῦ - προγράμματα στή χώρα του μετά τήν
έπανάσταση.
Ἀποκαλυπτική στάθηκε, ἐδῶ,
ἡ πληροφορία τοῦ Στένφεμπιλ
(Ἀν. Γερμανία) σχετικά pÉ τίς
ἀρχιτεκτονικές σπουδές στή Βαῖμάρη, ὅπου οἱ σπουδαστές ἐξοικειώνονται ἀπό νωρίς μέ 1:6 πρακτικό μέρος καί τήν ἐφαρμογή
παρόμοιων προγραμμάτων.
Οἱ ὸλλανδοί ἐπιστήμονες παρουσίασαν παραδείγματα ἀπό τίς
μεγάλες, σέ κλίμακα, τοιχογραφίες οτά ἐξωτερικά τῶν σπιτιῶν
οτό Ρόττερνταμ καθώς καί τίς
προσπάθειες που ’χουν γίνει στή
χώρα τους σχετικά μέ τὴ διευθέτηση μίνι-περιὸαλλόντων.
Τέλος, ἡ Οὐγγαρέζα Πτέστουτζ
καί ἡ Γιουγκοσλαύα ’Άμπροτοιτς
παρουσίασαν χαρακτηριστικὰ
παραδείγματα μιᾶς καλλιτεχνικής
εἰσφοράς στὴ διαμόρφωση τοῦ
περιὸάλλοντος. Ἡ πρώτη δείχνοντας ἀνάμεοα 0‘ ἄλλα τά έπιτεὺγματα τῶν Οὕγγρων ἰδιαίτερα
σ’ 6.11 ὰφορὰ τίς συνθέσεις πάνω
σέ γυαλί κι ἡ δεύτερη τά γλυπτά
- περιῦάλλοντα τοῦ ἀξιόλογου
γιουγκοσλαύου γλύπτη Μπογκντάνοῢιτζ.

Στίς συζητήσεις που ’γιναν μετά
τίς ὁμιλίες. ὂγὴκε 16 γενικό συμπέρασμα ὅτι. τελευταῖα, γίνεται
σέ ὁλοένα περισσότερες χῶρες
αἰσθητή ἡ ἀνάγκη τῆς διαμόρφωσης ἑνός περιὸάλλοντος που νά
μή χαρακτηρίζεται ἀπό τό γνώρισμα τῶν περισσότερων οἰκιστικῶν καί πολεοδομικῶν προγραμμάτων μέχρι τώραῑ τήν ἀνωνυμία.
Οἱ προσπάθειες που γίνονται, δίχως ν(ἰ ’χουν ἀκὸμα ὁδηγήσει σέ
ὁριστικές λύσεις. ἔχουν μέχρι οτιγμής συμὸἁλει στή συνειδητοποίηση ὁρισμένων προϋποθέοεων
ποίῃ εἶναι απαραίτητες γιά τὴ
διαμόρφωοη ἑνός πιό «ἀνθρώπινου» περιὸάλλοντος, ὅπως π.χ.
τήν κατάλληλη διαπαιδαγωγηση
τῶν κατοίκων (καί τῶν φοιτητῶν). τήν άναγκαιότητα τῆς συντήρησης τῆς έθνικής κληρονομιάς
καί τοῦ παραδειγματισμοῡ ἀπό
τίς λύσεις πού δόθηκαν 016 παρελθόν. τή ὅαθμιαία ἐγκατάλειψη
τῶν προκατασκευασμένων καί
τήν ὁλοένα μεγαλυτερη συμμετοχὴ τοῦ καλλιτέχνη ἀπό τά
πρῶτα στάδια ἑνός ἰέργου, τήν
καλλιέργεια τῆς δημιουργικότητας καί τῆς κρινωνικότητας μέσ·
ἀπό τά μίνι-πινριὸάλλοντα, κά.
Διαπιστώθηκε ἀκόμα ἀξιόλογη
συμὸολὴ τῆς Ἀν. Γερμανίας στόν
τομέα «διαμόρφυωη 11591661101;τος» μέ ἔργα που ἔχουν ἤδη ὑλο-

ποιηθεῑ. I

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ
XPO NIKO ἵ
Πολύ ἀξιόλογη εἶναι ἡ προσφορά τῆς ’Ἅννας Παπαὸημητρίου
στὸ χῶρο τῆς ταπισερί. Στίς κάπου 20 συνθέσεις που παρουσιάζει στήν αἴθουσα ἐκθέσεων τοῦ
Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου ἡ καλλιτεχνιδα, μᾶς πείθει γιά τίς ἱκανότητες της γιά σύνθεση - ἃς μήν ξεχνᾶμε ὅτι εἶναι καί ζωγράφος -,
τό συνταίριασμα τῶν χρωμάτων,
τίς πολλὲς καί δημιουργικές λυσεις, πού χαρακτηρίζονται ἀπὸ
μιά συνεχή ἐξὲλιξη. Στίς ταπισερί
ποῦφτιαξε τά δύο τελευταῖα χρόνια, ἡ Παπάὸημητρίου χειρίζεται
με μεγάλη μαεστρία τριῶν εἰδῶν
ὕφανση σέ διαφορετικοὺς τύπους
σύνθεσης; Ἀλλοῦ ἡ ἐπιφάνεια εἶναι ἐπίπεὸη κι ἀτὸφια, ἀλλοῡ εἶναι ἀνάγλυφη με τίς χαρακτηριστικές ταινίες-μπάντες ἦ με τά
μαλλιά νά ξεφυτρώνουν τοῦφεςτοῦφες, ἁλλοῦ, τέλος, ὂλὲπουμε
διάτρητα παραπετάσματα μὲ τά
νήματα τοῦ στημονιοῡ νά κρέτ
μονται ἐλεύθερα στὸ χῶρο καί νά
δὲνονται μ’ αὐτόν. Υἱοθετώντας
ἄλλοτε ἀφηρημὲνα σχήματα κι
ἄλλοτε γεωμετρικά μοτίῧα, ἡ
καλλιτεχνιδα κατορθώνει me;
φορά νά χαρίζει μιάν ἰδιαίτερη
ζωντάνια στή σύνθεοη, χάρη στήν
,ἐπιδέξια καί πάνυ) στήν ἴδια πάντοτε ἐπιφάνεια, ὃίχως καμιά
προσθήκη, ἐναλλαγή τοῦ τρόπου
τῆς ὕφανσης. Ἡ ἂριστη τενχνική
καί τό σωστό καλλιτεχνικό· κριτήριο, πού διαπιστώνουμε, ὲὸῶ,
ἀποτελοῦν μιάν οὐσιαστική
προσφορά στίς προσπᾴθειες γιά
τήν àvaôiwonmtñ: ταπισερί.
Ἡ ἓκθεση τῆς Παπαὸημητρίου
διαδεχτηκε στήν αἴθουσα τοῦ
Γ αλλικοῦ Ἰνστιτούτου τήν παρουσίαοη τοῦ γάλλου ζωγράφου
Μπεζόμπ καί προηγεῖται ἀπό
πολλὲς ἂλλες ἐνδιαφερουσες ἐκ·
θὲσεις ποῦχουν προγραμματιστεῐ
γιά τόν καινουργιο χρόνο, ”Ηὸη
ἀπό πέρυσι, τό Ἰνστιτοῡτο αὐτό
ἑγκαινίασε καί πάλι, χάρη στίς
προσπάθειες τοῦ νὲου μορφωτικοῦ ἀκόλουθου κ. Ντέ Ρεμόν,
παράλληλα με πολλὲς ἄλλες
πνευματικες ἐκδηλώσεις ποϋχουν
χρόνια ὁλόκληρα τώρα πληροφορήσει πολλὲς γενιὲς, μιά καινουργια περίοδο ἐκθέσεων ξένων καί
ἑλλήνων καλλιτεχνων. Ἀνάμεσα
σ’ αὐτούς πού παρουσίασαν πέρυσι τὴ ὀουλειά τους ἀναφέρου-

με, ἐὸιῑ), τίς σημαπικὲς ἐκθέσεις
τῶν Ἀχ. Ἀπέργη, Ἀθ. Ἀπάρτη,
τῶν χαρακτικῶν τῆς Σχολής τοῦ
Παρισιοῦ, τοῦ Ψυχοπαίδη, κ.ἂ.
Στὸχος τῆς αἵθουσας, ὅπως μᾶς
εἶπε ἡ κα Τσούχλου, που τήν ἑπιμελεῑται, καί μὲ τίς ὃραστήριες
προσπαθειες τῆς ὁποίας πραγματώνονται οἱ ἐκθέσεις, δέν εἶναι
μόνο ἡ παρουσίαση ἤδη ἀναγνωρισμὲνων ἑλλήνων καί ξένων
καλλιτεχνων. Εἶναι καί ἐμψύχωση πολλῶν ἄλλων, ἰδίως νέων,
που μέ τή δουλειά τους δείχνουν
νόιχουν μιά προσωπικὸτητα.
Γιά μιάν ἁκόμα φορά γοητευτήκαμε ἀπό τή ὃουλειά τῆς Μαρίας Πώπ («”Ὠρα»). Κατορθώνει
ὃίχως περίτεχνα σχήματα καί χωρίς καμιὰν ἑπιτηδευμὲνη λαϊκότητα νά ζωντανεύει μπροστά μας
τή σχεδόν πιά ξεχασμὲνη κι ἀνεπανόρθωτα ἀλλοιωμενη ἀτμόσφαιρα τοῦ τόπου μσς. Κι οὔτε
πρόκειται, ὅὲὂαια, γιά τήν τὸσο
παρεξηγημενη ἑλληνικότητα τοῦ
ἀκροκεραμου καί τοῦ ἀγάλματος
πού θρίσκουμε στίς «νοθευμὲνες»
συνθέσεις ἄλλων καλλιτεχνῶν.
Στά ἔργα τῆς Πώπη τό μαγαζί στό
Λαυριο, ὁ ἐπιτάφιος μὲσ’ στήν
ἐκκλησία, τό λαϊκό πανηγύρι, τό
ὑπαίθριο λουλουόάδικο, ἡ προ-

κυμαία ἑνός νησιοῦ καί τό νε- .
οκλασικό σπίτι, διατηροῦν ὅλη
τους τήν αὐθεντικότητα καί προ6άλλουν μέ μιάν ἰδιάίτερη ἔνταση.
O
Ἡ τελευταία ἓκθεση τοῦ Γ.
Μανουσάκη («Κρεωνίδης») με
τόν τίτλο «Ἀντικείμενα» δικαίωσε γιά μιαν ἀκόμα φορά τή χαρακτηριστική του προοωπικότητα σάν καλλιτεχνη. Ἔργα τῆς
(ρετινῆς χρονιᾶς, οἱ πίνακες που
παρουσιάζονται ἐὸὡ - τοπία καί
νεκρὲς φύσεις - αἰχμαλωτίζουν
τό ὃλεμμα μας χάρη στή λιτή,
ἀπέριττη καί μεστή σύνθεση. Ἡ
ἠρεμία που ἐπικρατεῖ στήν τελευταία προικίζει τό κυκλάμινο, τό
τασάκι. τήν πέτρα, τό ὁποιοὸήποτε, τέλος πάντων, ἀντικείμενο
ἓτσι ὥστε αὐτὸ νά προὸάλλει με
μιαν παρουσία μοναδική. Δίχως
κομπαομό καί μεγαλεπήὸολους
στόχους, τά ἔργα αὐτά μᾶς συνεπαίρνουν μ’ ἕνα ἁπλὸ καθρὲφτισμα τοῦ νεροῡ μεσα οτό ποτήρι,
μέ μιά πετυχημὲνη ἀπόχρωση
ἑνός λουλουὸιοῡ, με μιά σιγουριά
στήν παρουσίαση τοῦ καθημερινοῡ ἀντικειμένου που ἀντιστέκεται στό χρὸνο καί παράλληλα μάς
ὃίνει μιά γεὺση ἀπό ἓναν ὁλόκληρο κόσμο.

κᾱθε Κυριακὴ .
16 σελίδες
ομε πλουσιο Περιεχομενο
ο μὲ νὲο ἑπιτελείο συνεργστων

ùyopùzeçs
ÔIDÔÎÔB'ÇÉ
unv

ΑΥΓΗ

UV'CI
ἡ ἐνημέρωσή Gag:

Ο στήν ἑλληνική πολιτική ζωή
Ο στά προόλήματα τῆς ἀριστερᾶς
Ι. στά νέα ρεύματα τῶν ἰὸεῶν
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Ἡ συνέντευξη τοῦ τ. πρωθυπουργοῦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑ
ΝΕΆΛΟΠΟΥΛΟΥ εἶναι τό
ὅασικό θέμα τοῦ σημερινοῦ 010λόγρυ. Τά γράμματα πού πήραμε
- με χρονική σειρά-

V το «εΠεῐΣοΔιο»
KI 01 γΠεγΘΥΝοι

Ἀγσ-πητό «ANTI», _
A106000 010 τεῦχος 87 τή συνέντευξη τοῦ προέδρου Π. Κανελλόπουλου. Δέν έχω καμιά πρόθεση·νὰ μή συμφωνήσω μέ τήν
ἐπιθυμία τοῦ σεῧαστοῡ φίλου
μας, 11013 110113 σωστὰ πιστεύει 011
«151015; ἡμέρες Bd πρέπει ὁ καθένας μας νά σιωπᾶ, ἀφοῦ ΟΛΟΙ
μπορεῖ νά κάναμε λάθη». Καί
ὅμως σήμερα 0106000 στίς ἐφημερίδες πώς οἱ νομαρχίες προγραμματίζουν γιά τὴ μεθαυριανή
Κυριακή μνημόσυνα «γιά τά 01311010 τῆς κατά τοῦ ἔθνους 511160v1f1;».

Θά περιοριοτῶ, λοιπόν, στό
θέμὶι «Μακρόνησος», ἀφοῡ έκεῐ
ἔζησα ἀπό τό Σεπτέμόρη τοῦ
1947 μέχρι τό Γενάρη τοῦ 1949,
καί θά προσπαθήσω ν’ ἀποτίσω
«φόρο τιμῆς» όχι στά τόσα θύματα, μά 01013; 01315;. Ἐμπνευστής
καί, μέχρι τήν κατάργησή 1013,01—
ευθὺνων νοῦς ἦταν ὁ συνταγματάρχης Μπαϊρακτάρης, πού,
κατά τήν ἔκφραση τοῦ Καντακουζηνοῦ, φρόντισε τήν «ἀφάνταστη ὄαρὸαρότητα τοῦ ὲμφὺλιου
πολέμου» νά τή γευτεῐ ἀπ’ 1013;
πρώτους ὁ έπίσης συνταγματάρχης ἀδελφός του.

Μέ τά ἴδια κριτήρια ἔγινε καί
ἡ ἐπιλογή τῶν διοικητῶν;
Ο τῶν τριῶν (3) ταγμάτων
Σκαπανέων (δηλαδή τοῦ Α’ τοῦ
Β’ καί τοῦ I”)

Ο τοῦ l" Κέντρου Παρουσίας
Ἀξιωματικῶν (ΓΚΠΑ) “
Ο τῶν Στρατιωτικῶν Φυλακῶν
Ἀθηνῶν (ΣΦΑ).
(Μικρή στήν ἀρχή ἑξαίρεση,
τοῦ διοικητή τοῦ Α’ τάγματος
συνταγματάρχη Κωνσταντόπουλου, 11013 γι* αὑτό πολὺ γρήγορα
ἀνακλήθηκε).
Διοικητές λοιπόν ἧταν;

O Ὁ συνταγματάρχης Δασύλης τοῦ ΓΚΠ Ἀξιωματικῶν,
Ο 0 ταγματάρχης Βασιλόπουλος τοῦ Α’ τάγματος,
Ο 0 ταγματάρχης Τζανετᾶτος
τοῦ B’ τάγματος,
Ο ὁ ταγματάρχης 2110101311110—
.110; τοῦ I"

Ο 0 συνταγματάρχης Σοὺλης
τῶν ΣΦΑ.

50

Οἱ φρουρές ὀπαρτίζονταν, ὡς
έπί τό πλεῖστον, ἀπό «ἐργάτες —
ὁπλίτες» μέ ἡμερήσια ἀποζημίωση 50 δρχ. xI-l‘tav στήν πλειοψηφία τους τουρκαλόανοί, τοιγγὰνοι, καί τουρκόφωνοι ἦ 60111γαρόφωνοι τῶν περιοχῶν Μακεδονίας καί Θράκης.
Στά τρία παραπάνω τάγματα
σκαπανέων κρατήθηκαν στό διάστημα τῆς ὑιετίας αὐτῆς περίπου
30.000 (ραν-πάροι, στό ΓΚΠ Ἀξιωματικῶν γὺρω στους 900 μόνιμοι καί ἔφ. ἀξιωματικοί, ένῶ στίς
ΣΦΑ 0 ἀριθμός κυμαίνονταν
γύρω 01013; 100.
Ὁ εἰρηνικός αὐτός στρατός,
κατά τήν ἒκφραση τοῦ Κωνσταντόπουλου, ἀπαρτίζονταν ἀπό τίς
κλάσεις 1930 — 1939, ἔκεῖνες δηλαδή πού «ἔγραψαν τό ἔπος τῆς
Ἀλὸανίας», κάτι 11013 στίς καθημερινές, σχεδόν, διαφωτιστικές
ὁμιλίες τους δέν παράλειπαν νά
1013; 10 θυμίζουν οἱ διοικητές.
Αὐτοί ἦταν οἱ έγκλειστοι στή
Μακρόνησο καί ἡ μόνη κατηγορία πού 1013; 60901115 ἦταν ὅτι
ὑπερασπίστηκαν μέ τέτοισ ἀφάνταστο πατριωτισμό καί φανατισμό τό «πάτριον ἔδαφος» ένάντια
στούς Γερμανοϊταλούς καί Βουλγάρους εἰσὸολεῐς, ὥστε οἱ πιό
πολλοί τους νά ἔχουν παρασημοφορηθεῐ. Αὐτοί γιά 1013; ὁποίους
ὑποχρεώθηκε ὁ Τσώρτοιλ νά πεῖ
«οἱ Ἕλληνες δέν πολεμᾶν σάν
ἥρωες, ἀλλά οἱ ἥρωες πολεμᾶν
oâv ’Ἐλληνες>>.
“A; δοῡμε ὅμως ἑώρα καί τούς
διοικητές, τούς «πατριῶτες καί
ὑπερεθνικόφρονες» ἀξιωματικοὺς 11013 οἱ περισσότεροι ἀνακλήθηκαν στήν ἐνέργεια καί
ἔδρασαν στά 5 στρατόπεδα Μακρονήσου. Ἧταν τέτοιο τό ποιόν
τους πού δέν ἔνιωθαν καμιά
ντροπή νά τό καυχῶνται. Πρῶτο
τους μέλημα ἦταν 110 χτίσουν τίς
6ίλες τους μέ καταναγκαστική
ἐργασία τῶν φαντάρων σέ περίοπτη καί κυρίως ἀσφαλή τοποθεσία, τέτοια που θά τή ζήλευε καί
0 τυραννίσκος τῆς ἑπταετίας.
Δεύτερο μέλημα ἦταν 110 φροντίσουν νά ἔπισιέευάσουν ἤ νά κάνουν προσθῆκες στά ἰδιόκτητα
στήν Ἀθήνα σπίτια τους 115 τόν
ῖδιο τρόπο. Τρίτο νά έξσπλίσουν
τά σπιτικά τους μέ τά πιό πολυτελῆ ἔπιπλα ἦ πολύτιμα 01151311 115
τίς «αὔθόρμητες δωρεές» τῶν χιλιάδων φαντάρων. Τέταρτο ἔχτισαν κεντρικοὺς φοὺρνους, πού

μόνο ψωμί δέν ἓὸγαζαν, καί κτίρια μέ ὲγκαταστὰσεις μηχανημάτων για παραγωγή ἀναψυκτικῶν.
Τά ἔσοδα ἀπό τήν ἡμερήσια
κατανάλωση, μέσω ὀργανωμένων
καντινῶν, ἦταν τεράστια. Ἀρκεῖ
νά πῶ πώς καντίνα κάθε τάγματος καταναλωνε καθημερινὰ
γύρω στίς δέκα χιλιάδες ἀναψυκτικά (πορτοκαλάδες, λεμονάδες)
καί ἄλλα τόσα γλυκά (καταῑφια,
γαλακτομποὺρεκα, μπακλαὸἀδες,
κλπ.) καθώς καί καφέδες.“Ὀλο τό
προϊὸν σέ χρῆμα πήγαινε στήν
τσέπη τους, κι αὐτό γίνονταν για
τό θεάρεστο ἔργο τους. Πέμπτο
καί σπουδαιότερο ἦταν ἡ «ἐθνικοφροσὺνη καί 0 πατριωτισμός»
11013 τούς διέκρινε, κυρίως ὅταν
μετά τίς δηλώσεις μετάνοιας 11013
έξασφάλισαν μέ τά μέσα 11013
άκολούθησαν τό «5115100010» πού
00 περιγράψουμε ἀμέσως μετά
καί συγκροτήθηκαν τάγματα έμ11015110 γιά να τά χρησιμοποιήσουν στόν έμφυλιο 11015110, τότε,
ένῶ ἔπρεπε σάν διοικητές να εἷναι αὐτοί οἱ ἡγήτορες, (ρρόντισαν
ὁ καθένας τους να χωθοῡν στα

σημὸρινά ὑψώματα τό A’ τάγμα.
‘O διοικητής τοῦ τάγματος Βασιλόπουλος, παίζοντας τό διπλό
ρόλο του, εἶχε φροντίοει νά λείπει στήν Ἀθήνα μέ ἄδεια, κι ἔτσι
τό τάγμα εἶχε μείνει ἐικέφαλο.
Ξημέρωνε Κυριακή καί τό τάγμα
συγκεντρώθηκε γιά να ὂαδίσει
πρός τήν ἐκκλησία, γιά τήν καθιερωμένη λειτουργία. Ἡ ἐκκλησία
ὅρισκόταν ἔξω ἀπ’ τόν περιχαρακωμένο στρατωνισμό καί δίπλα
ἀκριόὼς στή 6110 τοῦ ὃιοικητῆ.
Οἱ φαντάροι 6111560111011 1011
ἀνηφορικό δρόμο σέ τριάδες, καθώς δέ ζύγωναν πρός τό ὕψωμα,
ὅπου ἡ ἐκκλησία, οἱ «ἀλφαμίτες»
(Α.Μ. δηλαδή Ἀστυνομία Μονάδος), πού εἴπαμε ποιοί ἦταν,
ἀρχισαν νά τοὺς χτυπανε μέ τοὺς
ὑποκόπανους καί τίς κάνες τῶν
αὐτομάτων τους. γιατί τάχα δέν
ὑπάκουαν στίς προσταγές τους
νά ὅαδίζουν τραγουδώντας τό «τί
ζηταν οἱ Βούλγαροι οτή Μακεδοv10».
Οἱ (ραντάροι ἀντέδρασαν καί
τότε ξαφνικά οἱ ταμπουρωμένοι
στα ὑψώματα ἂρχισαν νά ὂὰζουν

’ FIA TH XYNENTEYEH
TOY Π. KANEAAOI'IOYAOY
νοσοκομεῐα γιά v0 γλιτώσουν τό
τομάρι τους. ,
Καί ἔρχομαι στό «ἐπεισόδιο»;
Τίποτα δέν γίνονταν στή Μακρόνηοο ἄν δέν ὑπῆρχε σχέδιο
καί ἐντολή ἀπ’ τή ΔΙνση τῆς Β 12,
τοῦ Ἐπιτελείου (Δίντής της ὁ
Μπαϊρακτάρης). Καί τό σχέδιο
ἧταν πῶς θά μπορέσουν νά έκτρέψουν τά πιό τιμημένα παιδιά
τῆς πατρίδας μας σ’ ἕνα ἀδελφοκτόνο πόλεμο.

στό ψαχνό, ἀφοῦ οἱ ὰλφαμίτες
φρόντισαν ἔγκαιρα ν’ ἀπομακρυνθσῦν ἀπ’ τή φάλαγγα. Ἡ
010011090 τῶν φαντὰρων πρός
κάθε γὺρω κατεὺθυνση ἦταν σωτήρια για 1013; φαντάρους. ἀφοῦ
οἱ πολιορκητές τους δέν ἦταν
τόσο εὔκολο νά τοὺς ξεχωρίσουν
ἀπό τούς «ἀλφαμίτες». Τό τί
ἔπακολοὺθησε εἶναι γνωστό καί
ἔτσι καί ἔχει περιγραφεῖ στά ὅσα
κείμενα ἔχουν κυκλοφορήσει.

”Ομως τό σχέδιο δέν ἧταν εὕκολο νά πραγματοποιηθεῖ, γιατί
ἀνάμεσα στά Β’ καί I" τάγματα,
πού εἶχε κάποια πρόοδο σημειώσει, παρεμὸάλλονταν τό Α’ τάγμα καί τό ΓΚΠ Ἀξιωματικῶν
11013 μέχρι τίς 28/2/1948 δέν εἶχε
ἁποτολμηθεῖ καμιά προσπάθεια
έφαρμσγής του.
‘H 29η Φεῦρουαρίου 1948,
μέρα δίσεχτη, φαίνεται πως καθορίστηκε σάν ἡμέρα σημαδιακη
γιά έφαρμογή τοῦ σχεδίου.
Ἀπό τά χαράματα ὁ ὑπολΙγός
τοῦ I" τάγματος Σφακιανός 11591έζωσε ἀπό τά ἀνατολικὰ καί με·

[Γό ὅτι ὅμως «τό 5115100010 (11’)-

. τό» ἦταν σχέδιο ἄρτια πρΟΎΩΠμματισμένοἛποδεικνύεται καί ἀπό
ἄλλα περιστατικά πού εἴτε προ-

,ηγήθηκαν τῆς 366ης μέρας τοῦ
1948, εἴτε άκολούθησαν. Καί
ἦταν αὐτάῑ Ὀκτώ (8) μέρες πρίν,
εἰδικά στό ΓΚΠ Ἀξιωματικῶν,
ἀπό τό ὁποῐο εἶχαν ἤδη μεταφέρει τοὺς περισσοτέρους μόνιμους
ἀξιωματικοὺς 010 Γιούρα, ὅχι
μόνο εἷχει διακοπεί κάθε χορήγηση τροφῆς, ἀλλά γιά πρόκληση
ἀγανάκτησης καί ἐξέγερσης τό
καῑκι ἔφερνε μέν τό καθημερινό
φορτίο του τῆς κουραμὰνας, πλήν

ὅμως μόλις ἂραζε 016v λιμενίσκο
16 πλήρωμά του τό ἄδειαζε στή,..
θάλασσα καί τά κύματα θρυμμάτιζαν τίς κουραμάνες οτά ὅράχια,
τίς δυό δέ τελευταῐες πρίν «16
ἑπεισὸδιο» μᾱς στέρησαν καί 16
νερό, 11013 τίς προηγούμενες εἶχε
περιοριστεῖ σέ μία (l) στάμνα 16
241090 γιὰ .12 ἄτομα 116165 σκηνῆς. ·

πλῆς κατοχῆς, ἀλλά καί τῆς διπρόσωπης συμμαχικῆς πολιτικῆς,
ἡταν τέτοια, 11013 μᾶς ἔκανε ν’ άντέξουμε σέ ὁποιαδήποτε πρόκληση καί νά γλιτώσουμε τόν
ὁλοκληρωτικό ἀφανισμό μας 6.116
έκτελεοτές 1013; ἴδιους ἐχθρούς
τῆς πατρίδας μας, πού δυστυχῶς
τώρα 1013; 1101513611v011 Ἕλληνες
ἀδελφοί μας.

Σύμφωνα μέ 16 σχέδιο πίστευαν πώς, περιχαρακωμένοι
μέσα 016 σύρματα, πεινασμένοι
καί διψασμένοι, θά ἐπαναστατοὺσαμε γιά τή 66960911 αὐτή καί
άπάνθρωπη μεταχείριση τους κι
έτσι θᾰχαν ὅλα τά 61013 νά μᾶς
περάσουν στρατοδικεῐο γιά
«στάοη ἐν καιρῶ πολέμου». Ἐδῶ
ταιριάζουν οἱ χαρακηρισμοί τοῦ
Καντακουζηνοῦ, 11013 ἐπικαλεῖται
6 11. 11965690; 016 600 γράφει
στή σελίδα 23, δηλαδή «τήν
ἀφάνταστη 6αρ6αρότητα». Καί
οἱ ἑφτακόσιοι (700) τότε ἀξιωματικοί οκεφτήκαμε σάν νάμαστε
ἕνας, καί ὑπομείναμε καρτερικά
χωρίς νά δώσουμε τήν παραμικρή
ἀφορμή καί νά πέσουμε στὴν παγίδα, πού 1600 έντεχνα εἶχε προετοιμαστεῐ καί στηθεῖ.

Εὐχαριστῶ
Βαγγέλης Μαλλέας
Ἀθήνα

Κατά 16 μεσημέρι καμιόνια
ἀρχισαν νά μεταφέρουν άπό 1:6
A' τάγμα σκοτωμένους Ξαί πνιγμένους φαντάρους καί μέ φορεῖα τούς κατέόαζαν καί τούς
ἀράδιαζαν οτή γραμμή μπροστά
στή δεξαμενήιτοῦ νεροῦ, μισόοκεπασμένους μέ κουῧέρτες, ἓτσι
πού νά φαίνονται, καί ἀμέσως
τότε μᾶς κάλεσαν νά στείλουμε
έναν ἀπό κάθε σκηνή νά πάρει
νερό. Αῠτή ἦταν ἡ δεύτερη φάση
τοῦ σχεδίου. ΙὈμως ὲμεῑς καί
πάλι δέν πέσαμε στό δόκανο 11:01.3
μᾶς εἶχαν στήσει. Ἀκολούθησε
ὅμως καί τρίτη φάση,- κατά 16
00139011110. 216 ὕψωμα τοῦ παραλιακοῦ δρόμου ἄρχισαν νά φαίνονται φάλαγγες φαντάρων σέ
φρικιαοτική κατάσταση (σπα-

, σμένα κεφάλια, καταματωμένοι,
κουτσαίνοντας ἤ παραπατώντας
6116 16 ἄγρια χτυπήματα τῶν
«ἀλφαμιτῶν» ἐπειδή περνώντας
μπροστά μας δέν τραγουδοῦσαν
τό ἴδιο, 11013 εἴπαμε παραπάνω,
τραγούδι. Κι έδῶ, πίοτευαν πώς
μπροστά 016 ἀπάνθρωπο αὐτό
θέαμα, ἴσως πέφταμε στήν τρίτη
κατά σειρά παγίδα τοῦ ἰθύνοντα
νου.

Ἣ νύχτα πού ἀκολούθησε ἦταν
γιὰ ὅλους μας μαρτυρική. Ἐντεχνα, μερικοί «ἀλφαμίτες», 11013
έπαιζαν κι αὐτοί τό ρόλο τους,
ἒὸρισκαν τάχα τήν εὐκαιρία νά
ζυγώσουν στά σὺρματα καί νά
μᾶς περιγράψουν τό τί ἒγινε 016
A’ τάγμα, πόσοι σκοτώθηκαν,
πόσοι ἔπεσαν οτή θάλασσα, ἤ
πόσοι κρεμάστηκαν.
Ἡ ἐμπειρία μας ὅμως ἀπό τόν
πρόσφατο τότε πόλεμο καί τήν
’ένοπλη ἀντίσταση κατά τῆς τρι-

V

Ἀγαπητό «Ἀντί»
Στὸ πρῶτο μετά τῆς ἐκλογές
τεῦχος (69. 87) ὑπάρχει (σελ. 16)
συνέντευξη τοῦ κ, How. K0115116110111011 μέ ἀφορμή τό «ἡμερολὸγιο 1942-45».
Δέν θά σᾶς ὰπασχολήσω μέ τό
πρόσωπο του 11._1'I. K0v511611011—
1011- οὔτε θά ἀναφερθῶ 016 9610
1011 016v ἐμφύλιο πόλεμο καί
μέὲτά ἀπ’ αὐτόν. Ποιός εἶναι ὁ κ.
Π. Κανελλόπουλος πιστεύω ὅτι
τό γνωρίζει καλά 6 ἑλληνικός λαός. Θά σταθιῑ) μὸνο στήν τελευταία έρώτησή σας πού τοῦ κάνατε, καί στήν ἀπάντηση ποῦ σᾶς
ἒδωσε, γιά νά διατυπώσω μερικές
σκέψεις μου.

Κι ἀρχίζω ἀπό τή δική σας
ἐρώτηση· ρωτᾱτε; ((’Όμως αὑτός
ὁ στοχασμός καί αὐτή ἡ νηφαλιὀτητα, θά ἦθελα νά 06; ρωτήσω,
πῶς δέν σᾶς κράτησε μακριά 6.116
τή δίνη τῆς παρούσας πολιτικῆς
διαμάχης. Τήν ὲπάνοδό σας στήν
πολιτική, μετά ἀπ’ ὅλα αὐτά, πῶς
τή ὃλὲπετε καί πῶς τήν δραματίζεστε; Καί πῶς ωμὸιὸάζεται τό
γεγονός ότι τελικά δέν ἐμφανιστήκατε σάν ἀνεξάρτητος ἀλλά

πάλι ταχθήκατε μέ κάποιο συγκεκριμένο κομματικό σχηματισμός»
Θά ἤθελα νά σᾶς ρωτήσω; Τί
ἐννοεῖτε μέ τήν ἐρώτηση αὐτή,
καί συγκεκριμένα μέ τήν πρώτη
περίοδό της; Μήπως 611 6 611θρωπος μέ στοχασμό καί νηφαλιότητα δέν πρέπει νά μετέχει 016
πολιτικά πράγματα; 11013 σημαίνει
ὅτι 6 ἀστὸχαστος καί αὑτός πού
ἔχει «ὑπεροψίαν καί μέθην» 66
ἀσχολεῖται μόνο μέ τήν πολιτική.
Κι ὕστερα δέν νομίζετε 611 ἡ
ὲρώτησή σας αὐτή 11900661151
αὐτούς πού παίρνουν μέρος στήν
πολιτική ζωή τοῦ τόπου, μήπως
τυχόν καί ἑρμηνευτεῖ ἀπό πολ1013; 611 λείπει «01316; 6 στοχασμός καί αὐτή ἡ νηφαλιότητα»;

Καί γιατί νά μείνει ό στοχαστής κι 6 νηφάλιος «μακριά ἀπό
τή δίνη τῆς παρούσας πολιτικῆς
διαμάχης»; Ποιός εἶναι 6 9610;
1013 στοχαστῆ, τοῦ άκαδημαϊκοῦ
καί τοῦ νηφάλιου; νά κάθεται
στήν καρέκλα του νηφάλια (ἴσως
καί νωχελικά), ἐγώ οἱ άλλοι - οἱ

ἄφρονες - θά μάχονται νά 113—
0011v 16 1190611111010 1013 1611011;
Ὕστερα δέν καταλαὸαίνω σέ
ποιά «δίνη τής παρούσας πολιτικῆς διαμάχης» ἀναφέρεστε.
Ὑπάρχει ’σήμερα «δίνη» καί
«τρικυμία» στή χώρα μας; Πιστεύω. 611 εἶναι τουλάχιστο
άστοχη ἡ ἐρώτησή 00;- γιατί σήμερα, τουλάχιοτον αὐτὲς τίς στιγμές, καμιά «δίνη» δέν ὑπάρχει
στήν πολιτική μα ωή. Ἐκτός 6.11
ἑσεῖς διαὸλέπετε κάτι τέτοιο,
πράγμα 11013, νομίζω, πρέπει νά

καί καλλιεργεῑται καί 6.116 τον
ἀστικό τύπο - γιά νά φανεῖ 611
ὑπάρχει ἕνα καινούργιο πρόσωπο
πού θά έρθει σάν νέος Μεσσίας
«ὅταν ὄιλλες έξελίξεις 16 ὑποχρέώσουν νά ἀναλάὸει ὁποιαδήποτε
ένεργότερη εὐθύνη στήν διαχείριση τῶν κοινῶν». .
-Ἀλλά, ἀγαπητό μου «Ἀντί», ὁ
ἓλληνικός λαός γνωρίζει τήν τακτική ,αὐτή καί δέν χρειάζεται
ἀνεξάρτητους πολίτες, πολύ
περισσότερο δέν χρειάζεται ἀνεξάρτητους ὅουλευτές. Ποιανοῦ
συμφέροντα θά ἐξυπηρετεῖ ὁ κ.
Π. Κανελλόπουλος μέσα στή
Βουλή; μήπως τῆς «ἀνεξαρτησί-

τό κάνετε γνωστό 016 106, ὅπως
τόσες φορές πράξατε 016 παρελθόν, καί πολύ σωοτά καί δημοκρατικά.
l ας» 1011; "A; μή μᾶς πεῖ ὅτι θά
Ἔρχομαι τώρα 011111 ἀπάντηση ἐξυπηρετεῐ τά λαϊκά συμφέροντα,
γιατί τότε ἔπρεπε νά ταχθεῑ κάτω
τοῦ κἸ Π. Κανελλόπουλου.
Οὔτε λίγο οὗτε πολύ, 6' κ. Π.
Κανελλόπουλος θέλει νά μᾶς πείσειῆ προσπαθεῐ νά μᾶς πείσει 611
εἶναι ἀνεξάρτητος. Ἀλλά τοῦτο
ἀποτελεῖ ἐμπαιγμὸ καί αὐτῶν
11013 τόν ψήφισαν κάτω ἀπό μιά·
καθορισμένη σημαία, καί τῆς νοημοσῦνης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Γιατί 6 ἑλληνικὸς λαός γνωρίζει
611 6 κ. Π. Κανελλόπουλος κατέ6ηκε στίς έκλογές ὡς ὑποψήφιος
601115111111; τῆς Ν.Δ. Ποιά ἀνεξαρτησία μπορεῖ νά ὑπάρχει σέ
μιά τέτοια συμμετοχή; Καί πῶς
εἶναι δυνατό νά θεωρεῖται κάποιος ἀνεξάρτητος ὅταν φανερά
παίρνει μέρος στήν «πολιτική
διαμάχη» καί μάλιστα κατέχοντας πρώτη θέση σ’ αὐτ-ή; Καί κάτι
6110: Πῶς εἶναι δυνατά νά θεωρηθεῑ 6 κ. Π. Κανελλὸπουλος
ἀνεξάρτητος ένώ λαμὸάνει ἐνεργὸ συμμετοχή οτόν προεκλογικό ἀγώνα τῆς N. Δημοκρατίας;
Γιατί ὁ λαός δέν ξεχνᾷ 611 στίς 18
1013 Νοέμὸρη, στήν πλατεία Συντάγματος, ό κ. Π. Κανελλόπουλος
δίπλα στόν ἀρχηγό τῆς Ν.Δ. χαιρετοῦσε 16 πλήθη πού τόν ἐπευφημοῦσαν, παίζοντας ἒτσι τό
9610 ὅχι ὃέὸαια άνεξαρτ-ησίας,
’Άς μήν ὑπερτονίζει λοιπόν 6 κ.
Π. Κανελλόπουλος 61L εἶναι ἀνεξάρτητος-

Πέρα ὅμως ἀπό αὐτό τί σημαίνει «είμαι ἀνεξάρτητος»; Κι ἐπιτρέπεται ἕνας 60613; στοχαστής
κι ἕνας πολιτικός κι ἕνας πρωθυπουργός νά τονίζει 611 εἶναι ἀνεξάρτητος; Γνωρίζουμε καλά 611 ἡ
«ἀνεξαρτησία» στήν πολιτική
ζωή ἦταν πάντα τό παιχνίδι τῆς
Δεξιᾱς· εἷμαι ἀνεξάρτητος σημαίνει ταυτίζομαι μέ τά συμφὲροντα τῆς κυρίαρχης τάξης, τήν
έξυπηρετῶ μέσα ἀπό τήν «ἀνεξαρτησία μου», ἀφοῦ γιά νά τήν
ἀλλάξω χρειάζεται ἀγώνας καί
_ πολιτικοποίηση.
Ἀλλά τονίζεται τοῦτο ἰδιαίτερα αὐτές τίς στιγμές γιά νά φανεῖ 611 6 κ, Π. Κανελλόπουλος είναι 6 νηφάλιος κριτής, ἡ ἐλεύθερη φωνή, τό ὀρθόν καί ἡ 6111θεια τῆς νέας Βουλῆς, ὲνῶ ’ὑί 61—
101 εἶναι φωνές... διαμαρτυρίαςέ
Καίῖτονίζεται αὑτό μέ ἐπίφαση -

ἀπό 61111 σημαία, κι ὅχι τῆς Ν.Δ.

Εὐχαριοτῶ
Σταῦρος Ἀγοραστός
Φιλόλογος
Δημοτικός 21311601110; ΘεσΙνίκης

Σ.Σ. Σέ ὅ,τι μᾶς ἀφορᾶ· προφανῶς ὑπάρχει παρανόηση.
,4,

Γ ΙΑ ΤΟ
ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ

Ἀγαπητὸ «ANTI»
A166000 μέ ἰδιαίτερη προσοχή
καί γπολλές φορές τά σημεῖα ’τῆς
συνέντευξης τοῦ κ. Π. Κανελλόπουλου (τ. 83, 3/12/77) 11013
ἀναφέρονται στή Μακρόνησο.
καί τό σ-ᾡπέρασμα ἧταν πάντα
16 ἴδιοι Ὁ τ. πρωθυπουργός;
α) Ἀρνεῖται ὅτι γνώριζε πρίν
6116 10 1949 11111 ὕπαρξη τοῦ
στρατοπέδου; «Ἕως τό 1949 ἐγώ
δέν ἢξερα 611 ὑπάρχει Μακρόνησος», «16 ἒμαθα τό 1949». Συμφωνεί πάντως μέ τήν ἵδρυσή της;
«Ἡ Μακρόνησος ἱδρύθηκε χωρίς
νά τό γνωρίζω ἐγώ. Ἀλλά κι ἐγώ
νά ἤμουν στήν κυὸέρνηση, θά
εἷχα 0111166151 011111 ἵδρυσή της».

6) Θεωρεῐ «13115960111» 16 611
«ὅσα συνέὸησαν οτή Μακρόνησο,
χαρακτηρίνονταν 6.116 μιά ἰδιαίτερη 609609611110».
γ) Βεὸαιώνει 61L ἀγνοοῦσε μέχρι «μόλις πρό ὀλίγων ἐτῶν», ὅτι
σκοτώθηκαν ἄνθρωποι σ’ ἐκεῖνο
16 1010011191: «Εἶχε συμὸεῖ κά11010 τραγικά ἐπεισόδιο καί φαίνεται ὅτι σκοτώθηκαν (...), ἀλλά
πάντως 01316 συνέδησαν πρίν
ἀναλάὸω ἐγώ», λέει ἐπί λέξη.
Θά ἠθελα νά θυμίσω 611:
0) Ἡ Μακρόνησος δημιουργήθηκε ὕστερα 6116 είσήγηση τοῦ
ἀρχηγοῦ ΓΕΣ στρατηγοῦ Ben-11911 u
στόν ὑπουργό Στρατιώτικῶν
Στράτο (19—2-47) καί ἀρχισε νά
λειτουργεῐ ἀπό τίς 26 Matou. (Ἡ
εἰσήγηση τοῦ στρατηγοῦ ἧταν νά
γίνουν τρία στρατόπεδαῑ ἡ Μακρόνησος γιά 1013; στρατεύσιμους, τό Τρίκερι γιά 1013; «ὕποπτους» - ἄνδρες καί γυναῖκες καί τά Γιοῦρα γιά 1013; φυλακι51

σμένους). Ὁ κ. K. μπεῐχε ΣΥΝΕΧΩΣ ἀπό τίς 24 τοῦ Γενάρη μέχρι τίς 29 Αὐγούστου 1947 στίς
κυὸερνήσεις σάν ὑπουργός Δημ.
Τάξεως ἤ Ναυτικῶν ἦ Ἀεροπορίαςέ... “Av γνώριζε ἦ ὅχι τήν
ὕπαρξη τοῦ στρατοπέδου κρίνετέ
το ἐσεῖς... Πάντως, τό 1949 πού
σίγουρα «τό ἔμαθε», φαίνεται ὅτι
ἐνθουσιάστηκε. Καί σάν ὑπουργός Στρατιωτικῶν (Γενάρης Δεκέμῦρης ’49) ὑπογράφει εἰδικό
νόμο («ΟΓ’ ψήφισμα - περί μὲτρων Ἐθνικής Ἀναμορφώσεως»)
μέ τόν ὁποῑο ἱδρύθηκε (14
Ὀκτώὸρη) ὁ Ὀργανισμός Ἀναμορφωτηρίων Μακρονήσου
(ΟΑΜ), τά περιὸόητα «Εἰδικά
Σχολεῖα» γιά τήν ἀναμόρφωση
τῶν πολιτικῶν κρατουμένων.
Καί μπορεῖ πραγματικά νά μή
χαρακτηρισε ποτέ τό Μακρονήσι
’((νέο Παρθενῶνα» (ἡ φράση τοῦ
ἀποδίδεται ἀπό τότε καί προφανῶς αὐτήν - ἦ καί αὐτήν - έννοεῐ
ὅταν λέει -στή συνέντευξη ὅτι
«Μοῦ ἔχουν ἀποδοθεῖ φράσεις
πού ποτέ δέν εἶπα») ἀλλά...
«Σύμὸολο τοῦ αἰῶνος μας» τό εἴπεΞ ”Οπως εἶπε ὃτιῑ

«Τό ἔργον τῆς Μακρονήσου,
ἀναγνωριζόμενον ἤδη διεθνῶς,
ὡς παράδειγμα καί πρότυπον
ἄξιον μιμήσεως εἰς ὅλας τάς
ἐλευθέρας χώρας τοῦ -κόσμου,
ἀποτελεῖ τίτλον τιμῆς δι’ ὅλους οἱ
ὁποῖοι συνέὸαλαν καί συμὸάλλουν εἰς τήν πραγματοποίησίν
του».

Κι ἀκόμα - μέ ἀφορμή τήν
ἵδρυση τοῦ ΟΑΜ - εἶπε ὅτις
«Εἷμαι εὐτυχής ὡς ἑκπρόσωπος
τοῦ Στρατοῦ διότι καίςτῶν παρα-

πλανηθέντων ἰδιωτῶν ἡ ἐθνική
ἀναμόρφωσις ἀνατίθεται εἰς τάς
τόσον ἐπιτυχούσας εἰς τό ἔργον
τοῦτο στρατιωτικάς ἀρχάς. Πιστεύω ὅτι τά ἀποτελέσματα τά
ὁποῖα θά ἔχει καί ἐπί τῶν συνειδήσεων τῶν ἰδιωτῶν τό Σχολεῐον
τῆς Μακρονήσου θά εἶναι ἐξ ἴσου
εὐτυχῆ».

Κι ὁ ἐμφύλιος εἶχε μόλις τελειωσει...
u) καί γ); Γιὰ τίς ὑπερῧολές
(γενικὰ) περί Μακρονησιοῠ καί
εἰδικά γιά τίς δολοφονίες καί τό
συγκεκριμένο «τραγικό ἐπεισόδιο» (ἀλλά καί γιά τά ὀνόματα
τῶν ·«κουτσῶν, κουλῶν, τρελῶν»
πού 0' ἄλλο σημεῖο τῆς συνέντευξης ζητὰει ὁ κ. Κ.) θα ἤθελα - με
ὃλο τό σεόασμό - νά τόν παραπέμψω σέ μιά ὂχί μικρὴ ὅιὸλιογραφία πού ὑπάρχει;

0 Ν. Μάργαρη, «Ἡ ἱστορία
τῆς Μακρονὴσου» (Δύο τόμοι)
O Φ, Γρηγοριάδη, «Ἐμφύλιος
Πόλεμος» (10ος τόμος, στή σειρὰ
τῆς σύγχρονης ἱστορίας του).

Ο Θ. Κορνάρου, «Μέ τά παιδιά τῆς θύελλας».
Ο Γ. Φαρσακίδη, «Μακρόνησος».
\O Φ. Γελαδόπουλου, «Μακρονήοι», ,
Ο Γ. Λαμπρινοῠ, «ΜακρονήCt».
Ο Π. Καλλιὸώνη, «Μακρόνη00c».
Ο Ζοάνου-Σαρρῆ, «'H ἀλήθεια
μέ τή Μακρόνησο».
Ο T. Δήμου, «Φλογισμένα χρό-

’ για».

O B. Βαρδινογιάννη, «Murmμένο Ἡλιοὸασίλεμα».
Ο Ἑλένης Λεύκα, «Γυναῖκες
στήν ἑξορία».

O M.
,AÔ‘ÛOUO'U».

Λουντὲμη, «Ὁὸός

Λυπᾱμαι πού δέν θυμᾶμαι καί
ἄλλα ὅιόλία, οὔτε τούς ἑκδοτικούς οἴκους καί τό χρόνο έκδοσης αὐτῶν πού ἀναφέρω. Ἐπίσης
θὰ μποροῡσε να δεῖ ΟΛΕΣ τίς
δημοκρατικές ἐφημερίδες τουλάχιστον ἀπό τό τέλος τοῦ ἐμφυλίου
καί γιά ἕνα-δύο χρόνια; θόι ὅρεῖ
παρα πολλά οτοιχεῐα. Γιά παράδειγμα; στή «Μάχη», 13 Ἰουλίου
1950, δημοσιεύεται ἕνας πίνακας
μέ ὀνόματα 5 νεκρῶν καί 10
τραυματιῶν ἀπό τό «τραγικό
ἐπεισόδιο» πού μνημονεύει ὁ κ.
Κ. στή συνέντευξη, ὲνῶ στίς
22/12 0’ ὅλο τόν τύπο δημοσιεύονται δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῡ Σ. Βῃιζὲλου, ὅπου ἀναφέρονται καί τά ὲξῆςε
«Ἂναγνωρίζω, ὅτι κατά τό
παρελθόν συνέδησαν εἰς τήν Μακρόνησον ὅιαιοπραγίαι, αἵτινες
ἀτιμάζουσι τόν πολιτισμόν μας».

(Ὁ κ. K. ἦταν ἀντιπρόεδρος
τῆς κυὸέρνησης καί ὑπουργός
Στρατιωτικῶν, Ναυτικοῦ καί
Ἀεροπορίας ἀπό 23/3 μέχρι
3/4/50).
Σέ μιὰ ἐποχή πού κοντεύουν νά
ξεχαστοῦν τά ἐγκλήματα τῆς
7χρονης διχτατορίας εἶναι ἴσως
ὑπερόολικό νὰ Θυμίζει κανένας
ἐγκλήματα τοῦ ὲμφύλιου πού καί
ΝΟΜΙΚΑ έχουν παραγραφεῖ.
Ἠθικά, ὅμως; Ἠθικά, κι ὅταν
μάλιστα ὑπάρχουν, «ἀπεριόριοτα
περιθώρια αὑτοκριτικής», φτάνουν δυό-τρία καθαρά λόγια. Κι
ὅσο κι ἃν φανεῖ παράξενο ἀκούστ-ηκαν - όχι ἀπό ψηλά ὂέὸαια.
Παραδειγμας ὁ E. Μηλιάδης, διοικητής τῶν Στρατιωτικῶν Φυλακῶν Μακρονήσου, πού ὅρήκε

τό κουράγιο νά στείλει γιὰ δημοσίευση τό πιό κάτω γράμμα, τό
I964:
« I η.’ Ὁ ὑπογεγραμμένος
Ἐλευθέριος Μηλιάδης, τέως ἔφεδρος λοχαγός καί Διοικητής τῶν
Στρατιωτικῶν Φυλακῶν Μακρονήσου (Σ.Φ.Μ.), ἐπιθυμῶν νά
συμὸάλω ὅπως ὁιαλάμψη ἡ ἱστορική ἀλήθεια τοῦ Μακρονησιώτικου ὁράματος ὁμολογῶ μετά
παρρησίας τά κάτωθι;
Εἶναι γεγονός ὅτι ὑπῆρξα εἷς
ἐκ τῶν σκληροτέρων τιμωρῶν τῆς
ἐλευθέρας σκέψεως καί συνειδήσεως, ὡς καί τῆς ἀξιοπρεπείας
πολλῶν συνανθρώπων μου καί ἐν
ὅπλοις συναδέλφων μου (ὡς π.χ.
ὁ ἔφ. ἀνθυπολοχαγός Παν. Καλλιδώνης) εἰς τήν Μακρόνησον,
τούς ὁποίους ἐθεώρουν τότε ὡς
ἐχθρούς καί προδότας τοῦ
Ἔθνουςί

Ἡ σκληρότης μου ὑπηγορεύετο
ἀπό ἐμπιστευτικάς ὀιαταγάς
(προφορικάς κυρίως) τῶν προϊσταμένων μου, ἀπό τούς ὕμνους
τῶν διαφόρων πολιτικῶν καί
διανοουμένων, οῖῖινες εὑρίσκοντο εἰς τήν κορυφήν τῆς πολιτικῆς καί κοινωνικῆς πυραμίδος,
πρός τήν Μακρόνησον, καί ἀπό
τήν πλάνην μου, ὅτι ἑπιτελῶ ἔργον Ἐθνικόν καί Θεάρεστονί ’
Οὐδέποτε ὅμως ὑπῆρξα ἱὸιοτελής καί ἀνήθικος, ὅπως ὑπῆρξαν
ἄλλοι «ἀρχιαναμορφωταί» (Τζανετᾶτος - Βασιλόπουλος - Σούλης κλπ.), οἵτινες ἑσύρθησαν
ἄλλοι μέν εἰς τάς φυλακάς καί
ἄλλοι εἰς τούς ἀνακριτάς ὡς

καταχρασταί, πλαστογράφοι,
παιδεραστές κλπ.

εκΔοΣειΣ τΗΣ ΒιΒΛιοΘΗκΗΣ
Ξὲνοι πεζογράφοι σέ ὑπεύθυνη μετὰφραση καί φροντισμὲνη ἓκδοση.
ιι1aιvoω
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Herman Melville
Μπίλι) Μπάντ - Μπάρτλμπι
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Wilold Gombrowicz
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Ἐγώ ἔπραξα τά ὅσα ἔπραξα
ἐπειδή ἐπίστευα ὅτι τιμωρῶ ἑγκληματίας καί ὅτι ὑπηρετῶ σκοπούς Ἐθνικούς] Ἐκ τῶν ὑστέρων
ὁιεπίστωσα ἀπόλυτα τήν πλάνην
μου. ’Ἡὸη ἀποκαλύπτομαι πρό
τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας, κατ’ ἑπιταγήν τῆς πνειὸήοεώς μου, καί
ὡς ἔντιμος, ἄνὸρας ἐπαναλαμὸάνω.’ «Τό πλανᾶσθαι ἀνθρώπινον
ἀλλά τό ὁμολογεῖν τήν πλάνην
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Ἀγαπητό «Ἀντί»,
Σχετικά μέ τόν φαινό ἑορτασμό τοῦ Πολυτεχνείου καί τήν
έπισήμανση ἐκ μέρους τοῦ «ANTI», έχω νά προσθέσω τά ἑξήςε
Ὁ MIKLOS HARAZSTI γράφει, στό ὅιόλίο «Τά λάθη τοῦ
Tué»: «Ἀντί τούς τίτλους τοῦ
γιατροῦ, τοῦ τραπεζίτη, τοῦ
ὑπουργοῡ, ἀντί τόν πολυσέὸαότο
τίτλο τοῦ πολιοῦ ἀγωνιστῇ (φοιἰἠϊή)1 προτίμησε τίς θεαματικές
χειρονομίες». Οἱ θεαματικές χειρονομίεςέ Ποῦ εἶναι ὅμως Ποιός
νά τίς ὑλοποιήσει; ‘H Ε.Φ.Ε.Ε.
Μά αὐτή εἶναι «ἡ καρικατούρα
μιᾶς καρικατούρας, ἡ κωμική καί
ἀνώφελη ἐπανάληψη ἑνός ἐκφυλισμένου συνδικαλισμοῦ»2. Αὐτή
μονάχα κόπτεται ὅτι εἶναι πρωτοποριακή. Δέν ξέρει ὅμως «νᾶσαι πρωτοποριακός σημαίνει νά
6αδίζεις στό ρυθμό τής πραγματικότητας»3. Καί ἡ πραγματικότητα κραυγάζει. Ἀλλά ποιός νά
τή νοιώσει, νά τήν ὲκφράσει;
εὐχαριστῶ
ΑΡΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΟΣ

τή σιχαμερή αὐτή ἐνέργεια καί νά
ἀπομονώσει τά ἄθλια χουντοτρομοκρατικά στοιχεῖα πού κρὺὂονται πίσω ἀπό τήν ἐνέργεια αὐτή.
Τό Δ.Σ. τοῦ συλλόγου κατάγγειλε τό γεγονός στήν ἀστυνομία
ἀμέσως καί κιάνει-κάθε 119001161θεια γιὰ δημοσίευση στόν ἑλληνικό καί σουηδικό τὺπο καθώς
καί σέ ὅλα τά μέσα μαζικής ἐνημὲρωσηςἈπό τό Δ.Σ.
τοῦ Συλλόγου Οὺψάλας
O 11. NIKOZ—AHMOY
KAI H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

’Ἀπό τό γνωστό ὁιαφημιοτή κ.
Νίκο Δήμου, λάὸαμε τό παρακάτω γράμμα.“
Ἀγαπητό «ANTI»,

Πολὺ χάρηκα τό πῶς καταντησε
ἡ συνέντευξή μου στὰ χέρια σου.
(Βὲῧαια, δέν 6d μποροῦσες v61
διαψεύσεις τόν τίτλο σου). Πετσσκομμὲνη (στό 1/5), κατάλληλα
μονταρισμένη, καρυκευμένη μέ
σχόλια, σερῧιρισμένη μέ εἰδικές
εἰσαγωγές καί ἐπιδόρπια, ἦταν
κυριολεκτικά ἀγνώρισ-ι-η. Κάνατε
(1) T6 «(φοιτητής)» εῐναιῖδικό
δ,τι μπορούσατε γιά νά μέ ἐμφανίσετε στήν χειρότερη περίπτωση
ῗὲἷκαί (3). Εἶναι τῶν Situation—
φασίστα
στήν
καλὺτερη
ἀνόητο.
nistes, ἀπό τό περιοδικό τής I.S.
Πραγματικά ὑποδειγματική ἀντι’ κειμενική δημοσιογραφίαῑ
KAI ΣΤΗΝ ΟΥΨΑΛΑ
Φαίνεται πῶς θά περάσει
ἀκόμα καιρός γιά νά μπορέσει
Ο Ὁ σύλλογος τῶν 01111110191—
ἕνα ἑλληνικό ἀριστερά περιοδικό
ωτῶν μσς στήν Οὐψάλα μᾶς
νά ἀντιμετωπίσει μέ ὑπευθυνόἔστειλε τήν πιό κάτω ὁιαμαρτυτητα καί ἀντικειμενικότητα μιάν
ρία - πού ὁείχνει ὅτι οἱ χουντο- - άποψη πού διαπράττει τό ὀλέθριο σφάλμα νά διαφέρει ἀπό ἰή
ὅασιλικοί παντοῦ σηκώνουν κεφάλι.·
δική του.
Ἀγαπητοί φίλοι καί συμπα- Θαύμασα καί τό γράμμα τοῦ
τριῶτες,
«ἀναγνώσ-ιη» 6.116 τή Γ ερμανία.
Ὁ σύλλογός μσς πήρε πρίν
Ἀλήθεια, έμένα ποῦ μέ ὂρήκε τό
λίγο καιρό ἕνα «γράμμα». Τό
Σπήγκελ, ἦ αὐτός ποῦ έχασε τό
ὄνομα του; Ἀπό γενναιότητα 6é—
«γράμμα» αὑτό εἶναι ὀχετός 6.11:6
6αια, ὅπως καί οἱ ἄλλοι «διανοὅρισιές πρός· τό σύλλογο καί κάθε
ούμενοι» πού ἀρνήθηκαν τή συδημοκράτη. Συνοδεύεται ἀπό
ζήτηση μέ τό Σπῆγκελ...
ἀπειλές πού ὁρισμένοι φασιστικοί κύκλοι ἀρέσκονται νά χρησιή
Τελικά τά άθῶα θύματα τοῦ
μοποιοῡν, ὅπως γιὰ ὅόμὸες, ἐκκειμένου σου ἦταν δύο; ὁ έκδότης
ρήξεις κλπ. Δηλαδή μέθοὸες πού
μου καί δ γάτος μου. Ὁ πρῶτος
ὁ έλληνικὸς λαός ἔχει καταδικάσοῦ εἶχε στείλει ἀπό καιρό μία
σει ἀμετάκλητα καί πού θυμίζουν
διαφήμιση ὂιὸλίων γι’ αὑτό τό
τίς μαῦρες μὲρες τῆς ξενοκίνητης
τεῦχος, πού τελικά δέν μπήκε
χούντας στήν Ἑλλάδα. Φυσικά
(κάνεις τώρα λογοκρισία καί στίς
διαφημίσεις;) Ὁ δεύτερος πάλι
τό «γράμμα» αὐτό εἶναι ἀνώνυσέ ἐνόχλησε τόσο, πού τόν σχολιμο. Εἶναι καί αὐτὸ ἕνα δεῖγμα τής
δειλίας καί τῆς ἀθλιότητας πού
άζεις δύο φορές. Γ ιατί ἂραγε; Ἡ
παρου ία γάτου ἐπηρεάζει λοιχαρακτηρίζει ὑποκείμενα πού
αὐτοαποκαλοῦνται ἐθνικόφροπόν μαντικά τήν ἀλήθεια τῶν
λόγων;
νες. Καί πού εἶναι οἱ μόνοι πού
HANTOTE ξεποὺλαγαν τήν παΚαί μία διευκρίνηση (ἐμφανής
τρίδα, πότε στόν ἕνα καί πότε
6.116 τό ἁποσιωπημένο μέρος τοῦ
στόν ἄλλοι τό ’40 στοὺς Γερμακειμένου). Ἡ συνέντευξη πάρνούς ῳασίστες, τό '67 στήν ἀμεθηκε μία ὅδομάδα π ρ ί ν τίς ἑλρικανόδουλη δικτατορία καί
ληνικές ἐκλογές.
61161111 πιό πρόσφατα, τό ’7_4, εἶναι αὐτοί οἱ έθνικόφρονες οῑ μόνοι ὑπεύθυνοι γιὰ τό ξεπούλημα
καί τήν τραγωὸία τῆς Κύπρου.

Φ ιλικά
Ν ῑκος Δήμου

Σάν σύλλογος δημοκρατικός
καλοῡμε κὰθε έλληνα πατριώτη
καί δημοκράτη νά καταδικάσει

ΣΗΜ; Νομίζουμε ὅτι, γενικά, ὁ
κ. Δ. συγχέει τίς ὁημόσιες σχέσεις
μέ τή ὸημοσιογραφία. Πιό εἰὸικά.·
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I. ’A116 τή συνέντευξη 61711001εύτηκαν ΑΤΟΦΙΑ ἀποσπάσματα.
"Av μόνο ἀπό αὐτά «ἀπορεῖ» ὁ κ.
Δ., τότε τί θᾶπρεπε νά κάνει γιά
ΟΛ ΟΚᾼΗΡΗ τή συνέντευξη;
2. Γ ιά τούς 11090711719101.1069-

ἐὸῶ, θά θυμώοουμε. Δέν ἧταν’
ὁυνατό νά ἐμφανίσουμε ὲμεῑς σά
«φασίστα» ἕναν ἄνθρωπο πού «ἡ
πνευματική του τοποθέτηση δρίἱσκεται κοντά στή μαρξιστική κριτική τῶν ’Ῥέων 1101006011111" τῆς
Γαλλίας». Οὔτε «ἀνόητα» ἔναν
ἑπιτυχημένο ὁιαφημιστή καί
«συγγραφέα 14 συνολικά 516Mwv». Διάὸολε]

3. Γιά τά μαθήματα «ἀντικειμενικῆς ὁημοσιογραφίας» εὐχαριστοῦμε πολύ. Μιά τά Π.Θ., μιά
ὁ κ. A, ὅλο καί κάτι μαθαίνουμε
κι ἐμεῖς - ἅς ἔχουν καλά...

4. Γιά τούς «ἄλλους ὁιανοούμενους».· τό λάθος ἦταν τῆς κ.
Μορέικε Σπίς Χόνχολτζ. πού
ΕΨΑΧΝΕ - κάποιος ἔπρεπε νά
τῆς εἶχε μιλήσει (ἀμέσως) γιά τόν·
κ. Δ.
6. Γιά τόν ἐκὸότη καί τή δια11717141017: αὐτή τή φορά, τό λάθας
εἶναι ὁικό μσς. Tri ὂιαφήμιοη
(πού ὁὲν ἦρθε «ἀπό καιρό», ἀλλά
ὅταν ἔκλεινε τό τεῦχος) ὁέν τή
ὁημοσιεύσαμε γιατί θεωρήσαμε
πώς ὁέν ἦταν σωστό νά 61714001ευτεῐ στό ἴὸιο τεῦχοςμέ τή συνέντευξη. «Ἐπανορθώνουμε» σήμερα. Πάντως (ἔται, γιά τήν ἱστορία) «λογοκρισία (χωρίς «καί»)
στίς ὁιαφημίσεις» κάνουμε· 61171ξαμε ὸιαφημίυεις ὕποπτες συμόαίνουν καμιά φορά καί μερικά πράγματα πού δέν φαντάζεται (καί ὁικαιολογημέναί) ὁ κ. Δ.

7. Γ ιά τό γάτο.· πλάνη οἰκτρά]
Κάθε ἄλλο παρά νά τόν θίξουμε
θέλαμε. "Av μάλιστα γνωρίζαμε
τό ὄνομά του, θά τό ἀναφέραμε
κι αὐτό. (Νά εἶναι ἄραγε «ὁ χαζός Ταλλεϋράνὸος», «ὁ σοφός
καί γενναῖος Μούψης», «ἡ μυοτηριώὸης Κυρία τῆς Νύχτας» ἤ
μήπως ὁ Ἀλέκος πού «πάντα
πεινάει» κι ἔτσι «τίθεται τό θέμα
τῆς κοινωνικῆς ὁικαιοσύνης» γιά νά θυμηθοῦμε τούς ἥρωες τοῦ
τελευταίου (Ι5ου,·) πνευματικοῦ
δημιουργήματος τοῦ κ. Δ.,·Καί μέ
τήν εὐκαιρία; μήπως θᾶπρεπε νά
μεταφραστεῐ ἐσπευσμένα οτά
γερμανικά,·). Ἀσφαλῶς, «ἡ παρουσία γάτου» ΔΕΝ «ἐπηρεάζει
σημαντικά τήν ἀλήθεια Ιτιῖνν λόγων». Τί φταίει ὁ γάτος; Ξαναλέμε.· ὁέν εἴχαμε τήν πρόθεση νά θίξουμε τό γατί, αὐτό εἶναι ὁλοφάνερο - κάνει νιάου, νιάου στά
κεραμίὸια....

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
Τό γᾶρθρο «Ἡ διάσπαση τοῦ
ἀγγλικοῡ ΚΚ» πού δημοσιεύτηκε

στό τεῦχος 87, σελ. 31 συντά-,
χθηκε 6.116 τήν ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΤΣΟΥ καί ὅχι ἀπό τόν Ν. Ἀναστόπουλο, ὅπως ἀπό παραδρομὴ
εἶχε ἀναγραφεί.
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