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Ψηῳίστηκε ἇπό τῆ μειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῢ λαοῦ ἄλλά πλειο
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Δημοχάρους

χάρη 016 ἑκλογικό σύστημα,

καταστολῆς

τῆς τρομοκρατίας“

16 νομοσχέδιο

ἤ ὅπως τό ὀνομάζει

“περί

ὁ

λαός

60.
“τρομοκρατνκό” νομοσχὲδιο.

Λένε τουλᾶχιστον οἱ

νομικοί, πῶς

Ἀθήνα 601. Τηλ. 732-713 - 732-819
νόμος ποῦ δέν

τόν ἀποδέχεται

ὂ λαός

εἶναι νόμος νεκρός.

ἑλληνικός λαός ὅχι μόνο δέν ἄποδέχθηκε
νόμο ἄλλά μέ ἑκατοντάδες σογκεντρῶσεις
ὁλόκληρη τή
χαρακτῆρισε

τόν
καί

IO

“τρομοκρατικό“
ψηφίσματα 0'

χώρα ἕκφρασε σαφῶς τήν, ἔντονη ἄντίθεσῆ του. T6
“ἇγχ6νη τῶν λαϊκῶν ἑλευθεριῶν“, καί ηὸυναμίτη

στᾶ θεμέλια τῆς δημοκρατίας“ ἁκόμα “νέο 509".
“Ομως ἦ κυΒέρνηση τοῦ
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ἑξ’ ἄλλου τούς

καί τό ἔχουν ἀποδείξει 016

νά μετουσιῶνουν σέ

“ἑνεργ6”

ἕνα νόμο πού στῆ

μηχανισμοῦς
παρελθόν

-

σονείδηση τοῦ

4
5
6
8

λαοῦ εἷναι καταδικασμένος
... ‘H ἑφεῦρεση ”τρομοκρατῶν“ δέν
εἶναι μιᾶ ἐλληνικῆ ἑπινόηση. Εἶναι ξένη καί ξένα τά πρότυπα
ποῦ>

ἁκολοὺθησε

ἁκᾶμα

καί στῆ σῦνταξη τοῦ

νομοσχεδίου ἦ νεοδημοκρατική κυβέρνηση.
«ΕΔΩ.”Κορυδαλλός»

καί προφανῶς

“τρομοκρατικοῦ“

T6

γερμανικό πρότυπο

.......... 10

παραμένει

πάντα

άσυναγώνιστο καί σήμερα

διαδραματίζει

τό

ρόλο τοῦ κέντρου τῆς “ἂντιτρομοκρατικῆς διεθνοῦς“ ... πού
στῆν οὐσία καθοδηγεῖ τά “περιφερειακᾶ“ κράτη 016v αὗταρχισμό
καί σέ μιᾶ

νέα, πολῦ βελτιωμένη

ἕκδοση τοῦ

ἇστυνομικοῦ

κρατυυς.
Ἐπιστροφῆ λοιπόν
κράτος

στὸν αὗταρχισμό

εἶναι ἠ οὐσία

καί 016

ἇστυνομικό

τῆς “πανευρωπαϊκῆς αὐτῆς

ἑπιχείρησηςΠ.
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ΕΜΠΑΡΓΚΟ; Ποιό τό τίμημα τοῦ

συμδιδασμοῦ;
ΤΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ, οἱ τουρκικές προτάσεις γιά τό Κυπριακό
καί τό «τρομοκρατικό», δέσποσαν, σάν θέματα, μέσα 016 δε-

καπενθήμερο αὐτό.
Καί γιά ὅ,τι ἀφορᾶ τό «τρομοκρατικό», τό «τμῆμα Ἀὂέρωφ»
ἤ τό «τμῆμα Μπάλκου» ἤ τό «τμῆμα Σταμάτη» τοῦ σημερινοῦ
ὑπουργικοῡ συμδουλίου, δέν φαίνεται νά έχουν ὁποιαδήποτε
προὸλήματα. Ἡ συλλογιστική εἶναι ἁπλή; "000 οἱ δυνάμεις τῆς
καταστροφῆς ὁπλίζονται μέ νομοθετήματα κομμένα καί ραμμένα 016 μέτρα τους, τόσο εὐχερέστερα «πατάσσεται ἡ τρομο3196116» — δηλαδή οἱ διεκδικητικοί ἀγῶνες τῶν έργαζόμενων,
τό φοιτητικό κίνημα, ἡ συνείδηση τῶν μεγάλων μαζῶν]
Τά προὸλήματα πλήθυναν γιά τόν 11. Καραμανλή καί 16 φίλα
πρός αὐτόν κυὸερνητικά τμήματα - «τμῆμα Παπαληγούρα»,
«τμῆμα Ράλλη», «τμῆμα Μπούτου», κλπ. T6 «ἀνήκομεν εἰς τήν
δύσιν», οἱ πρωθυπουργικοί ἰσχυρισμοί ὅτι «ἡ Τουρκία κατήντησε ὁ παρίας τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας»ἤ «ἡ Τουρκία πιέζεται ἀπό τούς Συμμάχους διά 1/6 ἐπιδείξη σωφροσύνην» κ.ἀ.,
ἀποδείχτηκαν ὅχι 1600 1151011116. K61, 1190116v16;, ὄχι τόσο
ἀποτελέσματικά. γιά ν’ ἀποτρέψουν τή νέα ἀμερικανοτουρκική συμπαιγνία - ὅπως ἐκδηλώθηκε με’ τήν ἀπόφαση τοῦ Λευκοῦ Οἶκου νά ζητήσει ἀπό τό Κογκρέσο τήν ἄμεση ἁροη τοῦ
εμπαργκο.

’

Τί εἴδους «προϊδεασμός»;
Ἔχει γραφτεῐ πώς ἡ ἀπόφαση αὐτή τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, δέν
αἰφνιδίασε τόν 11. Καραμανλή καί πώς τόσο 6 Σάυρους Βάνς
καί ὁ γερουσιαστής Τζάόιτς (κατά τίς έδῶ ἐπισκέψεις τους),
ὅσο καί 6 ἴδιοςὸ Μπουλέντ Ἐτζεὸίτ (κατά 111 συνάντησή κορυφῆς τοῦ Μοντραί), προϊδέασαν σχετικά τόν έλληνα πρωθυπουργό. ‘O 119016560116; ὑπῆρξε, πράγματι. Καί ὁ μέν Μπουλέντ, ἀρκέοτηκε σ’ ἕνα ἁπλό - «ρεαλιστικό» - ὑπαινιγμόῑ εΗ
τουρκική κυόέρνηση - εἶπε στόν κ. Καραμανλῆ - θά έκτιμοῦσε
ἰδιαίτερα 61! 11 έλληνική ἀντίδραση, σέ περίπτωση ἄρσεως τοῦ
έμπάργκο, ἑκδηλωνόταν συγκρατημένα... Ὁ Σάυρους Βάνς
ὅμως, ὑπῆρξε σαφέστερος; Ἡ ’Ἀγκυρα - εἷπε — μᾶς πιέζει,
ἀλλά καί μᾶς έκόιάζει, μέ τό θέμα τοῦ έμπάργκο... Μέσα 016
ἴδιο 16 Σταίητ Ντηπάρτμεντ καί 16 Πεντάγωνο, ὁλοένα κερδίζει ἔδαφος ἡ ἀποψη ὅτι τό έμπάργκο τραυματίζει τήν τουρκική
φιλοτιμία, ἐξασθενίζει ὁλόκληρη 111 Συμμαχία... Δέν έχουμε
καταλήξει ἀ 31 6 μη σέ ἀποφάσεις. Ἀλλά θά έκτιμούσαμε 111
δική 06; συναντίληψη, ὄιν ἀπό 16 πράγματα, ὑπόχρεωθοῠμε
τελικά νά εἰσηγηθοῦμε στό Κογκρέσο“69011 τοῦ έμπάργκο. Καί,
ὅέὸαια, 66 _(p90v11000115 ὥστε οἱ τουρκικές προτάσεις γιά τήν
Κύπρο νά εἰναι((λογικές καί δίκαιες,. .>>
Οἱ νύξεις αὐτές, εἶχαν πείσει τόν κ. Καραμανλή 611η ἀμερικανική κυόέρνηση εἰχε ἤ 6 11 6 π 0 φ α σ ί σ ε ι τήν ἀρση τοῦ
έμπάργκο. Καί ἀναχωρώντας γιά τή δεύτερη περιοδεία του στή
Δυτική Εὐρώπη (Κοπεγχάγη - Λουξεμὸοῦργο - Χάγη - Ρώμη),
δέν ἀπέκρυπτε τήν ἀνησυχία 100. H101505 ὡστόσο, 611 ἡ ἀπόφαση τῆς Οὐάσιγκτον δέν θά έκδηλωνόταν τόσο άμεσα, ένῶ θά
6910116161/ 6316116 016 66001510 τῆς Δανιμαρκίας... Πίστευέ ὅτι
θά μεσολαὸοῦσε κάποιος χρόνος, πού 66 ἐπέτρεπε στούς Ἀμερικανοὺς νά παρέμδουν στήν ”Aw/.096, ὥστε οἱ τουρκικές προτάσεις γιά τήν Κύπρο νά καταστοῠν «λογικές καί δίκαιες»...
Διότι, ἠξερε, δέὸαια, πώς οἱ προτάσεις αὐτές ἦταν ἁπλῶς ποιγίδα. γιά νά διευκολυνθεῐ ἡ άρση τοῦ έμπάργκο. ”Ηξερε πώς
4

:1“? Ῑέιῖῗὲιῖ
ἀπό τό 37% τοῦ κατεχόμενου κυπριακοῦ ἐδάφους, ἡ ’Ἀγκυροι
«ἐπέστρεψε» τό 2-3% τῆς.. . νεκρῆς, διαχωριστικής ζώνης καί
περίπου 16 3% τοῦ ὑπό τουρκική κατοχὴ κυπριακοῦ ἐδάφους..Ἴ-Ιξερε πώς ἡ «διζωνική, 6111011/0111111 ὀμοσπονδία», πού πρότειναν οἱ TOT/91101, ἧταν στήν πραγματικότητα, συνομοσπονδία», μέ χωριστές ένοπλες δυνάμεις, χωριστά 01131161660636λείας, χωριστά δικαστήρια καί ὑποτυπώδη κεντρική κυὸέρνη011..”HE595 πώς ἡ «έλεύθερη διακίνηση» καί ἡ «ἐλευθερία ἐγκαταστάσεως»,“ πού εἶναι θέματα-κλειδιά γιά τήν ένιαία δομή
τοῦ κυπριακοῦ κράτους, ἧταν μόνο σχήματα λόγου, μιά καί
ὑπόκεινταν 0‘ ἕνα ὁλόκληρο πλέγμα προϋποθέσεων καί ὅρων.
Η ε ε...

ξρ

‘O λόγος περί «ἀνακολουθίας..,»

Τό τί έπακολούθησε, εἶναι λίγο-πολύ γνωστό. ‘O 31. K696μανλῆς, «ἔμπλεως ὀργῆς», κατά 111 διατύπωση ὑπουργοῦ,
έδωσε ἐντολή στόν έλληνοι πρέσόη-στήν Οὑάσιγκτον, νά διαμαρτυρηθεῖ «έντονα» 0161/ Σάυρους Βάνς «γιά 111 νέα ἀνακολουθία τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς», ἡ ὁποία «περιπλέκει ἀντί νά διευκολὺνει - 16 πράγματα». T6 ἴδια ἐπανέλαόε καί
016v έδῶ ἀμερικανό πρέσὸη Μακλόσκυ, κατά τήν... «66111010πική» συνάντηση πού εἶχε μαζί του στό Πολιτικό Γραφεῖο. «“Η
Ἑλλάς - τοῦ εἶπε - εἶναι ἀποφασισμένη νά προστατεύοει τά
έθνικά της συμφέροντα».
T6 μόνο πού δέν ἀναρωτήθηκε ποτέ ὁ ἀρχηγός τῆς «Νέας
Δημοκρατίας» εἶναι κατά πόσον ἡ ἀμερικανική πολιτική, καί
016 K011916316 καί 016 Αἰγαῖο, εἶναι ὅχι «ἀνακόλουθη», ὅπως
φαίνεται νά πιστεύει, ἀλλά 0 υν ε π έ 0 1 6 τ η. Ἐπί τριάμιση
χρόνια, ἡ Ἀριστερά στήν Ἑλλάδα δέν έπαψε νά τονίζει πώς
Τοῦρκοι καί Ἀμερικανοί συμπλέουν. Καί πίσω ἀπό τόν τουρκικό μεγαλοϊδεατισμό καί ἐπεκτατισμό, κρύὸεται 631111, 61190—
σχημάτιστη, ἡ τουρκική ἐνθάρρυνση, Παρ’ ὅλα αὐτά, ἐπέμενε 6
11. Καραμανλής πώς μοναδική έγνοια τῆς Ἀριστερᾶς εἰναι νά

«ἀποκόψει τήν Ἑλλάδα ἀπό 111 Δύση» καί πώς δέν ὑπάρχει
ἄλλος δρόμος γιά 111 χώρα ἀπό τήν έμπλοκή της - καί ὑποταγή
της - στόν ἀτλαντισμόέ
e(201600, φαίνεται πώς οἱ σχέσεις Καραμανλή-Οὐάσιγκτον,
περνοῦν κὰί πάλι άπό περίοδο ψυχρότητας. Στήν Οὐάσιγκτον
ἀπαρέσκουν οἱ ἀναφορές οτά «ἐθνικά» ἤ «εὐρωπαϊκά» συμφέροντα, έστω καί 61/ έκφράζονται μέσα σέ άτλαντικά πλαίσια
Καί άν εἶναι ὀρθή ἡ εκτίμηση τοῦ προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὅτι,
δηλαδή, «6 Καραμανλῆς εἶναι κ 0 μ μ έ ν ο ς

ἤ δη

άπ6

1 ο ὑ ς ’A μ ε ρ ι κ α ν o ὑ ς », τίποτε δέν ἀποκλείει κάποιες
ἀνακατάξεις στήν έλληνική πόλιτική σκηνή, Λέγεται, ἄλλωστε,
611 6 ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, κ. Ἀὅέρωφ, εἶναι ἤδη
ἕτοιμος. Καί ὅτι, κατά τό πρόσφατο ταξίδι του στίς ΗΠΑ,
«φρόντισε» νά προωθήσει 111 θέση του σάν φυσικοῦ — 3161 μοναδικοῦ... -’ διαδόχου τοῦ πρωθυπουργοῦ.
Τό «ποῦ θά τό πάει τελικά» ὁ κ. Καραμανλής, παραμένει
ἀγνωστο. Μπορεῐ 6 ἴδιος νά μιλᾶ γιά συμπληγάδες πέτρες καί
νά δηλώνει πώς ἡ χώρα περνᾶ κρίσιμη καί ἀποφασιστική καμπή, μπορεῖ στίς ῑδιαίτερες συνομιλίες του μέ τούς πολιτικούς
συντάκτες νά διαὸεὸαιώνει πώς, «61/ χρειαστεῐ), δέν θά διοτάσεινά καλέσει σύσσωμο 16 έθνος-«(ἀκόμη καί τούς κομμουνιστές»- νά τοῦ συμπαρασταθοῦν, «γιά ν’ ἀντιμετωπίσουμε
ἀπό κοινοῦ μιά ένδεχόμενη συμφορά», Τίποτε, ὡστόοο, δέν
πείθει πώς μιά τέτοια ἀντιμετώπιση πραγμάτων εἶναι στίς ἀληθινές προθέσεις του Ἡ στάση του στήν πρόταση τῆς ἀντιπολί-

τευσης γιά σύγκληση «συμὸουλίου ἀρχηγὼν κομμάτων», πείθει,
ἀντίθετοι, πώς, ὅπως καί μέ τούς ΙἈὃέρωφ--Μπάλκο 1161 τούς
ἄλλους «ἀκραιφνεῖς» τοῦ ὑπουργικοῦ συμὸουλίόυ 16 [διο καί
μέ τούς Ἀμερικοινούς, θά ἐπιδιωξει κὰποιο 001161660116. T6
τίμημα τοῦ ὁποίου, ἀπομένει νά γνωσθεῖ...
ΑΝΤΗΝΩΡ

που HzouNA; ΔΕΜ ΝτΡεΠεΣΜ
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Τό 2ο (700) συνέδριο τοῦ ΚΚΕεσ. ἔληξε δυό μέρες πρίν. "E'ral, γιά
λόγους ἀντικειμενικούς, δέν στάθηκε δυνατό νά παρουσιαστεῖ καί
νά ἀναλυθεῑ σημερα η συνεδριακη διαδικασία πού, ἀλλωοτε, κρατηθηκε αὐστηρά κλειστή - σέ ἀντίθεση μέ τό προηγούμενο 70 (90)
συνέδριο.
‘H ἀναφορὰ καί η συσχέτιση μέ τό 70 (90) συνέδριο τοῦ ΚΚΕεσ.
προκύπτει αὐτόματα. Ἀνάμεσα στά δυό συνέδρια μεσολάθησαν γιόι την έσωτερικη λειτουργία καί την πρός τά ἔξω έπιρροη — πολλά
περισσότερα ἀπό μιά έκλογικη ἧττα.
"0,1! χαρακτηριστικό ἐμφανίζεται αὐτη τη οτιγμη εἶναι ὴ ἐσωτερίκη κρίση - καί αὑτό ἔχει κάποια ίδιαίτερη σημασία ἀν συνδυαοτεῖ
μέ τη γενικη κρίση πού ξέσπασε στό ἑαυτερικό σχεδόν ὅλων τῶν
πολιτικῶν σχημάτων.
Ἡ κρισιμότητα τῶν καιρῶν ἀποτώεῑ θέθαια ἕνα μέρος της ἐξήγησης αὑτοῦ τοῦ φαινομένου. 'H ρίζα αὐτῆς τῆς κρίσης ἴσως πρέπει
νά ἀναζητηθεῑ στό πόσο καί με’ ποιόν τρόπο ο”ι” κομματικοί φορεῖς
’ἀνταποκρίθηκαν στά κρίσιμα Θέματα καί τίς ἀνησυχίες τῶν κοινωνικῶν στρωμάτων τοὺ ὓληνικοῦ λαοῦ.
"OJ! πάντως ἀναμένεται ἀπό τό συνέδριο εῙναι η ἀποσαφηνιση
τῆς Ιδεολογικῆς καί πολιτικῆς φυσιογνωμίας τοῦ ΚΚΕεσ.
’
Ὀ ίοπανὸς ἀντιπρόσωπος (Tr/7v πανηγυρικὴ έναρκτήρια ouνεδρίαση ἀνέφερε ὄπι συμθαίνει στό Ῐσπανικὸ ΚΚ; Mia τολμηρη,
χωρίς Ταμποῡ συζητηση γιά τά ίδεολογικά καί πολιτικά προθληματα ἄνοιξε μέ τη Θαραλέα πρωτοθουλία τῆς καθο-

ὅἠYη0ηc’Ἀσχετα μέ τό πόσο Τσχυσε αὐτό στην περίπτωση τοῦ ΚΚΕεσ, Elva]
φανερό πώς ἕνα καθοδηγητικό ὀργανο - καί ἕνα συνέδριο εἶναι τό
ἀνώτατο καθοδηγητικό ὄργανο - παίρνει την πρῶτοθουλία καί
ἀποσαφηνίζει ὁχι μόνον έκκρεμότητες ἀλλά καί την Ιδεολογικη φυ,σιογνωμία του καί την πολιτική του πορεία μετά ἀπό δημιουργικό,
ούσιαστικό καί ὲπαγωγικό διάλογο. Αύτη η ϋπίδα δέν ἀπέλειπε - η
πολιτική πρακτική στό ἀμεσο μέλλον θά εἶναι η καλύτερη έπιθεθαί-

ωση ἡ διάψευση.
ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
“ 'H ὁξυνση πού γενικότερα παρατηρεῖται - ὅπως καί ὸ πρόεδρος
τοῦ ΠΑΣΟΚ ἑπισημανε στήν ἐπιστολή του πρός τόν πρόεδρο της
Δημοκρατίας - στην πολιτική μας ζωή τόν τελευταῑο καιρό, φάνηκε
ὸλοκὰθαρα στίς πρόσφατες συνεδριάσεις τῆς Βουλης. Τό Θέμα είχε
δυό πλευρές.·
{Tr} μΙά περίπτωση, ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης προκάλεσε - πολλοί
πιστεύουν ὁχι καί τόσο... ἀφσλῶς, ὁπως ἑδειχνε - τήν έντονη ἀντίδραση τῶν θουλευτῶν τοῦ ΚΚΕ, μιλώντας για «KKE ὲξωτερικοῡ». Τό
προεδρείο κάλυψε ἀπόλυτα τόν ὺπουργό (πού εἶχε παραθεῖ καί τόν

κανονισμό καί τη δεοντολογία). KI ὁ ίδιος ἀντί νά ἀνακαλέοει καί νά
ζητήσει συγγνώμη προτίμησε την πιό ydoia «μέση λύση».’ δέν ἀνακαλῶ εῙπε, ἀλλὰ δέν Ba τό ξανακάνω]

Στη δεύτερη, μερικοί θουλευτές τῆς ἀντίπολίτευσης έκνευρισμένοι
ἀπό τήν κυθερνητικη τακτικη (καί τη οτάση τοῦ προεδρείου) παραφέρθηκαν - ἀπαντῶντας στην πρόκληση τῶν συναδέλφων τους τῆς
NA. μέ τρόπο «μή ἁρμόζοντα» σέ κοινοθὸυλευτικούς ἀντρες.
Καί στίς δυὸ περιπτώσεις η πρόκληση ἠταν ἀπό τήν πλευρά τῆς
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κυ6ερνητικὴς παράταξης. K1 ἀν στὴν πρώτη περίπτωση ὴ κυθερνητικὴ καί μὴ Δεξιά, πὴρε Eva καλό μαθημα (δύσκολα Θά ξανατολμὴσει κανείς να μιλὴοει για «ΚΚΕ έξωτερικοῡ»), οτὴ δεύτερη περίπτωση, ο) (ὣαχιστοι) δουλευτές της ἀντιπολίτευσης, πού παραφέρθηKav, έχασαν - μέ τὴ στάση τους - τό δίκιο 100:.

'A110 δῶ καί μπρός η κοινοθουλευτικὴ μάχη Θά γίνεται ὀλο καί
1110 σκληρὴ. Ἀλλά τό ὲπίπεδό της πρέπει νά κρατηθεῖ ψηλά. Διαφορετικά, μόνο ὴ ἀντίδραοη 6γαίνει κερδισμένη.

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Πολλοί ὴταν ἐκεῖνοι πού ξαφνιαστηκαν ἀπό τὴ δὴλωση τοῦ
γραμματέα τοῦ OHE K. Βάλντχάῖμ 011 αῖ προτάσεις τῶν Τουρκοκυπρίων ὴταν «ἀπαραδεκτες καί δέν παρεῖχαν έδαφος για συζὴτηση».
Ἠρθε ὅμως ὁ ἴδιος - 24 ῶρες μετα - για να ἀρε] ὀποιεσδὴποτε
«ψευδαισθὴοεις» δηλῶνοντας αύτὴ τὴ φορά 011 αῖ προτάσεις εἶναι
ἐποικοδομητικές καί πρέπει νά έπαναρχίσουν οί διακοινοτικές συνομίλίες.
Είναι περισσότερο ἀπό σαφές για κείνους πού «γνωρίζουν γραμματα» 011 0 K. Βάλντχαῖμ αύτοδιαψεύοτηκε ὕστερα ἀπό ύπόδειξη
τῶν πέραν τοὺ Ἀτλαντικοῡ συμμάχων μας πού ἐπείγονται νά EEαοφαλίσουν τούς ὥρους πού Θά πείσουν Κογκρέσσο καί Βουλὴ να
έγκρίνουν τὴν ἀπόφαση τοῦ Κάρτερ για τὴν ἀρση τοῦ έμπάργκο,
νομιμοποιώντας E101 00010011K0 τὴν τουρκικὴ εΙσΘολὴ.
Καθώς oi 6011Koi σύμμαχοι συνωμοτοῡν ἀδιακοπα καί ὴ Ἐλλάδα
φαίνεται διατειθεμένη νά προσφέρει τά πάντα στό Βωμό τῆς EOK ὴ
Κύπρος μοιαζει νά μάχεται μόνη μέ μόνο συμπαραστάτη τίς «δια-

ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ
Στὴ Βουλὴ για δεύτερη φορά ἔρχεται ὴ γνωστὴ «ὑπόθεση τὴς
Νέας Σαντας» μέ έρώτηση θουλευτῶν 100 ΠΑΣΟΚ πρός τόν 01100ργό ἘΘνικὴς Ἀμύνης.
Τό Δίαρκές Στρατοδικεῖο Θεσσαλονίκης καταδίκασε τόν ταγματαρχη-Κ. Σειρηνίδη πού ἀποκαλυψε τά γεγονότα στὴν 805 AEM, τὴς
Νέας Σάντας, σέ δυό μῆνες φυλακὴ με’ τριετὴ ἀναστολὴ θρίσκοντας
τον ένοχο για «έξύθριση κατωτέρου».
Τόν αθώωσε ὅμως - ὅπως καί τόν συγκατηγορούμενό του έφεδρο ἀνθυπολοχαγό Καλογερόπουλο - ἀπό τίς κατηγορίες τὴς πρό- “
κλησης σέ συκοφαντικὴ δυσφὴμιση καί ψευδὴ καταμὴνυοη ἀξιωματικῶν - ἐκείνων δηλαδὴ πού ὁ ἴδιος κατηγοροῦσε σαν ὑπεύθυνους
για τίς ἀπόπειρες αύτοκτονίας 600 στρατιωτῶν καί τίς ἀλλες ψυχολογικές πιέοεις πανω σέ στρατιῶτες τὴς μονάδας...

Τά 000 κατέθεσαν οἱ μαρτυρες, oi 1110 πολλοί πρώην ἀξιωματικοί, ἀλλα καί τα 000 ίοχυρίστηκε η ὺπεράσπιση ὴταν κυριολεκτικά
συγκλονιστικά. Βασανισμοί, τιμωρίες, ψυχολογικός πόλεμος, 111έσεις πανω σέ ὸπλίτες για να «ὀμολογὴσουν» συμμετοχὴ σέ ἀνύπαρκτες «ἀναρχικές ὴ ἀνατρεπτικές» όργανώσεις. Μερικοί μάλιστα
μάρτυρες τόνιοαν 011 πρόκειται γιά γενικότερο σχέδιο για να διωχθοῡν 0i δημοκρατικοί ἀξιωματικοί ἀπό τό στρατό...
υΟλα 0010 65'6010 K011 Θυμίζουν.
Ποιός ἀραγε ἁρμόδιος (όχι 6έ6αια ὁ κ. Ἀθέρωφ) Θά ένδιαφερθεῖ
γίά ὅσα ΚΑΙ οτὴ δίκη αναφέρΘηκαν για τὴν ὺπόθεοη τὴς Ν. Σάντας,’

MIA ΕΠΙΔΡΟΜΗ
“Η έπιδρομὴ ἀστυνομικῶν ὀργάνων οτὴ μπουατ «Τιπούκειτος»

κηρύξεις» τῶν ἀνατολικῶν...

τῶν Ἐξαρχείων, καί τά ὅσα ἑκπληκτικά συνέδησαν (μέ τίς ὁμαδικές

ΤΑ’ ΙἚΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Ἠ κατάληψη 100 Πανεπιστημίου τῆς Πάτρας μπορεῖ νά ὓηξε
ὕστερα ἀπό τὴν αι’ματηρὴ έφοδο τὴς ἀοτυνομίας (ὴ ἀπόφαση
πάρθηκε σέ συνολεύσεις τῶν φοιτητῶν στίς 28, 29 καί 30/3: ΠΑΣΠ,

ΠΣΚ καί ΔΑΠ ὴταν κατά τὴς συνέχιοης 11'7: καταληψης - καί πλειοψὴφισαν. Δημοκρατικός Ἀγώνας, ΠΠΣΠ, ΑΑΣΠΕ, ΣΕΑΚ, ΑΠΣ, ΠΕ-

ΑΣ, ὴταν ὑπέρ, ἀλλα φυσικά 10 πρόθλημα δέν λύθηκε.
Oi (po111715’: συνεχίζουν τὴν ἀποχὴ μέ οτόχο τὴν «κατοχύρωση μεταφορὰ», - έπιτροπές πού οχηματίοτηκαν 0110 φοιτητές συζητᾱνε με’ τούς καθηγητές τό Θέμα.
Oi καθηγητές - στίς συζητὴσεις πού έχουν γίνει μέχρι στιγμῆς —
Kai 0110 θέση ἰσχύος μετά τὴν «ύποχώρηση τῶν φοιτητῶν» μέ τὴ
λὴξη τὴς κατάληψης, προσ-ποθοῦν να πιέσουν τούς φοιτητές να
σταματὴσουν καί τὴν ἀποχὴ διαρκείας. Ταυτόχρονα έπιδιῶκουν
πάλι νά προωθὴοουν τό Νέο Ἐξεταοτικό Σύοτημα (τμῆμα τοῦ Νόμου Πλαίσιο) μετα τίς προηγούμενες ἀποτυχημένες προσπάθειές
τους πού χρονολογοῦνται ἀπό τόν περααμένο Φλεθάρη. Χαρακτηριστικό τῶν «καλῶν τους προθέσεων» για «διαλογο» μέ τούς φοιτητές είναι 011 διέλυσαν τὴν ἐπιτροπὴ στίς 8/3, μέ τὴ δικαιολογία ὅτι
οτὴ ουνεδρίαση θρισκόταν Eva: φοιτητὴς παραπάνωί
O) φοιτητές δηλῶνουν πῶς 0v oi καθηγητές συνεχίσουν να συζητοῡν μόνο τό ΝΕΣ ἀρνούμενοι τὴ συζὴτηση για «κατωχύρωσημεταφορά» Θά ἀποχωρησουν ἀπό τὴν ἐπιτροπὴ.
Τά γεγονότα τὴς Πάτρας - ἀπό 011010 0K01110 ἀν τά δεῖ κανείς ἓχοιίνὲισφαλῶς Eva i610i15po ένδιαφέρον. K1 ἴσως κρύθουν K1 ἀλλες

κπ η εις.
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συλλὴψεις νέων - μεταξύ τους; καί oi καλλιτέχνες τοῦ κέντρου] πού εῙχαν ταυτότητες για... ε’ξακρίθωση, τὴ μεταφορά τους μέ
κλοῡθες οτὴ Γεν. Ἀσφαλεια κ.λπ. κ.λπ.) εἶναι Eva χαρακτηριστικότατο σημεῖο τῶν καιρῶν.· ἀστυνομικὰ ὄργανα διέπραξαν μέσα σέ
λίγη ώρα μιά σειρά παραβάσεων - καί παραθασεων τοῦ Συνταγματος. 'O τύπος (μέ έξαίρεση τὴν «Ἐλευθεροτυπία» καί τὴν «Καθημέρινὴ» - ἀν KI η τελευταία εἶχε δώσει πρίν Eva ρεπορτάζ μέ τερατώδη
πράγματα) ΔΕΝ ἕδωσε τὴ σημασία πού ἔπρεπε στό γεγονός - πέρα,
θέθαια, ἀπό τίς δεξιές ἐφημερίδες πού ἔγραψαν 0,11 f76dav...
Θα τό ποῡμε καθαρα; 0v δέν τιμωρηθοῡν ΑΜΕΣΩΣ καί
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ὅλοι oi ἀστυνομικοί πού πῆραν μέρος 0’ αύτὴ τὴν
πρωτοφανὴ «έπιχείρηση», Eva κακό προηγούμενο δημιουργεῖται
1100 κανείς δέν ξέρει ποῡ μπορεῖ v0 ὁδηγὴσει. Κανείς...

MIA ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Στίς 27 Ἀπριλίου ύπηρετοῡσε στό ΙἚΣ σαν λοχαγός. “Ἐδρασε, μαζί
μέ ἀλλους 27 ἀξιωματικούς - μέλη τὴς ὁμαδας τοῦ Ι. Λαδα. Ἀργότερα έγινε Ἰωαννιδικός, ἀλλα ΔΕΝ αποστρατεύτηκε μετα τὴν «ἀλλαγὴ» - ὅπως δέν ἀποοτρατεύτηκαν oi 115p100015p01 0110 100: ἀξιωματικούς πού «άνατρέψανε» τόν Παπαδόπουλο στίς 25 Νοέμθρη.
Πρίν λίγες μέρες τιμωρὴθηκε μέ 4μηνη ἀργία, γιατί - λέει - προ-
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προμήθεια θερμαστρῶν τοῦ στρατεύματος εἶναι ἀπόρρηταῑᾶν δημοσιευτοῦν δίνουμε πληροφορίες ἓτόν ἐχθρόέ...

Τό «ANTI» ἀθωωθηκε,
τό πρόὸλημα μένειςχ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ κράτησε 4 ὧρες (1-5
’

T0 E ’ Τριμελές Πλημμελιοοικεῖο Ἀθηνῶν στίς 12 τρ. ἀθώωσε - ὕστερα
ἀπό ἀνάλογη πρόταοη τοῦ εἰσαγγελέα - τόν ἑκὸότη τοῦ «ANTI» X917010
Παπουτσάκη πού ὁικαζόταν γιά «κατασκοπεία» μέ ὅάσει τό μεταξικό
νόμο 375/1936 — καί συγκεκριμένα γιά 117 ὁημοσίευση ἀπόρρητου στρατιωτικοῦ ἐγγράφου πού 111/10005 γιά ὁῆθεν ἐξοπλισμό τοῦ ΚΚΕ ἀπό... Παλαιστίνιους ἀντάρτες.

τό μεσημέρι). Ἀπό τούς ἕξι μάρτυρες
ὑπεράσπισης πού τελικά παρίσταντο
(λόγω τῆς ὥρας δέν μπόρεσαν νά φτάσουν έγκαιρα οἱ Λεωνίδας Κὺρκος, κοινοὸουλευτικός ἐκπρόσωπος τοῦ ΚΚέσ.,
Σπύρος Πλασκοόίτης, δουλευτής τοῦ
ΠΑΣΟΚ, Βιργινία Τσουδεροῦ δουλευτής
τῆς ΕΔΗΚ - ἀνεξάρτητη, ἤδη - 11.0.)
καταθέσανε κατά σειράς

Ο eH γραμματέας (τήν Ιπερίοδο 617116-

ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τό κατηγορητήριο, ὁ 51100117: τοῦ «ANTI»I) προμηθεύτηκε καί κοινολόγησε τό ἀπόρρητο αὐτό στρατιωτικό ἔγΥραφΟ,

2) τό ὁημοσίευσε.
T0 ὁικαστήριο μέ τήν ἀπόφασή του.ΔΕΝ πείστηκε ὅτι ἔγινε κοινολόγηση τοῦ περιεχομένου· τοῦ ἐγγράφου

πρίν ἀπό 117 ὁημοσίευση.
ΔΕΧΤΗΚΕ τή «συγγνωστή πλάνη» γιά 117 ὁημοσίευση, μιά καί πέντε
μῆνες νωρίτερα τό περιεχόμενο τοῦ ἐγγράφου -ὑπό τή μορφή πληροφοριῶν - ε’ἶχεκὸημοσιευτεῐ σε’ πρωτοσέλιὸο ρεπορτάζ τοῦ Νίκου Κακαου-

σίευσης τοῦ ἐγγράφου) τοῦ περιοδικοῦ
Μπούλη Θεοφυλακτοπούλου, 6ε6αίωσε
ὅτι τό ἐγγραφο ἐφτασε μέ τό ταχυδρομεῖο ~ καί χωρίς ἀποστολέα.
Ο Οἱ δημοσιογράφοι Κώστας Παπαῖωάννου («ΝΕΑ») καί Νίκος Κακαουνάκης («BHMA»).
Ο “Ο Μανώλης Γλέζος μέλος τῆς EE
τῆς ΕΔΑ.

Ο Οἱ δουλευτές Κώστας Κάππος
(ΚΚΕ) καί Ἀναστάσιος Πεπονής (ΠΑ-

νάκη στό «ΒΗΜΑ».· ἦταν ἕνα ἀπό τά «ἐπιχειρήματα» πού ἐπρόκειτο νά

χρησιμοποιήσουν 0117 ὁίκη τους οἱ χουντικοί πραξικοπηματίες τοῦ Φεὅρουαρίου 1975! Τελικά ὁέν τό χρησιμοποίησαν- ἄν καί τό εἰχαν (ὅπως
γράφτηκε στό «BHMA») καταθέσει στήν ἀνάκριση- γιατί οἱ συνήγοροί

τους ὁεν τό θεώρησαν σοόαρό...

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΙ
OI XOYNTIKOI
ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ
Ο ΔΕΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Ο ΜΕΤΑΞΙΚΟΣ

Ν. 375/36
ΣἸἩ δίκη (πούεγινε ὕστερα ἀπό δυο
ἀναὸολές λόγω ἀπουσίας ιιαρτύ ρων κατηγορίας) εἶχανκληθεῖ. σάν μάρτυρες κατηγορίας πέντε ἀξιωματικοί’εν ἐνεργείας
O Ὁ ἀντισυνταγματάρχης RA. Γαλιῶτος (πού κατάθεσε μέ νοήματα, γιατί
ἀπό κάποια πάθηοη στό λαιμό δέν μποροῡσε νά μιλήσει).
Ο O ἀντισυνταγματάρχης K. Παπα-

νικόπουλος (ἀπουσίαζε καί ἔστειλε 65δαίωσηότι ἦταν ἄρρωστος).

01 15005951: μάρτυρες που κατέθεσαν

ἀναφέρθηκαν σέ «διαρροή ἀπορρήτου
ἐγγράφου» καί στίς ἀνακρίσεις πού ἐγιναν γι’ αὐτό στό στράτευμα.
ΙΞΙΠΑΝ ἀκόμα ὅτι ἐμαθαν ἀπό τήν
ἀνάκριση πώς τό «ANTI» δημοσίευσε τό
ἐγγραφο, ἀλλά κανένας δέν ἀπάντησε
στό στερεότυπο - ὑποθετικό — 59111117710:
0 "Av 0 ἐξοπλισμός ἑνός κόμματος
(ἀν εἶναι. φυσικά, ἀλήθεια) εἶναι ὑπόθεση
πού ἀφορᾱ τήν ἐσωτέρική ἤ τήν ἐξωτερική ἀσφάλεια τοῦ κράτους μιά καί στήν
πρώτη περίπτωση «ἐπεφτε» ἀμέοως ἡ
κατηγορία τῆς «κατασκοπείας».
ΟΛΟΙ ἀπάντησαν μέ τόν ἴδιο τρόπο;
ὅτι δέν εἶναι σέ θέση νά κρίνουν τό ἐγγραφο...
Χαρακτηριστικά;
Ο Ἕνας ἀπό τούς μάρτυρες ὅταν ρωτήθηκε ἀπό τό συνήγορο ὑπεράσπιοης Γ.
B. Μαγκάκη γιά ποιό λόγο οἱ κομμουνιστές προμηθεύονταν ὅπλα, ἀπάντησε
ἀπότομα;
— Ρωτήστε τούς ἴδιουςῐ
Ἕνας ἄλλος ἀξιωματικός ὃεὸαίωσε
σοὸαρότατα τό δικαστήριο ὅτι καί έγγραφα πού ἀναφέρονται ἀκόμα καί σέ
Ἠ σύνθεση τοὺ δικαστηρίουῑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣε ΠανήΣπυρόπουλος
ΜΕΛΗι Ἐμμ. Λιανέρης καί Σερ. Σεφερι-

Ο Οἱ Ταγματάρχες Ε. Στρατάκης καί

Κ. Κοντοδήμας.
Ο Ὁ ἀντισυνταγματάρχης Χρύσανθος
Παπᾶς.
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gaff-TEAM: Σπ. Βενιέρης
ΓΡΑΜΜΑΪΕΑΣε Λῐα Ἀνδριώτη.

Σίέἐέυό δημοσιογράφοι καταθέσανε ὅτι
τό περιεχόμενο τοῦ ἐγγράφου ἐδειχνε
πώς ἐπρόκειτο γιά χουντική προδοκάτσια; ὁ «διά θαλάσσης» ἐξοπλισμός τοῦ
ΚΚΕ, θύμιζε έντονα άλλες παλαιότερες
(προδικτατορικά) ἀνάλογες «πληροφορίες», ὅπως π.χ. τήν ἀπόκρυψη ὁπλισμοῦ
τῶν κομμουνιστῶν σέ... ὑπόνομους, πού
εἶχε ἐφεύρει ἡ τότε ΚΥΠ τοῦ ἀρχιπραξικοπηματία Μακαρέζου. Καί θύμισαν ὅτι
τό 1975 ὑπῆρχαν πολλοί χουντικοί στό
στράτευμα...
ΠΙΟ συγκεκριμέναῑ
Ο ‘O K. Παπαϊωάννου ἀναφέρθηκε
στοὺς στόχους τοῦ ἐγγράφου πού (πέρα

ἀπό τήν ἀποσταθεροποίηση) ἧταν τουλάχιστον δύο — ἐμφανεῖς;
1. Οἱ παλαιστίνιοι ἀντάρτες. «Συμ-

πτωματικά» - εἶπε — «τήν ἴδια ἐποχή α)
δύο πολιτικοί ἀρχηγοί εἶχαν ἐπισκεφτεῖ
- μέ διαφορά λίγων ἡμερῶν — τίς χῶρες
πού ὂρίσκονταν τά στρατόπεδα τῶν παλαιστινίων (ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ καί
ἀρχηγός - σήμέρα - τῆς ἀξιωματικῆς
ἀντιπολίτέυσης Ἀνδρέας Παπανδρέου
καί ὁ γραμματέας τοῦ ΚΚΕ Χαρίλαος
Φλωράκης, 6)
ἀντιπρόσωποι τοῦ
P.L.O. ὂρίσκονταν στήν Ἀθήνα μέ
σκοπό νά πετύχουν τήν ἐγκατάσταση
«γραφείου», ὅπως έκαναν στήν Λευκωσία, γ) ἀποκαλύφτηκε στήν Βουλή ἀπόρρητο ἐγγραφο τῆς ΥΠΕΑ μέ τό ὁποῖο
ἀποδεικνύονταν ἡ παρακολούθηση τῶν
μελῶν τῆς ἐλληνικής Ἐπιτροπῆς Συμπαράστασης οτόν ἀγώνα τῶν παλαιστινίων
πού τήν ἀποτελοῦσαν 13 δουλευτές ὅλων
τῶν κομμάτων καί ἄλλες προσωπικότητες.2. Τό ΚΚΕ πού μόλις ἐὸγαινε ἀπό τήν
παρανομίαἸ 27 χρόνων στή νομιμότητα κι
ἦταν στόχος διαφόρων προδοκατόρικων
ἐγγράφων στό στράτευμα.

·

-ιῗα
Ο Ὀ Νίκος Κακαουνακης ἀνέφερε
πώς πληροφορήθηκε καί δημοσίευσε
αὐτή τήν τερατώδη εἴδηση για ἐξοπλισμό
τών κομμουνιστῶν στό «BHMA» (9
Ἰουλίου, πρώτη σελίδα, πρώτο θέμα) πέντε δηλαδή, μῆνες πρίν ἀπό τό «ΑΝTI». Τόνισε τήν ἐκπληξή πού αἰσθάνθηκε
ὅταν εἶδε ὅτι αὐτή ἡ «πληροφορία», κυκλοφοροῦσε στό στράτευμα σέ... ἀπόρρητο ἐγγραφο. «Κι ἀντί - εἷπε ὁ μαρτυρας - νά διωχτοῦν αὐτοί πού συντάξανε
καί κυκλοφορήσανε τό ἐγγραφο διώχτηκε τό περιοδικό πού τό δημοσίευσε.
M0 10 περιοδικό 5110115 10 καθῆκον του.
Ἀλίμονο ὄιν ὁ δημοσιογράφος σταματᾶ
μπροστά σέ τυπικά ἐμπόδια ὅπως τό
«ἀπόρρητον», πού ὁποιασδήποτε ἀξιωματικός μπορεῖ νά ὃάλει σέ ὁποιοδήποτε 5779000».
EIHE ἀκόμα ὅτι πολλά ἀπόρρητα ἐγγραφα έχουν δημοσιευτεῐ μέχρι σήμερα ὁ ἴδιος ἔχει δημοσιεύσει καί «ἄκρως
ἀπόρρητον» 5779000, χωρίς κανείς νά
κινήσει ἐναντίον του καμιά διαδικασία.
O Οἱ τρεῖς πολιτικοί ἀνδρες 65606ωσαν τό δικαστήριο για τήν ὑποχρέωση
πού εἶχε 10«A»NTI νά δημοσιεύσει τό
5779000 καί νά ἀποκαλύψει τή νέα
χουντική 1190601101010. Εἶπαν, μεταξύ
ἀλλωνῑ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣς H πρόσφατη
περιπέτειαι τῆς χώρας μας ὑποχρεώνει
ὅλους να δημοσιεύουμε παρόμοια 5779000 πού δέν κάνουν τίποτε ἀλλο παρά
να ῦπονομεύουν τή δημοκρατία. Αὐτή ἡ
ἱστορία μοῦ θυμίζει τήν ἄλλη, γιά τίς
3000 ὅπλα πού ἡ Χούντα(<ἀνακάλυψε»
δῆθεν στά γραφεῖα τῆς ΕΔΑ στίς 21

Ἀπριλίου... Ἡ προστασία τῆς δημοκρατίας ἐξαρτᾶται ἀπό ὅλους μοις.
ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΠΠΟΣ;

Τό

« Ἀντί»

ἔπρεπε νά δημοσιεύσει τό 5779000 γιά
νά ἀποκαλυφτεῐη προδοκάτσια πού ἐπιχειρήθηκε ἀπό τούς χουντικούς ἐνάντια
στή δημοκρατία, ἐνάντια στό ΚΚΕ...
Ὑπάρχει καί τό θέμα τοῦ μεταξικοῦ νόμου 375/36 πού εἶναι ἐπικίνδυνος γιά τό
δημοκρατικό πολίτευμα. Ἀσφαλῶς πρέπει νά καταργηθεῖ.

Υ.Δ.ικιΑ);ΤΑΣιοΣ ΠΕΠοΝΗΣι τό 57-’
79000 δέν ἀποτελοῦσε στρατιωτικό μυστικό γιατί τό περιεχόμενό του εἶναι
ψευδές, ἀνυπόστατο, γελοῖο καί πρόπαντός ὕποπτο. eH δημοσίευση τοῦ ἐγγράφου ἦταν ἐπιὸεόλημένη γιατί στήν 013060.
σήμαινε άσκηση δημοσίου ἐλέγχου πού
πρέπει ὅλοι μας να κάνουμε ἀν θέλουμε
νά προστατεύσουμε τίς ἐνοπλες δυνάμεις
- πού ὅλοι ἀγαπᾱμε - καί τή δημοκρατία
ἀπό ἐπίδοξους συνωμότες. "Av ὑπῆρχε ἡ
ἐλαχιστη ἀμφιὸολία - τόνισε - ὅτι ἡ δημοσίευση τοῦ ἐγγράφου ὑπηρετοῦσε τή
δημοκρατία, ποιός θά ἐρχόταν μάρτυρας
ὑπεράσπισης;

ΣΤΗΝ ἀπολογία του ὁ ἐκδότης τοῦ

«ΑΝΤΙ» εἷπε ὅτι ἡ «ἱστορία» πού ἀναφέρει καί τό 5779000. κατασκευαστηκε

ἀπό τούς χουντικούς συνωμότες για νά
χρησιμοποιηθεῖ σάν δικαιολογία για τή
συνωμοσία τοῦ Φεὸρουαρίου. Τελικά
τήν ἐγκατέλειψαν, ἀλλά καποιοι τή διοχέτευσαν στό στράτευμα - κι ἐτσι πῆρε
τή μορφή «ἀπορρήτου» ἐγγράφου. Ἐξήγησε πῶς λειτουργοῦσε’επί χούντας καί
πώς λειτουργεῑ ἀκόμα καί σήμερα αὐτή ἡ
ἱστορία τῶν ἀπορρήτων ἐγγράφων. Εῖπε
γιά παράδειγμα ὅτι ἐπί χούντας ὑπῆρχε
ἕνα ἀπόρρηταεγγραφο πού μιλοῦσε γιά
τήν κυκλοφορία στό στράτευμα ἑνός...
περιοδικοῦ. Γ ιατί ἧταν ἀπόρρητα, Γ ιά
v0 καλυφτεῖ κάπσιο οἰκονομικό σκάν-

δαλο πού 51191165. Εἰπέ ἀκόμα γιά διάφορα «ἀπόρρητα» ἐγγραφα πού τουλάχιστον τόν πρώτο καιρό μετά τήν «ἀλλα717» 1013 ’74 κυκλοφοροῦσαν στό στράτευμα μέ διαφόρων εἰδῶν «κινδυνολογίΕς»

Κλείνοντας τήν ἀπολογία του εἶπε ὅτι
θεώρησε καθῆκον του νά δημοσιεύσει τό
5779000 γιατί ἐτσι νόμισε ὃτι πρόσφερε
μιά μικρή ὑπηρεσία γιά τήν προστασία
τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος τῆς χώ90:.
ΣΤΙ-ΙΝ ἀγόρευσή του ὁ συνήγορος
ὑπεράσπισης Γεώργιος B. Μαγκάκης,
ἀφοῦ ἀνέπτυξε τό νομικό θέμα ὑποστήριξε ὅτι ὁ δημοσιογράφος ἔχει ὑποχρέωση νά ἀποκαλύπτει κάθε 5779000 πού
έχει σάν στόχο τή δημοκρατία, ἀνεξάρτητα ὄιν αῦτοί πού τά κατασκευάζουν τά
χαρακτηρίζουν, δῆθεν ἀπόρρητα. Γιατί
ἀκριόώς μέ κατι τέτοια «ἀπόρρητα» μᾶς
«ἐδεσαν» στίς 21 Ἀπριλίου 1967. K0v5νας δέν δικαιοῦται νά παραμένει ἀπαθής
μπροστά σ’ 5V0 τέτοιο ἐνδεχόμενα Καί ὁ
κατηγορόυμενος ἐκδότης ἐκανε τό καθῆκον του - αὐτό πού ὁ καθένας μας ἐχει
ὑποχρέωση νά κάνει.

“Ο 7ος τόμος τοῦ «ΑΝΤΙ»
εἶναι ἕτοιμος. Περιλαμὸανει
ὅλα τα τεύχη τοῦ 6’ ἐξαμηνου τοῦ 1977 (ἀπό τό No 75
ὥς καί τό ΝΟ 89).
Ζητῆστε τον ἀπό τά γραφεῖα μας ἤ στείλετε μια ἐντολήνα σας 59651 ταχυδρομικα. Τιμή; 380 δρχ.
Στόν 70 1000,

τό ἐλληνικό ὅιὸλίο.
ο μια σειρα ἀπό ἓνδιαφέρουσες συνεντεύξεις καί συ-

ζητήσειςῑ
- Οἱ Φαίδωνας
ΤΟ «ΑΝΤΙ» ἀθωώθηκε. Ἀλλά τό
πρόὸλημα παραμένει στήν οὐσία τους
Ο Αύτοί πού ἑτοίμασαν μιά (καλοστημένη ἤ κακοστημένη, δέν ἔχει σημασία) προόοκάτσια στό στράτευμα (μέ
πολλαπλοῦς
στόχους)
παραμένουν
ἄγνωστοι («ἀγνωστοι») καί ἀτιμώρητσι,
φυσικά.
Ο εΟ μεταξικός Ν. 375/36, νεκραναστημένος (οὐσιαστικά, μιά καί τυπικά
δέν καταργήθηκε ποτέ) ἀπό τήν 1111659νηση τῆς «N. Δημοκρατίας» κρέμεται
πάνω ὀπό τό κεφάλι τοῦ καθένα.
Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ τοῦ «ΑΝΤΙ» (πού

κράτησε 21/2 χρόνια περίπου) ἔδειξε πέρα ἀπ’ ὅλα τ’ ἄλλα - πώς μπορεῖ σήμερα ἕνας πολίτης νά 695656 στό ἐδώλιο,
μέ δίωξη τῆς τακτικῆς (πολιτικῆς) δικαιοσύνης ὕστερα ἀπό «παράκληοη» τῆς
στρατιωτικῆς δικαιοσύνης - καί μέ μιά
6091.0 κατηγορία σάν αὐτή τῆς «κατασκοπείας». Οἱ κίνδυνοι (για τόν πολίτη,
γιά τή δημοκρατία) παραμένουν ἀκέραιοι...
l

ἀναμεσα

στήν ἀλλη πλούσια ὕλη του,
θα 6ρεῖτε;
ο τό χρονικό τών ἐκλογών τοῦ ’77. Στοιχεῖα, πίνακες, αρθρα πολιτικοῦ διαλόγου, ἀναλύσεις τών ἀποτελεσμάτων καί μια καυτή
σατιρα τών πολιτικῶν μας
ἠθῶν.
ο ἀφιερώματα για τό
Μαριο Χακκα καί τό Σεραφείμ Μαξιμο μέ ἄγνωστα
καί ἀνέκδοτα κείμενα τους,
αφιέρωμα για τό EAM καί

Βεγλε-

ρῆς, Γιῶργος Δερτιλῆς, Δημήτρης Δημητρᾶκος, Γabe70: Κοντογιώργης, Γιώργος
Μαυρογορδατος καί X917στος Ρσζάκης συζητοῦν για
τα πολιτικά κόμματα.
- Ὁ· Παναγ. Κανελλόπουλος για τήν πρόσφατη
ἱστορία μας.
- εΟ
στρατηγός
’A.
Σιαπκαράς για τό καθεστώς
τών ξένων 6005107.
— εΟ Σαόὂόπουλος για
τήν πολιτική καί τή μουσικη.
- Πέντε παπαδες ἀπό τα
Σφακια για τα προὸλήματα
τῆς ἐλληνικῆς ἐπαρχίας καί
τή στρατευση τῆς ἐκκλησίας.
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δυνατὴ.

πρῶτο γὴπεδο τένις ὴταν ὸ τέως Σίχης 'Avτωνόπουλος d ὁποῖος μέ Eva τενεκεδάκι
άσΒέστη άσπριζε τὴ γραμμὴ τοῦ τένις.
Αϊφνης dnd τό μέρος Παπαδοπούλου ἐρχεται ὸ τέως Ταξίχος Στ. Παπακός. Ἦταν

Ἐπειδὴ τό απομονωτὴριο εἶναι ίσόγειο φο-

μέ τό σόρτς τοῦ τένις καί μόλις εἶχε τε-

λειώσει τό παιχνίδι του μέ τόν Ζωῖτάκη rdv
τέως ἈντιΒαοιλέα. Ὸ Παττακός ἐστάθη

κατι αναλογο ένας ανθρωπός τους; ὁ πα-

Βὴθηκα μὴπως γίνει κατακλεισμός καί
μποῦνε νερα ὅπως ἐγινε τὴν ὴμέρα τῆς
Θεομηνίας ὅπου Βρισκόμουν οτὴν Πτέρυγα
καί μπηκαν rd νερα ΧΕΙΜΑΡΟΣ μέχρι τό

λιός γνώριμος καί «φίλος» τοῦ περιοδικοῡ,

ίσόγειο καί ως rd ydvaro καί τρέχαμε μέ

τίσυς. (Ἄλλωστε, πόσο ακόμα θα μείνουν
μέσα; Ποιός μπορεῖ vd εἶναι σίγουρος...).
Φέτος, λοιπόν, θα πρωτοτυπήσουμε; μια

καί δέν μποροῡμε να στείλουμε έναν ανθρωπό μας για ρεπορταζ στόν Κορυδαλλό
ἡ τήν Αῑγινα, δίνουμε τήν εὐκαιρία vd κανει

ὁ γλύτιτης

Νικόλαος

ἈΒραμόπουλος

"Eva

Βράδυ

ἐπιασε

Βροχὴ

ἠ

κουΒέρτες vd Βουλωσουμε τὴν πόρτα τοῦ

Ἡράκλειτος πού Βρέθηκε για μερικούς μήνες με’σα, σαν ὺπόδικοςγια ὺπόθεση Βομ-

προαυλίου ὅπου δέν τό κατορθώσαμε. 'O

Βῶν κλπ. (μαζὶ μέ τόν Σιμωνετάτο) για τήν
ὁποία αθωώθηκε, μᾱς ἐδωσε τό αντὶγραφο
μιας πολυσέλιδης αναφορας nod ἐστειλε
οταν ὑπουργό Δικαιοσύνης. Δημοαιεύουμε
αποστιασματα της, γιατί πραγματικα πα-

ρουσιάζει ἐνδιαφέρον τουλαχιοτον στήν
αρχική της μορφήί Τα σχόλια περιττευουν...
Ἠ αναφορά αρχίζει ὼς ἑξῆς (διατηρεῑται
ἡ σύνταξη);

αρχιφῦλακας λοιπόν είπε «μπά δέν φαντάζομαι vd μποῦνε νεράίί». «Ἅμα μποῦνε Θά
ρθῶ vd σας ξεκλειδώσωίί». ’Ἐνοιωσα πράγματι φρίκη. Δέν είχα φαντασθεῖ ποτέ τό
νερα, σαν Θάνατο. ‘O φόΒος μου ὴταν δι-

καιολογημένος. Td νερά οτὴν πτέρυγα είχαν μπεῑ γιατί η ιἰπόνομοι τῶν φυλακῶν
ἡταν Βουλομένοι dnd κατασκευης]

Ὅταν λοιπόν μετα τά νερα ἐσΒυσαν τά
φῶτα αναφαμε λαμπάδες πού εἶχαν μερικοί

Ἔδῶ Κορυδαλλὸς-ἱ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ.
ΑΚΤΙΣ E '
12 AEK. 1977
Νικόλαος Ἡράκλειτος ἈΒραμόπουλος Γλύπτης

Πολιτικός Κρατούμενος
ΠΡΟΣ
’Υπουργόν Δικαιοσύνης
ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ
Διευθυντοῦ Φυλακῶν Κου Γκισερλη,
«Κε 'Ynoupyé.

Σάς γράφω μέσα dnd rd κελλί ἀπομονωσεως τῶν φυλακῶν Κορυδαλλοῦ ὅπου μέ

ἔκλεισαν στίς 79 Νοε. Στίς 18 Νοε. προη, γὴθη κλείοιμο στό κελλί τὴς πτέρυγος τωρα

φωτιζόταν dnd τούς κεραυνούς, άσημένιο,

ὁποῖος έργαζόταν μέ rd τενεκεδάκι του.-

«Ἐσένα Θα σοῦ απάσω, rd μοῦτρα» φωναξε τοῦ Σιμωνετάτου, «πρόσεχε γιατί ἐγώ

νωαη d αρχηγός τῶν «Ἑλληνοσοσιαλιdraw»; Τό λέει ατήν ἵδια αναφορα του -

vd άπομακρυνθῆ είς δέ τόν Ἀντωνόπουλον
έκαμα νεῦμα vd μὴ δωαη σημασία.
- Κε Ἀντωνόπουλε άφὴστε τωρα... ας

ρυδαλλοῦυῑ ἀφορμή Eva ἐπεισόδιο μέ
τόν Σιμωνετάτο. Ἰδού;

rdv τάφο. Αίσθάνομαι ρευματικά στίς κνῆμες καί d σΒέρκος μου έχει πιαατῆ καί rd
πλεμόνια μου σκούζουν. Ὀλόκληρη τὴν
ημέρα είμαι ατό κρεΒάτι κουκουλομένος

«Γιά vd αντιληφθητε ἐναργῶς τοῦτο Θά

dnd rd κεφάλι. 'H χαμηλὴ τουαλέτα εἶναι
στά πόδια τοῦ κρεΒατιοῦ. 'O μοχλός τοῦ

σᾱς περιγράψω πρῶτα τό χῶρον τοῦ
προαυλίου, Τοῦτο εἶναι Ὀρθογώνιο παραλ-

νεροῦ καθαρισμοῦ εἶναι χαλαομένος. Καί

ληλόγραμο rd ὁποῖον διαιρεῖται σέ τρία
μέρη, τά δύο ὅμορα dnd aL'Ird εἶναι δύο γηπεδα τένις, τό τελευταῖον εἶναι δενδρό-

ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

φυτο μέ μιάν μικρὴ λίμνη ὅπου έχει χρυσόψαρα. (Στὴν λίμνη αιἰτὴ εἶχε πρό καιροῦ

νά Βγάζω τό κεφάλι μου ἔξω. Td μικρό αι-

ρίξει μέ μία σπρωξιά d ΚακαΒάς τόν ἀνύποπτο Σιμωνετάτο πού κοίταζε μέ τόν Πέτρου
rd ψάρια. 'O Σιμωνετάτος Βγῆκε μούσκεμα
dnd τὴν λίμνη ἀλλά αιἰτό dc; rd περιγράψει
d Σιμωνετάτος). Είς τόν μεσαῖο γὴπεδο
λοιπόν ἤμουν ἐγώ καί d Σιμωνετάτος καί

δερένιο παραθυράκι άνοίγει πρός τά ἐξω

πλησίον ὅπου ἡ μάνδρα τὴς πτέρυγος. Στόν

έτσι πού γίνεται ραφάκι καί άφὴνουν τὴν

ἐπάνω χῶρο καί μέ τὴν πλάτη ακουμπισμένη οτὴ μάνδρα ἐκάθητο ό Γ, Παπαδό-

πιάσω. Γίνεται λοιπόν παγερό ρεῦμα πού

ἔρχεται dnd τοὺς ἑκατέρωθεν διαδρόμους
πού Exouv φεγγίτες. Ἀνοιχτοῦς, Ζητηαα vd
μοῦ κλείσουν τό παραθυράκι drr’ έξω οί

φύλακες καί μοῦ εἶπαν ὅτι ἀπαγορεύεται.
1O

λέει.

πορτοκαλί, πρασινο. Ἠταν μιά κόλαση.
ἈνέΒηκα πανω στό κρεΒάτι κουκουλόθηκα
με’ τὴν κουΒέρτα ὥστε ηλεκτρονικῶς vd είμαι μονωμένος, καί είς τό ἕλεος τῶν κεραυνων»
Ο Ἀλλά, γιατί Βρέθηκε οτήν απομό-

γραμμένη οτήν... «απομόνωαη τοῦ Κο-

καραΒάνα μέ τό φαγητό ἀλλά δέν μπορῶ
νά τό κλείσω γιατί δέν έχει dnd nod νά τό

- Γιατί κ. Ἡράκλειτε,-

- Διότι έδῶ μέσα ῦπαρχουν ἅνθρωποι,
ποῦ περιμένουν κάποιο εὐεργέτημα dnd
μιά ὀποιαδὴποτε ΚυΒέρνηση. Ὅταν ὅμως
προΒάλει την 27η Ἀπριλίου, ὅπως ὁ ΔεΒλέτογλου, ἐξερεθίζονται τά πνεύματα μέ αποτέλεσμα vd είναι είς Βάρος τῆς ἀμνηστίας,
είς Βάρος ὅλων σας.
- Md τί λέτε κ. Ἡράκλειτε, ἐδῶ Ext-:1
αναγνωρισθη η ΒΒριανη έπανάοταση καί
δέν Θά αναγνωρισθῆ η 21η Ἀπριλίου,· Ἐδῶ
τό Μπί-Μπί-Σί καί Ντόῦτσε Βέλλε έΒγαλε
προγνωστικά... περνοῦμε 25%
— ΠροΒλέπω dnd 7 rd πολύ 8%
Ὀ Σιμωνετάτος ὅμως γέλασε καί τοῦ

κρατουμένοι. Τότε δόθηκε ἐντολὴ νά
μποῦμε 0rd κελια. Elna οτοιῖς φύλακες ὅτι
ὑπάρχει φόΒος νά πέση κεραυνός στά κάγκελα αύτοί ὅμως ἐπέμενον νά μᾶς κλειδῶσουν. «ΔΕΝ ΠΕΦΤΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ»
καί μας κλείδωσαν. Στό σκοτεινά κελλί, άρχιοε η αποθέωση τῆς καταιγίδος. Τό κελλί

νάδες τῆς μοιἰχλας. Εἶναι απόγευμα ὴμέρα
Τρίτη 22 Νοε. Ἕχω δηλ. 4 ὴμέρες σ’ adrdv

Θυράκι ὅπου ἐάν d άξων τῶν αῦτιῶν γυρίσει
κατακόρυφα καί μέ λίγο απρώξιμο μπορῶ

ποδώσαμε rdv χαιρετισμὸν λέγοντάς του
έγιλκ Περίφημη λιακάδα ἔχει σημερα
- Τί Θα ψηφίσοιιν οί δικοί σας,· ρώτησε
—- ‘H «Παράταξη» τά κάνει μούσκεμα τοῦ
απαντῶ

- Md συγκρίνετε την μίαν ἐπανάστασιν
μέ την άλλη,’
'O Κος Παπακός απαντᾱ σέ μένα, ἐχετε
λάθος, ανταπαντῶ.· «Ὅπως νομίζετέ» απόλυτα τυπικά καί χωρίς ῦπονοούμενα.
'O K. Παπακός μᾱς άφηκε καί ἔφευγε
πρός τὴν πόρτα γιά vd ndn οτὴν πτέρυγα.
Αῦτός καί μόνον ὴταν ὸ διάλογος.
ἘπεμΒαίνει ὅμως ὸ Ἀντωνόπουλος d

εὑρίσκομαι 0' Eva ιἰγρό ΤΑΦΟ ὅπου στοάς
λευκούς τοίχους Βλέπω τίς πράσινες πα-

ὅταν rdv πατάω πετάγετε dn' αὐτόν τό μισό
νερό, γιαυτό κάτω ἔχει νερά. Τό κελλί ἐκ
διαμέτρου ἔχει τίς δύο σιδερένιες ατενές
πόρτες πού dnd κάτω άφὴνουν πολύ άνοιγμα. 'H μιά πόρτα ἕχει σπααμένο τό κρύαταλο τοῦ ματιοῦ ποῦ Βλέπουν οί φύλακες,
'H άλλη πόρτα έχει Eva τετράγωνα παρα-

ὀλίγον καί μᾱς χαιρετᾱ. Ἀμφότεροι αντα-

πουλος μαζί μέ τὴν παρέα του (ΛυμπέρηςΚακαΒάς-Ταμπάκης, τέως ιἰπομοίραρχος
Χωροφυλακὴς, ἐπίσης ὸ Σταυράκης ) πλη-

σίον των έκανε Βόλτες ὸ Πέτρου.
Στό μεσαῖο γὴπεδο ὅπου ἐμεῖς, έκανε
Βόλτες d τέως Σίχης N. Ρετζέπης. Στό

δέρνω»

Ἐπειδὴ-κατάλαΒα ὅτι έκνειιρίσθηκε ἀπό
την απαντηση πού έδωκε ὸ Σιμωνετάτος
στόν Παπακό είς μέν τόν Σιμωνετάτο είπα

ἐχουμέ ἡσυχία.
‘O Σιμωνετάτος απεμακρύνθη καί ἐπῆγε
στό ἀπέναντι μέρος ὅπου ἠταν ὸ φύλακας
μέ τόν χωροφῦλακα. Νόμιαα ὅτι εἶχε ληξη
η δυσάρεστη αιίτὴ κατάστααη ὅταν ξαφνικά
Βλέπω vd τρέχει μέ μεγάλη ταχῦτητα ὸ Δεμερτζίδης ὀ ὁποῖος κατ’ ἀρχὴν τόν Emacs
dnd rd πίσω μέρος τόν άγκάλιασε καί τοῦ
ἔκλεισε τά χέρια μέ λαΒη ὕστερα - rdv
κτυποῦσε κουτοιιλιές. Πίοω στό κεφάλι.

Ἐγώ καί οί φύλακες μείναμε ἄναυδοι. OI
φύλακες άπῆχαν περ( 3,4 μέτρα, ἐγώ κάπου
δέκα, Τρέχουν οί φύλακες, τρέχω καί ἐγώ,
κάποιο χέρι μέ πιάνει dnd rdv γιακά.
Ἕχουν έρθη ἐνισχύαεις dnd τὴν συντροφιά
Παπαδόπουλου. Ἠταν ὸ Ἀργιῖρης Σταυράκης, ΚακαΒάς ὸ Λυμπέρης, Ἀνδρικόπουλος, ὸ Ταμπάκης καί ἴσως d Ἠλιόπουλος.
Αύτοί αμέαως έπιασαν rdv Σιμωνετάτο dnd

τούς γιακάδες. Ἐγώ τοὺς κράταγα rd χέρια
καθώς καί οὶ φύλακες. Δέν εἶχαν έρθει vd
ἐμποδίσουν vd χωρίσουν. Μέ γουρλωμένα
μάτια καί τά χέρια έτοιμα vd ξεσχίσουν καί
μέ αίσχρόλογα ίδίως τοῦ ΚακαΒά.
Οί φύλακες πῆραν τόν Σιμωνετάτο καί

τόν Δεμερτζίδη. Ἐγώ ἐμεινα στό προαύλιο
κοιταζοντας dnd μακρυά τόν Παπαδόπουλο
άλλά δέν έφευγα. 'O Παπαδόπουλος δέν

νηῒ-μιν.- ...Ῡ

θεῑ κανένας τοὺς φυλακισμένους «πρώται-

Ἐπεῖρα λοιπόν ἀπ’ αιἰτές τίς κόλες ποιἰ σάς
γράφω καί Βούλωσα τίς dnd κάτω χαραμαδες καί Βούλωσα καί τό απασμένο «Μάτι»

mm.
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ 11η τῆς «ἐθνοσωτηρίου ἐπαναστάσεως» - καί δέν μπορεῖ να μή θυμη-

έΒγαλε λέξη. Αύτοί γῦρισαν α’ αιἰτόν. Ἐγώ
συνεχίζω vd μένω ἀκίνητος στὴ μέση τοῦ
προαυλίου πού δέν ὴταν κανένας φύλακας.

Είχα ἀποφασίσει νά δόαω μάχη dv ἐνας ἀπ’
αιἰτούς τολμοῦσε νά μ’ ἀγγίξη ἀδιαφόρωντας γιά τὴν έκΒαση.
Ἀλλά στούς συλλογισμούς αύτούς μέ

φωνάζουν oi φύλακες, ὴ μᾶλλον ό Σιμωνετατος.
Πῆγα καί είδα τόν Δεμερτζίδη, καθόταν

στό χωλ της πτέρυγος. Μοῦ ἠταν ἀπίστευτο
γιατί ό Δεμερτζίδης δέν εἶχε διαφορές μέ
τόν Σιμωνετάτο ἀφοῦ σχεδόν κάθε μέρα

καί οί dud κατέΒαζαν dnd rdv δεύτερα
ὅροφο δυό μεγάλους τενεκέδές σκουπίδια.
Στούς τενεκέδες αύτούς έριχνε rd σκουπίδια του καί ὸ Συνίχης τοῦ ΕΑΤ-ΕΣΑ Ἀντωνόπουλος ό όποῖος έΒρισε“τόν Σιμωνετάτο,

Ἐπίαης ἐγώ ἤμουν ιἰποχρεωμένος στόν
Δεμερτζίδη γιατί τοῦ ζὴτησα πρό ὴμερῶν
(τοῦ ἐπεισοδίου) 1 πακέτα αιγάρα δανεικό
καί μοι] ἔφερε 4 πακέτα OLD NAVY rd
όποῖα δέχθηκα καί τοῦ είπα ὅτι θά τοῦ ἐπιστρέψω 6 πακέτα καρέλια ποῦ καπνίζω,
όταν μοῦ τά φέρει ὸ Προμηθευτης. Ὅταν
τοῦ rd ἐπέστρεψα αιἰτός δέν τά δέχθηκε.
Ἐπίσης μέ τόν Ταμπάκη οὔτε ἐγω οὔτε d

Σιμωνετάτος εἶχε τίποτα. Ἐμένα μάλιστα
μέσα a' ἐκείνη τὴν ἀτμόσφαιρα τὴν γεμάτη
ιἰποψίες μέ χαιρετοῦσε χαμηλόφωνα, rd

Ιι’διο καί ό Σταυράκης, ἀλλά καί μέ ἐκτιμσῦσαν. Τί είχε συμΒεῖ λοιπόν;
ΓΙλησιάζω λοιπόν τόν Δεμερτζίδη περισ-

σότερο ἀπό ἀπορία. ’Ἐτρεμε
«Νά σταματὴοη rd κακό μέχρι ἐδῶ, τί
έπαθες μέ τόν Σιμωνετάτο,·»
- Ἔχετε τίποτα μέ μένα] ἀπαντᾱ.
- Ἐγώ ὅχι οὔτε Θέλω vd τιμωρηθης.
ἘπεμΒαίνει ό Σιμωνετάτος. «Ἐγώ δέν
έχω τίποτα μαζί σου γιατί μέ χτύπησες, σέ
συγχωρῶ»

- ΠρόσΒαλες τόν Πρόεδρο, ἐννοῶντας
τόν Παττακό. ἀπάντησε. Τόν λυπὴθηκα,
ὴταν Θῦμα κάποιας ἐντολῆς.
Κε ΠαΠακέ, Κε Παττακέ φώναξα μέ μεγάλη φωνὴ, ἐλᾶτε ἀμέσως κάτω. Ἠ φωνή
μου ἀκούστηκε a' όλη τὴν· πτέρυγα. 'O
Ἰωαννίδης εἶχε Βγὴ οτὴν πίστα της πτέρυγας γυμνόστηθος καί μέ σόρτς, ό Σπαντιδακης ὴταν στά κάγκελα τοῦ διαδρόμου
στό Α’ ὅροφο καί Ιι’σως d Μπαλόπουλος.

Φωνάξτε τόν κ. ΠοΠακό φώναξα. Ἀπό
τὴν πόρτα τὴς αιἰλῆς ἄκουσα φωνές. Ἠταν
πάλι ὴ συμμορία. ’ῈΒριζαν τόν Σιμωνετάτο.

Πλησιάζω κοντα ένας έχει ἀρπάξει αὐτόν
ἀπό τόν γιακά. ’Ἐρχονται ὅλοι οί φύλακες
καί χωροφῦλακες.

'O Λυμπέρης μέ τὴν παλάμη τοῦ δίνει μία
δυνατὴ σπρωξιά στό σαγώνι τοῦ Σιμωνετά-

του.
Ξαναμπαίνω στὴ μέση.
Δολοφόνε τοῦ φωνάζει ό Σιμωνετάτος.
Ξαναορμᾱ ό Λυμπέρης, ΚακαΒάς κλπ.
'O Πέτρου ἡταν ἀκριΒῶς κάτω ἀπό τὴν

Ἑκείνη τὴν ὥρα ἐμπαινε ό Ἀντωνόπουλος «Ἀκοῦτε τί λένε κ. Ἀντωνόπουλε,’ Τί
σημαίνουν ὅλα αιἰτά,·» Κρατοῦσε τὴν paκέτα του καί τό κσυτί μέ τά μπαλάκια του.
«Δέν εἶναι είς θέσιν αύτός νά κοροϊδεύει
τόν Πρόεδρο» (Πατακόν). Μά δέν τόν κο-

ροϊδεψε τοῦ ἀπαντῶ. «Nd φύγη ἀμέσως
ἀπό τὴν πτέρυγα» φῶναξε. Ὁπότε έπεμΒαίνει ό φύλακας Ντόκος φωνάζοντας «Nd
φάγουν καί ol δυό, παρτε τους τί θέλουν
έδῶ μέσα αιἰτοί».
Md K. φύλακα πῆγα vd τοῦ πῶ ὁπότε μέ
πιάνει ἀπό τό μανίκι καί τό χέρι του καί rd
στόμα του έτρεμαν.’

.

«Ἕξω ἀπό δῶ μέσα, ποιοί είσαστε σεῖς,’»
«Md δέν πειράξαμε κανένα»
«Ναί φώναξε ό Ἀντονόπουλος ν,α φύ-

γουν κ. φύλακα»
Τότε ϋψωσα τὴ φωνὴ μου καί τοῦ Elna:
Σᾱς ἐρωτῶ ἐγώ ό ἰ’διος, ναί ὴ όχι, ἐθρισε ό
Σιμωνετάτος,
Ναί φῶναξεί
Είσθε ψεύτης τοῦ φωνάζω ἀρέσκονται
ΟΛΟΙ ἐδῶ vd ψεύδονται.

’Ev τῶ μεταξύ κατέθαινε ό Παπακός μέ
τό Μπουρνούζι τοῦ μπάνιου καί μέ τίς πετσέτες του, ἀλλά πολύ γρηγορα οτρίΒει καί
κατεθαίνει στό ύπόγειο ποῦ εἶναι rd λουτρά. Ὅλα αιἰτά έν μέσω πανδαιμονίου ὅπου

οῦρλιαζαν καί οί κλεισμένοι οτὴν πίοτα KaκαΒάς καί Σία».
Ο Ἀλλά οί περιπέτειες τοῦ Ἠράκλειτου - καί ἡ αναφορα του οτὸν ὺπουργό

- δέν τελειώνουν...Ἀφοῦ κινδύνεψε να
λυντσαριστεῑ σαν... «κομμουνιστής»,
καί «κατάσκοπος» Βρέθηκε τελικά στήν
ἀπομόνωση. Τό παραπονὸ του δέν, κρύΒεται;
«Ὅλα αὐτά λοιπόν ἐγιναν ἐνώπιον τῶν
Δικτατόρων οί όποίοι ἀδιαφόρησαν παντελῶς έστω καί έάν μᾱς σκότωναν. Αύτοί είναι οί «Ἀπόστολοι» τῆς «Ἑλλάδος Ἐλληνων Χριστιανῶν». Αῦτοί εἶναι οί μυθικοί
φοίνικες οἱ ὁποῖοι ἐκαναν τὴν πάπια γιατί
πράγματι ὴθελαν vd ἐξοντωθοῦμε. Γιατί
κατάλαΒαν ὅτι rd νοομετρό μου, τοὺς εἶχε
γραδάρει καλά».
0 Καί ζητώντας ««εὺσεΒαοτως»... «ἀνακρισιν καί ἀπάντησιν» γιατὶ rdv πῆγαν
στήν απομόνωση, καταλήγει;
«Αῦτά ὅλα έγιναν τελείως φυσικά τελείως
ἀπρόοπτα ἀπό ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ. Αὺτά
ὅλα ἡταν τά Βάθη, πλὴν ὅμως ούδεμιοτάτην
ἀφορμὴ έδωκα καί δέν παραθίασα την
ῦποχρέωση vd μὴ ΘΙΓΩ συγκρατούμενόν
μου καί κατά κεραίαν ἐτήρησα τόν κανονισμόν τῶν φυλακῶν. Ὥστε φύλακες χωρο-

φῦλακες καί οί ἴδιοι οί Ἀπριλιανοί έλεγαν
ότι εἷμαι ό ποιό ΗΣΥΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ».

Ὁ Ἡράκλειτος ἀπό προκήρυξη ,τού
κυκλοφόρησε πρόσφατα ὁ ἴὸιος

"Oran; τούς εἶδε ὁ “Ηράκλειτος;

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ; Πάντα προ-

σπαθεῑ νά πείσει ὅτι ἔχει δίκηο. Κάθεται
στό παγκακι καί λεέιῑ
- 24 ὧρες τό 24ωρο νά συζηταω μαζί
σας δέν ὅγαίνει τίποτα. Ἀμάν θα μέ σκάσετεί

Καπνίζει παῦρα Ἀθάνας («Κόμης Μαντεχρῆστος») εἶναι ντυμένος ξιψογα - σάν
ἀγαπητικός πού ὅγῆκε 6όλτα Κυριακή
ἀπόγευμα. Μεγαλσπρεπής. Οἱ ἀλλοι τόν
φωνάζαυν «πρόεδρα»
Γ. ΖΩΪΤΑΚΗΣι Τό ἄκρα ἀντίθεταὶ
"an κι ,ἂν φαίνεται παράξενα ὁ «ἀντι-δασιλεύς» κυκλοφορεῐ σα... χίππυςὶ Ξαπλώνει στόν πάγκο ἀνάσκελα μέ τά πόδια
ἀνσιχτά, τραὸάει If] φανέλα πανω καί
ἡλιάζειτήν καιλιατου.ΙἸαίζει μέ τόν Πατακό τέννις καί φωναζευ «όξω ἀπ’ ἄδικα
OE».

Σ. ΠΑΤΤΑΚΟΣε Διαὸἁζει “Ηρόδστα
καί (Αγία Γραφή. Μιά μέρα μοῦ ζήτησε νά
τόν ζωγραφίσω με’ τήν Ἄγία Γραφή στα
, χέρια - για νά... περάσει στήν ἱστορία ὅ
πίνακαςῐ Θυμώνει αμα τοῦ μιλας για τόν
Ἰωαννίδη.
- Μάς χωρίζει ἄὸυσσος, λέει καί γυαλίζει τό μάτι του.
ι

Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣε Σιιιπιηρός. Μιλαει σέ
λίγους. Ὀλα αἰνιγματικό χαμόγελα. Μόνιμα μουρμουρίζει ὅτι «ὅλοι εἶναι προδό-

τες». Καί συστήνεται σαν... «ὁ ἀόρατος
δικτάτωρ» !

πόρτα τελείως ἀκίνητος. Μέσα ἀπό αγριες
κραυγές «σκοτῶστε τον» όρμοῡν καί σέ

λίγο έγινε Eva Βουνό ἀπό ἀνθρώπους]
Γλυτῶνουμε τόν Σιμωνετάτο. Οί χωροφύ-

λακες ἀπό τὴν πλαϊνὴ ταρατσα κράταγαν rd
αιἰτόματα σέ Θέση ἰσχύος καί ἄλλοι έτρεχαν. Τέλος μπάζουν τὴ συμμορία μέσα καί
κλειδώνουν τὴν ἐσωτερικὴ καγκελόπορτα,

τούς ἀπομόνωσαν. Ἐμένα καί τόν Σιμωνετάτο μάς κρατοῦν στό χωλ. Τότε αιἰτοί adv
θηρία στό κλουθί έθγαζαν τά χέρια τους
ἀπό τά κάγκελα καί μοῦ φώναζαν - κατά-

σκοπε θά σέ σχίσουμε».

Ο Καί μια φανταστικὴ εἰκόναῑ ἕνας
συνταγματάρχης (ὄνομα καί μή χωριό) δέν
χωνεύει καθόλου τόν Παπαδόπουλα. Ἐτσι
μού ’ρχεται - λέει - ν’ αρπάξω μιά τααλα
καί να τόν στρώσω ἕνα κυνηγητό ν’ ἀνέόει
ἐπάνω στό κάγκελα σαν μαἰμοῐ· καί να τοῦ,
φωνάζωῑ κατέὸα κάτω μιαρέ... καί θα σοῦ
φάω τ’ αὐτίῖ Καί κεῖνος νιί μαῠ λέει ἀπό
πανω
κύριε
συνταγμα- Παρεκτρέπεσαι
τάρχαῖ...

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

ΤΟ MEAAON ΤΙΙΞᾹΣΔΧΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Τοῦ Πανταζῆ Τερλεξῆ
Ψυχολόγοι. καινωνιολόγοι, παιδαγωγοί καί πολιτικοί ἐπιστήμονες κάθε μέρα καί μέ περισσότερα στοιχεῖα μᾶς διαδε6αιώνουν πώς ἀπαντηση γιά τή μορφή καί τό χαρακτῆρα τῆς
αῦριανῆς κοινωνίας θα πάρουμε μέσα στίς σημερινές αἵθουσες
διδασκαλίας. Τό σχολεῖο, ὕστερα ἀπό τή σταδιακή ἀποδυνάμωση τῆς οἰκογένειας καί τήν αὐξανόμενη ἀνάγκη γιά ἐπαγγελματική ἐξειδίκευση. έδραιώνεται σάν πρωταρχικός φορέας
κοινωνικοποίησης τῶν νεαρῶν μελῶν τῆς κοινότητας.
Τά χρόνια πού τό παιδί κάθεται στό θρανίο συνεχῶς αὐξάνονται (μόλις χθές στή χώρα μας ἀπό ἐξαετής ἐγινε ἐννεατής ἡ
ὑπόχρεωτική ἐκπαίδευση) Eva) ἡ ἐπαφή τῶν γονιῶν μέ τά παιδιά τους συντομεύεται καί γίνεται ὅλο καί περισσότερο περιστασιακή - ἀποτέλεσμα τῶν συνθηκῶν πού ἐπιδάλλει ὁ ὂιομηχανικός παλιτισμός.
Αν ἐτσι ἐχουν rd πράγματα τότε αὐτό πού πολύ σύντομα θά
διαπιστώσουμε δέν φαίνεται να εἶναι καί τόσο ἐνθαρρυντικό
για τίς δημακρατικές δομές καί τή δημοκρατική προσωπικότητα για τά ὁπαια τόσα πολλά ἀκούγονται στίς μέρες μας.

Επτά περίπαυ χρόνια ἠταν ἀρκετά στό Χίτλερ γιά νά διαπαιδαγωγήσει τή γενια τῶν ὑπερανθρώπων τῆς ἀρίας φυλῆς
ποῦ σύντομα θα διαόαιναν rd σύνορα τῆς Γερμανίας γιά νά
περάσουν ἀπό φωτια καί τσεκούρι ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη.

Ἐφτά χρόνια κράτησε καί ἡ δική μας μίνι-δικτατορία, πού
προσπαθησε με’ τή μέθοδο τοῦ γύψου να ἀναπλάσει τα πολιτικά ἤθη ἑνός «ξεστρατισμένου» ’καί «ἀρρώστου» λαοῦ.
’Ὀπως σέ κάθε παρόμοια περίπτωση, έτσι καί στή δική μας
τό καθεστώς ὅρῆκε εύκσλες προσόασεις. μέ ὅαθύτερες ἴσως
συνέπειες. στήν ἐκπαίδευση, παρά στήν οἰκογένεια ἤ τούς τόπους τῆς δαυλειάς. Ἐκεῖ συστηματικά καί όργανωμένα προσπάθησε να μεταδώσει καί νά ἐπιδάλει τή νοοτροπία, τίς πίστεις
καί rd ίδεώὸη τῆς τάξης καί τῶν συμφερόντων πού συνειδητά ἤ
ἀσυνείδητα (περισσότερο τό δεύτερα) ἐκπροσωποῦσαν καί
ὑποστήριζαν.
Τά πρῶτα παιδιά πού μπῆκαν στό γυμνάσια μετά τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπό τούς συνταγματάρχες πρόκειται νά πάρουν μέρος για πρώτη φορά στίς προσεχεῖς ἐκλογές. (Οἱ νέοι
ἐκλογεῖς ὑπολογίζονται σέ 490. 000). Τό τραγικό ἐρώτημα πού

γεννιέται στήν περίπτωση αὐτή εἰναι;
Ο Τί ἀντίκτυπο εἰχαν τά ἑπτά χρόνια τῆς γυμνασιακῆς κι
ἀκόμη περισσότερο τῆς δημοτικῆς ἐκπαίδευσης πανω στό χαρακτῆρα καί τίς ὅαθύτερες πολιτικές πεποιθήσεις καί τίς στάσεις τῶν παιδιῶν αὐτῶν; (Κι ἐδῶ δέν μιλάω γιά κομματική
ἁπλῶς τοποθέτηση, ἀλλά γιά πολιτική συμπεριφορά, γιά χαρακτῆρα, γιά προσανατολισμούς).
O Πόσο ὃαθιά στό χαρακτῆρα τους μπόρεσε νά διεισδύσει ἡ
μορφή τῆς ὀργάνωσης πού ἐπικράτησε, τό κλίμα τῶν ἀνθρώπινων σχέσεων πού καλλιεργήθηκε, τά πρότυπσ. τοῦ ἥρωα ἤ
τοῦ καλοῦ πολίτη πού διδάχτηκαν, οἱ μορφές τῆς «τάξῃς» καί
τῆς «εὐνομίας» πού ἐφαρμόοτηκαν, τά διδάγματα τῆς ἱστορίας πού μεταδόθηκαν, ἡ μορφή τοῦ ἀνθρώπου πού ἐκθειάστηκε;
Συγκεκριμένες ἀπαντήσεις a αὐτα καί σέ παρόμοια ἐρωτήματα δέν εἰναι εύκαλα να δοθοῦν. Ερευνες γύρω ἀπό τέταιου
εἴδους θέματα δέν φαίνεται στόν τόπο μας νά θεωροῦνται
ἀκόμη ἀξιεςπροσοχῆς παρά τίς πολλ’ες ἀπαντήσεις πού κρύ6ουν σέ πολλά πραόλήματα κοινωνικής ὀργάνωσης καί πολιτικῆς συμπεριφορᾶς πού μάς ἀπασχολοῦν.
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Ἀπό τά ἐλάχιστα ὅμως σποραδικά στοιχεῖα πού ὑπάρχουν.
θά ἦταν δυνατόν νά ἐπισημάνει κανείς μερικές ἐνδείξεις πού
θά πρέπει νά μᾶς κάνουν ν’ ἀνησυχοῦμε σοὸαρα γιά προὸλήματα παρόμοιας φύσης. Σάν μιά τέτοια ἐνδειξη θ’ ἀναφέρω μιά
δειγματαληπτική ἐρεύνα πού ἐπιχειρήθηκε στή διάρκεια τῆς
δικτατορίας ἀπό ξένα καθηγητή πανεπιστημίου καί πού ἐμεινε
ἐντελῶς ἀγνωστη ἀκόμη καί στούς εἰδικούς.
Σκοπός τῆς ἐρευνας ἦταν να διαπιστωθεῐ ἡ φύση καί ὁ χαρακτήρας ὁρισμένων ὂασικῶν ἀξιῶν τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας
καί ταυτόχρονα νά διερευνηθεῖ ὁ τρόπος τῆς μετάδασής τους
ἀπό γενιά σέ γενιά. Ηταν μιά ἐρεύνα τῆς διαδικασίας πού στό
χῶρο τῆς κοινωνιολογίας εἶναι γνωστὴ μέ τό ὄνομα «κοινωνικοποίηση». Ἕνα πεδία έρευνας πού ἐγγίζει τά ὅρια τῆς ψυχολογίας, τῆς παιδαγωγικῆς καί τῆς πολιτικῆς.
Στήν ἔρευνα ἐλαὸαν μέρος 2.000 περίπου μαθητές ἀπό 15
δημόσια καί 3 ἰδιωτικά γυμνάσια τῆς χώρας πού ἐπελέγησαν με’
δάση τίς ἀρχές τῆς τυχαίας δειγματοληψίας.
Ἀνάμεσα στα ἐρωτήματα πού ζητήθηκε ἀπό τούς μαθητές
τῆς Β’ Δ’ καί ΣΤ’ τάξης τοῦ γυμνασίου ν’ ἀπαντήσουν μέ

μορφή έκθεσης, ἦταν καί τό ἑξῆς ἀθῶο;
«Σκιαγραφεῖστε τήν προσωπικότητα ἑνός ἀνθρώπου πού
θαυμάζετε».
Δέν θά ἀσχοληθοῦμε στό σημεῖα αὐτό μέ rd γενικότερα συμπεράσματα τῆς ἐρευνας. Ἀπό τό σύνολα τῶν ἀδημοσίευτων
ἀπαντήσεων θα σύρω μερικές χαρακτηριστικές πού ἀν θέλουμε νά εἴμαστε εἰλικρινεῖς θα πρέπει ὅσα καί ἀν δέν εἷναικαι ὁπωσδήποτε δέν εἰναι- ἀντιπροσωπευτικές νά μᾶς προόληματίσουν για τό τί γίνεται στό χῶρο αὐτό ἀπό ἀποψη πολιτικῆς διδαχῆς καί ἐνημέρωσης.
Πρέπει ὅμως ἐδῶ νά τονιστεῖ πώς, ἀν καί ἐντυπωσιακές, οἱ
περιπτώσεις πού παρουσιάζουμε ἐὸῶ δέν εἶναι ἀντιπρασωπευ-

τικές τῶν ἀπαντήσεων πού δόθηκαν ἀπό τή μεγάλη πλειοψηφία
τῶν παιδιῶν. Ἀκόμη πρέπει νά προσθέσουμε ὅτι ἡ ώμή καί
ἐπίμονη κατήχηση ἀπό μέρους τῆς ἐξουσίας ὅταν δέν ἐλέγχονται μάλιστα ἀπόλυτα κι ἀποτελεσματικα οἱ ἄλλοι καινωνικοί
φορεῖς πολιτικοποίησης εἶναι δυνατόν νά ὁδηγήσουν σέ ἀντί-

θετα ἀποτελέσματα; στήν ἀδιαφορία τή ὸιακωμώὸηση τῶν
συμὸόλων τῆς ἐξουσίας, στήν ἀντίσταση ἀκόμη καί στήν ἐπανάσταση. Ἔτσι δημιουργήθηκε, ἀς μήν ξεχνοῦμε, τό Πολυτεχνεῖο.

Σ· ὃ.τι ἀκολουθεῖ, θα παραθέσουμε τίς ἀπαντήσεις τῶν μαθητῶν αὐτούσιες. δίνοντας μόνο μερικά καταταπιστικά στοιχεῖα, χωρίς ἄλλο σχόλια, γιατί νομίζω πώς ἀπό μόνες τους δι’νουν τό μέγεθος τῆς φθορᾶς πού ἔχει ὑπαστεῖ ἕνα, Earn) καί
μικρό. ποσοστό τῆς γενιάς πού πέρασι· τή μεγαλύτερη περίοδο
τῶν σχολικῶν της χρόνων μέσα στό γύψο.

Ἀπό τίς 9 ἐκθέσεις;
Ο Ἱ-Ι πρώτη καί ἡ τελευταία γράφτηκαν ἀπό κορίτσια - οἱ ἀλλες ἀπό ἀγόρια.
O H πρώτη ἀναφέρεται στό Μεταξά ἡ δεύτερη στόν (ἀγνωστα) ατρατιώτη, ἡ τρίτη στό Νίξον, η τέταρτη στό Νταγιάν καί
οἱ ἀλλες στόν Παπαδόπουλο.
Ο

Στή δεύτερη καί στήν πέμπτη ἐκθεση τό μόνα στοιχεῖα πού

ὑπάρχει εἶναι τό «ἐπάγγελμα πατρός» μηχανικός ΥΕΒ καί δημόσιος ὑπαλληλας ἀντίστοιχα.

Τάξις Β’ Τμῆμα 2ον
Ἔτος γεννήσεωςι 1958
Ἐπάγγελμα πατρὸς καί μητρόςε
Πολιτικός ὑπομηχανικός. Αἰσθητικος.
Παίδευσις πατρὸς καί μητρόςι
Ἀπόφοιτος μικροῦ Πολυτεχνείου. Ἐνδεικτικόν τρίτης Γυμνασιου.

Ἀπό
ὁποῖα,

τήν

ἡμέραν

ἀπό

τήν

ἔμαθα νά διαὸάζω καί

ἄρχισα νά καταλαὸαίνω, ἐννόησα
ἀμέσως ὅτι ἤμουν ὑπήκοος, ἑνός
ἀπό τούς καλυτέρους λαούς τοῦ
κόσμου. Ἐθαύμαζα ὅλον τόν
Ἑλληνικά κόσμο πού πέρασε
πρίν ἀπ’ ἐμέ, σάν ἀντίκρυζα κάθε
φορά ἔμπροσθεν μου τήν γαλανόλευκη σημαῖαι. Καί ἀκόμα ἕως·
τώρα πού ὁ θαυμασμός αὐτός γίνεται
περισσότερον
μεγάλας
ὑπάρχει μέσα εἰς τόν νοῦν μου,
ἕνα ὄνομα ὅαθειά χαραγμένο. Τό
ὄνομα ἑνός ἀξιοθαυμαστου καί
γενναίου ὑπερασπιστοῦ τῆς πατρίδος ὑμῶν.· Ἰωάννου Μεταξᾱ.
Ἴσως σᾶς φαίνεται περίεργον,
ὅμως εἶναι ἀληθινόν. Ἀπό τά
παιδικά μου χρόνια ἐνθυμοῦμαι
τήν πανέμσρφον ἐκείνην λέξιν ἡ
ὁποῖα ἐσήμαινε τήν ἀρχή τῆς
καταστροφῆς τοῦ Ἰταλικοῦ ζυγοῦ. «0X1». Ἐκεῖνο τό ὄχι. Τήν
τόσο μικράν ἀπάντησι, ἡ ὁποῖα
ἔθαψε τά χώματα τῆς πατρίδος

ὑμῶν μέ αἷμα. Ὤ πόσα θά ἥθελα
νά τοῦ μοιάσω. Νά ἔχω κι ἐγώ
λίγη ἀπό τήν τόσο μεγάλη του
ἀποφασιστηκότητα, λίγα ἀπ’ τήν
μεγάλη του καθαρῶς ἑλληνική
καρδιά. Ἀπό τήν ἡμέρα πού έννόηαα τήν τόσο μεγάλη του ὑπη-

ρεσία εἰς τό Ἑλληνικά ἔθνος,
ὁλοένα προσπαθῶ νά τοῦ ὁμοιάσω. Βέὸαια ζοῦμε έν καιρῶ εἰρήνης, πρᾶγμα τό ὁποῖον μᾶς ἐξ·
ασφάλισε ἡ σημερινή σωτήριως
κυόέρνησις τῆς Πατρίδος.
Λυποῦμαι πού δέν ἡμποριῖ) ν’
ἀναφέρω περισσότερα πράγματα.
Ἡ ὥρα πέρασε καί ὅιάζεται τόσο
πολύ. Βιάζεται νά πάρη ἀπό τά
χέρια μου αὐτήν τήν κόλλα.
’Όμως μέ κανέναν τρόπο δέν θά

πάρη καί τόν ὅμορφο ἥρωά vag’Όχι δέν θά τόν πάρη, οὔτε ἀπό
τήν καρδιά μου, οὔτε ἀπό τήν
ἱστορία, οὔτε ἀπό τήν ψυχή κανενός ἀπό ἡμᾶς. ’Ὲτσι δέν εἶναι,·

του. Αὐτός μαζί μέ ἄλλους πολλούς ἀποτελεῖ τά θεμέλια τῆς πατρίδος του. Ἡ ζωή του δέν εἶναι

εὔκολη ὅπως τήν εἶχε μάθει ἀπό
μικρός, εἶναι ἀναγκασμένος νά
στερηθῇ πεῖνα δῖψα, σκληραγωγεῖται με’ λίγα λόγια γιά κάθε ἐνδεχόμενα.
Πρέπει νά ξυπνάη νωρίς καί τό
ὄράδυ ὅάρδια σκοπός μέσ’ τό
κρύο. Ὅταν ἀρχίζη ὁ πόλεμος
αὐτός πρῶτος μέ τό ὅπλα στό χέρι
μή σκέπτωντας τήν ἰδικήν του
ζωή, μόνο πότε θά ἔλθη ἡ ὥρα
τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς πατρίδος ὁρμᾶ καί ἤ σκοτώνεται ἤ ἐπιζεῖ. Ἀφ’ ἑνός μέν μέ τόν θάνατόν
του δοξάζεται ἀφ’ ἐτέρου δέ ζώντας ὅσηθεῖ τήν πατρίδα του νά
ἀνταπεξέλθη ἀπό τούς κινδύνους.

λῆς
Παίδευσις μητρόςι Τελειόφοιτος
Γυμνσσίσυ.
Κατά τήν σημερινήν ἐποχήν
ὑπάρχουν
πολλαί
μεγάλαι
προσωπικότηται. Μιά ἐξ αὐτῶν
τών προσωπικοτήτων εἶναι καί ὁ
κ. Ρίτσαρντ Νίξον,
Τόν κ. Ρίτσαρντ Νίξον τόν
θαυμάζω διά διαφόρους λόγους.
Τόν θαυμάζω διότι μέ τάς στιὸαράς χείρας του δύναται καί κυὅερνᾶ μίαν ὁλόκληρον χώραν.
Ὄχι μόνον τήν κυὸερνᾶ με’ τούς
λόγους του ἀλλά καί μέ τά ἔργα
του. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶναι
πολύ ἐργατικός. Ἡ ἐργασία του
ἐπίσης γίνεται καί μέ τιμιότηταν.
Ὁ ἄνθρωπος αὐτός κατώρθωσεν
αὐτό, τό ὁποῖον δέν κατώρθωσαν

(μηχανικός ΥΕΒ)

χωρῶν.

Κατώρθωσεν καί κατωρθώνει
νά κρατᾱ ἐνωμένους τούς λαούς
τῶν Η.Π.Α..

Ἕνας ἄνθρωπος ἄξιος θαυμα-

σμαῦ εἶναι δ στρατιώτης πού ἀπό
μικρός κατατάχθηκε στήν ὑπηρεσία τῆς πατρίδος του, καί θά
παραμείνη στήν ὑπηρεσία τῆς
πατρίδος ταυ ὡς τόν θάνατόν

θά προσπαθήσω νά δώσω, ὅτι

εἶναι ὀλίγος.
Ἀλήθεια] Πόσα καλά θά ἦτα
ἄν τέτοιαυ εἴδους ἄνθρωποι ἐκυ-

6έρνων τόν κόσμον] Εἶναι λοιπόν
ἄνθρωπος πολύ ἀξιέπαινοςί Τοῦ
ἀξίζουν χίλια «μπράόο».
Τάξις Δ z Πρακτικόν
6) ἐπάγγελμα πατρόςε ἀνώτερος
ἀξιωματικός
ἐπάγγελμα μητρόςι οἰκισκά.
γ) παίδευσις πατρὸςε άπόφοιτος
σχολῆς Εὐελπίδων
παίδευσις μητρόςι ἀπόφοιτος
ᾈκαδημίας Σωματικῆς Ἀγω-

Ἤλικίαε 15
Ἐπάγγελμα πατρόςι ’ἰδιωτικός
ὑπόλληλος
Ἐπάγγελμα μητρόςι Οἰκιακά
Παίδευσις πατρὸς Τελειὸφοιτος
Γυμνασίου, καί λογωτικῆς σχο-

Ἐπίσης μέ τήν μεγάλην δραστηριότητάν του ὁ κ. Ρίτσαρντ
Νίξον ἔχει· ἐξαρθρώσει πολλάς
σπείρας κακοποιῶν αἱ ὁποῖαι
ἐμάστιζον καί μαστίζαυν τάς

ναι, νομίζω, ἀπό τά παιό δύσκολα πράγματα. Ἐν τούτοις, ἐγώ
μπορω. εἰς αὐτό τό πορτραῖτο,
παρά τό γεγονός ὅτι τό μσντέλο
μου τό ὅλέπω μόνο εἰς τάς ἐφημερίδας, τά περιοδικά, τήν τηλεόρασιν. Παρά τό ὅτι rd ἀκούω
μόνον εἰς τό ραδιόφωνο καί εἰς
τήν τηλεόρασιν,

a) ἡλικία μσθητοῦ; 15’ l/ 2

z

σις τῆς προσωπικότητός του εἷ-

τώρθωσεν νά κάνῃ τόσα πολλά
ἔργα, πῶς κατωρθώνει νά κρατᾶ
ὑπό τό σκῆπτρον του τόσους λαούς. ’Όσα ὅμως καί νά εἴπω διά
αὐτόν τόν ἄνθρωπον, ὅτι χαρακτηρισμόν καί νά τοῦ δώσω θά

ἐορτή στέκεται προσοχή ἤ καταθέτουν στέφανον πρός τιμήν του.
Xώρα, χωρίς στρατιώτας πού νά
ἔχουν ψυχή, θάρρος, ἀκατάὸλητον τό φρόνημα τῆς ἐλευθερίας
δέν ἀξίζει τίποτα καί εὔκολα
ὑποδουλώνεται. Ἐάν πάλι χώρα
ἡ ὁποῖα ἔρχεται πρός ὑποδαύλωσιν ἄλλων χωρῶν αὐτή τότε πολύ
δύσκολα τά καταφέρνει ἐνῶ χάνει πολλούς ἄνδρας ἧτε ἐπιμένει
καί χάνεται ἤτε ὁπισθαχωρεῖ καί
ἀτιμάζεται.

ΤάξιςΔ

νέστατα μάλιστα. Ἡ σκιαγράφη-

τήσω αὐτόν, μέ ποῖον τρόπον κα-

Αὐτός εἶναι πού σέ κάθε ε’θνική

τόσοι ἄλλοι πρόεδροι διαφόρων
Τάξις Δ 2

Τόν κ. Ρίτσαρντ Νίξον θά
ἥθελα πάρα πολύ νά τόν συναντήσω καί νά λύσῃ εἰς ἐμέ διαφόρους ἀπορίας μαυ, Θέλω νά ἐρω-

γης·

Κάθε ἄνθρωπος θαυμάζει ἕνα
ἄνθρωπο στήν ζωή του μέ rdv
ὁποῖα θέλει νά μοιάση καί νά
γίνη σάν αὐτόν. Συνήθως οἱ ἄνθρωποι θαυμάζουν ἀνθρώπους
με’ διεθνῆ φήμη καί προὸαλή συνήθως δέ ἐναρέτους. Ἐγώ προσωπικά θαυμάζω τόν ἀρχηγό τών
ἐνόπλων δυνάμεων τοῦ Ἰσραήλ
Νταγιάν. Τόν θαυμάζω διότι εἶναι ἕνας πραγματικός ἄνδρας μέ
εὐρύ στρατιωτικόν νοῦν καί πολύ
ἔξυπνος ὡς ἀπέδειξεν τά τελευταία πολεμικά γεγονότα. Αὐτός
μέ τόν λιγοατό στρστό του κατάφερε νά συντρίψη τόν ὑπεράρηθμα ἐχθρά τῆς πατρίδος του καί
νά καταλάὸη πολλά ἐδάφη πού
ἀνήκον εἰς αὐτόν μεγαλώνοντας
ἐτσι τήν χώρα του. Ἐκτός αὐτοῦ
ἄν καί ἀρχηγός ἐνόπλων δυνάμεων ἐπήγαινε πολλές φαρές στήν
πρώτη γραμμή τοῦ πυρός γιά νά
δῆ τά στρατεύματα του καί νά τά
ὁδηγήση στήν νίκη. Ἐπίσης εἶναι
ἄξιον θαυμασμοῦ τό ὅτι ὁ ἄν·
θρωπος αὐτός ε’νῶ εἶναι μονόφθαλμος κατάφερε ὅλα αὐτά.
Ἐπίσης ὁ ἄνθρωπος αὐτός κατάφερε νά ἐπιόάλη τήν ὁμαλότητα
στό κράτους του καί νά διατηρήση τά ἐδάφη πού κατέλαὸε παρόλας τάς ἐξωτερικάς πιέσεις καί
έσωτερικάς
ἀναταραχάς.
Θά
ἤθελα πολύ νά μοιάσω στόν ἄνθρωπο αὐτό γιά νά δοξάσω τήν
πατρίδα μου, νά χαρίσω a’ αὐτήν
τά κατεχόμενα ἐδάφη της ἀπό
τῶν ἀλλαφίλων καί νά ἐλευθερώσω τά σκλαόωμὲνα ἀδέρφια
μου πού ὅρίσκονται στή Β.
’Ἡπειρα
Ἰ“ιἰξις Δι
Ὑπάλ. Προμ. Ὀργ. Ναυτικοῦ

Θαυμάζω έν ἐπιφανές μέλος τῆς
Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Τό ἐπιφα-

Οἱ πρῶτες πινελιές σχηματίζαυν τό πρόσωπά του. Ἕνα
πρόσωπα σαὸαρό μέ ὅλέμμα διαπεραστικό, καρφωμένο ἐπάνω
μου. Μέ κυριεύει ἕνα δέος, ἴσωςἴσως φόόος. ’Όμως μιά σπιθίτσα
καλωσύνης, πού παιχνιδίζει εἰς
αὐτά τά μάτια, μοῦ δείχνει πώς
παρά τό σκληρά παρουσιαστικό
πού ἔχω ἀπέναντί μου, ἔχω ἕναν
ἄνθρωπο, ἴσως εὐαίσθητα, ἴσως
πολύ καλό. Ὅμως γιά νά δρῶ αὐτήν τήν καλωσύνη πρέπει vd τοῦ
μιλήσω, νά τόν ψυχσλογὴσω ἀπό
κοντά καί ὄχι ἀπό τήν παγερή
ὀθόνη τῆς τηλεοράσεως.
Συνεχίζω τήν ζωγραφική μου.
Δέν εἶναι ψηλός. Μετά did; φθάνει εἰς τό μέτρια ὕψος. Εἶναι
ὅμως στητός. χωρίς νά καμαρώνει
ὅέὸαια. Τά ἐξωτερικά χαρακτηριστικά του, εἶναι χαρακτηριστικά ἑνός καθημερινοῦ ἀνθρώπου, ἐάν ὅμως ἑξαιρέσωμεν τό
ὅλέμμα του, τό ὁποῖα προσεπάθησα ἀνωτέρω νά περιγράψω.
Ὅμως τί κρύὸεται κάτω ἀπ’
αὐτό rd ὄλέμμα,· Τι’ κρύὸεται
κάτω ἀπ’ αὐτό τό σφιγμένο, πολλές φαρές, στόμα. Ἃπό ὅσα στοιχεῖα ἔχω εἰς τήν καταχή μου,
μπορώ νά πώ μετά ἀκλονήτσυ
ὅεόαιότητος. πώς κρύὸεται ἕνας
ἀποφασιστικότατσς
ἄνθρωπος.
Ἄλλωστε, αὐτό τό ἔχουν ἀποδεί-

ξει αἱ ἕως σήμερα πράξεις του.
”Emu/E πρίν d ἔτη ἕνα ἀποφασιστικό ὅῆμα καί ἀνέθηκε πολύ
ψηλά. Tdao ψηλά πού δέν πάει
ἄλλο. ’Όμως δέν ἧταν αὐτό πού
μέ ἔκανε νά τόν ὂάλω πάνυ.) καί
ἀπό τόν ἑαυτόν μου. Ἐκεῖνο πού
με’ ἔκανε νά τόν ὅλέπω σάν ἰδανικό μου, ἧταν τό ἑξῆς; Μιλοῦσε
καί μιλάει πάντα με’ μιά φοόερή
Εἵλίκρίνέια καί τήν εἰλικρίνεια

τήν συνοδεύει σχεδόν συνεχῶς. ἡ
ἀπσφασιστικότης καί 12 δύναμις
τοῦ λόγου.
Παρά τό ὅτι ἧ είλικρίνεια ἔθιγε
συμφέροντα,
ἔθιγε πρόσωπα,
ἔθιγε τόσα καί τόσα πράγματα,
κανείς δέν γύρισε νά πῇ ὄχι. Καί
δέν γύρισε, ὄχι διότι τό πρόσωπα
πού εἰκονίζεται εἰς rd πορτραῖτο
μου ἔχει ἀπεριόριστη δύναμι,
ἀλλά ὸίόΐι εἷς τήν είλικρίνεια τί
θά ἀντιτάξεις,- Τό ψέμα,· Θά συντριὸῆς. Τήν εἰλικρίνειά σου,· Δέν
σέ
συμφέρει
ὁπωσδήποτε.
Ἐπάνω εἰς αὐτά ἴσως νά ποντάρῃ καί rd μοντέλο μου. Γεγονός
ὅμως εἶναι ὅτι κανείς δέν δρέ-

θηκε νά τόν ἀντιμετωπίσῃ καί δέν
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νομίζω ὅτι θά ὅρεθῇ καί, εἰς rd

Γιατί γιά σκεφθεῖται εἰς παῖαν

ἐγγύς μέλλον.
Ἀλλά κι ἄν ἀκόμη ὅρεθῆ, ἡ
πολύπλευρος προσωπικότης τοῦ

κατάστασιν ἐὸρίσκετο ἡ Ἑλλάς

ἰδανικοῦ μου, θά τόν ἀντιμέτωπιση.

πρό τῆς Ἐπαναστάσεως καί ποῖα
ἡ κατάστασίς της τώρα πού ἔχει
ἡγέτη τόν κ.Παπαδόπουλο, ὁ
ὁποῖος συνεχῶς ἐργάζεται σάν

Μένουν λίγες πινελιές. Τίς ρί-

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ’Ἐλλην γιά rd

χνω μία-μία. Καλός ὁπωσδήποτε.
Ὑπομονετικός.
Ἐκμεταλλευτής
ἴσως, τῶν καταστάσεων ὅμως.
Δέν νομίζω ὅτι ὑπάρχει ποιό
ἁπλός ἄνθρωπος τοῦ ὕψους του.
Τό πορτραῖτο τελείωσε. Ἔχει
ἐλλείψεις ἐξ αἰτίας τῶν λόγων
πού ἀνέφερα εἰς τόν πρόλογο. Τί
ἄλλο ὑπάρχει πού μπορώ νά
συμπληρώσω,· Τά ἀρχικά του]

καλό τῆς πατρίδος του καί δέν
σκέφτεται τίποτα ἄλλο, Ἡ οἰκονομιά ἐὸρίσκετο εἰς ἀθλίαν κατάστασιν,

ἡλικίαι 17
ἓπιιζγγελμα

πατρὸς

πλοίαρχος

ἐπάγγελμα μητρόςτ οἰκιακά
παίδευσις πατρόςε Γυμνασίου,

Ναυτικὴ Σχολή Ὕδρας.

παιδεία

τό

ἴδιο,

ὁ

τό ἴὸιο. Τώρα ὅμως ἡ δραχμή εἶναι ἕν ἐκ τῶν σταθεροτέρων νομισμάτων τῆς ὑφηλίου, εἰς τά
οχαλεῖα τά ὅιὸλία μοιράζονται
δωρεάν εἰς τούς μαθητάς καί
σπουδαστάς, ὁ ἀθλητισμός ἔχε-ι
ἀνέλθει σέ μεγάλα ὕψος, ἡ ὅιομηχανία

’τΑΞιΣ Δ 2

ἡ

ἀθλητισμός rd ἴδα, ἡ ὅιομηχανία

αὐξάνεται

συνεχῶς,

οἱ

τουρίσται ἔρχονται κατά χιλιάδες
καί ὁ ἀριθμός αὐξάνεται. Ὅλα
αὑτά ώφείλανται εἰς κάποιον.
Καί αὐτός ὁ κάποιας εἶναι ὁ κ.Γ.
Παπαδόπουλος. Μπσρώ λοιπόν
νά μήν rdv θαυμάζω ὅπως ἀκριὄώς τόν θαυμάζουν αἱ χιλιάδες
τῶν Ἑλλήνων,-

ὁποῖον ἀπέδειξεν ὅτι ἔχῃ μέ τήν
ἄμεσον ἐπέμὸασιν“ του πρός
ὑπεράσπισιν τῆς Ἐλευθερίας τῆς
Πατρίδος του.

Ἐκτός τῶν ἄλλων ὅμως εἶναι
καί Ἄνθρωπος πού ὄοηθᾷ ὅσους
ἔχουν τήν ἀνάγκην του προσπαθεῖ μέ κάθε τρόπο νά δημιουργήση ἕνα καλλύτερον αὔριον γιά
τούς ἀνθρώπους πού Κυόερνᾷ.

Εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος ὁ
ὁποῖος dv καί ἀνέὸηκε τόσο ψηλά
δέν ἔπαψε νά αἰσθάνεται ὅπως
πρῶτα, συμπεριφέρεται σέ ὅλους
σάν νά εἶναι ἕνα εἰς τό ἀξίσμα.
Αὐτός λοιπόν εἶναι ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἔφραζε τόν δρόμον
εἰς τούς Κομμουνιστάς vd κυλιδώσουν διά ἄλλην μίαν φοράν
τήν Πατρίδα μσς εἶναι ἐκεῖνος ὁ
ὁποῖος ἐσήκωσε τό Καιφάλι του

Ὑπάρχαυν εἰς τόν κόσμον
πρόσωπα τά ὁποῖα ἔχουν κάνει
πράγματα ἄξια θαυμασμοῦ. ”Era;
καί ἐγώ σάν Ἑλληνόπουλο θαυμάζω τόν ἡγέτη τῆς ἀγαπημένης
πατρίδος μου τόν κ. Γ. Παπαδόπουλο.
Αὐτός ὁ ἄνθρωπος ἧτο ἕνας
Ἕλληνας ὁ ὁποῖος ἔὸλεπε τήν
πατρίδα του μέρα μέ τήν ἡμέρα

νά ὁδηγῆται εἰς τήν καταστροφή
καί δέν ῆμπορσῦσε νά ἀντιδράσῃ
δηλ. μία περίπτωσις ὁμοία με’ τήν
τοῦ Κολσκοτρώνη,
Αὐτά συνέὸαιναν ἕως τήν 21η
Ἀπριλίου 1967 τήν ἡμέρα τῆς
ἀναστάσεως
τοῦ
Ἑλληνικοῦ
”Edi/avg. Μετά τήν 21η Ἀπριλιόυ

ἐγκατεστάθη μιά κυὸέρνησις δημοκρατική καί καθαρῶς ἐλληνική
πού δέν εἶχε καμμίαν σχέσιν με’
τάς προηγουμένας.
Τό ὄνειρα αὐτοῦ τοῦ περιφήμοι· ἀνδρός εἶχε ἐκπληρωθῇ.
Τώρα θά ήρχιζε ἡ ἀναδημιουργία

τῆς Ἑλλάδος. Αὐτός ὁ ἴδιος ἠργάζετο με’ τεραστίαν ἀγάπην γιά
τά διάφορα κοινωφελῆ ἔργα.
Ἔτσι σέ ὀλίγα ἐτη ἡ «ψωροκώσταινα» ὅπως ἀποκαλοῦσαν τήν
Ἑλλάδα, ἐγινε ἕνα κράτος με’ διαρκώς αὐξανομένη δύναμιν, σταθερόν νόμισμα καί πλῆθος (ἐκ)
κοινωφελῶν ἔργων.
Ὅλα αὐτά rd ἔὸλεπε ὁ κόσμος
κατάπληκτος γιατί αὐτό δέν εἶχε
ξανασυμὸεῖ εἰς κανένα κράτος
τῆςὺφηλίου. Καί ὅλα αὐτά ὀφείλοντο κατά μέγα μέρος εἰς τόν
Μεσίαν τῆς ἀγαπημένης μου πατρίδος τόν κ.Γ.Παπαδόπουλα.
Διότι ἕνας ἀγράμματος ἄνθρωπος
δέν μπορεῖ νά σκεφθῇ πόσα με·
γάλα εἶναι τό ἔργα αὐτοῦ τοῦ ἀνδρός. Ἕνας ὅμως μορφωμένας τό
σκέφτεται καί τοῦ ’ρχεται ζάλη.
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ΤΑΞΙΣ Δ 2
HAIKIA: 18
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣι ΔΗ-.
ΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΠΑΓῘῈΛΜΑ ,ΜΗΤΡΟΣε ΟΙKOKYPIKH
ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΠΑΤΡΟΣι ΤΕΛ.
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΜΗΤΡΟΣε ΤΕΛ.
ΓΥΜΝΑΣῙΟΥ

Ἕνας ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος θαυμάζω καί θαυμάζετε σχεδόν ἀπό
ὅλον τόν κόσμον εἶναι ὁ Προθυπουργός τῆς πατρίδος μου ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἕνας ἄνθρωπος καί αὐτός, ὅπως ὅλαι οἱ
ἄλλοι ἐξεκίνησεν εἰς τήν ζωήν
του ἔχοντας ὑψηλά ἰδανικά, πού
ἴσως γιά πολλούς νά ἦσαν ἀκατόρθωτα καί ὅμως ὁ ἄνθρωπος

δείχνουν

ἀκτινοὸολίαν

καθαρά

του.

Διά

τήν
τοῦτο

κάθε ἄνθρωπος πρέπει νά ὑπακούη εἰς τάς ἐντολάς του καί νά
τρέφη ἀπέραντον σεόασμόν πρός
αὐτόν.
Ἐκεῖνο ὅμως τό ὁποῖον τόν
διακρίνει εἶναι ἡ φιλοπατρία του.
Ἔχει κατωρθώσει νά διατηρήση
τό κράτος μσς εἰς ἐπίπεδον εἰρηνικόν καί ἔχει κατωρθώσει νά
ἐνώση διά φιλίας, ὅλους τούς
Ἕλληνας μεταξύ των, καθώς ἐπί-

σης ἔχει ἐπιτύχει τήν δυνεργασίαν τῆς Ἑλλάδος μέ ἄλλας ξένας
χώρας.
Διά ὅλα αὐτά, τά ἀνωτέρω,
θαυμάζω καί ἐκτιμώ ὅαθύτατᾳ
τόν κ. πρωθυπουργό καί προσπαθώ κάπως νά τόν μιμηθιῖ).

καί εἶπε γιά ἀκόμη μιά φορά ἕνα
ὄχι πού ἔσωσε τήν Ἑλλάδα.

Νομίζω ὅτι εἶναι ἄξιος τοῦ
θαυμασμοῦ ὅλων μας.

Τάξις Β’ Τμῆμα 20v
Ἔτος γεννήσεωςε 1957
Ἐπάγγελμσ. πατρός καί μητρόςι
’ἰδιωτικός ὑπάλληλος - Οἰκιακά
Παίδευσις πατρός καί μητρόςι

ΤΑΞΙΣ Δ’ .1

Παίδευσις μητρόςι Γυμνάσιον.
ΑΘΗΝΑΙ

γματα,

a) Ἡλικία μαθητοῦε 16 ἐτῶν
6) ἐπάγγελμα πατρὸς καί μητρόςι Δημοτικός ὑπάλληλος- οἰκιακά
γ) Παίδευσις πατρός καί μητρός;
Ἀπόφοιτος
Παντείου- ἀπόφοιτος γυμνασίου
Ἕκαστος ἄνθρωπος θαυμάζει,
ἕνα ὁρισμένο πρόσωπα, μέ τό
ὁποῖον θέλει νά ὁμοιάση. Ὁ
θαυμασμός αὐτός ὠφείλεται εἰς
πολλούς καί διαφόρους λόγους ἥ
παράγοντας, οἱ ὁποῖοι ἐπέδρασαν ἐπί τοῦ ἀνθρώπου τούτου.
Ἐπίσης ἡ προσωπικότης καί ἡ
ἀκτινοὸολία τοῦ προσώπου, τό
ὁποῖον θαυμάζομεν, ἐπιδρᾶ ἐπί
ἑκάστου ἀνθρώπου.
Σάν ἄνθρωπος καί ἐγώ, ἔχω τά
δικά μου πρόσωπα τά ὁποία
θαυμάζω. Ἕνα ὅμως εἶναι ἐκεῖνα
τό ὁποῖον μέ συγκινῆ, περισσότερο, ἀπό τά ἄλλα. Td πρόσωπον
αὐτό, εἰς τό ὁποῖον θά ἀναφερ-

αὐτός ὁ ἡνέτης τῆς σημερινῆς

θώ, εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς

Ἑλλάδος τό ἐκατώρθωνε καί
χάρι εἰς τήν μεγάλην θέλησιν του
ἐπέτυχε αὐτό πού εἶχε ὡς ἰδανικόν του, νά προσφέρῃ κάτι εἰς
τήν Πατρίδα του.
Εἶναι ἕνας ἄνθρωπος μορφωμένος πού ξέρει νά χρησιμοποιῇ
τήν δύναμιν τῆς μορφώσεως του
ἐκεῖ πού πρέπει.
Εἶναι ἐκεῖνος εἰς τόν ὁποῖον σί
Ἕλληνες χρεωστοῦν τήν ἐλευθερίαν ΐΟυς» ὁιότι τούς ἔσωσεν ἀπό
τά σουόλερά νύχια τοῦ Καμμουνισμοῦ. "Era; ἡ Ἑλλάς ξαναὅρῆκε ἕναν ρυθμόν πού ἐδώ καί
πολλά πολλά χρόνια εἶχε χάσει,
ἄρχοισε καί πάλι νά λάμπῃ, νά
ἀκμάζῃ ἀπό ἦτα ἐπί τῆς ἐποχῆς
τῶν ἀρχαίων προγώνων μσς. /
Ὁ ἄνθρωπος αὐτός θά πρέπει
ἐκτός τών ἄλλων προτερημάτων
του νά ἔχῃ καίμεγάλο θάρρος, τό

καί μένει εἰς τήν Ἑλλάδα. Ειναι
γνωστό δέ ὄχι μόνον εἰς τήν πατρίδα μας, ἀλλά καί εἰς τό ἐξωτε-

ρικό. Τό πρόσωπον αὐτό δέν είναι ἄλλο ἀπό τόν ἀρχηγόν τοῦ
Ἑλληνικοῦ κράτους, καί τῆς Ἐλληνικῆς Κυὸερνήσεως, τόν Γεώργιον Παπα όπουλον. Εἶναι ὁ ἄν·
θρωπος ὁ ὁποῖος μέ ἔχει συγκινήσει, καί τόν ὁποῖον θαυμάζω
καί μέ τόν ὁποῖον θέλω νά ὁμοιάσω, πρᾶγμα κάπως δύσκολον,

Ἡ προσωπικότης καί τό κῦρος
του, θά ἔχουν, ὁπωσδήποτε συγκινήσει πολλούς ἀνθρώπους, Μέ
τήν ἀποφασιστικότητα, τήν δρᾶσιν, καί τήν ἀγάπην του πρός τήν
πατρίδα ἔσωσε τήν Ἑλλάδα ἀπό

ὄεόαία καταστροφή, τήν Ζίην
Ἀπριλίου I967. Ἡ εὐφυΐα καί ἡ
διπλοματικότης μέ τήν ὁποίαν
μεταχειρίζεται τά διάφορα πράη
,

Ἐνδεικτικόν Δημοτικοῦ - Ἐνδεικτικόν Δημοτικοῡ
”Ολοι θά θέλαμε νά ὁμοιάσωμι·
εἰς ἕνα, ἀπό αὐτούς τούς μεγάλους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι εἶναι
πολύ ἑπιτυχιμένοι εἰς τήν ζωή
τους.
Μέ αιἰτές τίς σκέψεις ἀρχίζω
νά σκέπτομαι εἰς σέ ποιόν θά
ἤθελα νά ὁμοιάσω.
Ναί θά ι’]’θελα νά ἦμουν ὁ Κύριος Γ. Παπαδόπουλος, ὁ τόσο
μορφωμένος ἄνθρωπος,
Ἀλήθεια τί εὐτυχία θά ἧταν
γιά μένα.
’Ὁλοι θά με’ ἐὸλεπαν καί θά με’
θαύμαζον.
Θά μπσροῦσα νά παίρνω μέρος
εἰς ὅλες τίς συζητήσεις, ὅποιο κι

dv ἧταν τό θέμα τους,

Υ

Θά μποραῦσα νά μιλῶ γιά ,τολιτικά θέματα, στρατιωτικά καί
θέματα πού ἀφοροῦν ὁλόκληρη
τήν κοινωνία.
Εἰς ἕνα τόσο καλό καί φιλόδοξο ἄνθρωπο.
Νά μποροῦσα νά κάνω ἕνα

σωρό καλές πράξεις ὅπως αὐτός
ὁ ἄνθρωπος. Νά μπορώ νά ὅαηθιῖ)
εἰς ὅσους ἤθελαν τήν ὅοήθειά
μου, εἰς ὅλους τούς συνανθρώπαυς μου.
Πόσα θά ἤθελα νά ὁμοιάσω εἰς
αὐτόν.

Horst Mahler. Δικηγόρος,
41 ἑτῶν. Ἀπό τό 1970 στή φυλακή, ὅπου ἐκτίει Ι4ετή ποινή
γιά συμμεταχή του σέ πράξεις
σέ σχέση μέ τή δραστηριότητα
τῆς RAF (Φράξια Κόκκινος
Στρατός). Σήμερα διαχωρίζει
τή θέση του ἀπό τή RAF, τῆς
ὁποίας ὑπῆρξε ἱδρυτικό καί
ἡγετικό στέλεχος.
Jiirgen Bﬁcker. Ἐργάτης
ὀρυχείων, 33

ἑτῶν.

του ἀπό τό λαό. Ἀντίθεταῑ 'H συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἐργαζομένων στή
χώρα μας ἀρχιοε νά ταυτίζεται καί πάλι
Evrova μέ rd κράτος καί τά ὄργανα τῆς
ἐξουσίας του. Αὐτό εἶναι μιά ἀκόμη ἀπό
τίς «ἐπιτυχίες» τῶν τρομοκρατῶν.
5. OI προοδευτικές δυνάμεις καί κυρίως οἱ διανοούμενοι πού έχουν καταλά6ει ὅτι 7'1 ἐξέλιξη καί οἱ κρίσεις τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος καταστρέφουν
τίς οἰκονομικές, rig οἰκολογικές καί τίς
ἠθικές προϋποθέσεις τῆς ὕπαρξης τοῦ
λαοῦ, ὅρίσκονται ἐπίσης σέ κρίση, χωρίς
ὅμως πάντοτε νά τό συνειδητοποιοῦν.
Παρόλο πού ἡ ,κοινωνικὴ ἀποσύνθεση
ἐπαληθεύει ἐντυπωσιακά τίς προγνώσεις
τους, oi προοδευτικές δυνάμεις ’έχουν
περάσει ἤδη στήν ίδεολογικὴ ἄμυνα. Σήμερα δέν ὑπάρχει στή Δ. Γερμανία καμιά
κοινωνικὴ δύναμη σέ θέση νά προκαλέσει μιά ἀπελευθερωτική ἀλλαγὴ. Ἱ-Ι ἐμφάνιση τῆς τρομοκρατίας εἶναι ἔκφραοη

Φυλακί-

σθηκε γιά τή συμμετοχή του
στήν ἀπελευθέρωση τοῦ Βαader rd 1970, ὅπου τραυματίσθηκε σοόαρά ἕνας ἡλικιωμένος ὅιὸλιοθηκάριος.

Ο Στό γερμανικό περιοδικό
«Φόρουμ» δημοσίευσαν τό
πιό κάτω κείμενα ἀναθεωρώντας πολλά πράματα ἀπό
τῄ μέχρι τώρα πορεία τους.

αὐτῆς τῆς πρίστις τῆς ἀριστερᾶς6. ΣΗΜΕΡΑ rd πάντα μποροῡν νά
συμὸοῦν — ἐκτός ἀπό τήν κοινωνικὴ ἐπα,νάσταοη. Τό πρωταρχικό λοιπόν καθῆκον εἰναι ἡ ὑπεράσπιση καί ἡ ἐπανάκτηση τῶν ἀστικῶν ἐλευθεριῶν, στά
’πλαίσια τοῦ δεδομένου κράτους καί τοῦ

Μετάφρασηε Δῆμος Τσαντίλης
Χόρστ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ Ν Π ΡΑΓΜΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑ
'H ἀπαγωγὴ τοῦ Schleyer σημάδεψε
ὃαθιά τίς πολιτικές ἐξελίξεις στή Δ. Γερμανία. Ἐπειδὴ ἐμεῑς ἀνήκουμε οτὸν
ίδρυτικό πυρήνα τῆς μετέπειτα RAF, aiσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά κάνουμε
γνωστές τίς ἀπόψεις μας σχετικά· μέ τά
αἴτια καί τίς ἐπιπτώσεις τῆς τρομοκράτίας. Τίς ἀπόψεις μας αὐτές τίς συνοψίζουμε στίς παρακάτω δέκα θέσεις, πού
δέν ἀξιώνουμε νά θεωρηθοῡν «ἀπόλυτες
ἀλήθειες». Ἀντίθετα, ὁ τρόπος μέ τόν
ὁποῖο τίς διατυπώσαμε ἔχει σκοπό νά
προκαλέσει ἀντίλογο.
1. ΚΑΘΕ λογικός ἅνθρωπος ἀντιλαμ6άνεται ὅτι οἱ πρόσφατες τρομοκρατικές
ἐνέργειες - ἡ ἐκτέλεση τῶν ὁμήρων οτὴν
πρεσὸεία τῆς Στοκχόλμης, oi φόνοι τῶν
Buback, Ponto καί Schleyer, οἱ ὁμαδικὲς
δολοφονίες τῶν ὁδηγῶν καί τῶν σωματοφυλάκων τους καί τέλρς οἱ ἀπειλές γιά
σφαγή ἀνυπεράσπιστων πολιτῶν, στούς
ὁποίους περιλαμὸάνονται ἡλικιωμένοι
καί παιδιά - ἐπιτάχυναν στή Δ. Γερμανία ἐξελίξεις πού ὁδηγοῦν στήν ἐξάλειψη
τῶν ὑπολειμμάτων τῶν ἀστικῶν ἐλευθεριῶν καί τόν ἐκφυλισμό τῆς κρατικής
μηχανῆς σέ ὄργανο φασιστικοῦ καταναγκασμοῦ. Αὐτό τό γνωρίζουν καί ὅσοι
ἀνήκουν στίς ένοπλες ὁμάδες πού ἐξασκοῦν τήν τρομοκρατία. Συνεπῶς καί
αὐτοί θέλουν τό φασιστικό κράτος.

2. ΚΑΝΙΞΙΣ δέν πιστεύει σοὸαρά ὅτι
οἱ ὁμάδες τῶν τρομοκρατῶν σέ αὐτή τή
χώρα θά κατορθώσουν νά καταλάὸουν
τήν πολιτική ἐξουσία ἤ νά θέσαυν κάτω
ἀπό τόν ἐλεγχό τους τήν κρατική μηχανή.
’Ὀλοι ὅσοι ἀνησυχοῡν γιά τίς ἀστικές
ἐλευθερίες, περιμένουν ὅτι ἡ ἐπίθεση ἐνάντια στό σύνταγμα θά προέλθει ἀπό τήν
πολιτικὴ καί κοινωνικὴ ἀντίδραση, πού
οτή μεταχιτλερική Γερμανία συσπειρώνεται πίσω ἀπό τὴ Χριστιανοκοινωνική
Ἕνωση τῆς Βαυαρίας καί τμήματα τῶν
Χριστιανοὸημοκρατῶν. Ἱ-Ι ἀντίδραση
καί όχι οἱ τρομοκράτες εἶνm 6 μεγαλύτερος κίνδυνος στή σημερινή πολιτική κρίση,
3. H ΠΡΟΣΙἸΑΘΙΞΙΑ τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν καί τῆς ἡγεσίας τῶν συνδικάτων νά ἀναχαιτίσουν τήν ἀντιδραστική
ὑστερία, υἰοθετώντας προκαταὸολικά οἱ
ἴδιοι τήν πολιτική τῶν Χριστιανοδημοκρατῶν, ’έχει ἀποτύχει ὁλοκληρωτικά, Οἱ
Wehner, Brandt καί Schmidt ἐγιναν έτσι
- παρά τὴ θέλησή τους σίγουρα - δέσμιοι καί κοινοὸουλευτικά ὑπόχειρια
τῶν «ὑπερασπιστῶν τῶν ἀξιῶν τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῡ».
4. H HOAITIKH του «νόμου καί τῆς
τάξης» τοῦ κυὸερνητικοῡ συνασπισμοῦ
δέν εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τήν ἀπομόν ωσή

γραπτοῠ του’ συντάγματος, Μόνο ὅταν
ἕχουμε ἐπανακῃῆσει τήν πολιτική ἐλευθερία θά κατορθωσουμε νά ἀπαλλαγοῠμε ἀπό τά δεσμά τῆς χρεωκοπημένης
ἐπαναστατικής ἰδεολογίας. Τότε μόνο θά
μπορέσουμε νά ἀναπτύξουμε καί νά 6oκιμάσουμε νέες μορφές ὕπαρξης πού θά
E6Lvav 0rd ἰδεῶδες τῆς ἐλευθερίας Eva
περιεχόμενα θετικό καί θά ἐκαναν δυνατή τήν ἀπ-ελευθέρωση τῶν ἀνθρώπων
ἀπό τό ζυγό“τῆς οἰκονομίας τοῦ κέρδους.
Πιστεύουμε ὅτι σήμερα ἡ ἐναλλαγή
στόν καπιταλισμό δέν διαφαίνεται οὔτε
κάν ἀμυδρά στόν ὁρίζοντα. Γι’ αὐτό ὁ
λαός, παρά τήν κρίοη καί τή σαπίλα,
ταυτίζεται στή συντριπτική του πλειοψηφία μέ τό κράτος τοῦ κεφαλαίου καί
ζητᾶ ἀπό τό κράτος αὐτό νά προόάλει
ἀντίσταση σέ ὁτιδήποτε «ἀριστερό».
7. OI λόγοι γιά τούς ὁποίους ὁ λαός
ταυτίζει· τήν τρομοκρατία τῆς RAF καί
τῶν ὑποκαταστημάτων της μέ τήν «ἀρι-

στερά» εἶναι ἱστορικοί. Χάνουμε τὴν
ἀξιοπιστία μοις ἄν δέν κάνουμε αὐτή τήν
παραδοχή, Οἱ στερεότυπες καταγγελίες
καί οἱ ἀθεμελίωτοι ἰσχυρισμοί, ὅτι oi

τρομοκράτες δέν εἶναι ἀριστεροί ἀλλά
φασίστες, δέν ὠφελοῦν, Θολώνουν τή
συνείδησή μας ἀκόμη περισσότερο.
Τήν τρομοκρατία - καί αὐτούς πού
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ὠφελοῦνται ἀπό αὐτή - δέν θά μπορέσουμε νά τήν ἀντιμετωπίσουμε, παρά
μόνο ὅταν καταλάὸουμε ὅτι τό μίσος πού
ὁδηγεῖ στῆν τρομοκρατία δέν εἶναι ἀποκλειστικά προϊὸν τῆς ἀποσύνθεσης τῆς
καπιταλιστικῆς κοινωνίας, ἀλλά καί έκφραση τῆς κρίσης τοῦ σοσιαλιστικοῦ κινὴιιατος στό σύνολό του.
’

'H Ulrike Meinhof ἧταν μέχρι τό θά-

Τό κεφάλαια δέν ἀποτελεῖ τή μοναδική
διάσταση τής κοινωνίας. Σάὐτήν· ἀνήκουν καί οἱ ἐργαζόμενοι. Τό αστικό κράτοςεὶναι κ’άτι περισσότερο ἀπό ένας μηχα-νισμός καταναγκασμοῦ, πού φροντίζει

γιά r71 διαιώνιση τῶν συνθηκῶν ἰδιοκτησίας πού ἰσχύουν σήμερα. Παρά τό γεγονός ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένο νά λειτουργεῖ
χωρίς νά ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν

ἀρχὴ τοῦ κέρδους, τό κράτος εἶναι ταυ-

νατό της ἀναμφίὸολα μιά συνειδητή καί
ένθερμη σοσιαλίστρια, πρόθυμη γιά κάθε
προσωπική θυσία. Παρόμοια ἧταν καί
τά κίνητρα τής Gudrun Ensslin καί τῶν
περισσότερων ἀπό τούς ἄλλους τρομοκράτες. ’Ὀταν ὅμως ὁ λαός ἀπέκρουσε
ἐνεργητικά τίς μεσσιανικές τους προοπάθειες, ένιωσαν τήν ἀδυναμία τους μέ
τρόπο πολύ ὀδυνηρόῑ Σάν τὴν ἀδυναμία
μιᾶς συνείδησης πού προδικάζει τήν
καταστροφή τοῦ καπιταλιστικοῡ συστήματος καί θεωρεῖ τά δεινά πού προέρχονται ἀπό αὐτό ἐγκλήματα κατά τῆς
ἀνθρωπότητας, πού
δαρύνουν καί

ληοης, πού οτή Δ. Γερμανία δέν ξεπερνᾶ
τά ὅρια τοῦ καπιταλισμοῦ. Στή χώρα μας
- ἀλλά καί στίς ἄλλες ὀιομηχανικές καπιταλιστικές χῶρες - τό κράτος, ἐδῶ καί
δεκαετίες, παραμένει μέν μιά δύναμη,
πού πρωταρχικά προστατεύει τήν ἰδιοκτησία καί τά κέρδη τῶν ἐπιχειρηματιῶν,
ἀλλά καί πού, ἀπό τήν άλλη μεριά, σέ
συνεργασία μέ τά συνδικάτα - καί μέ
σκοπό σίγουρα τὴ διατήρηση τῆς κοινωνικῆς τάξης - δρᾶ ἐνάντια στίς έξαθλιωτικές τάσεις τῆς κωτιταλιστικής παρα-

προσωπικά τούς ἐκπροσώπους του. Ἐτσι

γωγῆς-

τόχρονα ἡ συμπύκνωση τῆς γενικῆς 6οὑ-

ἡ ἀντίσταση ἐνάντιά τους ἀποτελεῖ τό
Σήμερα ἡ δούληση τοῦ λαοῦ εἶναι
ὕψιστο τῶν καθηκόντων καί εἶναι ἀναμἀναμφισὸήτητα ἡ διατήρηση αὐτοῦ τοῦ
φισόήτητα ἠθικά δικαιωμένη.
κράτους. Ἐδῶ 6ρίσκεται τό αἵτιο τῆς
Οἱ τρομοκράτες δέν εἶναι μόνο ἀνίκαἀποτυχίας τῶν τρομοκρατῶν.
νοι νά συλλάόουν τήν κοινωνικὴ πραΤό μίσος καί ἡ περιφρόνησή τους γιά
γματικότητα, ἀλλά δασανίζονται καί
τό καπιταλιστικό κράτος, πού εὐθύνεται
ἀπό τήν ἀντιφατικότητα τῶν ἴδιων τους γιά δυό παγκόσμιους πολέμους, γιά τίς
τῶν κινήτρων, γιατί - ὅπως θά έλεγε ὁ
δαναυσότητες τοῦ φασισμοῦ καί γιά τήν
Hegel — «τό σκίρτημα τῆς καρδιᾶς τους
ῖμπεριαλιστική. δυνάστευση τοῦ Τρίτου
γιά τήν εὐτυχία τῆς ἀνθρωπότητας» έχει
Κόσμου, στρέφεται τώρα ἐνάντια σέ
μεταὸληθεῖ σέ «λύσσα τοῦ παράλογου
ὅλους αὐτούς πού ὑπερασπίζονται αὐτό
έγωκεντρισμοῦ τους».
τό κράτος καί πού θέλουν νά διατηρη'H δική τους ἀπομονωμένη συνείδηση
θεῐ, δηλ. ἐνάντια στό λαό. Ἡ ἐχθρότητα
ἀποτελεῖ γι’ αὐτούς τό μέτρο τῆς πολιτιαὐτή πρός τό λαό συνοδέύεται καίαπότόν
κῆς, τῆς κοινωνίας καί τῶν ἀνθρώπων ὑπολογισμό ὅτι ἡ ένταση τῆς καταπίεσης
πού τήν ἀποτελοῦν - γι’ αὐτό ἀντιμετωμέχρι τὴ φασιστικὴ τρομοκρατία, θά
πίζονται ἐχθρικά ἀπό τήν κοινωνία καί προκαλέσει τήν ἀγανάκτηση τοῦ λαοῦ
τούς ἀνθρώπους. Ἐκεῖ πού ὑπέθεταν ὅτι
ἐνάντια στό κράτος καί θά τροφοδοτήσει
θά ἐόρισκαν μιά σάπια κοινωνικὴ τάξη, τήν ἐπαναστατική ἀντίσταση. Ἐτσι 7'1
πού δέν ἀποτελεῖ παρά Eva 6dgog στούς
φράση τοῦ Mdo: «Ἐκεῖ πού ὑπάρχει
ῶμους τῶν ἀνθρώπων, ἦρθαν σέ ἐπαφὴ καταπίεση, ἐκεῖ ὑπάρχει ἀντίσταση»,
μέ ἕνα λαό πού, παρόλη τὴ δυσφορία καί
r71 γκρίνια του, ἧταν ἀκόμη πρόθυμος νά
ὑπερασπίσει αὐτή τήν κοινωνικὴ τάξηκαί τούς νόμους της. Οἱ ἐργαζόμενοι καί
κυρίως οἱ ἐργάτες πού εἶναι ὀργανωμέ- .

νοι οτά συνδικάτα εἶναι αὐτοί πού ταυτίζονται περισσότερο μέ τό κράτος καί
τά πολιτικά του ὄργανα στόν ἀγώνα τους
κατά τῆς τρομοκρατίας, ἀπαιτῶντας τῆ
λήψη σκληρῶν μέτρων, πού φθάνουν μέχρι τὴν ἐπαναφορὰ τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου.
Πιστεύουμε ὅτι εἶναι οἰκτρό λάθος νά
θεωρήσουμε αὐτή τῆ συνειδησιακή
κατάσταοη σάν έκφραση τῆς ἀποὸλάκωσης καί ἀποτέλεσμα τῆς ὑστερικής προπαγάνδας. 'H λανθασμένη αὐτή ἑρμηνεία

δέν εἶναι παρά ἡ ,ἄλλη ὄψη τῆς μαρξιστικῆς - λενινιστικῆς θεωρίας γιά τό κράτος. Ἡ ουμπεριφορά ὅμως τῶν ἴδιων τῶν
θυμάτων τῆς καταπίεσης καί τῆς ἐκμε-

τάλλευσης ἔχει δείξει ἐμφανέστατα ὅτι ἡ

θεωρία αὐτή εἶναι μονόπλευρη, δηλ.
λανθασμένη.
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ἀντιστρέφεται.
Γιά τούς λόγους αὐτούς, οὔτε ἡ στάση
τῶν τρομοκρατῶν ἀπέναντι στό λαό,
οὔτε τά κίνητρά τους, καί, πολύ περισσότερο, οὔτε τά ἀποτελέσματα τῶν πράξεών τους ἐχουν σχέση μέ ὁποιαδὴποτε
ἐπαναστατική πολιτική. Οἱ σφαγές τῶν
ἀνυπεράσπιστων ἀμάχων στό Βιετνάμ
ἀπό τίς στρατιωτικές δυνάμεις τῶν ΗΠΑ
μᾶς ώθησαν στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ
ἐξήντα νά ἐξεγερθοῠμε ἐνάντια στόν ἰμπεριαλισμό. Μέ τήν ἴδια ἀγανάκτηση
καταδικάζουμε σήμερα κάθε προσπαθεια δικαίωσης τῆς δολοφονίας ὁμήρων
σάν ἐπιτρεπτή καί ἀναγκαία μορφὴ τοῦ
ἀντιιμπεριαλιστικοῦ
ἀγώνα.
Τέτοιες
πράξεις εἶναι ἐγκλήματα ἐνάντια στήν
ἰπανάσταση.

’Ὀποιος

τά

διαπράττει,

προδίδει τά ἰδεώὸη μας - καί τόν ἴδιο
του τόν ἐαυτό. Ἡ τρομοκρατία εἶναι
ἕνας σημαντικός παράγοντας στό ὁπλοστάσιο τῆς ἀντίδρασης καί πρέπει νά
καταπολεμηθεῖ, ὅπως καί αὐτή,
'H ἱστορία μᾶς δίνει ἀρκετά παραδείγματα ἐπαναστατῶν σοσιαλιστῶν πού
πέρασαν οτὴν πλευρά τῆς ἀν-τίδρασηςῑ
Ο Ὁ Benito Mussolini ὴταν ἡγέτης
τῆς ἐπαναστατικῆς πτέρυγας τῶν ἰταλῶν
σοσιαλιστῶν καί ἕνας ἀπό τούς μάρτυρές
Ο '0 Jaques Doriot. ὁ ίδρυτὴς τοῦ
φασιστικοῠ κόμματος οτὴ Γαλλία καί
ὀργανωτής τῆς γαλλικῆς ταξιαρχίας τῶν

SS, ἧταν κομμουνιοτῆς καί ἐργατικός
ὴγέτης καί ἐπί δέκα χρόνια μέλος τοῦ
Πολιτικοῦ Γραφείου τοῦ Κομμουνιστικσῠ Κόμματος Γαλλίας.

_

Ο Στή Γερμανία ἡ προσωποποίηση
τῆς τραγικῆς σύγχυσης έπαναστατικῶν
προσδοκιῶν καί ἀντιδραστικών κινημά-

των ἧταν oi ἀδελφοί Gregor καί Otto
Strasser.
Δέν ἰσχυριζόμαστε ὅτι oi σημερινοί
τρομοκράτες μεταμορφώθηκαν ἀπό ἐπαναστάτες σέ φασίστες, ἀλλά νομίζουμε
ὅτι ἡ ἀντίθεσή τους μέ τήν κοινωνικὴ
πραγματικότητα τούς ὁδηγεῖ σέ μιά κυνική συμπαιγνία μέ τό φασισμό καί ὅτι
ὰναμφισδήτητα έχουν, όχι μόνο ἀντικειμενικά, ἀλλά καί ὑποκειμενικά, ἐγκαταλείψει τό προοδευτικό στρατόπεδο καί
ἔχουν ἐκφυλισθεῐ σέ ἐφεδρεῖες τοῦ κεφαλαίου.

8. OI ρίζες τῆς τρομοκρατίας δέν εἰναι ὁ μαρξισμός, ὁ λενινισμός ἤ oi κοινωνικές οὐτοπίες τῶν ἀναρχικῶν, ἀλλά ἡ
ἀφόρητη πραγματικότητα τοῦ καπιταλισμοῦ, τά παλαιά καί τά σημερινά του ἐγκλήματα, ἡ ψυχική καί ἡ πνευματική ἐξ·
αθλίωση πού προκαλεῖ. Μόνο ὅταν
κατανοήσουμε ὅτι ἡ καταστροφική
ἀπελπισία στόν καπιταλισμό εἶναι τό αῖτιο τῆς τρομοκρατίας καί μόνο ὅταν
δσῡμε τήν τρομοκρατία σάν ἕνα ὃλαὸερό
καί ἐπικίνδυνα προῖὸν τοῦ καπιταλισμοῡ
γιά τό ὁποῖο δέν ὑπάρχει ἠθική δικαίω,ση, τότε μόνο oi ἀριστερές δυνάμεις θά
κατορθώσουν νά ξεπεράσουν τήν κρίση

γεται 7'1 ἀξιοποίηση καί ἡ ἀνάπτυξη τοῦ
κεφαλαίου. Τά σπέρματα αὐτῆς τῆς κοινωνίας θά γίνουν ἡ δύναμη πού θά ἀντιοταθεῖ στά καρκινώματα τοῦ καπιταλιστικοῦ κράτους καί πού θά κατακτήσει
τὴν ἀναγκαία ἐλευθερία μέσα 0’ αὑτό
ὥστε νά μπορέσουν νά δοκιμασθοῦν νέοι
καί ἐλεύθεροι τρόποι ζωῆς.
Μόνο ὅταν oi ἂνθρωποι θά μπορέσουν
νά φαντασθοῦν τό περιεχόμενο καί r71
μορφὴ τῆς νέας κοινωνίας μέ ὅάση τίς
δικές τους ἐμπειρίες, θά εἶναι σέ θέση
καί θά θελήσουν νά ἀπαλλαγοῦν, σπάζοντας τά δεσμά τους ἀπό τήν καταπιεστική μορφὴ τῆς σημερινής κοινωνικής

τους ὕπαρξης.
10. ΤΟ συμπέρασμά μας εἶναι ὅτι ὁ
ἀγώνας γιά τὴ διατήρηση καί τήν ἐπανά-

κτηση τῶν ἀστικῶν ἐλευθεριῶν εἴναιόήμερα τό πρωταρχικό μας καθῆκον.
’Ὀποιος ἰσχυρίζεται ὅτι τό κράτος τοῦ

κεφαλαίου εἶναι παντοδύναμο, γιά νά
ἀποδείξει στή συνέχεια ὅτι oi ἀοτικές
έλευθερίες δέν έχουν προοπτική καί ὅτι
δέν εἶναι παρά μόνο «μέσο» γιά τήν
«ἐπαναστατικοποίηση» τῶν «μαζῶν»,
οτὴν πραγματικότητα ἀποδυναμώνει τίς
προοδευτικές δυνάμεις, γιατί τίς ἀποπροσανατολίζει ἰδεολογικά, τίς παραλύει καί τίς διασπᾶ.

Αὐτό πού τώρα πρέπει vd κάνουμε εἶ-

ί
Klaus Plttor
καί θά πάψουν νά ὃρίσκονται σέ θέση
ἄμυνας.
Μόνο ὅταν θεωρήσουμε τὴν τρομοκρατία σάν τὴ 6αθύτερη κρίση τῆς ἀριστερᾶς καί συνεπῶς σάν Eva κενό στή
συνείδησή μας, τότε μόνο ἡ γενικὴ ἐπίθεση τῆς ἀντίδρασης ἐνάντια σέ κάθε
προοδευτική θέση θά μπορέσει νά μετατραπεῖ σέ ἀφετηρία γιά ἕνα συνειδησιακό ἅλμα πρός τά ἐμπρός - πρός τήν
πραγματικότητα πού θέλουμε νά ἀλλά-

κλῇ

σμός, ἡ τοξικομανία, 7'1 ἐγκληματικότητα,
ἡ τρομοκρατία καί μιά σειρά ἄλλων κοινωνικῶν προὸλημάτων θά συνεχίσουν νά
ἐντείνονται, ὅσο ἐντείνεται ἠ κρίση τοῦ
συστήματος. "000 7'1 πίεση αὐξάνεται,
τόσο oi ἅνθρωποι θά καλοῦν σέ ὂοήθεια
τό κράτος καί θά ἀποδέχονται ὅλο καί
περισσότερο τό δικαίωμά του νά ἐπεμ6αίνει - ἐφόσον δέν μαθαίνουν στόν
ἀγῶνα νά παίρνουν τίς ὑποθέσεις τους
0rd ἴδια τους τά χέρια.
Αὐτοί οἱ κοινωνικοί μηχανισμοί δέν
ξουμε
έχουν κατανοηθεῖ μέχρι σήμερα ἀπό τούς
9. H ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ νομοτέλεια τοῦ μαρξιστές. Στίς διάφορες κινητοποιήσεις
καπιταλιστικοῡ τρόπου παραγωγῆς τεί- καί τίς ἐπιτροπές τῶν πολιτῶν διαφαίνενει νά μεταόάλει τό καπιταλιστικό κρά- ται σήμερα ἡ ἀπαρχὴ τῆς μελλοντικῆς
τος σέ κράτος τοῦ κεφαλαίου πού θά ρυ- ἐλεύθερης κοινότητας. Αὐτὴν πρέπει νά
θμίζει άμεσα τὴν παραγωγικὴ διαδικα- ἀναπτύξουμε. Μόνο ἡ πραγματικότητα
σία καί πού θά ἐλέγχει τά ὃασικότερα τῆς ἐλευθερίας θά κατορθώσει νά καταμέσα· παραγωγῆς. Τούς κινδύνους γιά τή λύσει τήν ὕπαρξη τοῦ κράτους τοῦ κεφαζωή καί τίς έλευθερίες τῶν πολιτῶν πού λαίου. 'O ἰσχυρισμός ὅτι 7'1 έλεύθερη κοισυνεπάγεται αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη δέν θά μπο- νότητα - ἐστω καί σέ ἐμόρυακή μορφὴ ρέσουμε νά τούς ἀντιμετωπίσουμε μέ δέν μπορεῖ νά ἀναπτυχθεῖ στά πλαίσια
ἀφηρημένη προπαγάνὸα- χωρίς ἀπήκηση τοῦ καπιταλιστικοῦ κράτους, δέν εἶναι
στό λαό, ἤ διακηρύξεις γιά τήν ἀναγ- παρά μία ἀπό τίς πολλές ἡττοπαθεῖς
καιότητα τῆς «καταστροφῆς» τοῦ καπι- πλάνες πού πρέπει νά πάψουν νά μᾶς
ταλιστικοῦ κράτους. Ἀντίθετα. Αὐτός ὁ δεσμεύουν. Ἱ-Ι έλεύθερη κοινότητα θά
μηδενισμός μεγαλώνει τό ’φόὸο τοῦ λαοῦ ἀναπτυχθεῖ μέ τόν ἀγώνα τῶν ἀνθρώπων
γιά τό κοινωνικό χάος καί ἐπιταχύνει ‘ γιά r71v ἐξασφάλιση τῶν ζωτικῶν τους
r71v πορεία πρός Eva «ἰσχυρό κράτος», ἀναγκῶν, γιά τῆ δημιουργία ἑνός ἀνθρώπινου περιὸάλλοντος καί ἐνάντια
ὅπως τό θέλουν οἱ Strauss καί Dregger.
'H ἀνεργία, oi ἀρρώστιες, ὁ ἀλκοολι- οτήν ἐφιαλτική καταπίεση πού συνεπά-

ναι νά συσπειρωθοῦμε καί νά μήν ἀφήσουμε τά οὐρλιαχτά τῆς ἀντίδρασης νά
μᾶς ἀποθαρρύνουν καί νά μᾶς κάνουν
νά χάσουμε τὴν ψυχραιμία μας. ”Av 7'1
ἀντίδραση σήμερα κραυγάζει ἀπαιτῶντας τήν ἐξάλειψη τῶν ὑπολειμμάτων τοῦ
ἀστικοῦ κράτους δικαίου, ἐμεῖς πρέπει
νά ἀγωνισθοῦμε γιά τήν πλήρη καί τήν
ἄνευ ὅρων πραγματοποίησή του. Ἱ-Ι σημερινή ἐπιδείνωση τῆς κατάστασης ἀποτελεῖ έπιτυχία τῶν ἀντιδραστικῶν - καί
τῶν τρομοκρατῶν. Πρέπει νά ἀνακόψουμε αὐτή τὴν έξέλιξη. Πρέπει νά ἀγωνισθοῦμε καί νά ἀπαιτήσουμε σθεναρά
καί ἀδιάλλακτά ἀπό τό κράτος νά συμπεριφέρεται σύμφωνα μέ τίς οὐσιαστικές
καί τίς τυπικές φιλελεύθερες ἀρχές τοῦ
ἀστικοδημοκρατικοῦ κράτους δικαίου καί πρός τούς τρομοκράτες, γιατί τό δίκαιο εἶναι ἀδιαίρετα. Ἂν σέ ὁρισμένες
περιπιώσεις δέν ἐφαρμόζεται, τότε παύει
νά ὑπάρχει ὁλοκληρωτικά.
Μόνο ἠ σημερινή μας ἀδυναμία ἐπιτρέπει στήν ἀντίδραση νά ἐμφανίζεται
ἰσχυρὴ καί ἀὴτητη. ’,Όπως πρόσφατα
νῆιραφε ἡ Dorothee sane σιούς ἀμερικανούς φίλους της, πρέπει νά ἐγκαταλείψουμε τήν άκαρπη μεμψιμοιρία οτὴν
ὁποία ἀρέσκεται νά ἐπιδίδεται ἡ γερμανικὴ ἀριστερά καί νά θέσουμε τό πρό6λημα πῶς θά κατορθώσουμε νά δημιουργὴσουμε ἀντίρροπες κινήσεις καί
vd διατυπώσουμε ἐναλλακτικές προοπτικές καί στρατηγική.
Νομίζουμε ὅτι έχει δίκιο.
Φυλακή Moabit, Νοέμὸρης 1977

ὁ ΠλουτῆςΣέρὸας, τέως γραμματέας τοῦ ΑΚΕΛ, ὁ συνεργάτης μας Γιῶργος Τσαλακός, δ δημοσιαγράφος Λούης ἩγαυΣυζήτηση γιά τό Κυπρι ακο.’ Ἀπό α
μενίδης, στέλεχο ςτουυΑΚΕΛ καιίάνταποκριττής στήν Ἀθη να τῆς ἐφημερίδας «Χα ραυγὴ», ὁ δικηγόρας — διεθνολόγος Γιάννος Κρανιδιώτης καί ὁ Ἀντρέας Χριστοδο υλίδης, μέλοςτο ιἰΕκτελεοτιυκοῦΓραφείιου τοῦ ΠΑΣΟΚ

Μιά

συζήτηση
γιά τό
κυπριακό
πρόὸλημα
(1955-1978)
TO ΚΥΠΡΙΑΚΟ πρόόλημα στάθηκε
πάντα ἡ «σκληρή πέτρα» πάνω στήν ὁποία
δοκιμάστηκε ἡ ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική.
’Ήδη ἀπό τό 1915 ἀποτελεῖ, μέ τίς ἐντάσεις
καί τίς ὑφέσεις του, ἕνα μόνιμα, θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς, καταλύτη τῶν ἐσωτερικῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων...
1B

O Πῶς ὅμως ὁ ἀγῶνας ἑνός λαοῦ πού
συνεχίζεται ἐὸῶ καί χρόνια ἔφτασε στίς σημερινές τραγικές ἑξελίξεις, μέ τή μισή σχεδόν
Κύπρο ὑπό κατοχή,
Ο Ποιοί παράγοντες ἐπέδρασαν θετικά ἥ
ἀρνητικά στήν πορεία τοῦ κυπριακοῦ ζητήματος,
Ο Πῶς
φτάσαμε
στίς
συμφωνίες
Ζυρίχης-Λονδίνου, στό πραξικόπημα τοῦ
1974 καί στήν εἰσὸολή,·
T0 «ANTI», θέλοντας νά συμόάλει στήν
ὅσα γίνεται πιό ὁλοκληρωμένη ἀντίληψη γιά
τό κυπριακό ζήτημα, τίς ἐθνικές προεκτάσεις
ἀλλά καί τίς διεθνεῖς ἐμπλοκές του, ὀργάνωσε πρίν λίγο καιρό μιά συζήτηση πάνω
στήν τελευταία καί πιό κρίσιμη φάση του.πού ξεκινάει ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα
τῆς EOKA (1955) καί φτάνει μέχρι τίς μέρες
μας.
ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ πῆραν μέρος τρεῖς κύπριοι δημοσιογράφοι πού ζοῦν καί δουλεύουν στήν Ἀθήνα, ὁ Πλουτῆς Σέρὸας,ὁ
Ἀνδρέας Χριστοδουλίδης καί ὁ Λούης
“Ηγουμενίδης, κι ἕνας κύπριος δικηγόρος,
0' Γιάννης Κρανιδιώτης.
T0 πρῶτα μέρος τῆς συζήτησης, πού δημοσιεύουμε σήμερα, ἀναφέρεται στόν ἔνοπλο
ἀγώνα τῆς EOKA καί στίς συμφωνίες
Ζυρίχης-Λονδίνου. Καλύπτει δηλαδή τήν
περίοδο 1955-60.

ANTI: Ἐξετάζοντας στή σημερινή συζήτησή μας τό Κυσ
πριακό πρόὸλημα, ἀς ἀρχίσουμε ἀπό τὴν περίοδο τοῦ ένοπλου
ἀγώνα r013 1955-59, μιά καί αὑτὴ ἡ περίοδος εἶναι πού 710100
9105 πολλές ἀπό τίς κατοπινές έξελίξεις. Τό κύριο ἐρώτημα πού
γεννᾶ ἡ περίοδος αὐτή εἶναι; Γιατί ἕνας ἐθνικοαπελευθερωτι
κός ἀγῶνας ὅπως ήταν ἐκεῖνος τοῦ 1955-59, πού εἶχε σάν διακηρυγμένο. - ἀπό τήν έναρξὴ του - στόχο τήν αὐτοδιάθε
ση-ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα, κατέληξε τελικά σέ μιά ἀνεξαρτηι
σία-καρικατούρα έτσι ὅπως ἧταν ἠ Κυπριακή Δημοκρατία
κάτω ἀπό τό σύνταγμα τῶν συμφωνιῶν Ζυρίχης-Λονδίνου;
ΣΕΡΒΑΣι Νομίζω ὅτι ἀπό τήν ἀρχή εἶχαν παραγνωρισθεῖ oi
δύο οὐσιώδεις παράγοντες πού καθόριζαν τό Κυπριακό ὅχι
μόνο σάν Eva ἐθνικοαπελευθερωτικό πρόόλημα ἀλλά, καί 7113—
ρίως, σάν ἰδιάζον ἐθνικοαπελευθερωτικό πρόόλημα. Ὁ στόχος
γιά μᾶς δέν ἧταν νά φύγει ὁ κατακτητὴς καί νά φτιάξουμε ἀνεα
ξάρτητο κράτος, ἀλλά αὐτό τό νησί νά ένωθεῖ μέ μιά μὴτρική
χώρα, τήν Ἑλλάδα. Ἐδῶ ἀκριὸῶς παραγνωρίστηκε ὁ δικοινοι
τικός χαρακτῆρας τοῦ νησιοῦ. Δέν λὴφθηκαν καθόλου ὑπόψη
oi Τουρκοκύπριοι, Ἀντίθετα τούς θεωρούσαμε «ἀμελητέα
κατάσταση».
Ὁ δεύτερος παράγοντας πού παραγνωρίστηκε ἦταν ὁ διε
θνὴς. Δέν ἐκτιμήσαμε σωστά τίς ξένες παρεμὸάσεις πού ἧταν
μοιραῖο νά διακινηθοῦν στήν περίπτωση τῆς Κύπρου - μιά καί
τό νησί ὃρίσκεται οτή νοτιοανατολική λεκάνη τῆς Μεσογείου,
ἐκεῖ ὅπου ὀξύνεται ὁ διαξιφισμός γιά τά πετρέλαια καί τά
ἀλλα διαφορετικά συμφέροντα τῶν διιστάμενων δυνάμεων,
Ἀπό τὴν άλλη ἧταν τό on 07171v1710 7:013 παρουσιάστηκε πιό
έντονα μετά τό τέλος r013 B’ παγκοσμίου πολέμου, μέ τόν ὄιλλο
τό δυναμικό παράγοντα, τίς ΗΠΑ, πού ἤθελαν νά παίζουν τό
πρῶτο ὂιολί οτὴν μεσανατολική περιοχή, ἀντικαθιστώντας r71
695rav17171 αὐτοκρατορία. Ὅλα αὐτά Eixavl τελείως παραγνω
ρισθεῖ, παρόλο 7:013 ὑπῆρξαν εὐκαιρίες καί γεγονότα στό παρελθόν πού μάς καλοῦσαν σέ περίσκεψη καί σέ μιά ρεαλιστική
ἀντίκριση.
Ἐνῶ λοιπόν 0r71v K137:90 ὑπῆρχε Eva ἰσχυρό πολιτικό κίνημα, σύγχρονο, μέ ὑπόόαθρο τήν ἐργατικὴ τάξη καί τά πρωτοποριακά στρώματα τῆς ἀγροτιᾶς, ἐντούτοις αὐτό τό κίνημα δέν
ἀποτέλεσε τό ὅργανο πού 0d προωθοῦσε μιά διαδικασία ρεαλιστικῆς ἐκτίμησης. Τά πράγματα κατά κάποιον τρόπο ἀφέθηκαν νά προχωρήσουν με’ τίς παλιές δοξασίες, ἐνῶ 7'1 μεταπολεμική κατάσταση ἀπαιτοῦσε νά ἀπαντηθεῖ καί τοῦτο τό ἐρώτημα; Στέκει τό σύνθημα «ένωσις καί μόνον ένωσις» καί τίποτε
ἀλλο; Σύνθημα πού, παραδόξως, τό ἀνεχόταν μιά ἀστική τάξη
πού εἶχε ἤδη δεθεῐ μέ τό ἀγγλικό κεφάλαιο.κάνοντας ἐπεκτάσεις καί πρός τό ἀλλο ἐξωτερικό κεφάλαιο, ένῶ ἡ ἐργατικὴ τάξη, πού ὁραματιζόταν σοσιαλιστικές λύσεις γιά τό v710i, ὤφειλε
νά ὑπολογίζει τό 20% r013 τουρκικοῦ στοιχείου, πού οτὴν

καταπληκτική πλειοψηφία του τό ἀποτελοῦσαν. ἀγρότες καί
ἐργάτες διπλά καταπιεζόμενοι. Αύτά ὅλα δέν εἶχαν μετρήσει
οτὴ σκέψη κανενός καί ἡ ὅλη κατάσταση ἀφέθηκε vd προχωρήσει πάνω σέ μιά 6d071 καθαρά σωδινιστική. Γι’ αὐτό καί 7'1
ἐθναρχούσα ἐκκλησία παρέμεινε ἐντελῶς ἀνέπαφη orig κορυφαῖες θέσεις της, χωρίς vd ἐγερθεῖ ἀπό πουθενά r0 ἀλλο μεγάλο ἐρώτημαῑ Μέσα στίς -σύγχρονες συνθῆκες τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ κινήματος εἰναι ἡ ἐθναρχούσα ἐκκλησία πού θά
πρέπει ν ἀποτελεῖ τήν ἡγετική δύναμη;
Ἐπίσης σκέπτεται κανείς κατά πόσον 0r71v K137:90 τό ἐθνικοαπελευθερωτικό κίνημα θά ’πρεπε νά πάρει r71 μορφή τοῦ
ἐνοπλου ἀγώνα - ὅπως συνήθως συνέὸαινε στίς ἀλλες χῶρες καί νά φτάσει μάλιστα ὥς τό σύνθημα, πού ἐπιπόλαια χρησιμιοποίησε ὁ Γρίὸαςῑ «Nd πετάξουμε τούς ’Ἀγγλους στή θάλασσα». Μποροῦσε αὑτό τό σύνθημα νά ’ταν ρεαλιστικό, λαμόάνοντας ὑπόψη τή δυναμικότητα r013 κυπριακοῦ λαοῦ καί r71
δυναμικότητα τῶν Βρετανῶν, πού ἐνισχύονταν τότε καί ἀπό τίς
ἀλλες ἰμπεριαλιστικές δυνάμεις Καθώς ἐπίσης r71v ἀπροθυμία,
τήν d9v71071 0d έλεγα, τῆς ἐπίσημης έλληνικής πλευρᾶς ν’ ἀντιμετωπίσει τό πρόὸλημα ’μέ δυναμισμό, ’Ἡδη ἀπό πολλά χρόνια
’έπαιζαν oi καμπάνες γιά τὴ θέση τῶν ἐλληνικῶν 71136591ησεων
Καί ὁ πρῶτος πού rig είχε παίξειηταν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος

Οτά 1931, r0r5 7ro13 εἶχε πραγματοποιηθεῖ ἡ πρώτη ἐξέγερση
τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. “Ολοκληρώνεται κατά συνέπεια τό ἐρώτημα· Μπορούσαμε vd συνεχίσουμε μιά πορεία πρός δυναμική
λύοη’ Ἠ μᾶλλον μπορούσαμε νά ἐπιὸάλουμε μιά δυναμική λύση; ”Hεπρεπε νά ἀκολουθήσουμε μιά κλιμακωτή πορεία ἐκμεταλλευόμενοι τίς νέες καταστάσεις πού εἰχαν δημιουργηθεῖ
ἰδιαίτερα στό μεσογειακό χῶρος Μεταγενέστερα ὁ Μιντώφ
ἐπαλήθευσε ἀκριὸῶς αὐτὴ τὴ θέση. Σέ μιά μικροσκοπική
Μάλτα 300 χιλιάδων ἀνθρώπων κατώρθωσε δήμα πρός ὃῆμα ’ἀς ποῡμε μεταρρυθμιστικά, χωρίς νά φοόόμαστε τίς λέξεις - νά
φέρει τό ἀποτέλεσμα πού ἐφερε. Καί πού ὅλοι, σήμερα, μέ μεγάλη ἐκτίμηση τό ἀντικρίζουν.
Στήν K137:90 εἴχαμε r71v πρώτη «προσφορά» ἀπό τούς Βρετανούς τό 1947, ὕστερα ἀπό τήν ἀποτυχία τῶν πρώτων κυπριακῶν πρεσόειῶν στό ἐξωτερικό, μέ αἴτημα r71v ένωση. Καί ἧταν
πραγματικά μιά ἐξαιρετικὴ εὐκαιρία, γιατί ἡ ἀριστερά 6910710ταν τότε στόν κολοφώνα τῆς δύναμής της, ἐλέγχοντας τούς 12
ἀπό τούς 16 δήμους (Ὀμως, πιεζόμενη ἀπό μιά διμέτωπη θά
έλεγα κατάσταση (ἀπό τήν ἐλληνική ἀριστερά, πού ὅρισκόταν,
ενοπλη, στά ὅουνά καί τῆς ὁποίας ὁ ἀρχηγός δήλωνε πώς(«δέν
εἰναι δυνατόν τήν ὥρα πού έμεῖς παλεύουμε μέ τό ὅπλο στό
χέρι, oi σύντροφοι τῆς Κύπρου νά κάθονται στό τραπέζι τῶν
διαπραγματεύσεων», καί ἀπό τήν κυπριακή ἀστική τάξη, πού
ἔτρεμε 6λέποντας r71 θριαμόευτική ἀνοδο τῆς ἀριστερᾶς) ἐγκατέλειψε τὴ Διασκεπτική γιά χάρη τοῦ ἀνεδαφικοῦ σωόινιστι71013 συνθήματος «ένωση καί μόνον ένωση». Δέν θά μπῶ στίς
λεπτομέρειες τῆς Διασκεπτικῆς, ἀλλά θά πρέπει νά λεχθεῖ πώς
Οἱ ”Αγγλοι πρόσφεραν ὅλες τίς «ἐσωτερικές» ὑποθέσεις κρατώντας γιά τόν έαυτό τους τήν ἐξωτερική πολιτική καί τὴν
ἀσφάλεια τοῦ νησιοῦ. Ἔτσι λοιπόν, συμπερασματικά, ὅλες oi
πολιτικές δυνάμεις τῆς Κύπρου,συμπεριλαμὸανομένης καί τῆς
ἀριστερᾶς, παραγνώρισαν τίς ἐξόφθαλμες πραγματικότητες καί
παρασύρθηκαν οτὴ γραμμή τῆς ένωσης, πού δυναμικά προόλήθηκε τὴν 1η Ἀπρίλη 1955.
Πιστεύω πώς ἦταν λάθος ν’ ἀφεθοῦν τά πράγματα νά φτάσουν στό σημεῖο πού έφτασαν. Ἀλλά καί ὅταν ὁ Γρίὸας μέ τὴν
ἀνοχή τοῦ Μακάριου τά ἐπέὸαλε, διερωτοῦμαι γιατί νά μή γίνει ὀποιαδήποτε προσπάθεια ν’ ἀναστραφεῖ αὐτὴ ἡ «ἀέρινη»
πορεία, γιατί σέ κάποιο σημεῖο ἀρχισε ὁ ἀγώνας τοῦ Διγενῆ
(καί Θά πρέπει νά ἐρευνηθεῖ κατά πόσο ἀρχισε μέ καθαρά έλληνική πρωτοόουλία, ἤ μέ ξένο δάχτυλο - πολλά λέγονται καί
ἀδονται γιά «ἀμερικανική πρωτοόουλία») γιά νά μήν περάσει
οτά χέρια r013 δυναμικοῦ πρωτοποριακοῦ κόμματος τῶν ἐργαζομένων; Td παρατράγουδα τοῦ ΑΚΕΛ, 0r71v προκειμέκη
περίπτωση, εἰναι ἀναρίθμητοι. Καί ἐξοργιστικά. "Av ὑπῆρχαν

oi ὑγιεῖς πολιτικές δυνάμεις πού θά έὸλεπαν r0v ἀγώνα τῆς
ΕΟΚΑ ὅχι σάν ἐξοντωτικό - γιά τούς Βρετανούς — γιατί σάν
τέτοιος ἦταν καταδικασμένος σέ ἀποτυχία-ἀλλά σάν ὅπλα πίεσης, τότε τά πράγματα ἴσως νά ’ταν διαφορετικά. Γιατί εὐκαιρίες γιά ἀναστροφὴ τῆς πορείας δόθηκαν. 'H πρώτη, Eva μόλις
χρόνο μετά τήν έναρξη τοῦ ἀγώνα, μέ τίς προτάσεις Χάρντιγκ.
"011ng κανένας δέν ἀποτόλμησε,καί ἀίδιος ὁ Ἐθνάρχης πού
έδειχνε κατανόηση πρός αὑτὴ r71 0E071, ὅτι δηλαδή ὁ ἀγώνας
ὤφειλε νά σταματήσει ὥς τό σημεῖο πού θά τά κατάφερνε νά
ἀσκήσει πίεση πάνω οτούς ”Αγγλους, δέν μπόρεσε νά ἐπιὸάλει
αὐτὴ r71 γραμμή, ἐξαιτίας τῶν πιέσεων πού δέχτηκε ἀπό τήν
ἀνένδοτη πλευρά τῶν Γριὸικῶν.
Καταλὴγω μέ τή διαπίστωση πώς 0r71v K137:90 παραγνωρίστηκαν πλήρως oi δοσμένες ἀπό τά ἀποτελέσματα τοῦ Β’ παγκόσμιου πολέμου συνθῆκες, oi μεταθέσεις πού έγιναν στό διεθνή χῶρο, καθώς καί τά προόλήματα πού δημιουργοῦσε μέ τήν
ἀτονία της ἡ ἐλληνική κυὸέρνηση, μέ τήν κατάφωρη ἐξάσκηση
πίεσης ἀπό τίς ἰμπεριαλιστικές δυνάμεις, στίς ὁποῐες ἦταν
ὑπόδουλη. Μοιραῖα, λοιπόν, τά πράγματα ὁδηγοῦσαν πρός τήγ
ὑποταγὴ, πρός τὴ Ζυρίχη,
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣε Ἀπό τὴ δικὴ μου σκοπιά θά κάνω
μιά ὃιαφορετική προσέγγιση ἀπό αὐτὴν πού ἐκανε ὁ φίλος
Σέρδας, χωρίζοντας σέ δυό μέρη τίς συνθῆκες πού καθόριζαν
τόν ἀγώνα r013 55-59. Πρῶτά, oi συνθῆκες στό διεθνὴ χῶρο σιή
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δεκαετία τοῦ 50-60 ἧταν «θετικές» γιά ἕνα τέτοιο ἀγώνα. 1013 γιά ένωση τῆς Κύπρου μέ τήν Ἑλλάδα ἧταν κατά τὴ γνώμη
ἵΗταν ἡ δεκαετία πού τά ἀπελευθερωτικά κινήματα οτήν μου μιά πρασπάθεια προέκτασης τῆς ἀμερικάνικης κατοχῆς καί
Ἀφρική. οτὴν Ταγκανίκα, Οῦγκάντα, Κένυα, οτὴν Ἀλγερία οτὴν Κύπρο. Αὐτό νομίζω εἶναι πολύ 6ασικό. 'H ένωση τότε
ἀλλά ἀκόμα καί στὴν ’Ἁπω Ἀναταλή εἶχαν ἀρχίσει. Οἱ ἀποισήμαινε νά φύγει ἡ Κύπρος ἀπό τήν Ἀγγλία καί νά περάσει
κιακές δυνάμεις κάτω ἀπό συγκεκριμένες πιέσεις καί τόν
στά χέρια τῶν Ἀμερικανῶν ξεκάθαρα, έτσι πού νά ἐλέγχει τὴν
ἀγώνα τῶν λαῶν παραχωροῦσαν κάποιας μορφῆς ἀνεξαρτησία περιοχή, μέ τά γνωοτά οἰκονομικά καί στρατιωτικά συμφέπού ἐπέτρεπε στῆ «μητρόπολη» τόν 51111500 ἐλεγχο. Τέτοιας · ροντα πού ὑπῆρχαν. Πιστεύω, λοιπόν, ὅτι 0i ἐσωτερικές συνμορφῆς 71111— 01εξαρτησία πρέπει νά θεωρηθεῖ καί ἡ Ζυρίχη. Θά θῆκες ἦταν ἀρνητικές ἀπόλυτα καί γι’ 01310 δέν μπόρεσε νά
001115 οτὴ σινέχεια γιατί έγινε 7‘1 Ζυρίχη, ποιούς στόχους ἐξ- πετύχει ὁ ἀγώνας στήν Κύπρο. B56010, 01v 010v ἀγώνα συμμευπηοετοῖ σε κι ἀν μποροῡσε v01 ἠταν διαφορετικά.
τεῖχαν ἐνεργά oi ἀριστερές δυνάμεις, μποροῡσε ἴσως νά ὑπάρΕτσι λοιπόν πιστεύω πώς ὁ ἀγώνας :013 κυπριακοῦ λαοῦ ξουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Δέν εἶναι ὅμως 656010. Kai
ἀπό 711.5190; «διεθνιοῦς συγκυρίας» εἰχε δυνατότητες v01 πετύδέν εἶναι 656010 115 τήν ἑξῆς Evv010: "Av oi ἄνθρωποι πού
χει. T0 δεύτερα στοιχεῖα πού εἶναι κι αὐτό ἶκαθαριστικό, εἶναι ἐλεγχαν τότε τήν κατάσταση - καί πέρα ἀπό τό Γ9i6a ὑπῆρχε ἡ
0v ι’ποκειμενικά. ἀν δηλαδὴ «ἐσωτερικά», εἶχε αὐτές τίς δυνα- Ἐθναρχία - έὸλεπαν ὅτι ὁ ἀγώνας περνοῦσε σέ χέρια σωστά,
τότητες. Ποιές ὴταν 0i 013v071715g 7:013 καθόριζαν τό ἐσωτερικό
ὁπωσδήποτε θά τόν χτυπαῦσαν ἀλύπητα, θά ὑπῆρχε δηλ. μιά
,ιιέτωποι Δέν πρέπει νά παραόλέπουμε ὅτι ἐκείνη τήν ἐποχή δέν πισώπλατη μαχαιριά καί 001 ὁδηγαύ μασταν οτὴν οὐσία ἀπό Eva
ἱπηοχε 710v51'0 ἄλλο αἴτημα στόν κυπριακό χῶρο ἀπό τὴν ένω- ἐθνικοαπελευθερωτικό ἀγώνα σέ Eva ἐμφύλια πόλεμο οτὴν Κύση. To δημοψήφισμα τοῦ 1950 ἐδειχνε πώς καί oi ἀριστερές
προ. Καί αὐτό δέν θά πρέπει νά τό παραγνωρίσουμε...
δυνάμεις ὴταν ταυτισμένες μέ τήν πολιτικὴ 171g ένωσης. A1310
σημαίνει πώς ὁ ἐθνικοαπελευθερωτικόςαγώνας τῆς Κύπρου 00
ANTI: Ἀκόμα κι ἄν ὑπαθέσουμε ὅτι ὁ ἀγῶνας περνοῦσε σέ
ηταν στῆν οὐσία κάτω ἀπό 171v κηδεμονία τῆς Ελλάδας >καί χέρια σωστά, δηλαδὴ στίς ἀριστερές δυνάμεις, καί δεδομένου
ἦταν πράγματι-κά. Μιλώντας λοιπόν γιά 171v K137:90 δέν πρέπει
ὅτι oi τελευταῖες εἶχαν τοποθετηθεῖ ὑπέρ τῆς ένωσης μέ τήν
v0 παραγνωρίζουμε καί ν’ ἀφὴναυμε στό περιθώρια τόν παράἙλλάδα μέ τό δημοψήφισμα τοῦ 1950 ἀλλά καί ὑπέρ τῆς a13γοντα Ἐλλάδα. ἶΗταν ὁ πιό καθοριστικός. Θά πρέπει λοιπόν ταδιάθεσης-ένωσης μέ τό πρόγραμμα τοῦ “52, ὅταν δηλαδή oi
v0 0013115 τί ὑπῆρχε στήν Ἑλλάδα τότε καί 0v πράγματι ἡ
ἐλληνικές ἀριστερές δυνάμεις εἶχαν ἤδη συντριὸεῖ, τό ἀδιέξαδα
κατάσταση πού ἐπικρατοῦσε μποροῡσε νά ἐνισχύσει σωστά τόν
φαίνεται πώς παραμένει...
ἐθνικοαπελευθερωτικό ἀγώνα τοῦ λαοῦ μας. νΗδη ἠ Ἐλλάδα
μέ τά σχέδιά Τρούμαν καί Μάρσαλ περνοῦσε ἀπό τήν ἀγγλικὴ
XPDJTOAOYAIAHE: Oi ἀριστερές δυνάμεις στήν Κύπρο
ἐπιρροὴ οτὴν ἀμερικάνικη, μετά τόν ἐμφύλια πόλεμο. Ἐλεγχό- γνώριζαν πώς τό σύνθημα ένωση σήμαινε αὐτό τό πράγμα.
ταν δηλαδή ἡ κυὸέρνηση τῆς Ελλάδας καί κατευθύνονταν ού- Κάτω ἀπό ἐπιρραές ὅμως έλληνικές ἧταν κι αὐτές ταποθετημέσιαστικά ἀπό τίς ΗΠΑ. ’IH101 ἐπίσης ἀπομονωμένη 017:0 τίς
νες στὴν πολιτική τῆς ένωσης. Ἀντίθετα, προηγούμενα, πρίν τό
0} λες προοδευτικές δυνάμεις. Δέν εἰχε καμιά σχέση μέ τά ἐθνι1949, ἡ πολιτική τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων ἧταν διαφορετική
κααπελειθερωτικά κινήματα, καί ζοῦσε πάντα κάτω ἀπό τό
ἀπέναντι στό πρόὸλημα. Ολοκληρώνοντας, πιστεύω πώς ἡ Ζυ«φόὸο» τῶν Βουλγάρων,«τῶν αἰώνιων ἐχθρῶν>>ἔ
ρίχη ὴταν ,ἀποτέλεσμα ἑνός νεααπαικιακαῦ 71 μεταπαικιστικοῦ,
Τό κλίμα τοῦ ψυχροῦ πολέμου καθόριζε κάθε ἐνέργεια καί 01v θέλε-ιε, σχήματος, ὅπου φτιαχνόταν στήν οὐσία Eva ἡμιδράση. Οῡσιαστικά δέν ὑπῆρχαν σχέσεις ἀνάμεσα οτὴν Ἑλ- ανεξάρτητο κράτος, ἐγγυημένα καθεστώς φυλετικά διαιρεμένο,
λάδα καί τίς σοσιαλιστικές χῶρες, πού 001 110g E01v0v 171 δυνα- 115 στόχο 171 διαιώνιση καί 57157110071 τῶν μεταπαικιακῶν δετότητα ν’ ἀντιπαραθέσουμε,μιά συγκεκριμένη δύναμη ἀπέναντι σμῶν. Αὐτό τό”εχουμε δεῖ καί α’ ἀλλες χῶρες. Δέν ὑπηρχαν γιά
σέ κάποια ἀλλη. στή συγκεκριμένη περίπτωση τὴν Ἀγγλία. 10v ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ ἀλλες προοπτικές, τουλάχιστα σέ κείνη
Πρέπει 656070 νά ποῦμε πώς στήν πορείαδιαμορφώθηκαν κά- 171 συγκεκριμένη περίοδο 710i κάτω ἀπό τίς συνθῆκες πού ξεκίπως 01 καταστάσεις, ἀλλά ὁπωσδήποτε τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐλ- νησε ὁ ἀγώνας.
λάδα ὴταν ἀπόλυτα ἐλεγχόμενη ἀπό τίς ΗΠΑ ἧταν τό πιό καθαριστικό,καί ὅχι ὅλα τ’ ἀλλα. B56010 δέν πρέπει νά παραγνωΚΡΑΝῙΔΙΩΤΗΣε Θά ἤθελα νά ὑπογραμμίσω ὁρισμένα ἰδιόρίσαυμε τήν πρασπάθεια νά κρατήσει ἡ M. Βρετανία κάποιες
μαρφα στοιχεῖα πού παραυσίασε ὁ ἐθνικοαπελευθερωτικός
«δικές της» χῶρες, ἐλεγχόμενες ἀπ’ αὐτὴν ἀπόλυτα, στήν περιοχή τῆς M. Ἀνατσλῆς. "01: δηλαδὴ ὑπηρχαν κάποιες διαφορές ἀγῶνας τ’ῆς Κύπρου. Τό πρῶτα στοιχεῖα εἶναι πώς i010917101 0
ἀγώνας τῆς Κύπρου γιά ἐλευθερία ἦταν συνέχεια τῶν ἀγώνων
ἀνάμεσα οτὴν πολιτική τῆς Μεγ. Βρετανίας καί τῶν ΗΠΑ,
τῶν ἀλλων τμημάτων τοῦ ἀλύτρωταυ έλληνισμοῦ, πού ἐπιζηὑπῆρχαν. ὅπως ἐξ ἀλλου ἀνέφερε καί ὁ φίλος Σέρὸας. Συμτοῦσαν τήν ἀπατίναξη 1013 ξένου ζυγοῦ. Ἡ ἐλευθερία τους
φωνῶ λοιπόν ὅτι καί αὐτός ἦταν Evag παράγοντας πού 57195715
ταυτίζανταν μέ 171v ἐνσωμάτωσή τους στό ἤδη ἐλεύθερο ἑλλη1I0 ληφθεῖ ὑπόψη καί νά χρησιμοποιηθεῖ σωστά ἀπό τήν
νικό κράτος. “H ἐφαρμογή δηλαδὴ τῆς ἀρχῆς τῆς αὐτοδιάθεσης
πλευρά τὴ δική 110g. Ἀλλά μποροῡσε νά χρησιμοποιηθεῖ σωγιά 171v K137:90 ταυτιζόταν μέ τὴν ένωση. Τό δεύτερα στοιχεῖα
στά; Δέν μποροῡσε κατά τὴ γνώμη μου, γιατί ἡ (Ελλάδα ἧταν
7:013 νομίζω πρέπει νά τονισθεῖ εἶναι πώς ὁ ἀγώνας ξεκίνησε
ἀπόλυτα ταυτισμένη μέ 171v πολιτική τῶν ΗΠΑ καί παράλληλα
μετά τό δεύτερα παγκόσμιο πόλεμο, σέ μιά ἐποχή πού oi 017101oi ἂνθρωποι πού ἀνέλαὸαν νά διεκπεραιώσουν τόν ἐθνικοαπε711071901073115v01 λαοί ξεκινοῦσαν τὴν πορεία τους γιά ἐθνικὴ
λευθερ(ι)τικό ἀγώνα στήν Κύπρο ὴταν πειθήνια ὄργανα, οτὴν
ὀπελευθέρωση καί ἀνεξαρτησία, καί ὅπως ἧταν ἑπόμενα ἐπηοὐσία. τῆς ἐλληνικῆς κυὸέρνησης, πού τά έλεγχε μέ τήν ἀπαρεάστηκε καί ἀπό τό ρεῦμα τῆς ἐποχῆς καί ἀπό τίς νέες συνθῆστολή ὑλικοῡ καί τὴν άλλη 60710510 — 710i δυστυχῶς δέν ὑπῆρκες καί καταστάσεις πού εἶχαν διαμαρφωθεῖ. Ἀπόκτησε μέ τόν
χαν ἀλλες δυνατότητες ἐνίσχυσης τοῦ ἀγώνα μας παρά μόνο
τρόπο αὐτό ὁ ἀγώνας τῶν Κυπρίων έναν ἐπιπρόσθετα χαραμέσα ἀπό τήν Ἑλλάδα. "Av ἡ Ἐλλάδα δέν έστελνε ὅπλα, ὁ
7117190 710i έντάχθηκε μέσα στά πλαίσια τῶν ἀγώνων τῶν ἄλλων
ἀγῶνας δέν 00 11710901305 νά συνεχισθεῖ. ”Av ἡ Ἐλλάδα ἤθελε
νά δημιουργήσει προόλήματα μέσα στήν ἴδια τήν ΕΟΚΑ, μποἀπαικιοκρατούμενων λαῶν γιά τὴν ἀπατίναξη :013 07101711071013
ροῡσε νά τά δημιουργὴσει, καί ὑπάρχουν σχετικά παραδείγμαζυγοῦ. Θά μποροῡσε νά λεχθεῖ λοιπόν πώς τό διεθνές κλίμα
τα.
τήν ἐποχή πού ἀρχισε ὁ ἐθνικοαπελευθερωτικός μας ἀγώνας
Ὀ ρόλος τοῦ Γρίόα ποιός ἧταν; Τόν ξέρουμε ὅλοι ἐδῶ πέρα
ἦταν θετικό γιά τήν εύόδωσή ταυ.
καί δέν χρειάζεται νάποῦμε πολλά. Ηταν ἕνας ἅνθρωπος πού
Ἀντίθετα ὅμως ἀπό τά ὑπόλοιπα ἀντιαποικιακά καί ἐθνιὁπωσδήποτε δέν δούλευε γιά μιά γνήσια ἀνεξάρτητη Κύπρο,
κοαπελευθερωτικά κινήματα, ὁ ἀγώνας τῶν Κυπρίων δέν εἶχε
έξω ἀπό τά συμφέροντα τῶν ἀποικιακῶν καί ἰμπεριαλιστικῶν
σάν στόχο του τὴν πολιτικὴ ἀνεξαρτησία ἀλλά τήν πολιτική ἐνδυνάμεων. Γιατί ὴταν σάν 010110, 001v προσωπικότητα, ἱστοσωμάτωση τῆς Κύπρου α’ Eva ἀλλα κράτος, τήν Ἑλλάδα. cH
ρικά ταυτισμένος μέ τίς δυνάμεις τῆς συντήρησης. O ἀγῶνας
,ίδιαίτερη αὐτή σχέση Κύπρου-Ἑλλάδας ἐπηρέασε καταλυτικά
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τίς ἐξελίξεις καί τήν κατάληξη τοῦ ἀγώνα. Η σχέση αύτῆ χαρακτηριζόταν ἀπό τήν ἐξῆς ἀντίφασηῑ Οἱ δυνάμεις ἐκεῖνες ἐν·
αντίον τῶν ὁποίων πολεμοῦσεη Κύπρος ἦταν αἱ ἵδιες δυνάμεις
πού κηδεμόνευαν τήν Ελλάδα. H ἀντίφαση αὐτή ὁπωσδήποτε
περιέπλεξε τό πρόόλημα, Οἱ πιέσεις πού ἀσκῆθηκαν πάνω στῆν
Ἑλλάδα ἧταν τέτοιες πού δέν ἐπέτρεψαν τή σωστή ἀξιαπαίηση
τῶν διεθνῶν παραγόντων καί τήν ἐξεύρεση σωστῶν στηριγμάτων ἀνάμεσα σταύς πραοδευτικούς λαούς. Τά διάφορα στρατιωτικά, αἰκοναμικά καί πολιτικά συμφέροντα τῶν δυνάμεων
πού κηδεμόνευαν τήν Ἑλλάδα - τῶν δυνάμεων τῆς Δύσης ἐγκλώόισαν τό πρόόλημα μέσα στά συμφέροντα τῆς δυτικῆς
συμμαχίας,ἀπό τά ὁποῖα ἡ ἐλληνική κυόέρνηση δέν εἶχε τὴ δυνατότητα ν’ ἀπαγκιστρωθεῖ. Μέσα α’ αὐτά τά συμμαχικά πλαίσια ὁ τουρκικός παράγοντας διαδραμάτισε καί διαδραματίζει
ἀκόμα καί σήμερα σημαντικότερο ρόλο ἀπ’ ὅ,τι ὁ έλληνικός.
Ἔτσι, τό καθεστώς πού ἐπιὸλῆθηκε πάνω στήν Κύπρο μέ τῆ
Ζυρίχη, ἧταν αὐτό πού ἱκανοποιοῦσε πρῶτα τά στρατιωτικά
συμφέροντα τῆς Δύσης, δεύτερα τίς τουρκικές ἀξιώσεις καί τελευταῖα τόν ἀγώνα τῶν Κυπρίων. Τό καθεστώς αὐτό ἦταν ἡ

δεσμευμένη ἀνεξαρτησία πού ἐπέὸαλαν οἱ συνθῆκες ΖυρίχηςΛανδίνου. Βεὸαίωςέγιναν σφάλματα καί ἀρχισαν νά διαφαίνονται ἀπό τῆ στιγμή παύ ἄρχισαν αἱ διαφωνίες μεταξύ τῆς
ἑλληνικῆς καί κυπριακῆς ἡγεσίας ὅσον ἀφαρᾶ τό χειρισμό τοῦ
θέματος - καί τέτοιες ὑπήρξανε ἀπό--τήν ἀρχὴ τοῦ ἀγώνα.
Ἔπρεπε α’ αὐτὴν ἀκριόῶς τὴ φάση ἡ πορεία τοῦ ἀγώνα νά εἶχε
ἀλλάξει. Εἶναι γεγονός πώς έγιναν καλύτερες προτάσεις ἀπό
τίς Ζυρίχης-Λανδίνου,Καίτέτοιες ἦταν αἱ προτάσεις Χάρντιγκ,
τό Σύνταγμα Ράντκλιφ, παύ ἧταν λύσεις πολύ καλύτερες ἀπό
τίς συνθῆκες πού τελικά ἐπιόλῆθηκαν. Τότε έπρεπε νά εἶχε γίνει μιά ἀλλαγὴ τῆς πορείας, νά διαπιστωθεῖ αὐτός 6 ἐγκλωόισμός τοῦ πραόλήματας μέσα στά στενά ἀτλαντικά πλαίσια, νά
ληφθεῖ ὑπόψη στίς ἐκτιμὴσεις καί ὁ τουρκοκυπριακός παράγοντας. ”Av 6560101 τόν ἀγώνα πλαισίωναν καί οἱ ἀριστερές
δυνάμεις ταῦ τόπου, ἐχω τῆ γνώμη πώς ἠ πορεία 661 ἧταν διαφορετικη...
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣε Θέλω νά πῶ κατ’ ἀρχὴν ὅτι χαίρομαι πού
ὑπάρχει ἡ κοινή διαπίστωση ὅτι ἐνυπῆρχαν αἱ αἰτίες οἱ ὁπαῖες
θά ὁδηγοῦσαν τόν ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ, οτὴ μορφὴ πού πῆρε τό
55-59, α’ ἕνα συμόιὸασμό ἤ καλύτερα σέ μιά ἥττα.

Παιοί ἦταν ὅμως οἱ λόγοις
Οἱ ἀρνητικαί παράγοντες ἧταν τρεῖς.
1. Ἔγινε κακή ἐκτίμηση τοῦ διεθνοῦς παράγοντα, τοῦ διεθνοῦς συσχετισμοῦ τῶν δυνάμεων.
2. Ἔγινε κακή ἐκτίμηση, ἀπό τίς δυνάμεις πού ἀνέλαὸαν
αὐτό τόν ἀγώνα, τοῦ ἐσωτερικαῦ παράγοντα. Ἀγνόησαν τό δικοινοτικό χαρακτῆρα τῆς Κύπρου καί τῆ διάταξη τῶν δυνάμεων μέσα στῆν ἐλληνακυπριακή κοινότητα.
3. Ἔγινε λανθασμένη ἐπιλογή τῆς τακτικῆς τοῦ ἀγώνα.
Οἱ δυνάμεις πού ἀνέλαὸαν τόν ἀγώνα διάλεξαν λάθας τακτικῆ. εΟ ἐναπλας ἀγώνας ὴταν τό μαιραῖο σφάλμα τῆς ἀστικῆς
τάξης τῆς Κύπρου καί τῶν ἐξωκυπριακῶν δυνάμεων ιπού
ἐσπρωξαν αὐτὴν τή τάξη 0‘ αὐτή τῆ μορφὴ τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα. Καί ἐξηγαῦμαι; Η Κύπρος ἦταν μιά ἀγγλικὴ ἀποικία. Ἀνεξάρτητες διεθνεῖς σχέσεις δέν εἰχε. Ὸλες οἱ
ἐπαφές τῆς Κύπρου μέ τό διεθνῆ χῶρο γίνονταν μέσω τῆς Ελλάδας, στῆν ὁποία ἡ πολιτική κατάσταση ἧταν κυριολεκτικά
δραματικὴ. Δέν ἐχαυμε τότε ἀνεξάρτητες ἐλληνικές 11116591111σεις ἀλλά κυόερνὴσεις ὑπατέλειας, κυόερνήσεις ἀνδρείκελα
στίς δυνάμεις τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, στίς ΗΠΑ καί Ὂτό NATO
συγκεκριμένα. Ἐπομένως ἧταν ἀδύνατα ἕνας ἀγώνας πού στηριζόταν, πού εἶχε σάν αἰχμή του στό διεθνῆ χῶρο τήν ἐπίσημη
ἐλληνικῆ πολιτεία, νά ὅρεῖ στηρίγματα ἐνάντια στόν ἰμπεριαλισμό, τοῦ ὁποίου αύτή ἡ ἰ’δια ὴ έλληνική πολιτεία ἦταν ὑποχείρια.
Ἐνῶ ἐξάλλαυ ὁ διεθνής συσχετισμός τῶν δυνάμεων - 61(01ναμε μέσα ἀπό τό Β’ παγκόσμια πόλεμο - θεωρητικά ἧταν θετικός, γιατί ἀρχιζε στήν οὐσία της ἡ πορεία γιά τήν ἐθνικὴ
ἀπελευθέρωση τῶν λαῶν πού ὁρίσκονταν κάτω ἀπό ἀποικιακό
ζυγό, ἐντούταις δέν χρησιμοποιήθηκαν ἀπό τήν πλευρά μας

ἐκεῖνα τά μέσα, ἐκείνη ἡ τακτική πού 661 ἀξιοποιαῦσε αὐτὴ τή
θετική διάθεση τῆς παγκόσμιας κοινότητας ἀπέναντι σταύς
ἀποικιοκρατούμεναυς λαούς.
Τό όασικότερο λάθας κατά τήν ἀποψή μου ἧταν τό γεγονός
ὅτι 6 ἀγώνας αὐτός ξεκίνησε 6ε6ιασμένα καί ἐνάντια στόι πραγματικά συμφέροντα τοῦ συνόλου τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. H
ἀστική τάξη πείσθηκε ἀπό ὅσους τὴν κατηύθυναν 61:1”ετσι θά
πραλάὸενε τὴ «ζημιά» παύ θά πάθαινε, ἀν ὁ ἐθνικοαπελευθερωτικός ἀγώνας ἐπαιρνε τὴ σωστή του πορεία καί έμπαινε
κάτω ἀπό τήν καθαδὴγηση καί ἐξυπηρετοῦσε τά συμφέροντα
τῶν ἐργαζομένων, τῶν πραγματικά πατριωτικῶν δυνάμεων ταῦ

λαοῦ.

’

ANTI: Ἀπ’ ὅσα εἶπες μέχρι τώρα θά μποροῡσε κανένας νά
συμπεράνει πώς 6 ἀγώνας τοῦ 55-59 ὑπῆρξε μιά καλά προσχεδιασμένη «ἐπιχείρηση» τῆς ἡγεσίας τῆς ἀστικῆς τάξης γιὰ νά
προλάόει ἐνδεχόμενες ἀλλαγές στήν κοινωνικὴ δομή ἤ ἀκόμα
καί στῆν ἀσκηση τῆς ἐξουσίας μεταπελευθερωτικά, ἀν ὁ ἀγώνας έμπαινε κάτω ἀπό τήν ἡγεσία τῆς ἐργατικῆς τάξης...
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΙ-[Σε Δέν ἐμπαινε 6560110 θέμα περάσματοςΙῚ
οτὴν ἐξουσία τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων. “Ὀμως ἡ ἱστορία μᾶς
διδάσκει πώς τό σύνολο σχεδόν τῶν ἐθνικοαπελευθερωτικῶν
κινημάτων πού ἐκδηλώνονται αὐτή τήν ἐποχή καταλὴγαυν ταυτόχρονα μέ τήν ἐθνικὴ ἀπελευθέρωση καί σέ μιάν ἀλλαγὴ τῆς
ἐσωτερικής καινωνικῆς δομῆς. Πραγματαπαιαῦν ταυτόχρονα,
ἕνα ποιοτικό ἅλμα Τώρα (”1v ἐχουν φτάσει σ’ έναν ὁλοκληρωμένα σοσιαλισμό ἤ ἀν έχαυν κάμει ἀλλα δημοκρατικά 6ὴματα,
αὐτό εἰναι ἕνα ἀλλο θέμα.

“Ο ἀγώνας στῆν Κύπρο περιεῖχε τέταια σπέρματα, ὥστε όχι
μόνο ἦταν ἀδύνατα νά προχωρήσαυμε στῆν πλήρη ἐθνικὴ ἀπελευθέρωση ἀλλά ἐκλεινε τούς δρόμους γιά ὁποιαδήπατε κοινωνικὴ ἀλλαγὴ πού θά μετέτρεπε τήν Κύπρο σέ παράγοντα δημοκρατικό μέσα στό χῶρα τῆς Ἀνατολικής Μεσογείαυ. Ἡ ἡγεσία
τῆς ἀστικῆς τάξης παρασύρθηκε ἀπό τούς ἐξωτερικαύς {111060λεῖς, κυρίως ἐλλαδικούς, πού ὑπηρετοῦσαν τότε ξένα συμφέροντα, καί ἀρχισε έναν ἀγώνα πού ἀναπόφευκτα θά στῆριζε
ἀκόμα περισσότερο τὴν κηδεμονία τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ στῆν
Κύπρο.
ΣΕΡΒΑΣε Καθαρίστε, σᾶς παρακαλῶ, τί ἐννοεῖτε μέ τόν ὅρα
ἡ «ἡγεσία τῆς ἀστικῆς τάξης».
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣε Ναί, κατά κύρια λόγο ἡ Ἐθναρχία. “H
ἀστική τάξη εἶχε τότε σάν πολιτικό της φορέα τήν Ἐθναρχία...
‘H ἀριστερά διαφώνησε μέ τήν ἐπιλογή πού ἐκαναν αἱ δυνάμεις
πού τελικά ἀνέλαὸαν τόν ἐναπλο ἀγώνα καί ἀντιπαράθεσε μιά
καθαρὴ πολιτικὴ γραμμή 0’ αὐτή τήν ἐπιλογή. Καί θά θυμίσω
τό περίφημα ντοκουμέντο τοῦ ΑΚΕΛ «“Ο δρόμος πρός τή Λευτεριά» (1952), ὅπου τό κόμμα καλοῦσε σέ μαζικό παλιτικό
ἀγώνα τό σύνολο τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, Ἕλληνες καί Τούρκους,
ἀφοῦ 6 ἐχθρός ἧταν κοινός, παύ 661 μπαροῦσε ν’ ἀποκτῆσει τῆ
διεθνῆ ἐκείνη συμπαράσταση καί 60116510 πού θά μᾶς ὁδηγοῦσε σέ μιά πλήρη ἀνεξαρτησία. ”Ag μήν ξεχνοῦμε ἀκόμα ὅτι
έτσι ὅπως ξεκίνησε αὐτός 6 έναπλας ἀγώνας δέν ἀφηνε περιθώρια συνεργασίας μέ ἀλλες προοδευτικές δυνάμεις, γιατί ταυτόχρονα στράφηκε ὅχι μόνο ἐνάντια στῆν ἀγγλικὴ κατοχὴ,
ἀλλά καί ἐνάντια σταύς Ταυρκοκύπριους (ἐντεχνα παρασύρθηκε) καί ἐνάντια σταύς κομμουνιστές (έγιναν κατά τῆ διάρκεια
τοῦ ἀγώνα δολοφονίες οτελεχῶν τῆς ἀριστερᾶς).
Ἀκόμα καί αἱ ἀσταί ἡγέτες σήμερα, κάνοντας μιάν αὐτοκριτική γιά κείνη τήν περίοδο, ἀναγνωρίζουν τό σφάλμα τους καί
δέχονται πώς ἀν ἀκολουθοῦσαν τή γραμμή πού πρότεινε τότε ἡ
ἀριστερά, τοῦ μαζικοῦ δηλαδή πολιτικοῦ ἀγώνα μέ διεθνῆ
στηρίγματα, μπορούσαμε νά εἴχαμε καλύτερα ἀποτελέσματα.
Πλησιάζαντας πρός τῆ Ζυρίχη θά μπορούσαμε νά κάνουμε κάποιαν έλιγμό ν’ ἀπαφύγαυμε τό συμὸιόασμό. N’ ἀφὴσαυμε τά
πράγματα ἐκεῖ πού ἧταν τουλάχιστον καί νά διεθνοποιήσουμε
τόν ἀγώνα μας. ’Ὀμως οὔτε αὐτό δέν τό δέχθηκε ἡ ἀστική τάξη
τοτε.
Μ’ αὐτά δέν θέλω νά μειώσω τὴ θυσία καί τόν ἡρωισμό τῶν
παιδιῶν τῆς Κύπρου πού ἀγωνίσθηκαν μέσα ἀπό τίς γραμμές
21

οἰκονομικό της ὑπόόαθρο, εἶναι ἕνα ἀλλο ζήτημα καί θέλει
μιάν ἀλλη ἀνάλυση.
Κατά συνέπεια, νομίζω πώς ὀφείλουμε νά θεωροῦμε τὴν
ἀστική τάξη σάν ἀρνητικό παράγοντα, γιατί ὄιν δέν ἀντέδρασε
στά φανερά, στά κρυφά σίγουρα ἀντιδροῦσε μέ τόν τρόπο της,
εὐχόταν καί προσευχόταν νά σταματὴσει τό ταχύτερα. Ἀπό
φόὸα ἡ ἀστική τάξη δέν εἶχε ἀντιδράσει φανερά.

αὑτά τά σημεῖα- σέ γενικές γραμμές ἡ φωνή τῆς ἀριστερᾶς
ἦταν ἡ μόνη σωστή φωνὴ πού ἀκαύστηκε σέ κείνη τήν περίοδο.
Ηταν ὁ μόνας πολιτικός παράγοντας πού έλαὸε ὑπόψη του
ταυλάχισταν τό δικοινοτικό χαρακτῆρα τῆς Κύπρου, ἀφοῦ μιλοῦσε γιά ἀντιιμπεριαλιστικό ἀγώνα πού ἐπρεπε νά διεξαχθεῖ
μαζί καί ἀπό Ἕλληνες καί ἀπό Ταύρκους. Ἀντικειμενικές
ὅμως συνθῆκες καί μέσα στῆν Κύπρο καί διεθνῶς καί κυρίως ἡ

ἐξάρτηση ἀπ’ τήν Ἑλλάδα δέν ἐπέτρεπαν οτὴν ἀριστερά νά
ANTI: Καίὴ ἀριστερά;
μεταστρέψει τήν πορεία. Γιατί 61v δοκίμαζε νά ἐρθει σέ δυναΣΕΡΒΑΣτ Ἀρχικά ἡ ἀριστερά καλά τοπαθετοῦσε τό ζήτημα.
μική ἀντιπαράθεση, θά ὁδηγούμασταν σίγουρα σέ ἐμφύλια πόἈλλά γιά λόγους «ἐνωτικῆς ἐξαρσης» — καί διαφάνηκε αὑτό
λεμα...
καί ἀπ’ ὅσα εἶπε ὁ “Ηγουμενίδης - δέν μπόρεσε νά προχωρήσει
ΣΕΡΒΑΣε Εἶχα ἀναφερθεῖ 0' a1’)16 πού εἴπατε γιά δολοφομέχρι τέλους οτὴ ρωμαλέα γραμμή πού εἶχε ἀνοιχτεῖ τό 1947, νίες οτελεχῶν τῆς ἀριστερᾶς...
παρά τὴν ἀντίδραση τῆς ἐκκλησίας, τῆς ἐλληνικῆς ἀριστερᾶς,
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣε Ναί. Ὑπάρχει ἡ περίπτωση τοῦ Μέναιέξαλλης τότε, καί ἀκόμα παρά τό γεγονός πώς μερικαί ἀπό
καυ, πού ἦταν στέλεχος τῆς ἀριστερᾶς καί δολοφονήθηκε στό
τσύς συμμάχους της τὴν εἶχαν ἐγκαταλείψει, ἐννοῶ τό μακάΛευκόνοικο, καί μάλιστα μέ ἄγρια τρόπο, διά HA1606071101101‘).
ρίτη Γιάννη Κληρίδη.
Καί ὑπῆρξαν καί ἄλλα θύματα, ὅπως ἐπίσης καί «γενικές ἐπιΑὐτὴ ἀκριόῶς ἡ σκιά τῆς σωόινιστικής ἐξαρσης ῶθησε τήν
θέσεις» ἐναντίον τῆς ἀριστερᾶς. Καί εἰναι ὑπέρ της τό γεγονός
ἀριστερά σέ-ὁρισμένα μοιραῖα λάθη, ὅπως ἡ περιὸόητη παραπώς ἐνῶ χτυπὴθηκε έδειξε αὑτασυγκράτηση γιά νά ἀποφύγει
δοχὴ τοῦ((εἷς καί μόνας», ένός συνθήματος γριόικοῦ στῆν οὐἀκριὸῶς τὴν ὁλοκληρωτικῆ καταστροφὴ πού θά’ ταν ἐνας ἐμφύσία του.
λιος πόλεμος.
Λέχθηκε ἀκόμα κάτι γιά δολοφονίες οτελεχῶν τῆς ἀριστερᾶς.
Τό τρίτα σημεῖα πού θά ἀναφερθῶ εἶναι αὐτό πού ὁ κ, ΣέρΠροσωπικά δέν θυμοῦμαι τέτοιες δολοφονίες. Ἀλλες δολοφο6ας 6.1166000E μέ τό «εἷς καί μόνα>.ς> Η ἀριστερά ἀπ’ 600 ξέρω
νίες καί στίς ὁπαῖες ἦταν ἀναμεμιγμένα τά ὑψηλά δώματα τῆς
δέν τό εἶπε πατέ έτσι, << εἷς καί μόνος», ἀλλά 611 ἔπρεπε νά ἐνκυπριακῆς ἡγεσίας τίς έχω ὑπόψη μου...
ισχυθεῖ 6 Μακάριος, γιατί σωστά έδλεπε πώς ὴταν ὁ μόνος ἀπό
Καταλήγαντας ὑπογραμμίζω πώς 6 κυπριακός λαός δέν εἶχε
ντούς ἡγέτες τῆς ἀστικῆς τάξης καί τῶν ἀλλων δυνάμεων τῆς
παλέψει μέχρι τῆ μέρα πού ὑπογράφηκε ἡ Ζυρίχη γιά ἀνεξαρἘθναρχίας πού ἀντίκριζε ρεαλιστικά καί πατριωτικά τήν πατησία. Ἀντίθετα ἀγωνίστηκε γιά αὑτοδιάθεση - ένωση.
ρεία τοῦ κυπριακοῦ. ”Ηδη πρίν ἀπό τό 1956, πού ὁ Μακάριος
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣε "O1av εἶπα πώς ἡ Ἐθναρχία ἧταν ἡ παλι- ἐξορίζεται στίς Σεῦχέλλες, 1’]_ ἀριστερά πρασανατολίζεται στῆ
τικῆ ἐκφραση τῆς ἀστικῆς τάξης, δέν ἐννοοῦσα ὅτι ἀπετελεῖτο συνεργασία μαζί 101). Γιατί ῆταν ὁ μόνος ἀπό τήν Ἐθναρχία
μόνα ἀπό ἐκπρασώπαυς της ἀλλά ὅτι ἡ ἀστική τάξη, ἴσως σέ πού ἐπαιζε θετικό ρόλα σέ κείνη τήν περίοδο. Ηταν ὁ μόνος ὁ
συνεννόηση μέ τήν ἀποικιοκρατία καί γενικότερα μέ τά ἐξωτε- ὁποῖος ἀντιτάχθηκε στῆν ἐξτρεμιστική ἀντικομμαυνιστικὴ ἐκρικά της στηρίγματα, κατάφερε νά ἐμπνεύσει οτὴν Ἐθναρχία στρατεία τῆς ΕΟΚΑ καί 101‘) Γρίὸα καί ἡ ἀριστερά ἐδλεπε πώς
μιά πολιτική ἡ ὁποία ἐξ ἀντικειμένου ἐξυπηρετοῦσε τά συμφέ- μαζί του θά μποροῡσε νά ὑπάρξει μιά συνεννόηση γιά νά περιροντά της. Θά ὁδηγοῦσε δηλαδή 0' Eva συμόιὸασμό πού θά σώσουμε 6,11 μποροῡσε νά περισωθεῖ. Δέν εἶχε αὑτὴ ἡ πολιτική ,
διασφάλιζε - καί πιστεύω ὅτι ἡ ἀστική τάξη πείσθηκε τότε - τά καθόλου τήν ἐννοια τῆς προσωπολατρείας ῆ τῆς χωρίς δάσανο
προοήλωσης πρός 16 Μακάριο.
μακραπρόθεσμα συμφέροντα, τά συμφέροντα τῆς ἀστικῆς τάANTI: Υπῆρξαν σέ κείνη τήν περίοδο ἐπαφές ἤ δ-ιαπραγμα
ξης, τά ὁποῖα θά κινδύνευαν ἀν δέν γινόταν αὐτός ὁ ἀγώνας μέ
τεύσεις 101‘) AKEA μέ τό Μακάριο;
τή μορφή πού έγινε κι ἀν δέν καταλὴγαμε στό συμόιὸασμό πού
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣε ME 16 Μακάριο ὑπῆρξαν συνεννοήσεις
καταλήξαμε. Δέν ὑπάρχει ἐξ ’ἀλλου αὐτή τήν περίοδο άλλη ποκαί ξαναλέω πώς ἡ ἀριστερά προσπάθησε νά περισώσει 6,11
λιτικὴ ἐκφραση στό χῶρο τῆς δεξιᾶς παρά μόνα ἡ Ἐθναρχία
μποροῡσε νά περισωθεῖ, ἀλλά δέν εἰσακούστηκε. Α’ν εἰσπού εἰχε καί μιάπαράδοση, καί ἐτσι ἀνάγκασε τήν ἀστική τάξη
ακουόταν,
ἴσως νά χαμε καλύτερα ἀποτελέσματα...
νά τῆς ἀναθέσει τὴν πολιτικὴεκφραση τοῦ ἀγώνα. Επομένως
Τό ΑΚΕΛ ἧταν ἡ μοναδική πολιτικὴ δύναμη πού εἶχε σωστή
μέσα ἀπό τήν Ἐθναρχία παιζόταν καί τό παιχνίδι τῆς ἀστικῆς
πολιτική καθ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἀντιαποικιακρατικοῦ ἀγώτάξης.
να.
Αὑτό τό ἐόλεπαν οἱ Βρεταναί καί παρόλο πού τοὺς «χτυΚαί ὁέὸαια, ξεκινώντας έναν τέτοιο ἀγώνα, δέν ἐκπρασωπαῦσε ένοπλα» ὁ Γρίὸας, ἐκεῖνοι ἐθεσαν ἐχτός νόμου τό ΑΚΕΛ
παῦσε τά γνήσια συμφέροντα τῆς ἀγροτιάς καί τῶν μεσαίων
καί έριξαν 0161 κρατητὴρια 135 στελέχη τοῦ κόμματος καί τοῦ
στρωμάτων, γιατί μιά πολιτική ἐκφραση πρέπει νά χαρακτηρίλαϊκσῦ κινήματος.
ζεται ὂχι μόνο ἀπό παῦ προέρχεται, ἀλλά ποιούς ἐξυπηρετεῖ μέ
Οὑτε πρέπει νά μᾶς διαφεύγει πώς ἡ ἀριστερά διεξήγε
τό πρόγραμμα καί τήν τακτική της. Καί ἀντικειμενικά ἡ
τότε
μαζικό πολιτικό ἀγώνα καί ἐπηρέαζε μιά τεράστια μερίδα
Ἐθναρχία ἐξυπηρετοῦσε, E101 ὅπως διεξήγαγε τόν ἀγώνα, 161
τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, Ἐλληνοκυπρίων καί Τουρκακυπρίων.
συμφέροντα τῆς ἀστικῆς τάξης...
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣε Θά πῶ δυό λόγια γιά τό θέμα «ἀστική
ΣΕΡΒΑΣε Πρίν προχωρήσετε παρακάτω, θέλω, γιά λόγους τάξη» E101 ὅπως μπῆκε ἐδῶ πέρα. Εἶναι σωστό κατά τή γνώμη
τάξης καί ὁμαλῆς προόδου τῆς συζήτησης, νά ἐκφράσω τή διαμου πώς ἡ κυπριακή ἀστική τάξη εἶχε ἕνα ἐμπαρευματικό-μεσιφωνία μου γιά τίς θέσεις πού 6άζετε...
τικό χαρακτῆρα. Ἀπ’ τὴν άλλη πλευρά ἡ Ἐθναρχία - καί συμΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣι Φοὸᾶμαι πώς ὅταν λέμε ὅτι ἡ Ἐθναρχία
φωνῶ μέ τόίφίλο Σέρὸα - έκφραζε περισσότερο τά συμφέροντα
έκφραζε τήν ἀστική τάξη κάνουμε ἁπλούστευση. Ὑπῆρχαν τῶν μικραμεσαίων καί ταῦ μεγαλύτερου τμήματος τῆς ἀγραδιαφοροποιήσεις, καί πολύ ἐντονεςμάλιστα, μεταξύ Ἐθναρτιας...
χίας καί ἀστικῆς τάξης, τῆς τάξης τῶν ἐμπόρων, τοῦ μεταπραΣΕΡΒΑΣτ Προσθέστε καί τῶν διανοουμένων.
τικοῦ γενικά κεφαλαίου, τῶν φίλαγγλων πού ἐναντιώθηκαν
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ; Τό πρόὸλημα ὅμως κατά τῆ γνώμη
στόν ἑνωτικό ἀγώνα. Ἡ Ἐθναρχία ἐλλείψει ἄλλης πολιτικῆς
μου μπαίνει κάπως ἐτσι; ἡ ἐμπαρευματική-μεσιτική ἀστική
ἡγεσίας ἐκφραζε ἐκείνη τή στιγμὴ ἀδιαμφισόήτητα τά μικρατάξη ἐξυπηρεταῦσε τά 69E101v11161 συμφέροντα ἐνῶ ἡ ἀγρατιά,
αστικά στρώματα καί τόν ἀγρατικό κόσμο. Δηλαδή τήν πλειπσύ ἐκφράζανταν ἀπό τήν Ἐθναρχία, ἧταν ταυτισμένη ἤ ἐλεγαψηφία ταῦ κυπριακοῦ λαοῦ.
χόταν ἀπό τά ἀμερικανικά. Τό ἐρώτημα συνεπῶς εἰναι; ὑπῆρχε
ΗΙΟΥΜΕΝΙΔΗΣι Ἕνα δεύτερα σημεῖο πού έθιξε ὁ κ. Σέρτέτοια ἐνδαϊμπεριαλιστική ἀντίθεση μεταξύ ΗΠΑ καί Ἀγγλίας
ὥστε νά παίζει ρόλο αὑτὴ ἡ διαφοροποίηση; H άποψή μου
6ας ἧταν ἡ τακτική τῆς ἀριστερᾶς σ’ αὑτὴ τήν περίοδο. Χωρίς
νά θέλουμε v’ ἀποσιωπήσαυμε «τραὸηγμένες» θέσεις, κυρίως, εἶναι πώς δέν έπαιζε τόσο οημαντικό ρόλο, δέν ἧταν δηλαδὴ τό
κατά τὴν ἀρχή τοῦ ἀγώνα - τό ΑΚΕΛ ἐξάλλου ἀναφέρθηκε σ” ,καθοριστικό στοιχεῖα τοῦ ἀγώνα στῆν Κύπρο. Ἀπό Eva μάλι22

τῆς ΕΟΚΑ, γιατί αὐτά τά παιδιά ξεκίνησαν μ’ ἕνα σκοπό· νά
ἐλευθερώσσυν τήν πατρίδα. Ἐκεῖ πού ἀναφέραμαι εἶναι κυρίως στῆν ἡγεσία τοῦ έναπλαυ ἀγώνα καί στά ἐξωτερικά ταυ
στηρίγματα. Δέν μπορούσαμε μέ τό Γρίὸα, ὁ ὁποῖος ἦταν γνωστός πράκτορας τοῦ ἰμπεριαλισμαῦ, νά κάνουμε ἐθνικοαπελευθερωτικό ἀγώνα, οὔτε ὁέὸαια μέ τά ἑλληνικά στηρίγματα.
Ἀλλά προπαντός δέν μπορούσαμε χωρίς καμιά ἐξωτερική ἐν·
ίσχυση ν’ ἀντιπαραταχθαῦμε έναπλα στῆ όρετανική αὐτοκρατορία. Ἑπομένως ὁ ἀγώνας ὁδηγήθηκε σέ συμὸιόασμό μέ μαθηματική ἀκρίόεια.
Σ’ ὅ,τι ἀφαρᾶ τίς εύκαιρίες τοῦ παρέλθόντας, 6ε6αίως ὑπῆρξαν. Καί ἡ Διασκεπτική τό 1947 ἀλλά καί αἱ μετέπειτα προτάσεις Χάρντιγκ καί Ράντκλιφ. Θά πρέπει ὅμως νά σκεφταῦμε τό
κλίμα μέσα στό ὁποῖα προέκυψαν αὑτές οἰ δυνατότητες, κατά
πόσο δηλαδὴ οἱ πολιτικές δυνάμεις στῆν Κύπρο μποραῦσαν νά
ἧταν ὥριμες γιά νά ἀντιμετωπίσουν έναν τέτοιο έλιγμό ἀπό μέρους τής Βρετανικῆς Αὑτοκρατορίας. Ὁπωσδήποτε οἱ δυνάμεις αύτές ἐπηρεαζόντουσαν ἐξωτερικά καί κυρίως ἀπό τόν έλλαδικό χῶρο. Σέ σχέση ὅμως μέ τίς προτάσεις Χάρντιγκ καί
Ράντκλιφ πιστεύω πώς ὁ Μακάριος έκαμε «δευτερότερες»
σκέψεις, ἧταν ὅμως δέσμιος οὑσιαστικά τοῦ κλίματος πού δημιούργησαν οἰ δυνάμεις τοῦ Γρίόα.
Θά πρέπει νά ὁμολογηθεῖ - καί ὁμαλογήθηκε καινά ἐδῶ
πέρα — πώς ὅλες οἱ πολιτικές δυνάμεις στήν Κύπρο αὐτή τήν
περίοδο ἦταν πρασηλωμένες στό σύνθημα τῆς ένωσης. Θά πρέπει ὅμως νά ἐρμηνευθεῖ καί ἱστορικά. Καί νομίζω πώς αὐτό δέν
σημαίνει ἐλλειψη πολιτικῆς διορατικότητας τῶν πολιτικῶν δυνάμεων. ῗΗταν ἴσως καί ένα σύνθημα ἀνάγκης. ”Ag μήν ξεχνοῦμε ὅτι ἀπό τήν ἀρχὴ του τό ἐθνικοαπελευθερωτικό κίνημα,
ἀπό τά τέλη θάλεγα τοῦ προηγούμενου αἰώνα, ἐφερνε μαζί ταυ

τήν ἰδέα τῆς ένωοης τῆς Κύπρου μέ τήν Ἑλλάδα. ξΟποιαδήποτε πολιτικὴ δύναμη έὸαζε - τότε — ἀντίθετη πολιτική γραμμή, τό σύνθημα γιά παράδειγμα τῆς ἀνεξαρτησίας, πιστεύω
πώς θά ὅρισκόταν ἀπομονωμένη καί ἐσωτερικά καί διεθνῶς,
λόγω Ἐλλάδας
Δέ νομίζω πάντως ὅτι τό σύνολο τῶν πολιτικῶν δυνάμεων
τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ ὴταν προσκολλημένες στόν ἑλλαδικό
παράγοντα. Γιατί ὴταν γνωστός ὁ ρόλας του, ὅχι μόνο μεταπολεμικά, ὅταν ἡ Ἑλλάδα μέ ἡττημένες τίς δημακρατικές δυνάμεις ἦταν δέσμια τοῦ ἰμπεριαλισμαῦ, ἀλλά καί προπολεμικά.
Ἀναφέρθηκε ἀπό τούς Χριστοδουλίδη καί Σέρόα ἡ στάση ταῦ
Βενιζέλαυ, μά μποραῦμε νά πάμε ἀκόμα πιό πίσω, στό 1917 ἤ
στό 1915, ὅταν ὁ Λόυδ Τζώρτζ εἶχε συζητὴσει τό θέμα. Ποιά
στάση κράτησαν οἱ ἐλληνικές κυόερνήσεις; Ἀδιαφόρησαν γιά
τήν Κύπρο καί τὴ χρησιμοπαίησαν μόνο σάν διαπραγματευτικό
χαρτί στά παζαρέματα μέ τούς ”Αγγλους.
ΣΕΡΒΑΣε Θά ἐπανέλθω σέ μερικά σημεῖα πού ἐθιξαν αἰ άλλοι φίλοι ἐπιγραμματικά. Πολύ σωστά τονίστηκε ἀπό ὅλους ὅτι
ἡ Ἑλλάδα ἧταν δέσμια τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ καί ἦταν κωμικό νά
ἀναμένει κανείς ὅτι μποροῡσε νά διεξαγάγει ένα ἁγώνα ἀντίθετα ἀπό τά γενικότερα συμφέροντα τοῦ ίμπεριαλισμοῦ. Ἐδῶ
ὑπῆρχε μιά δασική ἀντινομία. Εἶναι ὂέὸαια σωστό αὑτό πού
λέει ὁ Κρανιδιώτης, πώς ὁ ἀγώνας τῆς Κύπρου ἦταν συνέχεια
τῶν ἀγώνων ταῦ ἀλύτρωτου ἐλληνισμαῡ. Ἀλλά ἐπαναλαμὸάνω
πώς στῆν περίπτωση τῆς Κύπρου εἴχαμε ένα ἀλλο σκηνικό. Μέ
τά καριοφύλια τότε, σταύς παλαιούς ἐλληνικούς ἀγῶνες, τά6γαζαν πέρα. Μποροῦσε ὅμως ὁ κυπριακός ἀγώνας νά καταλήξει τελέσφορα ἀπό τή στιγμή πού εἶχε ἀντίθετη ὅλη τὴ Δύση
μέ τήν Ἐλλάδα αἰχμάλωτη; Γι’ αὑτό θά ἐπρεπε, μόλις παρουσιάστηκαν οἱ πρῶτες εὐκαιρίες, νά εἶχε γίνει ἡ μεταστροφὴ...
ANTI: Δηλαδή ὁ ἀγώνας τοῦ 55-59 δέν ἐπρεπε νά ξεκινῆσει
ἐτσι ὅπως ξεκίνησε - μέ τήν ἐπιλογή τῆς ἐνοπλης δράσης...
ΣΕΡΒΑΣ; Ὁ ἀγώνας τοῦ ’55 ὤφειλε νά τραὸήξει τόν ἀναδικό του δρόμο μέ δάση τίς πιέσεις ἐνάντια στόν ἰμπεριαλισμό,
γιά νά ἐξαναγκασθεῖ νά σεὸαοθεῖ τό δικαίωμα τοῦ κυπριακοῦ
λαοῦ γιά αὐτοδιάθεση, πού ἐρμηνευόταν μέ τό αἴτημα γιά τήν
ἐνταξη στόν ἐθνικό κορμό. Ἐδῶ θά πρέπει νά διαλύσουμε μιά
παρεξήγηοη πού εἶναι δυνατό νά δημιουργηθεῖ. eH Κύπρος οὑδέποτε διεκδίκησε ἀνεξαρτησία ἀλλά τό δικαίωμα τῆς αὐτο-

διὶάθεσης. Ἐξ ἄλλου ἡ αὐτοκυὸέρνηση, πού ἧταν
τό πρῶτα
συνθημξῑ τῆς ἀριστερᾶς, ἦταν αὐτακυόέρνηση-ένωση, δηλαδή
Ξίθίεωάρειτα ένα σκαλαπάτι ἀπό τό ὁποῖα ἀναγκαστικά ἔπρεπ
ε νά

ρ σαυμε...
εΗῙῸΥΙΥΙΕΝΙΔΙ-ΙΣε Ἡ ἀριστερά ἐλεγέ συγκεκριμένα ὅτι
«υπῼῦξηριζαυμε τήν αὐτακυὸέρνηση-αὑτοδιάθεση καί ὅταν έρ-

θΕΙ· ΤΙ (0901θά ὑπαστηρίξουμε τήν ένωση»,,,
., ΣΕΡΒΑΣι Τό θυμᾶμαι καλά τό σύνθημα. Αὑτοκυὸέρνηση WONT]. Καί ὴταν τό πιό σωστό σύνθημα ἀπό ἐκείνη τὴν ἐποχή,
τολμω να πῶ, ὥς τά σήμερα.

ΗΓῼΥΜΕΝΙΔΙ-[Σι Μά εἶναι ἐντελῶς διαφαρετικές αἱ συνθῆ-

κες οημερα.
ΣΕΡΒΑΣε Σὴμερα εἶναι ὑπό ἀλλη μορφὴ.γιά τήνὸπαία θά
μῑληΙΟΟΌμΕ παραπέρα. Ὁ (Ηγουμενίδης ἀπαντῶντας στό ἐρώ-

τημα μου εἶπε πώς ἡ ἡγεσία τῆς ἀστικῆς τάξης...
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣι Ἡ πολιτική ἕκφραση...

. ’ΣΕΡΙΙΞΑΣι Ναί. Ἡ πολιτική ἐκφραση τῆς ἀστικῆς τάξης ἦταν
0 Εθναρχης. Νομίζω ὅτι μιά τέτοια ἀντίληψη δέν εἶναι καθόλῼυ (Ιῐωσϊή. “Η ἀστική τάξη ἀπό τήν πρώτη στιγμή καλά τά εἶχε
με τον ’ἰμπεριαλισμό σάν ἐμπορευματική ἀστική τάξη. ξΗ Κύ-

πρΟΙς δεν εἶχε ὑπόόαθρα 6ιομηχανικό. ”Ολες oi όασικές διαμηχανιες καί κυρίως τά μεταλλεῖα ὁρίσκονταν στά χέρια τῶν ξένων, τῶν ἀμερικανῶν. Ἷ-Ιταν ἡ μεσιτική ἀστική τάξη δαλεμένη
μεσα στίς ἐξωτερικές καπιταλιστικές γραμμές. Καλά μεγάλωσε

και καλά γαλουχήθηκε. Σπαύδαζε τά παιδιά της στά ξένα πανεπιστημια. κυρίως στά ἀγγλικά, ἀντί στά ἑλληνικά πανεπιστήμια,καί δέν εἶχε κανένα λόγο καί καμιά ἐπιθυμία ν’ ἀλλάξει τό
καθεστώς, Βρισκόταν κατά κάπαιο τρόπο ἐκεῖ πού θρίσκονταν
καί αἱ Ταῦρκοι; «Καλά τήν έχουμε μέ τούς Βρεταναύς». eH
ἐθναρχούσα ἐκκλησία ἧταν ἐκφραστὴς τῶν αἰσθημάτων τῆς μικροαστικής τάξης καί κυρίως τῶν ἀγρατικῶν στρωμάτων.
Κατα πόσα ἡ ἐθναρχούσα ἐκκλησία ἐρχόταν σέ ἀντίθεση μέ τό
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στα σημεῖα καί πέρα τά ἀμερικανικά συμφέροντα στὴν Κύπρο
ταυτίζανταν ἀπόλυτα μέ τά 6ρετανικά. Εἶναι ἀκριόῶς 0 αὐτή
τήν περίοδο πού καθιερώνεται 6 ἀμερικανικός ἐλεγχος πάνω
οτὴν Εὐρώπη, πού ὁδὴγησε οτὴ δημιουργία τῆς περιὸόητης
EOK, πράγμα πού σήμαινε τόν ἐλεγχα τῶν οἰκονομικῶν τῶν
εὐρωπαῖκῶν κρατῶν ἀπό τίς ΗΠΑ.
Πιστεύω λοιπόν πώς τά συμφέροντα τῶν δύο αὐτῶν δυνάμεων πορεύανταν γιά Eva διάστημα παράλληλα, γιά νά ταυτισταῦν γύρω στό 1960, πού ὁπλήρης ἐλεγχος περνάει στίς
ΗΠΑ. Ἐτσι αὐσιαστικά αὐτό τό χώρισμα πού ἐπιχειρήθηκε
στῆ συζήτηση δέν μποροῡσε νά παίξει καθαριστικό ρόλα στήν
περίοδο πού συζητάμε καί νά ἐπηρεάσει οῠσιαστικά τόν ἐθνικοαπελευθερωτικό ἀγώνα τῆς Κύπρου...
Μπῆκε ἐπίσης τό θέμα τῶν δολοφονιῶν οτελεχῶν τῆς ἀριστερᾶς ἀπό τήν ΕΟΚΑ. Πραγματικά ὑπῆρξαν τέτοιες δολοφονίες, καί, ἀν θυμάμαι καλά, ἐκτός ἀπό τό Μεναίκαυ, πού ἀνα-

φέρθηκε, ἐκτελέστηκαν ἀκόμη δύο. Βέὸαια ἀπό τὴν πλευρά τῆς
ΕΟΚΑ κατηγαρήθηκαν σάν πραδότες, πράγμα ὅμως πού ποτέ
- δέν στοιχειοθετὴθηκε. ”Av λάὸαυμε ὑπ’ όψη πώς ὑπῆρξαν
πρασπάθειες γιά διείσδυση ἀριστερῶν μέσα οτὴν ΕΟΚΑ, τότε
μπαραῦμε νά έρμηνεύσαυμε αὐτές τίς ἐκτελέσεις σάν ἀντίποινα
τοῦ Γρίόα καί τῶν σκληρῶν ἀπέναντι σ’ αὐτή τή διείσδυση.
Ἠταν δηλαδὴ μιά πραειδαπαίηση ὅτι «ἐμεῐς εἴμαστε καί ἀντικομμαυνιστές»
Διαφωνίες πάνω στόν ἀντικαμμαυνισμό τῆς ΕΟΚΑ μέσα
σταύς ἴδιους τούς κόλπους της ὑπῆρξαν. Καί νομίζω πώς θά
πρέπεινά μελετηθεῐ ἰδιαίτερα ἡ διαφωνία Αὐξεντίου - Γρίόα.
Τί έκφραζε καί γιατί τελικά προδόθηκε καί σκοτώθηκε ὁ Αὐξεντίαυ... Ἡ παρουσία καί ὁ ρόλος τῆς Ὀργάνωσης Ἀριστερῶν Πατριωτῶν πού συγχωνεύτηκε οτὴν ΕΟΚΑ κ.ἀ.
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣι Θά έπρεπε ἴσως α’ αὐτό τό σημεῖα νά ἐπισημάναυμε ὅτι ἀπό τό δεύτερα χρόνα τοῦ ἀγώνα ἀρχίζει μιά
ἐντονη ἀντίθεση στίς θέσεις 17‘]; Ἐθναρχίας ἀπό τίς θέσεις τῆς
στρατιωτικῆς ἡγεσίας τῆς ΕΟΚΑ. Ὀξύτητες καί ἀντιθέσεις
πού ἀναφέρονται ὄχι μόνα οτὴ διαδικασία καί τὴν τακτική
ἀλλά καί στῆν οὐσία τῆς λύσης τοῦ πραὸλήματος.
ιὈσον ἀφορά τῆ τακτική τοῦ ἀγώνα, φαίνεται ὅτι ἡ Ἐθναρχία εἶχε σάν στόχο τῆ χρησιμαπαίηση τοῦ ένοπλου ἀγώνα σάν
διαπραγματευτικοῦ ὅπλου ἀπέναντι σταύς ”Αγγλαυς στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων. Τά πράγματα ξεφεύγουν ὅμως
ἀπό τόν ἀπόλυτα ἐλεγχό της καί γίνεται καί 1'] ἴδια δέσμια τῆς
ἡγεσίας τῆς ΕΟΚΑ,πού πίστευε πώς μέ τόν ἐνοπλο ἀγώνα θά
μποροῡσε «νά πετάξει τούς ”Αγγλους στῆ θάλασσα», ὅπως ἐξηγεῐ ὁ Γρίὸας.
”Οσαν ἀφορά τὴν οὐσία, ἴσως νά μήν εἶναι γνωστό τό ἑξῆς
'O Μακάριος ἦταν διατεθειμένος νά δεχθεῖ τίς προτάσεις Χάρντιγκ έτσι ὅπως εἶχαν στό τέλος τροπαπαιηθεῖ, δίνοντας δηλαδή τό δικαίωμα τῆς αὐτοδιάθεσης σταύς Κυπρίους ἐντός
προθεσμίας 7 ἐτῶν, κατά τὴν ὁποία περίοδο οἱ Κύπριοι θά
ἀσκοῦσαν ὅλες τίς ἐξουσίες πλὴν τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί
ὁρισμένων ἀλλων. Δυστυχῶς ἡ ἀντίδραση τῆς ἡγεσίας τῆς
ΕΟΚΑ καί ὁρισμένων ἀλλων φανατικῶν ἐνωτικῶν κύκλων τῆς
Κύπρου - τοῦ τότε μητραπαλίτη Κηρυνείας - ἦταν δίαιη. Ἀπό
τὴν άλλη μεριά ἡ ἑλληνικὴ κυόέρνηση φαίνεται πώς δέν ἦταν
διετεθειμένη νά στηρίξει τό Μακάρια γιά νά δεχθεῖ ἐκεῖνες τίς
προτάσεις.οί ἀντιθέσεις αὐτές μεταξύ τῆς πολιτικῆς καί στρα-
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τιωτικῆς ἡγεσίας τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικαῦ ἀγώνα ὁδὴγησαν
σέ σειρά λαθῶν καί ἐσφαλμένων ἐκτιμήσεων.
ΣΕΡΒΑΣτ Γιά νά καθορίσουμε τό ρόλα τῆς ἀστικῆς τάξης θά
πρέπει νά ξεκινὴσουμε ἀπό τό αἰκονομικό της ὑπόόαθρο. Ἐκτός ἀπό Eva πολύ ἐλάχιστα μέρος της πού ἧταν συνδεδεμένα μέ
τίς ἐπιχειρήσεις τῆς Σκαυριώτισσας, ποτέ δέν ἧταν ἡ κυπριακή
ἀστική τάξη φιλααμερικανική. Τά οἰκονομικά της συμφέροντα

ἧταν δεμένα μέ τὴν Εὐρώπη καί κυρίως μέ τήν Ἀγγλία. Καί
εἶναι γι’ αὑτό πού δέν δημιουργήθηκε ἀμερικανικῆ παράδοση
στὴν Κύπρο. Ἐξηγεῖται ἴσως έτσι καί 1'] λανθάνουσα σύγκραυσή της μέ τήν έλληνικὴ ἀστική τάξη, πού ἦταν χειροπιαστά
ἐξαρτημένη ἀπό τό ἀμερικανικό κεφάλαιο, ἐνῶ ἡ ἴδια δέν εἶχε
τέταιους δεσμούς. ”Ετσι όλέπουμε σήμερα νά ὑπάρχει ἕνας Evτονος ἀντιαμερικανισμός πού μπορεῖ νά ὃγάλει οτὴ φόρα τό
ὁρώμικο ρόλα τῶν ΗΠΑ...
ANTI: ΊΞνα σημεῖα πολύ ἐνδιαφέρον καί γιά τὴ συζήτηση
φυσικά, μά προπαντός γιά τήν ἱστορία, εἶναι αὐτό πού ἀνάφερε 6 Χριστοδουλίδης. Ὀτι δηλαδή ὑπῆρξαν πρασπάθειες στῆ
διάρκεια τοῦ 55-59 ἀριστερῶν προοδευτικῶν στοιχείων νά
διεισδύσαυν μέσα στίς τάξεις τῆς ΕΟΚΑ καί νά παίξουν κάπαιο ρόλο, νά στρέψαυν ἴσως τήν ΕΟΚΑ πρός άλλη κατεύθυνση ἀπό κεῖ πού τὴν ὁδηγοῦσε ὁ Γρίόας. Θά μπορούσαμε ν’
ἀναφερθαῦμε σέ συγκεκριμένες περιπτώσεις; ἐννοῶ, ὑπάρχουν
τά στοιχεῖα τέτοιων πρασπαθειῶν;
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣτ Ἀπ’ ὅσα ξέρω, ὑπῆρξε μιά τέτοια
ὁμάδα, ἠ Ὀργάνωση Ἀριστερῶν Πατριωτῶν (ΟΑΠ), πού
ἀνέφερα πιό πάνω, πού εἶχε ἀναλάόει καί τήν εὐθύνη γιά τὴν
κυκλοφορία μερικῶν ἀπό τά ἀντιιμπεριαλιστικά καί ’ἀντιαμερικανικά φυλλάδια. 'H ὁμάδα αὐτή ἐκφραζόταν ἀπό τήν τάση
τοῦ Βάσαυ Λυσσαρίδη...
ΣΕΡΒΑΣε Θά ἐπανέλθω γιά νά συμπληρώσω τὴν ἀποψή μου
στό θέμα τῆς ἀστικῆς τάξης. Σήμερα,καί ἀς μή φανεῖ παράξενα,
ἕνα μέρος τῆς ἀστικῆς τάξης προσὸλέπει πρός τίς λαῖκές σοσιαλιστικές δημοκρατίες καί τή Σαὸ. ιἘνωση, φυσικά γιατί 0’
αὐτό τό διάστημα ἔχει δέσει τά αἰκανομικά της συμφέροντα καί
μέ αὐτές τίς χῶρες. Ἐξαγωγή προϊόντων, ἀνταλλαγές, ἀγορές
κ.λπ. Ἠ κυπριακή ἀστική τάξη δηλαδή, λόγω τοῦ χαρακτῆρα
της, χωρίς παράδοση, χωρίς δικό της ὑπόὸαθρο ή, μᾶλλον, μέ
ὑπόὸαθρο καθαρά ἐμπαρικό-μεσιτικό, ὑφίστατο καί ὑφίσταται
μιά μεταστροφὴ συνεχῶς. Δέν ἀπατέλεσε ποτέ κινητήρια παράγοντα ἐνός κινήματος. Βρισκόταν σέ συνεχὴ ἀντίθεση μέ τίς
ἀλλες τάξεις, καί κυρίως τὴν ἐργατικὴ. 'O κινητὴριος παράγοντας, ἡ ἐθναρχούσα ἐκκλησία, συνδυάζει τά αἰσθήματα (όχι τά
συμφέροντα) τῆς ἀγροτικῆς τάξης μέ τά συμφέροντα τοῦ μοναστηριακοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ κατεστημένου.
ANTI: Κλείνοντας τήν περίοδο μέχρι τήν ὑπογραφὴ τῶν

συμφωνιῶν Ζυρίχης- Λονδίνου, νομίζω πώς θά μπορούσαμε νά
ποῦμε συμπερασματικά- ἀπ’ ὅσα ἀκούστηκαν- πώς 1'] ἡγεσία
τοῦ ἀγώνα δέν έλαόε σχεδόν καθόλου ὑπόψη της τίς νέες συνθῆκες στό διεθνῆ περίγυρα, πού ραγδαῖα διαμορφώνανταν στή
δεκαετία 1950—60, μέ ἀποτέλεσμα νά περικλείει ὁ ἀγῶνας αὐτὴ
τὴ όασική ἀντίφασηῑ ἐνῶ ὁ ἀγώνας στρέφονταν ἐνάντια σταύς
”Αγγλαυς, παύ ἀποτελοῦσαν μιά ὅασικὴ ἰμπεριαλιστική δύναμη
α’ αὐτή τήν περίοδο καί 006096 παράγοντα τῆς δυτικῆς συμμαχίας, τό κύρια στήριγμα αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα ἦταν ἡ Ἐλλάδα,
πού 0’ αὐτὴν ἀκριὸῶς ,τὴν περίοδο εἶναι 1'] ἴδια ἐξαρτημένη,
ὑποταγμένη θά ’λεγε κανένας - μετά τήν ἥττα τῶν ἀριστερῶν
δυνάμεων - στῆ δυτικὴ συμμαχία.
Ἕνα δεύτερα συμπέρασμα ἀναμφισόὴτητο εἶναι τό γεγονός
πώς 6 ἀγῶνας τοῦ 55-59 δέν «ὁλοκληρώθηκε», μέ τήν ένναια
ὅτι ἀντί τῆς ένωσης μέ τήν (Ελλάδα, πού ὴταν ὁ σκοπός του,
κατάληξε σέ μιά «διαιρετικὴ ἐγγυημένη ἀνεξαρτησία» ἤ καλύτερα ἡμι-ἀνεξαρτησία ὅπως τὴν ἀποκάλεσε ὁ Χριστοδουλίδης. ”Ετσι λοιπόν φαίνεται κάπως φυσιολογικό τό γεγονός πώς
μόλις τρία χρόνια μετά σημειώθηκαν οἱ πρῶτες «00609E; ἀντιδράσεις» ἀπέναντι σ’ αὑτό τό καθεστώς...

* ΙΤΔΕΡΩΣΜῙΤῙΚΑ METP
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΟ Β’ ΜΕΡΟΣ

"H πανάκριβη κληρονομιά μας
δέν εἰναι Πιά ἀπρόσιτηῑ
Γνωρίστε’ 6116 κοντα τοὺς
ἀρχαίους μας συγγραφεῖς.
Εἶναι ἀπροσδόκητα σημερινσί.
Σέ ἐκδοση τοῦ οίκου

«I. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»
Ἀιιολαῦστε τήν ὁλοκληρωμένη καί ὲγκυρατερη σειράῑ

«ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ»*
Ἠ «Βιβλιοθηκη ’.Αρχαίῳν Συγγραφέων» εἶναι ζωντανά

μεταφρασμενη 0110 τους;
ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ - ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΛΗΝΟ ΓΙΑΝΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ - ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ - ΠΑΝΑΓΗ ΛΕΚΑΤΣΑ ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ - ΖΗΣΙΜΟ ΣΙΔΕΡΗ - ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΩΤΙΑΔΗ

καί ἀλλους κορυφαίους ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων, μέ τὴ
γενικὴ ἐπιμέλεια τῶν;

ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ (Α’ περίοδος)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ 113' Περίοδος)
Ο Σὲ αὐτοτελῆ βιβλία
O Γιά νά διαλέγετε 6 n o 1 0 v συγγραφέα ἑ σ ε ῖς Θέλετε.
Ο Μὲ εἰσαγωγὴ, σχόλια καί βιβλιογραφία.
Καίτό πρωτὸτυτιο κείμενα.
O Επίσης,σέ είδική τιμή διατίθενται τά μέχρι σήμερα ἐκδοθέντα
O Είδικές τιμές για συνδρομητές καί φοιτητὲς
Ο Αποστολή δωρεάν

ΤΙΜΗ BIB/\IOY: Μόνον 150 δρχ. (300-400 σελ.).
κυκλοφορεῑ κάθε 15 μέρες
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ΤΟ A’ ΣΥΝΙΞΔΡΙΟ ,
ΤΟΥ «ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
EPI'ATI KOY KOMMATOZ
ΙΞΛΛΑΔΟΣ >> (Σ. . Κ. E
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Δ-ἷἙλῖ Σοσιαλςὲειὲἐρ·ΟιῘὲζιΠεδέ-αῡέῑ (44οὟ5161913- ἶν’
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Μιά μοναδική ἀνέκδοτη φωτογραφία ἀπό τό ἱδρυτικό συνέδρια τοῦ ΣΕΚΕ στάξ’-Πειραιᾶ. Δυστυχῶς δέν στάθηκε δυνατό -μιά καίή φωτογραφία ὅρέθηκε
ο· ά - νά ἀναγνωριστοῦν οἱ σύνεδροι. Παρακαλοῦμε ὅποιον μπορεῖ νά ὅοηθήσει α’ αὐτό νά τηλεφωνήσει ἧ νάγράψει στό περιοδικό.

Συμπληρώνονται φέτας 60 χρόνια

ἀπό τήν ἵδρυση (1918) ταῦ Σασιαλιστικαῦ Ἐργατικαῦ Κόμματος Ἑλλάδος (ΣΕΚΕ) πρόδρομου τοῦ ΚΚΕ,
Μέ τήν εὐκαιρία (ἀλλά καί μέ τὴ
σύμπτωση τοῦ συνέδριου τοῦ ΚΚΕ
πού γίνεται 15-20 τοῦ Μάη καί τοῦ
ΚΚΕέσ. πού τέλειωσε μόλις), τό
26

«ΑΝΤΙ» παρουσιάζει τό χρανικό τῶν
συνεδρίων τοῦ ΚΚΕ, πού μαζί μέ
ἀλλα στοιχεῖα, δίνει συναπτικά μιά εἰκόνα αὐτῆς τῆς 6οχρονης πορείας.

Σήμερα, παρουσιάζαυμε τό 1ο
συνέδρια-ίδρυτικό τοῦ ΣΕΚΕ.
Στό ἐρχόμενα ἀπό τό 20 ὥς τό 4ο
συνέδρια.

Εἰς τό ξενοδοχεῐον «Πειραιεύς» Εἰς τήν αἴθαυσαν τοῦ
σωματειόυ τῶν μηχανικῶν ἀτμοπλοίων... (λαγοκρισία 3
γραμμῶν) συνῆλθε χθές εἰς τήν πρώτην συνεδρίασίν του τό
πρῶτον σοσιαλιστικόν συνέδριον τῆς Ἑλλάδος με’ κύριον
σκοπόν τήν συνένωσιν ὅλων τῶν έν Ἑλλάδι σοσιαλιστικῶν
ὁμάδων εἰς ἕνα ἑνιαῖον κόμμα διοικούμενον ἑυιαίως καί
ἀντιπροσωπευόμενον εἰς τήν Διεθνῆ. Ἡ ἒναρξις ἐγένετο εἰς
τάς 10 π.,ιι. (λαγοκρισία 65 γραμμῶν)».
Μ’ AYTH τὴ λογοκριμένη ἀπό τήν κυὸέρνηση Βενιζέλου
ἀνακοίνωση ὁ «Ριζοσπάστης» ἀνάγγειλε 011g 5 (18) Νοέμ6ρη
τῆν ἵδρυση τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Ἐργατικοῡ Κόμματος τῆς Ἐλλάδος (ΣΕΚΕ).
Κι’ ὅπως λέει χαρακτηριστικὰ 6 Μπεναρόγιας,
«μια χουφτα ἀνθρώπων περί τούς 30 ἐν ὅλω ἐθετον τάς 50'1σεις ἑνός νέου καί ἱστορικοῦ κόμματος, τοῦ ““Σοσιαλιστικοῦ
Κόμματος” , ἤνοιγον τόν δρόμον τῆς πολιτικῆς σταδιοδρομίας τῆς νέας κοινωνικῆςτάξεως, τοῦ ἑλληνικοῦ προλεταρι-

ατου».
Τό Σασιαλιστικό Ἐργατικό Κόμμα Ἑλλάδος «γεννήθηκε»
μετά ἀπό δυό πανελλὴνιες σοσιαλιστικές συνδιασκέψεις (1915
καί 1918) σάν ἐπιστέγασμα μιᾶς ἐξαροης τῆς σοσιαλιστικής
ἰδεολογίας πού παρατηρεῖται στήν περίοδο 1909-15, μισό

αἰώνα μετά ἀπό τήν πρώτη ἐμφάνισή της στή χώρα (1865-75)
καί τριάντα περίπου χρόνια μετά τήν ἐμφάνιση τῶν Πλ. Δρα-

κούλη. Στ. Καλλέργη (1885) πού θεωροῦνται οἱ πρόδρομοι τοῦ
σοσιαλισμοῡ γιά τὴν Ἐλλάδα.
Τόν Ἀπρίλη τοῦ 1915 (μπροστά στίς ἐκλογές) πραγματοποιὴθηκε στῆν Ἀθήνα ἡ Α’” Πανελλαδική Σοσιαλιστική Συνδιάσκεψη - πού ἀρχικά εἶχε κληθεῖ Α’ Πανελλαδικό Σασιαλιστικό Συνέδριο. Πῆραν μέραςῑ
Ο Ἠ «Φεντερασιόν» τῆς Θεσσαλονίκης, μιά «Ὀμοσπονὁιακῆ ὀργάνωση ἐργατῶν μέ σαφῆ σοσιαλιστικῆ κατεύθυνση»
ὅπως λέει ὁ Μπεναρόγιας (ἀπό τά ἱδρυτικά μέλη) πού εἶχε
ἱδρυθεῖ τό 1909 ἀπό Ἰσραηλίτες. Η(<»Φ μέ καθαρά μαρξιστικές ἰδεολαγικές θέσεις εἶχε ὀργανωτικῆ σύνδεση μέ τή Β’ Σοσια-

λιστική Διεθνὴ καί τά σοσιαλιστικά 6αλκάνικά κόμματα.
Ο Τό δημοσιογραφικό όργανο τῆς(«Φ»<« Ἀ6άντι>.

Ο H «Σοσιαλιστική Ε’νωση» καί τό δημοσιογραφικό της
ὄργανα «Οργάνωση» πού ἐκείνη τήν ἐποχή εἶναι ὑπό τήν
ἐπιρροὴ τοῦ Δρακούλη.
O Τά Σοσιαλιστικά Κέντρα Πειραιᾶ, Βόλσυ, Κέρκυρας καί
M11ιτιλὴνης.

H Συνδιάσκεψη ἀσχολήθηκε ἰδιαίτερα μέ τό θέμα τοῦ πολέμου καίῑ
Ο ψήφισε((σχέδιον προγράμματος γιιικων ἑπιδιώξεων καί
μιταρρυθμίσεων ἐπί τοῦ πολιτικοῦ, οἰκονομικαί, ἑκπαιδευτικοῦ καί κοινωνικοῦ πεδίου, τό ὁποῖον θά εχρησίμευε καί ὡς
ἐκλαγικόν πρόγραμμα τῶν μελλουσῶν ἑκλογῶν», ὅπως γράφει
ὁ Μπεναρόγιας.
O ἀνέ θεσε στήν ὁμάδα τῆς «Ὀργάνωσης» τήν ἐτοιμασία καί
σιίγκληση ἀλλου συνέδριαυ πού θά ἀσχολιόταν μέ τό Καταστάτικό τοῦ Κόμματος.
O δέχτηκε πρόταση τῆς<<<1<D5111590101611»_ γιά ἐκλογικὴ συνεργασία μέ τό Κόμμα τοῦ Γούναρη (πού ὴταν «οὐδέτερα» στό

θέμα τοῦ πολέμου) ὅρισε σάν ὑπαψήφιους τούς A. Σίδερη, Π.
Δημητρᾱτο καί ἀνέθεσε στῆ Φ. νά ὁρίσει έναν ίσραηλίτη. Η

<<<»Φ>ὅρισε τόν ”Αλμπερτ Κουριέλ.
O Σίδερης κι ὁ Κουριέλ έ6αλαν ὑπαψηφιότητά στὴ Θεσσαλονίκη καί ἐκλέχτηκαν. ( Ο Δημητράτος ὴταν υποψὴφιος στήν
Καόάλα, πῆρε ἀρκετοῦς ψήφους ἀλλά δέν ἐκλέχτηκε). Ἐτσι τό
ΣΕΚΕ 6ρέθηκε πρίν ἱδρυθεῖ μέ δυό ὂαυλευτές.
Θά πρέπει ἐδῶ νά ὑπομνησθοῦν καί τά ἐξῆςῑ
“Ὀταν ξέσπασε 6 A’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ὁ έλληνικός πολιτικός κόσμος 6ρέθηκε διχασμένος, ἀνάμεσα 0” ἐκείνους πού θέλανε νά 6γεῖ ῆ Ἐλλάδα στόν πόλεμο μέ τῆ λεγόμενη «Τριπλή
2111110110111']«’A11101111» (Ἀγγλία Γαλλία, Ρωσία) κι ἐκεί1101 ς 1101’ ζητούσανε νά μείνει ἡ χώρα αῦδέτερη πού ὅμως στῆν
πραγματικότητα ὴταν γερμανόφιλοι. Αρχηγός τῶν πρώτων

ACDIEPQMAστόι 60 χρόνιοι .
τοῦ ἐλληνικαῠ,
κομμουνιστικοῦ
κινήματος
ἦταν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος μέ τό «Κόμμα Φιλελευθέρων»,
ἐνῶ τῶν δεύτερων τυπικός μέν ἀρχηγός ὁ Δ. Γαύναρης μέ τό
«Κόμμα τῶν Ἐθνικοφρόνων» (μετέπειτα Λαῖκό) στῆν πραγματικότητα ὅμως ὁ 6ασιλιάς Κωνσταντίνας, γαμπρός τοῦ γερμα-

ναῦ Αὐτοκράτορα.
“Ο Ἐλ. Βενιζέλος, πρωθυπουργός τότε, 6ρέθηκε έτσι σέ 6αθιά ἀντίθεση μέ τό 6ασιλιά, πού κατόρθωσε ὅμως, μέ μιά σειρά
ἀντισυνταγματικές δαλοπλοκίες, νά τόν ἐξαναγκάσει σέ παραίτηση, καί προσπάθησε νά ἐπιὸάλει τίς θελήσεις του μέ μιά
σειρά διαδαχικές κυ6ερνήσεις μειοψηφίας. Μπραστά ὅμως
στῆν όγκαύμενη δυσαρέσκεια ἀναγκάστηκε νά προκηρύξει ἐκ’λαγές πού γίνανε στίς 31 Μαΐου (13 Ἰουνίου) 1915. Στήν
πρασπάθειά ταυ νά ἀπασπάαει ψήφους ἀπ’ τόν Βενιζέλο, ἀπατάνθηκε τότε ὁ Γσύναρης καί στῆ σοσιαλιστικὴ «Φεντερασιόν»
τῆς Θεσσαλονίκης, ζητώντας νά συνεργαστεῖ ἐκλογικά μαζί
του, μέ σύνθημα τήν αὐδετερότητα. Ἀμέσως μετά τήν ἐκλογή
τους, αἱ Σίδερης καί Κουριέλ ἀπαχωρήσανε, ὅπως εἶχε προσυνεννοηθεῖ ἀπό τόν Γούναρη, καί παραμείνανε στῆ Βουλῆ σάν
σασιαλιστές,
Στή νέα Βουλῆ καί ἐπί συνόλου 310 6αυλευτῶν, ὁ Βενιζέλος
εἶχε τούς 184, πράγμα πού ἀνάγκασε τό 6ασιλιά νά ταῦ ἀναθέσει καί πάλι τήν πρωθυπουργίᾳ. Σέ λίγα ὅμως 6 Κωνσταντίνας
ἀνάγκασε καί πάλι τόν Βενιζέλο νά παραιτηθεῖ (22 Σεπτ.
1915), διέλυσε τὴ Βουλῆ καί πρακήρυξε νέες ἐκλογές γιά τήν 6
Δεκεμ6ρίου 1915. Στίς ἐκλογές αὑτές, τό Κόμμα Φιλελευθέρων
ἀπέσχε κι έτσι ἡ νέα Βουλῆ ἀπατελέστηκε, στό σύνολό της σχεδόν, ἀπό 6ασιλόφρονες καί αὐδετερόφιλους.
Μετά ὅμως ἀπό λίγα, γίνηκε στῆ Θεσσαλονίκη τό λεγόμενα
κίνημα τῆς « Ἐθνικῆς Αμυνας», πού ἐπικράτησε καί δημιουργὴθηκε’έτσι ἕνα χωριστό κράτος μέ ἕδρα τὴ μακεδονική πρωτεύουσα, ἐπί κεφαλῆς τοῦ ὁποίου τέθηκε ἡ λεγόμενη «-Τριαν
δρία» δηλαδὴ 6 ’.Ελ Βενιζέλος ὁ ναύαρχος Κουνταυριώτης
καί ὁ συνταγματάρχης Δαγκλῆς, τό δέ κράτος τῆς Θεσίνίκης
6γῆκε στόν πόλεμο παρά τό πλευρό τῆς «Ἀντάντ».
Στίς 30 Μαΐου (12 Ἰουνίου) 1917 οἱ ”Αγγλο-Γάλλοι ἐξαναγκάζανε τόν Κωνσταντίνο σέ παραίτηση, 6ασιλιάς ἀνακη ρύσσεται ὁ γιός ταυ Ἀλέξανδρος, καί ὁ Βενιζέλος γυρίζει στῆν
Ἀθήνα ὅπου καί ὁρκίζεται πρωθυπουργός στίς 14 (27) Ἰουνίου. Μέ Β. Διάταγμα διαλύεται ἡ ὑπάρχουσα Βουλὴ τοῦ Δεκεμ6ρίου 1915, ὡς πραερχόμενη ἀπό νόθες ἐκλογές. καί ἀνασυγκαλεῖται ἡ Βουλὴ τῶν ἐκλαγῶν τοῦ Μαΐου τοῦ ἴδιου χρόνου. Ἡ Βουλή αὐτὴ ἐπαναμάστηκε ἀπ’ τό λαό καροῖδευτικά
«τῶν Λαζάρων», δηλαδή τῶν νεκραναστημένων 6ουλευτῶν,
ἀνάμεσα σταύς ὁποίους 6ρίσκονταν καί οἱ δύο σασιαλιστές,
Ἄρ. Σίδερης (πού ἐκπροσωποῦσε τὴν Ἑλλάδα στῆν ἱδρυτικῆ
Συνδιάσκεψη τῆς Βαλκανικῆς Σοσιαλιστικῆς Ὀμοσπονδίας)
καί Ἀλ. Κουριέλ.

‘H B’ Συνδιάσκεψη, ἐγινε σέ δυό φάσεις
Ο Ἀρχές Φλε6άρη 1918 στῆ Θεσσαλονίκη, (στό «Κέντρο
Νεολαίας» τῆς Καλαμαριάς). Κράτησε τρεῖς μέρες καί οἱ ἐργασίες της λόγω τοῦ στρατιωτικοῦ νόμου έγιναν «κεκλεισμένων
τῶν θυρῶν».
Ο Τόν Ἰαύλη οτὴν Ἀθήνα.
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Ἐπέρχεται συμφωνία καί ἐκλέγεται Ἐπιτροπὴ πού θά προετοιμάσει τό πανελλὴνιο συνέδρια γιά τὴν ἵδρυση κόμματος.
Ἔχει, ἤδη, πραγματοποιηθεῖ διπλῆ ἐπαφὴ ἐκπροσώπων τῆς
«Φ» μέ τόν Βενιζέλο καί ἡ ἀποδαχή τῶν ὅρων της γιά τήν πραγμάτωση στό ουνέδρια μέ διαφορά λίγων ἡμερῶν;
Ο τοῦ πρώτου πανεργατικοῦ - γιά τήν ἵδρυση τῆς Γενικῆς
Συναμοσπονδίας Ἐργατῶν Ἑλλάδος,
Ο τοῦ ἱδρυτικοῦ τοῦ Σ.Ε.Κ.Ε.
«Ἡ ἱστορική σύμπτωσις ἠθέλησεν ὅπως ἡ ζύμωσις διά τήν
δημιουργίαν τῶν δύο μεγάλων ταξικῶν ὀργανισμῶν τῆς 5’9γατικῆς τάξεως τῆς Ἑλλάδος τῆς Γενικῆς Συναμοσπονδίας

τῶν ἐργατῶν καί τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Ἐργατικοῦ Κόμματας,
- γράφει χαρακτηριστικὰ ὁ Μπεναρόγιας — συμπέση μέ τήν
κατάπαυσιν τοῦ πολέμου καί τήν σύναψιν τῆς ἀνακωχῆς, ἡ
ὁποία ἀνακουφίζουσα τούς ἐμπολέμους καί μή λαούς ἀνοίγει τήν περίοδον τῶν μεταπολεμικῶν παγκοσμίων ζ ιιμώσεων
πέριξ τῆς εἰρήνης καί τοῦ μέλλοντος πολιτικοῦ καί κοινωνι-

κοῦ καθεστῶτος τοῦ κόσμου».
Τό ἱδρυτικό συνέδρια τῆς ΓΣΕΕ ἀρχισε στίς 21 Ὀκτώ6ρη
στήν Ἀθήνα (Βασιλικό Θέατρο) καί τέλειωσε ὀχτώ μέρες μετὰ
στόν Πειραιά (Δηματικό Θέατρο).
Ἐχαυν προηγηθεῖ δυό ἀπόπειρες χωρίς ἀποτέλεσμα (μία τό
1911 - μέ τήν Πανελλήνια Ἐργατική Ὀμασπονδία - καί μία τό
1914) κι ἔχουν περάσει ἐκατό χρόνια ἀπό τὴν πρώτη ἀπεργία
(Σύρος 1879), δέκα ὀχτώ ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ πρώτου ἐργατικοῦ σωματείου (Ἀθήνα 1900, Ἀδελφότης Τυπογράφων) καί
ἐντεκα ἀπό τῆ δημιουργία τοῦ πρώτου Ἐργατικοῦ Κέντρου
(Βόλος, 1907).
Τό συνέδρια (στό ὁποῖα πρόεδρος ἦταν 6 ἠλεκτρατεχνίτης Γ.
Παπανικολὰου) ἐξέλεξε 11μελή Διοίκηση;
Ο Γραμματέας; Ἐμμ. Μαχαίρας, συνταξιοῦχας σιδηραδραμικός, γραμματέας ταῦ Ε.Κ. Πειραιᾶ, ἀργότερα 6ουλευτής τοῦ
Βενιζέλου.
Ο Ταμίας; ὁ πρόεδρος τοῦ συνέδριου Γ. Παπανικολὰου.
Ο Μέλης Ἀραῧανόπουλος (διευθυντ-ῆς τοῦ Συνδικάτου
Μεταφαρῶν), Δελαζᾶνος, (ὑπάλληλος ξενοδοχείαυ, μέλας τῆς
ἐφημερίδας «Σοσιαλισμός»), Εὐαγγέλου (τυπαγράφας Θεσσαλονίκης, γραμματέας ἀργότερα τῆς ΓΣΕΕ), Ἰωαννίδης (ἀντιπρόσωπος τῶν πλοιάρχων ίστιοφόρων Μυτιλήνης), Καλομοίρης (πρόεδρος τῶν ἐργατῶν λιπασμάτων καί χημικῶν, ἀργότερα γεραυσιαστής). Κλήμης (ἀντιπρόσωπος ναυταμαγείρων
Πειραιᾶ), Μπεναρόγιας (δάὒκαλας, τυπογράφος ἀπό τούς
ἱδρυτές τῆς «Φεντερασιόν»), Ξανθάκης (ραφτεργάτης μέλος
τοῦ ΔΣ ταῦ ΕΚ Ἀθήνας) καί Χατζημιχὰλης (ἐλαιοχρωματιστῆς, μέλος Δ.Σ. τοῦ ΚΚ Ἀθήνας).
Λεπτομέρεια; ένας ἀπό τούς συνέδρους, 6 μόνας ἀντιπρόσωπος τῶν ἐργατῶν μεταλλείων (τοῦ Λαυρίου) πέθανε ἀπό 69011—
Ἐκτός ἀπό τόν «Ριζασπάοτη» μιά ἀκόμα ἐφημερίδα, ὁ
«Βαλκανικός Ταχυδρόμος»
δημοσίευε καθημερινά σχεδόν ρεπορτάζ γιά τό α’ συνέδρια τοῦ ΣΕΚΕ - ρεπορτάζ
πού ἔγραφε ἕνα γνωστό ὄνομα.· ὁ Κώστας Ἀθάνατος (K.

Καραμούζης)MIA χαρακτηρ ιατική περιγραφή (σχεδόν ἄγνωστη) δίνεται ἀπό φύλα τῆς 7(20) N0έμόρη. Μέ τίτλο « T6 0 ’ Ἑλληνικόν Σοσιαλιστικόν Συνέὸριον», ὁ «Β.Τ.>> γράψει’
(Yo-159’ ἀπό τόσων χρόνων προσπαθείας, συνεννοήσεις, συγκροτήματα, συσκέψεις καί συνδιασκέψεις, ἰδού ἡ πρώτη σαὸαρά σασι-

23

αλιστικὴ ἐνέργεια εἰς τόν μακάρ ιον
αὑτόν τόπον, ὕστερ’ ἀπό τόσα ἀλ-

ληλαφαγώματα καί συκοφαντίας.
Ἰδού ἐπί τέλους μιά ἐνιαία καί ὀργανωμένη ἐμφάνισις τοῦ σασιαλιστικοῦκόσμουτῆςἘλλάδας.Εἰςτό
ἐπάνω πάτωμα ἑνός παλαιοῦ ξεναδοχείου τοῦ Πειραιῶς πρός τήν
Τραύμπαν, μερικοί ἂνθρωποι καθισμένοι γύρω ἀπό μίαν μακράν
σειρὰν τραπεζιῶν θέτουν τάς 6άσεις τῆς κοινωνικῆς ἀναμορφώ-

σεως καί τοῦ οἰκονομικοῦ λυτρωμοῦ τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου. Τό Α’
Ἑλληνικόν Σοσιαλιστικόν Συνέδριον ἀπαρτίζεται ἀπό 30-40
ἀντιπροσώπους χιλίων· καί πλέον
ὀργανωμένων ὀπαδῶν τῆς ΣασιαλιστικῆςἸδεολογίαςέκδιαφόρων
μερῶν τῆς Ἑλλάδος.
Εἰς τό μπαλκόνι τοῦ ξενοδοχείου

χοπνευμανία στὴ διάρκεια τοῦ συνέδριου κι ὅπως σημειώνει. 6
Μπεναρόγιας
«μαζί του ἐκηδεύθη ἡ πρωτοπορία τῆς ἐργατικῆς τάξεως»
Τό συνέδρια πραγματοποιῆθηκε ἀπό 4 —— 10 (17—23 μέ τό νέα
ἡμεραλόγιο) Ναέμὸρη στό ξεναδοχεῖα «Πειραιεύς» (κοντά στῆν
Τραύμπα) ὅπου 6ρίσκονταν καί τά γραφεῖα 101') Συνδέσμου μηχανικῶν ἀτμοπλοίων. eH ἐναρξη τῶν ἐργασιῶν έγινε μέ τή «Διεθνῆ» καί ἐνῶ στό μπαλκόνι τοῦ ξενοδοχείαυ,
«ἁπλώνονταν μιά κατακόκκινη μεγάλη παντιέρα» πού
«διακρίνεται ἀπό τό λιμάνι σάν τεράστια λάμψη φωτός»,
ὅπως γράφει ὁ «Βαλκανικός Ταχυδρόμος»,
Τό πρωί τῆς πρώτης μέρας, τό συνέδρια,
«διέκοψε τάς ἐργασίας του ψηφίσαν ὅπως ἀποσταλῆ χαιρετισμός πρός τούς λαούς πού κατά τήν διάρκειαν τοῦ πολέμου ἀπέκτησαν δι’ ἐπαναστάσεως τήν ἐλευθερίαν των».
ὅπως γράφει ὁ «Ριζασπὰστης»
Στό ἱδρυτικό αὐτό συνέδρια τοῦ ΣΕΚΕ πῆραν μέρος
«ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν σοσιαλιστικῶν ζυμώσεων παλαιοτέρων ἐτῶν, πλήν τοῦ Πλ. Δρακούλη, οἱ ζωηρότεροι καί
συνειδητότεροι ἐκπρόσωποι τοῦ ἑλληνικοῦ προλεταριάτου,
καπνεργάται, ἡλεκτροτεχνίται, σιγαροποιαί, ναυτικοί, οἱ
ἑκπρόσωποι τῶν νέων ἰδεολόγων διανοουμένων, ἤδη εἰς τόν
ἀγῶνα ὑπέρ τῶν ἰδεῶν των», κατά τήν περιγραφή τοῦ Μπεναραγια.
Συγκεκριμένα - καί σύμφωνα μέ τά ὑπάρχοντα (όχι πλήρη)
στοιχεῖα, πῆραν μέρος
Ο Τά μέλη τῆς όργανωτικῆς ἐπιτροπῆς πού εῘχοιν έκλεγεῖ
ἀπό τῆ Β’ Συνδιόισκεψη (Ἰούλης 1918) τῆς Ἀθήνας,- "Aplστος Ἀρθανίτης, Νικόλαος Δημητρᾱτος, Ἀθραάμ Μπενα-,
ρόγιας, Σταμάτης Κόκκινος καί Δημοσθένης Λιγδόπουλος.
(Σ,Σ; στό «Ριζασπάστη» ἀντί τοῦ Λιγδόπουλου ἀναφέρεται

6 A. Σαραντίδης).
Ο Οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν Σασιαλιστικῶν Ὀργανώσεων
α) Τῆς Ἀθήνας (Σπῦρος Κομιῶτης, Φρὰνς Πετρούσκα, Νικ.

Δαμίγος)
6) Ταῦ Πειραιᾶ (Μιχάλης Σιδέρης, Γιώργης Πισπινῆς)
γ) Ταῦ Βόλαυ (Π. Μπαλαμπανίδης, Λ. Χατζῆς)
δ) Τῆς Κα6ὰλας (”Αντζελ Πεχνὰ)
δ) Τῆς Κέρκυρας (Φρὰντς Τζουλάτ)
στ) Τῆς «Φεντερανσιόν» Θεσσαλονίκης (Ἀ6ραάμ Μπεναρόγιας, ”Αλμπερτ Ἀρδίττι, Κ. Ἀντωνίου, Χ. Μπενρονμπῆ, Π.
Πέτρου).
’
Ο Οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν Σασιαλιστικῶν Νεολαιῶν
0) Τῆς Ἀθήνας (Μιχάλης Οἰκονόμου, Π. Χλωμός)
6) Τοῦ Πειραιᾶ (Δ. Χαραλαμπίδης)
γ) Τῆς Θεσσαλονίκης (I. Καράσσο, A. Λεὸἠ)
ἀπλώνεται μιά κατακόκκινη μεγάλη παντιέρα πού διακρίνεται
ἀπό τό λιμάνι σάν τεράστια λάμψη
φωτός. Κᾶποισι θαυμασταί τῆς
ὑψηλῆς καί παγκασμίου αὐτῆς
ὑποθέσεως ουγκεντρωμένοιΔ ὁλόγυρα παρακολουθοῦν τάς συζητῆσεις εἰςτόν χῶραν ἐκεῖνον πού σφυρηλατεῖταιὴ ἀφύπνησιςτής μάζης.
Ὑπεράνω δέ ὅλων ὑψοῦται καρνιζαρισμένη μιά ἐπιγραφή, εἶναι τό
σοσιαλιστικόν δόγμα πού ἐῧροντοφώνησεν εἰς τήν Γαλλικῆν Βαυλήν κατά τό 1910 ὁ Βιόιάνι ὑπουργός τότε ἐπί τῆς ἐργασίας.

μόνος του πίσω τό ὅλον, διότι τοῦ
ἀνήκειί».
Δέν ἐναρμονίζεται μόνον πρός τό
περιόάλλον τοῦ Σοσιαλιστικοῦ
Συνεδρίου ἡ ταπαθέτησις ἐκεῖ ὑπό
τῶν ἀστυνομικῶν ἀρχῶν ένός ἀνησυχοῦντος γηραιοῦ ἀνθυπομοι-

ράρχου. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι έτοιμος
διά τήν σύνταξίν του, καί διατρέχει
τόνκίνδυνον, ἀκούονταςδιρκῶςτό
σοσιαλιστικόν κύρηγμα ν’ ἀλλάξη
κεφὰλι τώρα ατὰ γεράματα.
t
Ἐντερνάσισνάλ, Διεθνές δηλαδὴ,

«Ὅσα καί ἄνπαραχωρήσηείςτόν
ἐργάτην ἡ πολιτεία, ποτέ δέν θά
κατορθώαη νάτοῦέπιστρέψηὸσα
τοῦ ὀφείλει, ἕως ὅτου αὐτός ὠργανωμένος καί δυνατός θά πάρη

εἰναιμιάλέξιςσυμόολικῆπλέανδιά
πάντα σοσιαλιστήν,
σημαίνει
πολλά πράγματα, πρῶτον τήν διεθνῆ ένωσιν τῶν λαῶν τῆς γῆς, δεύτερον τήν ὑπάρχουσαν διεθνῆ ὀρ-

δ) Τοῦ Βόλου (Κ. Ἀναγνωστόπουλος)
,Ο Οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν Σασιαλιστικῶν Κέντρων
α) Τῆς Ἀθήνας (Ν. Γιαννιός, Α. Χατζημιχάλης)
6) Τῆς Λάρισας (I. Στυλιανοῦ, Α. Κουρουκλής)
γ) Ταῦ Βόλου (K. Γκρέσσος)
ΟὉ ἀντιπρόσωπος τοῦ Μορφωτικοῦ “Ομίλου, Ν. Ἰωάννου.
Ο Οἱ 6ουλευτές Θεσσαλονίκης Ἀριστείδης Σίδερης καί ”Αλμπερ Κουριέλ
Ο Ο Π. Δημητρᾶτος
Ο Οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν ἐφημερίδων.
α) « Ἐργατικός Ἀγών» (Δημοσθένης Λιγδόπουλος)
6) κ Ἀ6άντι» (’Ἀλμπερτ Ἀρδίττι)
γ) «Σοσιαλισμός» (Ἠλίας Δελαζᾶνος)
Ο Οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς ΓΣΕΕ-μέλη τῆς πρώτης 11μελαῦς διοίκησης Ἐμμ. Μαχαίρας (γραμματέας τῆς ΓΣΕΕ) καί Εὐάγγελος Εὐαγγέλου. (Κι σί δυό παραόρεθήκανε σάν παρατηρητές).
(Ἐπρόκειτο νά παρα6ρεθοῦν ἐκπρόσωποι καί ἀπό τὴν Πάτρα, τὴ Μυτιλήνη, τῆ Χαλκίδα καί τό Καζακλάρ, ἀλλὰ δέν εἷναι γνωστό ἄν έφτασαν καί πήραν μέρος). ”Οπως λέει ὁ Μπεναραγιας
«τό συνέδριον παρηκολούθησαν διανοούμενοί τινες καί
περισσότεροι ἐργάται, οἵτινες ἀργότερον ἀνεδείχθησαν ὡς
οἱ πλέον κατηρτισμένοι, οἱ θαρραλεώτεροι καί πλέον ἀποφασισμένοι ἀγωνισταί τοῦ νέου Κόμματος».
Μεταξύ αὐτῶν πού παρακολουθοῦσαν συστηματικά τό συνέδρια ἦταν καί ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ «Ριζασπάστη» Ι. Πετσόπουλος. Τό προεδρεῖο ταῦ συνέδριαυ ἀπαρτίστηκε ἀπό τούς ἑξῆς
Ο Πρόεδρος, ”Αντζελ Πεχνά (Καθάλαι), καπνεργόιτης.
Ο Ἀντιπρόεδρος, Ἠλίας Δελαζᾶνος (τῆς ἐφ. «Σοσιαλισμός»)
O Γραμματέας, Μιχάλης Οἰκονόμου (Σοσιαλιστική Νεαλαία
Ἀθήνας).
”Αλλα στοιχεῖα;
Ο Οἱ 35 ἀντιπρόσωποι ἐκπροσωποῦσαν BOO-1.000 μέλη ἀπό
ὅλη τήν Ἐλλάδα.
Ο Μέση ἡλικία συνέδρων; 35 χρόνιαέ

Ο Δέκα σύνεδροι ἧταν μόλις 22 χρόνων.
Ο Ε’ίκοσι ὀχτώ σύνεδροι ήταν ἐργάτες καί 7 διανοούμενοι.

ΤΙΣ ἰ’διες, ἀκριθῶς, μέρες not: γεννιόταν στήν Ἐλλάδα τό
ΣΕΚΕ, ’ένα ἀλλο ΚΚ “ιδρυόταν στῆν Ανατολική Εὺρώηηῑ
O Τό ΚΚ Οὺγγαρίας (20---11-1918).
ENA μῆνα μετά ἰδρυθηκαν δύο ἀλλα ευρωι-ιαίκά KK:

0 Τό Κομμαυνιστικό Εργατικό Κόμμα Πολωνίας (16—12-18).
τ
Ο Τό ΚΚ Γερμανίας (30- 12-18/1-1--1.9)
ΣΤΗΝ ἑπομένη τριετία, μιό σειρά ΚΚ γεννιοῡνται α’ ὅλα τόν
κόσμο (Οἱ ἡμερομηνίες nou προαναφέρθηκαν καί τιού ἀκολουθοῡν εἶναι με τό νέα ήμερολόγια);

Ο ΚΚ Γιαυγκασλαθίας (20-23/4/19).
0 ΚΚ Βουλγαρίας (25-27/5/19). (Μετανομασία τοῦ Ἐργατικαῡ Σοσιαλδημακρατικοῡ Κόμματος).
O KK τῶν ΗΠΑ (1--9--19) τιού μαζί μέ τό Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα ιταύ εἶχε Προηγηθεῑ (31--Β--19) σχηματίζουν τό Μάη
τοὺ 1921 τό ἐνιαια ΚΚ τῶν ΗΠΑ.

Ο ΚΚ Δανίας (9-9-19)
O KK “Ιστιανίας (15-4-20)

Ο
O
Ο
0
0
Ο
0
O

ΚΚ
KK
ΚΚ
KK
ΚΙ(
ΚΚ
ΚΚ
KK

'Ipc'1v (Περσίας) (20-2516120)
M. Βρετανίας (31/7-1/8/20)
Ταυρκίας (10-9-20)
Γαλλίας (14-12-20)
Ἰταλίας (21-3-21)
Ρουμανίας (3-5-21)
Τσεχοσλοθακίας (14-1615121)
Kivuq (1-7-21).

ἐπικρατοῦσε στά σοσιαλιστικά κόμματα τῆς Εὐρώπης τόσα ἀπό
τό συγκλονισμό παύ ’έφερε ἡ Ὀκτω6ριανῆ Ἐπανάσταση, ὅσα
καί ἀπό τὴ θέση τῶν σοσιαλιστικῶν καμμάτων τῆς Β’ Διεθνοῦς
στό θέμα τοῦ πρώτου παγκόσμιαυ πολέμου.
Στό συνέδρια διαγράφτηκαν τρεῖς τάσεις;
O CH «ἀριστερά», μέ τούς νεολαίους (Τζουλὰτι, Καμιώτης,
Λιγδόπουλος) καί τό N. Δημητρᾶτα πού πρόσκειτα α’ αὐτούς.
Ο Τό «κέντρα», πού εἶχε τή μεγαλύτερη δύναμη (ἐπικεφαλῆς
ἡ ἀντιπρασωπεία τῆς «Φεντερασιόν») καί κράτησε συμ6ι6αστικό ρόλο,

Ο “Η «δεξιά» (Ν. Γιαννιός - πού ἐμφανίστηκε μέ στολή ἐφεδρου ἀξιωματικοῦ καί μονόκλῑ - Χατζημιχὰλης καί ἄλλοι 5 σύνεδροι) ἡ ὁποία τελικά ἀποχώρησε, γιατί δέν κατάφερε νά διασπάσει ἤ νά «σκαλώσει» τό συνέδρια. (Ὁ Γιαννιός κατηγόρησε
μέ δηλώσεις του τό συνέδρια σάν... «κατασκεύασμα τοῦ Διεθνοῦς Ἐ6ραῖσμοῡ>>ἔ>

Τό συνέδρια πραγματοποιῆθηκε κάτω ἀπό τήν ἀμεση ἐπί-

Τά θέματα πού συζητῆθηκαν ἧταν «πολλά καί δύσκολα»

δραση τῆς Ὀκτω6ριανῆς Ἐπανάστασης πού ἀνοιγε νέους ὁρί-

(Μπεναρόγιας);
Ο Ἡ ὀνομασία τοῦ κόμματος, ἀπασχόλησε ἰδιαίτερα τό
συνέδριοέ Ἐπικράτησε τό «Σοσιαλιστικόν Ἐργατικόν»
«διά νά διευκρινισθῆ σαφῶς ἡ ἀποχώρησίς του ἀπό τήν
προϊστορίαν τοῦ ἐν Ἑλλάδι σοσιαλισμοῡ καί νά ε’νναηθῆ ὁ
ἐργατικός προλεταριακός χαρακτήρ του» (Μπεναρόγιας).
Ο Μεγάλη συζήτηση έγινε πὰνω στίς «6ασικές Ἀρχές» καί

ζοντες. Οἱ σύνεδροι ἀπηύθυναν ψηφίσματα;
. «χαιρετισμοῦ πρός τήν Ρωσικήν δημοκρατίαν τῶν Σοὅιέτ».
Ο «διαμαρτυρίας διά τήν μελετωμένην ἐπέμόααιν τῶν συμμάχων», ἐνάντια στῆ νεαρή σο6ιετικὴ ἐξουσία.
Παράλληλα, μεταφέρθηκε α’ αὐτό ἡ ἰδεαλογική σύγχυση πού
γάνωσιν τῶν σοσιαλιστικῶν κομμάτων ὅλου τοῦ κόσμου, καί τέλος
τόν Διεθνῆ Σοσιαλιστικόν Ὕμνον.
Αὐτός ὁ ύμνος μελοποιημένος εἰς
τόνον ζωϊκῆς ἐκφράσεως εἰς τήν
Ἑλληνικήν εἶναι μεταφρασμένος
ἴσως ἀπό τόν ποιητήν Ρήγαν Γκόλφην, τόν μοναδικόν ψάλτην τῆς ἐργατιᾶς στῆν Ἐλλάδα.“Ἰσως ὅμως
καί ὅχι ἀπ’ αὐτόν γιατί δέν εἶναι
καλαμεταφρασμένας. Ὁπωσδή-

Ὡσάν ἀπό κρατῆρα ὅγαίνει
τοῦ Δικαίοιι ἡ ὅροντή]
Ὑατερνή στό παρελθόν λήθη
Ἐμπρός σκλάόοι σηκωθεῐτε
Θ’ ἀλλάξη ὁ κόσμος ριζηδόν
οἱ ἄσημοι τό πᾶν γεννῆτε]
Ὑστερνή ’ναι ἡ πάλη ἑνωθῶμεν
εὐθύς
τότε θά περιὸάλλη τήν γῆν ἡ Διεθνής1».

ποτε οἱ ἦχοι καί οἱ στίχοι τοῦ Δι-

Ὁ γραμματεύς τῆς Σοσιαλιστικῆς
ἐργατικῆς ὁργανώσεως Κα6ὰλας
«σύντροφος» Πινχάς”Αντζελ, ἐνας
νέαςμέσωματικὴνκαίψυχικήνρώμην καταφανῆ, πού ἐξελέγη μάλιστα καί Πρόεδρος τοῦ Συνεδρίου
τούτου, ἐπρότεινε κατά τὴν ἡμέραν
τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν νά πανηγυρισθῆ ἡ ἐπανάστασις τοῦ Γερμανικοῦ λααῦ καί ἡ κατάρρευσις

εθνοῦς αὐτοῦ ὕμνου ψαλλόμενοι
ἀπό τήν καλλίφωνον νεολαίαν τῆς
Ὀργανώσεως Ἀθηνῶν ἐκήρυξαν
τήν ἐναρξιν τῶν ἐργασιῶν ταῦ Συνεδρίου. Ἰδού πῶς εἶναι ἡ πρώτη
στροφὴ.
« Ἐμπρός σηκωθεῖτε κολασμέναι
τῆς γῆς, τῆς πείνας οἱ δεσμῶτες

τοῦ μιλιταρισμοῦ. Οἱ σύνεδροι διά
χειροκρατημάτων καί ἐπευφημιῶν
ἀπεδέχθησαν τήν πρότασιν καί ὡς
ἔνδειξις χαιρετισμοῦ διεκόπη τιμητικῶς ἡ συνεδρίασις.
Οἱ δύο σοσιαλισταί όαυλευταί
Θεσσαλονίκης Σίδερης καί Κουριέλκαθώςκαίοἱπραϊστάμενοιτῶν
δύο σοσιαλιστικῶν ὁργανώσεων
Ἀθηνῶν ΔημητρᾶτοςκαίΓιαννιός
παρίστανται εἰς τό Συνέδριαν ὡς
κατηγορόυμενοι καί θ’ ἀπολογηθοῦν διά τὴν ἀποστολὴν των εἰς τά
ἐν Εὐρώπη συγκρατηθέντα Συνέδρια.τοῠτο ὅμωςδέντούςέμποδίζει νά μετέχουν τῶν ἐργασιῶν
προσφέροντες μάλιστα πολλάκις
καί πολύτιμον συμόολήν εἰς τά ὑπό
συζήτησιν θέματα.
Θαυμασία ἦταν ἡ ἐκθεοις πού συν-

έταξε καί ἀνέγνωσεν ὁ γραμματεύς
τής ὀργανωτικής ἐπιτροπῆς τοῦ
Συνεδρίου «σύντροφος» Ἀρ6ανίτης, ἐνας μετριόφρων μελετημένος
ἐργάτης τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Εἰς τάς συζητὴσεις πρωταγωνισταῦν ὁ σοφός παναργανωτῆς
Μπεναρόγια, ὁ συντάκτης τοῦ
«Ἀδάντι» Ἀρδίτης, “ὁ νεαρός
Χλωμός, ὁ Πετρούσκας καί ὁ ἐπαναστατικός Χατζημιχάλης. Αἰ συζητήσεις διεξάγανται μέ πολλὴν
ἐπιστημονικὴν ἀκρίὸειαν καί τό
θέαμα δέν ὁμοιάζει καθόλου μ’
ἐκεῖνο τοῦ Πανελλαδικοῦ ἘργατικοῦΣυνεδρίουὅπουοίπλεῖσταιδέν
ἢξεραν ἀκριόῶς τί γυρεύουν. Ἐννοεῖται ὅτι δέν λείπουν κάπουκάπουαίάπαραίτητοιδιενέξειςκαί
τά σχετικά μικροεπεισόδια>>.
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πιό συγκεκριμένά; α) γιὰ τόν «εἰρηνοποιό καί διαιτητικό ρόλο
τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν» (ψῆφοι 16-7), 6) γιά τό χαρακτῆρα
τῶν πολέμων (ἡ ὁμάδα τῆς «ἀριστερᾶς» τάχτηκε ἐνάντιά σέ
κάθε μορφή πολέμου, ἀλλά ἐπικράτησε ἡ ἀποψη τῶν ἄλλων
τάσεων γιά τήν «ἀνάγκη τῆς ἐθνικῆς ἀμυνας»), γ) γιά τό μετά6άτικό στάδια τοῦ περάσμάτας στό σοσιαλισμό - τῆ Λαῖκή Δη-

μακράτία; ἡ ἀποψη πέρασε, παρά τὴν ἀντίθεση τῆς «ἀριστερᾶς» πού ὑποστῆριζε ὅτι γιά τό πέρασμα αὐτό δέν χρειάζανται
γέφυρες καί συμμαχίες ἀστικοδημοκρατικές.
Ο Ἀνάλογη συζήτηση έγινε πάνω στά θέματα τῆς ἐξωτερι-κῆς πολιτικῆς - καί ἰδιάίτερα στό Βαλκανικό Ζήτημάέ (Η ἐπιτροπὴ ἐφερε δύο προτάσεις τῆς «πλειοψηφίάς» (πού ψηφίσιηκε) καί τῆς «μειοψηφίάς». (ΣΣῑ Δημασιεύονται πιό κάτω
καί τά δύο).
Ἀντίθετα, ὁμόφωνα ψηφίστηκαν οἱ ἀποφάσεις γιά τὴν ἐθνικαπαίηση τῆς μεγάλης ἰδιακτησίας, τῆ θρησκεία, τή γλώσσα, τῆ
δικαιοσύνη, τήν ἐλευθερία τῆς γνώμης καί τοῦ τύπου, τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, τά συνδικάλιστικά κ.ἀ.
Ἰδιαίτερα ἀπάσχόλιισε τό συνέδρια τό θέμα ταῦ τάξιδιοῦ στό
Λονδίνα τῶν 6ουλειιτιῖιν Σιδέρη. Κοιιριές καί τοῦ Π. Δημητρὰταυ, οἱ ὁποῖοι πῆράν μέρος στῆ Σοσιαλιστική Συνδιάσκεψη
(τῶν σοσιαλιστῶν τῶν οιιμμι αρτ-’.ῶν χωρῶν) παρὰ τὴν ἀντίθετη

Τό Τακτικά Συνέδριο; 10 (1910') έως καί 90 (1973)

Τά ”Εκτακτο Συνέδρια; "Eva μόνο μπῆκε στήν αρίθμηση τῶν
Συνεδρίων, τό 30 (1924)
Σημ; Γ-ίνανε καί τρία ἀκόμα ἐκτακτα Συνέδριο n00 ὅμως δέν
θεωρήθηκαν τέτοια καί δέν μπῆκανε στῆ γενικὴ ἀρίθμηοη.
Αὺτά εἶναιῑ
0 T0 Πρῶτο ἐκλογικό συνέδρια 1920
Ο Τό ἐκτακτο συνέδρια 1922
0 T0 δεύτερα έκλογικό συνέδρια 1923
OI Συνδιασκὲψεις; Γίνανε συνολικό τρεῑςιΣυνδιασκέψεις τοῡ
ΚΚΕ, ἀπ’ τίς ὁτιοῑες ἡ μία μόνο μπορεῖ νά ένταχθεῑ στῆ σειρά
τῶν Συνεδρίων, ἠ λεγόμενη Γ’ Συνδιάσκεψη τοῡ 1950.
01 ἀλλες δύο;
O A' Συνδιάσκεψη (Φεθρουάριος 1922)
O B' Συνδιάσκεψη (Δεκέμθριος 1942)
OI Ὁλομὲλειεςι Στό δύο Πρῶτά Συνέδριο τίς “Ολομέλειες
ὺιτοκαθιστοῡν ol λεγόμενες Σύνοδοι 1'00 Ἐθνικοῡ Συμθουλίου
τιοιί εἶναιῑ
O Μία Σύνοδος Ε.Σ. 1912 1'00 1ου Συνεδρίου
O Δύο Σύνοδοι ΕΣ. (1923 καί 1924) 1'00 2ου Συνεδρίου
Ἀτιό τό 30 Ἒκτακτο Συνέδριο καθιερώνεται ὁ θεσμός τῶν
“Ολαμελειῶν, καί έτσι έχουμε;
Ο Τοῡ 3ου ”Εκτακτου Συνεδρίου; Μία “Ολαμέλεια
Ο Τοῡ 3ου Τακτικοῡ Συνεδρίου; Δύο “Ολομέλειες
’ Ο T00 4ου Συνεδρίου; ’Ἐξι Ὀλομέλειες,
0 Τοῡ 5ου Συνεδρίου; Τέσσερεις “Ολομέλειες
Ο T00 Θου Συνεδρίου; Δώδεκα Ὀλαμέλειες
O T00 7ου Συνεδρίου; ’Ἐξι Ὀλομέλειες
Ο Τῆς Γ’ Συνδιάσκεψηςῑ Δεκατέσσερεις Ὀλομέλειες
O T00 Βου Συνεδρίου; Δεκαειττό Ὀλομέλειες

O T00 900 Συνεδρίου;. . .
OI Συσκὲψειςε Γενικές Συσκέψεις; Μία (1926) τοῡ 3ου Ἑκτ. Συνεδρίου
Ὀργανωτικές Συσκέψειςῑ
Ο Α’ Πανελλαδική (Αὔγουστος 1932)
Ο Β’ Πανελλαδική (ὈκτιίιθριοοΙ 1933)
Ο Γ( Πανελλαδική (Ἰούνιος 1935)

0 Πανελλαδική (Ἀτιρίλιας 1946)
Συνδικαλιστικές Συσκέψεις;
O A' Συνδικαλιατική (Αὔγουστος 1932)
0 Β’ Συνδικαλιστική (Αὔγουστος 1935)

Ἀγροτικές Συσκὲψάᾲ
O Πανελλαδική (Ὀκτώθριος 1932)
Σήμ· “Εκτός and τίς Πανελλαδικές Συσκέψεις συνέρχονται
συχνά καί τοπικές-Περιφερειακές Συσκέψεις, πού ὅμως δέν
Περιλαμθόνονται στό Σώμστα τοῦ ΚΚΕ).
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ἀπόφαση τῆς B’ Πάνελλάδικῆς Σοσιαλιστικῆς Συνδιάσκεψης.
((Η Συνδιάσκεψη τοῦ Λανδίνου γίνηκε γιά νά «χτυπήσει» τό
Παγκόσμιο Σασιαλιστικό Συνέδριο τῆς Στοκχόλμης).
’
“Ἐγινε πρόταση ἀπαπαμπῆς τους, ἀλλὰ τελικά εἰδική ἐπιτροπὴ έπιλήφθηκε τοῦ θέματας καί τούς ἀπέδωσε μομφὴ, τιμωρώντάς μέ δίχρονη στέρηση «τοῦ ἐκλέγεσθαι» (στά κομματικά
ὄργανα) τῶν δύο ὁουλευτῶν καί ὁμηνη ταῦ Π. Δημητρὰτου.
Κατά τῆ διάρκεια τῶν έπταῆμερων ἐργασιῶν τοῦ συνεδρίου
πάρθηκαν πολλές ἀποφάσεις, ἀλλά δέν ὑπάρχουν ὅλα τά κείμενα. Π.χ. λείπει τό 6ασικό «Ψήφισμα ἱδρύσεως τοῦ ΣΕΚΕ»,
πού ψηφίστηκε στίς 101(23) Νοέμ6ρη, τό «Κατάστατικό τοῦ
ΣΕΚΕ» κ.ἀ.
Τά ἐπίσημα κείμενα ταῦ συνεδρίου πού 6ρέθηκαν εἶνάι;

1. Αἱ ἀρχαί καί τό Πρὸγράμμα τοῦ ΣΕΚΕ.
Ἀρχαί τοῦ κόμματος
(Η οἰκονομική ἐξέλιξις τῆς σημερινῆς ἀστικῆς κοινωνίας φέρει ἀναγκαστικῶς τήιι καταστροφήν τῆς μικροεπιχειρήσεως ή
ὁποία ἔχει ὡς ὄάσιν τό νά εἶναι ὁ ἐργάτης κύριος τῶν πάραγωγικῶν του μέσων (τοῦ κτήματός του, τῶν ἐργαλείων του).
Ἑπομένως χωρίζει τόιι ἐργάτην ἀπό τά μέσα τῆς παραγωγῆς
καί τόν μεταόάλλει εἰς ἕνα ἀκτήμονά προλετάριον, ἐνῶ τά μέσα
τῆς παραγωγῆς λίγα λίγο καταντοῦν ἀπόκλειστικόν μονοπώλιον ἑνός ἀναλόγως μικροῦ ἀριθμοῦ κεφαλάιούχων καί γαιοκτημόνων.
Παράλλήλως πρός αιἰτήντήν μονοπώλησιν ἡ ὁποία ἐξαφανίζει τάς μικρσεπιχειρήσεις μέσα στάς μεγάλας, τό ἐργαλεῖον
ἐξελίσσεται εἰς μηχανήν καί ἡ ἀπόδοσις τῆς ἀνθρώπινης ἐργάσίας αὐξάνει γιγάντιαίως. Τά καλά ὅμως αιἰτά τά ὠφελεῖται ἡ
τάξις τῶν κεφαλαια ύχων καίγαιοκτημόνων, ἐνῶ διά τό προλετάριάτον καί τούς πτωχεύοντας μικροάστούς κάίχωρικούς δέν
σημαίνει παρά αὔξησιν τῆς ἀόεὸαιότητος εἰς τήιι ὁποίαν ζοῦν
καί χειροτέρευσιν τῆς κοινωνικῆς ἀθλιότητος.
Τό χάσμα μεταξύ νοικοκυράίων καί ἀκτημόνων μεγαλώνει ἐξ
αἰτίας τῶιι κρίσεων πού προέρχονται ἀπ’ αὐτήν τήν φύσιν τοῦ
πλουτοκρατικαῦ παραγωγικοῦ συστήματος καί ἐπανέρχονται

κάθε φορά μεγαλύτεράι καί κάταστρεπτικώτεραι καί προόιόάζουν τήν ἀὸεόαιότητα τῆς ζωῆς εἰς μόνιμον κατάστασιν καί
πάρέχοιιν τήν ἀπόδειξιν ὅτι αἱ παράγωγικαί δυνάμεις τῆς σημερινῆς κοινωνίας ηὐξήθησαν δυσαναλόγως δι’ αὐτήν τήν κοινωνίαν καί ὅτι ἡ ἀτομική ἰδιοκτησία τῶν μέσων παραγωγῆς
κατήντησεν ἀσυμὸίόαστος πρός τήν πλήρη καί σκόπιμον χρησιμοποίησιν καί ἀνάπτυξιν αὐτῶν τῶν πάραγωγικῶν μέσων. Ἡ
ἀτομική ἰδιοκτησία ἐπί τῶν μέσων τῆς παραγωγῆς, πού
ἐξησφάλιζεν ἄλλοτε εἰς τόν παραγωγόν τήν κυριότητα τῶν
προϊόντων τῆς ἐργασίας του, έγινε τώρα μέσον ἐκμεταλλεύσεως
αὐτῶν τῶν παραγωγῶν (ἐργατῶν, χωρικῶν, μικροεμπόρων, τεχνιτῶν) εἰς τά χέρια μερικῶν ἀέργων κεφαλαιούχων (χρηματιστῶν, ἐμπόρων, ὄιομηχάνιιψ, γαιοκτημόνων) οἱ ὁποῖοι δυνάμει
τῆς ἰδιακτησίας των σφετερίζονται τά προϊόντα τῶν ἐργατῶν.
(Η μεταόολή τῆς παραγωγῆς ἀπό πλουτοκρατικῆς εἰς σοσιαλιστικήν, Ὶδιενεργουμένη διά τῆς κοινωνίας καί πρός τό καλόν
ὁλοκλήρου τῆς κοινωνίας δύναται νά καταστήση τήν μεγάλην
παραγωγήν μέ τήν ὁσημέραι αὐξάνουσαν πάραγωγικότητα τῆς
κοινωνικῆς ἐργασίας, ἀπό πηγήιι ἀθλιότητος καί δουλείας τῶν
λαϊκῶν τάξεων, εἰς πηγήν ὑψίοτης εὐημερίας καί ἀτελειώτοι)
καί πολυειδοῦς τελειοποιήσεως. Ἡ κοιιιωνική αὕτη μετάόαλή
σημαίνει τήν ἀπελευθέρωσιν ὄχι μόνον τῶν προλεταρίων, ἀλλά
καί ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος πού ὑποφέρει σήμερον. Ἐν
τούτοις δύναται νά πράγματοπαιηθῆ μόνον ἀπό τήν ἐργατικήν
τάξιν διότι ὅλαι αἱ ἄλλαι τάξεις, ἀνεξαρτήτως τῶν μεταξύ των
διαφορῶν, ὑποστηρίζοιιν τόν θεσμόν τῆς σημερινῆς ἀτομικῆς
ἰδιακτησίας καί εἶναι σύμφωνοι εἰς τήιι διατήρησιν τῶν οἰκονομικῶν όάσεων τῆς σημερινῆς κοινωνίας. Ἀλλ’ ὁ ἀγών τῶν
ἐργατῶν εἶναι ἀναγκαστικῶς καί πολιτικός ἀγών. Ἡ ἐργατική

τάξις δέν ήμπορεῖ νά διεκδικήση τά οἰκονομικά της συμφέροντα οὔτε 1)’ ἀναπτύξη τήν οἰκονομικήν της ὁργάνωσιν· χωρίς
πολιτικά δικαιώματα· δέν δύναται νά πραγμάτοποιήση τήν
ἱστορικήν της ἀποστολήν χωρίς νά γίνη κάτοχος τῆς πολιτικῆς
ἐξουσίας, ὅπερ δύναται νά κατορθώσῃ μόνον δι’ ἑνιαίας ἐπαναστατικῆς ὁράσεως τῆς παγκοσμίου ἐργατιᾱς ώργανωμένης σέ
ξεχωριστό ἐργατικό κόμμα. Νά διαμορφώση τόν ἀγώνα τῆς ἐργατικῆς τάξεως εἰς ἀγώνα συνειδητόν καί ἐνιαῑον καί νά ὁδηγήση αὐτήν εἰς τήν φυσικήν καί ἀναγκαίαν ἀποστολήν της,
ἰδού τό καθῆκον τοῦ Σοσιαλ ἐργατικοῦ κόμματος

τίας, τῶν μυστικῶν συνθηκῶν καί πραϋπολογισμῶν. Ὑποχρεωτική διαιτησία δι’ ὅλας τάς μεταξύ τῶν κρατῶν διαφοράς.
Βαλκανική δημοκρατική ὁμοσπονδία Ἡ Κοινωνία τῶν ἐθνῶν.
7) Τήν μετατροπήν τοῦ ἐνεργοῦ στρατοῦ εἰς ἐθνοφρουράν
καί ἐκδημακράτησίν της. Ἀποχήν κατ’ ἀρχήν ἀπό κάθε πό-

15710. Ἀφοπλισμός ὅλων τῶν κρατῶν καί ἀναγκάστική διαιτησία διά πᾶσαν διαφοράν μεταξύ αὐτων. Ἀναγνώρισις τῆς
ἐθνικῆς ἀμύνης κατόπιν ἀποφάσεως τῆς διαιτητικῆς ἐπιτροπῆς
τῆς Κοινωνίας τῶν ἐθνῶν. Ἀποχή ἀπό κάθε συμμαχίαν πού
φέρει εἰς πόλεμον.
Τά συμφέροντα τῶν ἐργατῶν εἰς ὅλας τάς χώρας πού ἔχουν
8) Πλήρης ἐλευθερία τῶν συνεταιρισμῶν, συνδικάτων, ὀρκαπιταλιστικήν παραγωγήν εἰναι τά ἴδια. Μέ τήν ἀνάπτυξιν
γανώσεων κ.λπ. χωρίς καμμίαν, οὔτε κυόερνητικήν, οὔτε δικατῆς παγκοσμίου συγκοινωνίας καί με τήν δημιουργίαν παγκοστικήν ἔγκρισιν ἤ ἄδειαν καί ἀφαίρεσιν τοῦ δικαιώματος τοῦ
σμίου ἀγορᾶς διά τήν χονδρικήν παραγωγήν, 17 κατάστασις τῶν
κράτους νά διαλύη τά σωματεῖα. Τοῦτο νά ἀφορᾶ καί τάς ὀρἐργατῶν μιᾶς χώρας ἀφομοιώνεται καί ἐξαρτᾶται ἀπό τήν γεγανώσεις τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων.
νικήν κατάστασιν τῶν ἐργατῶν εἰς τάς ἄλλας χώρας Ἡ ἀπε9) Πλήρης ἐλευθερία τοῦ τύπου ἄνευ οἱρσδήπατε λογοκριλευθέρωσις λοιπόν τῆς ἐργατιᾶς εἶναι ἔργον εἰς τό ὁποῖον οἱ
σίας καί περιορισμαῦ καί υπαγωγή παντός ἀδικήματος τοῦ τύπου εἰς τήν δικαιοδοσίαν των ἐνάρκων.
ἐργάται ὅλων τῶν χωρῶν λαμὸάνουν ἀπό κοινοῦ μέρος. Τοῦτο
συναισθανόμενον καί τό Σοσιαλιστικόν ἐργατικόν κόμμα τῆς
10) Πλήρης ἐξασφάλισις 117; προσωπικῆς ἑκάστου ἐλευθε(Ελλάδας, κηρύσσει ἑαυτό ἡνωμένον μέ ὅλους τούς ἐργάτας
ρίας, ἀποζημίωσις παντός παρανόμου κρατηθέντος ἤ ἀθωωτῶν ἄλλων χωρῶν πού ἔχουν προαχθῆ εἰς συναίσθησιν τῆς τάθέντος κατόπιν προφυλακίσεως. Καθορισμός a1ωτάτου ὁρίου
ξεώς των.
προφυλακίσεως. Πλήρης ἐξασφάλισις τῆς οἰκιακῆς ἀσυλίας
Συνεπῶς τό Σοσιαλιστικόν ἐργατικόν κόμμα τῆς Ἑλλάδος
ἐπεκτεινομένης καί εἰς τά γραφεῖα κλπ. καταστήμάτα τῶν σωδέν ἐπιδιώκει νέα προνόμια τάξεως, ἀλλ’ ἀγωνίζεται διά τήν
ματείων καί κατάργησις ὅλων τῶν νόμων πού καταπατοῦν ἤ
κατάλυσιν τῆς κυριαρχίας τῶν τάξεων καί αὐτῶν τῶν τάξεων
περιορίζουν τήν ἐλευθερίαν τῆς σκέψεως. Κατάργησις τῶν νόἐν γένει, καί διά τήν ἀπονομήν ἴσων δικαιωμάτων καί καθημων περί ἐκτοπίσεως.
κόντων ἀνεξαρτήτως γένους, φυλῆς καί θρησκεύματος. Κατα11) Ἐλευθερία πάσης θρησκείας χωρίς τήν ἀνάγκην ἐπισήπολεμεῖ ὁέ”οχι μόνον τήν ἐκμετάλλευσιν καί καταπίεσιν τῆς ἐρμου θρησκείας. (Η θρησκεία νάάναγνωρισθῆ ὡς ἰδιωτική ὑπόγατικῆς τάξεως, ἀλλά καί κάθε εἶδος ἐκμετάλλευσιν εἴτε
θεσις καί 17 ἐκκλησία ὡς ἰδιωτικόν ἵδρυμα. Ἀπαγόρευσις 51’;
“ἐξασκεῐται αὕτη ἐναντίον μιᾶς τάξεως, εἴτε κόμματος, γένους ἤ
1015; κληρικσύς νά διδάσκουν 51’; τά σχολεῖα. Ἑνέργειά τῶν
υλῆς.
ληξιαρχικῶν πράξεων ὑπό τῆς τοπικῆς διοικήσεως. Κατάργηφ Ἐμφορούμενον ἀπό τάς ἀρχάς αὐτάς τό Σοσιαλιστικόν Ἐρσις ὅλων τῶν δημοσίων νόμων 01’ ἐκκλησιαστικούς καί θρηγατικόν Κόμμα τῆς (Ελλάδας καταδικάζει καί ὅλας τάς ὠμότησκευτικούς σκοπούς καί κατάργησις τῶν διά θρησκευτικούς
τας καί ὅιαιότητάς πού ἀπορρέουν ἀπό τό σημερινόν σύστημα
σκοπούς ἐπιόαλαμένων φόρων. Καθιέρωσις καί τοῦ πολιτικοῦ
καί κηρύσσεται ἐπί τοῦ παρόντος ὑπέρ τοῦ ἀκολούθου προγάμου.
12) Πλήρης ἀστική, πολιτική, οἰκονομική καί κοινωνική
700111110110;ἐξίσωσις τῶν γυναικῶν πρός τούς ἄνδρας. Κατάργησις ὅλων
τῶν νόμων πού περιορίζουν τά δικαιώματα τῆς γυναικός καί
τοῦ νόθου παιδιοῦ.
Πρόγράμμά σημερινῶν ἀπαιτήσεων
13) Ἀπονομή τῆς δικαιοσύνης ὑπό δικαστῶν ἐκλεγομένων
Α’ Ἀπαιτήσεις πολιτικαί
ὑπό τοῦ λαοῦ. Δωρεάν 17 συνηγορία καίή διαδικασία. Οι( ἔνορκοι νά κρίνουν καί ἐπί τῆς 571160117; τῆς ποινῆς καί νά δικάζωσι κατ’ ἔφεσιν τάς ἀποφάσεις τῶν κατωτέρων δικαστηρίων.
1) Τήν κατάργησιν τοῦ ὄασιλικοῦ θεσμοῦ καί τήν ἐκδημακράτησιν τῆς νομοθετικῆς, ἐκτελεστικῆς καί δικαστικῆς ἐξουΝά συστηθοῦν ἰδιαίτερα δικαστήρια καί διά τούς ἀνηλίκους.
σίας, δηλαδή τήν ἐγκαθίδρυσιν τῆς 1017117; δημοκρατίας ὡς’ Ὑπαγωγή εἰς τήν δικαιοδοσίαν τῶν ὁρκωτῶν δικαστηρίων τῶν
μετάὸάτικῆς περιόδου διά τήν πραγματοποίησιν τῆς σοσιαλικατά δημοσίων 1’7 δημοτικῶν ὑπαλλήλων ἀδικημάτων, ώς καί 17
ὑπαγωγή εἰς τήν ἰδίαν δικαιοδοσίαν τῶν ἀδικημάτων τῶν
στικῆς πολιτείας.
2) T6 δικαίωμα τῆς ψηφοφορίας καί τῆς ἐκλογῆς εἰς ἄνδρας
ὑπαλλήλων τούτων κατά πολιτῶν. Κατάργησις τῆς θανατικῆς
καί γυναῖκας γιά κάθε εἶδος ἐκλογῆς. Τό ἐκλογικόν σύστημα
ποινῆς. Κατάργησις τῶν στρατοὸικείων καί ναυτοδικείων.
τῆς ἀναλογικῆς ἀντιπρόσωπείας, τήν συντόμευσιν τῆς 600150Ὀργάνωσις τοῦ σώματος τῶν ἐνόρκων δημοκρατικῶς.
117117; περιόδου ἀπό τέσσαρα χρόνια εἰς δύο, τήν στενή ἐκλο14) Μετατροπή τοῦ συστήματος τῶν φυλακῶν 51’; μορφωτικά
ἱδρύματα καί ὄελτίωσις τῶν ὑγιεινῶν συνθηκῶν 001117117090γική περιφέρεια καί τό ψηφοδέλτιο.
3) Είσαγωγή τοῦ θεσμοῦ τοῦ δημοψηφίσματος (ρεφερέν01; χωριστων φυλακῶν δι’ ἀνηλίκους καί γυναῖκας, ὡς ἐπίσης
τουμ) δυνάμει τοῦ ὁποίου 17 7106159111701; ὑποχρεοῦται νά εἰσάγη
διά τά πολιτικά ἀδικήματα.
15) Δωρεάν παροχή τῆς ἰατρικῆς περιθάλψεως καί τῶν
51’; 1171) Βουλήν ἐντός ὡρισμένης προθεσμίας πρότασιν νόμου,
φαρμάκων.
τήν ὁποίαν ὡρισμένος ἀριθμός πολιτῶν ἤθελε ζητήσει. Ἑπίσης
17 κυόέρνησις νά ὑποχρεοῦται νά ἀπευθύνεται πρός τόν λαόν,
16) Ἑκλαΐκευσις τῆς ἐκπαιδεύσεως. Αὐστηρά ἐφαρμογή τῆς
ὅπως διά δημοψηφίσματος ἐξακριὸοῦτάι ἀμέσως 17 γνώμη αύὑποχρεωτικῆς ἐκπαιδεύσεως. Παροχή τροφῆς καί τῶν μέσων
τῆς διδασκαλίας εἰς τά παιδιά ὑπό τῶν δήμων καί κοινοτήτων.
τοῦ ἐπί ὡρισμένων σπουδαίων ζητημάτων καί εἰδικῶς προκειἈνώτάτος ἀριθμός δι’ ἕκαστον διδάσκαλον 25 μαθηταί καί
μένου περί ἐπιστρατεύσεως, πολέμου, συνθήκης, σπουδαίας
φορολογικῆς, διοικητικῆς ή δικαστικῆς νομοθεσίας. Διά τοῦ ’τάξεων εἰς ἅς διδάσκει δύο. Ἑκδημοκράτησις τῆς διοικήσεως
δημοψηφίσματος ὁ λαός θά δύναται νά ἀσκῆ καί ἄμεσαν ἔλεγτῆς ἐκπαιδεύσεως. Κατάργησις τοῦ ἄρθρου τοῦ συντάγματος
περί γλώσσης καί εἰσαγωγή τῆς δημοτικῆς γλώσσης εἰς ὅλην
χον ἐπί τῆς κυ6ερνήσεως.
τήν ἐκπαίδευσιν. Εἰσαγωγή εἰς τά σχολεῑα τῆς γλώσσης τῶν
4) Κατάργησις τοῦ στρατιωτικοῦ νόμου καί ρητή ἀπαγόρευδιαφόρων ἐθνικστήτων διά τούς ἐκ τούτων μαθητάς.
σις ναμοθετικῶν διαταγμάτων.
5) Ἀπσκέντρωσις τῆς διοικήσεως καί ὀργάνωσις τῶν νομῶν,
17) Ἀνοικοδόμησις σχολικῶν κτιρίων καί πολλάπλασιασμός .
τῶν σχολείων,
δήμων καί κοινοτήτων ἐπί δάσεων δημοκρατικῶν.
18) Κατάργησις τῶν ἐμμέσων φόρων καί παντός φόρου εἰς
6) Πολιτική εἰρήνης, συνεννοήσεως καί εἰλικρινοῦς συνερτά εἴδη τῆς πρώτης ἀνάγκης. Προοδευτική φορολογία ἐπί τοῦ
γασίας μέ ὅλα τά κράτη. Κατάργησις τῆς μυστικῆς διπλωμα31

εἰσοδήματος καί τῶν κεφαλαίων διά τήν πληρωμήν ὅλων τῶν
δημοσίων δαπανῶν, αἵτινες καλύπτονται διά φόρων. Βαρεῖα
προοδευτική φορολογίά ἐπί τῶν κληρονομιῶν ἀναλόγως πρός
τό μέγεθος τῆς κληρονομικῆς μερίδος καί τοῦ 6060017 117; συγγενειας.

’

19)Συμμετοχή 1017 κράτους εἰς τά κέρδη τῶν μεγάλων μονοπωλίων, ἑταιριῶν καί ἐπιχειρήσεων. Κατάσχεσις τῶν ἐκτάκτων
κερδῶν. Ἐθνικοποίησις τῶν ἀτμοπλοίων καί σιδηροδρόμων,
μεταλλείων, τραπεζῶν, ὡς καί τῶν μεγάλων ἐπιχειρήσεων καί
συμμετοχή 51’; τήν διοίκησιν τῶν ἐνδιαφερομένων ἐργατῶν.
20) Χρησιμσποίησις τῶν πόρων τοῦ κράτους πρωτίστως διά
παραγωγικαυς σκοπούς.
21) Τήν ἐθνικοποίησιν τῶν τσιφλικίων καί τῶν μοναστηριακῶν κτημάτων καί τήν παραχώρησίν των εἰς τάς κοινότητας
τῶν καλλιεργητῶν.

B’ Ἀπαιτήσεις ὑπέρ τῶν ἐργατῶν
1) Οἱ ἐπιθεωρηταί καί ἐπόπται ἐργασίας διά τήν ἐφαρμογήν
τῆς ἐργατικῆς νομοθεσίας νά εἶναι ἐπάρκεῖς καί νά ἐκλέγονται
ἀπό το 15; \097100w05000; ἐργάτας.

2. Ὑπόμνημα ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν ζητημάτων.
1) Ἔναρξις δημοσίων διαπραγματεύσεων πρός συνομολόγησιν γενικῆς εἰρήνης 6050 71900091170500 καί ἀποζημιώσεων
ἐπί τῆ 66051 1017 δικαιώματος τῶν λαῶν νά διαθέτουν ἐλευθέρως τά καθ’ ἑαυτούς καί συμμετοχή εἰς αὐτάς ὅλων τῶν ἐμπολέμων κρατῶν καί τῆς Ρωσίας καί ἀκύρωσις πάσης προγενεστέρας συνθήκης.
2) Συμμετοχή εἰς τάς διαπραγματεύσεις ἀντιπροσώπων τῶν
ἐργατικῶν τάξεων τῶν διαφόρων χωρῶν ὑποδεικνυσμένων
παρά τῶν ὀργανώσεων αὐτῶν.
3) Παραδοχή ὑφ’ ὅλων τῶν ἐμπολέμων καί τῶν οὐδετέρων
τῶν κάτωθι ὅρων ἀπαραιτήτων διά τήν ἐξασφάλισιν διαρκοῦς
εἰρήνης· α) ”Αμεσος ἐκκένωσις τῶν κατειλημμένων ὑπό τῶν
διαφόρων στρατῶν χωρῶν. 6) Καταγγελία ὅλων τῶν μυστικῶν
συνθηκῶν καί κατάργησις τῆς μυστικῆς διπλωματίας. γ)
Κατάργησις τῆς ὑποχρεωτικῆς στρατιωτικῆς θητείας καί ἀντικατάστασις τῶν μονίμων στρατῶν διά πολιτοφυλακῶν. 6)
“Ἀμεσος ἀποστράτευσις καί γενικός ἀφοπλισμός καί κατεδάφισις ὅλων τῶν φρουρίων καί ὀχυρώσεων. ε) Διεθνοπαίησις ὅλων
τῶν θαλασσῶν καί ἄνοιγμά ὅλων τῶν 01500711. 01) Διεθνοποίησις τῶν ἐργοστάσίων καί λοιπῶν ἐγκαταστάσεων πολεμικῶν εἰδῶν καί χρησιμοποίησις αὐτῶν εἰς παραγωγικούς σκοπούς. ζ)
Ἀποκατάστασις ὅλων τῶν ἐθνῶν μικρῶν καί μεγάλων μέ πλῆρες δικαίωμα 0’ ἀποφασίζουν περί 1017 συστήματος τῆς διοικήσεώς των. η) Λύσις ὅλων τῶν ἐκκρεμῶν ἐθνικῶν καί ἐδαφικῶν
ζητημάτων διά δημοψηφίσματος τῶν ἐνδιαφερομένων πληθυσμῶν ἄνευ οὐδεμιᾶς ξενικῆς 5715066050); 17 ἐπιρροῆς. θ) Λύσις
τοῦ ἀποικιακοῦ ζητήματος κατά τούς ἄνω ὅρους.
4) Κατάργησις τῶν τωρινῶν συμμαχιῶν καί ἄμεσος σχηματισμός τῆς Κοινωνίας τῶν ἐθνῶν πρός ἐξασφάλισιν τῆς 605ξαρτησίάς ἁπάντων.
5) Διεθνής τελεωνειακή ἕνωσις καί διεθνές 11010060151100 ὡς
πολιτική καί οἰκονομική 6601; 117; Κοινωνίας τῶν ἐθνῶν.
Πρός πράγματοποίησιν τῶν ἀνωτέρω ὅρων τό Σοσιαλιστικόν
Ἑργατικόν Κόμμα τῆς Ἑλλάδος κρίνει ἀναγκαίαν καί ἐπείγουσαν τήν σύγκλησιν διεθνοῦς σοσιαλιστικοῦ συνεδρίου οὗ αι’
ἀποφάσεις νά εἶναι ὑποχρεωτικαί 61’ ὅλα τά ἐργατικά κόμματα.
.
Βαλκανικό ζητήματα.-Πρόςέπίλυσιντῶνέκκρεμῶν ζητημάτων ἅ 50610059000 1170 Βαλκανικήν καί εἰδικῶς τήν
χώραν μάς τό συνέδριον προτείνει· I) T1711 παροχήν πλήρους
ἐλευθερίας 51’; 1015; 711176000015; 1070 νήσων Κύπρου, Ἴμόρου,
Λήμνου, Τενέδου, Σαμοθράκης καί Δωδεκανήσων καί Κάστελορίζου καθώς καί τῆς B. Ἠπείρου νά καθορίζουν τήν τύχην
των. 2) Πλῆρες δικαίωμα παλινοστήσεως καί ἀποζημιώσεως
(διά καταστροφάς τάς ὁποίας ὑπέστησαν) διά τούς 61’010 ἐκδιωχθέντας ,διαφόρους προσφυγικούς- πληθυσμούς τῶν 6017100171070 χωρῶν καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀνεξαρτήτως φυλῆς, 51’;
1015; ὁποίους νά παρασχεθοῦν καί τά μέσα ἐπιστροφῆς. 3) Τό
σημερινόν κράτος νά 05106117617 51’; μίαν ὁμοσπονδίαν ἀποτελουμένην ἐξ αὐτονόμων διλαετίων δημοκρατικῶς ὀργανωμένων ὥστε αι( ἐθνικότητες τῆς Ἀνατολῆς νά 166000 αὐτόνομον
ὅίον καί οὕτω εἰσέλθουν εἰς τήν Βαλκανικήν δημοκράτικήν
ὁμοσπονδίαν. 4) (Ως πρός τά ἄλλα ὄαλκανικά 719061170010 16
συνέδριον προτείνει τά ἀκόλουθα.’

2) Συμπληρώσιν τῆς ἤδη ὑπαρχούσης ἐργατικῆς νομοθεσίας.
α) Τήν διά νόμου καθιέρωσιν τοῦ ὁκταώρου ὡς ἀνωτάτου
ὁρίου ἐργασίας. 6) T60 616 νόμου καθορισμόν τοῦ κατωτάτου
ὁρίου 6001617; γ) Τήν διά νόμου καθιέρωσιν τῆς ὑποχρεωτικῆς
Κυρισκῆς ἀργίας καί ἀγγλικῆς 56600660; 6) T1711 ἵδρυσιν ὑπό
τοῦ κράτους τάμείων ἐργατικῶν συντάξεων, ἀλληλοόοηθείας
καί πρός συντήρησιν καί θεραπείαν τῶν ἀσθενούντων ἐργατῶν
λόγω τῶν συνθηκῶν καί τῆς φύσεως τῆς ἐργασίας. 5) T170 ὑπό
τοῦ κράτους ἀνέγερσιν καί συντήρησιν σανάτορίων πρός ἀπομόνωσιν καί θεραπείαν τῶν φυματιώντων ἐργατῶν. 01) T1711 616 “
νόμου ὑποχρέωσιν τῶν δήμων καί κοινοτήτων νά συντηροῦν
γυναικολογικά μαιευτήρια 016 16; γυναῖκάς τῶν ἐργατῶν μέ
πλήρεις ἀποδοχάς ὀχτώ πρίν τοῦ τοκετοῦ, καί ὀχτώ μετ’ αὐτόν
56000660; ζ) Τήν διά νόμου καθιέρωσιν νομίμου συστήματος
ἐπαγγελματικῆς ἐκπαιδεύσεως τῆ συμπράξει καί τῶν ὀργανωμένων ἐργατῶν. η) Τήν διά νόμου καθιέρωσιν τοῦ κλεισίματος
τῶν ἐργοστάσίων καί ἐπιχειρήσεων, ἐκείνων, τῶν ὁποίων οἱ 59716101 67159710170 σύμφωνά μέ τάς ἀποφάσεις τῶν σωματείων
των. θ) Τήν διά νόμου καθιέρωσιν εἰδικῶν δικαστηρίων πρός
ἐκδίκασιν τῶν ἀτομικῶν ὑποθέσεων μεταξύ ἐργατῶν καί ἐργοδοτῶν τῆ συμπράξει καί -τῶν ὀργανωμένων ἐργατῶν. ι) Τήν
μετάρρύθμισιν τοῦ νόμου 551 περί δυστυχημάτων καί τήν καθιέρωσιν μέτρων περί ἀσφαλείας, ὑγιεινῆς καί ἄλλων προσ-τας
τευτικῶν μέτρων διά τούς ἐργάτας εἰς κάθε εἶδος ἐπαγγέλματοβ
καί γενίκευσιν τοῦ νόμου τούτου δι’ ὅλα τά ἐπαγγέλματα. ια)
Μεταρρύθμισιν τοῦ νόμου περί ἀνωτάτου συμόουλίου ἐργασίας, οὕτως ὥστε οἱ ἐργάται νά ἀποτελέσουν τό ἥμισυ τοῦ συμόουλίου καί νά ἐκλέγωντάι ὑπό τῶν ἐπαγγελματικῶν ὁμοσπονδιῶν. 16) T170 05109915601010 1017 νόμου 4029 περί ἀνηλίκων
οὕτως ὥστε οἱ κάτω τῶν 16 ἐτῶν νά μή ἐπιτρέπεται νά ἐργασθοῦν. Κατάργησιν ὅλων τῶν ἐξαιρέσεων τοῦ νόμου τούτου. Αἱ
ὑπηρέτριαι νά λογίζωνται ἐργάτριαι καί νά 67101006611000
ὅλων τῶν εὐεργετημάτων τῶν ἀπορρεόντων ἀπό τούς ἐργατιΨήφισμα περί τῆς ἱδρύσεως
κούς νόμους. (Η ἐργατική νομοθεσία νά 57151110651~ καί εἰς τούς
Βαλκανικῆς δημοκρατικῆς ὁμοσπονδίάς
ἐργάτας γεωργούς. ιγ) Τήν διά νόμου ἀπαγόρευσιν τῆς νυκτερινῆς ἐργασίας 616 16 7101616 καί τάς γυναῖκας καί τήν διπλῆν
T6 ἱδρυτικόν συνέδριον τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Ἐργατικοῦ Κόμπληρωμήν διά τά νυκτέρια τῶν ἐργατῶν. ιδ) Τήν διά νόμου
ματος τῆς (Ελλάδας συνελθόν ἐν Πειραιεῖ ἀπό 4-10 Νοεμὸρίαυ
ἀπαγόρευσιν εἰς τούς ἐργοδότας νά 57116610011 κάθε εἴδους
ποινήν εἰς τούς ἐργάτας.
ἐ.ἐ’. 10660 ὑπ’ ὄψιν.(Ότι 17 πάλη τῶν τάξεων 17 διεξαγομένη ὑπό τοῦ προλεταριά3) Τήν κατάργησιν κάθε νόμου καί ἐμποδίζει τήν ἀπεργίαν.
του τῆς Βαλκανικῆς δυσχεραίνεται συνεπεία τῆς ἐξωτερικῆς
4)_ Τήν κατάργησιν τοῦ νόμου περί ἐπιστρατεύσεως τῶν ἐρπολιτικῆς τῆς ἀστικῆς τάξεως τῶν Βαλκανίων καί τῶν Μ. Δυγατων διαφόρων ἐπαγγελμάτων.
ναμεων.
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Γ--ΣΥΝΕΔΡΙΑ- ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ- ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ-ῄ--ι
10 “Ιδρυτικό Συνέδριο τοῦ ΣΕΚΕ (4-10 Νοεμθρῑου 1918)

Σύνοδος Ἐθνικοῡ Συμθουλίου τοῡ ΣΕΚΕ (18-23 Μῦῑου 1919)
20 Συνέδριο τοῡ ΣΕΚΕ (Κ) (5-12 “Ατιριλίου 1920)
“Ἐκτάκτο Ἐκλογικά Συνέδριο (16-19 ΣεῐΠ- 1920)
Πρώτη Συνδιάσκεψη (6 Φεθρουορίου 1922)
”Εκτάκτο Συνέδριο (20-31 “Οκτωὸρίου 1922)
Σύνοδος “Εθνικοῦ Συμθουλῐου (21-24 Μαΐου 1923)
Ἔκτάκτο Ἑκλογικό Συνέδριο (19-24 ΣεΓΠ- 1923)
Σύνοδος Ἐθνικοῡ Συμθουλίου (3-3 Φεόρ. 1924)

30 “Ἐκτοκτο Συνέδριο τοῡ ΚΚΕ (26 Νοεμ--3 Aexepepiou 1924)
Ὀλομὲλειά Εύρ. “Εκτ. Ἐπιτροπῆς (Μάιος 1925)
Σύσκεψη (5-8 Σεπτεμθρίου 1926)
30 Τοκτικὸ Συνέδριο τοῦ ΚΚΕ (Μάρτιος 1927)
“Ολομὲλεια τῆς KE (20-25 Ἰουλίου 1927)

Ὀλομέλειά τῆς ΚΕ (15-18 Φεθρουορίου 192Β)
4ο Συνέδριο τοῦ ΚΚΕ (10-15 Δεκεμθρίου 1928)
1η Ὀλομὲλειά (Δεκέμθριος 1928)
2η “Ολομὲλειά (10-15 Ἰουνίου 1929)
3η Ὀλομὲλειά (28-31 Ἰάνουάρίου 1930)
4η “Ολομὲλειά (Δεκὲμθριος 1931)
Α’ Πανελλαδική Ὀργάνωτική Σύσκεψη (Αὔγουστος 1932)
Α’ Πανελλαδική Συνδικάλιστική Σύσκεψη (Αὔγουστος 1932)
Πανελλήνια Ἀγροτική Σύσκεψη (Ὀκτώὸριος 1932)

5η “Ολομέλειά (Δεκέμθριος 1932)
B' Πανελλαδική Ὀργάνωτική Σύσκεψη (15-17 Ὀκτ. 1933)
6η “Ολομέλειά (Ἰάνουάριος 1934)
50 Συνέδριο τοῦ ΚΚΕ (Μάρτιος 1934)
1η Ὀλομέλειά (Μάρτιος 1934)
2η Ὀλομὲλειά (Νοέμθριος 1934)
3η Ὀλομὲλειο (Ἀιτρίλιος 1935)
ι
Γ’ Πανελλαδική “Οργσνωτική Σύσκεψη (Ἰούνιος 1935)
B’ Πανελλαδική Συνδικάλιοτική Σῦσκεψη (Αὔγουστος 1935)
4η “Ολομέλειά (27-28 Σεπτεμθρίου 1935)
60 Συνέδριο τοῦ ΚΚΕ (Δεκὲμθριος 1935)
1η Ὀλομέλεισ (Δεκὲμθριος 1935) .
2η “Ολομὲλειά (14-15 Ἰουνίου 1936)
3n “Ολομέλειά (Φεθρουάριος 1937)

Ἐκλογές I 915: ψηφοφορία σέ ἐκλογικό τμῆμα τῆς Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης.

4η “Ολομέλεισ (Αὔγουστος 1937)
5η Ὀλομέλεισ (“Οκτώθριος 1963)

5η
6η
7η
8η

Ὀλομέλειά
Ὀλομέλειά
“Ολομέλειά
Ὀλομέλειά

(Φεθρουάριος 1939)
(1 Ἰουλίου 1941)
(Σετιτέμθριος 1941)
(Ἰάνουάριος 1942)

B’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη (Δεκέμβριος 1942)

9η “Ολομὲλεισ (Δεκέμθριος 1942)
1οη Ὀλομέλειά (Ἰονουάριος 1944)
11η “Ολομὲλειά (5-10 Ἀῐτριλίου 1945)
12η Ὀλομὲλειά (Ἰούνιος 1945)
70 Συνέδριο τοῡ ΚΚΕ (”Οκτώὸριος 1945)
1η “Ολομὲλεισ (“Οκτώθριος 1945)
2η “Ολομέλειά (Φεθρουάριος 1946)
Πανελλαδική “Οργσνωτική Σῦσκεψη (15-17 “Ατιριλίου 1946)
3η “Ολομὲλειο (Σετι-τὲμὸριος 1947)
Πανελλαδική Κομμ. Σύσκεψη (15-17 Ἰάν. 1948)

στά Γράμμο 4η “Ολομέλειά (28-29 Ἰουλίου 1948)
5η “Ολομέλειά (“Ιάνουάριος 1949)

6η Ὀλομέλεισ (Ἰσνουάριος 1964)
7η “Ολομὲλειά (”Ατιρίλιος 1964)
8η “Ολομὲλειά (Φεθρουάριος 1965)
9η “Ολομὲλειά (Αὔγουστος 1965)
1οη “Ολομέλειά (Μάρτιος 1967)
11η “Ολομὲλεισ (Ἰούνιος 1967)
12η Πλάτειά Ὀλομέλεισ (Φε6ρουάριος 1968)

13η
14η
15η
16η-

Πλστειά Ὀλομὲλειά (Ἰάνουάριος 1969)
Ὀλομέλειά (“Αιτρίλιος 1970)
Ὀλομὲλειά (Φεθρουάριος 1971)
“Ολομὲλεισ (Ἰούνιος 1972)

17η “Ολομὲλεισ (Δεκὲμὸριος 1972)

9ο Συνέδριο τοῦ ΚΚΕ (Δεκέμάριος 1973)
1η Ὀλομέλεισ (Δεκὲμὸριος 1973)
2η “Ολομὲλειά (“Ισνουάριος 1975)
Ol ὺτιόλοιτιες έγιναν στή νομιμότητα, μέχρι σήμερα.

στήν Ἀλθάνίά Κομμάτική Συνδιάσκεψη ('OKTGJGPIOQ 1949)
6η “Ολομὲλεισ (“Οκτώθριος 1949)
7η Ὀλομὲλειά (Μάϊος 1950)
l" Συνδιάσκεψη (“Οκτώθριος 1950)
1η Ὀλομέλειά (“Οκτώθριος 1950)
2η Ὀλομέλειά (“Οκτώθριος 1951)
3η Πλάτειά “Ολομὲλειά (Νοὲμθριος 1952)
4η Πλστειά “Ολομὲλειά (Δεκέμθριος 1953)
5η Ὀλομέλεια (Δεκὲμθριος 1955)
6η Πλάτειά “Ολομὲλειά (Μάρτιος 1956)
7η Πλάτειά Ὀλομὲλειά (Φεὸρουάριος 1957)
8η “Ολομέλειά (“Ισνουάριος 1958)

9η
80
1η
2η
3η
4η

“Ολομὲλειά (Αὔγουστος 1958)
Συνέδριο τοῡ ΚΚΕ (Αὔγουστος 1961)
“Ολομὲλειά (Αὔγουτος 1961)
Ὀλομέλεισ (Νοὲμθριος 1961)
“Ολομὲλειο (Μάιος 1962)
“Ολομέλειά (Φεθρουάριος 1962)

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
1ο Ἰδρυτικό (Νοὲμθριος 1918)
20 Συνέδριο (“ΑπρΙλιος 1920)
18 μῆνες = 1‘/2 χρόνος
3ο ”Εκτοκτο (Νοέμθριος 1924)
56 μῆνες = 41/2 χρόνια ‘
30 Τοκτικό (Μάρτης 1927)
29 μῆνες = 2‘/2 χρόνια
40 Συνέδριο (Δεκέμθριος 1928)
22 μῆνες = 2 χρόνια
59 Συνέδριο (Μάρτιος 1934)
64 μῆνες = 51/2 χρόνια
80 Συνέδριο (Δεκὲμθριος 1935)
22 μῆνες = 2 χρόνια
70 Συνέδριο (“Οκτώθριος 1945)
119 μῆνες = 10 χρόνια
I" Συνδιάσκεψη (Ὀκτώθριος 1950) 60 μῆνες = 5 χρόνια
80 Συνέδριο (Αὔγουστος 1961)
132 μῆνες = 11 χρόνια
90 Συνέδριο (Δεκέμθριος 1973)
149 μῆνες = 12V; χρόνια
53 μῆνες = 4‘/2 χρόνια
100 Συνέδριο (Mans; 1978)
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Ὅτι 77 οἰκονομική, πολιτική καί κοινωνική πρόοδος τῶν
ὄαλκανικῶν χωρῶν ἐμποδίζεται ἀπό τάς κυριάρχους τάξεις
πού θέλουν ἑκάστη τήν πολιτικήν ἡγεμονίαν ἐπί ζημία τοῦ γείτονος ἀπογυμνουμένου τῶν ἐδαφῶν του.
Ὅτι εἰς αὐτήν τήν αἰτίαν τῆς 131/116900117177; πολιτικῆς ἐσωτερικῆς ἀφορμῆς προστίθεται μια αἰτία ἐξωτερικῆς ἀφορμῆς,
δηλ. ή 171715910110117177 πολιτική τῶν Μ Δυνάμεων εἰς τά Βαλκάν ια πού ειναι γι“ αὐτές ἕνα ἔδαφος ἐπιθυμητόν ἐξ αἰτίας τοῦ
πλούτου των καί τῆς γεωγραφικῆς των θέσεως.
Ὅτι 77 πολιτική τῆς ἐπιρροῆς καί τῆς κατακτήσεως τῶν Μ.
Δυνάμεων διευκολύνεται ἐκ τῆς διαιρέσεως τῆς ὅαλκανικῆς
χερσονήσου εἰς πολλά μικρά κράτη μεταμορφούμενα εἰς πολιτικούς πελάτας τῶν Μ. Δυνάμεων πού ἐκμεταλλεύονται τάς
ἐπιθυμίας ἡγεμονίας καί τά κάνουν τυφλά των ὄργανα.
"011 αἱ δυναστεῖαι καί τά μοναρχικά συστήματα ὄοηθοῦν εἰς
τήν ἀνάπτυξιν ἰδιοτελοῦς ἐθνικισμοῦ πολιτικῶν μηχανορραφιῶν καί γίνονται τό στήριγμα τοῦ μιλιταριστικοῦ παράγοντος.
Ὅτι 77 κοινωνική ἀνάπτυξις, ἡ ἀνεξαρτησία καί αὐτή 77
ὕπαρξις τῶν ὄαλκανικῶν λαῶν θά κινδυνεύουν ἐάν δέν ἑνώσουν τάς δυνάμεις καί τά μέσα των εἰς κοινόν σκοπόν ἀμύνης,
προόδου καί πολιτισμοῦ.
Ὅτι τά γεγονότα ἀπέδειξαν ὅτι ἕνεκα τοῦ ἀναμίκτου τῆς συστάσεως τῶν πληθυσμῶν ὁ καθορισμός ἐθνολογικῶν συνόρων
εἶναι ἀδύνατος καί ὅτι 77 πείρα ἀπέδειξε ὅτι τά ὅπλα δέν
δύνανται νά λύσουν τά ζητήματα ἀλλ’ ἀπεναντίας περιπλέκουν
ταῦτα, τό δέ σύστημα τῆς ἰσορροπίας μόνον ἰμπεριαλιστικούς

σκοπούς ὑποκρύπτει.

_

Τό ἐλληνικόν Σοσιαλιστικόν ἐργατικόν κόμμα κρίνοι ὅτι τό
καθῆκον τῶν σοσιαλιστικῶν κομμάτων τῆς Βαλκανικῆς εἶναι.1) Νά πολεμήσουν κάθε ἰμπεριαλιστικήν ἀξίωσιν τῶν κυ6ερνήσεών των εἰς τόν διακανονισμόν τῶν ἐκκρεμῶν ζητημάτων καθόσον αὐτά δύνανται νά ἀναζωογονήσουν τά μίση καί νά διατηρήσουν τήν δυσπιστίαν παί νά γίνουν ἀφορμή μελλόντων πολέμων. 2) Νά πολεμήσουν πᾶσαν συμμαχίαν τῶν ὄαλκανικῶν
λαῶν ἐποφθαλμιοῦσαν τά δικαιώματα καί τήν ἐλευθερίαν ἄλλων ὅαλκανικῶν λαῶν καί ἥτις, μακράν τοῦ νά ἐπιφέρη τήν
ἕνωσιν καί συμφιλίωσιν προκαλεῖ καταστροφάς καί χωρίς νά
παραδέχεται ἐδαφικάς μεταὸολάς ὡς μέσον λύσεως τοῦ 60/1710-

Ἐκλογές 1915.· ἄλλη μιά φωτογραφία ἀπό τή Θεσσαλονίκη.

νικοῦ προόλήματος, διακηρύττει ὅτι ὁ μόνος τρόπος ἐνώσεως
μεταξύ τῶν ὅαλκανικῶν λαῶν δυνάμενος νά ἐξασφαλίση τήν
συνεννόησιν καί διαρκῆ εἰρήνην εἶναι 77 Βαλκανική δημοκρατική ὁμοσπονδία, στηριζομένη ἐπί θεσμῶν ἐντελῶς δημοκρατικῶν, ἐγγυουμένη, τήν πλήρη καί πραγματικήν πολιτικήν, ἐθνικήν καί γλωσσικήν ἐλευθερίαν ὅλων τῶν ἐθνοτήτων ἄνευ διακρίσεως φυλῆς καί θρησκεύματος καί ἔχουσα ὡς κοινόν νομοθετικόν ὄργανον ἐκτός τῆς κατά τόπους ὄουλῆς, μίαν ὅουλήν

ἐκλεγομένην διά τῆς καθολικῆς ἴσης καί ἀμέσου ψηφοφορίας
μέ ἀναλογικήν ἀντιπροσωπείαν καί αὐτοδιοίκησιν καί ἔχουσαν
ὡς μέσον ἀμύνης τήν πολιτοφυλακήν.
Δ ιά τήν πραγματοποίησιν, τῶν ἀνωτέρω τό συνέδριον προτείνει ώς πρῶτον ὄῆμα τήν ἄμεσον ταχυδρομικήν, τηλεγραφικήν καί τελωνειακήν ἕνωσιν, πολιτικήν καί οἰκονομικήν συμ-

cH ἀρίθμηση Συνεδρίων-ςΟλομελειῶν
aaaaa

Τά Συνέδρια εἶναι τά ἀνώτατα καθοδηγητικά Σώματα τοῦ Κόμματος.
Ἡ σύγκλησή τους προὸλέπεται νά γίνεται σέ παλιά χρονικά διαστήματα,
πού ὅμως σχεδόν ποτέ δέν μπόρεσαν
νά τηρηθοῦν, εἴτε λόγω τῶν εἰδικῶν
συνθηκῶν πού ἐπικρατήσανε κατά
καιρούς 0177 χώρα (πάρανομία τοῦ
Κόμματος, δικτατορίες, ξένη κατοχή
κ.λπ.) εἴτε λόγω ἐσωκομματικῶν
ἀνωμαλιῶν.
Ο Ἡ ἀρίθμηση τῶν Συνεδρίων γίνεται κατά αὔξοντα ἀριθμό ἀπό τό
πρῶτο ἱδρυτικό τοῦ 1918, πού ὅμως

οὐσιαστικά εἶναι συνέδριο τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Ἐργατικοῦ Κόμματος Ἑλλάδος, μέχρι τό 9ο τοῦ 1973. Ἐκτός
ὅμως ἀπ’ τά Συνέδρια αὐτά, πού θεωροῦνται ταχτικά, στήν ἀρίθμηση
μπαίνει τό λεγόμενο 3ο ”Εκτακτο
Συνέδριο τοῦ 1924 πού τό ἀκολουθεῖ
μετά ἀπό λίγο-τό 3ο Ταχτικό Συνέδριο τοῦ 1927. Πρέπει νά σημειωθοῦν ἐξάλλου ὅτι εγιναν καί μερικά
ἀκόμα Συνέδρια, μεταξύ 1920 καί
1924, πού ὅμως δέν θεῶρηθήκανε κανονικά κι ἔτσι δέν μπήκανε στή γε·
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νική ἀρίθμηση τῶν Συνεδρίων,
Ο Ἰδιόμορφη περίπτωση ἀποτελεῖ ἡ
λεγόμενη Γ’ Συνδιάσκεψη τοῦ 1950,
που και τυπικα και ουσιαστικα αποτελεΐ Συνέδριο, καί μάλιστα ἀπ’ τά

πιό ὄαρυσήμαντα γιά τίς ἐξελίξεις
στό Κόμμα, καί τίς ἀρνητικές ἐπιπτώσεις πού εἶχε στήν πορεία τοῦ κινήματος.
O Ἀμέσως μετά 177 λήξη τοῦ κάθε
· Συνεδρίου συνέρχεται 77 πρώτη Ὁλομέλεια τῆς νέας Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς (πού ἐκλέγεται τό Συνέδριο) γιά
τήν ἀνάδειξη τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου.οἱ Ολομέλειες τοῦ κάθε Συνεδρίου παίρνουνε συνεχή ἀρίθμιση,
ἀρχίζοντας ξανά ἀπ’ τό ἕνα. Στή συνεχή ἀρίθμηση περιλαμὸάνονται καί
λεγόμενες «εὐρεῑες» ἤ «πλατειές»
Ὁλομέλειες, ἐκεῑνες δηλαδή στίς
ὁποῖες καλοῦνται νά πάρουν μέρος,
ἐκτός ἀπό τά μέλη τῆς Κεντρικῆς
Ἐπιτροπῆς, καί ἄλλα ἐκλεγμένα ἤ διορισμένα ἄτομα.
Ο Ὁ θεσμός τῶν Ὁλομελειῶν ἀρχίζει ἀπό τό 30 τακτικό Συνέδριο τοῦ
1927, πού ὅμωςοὶ δύο ὁλομέλειές του

θμησή τους ἀρχίζει κανονικά ἀπό τό
4ο Συνέδριο τοῦ 1978 μέχρι καί 077α.
μΟΕρΜετά ,τή I" Συνδιάσκεψη τοῦ
1950, ἡ ἀρίθμηση τῶν Ὁλομελειῶν
ἀρχισε πάλι ἀπό

τό ἕνα,

κι

ἔτσι

ἔχουμε καί δεκατέσσερεις Ὁλομέλειες
τῆς Συνδιάσκεψης αὐτῆς, ἀπό τήν
πρώτη τοῦ Οκτωόρίου 1950 μέχρι τή
14η τοῦ Ιανουαρίου 1961.
Ο Γιά τούς μή ἀπόλυτα ἐνήμερους
ἀναγνῶστες κομματικῶν κειμένων, ἡ
ἀναφορά σέ ὁρισμένη Ὁλομέλεια,
’ χωρίς (συνήθως) ἀλλά καί μέ ἀναφορά ἀκόμα στό χρόνο σύγκλησης,”
δημιουργοῦν ἀσάφεια. Γιά τό λόγο

αὐτό θά ἦταν ἀσφαλῶς σκόπιμο νά
καθιερωθεῑ στά γραπτά τουλάχιστον
κείμενα καί ντοκουμέντα, μετά τόν
ἀριθμό τῆς Ὁλομέλειας ν’ ἀναγράφονται 77 χρονολογία της καί τό ἀντίστοιχο Συνέδριό της, π.χ. 6η Ὁλομέλεια (1941) τοῦ 6ου Συνέδριου, γιά
διάκριση ἀπ’ τήν ἐξίσου ὅαρυσήμαντη 6η Ὁλομέλεια (1956) τῆς Γ’
Συνδιάσκεψης .

μαχίαν τῶν ὄαλκανικῶν κρατῶν κατά πάσης ξενικῆς 157157166σεως 7’7 ἐπιρροῆς καί ζητεῖ 17711 σύγκλησιν παμὸαλκανικοῦ σοσιαλιστικοῦ ἐργατικοῦ συνεδρίου πρός συνεννόησιν τῶν ἐργατικῶν τάξεων τῆς Βαλκανικῆς δι’ ἀνάληψιν κοινῆς ὑποχρεωτικῆς δράσεως καί ὑπέρ τῆς ἐπανιδρύσεως τοῦ παμόαλκανικοῦ
σοσιαλιστικοῦ γραφείου.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
A1' γνῶμαι μας ἐπί ὅλων τῶν σημερινῶν προὸλημάτων θά
ἔπρεπε νά εἰναι περίπου αἱ ἑξῆς
Νά λυθοῦν τά εὐρωπαϊκά 7190617771010, ὡς τῆς Ἀλσατίας,
τῆς Πολωνίας, τῆς Τεργέστης κλπ. σύμφωνα με’ τό πρόγραμμα
τοῦ Οὐίλσων τό ὁποῖον υίοθέτησαν εἰς τά κυριώτερα σημεῖα
του οἱ ἐργάται τῆς Εὐρώπης. ’Ἐτσι θά ἔχωμεν τήν 01317711 γνώμην μέ τά ὑπομνήματα τῶν ἐργατῶν τῶν ἄλλων χωρῶν εἰς ζητήματα τά ὁποῖα μᾶς εἶναι περίπου ἄγνωστα ἐν ταις λεπτομερείαις αὐτῶν. Γνωσται ὅμως οἱ ἕλληνες ἐργάτες τῶν πραγμάτων τῆς Βαλκανικῆς καί τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου εἷναι οἱ ἐντ
δεδειγμένοι νά ἐκφέρουν μαζύ μέ τούς ἄλλους ἐρ’γάτες τοῦ Αἵμου σαφῆ γνώμην γιά ὅ,τι ἀφσρᾶ τά ὄαλκανικά ζητήματα.
“Επομένως ἐν ὀλίγοις θά ἔχωμεν τήν ἀκόλουθον διαρρύθμισιν.·
α) Ἡ εὐρωπαϊκή Τουρκία 11’ αὐτονομηθῆ εἰς μίαν δημοκρα11’01 μέ ἐσωτερικόν ἔδαφος (χίντερλαντ) ἐπί τῆς μιᾶς καί τῆς
ἄλλης πλευρᾶς τοῦ Μαρμαρᾶ. Τά Στενά διεθνοποιούμενα καθώς καί ἡ αὐτόνομος δημοκρατία 1013 Μαρμαρᾶ νά εἰναι ὑπό
τήν ἐγγύησιν τῆς Κοινωνίας τῶν ἐθνῶν. 6) 'H τωρινή 60111710—
917177 Θράκη νά προσαρτηθῆ εἰς τήν αὐτόνομον δημοκρατίαν
τοῦ Μαρμαρᾶ. γ) Ἡ Ἑλλάς νά μή προόάλη οὐδέποτε ἀξιώσεις
,ἐπί τῆς ἑλληνικῆς περιοχῆς τοῦ Μοναστηρίου, διά 11’ ἀναγνωρίσουν καί οἱ σέρὸοι ὁριστικῶς πλέον τήν ἑλληνικότητα τῆς
Θεσσαλονίκης. δ) Νά συσταθῆ ἀνεξάρτητον μωαμεθανικόν ἀλ601/17161/ 7196110; μακράν πάσης αὐστριακῆς, σερόικῆς, ἰταλικῆς
καί ἑλληνικῆς ἐπιδράσεως.. ε) N’ ἀποσυρθῆ ἡ Ἰταλία ἀπό τήν
’περιοχήν Αὐλῶνος, 77 ὁποία νά ἐπιδικασθῆ εἰς τήν Ἀλόανίαν
πλήν τῆς B. Ἠπείρου ἐπιδικαζσμένης εἰς τήν Ἑλλάδα. στ) Νά
ὑποστηρίξωμεν τά δίκαια τῶν ρουμάνων ἐν Δομὸρουτσᾷ καί

ὅργανου τοῦ κόμματος καί τήν ἐκλογή τοῦ Δ. Λιγδόπουλου σά
διευ θυντῆ του.
O μέ τήν ἐκλογή, 5ετοῦς κεντρικῆς Ἐπιτροπῆςε Νικόλαος Δημητρᾶτος (γραμματέας), Ἄριστος

Ἀρὸανίτης, Δημοσθένης

Λιγδόπουλος, Σταμάτης Κόκκινος, Μιχάλης Σιδὲρης. (Δηλαδή ὅλα τά μέλη τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς πλήν τοῦ Μπεναρόγια- ἀντί γι’ αὐτόν 6γῆκε ὁ M. Σιδέρης).

Ο με τήν ἐκλογή Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς Σπὺρος K0711111της, Ἀδραάμ Μπεναρόγιας, Γιώργης Πωπινής.

Ο μέ τήν ἐκλογή Επόπτη Νεολαιῶν; Φράντς Τζουλάτι.
Λεπτομέρεια; ὁ Βενιζέλος ἓδωσε ἄδεια γιά τή διεξαγωγή τοῦ
συνέδριου, ἀλλά κρᾶτησε τό δικαίωμα τῆς λογοκριοίαςῑ
Χρειάστηκαν ἔκτοτε διαδήματα γιά νά καταστεῖ δυνατή ἡ δημοσίευση μεγάλου μέρους τῶν πρακτικῶν στίς ἐφημερίδες —
6001110 στό «Ριζοσπάστη».
Καί κάτι ἀκόμα; ἡ ἀστυνομία ἔστειλε τυπικά νά παρακολουθεῖ τό συνέδρω (καί τούς συνέδρους) Evav ἡλικιωμένο ἀνθυπομοίραρχο, ὁ ὁποῖος
«διατρέχει τόν κίνδυνον ἀκούοντας διαρκῶς 16 σοσιαλιστικόν κήρυγμα νά ἀλλάξη κεφάλι τώρα στά 7159617101011!
(«Βαλκανικός Ταχυδρόμος» ).

Ἕνα μῑήνα μετά τό συνεδριο, 111 ἀφοῦ ἔχουν δοθεῑ οτή δημοσιότητα τά 6001710 κείμενα, γίνονται οἱ πρῶτες δημόσιες συγκεντρώσεις τοῦ ΣΕΚΕ α’ ὅλη τήν Ἑλλάδα.
Στήν Ἀθήνα ἡ ουγκέντρωση ἒγινε στό θεατρο «Διονύσια»
(πλατεία Συντάγματος) καί ὅπως γράφει ὁ Μπεναρόγιας
«συνέρρευσε μέγα 7017700; ἐργατικοῦ καί διανοούμενου κόσμου ἵνα ἀκούση διά πρώτην φοράν τό νέον πολιτικόν
Εὐαγγέλιον τῆς ἐργατικῆς τάξης. Πανταχόθεν ἐξεδηλοῦτο
ἐνθουσιασμός. Τό μέλλον τοῦ κόμματος ἐπρομηνύετο λαμπρόν. Αἱ ἐργατικαί μᾶζαι ἀμέσως ἐστράφησαν πρός αὐτό
καί παρηκολούθησαν τήν ἐξέλιξίν του».

Τρασυλὸανία, τῶν σέρόων ἐν Βοσνίᾳ καί Ἐρζεγσὸίνη 01'
γιου)710010601 ν’ ἀποτελέσσυν ἰδιαιτέραν ἀνεξάρτητον πολιτείαν, 77 δέ Βεσσαραὸία, ἀνεξάρτητος καί αὐτή, νά ἀπστελῆ
τμῆμα τῆς μαξιμαλιστικῆς πολιτείας τῶν σσὸιέτ. ”Ετσι ν’ ἀποφύγουμε τήν ὑπερὸολικήν μεγένθυσιν τῆς Σερὸίας καί Ρουμανίας εἰς ὄάρος τῶν ἄλλων ὅαλκανικῶν χωρῶν. ζ) Νά ζητήσω,μεν μίαν παμὸαλκανικήν δημοκρατικήν ὁμοσπονδίαν. η) Ἐν
Ἀσίᾳ οἱ νομοί Σμύρνης, Ἀ ϊδ ινίου μέ σύνορα πρός 6099011 τήν
ἀὐτόνομον πολιτείαν τοῦ Μαρμαρᾶ, 7196; ἀνατολάς καί πρός
νότον τό ἀσιατικόι τουρκικόν κράτος νά ἐπιδικασθοῦν εἰς τήν
Ἐλλάδα. θ) Νά παύση 77 Ἰταλία νά ἔχη ἀξιώσεις’επί τοῦ νομοῦ
Ἀτταλείας ὁ ὁποῖος νά δσθῆ εἰς 1013; τούρκους ὡς 77 μόνη διέ-

1. Τό δημοσίευμα αὐτό στηρίχτηκε 6ασικό στάαΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ»
τοῦ ΚΚΕ (Ἐκδ. «Σύγχρονη Ἐποχή», 1974). Ὑλικό χρησιμοποιήθηκε
ἀκόμα ἀπό τίς ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς «Ριζασπάστ-ης» καί «Βαλκανικός
Ἀγώνας» καί ἀπό τά ἑξῆς 61611'0:
Ο Γιώργη Δ. Καταούλη, «Ἱστορία τοῦ ΚΚΕ» (Ἐκδ. «Νέα Σύνορα»,
O Ἂὸραάμ Μπεναρόγια, «Ἡ πρώτη σταδιοδρομία τοῦ ἑλληνικσῦ προλεταριάτου» (Ἐκδ. «Ὁλκός», 1975)
ΟἌγγελου Ἐλεφάντη, «Ἡ ἐπαγγελία τῆς ἀδύνατης ἐπανάστασης» (Ἐκδ.
« Ὁλκός», 1976)
2. Ὁ «Ριζασπάατης» δέν ἦταν - τήν ἐποχή τοῦ 1ου Συνέδριου - ἐπίσημο
ὄργανα τοῦ ΣΕΚΕ (έγινε 6 μῆνες μετά), ἀλλά παρακολούθησε καί μετάγραψε
μέ συνέπεια καί ἀκρίὸεια τίς ἀποφάσεις τοῦ συνεδρίου δίνοντας ὅσα γίνεται
πιό ὁλοκληρωμένο ρεπορτάζ.

ξοδος πρός 1171 0611000011. 1) Τά Δωδεκάνησα νά ἐπιστραφοῦν
εἰς 1771/ Ἐλλάδα. ια) Ἡ Συρία μέ σύνορα πρός ὄορρᾶν καί πρός
ἀνατολάς τό τουρκικόν κράτος, πρός νότον τήν ἰουδαϊκήν δημοκρατίαν, νά ἐπικασθῆ εἰς τήν γαλλίαν.ιό) Οἱ παλαιοί τόποι
τῆς Ἰερουσαλήμ ν’ ἀποτελέσουν ἀνεξάρτητον ἰουδαϊκήν δημοκρατίαν. ιγ) Ἡ νότιος Παλαιστίνη νά ἐπιδικασθῆ εἰς τούς ἄγγλους. ιδ) Τά ἀσιατικά παράλια τοῦ Εὐξείνου Πόντου ν’ ἀπο-

τελέσουν μιάν ἀνεξάρτητον δημοκρατίαν τοῦ Πόντου μέ σύνορα πρός δυσμάς ’τήν αὐτόνομον πολιτείαν τοῦ Μαρμαρᾶ,
πρός ἀνατολάς τήν Ρωσίαν τῶν 006151, 7196; 116101117711 Τουρκίαν καί τήν Ἀρμενίαν. ιε) Εἰς τό ἐσωτερικόν,ι τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας καί εἰς τάς ἀρμενικάς περιοχάς νά συσταθῆ ἀνεξάρτητος Ἀρμενική δημοκρατία. ιστ) Οἱ Τοῦρκοι νά περιορισθοῦν
εἰς ἐλεύθερον κράτος εἰς τό κέντρον τῆς Μ. Ἀσίας μέ ἐλευθεραν διέξοδον 7196; 17711 θάλασσαν τούς λιμένας Ἀλεξανδρέττας
Ἀτταλείας.
ο

Οἱ ἐργασίες τοῦ συνεδρίου ἓκλεισανῑ
Ο μιὲ τήν ἀνακήρυξη τοῦ « Ἐργατικοῦ Ἀγώνα» σάν ἐπίσημου

77 ἐνημέρωσή σας,·
Ο στήν ἑλληνική
πολιτική ζωή
Ο 016 7190617771010
της ἀριστερᾶς
Ο στά νέα ρεύματα
τῶν ἰδεῶν
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-................ Πρώτη...
cH άναγνωριση τῆς

Ἐθνικῆς ”Ax/11010101];
Γιά μιά ἀκόμη φορά έγινε στή ὅουλή
μιά σύντομη συζήτηση πάνω στό θέμα
τοῦ Ε.Α.Μ. - ΕΛΑΣ.

“Αναγνώριση ἀπό τήν πολιτεία μέσω
τῆς Βουλῆς σάν Ἐθνικῆς Ἀντίστασης
ζητοῦν οἱ μέν μέ τόν δουλευτή κ. Λουλέ,
κατηγορήματική ἄρνηση τῆς ἀναγνώρισης κυρήσσουν οἱ ἄλλοι διά στόματος
τοῦ ὑπουργοῦ 71. ’A65901cp.
H005; φορές ἐπί 35 χρόνια 6ρίσκονται
ἀντιμέτωπες μπροστά σέ μιά χαράδρα
ἀγεφύρωτη, δυό θέσεις πού ἡ ἀντίθεσή
τους συνιοτᾶ τήν πρόσφατη ἱστορία τῆς
ἑλληνικῆς γῆς καί τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ,
συσχετισμένη φυσικά μέ τή σύγχρονη
παγκόσμια ἱστορία, ἀλλά καί χαρακτηριστική καί τῆς ἐλληνικῆς ἰδιομορφίας,
ἱστορίας, πολιτικῆς, πολιτισμοῦ.
Γράφοντας λίγες σκέψεις πάνω στό
ὀδυνηρά αὑτό φαινόμενο, σκέφτομαι
πῶς 00 10 5615715, πῶς 00 10 δεῖ σέ λίγα
χρόνια ένας Ἕλληνας ἤ ξένος μελετητής,
ἱστορικός ἤ πολιτολόγος, κοινωνιολόγος
ἤ σημειολόγος. 'H συζήτηση στή Βουλή,
ὁ τρόπος πού οἱ ἐκλεγμένοι ἀντιπρόσωποι 1013 A0013, διαπραγματεύονται τά
προὸλήματα αὐτά, ὁ τρόπος, τό ὕφος,
φτάνουν σέ γνώση τοῦ λαοῦ, ὄιν φτ άσουν
κι ὅπως φτάσουν μέσω τοῦ τύπου, ἀποκλειοτικά σχεδόν μέσω τοῦ τύπου.
Ἐτσι δημιουργεῖται τό ἐντυπο ἀρχεῖο,
τό σπουδαῖο δῆθεν ὑλικό, γιά τούς διαφόρων τύπων συγγραφεῖς πού 00 790ψουν ἀργότερα τήν ἱστορία, τήν πολιτική, τήν ψυχολογική, τοῦ πολιτισμοῦΙ
καί τῆς συμπεριφορᾶς τῆς σημερινῆς
κοινωνίας. Φυσικά 6ι6λία, ἄρθρα κι
ἀλλα κείμενα κι ἄλλα δοκουμέντα συμπληρώνουν τό ὑλικό, ἀλλά ἡ συζήτηση
οτή Βουλῆ κι ὁ τρόπος παρουσίασής της,
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ᾖ

τά σχόλια καί ἡ ἀποφυγή -σχολίων, μένουν τεκμήρια σημαντικόι γιά σήμερα,
γιά αὔριο καί ἄλλα μεθαύριο.
Ἐτσι παντοῦ πρωτοσέλιδα, ἀνάμεσα
σέ τίτλους γιά μιά «Ζεματισμένη K11659νηση» ἤ μιά «θριαμὸευτική Κυὸέρνηση»
ἀνάμεσα σέ μιά «ἐξυπνη κλοπή» ἤ τρεῖς
«κουτούς ὅιασμούς», στήν τ-εχνητή ἐλ-λειψη τῶν φαρμάκων», ἤ «στό νερό μέ
δελτίο στή Θεσσαλονίκη», στά «πλαστά
χαρτιά γιά εἰσαγωγὴ στά Πανεπιστήμια»
κι ἄλλες καί τόσες εἰδήσεις (σημ. μίλῶ
γιά καθώς πρέπει ἐφημερίδες ἀφήνοντας
τίς ἄλλες τίς ἀπερίγραπτες), ἀναφέρεται
καί ἡ συζήτηση στή Βουλή σάν ἕνα τυχαῖο περιστατικό, δικαιολογημένα, ἀφοῦ
δέν ἐγινε μιά γενίκευση τῆς συζήτησης,
μιά ἀντιπαράθεση δύο παρατάξεων, μιά
σύγκρουση ἰδεῶν καί ἰδεολογιῶν, μέ τήν
ἀδιαφορία καί ἀποχή 6ασικῶν ἐκπρο-

γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ Ε.Α.Μ. ἧταν
νάνάλογη μέ τή σημασία τοῦ 71906117710τος, ἀπό τήν άλλη πλευρά. «Νά μή γίνει
ποτέ ἀναγνώριση» ἀποφθέγγεται ἐκ μέρους τῆς (07190;) δεξιᾶς παράταξης, όχι
ὁ ἀρχηγός της ἤ ὁ ὑπουργός τῆς Δικαιοσύνης ἀλλά ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί διαχειριστής τῆς πολιτικῆς [650λογίας καί τῶν ἀπαιτήσεων τῶν ἐπικρατουσῶν δυνάμεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.

Ἐξοργιστική καί ἀσεόής διαδικασία
ἑνός Θέματος πού ἀφορᾶ μεγάλες σελίδες
τῆς ἱστορίας. γραμμένες μέ θυσίες καί
ποτισμένες μέ αἱμα ἡρωικό.
”Ας δοῦμε ὅμως τά γεγονότα μέ μιά
ἀπόσταση ἀπό τόν χῶρο τῆς Βουλῆς.
Τό Ἐθνικό Ἀπελευθερωτικό Μέτωπο
καί ὁ Ἑλληνικός Λαϊκός Ἀπελευθερω-

σώπων τοῦ πολιτικοῦ σώματος ἐντός τῆς

τικός Στρατός, 5101 ὀνομάστηκαν κι ἐτσι

Βουλῆς καί μέ τή σιωπή τῶν ἄλλων κοινωνικῶν καί έπιστημονικῶν δυνάμεων
ἐξω ἀπ’ αὐτή.
Τό πιό ὀδυνηρό εἰναι πώς, εἴτε ἅκαιρο
εἴτε ἐπίκαιρο, 6ασικό ἤ ὂχι, τό θέμα
αὐτό πού πηγαινοέρχεται, μεγάλο ἱστορικό, κοινωνικό, πολιτικό πρόὸλημα, ἡ
Βουλή τό διαπραγματεύεται μακριά ἀπό
κάθε πολιτική ἠθική καί ἐξω ἀπό τό
Λαό, ἀδέξια ἤ ἀνάξια μιᾶς ἐθνικῆς ἐκπροσώπησης, κι αὐτό εἶναι ἀσχημο καί
ἐπικίνδυνο καί γιά παροῦσες συνθῆκες
καί γιά κάποιο χειρότερο μέλλον, πού
δέν ἀποκλείεται νά ἐρθει, ἀφοῦ τό παρόν
εἶναι ἅρρωστο καί φαίνεται σάπιο σέ
πολλούς τομεῖς.
Εἶναι δύσκολανά κρίνει κανείς ἀπό
τήν ἀπόδοση τῶν διαμειφθέντων στή
συνεδρίαση τῆς Βουλῆς ἄν ἡ ὑπεράσπιοη

λειτούργησαν ἀπό τό 1941 ὥς τό 1945,
ἐτσι ὀρθώθηκαν μέσα οτήν κατεχόμενη
ἀπό τά ναζιστικά στρατεύματα Ἑλλάδα,
’έτσι ἀγωνίοτηκαν στίς πόλεις καί 010
χωριά, τά 6ουνὰ καί τά νησιά τῆς ἑλληνικῆς γῆς, ἀνοιχτά, μέσα στό Λαό, μαζί
μέ τόν έλληνικό Λαό, 71' ὅλες τίς τάξεις
του; ἀγρότες, ἐργάτες, διανοούμενους,
ὑπάλληλους, ἐπιστήμονες κι ἐμπόρους, κι
ὅλες τίς ἡλικίες, παιδιά καί γέρους, 0vτρες καί γυναῖκες, θό. ’λεγα ἀκόμα καί
πλατιές ἰδεολογίες πού ἀφομοιώθηκαν 0’
ένα ἱστορικά, ἐθνικό καί παγκόσμιο
ἀγώνα γιά ἐπιόίωση, ἀπελευθέρωση, δημοκρατία, ἀνεξαρτησία καί εἰρήνη σύμφωνα μ’ ἕνα Καταστατικό Χάρτη παγκόσμιο, πρύ παραὸιάστηκε ἀπό τόν ἰμπε-

ριαλισμό.
'H τεράστια πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνι-

κοῦ Λαοῦ φέρθηκε τίμια στήν περίοδο
ἐκείνη, ἀφήνοντας κατά μέρος μιά μειοψηφία ἀτομικιστῶν καί ουμὸιῦασμένων
καί μιά μικρότερη ἀκόμα μερίδα συνεργατῶν τοῦ κατακτητῆ.
Τά ἰδανικά τοῦ Ε.Α.Μ. ξύπνημα τῶν
ἠθικῶν δυνάμεων τοῦ ἐθνους στίς τραγικές τότε συνθῆκες, τό θάρρος κι ἡ ἀποτελεσμάτικότητα τῶν ἀγωνιστῶν, ἐκαναν
τή μεγάλη πλειοψηφία τοῦ Λαοῦ νά ένταχθεῖ, νά ἐνσωματωθεῖ, νά ἀφομοιωθεῖ
μέσα στό Ε.Α.Μ. καί Ε.Λ.Α,Σ., καθ’ ὅλη
τή διάρκεια τῶν ἀγώνων του, ὥς τή σύγκρουση μετά τήν ἀπελευθέρωση μέ άλλες
δυνάμεις, δηλαδή μέ τή συμμαχία τῶν
συντηρητικῶν ἀντιναζιστικῶν δυνάμεων,

μέ τίς ἀγγλικές στρατιωτικές ἰμπεριαλιστικές δυνάμεις κι ἀκόμα μέ τίς προδοτικές φιλοναζιστικές δυνάμεις κι ἀλλους
μισθοφόρους, στά πλαίσια τῶν ἱστορικῶν φαινομένων πού ἀκολουθοῦν ἀτυχα
κι ἀμείλικτα τούς πολέμους καί ὁδηγοῦν
στή σύγκρουση τῶν δυνάμεων τῆς προόδου μέ τίς δυνάμεις τῶν συνηθειῶν, τῶν
προκαταλήψεων, τῶν συμφερόντων καί

τῶν ἀντιδραστικῶν ἰδεολογιῶν.

Ὦς τή στιγμή τῆς σύγκρουσης δέν
ὑπάρχει ἀμφιὸολία ὅτι τό Ἐθνικό Ἀπε-

λευθερωτικό Μέτωπο ἦταν ἡ μεγάλη
Ἐθνική
Ἀντίσταση,
«δικαίω
καί
πράξη», ἰδέα, σῶμα καί αἷμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ταυτόχρονα παγκόσμια ἀνα-

γνωρισμένη σάν τέτοια.
Δέν χρειάζονται τά γραπτά τοῦ Τσώρτσιλ ἤ ἄλλων “Αγγλων, Γερμανῶν ,ἤ
Ἀμερικανῶν, πρωταγωνιστῶν, μαρτύρων ῆ πρακτόρων, γιάνά στηρίξει κανείς

ἤ ἀντίθετα νά περιορίσει μιά πάμφωτη
ἀλήθεια. Ἡ θεμελιώδης σημασία τῆς
ἱστορίας δέν οἰκοδομεῖται μόνο μέ τήν
τεχνική τῶν ἱστοριογράφων καί ἱστορικῶν πού ἀναλύουν τά ἀρχεῖα, τά ἐγ-

γραφα, ψάχνοντας καί έρμηνεύοντας τίς
προθέσεις καί τίς παλινωδίες τους, τίς
ἀντιφάσεις τους, τήν αῦθεντικότητα ἤ
τήν κιὸδηλεία τους.
H παράδοση, ὁ λόγος, ὁ θρύλος, ὁ
φωτοστέφανος, ἡ ὅλη ὕλη ξεπερνοῦν τή
φιλολογική τεχνική εἴτε ὑπέρ τῆς ἀλήθειας εἰναι εἴτε κατά.

Ετσι τουλάχιστον ὥς τό Δεκέμὸρη 1013
1944 τό E.A..M εἰναι, ἐξω καί πάνω
ἀπό κάθε έπιχειρηματολογία ἡ μεγάλη
Ἐθνική Ἀντίσταση, σημάδι καί καμάρι
τῆς Ελληνικῆς Ιοτορίας, ἀναφορά
ἀδιάπτωτη σ αὐτήν, ὅπως τό 1821, γιά
κάθε ”Ελληνα κατά πρῶτο λόγο καί γιά
κάθε ξένο πού θά ἐνδιαφερόταν ἱστορικά, κοινωνικά, πολιτικά, έθνολογικά.

Αύτή ἡ πραγματικὴ καί ἀναμφισὸὴτητη θέση ἀπό ποιά στιγμή μπαίνει σέ
διαμφισὸὴτηοη;
ΟΠρῶτο στοιχεῖα Μέτά τήν ἥττα τοῦ
Ε.Α..Μ — Ε.ΑΑΣ στό τέλος τῆς σύγ-κρουσης τοῦ Δεκέμόρη, δηλαδή ἀπό τίς
ἀρχές τοῦ 1945.
· Εἶναι ἀναμφισὸὴτητο πώς ἡ ἀλήθεια
τοῦ νικητή εἰναι μιά πρόσκαιρη, ἀμφί-

δσλη καί συχνά μιά ὅρωμερή ἀλήθεια.
Δυστυχῶς στόν καιρό μας, δηλαδὴ στό
ὃεύτερο μισό τοῦ 20ου αἰώνα, οἱ ἀνθρωποι δέν διαὸάζουν ἀρκετά ἱστορία-’ἀν
διάὸαζαν θά ἐόλεπαν ὅτι ἡ «ἀλήθεια»
τῶν νικητῶν, ὅσο ἡ νίκη τους εἶναι πιό
πρόσκαιρη, άδικη καί τυχαία, ὅσο ἡ κατοπινή τους καταπίεση πιό σκληρή, τόσο
τό μίσος, ἡ ὕθρις κατά τῶν νικημένων, τό
φτύσιμο καί τό δηλητήριο κατά τῶν θυμάτων, ἡ ἐπιθολὴ τοῦ ψεύδους στή θέση
τῆς ἀλήθειας γίνονται πιό συστηματικά,
πιό μακρόχρονα, πιό ἀπαίσια. Αὐτή εἰναι μιά γενικευμένη παλιά μέθοδος μέσα
ῦτή σκληρή πορεία τῶν κοινωνικῶν συγκρούσεων καί καταπιέσεων.
Δια6άστε μετά τό πραξικόπημα τοῦ
Θερμιδώρ, πῶς διασύρθηκε ἡ μεγάλη
Γαλλική Ἐπανάσταση τοῦ 1789 πού άλλαξε τήν ἱστορία τῆς Εὐρώπης, διαδάστε
ἀκόμη παλιότερα μετά τήν> ἐπανάσταση
τοῦ Κρόμόελ τή σφαγή καί τό μίσος κατά
τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων τοῦ λαῐκοῦ
Στρατοῦ πού τὴν ὀργάνωσε ὁ ἴδιος, συμ6ι6ασμένος πιά τίς καταστημένες δυνάμεις, διαθάστε τή σφαγή, τίς ἐξορίες καί
τίς ὕὸρεις κατά τῆς Κομμούνας ἀπό τό
σύμμαχο τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων
κατοχῆς Θιέρσο ἤ γιά μικρότερη μετακίνηση στό χρόνο, θαυμάστε τή μισερὴ καί
μισητή «ἀλήθεια» τοῦ Φράνκο ἤ τοῦ Πινοσέτ.
Ἐτσι ἡ ἥττα τοῦ Ε.Α.Μ. καί τοῦ
Ε.Λ.Α.Σ τό Δεκέμθρη τοῦ 1944 καί ὁ
χείμαρρος τοῦ μίσους καί τῆς ἀναλήθειας πού ἐπακολούθησαν δέν ἀποτέλεσαν καί δέν ἀποτελοῦν δικαίωμα· γιά τήν
ἀλλοίωση τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητας.
Ο Δεύτερο στοιχεῖο στήν ἐπιχειρηματολογία τῶν συντηρητικῶν καί ἀντίδραστικῶν δυνάμεων εἰναι τό ὅτι μέ τήν πολιτική τοῦ κομμουνιστικόῦ κόμματος πού
κυριάρχησε καί οὐσιαστικά κατηύθηνε
τό Ε. A. M. καί Ε.A. Α.Σ, ἡ Ἀντίσταση
ἧταν ἕνα παγιδευτικό σχῆμα, ένα πρόσχημα καί κατ’ οὐσία ἀπέὸλεπε στήν
κατάληψη τῆς ἐξουσίας.
Τό ἐπιχείρημα αὐτό γεννήθηκε σάν
συνέπεια τοῦ έξαρχῆς φόὸου τῶν συντηρητικῶν δυνάμεων γιά τή μετακίνηση τῆς
ἐξουσίας μέσω τῆς χειραφέτησης τοῦ
Λαοῦ καί τῆς ἐμπειρίας του ἀπό τούς μεγάλους του ἀγῶνες, ἐξω ἀπό κάθε παρουσία τοῦ Κράτους καί ένάντια στό
Κράτος τῆς συνεργασίας καί ὑποταγῆς.
Ὁ εὔλογος φόόος γιά τῆ μετακίνηοη τῆς
ἐξουσίας, ἐστω καί δημοκρατικά, ἐπηρέασε δυστυχῶς καί.τίς ἀντιναζιστικές
ἀλλά συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις,
κατά τή διάρκεια τῆς ἀντίστασηςαύτό
ὑπῆρξε ἕνας ἀποφασιστικός παράγων
γιά τὴ μή συνένωση ὅλων τῶν προσπαθειῶν εἴτε σέμιά Πανεθνική Ὀργάνωση
Ἀντίστασης ἤ ὅπως ἀλλοῦ, στὴ Γαλλία
π.χ. σέ μιά ἐκ τῶν ὑστέρων ουγκρότηση
ἐνιαίας διοίκησης τῶν ἀντιστασιακῶν
παρατάξεων.
Μπροστά στό γεγονός αὑτό, ὁ Ἑλλη-

νικός Λαός ἀκολούθησε ἐπιλεκτικά ἀλλά
καί ἀναγκαστικά οτὴ μεγάλη του πλειοψηφία τό Ε.Α.Μ. καί όχι τούς συντηρητικούς πού ὑπῆρξαν ἀπόντες καί τῶν

ὁποίων ἡ πολιτικὴ ἧταν ἀδιαυγής καί
γεμάτη ἀνησυχαστικές ἀντιφατικότητες.
Ἀντίθετα ἡ παρουσία 1013 E.A.M.
μέσα στή δυστυχισμένη καί κινδυνεύουσα χώρα καί ἡ ἐπιτυχία τῆς διασωσης τοῦ λαοῦ ἀπό τόν ἀφανισμό ἐδωσαν
τέτοια ἑνότητα μέ τήν ἐθνική καί λαϊκή
πλευρά τοῦ πολέμου τῆς Ἀλόανίας, τέτοια αἴγλη, τέτοια ἐξάπλωση ὀργάνωσης,
διοίκησης καί παιδείας ἐτσι πού ἡ κατάληψη πραξικοπηματικά τῆς ἐξουσίας δέν
φάνηκε νά σχεδιάζεται οὔτε στά κείμενα
οὔτε στίς πράξεις.
Πρέπει νά σημειώσουμε πώς οἱ πολιτικές δυνάμεις τοῦ Ε.Α.Μ. καί τό κομμουνιστικό κόμμα, ἐκτιμοῦσαν τήν ἐπιρροὴ
τους σέ τόσο μεγάλα ποσοστά ὥστε ἡ
συμμετοχή τους στήν ἐξουσία τούς φαινότανε ὃεὸαία μέχρι σημείου ὑπεροψίας,
ταυτόχρονα ὑποτιμοῦσαν τά μέτρα καί
τά μέσα πού θά χρησιμοποιοῦσαν οἱ
ἰδεολογικοί, κοινωνικοί καί πολιτικοί
τους ἀντίπαλοι μπροστά στό φαινόμενο
αὐτό τῆς πιθανῆς ἤ τῆς ὂέὸαιης εἰρηνικής ἐπικράτησης τῶν λαϊκῶν ἀριστερῶν
δυνάμεων αῦτό ἠταν ἀπαράδεκτο γιά τή
μειοψηφούσα τότε πολιτικά καί ἠθικά
δεξιά κι ἀκόμη περισσότερο γιά τόν ἀγγλικό ἰμπεριαλισμό, εἰδικευμένο στή δολοπλοκία καί τή γενοκτονία.
”Ετσι ἀφ’ ἐνός δέν ἐχουμε κανένα τεκκμήριο γιά πρόθεση ἤ πράξη κατάληψης
τῆς ἐξουσίας ἀπό τό Ε.Α.Μ., ἀντίθετα
έχουμε πλεῖστα τεκμήρια συμόιόασμῶν
ῦποχωρήσεων καί κακῆς ἐκτίμησης τῶν
προθέσεων καί τῶν σχεδίων τῶν ἀντιπά-

λων, ἀλλά αὐτό ἦταν μιά άλλη ἱστορία,
ἀφ’ ἐτέρου ἡ κατάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπό
τόν Ντέ Γκώλ ἤ τόν Τίτο δέν στέρησε
ἀπό τήν Ἀντίσταση τῶν χωρῶν τους τόν
τίτλο τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης, ἀντίθετα
τόν κατοχύρωσε.
Ο Τρίτο στοιχεῐο τῆς ἐπιχειρηματολογίας κατά τοῦ Ε.Α.Μ. στηρίζεται στήν
ἀτμόσφαιρα μίσους πού δημιουργὴθηκε
ἀπό τόν ἐμφύλιο πόλεμο, πού δυστυχῶς
γιά τὴν Ἑλλάδα καί τό Λαό ἐπακολούθησε τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς, τῆς
Ἀντίστασης, τῆς Ἀπελευθέρωσης, τῆς
Σύγκρουσης τοῦ Δεκέμὸρη, τῆς ἀδικης
γιά τό Ε.Α.Μ. συμφωνίας τῆς Βάρκιζας
καί τῆς ἀπροκάλυπτης παραὸίασὴς της
(ἀπό τίς ἀντίδραστικές καί ἄλλες δυνάμεις τῆς συνεργασίας καί τῆς προδοσίας
πού εἶχαν ἐν τῶ μεταξύ ἐπιὸληθεῐ στή
συντηρητική παράταξη).
Σ’ αὐτά τά γεγονότα, στό μίσος πού

γεννήθηκε ἀλλά πού ὁδηγήθηκε καί καλλιεργήθηκε μεθοδικά ἀπό ντόπιες καί
ξένες δυνάμεις, ἐδράστηκε μιά a poste—
riori, ἀνανεωμένη καί παρατεταμένη ἐπιχειρηματολογία κατά τῆς Ἐθνικῆς
Ἀντίστασης, παράλληλα μ’ ἕνα ἀμείλικτο, ἀπάνθρωπο. ἐξωντωτικό διωγμό.
vE10L διαιωνίστηκε μιά ἐπιχειρηματολο37

γία εύκαιριακή, ἄοκοπη, ἄδικη καί ὅλα6ε ’.
Ἐίῖί εὐκαιριακή αὐτὴ ἐπιχειρηματολο-

δκεπασμένης κατοχῆς τους πάνω στὴ
χώρα μας.
_
N61 1101 16 3o πρόσχημα, ὀδυνηρό ἀλλά

γία πού σκοπός της ἦταν νά καλύψει τήν

ἀνίκανο ν’ ἀλλοιώσει τήν ἱστορική πραὲ

ἀγγλικήῚμπεριαλιστικὴ έπέμὸαση καί τά
νέα κατακτητικά σχέδια τῶν Ἀμερικανῶν στό έλληνικό ἐδαφος καί τή Μεσόγειο, 6ασίστηκε 0’ ἕνα σφαλερό ἀμάλγαμα πολιτικό καί χρονικόῑ παγκόσμιο
ἀντιναζιστικό μέτωπο καί ἀπελευθερωτικός ἀγώνας τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων στήν περίοδο τοῦ Ε.Α.Μ., ταξικός
ἰδεολογικός ἀγῶνας τῶν λαϊκῶν δυνάμεων οτὴ δεύτερη περίοδο, περίοδο τοῦ
ψυχροῦ πολέμου καί τῆς ὀργάνωσης τῆς
νεοϊμπεριαλιστικῆς ἐπίθεσης μέ ὁδηγό
δύναμη τίς Η.Π.Α.
Ἀποφεύγοντας νά πάρω θέση 0' αὐτό
τό κείμενο θέλω νά πῶ μονάχα πώς γιά
τὴν κατανομή τῶν εὐθυνῶν, τὴν ἐξήγηση
τῆς συμπεριφορᾶς κ.λπ. τῶν ἀντιμαχομένων, ἄλλοι ἔγραψαν καί θά γράψουν, ἐν
πάση περιπτώση 01315 ἡ ἐκὸαση τοῦ πολέμου, 01315 οἱ ἀποφάσεις τῶν στρατοδικείων, οῦτε ἡ καταδίωξη, ἡ καταπίεση
καί ἡ ἐξόντωση γιά πράξεις ἤ λόγους,
σκέψεις ἤ καί σιγῆς, μέ τόση σκληρότητα, σέ τέτοια κλίμακα, μέ τέτοια μέσα
καί ἐπί τόσο χρόνο ἀποκαθιστοῦν μονομερές ἱστορικά δίκαιο
Κατηγορηματικά ὅμως λέω πώς εἶναι
ἀπαράδεκτο 29 χρόνια μετά τόν ἐμφύλιο
πόλεμο νά καταπιέζεται ἀπό τό Κράτος
καί τούς μηχανισμούς του καί αὐτή ἡ ’έννοια τῆς πρίν 37-34 χρόνια ἀληθινά μεγάλης Ἐθνικῆς Ἀντίστασης τοῦ Ε.Α.Μ.,
Ε.Λ.Α.Σ., Ε.Π.Ο.Ν. καί EA.
Πρωτοφανὴς εἶναι αὐτή ἡ συμπεριφορά γιά τήν Ἑλληνική καί γιά τή 6L5θνὴ ἱστορία, ἐπιζήμια γιά τό σύνολο,
ἀδικη γιά τό Λαό, ἀπαράδεκτη στά κίνητρά της καί σκοτεινὴ.
T6 1945 ἐπρεπε καί μποροῡσε νά γίνει
συμφιλίωση, μά ντόπια συμφέροντα καί

γματικότητα.
Πέρα ἀπό αὐτά τό Ἐθνικό Ἀπελευθέρωτικό Μέτωπο ἧταν -καί παραμένει
ἱστορικά ἀλλά καί στή μνήμη καί τή συνείδηση τοῦ Λαοῦ «ἡ Ἐθνική Ἀντίσταση».

ἐνοχές καί ξένα σχέδια, δέν ἀφησαν,

01315 τώρα ἀφήνουν οἱ ξένες ἰμπεριαλιστικές δυνάμεις τήν ὕφεση καί τή 6Lκαιοσύνη ἐπιόάλλοντας παλιούς διχασμούς γιά πρόσχημα, ἀπασχόληση κι
ἀδυνάτισμα τοῦ ”Εθνους πού τούς ἐπιτρέπει τήν πολύπλευρη ἐκμεταλλευση καί
τὴν παράταση καί ἐπέκταση τῆς μισο-

Αὐτό ὅπως εἶπε 6 Βολταῖρος εἶναι
περισσότερο ἀπό ἀλήθεια εἰναι «ἡ πραγματ ικότη τα» .
‘0 A016; 6 μόνος ἁρμόδιος νά κρίνει,
πιέστηκε γι’ αὐτό τό λόγο ἀδιάκοπα καί
παντοιότροπα κι ὅμως ποτέ δέν ἀπαρνήθηκε τήν ἐθνικὴ του Ἀντίσταση καί τό
Ε.Α.Μ. 01315 καί στίς πιό σκληρές μέρες.
Καταπιεζόμενος,
τρομοκρατούμενος
ἀκόμη, ἀφήνει τούς ποιητές του, τούς
συγγραφεῖς του, τούς καλλιτέχνες τοι· καί
μουσικούς του νά ἐκφράσουν τούς 6αθιούς δεσμούς του καί μνῆμες γιά τήν
Ἐθνική του Ἀντίσταση, προσθέτοντας
στούς ήρωικούς ἀγῶνες καί θυσίες καί
τὴ μνήμη του, τά 6ιώματά του, πού γίνονται ἄξονες καί θρύλος γιά τούς νέους
ἀγῶνες του, πού ὁλοκληρώνονται στήν
περίοδο τῆς λαομίσητης χούντας καί γίνονται σύμόολο ἐνότητας συμφιλίωσης κι
ἐκδημοκρατισμοῦ στήν πτώση 111;.
Σέ ποιά άλλη ἐθνικὴ ἀνάμνηση, 01‘
ἀλήθεια, ἀναφέρεται 6 A06; ὅταν ἐκδηλώνεται πάνδημος, μ’ ἑκατοντάδες χιλιάδες φωνές στίς πορεῐες του, γιά
ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία, γιά δώξιμο τῶν ξένων 6άσεων, γι’ ἀπαλλαγὴ ἀπό τήν ξένη
οἰκονομική κατοχή, γιά ἑνότητα καί 611—
μοκρατία, ἐκτός ἀπ’ τό Ε.Α.Μ., μόνο τό
Ε.Α.Μ., μέσα στό ὁποῖο 6ρίσκει καί τίς
Ἐθνικές καί Λαϊκές παρορμήσεις τοῦ
πολέμου τῆς Ἀλὸανίας καί τίς 1101060-

6ράχους τῶν Τουρκοὸουνιῶν, πού ἐκεῖνο
τό θράδυ έγιναν ”Αγχεσμος, πιό γιγάντιο
ἀκόμη ἀνάθει, σάν ἀπάντηση, φτιαγμένο
μέ δεκάδες λυχνίες μέ πετρέλαιο, ἄλλο
Ε.Α.Μ. Καί ὅμως τά χιτλερικά στρατεύματα δέν μπόρεσαν νά σὸὴσουν, τό
6ράδυ ἐκεῖνο, τά φωτεινά μηνύματα, πού
διαπέρασαν τήν πόλη ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη.
Σήμερα, 34 χρόνια ἀπό τότε, ἐνῶ τό
φῶς καίει πάντα, ὅσοι ἀπό τή συντηρητική παράταξη εἰναι τίμιοι, θά συμφωνήσουν πώς εἰναι ἀσύμφορο κι ἐπιζήμιο
ἐθνικά, νά μάχονται τὴν ἱστορία ἤ ν’
ἀφήνουν μιά ἀδίσταχτη ἀκροδεξιά τους
πτέρυγα νά καλλιεργεῖ τό διχασμό.
Οἱ ἐμφύλιες έριδες εὐνὸησαν τίς ἐπιδιώξεις τῶν ξένων πάντα μαζί καί μιᾶς
ὁμάδας τυχοδιωκτῶν πού καταρήμαξαν
τόν τόπο, ὑπῆρξαν ἀκόμη ἀνασταλτικές
καί καταστρεπτικές γιά τούς ἐσωτερικούς προὸληματισμούς, τόσο αὐτούς πού
εἰναι ἔκδηλοι, ὅσο καί τούς ἄλλους πού
εἰναι σκεπασμένοι κι ἀπωθημένοι, κοινωνικοί, 6ιολογικοί, πολιτιστικοί κάθε
φύσης, πνευματικοί κι ἱστορικοί.
”Ετσι τὴ στιγμή πού ἡ παρούσα πλειοψηφία τῆς Βουλῆς ὑποκύπτει στὴν πίεση
τῶν φανερῶν καί κρυφῶν ἀκροδεξιῶν
δυνάμεων καί ξένων ἐπιδράσεων γιά νά
κρατήσει τούς νόμους τῆς Χούντας γιά
τήν ἀναγνώριση τῶν συνεργατῶν τοῦ
Ναζισμοῦ (τῶν ταγμάτων ἀσφαλείας)
σάν ἐθνικῆς ἀντίστασης, κι ἀποκρούει
τήν Ἐθνική Ἀναγνώριση στό Ἐθνικό
Ἀπελευθερωτικό Μέτωπο, 6 Ἑλληνικός
Λαός εἶναι ὑποχρεωμένος νά κρίνει καί

νά πάρει τήν ἀπόφασή του.
Νόμοι καί Θέσμοί δημιουργοῦνται
μέσα στή συνείδηση τῶν Λαῶν κι ἐκφράζονται παντοιότροπα.
Σεθασμό στήν ”Ιστορία, Δημοκρατία,
Δικαιοσύνη κι Ἐλευθερία ἀπαιτεῐὴ ἐποχή
λές τοῦ 1821, ἐθνικοαπελευθερωτικές
μας, γιά μιά ἀπαραίτητη ἐθνικὴ καίπανανκαί προοδευτικές;
θρώπινη ἔννοια κι αὐτό πού τό ἀντιστραΘυμάμαι ὁλοζώντανα, τή νύχτα τῆς 27
τεύεται μιά ὁμάδα ξεπερασμένη, ἀποξηραΣεπτέμὸρη 1944 μετά ἀπό τόν ὁλοήμερο
μαχητικό γιορτασμό στίς γειτονιές τῆς , μένη μέσα ἀπό μίση, φοόίες καί ἐκδικήσεις,
πού δέν ἀποτελοῦν κᾶν πάθος ἀλλά σύἈθήνας τῆς 3ης ἐπετίου ἀπό τήν ἱδρυση
στημα καί πρόγραμμα, θά τό κερδίσει 6
τοῦ Ε.Α.Μ., ξαφνικά στά πόδια τοῦ
A06; ἀναπτύσσοντας τό ἦθος του καί τήν
6ράχου τῆς Ἀκρόπολης ἔλαμψαν 3 μεπαιδεία του μέσα ἀπό τίς μνῆμες του καί
γάλα γράμματα, Ε.Α.Μ., ἠλεκτροφώτιτούς ἀγῶνες του.
στα, λίγα λεπτά ἀργότερα ψηλά στούς
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MOLE": ΙΙΕΡῘΟΣ

‘O μύθος
τῆς κακῆς
Ἀμερικής _
καίτής
καλῆς
Εὐρώπης
'O διευθυντής τοῡ «Οἰνομικοῦ Ταχυδρόμου»

ΓΙΑΝΝΗΣ

MAP/NOE

μᾶς ἔστειλε τό πιό κάτω κείμενοάπάντηση στό άρθρο τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ
NTPE (τ, 95) σχετικά μέ τό μύθο τῆς
κακῆς “Αμερικῆς καί τῆς καλῆς EU-

PWTTICΣτό τεῦχος σας τῆς 2573778 ό κ. Γιῶργος
Ντρές - δέν ἐχω τήν τιμή νά τόν γνωρίζω μέ ἀφορμή ἐνα άρθρο μου, πού δημοσιεύτηκε στόν «Οἰκονομικό Ταχυδρόμο» τῆς
2671778 σ’ ὄπι ἀφορά τήν πολιτική τῶν δύο
ὑπερδυνάμεων ἀπέναντι στό ἐλληνικό α’ίτημα γιά τήν ἐνταξη στῆν EOK, κάλυψε
δυό σελίδες τοῦ «ΑΝΤΙ» γιά νά άντικροὺσει
τά συμπεράσματά μου. Δικαίωμά του καί
πολύ περισσότερο ὅταν καταθάλλει ἀξιοπρόσεκτη καί σοθαρή προοπάθεια γιά νά
ἀνατρέψει ὅσα ἐγώ ὑποστηρίζω.
Εἶναι κρίμα, πού ἐστειλε τό άρθρο αὑτό
στό «Ἀντί» κι δχι στόν «Οἰκονομικό», ὅπου
εὐχαρίστως θά δημοσιευόταν. Καί λέω
κρίμα γιά δύο λόγους;
α) γιατί oi ἀναγνῶστες σας δέν γνωρίζουν τί ἔγραψα ἐγώ, καί νομίζω ὅτι τά ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα στά ὁποῖα ἀναφέρεται δέν ἀντιπρόσωπεὺουν οὔτε τό σὺνολο τῶν ἐπιχειρημάτων μου, οὔτε - πολύ
περισσότερο - τίς προθέσεις μου ὅπως
ἐκεῖνος τίς περιγράφει.
6) γιατί ἡ δημοσίευση τῶν ἀπόψεων τοῦ
κ. Ντρέ στόν ««Οίκονομικόυ, θά ἐδινε τήν
εὑκαιρία στούς ἀναγνῶστες του νά δοῦν
καί μιά άλλη άποψή.
Γιά νά ἀπαντήσω στό άρθρο τοῦ K. Ντρέ
ἐπί τῆς οὑσίας, μοῦ εἶναι δύοκολο. Γιατί θά
ἔπρεπε νά καταχρασθῶ πολύ περισσότερο
χῶρο ἀπ’ αὑτόν πού διαθέσατε σέ κεῖνον.

Καί θά ἠταν αὑτό ἀναγκαῖα γιατί ἐνῶ ό
ἀθρογράφος σας ἐπικαλεῖται πράγματα
πολύ γνωστά καί συνεχῶς έπαναλαμθανόμενα urbi et orbi —_ προφορικά καί γραπτά -

άπό κείνους πού ἀντιτίθενται στήν ἐνταξη
τῆς Ἐλλάδας στήν EOK, ἐγώ ὑποστηρίζω
ἀπόψεις πού ἐχουν τήν ἀδυναμία νά μήν
ὑπηρετοῦν παρά μόνο τό πάθος μου γιά
τήν άναζήτηοη τῆς ἀλήθειας, όποια κι ἀν
εἶναι, ἐστω κι ἀν αὑτή θέτει σέ ἀμφισθήτηση ἰδεολογικές καί πολιτικές ἀναλύσεις,
πού ἐξ ἀντικειμένου - δυστυχῶς - εἶναι
μονόπλευρες καί ἐλλιπεῖς - καμιά φορά καί
κακόπιστες.

40

'H ἐπιστολή μου γράφεται ἀποκλειστικά
καί μόνο γιά τό λόγο ὅτι ό άρθρογράφος
σας μοῦ ἀποδίδει «πονηρές» προθέσεις
(χρησιμοποιεῑ ἐπανειλημμένα τόν χαραχτηριομό «πονηρή» πολιτική άνάλυση.
Πιστεύω ὅτι θά ἀπέφευγε τόν χαραχτη-

ρισμό αὑτόν καί ’ίσως καί τόν κόπο νά άρ-

στήν ἐφημερίδα πού ἐχω τήν τιμή νά διευθὺνω,
δ) μοῦ εἶναι ἰδιαίτερα ἐνοχλητικό νά
ἀναφέρομαι οτό πρόσωπά μου καί ἰδίως άν
πρόκειται ἀπό τέτοιες ἀναφορές νά συναχθεῑ τό συμπέρασμα ότι ἐπικαλοῡμε
ἀντιστασιακοὺς τίτλους ῆ τόν ἡρωισμό τοῦ

θρογραφήσει γιά τούς έξῆς λόγους;

πολέμιου τοῦ καπιταλισμοῦ καί τῶν ήγετῶν

α) ἀν ήταν τακτικός ἀναγνώστης τοῦ
«Οἰκονομικοῦ», πράγμα πού τό ἀποκλείω
ἀφοῦ ὅλες του οἰ παραπομπές ἀναφέρον-

του. Μοῦ ἀρκεῖ ὅτι κρατήθηκα ὄρθιος ἐδῶ
στόν τόπο μου τήν ἐποχή πού ἀλλοι ε’ίτε
σιωποῦσαν, ε’ίτε μιλοῦσαν ἐξ ἀποστάσεως
καίέκ τοῦ ἀσφαλοῦς. (Καθῶς εἶναι ἀλλωστε πιά γνωστό πολλοί νεοαντιστασιακοί
ὑπῆρξαν ἀσυγκράτητοι θαυμαστές ἢ ἀκόμα

ται στό τεῦχος τῆς 2671778 τοῦ «Οἰκονομι-

κοῦ Ταχυδρόμου», ἐνῶ ἐγώ ἐχω γράψει γιά
τό θέμα αὑτό σειρά 8 άρθρων τώρα πρόοφατα καί πολλῶν ἀλλων πέρυσι καί τά
προηγούμενα χρόνια,

6) άν τόν πληροφοροῦοαν ἀλλοι ἐκλεκτοί συνεργάτες σας ὅπως π.χ. ό κ. Παπααττηλιόπουλος ῆ ό κ. Νικολινάκος ὅτι αὑτά
πού ὑποστηρίζω στό ἐπίμαχο άρθρο μου
δέν ἐμφανίστηκαν γιά πρώτη φορά τόν περασμένο Νοέμ6ρη, ὅπως ἐντελῶς ἀκατατόπιστος ἰσχυρίζεται, ἀλλά άπό τό 1973
(ἡ). Μάλισταί Ἐν μέση δικτατορία ἠ ταπεινότητά μου εἶχε ὑποστηρίξει σέ σειρά άρθρων ὅτι ή άμερικανική πολιτική κατέτεινε
άπό τότε σταθερά στήν ἀποκοπή τῆς Μεσογείου ἀπό τῆ Δημοκρατική Ξὺρώπη καί
εἰδικῶτερα τήν EOK με τή δημιουργία ἀλυσίδας δικτατοριῶν (άπό Πορτογαλία μέχρι
Τουρκία) στό μαλακό της ὑπογάστριο (γιά
τήν Ἰταλία πού άποτελοῦσε ἀνορθογραφὶα, εἶχαν ἐξουσιοδοτηθεῑ oi ’Έλληνες
συνταγματάρχες νά ὑποθοηθήσουν τίς
φασιοτικές δυνάμεις τῆς χώρας γιά νά δημιουργήσουν τήν ἀναγκαία ἀναρχία γιά ένα
ἐθνοσωτήριο στρατιωτικό πραξικόιτημα καί
ἐκεῖ). Τά “ίδια ὑποστήριξα καί σέ άλλη σειρά
άρθρων μου στόν «Οἰκονομικό» τό 1975,

χωρίς νά άμφισθητῶ ’ότι oi τότε ἀπόψεις
μου ήταν μιά καθαρὴ παραφωνία στή θορυθώδη θριαμθολογία τῶν εὑωχοὺντων
ότιαδῶν τῆς ἐντάξεως καί τήν καταστροφολογία τῶν ἀντιπάλων της. Θά ἤμουν
ὑπόχρεως άν μποροῡσε ό κ. Ντρές νά μοῦ
ἐξηγήσει ποιά πονηρή σκοπιμότητα ἐξυπηρετοῦσα τότε πού oi συνταγματάρχες μαζί
μέ τόν κ. Στάνς χόρευαν τό χορό τῆς
ἐξόδου μσς άπό τήν EOK. ή δέ δική μου
ἐπιχειρηματολογία (προσεκτικά διατυπω-»
μένη διά τόν φόθον τῶν Ἰουδαίων) θά
μποροῡσε νά μοῦ στοιχίσει “ίσως ὅσα ὑπέστησαν άλλοι. Φυσικά τήν ἐποχή ἐκείνη τά
κόμματα πού σήμερα ἐχουν ταχθεῑ κατά
τῆς ἐντάξεως, ῆ 6ρίσκονταν στήν παρανομία (ΚΚΕ) ή δέν ὑπῆρχον κάν (ΠΑΣΟΚ).
Συνεπῶς τό πονηρό ἐπιχείρημα τοῦ κ. Ντρέ
ότι ή πρόσφατη ἀρθρογραφία μου ἐχει τήν
πρόθεση νά μπλοκάρει τήν πολιτική προθληματική τῶν Πολιτικῶν αὑτῶν σχηματισμῶν πάει περίπατο,

γ) ὁ ίσχυρισμός του περί πονηρῶν προθέσεών μου νομίζω ὅτι ἀναιρεῖται καί ἀπό
τόν ’ίδιο τόν κ. Ντρέ διότι ·ι-ην ἐπιχειρηματολογίατου κατά τῶν ὅσων ἐγώ ὑποστηρίζω γιά τήν άμερικανική στάση ἀπέναντι
τῆς EOK τήν ἀντλεῖ ἀπό τό “ίδιο τεῦχος τοῦ
«Οἰκονομικοῦ Ταχυδρόμου». Ἀλλά ἀν εἶχα
πονηρές προθέσεις καί ὑπηρετοῦσα σκοτε ινές σκοπιμότητες, τότε γιατί νά τίς τορ-

καί 6δελυροί συνεργάτες τῆς χούντας).

Ὅμως θά εἶναι χρήσιμα - λυποῡμαι πού
6ρίσκομαι στήν ανάγκηνά τό σημειώσω νά πληροφορηθεῖ ὁ κ. Ντρές δτι ἠ ἀδιάλλακτη κατά τῆς ἀμερικανικής πολιτικῆς
ἀρθρογραφία μου κατά τή διάρκεια τῆς δικτατορίας καί μετά, καθώς καί,ο“ι ἀπόψεις
μου γιά τήν κρίση στή Μέση ”Ανατολή καί
τό ρόλο τῶν Ἀμερικανῶν καί τοῦ Ἰσραήλ
στό Κυπριακό μοῦ ἐχουν στοιχίσει τό χαραχτηρισμό τοῦ ἀνεπιθὺμητου στίς ΗΠΑ
ἀπό τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Δέν αἰσθάνομαι διόλου ὑπερήφανος γι’ αὑτό, οὔτε εὑτυχής. (Ἀλλοι θά ήταν, καί θά τό χρησιμοποιοῦσαν γιά νά ἐκλεγοῦν καί θουλευτές).
Μάταια συνεπῶς ἀναζητεῖ πονηρές προθέσεις στά γραφτά μου γιά νά ἐνισχύσει τή
δική του ἀσθενῆ καί πονηρά ἐπιλεκτική
ἐπιχειρηματολογία. (”Αλήθεια γιατί άποφεὺγει νά ἀναφερθεῖ στῆν καταγγελία μου
γιά τόν ἀμερικανό πρεσθευτή Μακλόσκυ
πού εἶναι κι αὑτός ἐπισήμως πολέμιος τῆς
διευρῦνσεως τῆς EOK ή γιά τήν άτζέντα
τῶν συζητήσεων Κάρτερ-Καραμανλῆ, πού
εἶναι μερικές ἀπό τίς ἀποδείξεις μου;)
Πιθανόν θέθαια νά κάνω λάθος. Ἀλλά γιά

νά τό- δεχθῶ θά πρέπει νά ἀντικρουσθοῦν
τά στοιχεῖα ποὺ ἐπικαλέσθηκα ε’ίτε μέ
καταγγελία τους γιά πλαστότητα ε’ίτε μέ
ἀντίθετα ἐξ ’ίσου ἰσχυρά ντοκουμέντο. Μέχρι τότε ἐξακολουθῶ νά φρονῶ τά ὅσα ἐπί
χρόνια ὑποστηρίζω (χωρίς μέχρι τώρα νά
διαψεὺδομαι ἀπό τά ἐπακολουθοῦντα γεγονότα) o' ό,τι ἀφορά τό θέμα τῆς EOK.
“Ἀλλωστε δέν διεκδικοῦν οἰ ἀπόψεις μου
αὑτές πρωτοτυπὶα ἀφοῦ εἶναι κοινός τόπος
καί γιά τό σύνολο σχεδόν τῆς Ἀριστεράς

στή Δ. Εὑρῶπη, πρός τήν ὁποία (γιά λόγους ποὺ δέν μποροῦν νά ἀναλυθοῦν στήν
ἐπιστολή μου) διαφωνεῖ μόνον ἡ ἐλληνική
Ἀριστερά. ”Αρκεῑ νά σημειῶσω ότι μόλις
πρίν λίγες μέρες ό ἀριστερός «NOUVEL

OBSERVATEUR»

(27-3-73)

ἁναζητώντας

τήν ἀλήθεια γύρω ἀπό τήν άπαγωγή Μόρο
ἐγραφε μεταξύ άλλων; «ἴσως πίσω ἀπ’ αι’]τήν κρύθεται ἠ CIA, ἡ μυστική άμερικανική
ὑπηρεσία, πού ἐπιδιώκει va' ἀποφευχθεῐ r7
δημιουργία στήν Εὐρώπη ἐνός τρίτου οίκονομικοῡ καί πολιτικοῦ πόλου μεταξύ τῶν

δύο Μεγάλων»
”Ο,τι δηλαδή λέω κι ἐγώ. Νά κατάφερα
ἀραγε νά εἷμαι τόσο ἀποτελέσματικά πονηρός ὥστε νά παρέσυρα καί τό ἐγκριτο
γαλλικά περιοδικό σέ πονηρή ἀρθρογραφία, γιά νά μπλοκαριστεῑ ἠ πολιτική προ6ληματική τῶν Ἐλλήνων ἀντιπάλων τῆς
EOK καί τῆς ἐντάξεώς μας α’ αὑτήν;

πιλλίζω ό “ίδιος (άν ὑποτεθεῑ ὅτι τορπιλλίζονται) μέ τά δημοσιεὺματα τῶν K.K. Σιμονέ

(ἡ) Οἰκονομικός

καί Μπέργκλαντ πού

φιλοξενοῦνται στό

”Αρθρο μου ὑπό τόν τίτλο «'O ἀκήρυκτος πό-

’ίδιο τεῦχος τοῦ «Οἰκονομικοῦ Ταχυδρόμου»; ”Ισως δέν θά ξέρει ό κ. Ντρές ὅτι εἶμαι διευθυντής τοῦ ««Οίκονομικοῦ» καί ἐγώ
άποφασίζω τί θά δημοσιευθεῑ καί τί όχι

λεμος στό μεσογειακό χῶρο μεταξύ ΗΠΑ καί
EOK». Ἐντάσσετοι σέ σειρά ἄρθρων μου πού
ἀρχισα στίς 79-7-73 καί τελείωσα στίς 9-8-73
μέ Brian ύλικό πού συγκέντρωσα ἀπό ἐπιτόπια
ἔρευνα στίς Βρυξέλλες.

Ταχυδρόμος

26-2-7973.

επισημαινουρέ]
ΑΠΕΡΓΙΑ ΗΘΟΠΟΙΩΝ
Μετά ἀπό δυό μῆνες ἀπεργίας τῶν ἠθοποιῶν στά μέσα ἐνημέρωσης, ἡ ΕΡΤ ἐχασε φύλλο καί φτερό κάθε ἐπιχείρημά της.
Οἱ ἠθοποιοί ζητᾶνε συλλογική σύμόαση, πού νά ἐπιτρέπει νά
γίνονται ποιοτικές ἐκπομπές καί νά τούς κατοχυρώνει οἰκονομικά καί ἀσφαλιστικά, ὅπως γίνεται o’ ὅλες τίς χῶρες.
Κι ἐδῶ; Στήν ἀρχή ἡ ΕΡΤ καί ἡ ΥΕΝΕΔ ξαφνιάστηκαν.
Γρήγορα ὅμως, ψάξανε στά καλάθια τους, θρῆκαν ὅσα σήριαλ
εἰχαν οἱ ἰ’διοι ἀπορρίψει καί ἄρχισαν νά τά προόάλλουν, κάνοντας ένα ἀριστουργηματικό πρόγραμμα-πάταγουωρκ, ξεπερνώντας άλλη μιά φορά τόν ἑαυτό τους. Πρόκειται γιά τακτική
έμπαιγμοῦ καί τοῦ κλάδου καί τοῦ κοινοῦ.
Πέρα ἀπ’ αὐτά άρχισαν διαπραγματεύσεις σέ ἐπί μέρους θέματα, δεσμεύτηκαν, ἀλλά ξαφνικά ὑπαναχώρησαν, καί ἕπεται
συνέχεια.
Οἱ γάλλοι ῆθοποιοί γιά νά πετύχουν αὑτά πού διεκδικοῦν οἱ
δικοί μας ἀπεργήσανε 4 μῆνες. “Ο ἀγώνας τῶν φινλανδῶν ἠθοποιῶν κράτησε 4 χρόνια1 Πόσα θά κρατήσει ὁ ἀγώνας τῶν έλλήνων ἠθοποιῶν;

ΔΕΝ εἶναι κακόγσυστο ἀστεῖα· -ὁ ἀναγνώστης μας πού μᾶς
ἔστειλε τή φωτογραφία μᾶς ὂεόαιώνει ὅτι στό χωριό Ἄγιος Ἀθανάσισς (20 χιλιόμετρα ἀπό τή Θεσσαλονίκη) ἕνας ἀπό τούς κεντρικούς δρόμους εἶναι ἡ ΟΔ ΟΣ 4ης ΑΥΓΟ ΥΣΤΟΥ]
ΛΕΤΕ κάποιος ἁρμόδιος νά ἐνδιαφερθεῐ καί νά μᾶς ἀπαντήσει,-

OI ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Μέ ἀφορμή δημοσίευμα πρωινῆς ἐφημερίδας σχετικά μέ τούς
Ἕλληνες φοιτητές στή Ρουμανία
ὁ «Σύλλογος γονέων καί κηδεμόf ,νων φοιτητῶν εἰς Ρουμανία» ἐπι-

ἷ ’,οημαίνειὸτιῑ
ρ ζ O Μοναδικά κριτήρια ἐπιλοΙ“;γῆς τῶν Ἑλλήνων σπουδαστῶν
ἴ ;στά ΑΕΙ τῆς Ρουμανίας εἰναι ὁ
f ὶὸαθμὸς ἀπολυτηρίου τοῦ Λυ; “κείου

καί

οὐδέποτε

πολιτικές,

ἰδεολογικές, φυλετικές ἤ θρησκευτικές διακρίσεις ἀποτέλεσαν
λόγους ἐπιλογῆς. ’
Ο Γιά τίς σπουδές οἱ Ἕλληνες
γονεῖς καταδάλλουν δίδακτρα
150-200 δολ. τό μὴνα πού καλύπτουν ὅλα τά έξοδα τοῦ σπουδα”Εκθεοη ζωγραφικῆς τῆς Ἔντας
Δημοπούλου στήν αἴθουσα «Συλλογή» ἀπό 17 Ἀπρίλη ἓως 6 Μάη
(10.30 π.μ.-1.3ομ.μ. καί 6.3Ο
μ.μ.-9.30 μ.μ. ἐκτός ἀπό Σάθῦατο
ἀπόγευμα καί Κυριακή). Βασικοί
ἄξονες γύρω ἀπό τούς ὁποίους
περιστρέφεται δουλειά της εἶναι
ἡ γυναίκα καί τό παιδί.
«Δύο εἶναι τά στοιχεῖα πού χαρακτηρίζουν τήν τεχνοτροπία τῆς
Ἔντας», γράφει στὴ
πρόσκληση ὁ Ἀντρέας Λεντάκης.
«Ἡ δομή, καί μ’ αὐτή ἐννοῶ τὴ
διάταξη τῶν προσώπων στούς πίνακες, καί τό χρῶμα. Συχνά ὁ πίνακας εἰναι χωρισμένος σέ δύο
ἐπίπεδα. Στό ἕνα τά πρόσωπα εἰναι κλεισμένα μέσα στά σπίτια,
στό ἄλλο διαδηλώνουν στούς
δρόμους.»

Ἔργα

πτικής

ζωγραφικῆς καί γλυ-

τῆς

Ἀργυθῶς

ρὺμπακα-Νεγρεπόντη,

Ka-

παρουσι-

άζονται ἀπό τή Δευτέρα (7-9 τό
δράδυ) στά γραφεῖα τοῦ Ἐκπολιτιστικοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου
Ἀμπελοκὴπων (Σεὸαστείας 3).

Βραὸεῖο Λουντέμη
Βραόεῑο πεζογραφίας 50.000
δρχ. καθιερώνει ὁ ἐκδοτικός οἰκος «Δωρικός» στή μνήμη τοῦ
Μενέλαου
Λουντέμη
πού
θ’ι ἀπονέμεται κάθε χρόνο 22
Γενάρη - μέρα τοῦ θανάτου
τοῦ μεγάλου λογοτέχνη.
Ἡ κριτική ἐπιτροπὴ καί οἱ
ὅροι συμμετοχῆς θά ἀνακοινω- ’l
θοῦν σύντομα.

O. Οἱ συνθῆκες καί τό ἐπίπεδα
σπουδῶν οτὴ Ρουμανία εἰναι
ἀναμφισὸητήτως ὑψηλῆς στά-

BunsΚαί καταλήγει;
«Δέν ὑφίσταται καμία ἀσκηση
πίεοης στίς συνειδήσεις τῶν φοιτητῶν ἐνῶ· ἀντίθετα καταὸάλλε-

στόν 18ον αἰῶνα». “Ομιλητής ὁ l";
Καρᾶς στίς 3/5/78.
Ο «Ἡ ἐννοια τῆς αἰτιότητας
οτὴν ἐπιστήμη καί φιλοσοφία»,
Ὁμιλητής N.
Αὑγελής στίς
10/5/78.

0 «Συμπεράσματα καί προοπτικές» Συζήτηοη μέ συμμετοχὴ τῶν
ὁμιλητῶν στίς 17/5/78.
Οἱ ὁμιλίες γίνονται στό μεγάλα
ἀμφιθέατρο τοῦ μεγάρου Φυσικῆς (Σόλωνος 104), ἀπό 7-9 μ.μ.
Δέν ἀπευθύνονται σέ εἰδικούς, ἡ
εἷσοδος.εἶναι ἐλεύθερη καί μετά
τήν ὁμιλία ἀκολουθεῖ συζήτηση.

Ἀπό τήν Ἀθήνα

Οτή Θεσσαλονίκη
Μετά τήν ἐπιτυχία πού σημείωσε στήν Ἀθήνα, ὁ Κυριάκος
Ρόκος μετέφερε τὴν ἔκθεσή του
(γλυπτική - σχέδιο) στή γκαλλερί
«Πανσέληνος» τῆς Θεσσαλονίκης
(6-20 Ἀπρίλη) ὅπου ουνάντησε
τήν ἴδια θερμή ὑποδοχή.
Στήν ἴδια γκαλλερί ἡ Ρουμπίνα
Σαρελάκου παραυσίασε παράλληλα ἀσπρόμαυρες ξυλογραφίες

ται κάθε προσπάθεια γιά τήν ἀρτιότερη
ἐπιοτημονική
κατάρτιση.

τους

Ι«Θεμέλια
τῶν ἐπιστημῶν»

·Κλείνει ἡ σειρά ὁμιλιῶν πού ὀργάνωσε τό Φυσικό Τμῆμα τοῦ
Κυκλοφόρησε ἕνα «ὈρθογραΠανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τίς
φικό Λεξικό τῆς Νεοελληνικῆς ζ ,8 Φεθρουαρίου ὥς τίς 17 Μαΐου
Δημοτικῆς Γλώσσας» σέ θιδλίο “ ’·’78 μέ γενικό θέμα «Θεμέλια τῶν
τσέπης ἀπό τίς ἐκδόσεις «Παγκό- ,·Ἐπιστημῶν,»
σμια Σύγχρονη Παιδεία».
. Τελευταῑες ὁμιλίεςῑ
Τήν ἐπιμέλεια εἶχε ὁ φιλόλογος Ὀ «οί δομές τῶν φυσικῶν Ἐπικ. A. Γεωργοπαπαδάκος, ἐπικε- ζστημῶν οτὴν περίοδο τῆς Τουρφαλής ὁμάδας φιλολόγων.
κοκρατίας. - Ἡ Φυσική σκέψη

Λεξικό Δημοτικῆς

Μπρσῦτζσς
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T0 πρά - φεστιὸάλ
νά γίνει ἑλληνικά
MIAANE: Γ. ,ΜΕΤΣΗΣ, Α. ΡΙΚΑΚΗΣ
Τό Πειραματικό Μπαλέτο Ἀθηνῶν ἐγκαινίασε τό φετεινό κύκλο τῶν παραστάσεών του τή Δευτέρα 3 τοῦ Ἀπρίλη, στό θέατρσ «Ἀλίκη». Οἱ παραστάσεις συνεχίστηκαν στίς 10 καί 17
καί θά κλείσουν μεθαύρισ Δευτέρα 24 στό ἴδιο θέατρσ. Παρόλσ πού ἡ παρουσίαση πού ἀκολουθεῖ ἔχει άπλά ἐνημερωτικό
χαρακτήρα, θά ἦταν παράλειψη ἄν δέν ἀναφέραμε πώς ἡ δουλειά πού παρακολουθήσαμε ἧταν πολύ καλή. Αὐτό τό θετικό
στοιχεῖο τῆς προσφορᾶς τοῦ Π.Μ.Α. ἀλλά καί τό ἀντίθετο ἀρνητικό, τῶν ὁλιγάριθμων παραστάσεων, στάθηκε ἀφορμή γιά
τή συζήτηση πού εἴχαμε μέ τούς ὑπεύθυνους τσῦ Π.Μ.Α..· Τόν
χορογράφσ καί χορευτή Γιάννη Μέτση καί τόν καλλιτεχνικό
διευθυντή Ἀνδρέα Ρικάκη.
- Γιατί τό ,ΠΜΑ δίνει τόσες λίγες

καί σποραδικές παραστάσεις·
ΡΠ(ΑΚΗΣ; Οἱ 6ασικοί λόγοι εἰναι οἰκονομικοί, φυσικά. Ἱ-Ι προετοιμασία καί παρουσίαση μιᾶς,
κατά τά δυνατόν. ἀρτίας παράστασης προῦποθέτει ἕνα τεράστιο
κοντύλι, τέτοιο πού μάνο ὅποιος
τά ἔχει πληρώσει, μπορεῖ νά
καταλάὸει τά ὕψος του. Δέν εἶναι
μόνο τά σκηνικά καί τά 11001013μια, ἀλλά 6ασικά τά νοίκια τῶν
θεάτρων, ὁ ἑκάστοτε ἐξοπλισμάς
τους (δυστυχῶς κανένα ἑλληνικά
θέατρο δέν εἶναι ἐξοπλισμένο μέ
τίς 6ασικές σκηνικές εὑκολίες,
στεροῦνται περιστροφικῶν. δέν
’έχουν κουίντες, ἀέρια, ἐσωτερικά
φωτισμό, πολλές φορές καί... πάτωμα1 Δηλαδή 61095101111 ἤ ἕνα
πάτωμα ὅλο τρύπες, ἤ μαλακά
πλαστικά ἠ καρπέττα. Αὐτομάτως χρειάζεται νά μπεῖ κατάλ-

ληλη στρώση σκληροῦ πλαστικοῦ
γιά νά πραγματοποιηθεῖ ὁ χο-

ρός.) Καί τέλος εἶναι οἱ ἀμοιόές
τῶν καλλιτεχνῶν, οἱ ὁποῖοι ἀμεί60v1a1 μέ τήν παράοταση,’μέ πενιχράτατα ποσά, τά ὁποῖα δέν
καλύπτουν οὔτε τούς κόπους τῶν
τρίμηνων προὸῶν, οὔτε - οτὴν

περίπτωση τῶν κοριτσιῶν - τό
ἐξοδο τῆς ἀγορᾶς τῶν μπαλλετικῶν παπουτσιῶν, τίς πουέντ,.πού

κοοτίζουν χίλιες δραχμές τό ζευγάρι καί χρειάζανται ἀλλαγὴ
κάθε δύο-τρεῖς πρόθες καί μία ἦ
δύο παραστάσεις.
“ Ὁ μέγας ἐχθρός, λοιπόν, τῶν

παραστάσεων εἶναι τό κόστος
τους.
- Τί ὂοήθεια-ὑπάρχει στό συγκρότημαοιι ἀπό ποῦ,ΡῙΚΑΚΗΣε Ἐκτός ἀπό τίς εἰσπράξεις τῶν ἐκδηλώσεων, πού
πολλές φορές δέν καλύπτουν οὕτε
τό νοίκι τοῦ θεάτρου, ὑπάρχουν
οἱ συνδρομές τῶν μελῶν τοῦ Ἐκπολιτιοτικοῦ Σωματείου «Φίλοι
τοῦ Κλασικοῦ Χοροῦ» πού ἐχουν
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πάρει κάτω ἀπό τήν αἰγίδα ,τους
τό Μπαλλέτο. ἀλλά 6ασικά στηριζάιιαστε στίς ἐπιχορηγήσεις τοῦ
Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί στίς
ἑκάστοτε προσφορές τοῦ ΕΟΤ,.
ὅταν μᾶς προσφέρει μιά συμμε-

τοχή στίς ἐκδηλώσεις του. Αὑτά
ἀκριὸῶς γίνεται καί τώρα μέ τίς
Χειμερινές Καλλιτεχνικές Ἐκδηλώσεις.
- ’”Ας πάροι-με τά πράγματα
ἕνα-ἕνα· Γιατί ὁ EOT σᾶς δίνει
μόνο 4 ἐκδηλώσεις ὅταν π.χ. τό
«Λύκειο» παρουσιάζεται δυό
φορές τήν ἑὸδομάδα ἀπ’ τό N0ε’μόρη καί τό «Ἀμφιθέατρο»
ἔδωσε γύρω στίς 25 παραστάσεις,ΡΙΚΑΚΗΣε Ὑποψιάζομαι ὅτι ὁ
EOT Ιιιας θεωρεῖ πάντα σάν τρίτο
ξένο ξάδελφο. ”Εχοντας θάλει
πλώρη τόν τουρισμά, χειμερινά τε
καί θερινά, θέλει νά τοῦ προσφέρει τουριοτικές ἀτραξιάν. Κι
ὅπως ξέρουμε ὅλοι, ἡ ἀρχαία
τραγωδία καί κωμωδία, καθώς 111
οἱ έλληνικοί χοροί, θεωροῦνται
τέτοιες ἀτραξιάν1 Οἱ ὑπάλοιπες
καλλιτεχνικές ἐκφράσεις, σύμ-

φωνα μέ τή γνώμη τῶν καλλιτεχνικῶν ἐπιτροπῶν τοῦ ΕΟΤ, δέν
ἀφοροῦν τόν τουρισμά. ἀρα μᾶς
γίνεται χάρη, ὅταν μᾶς προσφέρεται ἡ εὐκαιρία μετά ἀπό πολλά
6άσανα,πιστέψτε με, καί πιέσεις,
νά ὁώσουμε ἕνα κύκλο παραστάσεων.
- Δέν «ξεχνάτε» τίποτε ἐδῶ;
ΡΙΚΑΚΗΣ; Προτιμῶ νά τά ξεχάσω. ἀλλά άς τά ποῦμε καί λίγο
ἔξω ἀπ’ τά δόντια. Ἀφοῦ αὐτή τή
στιγμή ὁ EOT ἔχει ἀναλάὸει μιά
ὑποχρέωση πού ἔπρεπε νά τήν

Βερολίνου καί τήν ”Οπερα τῆς
Πράγας, ὅταν τά δικά μας συγκροτήματα, κρατικά καί μή, 6ρίσκονται σέ τέτοιο ἐμὸρυικό ἐπίπεὸο; Καί τά μέν κρατικά, ἄς
ἀναλάὸουν οἰ ἰθύνοντες νά τά
φτιάξουν, τά ἰδιωτικά ὅμως πῶς
θά ὅροῦν τρόπο νά πετάξουν κεφάλι ἄν περιορίζονται σέ σπάνιες, φτωχές ἐμφανίσεις;
- Τί θά προτείνατε σχετικά,ΜΕΤΣΗΣε
Κοιτάξτε1 ”Οποτε
ἔχουμε κάνει μιά πρόταση 010v
EOT γιά κάτι μεγαλὺτερο ἀπ’ τίς
εἶχε ἀναλάὸει τά Ὑπουργεῖο Πομικρές, δευτερεύουσες ἐκδηλώλιτισμοῦ, δηλαδή τήν ὀργάνωση
σεις, τύπου Χειμερινές Καλλιτέκαλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων κάθε
χνικές Ἐκδηλώσεις, ἡ ἀπάντηση
μορφῆς (ὃχι ἀποκλειστικά τουριἦταν; «Δέν εἰστε στό ἐπίπεδά τοῦ
στικῆς), αὐτόματα ἐπρεπε νά
Φεστιὸάλ μέ τά μεγάλα ξένα συγσκεφτεῖ καί τόν «ἐγχώριο» παρά· Ι κροτήματα». Συμφωνῶ ἀπόλυτα.
γοντα. Τό μεγάλο δηλαδή κοινά,
Ἀλλά, παρακαλῶ, χωρίς νά θέλω
πού ὅλο τό χειμῶνα - μέ τὴν
νά κριτικάρω, θεωροῦν οἱ ὑπεύΚρατική Ὀρχήστρα κλειστή καί
θυνοι 10 Μπαλλέτο τῆς ΕΛΣ στό
τη Λυρική νά καθυστερεῑ ἐπ’
ἐπίπεδά τοῦ Ρόγιαλ Μπάλλε, ἦ
ἀάριστο τίς πρεμιέρες της - στετήν ἴδια τήν ΕΛΣ στό ἐπίπεδά τῆς
ρεῑται ὁποιασδήποτε καλλιτεχνι”Οπερας τῆς Βιέννης, ἤ τήν ΚΟΑ
κῆς τροφῆς, ἐκτός ἀπό τά θέστά ἐπίπεδά τῆς Φιλαρμονικής
ατρο...
τῆς Νέας Ὑάρκης, ἤ 10 ἈμφιθέΜΕἸΣΗΣς Κάποια στιγμή πρέπει
ατρο στά ἐπίπεδά τῆς Κομεντί
νά μᾶς ἀπασχολὴσει αὐτό ἀκριΦρανσαίζ; Γιατί, λοιπόν, δέν γί6ῶς τά κοινά, 10 ἑλληνικά κι ἡ
νεται ένας σαφής διαχωρισμός
κουλτούρα του. Νά κάνουμε
καί ν’ ἀποφασιστεῖ ὅτι τά κυρίως
παραστάσεις γιά τούς ’Έλληνες
Φεοτιὸάλ θά εἰναι γιά τά ξένα
μέ ,ἐλληνες καλλιτέχνες κι ἐλληνισυγκροτήματα καί τά κρατικά
κές δυνάμεις. Καί νά ἐνισχυθοῦν
συγκροτήματα καί τά Προ-’
ἀπό τάν EOT ὅλα αὐτά τά μικρά
φεστιὸάλ γιά τά ἑλληνικά ἰδιἰδιωτικὰ συγκροτήματα πού λιωτικά συγκροτήματα; Νά δοῦνε
γότερα ἤ περισσότερα χρόνια
κι οἱ Ἕλληνες τί 6γάζει αὐτάς ὁ
ἀποδεικνύουν τίς ἱκανότητές του
τόπος καί ποῦ πᾱνε τά λεφτά τῆς
κι ἔχουν ἀποσπάσει τήν ἀγάπη
φορολογίας τους. Νά χαροῦνε μέ
τοῦ κοινοῦ. Καί νά δοθεῐ ἡ εὑτήν ἰδέα ὅτι πᾱνε πάλι σέ Ἐλληκαιρία ν’ ἀναπτυχθεῐ ἐπί τέλους
νες, ὅχι στούς ξένους πού ἔρχονκαλλιτεχνικά καί πνευματικά ὁ
ται ἐδῶ - χαρά μας καί χαρά
τόπος. καί νά δουλέψουν καλλιτους - κάνουν μιά δυό παραστάτέχνες πού, μή ἀνήκοντας στά
σεις, ἄλλοτε καλύτερες ἀλλο-τε
κρατικά θέατρα ἤ στό κύκλωμα
χειράτερες, καί φεύγουν ἀφήνοντοῦ έμπορικοῦ θεάτρου, πρέπει
τας ἕνα τεράστιο κενά πίσω τους.
κάπως νά ζήσουν καί ν’ ἀναπτύΤό Προ-φεστιὸάλ πρέπει νά γίνει
ξουν τήν τέχνη τους. Δέν εἰναι
ἀποκλειστικά ἑλληνικά. Καί νά
μόνο ὁ χορός, εἰναι καί ἡ μουσιπάψει ἐπί τέλους ὁ EOT ν’ ἀσχοκή. Τέτοια άγονη ἔρημος εἰναι
λεῖται μέ τό ταμεῑο. Ἡ τέχνη κι ὁ
ἀπελπιστική,.. Ὁ ἐκπολιτισμός
ἐκπολιτισμάς μιᾶς χώρας χρειἑνός τόπου ξεκινά ἀπό μέσα κι
άζονται ἐξοδα. Ὁ κρατικός
ὅχι ἀπό ἐξω. Τί ὁφελεῖ νά τρέπροϋπολογισμός 6γαίνει μέχρις
χουμε στάν Μπεζάρ καί στό
ἐνάς σημείου ἀπ’ τὴν τοέπη μας.
Μπαλσόι, τή Φιλαρμονικὴ τοῦ
Δέν μπορεῖ ὁ κρατικός EOT νά
μεταόάλλεται σέ κερδοσκοπική
ἐπιχείρηοη καί θεατρικά ἀτζέντη.
Μπορεῐ καί πρέπει νά ὅοηθήσει,
κι ὅσα πιό γρήγορα τό κάνει τόσο
τό καλύτερο γιά ὅλους μας, ἀλλά
καί γιά τόν ἴδιο,
- Καί τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμου,·
_
PIKAKHE: T0 ΥΠΠΕ δίνει κάθε
χρόνο ἐκατομμύρια ὁλόκληρα γιά
τήν ἐνίσχυση διαφόρων ἐκπολιτιοτικῶν σωματείων σέ ὁλόκληρη
τή χώρα. Βοηθᾶ τίς μετακινήσεις
ουγκροτημάτων στό ἐξωτερικό
καί πολλά ἄλλα παρόμοια. Οί ἐν·
ισχύσεις ποικίλλουν. Ὁ Κούν κι
ἡ Ντόρα Στράτου παίρνουν μεγάλα ποσά πού τούς ὃοηθᾶνε γιά
τίς ἐγχώριες καί διεθνεῖς μετακινήσεις κι ἐμφανίσεις τους. Τώρα
θά φανῶ λίγο εἰκονοκλάστης

ἀλλά γιατί πρέπει ὁ Κούν νά 511ισχύεται σέ σημεῖο πού να διαθέτει δύο χειμερινές οκηνές, μία θερινή, ἐμφανίσας στήν Ἐπίδαυρο.
στό Φεοτιοάλ Ἀθηνῶν καί στό
ἐξωτερικό; ΠοῖΙ νά περισσέψει
καμιά δεκάρα πιά γιά τούς ἀλλους; ”Ετσι, οἱ ἄλλοι παίρνουν
μερικά ψιχία γιά νά ἐπιζήσουνἘμεῖς τό I974 πήραμι· γιά πρώτη
φορά τά συμίίολικά ποσά τῶν πενήντα χιλιάδων κι ἀπό τότε σταδιακά (ρτάοαμτ στίς 560,000 πού
πήραμε πέροι. Φυσικό. αὐτά τά
ποσά θά ἦταν ἴσως ίκανοποιητικό
γιά μιά σειρά παραστάσεων στήν

Ἀθήνα, ἀλλά ὅχι καί για περιοδεῖες οτήν ἐπαρχία, καί καθόλου προκειμένου νά γίνει μία ἐμφάνιση στό ἐξωτερικό, σάν αὐτή
πού ’έγινε πτέρου οτή Ρουμανία
010 Πανευριυπαϊκά Φεοτιὸἀλ ψιλίας. Γι’ αὐτή τήν περίπτωση ὁ
κρατικάς φορέας ἐπέδειξε μιά ἐγκληματική ἀδιαφορία πού δέν
έκδηλώθηκε μόνο μέ τή μή ἐνίσχυοη τοῦ συγκροτήματος γιά νά

τά ὅοηθήσει ατή μετάῧααή του,
ἀλλά ἀκόμη καί μέ κάθε ὅοήθεια
πού θά μποροῡσε νά προσφέρει
ἠθικά ἀπό θέοι] ἰσχύος. Ἐτσι,
ὁλόκληρος ὁ περσινός προὺπολογισμός πῆγε (πά ταξίδι τοῦ ἐξυπερικοῦ. Ἕνα ἄλλο καρφί, γιά
μάς πού παίρνουμε τά λίγα. εἶναι
καί τά ὅτι ἀλλα παρεμφερῆ σωματεῑα
ὅοη(’)οι“ινται,
ἀπό
τό
ΥΠΠΕ μέ τριπλάσια ποσά ἢ καί
τετραπλάσια πολλές φορές. Αὐτά
δημιουργεῖ ’έναν ἀθέμιτα ουναγωνισμύ. διότι τό ἄλλο σωματεῖο μπορεῖ νά προσφέρει στούς

“ ἐγώ ὅμως τά λέω ἀθεμιτότατο,

γιὰ 110 μήν πῶ ὅτι πρόκειται γιά
μεγάλη ἀδικία. ‘H ὁποία πέρα

T0 KYM

A ΥΤΟΣ ΕΓΩ

ἀπ’ ὅλα τ’ ἀλλα μᾶς ἀποδυναμώ-

καί οἱ χαλὺτεροι τῆς Ἐλλάδας.
Ἠθικά, ὅμως, δέν μποροῦμε νά

τούς ἑμποδίσουμε νά συμμετάoxovv μὲ ἀλλους. "Av ὅμως τά

ΥΠΠΕ μετρίαζε αὐτή τὴ διαφορά
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στίς ἐπιχορηγήοεις, ἐφόσον δέν
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟ ΥΣ

ἐχει 111.01 νά κάνει μέ ἀρχάριους
πειραματισμοὺς, ἀλλά μέ συγκροτήματα κι ὀνόματα πού ’έχουν
ἀποδείξει τήν ἀξία τους, θά μπορούσαμε καί νά έχουμε μιά πιάι
μόνιμη παρουσία, καί μιά μονιμότερη ὁμάδα ἐκτελεστῶν καί νά
γίνονται οἱ ἀπαραίτητες ἐμφανί-

σεις στήν ἐλληνική ὑπαιθρο καί
στό ἐξωτερικό, Καταλήγοντας,
λοιπόν, θά ἤθελα νά πώ ὅτι μάvov ὁ συνδυασμὸς ΕΟΤ-ΥΠΠΕ
καί, μάλιστα ένας συνδυασμὸς
ἀδέκαστος μέ ἐκτιμήσεις σωστές,

ττττττz ’.Α-ω
ΜΑΝΘΡΑΣΠΕΝΤΑ
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πέρα ἀπό τά μέσα (εἶναι δυνα10v; ἴσως), καί πέρα ἀπό προσωπικές

ἀπόψεις

ἀνθρώπων

πού

ἴσως νά μήν εἶναι οἱ καταλληλάτεροι γιά νά πάρουν αὑτές τίς

ἀποφάσεις, πολύ παραπάνω πού
οἱ περισσότεροι δέν ἔχουν κάν
μιά προσωπικὴ ἐντύπωση τῶν
οΝοΜῖτιῗί

ΠOIHMA TA

κριτέων καταστάσεων, Θά μπο-

ροῡσε νά θέσει τίς σωστές ὃάσεις
γιά τήν ᾖκπολιτιστική ζωή αὑτοῦ
τοῦ τόπου, πού μέχρι σήμερα
δυστυχῶς περιορίζεται στή 61τρίνα 111 ὅχι στήν οὐσία. Ἡ οὐσία
θά γεννηθεῖ σιγά-σιγά, μέ τήν
κατάλληλη διαπαιδαγώγηση, τὴ
σωστή ἀντιμετώπιση 111 ἐκτίμηση,
κάποτε οἱ δάσεις πάνω στίς
ὁποῐες θά ὑψωθεῖ τό ἰσχυρά οἰ-

γαοτοῦν μί· τά ἀλλα συγκροτήμα-

κοδόμημα μιᾶς γερής καλλιτεχνι-

τα. καί κανείς δέν μπορεῖ νά τοὺς
πεῖ τίποτε, γιατί ἔχουν ἀνάγκη
ἀπ’ τά χρῆμα...

κής κίνησης ποὺ θά καλύπτει
ὅλους τούς τομεῖς. ὅλο τόν χρόνο,
σέ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα.

ὀνομάζει

ΤΠ Υ ΚΥΚΛΩΠΑ

νει 1101’ μὰς στερεῖ ἀπ’ τήν παρουσία τῶν οὐσιαστικά καλύτε911111 καλλιτεχνῶν μας, πού εἰναι

καλλιτὲχνες τριπλάοιες ἀμοιὸές
ἀπό μάς. κι ἐτσι χορευτέῑς πού
ἐχουν πλαοτι-’ῑ ἀπό μὰς. δοιιλείμει
χρόνια μέ μάς, (“ιναγκαζονται γιά
οἰκονιηιικοιίς λόγους νά 01111119-

”ΜΕΤΣΗΣΖ

. m: τωρωι
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τήν ὀρθή ἐνίσχυοη, Γιά νά τεθοῦν
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Αὐτὸ το ΥΠΙἸΕ τό

θεμιτά

Α.Β.Χ.

συναγώνισμά,
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔῩΣΣΕΑΣ
Ζαλόγγου 9, τηλ. 36.19.724

,ωηατ ιιωι

MARIO VITTI

ΗΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΚΑ TEAPIA ΩΝ I

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΝΕΟΕΛ ΛΗΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ

ZEIPA: ΤΡΑΜΙΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Διευθὺνεται ἀπό τόν Γιῶργο Κάτο
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·εικαατικά·
«Φιγαῦρες λουλουδιῶν»
τοῦ Ἀμπιντίν Ντίνα
Οτή «Συλλῡγή»
τῆς Ντόρας Ἠλιοπούλου-Ρογκάν
Φίλος τοῦ Ναζίμ Χικμέτ - εἰκονογράφησε τίς ποιητικές του
συλλογές - ἱδρυτικό μέλος μέ ἄλλους τέσσερεις συμπατριῶτες
του καλλιτέχνες τῆς πρωτοποριακῆς ὁμάδας «Δ» στήν Τουρκία, ὁ πολύ ἀξιόλογος καί μέ διεθνή προὸολή τοῦρκος ζωγράφος ,Ἀμπιντίν, αὐτοδίδακτος καί μέ ἕνα πολύ πλατύ φάσμα
ἀπό καλλιτεχνικές δραστηριότητες πού καλύπτουν τόν κινηματογράφο, τή διακόσμηση, τή συγγραφή, τήν εἰκονογράφηση
κειμένων, κ.α”. - παρουσιάζει στήν αἴθουσα «Συλλογή» ἑξήντα
ἀκουαρέλλες ποῦφτιαξε τελευταῖα γιά τήν ἔκθεσή του στήν
Ἀθήνα. Ἀποκλειστικό θέμα τῶν συνθέσεων αὐτῶν εἶναι τό
λουλούδι, παύ ἀπασχόλησε τόν Ἀμπιντίν σέ διάφορες περιόδους τόσο στίς ἀρχές τῆς σταδιοδρομίας του (1939-1940)
στήν Κωνσταντινούπσλη ὅσα καί ἀργότερα, γύρω στά I 960,
γιά νά τόν ἐμπνεύσει μέ μιά μεγαλύτερη ἐνταση παρά ποτέ τά
τελευταῖα πέντε χρόνια.
ΔΕΝ εἶναι τυχαῖο πού 6 καλλιτέχνης αὐτάς πού γεννήθηκε τά
1913 στήν Κωνσταντιναύπολη
γιά νά γνωρίσει ὅπως θά δοῦμε
μιάν πολυτάραχη ζωὴ - σπουδές
κινηματογράφου
οτὴ
Μάσχα
(1932-1938) πλάι στάν Σ, Γιούτκεθιτς,

φίλο

τοῦ

Ἀιζενοτάινφ

ἐπιστροφή στήν πατρίδα καί ἐξάχρονη ἑξορία στήν Ἀνατολία
(1942-48) ἀπό τά φασιοτικά πολιτικά καθεστώς καί, τελικά, ὁρι-

στική ἀναχώρηση γιά τή Δύση
ὅπου θά ἐπισκεφτεῖ πρῶτα τὴν
Ἰταλία καί θά πάρει μέρος στή
Μπιεννάλε (1952) γιά νά ἐγκατασταθεῖ ἀπό κεῖ καί πέρα στό
Παρίσι - διάλεξε τά «λουλούδι»
γιά νά συμὸολίσει τούς προόλη-

ματισμούς καί τά διώματα τῆς
tmﬁ:10v.
Εἶναι γνωστοί οἱ ἀνεξάντλητοι
στήν ποικιλία τους ουμδολισμοί
τῶν λουλουδιῶν ἤδη ἀπό τήν
προϊστορική ἐποχή καί ἡ θέση.
πού παίρνουν στούς διάφορους
πολιτισμοὺς. Στή χώρα τοῦ Ἀμπιντίν 16 λουλούδι ἐξακολουθεῖ
νά γοητεύει τό ἵδιο μιάν «ἐλίτ»
καί 16 λαά. «T6 ὅλέπεις ὁλοζώντανο» μᾶς ὑπενθύμισε ὁ ἴδιος ὁ
καλλιτέχνης «στό Τόπ Καπί καί
016 σπίτια τοῦ 16ου αἰώνα στό
Βάσπορο ὅπως καί στούς ἀραμπάδες. Στούς τελευταίους τό λουλούδι εἶναι πάντοτε ζωγραφισμένο μέ έναν τρόπο πού ὑποδηλώνει τίς διάφορες «σχολές» καί
τήν προέλευσή τους ἀπό τήν
Ἀδριανούπολη, τήν Κωνσταντινούπολη, τήν Προύσσα, ὅπως καί
τόσες ἀλλες. “Ολόκληρη ἱεροτελεοτία ἀπαιτεῖ ἡ ἀναπαράσταοὴ
του πάνω στούς ἀραμπάδες. Οἱ
«εἰδικοί» πού ἀναλαμὸάνουν Eva
1é1010 ἔργα τά ἐκτελοῦν μέ μιάν
ἀπαράμιλλη σοὸαρότητα καί μέ
Eva δέος γιατί 16 κάθε τί έδῶ,
ἀκόμα κι ἡ παραμικράτερη πινελιά ἐκφράζει κι Eva διαφορετικά
νόημα, ὅπως ἄλλωστε συμόαίνει
καί μέ τήν κάθε 6ελονιά τῆς κο’πέλας πού κεντάει μέ λουλούδια
γιά νά. φανερώσει 16 αἴσθημά της
στάν ἀγαπημένο της».

Γ16 τόν Ἀμπιντίν τά λουλούδι
ἐτσι ὅπως ἐμφανίζεται στίς συνθέσεις του, πού εἶναι Eva μίγμα
ἀπό ἀκουαρέλλα, γκουάς καί
μιάν ἄλλη τεχνικὴ πού ἀποτελεῖ,
τά μυστικά τοῦ ζωγράφου καί
τωύ ἀξιοποιεῖ στό ἐπακρο ὅπως,
χαρακτηριστικὰ τόνισε 6 τεχνο-
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κρίτης τῆς « Humanité » P. Ζάν
κῶν στήν Ἀνατολία ἐτσι ὅπως τή
Μουλέν τήν ὑφή τοῦ χαρτιοῦ σά
γνώρισε ὁ ζωγράφος 016 χρόνια
ματιέρα, ἀποτελεῖ συγχράνως
τῆς ἐξορίας κι ἀμέσως ὕστερα μιά
έναν πομπό κι Eva δέκτη ἐνῶ
ἑνότητα ἔργων πού ἀπεικονίζουν
συγχράνως εῖναι προικισμένο μέ
«συγκεκριμένα
6αοανιοτήρια»
μιάν ὑπάσταση «κοσμική». Ξεπού τά γνωρίζουν «συγκεκριμέπροόάλλοντας μέσ’ ἀπό τά δαινοι ἂνθρωποι», οἱ συμπατριῶτες
μόνια καί τά οτοιχειά τῆς φύσης
του Τοῦρκοι στίς διάφορες φάέχει ριζώσει, θλαοτήσει καί ποτισεις τῆς πολιτικῆς δίας καί τοῦ
στεῐ μέσ’ ἀπό τίς ἀνθρώπινες ἐμπαροξυσμοῦ. Θά ἀκολουθήσει
πειρίες καί τά σκαμπανεὸάσματα
γύρω στό 1956 μιά σειρά μέ ἐργα
τῆς μοίρας, τίς συνυφασμένες μέ
ἐμπνευσμένα ἀπό 16 θάμα τῆς
16v άνθρωπο συμφορές, τή ὅία
«Μεγάλης Παρείας» ὅπου ὃλέκαί τίς καταστροφές. Κι αὑτά
πουμε τούς παρτιζάνους, τούς
ἀκριὸῶς τά διώματα - μόνιμα
ξεριζωμένους καί τούς πρόσφυουνδετικά κρίκο στό έργο του
γες ὅλων τῶν λαῶν τοῦ κόσμου
στίς διάφορες φάσεις - ἀποκρυνά πορεύονται - δοσμένοι σέ μιπτογράφησε κι ἐπισὴμανε ὁ Ἀμκρή κλίμακα - μέσ’ ἀπό ἀχανεῖς
πιντίν μέ μιάν ίδιαίτερη εὐαισθηἐκτάσεις. Τά συναισθήματα αὑτά
σία καί μ’ Eva διαφορετικά, κάθε
κι οἱ παραστάσεις πού σπρώξανε
φορά, πρίσμα ἄλλοτε προόάλλον16v καλλιτέχνη νά ἀπεικονίσει
τάς τα μ’ έναν πιό ρεαλιστικό
πρῶτα τά δασανιοτήρια κι
τρόπο κι ἄλλοτε μεταφέροντάς τα
ὕστερα τό θέματῆς πορείας θά
συνειρμικά μέσ’ ἀπό μιάν ἰδιἐκφραστοῦν ἁπλῶς μέ έναν «ἀλόμορφη καί «προσωπική» ἀφαίλο» τρόπο στά ἀφηρημένα ἔργα
ρεοη.
πού θά πραγματοποιήσει γύρω
Πολύ νέος ἀκόμα, οτὴν Κωνστό 1958 καί 016 ὁποῖα ἐχουν
σταντινούπολη μετά ἀπό τήν
ἀποκρυπτογραφηθεῖ
ἀποκλειπρώτη του φάοη μέ τά λουλούστικά μέσ’ ἀπό τίς σχέσεις ἀνάδια, 6άλθηκε νά ζωγραφίζει
μεσα στό μαῦρο καί 16 λευκά
«τρελλά» δάχτυλα, ὅπως τά ἀποχρῶμα. Ξανά - κάπου δέκα χρό’κάλεσε ὁ ἴδιος, σύμόολα ἴσως
νια μετά - τά ίδια αὐτά συναιμιᾶς ἀπελπισίας καί μιᾶς ἀναζήσθήματα θά πάρουν μιά πιό συγτησης δίχως τέλος. Μετά ἀκολούκεκριμένη ἀλλά πάντοτε «ἐλεύθησε μιά περίοδος μέ θέματα ἐμθερη μορφή» στήν ἑνότητα τῶν
πνευσμένα ἀπό τή ζωή τῶν χωρι- Ἰἔργων μέ θέμα 16v ἀνθρώπινα

πόσον σέ κάθε του μορφή. Μιά

AAH

NTINO

ΜΠΕΗΣ

φυγή ἀπό τά διώματα αῦτά καί
μιάν ἀνάγκη ἐκτόνωσης ἀποκαλύπτουν 16 ὀνειρικά τοπία

(1970)

J

K1 ἐρχόμαστε στά λουλούδια;
Τά άλέπουμε νά προάάλλουν μέ
σχήματα αἰθέρια ἦ συμπαγῆ,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ὅμως, νάναι

’ ._ KEAPO):

ποτέ σχηματοποιημὲνα ἤ διακο-

‘EMHNIKH πεΖοι-ΡΑΦΙΑ

διάφανα ἦ φασματικὰ ἤ πιά συγκεκριμένα ὃίχως,

σμητικά πὰνω α’ ἕνα φάντο πούναι ὁμοιογενές καί μονάχρωμο ἦ

Ἁλῆ Ντίνσ Μπέη· ὁ Ὀρφεύς τῆς

Πρεὸέζης

ΜΑΡΩ ΔΟΥΚΑ

ὃοσμὲνο μέ ἐλαφρές παραλλαγές
σέ τόνους καί μέ «νερά» ἢ κι
ἀκόμα μέ ἀνεπαίσθητες, πιό
«συγκεκριμένες» δηλώσεις κὰ-

ΠΗΓΑΔΑ (Διπγήμοτο)

ποιου τοπίου πού εἶναι ἀχανές.

A' ἐκδοση 1974 - B' ἐκδοση 1976

Τά χρώματα, ἐδῶ, πρωταγωνιστοῦν στάν ῖδιο 6αθμό μέ τά σχήματα μαγνητίζοντας τό ὅλέμμα
μσς - σέ τόνους κυρίως τοῦ πράσινου, τοῦ καφέ, τοῦ γκρίζου, τοῦ
μπλέ καί τοῦ ρόζ, συναντᾶμε,
ὅμως, καί τά ἐντονο κόκκινο καθώς καί τό μαῦρο. Τά λουλούδια

ΠΟΥ’ ΝΑΙ ΤΑ ΦΤΕΡΑ;
(Νουθέλες) Α’ ἓκδοση 1975

ΚΑΡΕ ΦΙΞ (Διηγήματα)
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A’ ἑκδοση 1976 - Β’ ἐκδοση 1977

αὐτά ἀνασυνθέτουν μέ έναν αὐτοδύναμο τρόπο τήν εἰκόνα αὑ-

ΦΟΡΟ τιμῆς στῆ μνήμη τοῦ
Ἀλῆ Ντίνσ Μπέη τοῦ ἀνεξάντλητου αὐτοῦ σέ λεπτό πνεῦμα
καί φαντασία γελοισγράφου τῆς
«Πρωΐας» καί συνεργάτη τῶν
πιό γνωστῶν περιοδικῶν καί
ἐφημερίδων τῆς ἐποχῆς ἀποτελεῖ ἡ ἕκθεση ἑξήντα γελοισγραφιῶν του στῆ «Συλλσγή» πλάι
στό ζωγραφικό ἔργα τοῦ ἀδελφοῦ του.

ΟΙ γελοιογραφίες τοῦ Ἀλῆ
Ντίνο ι’·’χουν μιάν ἀναμφισὸήτητη ποιότητα· τονίζουν τά χαρακτηριστικά σημεῖα πού ἤθελε
νά προόάλλει ὁ δημιουργός
τους δίχως ποτέ νά προκαλοῦν
με’ «κοινά» ἐφφέ καί «,άσχήμιες». «Τύπος» τῆς Ἀθήνας,
πολιτισμένος,
με’
αὐθεντική
καλλιτεχνική εὐαισθησία καί
μεγάλη καρδιά - ὅοήθαγε ἰδιαίτερα τούς νέους - ὁ Ἀλῆ Ντίνσ
ῆταν τό ἐπίκεντρο διαφόρων
κύκλων τῆς Ἀθήνας χάρη στή
γοητειά το υ.
ΜΑΖΙ μέ τίς γελοιογραφίες
ὄλέπσυμε καί τό μσναδικό τοπίσ πού ζωγράφισε ποτέ ὁ καλλιτέχνης.· μιάνπολύ πετυχημένη
ἀκουαρέλλα με’ ἐντυπώσεις του
ἀπό τήν Πρέόεζα.

τοῦ πού ἀναπαριστοῦν ἔτσι ὥστε
νά τά ἀναγνωρίζουμε σάν «ὑπόσταση», ποτέ, ὅμως, σάν εἶδος.
Εἶναι παραστάσεις συνειρμικές,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Πανεπιστπμίου 44 - Τηλ. 3615.783

1600 αἰθέριες ὅσα πρέπει γιά νά

τροχίσουν τή φαντασία μας καί
ὑλικές 1600 ὥστε νά μή δείξουν
ποτέ στερεότυπες καί νά μήν
προκαλέσουν μιάν ἐντύπωση πού

νάναι μοναχά ἐπιδερμική. Πλάθουν τά λουλούδια αὐτά έναν
κόσμο δικό τους, ἐνδιάμεσο ἀνά-

μεσα α’ αὐτόν πού ζαῦμε ἐμεῖς
καί σέ κάποιον ἄλλον καί 119066λουν σά νά “χουν μαζί μέ τά 61ώματα τοῦ καλλιτέχνη ἀπορροφήσει κι ἀλλα πολλά μηνύματα
ἀπά τά ὁποῖα ἄλλα δείχνουν
«προκατακλυσμιαῖα», ἄλλα μοιἀζαυν ὁρμήνειες γιά τό μέλλον κι
ἄλλα θυμίζουν στάν καθένα πού
τά 6λέπει μερικές δικές του ἐμπειρίες. Ἐγγύηση μιᾶς αὑθεντικῆς δημιουργίας τά λουλούδια
αὐτά, ὅπως προὸάλλουν ἐδῶ ὅλα
μαζί ὃχι μόνο δέν μᾶς κουράζουν
μέ τήν ἔμμονή τοῦ θέματάς τους
ἀλλά ἀντίθετα μᾶς συνεπαίρνουν
τό καθένα γιά λογαριασμό του,
μᾶς μαγνητίζουν καί μᾶς προκαλοῦν νά ἐξερευνήσουμε αὑτά τό
«κάτι ἄλλο» πού μοιάζει νά κρύ-

6εται πίσω ἀπό αὑτά.

I

· MHNIAIA Α, _ ‘ _’ _
. ΕΠΙΘΕῼΡΗΣΗ
ΓΕΝΑΡΗΣ — ΜΑΡΤΗΣ 1978
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ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
·

Πώλ Σουὴζυ

Σκέψεις πάνω
016 Λιδονὲζικο άδιὲξοδο

GOYE’IOE

Μάχμουντ Χουσεϊν

‘0 ρόλος τῆς τοξικῆς πάλης
στὸ δόρειο Βιετνάμ

κεντρικό ὀργανο τοὺ

τοῦ “Ἀλεκ Γκόρτον

'PHrA mEPAlov’
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·τηλεαρααιι·

Δέν ἐ’-χει σημασία ὁ ἀκριὸἠς ἀριθμός σκηνῶν 6111; πού παρουσιάζονται κάθε ὅδομάδα ἀπ’ τήν
τηλεόραση, ἀλλά γιατί 11906001-

λονται. Καί κυρίως ποιές εἶναι οἱ

Tηλεόραση
καί τρομοκρατία
Τοῦ Τάκη Ἀντωνόπουλου
Τόν τελευταῖα καιρό, ὅλσ καί ,τιό συχνά, ἀκούγσνται φωνές
διαμαρτυρίας γιά τή 6ιά πού ἐπικρατεῖ στήν τηλεόραση. Στή,
Βουλῆ, ὁ ”Ανδρέας Παπανδρέου καταγγέλλει ὅτι κάθε 6δομάδα ὁ μέσος θεατής παρακολουθεῖ πάνω ἀπό 400 πράξεις 61'ας. Οἱ παιδοψυχολόγοι προειδοποιοῦν γιά τίς ἐπιπτώσεις πού
ἔχουν τά ὅίαια αὐτά θεάματα πάνυ) στά παιδιά καί στούς ἔφη6011; Ὑπολογίζουν ὅτι ἕνα παιδί σήμερα μέχρι νά φτάσει 18
χρονῶν, θά ’χει παρακολουθήσει πάνω ἀπό 10.000 ληστεῖες,
φόνους, δολοφονίες, χρήσεις ναρκωτικῶν κλπ. στήν τηλεόρασή
του. Οἱ εἰδικσί τῶν μέσων μαζικῆς ἐπικοινωνίας τονίζουν σέ
συζητήσεις, ἄρθρα καί διαλέξεις τό μέγεθος τοῦ φαινομένου
καί προειδοπσιοῦν κι αὐτοί γιά τίς ἐπιπτώσεις ποτ’· μπορεῖ νά
’χει. Οἱ τηλεκριτικοί ἀπό τή μεριά τους ἐπισημαίνουν ὅτι ἡ
κατάσταση ἔχει φτάσει 111 ἐδῶ στήν Ἑλλάδα στό ἀπροχώρητο.
Οἱ πράξεις δίας δέν ὑπάρχουν μόνο στά ἀκατάλληλα ὄραδινά
προγράμματα ἀλλά ἔχουν κατακλύσει καί τίς εἰδικές παιδικές
ἐκπομπές.

πραγματικές ἐπιδράσεις πού
ἔχουν πάνω στούς τηλεθεατές,
μεγάλους καί μικρούς.
Ο

Τά πρῶτο ἐρώτημα πού ἐρχεται
στό μυαλό μας μ’ αὐτές τίς διαμαρτυρίες καί προειδοποιὴσεις
εἰναιῑ Μά ἀφοῦ πιστεύουν οἱ εἰδικοί ὅτι ὁ ἐθισμός μέ τὴ ὅία
μέσω τῆς τηλεόρασης δημιουργεῖ
προὸλήματα στήν ὁμαλή καί
ἰσορροπημένη ἀνάπτυξη τῶν
παιδιῶν ἀλλά καί τῶν ἐνηλίκων,
τότε γιατί παίζονται,;
Ἡ ἀστική τηλεόραση θέλει νά
παράγει ἐγκληματίες; Θά ’ταν
ἁπλοϊκά νά πιστέψει κανείς κάτι
τέτοιο. Αὑτά πού ξεχνοῦν νά μᾶς
ποῦν ὅσοι μετροῦν τίς πράξεις
δίας ποσοτικά στά προγράμματα,

εἰναι ὅτι κάθε πράξη θίας καταστέλλεται μέ συνεχεῖς παραδιάσεις,τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων. Ἡ ὂία πού ξεχειλίζει ἀπά
τήν τηλεόραση ἀντιμετωπίζεται
ἀπό τούς «ἥρωες» τῶν τηλεοπτικῶν μας ἐκπομπῶν μέ τήν ἐπίσημη τρομοκρατία, τήν ἀστυνο-

ΟΛΕΣ αὑτές οἱ διαμαρτυρίες
πού ἔρχονται ἀπό παντοῦ ὄλο καί
πιά έντονα μοῦ θυμίζουν μιά παλιάτερη ἐμπειρία μου. Πρίν μερικά χρόνια ἐντελῶς τυχαῖα εἰδα
κάμποσες ἑκατοντάδες μέτρα
φίλμ, ἀρκετές ὧρες προδολῆς.
ἵΗταν μιά συλλογὴ ἀπό κομμάτια
φίλμ πού εἶχε κάψει ἡ χουντική
λαγοκρισία ἀπό τά προγράμματα
τῆς τηλεόραοης τῆς ἑπταετίας.
Καί τότε ὅπως καί τώρα, παιζόντουσαν τά ἴδια δίαια ἀμερικάνικά προϊόντα. μόνο πού ἡ λογο·
κρισία τότε καραδοκοῦσε. Κάθε
σκηνή θίας, πυροὸολισμάς. μα-

χαίρωμα, συμπλοκή ή παρόμοια
κοόόταν ἐπιμελέστατα. Τώρα τί
ἔόλεπαν οἱ τηλεθεατές στή συσκευὴ τους, αὐτό δέν τά ξέρω,
Τά θέμα εἶναι ὅτι ἡ χουντική
λογοκρισία «προστάτευε» τούς
θεατές ἀπό τίς σκηνές δίας, ἐνῶ ἡ
τωρινή μας τηλεόραση πολύ σπάνια ἐπεμόαίνει σέ τέτοιες σκηνές
ἐκτός ἀν εἶναι ἰδιαίτερα σκληρές.
τΑντίθετα μᾶς τίς προὸάλλει
ἀνετα καί ὅλο καί περισσότερο.
Τί συμὸαίνει λοιπάν; T6 πρόδλημα εἶναι πολύ πιά σύνθετο ἀπ’
ὅτι μᾶς τό παρουσιὰζουν οἱ ἐπικριτές τῆς δίας στήν τ-ηλεόραση.

μοκρατία καί τόν χαφιεδισμό. Σέ
κάθε πράξη δίας, ληστεία, δολοφονία. κλοπή, διασμό κλπ. ἡ
τηλεοπτική ἀναπαράσταση τοῦ
κράτους «ἀμύνεται» μέ παρακολουθήσεις τηλεφώνων, παράνομο
άνοιγμα ἀλληλογραφίας, 51161ασμά ὑπόπτων, δολοφονίες ὑπάπτων. ψυχολογικὴ καί σωματικὴ
δία γιά τήν ἀπόσπαση ὁμολογίας
κτλ. Στήν πλημμὺρα τῆς δίας
ἀντιστέκεται ἡ εἰκόνα τοῦ ἡρωικοῦ ἀστυνομικοῦ (ἀλλά καί ἰδιώτη) πού εἶναι ταυτόχρονα ἀνα-

κριτής. δικαστής καί ἐκτελεστής δήμιος. "Av συμόαίνουν 400 61'-

κυκλοφορησσν _
2 1mm}: Mi: munch
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αιες πράξεις κάθε ὅδομάδα στό
τηλεοπτικό μας πρόγραμμα. συμ6αίνουν ταυτόχρονα καί 400
τουλάχιστον παραὸιάσεις κάθε

στοιχειώδους ἀτομικοῦ δικαιώματος. Καί ἐδῶ θέλω νά ρωτήσω τούς ψυχολόγους πού ἀνησυχοῦν γιά τίς ἐπιπτώσεις πού
μποροῦν νά ’έχουν οἱ ἐγκληματικές πράξεις πάνυ) οτά παιδιά καί

τούς ἐφήόουςῑ Καί οἰ ἐπιπτώσεις
πού ἔχουν οἱ συνεχεῖς αὑτές
παραὸιάσεις τῶν δικαιωμάτωνῑ
”Av φαὸοῦνται μήπως τά παιδιά
πάρουν σάν πρότυπο τούς τηλεοπτικούς έγκληματίες. δέν θά
“πρεπε νά φοὸοῦνται, τουλάχιστον τό ἴδιο, τό πράτυπο τοῦ δυ-

νατοῦ καί σκληροῦ προστάτη τῆς
”έννομης τάξης. πού τοῦ ἐπιτρέπε-

ται νά ’ναι πιό πάνω ἀπ’ τό νόμο;
Καί ἀν αὐτά τά φίλμ οτὴν Ἀμερική ἔχουν τουλάχιστα κάποια
σὺνδεση με’ τόν κοινωνικό περίγυρο (ὀργανωμένο ἔγκλημα. αὐξανόμενη ἐγκληματικότητα κλπ).
έδώ σέ μᾶς τί γίνεται·, Τελικα μένει μόνο ὁ φόὸος. Ὀ φόὸος καί ἡ
ἀνοχή. “Ὀταν μάς περιστοιχίζει
τά ἔγκλημα (τό τηλεοπτικό 65ὃαια - ἡ εἰκόνα) παραχωροῦμε
μερικά ἀπ’ τά δικαιώματά μας
γιά νά οωθοῦμε. Ἐνάντια στάν
«κακό» (καί «κακός» εἶναι ἀνακατωμένα ὁ ποινικός ἐγκληματίας, ὁ ἀπλάς ὕποπτος. ὁ ἐπαναστατημένος νέος. ὁ... πράκτορας
τῆς K.G.B. 11.0.11.) '0 «καλός»

ἔχει τήν ἐξουσιοδότηση νά χρησιμοποιήσει κάθε μέσο παράνομα ἤ
νόμιμα. Στήν τηλεόρασή μας
ἀποφεύγεται μέ ἐπιμέλεια δ κάσμος τῆς ἐργασίας. Ἠ δουλεία. δ
μόχθος ποτέ δέν φαίνονται, δέν
ὑπάρχουν στάν, «ὅμορφο. ἠθικά.
ἀγγελικό» της κόσμο ἐργαζόμενοι. Μόνο ἕνας ἐπαγγελματίας
προόάλλτται ἐντονα. ὁ ἀστυνομικός. ἢ μᾶλλον ·,ιτνικότερα ὁ δι-

ώκτης τοῦ ἐγκλήματος. Αὐτός εἰναι ὁ μόνος πού, τούλάχιστον γιά
10 ὧρες μέσα στό ἐὸδομαδιαῖο

πρόγραμμα,

«ἐργάζεται».

Ἡ

προὸολὴ τῆς Stag δέν εἰναι στάχος τῶν προγραμμάτων αὐτῶν,
ἀλλά ἡ καταστολὴ τῆς δίας μέ
ὁποιοδὴποτε μέσο, Οἱ ἐκπομπές
δίας δέν θέλουν νά ἐκπαιδεύσουν
ἐγκληματίες καί παράνομους,
ἀλλά νά διαμορφώσουν παθητι-

κούς θεατές πού στ’ ὄνομα τῆς
ἀποτελεσματικότητας,

θά

δε-

χτοῦν ὁποιαδὴποτε ἀντι-ὃίαια
μέσα, ἀκόμα καί τήν πιά ώμή δία.
Ὁ παθητικάς τηλεθεατής μέ τόν

ῖδιο τρόπο πού καταναλώνει
προϊόντα πού τοῦ ἐπιόάλλει ἡ
διαφήμιση γιά νά ταιριάξει τή
δικιά του μίζερη ζωή μ’ αὐτή πού
ξεδιπλώνεται στή μικρὴ του ὀθόνη, μέ τόν ἴδια τρόπο θά δεχτεῖ,
θά «καταναλώσει» καί τό ὁποιοδήποτε αὐταρχικό καί κατασταλτικό μέτρο πού θά προστατέψει τήν προσπάθεια αὐτή ταιριάσματος τῆς ζωῆς του μέ τὴν

τηλεοπτική
ἀναπαράσταση.
“Ὀπως δείχνουν οἱ ἔρευνες, σέ
χῶρες μέ μεγαλύτερη ἱστορία μαζικῶν μέσων ἐπικοινωνίας, ἡ δία
στήν τηλεάραση δέν προκαλεῑ
αὑξηση τῆς ἐγκληματικάτητας
ἀλλά αῠξηση τοῦ φόθου τῆς ἐγκληματικότητας. Μιλήσαμε ὅμως
γιά τάν παθητικά θεατὴ. Αὐτός
μόνο θά κόνει τήν πλήρη σύγχυση
ἀνάμεσα στό τηλεοπτικά σύμπαν
καί τή δικιά του συγκεκριμένη
ζωὴ. Οἱ ἄλλοι ὅμως; Γι’ αὐτούς ἡ
τηλεάραση μεταχειρίζεται ἀλλα
μέσα... καί ἡ δία-θέαμα.

λεάραση πετυχαίνει ἕνα καί μάνα

ψεύτικη) εῖνΟῑι γύρω μας, εἰναι
ἀναπόφευκτηι Ὀ θεατής, εἴτε

ὅλέπει τίς σπεῖρες τῶν νκάγκστερ
στά φίλμ εἴτε σκηνές ,ἀπό έναν

πραγματικό πόλεμο, τό μόνο πού
αἰσθάνεται εἶναι ὁ φάὸος. Φάὸο
καί ταυτόχρονα ἀνακοὺφιση.
“Ὀλα αὐτά ῠϋμδαίνουν εὐτυχῶς
ἀλλοῦ. “Οταν (Ρόὸᾶμαι δέν μπορῶ
ταυτόχρονα καί νά ἀμυνθῶ,
ἀφήνω λοιπόν τούς εἰδικούς καί
δυνατούς, ἀστυνομικούς, κυ6ερνήσεις, στρατοὺς, γιά νά μέ προφυλάξουν. Ἐγώ ἀπολαμὸάνω ὅ,τι
μπορῶ πρίν ἡ 6ία χτυπήσει καί τή
δικιά μου πόρῖα.

λεοπτικῶν

προγραμμάτων;

”Αν

κάνουμε ἐκπομπές δίας εἶναι
γιατί ζαῦμε σέ μιά δίαιηέποχή.
Ἀπά μιά καί μόνο μιά μεριά
ἔχουν δίκιο. Καί νά κάτι πού
ποτέ δέ μᾶς λένε. Οἱ σκηνές ὂίας
α’ δποιαδὴποτε ἐκπομπή ὠχριοῦν
μπροστά στὴ δία πού θλέπουμε
κάθε μέρα στά φίλμ ἐπικαίρων
τῶν εἰδήσεων. Οἱ εἰδήσεις μᾶς
φέρνουν καθημερινὰ τίς πιό ὂίαιες, ἀνατριχιαστικές, ὠμές σκηνές.
Ὁ Λίόανος τώρα, τό Ὀγκαντέν
πρίν, ἡ Ἀγκόλα παλιότερα, τά
Βιετ-Νάμ ἀκόμη πιά παλιά...
Ποτέ πρίν δέν εἴδαμε τόν πόλεμο
ἀπά πιά κοντά. Μέρα μέ τὴ μέρα
καί μέσα στό σπίτι μσς. Σ’ ὅλη τή
διάρκεια τοῦ πολέμου τοῦ ΒιετΝάμ, ἡ άμερικανική τηλεάραση
ἐδειχνε εἰκόνες ἀπό κεῖ καί ὄχι
πάντα μονόπλευρα. "Av οἱ Ἀμερικανοί δέν οὑρλιαζαν κάθε μέρα
μπροστά α’ αὐτές τίς σκηνές ἧταν

γιατί εἶχε προηγηθεῖ μιά ὁλάκληρη διαδικασία έκπαιδεύσεως
ἑνός λαοῦ ἀπό τὴν τηλεάραση.
Προσφέροντας ἐναλλάξ τό θέαμα
τῆς δίας (στίς φτιαχτές ἐκπομπές)
καί τή 6ία πού μετατρέπεται σέ
θέαμα (εἰδήσεις-ἐπίκαιρα), ἡ τη-

ΒΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
”Ετσι γίναμε ἄνθρωποι
Σύγχρονη Ἐπσχή
Πράκειται γιά ἐνα 6ι6λίο στό
ὁποῖα ὁ παλαίμαχος δημοσιογράφος ΒΤ. ἐπιχειρεῖ, μέ μορφή
μυθιστορήματος, νά ἀνασυνθέσει
μέ τρόπο ρεαλιστικά τήν ἡρωικὴ
ζωή τῶν φυλακισμένων κι ἐξορίστων ἀγωνιστῶν στά χρόνια τῆς
φασιστικῆς
δικτατορίας
τοῦ
Μεταξά. Μέσα ἀπ’ τίς σελίδες

Πιό κοντά σὲ μᾶςῑ
Κάθε μέρα ἡ τηλεάρασὴ μας, τό
ἰδιο ἀπαραίτητα μέ τό δελτίο

καιροῦ μᾶς ὃίνει κι ἕνα δελτίο
δίας, τόσοι νεκροί στήν Τουρκία.
τόσοι νεκροί Οτό Λίὸανο, τόσες
ἀπαγωγές στήν Ἰταλία. Ὁ στάχος
τῆς ἐπιμονῆς καί τῆς ἰδιαίτερα
μεγάλης αὐτῆς προθαλὴς εἰναι
διπλάς. Κατ’ ἀρχὴν, ὅσα ἀσήμαντα συμδαίνουν σέ μᾶς (δάμδες
σέ ὃιὸλιοπωλεῐα, ξυλοδαρμοί,
δάμὸες στό ANTI, οτὴν «Ἕλλη»
κλπ.)εἰναι μηὸαμινά μπροστά σ’
αὐτά πού συμὸαίνουν ἀλλοῦ. Ἡ
κυῧέρνησή μσς μᾶς προφυλάσσει
ἰκανοποιητικά — ἐστω κι ἀν δέν
συλλαμὸάνει τούς δράστες. Ἀπ’
τήν άλλη μεριά, οἱ εἰκόνες τῆς 6tας, εἴτε ἀληθινές. εἴτε ψεύτικες,
μᾶς περικυκλώνουν, θέλουν νά
δημιουργὴσουν μιά μαζικὴ ψυχαλογία Τρόμου. Οἱ τρομοκράτες

Λένε συχνά οἰ παραγωγοί τη-

-5_IB_A__iQ'

ἀποτέλεσμαῑ Ή θία (ἀληθινή καί

εἶν’ ἀνάμεσα μας, γύρω μας γιατί
εἶναι στὴν τηλεάραση μας. “Επάμενα πρέπει νά δεχτοῦμε τά
«ἀντιτρομοκρατικώ» μέτρα, πρίν
τούς συναντήσουμε καί στούς δικούς μας δρόμους.

αὑτοῦ τοῦ διὸλίου γίνεται φανερά τά πῶς ὡρίμασαν οἱ νέοι καί
οἱ νέες ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, καθώς
καί τά πῶς προετοιμάστηκαν γιά
τήν ὀργάνωση τῆς Ἐθνικῆς
Ἀντίστασης.
“
ΣΠΥΡΟ Y MHAA

Ἄνθρωποι καί ἀράχνες
(διηγήματα)
Πύλη, 1978
Πράκειται γιά μιά σειρά ἀπό
πολύ ἐνδιαφέροντα καί οὐσιαστικά διηγήματα, ἐνός ἀγωνιστῆ
τῆς ἀντίστασης, τοῦ Σπύρου Μὴλα, ’μέ τά ὁποῖα ἐπιχειρεῖται,
μέσα ἀπό πολυεπίπεδα θεματικά
ἀφετήριακά σημεῖα, νά δοθεῐ, μέ
πάνο καί ρεαλισμό, ἡ τραγική
διάσταση τῶν ὅσων ἀγωνίστηκαν
γιά μιά κοινή ὑπάθεοη, εἴτε αὑτὴ
ἀνάγεται στά χρόνια τῆς ἡρωικῆς
ἀντίστασης, εἴτε στά χρόνια τῆς
σημερινῆς πικρῆς πραγματικότητας μας.

καταστάσεις τῆς μεταπολεμικῆς
ρωμιοσύνης. Ἠθαποιός ὁ ἴδιος ὁ

συγγραφέας, διάλεξε τό χῶρο τοῦ
θεάτρου, μέ ὅλες τίς πολιτικοκοινωνικές διασυνδέσεις καί συσχετίσεις του, προκειμένου νά διαστείλει τό θεματικά του πυρήνα
καί νά ἐκφράσει ·τό μήνυμά του.

ΕΛΛ ΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Κατερειπωμένα Ἀρχοντικά
Ἐκδόσεις Κέδρσς
Πράκειται γιά ἕνα τόμο, ἀπαρτισμένο ἀπό έξι μικρά διηγήματα, στά ὁποῖα,ἡἝλλη Ἀλεξίου,
μέ μιά γραφή ζεστή καί σχεδόν
ἐξομολογητική, σά νά Ιχει τὴν
πρόθεση νά μᾶς μιλήσει μέ τρόπο
αὑτοὸιογραφικά καί νά μᾶς ἐμπιστευτεῐ έσώψυχες καταστάσεις
της, καταπιάνεται μέ ἕνα κόσμο
πού ὁλοένα ἐξαφανίζεται. Αὐτός
ὁ κόσμος τῶν κατερειπωμένων
ἀρχοντικῶν.

ΠΑ ΥΛ ΟΥ ΤΖΗΚΑ

Προσοχῆ εὔθραυστο

(Δ ιηνήματα)
Ἐκδόσεις Πύλη
Πράκειται γιά μιά συλλογὴ ἀπό
πολύ ἐνδιαφέροντα διηγήματα,

τά ὁποῖα εἶναι ὁπωσδήποτε ἀποκαλυπτικά ἑνός ἰδιότυπου πεζογραφικοῦ ταλέντου. Ὁ Π.Τ., παράλο πού τά ὅιθλίο του αὐτό είναι τό πρῶτο πού ἐκδίδει, κινεῖται στόν χῶρο πού αὐτάς ἐπέλεξε

ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗ
μέ φαντασία, καυστικό χιοῦμορ

Γνωρίζοντας τόπους
Ἐκδόσεις Πύλη

Μέ τό διὸλία του αὐτά ὁ Γ.Μ..
ὅπως ὁ ἴδιος ἄλλωστε μᾶς λέει
προλογικά, δέν έπιδιώκει νά
Κάπως έτσι λειτουργεῐ στῆν
ὑπηρετήσει καμιά τουριστική
τηλεάραση ἡ πολιτική τῆς δίας.
σκοπιμότητα, περιγράψαντας τάπού τόσο ἐντονη ἔχει γίνει. Μελεπαυς καί τοπία. Ἀντίθετα, ἡ
τώντας αὐτούς τούς μηχανισμούς
ἀφήγησή του προϋποθέτει εὐαίμποροῦμε νά καταλάὅουμε καί τὴ
σθητους ψυχικούς καί πνευματιλογοκρισία τῆς χούντας. Ἡ «φικούς δέχτες, ἀφοῦ τό ταξίδι γι’
λελεύθερη» δημοκρατία ἐχει
αὐτόν εἶναι ἡ γνώση κι δ παλμός
ἀνάγκη ἀπό τήν εἰκόνα τῆς δίας ’ τῆς ζωῆς. ”Ετσι, συχνά διαπιστώσάν φάντασμα καί σκιάχτρο γιά
νει ὁ ἀναγνώστης πῶς ὁ Γ.Μ. ἔχει
νά σκορπά τόν τρόμο καί ν’ ἀνοίτό χάρισμα ν’ ἀνακαλύπτει
γει τά δρόμο σέ καταπιεστικούς
ὀμορφιές ἀθέατες στό διαοτικό
μηχανισμούς. Ἡ δικτατορία δέν
τουρίστα, καθώς καί νά μετουσιἀνεχόταν τήν εἰκόνα τῆς δίας
ώνει τίς συγκινήσεις του σέ λόγο
γιατί ἤθελε νά τὴν ἀγνοεῖ, δέν
εῦαίσθητο καί πολύχρωμο.
ὑπῆρχε γι“ αὐτήν. ”Ας θυμηθοῦμε
ὅτι εἶχαν φτάσει νά κρύὸουν
ΒΑΣΙΛΗ ΜΗΤΣΑΚΗ
ἀκόμη καί τόν ἀριθμό τῶν τροἩ ὥρα τῆς κρίσης
χαίων ἀτυχημάτων. Βουτηγμένοι
(θέατρα)
μέσα στό αἷμα δέν ἀνεχόντουσαν
Ἐκδόσεις Πύλη
νά φαίνεται ἡ εἰκόνα του.’”Περι-Πράκειται γιά ἕνα θεατρικά
στοιχισμένοι ἀπό πτώματα, ἀρνι’έργο πού τό διακρίνει τόλμη στάν
όντουσαν νά δοῦν τὴν εἰκόνα τοῦ
κοινωνικό καί ἰδεολογικό του
πτώματος. Ἡ ὅία ὴταν, ἀντίθετα
προὸληματισμό. καθώς ὁ μῦθος
ἀπό τώρα, φάντασμα καί σκιτου εἰναι ἀντλημένος ἀπό τίς πιά
άχτρο πού Ιμπροστά του αὐτοί
δραματικές
συγκρούσεις
καί
ἐτρεμαν.
Ι

καί πρωτοτυπία, ἐπιτυγχάνοντας
τήν ἁρμονική σύζευξη τοῦ δραματικοῦ μέ τά κωμικό στοιχεῖα κι
ἀφήναντας νά φανεῖ ἡ προσωπική ματιά καί ἀντίληψή του γιά
τίς ἀνθρώπινες σχέσεις καί τά
κοινωνικά φαινόμενα.

ΚΩΣΤΑ ΖΗΛΕΜΕΝΟΥ

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
στό Νέο Πολίτευμα
Ἐκδόσεις Ἀφοί Π. Σάκκσυλα,
Πράκειται γιά μιά ἐργασία
ὑψηλοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐπιπέδου,
χρήσιμη γιά ὅποιον θελήσει νά
ἐπεξεργαστεῖ τά θέμα τῶν θεσμῶν
τῆς χώρας μας καί νά ὁροθετήσει
τὴν καθημερινή πολιτική πράξη.
Ἡ ἐργασία αὐτή, μοναδική, μέχρι

σήμερα, στό εἶδος της, προσδιορίζει καί ἀξιολογεῖ ὁλόκληρα τό
φάσμα τῶν πολιτικῶν

θεσμῶν,

γιατί ἐνῶ ἐπίσημα ἐξαγγέλλεται
τά

κοινοὸουλευτικό

πολίτευμα,

πρασανατολίζονται οἱ θεσμοί
στάν «προεδρισμό», κάτω ἀπό
τήν κατεύθυνση τῆς προεδρικῆς
ἐπικυριαρχίας στό νέο πολίτευμα.
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ΠΩΛ Μ. ΣΟΥΗΖΥ

Τό παρόν σάν ἱστορία
(Δοκίμια καί κριτικές
πάνω στόν Καπιταλισμό
καί τό Σοσιαλισμό)
Ἐκὸόσεις Μπουκουμάνη
Στόν τόμο αὐτό συγκεντρώνονται δοκίμια καί κριτικές πού
γράφτηκαν σέ μιά περίοδο δεκαπέντε περίπου ἐτῶν καί καλυπτουν ἕνα εὐρύ φάσμα θεμάτων
καί ὄιὸλίων. Δείχνει ἀκόμη αὐτός
ὁ τόμος τό πόσο ὁ συγγραφέας
του Π.Μ.Σ εἰναι γνώστης τῆς
κλασικής, νεοκλασικῆς, κεϋνσιανής καί μαρξιστικῆς οἰκονομικῆς θεωρίας, πόσο καλά γνωρίζει
νά διακρίνει τή διαφορά ἀνάμεσα
στήν ἀφῃρημένη ἰδέα καί στό
συγκεκριμένο γεγονός κι ἀκόμη,

τό πόσο ἀντίθετος εἶναι στήν
κάθε ὑπερσπλούστευση καί μηχανική ἐφαρμογή τῶν μαρξιστικῶν ἰδεῶν, πού θεωρεῖ σάν χαρακτηριστικό
τοῦ
«χυδαίου
Μαρξωμοῦ».

ΒΙΛΧΕΜ ΡΑΪΧ

Ἡ λίμπιντο
Ἐκὸόσεις Πύλη
Πράκειται γιά ἕνα ἀκόμη 61.61to τοῦ πολυμεταφρασμένου στά
τελευταῖα χρόνια στῆν Ἑλλάδα
Β. Ράιχ, στό ὁποῐο, παίρνοντας
σάν 6601], ὃτι ἡ ψυχανάλυση έχει
κάνει ἀπό χρόνια τώρα γνωστό
δτι τόσο ἡ σεξουαλική ὃσο καί ἡ
ψυχική ἰσορροπία τοῦ ἀνθρώπου
ἐξαρτῶνται ἀπό τή σωστή ὀργάνωση τῆς λίμπιντο, προσπαθεῐ (ὁ

Β.Ρ.) νά ἀπαντήσει στό ποιά εἶναι εἰδικότερα ἡ σύμ-περιφορά
τῆς λίμπιντο στό τελευταῖο ἐξελικτικό στάδιο τῆς ὁργάνωσης αὐτῆς, στό γεννητικό στάδιο καί στό

ποιός εἶναι ἀκριὸῶς ὁ ρόλος τῆς
γεννητικῆς λίμπιπο στή δημιουργία τῶν ψυχοσεξουαλικῶν διαταραχῶν καθώς καί στή θεραπεία
τους.

ΣΙΓΚΜΟΥΝΤ ΦΡΟΫΝΤ

Τό ἡμερολόγιο ἑνός κοριτσιοῦ

(ἐφαρμοσμὲνη ψυχολονία)
Ἐκὸόσεις Μπουκουμάνη
Ἐχουμε στό 61.61to αὐτό νά
κάνουμε μέ τό ἡμερολόγιο πού
κρατοῦσε ἕνα κορίτσι δεκατριῶν
χρονῶν γιά τριάμιση χρόνια.
Μέσ’ ἀπό τίς σελίδες του παρακολουθοῦμε τόν τρυφερό της χαρακτήρα νά ἀνσπτύσσεται, καθώς ὃιώνει τίς πολύπλοκες ἀμφιθυμίες τῆς ἐφηὸείας, 6.110101166νοντας τό παρόν καί ἀνυπομονώτντας γιά τό μέλλον, ἐνῶ
παράλληλα ἐξετάζει τόν κόσμο
τῶν μεγάλυΝ, ἰδιαίτερα τά ὅσα
ἐχουν σχέση μέ τόν ἔρωτα. Ἕνα
πρόσθετο στοιχεῖο αὐτοῦ τοῦ 6161tov εἶναι τό πόσο εὐχάριστα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1945

Ἡ ψυχανάλυση μετά
τόν Φρόυντ
(Ἐφαρμοσμένη ψυχολογία)
Ἐκὸόσεις- Μπουκουμάνη

-

Ἐκὸόσεις Καζάντζα, 1977

Πράκειται γιά μιά ἑνιαία μελέτη ὁλοκλήρου τοῦ φροϋδικοῦ
έργου καί παρουσιάζει τήν πρωτοτυπία ὅτι εἰναι ταυτόχρονα καί
περιγραφική τῶν 6ασικῶν θεωρητικῶν ἀρχῶν τῆς ψυχανάλυπού 6γήκανε τό 1945. Καί εἶναι .σης καί ἀναλυτική - ὅπου χρειἀπολύτως εὐνόητο τό πόσο ἐνδι- ’ άζεται - τῆς ψυχανάλυτικῆς θεωρίας. Εἶναι ἀκόμη καί μιά ὁλοαφέρον
παρουσιάζουν
αὐτά
κληρωμένη, σέ ὃάθος, κριτική
ἀκριόῶς τά τεύχη τῆς πρώτης
ἀπό τή σκοπιά τῆς ματεριαλιστιμεταδεκεμόριανής περιόδου (Aﬁκῆς φιλοσοφίας καί μεθοδολογίγουστος - Δεκὲμὸρης ’45); γιά
ας.
ὃποιον θέλει νά εἶναι ἐνήμερος
τῆς τόσο ζωτικῆς περιόδου γιά
-ΠΕΤΡΟ Y BABAAH:
τήν ἱστορία τοῦ Κομμουνιστικοῦ
Μεναχέμ Μπεγκίν, ὁ «χασάπης
Κινήματος στήν Ἑλλάδα.
τοῦ Ντέϊρ Γιασίν».
Ἐκὸόσεις «Γραμμή», 1978
CHRISTINE GLUCKSMANN
T6 6161to περιγράφει 11'] γένCLAUDE PREVOST
νηση τοῦ «σιωνιστικοῦ κινήμαΛογοτεχνία καί Ἰὁεολογία
τος» καί δίνει τή 6ιογραφία τοῦ
(σειρά.· Προὸλήματα)
σημερινοῦ πρωθυπουργοῦ τοῦ
Ἐκὸόσεις Πύλη
‘ - Ἰσραήλ
Μεναχέμ
Μπεγκίν,
Πρόκειται γιά δυό πολύ ἐνδι- _ ;παραθέτοντας ·ταυτόχρονα κείαφέροντα καί με’ ἐπιτυχία μετα,μενα λόγων του καί στέκεται ἰδιφρασμένα κείμενα, μέ τά ὁποῖα _ ·αίτερα στή μεγάλη σφαγή τῶν
ἐπισημαίνεται ἁπλά ἕνα ζωτικό
,Παλαιστινίων στό Ντέιρ Γιασίν
πολιτιστικό πρόὸλημαῑ Ἡ σχέση
ἀπό τρομοκρατικές ὁμάὸες ἰσραπού ὑπάρχει ἀνάμεσα στή λογοηλινῶν ἐπικεφαλής τῶν ὁποίων
τεχνία καί στήν ἰδεολογία. Τό
ἦταν ὁ Μεναχέμ Μπεγκίν. Ὁ
πρῶτο, τῆς C.G., εἶναι περισσόσυγγραφέας ἀγγίζει ἀκόμα τίς
τερο θεωρητικό καί δογματικό,
πρόσφατες ἐξελίξεις, τήν ἰσραἐνῶ τό δεύτερο τοῦ C.P. εἶναι πιό
ηλινή εἰσὸολή στό Λί6ανο, τίς
προσιτό, ἀναλυτικότερο καί πιό
ἐπισκέψεις Σαντάτ στό Τέλ-Ἀὸίό
ένδιαφέρον, καθώς θίγει τό σύ- “ καί τήν αἰγυπτιακή «ἐπιχείρηση»
νολο σχεδόν τῶν προὸλημάτων · στό ἀεροδρόμιο τῆς Λάρνακας,
γύρω ἀπό τό θέμα λογοτεχνία πού τίς ἐντάσσει σάν φάσεις ἑνός
ἰδεολογία.
εὐρύτεροι] ἐπεκτατικοῦ σιωνιστικοῦ σχεδίου.
Πράκειται γιά ἀνατύπωση, σέ
ἕνα ὀγκώδη τόμο, δλων τῶν τευχῶν τοῦ μηνιάτικου πολιτικοῦ θεωρητικοῦ ὀργάνου τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ K.K.E.,
«Κομμουνιστική Ἐπιθεώρηση»,

,

ΣΤΕΛΙΟΥ ΞΕΦΛΟΥΔΑ;

Φροῦὸισμός καί Μαρξισμός
(σειρά.· Προόλήματα)
Ἐκόόσεις Πύλη

Ὁ ἄνθρωπος καί ὁ πόλεμος χω-

Ἐκὸόσεις Καστανιώτη
Δεῖγμα γραφῆς Δέ ὅλέπεις,
Ψιττακέ χαζέ, / ότι σέ πῆραν στό
μεζέ; / Δέ ὅλέπεις τό κακό σου

χάλι, / πού λές ὃλακεῖες μέ τό
τσουὸάλι; / ’”Αχ, παπαγάλλε —,

Ψιττακέ, / δέν ἐννοεῖς νά τό ὅουλῶσηςὶ / Δέν σοῦ ἀρκεῖ ὅτι εἴσαι

μέσ’ ἀπό τίς σελίδες του, ἡ νεανική ζωή στή Βιέννη τοῦ 1914.

6λάξ; / Πρέπει νά κάνης καί δηλώσεις; (Δεδηλωμένος 6λάξ(.

ΤΑΣΟΣ ΒΟΥΡΝΑΣ.·
Ὁ πολίτης Ρήγας Βελεστινλῆς Μυθιστορία
;
Ἐκὸ, «Ἀφῶν Τολίὸη», Ἀθήνα
«Ὁ πολίτης Ρήγας Βελεστινλῆς» πρωτοεμφανίστηκε τό 1956
καί ἡ σημερινή του ἐπανέκδοση

εἶναι μιά χρήσιμη προσφορά γιατί μέ τό «δίδυμά» της, τούς Ἀρματωλούς, παρακινεῖ στή γνώση
καί τήν ἔρευνα τοῦ ἐθνικοῦ μας
δίου-κυρίως τή νεολαία. Ἡ ἀφήγηση τοῦ T.B. εἰναι γλαφυρή καί
παρασύρει στήν ἀνάγνωση ἑνός
6161t0v πού, πέρα ἀπό τίς ἀναγκαῖες παρεμὸάσεις τοῦ μυθιστοριογράφου ὃπου λείπουν οἱ μαρτυρίες καί οἱ πληροφορίες, προσκομίζει αὐθεντικά ἱστορικά ντοκουμέντα πού ἐνσωματώνονται
δεξιοτεχνικά στό κείμενο.
Ἡ ἐπιτυχία τοῦ ἀποτελέσματος
πέρα ἀπό τή δικαίωση τῆς προσπάθειας τοῦ συγγραφέα έχει τήν
«ὡφέλιμότητα» πώς ἐνασκεῖ τόν
κοινό, μή εἰδικό ἀναγνώστη στή
γνώση τῶν πηγῶν καί τόν μπολιάζει μέ τόν «πειρασμό» τῆς ἀναζήτησης καί τῆς έρευνας. "000
γιά τό μυθιστορηματικό στοιχεῖο,
αὐτό χαλιναγωγεῖται ἀπό τήν
ἱστορικὴ ἔρευνα πού καθορίζει

τίς γενικὲς γραμμές τῆς ὃράσης
καί τοῦ κλίματος τῆς ἐποχῆς.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΜΙΝΙΕ.·

Ἱστορία τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης
Τόμος A! Ἀπόὸοση Τάσου
,Ἐκὸ.. «Ἀφῶν Τολίὸη» Ἀθήνα

Ιρίς μῦθο

Ἐκὸ. «Δίφρος», Ἀθήνα 1977
Στό 6ι6λίο αὐτό τίθεται ἐπί
Ὁ Στέλιος Ξεφλούδας, ἀπό τίς
’τάπητος ένα πολύ σημαντικό
ξεχωριστές φωνές τῆς γενιᾶς τοῦ
πρόὸλημαῑ τό ἐάν εἰναι νοητή,
1‘30, μέ τό τελευταῖο του 616110
θεμιτή καί δυνατή μιά σύζευξη
ἀπαγγέλει ἕνα δραματικό κατηἤ ἀλληλοσυμπλήρωση μεταξύ
γορῶ στόν πόλεμο καί τίς ἀπανφροϋδισμοῦ καί μαρξισμοῦ, ἢ,
θρωπιές 1011- ἡ ὃία, οἱ ἐκτελέἀντίθετα, ἄν αὐτή ἀκριὸῶς ἡ σύσεις, οἱ καταστροφές καί ἡ άρζευξη ὁδηγεῖ 011’] δημιουργία μιᾶς
νηση κάθε ἠθικοῦ φραγμοῦ καί ἡ
ψεύτικης ἰδεολογίας, πού ῦπονο- » έλλειψη τοῦ οἴκτου καί τῆς ἀγάμεύει ἁπλῶς τή θεωρία τοῦ [στοπης σημαίνουν τήν αὐτοκατάρικοῦ καί διαλεκτικοῦ ῦλισμοῦ μέ
στροφή τοῦ ἀνθρώπου.
ἐπιστημονικοφανή
ἰδεαλιοτικά
στοιχεῖα.
ΣΠ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠῼΥΛΟΥ STPATH:
“ Θέματα Διεθνῶν Σχέσεων.
ΠΩΛ NOP
Ἐκὸ. «Παπαζήση», Άθήνα 1977
Τό λιθαράκι μου
Ι967-1 974

συνταγμένα στό διάστημα μιᾶς
25ετίας ἐκθέτουν ἐνδιαφέρουσες
ἀπόψεις καί ἀναλύσεις καί καίρια θέματα.

Βουρνᾶ.

ΡΟΜΠΕΡ ΚΑΛΙΒΟΝΤΑ

καί ἀπολαυστικά ἀποκαλύπτεται,

4a

ΓΙΑΝΝΗ ΓΑΛΑΝΟΥ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΗΣ

Στόν τόμο ἀναδημοσιεύονται
ἄρθρα ἤ λόγοι τοῦ καθηγητή, πού
ἀναφέρονται σέ θέματα διεθνῶν
σχέσεων καί ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί έχουν διαταχθεῖ στά ἀκόλουθα κεφάλαια; Ἐθνικές διεκ’δικήσεις - Ἐξωτερική Πολιτική Ἡ Διεθνής Ὀργάνωση - Εὐρώπη
καί EOK — ‘H Κυπριακή Κρίση,
Ὶ,καί τέλος ὁρισμένα ἱστορικά τοῦ
ἐθνικοῦ μας δίου. Τά κείμενα

Ὁ Φραγκίσκος Μινιέ, εἶναι
σχεδόν σύγχρονος τῶν γεγονότων
καί φίλος τῶν Γιρονδίνων στή
Γαλλική Ἐθνοσυνέλευση. Παραμένει ὅμως 6ασικά ένοις ψύχραιμσς μελετητής πού ἐπισημαίνει
τήν ἱστορική ἀλήθεια καί, μόλο
πού ἐξαίρει τό μέγα γεγονός σέ
ὅλο του τό μεγαλεῖο, ἀναδείχνει
καί ὅλες του τίς πολιτικές δυσπραγίες, πού ὁδήγησαν στόν ἀλληλοσπαραγμό τῶν τέκνων τῆς
Ἐπανάστασης μέσα στό κλίμα
τῆς τρομοκρατίας.
Ὁ συγγραφέας θεωρεῖται ἀπό
τούς θεμελιωτές τῆς κοινωνικῆς
ἱστορίας καί πού μαζί μέ τούς

[στορικούς τῆς ἐποχῆς τῆς Παλινόρθωσης ἐγκαινίασαν τήν κοινωνικά προόληματισμένη συγγραφή μέ 6άση τήν κοινωνική καί
οἰκονομική ἐξέλιξη.
Νηφάλιος καί φιλαλήθης στήν
ἀφήγησή του, μᾶς δίνει μιά συναρπαστική καί ὁλοκληρωμένη εἰκόνα τῆς Γαλλικής Ἐπανάστασης. Ἡ ἀπόδοση ἀπό τόν Τάσο
Βουρνᾶ, έγινε σέ μιά εῦπλαστη
γλῶσσα.

.7931 - -

Γιά τό ρεπορτάζ τῆς Ἀγκόλας (T.
91) καί τήν ἀλληλογραφία πού
ἀκολούθησε, πήραμε τά πιό κάτω
γράμματα·
Ἀγαπητό ANTI
Ἀφορμή στό γράμμα αὐτό μοῦ
έδωσε τό έξαιρετικά κατατοπιστικό γιά τό ὲλληνικό κοινό, ἀρθρο τοῦ συνεργάτη σου K. Χαραλαμπίδη, γιά τήν Ἀγκόλα.
Ὅμως στό άρθρο αὐτό ὑπάρχουν μερικές παραλήψεις καί
ἰστορικές ἀνακρίὸειες 006095;.
Θά σταθῶ σέ δυό πού κατά τή
γνώμη μου δέν μποροῦν νά περάσουν ἀπαρατήρητες καί ἀσχολίαστες.
1- Στή σελίδα 19, τεῦχος 91,
στήν πρώτη στήλη γράφεις
«... Ἡ ὁιεθνής ἀντίδραση
ἀπάντησε μέ μιά εἰσὸολή στήν
Ἀγκόλα ἀπό Ζαϊρινούς καί ἄλλους μισθοφόρους πού τόν
Ὀκτώὸριο κατέλαὸαν τήν πρωτεύουσα καί ἐγκατέστησαν ὁική
τους ἀντιὸραστική κυόέρνηση.
Μετά ἀπό σκληρές μάχες οἱ ὁυνάμεις τοῦ MPLA ἀνακατέλαὸαν
τήν πρωτεύουσα.
Ὁ Α. Νέτο εἰσῆλθε 09111716511τής στήν Λουάντα τόν Νοέμόρη
καί ἁνακήρυξε τήν Λαϊκή Δημοκρατία τῆς Ἀγκόλα...»
Τά πράγματα δέν έγιναν έτσι
καί τό παραπάνω κομμάτι εἰναι
ὁλόκληρο
μιά
ἀνακρίὸεια.
Ὑπάρχει τόση σύγχυση ποῦ θά
μποροῦσε νά ἀναρωτηθεῖ κανένας πῶς κάποιος πού ἀσχολήθηκε
εἰδικά, τά ἔχει μπερδέψει 5101.
’A116 καί νά ὑποθέσουμε ὅτι 6
K.X. δέν ἐνημερώθηκε καλά στήν
Λουάντα, ἴσως λόγω γλώσσας, θά
’πρεπε τουλάχιστο νά θυμᾱται,
μιᾶς καί ἀσχολεῖται μέ τήν
Ἀφρική, τίς μέρες τίς ἀγωνίας
γιά τό ἄν θά «πέσει» ἡ Λουάντα,
τόν Νοέμὸρη τοῦ 1975.
Μέ λίγα λόγια τά πράγματα
έχουν έτσι; Ἀπό τό 1961 τό
MPLA κατώρθωσε νά διατηρήσει
τίς παράνομες ὁργανώσεις του
στή Λουάντα, στίς φτωχογειτονιές καί τούς τενεκεδομαχαλάδες.
Οἱ ὁργανώσεις αὺτές, κάτω
ἀπό χτυπήματα 6561110, 6ρίσκονταν σέ ἐπαφὴ μέ τούς ἀντάρτες
πού δροῦσαν στά δάση τῆς περιοχῆς Ντέμπος πού ἀρχίζει 50—60
χιλιόμετρα ἀπό τή Λουάντα. Ἰδιαίτερα, οἰ ὁργανώσεις τῆς Λουάντα «δούλευαν» μέ τούς ἀντάρτες ὀπό τό 1966 όταν δυό τμήματα ἀνταρτῶν, ὕστερα ἀπό φο6ερές πορεῖες ἓφτασαν οτήν
, v περιοχή Ντέμπσς καί ἀρχισαν έν-

63" κ. 0 ο ς,
φουέγκος» καί «Καμῦ». Ἀντίθετα, τὸ FNLA καί τό UNITA,
παρ’ ὅλη τήν ἀνοχή τῶν Πορτογάλων ποτέ δέν μπόρεσαν νά
φτιάξουν ὁργανώσεις άξιες λόγου

μέσα στή Λουάντα. ”Αλλωστε,
ἀπό τήν ἀρχή οἱ δυό αὐτές ὀργανώσεις εἶχαν χαρακτῆρα τοπικιστικό - χωριστικό. Μετά τήν
ἐπανάσταση στήν Πορτογαλία
τόν Ἀπρίλη τοῦ ’74 καί τίς συμ-

φωνίες γιά ἀνακωχή, τό FNLA
ἐγκατέστησε τήν έὸρα του στή
Λουάντα στίς 3 Νοέμ6ρη 74 καί
τό UNITA στίς 10 Νοέμ6ρη 74,
Λίγες μέρες ἀργότερα τό MPLA
ἐγκατέστησε καί αὐτό μέρος τῆς
ἡγεσίας του στή Λουάντα. Τό
στρατηγεῖο του ὅμως καί τά
περισσότερα μέλη τῆς Κεντρικῆς
Ἐπιτροπῆς καί τοῦ πολιτικοῦ
Γραφείου παρέμειναν στήν 5690
1011; στήν ζούγκλα. Στίς 4 Φλε6άρη 1975, ἐπέτειο τῆς ἐξέγερσης
στή Λουάντα τό 1961, 6 N510
μπῆκε σ’ αὐτήν καί τό MPLA ἐγ-

καταστάθηκε ἐκεῖ ἀπό τή μέρα
αὐτή.
Λίγο’ ἀργότερα σχηματίστηκε,
ἀλλά οὐσιαστικά ποτέ δέν λειτούργησε, ἡ Μεταὸατική K11659νηση, στήν ὁποία συμμετεῖχαν τό

,ι

UNITA, οἱ δυνάμεις τοῦ Ζαῖρ
καί λίγο ἀργότερα ὁ ἴδιος 6
019016; τῆς Νότιας Ἀφρικῆς καί
οἱ δυνάμεις τῶν μισθοφόρων,
6116 60996 κατώρθωσαν νά πλησιάσουν τή Λουάντα σέ ἀπόσταση 10 χιλιομέτρων καί νά
ἐλέγχουν τόν δρόμο ΛουάνταΚαξίτο,
στό
Κινφανγκόνγκο,
ὅπου 6ρίσκονται τά ὑδραγωγεῖα
τῆς Λουάντα. Λεπτομέρεια, τά
ὑδραγωγεῖα ἔμειναν πάντα στάν
έλεγχο τοῦ MPLA.
Στίς 11 Νοέμῧρη τό MPLA
ἀνακήρυξε τήν Ἀνεξαρτησία καί
ταυτόχρονα τή Λαϊκή Δημοκρατία τῆς Ἀγκόλα μέ πρόεδρο τόν
Νέτο καί πρωθυπουργό τόν Νασιμέντο. Τήν ἴδια μέρα τό FNLA
καί τό UNITA ἀνακήρυξαν καί
αὐτοί «Ἀνεξαρτησία» καί τήν
«Δημοκρατία» τῆς Ἀγκόλα καθώς καί σχηματισμό κυόέρνησης
μέ 5690 τήν τότε N660 Λισμπόα
καί σήμερα Χουάμπο, μέ δυό
πρωθυπουργούς, τόν Πίννοκ γιά
τό FNLA καί τόν Ντέλε γιά τό
UNITA. "Av ἐπέμεινα κάπως
στήν ἱστορικὴ αὐτή ἀνακρίόεια
τοῦ συνεργάτη τοῦ ANTI — ἀθελά
κςς),’
,
,

,ἰ
,.

ἡ

·ιῑω)

σάπη» τῆς Γουϊνέας, ὁ ὁποῖος

παρά λίγο νά ἀφήσει τά κόκκαλά
του στό Στάλινγκραντ.
3- Στό 6ι6λίο μου γιά τήν Ἀγκόλα, («Ἀγκόλα τό κλειδί τῆς
Ἀφρικῆς» σελίδα 265, Ἐκδόσεις
«Δωδώνη» 1977) 6 συνεργάτης
τοῦ ANTI καί κάθε ἐνδιαφερόμενος θά μποροῡσε νά 6ρεῐ ἀρκετά
στοιχεῖα γιά τά παραπάνω καί
γενικότερα γιά τήν Ἀγκόλα ἀπό
τό 1492.

4- Νομίζω ὅτι θά ἦταν χρήσιμο νά δοθοῦν 6.116 16v συνεργάτη τοῦ ANTI, 115910061590
στοιχεῖα γύρω 6.116 16 τί κατάσταση 110951065 16 MPLA 011’]
χώρα του καί τί προόδους ἔχει
κάνει - π.χ. μέσα στόν πρῶτο
χρόνο ἀνεξαρτησίας κατέὸασαν
τήν παιδική θνησιμότητα κατά
50% — στοιχεῖα γύρω ἀπό τήν οἰκονομία, τήν ὑγεία, τόν ἀγώνα
κατά τοῦ ἀναλφαόητισμοῦ, γιά
τίς ἀδικαιολόγητες καί φοόερές
καταστροφές πού έκαναν οἰ Πορτογάλοι μετά τίς συμφωνίες τοῦ
Ἀλὸόρ γιά τήν ἀποχώρηοή τους,
ὅπου συμφώνησαν νά παραδῶσουν τή χώρα ἂθικτη, κλπ.

1.7—
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MPLA, 16 FNLA, 16 UNITA καί

οί Πορτογάλοι μέ ῖσο ἀριθμό
«ὑπουργῶν».
T6 FNLA καί τό UNITA, μήν
ἔχοντας ἀπό πρίν ὁργανώσεις στή

Λουάντα, δέν μπόρεσαν νά 6.1101111’]00vv λαῖκά στηρίγματα σ’ αὐτήν, παρ’ ὅλη τήν ὑποστήριξη τῆς
πορτογαλικῆς ἀποικιακῆς διοίκησης καί ἰδιαίτερα τῆς ἀστυνομίας της.
Ἐτσι γιά v6 ἀντιμετωπίσουν
τήν έλλειψη λαῖκῆς ὑπσστήριξης,
καί γιά νά μπορέσουν νά κρατηθοῦν σ’ ὁρισμένες συνοικίες τῆς
Λουάντα

ἄρχισαν

νά

ἀσκοῦν

τρομοκρατία μέ δολοφονίες, ἐξ·
αφανίσεις κλπ. ὀπαδῶν τοῦ
MPLA 1'] μή ὀργανωμένων πολιτων.

Τό

ἀποτέλεσμα

ὴταν

611

ὕστερα ἀπό Λαϊκή ἐξέγερση καί
ὀδομαχίες πού κορυφώθηκαν τόν
Ἰούλιο τοῦ ’75, οἱ συμμορίες τοῦ
FNLA καί τοῦ UNITA διώχτηκαν ἀπό τίς περιοχές πού εἶχαν

στήν κατοχή τους, στή Λουάντα

τονη στρατιωτική δράση, Ἠταν

καί τά περίχωρά της.
Τότε διαλύθηκε καί ἡ «Μετα6ατική Κυὸέρνηση».
Ἀπό τότε ὥς τίς 11 Νοέμὸρη

οί περίφημες φάλαγγες «Τσιεν-

1975, οἱ δυνάμεις τοῦ FNLA, τοῦ

5»»--’ῑᾞῑ, ἷέῑῖ-»
ἰ "1.“: 1 :"1" . r
""‘J\a"
του σίγουρα - εἶναι γιατί ἤθελα
ἐπίσης νά πῶ 611 16 MPLA 65v
5110v51065 16 λάθος τοῦ EAM
πού άφησε τήν Ἀθήνα τό 1944
στόν έλεῪχο τῶν ἄγγλων, τῶν
συνεργατῶν τοῦ ἐχθροῦ καί τῆς
πουλημένης στούς άγγλσυς ἀπό
τόν Γ. Παπανδρέου κυὸέρνησης
Ἐθνικῆς Ἑνότητας.
2- Στό ῖδιο τεῦχος, σελίδα 25
ἀναφέρεταιε
«... Μπαίνει (ἡ Πορτογαλία)
στόν B/ Παγκόσμιο Πόλεμο με’
τήν ἐλπίδα πώς θὰ κρατήσει τίς
ἀποικίες της...»
”Οπως ὅμως εἶναι γνωστό, ἡ
Πορτογαλία δέν 51065 μέρος
στόν B! ΙΠαγκόσμιο Πόλεμο,
ὅπως καί ἡ Ἰσπανία. Τό πράγμα
ἔχει τή σημασία του, γιατί οἱ δυό
αῦτές φασιστικές χῶρες, οἰκονομικά
ἐλέγχονταν
ἀπό
τούς
άγγλους-ἀμερικανούς, ὅπως καί
σήμερα, σύν τή Δυτ. Γερμανία. Ἡ
Πορτογαλία έστειλε μόνο παρατηρητές στόν Γερμανικά Στρατό,
ἀνάμεσά τους καί τόν Σπινόλα,
γνωστό στήν Ἀφρική 06v «χα-

5- Ἀναφερόμενες στό γράμμα
τοῦ φοιτητή Μαμᾱ πρός τόν
Κ.Χ., θά ἤθελα νά τοῦ ὑποδείξω
- τοῦ Μαμᾶ - γιά τήν καλύτερή
του πληροφόρηση νά δεῖ τό 616110 τοῦ Caetano, διαδόχου τοῦ
Σαλαζάρ. «Depaimentos» (M09τυρίες), ὅπου ἀποκαλύπτει 6
ἴδιος τόν προδοτικό ρόλο τοῦ
ἡγέτη τοῦ UNITA, Σοὸίμπι,
Ἐπίοης νά δεῖ τά τεύχη τοῦ
Afrique-Asie 611011 δημοσιεύεται
τό «ντοσιέ» τοῦ ναυάρχου Κουτίνο σχετικά μέ τίς προδοσίες τοῦ

UNITA. “Ἀν 01’116 εἶναι δύσκολο,
6; προμηθευτεῑ τό διὸλίο τῶν
J.P. Cosse -- J. Sancheg: «Ango-

la: Le Prix de la Liberté», ὅπου
ὑπάρχει μέρος τῆς προδοτικῆς
ἀλληλογραφίας τοῦ Σαὸίμπι μέ
τούς Πορτογάλους διοικητές τῶν
περιοχῶν Χουάμπο καί Μπίε.
Σ’ ὅ,τι ἀφορᾱ τό FNLA. 6.116
τή στιγμή πού ό Χόλντεν E50115πάστηκε ἀπό τόν πρόεδρο τῆς
Γουϊνέας, Σεκοῦ Τουρέ, καί
παραδέχτηκε ὅτι ὴταν πράκτορας
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τῆς CIA ἀπό τό 1958, νομίζω ὅτι
δέν πρέπει νά ὑπάρχει θέμα.
6- Ἕνα ἄλλο σημεῖο στό
ὁποῖο, κατά τή γνώμη μου, ὁ συνεργάτης τοῦ ΑΝΤΙ θά ἔπρεπε νά
ἐπεκταθεῑ,, εἶναι ἡ ἀντιδραστική,
ἀντιεπαναστατική καί ἀντιαφρικανική πολιτική τῶν Κινέζων
ἡγετῶν.
Ἐπίσης θά ’πρεπε νά ἀναφερθεῖ στόν ρόλο τοῦ Πορτογαλικοῡ
Σοσιαλιστικοῦ κόμματος καί τοῦ

ἡγέτη του Σοάρες, πού ἔχουν τήν
εὐθύνη γιά μῆάλο μέρος ἀπό τό
αἷμα πού χύθηκε στήν Ἀγκόλα
μετά 161974.
Ἀγαπητό ΑΝΤΙ, τελειώνοντας
θά ’θελα νά πῶ τοῦτα Κατά τή
γνώμη μου, οἱ τύχες τῆς Μεσογειακῆς
Εὐρώπης
(καί
τῆς
Ἀφρικῆς φυσικά) σέ μεγάλο 6αθμό παίζονται τώρα στόν συγκεκριμένο ἀφρικανικό χῶρο. Ἱ-Ι
Ἰμπεριαλιστική Δύση στό χῶρο
αὐτό ὑποχωρεῖ. Τά σημεῖα τά πιό
ὀδυνηρά γιά τόν Ἰμπεριαλισμό
εἶναι ἡ Ἀγκόλα, ἡ Αἰθιοπία, ἡ
Δυτ. Σαχᾴρα, τό Ζίμπαμπούε, ἡ
Μοζαμὸίκη, ἡ N. Ὑεμένη κλπ.
Ἡ Ἀγκόλα καί ὴ Αἰθιοπία,
κατά τή γνώμη μου, περνοῦν σήμερα μιά ὅμοια περίοδο - μέ ὅλες
τίς διαφορές χρόνου, χώρου. τεχνικῆς - μέ τήν περίοδο τῆς Σοὸ.
Ἕνωσης στά χρόνια 1917—1922.
Γιαυτό νομίζω ὅτι ὁ χῶρος πού
τό ΑΝΤΙ διαθέτει γιά τήν
Ἀφρική πρέπει νά ’ναι περισσότερος.
Φιλικά
Γεροζήσης Τριαντάφυλλος
Παρίσι - ΓΑΛΛΙΑ

διεθνοῦς ἀντίδρασης»,,δηλ. τῆς
Νότιας Ἀφρικῆς, Δεύτερο καί
κυριώτερο, αὐτό έγινε σέ μιά
φάοη πού τά πράγματα στήν
Ἀγκόλα ὴταν ἀξεκαθάριστα, τά

προσπαθώντας νά ὀξύνουν τίς
ἀντιθέσεις ἀνάμεσα στά 3 κινήματα καί νά ἐκμεταλλευτοῦν ἔτσι
ἡ κάθε μιά πρός ὄφελός της τή

3 ἀπελευθερωτικά κινήματα ἧταν

Σά δεύτερο ζήτημα τόν ἵδιο τόν
χαρακτήρα τῆς MPLA, πού μέ τά
λόγια τοῦ προέδρου της Νέτο τόν
Αὔγουστο τοῦ 1975, πρίν δηλαδή
ἀκόμη τήν
έπικράτηση
τῆς
MPLA, ἔλεγεῑ
«“Η MPLA δέν εἰναι μ-λ ὀργάνωση», «Ἐπίσης κι οἱ ἡγέτες μας
δέν εἶναι μαρξιστές-λενινιστές.
Μερικοί ἀπό μᾶς ἔχουν διαὸάσει
Μάρξ καί Λένιν, ἀλλά ἐμεῖς δέ
θεωροῦμε τούς ἑαυτούς μας
μαρξιστές-λενινιστές,
Εἴμαστε
μιά πλατειά ὀργάνωση, ὅπου
ὑπάρχουν διαφορετικές τάσεις
καί διαφορετικές ὁμάδες, πού
ἔχουν ένωθεῖ MONO κάτω ἀπ’ τή
σημαία τῆς ἀπελευθέρωσης. Ἡ
MPLA εῖναι μιά ἑτερογενής ὀργάνωση, ὅπου ἀντιπροσωπεύονται μαρξιστικές κι ἄλλες θέσεις.
Ἀλλά πολλοί ἄνθρωποι στόν κόσμο ὃλέπουν τή MPLA νά ἔχει
σχέσεις μέ τή Μόσχα. Λέω γιά
μιά ἀκόμη φορά. Αὐτό δέν εἶναι
ἀληθινό, Αὐτή ἡ εἰκόνα ὑπάρχει
μόνο στή φαντασία τῶν ἀνθρώπων, πού δέ μᾶς γνωρίζουν».
Ἑπομένως δέν πρόκειται περί
«προοδευτικῶν» κι «ἀντιδραστικῶν» δυνάμεων, πού θέλει νά μᾶς
πείσει ὁ K.X. ἀλλά πρόκειται
σαφῶς γιά τόν ΕΘΝΙΚΟΑΓΙΕ-

νεαρή ἀνεξάρτητη Ἀγκόλα.

σέ ἐμφύλιο πόλεμο καί ἡ Ὀργάνωση γιά τήν Ἀφρικανική Ἑνότητα (OAU) ἀποφάσιζε νά μήν
ἀναγνωριστεῖ καμιά άπό τίς 3
παρατάξεις. Μιά ἐπέμόαση ἤ μιά
μονόπλευρη ὑποστήριξη ἑπομένως θά σήμαινε ΑΝΑΜΙΞΗ στίς
ἐσωτερικές ὑποθέσεις τῆς Ἀγκόλας πού τελικά ἐτσι κι ἔγινε. Ἡ
μόνη χώρα πού δέν ἀναγνώρισε
τήν ἀπόφαση τῆς OAU ἧταν ἡ
Σοὸ. Ἕνωση. πού ἔσπευσε νά
χωρίσει τά 3 κινήματα σέ «ἀντιδραστικά» καί «προοδευτικά»
καί μ’ αὐτό τόν τρόπο νά δικαιολογήσει τήν ἐπέμθασή mg! Στό
πρῶτο μισό τοῦ 1975 ἡ Σοὸ.
Ἕνωση ἔστειλε σωρρηδόν πολεμική ὅοήθεια στή ΜΡΙ..Α - ἀνάμεσα στ’ ἄλλα ἀεροπλάνα MIG
27, τάνκς Τ-34 καί Τ-54, ἀντιαεροπορικούς πυραύλους SAM 7
κλπ. - ἐπεμὸαίνοντας ἔτσι ἀπροκάλυπτα οτήν ὑπόθεση τοῦ ἀγκολέζικου ἔθνους. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐνέργειας ἦταν νά πέσουν
τά ἄλλα 2 ἀπελευθερωτικά κινήματα, FNLA καί UNITA, στήν
ἀγκαλιά τῆς «Δύο-ης» κι ἔτσι ἡ
Ἀγκόλα νά ὁδηγηθεῖ 6αθιά στή
δίνη τοῦ ἀνταγωνισμοῦ τῶν δύο
ὑπερδυνάμεων, ΗΠΑ καί Ρωσίας, αἰτία σέ τελευταία ἀνάλυση

ΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

γιά τόν ἐμφύλιο πόλεμο, πού κόστισε τή ζωή 150.000 Ἀγκολέζων. Εἶναι χαρακτηριστικά τά
λόγια τοῦ A. Νέτο στό λόγο του
στή Λουάντα στίς 21.5.77.

χώρας τοῦ Τρίτου Κόσμου, ὅπου
ένώνονται ὅλες ἐκεῖνες οἱ δυνάμεις, πού θέλουν καί μποροῦν νά
παλέψουν ἐνάντια στόν ἰμπεριαλισμό καί τήν ἀποικιοκρατία
γιά τήν ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ τῆς χώρας τους. Ἐδῶ ὅμως ἔχουμε τήν
πάγια ταχτική τῆς σοὸιετικής
ὑπερδύναμης, πού χωρίζει. τόν
Τρίτο Κόσμο σέ «ἀντιδραστικά»
καί «προοδευτικά» καθεστῶτα,
ἀνάλογα μέ τό πῶς οἰ χῶρες ἠ τά
κινήματα πρόσκεινται εὐμενῶς
πρός τή Σοὸ. ’Ἐνωση ἤ όχι. Τό
παράδειγμα τῆς Χιλῆς («ἀντιδραστικό» καθεστώς κατά τήν
εΣΣΔ) καί τῆς Ἀργεντινῆς
(«ρευστό» καθεστώς κατά τό
((ΚΚΕεξ») μιλάει ἀπό μόνο του.
Καί τέλος εἶναι φανερή ἡ ἀντίφαση στά ἴδια τά γεγονότα, ὅπου
τόν Αὐγουστο τοῦ 1975 ἡ MPLA
δέν ἧταν Μ-Λ ὀργάνωση κι αὑτό
στάθηκε μόνο «δυνατό», ΜΕΤΑ
τήν ἀνοιχτή ἐπέμὸαση τῆς Ρωσίας
καί τῆς Κούόας. Διαὸάζουμε

ι
Ἀγαπητό ΑΝΤΙ,
“Οπως φαίνεται, τό άρθρο τοῦ
K.X. περί Ἀγκόλας (ΑΝΤΙ,
28.1.78) ἐγινε ἀφορμή σέ μιά
σειρά δημοκράτες νά ξυπνήσει
ξανά ἕνα προὸληματισμό πάνω
στά γεγονότα τῆς Ἀγκόλας ἰδιαίτερα στά συμπεράσματα, πού

πρέπει ·νῒανείς σήμερα νά ὅγάλει
καί γιά τόν ἴδιο τόν τόπο μας.
Ἐπειδή τό άρθρο εἶδε τά πράγματα ὂχι μόνο μονόπλευρα ἀλλά
καί λαθεμένα θά σταθῶ σέ λίγα
σημεῖα σύντομα, ἔτσι ὅπως 6γαίνουν στήν «ἀπάντηση» τοῦ Κ.Χ.
στίς 25.2.78:
1. Ὁ K.X. προσπαθεῖ νά παρουσιάσει τήν ἐπέμὸαση τῆς
ΚούόαςΙ σάν «τήν πιό σπουδαία
ὂοήθεια πού εἶχε δοθεῖ ποτέ στήν
Ἀφρική γιά τήν άμυνα τοῦ ἀγκολέζικου ἔθνους» καί «τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων» τῆς ἈφρικῆςΠρῶτο ἡ κουὸανέζικη ἐπέμ-

6αση

εἶχε

ἀρχίσει πολύ

πιό

μπροστά ἀπό τήν κατάληψη τῆς
Αουάντας ἀπό τό MPLA τόν Νοέμθρη 1975 - ὑπάρχουν σοθαρά
στοιχεῖα ὅτι αὐτή ἀρχισε ἠδη ἀπό
τόν Ἰούλη 1975, 2 μῆνες δηλ. πιό
μπροστά ἀπό τήν «εἰσόολή τῆς
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«Δέ μποροῦμε νά ξεχάσουμε,
ὅτι καταχτήσαμε τήν ἀνεξαρτησία, ἐπειδή πήραμε ὃοήθεια ἀπό
χῶρες ὅπως ἡ Σοθ. Ἕ»νωση>!.. .
2.0 K..X προσπαθεῖ μέ
“στοιχεῖα’ ’νά 6γάλει τά 2 κινήματα FNLA καί UNITA «ἀντιδραστικά» καί λίγο-πολύ «κατασκευάσματα τῆς διεθνοῦς ἀντίδρασης» καί «τῆς CIA». Παράλληλα περνάει τή συμφωνία πού
ἐπιτεύχθηκε ἀνάμεσα στά 3 ἐθνικοαπελευθερωτικά
κινήματα
MPLA, FNLA καί UNITA στό
Ἀλὸόρ (Γενάρης 1975), στά
«ψιλά γράμματα»- κι ἐδῶ”ισως
νά μᾶς ἐξηγήσει πῶς ἡ((προοδευτική MPLA» ἀναγνώρισε σάν
«ἰσότιμους συμπολεμιστές» της
τά «κατασκευάσματα τῆς CIA»
FNLA καί UNITA;
Ἐδῶ πρέπει νά δεῖ κανείς 2
ζητήματα. Σάν πρῶτο τήν ένότητα δράσης πού ἐπιτεύχθηκε
ἀνάμεσα στά 3 κινήματα πέρα
ἀπό δευτερεύουσες ἀντιθέσεις
ἐνάντια στόν κύριο ἐχθρό, τήν
πορτογαλική ἀποικιοκρατία, σά
ΘΕΤΙΚΟ στοιχεῖο καί τά χτυπήματα πού δέχτηκε αὐτή ἡ ἑνότητα
καί ἀπό τίς 2 ὑπερδυνάμεις,

“

μιᾶς

μετά 2 χρόνια ότι «τό MPLA...
ἀποφασίζει πώς ἡ πολιτική τῆς
κυθέρνησης... πρέπει νά εἷναι τέτοια πού νά συνενώνει τό λαό ν’
ἀναπτύσσει τήν ἀμυντικότητά
του καί τήν ἀγάπη του γιά τήν
πρόοδο κι εὑημερία τοῦ συνόλου,
ME ΒΑΣΗ τίς ἀρχές τοῦ
μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ»Η
(ὑπογραμμ, δικές μου). Καί γιά τό
ρόλο τῶν Κουόανῶν στήν περιοχή, πού παῖξαν ξεκάθαρα ἕνα

εἶδος ἐμπροσθοφυλακῆς τῆς σο6ιετικῆς ὑπερδύναμης, δηλώνει ὁ
A. Νέτο στίς 31.5.1977 ὅτι «ἐμεῖς
εἴμαστε πολύ εἰλικρινεῖς καί μέ
ἥσυχη τή συνείδηση, ὅτι μεταξύ
τῶν ἀγκολέζων καί τῶν κουόανῶν δέν ὑπάρχει χάσμα. Ἀχώριστοι δεσμοί μᾶς ἓνώνουν»Η
3. Μερικές πληροφορίες γιά
τόν ὀρυκτά πλοῦτο τῆς Ἀγκόλας
καί γενικώτερα γιά τήν οἰκονομία
της. ἐπειδή δείχνει καθαρά τίς
σχέσεις νεοαποικιοκρατικῆς ἐξάρτησης ἀπό τή Σοό. Ἕνωσηε
“Ὀσο
ἀφορᾶ τόν
ὀρυκτό
πλοῦτο ἡ Ἀγκόλα ἐξάγει πετρέλαιο (5η χώρα τῆς Ἀφρικῆς σέ
ἐξαγωγές),

διαμάντια,

χρυσό,

κάρὸουνο, σιδηρομεταλλεύματα,
χαλκό, κι ἀλλα. Ἀκόμη ἐξάγει
καφέ. σίσαλ. δαμὸάκι, μπανάνες
καί καλαμπόκι. Τό 1976 ἡ Σοὸ.
Ἕνωση ἔδωσε στήν Ἀγκόλα 170
έκατομ. ρούὸλια δάνειο. Τό ἀντάλλαγμα εἰναι τά ἀποθέματα
χρυσοῦ, διαμαντιῶν καί χαλκοῦ
νά ἐγκαταλείπουν τή χώρα ὅλα
πρός τήν ἴδια κατεύθυνση - τή
Σοὸ. Ἕνωση. Τόν ἴδιο χρόνο ἡ

Ἀγκόλα ἀναγκάστηκε νά πουλήσει ὅλη τή σοδειά τοῦ καφέ στή

206. “ἐνωση στό ENA TPITO
(1/3) τῆς (ween/f1; τιμῆς στήν
παγκόσμια ἀγορά. Χαρακτηριστικό εἰναι ἀκόμη τό παράδειγμα
τῆς ἁλιείας. Ἡ Ἀγκόλα - ἀπό
αὐτάρκης χώρα καί μιά ἀπό τούς
μεγαλύτερους ἐξαγωγούς ψαριῶν
τῆς Ἀφρικῆς - ἔφτασε στό σημεῖο νά εἰσάγει ψάρια ἀπό τό ἐξωτερικόΗ
Τέλος πολλά ἐργοστάσια ἀπό
ὅιομηχανίες - κλειδιά γιά’ τή
χώρα 6ρίσκονται κάτω ἀπό
ἔλεγχο σοόιετικῶν εἰδικῶν - οἰκονομολόγων. Τό παράδειγμα
μιᾶς μεγάλης ἑταιρίας ἁλιείας μιλάει μόνο του; ὁ διευθυντής εἰναι
Ρῶσος, τίς ὑπεύθυνες θέσεις κατέχουν 60 κουὸανοί «σύμὸουλοι»
κι οἱ Ἀγκολέζοι εἶναι ἁπλοί, κακοπληρωμένοι ἐργάτεςῑ.Ι Ἀπό τά

κομμουνιστικη επακισιατικη

εφημεριᾶα

ΙΙΔΙΙΙΙΙΙΙΔΙἸὶΙΔδὲ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

ΚΑΘΕ 15 ΝΙΕΡΕΣ

παραπάνω στοιχεῖα καί γεγονότα
6γαίνει ’ένα τελικό συμπέρασμα,
πού ἀφορᾶ σέ τελευταία ἀνάλυοη
καί τό λαό μαςῑ ότι τό παράδειγμα τῆς Ἀγκόλας δέν μπορεῖ
παρά νά εἶναι ένα παράδειγμα
ΑΡΝΗΤΙΚΟ γιά μᾶς καί γιά τούς
λαούς ὅλου τοῦ κόσμου. Σήμερα
ἡ ἀναταραχή στόν κόσμο ῶφείλῑῐΝ
ται στόν ἀνταγωνισμό τῶν 2
ὑπερδυνάμεων - ΗΠΑ καί Ρω-

περιόόητη «τομή χριστιανισμοῦ-

καπιταλισμοῦ - διατηρώντας
πάντοτε τό φορμαλισμό τους (τά
άμφια καί τά πετραχήλια).
Τραγουδᾶτε τώρα ὑπέρμαχοι
τῆς τομῆς. Μή ντρέπεστε.
Υ.Γ. Μέ τόν φίλο Τ.Υ. πού
ἀπάντησε στήν ἀπάντησή μου εὐχαρίστως 60 ἐπικοινωνήσω.
Συναγωνιστικά

μαρξισμοῦ» εἶναι καυτερή καί

Δημήτρης Τζήμᾳς

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞ
Ἀγωῑητό Ἀντί,

_

Ἀπ’ τά πράγματα εἰμαι ὑποχρεωμένος νά θίξω στή σχετική
τους πληρότητα ὁρισμένα σημεῖα
τοῦ ζητήματος «Χριστός-Μάρξ»

ὅσο κι ἄν ἡ ἀλήθεια γύρω ἀπ’ τήν

ξεσκεπάζει

τούς

ἄμεσα

σίας - κι ἡ ἐθνική ἀνεξαρτησία

ειπρόσωπους-μαχητὲς τῆς ἀστι-

καταχτιέται πρῶτα καί κύρια
ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΚΙΞΣ
ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, μακριά κι
ἐνάντια σέ κάθε ἐπέμόαση 111
ἀνάμειξη τῶν 2 ὑπερδυνάμεων.
Ἐτσι μόνον «Θά μπορέσουν
κάποτε οἱ λαοί νά καθορίσουν
μόνοι τους τή μοίρα τους», φίλε
K. Χαραλαμπίδη.
Μέ συμπατριωτικούς
χαιρετισμούς
Μανώλης Λάσκος
φοιτητής
Δυτ. Βερολίνο

κῆς τάξης καί τούς ἔμμεσους
ὑπσστηρικτές στῶν ὁποίων τά
κεφάλια δέν ἔχει ἐπέλθει μιά συνειδητοποίηση τέτοιου 6αθμοῦ

Υ.Γ.

Τά

διάφορα

στοιχεῖα

πάρθηκαν ἀπ’ τά ἑξῆς ὅιὸλία ἤ
1. C. Legum und T. Hodges,
KRIEG UM ANGOLA, Februar
1978, V15 (Verlag).
2. SUPERMACHT SOWJETUNION, International Konferenz
der Zeitschrift Berfreiung, Pﬁugsten 1977, Berlin (West), Oberbaumrerlag.
3. Internationale Solidaritéit, Nr.
2 (Febr. 1977) und Nr. 11 (NOV.

Ἀγαπητό ΑΝΤΙ
Διάθασα τό γράμα τοῦ ἀναγνώστη σου Μαμᾱ γιά τήν Ἀγκόλα (τεῦχος 93) καί στή συνέχεια τήν ἀπάντηση τοῦ συνεργάτη σου K.X.

Καί μιᾶς καί τυχαίνει νά ἔχω
φίλους καί συγγενεῖς ναυτικούς.
Θέλω νά ἀπαντήσω στόν ΚΧ.
καί νά τοῦ πῶ πώς ὁ τεράστιος
ὀρυκτός πλοῦτος τῆς Ἀγκόλας
πηγαίνει στή Σοόιετική Ἕνωση
μέ 1109616101 πού πηγαίνουν στήν
Ἀγκόλα ἄδεια καί γυρίζουν στή
ΣΕ. γεμάτα. Ἐκτός ἀπ’ τά Σοὸι- ,
ετικά Ἀλιευτικά (όχι λίγα) πού
ψαρεύουν στή θάλασσα τῆς Ἀγκόλας.
Καί κάτι ἄλλοι ρωτάω καί ἐγώ
ΠΑΛΙ τί ἔχει νά μᾶς πεῖ ό συν.
K.X. γιά τήν εἰσὸολή τῶν πρώην
χωροφυλάκων τοῦ Τσόπε (μήπως
αὐτοί σκότωσαν τόν Λομούμπα;)
ἀπ’ τήν Ἀγκόλα στό Ζαίρ κάτω
ἀπ’ τήν καθοδήγηση τῶν 2061511κῶν καί Κουθανῶν. Μήπως καί
αὐτή ἡ εἰσὸολή ἀπόὸλεπε στό
«χτύπημα τοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ καί
τῶν πραχτόρων του», Γιά τό
καλό δηλ. τοῦ Λαοῦ τοῦ Ζαΐρ;
Σέ εὐχαριστῶ γιά τήν φιλοξενία
Eva; ἐργαζόμενος μαθητής
ΑΘΗΝΑ

ἔτσι πού ἤ νά γίνουν οἱ μισθοφόροι ρασοφόροι τοῦ ἰμπεριαλισμοῦῆ οἱ πιό μαχητικοί πολέμιοιτοῦ χριστιανισμοῦ. (Τό τε-

λευταῖο γιά τό φίλο φοιτηιή
I. Χριστιανισμός καί φαταλι-

σμος.
«Ὁ θεός πού ἔφτιαξε τό σύμπαν θέλησε νά κανονίζει τήν διάρκεια τῶν πολέμων, νά τούς
συντομεύει ἤ νά τούς μακραίνει
σύμφωνα μέ τήν θέλησή του» (ὄλ.
Α. Αὑγουστίνος; «περί τῆς τοῦ
θεοῦ πολιτείας», 6ι6λίο I, σελ.

328) καί; «εἶναι στό χέρι τοῦ
θεοῦ νά τιμωράει ἤ νά παρηγοράει τούς ἀνθρώπους σύμφωνα
μέ τήν δικαιοσύνη καί τήν μακροθυμία του» (στό ίδιο).
“Η ἑρμήνευση τῶν ἱστορικῶν
φαινομένων μέ τήν δράση τῆς
θεότητας (στήν θεολογική ἀντίληψη τῆς Ἱστορίας) ἤ τῆς ἀπόλυτης ἰδέας (οτὸν Χέγκελ) ἦ τῶν
«δοξασιῶν» (στούς οὐτοπιστές)
εἰναι ἀναμφισθήτητα ξεκάθαρος
φαταλισμός πού χαλιναγωγεῖ τίς
μάζες ατήν ὑποταγή στήν «ὑπέρ-

τατη ἀρχή» - πού δυστυχῶς σήμερα εἰναιὴ ἀστική τάξη.
II. «Οἱ φιλόσοφοι ἐξηγοῦσαν
μόνο τόν κόσμο μέ διαφόρους

τρόπους. Τό ζήτημα εἶναι νά τόν
μεταὸάλουμε». (Κ. Μάρξ, 11η
θέση γιά τόν Φόῦερμπαχ. θλ. «Λ.
Φόϋερμπαχ». σελ. 90).
“Ὀλοι οἱ φιλόσοφοι πού ἀντιλήφθηκαν τό «κακό» σύστημα
τῆς ἀστικῆς τάξης ἀμέσως κηρύχτηκαν ὑπέρ ἑνός εὐτυχισμένου
κόσμου τοῦ τύπου τοῦ Μώρ ῆ τοῦ
Ντύρινγκ. Τό ζήτημα ὅμως εἰναι

νά ὅροῦμε τά μέσα καί τήν
κατάλληλη
διεξοδική
ΠΡΑKTIKI-I γιά τήν πραγμάτωση τοῦ
«ὡραίου ἰδανικοῦ» ἦ «τοῦ ρεαλιστικοῦ σοσιαλισμοῡ».

Ἐδῶ ἀκριθῶς (φίλε ΤΧ.) εἰναι
τό διαμετρικό ἀντίθετο γιά τό
ὁποῖο μιλῶ στό γράμμα μου ”Αντί, τευχ. 90.

Ὁ χριστιανισμός ἀπ’ τήν ἰδεαλιστικὴ σκοπιά πού 6ρίσκεται τό
μόνο πού μπορεῖ νά κάνει είναιῆ
νά ἀρχίσει τούς ἀφορισμούς κατά
τῶν πλουσίων ἤ νά συμόιῧαστεῖ
καί ν’ ἀρχίσουν οἱ «ἅγιοι πατέρες» νά θησαυρίζουν (πράγμα
ὑπαρκτό) μέσ’ στό κύκλωμα τοῦ

μαθητης

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ἀγαπητοί φίλοι,
”Ας μοῦ ἐπιτραπεῖ νά σᾶς άποκαλέσω ἔτσι, γιατί ἀφοῦ εἷστε φί-

λοι ἀληθινοί τοῦ λαοῦ μσς, εἶστε
καί δικοί μου. Ἀφορμή πῆρα νά
σᾶς γράψω ἀπό τή θλιόερή διαπίστωση πού κάνατε σέ άρθρο
σαςγιά τό Μακρονήσι, στό ὁποῐο
ἀναφέρατε συμπερασματικά ὅτι
ὑπάρχει σαφής κίνδυνος νά μᾶς
ξαναδέσουν. (Ἀλήθεια πόσοι
ἀπό τούς θαυμάσιους ἀγωνιστές
πού μαρτύρησαν σέ κεῖνο τό νησί
τοῦ «διαὸόλου» διδάχτηκαν ἀπό

καί πού ὁρισμένα ἀπ’ αὐτά ἀπειλοῦν αὐτή τήν ἴδια μας τήν ὕπαρξη. Τί κάνουν οἱ πνευματικοί μας
ἄνθρωποι γιά νά ὂοηθήσουν τό
λαό ν’ ἀντιμετωπίσει αὑτά τά
προδλήματα; Τίποτα σχεδόν. "Av
ἐξαιρέσει κανείς μιά χούφτα φωτισμένων καί συνετῶν ἀνθρώπων,

οἱ ὑπόλοιποι τρώγονται μεταξύ
τους,

συνήθως

γιά

προσωπικά

περιφρονώντας πολλές φορές καί
τή λαῖκή ἐντολή.
“Ὀλα αὐτά 6έ6αια προκαλοῦν
τούς καγχασμούς καί τά εἰρωνικά
σχόλια τῶν «ἐθνικοφρόνων».
Ἀλλά τί πειράζει αὐτός Αὐτοί οἱ
κύριοι δέν δίσταζαν νά τρώγονται οῦτε τόν καιρό τῆς χούντας.
Ἐτσι ἔρχεται μοιραῖα στό νοῦ ὁ
στίχος τοῦ ἐθνικσῦ μας ποιητῆῑ
«Δυστυχισμένε μου λαέ καλέ κι
ἀγαπημένε, πάντοτε εὐκολόπιστε
καί πάντα προδομένε» .

Θά ἧταν ἄραγε ἀφέλεια νά
περιμένω κάποιο 006096 ἀντίλογο; Εὐχαριστῶ γιά τή φιλοξενία
Μέ ἀπειρη ἐκτίμηση
Α.Φ.

Θεσσαλονίκη

τίς φριχτές ἐμπειρίες τους;)

“Ο λαός συνειδητοποιώντας
αὐτό τόν κίνδυνο μένει ὅσυὸός.
Ἀντίθετα, οἱ προοδευτικοί πνευματικοί ἄνθρωποι, οἱ προοδευτικοί πολιτικοί ἡγέτες, καθώς κι
"Eva 0560016 ποσοστό νέων ἀπ’
αὐτούς πού τούς ἀκολουθεῖ «1196άζουν περί τά ἄλλα» καί σπάνια
συγκινοῦνται ἀπό καυτά προ6λήματα πού ἀπασχολοῦν τόν ἑλληνικό λαό, ὅπως τά παρακάτω;
1. Ἱ-Ι ΡΥΠΑΝΣΗ KAI MO-

ΛΥΝΣΗ τοῦ φυσικοῦ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, πού εἶναι ἔνα
ΕΙΔΕΧΘΕΣ

ΕΓΚΛΗΜΑ

ΒΙΟ-

ΚΤΟΝΙΑΣ, σέ παγκόσμια μάλιστα κλίμακα.
2) Ὀ σωὸινισμός τῆς Τουρκίας, πού ἀπειλεῖ τήν ἀκέραιότητα τῆς πατρίδας μας.
3) Ἡ ὑγεία τοῦ λαοῦ μας.
4) Ὁ διαμελισμός τῆς Κύπρου.
5) Ἡ ἀκρίθεια καί τά ἀκατάλληλα τρόφιμα.
6) Ἡ συζήτηση γιά τόν προῦπολογισμό στή Βουλή - ὅπου οἱ

ἐλάχιστοι δουλευτές πού ἧταν
παρόντες παρά λίγο νά ἔρθόυν
στά χέρια(ἔ)
7) Τά θύματα τοῦ Μολώχ τῆς
ἀσφάλτου.
8) Ἡ αἱμορραγία πού λέγεται
μετανάστευση.
9) Ἡ μάστιγα τοῦ καπνίσματος.
10) Ἡ προτίμηση στά διάφορα
«ζουμιά» καί οἰνοπνευματώδη
πού εἰσάγονται ἀπό τό ἐξωτερικό
καί μᾶς ἀπομυζοῦν πολύτιμο
συνάλλαγμα.

11) Ἡ φυγή τῶν νέων γιά
σπουδές στό ἐξωτερικό,

12) Ἡ ἀδιαφορία καί προκλητικότητα τοῦ ἀνωτέρου

κυρίως

κλήρου.

Αὐτά εἶναι μερικά ἀπό τά προ6λήματα πού ἀπασχολοῦν τό λαό

ΚΥΠΡΟΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΑ TINA
Ἀγαπητοί κύριοι,
Μέ τό γράμμα αὐτό θά ἀσχοληθῶ λίγο μέ τά τελευταῖα γεγονότα τῆς Κύπρου, ἐκείνη τήν πειρατική — ἇς τήν ποῦμε - ἐνέργεια,
πού ξεκίνησε 6 πρόεδρος τῆς Αἰγύπτου Σαντάτ. Γράφτηκαν στόν
τύπο λεπτομέρειες. Κάτι λίγα
στήν ἀρχή, πού σέ άφηναν μέ τό
στόμα άνοιχτό άπό τήν κατάπληξη. Κάπως περισσότερα πιό
ὕστερα. Στό δικό μσς καί τόν
ξένο τύπο. Ἐκεῖνο πού χαρακτηρίζει τά ὅσα μέχρι σήμερα γράφτηκαν- ὅσα. τουλάχιστον, ἔχω
ὑπ’ ὂψη μου - εἶναι τό ὅτι περιορίζουν τό γεγονός ἀνάμεσα στῆν
Αἴγυπτο καί τήν Κύπρο, μέ κάποιες μικρές προεκτάσεις γιά τό
Ἰσραήλ καί τίς ΗΠΑ. Ἔχω τή
γνώμη ὅτι δέν ἔπιασαν τήν ὅλη
ὑπόθεση ἤ, κι άν τήν ἔπιασαν,δέν
θέλησαν νά τά ποῦνε, γιά λόγους
πού ἐγώ δέν ξέρω, "A; ἐκφράσω
τίς σκέψεις μου, τίς σχετικές μέ
τά τελευταῖα γεγονότα Αἰγύπτου
- Κύπρου, αὐτά πού τά 6άφτισαν
« πειρατεία».

Εἶναι ἔξω ἀπό κάθε συζήτηση,
ότι ὁ χῶρος Ἀνατολική Μεσόγεισς- Μέση Ἀνατολή ἐλέγχεται
ἀπό τίς ὁυό ὑπερδυνάμεις, “Ὀλοι

οἱ ἄλλοι, οἱ μικροί, εἰναι φιγοῦρες, καραγκιοζάκια, πού τίς κινοῦν αῦτοί σί δυό μεγάλοι καραγκιοζοπαῖχτες, γιά νά κάνουν
τή δουλειά τους. Τό νά ὅλέπουμε
τήν ἐπιδρομή τῶν Αἰγυπτίων
κομμάντσς σάν Eva ἁπλό, ξεκομμένο ἐπεισόδιο, πού συνδέεται μέ
τούς δύο δολοφόνους τοῦ Γυουσέφ Σεμπάι,εἰναι λάθος.ούτε καί
μέ μιά κάποια
ἀποσταθεροποίηση στήν Κύπρο ἤ στήν Ἐγ51

γύς Ἀνατολή. Οὔτε καί σάν μιά
δημιουργία «πίεσης» πάνω στήν
Ἑλλάδα γιά τίς ἐπικείμενες συνομιλίες
Καραμανλῆ-Ἐτσεόίτ.
Μπορεῐ νά εἶναι καί ὅλα αὐτά,

μά ὅλα αὐτά εἶναι ἀνάξια μεγάλης ὑπερδύναμης - σάν στόχος.
Τό ψητό εἶναι ἀλλοῦ.
Οἱ δυό ὑπερδυνάμεις ἔχουν τίς
τεράστιες δικές τους ἀντιθέσεις.
Ἐχουν ἀντιθέσεις ἔντονες καί
στό χῶρο Ἀνατολική Μεσόγειος
Μέση Ἀνατολή. Τά πετρέλαια,
θά σκεφθεῖ κανείς. Ναί, μά δέν
εἶναι μόνο τά πετρέλαια.
Μέχρι πρίν ἀπό λίγο εἶχε ἐπικρατήσει - ἀπό τόν ψυχρό πόλεμο καί- ὕστερα τό καθεστώς τῆς
«Εἰρηνικῆς Συνύπαρξης». Μά
ἐδῶ καί κάμποσο καιρό τό άμερικανικό κατεστημένο ἔπαψε νά
θέλει τή διευθέτηση πού ὑπάρχει
στό. διάφορα μέρη τοῦ κόσμου
καί, φυσικά, στό χῶρο Ἀνατολική Μεσόγειος-Μέση Ἀνατολή.
Καί ἀποφάσισε νά ἀλλάξει, σταδιακά, τή διευθέτηση αὐτή, ἐξ-

ωθώντας τά πράματα καί στά
ἄκρα ἀκόμα. Ἐκφραστής αὐτῆς
τῆς θέλησης τοῦ ἀμερικάνικου
κατεστημένου εἶναι ὁ πρόεδρος
Κάρτερ. Ἡ κατάσταση «ἰσορροπίας» πού ὑπάρχει στό χῶρο
Ἀνατολική
Μεσόγειος-Μέση
Ἀνατολή πρέπει νά ἀνατραπεῖ.
Ἐτσι σκέπτεται τό ἀμερικανικό
κατεστημένο.
Μά 6; 606115 μέ ποιά πιόνια
παίζουν τό παιχνίδι τους οἱ δυὸ
’Υπερδυνάμεις στό χῶρο 0616:
— Οἱ ΗΠΑ, μέ τό Ἰσραήλ, τήν
Αἴγυπτο, τή Σαουδική Ἀραὸία,
τό Ἰράν, τήν Ἰορδανία (Ἀγγλία).
Λογαριάζουν καί τήν Τουρκία.
- Ἡ ΕΣΣΔ, μέ τή Συρία καί τό
Ἰράκ.
Γιά νά ἀνατραπεῖ ἡ διευθέτηση
πού ὑπάρχει στό χῶρο Ἀνατολική Μεσόγειος-Μέση Ἀνατολή,
πρέπει νά ξηλωθοῦν οἱ σοόιετικές
θέσεις πού ὑπάρχουν στό χῶρο
αὑτό. Καί ἡ ἀρχή θά γίνει ἀπό τή
Συρία. Μά γιά νά γίνει αὐτό,
πρέπει νά γίνει ἐπίθεση ἐναντίον
τῆς Συρίας. Καί γιά νά γίνει αὐτή
ἡ ἐπίθεση, πρέπει νά ἑτοιμαστοῦν
οἱ 66051; ἐξόρμησης.

ληψης τῆς Κύπρου. Τό Ἰσραήλ
δχι ἐξαφάνιση ἄρθρων σχετικῶν
ἡταν ἔτοιμο. ”Αλλο ἄν δέν πρόμέ τήν ἀνανέωση καί τό ΚΚΕέσ.
κοψε -— γιά τήν ὥρα - ἡ δουλειά.
Ἀπό τήν τελευταία του φράση
Εἶναι καί ἡ Ἰορδανία (Ἀγγλία).
δείχνει ὅτι πρόκειται γιά παλιό
Τί μπελάς αὐτοί οἱ Παλαιστίνωιέ
ἀγωνιστή τῆς ἀριστερᾶς. Δέν ἔχω
“Ὀσο γιά τό Ἰράκ, δέν θά τολσκοπό νά τοῦ ὑποδείξω ἤ νά τόν
μοῦσε νά ὂοηθήσει τή Συρία.
συμόουλέψω - θά ’τανε γελοῖο
Κάποια γυμνάσια τῶν ἰρανικῶν
ἀπό μέρους μου - ἀλλά ἄν θέλει
ἐνόπλων δυνάμεων κοντά στά
νά θεωρεῖται δημοκράτης καί
σύνορα ’ἱράν-Ἰράκ ἠ κάποιες
σωστός ἀριστερός θά πρέπει νά
συγκεντρώσεις ἰρανικῶν στραδέχεται νά ἀκούει ὅλες τίς ἁπότευμάτων ἐκεῖ, θά ἀπασχολοῦσαν
ψεις, καί ὅχι νά ἀντιμετωπίζει μέ
τό σύνολο τῶν ἐνόπλων δυνάπροκατάληψη θέσεις πού ἐκφράμεων τοῦ Ἰράκ. Ἔτσι - σκέφτονζουν ἀγωνιστές τῆς ἀριστερᾶς
ταν - θά τέλειωνε ἡ ἐπιχείρηση
τσῦ τόπου μας.
«Συρία». Ἀργότερα, θά ἃρχιζε ἡ
Δογματίζοντας καί ἀφορίζονἐπιχείρηση «Ἰράκ».
τας κόμματα καί θέσεις, τό μόνο
Καί ἡ Σοόιετική Ἕνωση; Τό
πού μπορεῖ νά καταφέρει ὁ φίλος
ἀμερικάνικο κατεστημένο σκέμας εἰναι νά «καθησυχάζει» τή
πτεταιῑ Θά ἀντιδράσει ἀδύναμα.
συνείδησή του, μά καί νά κλείνεμή θέλοντας νά σπρώξει τά πράται στό 110606111 του σέ ἐπικίνματα σέ μιά γενικότερη ἀναστάδυνο γι’ αὐτόν σημεῖο. Μόνο 6
τωση, γιά τήν ὥρα. Ἤ θά ἀντιχρόνος, φίλε, θά μπορέσει νά μᾱς
δράσει ἔντονα, ὁπότε δημιουργεῖ· < δείξει ποιός χῶρος τῆς ἀριστερᾶς
ται μιά γενικότερη ἀποσταθεροεἰναι ἀποστεωμένος καί ποιός θά
ποίηση πού τό ἀμερικάνικο κατεαὐτοδιαλυθεῖ καί κάτω ἀπὸ ποιές
συνθῆκες.
‘
στημένο ἤ εἶναι έτοιμο νά τή δεA616,. φίλε Παναγιωτόπουλε,
χτεῖ ἤ ὂλέποντας καί κάνοντας.
γιά νά μή φτάνουμε στό σημεῖο
Μέ 66011 16 πιό πάνω, ὅλέπομε
πώς γιά τήν Κύπρο 6 κίνδυνος · νά κατηγοροῦμε κόμματα μέ ἐλαἦταν καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι φρή καρδιά καί δίχως πολλή σκέψη, θεωρώντας σωστά μόνο ὅσα·
πολύ μεγάλος. Δέν ἐπρόκειτο γιά
ἐμεῖς πιστεύουμε καί λανθασμένα
μιά άπλή
«πειρατεία». Καί
ὅλα τά ἔξω ἀπό μᾶς.
ὑστερα ἀπό αὐτά, τί θά κουθενΦιλικά
τιάοει ὁ κ. Καραμανλῆς μέ τόν κ.
Α.Κ.
Ἐτσεόίτςέ
μαθήτρια
Διαὸάζοντας κανείς τά πιό πάΘεσσαλονίκη
νω, μπορεῖ νά σκεφτεῖ; Μωρέ,
αὐτός εἶναι φαντασιόπληκτοςέ

Μακάρι νά εἶχε δίκιο.
Μέ φιλικούς χαιρετισμούς
Θεμιστοκλῆς Μοσχᾱτος
Κυψέλη

ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Ἀγαπητό ΑΝΤΙ,
Θά ’θελα νά ἀναφερθῶ σ’ ἕνα
γράμμα τοῦ 94 τεύχους σου, συγκεκριμένα στό γράμμα τοῦ Μήτσου Παναγιωτόπουλου.
Ἀρχικά πιστεύω ὅτι ἡ δική
σου ἀπάντηση στό παραπάνω
γράμμα πρέπει νά ’χει καλύψει
τόν ἀναγνώστη σου σέ πολλά σημεῖα. Γι’ αὐτό δέν στέκομαι σ’

ὅσα ἐσύ ἀπάντησες, ἀλλά στήν τεΜιά 66011 ἐξόρμησης, γιά τήν

ὅλη ἐπίθεση, εἶναι τό Ἰσραήλ. Θά
χτυπήσει ἀπό τά νότια. Μά αὐτό
δέν φτάνει. Ἡ Τουρκία (ἴσως)
ἀπό τά 669510 ἤ θά συγκεντρώσει
στρατό στά σύνορά της μέ τή Συρία (ἴσως θά κάνει γυμνάσια
κατά κεῖ) γιά νά δεσμεύσει δυνάμεις τῆς Συρίας πρός τά ἐκεῖ. Μά
καί αὐτό δέν φτάνει. Τότε; ἱΘά
καταλάόουμε τήν Κύπρο, θά
συγκεντρώσουμε δυνάμεις κάθε
λογῆς ἐκεῖ καί θά ἐπιτεθοῦμε καί

ἀπό τά δυτικά. Καί εἶναι τόσο
κοντάέ Ἔτσι, ὃλέπουμε πώς δέν
ἐπρόκειτο γιά μιά ἁπλή «πειρατεία». Οἱ Αἰγύπτιοι κομμάντος

ἠταν ἡ ἀρχή ἐκτέλεσης τῆς κατά52

λευταία παράγραφο τοῦ γράμματος τοῦ M. Παναγιωτόπουλου.
‘O φίλος μας θεωρεῖ τό χῶρο
τῆς ἀνανέωσης τῆς ἀριστερᾶς
”ετσι ὅπως τό ΚΚΕ ἐσ. τόν ἐκφράζει ώς; ἀποστεωμένο καί αύτοδιαλυόμενο. Δέν ξέρω πῶς καί
γιατί 6 φίλος αὐτός κατάληξε σ’
α’ύτά τά «μεγαλόστομφα» συμπεράσματα, ἀλλά σίγουρα τό μόνο
πού μπόρεσε νά μᾶς δώσει νά
καταλάόουμε εἶναι ὅτι αὐτός 6
ἴδιος πού διαμαρτύρεται γιά
ἄνιση μεταχείριση τοῦ ΚΚΕέξ,
ῶό τό ΑΝΤΙ (πράγμα πού δέν
συμόαίνει, ὅπως τοῦ ἀποδείχνουν
τά ἄρθρα σου), ὑποδηλώνει τή
διάθεσή του γιά τήν ἐλάττωση ἂν

ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

πάζει αὐτή τήν ἰδεολογία καί τή
διοχέτευσή της. Αῦτό τό ἐπιτυγχάνει ὅχι μέσω ὑποκειμενικῶν,
γενικῶνίάφηρημένων νοημάτων,
ἀλλά εἰσχωρώντας 60016, καί μέ
τή σωστή μέθοδο, στίς πηγές της,
εἶναι ἱκανός νά μᾶς παρουσιάσει
τήν ὅλη εἰκόνα της (ἰδεολογίας);
ἀπό ποῦ ἔρχεται, σέ ποιούςΙές
άπευθύνεται, τί ἐπιδιώκει.
Ἡ ἀναφορά ἐπίσης τοῦ κ. Βε-

λουδῆ στή θέση τῆς γυναίκας, είναι ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτική τῆς
ἰδεολογίας τοῦ λαϊκοῦ μυθιστορήματος, πού θεωρεῖ τίς γυναῖκες
ἱκανές μόνο γιά τοκετούς, μαγείρεμα, καί ἀπόλυτη ὑπακοή.
Ὁ συγγραφέας μ’ αὐτή τήν
πραγματικά ἐπιστημονική ἐργασία, ἀποκαλύπτει καί τή «ὅιομηχανία» παρασκευῆς τέτοιων λαϊκῶν μυθιστορημάτων.

’Ἀξίζει νά ἀναφέρω μιά μικρή
ἱστορία πού μοῦ ’πε ὁ πατέρας
μου. Βρισκότανε σέ ταὸέρνα μέ
διάφορ’ ἄλλα ᾰτομα. Ἀφοῦ εἴχανε φάει καί πιεῖ, ἐνα μέλος τῆς
συγτροφιᾰς φώναξε ξαφνικά;
«Θά τόν σκοτώσωέ Θά τόν σκοτώσω τόν 611110!»
Στήν ἐπεξηγηματική ἐρώτηση
τοῦ πατέρα του, 6 διπλανός του
ἀπάντησεε
«“Α, μήν ἀνυσηχεῑςέ 'O κύριος
εἶναι συγγραφέας. Γράφει μυθιστορήματα σέ συνέχειες στίς ἐφημερίδες καί τά περιοδικό. “Θά
τόν σκοτώσω”, ἐννσεῐ τόν ἥρωα
τοῦ μυθιστορήματος. b
(Δυστυχῶς δέν ἔμαθα τί ἀπέγινε).
Ὁ κ. Βελουδής ἔχει γράψει Eva
«κλασικό» κείμενο κριτικῆς. Ἐλπίζω γρήγορα νά δημοσιεύσετε
καί ἀλλες ἐργασίες του.

Ἀγαπητό «ΑΝΤΙ»
Συγχαρητήρια ἀξίζουνε στό
περιοδικό (ἔστω καί καθυστερη- .
μένα) γιά τή δημοσίευση (τεύχη
Μετά τιμῆς
86,
87, Νοέμ6ρηςΙΔεκέμ6ρης
Νίκος Ἀξαρλῆς - Λονδίνο
1977) τῆς ἐξαιρετικῆς μελέτης
«Τό σύγχρονο Λαῖκό ΜυθιστόΓΙΑ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ
ρημα» τοῦ Γιώργου Βελουδῆ.
ΠΑΛΙΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ
Ἡ ὅλη ἐργασία τοῦ κ. Βελουδῆ
εἶναι ὑπόδειγμα σοὸαρής ἔρευνας
(χωρίς
σχολαστικισμούς)
καί .
Ἀγῦ-πηῒό «ΑΝΤΙ»
ἀντικειμενικότητας.
Θά “θελα μέσα ἀπό τίς στήλες
Ἡ κατανόηση τοῦ θέματος, 0’
τοῦ Διαλόγου νά προσπαθήσω νά
ὅλο του τό φάσμα, ἀπό τό συγἀπαντήσω στό γράμμα τοῦ 0560γραφέα,
εἰναι
ἐντυπωσιακή.
στσῦ κ. Μερτίκα (τ. 95)
Ἐτσι, ἡ ἀνάλυση τῆς κοινωνικῆς
Ἀρχικά κ. Μερτίκα νομίζω ὅτι
6άσης τοῦ λαϊκοῦ μυθιστορήμαδέν πρέπει νά εἰρωνεύεσθε τό
τος, τῆς ἱστορίας του, τῆς ἰδεολοφίλο Δ,Ν.Γ. ἀπό τό Ληξούρι πού
γίας του, ἀποτελεῖ γερό θεμέλισ
ὑπογράφει μέ τά ἀρχικά του. Ὁ
πάνω στό ὁποίο 6 συγγραφέας
φίλος μσς πρέπει νά ἔχει τούς λότοποθειεῖ τά συμπεράσματά του
γους του· ἔπειτα δέν πρέπει νά
ἀποφεύγοντας συνειδητά τή σπεξεχνᾱμε ὅτι ἔχουμε «δημοκρατία»
· κουλάτσια.
κολοὸή..., καί εἴμαστε νόμιμοιὉ κ. Βελουδής ἀποκαλύπτει
παράνομοι. (Γιά φαντασθεῖτε κ.
τήν ἰδεολογία τοῦ λαϊκοῦ μυθιΜερτίκα τόν φίλο Δ.Ν.Γ. ἃς
στορήματος τήν ἴδια στιγμή πού
ποῦμε δημόσιο ὑπάλληλο...)
μᾶς δείχνει ὅτι αὐτή ἡ ἰδεολογία
Παρακάτω κ. Μερτίκα ἀναφέδέν εἶναι ἁπλά «ἡ ἰδεολογία τῆς
ρετε γιά καθαρόαιμους κομμουἄρχουσας τάξης», ἀλλά μιά
νιστές κλπ. Κύριε Μερτίκα δέν
κατάλληλα ἐπεξεργασμένη ἰδεεἶναι ἄλογα οἱ κομμουνιστές νά
ολογία, γιά τήν κατανάλωσή της
χωρίζονται σέ καθαρόαιμους καί
ἀπό τά μικροαστικά, κυρίως,
μή. ’Υπάρχουν κομμουνιστές καί
στρώματα.
1
μή κομμουνιστές, ὅπως σέ μιά
“Ἀξια θαυμασμοῦ εἶναι ἡ δυναχώρα ὑπάρχει μία ἐργατική τάξη
τότητα τοῦ συγγραφέα νά ξεσκε-

καί μία ὠργανωμένη πρωτοπορία
της ΕΝΑ Κομ. Κόμμα.
”Οσο γιά τόν ἰσχυρισμό σας ὅτι
«εἶναι γραμμή τοῦ ΚΚεξ οὔτε νά
ὁιαὸάζει (Eva μέλος του) 0615 ν’

ἀκούει τίποτε ἀλλο ἐκτός ἀπό τό
Ρίζο» εἶναι τελείως 66601110; Τά
μέλη τοῦ ΚΚΕ προσπαθοῦν νά
διαὸάζουν ὅσο 16 δυνατό περισσότερο χωρίς νά ἐξαιροῦν τίποτε.
Ἀκόμη κ. Μερτίκα ἀναφέρετε
στό γράμμα σας περί «στρογγυ-

λοκαθίσματος σέ καρέκλες», περί
«ύποπτης (κατά τή γνώμη σας)
ἀνόδου στήν κορυφή τοῦ κόμματος» ἡγετικῶν στελῆςῶν τοῦ ΚΚΕ
κλπ. Κύριε Μερτίκα σάν παλιός
ἀγωνιστής θά ξέρετε θέὸαια ὅτι
σέ ένα ΚΚ ὑπάρχει ἡ πιό πλατιά
ἐσωκσμματική
δημοκρατία.
Ἀλλά δέν πιστεύω νά ἔχετε τήν1

ἀπαίτηση νά τηροῦνται ὅλοι οἱ
κανόνες ’τοῦ δημοκρατικοῦ συγκεντρωτισμοῦ σέ συνθῆκες 60-

ριᾶς παρανομίας. Παρ’ ὅλα αὐτά
ἄν θέλετε νά δεῖτε πῶς ἐκλέγεται
δημοκρατικά ἡ ἡγεσία σέ ένα ΚΚ
δέν ἔχετε παρά νά παρακολουθήσετε τό προσεχές 100 συνέδριο
τοῦ KKE. Τώρα 656010 μιά καί ὁ
λόγος γιά ἐσωκσμματική δημοκρατία, δέν θά ἔπρεπε νά σᾶς
προὸληματίσσυν λίγο τά πρόσφατα γεγονότα στό χῶρο τοῦ λε·
γόμενου ΚΚεσ. καί τοῦ Ρήγα;

(Διαγραφὲς, φράξιες, συμπλοκέςέ, κλείδωμα γραφείωνῐ κλπ.)

ἀναθεωρηῖισμῡῦ
συνέχεια;

-

προῦάλλει

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

“Ὀόο γιά τό χτὲνΙ-Ομα τῆς περι-

Οχῆς σας ἀπό «ὠργανωμένα κλιμάκια τοῦ ΚΚεξ» ὅπως γράφετε,
τιμή τους πού ἔφθασαν μέχρι καί

’ἐξ

Ἠ ἐθνικὴ
, καί κοινωνικὴ συνείδηση
στήν Ἐλλάδα

ἦ
η
'

τό τελευταῖα σπίτι μέ τό 1196-

γράμμα τοῦ κόμματος.
Μήπως ὅμως κ. Μερτίκα μιά

καί μιλᾶμε Ὺιά πληροφόρηση θά
ἔπρεπε νά 611/(111159606115 καί στό
γεγονός ὅτι ἡ τηλεόραση (μέ τήν
τρομακῃ-,ιή δύναμη ἐπηρεασμοῦ
πού ἔχει) κάλυψε ΤΡΕΙΣ προεκλογικές συγκενῑρώσεις τῆς
Συμμαχίας καί KAMIA 106
KKE; ἀκόμη μετέδωσε ΔΥΟ δωδεκάλεπτες ὁμιλίες ἐκπροσώπων
τῆς Συμμαχίας καί μόνο MIA 106
KKE; Ἀκόμη τό ὅτιὴ κυὸέρνηση
παρεχώρησε για προεκλογική.
συγκέντρωση στή Συμμαχία τό
Σύνταγμα ἐνῶ δέν τό παρεχώρησε στό ΚΚΕ, καί τόσα ἄλλα. Ὁ

ἰδεολογία
τοῦ μεταπρατικσῡ
χώρου
(ἱστορικὴ μελέτη)

μ τριπι 211

n

ἀγῶνας ὁ προεκλογικός ἦταν
πράγματι ἄνισος ἀλλά 1‘]-10v ᾰνισος σέ 6690; 106 KKE.
Σεὸόμενος τό χῶρο πού μᾶς
φιλοξενεῖ θά ’θελα νά τελειώσω
μέ τοῦτο· οἱ κομμουνιστές καί
ὅλος ὁ λαός τιμοῦν καί σέόονται
τούς ἀγωνιστές ὅπου κι 6v 6ρίσκονται κ. Μερτίκα, ἀλλά διατηροῦν καί τό δικίωμα νά μάχονται
τούς κάθε λογῆς ἀναθεωρητές καί
διαστρεὸλωτές τοῦ μαρξισμοῦλενινισμοῦ (Βλέπε καί ἡγετική
ὁμάδα τοῦ λεγόμενου ΚΚεσ).
Αύτά τά λίγα καί πρόχειρα.
Μέ 05600116
Γιῶργος Καμάρας-ΑΘΙ-ΙΝΑ

”Οσο γιά· τούς λόγους τῆς
ἐκλογικῆς συντριὸῆς τῆς Συμμαχίας
καί
τοῦ
λεγόμενου
«ΚΚεσ.» ἀσφαλῶςκαί δέν εἴναι
αὐτοί πού ἀναφέρετε. Γιά τό ἐξ·
ωπραγματικό γεγονός τῆς «μάνας
πού πέθανε κλπ.» ἔχει δοθεῖ · ἈγαπητόαΑΝΤΙ»
Θά ἤθελα νά ἐκφράσω τή λύπη
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ἀπάντηση ἀπό τίς
γιά τά ὅσα γράφει σέ 1116‘ στήλη
στῆλες τοῦ Ριζοσπάστη. ”Οσον
τοῦ διαλόγου σου (τεῦχος 95) ὁ
ἀφορᾱ τά 106 vo1106 00; 11. M59—
κύριος Χαράλαμπος Μερτίκας
τίκα, παρουσιάζετε τούς κομμουἀπό τό Λουτρό Κορινθίας. Ὁ
νιστές καί γενικά αύτούς πού
ψήφισαν ΚΚΕ, σάν ἀοχετους ἐν- ί· κύριος Χ.Μ. παίρνοντας σάν
ἀφορμή Eva γράμμα (διευκρίνητελῶς μέ τό τί γίνεται γύρω τους.
ση) τοῦ Δ.Ν.Γ. στό τεῦχος 91, ξεΑὐτοί πού ψήφισαν ΚΚΕ δέν
σπᾱ σέ ἕνα ὑθρεολόγιο ένάντια
ψήφισαν κατά τή γνώμη μου
στό ΚΚΕ καί στήν ΚΝΕ. Ἀρχίσύμὸσλα, δέν ψήφισαν Ρίζο,
ζοντας ὁ κύριος Χ.Μ. τό γράμμα
,ΚΟΜΕΠ κλπ. ἀλλά ψήφισαν
του κατακρίνει τήν ἀνωνυμία τοῦ
συνεπῆ μαρξιστική-λενινισιική,
Δ.Ν.Γ. φέρνοντας σάν ἐπιχείρημα μ
ἀγωνιστική γραμμή καί πρότήν μετά ἀπό 40 χρόνια νομιμόγραμμα καί ἀντίθετα ἀποδοκίματητα τοῦ ΚΚΕ.
σαν πολιτική οὐρᾶς τῆς ἀστικῆς
τάξης (ΑΣΔΗΣ, ΕΑΔΕ κλπ), γεΧωρίς νά γνωρίζω προσωπικά
νικά ἀναθεώρηση τῶν ἀρχῶν τοῦ
τόν Δ.Ν.Γ. ἀποκρούω αὐτή τήν
μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ καί τοῦ
κατάκριση ἐναντίον του, γιατί, 6v
διεθνισμοῦ.

καί ἡ νομιμότητα εἶναι πραγμα-

Ἀποδοκίμασαν ἀκόμη κ. Μερτίκα καί ὅλα τά σχετικά μέ «ἱερατεῖα», μέ «νούτσιους τοῦ Πάπαὶ»,
μέ «ὑποταχτικούς τῆς Μόσχας»,
μέ «Κνίτες γενίτσαρουςὶξ» κλπ.
Καί ὅμως πόσοι καί πόσοι ἀγωνιστές - ἴσως καί σείς ὁ ἴδιος δέν κυνηγήθηκαν, δέν ἐξορίστηκάν, δέν θασανίστηκαν, δέν ἐδωσαν καί τή ζωή τους μέ αὑτές
ἀκριόῶς τίς κατηγορίες πού τέσσερα χρόνια τώρα ἡ «Αύγή» στό
ὄνομα τοῦ ἀνανεωτισμοῦ : 6λέπε

τική δέν πιστεύω ὅτι έχομε ἀπόλυτη ἐλευθερία, σέ πάρα πολλά
θέματα. Ἐτσι δέν μπορεῖ ὁ κύριος Χ.Μ. ἐτῶν 78 v6 κατακρίνει
τήν ἀνωνυμία τοῦ Δ.Ν.Γ., γιατί ὁ
ἄνθρωπος τῶν 78 χρόνων, δέν
ἔχει τίποτα νά χάσει 6v 690v10φωνάξει τά ἰδεολογικά. του πιστεύω. Ἐνῶ ὁ νέος τῶν 20-25
χρόνωνέχει νομίζω ἀρκετά νά

προλεταριακοῦ

κοΣτΗ Μοῑκσω

Κωστῆς Μοσκώφ;
Ἡ ἐθνική ,καί
κοινωνικὴ συνείδηση
στήν Ἑλλάδα
ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ἀθήνα. «Σύγχρονη Ἐπσχή». 1978

χάσει, Πρόσφατα εἰναι τά φακελώματα τῶν, στρατιωτῶν
στράτευμα.

στό
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Ἴσως ὁ Δ.Ν.Γ. νά μήν εἰναι
ούτε νέος τῶν 20 ἐτῶν οὔτε νά

κράτησε τήν ἀνωνυμία του γιά
τόν λόγο πού προανέφερα. Γιαυτό θά τόν παρακαλοῦσα άν εἷναι δυνατό, νά ἐξηγήσει στόν κύ-

συμμετοχὴ μας στό περιοδικό σας
καταρέοντας τούς ἰοχυρισμούς
του περί γραμμῆς κλπ. κλπ.
”Ας γράψει 1000 γράμματα λασπολογίες ἀκόμα ὁ κος Χ.Μ.

ἕνα ὅμως εἶναι γεγονός ὅτι ἡ τι-

ριο Χ.Μ. ’τούς λόγους γιά τούς

μιότητα

ὁποίους κράτησε τήν ἀνωνυμία
του.
Ὁ κύριος Χ.Μ. στό γράμμα
του ἔχει ἕνα δριμύ «κατηγορῶ»
γιά τό ΚΚΕ καί τήν ΚΝΕ. Θά
ἤθελα νά πῶ στόν κύριο Χ.Μ. ὅτι
τά ἀρχικά «ΚΚΕέξ» δέν ὑπῆρχαν
ούτε ὑπάρχουν στήν Ἑλλάδα.
Ὑπάρχουν τά ἀρχικά ΚΚΕ καί
ΚΚΕέσ. Μιλᾶτε κύριε Χ.Μ. γιά
ἑνα θλιὸερό γεγονός πού μιά
ἀγωνίστρια μάνα πέθανε ὅταν
εἶδε τό παιδί της νά τό δέρνουν
οἰ Κνίτες. Νομίζω ὃτι μιά τέτοια
σοθαρή κατηγορία γιά τούς Κνίτες δέν πρέπει νά λῆεται ἔτσι
ἀόριστα. Θά ἔπρεπε νά ἀναφέρετε πότε, ποῦ καί γιά ποιούς λόγους ἔγινε καί άν εἶναι δυνατόν
νά ἀναφερθοῦν καί ὀνόματα.
Μόνο ἔτσι θα μπορέσετε νά
πείσετε τούςχ ἀναγνῶστες τοῦ
«ΑΝΤΙ» γιά τήν πραγματικότητα

ἠθική

τοῦ περιοτατικοῦ.

’

Ἐπίσης μιλᾱτε γιά τά ὀργανωμένα κλιμάκια τσῦ ΚΚΕ σι-ήν
περίοδο τῶν ἐκλογῶν. Λέτε γιά
τήν προπαγάνδα πού ἐκαναν
στούς παλιούς σας συντρόφους.
Ἐπιτρέψτε μου νά ἀμφισθητήσω τά λεὟόμενά σας γιατί κανένας ἄνθρωπος, κομμουνιστής ἤ
ὅχι πού πάλεψε στίς τάξεις τοῦ
EAM ἐνάντια στούς γερμανοφασίστες, δέν ἐπηρεάζεται οὔτε ἀλλάζει γνώμη γιά τό κόμμα καί τήν
ἰδεολογία πού πιστεύει.
Γιά τόν Νίκο Πλσυμπίδη, τόν
Μανώλη Γλέζο καί τούς ἄλλους
πού ἀναφέρεις στό γράμμα σου
κύριε Χ.Μ., νομίζω ὅτι κανείς
δέν ἀμφισὸήτησε τήν ἀγωνιστικότητα τους οὔτε τούς χαρακτήρισε
προδότες καί πουλημένσυς. Γιατί
νομίζω ὅτι κανείς κομμουνιστής ἦ
γνήσιος δημοκράτης πού ἐξορίστηκε καί 6ασανίστηκε ἀπό τούς
φασίστες, δέν ὑπονόμευσε τό
λαῐκό κίνημα.
Θά τηρήσω τήν ἀνωνυμία μου
καί ἐλπίζω νά μήν μέ κατακρίνει
ὁ κύριος Χαράλαμπος Μερτίκας
Εὐχαριστῶ
Κ.Σ.
Θεσσαλονίκη

Ἀγαπητό «ΑΝΤΙ»
Εἰμαι ἀναγνώστρια δικιά σου
καί Κνίτισσα. Τό γράμμα τοῦ κου
Χαράλαμπου Μερτίκα οὐτε μέ
ἀγανάκτησε οὔτε μέ ἐξόργισε
ὅπως θά ἦταν φυσικό.
Σεὸόμενη τά 80 του χρόνια ἔνα
πράγμα θά πῶ, ’Ὀτι ὅσο ἐγώ ὅσο
καί ὁ ΔΝΓ πού τοῦ ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά γράψει εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι καί διαὸάζουμε καί
ἀκοῦμε πέρα ἀπό τόν κομματικό
μας τύπο καί αὐτό τό δείχνει ἡ
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προσπαθοῦμε νά πάρουμε μέ τό
μέρος μας, καί θά τούς πάρουμε,
καί ὅχι τά μονοπώλια καί τήν
ὑπόλοιπη ἀντίδραση. Ἀπό αὐτούς ἄλλοι ζητοῦν χαρτί καλῆς
διαγωγῆς. Ἐμεῖς δέ στήνουμε τίς

καί
ἄν

ἡ

ἤμαστε

ἐπαναστατική

σημαῐες μας κατά πού φυσοῦν τά
μονοπώλια ἀλλά ἀντίθετα.

κομουνιστές

πραγματικά καί δέν τούς παίζουμε, δέν διεκδικοῦνται μέσα ἀπό
τέτοιου εἴδους γράμματα ἀλλά
μέσα στόν καθημερινό ἀγώνα.
Ἔχει κάθε δικαίωμα ὁ Κος ΧΜ
νά χαίρεται γιά τά 4 ὀργανωμένα
παιδιά του πού ἐξελίχθηκαν σέ
λαμπρούς ἀγωνιστές ὅπως γράφει
ἀλλά ἀς μήν τό μονοπωλεῖ κατά
τέτοιο φτηνό τρόπο.
Εὐχαριστῶ
Α. Μ.

Καί ἀκολουθεῖ τό ἐξωφρενικό,
ὅτι εἰναι γραμμή τοῦ ΚΚΕ τά
μέλη καί οἱ ὀπαδοί του νά μή
διαὸάζουν τίποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό
τό «ΡῙΖΟΣΠΑΣΤΗ». Οἱ κομμουνιστές ὅμως, τά μέλη καί στελέχη τοῦ ΚΚΕ, καί τά ἀκοῦνε καί
τά διαὸάζουνε ὅλα, ἀπό ὅπου κι
ἀν προέρχονται. Παντοῦ στά
σχολειά, στά πανεπιστήμια, στούς
τόπους δουλειᾱς ἀκοῦνε τί λένε
ὅλοι, κάνουν κριτική καί ἀντιπαραθέτσυν σ’ αὐτούς τή δική τους
προλεταριακή,
ἐπαναστατική
ἰδεολογία, τό Μαρξισμό-Λενινισμό. Τό μικρό ποσοστό τῆς
Συμμαχίας δέν 6ρίσκεται στό ὅτι
οἱ ὑποψήφιοι τῆς Συμμαχίας δέν
κατηγοροῦσαν τό ΚΚΕ, γιατί κᾳί
τό κατηγόρησαν, δέν 6ρίσκεται
στό ὅτι τό ΚΚΕ ἔκανε μεγάλη
προεκλογική δουλειά κ’ ἐσεῖς ἐκτός ἀπό αὐτό ἔχοντας 2 ἡ 3 ῶρες
τηλεόραση δέν τό κατορθώσατε.
Δέν πείσατε τόν κόσμο νά σᾶς
ψηφίσει, δέν εἰναι «ὅτι ὁ λαός
μπορεῖ νά κάνει λάθος» (ΑΥΓΗ)
καί οὔτε ὅτι τό ΚΚΕ ψήφισαν οἱ
ἀγράμματοι ὅπως λές. Ἡ συντριὸή τῆς Συμμαχίας καί τῆς πο-

Ἀγαπητό «ΑΝΤΙ»
Διάὸασα στό τεῦχος 95 τό
γράμμα τοῦ κ. Χ. Μερτίκα.
Πρώτη διαπίστωση πού ἐκανα
ἦταν ὅτι δέν στηρίζεται πουθενά
καί δέν ἀποδεικνύει τίποτα.
Ἀποφάσισα νά γράψω τή γνώμη
μου γι’ αὐτό τό γράμμα, γιατί
πολλά δημοσιεύματα στόν δεσμευμένο

καί

«ἀδέσμευτο»

ἀστικό τύπο έχουν συντονιστεῖ σέ
μιά ἐπίθεση ἐνάντια στό ΚΚΕ καί
τήν ΚΝΕ. Σ’ αὐτή τήν ἐπίθεση
πρωτοστατοῦν τά δεκανίκια τῆς
ἀντίδρασης. οἱ δεξιοί καί «ἀριστερσί» ἀναθεωρητές. Ὁ X.
Μερτίκας παίρνσντας θέση ἀπό
τό γράμμα τοῦ Δ.Ν.Γ. (τ. 99) ἀπό
τό Ληξούρι, γράφει διάφορες συκοφαντίες καί ψευτιές γιά τό
ΚΚΕ (πού πραγματικά μέ λύπησαν). Κατηγορεῖ τόν Δ.Ν.Γ ὅτι
κρύὸεται πίσω ἀπό τ’ ἀρχικά του
«καί τώρα ἀκόμη, πού γενήκαμε
νόμιμοι» λές καί τώρα δέν ἔχουμε
ἕνα ἀντιλαῖκό, αὐταρχικό, ἀστυνομικό καθεστώς, μέ τά νομοσχέδια γιά τήν τρομοκρατία, μέ τίς
καρτέλες κ.λπ. ’Όπου τό παρακράτος δρᾶ ἀνενόχλητο καί
προσπαθεῖ νά φέρει πισωγυρίσματα σέ ἐποχές ὅχι μακρινές.
Μετά θά ρωτήσω τόν Χ.Μ. ἄν
διάὸασε ὁ ἴδιος τό γράμμα τοῦ

λιτικῆς γραμμῆς τῶν ἀποστατῶν

θρίσκεται, κατά τή γνώμη μου,
ὅτι ἡ ἑνότητα πού διατυμπάνιζαν

ἡταν ἑνότητα δική τους καί ὅχι
τοῦ λαοῦ, τό πρόγραμμά τους
ἦταν ἀόριστο καί χωρίς προοπτική, ἀλλά κύρια γιατί ἀκολούθησαν πολιτική συμὸιόαστική, πσλιτική οὐρᾶς τῆς ἀστικῆς τάξης.
Φίλε Χ.Μ. μέ τό νά χρησιμοποιεῖς
τό προδοκατόρικο «ἐξ» μαζί μέ
τόν «Ἐλεύθ. Κόσμο», «Βραδυνή», «Ἀκρόπολη, «ἀριστεριστές»
καί ΣΙΑ δέν ἔχεις νά κερδίσεις
καί νά ἀλλάξεις τίποτα. Ἡ ἐργατιά τό κόμμα της τό ξέρει ΚΚΕ.
μαθητής Χ.Κ-.
Ἀθήνα

Δ.Ν.Γ.; ”Av ναί τότε ποῦ ὂλέπει

τό χλευασμό γιά τή Συμμαχία;
Δέν ἧταν τό κόμμα τῶν ἀποστατῶν ἔνα ἀπό τά πέντε τῆς Συμμαχίας; Δέν πῆρε ἡ Συμμαχία τό
2,7%; Δέν ξέσπασε κρίση στούς
ἀποστάτες καί δέν έγινε διάσπαση στό Ρ.Φ; Εἶναι ψέματα
καί χλευασμοί ὅλα αὐτά. Ἔπειτα
γράφει ὁ Χ.Μ. ὅτι γιά νά πᾶνε
μπροστά οἱ «καθαρόαιμοι» (τί
εἰναι πάλι αὐτό) κομμουνιστές
πρέπει νά κάνουν ὅ,τι ἐκαναν οἱ
Ἰταλοί κομμουνιστές καί νά ἀγκαλιάσουν ὅλες τίς τάξεις, ἀκόμη
καί τά μονοπώλια.
Σεὸαστέ Χ.Μ. ἡ ἐργατική τάξη, οἱ
ἐργαζόμενοι, ἡ διανόηση, τά μεσαῖα στρώματα καί ὅλοι οἱ καταπιεζόμενσι δέν εἰναι τό 10% είναι πολύ παραπάνω. Αὐτούς

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Δ.Α.
Ἀγαπητό Ἀντί,
Ἐπειδή στήν ἐπιστολή μου, τή
σχετική μέ τό άρθρο τοῦ Ἀντρέα
Λεντάκη καί τήν ΕΔΑ (τεῦχος
94) καί ἀπό τή διατύπωση τῆς τελευταίας παραγράφου, μπορεῖ νά
δημιουργηθοῦν παρανοήσεις, διευκρινίζω ὅτι ἡ κριτική τῆς στάσης τοῦ Ἀντρέα Λεντάκη στό
στρατόπεδσ ἀφορᾶ διαφορές πολιτικῶν ἐκτιμήσεων καί δέν ἔχει
καμιά ἀπολύτως σχέση μέ τήν
ἀγωνιστική του ἀδιαλλαξία.
Μέ ἐκτίμηση
.

Δημ. Τραχανής

-ῦνῈΙΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601,
Τηλ; 732.713 —- 732.819

0 Ἑκδότηςῑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131

Ο Ύῐτεύθυνος ΤυΠσγρσφείου;
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ

Baa. Ἀλεξάνδρου 26
’Ἀγ. “Ανάργυροι.
O Φωτοστοιχειοθεσίσ;

«ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ» EI'IE
Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ. 748.314—713.604
Ο Ἐκτύτῐωσηῑ
Ἐργσστ. Γραφικῶν Τεχνῶν

Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιστέρι.

Ο
ὲνυπόγρσφσ

ΟΚάθε
έκφράζει

τήν

άρθρο

Προσωπική

άποψή τοι) συγγραφέα του.
Ο
O ΣΥΝΔΡΟΜΞΣ
KOY:

ΕΣΩΤΕΡΙ-

“Εξσμ. 260 δρχ, - Ἐτήσισ 520
Ἐτήσισ ”Οργσνισμῶν,
Τραπεζῶν, κ.λιτῑ 1.200 δρχ.

Γιά φοιτητες ἐκτιτωση 15οχο,
O ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙKOY:
Εὐρώπη - Μεσογ. χῶρεςῑ

ὲξάμηνηῑ άτιλῆ δολ. 10
άεροτι. δσλ 13

ετήσισῑ άῐτλή δολ. 20
άεροιτ. δολ. 25
H.|'|.A. - Καναδάς — "Av. Ἀσίας
έξάμηνηῑ ἀτιλή δολ. 10

άεροῐτ. δολ. 17
ἐτήσισῑ ἀΠλή δολ. 20
άεροιτ. δολ, 34
Αὺστραλίσ - Ὠκεανίαῑ

εξάμηνηῑ άτιλῆ δολ. 10
αεροτι. δολ. 24
ἐτήσιαι άτιλῆ δολ. 20

deport. δολ. 47
Ο ’Ξμὸάσμστά επιτογέςῑ
’ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.

OTIMH TEYXOYZ δρχ. 20
O ΠΑΛΗΑ ΤΕΥΧΗῑΤΙΜΗ 30 ΔΡ.

Κεντρικῆ διάθεσηῑ
O γιά τά θιθλιοτιωλεῖα

τῆς Ἀθήναςῑ
Στά γραφεῖα τοῦ «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60,·τηλ. 732-713
0 γιά τά 6ι6λιοιτωλεῖσ
B. Ἐλλάδαςῑ

Βιθλιοτιωλεῖο
Ν. Κοτζιά καί Σῐσ O.E.
, Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279.720,
Geo/vim

PYLARINOS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
ΣΤΑ

ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

GIGXSQIOSG'W;

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΣΚΟΙ ΑΦΙΣΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ KAI ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΚΩΛΕΤῙἩ KAI ΘεΜιΣΤοΚΛΕονΣ
THA. 32.497.557
ΕῙνσι ἕνα κσινούργιο μσγσζΙ
ηοὺ άνοιξε στην Ξάνθου 7
στὸ Κολωνάκι.
”ΕκεῙ δά Spam: τά κεραμικὰ τοῦ ἐργαστηρίου

“σντικειμενο,,
Μιά ηοικιλίσ άηὸ ἀντικείμενα
χρησηε καί δισκοσμητικά

.
618λισ
δισκοι
σφισσες

τρσηεζισ. γλάστρεε εσωτ. χώρου,
φωτιστικά. κόσμημα.
Στή Θεσσαλονίκη
τά ἰ’δισ ἀντικείμενα δά τά 6ρεῑτε στὸ

“αντικειμενο,.

κιαφσς 5 και ακσδημισς

τηλ. 36.05.493
εκητωση 25-30°/o

Δημ. Γοὺνσρη 30.
Ἠ διεύθυνση τοῦ ἐργαστηρίου εῖνσιε
Φανερωμένηε 48-Χολσργὸς τηλ. 65.21.725
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