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Ο Οἱ ἀγῶνες τῆς νεολαίας γιά τά
κοινωνικὰ καί δημοκρατικά της δικαιωματα. ἱ
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γηθεῖ καί νά γνωρίσειῑΪ
Ο Ἔκθεση

ζωγραφικῆς,

γλυπτι-

κής, χαρακτικής.

O Θεατροι «Θεατρική Συντεχνία»
«Μικρὸ Θὲατρο»

Ο χ’Έκθεση ἓλληνικῶν περιοδικῶν,
λογοτεχνίας-κριτικής-λαογραφίας,
τῶν τελευταίων 50 χρόνων.
Ο Βιὸλιοπωλεῖα χωρισμένα σε θεματικές ὲνότητες.

Ο Παιδότοπος με κουκλοθὲατρο
Καραγκιόζη, παιδικό θεατρο, Ἑργαστήρια, παιχνίδια.

Ο ’Ταὸἐρνες καί οὒζάδικα.
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Ο Μουσικήῑ Χορόςῑ Τραγούδιῑ

ΑΛΣΦΣ ωΣτΛυΡωκ-ΑΣ

f Πατὲρες

Εὐλογῑα

,ξ καί παιδιά

της γης

Σ. I. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 8ι ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Ο ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 60 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 3223218-3233271.
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Ο ΠΡΑΞΙΤΙΞΛΟΥΣ 141 ΠΕΙΡΑῙΑΣ.
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0 ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΕ Mn‘ ἸῸ λ-ιΑΣΊῚΓΙΟ ΚΑΙ ’ῙῸ ΚΑΡΟΊῸ

Χρόνος 5ος
Τεῡχος 108

dTmi ἔξοχικῆ προεδρικῆ κατοικία τοῦ Κᾶμπ-Νταῖημιντ - ὅπου ὁ ἂμερικανός πρόεδρος
Κᾶρτερ “φιλοξένηῠῑ“ γιᾶ δεκατρεῖς ὁλόκληρες μέρες 16v αἰγῦπτιο πρόεδρο Σαντᾶτ καί

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους
60,
Ἀθήνα 601. Τηλ. 732-713 — 732-819

τὸν ίσραηλινῦ πρωθυπουργὸ Μπέγκιν μαζί μέ τᾶ ἐπιτελεῖα τους - παίχτηκε μιᾶ ἂπό τίς
σημαντικὸτερες πρᾶζεις τῆς νίας ἇμερικανικῆς πολιτικῆς στῆν ’Δν. Ηεσόγειο.
ΘΑ HTAH πραγματικαὶ.. ὕδικσ Ev σῆμερα δέν θυμόμαστε 16v Kfvpu Κίσσιγκερ ποῦ “δοῦ-

λεψε σκληρᾶ“ Υιᾶ vi δώσει προοπτικές ἕπιτυχίας στῆν πολιτικῆ ποῦ ἕφαρμόζουν τῶρα
ὁ Βᾶνς καί ὁ Ηπρεζίνσκυ. Λῖγο μετᾶ 16v πόλεμο τοῦ Ὀκτῶβρη τοῦ 1973 ὁ Κίσσιγκερ "un—

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
γαινοερχὸταν“ στὸ Τελ-Ἀβίδ καί 16 Κᾶῗρο...
I

ΠΟΛΙΤΙΚΟ δεκαῐῐενθήμερο .........
ΑΝΤΙ-θὲσεις .......................
nnz να nan»: οτίς Η.Π.Α ............
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ, διεὺρυνοη, αποχουντοΠοίηση ..........................
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H ΠΟΛΙΤΙΚΗ τῆς Πκαλλιῖργειας τῦν ἶδιαίτερων κρατικῦν συμφερόντων“ τῦν ἆραβικῦι

κρατῦν μέ ατόχο τῆ διᾶσπαση τοῦ ἒνωμένου - τότε - ἆραβικσῦ μετώπου ἇποὸίδει καρποῦς.
“Ο πρῦτος στὸχος, ἦ Αἴγυπτος, ἔπεσι ἆντιμετωπίζσντας Ιστω μιᾶ ἱνδοκυβερνητικῆ κρίση

Β
σῆμερα.

ΓΕ-ΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ τοῦ

Γιαννη Καλαϊ-

ἷιῖἓήόν ’)(”Α”τ’ῑ’ἡὶλ>ὲὸνέ ῑ”ε“ν“«,”-’ἁὸὸὶέι-’ 9
λιστικὸ εἰδύλλιο ...................
PEHOPTEP: 'H Δημοκρατική Συνεργασία καί Πῶς δέν λειτούργησε οτό
ξτῆμο τῆς Ἀθήνας .................
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ουνεδριασεων οτό Δ.Σ.
τῆς Ἀθήνας .......................
Γ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥι Συνὲντευξη
οτό «ANTI» ........................
Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΥε Δημοτικὲς ἑκλονὲς
καί λαϊκὸ κίνημα ...................
Θ. ΦΟΥΡΠΩΤΗ; Ἅη-Γιαννης - για
μιό ἄλλη αὑτοδιοίκηοη .............
T. BOYPNA: Σχολιο οτήν ἀνταπόκριοη τοὺ Κ. ΜΑΡΞ για τα Ἰόνια νηOld ...............................

Η ΣΤΡΟΦΗ ποῦ Ικανε 16 σαντατικ6 καθεστῶς δχι μὸνο Ισπασε τσῦς δπῠιους δεσμοῠς

1O
τῆς Αἰγῦπτσυ μέ τῆνἘ.Σ.Σ.Δ. ἆλλᾶ καί διέλυσε ὁτιδήποτε Oi μπορῠῦαε νᾶ θυμίζει τῆν
παλιᾶ αίγυπτιακῆ ἃντιιμκεριαλιστικῆ ῐραμμῆ.

12
12

Η ΠΡΟΙΣἜῸΡῙΔ ὁδηγεῖ εὔκολα σέ συμπερᾶαματαιαῖ συμφωνίες κοῦ ὗπογρᾶφτηκαν 016
Κᾶμπ-Νταίηβιντ κιστοποιοῦν 16v ὁλοὲνα αὐξανόμενα ρᾷλο τῶν Η.Π.Α. στῆν περιοχή. ’ἶμ

17
ποδηλῶνιι πῶς αὐτᾶς ὁ ρῦλος δέν εἶναι δ ρόλος ἕνδς,μισσλαβητῆ ἦ ἓνὸς διαιτητῆ. Εἶ-

19

ναι ὃ ρὸλος ἒνὸς χωροφῦλακα μὲ 16 μαστίγιο καί τδ καρότο.
0 ΡΟΔΟΣ αὖτός αυναντᾶει ἆντιδρᾶσεις ἅπὸ μεριᾶ τῶν ’σκληρῦν ’Δραβικῧν χωρῦν“ ὁ

20
λουσείν δηλῶνει δτι ὀένδεσμεῦεται ἂπδ τᾶ συμφωνηθέντα. Ἠ σχεδιαζόμενη διᾶσκεὼη κο-

ρυφῆς στῆ Δαμασκό, ἆπὸ τίς χῦρες πού ἄντιταχθηκαν στῆν ἆμερικᾶνικη ”ἐπιδιαιτησία“

24
καί ἦ ἂναγγελία ἂπδ μέρῠυς τοῦ Ἀραφᾶτ μιᾶς δυναμικῆς ἄντεπίθεσης, μετριᾶζουν τῆν
εὖφορία τῶν Καρτερ-Σαντᾶτ-Ηπὲγκιν. Καί πρίν ἇκόμα ἂναπνεῦσουν οἱ ἕμπνευστές τοῦ
σχεδὶου, ὃ Μπὲγκιν ὁηλῶνει ὅτι ὁέν ἀποχωρεῖ ἇπὸ τᾶ κατεχόμενα ἒδᾶφη...

ΔΣΧΕΤΑ ἄπὸντᾶ δποια συμφωνηθέντα 016 Κᾶμπ-Νταῖηβιντ, ἦ διαδικασία

τῆς σημερινῆς

ἆμερικανικῆς γραμμῆς ἓνδιαφὲρει ἅμεσα τῆ ῂῶρα μας. αὖτῆ ἧ διαδικασία ὁέν μᾶς εἶναι

ὅγνωστη. ἿΟ ρὸλος τοῦ “ἒπιδιαιτητῆ“ τῦν Η.Π.Α-,στίς λεγὸμενες... ἓλληνοτουρκικὲς
διαφορὲς-Δίγαῖο, ἒναέριος χῶρος, ὒφαλοκρηπίδα κ.λ.κ.- ἔχει ἒπικυρωθεῖ ﬁnd μιᾶ ἔλληνσαμερικᾶνικη συμφωνίαπαῦ ὗπδγραῲε πρίν ἇπό ἕνα περίπσυ χρόνο ἦ κυβέρνηση τοῦ κ.
Καραμανλῆ μί τίς Η.Π.Α. Στὸχο της ἔχει τήν ἆποτελεσματικὸτητα τῆς νστιοανατολικῆς

πτέρυγας 105 NATO καί τῆν τακτοποίηση... 15v σχέσεων τῆς ’Βλλᾶὀας μ( 16 συνασκιαμό.

K. MAPE: Τό καθεστώς τῶν Ἰονίων
Η ΕΠΙΣΚΕῚΗ 105 ’Δμερικανοῦ ὑφυηουργοῦ ἐξωτερικῶν στῆ “’Λθῆνα ἕχει νᾶ ἔπιτελέσει

νήσων ............................. 25
,Γ. ΓΚΑΦΑΝΗ; Ἠταν αναΠόφευκτη ἠ
ανατροιτη τοῦ Ἀλιέντε; ............ 27

ἕνα πολύπλευρο ρὸλα. Bi προαπαθῆσει νᾶ ἔνδυναμῶσει τίς βασεις μιᾶς ἂμερικανικῆς με-

αολᾶβησης στί ,“ἕλληνοτουρκικές διαφορὲς“... Καταλαβαίνει κανένας εὔκολα πῦσσ ἔΘΕΣΕΙΣ τοῦ

Λαϊκοῡ

Μετώηου

για
πικίνδυνη εἰναι ἦ παρὲμβαση αὐτῆ 105 ἆμερικᾶνικου παρᾶγοντα στᾶ ἓθνικᾶ θέματα.

τήν Ἀι-ιελευθὲρωοη τῆς Παλαιστίνης 32
B. BAIIAIKOY: Μια ἐπέτειος ηού
Πρέπει να ξεχαοτεῑ ................ 38
Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥε Ἠ αντιοτασιακή

Οἱ δυνᾶμεις ποῦ ἓχσυν ταχθεῗ ὗπέρ μιᾶς συνεποῦς καί χωρίς ταλαντεῦοεις ἆν.ε-

συνείδηση τοῡ ”Αγγ. Σικελιανοῡ . . . . 40

ριξης μί τοῦς φορεῖς ἐκείνους ποῦ μᾶχονται ενᾶντια στᾶ Κὰμπ-Νταίηβιντ καί στίς

B. MAYPOYAH: Νέοι καί Πολιτιοτικό _.
κίνημα ............................ 43

“ἒπιδιαιτηαίῑς“. £16 ἔσωτεμικὸ καί 016 ἕξωτερικῦ...
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ζαρτησιακῆς πολιτικῆς πρέπει νᾶ βροῦν τρόπους ἃποτελεσματικῆς συμπαρᾶῑαξης καί στῆ-

καραγκιοζοηαί-

χτης Μιχόηουλος .................. 44
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Φαῐπιας ........................... 45
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Χ

αντη]

Τό «άνοιγμα πρός Μόσχα»
καί οἱ δυσχέρειές του
Η ΕΚΔΟΣΗ τοῦ κοινοῦ ἐλληνοσοόιετικοῦ ἀνακοινωθέντος,
σημειώνει, ἀσφαλῶς, τήν ἀπαρχή ἑνός νέου διαλόγου. Ποὺ,
ἔστω καί μέ καθυστέρηση... 60 ἐτῶν, δέν παύει ν’ ἀποτελεῖ κορυφαῖο γεγονός οτήν πορεία καί τά «ἀνοίγματα» τῆς ἐλληνικῆς
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.
Τό δεκαπενθήμερο πού κύληοε, εἶναι φορτωμένο μέ ἀπανωτά ἐσωτερικά γεγονότα; Ἐγκαίνια τῆς Διεθνοῦς Ἔκθεσης
Θεσσαλονίκης, περιοδεία τοῦ κ. Καραμανλῆ στά νησια τοῦ Αἰγαίου καί τήν Κρήτη, διάσπαση τῆς δημοκρατικῆς συνεργασίας
στόν πρῶτο δῆμο τῆς χώρας καί, ἀκὸμα, ἅφιξη στήν Ἀθήνα,
τήν περασμένη Πέμπιτη, τοῦ Κινέζου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν
Χουάγκ Χούα. Ὼστόσο - καί μέχρις ὅτου ἀξιολογηθεῖ τό
«ἀνοιγμαπρός Πεκίνο»,, - τό «ἂνοιγμα πρός Μόσχα», ἐξακολουθεῖ, ἀπό πλευρᾶς εἰδικοῦ καί γενικὸτερου ἐνδιαφέροντος,
v6vεχει τό 11906661000... T1 ἀπέδωσε, λοιπόν, 1:6 ταξίδι τοῦ κ
Ράλλη οτή Σοόιετική’;Ενωση

Οἱ πρῶτες πληροφορίες
Στήν ἀρχή, οἱ πρῶτες (φιλοκυὸερνητικές) πληροφορίες ἧταν
ὅτι ἡ ἑλληνική ἀντιπροσωπία σημείωνε στή Μόσχα ἐπιτυχίες
ἐπί ἐπιτυχιῶν.. «Ἀκόμα καί ὁ Ἀντρέι Ἀντρέγιεὸιτς Γκρο-

μύκο, πού εἶχε νά χαμογελάσει 10 χρόνια, ἧταν ἐξαιρετικά εὑδιάθετος ἀπέναντι στόν κ. Ράλλη καί τούς συνοδοὺς του» δυαὸεὸαίωνε ἀνώτερο στέλεχος τῆς «Νέας Δημοκρατίας» στήν
Ἀθήνα, Ἡ Σοόιετική Ἕνωση, σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες
αὐτές, εἶχε ἀποδεχθεῐ σχεδόν ὅλα τά ἑλληνικά αἰτήματα, ἧταν
ἐτοιμη νά ἐγκαταστήσει αὑθωρεί έργοστάσιο πυρηνικῆς ἐνεργείας οτήν Ελλάδα, ν’ ἀπορροφήσει - φτάνει νά θέλαμε - ὁλόκληρη τήν ἀγροτική μας παραγωγή, ν’ ἀναπτύξει καί νά προωθήσει, ἕνα δλόκληρο πλέγμα συναλλαγῶν καί ἀνταλλαγῶν. εΩς
πρός τά πολιτικά θέματα, οἱ ἴδιες αὐτές πληροφορίες έλεγαν
ὅτι ἡ Σοόιετική "EN/1001] ταυτιζόταν πλήρως μέ τίς ἐλληνικές
θέσεις στό Κυπριακό, δεχόταν τή μεταφορά τῶν συντάξεων
τῶν πολιτικῶν προσφὺγων, σχεδόν συμφωνοῦσε μαζί μας στό
θέμα τῆς ὑφαλοκρηπίδας.
Ἔπρεπε νά ἐπιστρέψει ἡ ἐλληνική ἀντιπροσωπία, νά ἐκδοθεῐ
τό κοινὸ ἀνακοινωθέν, νά ὑπομνήσει ὁ ἴδιος ὁ κ. Ράλλης ὅτι ἡ
«Σοὸιετική Ἔνωση εἶναι μιά μεγάλη δύναμη, μέ συμφέροντα
ἀπό τή Βαλτική μέχρι τήν Ἰαπωνική Θάλασσα», γιά νά διαλυθεῖ τό «θάμόος» κάποιων ὡραιοποιήσεων καί νά προὸληθοῦν
τά πράγματα στή σωοτή τους διάσταοη. "Ag ἐπιχειρήσουμε νά
δοῦμε τή διάσταση αὐτῆς
KYHPIAKO: ’A116 τά θέματα πού ἐνδιαφέρουν άμεσα τήν

ῑσραηλινῶν στρατευμάτων ἀπ’ ὅλα τά ἀραὸικά ἐδάφη 11013
καταλήφθηκαν τό 1967», ἐνῶ ἀνάλογη διατύπωοη - ἀποχωρηση τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων ἀπό τά κατεχόμενα κυπριακά ἐδάφη - δέν ὑπάρχει στήν ἀντίστοιχη περικοπή 11013
ἀναφέρεται στό Κυπριακό. Λέγεται, μάλιστα, ὅτι ἡ σοόιετική
πλευρά εἶχε ἐπιφυλάξεις, σέ σχέση μέ τήν παράγραφο τοῦ Κυπριακοῦ, καί γι’ αὐτήν ἀκόμα τήν ἀναφορά στίς ἀποφάσεις τοῦ
ΟΗΕ, διότι - σύμφωνα μέτή σοὸιετική ἐπιχειρηματολογία, «οἱ
ἀποφάσεις αὐτές δέν ψηφίσθηκαν ἀπ’ ὅλα τά κράτη-μέλη τοῦ
Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ>>ἔ (Τελικά, ἡ ἀναφορά στίς ἀποφάσεις
τοῦ ΟΗΕ περιλήφθηκε οτὸ κείμενο τοῦ κοινοῦ ἀνακοινωθέντος, ὕστερα ἀπό ἐπιμονὴ τῆ ἐλληνικῆς πλευρᾶς).
ΑῙΓΑΙΟ; Εἰδική ἀναφορά στό Αἰγαῑο, δέν ὑπάρχει στό κείμενο τοῦ κοινοῦ ἀνακοινωθέντος. ’Ὀμως στήν παράγραφο γιά
τό «Δίκαιο τῆς θάλασσας», οἱ δύο πλευρές συμφώνησαν ὅτι
«οἱ διαφορές γιά τά θέματα τοῦ Δικαίου τῆς Θάλασσας πρέπει
νά διευθετοῦνται μέ εἰρηνικά μέσα καί με’ 6601] τίς γενικῶς
ἀποδεκτές ἀρχές τοῦ διεθνοῦς δικαίου καί τῆς διεθνοῦς πρακτικῆς, λαμόανομένων ὑπόψη τῶν νομίμων δικαιωμάτων ὅλων τῶν κρατῶν ». Αὑτή ἡ ἀναφορά
στά «νόμιμα δικαιώματα ὅλων τῶν κρατῶν», ἣταν ἡ «εὐτυχής
παρέμόαση» τοῦ Ἀντρέι Γκρομύκο, προκειμένου ν’ ἀποτραπεῖ
ἡ πλήρης ἐμπλοκή στήν ἐκδοση τοῦ κοινοῦ ἀνακοινωθέντος. Ἡ
σοόιετική πλευρά ἐπέμενε, μέχρι τέλους, σέ μιάν ἄλλη 61.0113πωση, σύμφωνα μέ τήν ὁποία, οτή ρὺθμιση τῶν διαφορῶν γιά
τά θέματα τοῦ Δικαίου τῆς Θάλασσας, 51195115 νά παίρνονται
ὑπόψη οἱ « ε ι’. δ ικ έ ς σ υ ν θ ἠ κ ε ς» ὡρισμένων θαλασσῶν διατύπωση σχεδόν ὅμοια μέ τή «γραμμή» Ἐτζεόίτέ
Στό ἴδιο 01316 κεφάλαιο, θά μποροῡσε ν’ ἀναφέρει κανείς ὅτι
ἡ έλληνική πλευρά ἀπόφυγε ν’ άνακινήσει θέμα ἐπέκτασης τῶν
ἐλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων (ἀπό 6 σέ 12 μίλια), προφανῶς γιά
νά μή φέρει σέ δύσκολη θέση τή σοόιετική πλευρά, 11013 ἡ ἐναντίωσή της στήν ἐπέκταση αὐτή, θεωρεῖται δεδομένη,
BAAKANIA: ”Αλλο τόσο, στό κοινό ἀνακοινωθέν δέν ὑπάρχει ὁποιαδήποτε ἀναφορά οτή διαὸαλκανική ἦ ἐστω μόνον
δαλκανική συνεργασία... Οἱ Σοὸιετικοί φίλοι μας ἐξακολουθοῦν νά διατηροῦν τίς ἐπιφυλάξεις τους γιά μιά συνεργασία
«11013 66 5150/5 νά ἐξελιχθεῖ 05 κλειστή λέσχη», μιά καί ἡ ἑλληνική πλευρά ἀρνήθηκε ν’ ἀναγνωρίσει σάν.. «ὅαλκανικές χῶρες» τήν Οὐγγαρία, τήν Τσεχοσλοὸακία καί τήν Αὐστρία- 0130φωνα μέ 016 ὅουλγαρική 11961001]! 0 κ. Ράλλης, ἀπαντῶντας
στήν προσφωνηση τοῦ Α. Γκρομύκο, εἶχε ἐπιχειρήσει νά «εἰσαγάγει» τό θέμα, πλήν δέν εὐτύχησε.

HOAITIKOI ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ; Στό κοινὸ ἀνακοινωθέν δέν γίνεται δποιαδήποτε μνεία στό θέμα τῆς μεταφορᾶς τῶν ἀσφαλιστικῶν δικαιωμάτων τῶν ἐπαναπατριζομένων πολιτικῶν
προσφύγων. Ἐνὸέχεται ὅμως ἡ παράλειψη αὐτή, νά μή σημαίνει κατ’ἀνάγκη καί ἀρνηση τῆς σοόιετικῆς πλευρᾶς νά ἐξετάσει τό 6500 05 κατανόηση καί αἴσθημα δικαιοσύνης.

ἐλληνική πλευρά, τό Κυπριακό ἔχει, ἴσως, τήν ἀρτιότερη διατύπωοη, Πράγματι, τό κοινό ἀνακοινωθέν ὑπογραμμίζει τήν
«ἐπιτακτική ἀνάγκη ταχείας λύσεως τοῦ κυπριακοῦ ζητήματος,
μέ 66101] τίς ἀρχές τῆς ἀνεξαρτησίας, τῆς κυριαρχίας, τῆς ἐδαφικής ἀκεραιότητας, τό 0560006 τῆς ἀδέσμευτης πολιτικῆς τῆς
Κύπρου καί τήν ἐφαρμογή τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων τῆς Γενιχῆς Συνελεύσεως καί τοῦ Συμόουλίου Ἀσφαλείας γιά τήν K131190».

Ὡστόσσ ὁποιαδήποτε ἀντιπαραὸολή μεταξύ Κυπριακοῦ καί,
ἀς ποῦμε «Μεσανατολικοῦ - μέ 6601], 116v1o15, τό κείμενο τοῦ
ἀνακοινωθέντος... - ἀποὸαίνει, τουλάχιστον ἀπό 113151196000—
φήνειας, σέ δάρος τοῦ Κυπριακοῦέ Γιά τή Σοόιετική Ἕνωση,
λύσῃ τοῦ Μεσανατολικοῦ νοεῖται «μονο μέ τήν ἀποχώρηση τῶν
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Πρῶτο θετικό δῆμα
Οἱ ἀναφορές 01:6 θέματα αὑτά, εἶναι ἁπλῶς ἐνδεικτικές.
Ἐπιλέγησαν γιά νά ὑπογραμμίσουν τίς δυσχέρειες ἐνός διαλόγου πού, ἀφοῦ καθυστέρησε ἐπί 60 χρόνια, εἶναι φυσικά, στά
πρῶτα του δήματα, νά σκοντάφτει. Ἀλλ’ οὕτε 01 ἀμοιόαῐες
προκαταλήψεις καί καχυποψίες, ἧταν δυνατόν ν’ ἀπαλειφθοῦν,
μέ τήν’ἐπίσκεψη ἑνός ὑπουργοῦ. Ἐπί δεκαετίες, ἡ ἑλληνική
Δεξιά «διαπαιδαγωγήθηκε» μέ τό δόγμα ὅτι τά «ἰὸεολογικά
σύνορα τῆς Ἑλλάδας φτάνουν μέχρι τό Ἀφγανιστάν»1 Ἐπί
- δεκαετίες, οἱ κυὸερνήσεις τῆς Δεξιᾶς συμπεριφέρονταν ἀπέ-

ναντι στῆν πρώτη χώρα 1013 σοσιαλισμοῦ, 06v νά ἧταν τό «60σίλειο τοῦ Μαυροόουνίου» (ἡ φράση ἀνήκει σέ παλαίμαχο
Ἕλληνα διπλωμάτη) ἤ σάν τό Ἑλληνικά ἐκστρατευτικό σῶμα
νά ὅρισκόταν ἀκόμα στήν Οὐκρανία, γιά νά «συντρίψει τούς
Μπολσεὸίκους»ἱ
Παρ’ ὅλα αὑτά, 16 11 9 ῶτ ο 6 ῆ μ α - τό πρῶτο θετικό δῆμα
- γιά ν’ ἀρθοῦν οἱ προκαταλήψεις καί δυσχέρειες έγινε. Εὐχάριστα, μάλιστα, θά μποροῦσε νά δεχθεῖ κανείς τήν ἑρμηνεία
πού δόθηκε σέ σχέση μέ τῆν πρόσκληση πρός Καραμανλῆ, ὅτι,
ἀπό σοὸιετικῆς πλευρᾶς ὑπάρχει ἐπίσπευση τῶν διαδικασιῶν,
γιά τῆ δελτίωση καί ἀνάπτυξη τῶν ἐλληνοσοὸιετικῶν σχέσεων.
Ὡστόσο, ἀν ἕνα χελιδόνι δέν φέρνει τήν ἀνοιξη, ἀλλο τόσο,
51/0 καί πρῶτο 6f]00 δέν ἀρκεῖ γιά νά ὁμαλοποιήσει - καί
προωθήσει - τίς σχέσεις αὑτές. "000 ἡ κυόέρνηση τῆς «Νέας
Δημοκρατίας» ἀρνεῖται νά συνειδητοποιήσει ὅτι ζοῦμε σέ μιά
περίοδο ἑνός, ὑπό διαμόρφωση, πολυκεντρισμοῦ, πού ἐπιτρέπει - ἀνάμεσα στ’ ἀλλα - ἀπεμπλοκή ἀπό 16 πλέγμα τῆς ἐξάρτησης, ὅσο ἐξακολουθεῖ νά θητεύει, μέ πεῖσμα εἰδωλολάτρη,
στό δόγμα «ἀνήκομεν εἰς τήν Δύσιν», τόσο τά σημερινά ἀδιέξοδα τῆς ἐξωτερικῆς της πολιτικῆς, 66 παραμένουν. Μέ ὅλους
τούς κινδύνους πού συνεπάγονται γιά τήν ὑπόθεση τῆς ἐθνικῆς
ἀνεξαρτησίας καί ἐδαφικῆς ἀκεραιάτητας τῆς χώρας.

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ; Ποῡ εἶναι ἠ συγκαταθεση τῆς «θασης»;

T6 «ἀνοιγμα πρός Μόσχα» συνέπεσε, θά ἐλεγε κανείς, μέ τό
«ἂνοιγμα πρός Πεκίνο», ὅσο καί 611/ τό Πεκίνο τό ἀνακάλυψε
πρώτη ἡ χούντα πού, οτή θλιόερή ἐκείνη ἀπομόνωσή της, δέν
6101005 νά στείλει, τόν Μάιο τοῦ 1973, τόν ὑποτιθέμενο οἰκονομικό της ἐγκέφαλο N. Μακαρέζο, στῆν Κίνα γιά νά ὑπογράψει τρεῖς συμφωνίες.
B56010, 6 Χουάγκ X0130, 11013 ἦλθε προχθές στῆν Ἀθήνα,
ἐκπροσωπεῖ τή μεταμαοϊκή Κίνα, πού ἀρχισε νά ἐνδιαφέρεται
γιά τήν ἀνάπτυξη τῶν σχέσεων της μέ ὃλες τίς χῶρες, περιλαμ6ανομένων καί τῶν δαλκανικῶν. (Βλέπε καί ἐπισκέψεις τοῦ
προέδρου Χούα-Κούο-Φέγκ 016 Βελιγράδι καί Βουκουρέστι).
Ἡ Ἑλλάδα ἔχει κάθε λόγο - καί κάθε συμφέρον - ν’ ἀναπτύξει σχέσεις φιλίας μέ τήν πολυπληθέστερη σοσιαλιστική
χώρα 1013 κόσμου, χωρίς 01316 νά σημαίνει, φυσικά, αἰχμή κατά
τῆς ΕΣΣΔ ἤ τῶν ἀλλων σοσιαλιστικῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς
Εὐρώπης. ’Ὰλλωστε - καί τό λέμε γιά νά μήν «ἀνησυχήσει» ὁ...
κ. ’A659100, ὅπως «ἀνησύχησε» καί μέ 16 ταξίδι Ράλλη στῆ
Μόσχα — 65v ὑπάρχει χώρα τῆς Δ. Εὐρώπης, πού νά μήν διατηρεῖ σήμερα ὁμαλές φιλικές σχέσεις μέ τήν Κίνα τῶν 800 ἐκατομμυρίων. Ὁ «κίτρινος κίνδυνος» θεωρεῖται πιά εἶδος «ντε-

OI AHMOTIKEZ έκλογές σημαίνουν καί τήν έναρξη μιας διαδικασίας εύρύτερων ανακαταταξεων τουλαχιστο στούς «13116 διαμόρφωσιν χώρους». ‘H πολιτική τους σημασὶα δέν εἶναι δεδομένη
μόνο σέ αναφορα μέ τήν γενικότερη άντιπσραθεση κυθέρνησης αντιπολίτευσης. Ἀποτελοῡν ήδη έναν αξονα ἀναφορᾶς για τίς
προθέσεις τῆς Δεξιας - ὅπως τουλαχιστον έκφραζονται άπό τόν
«ἱστορικά» ταγό - σέ σχέση μέ τῆν πολιτική ποὺ θα ἀκολουθήσει
για τήν αποτελεσματικότερη έκπροσώπηση καποιων μακροπρόθεσμων συμφερόντων τῆς ίΘύνουσας ταξης.
ΜΕΣΑ 0‘ 01316 16 πλαίσιο θα πρέπει να αντιμετωπισθεῑ ἡ συμΘο·
λική λειτουργία τῶν λόγων τοῦ κ. Καραμανλῆ στα νησια τοῡ Αίγαίου καί κύρια στῆν Κρήτη. "Ev0 n96010no«προσιτά 016v πληθυσμό», μια απόπειρα να 6965‘1«ύπερανω κομμάτων καί μια έπιθυμία«00v1013110n0» 1013 ακροατηρίου μ’ έναν άπλό συμπολίτη τους.
H ὺπογραμμιση τῆς αναγκης για «56V1K11 ὁμοψυχία», «συμπαραταξῆν· κλπ σέ συνδυσσμό μέ τα παραπανω, 00v065135101 101311] τῆ
φορά άπό ἕνα ξεκαθσρο «ανοιγμα» στόν κεντρῶο χῶρο. H 5111:
σκεψη στῆν Κρήτη στόν ταφο τοῡ Βενιζέλου ἀποκαλύπτει καί τήν
πρόθεση τοῡ K. Καραμανλῆ να δημιουργήσει τίς 660510 πού τοῡ
χρειαζονται για να μπορεῑ ό ’ίδιος να καθοδηγεῑ τα ὅποια σχέδιά
στόν κομματικό χῶρο τῆς Ν. A.
AYTA έπισφρσγίζουν τίς διαδικασίες πού ἔχουν αρχίσει από
καιρό στό χῶρο τῆς Ν.Δ., έπιθεθαιώνουν τή θέληση του για ανοιὲ
γμα καί ύποδηλώνουν μιαν ανησυχία; Κατα πόσο 0‘1 6n0150 προσ-ζ
χωρήσεις θα συνοδευτοῡν μέ μια συγκαταθεση τῆς «6601]0» τῶν
προσχωρούντων. Κατα πόσο δηλαδή ἡ Ν.Δ. Θα έπεκταθεῑ καί ακοιτ
νωνικα». Ol προσχωροῦντες μέ δηλώσεις τους 6ε8αιώνουν - στηὲ
ρίζουν τῆν προσχώρησή τους μέ τόν τρόπο ,αὑτός - ὅτι ὴ Δεξια
«αλλαξε» μέ Βασικούς αξονες τῆ δημοκρατικότερη. σέ σχέση μέ
τό παρελθόν, φύση της καί τόν εύρωπαϊκό προσανστολισμό τῆς.
A1316 ὅμως εἶναι καί τό ζητούμενο. Αὺτῆ εἶναι καί ῆ Βαση τῆς
«άνησυχίας» τῆς Δεξιας. K016 πόσο θα κερδίσει τή μάχη. τίς έξὸ
ετασε ις πού δίνει 016v«5«K»ouxpov1006.
MIA κυθερνητική πρωινή έφημερίδα άναφέρει ὅτι ῆ διεύρυνση
θα πρέπει να ύλοποιηθεῑ μέ παροχές θέσεων «σέ διαφορους τομεῑς τῆς κρατικῆς μηχανῆς» πρός τούς προσχωροῦντος. Κι’ αὑτό
για να... φθάσει έγκαιρα 011'] λα’ίκῆ θάση, ὴ απῆχηση τῆς διεύρυνοης. Πιό κσθαραῑ Θα πρέπει να δοθοῡν «πολιτικά χαρτοφυλακια»
στούς προσχωροῦντες 111' αὺτό συνδέεται μέ τόν φημολογούμενο
ανασχηματισμό καί τίς ὅποιες δυστοκίες για τήν πραγματοποίησή
του. Oi ποικίλες αντιδρασεις στούς κόλπους τῆς Ν.Δ. σέ σχέση μέ
τήν «αξιοι-ιοίηση» τῶν προσχωρούντων εἶναι δηλωτικές τῶν συμ-

MOVIE»...

πληγάδων μέσα από τίς όποῑες πρέπει να περάσει τό σχέδιο Καρα-

Τό «ἀνοιγμα πρός Πεκίνο»

ΑΝΤΗΝΩΡ

μανλῆ ἥ τῶν όποιων εύρωπαϊστῶν του. Χωρίς να δοθοῡν πολιτικά
0n0aivouo5'0 θέσεις δέν θα πεισθοῡν ol ψηφοφόροι τῶν προσχωρούντων για τῆν ἀξιοπιστία τῶν προθέσεων τοῦ σχεδίου έκσυχρονισμοῡι τῆς Δεξιας,

ΑΝ ὺπαρχει σκέψη για άνανέωση έμπιστοσύνη, 0'1-11v πολιτική
πού ακολουθεῖ κι’ αν αύτῆ ή «ανανέωση» έχει Θασική της συνισταμένη τήν καλυψη τοῦ κεντρώου χώρου, τότε ol ψηφοφόροι τοῦ
«13116 διαλυση» χώρου τῆς ΕΔΗΚ δέν θα πεισθοῡν μέ τίς δποιες
διαπραγματεύσεις τῶν πρώην έκπροσώπων τους μέ τό κυθερνητικό κόμμα. Ol προσχωροῦντες «καθορίζουν» τήν πελατεία τους
016 τραπέζι τῶν διαπραγμρτεύσεων. 'H Δεξια τήν έχει άναγκη. 'H
συγκαταθεση ὅμως τούτης τῆς πελατείας στόν ὁποιο χειρισμό τοῡ
διαπραγματευτή της, δέν εἶναι εϋκολη. Ἡ συγκαταθεση δέν σημαίνει παζαρεμα, αλλα απαιτεῑ αρχές καί έμπρακτη πολιτική ὑλοποίησή τους. Καί στα δυό. ἠ Δεξια έχει αποτύχει ως τώρα στίς δημοκρατικές «ένορασεις» της.
Η ΑΛΛΑΓΗ πολιτικῆς σημαίνει μιαν άλλη ίσορροπῑα στῆν 5Kφραση τῶν συμφερόντων, δέν έχει καμια σχέση μέ τήν διαιώνιση
τῆς ὑπαρχούσας, μέσα από στενα «κομματικές» άλλαγές. 'H Δεξια
οὐδέποτε κατάλαΘε τί σημαίνει συγκαταθεση καί ποῡ χρεώνεται
άπέναντι στίς Ιίδιες τίς προσπαθειές της. Τό κενό τῆς έκπροσώπησης πού πιθανόν προκύπτει άπό τήν άποψίλωση τοῦ κεντρώου χώρου, καλοῦνται να τό καλύψουν 0'1 δυνάμεις πού διεκδικοῡν μια
άλλη πολιτική.
ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ
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“Η CIA οτούς «ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ ΙΚΗΠΟΥΣ...»
Φιλοκυθερνητικῆ ἀπογευματινῆ έφυμερίδα δημοσίευσε
πρόσφατα, χωρίς ἴσως να τό θθει, μια πραγματικῆ ἀ π 0 -

ΓΙαπαδόπουλου ἀπό τῆ δίωξη για 6ασανιστῆρια σέ Βάρος
τοῦ στρατκύτη πού εἶχε κατηγορηΘεῙ για τό περιθόητο
«σαμποταζ» τοῦ Ἕ6ρου. Ἀπό τῆν ἔδρα τοὺ στρατοδικείου
έξαλλου έγκωμίαζε τῆ χούντα καί παρα τό ότι εἶχε ἀποστρατευθεί έπαναφέρΘηκε στῆ στρατιωτικῆ ὑπηρεσία. Ὀ ἀλλος ὸ Ν. Δοντας - ἀνῆκε οτούς εύνοούμενους τοῦ Ἰωαννίδη καί
χαρακτῆρισε σαν ἐπαίσχυντο τό κίνημα τοὺ Ναυτικοῡ.
Πραγματικα κ αμ ἀρια τοῦ στρατοῦ μας δηλαδῆ, ὅπως
Θα ’λεγε ό κ. Ἀθέρωφ...

ΕΛΛΗΝΙΚΑ PEKOP
K ἁΣ-ίίῆιὺιξτὲόσπαθεια της να δείξει ὅτι μπορεῑ μέν να «ἀνῆκωμεν είς τῆν δύσιν» πλῆν ὅμως «ανῆκωμεν ἰσότιμα» καί για να
τονίσει ακόμα τῆ «σκληρότητα», μέ τῆν ὁποία ῆ κυθέρνηση ’
έννοεῑ τό νέο καθεστώς τῶν αμερικανικῶν στρατιωτικῶν Θασεων στῆ χώρα μας αποκαλυψε ότι μια θαση τῆς CIA στό
Τατόι, μπῆκε κατω ἀπό τόν ἓλεγχο τοῦ Στρατού]
Δίνει ῆ καλῆ έφημερίδα καί μερικές ἀλλες ένδιαφέρουσες
πληροφορίες. υΟτι δηλαδῆ ῆ 6αση αὑτῆ διέθετε τηλεπικοινωνια’κές ἑγκαταστασεις μακρᾶς ὲμθέλειας καί ὅτι λειτουρ-

γοῦσε ἐκεῖ - στό Τατόι - για πολλα χρόνια. Ἀφῆνει τέλος να
έννοηθεῑ ὅτι ἀποτελοῡσε ἴσως τό τηλεπικοινωνιακό κέντρο
τῆς CIA στῆ χώρα μας...
νΟταν μια τέτοια πληροφορία προέρχεται ἀπό μία δεξια
φιλοκυθερνητικῆ έφημερίδα «δέν ὑπάρχει λόγος ’να διαψευσθεῑ» ἀκόμα KI’ ἀν πρόκειται για Θαση τῆς CIA κυριολεκτικα
μέσα οτούς «Βασιλικούς κῆπους», ’Ἒκεῑνο παντως πού μένει

σαν ἀπορία εἶναι· Τί έννοει· ἀλῆθεια ῆ κυθέρνηση καί είδικα ὁΙ
ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης ὅταν μιλᾱνε για «ἃεγχο στρατιωτικῶν αμερικανικῶν 6ασεεων » (πού μποροῦνθέθαια καλλιστα να χρησιμοποιοῦνται ἀπό τῆ CIA ;).
Ἔστω καί καθυστερημένα ῆ αποκαλυψη εἶναι χρῆσιμη
γιατί προσθέτει Eva ἀκόμα δεδομένο στῆν νεοελληνικῆ io-.
τορία τῆς... CIA.

TA KAMAPIA

Στίς ἐφημερίδες διαβασαμε για τό... σκόρ πού ἀποτελεῖ
καί Eva νέο ἑλληνικό ρεκόρ. Oi λατρεις τῶν ἀριθμητικῶν μεγεθῶν θα εἶναι σίγουρα εὑχαριστημένοι.· Ἡ Ἀθῆνα έφτασε
τα 3,5 ἑκατομμύρια κατοίκους - συγκεντρώνει δηλαδῆ πανω
ἀπό τό Eva τρίτο τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας. Ἀλλα έτσι, ὴ
πρωτεύουσα ἐμφανίζεται να παρουσιαζει τῆ μεγαλύτερη
συγκέντρωση πληθυσμοῠ σέ σχέση μέ τίς ἀλλες περιοχές τῆς
χώρας - σέ σύγκριση μέ ὁποιαδῆποτε χώρα τοῦ πλανῆτη
μσς. Ἀποτέλεσμα εἶναι να γίνει ῆ ζωῆ μας ἀφόρητη. Ἀφόρητη στῆν Ἀθῆνα ἀπό τῆν ὑπερσυγκέντρωση· ἀφόρητη
στῆν έιταρχία ἀπό τῆν έγκαταλειψη. Στῆν Ἀθῆνα, τα ὑψηλα
ἐνοίκια, ῆ Θρώμικοι δρόμοι, τό ﬂax/010 πρασινσ, ῆ Θασανιοτικῆ κυκλοφοριακῆ συμφόρηση, ῆ μολυσμένη ἀτμόσφαιρα, τό γραφειοκρατικό μπλοκαρισμα ἀπό τῆν ὑπερσυγκέντρωση τῶν λειτουργιῶν, ῆ ὑποπτη ποιότητα καί ῆ
μαύρη ἀγορά στα εἴδη διατροφῆς, εἶναι Βασικές ἐπισημανσεις τῶν πολλαπλῶν πληγῶν πού μᾶς μαστίζουν.
Στῆν κατανομῆ τῶν κέντρων αναπτυξης τό διληνικό μεταπολεμκό κρατος τῆς Δεξιας διέιτραξε Eva ἀλλο έθνικό έγκλῆμα. Ἡ ρουσφετολογία, ῆ κομπίνα έπιχειρηματιῶν καί
ῆμετέρων, ῆ ξιπασια καί ῆ ἄγνοια, συμπορευόμενες ἀπό
Evav έμθαλωματικό έμπειρισμό, γέννησαν τό ἐξαμὸλωμα
πού λέγεται Ἀθῆνα. Καί μαζί, καταφεραν να έρημῶσουν
τῆν ὕπαιθρο πού παρουσίαζε τεραστιες δυνατότητες ανατιτυξης - καί ὁχι Βέθαια μόνον γραφικές ἀκτές για τουριστικές έιτενδύσεις.

Δυό πασίγνωστοι ὑμνητές τῆς χούντας - καταγγειλε
πρόσφατα στῆ Βουλῆ ὁ Βουλευτῆς κ. Κ. Μπαντουθας - έξακολουθοὺν καί σῆμερα να ὑπηρετοῦν καί μαλιστα σέ καίριες Θέσεις τῆς Στρατιωτικῆς Δικαιοσύνης. Πρόκειται για
τούς ὑποστρατήγους Θεμ. Δηματατη καί Νικ. Δοντα, (2111'τροπος ὁ πρῶτος καί ἀναπληρωτῆς πρόεδρος τοῦ ἈναΘεωρητικοῡ δικαστηρίου ό δεύτερος.
Τό 7966 ὁ κ. Δηματατης εἶχε προτείνει τῆν απαλλαγῆ τοῦ

OI πληγές τῆς Ἀθῆνας ἑξηγῆθηκαν κατα καιρούς μέ διαφοροι μυθεύματα ῆ ἐπιφαινόμενα Για τα ὑψηλά νοίκια έφταιξαν oi... Λιθανέζοι, για τούς θρώμικους δρόμους τα αὑ-

τοκίνητα απορριματων, για τῆν συμφόρηση τῆς κυκλοφορίας η είσαγωγῆ τῶν αὑτοκινῆτων Ικλπ. κλπ...
Ἀλλά, ὅταν στοιθαχτηκε στόν περιορισμένο χῶρο τοῦ λεκανοπέδιου καί χωρίς καμια ὑποδομῆ περισσότερο ἀπό τό
Eva τρίτο τοῦ πληθυσμοῡ τῆς χώρας, ἔπρεπε νά περιμέ-

Ἄνθέλετε νά πᾶτε στίς ΗΠΑ...
Αιτκικ οεονκτεοῑ επιτκεπτκ
MEPOI

Ι

[MPH EIAONOIHIH: ΟΣΟΙ ZH'I'OY'N ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔῑΑ-ΒΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΠΛ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :
II) ὀ νόμος mHJ’lA. Διαγορσδιι τῆ Manon διοβατηρίου τιὰ “(mun at ιρδωιια loo σιοιιεοουν
νύ moan-{vow τιὰ Mal-no ιρθνο στίς Η.Π.Α. ἢ moo αα know να δρταοεοῠν Rm.

ΔΕΗ ΕΠΠΡΕΠΕῚἉΙ Η ΕΡΓΑΠΑ “ON ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ.

,

(2) Θωρηοη διαβατηρίου ὀὲν “lope! να ὅσοι( οὐ προσ-ιι no δνὴιουν σι σίδη-ις κατηγορίας I050puautvu διδ εδ νδμο σάν μὴ ἀποδοπιδς orb: H.I1.A.(ht6¢ av δι ιον προτέρων δοῦσι ιίδιῐῆ διαίρων-ι). N30pﬂ'u να «dou- Linwood: ιληροοοριις οισι-ιτα μΑ αὐτὲις τις κατηγορίας καί κατὰ πόσον δνὴκινι σὲ um
δκ σοι-ις διὸ τὴν ὑπηρεσία μσς. my; οι κατηγορία-ς nun updauﬂdvoov ιριδσωκα ιοὸ ιαοιουν 0κο ιιι·
ταδοτικὲς ασθὲνειις (ι, ι. ουμοῐῑωοη) ἢ ιοὺ how Won no σοβορῆ διανοητική monon- spoon“ Id
έιιβαρυμινο κοινικδ μητοοο για διάφορα ἀδικήματα μεταξὺ m δισίων καί Manna“: ἐναντιον πον δημοσίαν
ἠθῶν· ναριομανιῐς ἢ ιμιοροι “apron-ov- ιρδοαιια κού how anus-1 Διὸ w; Η.Π.Α. πρόσωπα ποὺ έχων

προσποὴσιι νὺ ακοσιαοουν Manon M νιὺεικα ἦ ιιι ἀπατηλὰ μέσα. καθὼς καί ιρδσιπιαι Ion": ιῑνιιι ἢ hm»
nun Opwuhov ὀργονὺσιυν ml μαλιστα ιομμουνιστιιῶν ἢ συγ-,ων μ· tutu.

-

m-mm: ANHKETE ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ TOY]; ΠᾼΡΑῌΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥῑς
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·
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ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝὙΜΟ Ἦ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΘΕΛΕΤΕ νά πᾶτε στίς ΗΠΑ; "Av ναί,

τότε δέν ἀρκεῖ ένα εἰσιτήριο καί μιά
κρατημένη θέση στό ἀεροπλάνο. Χρειάζεται προηγουμένως νά περάσετε μια
«μικρή ἀνακριοη» πού θά σᾶς ἐπιτρέψει
- αν δέδαια συγκεντρώνεται τά ἀπαραίτητα... προσόντα — νά πάρετε θεώρηση
τοῦ διαδατηρίου σας ἀπό τίς ἐδῶ
(Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη) ἀμερικανικές
προξενικές ἀρχές...
ἹῬΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ συνολικά ἐρωτήσεις
- στίς ὁποῖες πρέπει ὁπωσδήποτε νά δοθεῖ ἀπαντηση — ἀποτελοῦν τήν «αἴτηση
θεωρήσεως ἐπισκέπτη» στίς ΗΠΑ. Τό
φάσμα τῶν ἐρωτήσεων καλύπτει τίς πολιτικές πεποιθήσεις, τήν ὑγεία, τήν
προσωπική, οἰκογενειακή καί ἐπαγγελ·
ματική κατάσταση μέχρι τό «ποιός θά
πληρώσει τά εἰσιτήρια γιά νά φύγετε ἀπό
. τίς ΗΠΑ μετά τό τέλος τῆς προσωρινής
παραμονῆς σας»...

νουμε χειρότερσ. ‘H έιτιθίωση τῶν Ἀθηναίων δέν μπορεί να
έξηγηθεῖ, παρα μόνο μέ τίς πατροπαραδοτες άρετές τοὺ
”Εθνους.’ τῆ ραγιαδικη ὑπομονῆ καί τῆν κληρονομικῆ λιτότητα στίς ἀπαιτῆσεις, ἐξοπλιόμένες ἀπό τῆν «ρωμέικη E111v01711K011710» για τό ξεπέρσσμα τῶν δύσκολων περιστασεων...

ΠΛΗΙΊΞΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ
OI τώευταῖες πλημμύρες οτόν θεσσαλικό καμπο δέν 11110p00v 35’6010 να χρεωθοῡν στῆν Κυθέρνησῆ. Πρέπει μάλιστα
νά σημειωθεῑ 011 0’ αὑτῆν τῆν περίπτωση ῆ έπάρκεια καί ῆ
ταχύτητα στῆν λῆψη καποιων μέτρων ἀπό τίς κρατικές αρχές, ἀποσόθησε χειρότερες καταστάσεις.
Δέν 111107051~ ὅμως τταρα να σημειωθει· πώς ῆ χώρα δέν αντέχει στίς «ἐκτακτες άναγκες».· Πρῶτα oi σεισμοί, μετα oi
πλημμύρες. "010v 1'7 γενικῆ ὑποδομῆ, ῆ πρόθλεψη καί ὁ
ἀναπτυξιακός προγραμματισμός εἶναι ψιλά γράμματα, θα
εἴμαστε τα έρμαια όποιας ανατταντεχης καταστροφῆς.
Πῶς θα μποροῡσε να εἶναι αλλιῶς; Στῆν Ἑλλάδα, ἀπό

τοῦ Γιώργοιι Μουσουράκη

πάντα, oi μόνες ὑπηρεσίες πού λειτουργοὺσαν μέ ἐπαρκεια
ῆταν ῆ Γενικῆ Ἀσφαλεια καί τό Γενικό Ἐπιτελεῖο. Ἡ πρώτη
εἶχε ἀπό πάντα καί «ὑποδομῆ» καί δέν τῆς ξέφευγε σχεδόν
11’11015 — 010v 17905 φυσικά - καί τό δεύτερο εἶχε σταθερά,
κάττοια σχέδια «ἐκτακτων περιστάσεων καί μέτρων» στα
συρτάρια του.

Η ΠΑΡΑΓΩΙἸΚΟΪΗΤΑ, ΑΛΛΑ ΠΟΙΩΝ;
«Τό ,ἔλλειμα 100 ι’σοζυγίου τρεχουσῶν συναλλαγῶν πού
ἀνῆλθε τό 7977 σε’ 1.267 ἐκατ. δολαρια, προθλέπεται 011 θα
κυμανθεῑ έφέτος γύρω στα 1.500 έκατ. δολαρισ ...»
Αύτα διαπίστωσε, μεταξύ ἀλλων, ὁ Πρωθυπουργός οτό
λόγο του στῆ διεθνῆ ”Εκθση τῆς Θεσσαλονίκης. ΕῙπε ακόμα,
011 1‘7 αὑξηση 100 ἐλλείμματος ὀφείλεται σε’ μεγαλο θαθμό
στῆ μεγάλη ἀνοδο τῶν αμυντικῶνΙ δαπανῶν καί τῶν δαπανῶν μῆ θασικῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν (κυρίως αὑτοκινῆτων...), «Τό 1977 ξοδεύτηκαν για τῆν είσσγωγῆ αύτοκινῆτων
400 έκατ.] δολ., ἐνῶ μόνο τό πρῶτο ἐξάμηνο τοῦ ‘78, 264
έκατ. δολ.»
Σπεύδει ὁ πρωθυπουργός v’ ἀποδώσει Eva σύμπτωμα τῆς
γενικώτερης κρίσης πού μσοτίζει τῆν οἰκονομία τῆς χώρας
(πληθωρι νός, απεργία ἐπενδύσεων κλπ) - 1100 αλλοῡ,· - στῆ
χαμηλῆ παραγωγικότητα τῆς ἐργασίας σε’ συνδυασμό μάλιστα μέ τῆν «ὑψηλῆ ἀνοδο» μισθῶν καί ῆμερομισθίωνῌ). Μέ
ἀλλα λόγια τό ἐργατικό δυναμικό τῆς χώρας πληρώνεται
περισσότερο ἀπ’ 011 αξίζει ῆ πρόσφορα τῆς ἐγασίσς του
”Εχει δίκιο ὁ πρωθυπουργός
Θα ’πρεττε να τα θαλει
ὅμως μέ τόν κ. Λασκαρη πού έδῶ καί δυό χρόνια καταργησε
τῆν πάλη τῶν τάξεων, μέ ἀποτέλεσμα νά συμθαίνουν αὐτα
τα περίεργα φαινόμενσί..

ΑΥΪΑΡΧΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΪΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Στίς 16 M017 1978 ῆ «Ἐταιρεία Διαχειρίσεως Είδῶν Μονο-

πωλίου Ἑλληνικοῦ Δημοσίου» (Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.) Α.Ε., κυκλοφὸρησε μια ῆμερῆσια διαταγῆ για γα «ρυθμίσει » θέματα πού
ἀφοροῦν τίς σχέσεις ἐργασίας τοῦ προσωπικοῦ μέ τῆν E111-

χειρηση.

.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τό γεγονός 011 δέν διευκρινίζετσι ἀπό

τούς ὑπεύθυνους, ῆ φύση αὐτῆς τῆς Δισταγῆς, δηλσδῆ ἀν
αττοτῡλεῑ κανονισμό ἐργασίας ῆ όχι, ὁ «Κανονισμός ἐσωτερικῆς ὑπηρεσίας» εἶναι δεῖγμα για τό πῶς αντιλαμθανονται οιΙ
παράγοντες πού έχουν τῆν εύθύνη για τίς ἐργασισκές σχέσεις, τῆ θέση καί τα δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων. OI δισταξεις π.χ. πού ἀφοροῦν τα πρόστιμα κσθυστέρησης στῆν
προσέλευση τῶν ἐργαζομένων (5 δρχ. για κάθε λειττό «ἀδικαιολόγητης καθυστέρησης», ένῶ μσθαίνουμε 011 0 ὑψηλό-

μισθος ἐργαζόμενος κερδίζει 3 δρχ. τό λέπτό...) πέρα άπό
τόν ἐξοντωτικό τους χαρακτῆρα, δείχνουν καί κατι ἀλλα Τῆν
προσπαθεια πού καταθαλλετσι στίς δημόσιες ἐπιχειρήσεις
για στρατιωτικοποίηση τῶν ρυθμῶν καί σχέσεων ἐργασίας
καί τόν ἐξαναγκασμό τῶν ἐργαζομένων σέ ὑποταγῆ στῆν

OI πολιτικές πεποιθήσεις καί ἡ συμμετοχή σέ πολιτικές ὀργανώοεις ἐνδιαφέρουν ἰδιαίτερα - μαζί μέ τά ἄλλα «τυπικά» ὂέόαια στοιχεῖα - τίς ἀμερικανικές προξενικές ἀρχές.
O «Θεώρηοη ὁιαόατηρίου ὁέν μπορεῑ

νά ὁοθεῖ σε’ πρόσωπα πού εἶναι ἤ ἧταν

θετε οτό γραφεῐο μσς ὁ ἴδιος...»
ΕΤΣΙ ἀν κάποιος
ἀπορῶν, π.χ. ἀπό
τή Θεσσαλονίκη, θελήσει νά ἐπισκεφθεῐ
τό ἀμερικανικό προξενικό γραφεῖο, θα
6ρεθεῖ μπροστά 0’ ἐναν εὐγενικό κύριο,
τόν Νταν ”Αντονι Ζακαρι, γενικό πρόξενο. Στῆν πραγματικότητα πρόκειται

μέλη ὁρωμένων ὀργανώσεων καί μάλι-

γιά ἕνα δοκιμασμένο πράκτορά τῆς CIA

στα κομμουνιστικῶν ἥ συγγενῶν μ’ αὐ-

πού ὑπηρέτησε καί παλιά στήν χώρα μας
καί τοῦ ὁποίου τήν ἐπιστροφή εἶχε
προαναγγείλει τό ANTI (τχ.73 καί 76).
Ο Γεννήθηκε στίς 2.12.1923 καί μιλάει
γερμανικά, γαλλικα καί ἑλληνικά . Τό
1943—44 λοχίας στῆν ὑπηρεσία Ἀντικα-

τές», λέει ἡ αἴτηση.
ΔΕΝ καθορίζεται ὅμως στό έγγραφο
ποιές εἶναι αύτές οἱ «ὁρισμένες» καί
«συγγενεῖς» μέ τίς κομμουνιστικές ὀργανώσεις. Ἴσως νά χρησιμοποιοῦνται οἱ
γνωστοί κατάλογοι τοῦ κ. Μπάλκου, ἀν
καί διαθέτουν οἱ ἀμερικανικές ὑπηρεσίες
καλύτερους καί πιό πλήρεις...
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ἀξιοσημείωτη εἶναι μιά
σημείωσηῑ
Ο «Ἂν ἔχετε καμιά ἀπορία σχετικά μέ
τά προηγούμενα σᾶς συστήνουμε νά ἔρ-

τασκοπείας τοῦ Ναυτικοῡ. Τό 1940-50

σπουδάζει στό Παρίσι. Τό 1951-52 010
Ὑπουργεῐο Ἀμύνης καί ἀπό τό 1952
στήν ὑπηρεσία τού Σταίητ Ντηπάρτμεντ.
Ὑπηρέτησε οτό Μόναχσ, Κοπεγχάγη,
Θεσσαλονίκη, Ἀντίς-Ἂμπέμπα καί Κινσάσα καί ἀπό κεῖ στήν Ἀθήνα.

Η ΕΙΔΗΣΗ τῆς ἀφιξης του - γιά τή
δεύτερη θητεία του στῆ χώρα μας - πέρασε στα ψιλά τῶν ἐφημερίδων. Πρωτοπαλίκαρο τοῦ Κίσιγκερ καί «ἄνθρωπος»
τοῦ παρ’ ὀλίγον ἀμερικανοῦ πρεσδευτή
στήν Ἀθήνα γνωστοῦ... φιλέλληνα Σώφλυ, ὁ Ζακαρυ, ἀνέλαδε;
O Ὑπεὺθυνος τοῦ ἐκεῖ «ὑποσταθμοῦ»
τῆς CIA (Chief of Base — COB)
HAPAAAHAA — ἀλλά καί γιά κάλυψη - τοποθετήθηκε γενικός πρόξενος
στῆ Θεσσαλονίκη. Ἀντί 6560.10 ὅλη αὐτή
ἡ «εὐδόκιμη προϋπηρεσία» τοῦ κ. Ζάκαρυ νά ἀποτελέσει Eva ἰσχυρό λόγο γιά
νά κηρυχθεῖ ἀνεπιθύ μητος, φαίνεται ὅτι γιά κάποιους μέτρησε ἀπόφασιστικά, ὥστε σῆμερα νά τοῦ ἐπιτρέπεται
νά ἐλέγχει τά πολιτικά φρονήματα ὅσων
Ἑλλήνων θέλουν νά πᾶνε στίς ΗΠΑ...

ΚΑΙ δέν εἶναι δέόαια ὁ μόνος πού κάνει αὐτή τή δουλειαί...
7

ὰνεξέλεγκτη δικαιοδοσία τῆς «Διεύθυνσης» ἦ τῶν ὀποιων
«ἐπιστατῶν». OI ἐργαζόμενοι ζητᾱνε να ἀποσυρθεῖ ῆ Διστσγῆ πού στηρίξει τόν ὅποιον «κανονισμό ἐργασίας», λόγω
τῆς ἀντίθεσῆς του μέ στοιχειώδεις διατάξεις τῆς έργατικῆς
νομοθεσίας. 'H σύντσξη κανονισμῶν ἐργασίας, ίδισίτερα
στίς δημόσιες ἐπιχειρήσεις, ἀνῆκει στῆν δικαιοδοσία ὁχι μόνον an avcéﬂeynwv Διευθύνσεων, ἀλλα καί στούς αντιπροσωπευτικούς φορεῖς τῶν ἐργαζομένων. Ἡ συναπόφαση Θα πρέπει να κστοχυρωθει· ἐμπρσκτα για v0 ἀποφεύγοντσι τα δείγματα σύτσρχισμοῠ καί αὐθαίρετης ἐντατικοποίησης. Ἡ περί-ιττωση τῆς Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. δέν εἶναι, δυστυ-

χῶς, I1 μόνη-

nOINEz KAI νπεΡΑΣΠιΣτεΣ

χρόνια πού ἐπέθσλε τό Ἐφετεῒο Ἀθηνῶν, μόνο... για προθέσεις Kai για κατοχῆ Μολότωφ, πού τελικά δέν Βρέθηκσν
στῆν κατοικία τῶν καταδικασμένων, γεννοῦνε ἐρωτημστικα
γύρω ἀπό τῆ λογικῆ καί τούς σκοπούς καποιων μηχανι-

σμῶν· γύρω ἀπό τό ρόλο π.χ. πῦν δικηγόρων τοῦ Φίλιππου
καί τῆς Σοφίσς Κυρίτση πρίν ἀπό 117 6IK17. Πῶς πείστηκσν oI
600 αὐτοί -εκατηγορούμενοι, να ἐμφανιστοῦν χωρίς νομικῆ
ὑπεράσπιση,· Κατι ἔχει ἀλλάξει σίγουρα στα κριτῆρια τῶν
στοιχείων για τῆν ἐνοχῆ καί καποια άλλη «μηχανή» ἔχει στηθεί, 1100 δέν ἔπαιξε ρόλο «ἀποδεικτικῶν στοιχείων ἐνοχῆς».

Δικηγόροι καί νομικοί κινοῦνται πρός αὑτῆν τῆν αποψη. Τό
θέμα παντως δέν στσμστα στούς κύκλους τῶν ὄποιων δικηγόρων καί νομικῶν. Ἀφορα τῆν κοινωνικῆ συνείδηση τοῦ
σύγχρονου «πολίτη» ἀπέναντι στίς λειτουργίες καί τούς
σκοπούς τοῦ σημερινοῡ κράτους σέ σχὲση μέ καποιους

τστεριθωρισκούς». OI ποινές πού ἐπιθλῆθηκαν εἶναι ἁπλῶς
OI θσριές ποινές πού έπέθαλε τό Ἐφετεῑο στούς Φίλιππο

καί Σοφία Κυρίτση καθώς καί οτόν Ν. Παπαδοπούλη, προκαλεσσν ἀμηχανία, τόσο οτόν κόσμο τῶν νομικῶν καί τῶν
δικηγόρων, τῶν δημοσιογραφων, 000 κσί οτόν εὑρύτερο
χῶρο τῶν δημοκρατῶν ἀγωνιστῶν. T0 ἐννέα, πέντε καί τρία

Eva δεῖγμα. Πρωτεύει 17 ἀναζῆτηση ὡρισμένων προαύττων
πού σταθηκαν 17 aI1I0 τῆς «λευκῆς» ὑπερασπισης, τῶν

Θομθιστῶν. Καί πίσω ἀπό 10 011010 πρόσωπα, ὁ ἐντοπισμός μιᾶς λογικῆς πού δέν ανῆκει προνομιακα στούς ἐπικεφσλῆς τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῡ...

Διεύρυνση, ἀξιοκρατία, ἐκδημοκρατισμός
Στῆν πολιτική, ἡ ὑπονόμευση μιας προσπαθειας γίνεται ἀνεξαρτητα ἀπό τήν πρόΘεση τῶν ἐμπνευστῶν της. Καί πιό κεῖ έκτίθεται ἐπικίνδυνα ὴ λογική πού κατευθύνει τήν προσπαθεια... Θέμα τῆς προσπαθειας καί ἀφορμή αὑτοῦ τοῡ σημειώματος,
ῆ διεύρυνση. Πού τοὺτη τῆ φορα παίζεται

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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- ’Ῑῖιρμιῐς Ῑῖὅντιος
. Kamila: Ἰωάννης
λῐιχιλίιπουλος Νικόλαος
Μέντης Γιῶργως _

Σηιυρότωλις Ἄριστος-’λης
Kara-Jul“ Παντμώτης
Π πλινμίέηςν.Ἀλιης
,.Φλωρᾶτες Χρῆπδς

Συῑιιι-ινῖἒης Συμεὼν
Πιτςίιπωλρς Διονῦτος
Συλίγιος Fla-166w:

K5771: Γιώργιος
Δρίυιις Δημήτριος
Ππριτγιὼτου Γιῶργιος
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0' ἕνα κρίσιμο κρίκο τοῡ ”Υπουργείου Olκονομικῶνῑ Τό Γενικό Λογιστήριο τοῡ κρατους. «Πρῶτος τῆ τάξει» ό κ. Ἀθ. Κανελ-

λόιτουλος. Πρῶτος καί στῆν εὺθὺνη για
έξυγίανση, ἀνανέωση, δημοκρατικοποίηση,
ὁρθολογισμό. Ἠ διεύρυνση γίνεται στῆ
Θαση καποισς χρέωσης τῶν προσχωρούντων, ὅπως καταθέτουν, δημόσια τουλόχι-

στον. Χρεώνονται να έπενδύσουν τίς
νειας. μέ τα νεποτιστικα «κεκτημένον... Ἥ
«καταθολές» τους στόν καινούριο τους
μέ έπανδρώσεις ὑπηρεσιῶν ἀπό πίνακες
«οἶκο». Φαίνεται ὅμως ὅτι καποια σὺμθαση
φτιαγμένους τόν Ἰούλιο τοῦ 1972. Δηλαδῆ
κλείσ-ιηκε
πού...
ναρκοθετεῑ,
τό
έπί δικτατορίας, ὅπου ὴ ἀξιολογικῆ κλίμακα
«χρέος».Τό ναρκοθετεῑ γιατί ἡ συμφωνία
τῶν κριτηρίων ἠταν ῆ πολιτική συμπαραεἶναι έτεροθαρής. Μέ μορφή μονομεροῦς
ταξη ἠ τό πολὺ ὴ οὑδετερότητα (ἀνάλογα
ὑποχρέωσης. Δηλαδῆ ἀλλάξει τό πολιτικό
μέ τῆ σημασία τῆς θέσης...), ῆ «αξιοπροσωπικό, ἀλλά στῆ θαση ἀνειλημμένων
ποίηση» τῶν «ἡμετέρων», ol πολυθεσίες,
ὑποχρεώσεων ἀπό τούς προκατοχους τῶν,
κλπ.
«ὑπό καθεστώς διεὺρυνσης», θέσεων.
Ἠ περίπτωση τοὺ Γενικοῡ λογιστηρίου
Ἡ Δεξια ἀκροθατεῑ. Ἐγκαλεῑ οτή μνήμη
εἶναι μόνο Eva δεῖγμα τῶν ὅσων «GunmenΒενιῑρλους καί Σοφούληδες καί ένσωμασμῶν» θα αναγκαστοῡν - ἀν ύποθέσουμε
τώνει μηχανισμοὺς καί πρόσωπα ἀπό τῆ διδηλαδή δτι εἶχαν διαφορετικές προθέσεις
κτατορία. ,Τό ἐρώτημά μσς εἶναι ποῦ στηρί- να καμουν οί ἠδη προχωρήσαντες καί
ζονται καί ποιός εἶναι ό χῶρος ἀνσφορας
τῶρα πλέοντες στῆν κολυμθήθρα τῆς Δεαὑτῶν πού κρατάνε τό σκοινί ἰσορροπίας,
ξιᾱς. Ἀλλά 6ε6αίως καί οί εὑρισκόμενοι τῶν «φιλελεύθεροποιοὺντων» δηλαδή. ”Ἀς
καί συζητοῡνται αὑτό τόν καιρό πολλα καί
γίνουμε συγκεκριμένοι;
«ἀξιόλογα» ὀνόματα - «ὑπό διεύρυνσιν...».
Στό Γενικό Λογιστῆριο τοῦ Κρατους μέ
Ἠ «ἀντιπέρα ὄχθη» χρεώνεται μέ-τῆν
τῆν ὑτι. ἀριθμ. 105510/3351 ἀπόφαση τοῡ
έκπροσώιτηση τῶν συμφερόντων πού ἀνήΎπουργοῡ Οίκονομικῶν K. Ἀθ. Κανελλοκουν στούς έκλογεῑς τοῦ «ἀπορροφώμεπούλου καί μέ ἡμερομηνία 26.7.1978,
νου-ι κεντρώου χώρου. πανω σέ νέα, ποιοπροαχθῆκαν στῆ θέση Διευθυντοῡ 22 τμητικα, 80011 καί σέ ἀλλες ίδεολογικές καματαρχες. Ἠ ταυτότητά καποιων ἀπό τοὺς
τευθύνσεις
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Ενα

«σοσιαλιστικό
εἰδύλλιο»
ἤ ἀλλοιώς;

δυό
ἢ]

'H «Χριστίνσ» εἶναι ὅνομσ οὺσισστικό,
κύριο, πριίπηςςκλίσης, γένους θηλυκού καί
ἓρὲθομυῖῡ ἀπείρου, ὅσα καί τά θήλεα πού τό
Αὺτά «γραμματικά». Τό πράγμσ άποκτᾱ
ἀξία ὅταν ἡ Χριστίνσ δέν εἶναι γενικά κάποια )(ριστίνσ, ἀλλά μιά Χριστίνσ «μέ
ὅνομσ», «ἀπό οίκογένεισ», «ἀπό τζάκι».
Καί τότε ὅμως πάλι ι’] Χριστίνσ συνοδεύει-σι
ἀπό τό πσσίγνωστο a ἠ 6 ἐπίθστό της. Σα
να λέμε Χριστίνσ Ὠνάση. Τό ἐπῶνυμο ὑποδηλώνει καταγωγή, θέση, κλπ, καί 6 καθένσς ά-ιτό τῆν περίφημη «κοινή γνώμη» Kaλεῖται νά προσδώσει τήν ὅποισ σημασία

θέλει αὑτός στό οίκογενεισκό ἐπώνυμο.

_

ἐπιφυλλίδες
καί κάποιες
διακωμωδήσεις
Τόν Κώστα Χστζησργύρη μέ ἀφορμή τήν
ἐπιφυλλίδσ του «Θά μείνει στῆ Σ. Ἕνωση ή
Χριστίνσ» (Ἐλευθεροτυπίσ, 31-8-78. «Ἐπίκαιρες Σκέψεις»)’ καί τόν Νίκο Φιλικό στό

χρονογράφημά τουπ «‘H Χριστίνσ...» (Ριζοσττάστης 6-8-78). Τά δυό είδη ἐχουν πολλές
ὁμοιότητες, ὅπως δηλώνει καί ὴ ρουμπρίκσ
τῆς Ἐλευθεροτιτιτίαςς «Ἐπίκσιρες σκέψεις».
'O K. Φιλικός ἐξηγεῖται χωρίς περιστροφές
στό γιστί καταπιανει-σι μέ τό «θέμα». «”Ολσ
ἐχουν τή θέση τους σ’σὺτῆ τήν καθημερινή
μσς χρονογραφικῆ κουθεντούλσ, ὅσα ἀνσ6λύζουν ἀπ’τῆ ζωή... Kai ἠ Χριστίνσ (ἐννοεῖ
Ὠναση) καί ό γάμος της».

ρισλισμού ἐνάντια στό ζευγσρακι, κάποιος
λόγος θα ὑπάρχει. Ποιός v6’val; «Φοθοῦνται καί μαίνονται», λέει 6 K. Χστζησργύρης.
Ναί, ἀλλά Ti; Τήν περιουσία, λέει 6 K. Φιλικός, πού παρσθέτει Kai ένσ ῶρσιότστο
σύνολο ἀπό στίχους διαλόγου, πού
προσωποποιεῖ στούς «θρηνοῦντες καί
ὀδυρομένους» συγγενεῖς τῆ σύγκρουση τοῦ
κακοῦ μέ τό καλό. Ἀφήνει ῆ Χριστίνσ τό
σάπιο κόσμο για να κάνει «γλυκά ὅνειρσ
μητρότητος» ἀλλά καί T6 «ἑξακόσια ἐκατομμύρισ δολαρισ πού πᾱνε πρός Ἀνατολας», πού προστίθενται σάν Eva εἶδος «μοι-

ραίου φορτίου» στό πε-ιτρωμένο τῆς «Χριστίνας»· καί για τοῦ λόγου T6 ἀληθές, 6 K.

‘O K. Χστζησργὺρης μάς άφήνει να δισθλέψουμε τήν πρόθεσή του. Δέν εἶναι καθόλου μα καθόλου σαφής. Ἴσως άντιφστικός μάλιστα; «... δέν καταπιανομσι συνήθως μέ τέτοιου εἴδους γρσψίμστσ, δέν
ΐχω τσλέντο γι’σὺτά. Κι· ἐττειτσ για νά ὸμολογήσω τήν ἀλήθεια ἀδιαφορῶ οτό Βάθος
για τήν K. Ὠνάση-Κσούζωφ ...... (‘0 ἀπαιτούμενος ψυχρός τόνος τῆς ἀδιαφορίας...)
καί για τοῦ λόγου τό ἀληθές τῆς ἀδιαφορίας του καταλήγει; ..... τῆς εὑχομσι
προσωπικά νά δείξει τήν ἀκαμπτη ἐκείνη
έιτιμονή ....... Μια εὐχή καί μια ἀδιαφορία
ὅμως,
πού δηλώθηκε στῆν ἀρχή, δείχνει
μιά άντίφσση (λογικά στειχειώδη) καί συνδέεται μέ μιά ἀνησυχία. Ἀνησυχεῖ ό συγγραφέσς; Θά μείνει ἡ Χριστίνσ στῆν Σοθιετικῆ Ἕνωση; «...Δέ νιώθω διόλου 6ἐ6σιος
μέσα μου», μᾱς ἐξομολογεῖται. Ἔχει φόθους λοιπόν καί γι’σὺτό κεντρίστηκε νά
γράψει τό αρθρο μήπως καί μέ τό ῆθικό δίδσγμά του για τήν ἀνωτερότητσ τοῦ σοσιαλισμοῦ, προσφέρει καποιο ἐοεισμσ οτή
δύσμοιρη Χριστίνσ πού έχουνε πέσει πάνω
της - παρσθέτουμε μέ τή σειρα - ΣΙΑ, Ἰντέ-

Φιλικός πσραθέτει τήν προαυποποίηση
τοῦ καλοῦ ἀπό τούς «ἀπλούς ἀνθρώπους
τῆς γειτονιάς»... «ἀς χσρεῖ τῆ ζωή της.....
«Μπράθο Χριστίνσ»ί
‘H προσωποποίηση τοῦ κακοὺι «6
ἁμαρτωλός πλοῦτος» (σήμ. γρ.; ἀμαρτωλός ὁ κσημένος, ἀλλα τώρσ πού παει πρός

"Ox! ἀκριθῶς. ”Οχι γιστί «δέν ἀξίζει τόν

λιτζενς Σέρθις, δυτικός τύπος, συγγενεῖς για

γκέι; «μόνο ἠ ἀγάπη μᾶς ἐπίεσε νά Trav-

καπο». «Γεγονός» εἶναι κιάὑτό πού «ἀναθρύζει ἀπό τή ζωή» (Νίκος Φιλικός «Ἡ Χριστίνσ ..... Ριζοσιτάστης 6—8—1978). 'Ax! σὺτῆ

τρευτοῦμε». Σύμφωνσ μέ τήν τελετουργίσ
τοῦ σοθιετικοῡ νόμου «ἐλεύθερα, νομότυπσ
KI’ ώρσῖσνν- πσστρικά πράγματαε Σεργκέι
τήν ἀγαπᾶς, Θα τῆν πάρεις. Μόνο «μήν
ξεχασεις τήν σοθιετική πατρίδα» τώρσ πού
θα ζήσεις μέ τήν Χριστίνσ. ”Αλλοίμονοί τήν

δύο έπώνυμους κομμουνιστές, μέ δηλωμένη

v6 «δημιουργῆσουν ζητήματα, v6 προκαλέσουν ζημιέςι». Ζητῆμστσ καί ζημιές λοιπόν στό «ἐρωτικό είδύλλιο». Τό ἀρθρο τοῦ
κ. Χστζηαργύρη εἶναι κάπως, πῶς νά T6
ποῦμε, γενικό, ξερό, σοθσρό, ἐπιχειρηματολογικό. Θά μοῦ πῆτε, κσλα ὅλοι αὐτοί
πέφτουνε ἐπάνω της για νά δημιουργῆσουν
ζητήματα καί νά προκαλέσουν ζημιές για
τό τίποτσ; ”Οχι θέθσισ. Γιά να ἐπιστρστευθεῖ ὅλη αὐτῆ ῆ χορεία τοῦ μαύρου συρφετοῦ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τῆς διεθνοῦς

τήν πολιτική τους ἐντσξητ

ἀντίδρσσης καί τοῦ πολεμοχαροῦς Ιμπε-

Λόγου χάρη Χριστίνσ ”Ωναση = κόρη τοῦ
μεγαλοεφοπλιστῆ Ὠναση, κληρονόμος τοῦ
Ὼνάση, κοσμοπολίτιοσα, ἐκμετσλλεύτρισ,

ἀστή, κλπ, Ἡ Χριστίνσ Ὼνάση.,. «ἀ, ναί,
καί ξέρεις... πς... πς... πς... Βέθσισ, Βέθσια
καί πού’σαι...» πσρσθέτοντσς ὅσα, ἐκ τῶν

κοσμικῶν στηλῶν, «ψιθυρίζοντσι » γύρω

ἀπό τή δραστηριότητα τοῦ έπώνυμου
ὑποκειμένου. ΙΥπάρχει καί μιά τρίτη περίπτωση. Νά λέμε Χριστίνσ καί v6 ἐννοοῦμε
χωρίς ἀλλο Χριστίνσ Ὼνάση. ”Οπως τελευτσῖαῑ Χριστίνσ, Χριστίνσ, Χριστίνσ. Ἐφημερίδες, ρσδιόφωνσ, τηλεόρσση· ὅλα τοῦτα
τά «πληροφορισκα» κυκλώματσ έ-πί 860μάδες καί θδομαδες ἀγρεύουν τά διαδραματιζόμενσ περί τήν «Χριστίνσ», είκστολογοῦν,

κουτσομπολεύουν,

«σχολιάζουν»,

«πληροφοροῦν», Eva κοινό πού συνηθίζει
τόσο εῠκολσ νά ἐξοικειώνετσι μέ άλλοτε

ἀιτάμσκρους καί ἀπλησίσστους «συμπολίτες» του. ”Ετσι, ἀ-πλά, μέ τῆ μεσολάθηση
τῶν μέσων πού (ἐ-ιτιλέγουν γιά v6) ένημερώνουν. Κατσπισνόμσστε καί μεῖς μέ τῆ
Χριστίνσ λοιπόν,

«ἡ ἰωή». Πόσο χρήσιμο νά τήν ἐπικαλούμσστε ἐνσποθέτοντσς οτό «χυδαῖον» ἐμπειρισμό τοῦ ὅρου τῆ φροντίδα νά καλύψει
τήν ἐνδεισ τῶν ἐπιχειρημάτων... Θά ἀσχοληθοῠμε ἀπό μιά σκοπιά μέ τό «γεγονός».
Πῶς δηλαδή ἐνσσρκώνε-τσι στῆ «Χριστίνσ»
μιά πολιτική συμπεριφορα πού ἀνήκει σέ
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Ἀνατολας γίνεται σοσιαλιστικός καί κσθσ-

γιάζεται μέ ἐξομολογητή τόν Σοθιετικό
ὑπεύθυνο τοῦ Ἐξωτερικοῦ ἐμπορίου τῆς
BIA μέ τή Δύση) «πού τόν σώρισσε» - ἢ
μᾶλλον συσσώρευσε K. Φιλικέ, ῆ κάνω λάθος, - «ὸ μακαρίτης πστώντσς ἐπί τι-τωμάτων» καί παει λέγοντας. 'H περιουσία λοι-

πόν εῖναι ἡ πέτρα τοῦ «σκανδάλου». ”Οχι,
λέει 6 K. Χστζηαργύρης. Τί να τά κάνουνε ol
Σοθιετικοί τά λεφτά τῆς Χριστίνσς; «Τά κσράθισ δέν T6 ’χει ἀνάγκη ὸ σοσιαλισμὸς».
Καλά ὁ κσυγάς για τό πάπλωμσ εῘνσι;

”Οχιί Δια τό «κορίτσι»”·”ιτού ἐνώπιον «συντρόφισσσς ἐφημερευούσης Δημαρχίνας τῆς
Μόσχσς ἀπσντάει μέ τό πρόαυπο κατακόκκινο ἀπό τῆ σεμνότητα τῆς ἁπλῆςκσθημερινότητσς τῆς ΕΣΣΔ καί ά-πό τό φλογισμένο έρωτσ για τόν «σύντροφό» της Σερ-

ξεχνάμε, Πῶς να γίνει τοῦτο,
Οὔς ή ἀγάπη συνέζευξε,

οὐδείς κσπιτσλισμός χωριζέτω
Κι’έ·πειτσ;
«‘0 έρως χρῆμα δέν κοιτα.
Κνὸπου θρεθεῖ χορεύει».

μάς ἔχει προηγούμενα πεῖ 6 K. Φιλικός.
Βέθσισ είνσι μιά μικρῆ λεπτομέρεισ ῆ στιχοπλοκίσ σέ μέτρο θρησκευτικό, μέ κεῖνο
τό «κσπιτσλισμός», ἀλλα Κυριακάτικος εῘ-

ναι ὸ Ρίζος (καί Κυριακάτικος v6 μήν ῆτσνε,
δέν ἐχει πολύ σημσσίσ) καί 6 ἀνσγνώστης
τέρπεται μέ παρόμοια ἐφυολογήμστσ. Ἤ
τό ντύσιμο τοῦ περίφημου «ἀνταγωνισμοῦ
τῶν δύο κοινωνικῶν συστημάτων» μέ κεῖνο
τό(6 ἔρως, χρῆμα δέν κοιτα» ,Αγσ-ιτιοῦνται τά παιδιά τί σοσιαλισμός - κσπιτσλι-

σμός καί κουραφέξαλσ, Ἐξάλλου δέν έχει
καί μιά μικρῆ γωνια τό ἀτομο μέσα στῆν
“Ιστορία; (Ὅταν μάς συμφέρει θέθαια...)
”Εχειί
Σύν τό γεγονός 6TI ῆ Χριστίνσ θσρέθηκε
τῆν πολυταραχη ζωῆ της καί ἀγαπησε Evav
«ἀπλό, ἐργαζόμενο, μισθοσυντήρητο Troλίτη, στῆν ὑπηρεσία τῆς Σοθιετικῆς του πστρίδσς». ιΛπλά τά πράγματα. Πρόθλημσ
ὑπάρχει μόνο στό πῶς συνηγορεῖς γιά τό
σοσιαλισμό μέσα ἀπό ένσ «αἰσίως περαπυθέν εἰδύλλιον». Θα μοῦ πῆτε... Γιατί ὅχιί 'H
Χριστίνσ σὺτομόλησε. ”Οθενε ὸ κσπιτσλισμός ξοφλάει. ”Ετσι λέει ὸ κ. Χστζησργύρης
πού μπορεῖ v6 μήν νοιάζε-τσι για τό «θέμα»,
ὅμως μέσα ἀπ’ τήν κριτική τοῦ κακοῦ καί
διεφθαρμένου κσπιτσλισμοῦ, μέ θαση μαλιστα τῆν ἀμερικανικη λογοτεχνίσ πού έιτιχειρεῖ καί μίσ περιοδολόγησῆ της (σημ. γρ.;
Θα’τσν ἐνδισφέρον να ἐξετάσει σοθσρά κσνείς τό ἀρθρο τοῦ κ. Χστζησργύρη ἀπό
ἀποψη ἐσωτερικῆς λογικῆς καί μεθόδου
πού προσιδιαζουν σέ μία ἐπιφυλλίδσ ὅπως
T6 είδος ἔχει διαμορφωθεῖ στῆν Ἐλλάδα)
θεμελιώνει λογικά καί τά ἐλστῆρισ πού
ὸδῆγησαν τήν Χριστίνσ στῆν ἀπόφσσή της.
'H περιουσία εἶναι ῆ πέτρα τοῦ σκανδάλου
κατά τόν κ. Φιλικό, 6 ἀνθρωπος κατα τόν

κ. Χστζησργύρη.
”Ολες ol ὑπηρεσίες πού ἐπιστρατεύτηκαν
κατα T6 συγγραφέα, ἐνάντισ στό ζευγαρακι, oi συγγενεῖς κλπ Eva σκοπό είχσν;

Πῶς v6 μήν τούς φύγουν ἀλλοι «ἀνθρωποι» (σήμ. γρσφ.; Δηλσδή ἀλλες Χριστίνεςῑ)
ἀπό τίς γρσμμές τοῦ σιχσμένου κσπιτσλισμοῦ ῆ ἀφοῠ τοῦ φύγσνε, πῶς νά τούς
«προκαλέσει ζημιές». Κσκός 6 ἀτιμος 6 κσπιτσλισμός. Οῠτε Evav ἀνθρωπο νά δεῖ εὑτυχισμένο δέν θέλει. Ἀπόδειξη; ΣΙΑ ἐνάντισ
ΣεργκέιΙΧριστίνσς. Τό δίδυμο παίζεται 600τσαιντερ καί μέ πολλές πιθανότητες γιά
δεινή νίκη τοῠ «ἠθικά» κραταιοῦ. Τό δίδυμο
ἐξαρτᾱ καί ἐλέγχει ἀδυσιίνπητσ τῆ θιωσιμότητα τοῦ κσπιτσλισμοῦ ἀπό «ἀνθρώπινη»
ἀποψη. Γιά νά μήν ἀδικοῦμε τό συγγραφέα
πσρσθέτουμε
τήν
«πλαισίωση»
τῆς
«προοωποποίησης» τῆς σύγκρουσης τῶν
δύο συστημάτων (θλ. δίδυμο); «ὸ ἀνθρωπος πού σέ μαζες ὅλο καί 1116 συμπσγεῖς,
σέ μάζες πού στούς κόλπους τους περι-

λαμθάνουν ἀκόμσ καί έξέχοντες ἐκπροσωπους τῆς ἀρχούσας ταξης τῶν μονοπωλίυν, καταλσθαίνει πώς μόνη λύση, μόνη

στρεθλωμένη πρακτικὰ-ἀντίληψη τῆς κοινωνικῆς ἀλλαγῆς καί τοῦ σοσιαλισμού τοῦ
ίδιου,

Τί κερδίζουν καί T6 δύο ἀπό μια προθλημστικῆ καί μιά σύλληψη τῆς πολιτικῆς καί
κοινωνικῆς πάλης πού ἐχει καπου... ὑποθηκεύσει τῆν πάλη τῶν τάξεων, τήν ἐπαναστστικῆ (Ιστορική) σύλληψη τῆς ἠθικῆς, τῆς
σύγκρουσης καί τῆς ἀλλαγῆς, Πού συμθάλλει στῆν ίδεολογική ἀναπσρσγωγή τῶν
ὅρων ὕπαρξης τοῦ σημερινοῡ κοινωνικοῦ
συστήματος, μέ ἀρθρα ὅπως T6 δύο αὑτά
πού ἀποτέλεσσν τήν ἀφορμή τούτου τοῦ
γραφτοῦ. Ἕνα ὸλόκληρο σύνολο λόγου καί
πρακτικῆς πού ἐκπέμπεται ἀπό κυρίσρχους, θεσμικά, φορεῖς τῆς ἀλλαγῆς, χρόνια
τώρσ, συντελεῖ στῆν ἀ-ιτοστέωση τῆς σκέψης καί στῆν ἐντσξῆ της σέ ἀκτιθίστικες ῆ
ήθικίστικες-φορμσλιστικές καί ἀνσποτελεσμστικές ἀπόπειρες. Ἀπόπειρες πού ἀντί

να προσδιορίσουν τούς ὅρους πολιτικῆς

σωτηρία εἶναι ὸ σοσιαλισμός». OI μάζες

ἐξόδου ἀπό τήν κρίση, πού τά δείγματά

λοιπόν πού ἐχουν ἀνθρώπους μέσσ τους,
δηλαδή πού εἶναι ἀνθρωττοι ἀνάμεσα στούς
ὁποίους καί ἀστοί, σαν πρόσωπα, θσδίζουν οτόν σοσιαλισμό (π.χ. ἀγαπητέ ἀνσγνώστη ῆ Χριστίνσ πού σὺτομόλησεόπάτε
μένει «»,ἀνθρωπος ἀλλά τί γίνεται, Εἶναι

της συσαυρεύοντσι στούς δύσθστους γιά
τή χώρα μσς καιρούς, για άλλη μιά φορά
κσλλιεργοῦν μιά ἀ-πολιτική στάση πού οὑσισστικα καταλήγει στήν άποστράτευση ῆ
στόν ἐπώδυνο σίφνιδισσμό...

ἀστός,- ῆ γίνει-σι - μέ κόπους, ὅπως τῆν

σημασίας.
Τούτη ῆ προθλημστική - πού ὁρισκα ἐκφράζεται στα παρα-πανω ἀρθρσ - στήν
«προσέγγιση» τοῦ σοσιαλισμοῦ, κάνει ἐξιαὑσεις ἀκρωτηρισστικές. ”Οπως σοσιαλισμός εκκρστικοποίηοη ἐργοστσσίων», σέ
«τελευταία ἀναλυση». Καί σὺτό δέν εἶναι
μοιρσῖο γιά τίς ὅποιες στρατηγικές ἐπιλογές περί αάντιιμπερισλιστικοῦ κινήματος»

προειδοποεῖ 6 K. Χστζηαργύρης - σοθιει-ικός πολίτης, καί ἀν εῖναι τό δεύτερο, 1TOI6
εῖναι τό κοινωνικό στάτους αὑτοῦ τοῦ σοθιε-τικοῡ πολίτη, Τό θέμα πάει μσκρια κ.
Χατζησργύρη. Μόνο πού τό θέτε-τε ό ίδιοςι
Μέσσ ἀπό μιά ῆθικολογική - ἀντιφστικῆ
λογικά καλυψη καί ἐπιχειρημστολόγηση,
ἀκόμσ ὅμως καί ἐπιλογῆ τοῦ θέμστος «Χριστίνα»). Τί χανει ὁ κσπιτσλισμός, Αὑτῆ εἶναι
ῆ ἀπτικῆ γωνία - καί γλωσσολογικά ἐνδιαφέρουσα - τῶν δύο συγγραφέων. Καί θέμα
για τό ἐρώτημα αὑτό ῆ Χριστίνσ.
Ἐμεῖς θα θέσουμε Eva ἀλλο ἐρώτημα. Τί
κερδίζει ὸ κσπιτσλισμός καί τί κερδίζει ἐπίσης μιά παρσμορφωμένη θεωρητικά καί

ΕκΔοΣιΞιΣ «ΔΩΔΩΝΗ»
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Καί κάτι τελευτσῑο, ἀλλα ὅχι καί ῆσσονος

κλΕῘνσι ὅμως κατι T6 τελείως ξεχωριστό σα
θέμα. Θά μποροῦσε Ῐσως νά ξεκινήσει ἀπό

τήν θεωρητική ἀνάλυση τῆς γλώσσας καί
τῶν λογικῶν δομῶν πού λειτουργοῦν στῆν
ἐπικρατούσσ ίδεολογίσ τῶν ἀριστερῶν χώρων.
I
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cH Δημοκρατική Συνεργασία
καί πῶς ,δέν

λειτούργησε 01:6 δῆμΟ τῇς Ἀθήνας

" ,λ 1

τοῦ ΡΙΞΠΟΡΤΙΞΡ

ΠΩΣ στ’ ἀλήθεια ἕνας ὁῆμος, ὅπως εἶναι ὁ δῆμος τῆς Ἀθήνας,
πού ξεκινάει μέ τίς καλύτερες προοπτικές, ὅπως ξεκίνησε ὁ δῆμος
τῆς Ἀθήνας ὕστερα ἀπό τή νίκη τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας τό Μάρτιο τοῦ 1975 - μπορεῑ νά καταλήξει στήν ἀποὸιοργάνωση
καί τή ὁιάλυση ἀλλά καί νά ἀποδειχθεῖ πολιτικός καταλύτης μιᾶς
συνεργασίας πού ὅταν πραγματοποιήθηκε ἔὸωσε οτό λαό ἐλπίδες
γιά μιά σοὸαρή προοπτική τουλάχιστον στό ἐπίπεδο τῆς τοπικῆς
αὐτοὸιοίκησης, ἀπέναντι στό μονοπώλιο τῆς ἐξουσίας τῆς δεξιᾶς·
ΤΟ στῆ συντριπτική πλειοψηφία του
δημοκρατικόῖδημοτικό συμδούλιο (21
σύμδουλοι ἐκλῆμένοι μέ τή σημαία τῆς
δημοκρατικῆς συνεργασίας) πού κατόπτριζε στῆ σύνθεση του τίς πολιτικές δυνάμεις τῆς μεταπολιτευτικῆς ἀντιπολίτευσης, ἐγινε στήν τετραετία πού πέρασε,
κυριολεκτικά ρημαδιό, μέ ἀποτέλεσμα
σήμερα 6 πρόεδρος τοῦ δημοτικοῦ συμ6ουλίου νά προέρχεται ἀπό τή... δεξιά
μειοψηφία. “Ο ἐπικεφαλῆς τοῦ ψηφοδελτίου τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας δήμαρχος ἐγινε τό ἐπίκεντρο τῶν διαφωνιῶν καί ἀκουσε πολλές κατηγορίες, ἐνῶ
ὁ ἴδιος δέν παρέμεινε φυσικά χωρίς τήν
ἀντεπίθεσή του...
ΟΜΩΣ τό. πράγματα δέν ἐμειναν στίς
πολιτικές διαφωνίες. Κοντά στά χουντικά σκάνδαλα γιά τούς τάφους τοῦ Α’
νεκροταφείου, για τό ὑπόγειο γκαράζ
τῆς πλατείας Κλαυθμώνος ἤ τό σκάνδαλο τῶν παρκομέτρων ἦλθαν νά προστεθοῦν καί κατηγορίες πού ἐφθασαν
μπροστά σιή δικαιοσύνη καί πού ἀφοροῦσαν τῆ διοίκηση τοῦ δήμου ἀπό τό
δήμαρχο καί τό δημοτικό συμὸούλιο τῆς
Δημοκρατικῆς Συνεργασίας.
ΙΞῘΝΑΙ περιττό φυσικά νά προστεθεῐ
ὅτι ἡ κυὸέρνηση καί ἡ δεξιάὸπως καί ἡ
μειοψηφία μέσα στό δημοτικό συμδούλιο
(μέ ἐπικεφαλῆς τόν κ. Πλυτά) έκανε ὅτι
περνοῦσε ἀπό τό χέρι της - καί ὅπως
ἀποδείχθηκε περνοῦσαν πολλά - γιά να
τρέφει καί νά ὑποθάλπει τούς «καυγάδες» ἀνάμεσα στό δήμαρχο καί τό δημοτικό συμδούλιο ἀπό τή μιά, ἀλλά καί
ἀνάμεσα στίς διάφορες «ὁμάδες» μέσα
στό δημοτικό συμδούλιο ἀπό τήν ἄλλη.
”Οχι μόνο γιατί δέν θα ἤθελε να ἀντιμετωπίσει τή σύγκριση μιᾶς ἀλλη ς διοίκησης- τό ἐνδεχόμενο αὐτό περιορίζεται
ἐξάλλου ὀατοφασιστικά ἀπό τόν ἰσχύοντα
Δημοτικό καί Κοινοτικό Κώδικα (προεδρικό διάταγμα 933/1975) ἀλλά κυ ρίωςγιατίήθελενά καταδείξεικαί
σέ καθαρά πρακτικό ἐπίπεδο τήν «ἀνικανότητα τῆς ἀντιπολίτευσης νά συνερ12

γαστεῖ» καί νά δώσει λύσεις ἐστω καί
στά πιό μικρά προδλήματα, ὅπως τό
πρόὸλημα τῆς καθαρ ιότητας τῆς Ἀθήνας
(θά θυμοῦνται πολύ καλά καί γιά καιρό
ἴσως οἱ κάτοικοί της τήν Ἀθήνα γεμάτη
για μιά ὁλόκληρη ὅδομάδα ἀπό σκουπίδια). Αὐτό στή συλλογιστική τῆς κυ6έρνησης καί τῆς δεξιᾶς σήμαινε ἐκτός ἀπό
τήν πλήρη χρεοκοπία τῆς ἀντιπολίτευσης
καί τήν καταστροφή τῆς προοπτικῆς γιά
μιά συνεργασία τῆς ἀντιπολίτευσης στίς
δουλευτικές ἐκλογές. Καί εἶναι δέόαια
γι’ αὐτό πού έδωσε,ἐπιχαίροντας μέσα
ἀπό τά ἐντυπά της τή μεγαλύτερη δυνατή
δημοσιότητα στίς διαφωνίες πού ἐκδηλώθηκαν στα πλαίσια τῆς Δημοκρατικῆς
Συνεργασίας...
μοτικές ἐκλογές τοῦ Ὀκτώδρη οἱ συζητήσεις καί διαδουλεύσεις τῶνμ κομμάτων
τῆς ἀντιπολίτευσης πού στόχευαν καί γι’
αύτές τίς ἐκλογές τήν συγκρότηση τῆς
Δημοκρατικῆς Συνεργασίας ἐδειξαν ὁριστικά ὅτι αὑτή δέν θά ἐπιτευχθεῖ 016 μέτρο τουλάχιοτον τοῦ 1975. ”Ηδη ἡ διαφωνία μέ κύριο πόλο ΠΑΣΟΚ καί KKE
γία τήν ὑποψηφιότητα τῆς Ἀθήνας ἐπεκτάθηκε ὕστερα, ἀπό τήν ἀνταλλαγή ξεκάθαρων πιά κατηγοριῶν καί αἰτιασεων
γιά τῆν εύθύνη τῆς «διάσπασης» (ἀλήθεια ποιάςς) σ’ ὁλόκληρη τή χώρα. ΕΗ
πορεία πάντως τοῦ δημοτικοῦ συμδουλίου πού ἀπέρχεται προδίκαζε - όχι 6é6aLa μόνον αὐτή - τή σχετική ἀποτυχία
αὐτῶν τῶν συζητήσεων...
Ποιό εἶναι ὅμως τό ἱστορικό τῆς κρίOTIS;

Τά σκάνδαλα σειρα
Μέ τήν πτώση τῆς χούντας καί τή
μεταδίδαση τῆς ἐξουσίας στήν κυόέρνηση «ἐθνικῆς συνεργασίας)) - ὅπως
δαφτίστηκε ἡ πρώτη μεταπολιτευτική
κυόέρνηση τοῦ κ. Καραμανλῆ - ὁ χουντικός δήμαρχος Δ. -Ρίτσος (διεκδικεῖ καί
στ’ίς ἐκλογές τοῦ Ὀκτώόρη τό ἀξίωμα
τοῦ δημάρχου, ἐπικεφαλῆς ψηφοδελτίου

<<ἐθνικοφρόνων>>> ἀντικαθίσταται ἀπό
τόν ὑπηρεσιακό δήμαρχο Σιμέχρι τῆς διενεργείας δημοτικῶν ἐκλογών» κ. Δαρα,
σύμδουλο τῆς Ἐπικρατείας. Ἀναλαμδάνει ἐπίσης ὑπηρεσιακό δημοτικό συμ-

δούλιο μέ πρόεδρσ τόνς,χ1,“-ιάννη Παπαθεοδώρου. Τό σχῆμα ἀὐτό παραμένει στή
διοίκηση τοῦ δήμου μέχρι τό Μάρτη τοῦ
Στίς ἐκλογές, τό ψηφοδέλτιο τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας ἐκλέγει ἀπό τήν
πρώτη ψηφοφορία τό Γιάννη Παπαθεοδώρου, δήμαρχο καί 21 δημοτικούς συμ6ούλους, ἐνῶ τό κυδερνητικό ψηφοδέλτιο τοῦ κ. Πλυτᾶ 11 δημοτικούς συμόούλους. Τό ἀποτέλεσμα τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν ἦταν ἀπό μιά ἀποψη καί καποια
ἀπάντηση στό σύνθημα - πού προδλήθηκε ἐντονα τότε ἀπό τή δεξιά - «Καραμανλῆς ἤ τάνκς», πού δόθηκε ὅμως σ’
Eva σχετικά πιό «ἀκίνδυνο» τομέα τῆς
δημόσιας ζωῆς. Ἀντανακλοῦσε ὅμως σέ
κάθε περίπτωση τή σύνθεση τῆς ἀντιπολίτευσης ἐτσι ὅπως διαμορφώθηκε μετά
τήν πτώση τῆς Χούντας.
Ἀξίζει ὅμως νά σημειώσει κανένας τό
κλίμα τῆς μεταπολιτευτικῆς περιόδου.
Κύριο χαρακτηριστικό καί αἴτημα τῆς
πολιτικῆς ζωῆς ἦταν ἡ κ ά θ α ρ ση τοῦ
δημόσιου δίου ἀπό ὅλους ἐκείνου πού
ὑπηρέτησαν σέ καίριες θέσεις τή χούντα.
Τό αἴτημα αὑτό ἀποτέλεσε ἕνα ἀπό τά
κύρια σημεῖα τοῦ προγράμματος τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας, ἀφοῦ 6 πρῶτος δῆμος τῆς χώρας ἦταν ἕνας δῆμος
κυριολεκτικά «ὅουτηγμένος στα σκάνδαλα» πού άρχισαν σιγά-σιγά νά ἀποκαλύπτονται ἤδη ἀπό τόν πρῶτο καιρό τῆς
μεταπολίτευσης.
Τό θέμα ἀκριδῶς αὑτό ὑπῆρξε τό
πρῶτο πού ἀπασχόλησε τό νεοεκλεγμένο
δήμαρχο καί τό δημοτικό συμόούλιο τῆς
Δημοκρατικῆς Συνεργασίας. Ἤδη ἀπό
τίς πρῶτες συνεδριάσεις καί ὅσο ἀκόμα
τό μεταχουντικό κλίμα ἧταν ζωντανό, οἱ
καταγγελίες σέ δάρος τοῦ χουντικοῦ δήμαρχου Ρίτσου γιά «ἀξιόποινες πράξεις
ἢ παραλείψεις» ἐπεφταν κυριολεκτικά
ὅροχή. Ἔτσι τό δημοτικό συμόούλιο
ἀποφάσισε ὁμόφωνα τή σύσταση «Ἐπιτροπῆς Ἐλέγχου ἐκ δημοτικῶν 0011.606λων» γιά νά διερευνήσει τίς καταγγελίες
καί νά «ἀποφανθεῑ» κατά πόσον οἱ πράξεις ἤ παραλείψεις τοῦ χουντικοῦ δημάρχου ’συνιστοῦσαν πραγματικά ἀξιόποινες πράξεις, καί θά ἔπρεπε νά φτάσουν μπροστά οτή δικαιοσύνη.

Τό πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς ὑπῆρξε
πολύ άπόκαλυπτικό ἀφοῦ ἀναφέρονταν
«σκάνδαλα ἐκατόμμυρίων τεραστίων
διαστάσεων». Ἀπό τίς ἐκθέσεις ἐξάλλου
τοῦ προέδρου τοῦ δημοτικοῦ συμόουλίόυ
κ. Σωτηρίόυ Πόύλόυ ἐόγαιναν 016 φῶς
τῆς δημοσιότηταςῑ
’
Ο ἡ χαριστική σύμδαση τῆς κατασκευῆς τοῦ ὑπόγειου γκαράζ τῆς πλα-

τείας Κλαυθμώνός μέ τήν ἀνάδοχο
ἐταιρεία ΦΡΑΞΕΚΤΕ».
Ο ἡ «χαριστική ἀνάθεση τοῦ πρόκατασκευασμένόυ τοῦ δημοτικοῦ νόσόκό μείου ».
”Αλλόι ἐξάλλου δημοτικοί σύμδόυλόι
κατάγγελαν πρόφορικά στίς συνεδριάσεις τοῦ συμ6ουλίου;
Ο τούς «παρανόμους» πρόχειρους
διαγωνισμούς γιά ἔργα καί προμήθειες πού πληρωνόντουσαν οτό «ἐξαπλάσιό τοῦ πραγματικοῦ κόστους».
Ο τό ἀπίθανο κόστος (20-30 ἐκατομ.) τῶν ἐργων προμηθειῶν γιά τίς
κατασκηνώσεις τοῦ δήμου.
Ἀκόμα ἐνόρκες διόικητικές ἐξετάσεις
πού ἐγιναν ἀπό ὑπηρεσιακούς παράγοντες δεδαίωνανῑ

Ο τήν «παράνομη καί σκανδαλώδη
διαθεση κλειδιῶν καί μετάλλιων» τῆς
πόλης.
O τή «μυθιστορηματική ὑπεξαγωγή
τῶν τηρουμένων για ταμετάλλια καί
κλειδιά τῆς πόλης διδλίων».
Ο τῆ «παράνομη προμήθεια 55 ἐλαττωματικῶν ἀπορριμματόφόρων αὑτόκινήτων γιά τό δῆμο τῆς Ἀθήνας καί
ἀλλων 350 για ἀλλους δήμους».
Ο τή «ληστρική ὑπεξαίρεση τοῦ
ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ τῶν λαϊκῶν ,ίατρείων».
. τήν «παράνομη καταργηση τῆς
ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας καί τῶν δημοτικῶν σφαγείων».
. τήν «ἐμπορία τῶν τάφων στα Α’,
Β’ καί Γ’ νεκροταφεῖα Ἀθηνῶν».
ΟΜΩΣ πέρα ἀπό τό ἐργο τῆς κάθαρσης τοῦ δήμου καί τῆς μετατροπῆς του α’
Eva ὑπόδειγμα δημοκρατικῆς λειτουργίας - ἕνα ἐργο πόύ περιλάμδανε τήν
διερεύνηση καί ἀποκάλυψη τῶν ἐνόχων
καί τήν παραπομπή τους στή δικαιοσύνη
- 6 δήμαρχός καί τό δημοτικό συμδούλιο
εἶχαν νά ἀντιμετωπίσουν καί νά 690131I
κάπόιες λύσεις καί σέ δυό ἀλλα 11906311]ματα πού ἀποτελοῦσαν ἀπαραίτητες

προϋπόθέσεις γιά μιά ἐπιτυχημένη θητεία τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας
οτόν πρῶτο δῆμο τῆς χώρας. Τά 119063.11ματα αὐτά ἦταντ ἡ ἀλλαγή τοῦ ἰσχύοντος
χουντικοῦ ἐσωτερικοῦ κανονισμοῦ πού

σαν κύριο χαρακτηριστικό εἶχε τή συγκέντρωση τοῦ συνόλου τῶν ὑπηρετούντων στό δῆμο κάτω ἀπό δυό ἤ τρεῖς
διευθύνσεις μέ ἀποτέλεσμα οἱ ὑπηρεσίες
τοῦ δήμου νά δείχνουν ἀρκετά δυσκίνητες καί ἐπίσης ἡ ἐπεξεργασία ἐνός πρόγράμματος ἐξεύρεσης οἰκονομικῶν πόρων γιά νά μπορέσει ἐτσι νά προχωρήσει
στήν ἐκτέλεση ὡρισμένων έργων.

Ἡ Δημοκρατική Συνεργασία καί
πῶς λειτούργησε
ΞΑΦΝΙΚΑ ὅμως καί ἐνῶ ὅλα ἐδειχναν
ὅτι πήγαιναν καλά, ξέσπασε ἡ πρώτη
κρίση 016 δῆμο πού οἱ συνέπειές της
παραμένουν ἀκόμα ζωντανές ἀφόῦέκκρεμοῦν «πρός ἐκδίκιασιν» δυό μηνύσεις.
O Στίς 20.9.1976 6 γενικός γραμματέας τοῦ δήμου A. Πανόυργιᾶς πού
εἶχε ἀντικατασταθεῖ κατά τή διάρκεια
τῆς Χόύντας καί ἐπανῆλθε μέ τή
μεταπόλίτευση, παραιτεῖται ἠ ἀπο-

Ἡ συνδιοίκηση τοῦ δῆμουῖ
Τά πρακτικοὶ τῶν συζητήσεων στό ὂημοτικό σιιμόούλιο τοῦ ὁήμου Ἀθηναίων παρουσιάζουν ἀρκετά ἓνδιαφέρον καί εἶναι
ἀποκαλυπτικά τοῦ κλίματος πού ἐπεκράτησε στίς σχέσεις δημάρχου καί (δημοτικοῦ

011/16013111011.
_
Τά ἀποσπάσματα πού ὁημοσιεύουμε εἰιιάι παρμένα ἀπό τή συνεὸρίαση τῆς
18.7.77. Ἡ ὅλη συζήτηση στρέφεται γύρω
ἀπό μιά συνέντευξη καί μερικές δηλώσεις
πού εἶχε κάνει ὁ (δήμαρχος οτόν τύπο με’
τίς ὁποῑες ἄγγιζε καί τό έπίμαχο θέμα τῆς
00116101307017;ΠΡΟΕΔΡΟΣῑ Πρέπει κύριοι συνάδελφοι νά
τελειώνουμε, διότι ἡ ὑπόθεσις ἐγινε σήριαλ
πλέον, ἔχω θέσει 11961001] ἀναόολῆς, ἤ θά
ἀναόληθεῖ τό θέμα ἤ δέν θά ἀναδληθεῖ καί θα
ουζητηθεῖ.

ΑΝΑΓΝΩΣτόπσνΛοΣ; ‘

' Ted10v1

ἐδώ τά «NEA»: «Σέ ἐρώτηση πού τοῦ κάνει 6
δημόσιόγράφός οτόν κ. Δήμαρχό, πρόσφατα
σ“ αὐτό τό σημεῖο εἴχατε προσθέσει ἐντός τῶν
ὁρίων τοῦ Νόμου» τί θέλατε να πῆτε;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ; Δέν τό θυμᾶμαι να τό εἶπα

αὐτό καί ἀν τό εἶπα καί μόῦ ἐτίθετο ὑπ’ ὕψη
μου τό κείμενο, δέν θά τό ἀφηνα.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ; Δηλαδή αὐτό τό
ἀνακαλεῖτε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ; “Av 16 εἶπα.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣῑ "Av 16 εἴπατε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ; Διότι σας εἶπα ὅτι δέν ἐτέθη
ὑπ’ όψη μου τό κείμενο. "Av μοῦ ἐτίθετο αὐτό
δέν θά τό έθετα. «Τό ὑπό τήν Ἡγεσία μου
Δημοτικό Συμὸούλιό» l) δέν θυμᾶμαι νά τό
εἶπα, ἀλλά εἶναι 65'601ov 611 εἰς τίς σχέσεις
Δημάρχου καί Δ.Σ. ὑπάρχει μία ἐκ τοῦ Νόμου
κατανομῆ ἀρμόδιοτήτων. Αὐτή τή στιγμή δέν
μπορῶ νά πῶ ὅτι ἡγοῦμαι τῆς μειοψηφίας,
διότι τῆς μειοψηφίας ἡγεῖται ὡ Πρόεδρος, ὁ
ὁποῖός προεδρεύει τοῦ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΡΡΙ-ΙΓΟΠΟΥΛΟΣ; Τό πρῶτον 61]μιουργεῖται τό θέμα 016 Δημοτικό Συμδούλιό,
ἀπό τίς συνεδριάσεις τίς προηγούμενες. Ναί ῆ
ὄχι; Αύτό τό θέμα τό ὡποῖό ἀπασχολεῖ τό Δημοτικό Συμδούλιο. Δηλσδή πρόκειται περί
θέματος νά ἐκχωρήσετε ἁρμόδιότ-ητες.

ΔΗΜΑΡΧΟΣῑ Μήν τό μετατόπίζωμε. Καί
ΔΗΜΑΡΧΟΣῑ Θά θέλατε σέ μία δημοσία
συνέντευξη καί σέ μία συζήτηση νά ὑπόστηρίξω τήν ἀποψη 611 ἀναλαμδάνω τήν ὑπόχρέωση καί ἀποδέχομαι νά διοικηθῇ 6 Δῆμος
’ἐξω ἀπό τά πλαίσια τοῦ Νόμου; Ἐσεῖς πού
εἰσθε καί νόμικός;
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣῑ Κύριε, δέν κρίνω

αὐτό, ἐγώ σάς ἐρωτῶ νά μοῦ ἀπαντήσετε για
νά εἶναι 6560101I 611 01316 60 16 ἀῷίνατε; ἀν
θά σᾶς ρώταγε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣῑ Βεὸαίως, αὑτό θά τό άφινα.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ; "Eva ἄλλο ἐρώ-

τημα τώρα. Αῦτό 16 5311015;
«T6 ὑπό τήν Ἡγεσία μου Δημοτικό Συμδούλω».

μή ζητάτε νά μέ παρασύρετε σέ ἀπαντήσεις.
Αὐτή τή στιγμή ζητεῖ ὡλόκληρό τό Δημοτικό
Συμδούλιο, καί κυρίως, καί κατά κύριό λόγο
ἡ πλειοψηφία τοῦ Δημοτικοῦ Συμδουλίου,
καί ὁ Δήμαρχός, 6 ὁποῖος ἀνήκει στήν πλειόψηφία, καί μέ τήν πλειοψηφία, καί τίς δυνάμεις πού τήν ὑποστήριξαν δγῆκε. μία φόρμόυλα ἐξευρέσεως τρόπου συνεργασίας.
Καί ἐν συνεχεία, ἀφοῠ ἐξασφαλισθεῖ ἡ συνεργασία πλειόψηφίας μέ τόν Δήμαρχο, καί ἡ
μειοψηφία θά παίξη τόν ρόλο της μέ τήν κριτική της, τήν συμμετόχή της.
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ; Ἡ μειοψηφία
τόν ξέρει τόν ρόλο της.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ; Λοιπόν;

ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣῑ Ἀγνόεῑται ἐν
πολλοῖς. Ἀλλά μέ λέτε τοῦτο, τό ἐρώτημά μου
εἰναι, αὐτό τό θέμα πού δημιουργεῖται, μήπως
ἡ Δημοκρατική Συνεργασία τό ἔχει ἀπόφασίσει καί πρόεκλογικῶς; Νά καταλάδω ποῦ
πᾶμε. Γιατί πέρασαν 2,5 χρόνια μέχρι σήμερα
και τωρα...
ΠΡΟΙΞΔΡΟΣ; Σάς ἐνδιαφέρει ἡ τύχη τῆς
Δημοκρατικῆς συνεργασίας ἐσᾶς;
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ; Αὑτό ἐννοῶ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ; Τόν ἐνδιαφέρει ἡ τύχη τῆς
Δημοκρατικῆς Συνεργασίας τόν κ. Παπαρρηγόπουλό.
’Ἄλλη ἐρώτηση κύριε συνάδελφε, ἐχετε;
Ὁ κ. Παπαγεωργόπόυλός ἔχει ἐρώτησιν.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ; Κύριε Πρόεδρε, εἰναι καί ἐρώτηση καί θέση. Ἐδώ ὑπάρχει μία παρεξήγηση. Δέν μειονεκτεῖ σέ τίπότε
τό Δημοτικό Συμδούλιο ἀπέναντι στόν κ. Δήμαρχο, για νά τόποθετεῐται τό Δημοτικό Συμ6όύλιο καί ὁ κ. Δήμαρχός νά ἀκούει καί νά
ἐγκρίνει ἥ όχι.
Δεύτερόν; δέν μειονεκτεῖ σέ τίπότε ἡ Δημόκρατική Συνεργασία γιά νά πεῖ τίς ἀπόψεις,
καί ἂν τίς ἐγκρίνει ὡ κ. Δήμαρχός ἦ ὅχι. Ἡ
Δημοκρατική Συνεργασία, συγκρότήθηκε,
ἀπό ὡρισμένους φορεῖς καί μέ τόν κ. Δήμαρχο, εἶναι ἴσος ἦ πρῶτος μεταξύ ἴσων. Ἡ
παρεξῆγηση νά ἀρθεῖ.
νΑν ὑποχωρήσαμε καί πήραμε τίς θέσεις εἰναι γιατί 056600015 16 ἀξίωμα τοῦ κ. Δημάρχου. Πέρα ἀπό 01316 ὅμως, στα στενά πλαίσια
εἰναι πρῶτος μεταξύ ἴσων, τίποτε παρῶ-τέρα.
Κυρίαρχο Σῶμα εἰναι τό Δημοτικό Συμ60133110. κυρίαρχο Σῶμα τῆς Δημοκρατικῆς
Συνεργασίας, εἰναι αὐτῆ καθ’ ἐαυτή ἡ Δημοκρατική Συνεργασία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣῑ Διά μέν τό θέμα τῶν ἐφημερίδων, θα κάνω μία ἐπιστολή στήν ἐφημερίδα
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λύεται. Ὁ ἴδιός λέει ὅτι παραιτήθηκε
για νά μή γίνει συνεργός στή συγκά-

λυψη «χόυντικών σκανδάλων» καί
καταγγέλλει ἀνοιχτα γιά κατι τέτοιό
τό δήμαρχο Παπαθεοδώρου. Ὁ τελευταῖος λέει 611 τόν ἀπέλυσε.
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ καί Πανόυργιᾶς
ἐχουν μιά χρονικά παράλληλη ἱστορία
οτήν τοπική αῦτόδιοίκηση. Ἐκλέγόνται
καί οἱ δυό γιά πρώτη φορά δημοτικοί
σύμὸουλόι τό 1954 016 ψηφοδέλτιο τοῦ
Π. Κατσώτα. Τό 1957 6 Πανόυργιᾶς γίνεται πρόεδρός τοῦ δημοτικοῦ 0611601)—
λίου, ἐνῶ 6 Παπαθεοδώρου εἰναι ἐπίσης
δημοτικός σύμδουλος. T6 1959 καί οἱ
δυό ἐπανεκλέγόνται μέ τό ψηφόδέλτιό
Τσουκαλᾱ καί ὡ Πανόυργιᾶς γίνεται γε-

νικός γραμματέας 1013 δήμου. Μέ τήν
μεταπόλίτευση 6 Παπαθεοδώρόυ γίνεται
πρόεδρος τοῦ δημοτικοῦ συμὸουλίου στῆ
μεταδατική μέχρι τίς ἐκλογές τοῦ Μαρτίου τοῦ 1975 καί μέ ὑπηρεσιακό δήμαρχο τό σύμόουλο τῆς Ἐπικρατείας κ.
Δάρα, για νά-ἀναδειχθεῖ στή συνέχεια
πρόσωπό κοινῆς ἐμπιστόσύνης τῶν κομμάτων καί νά τεθεῖ ἐπικεφαλῆς τοῦ ψηφόδθιτίόυ τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας καί νά ἐκλεγεῖ δήμαρχος.
ΣΤΙΣ 2.10.1976, δώδεκα δηλαδή μέρες
μετά τήν παραίτηση ἤ ἀπόλυσή του, 6 A.

Πανόυργιᾶς ἀπευθύνει οτό δημοτικό
συμδόύλιό ἐκθεση (17 σελίδων) μέ τήν
ὁποία ἀφοῦ κατηγορεῖ ἀμεσα τό δήμαρχο Παπαθεοδώρου για «συγκαλυψη
τῶν σκανδάλων τῆς ἑπταετίας» καί «παρεμπόδιση 1013 ἐργου τῆς κάθαρσης»
ζητά «ἰδιαίτερα όυτό τούς συμόόύλόυς
τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας νά ὑποδείξόυν (στόν δήμαρχο) ὅσό εἶναι ἀκόμα
καιρός τή «μοναδική καλή πράξη πού
μπορεῖ πλέον νά κάνει γιά τό καλό τοῦ
δήμου καί τῆς Δημοκρατίας...(νά παραιTHESE)»

Ο Τήν ἴδια ἐκθεση 6 ’A. Πανόυργιᾶς
«ἀνακοινώνει» (μέ 66101] 16 ἀρθρό 37
παρ. 2 καί 3 τοῦ Κ.Π.Δ.) καί στόν
είασαγγελέα Ποινικῆς Διώξεως κ.
Ἒσεὸἀ, 6 ὁποῖός δίνει παραγγελία
οτόν πρῶτο πταισματόδίκη νά ἐνεργήσει προκαταρκτική ἐξέταση. "0101/
ἡ δικογραφία ἐπιστρέφει στόν εἰσαγ-

γελέα ποινικῆς διώξεως - πού εἶναι

χόυντικός δήμαρχος Ρίτσός, ὅ σο καί ὡ
ἐπικεφαλῆς τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας δήμαρχός Παπαθεοδώρου. Οἱ ἀξιόπόινες μάλιστα πράξεις πού τούς ἀποδίδονται δέν εἰνόίι καθόλου εὐκαταφρόνητεςέ
Ο “Υπεξαίρεση κατά τή διάρκεια ὑπηρεσίας ἀπό τίς εἰσπράξεις
τῶν παρκομέτρων τοῦ δήμου τῆς
Ἀθήνας.
ὸ Παραόαση
καθήκοντος
’για παράνομες παραχωρήσεις τάφων
στά A’ B’ καί I" νεκρόταφεῑα Ἀθηνῶν καί γιά παράλειψη παραγγελίας
διόικητικῆς ἀνάκρισης για τό ’ίδιιο
θέμα
Ο Παραδαση
καθήκοντος
γιά παράλειψη ἐλέγχου τῶν εἰσπράξεων ἀπό τήν ἐκμετάλλευση τοῦ ὑπόγειιόυ γκαράζ τῆς πλατείας Κλαυθμῶνός ἀπό τήν ἐταιρεία ΦΡΑΞΕΚΤΕ.

πιά ὁ κ. Δωρῆς - ἀσκεῖται 0131511 άγ γ ε λ τ α πόινική

δίωξη

«κατα

τῶν ὑπευθύνων» καί διατασσεται τακτική 611/0119101] (1.6.1977). Ἀναμένεται τώρα ἡ ἐκδόση τοῦ δουλεύματος...
ΣΑΝ «ὑπεύθυνοι» φέρονται σύμφωνα
μέ τίς μηνυτήριες ἀναφορές τοῦ τέως γενικοῦ γραμματέα τοῦ δήμου τό σο 6

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ δέν ἀφησε φυσικά
ἀναπάντητες ὅλες 01315; τίς «60915;» κατηγορίες καί μιά μήνυση γιά «συκοφαντική δυσφήμιση» περιμένει - ἐδώ καί
πολύ καιρό - νά ἐκδικαστεῖ. Τό περίεργό
ὅμως 0‘ ὅλη αῦτή τήν ἱστορία εἶναι πώς
οἱ δημοτικοί σύμδόυλοι τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας παρέμειναν κυριολε-

~ μέσα ἀπό τά· πρακτικα
611 δημόσιεύθηκε χωρίς τήν ἐγκριόή μου.
Διότι σέ μία 4ωρο συζήτηση, νά διατύπω-

ἐζήτησα νά γίνόυν ἀνακρίσεις, ζήτησα ἀπό
τόν ὑπάλληλό νά μόῦ δώση συγκεκριμένα

θόῦν φράσεις καί ἀπόψεις ἑνός τετάρτου ἠ

στοιχεῖα.

μισῆς ὥρας, εἰναι κάτι τό ὡποῖο θέλει καποια
πρόσόχή. Γι’ 01316 καί ζήτησα ἀπό τόν δημοσιόγράφό καί ἐδωσε τήν ρητή ὑπόσχεση, 611
θα εἰχα τό κείμενο για νά τό ἐλέγξω, να τό
προσυπογραψω πρό τῆς δημοσιεύσεως.
”Ὀσόν ἀφορᾶ τό ἀλλο θέμα, τῶν 21.111606—
λων, καί τῶν ἀνακρίσεων, εἶπα καί τό ἐγραψαν στίς ἐφημερίδες καί τό εἶπα καί μέ ἐπιστολή μου, δέν ε’ἰχα καμία πρόθεση, 0615 αὐτή
τή στιγμή ἀναφέρομαι σέ κανένα ἀπό τούς
Συμόούλόυς. Ἐπειδὴ ἡ ἐπιστολή μου ἔλεγε
γιά τούς συνεργάτες μου, σάς ἐδωσα τήν άλλη
φορά τήν ἐξήγηση ὅτι ἀφορᾶ ὁλόκληρό 16
Δημοτικό Συμδόύλιό, ὅλους 106; Συμδόύ-

Δεύτερον; ἐδήλωσα καί δηλώνω, ὅτι 01315;
oi ἀνακρίσεις, τῶν ὡπόίων τό πόρισμα δέν τό
ξέρω καί δέν μπορῶ νά προδῶ ἀκόμη σέ καμία ἐνέργεια.

λους.

’

Πέραν αὐτοῦ δέν μπορῶ νά κάνω καμία
άλλη δήλωση.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ; Νά κάνετε δήλωση, 611 16 Δημοτικό Συμδούλιο, δέν ἔχει
καμία σχέση μέ ὅλα αὐτα. ·“
Ἐάν διεξάγόνται ἀνακρίσεις... ὅταν ἐπί
παραδείγματι, λένε στούς διαδρόμους οἱ διάφοροι ὅτι ὑπάρχουν Δημότικόί Σύμὸόυλόι
πού καλύπτόυν τέτοιες...
ΔΗΜΑΡΧΟΣς Μπόρῶ νά ἔχω ἐγώ καμία
σχέση με’ τούς διαδρόμους κ. Παπαγεωργόπόυλε;
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ; Βεὸαίως.

ΔΗΜΑΡΧΟΣῑ Ἐγώ νά ἐχω σχέσεις μέ τούς
διαδρόμους;
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ;
”Οχι,
ἔχετε
ὑπόχρέωση νά σταματήσει 6 διάδρομος.
Ἔχετε ὑπόχρέωοη νά λάόετε τά μέτρα σας νά
σταματήσει 6 διάδρομος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣε Ἔλαδα τά μέτρα μου, διότι
μόῦ κατηγγέλθη ὅτι ἐνας ὑπάλληλος 5135610061] γιά νά καταθέσει εἰς 6άρός ἄλλου, καί
14

ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣῑ Ἐγώ κύριε Πρόεδρε. θα
συμμορφωθώ μή τήν ὑπόδειξή σας. Δηλσδή,
θα σταθῶ εἰς ἐκεῖνα τά ὁποῖα 6 κ. Δήμαρχός,
ἀπεδέχθη ὅτι τά εἰπε, ὅτι τά διεκήρυξε urbi 5t
orbi καί ἐνώπιόν ἡμῶν ὅτι ἀποτελοῦν θεμελιώδεις ἀπόψεις του. καί συνδέονται.
Ρωτῶ τόν κ. Δήμαρχο εὑθέωςῑ Μπορεῖτε νά

ΔΗΜΑΡΧΟΣ; Εἰπα ὅτι τό Δημοτικό Συμ6σύλιο, μέ τήν Ἐπιτροπή Ἐλέγχόυ, ἀπεκάλυψε μία σειρα σκανδάλων. Δέν λέω ὅτι ἀπό
τίς ἀνακρίσεις προκύπτόυν σκάνδαλα. Ποῦ τό
δλέπετε αὑτό νά εἶναι γραμμένο;
...μιά σειρα σκάνδαλα τα ὁποῖα παρέπεμψαν τήν πρόηγούμενη Δημότική Ἀρχή στῆν
Πόινική Δικαιοσύνη καί μᾶς ἀπασχολεῖ αὑτό
τό θέμα συνεχῶς; Καί εἴχαμε προχθές καί 013τήν τήν ἐπέμόαση πού εἴχαμε στόν ”Αρειο
Παγό;
Τό δηλώνω καί τό δήλωσα, ὅτι αὐτή τή στιγμή, δέν μπορεῖ νά δρεθεῖ κανείς νά πεῖ ὅτι
ἐγώ εἶπα, ἠ νά δρεθεῖ νά πεῖ 611 καλλιέργησα,
ἦ ἀφησα νά καλλιεργηθεῖ, ή περιέπεσε στ’ 013τιά μου καί δέν τό ἀπέκρουσα ἐντονα,,ιὸτι εῖ-

ναι δυνατόν να ὑπάρξει οίοσδήποτε ,ὑπαινιγμός, ἐναντίον οἰόυδήποτε Δημοτικοῦ Συμδούλου.
ΙΙΑΙΙΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣε Εἴπατε ὅτι μέ
ἐχουν κατασυκοφαντήσει καί ἐξυόρίσει Δημοτικοί Σύμόουλοί. Λάθος εἰναι 01316.
Νά καταγγείλετε σᾶς παρακαλῶ ἐπώνυμα...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ; Δέν ἐχω κανένα λόγο, νά
πιάσω τά πρακτικά...
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣῑ Ἀπό τήν ὥρα

πού λέτε «Δημοτικοί» Σύμδουλοι», εἰμαι Δημότικός Σύμόουλός, προσδάλλομαι, δυστυχωΙΞΙρέπει λοιπόν ἐγώ-νά ξέρω, ἄν ἐγώ σᾶς ἐχω
συκοφαντήσει.

μού πῆτε κ. Δήμαρχε, σέ ποῖα διάταξη τοῦ
Κώδικα, στηρίζετε ἐσεῖς τήν ἀντίληψη ὅτι
έχετε veto.
AHMAPXOZ: veto:
KATPIBANOZ: Ναί.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ; T6 veto τό θέσατε ἐσεῖς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ; Ἐγώ δέν λέω κάτι τέτόιο.
Καί μάλιστα άπόψε...
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ; Τό velo ἐγώ 16 56500 μέ
άλλη 6001].
AHMAPXOZ: Κακόγουστη, διότι δέν ἀνταποκρίνεται στῆν πραγματικά-τητα.
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ; K6915 Δήμαρχε, λέτε στή
συνέντευξή σας, καί προηγουμένως τήν ἀναφερατεῑ
«δεδαίως, γιά δεσμεύσεις καί για velo δέν
μπορῶ νά δεχθῶ συζήτηόη».
Τό εἴπατε προηγουμένως. Καί τό ἐπαναλαμδανει δύο φορές 6 δημοιογράφός. Ἐγώ θα,
σταθῶ, γιατί τό κρίσιμο σημεῖό, 01316 εἰναι κ.

ΔήμαρχεΘέλετε νά μόῦ πήτε, σέ ποῖα διάταξη τοῦ
Κώδικός, ἔχετε τήν γνώμην ὅτι μία συνδιοίκηση ἀποτελεῖ παρανομίαν;
’ΔΗΜΑΡΧΟΣῑ Πρῶτόν μπαίνετε στήν οὐ010v.
KATPIBANOE: ”Οχι, ἐρωτῶ, εἰς ποίαν
διάταξιν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣῑ Δέν θά σᾶς ἀπαντήσω γιατί
συνδέεται μέ 16 θέμα τῶν προτάσεων.

κτικά ἀμ έτ ο χ ο ι χωρίς νά παρουν καμιά θέση στό ζήτημα πού πρόκυψε.
Ἃπλά καί μόνο φύλαξαν στά συρτάρια
τους τήν έκθεση τοῦ τέως γενικοῦ γραμματέα. Οὐσιαστικά ὡ δήμαρχος παρέμεινε ἀ κ ά λ υ π τ 0 ς ἀπό τήν παράταξη
πού τόν ἐξέλεξε καί ὅπόιος γνώριζε ἐστω
καί λίγα πράγματα γύρω ἀπό τά τεκταινόμενα στό δημοτικό συμὸόύλιό, ἀλλά
καί οτά γραφεῖα τῶν κομμάτων μέ τήν
ταμπέλα «τοπική αὐτόδιόίκηση» μποροῦσε νά διακρίνει πίσω ἀπό αὐτή τή
στάση τή «διάσταση ἀπόψεων» γιά τό
ρόλο καί τίς ἁρμοδιότητες τοῦ
δήμαρχου καί τοῦ δημοτικοῦ συμδουλίόυ
πού ὡδήγησε τελικά στήν ἀκόμα μεγαλύτερη κρίση πού ἀκόλούθησε...
H ΕΚΘΕΣΗ τοῦ τέως γενικόῦ γραμ-

ματέα καί ἡ κίνηση τῶν διαδικασιῶν τῆς
πρόανάκρισης σέ πρώτη φάση καί τῆς
τακτικῆς ἀνάκρισης μετά, πρόόλήθηκαν
ἐντόνα ἀπό τά μέσα δημοσιότητας τῆς
δεξιάς, καθώς τόσο ἡ κυδέρνηση, ὅσο
καί ἡ παράταξη Πλυτᾶ πού ἀποτελοῦσε
τή μειοψηφία τοῦ δημοτικοῦ συμόουλίόυ
ὅρῆκαν τήν εὐκαιρία γιά νά «ἀντιστρέψόυν τήν ἱστορία» ἀφόῦ ἐφερναν σάν
«ὑπόδικους» μαζί τό χουντικό δήμαρχο
Ρίτσο καί τό δημοκρατικά Παπαθεοδώρου. Ἀκόμα ἀκούστηκαν τότε τά γνωστά
ἐπιχειρήματα γιά «χρηστή διοίκηση» καί

γιά «πραγματική ἀνανέωση» τοῦ δήμου.
Στήν οὐσία ἀπόσκόπόῦσαν νά δώσουν
τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ Δημοκρατική Συνεργασία «τίναξε» τήν τοπική αὑτοδιιόίκηση
οτόν ἀέρα,ὅπως ἦταν Eva σκίτσο στό ἐξώφυλλό τῆς νεοδημόκρατικῆς «Νέας Πόλιτικῆς»...

‘H
«Συνδιοίκη on»:
κρίση

μεγάλη

ΕΙΝΑΙ γνωστό πώς ἡ ὑπόψηφιότητα
’τοῦ Γιάννη Παπαθεοδώρόυ, ἀποτέλεσε
τό τελευταῖό μίνιμουμ γιά τά κόμματα
τῆς ἀντιπολίτευσης στίς ἀλλεπάλληλες
συζητήσεις τους - τότε - γιά τήν ἐξεύρεση προσώπου κοινῆς ἐμπιστόσύνης.
ἴΗταν μιά λύση ἀνάγκης πού ἐγινε ἀπόδεκτή τόυλάχιστό ἀπό τά ἀλλα κόμματα,
τὺιήν τῆς ΕΔΗΚ πού τόν θεωρόῦσε πολύ
κόντά της, μέ τό σκεπτικό ὅτι ἦταν σχετικά «ἀχρωμός» καί ἀκόμσ ὅτι θά μποροῦσαν οἱ άνθρωπόι τους μέσα στό δημοτικό συμδούλιό νά τόν ἐπηρεάσουν
μιά καί δέν τόν θεωροῦσαν τόσο δραστήριό στή διοίκηση ὥστε νά τραδήξει
μιά δική του γραμμή. Καί φαίνεται πώς
καί ὁ ἴδιος δέν διαζόταν νά δείξει τό
ἀντίθετό.

ΑΝ ΘΑ ἔπρεπε νά σταθεῖ κανένας στίς
συζητήσεις ἐκείνης τῆς ἐποχῆς τό μόνο
ἐλαφρυντικό πού θα μποροῦσε νά καταλογίσει στά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης
για τήν ἐλλειψη μιᾶς συγκεκριμένης καί
ἐπεξεργασμένης προόπτικῆς γιά τῆ τόπική αὐτόδιοίκηση - καί όχι δέὸαια μό-

νον γι’ αὑτήν - εἶναι τό γεγονός ὅτι οἱ
ἐκτιμήσεις τους γιά τόν τρόπό μέ τόν

τῶν συζητήσεων στό δημοτικό συμθούλιο
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ; ”Οχι, μέ συγχωρεῖται.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ; Ἐκεῖνο τό ὡποῖο θά σᾶς
ἀπαντήσω...
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ; Ἀκοῦστε με. Εἰστε νόμικός.’ καί μάλιστα καυχᾶστε στίς συνεντεύξεις
σας. ὅτι γνωρίζετε καί τά δημοτικά πράγματα
τῆς ’Ᾱθήνας καί τήν Δημότικήν Νομοθεσίαν.
Σάς ἐρωτῶ λοιπόν, δάσει τῆς Νομοθεσίας,
ποῦ ἐσεῖς δρίσκετε ὅτι τυχόν παραχωρήσεις
ἁρμοδιοτήτων, ἤ συνδιοικήσεως, ἀποτελοῦν
παρανομίαν; Ποῦ δηλαδή, δάσει ποίας διατάΞεωςς
ΔΗΜΑΡΧΟΣ; Ἐγώ αὐτό πού ἐπιθυμῶ..
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ;

Καί

ἀν

χωρεῖτε, δίδετε ἐσεῖς τήν μάχην ἐπί τῆς δάσεως ταύτης ὅτι ὅλη σας ἡ ἀναταπόκριση,
ἐμεῖς, ἀπό τή μία πλευρά λέμε, ὅτι ’ένας Δήμαρχός τῆς Ἀθήνας, δέν μπορεῖ νά τά δγάλει
πέρα. πρέπει νά κάνει ὡρισμένες ἀποκεντρώσεις ἐξουσίας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ; Σάς εἶπα ὅχι ἐγώς
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ; Καί λέτε ἐσεῖς.· ἀποκεντρώσεις ἐξουσίας δέχομαι, ἀλλά δέχομαι ἐντός τοῦ πλαισίου τοῦ Νόμου, τά ὁποῖα πλαί-

σια τοῦ Νόμου μοῡ δίνόυν τό δικαίωμα νά
ἐχω veto καί μοῦ δίνουν τό δικαίωμα νά μήν
παραχωρῶ άρμοδιότητες.

θέλετε νά σάς

διευκόλύνω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ; Νά μήν μέ διευκολύνετε, θά
σας ἀπαντήσω.
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ; Προηγόυμένως, μιλόύσαμε
γιά τήν κατασκήνωση. ”Ετσις Στό ἐγγραφὸν
σας τό ὡποῖο ἔχετε κάνει γιά τήν κατασκήνωση. ἐχετε παραχωρήσει ἀρμόδιότητες πού
εἰναι δικές σας στούς Δημοτικούς Συμὸσύλους; Ναί ἥ ὅχι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ; Βεδαίως.
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ; Εἶναι νόμιμο αὐτό;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ; Βεὸαίως.
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ; ’”Αρα λοιπόν οἱ τυχόν
παραχωρήσεις ἀρμόδιότήτων, εἰναι μέσα στά
πλαίσια τοῦ Νόμου καί δέν ἀποτελοῦν παρανομια.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ; Σάς τό εἶπα μόνος μου, καί
τό εἶπα καί τήν άλλη φορά.
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ; Ἑπομένως..
ΔΗΜΑΡΧΟΣ; Μόῦ ἐπιτρέπετε νά σᾶς
ιἰπαντήσω α’ αὐτό, γιατί μόῦ κάνετε μία ἐρώτηση καί..
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ; Κύριε Δήμαρχε, με’ συγ-

ΔΗΜΑΡΧΟΣ; ”Ολες οἱ εὐθύνες τῶν ἐνεργειῶν πού γίνονται στῆ Διόίκηση τοῦ Δήμου,
μια καί μιλᾱτε περί συνδιοικήσεως, προσωποπόιοῦνται νομικα, καί ἀπό ἀπόψεως εὐθύνης στό πρόσωπο τοῦ Δημάρχου.
“
”Οταν λοιπόν τεθεῖ τό θέμα τῆς οὑσιαστικῆς
διαφοράς μου καί ἀπό ἀπόψεως συνειδήσεως
καί ἀπό ἀπόψεως ἀντιλήψεως μου γιά τήν voμιμότητα καί δημιόυργοῦνται ὁρισμένες εὐθύνες, φυσικά, ἐφ’ ὅσον ἐγώ θά καλύψω αὐτήν
τήν πράξη, τῶν Συμὸόυλων, οἱ ὁποῖοι θά
ἐχουν αὐτήν τήν Ἐπιτροπή, μέ τήν δική μου
ὑπογραφή. Ἔχω τό δικαίωμα νά ἐχω μία
γνωμηἘαν ὅ,τι ἀποφασισθεῖ εἶναι ἀποτέλεσμα
μιᾱς συλλόγικῆς ἁρμονικῆς προηγουμένης
συνεργασίας, φυσικά, δέν θά εἷμαι ἐκεῖνος ὁ
ὁποῖός θά ξεφύγω ἀπό αὐτό πού ἀπόφασίστηκε, στό ὡποῖο θά συμμετάσχω καί ἐγώ, καί
είς τό ὡποῖο θα έχω δώσει πρόκαταὸολικά τήν
συγκατάθεσή μου.
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ; Κύριε Δήμαρχε, δηλαδή
Eva; πού θά εἶναι σέ μία Ἐπιτροπή, θά κάνει

παράνομες πράξεις
ΔΗΜΑΡΧΟΣ; Ἐσεῖς τό εἴπατε αὐτό.
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ; Λέω, θά κάνει παράνομες

πράξεις
ΔΗΜΑΡΧΟΣ; ”Οχι.
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ; Ἐ, ἀπ’ ἐκεῖ καί ὕστερα, τό

veto σας εἰναι ἐπί τῆς οὐσίας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ; Ἐσεῖς εἴπατε...
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ; Κύριε Δήμαρχε, τό veto
σας, πάλι σέ ἕνα πλαίσιο,..
ΔΗΜΑΡΧΟΣ; Γιατί τό μετατοπίζετε; Ἐγώ
τό ἐδαλα τό πλαίσιο,..
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ; Βάζετε Eva πλαίσιο, ἕνα

ἀναχωμα, καί λέτε, ὅτι ἐγώ, δέν μπορῶ νά
κάνω καμια παραχώρηση, λε’-τε τό ἑξῆς
«πόλλα, ὅχι ὅμως διαδικασίες πού δέν προδλέπει ὡ Νόμος. ”Οχι νά παραιτηθῶ ἀπ’ τό
veto πού μοῦ δίνει ὁ Νόμος, ἤ νά δεχθῶ τήν
μορφή συνδιοικήσης».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ; Κύριε Κατριδᾱνό, συζητᾱμε
αἴτηση ἀναδολῆς πού ἐκανα ἐγώ, ῆ πᾱμε μέσα
στήν οὐσία τοῦ θέματος; Να τελειώνόυμε.

a:

Σημείωση; Σέ μερικά σημεῖα τό κείμενο
εἶναι δυσνόητο. Ὀφείλεται ἀποκλειστικά
στή δυσκολία τοῦ πρακτικογράφσυ νά
παρακολουθήσει τόν προφορικό λόγο.
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ὁποῖο θα ἀνατρεπόταν ἡ Χούντα καί για
τό τί θά ἐπακολουθοῦσε, πολύ ἀπεῖχαν
ἀπ’ ὅτι πραγματικά έγινε καί κατα κάποιο τρόπο αἰφνιδιάστηκαν. Ἔτσι τό
προεκλογικό πρόγραμμα τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας .δέν περιεῖχε τίποτε·
ἄλλο παρά μια συνθηματολογία ἡ ὁποία
ὑπῆρξε κι’ αὐτή ἀκόμα ἀντικείμενοι διαπραγμάτευσης στίς σχετικές συζητήσεις
τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης. Θά
μποροῦσε 6έ6αια κανένας να φέρει σάν
παράδειγμα τίς θέσεις τοῦ γαλλικοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος (ὅχι ἀναγκαστικα
ὁπό τήν ἀποψη τοῦ περιεχομένου, ἀλλά
σίγουρα ἀπό τήν ἀποψη τῆς ἐπεξεργασίας καί συγκεκριμενοποίησης τῶν στόχων γιά τήν τοπική αὐτοδιοίκηση καί τήν
αῦτοδιαχείριση, για να γίνει ἀντιληπτό
τό πόσο πρόχειρη ὑπῆρξε ἡ «προοπτική»
πού ἡ Δημοκρατική συνεργασία πρόσφερε τότε 016 λαό τῆς Ἀθήνας καί σ’
ὁλόκληρο τόν ἑλληνικό λαό. Ἡ εἰκόνα
φυσικά για τίς φετινές ἐκλογές εἶναι κάπως διαφορετική, ἀλλά πρός τό χειρότερο...
ΕΤΣΙ ἡ έλλειψη αὐτοῦ 101') συγκεκριμένου προγράμματος συντέλεσε ὥστε οἱ
δυσκολίες νά ἀναφανοῦν μετά ἀκριόῶς
τήν νίκη τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας.
Οἱ διαφωνίες καί ἀντεγκλήσεις, πολλές
φορές ὂίαιες γεννήθηκαν ἤδη ἀπό τήν
ἑπόμενη τῆς ἐγκαταστασης τοῦ δημάρχου
καί τοῦ δημοτικοῦ συμὸουλίου στό δημαρχιακό μέγαρο μέ κὺριο ἄξονα τό
ρόλο καί τίς ἁρμοδιότητες δημάρχου καί
δημοτικοῦ συμὸουλίιου. Οἱ cp6601 611 καποια ἀλλη πολιτική γραμμή θά περνοῦσε - φόὸοι πού ἐνδυναμώθηκαν
ὕστερα ἀπό τή-διαπίστωση 611 6 δήμαρχος ἐννοοῡσε ν’ -ἀσκήσει πραγματικά
ὅποιες καί ὅσες ἁρμοδιότητες τοῦ παρεῖχε ὁ Κώδικας Δήμων καί Κοινοτήτων
- ὁδήγησαν στή διαμόρφωση τῆς θεωρίας τῆς «συνδιοίκησης» τοῦ δήμου καί
ἀπό τούς 22 ἐκλεγέντες τῆς Δημοκρατικῆς συνεργασίας. Σὺμφωνα μέ μιά έκδοχή τῆς θεωρίας αὐτῆς πού ὑποστηρίχθηκε οτή διάρκεια τῆς μεγάλης κρίσης
στό δῆμο τῆς. Ἀθήνας (Φεόρουάριος-

Σεπτέμὸριος 1977) 6 δήμαρχος θά ἠταν
Eva; 6016 τούς 22 πού θα ἀποφάσιζαν
ἰσότιμα για τά δημοτικά προὸλήματα.
Μιά άλλη ἐκδοχή πού ἐπίσης ὑποστηρίχτηκε περισσότερο ἐντονα, γιατί φαινόταν καί περισσότερο πρακτική, ἧταν
ἐκείνη τοῦ σχηματισμοῦ μέσα στούς κόλπους τοῦ δημοτικοῦ συμὸουλίου ἑνός
ὀργάνου μέ ἰσότιμη ἐκπροσώπηση τῶν
κομμάτων καί μέ τήν παρουσία τοῦ δημάρχου, γυμνοῦ ὅμως ἀπό τίς «ὑπερεξουσίες του».
ΣΕ καποια φάση τῶν διαπραγματεύσεων ὁ δήμαρχος φάνηκε να «πείθεται»
καί δέχτηκε τό σχηματισμό μιᾶς πενταμελσῦς ἐπιτροπῆς ἀντιπροσωπευτικῆς
τῶν κομμάτων, μέ τήν ὁποία νά συζητᾶ
τά προόλήματα τοῦ δήμου καί νά παίρ-

νει ὑπόψη τίς ἀπόψεις τους. Τό ὅργανο
αὐτό σύμφωνα μέ τήν αποψη τοῦ δημαρ16

χου θα εἶχε συμόουλευτικό μόνο χαρακτήρα καί οἱ ἀρμοδιότητες δημάρχου καί
δημοτικοῦ συμόουλίου θα παρέμεναν
ἀναλλοίωτες, ὅπως καθορίζονταν ἀπό τό
σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, Ἡ διελκυστινδα δημάρχου-δημοτικοῦ 0011600Mo1)
εἶδε τό φως τῆς δημοσιότητας στίς ἀρχές
τοῦ 1977 ὅταν ξαφνικαo λαός τῆς Ἀθήνας πληροφορήθηκε 611 ὑπάρχει κρίση
οτόν πρῶτο δῆμο τῆς χώρας.
O H κρίση αὐτή ἔκανε στήν πραγματικότητα κομμάτια τό δῆμο τῆς Ἀθή-

νας καί ἐπαιξε διαλυτικό ρόλο για
ὅ,τι δνομαζουμε Δημοκρατική Συνεργασία, πέρασε ἀπό τέ-τοιες φάσεις ’έντονης διαπαλης ὥστε ἡ δεξιά μειοψηφία στό δημοτικό συμόοὑλιο ἁπλῶς
παρακολουθοῦσε μέ ἀγαλλίαση τά
ὅσα ἐξελίσσονταν καί δέν ἐπενέόη
παρά μόνον ὅταν έκρινε πώς ὑπῆρχε
κίνδυνος να... γεφυρωθεῖ τό χάσμα

(...)
ΜΕΣΑ 0’ αὐτό τό κλίμα ἀκούστηκαν
πολλα για τήν ἀντικατάσταση τοῦ δημάρχου, ἐνῶ τό αἴτημα τῆς «συνδιοίκησης» προὸλήθηκε καί δημόσια πιά παρόλο πού νομικα φαινόταν... ἀδύνατη.
Ἕνα τέτοιο σχῆμα στηριζόταν ἀποκλειστικα στῆν καλή θέληση καί τήν καλή
πίστη πού ὅμως εἶχε ἤδη ἀπό καιρό ἐξανεμιστει...

Ἔτσι

ὁριστικοποιήθηκε

‘O δήμαρχος Ἀθηναίων K. Γιάννης E.
[1011098061pr0 γεννήθηκε 16 1915
στήν Κρήτη καί σηοὺδσσε νομικα 016
Πανεῐτιο-ιήμιο

Ἀθηνῶν.

Πῆρε

ὲνεργό

μέρος στό φοιτητικό κίνημα ἐναντίον
τῆς δικτατορίας Μετσξα Kai ὑπῆρξε μέ-

ἡ

ρήξη δημάρχου καί δημοτικοῦ 0011600λίου πού στήν οὐσία σήμαινε διάλυση
τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας, τουλαχιστο οτή μορφή τοῦ 1975. 'O δήμαρχος
ανέλαὸε καί ασκησε ὅλες τίς έξουσίες
πού εἶχε ἀπό τό νόμο θεωρώντας πιά δεδομένη τή διάσταση, ἐνῶ τό δημοτικό
συμόούλιο στή συνέχεια δέν κατάφερε να
συμόαδίσει οὕτε κάν στήν ἐκλογή προέδρου τοῦ δημοτικοῦ συμὸουλίου, μέ
’ἀποτέλεσμα νά ἐκλεγεί στή θέση αὐτή
σύμῦουλος τῆς δεξιᾶς μειοψηφίας...
ΕΧΟΝΤΑΣ μπροστά της Eva σωρό
προὸλήματα πού ὁριοθετοῦσαν, αν μή τί
ἀλλο, αὐτή τούτη τήν ποιότητα ζωῆς τῆς
πρωτεύουσας - για να μήν αναφερθοῦμε
στόν αμεσο πολιτικό της ρόλο - καί
ἔχοντας ἀκόμα νά αντιμετωπίσει τόν ἀλλοτε ἀνοιχτό καί ἄλλοτε κρυφό πόλεμο
τῆς κυδέρνησης, ἡ Δημοκρατική Συνεργασία στήν Ἀθήνα καί τα κόμματα πού
τήν συγκρότησαν έπέλεξαν μιαν ςἀλλη
μάχη. Τή μάχη τῆς ἐπίλυσης τῶν δίαφορῶν τους. Ἔτσι δέν μοιάζει νά εἶναι τυχαῖο τό γεγονός 61L στίς ἐρχόμενες δημοτικές ἐκλογές ἡ Δημοκρατική Συνεργασία εἶναι « μ ε ρ ι κ ή » . T61 σπέρματα
τῆς σημερινῆς διαμόρφωσης τῶν πρα-

γμάτων ἐνυπῆρχαν στήν προηγουμένη
τετραετία. Μιά τετραετία γιά τήν ὁποία
τά κόμματα τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας θα ἀποφύγουν τουλαχιστσ για τήν
’ABT'wa νά μιλήσουν ἦ αν καί 6110101 16

καμουν θα ἐπιρρίψουν τίς εὐθύνες στούς
ἀλλους..

λος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
Ἀντιδικτατορικοῠ
Μετώτιου
Νέων.
Τρσυμστὶστηκε 606 φορές στό Ἀλὸσ-

νικό μέτωτιο καί για τήν Πολεμική του
δραση Παρσσημοφορήθηκε.

Πῆρε μέ-

ρος στήν Ἐθνική Ἀντίσταση στα W101010 τοῦ ΕΑΜ κοί ὑπῆρξε 0116 τούς ἰδρυτές τῆς ΕΠΟΝ.
Μετα τήν αττελευθέρωση, 6 Γ. Harm-

Θεοδώρου ανσμείχθηκε ἐνεργά στή σοσιαλιστική Πολιτική κίνηση, καί ατιό τό
1930 ἐκλέγεται συνεχῶς, μέ έξσίρεση
τήν Περίοδο τῆς χουντσς,τιρὼτος σύμὃουλος

στό

δημοτικό

συμόούλιο

Ἀθηναίων.
Στίς δημοτικές ἐκλογές τῆς 30 — 3 —
1975
ὲξελέγη δήμαρχος ἐπικεφαλής
τοῦ ψηφοδέλτιου τῆς Δημοκρατικῆς
Συνεργασίας. Σαν δήμαρχος ανέτιτυξε
διεθνῆ δραστηριότητσ καί ἐξελέγη
Πρόεδρος τῆς ’Ἐνωσης

Μεσογεισκῶν

Πόλεων.

Στή ουνέντευξη πού ἀκολουθεῖ ὁ
δήμαρχος Ἀθηναίων μιλᾶ στό
ANTI για τή θητεία τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας οτόν πρῶτο
δῆμο τῆς χώρας καί ἐπισημαίνει
τίς αἰτίες πού, κατά τήν γνώμη
του, ὁὸήγησαν Univ κρίση μεταξύ
(δημάρχου καί δημοτικοῦ 0011600λίου.
ΕΡ; Κύριε δήμαρχε, θρισκόμαστε ἤδη στην
’Προεκλογική Περίοδο τῶν δημοτικῶν ἐκλογιῡν τοῦ Ὸχτώόρη καί τά κόμματα τῆς ἀντιηολίτευσης nod 16 1975 εἶχαν συγκροτήσει
τή Δημοκρατική Συνεργασία καί εἶχαν δώσει τή νίκη 016 ψηφοδέλτιό σας ἀνήγγειλαν
δυό ξεχωριστές ιἰιτοψηφιότητες. Κι’ αὐτό

Ι. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥε

Ζητοῦσαν νά γίνω τό 1/22 τῆς πλειοψηφίας...
σαν ἀποτέλεσμα τῆς διαφωνίας τους κατά
τίς συζητήσεις γιά τήν ἐξεύρεση Προσώι-ιου
κοινῆς ἐμπιστόσύνης...

θέσεις τών διαφόρων όμάδων Ποῦ ἀντιΠροσώπευαν τά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης, άρχισαν ήδη ἀπό τήν ἐκλογή τοῦ
Προέδρου τοῦ δημοτικοῦ συμθουλίου Ὶκαί

Al'l:Al066vo110111'1v ἀνάγκη νά πώ, σχετικά
μέ τό Πρόθλημα τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας, ότι ἀν ἐγώ προαωπικά Παρόλη τή
μεγαλειώδη νίκη Ποῦ Πέτυχαν oi δημοκρατικές δυνάμεις ῦπό τήν ὴγεσία μου, δέν
στάθηκα τυχερός. ”Av 65v εἶχα τήν εῦκαιρία νά ἀξιοποιήσω τίς δυνατότητές μου K01
τελικά γέμισα πικρία 006 τή συμπεριφορα
ὡρισμένων 006 τοῦς ἀμεσους συνεργάτες
μου, αὺτό δέν 0111101v5,oL’)15 σημαίνει ότι ἡ
συνεργασία τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων
σάν συνασπισμὸς γὺρω 006 ένα κοινό Πρό-

παρά τἰς Προσπάθειές μου καί τίς έΠανειλημμένες ἐκκλήσεις μου v6 έξευρεθεῑ στό
θέμα αῦτό μιά φόρμουλα κατανομῆς τῶν
άρμοδιοτήτων Ποῦ v6 Θασίζεται στῆν καλή
πίστη. Τό ἀποτέλεσμα ἠταν v‘ 00x1000v,
μέσα στοῦς κόλπους τῆς Πλειοψηφίας τοῦ
δημοτικοῦ 001160071100, όξύτατες ἀντιθέσεις καί νά εἶναι οὺσιαστικά ἀδύνατη ή λειτουργία τῆς Πλειοψηφίας.
EP: Ἀκούσθηκαν ὅμως τότε καί κατι Περί

γραμμα. ἐναντίον τῆς άντίδρασης τῆς δε-

συνεργασίας

ξιάς καί τῆς κοσμοθεωρίας της, δέν ἀποτελεῖ σήμερα έπιτακτική ἀνάγκη γιά τόν
ἀγώνα προάσπισης τῶν δικαιωμάτων τῆς
ΤοΠικῆς Αῦτοδιοίκησης καί τῆς δημοκρατίας οτή χώρα μας. Ἀντίθετα Πολλές ἀνησυχαστικές ἐνδείξεις έπιθετικῆς έπιστροφῆς τῶν δυνάμεων τῆς συντήρησης καί τῆς

άντίδρασης Ποῦ ἀπειλεῖ τίς, έστω καί μή

Πλειοψηφίας μέ τη παράταξη Πλυτᾱ...
An: N6 069 πῶ. Στήν έπιδείνωση τῆς κατάστασης έπαιξε ρόλο καί ἡ ἀντίληψη όρισμένων 0011600va ποῦ προεκλογικά εἶχαν
προσανατολισθεῑ
στῆν
ὑπόψηφιότητα
Πλυτά έπικεφαλῆς...
«αντιδικτατσρικοῦ
Συνασπισμσῦ»(ί) Αῦτοί ol 00116007101 άρχισαν ἀπό τήν Πρώτη στιγμή μιά συστηματική

όλοκληρωμένες

κατακτή-

πολεμική μέ άντικειμενικό ακοΠό - ὅπως

σεις τοῦ έλληνικοῦ λαοῦ, έπιθάλλουν τῆ
συσπείρωση K01 Πάλι τών δημοκρατικῶν
δυνάμεων, σέ 600 16 δυνατό πιό Πλατῦ
φάσμα συνεργασίας τους μέ όδηγό τήν Πικρή, μέχρι σήμερα, Πείρα καί μέ Πνεῦμα
πολύ πλατῦτερο καί 1116 Προσαρμοσμένο
στίς ἰδιομορφίες τῆς Τοπικῆς Αῦτοδιοίκηοης. Μόνον έτσι θά διατηρηθεῑ 6,11 έχουμε
κατακτήσει καί μόνον έτσι θά ὁλοκληρώσουμε τήν ἰκανοποίηση τῶν διεκδικήσεων
τοῦ θεσμοῦ γιά νά στερεωθεῑ περισσότερο

εἶχαν δηλώσει - νά φθείρουν τόν δήμαρχο
καί νά άΠοδείξουν ότι δέν ἠταν ἱκανός νά
ἀξιοποιήσει τό ἀξίωμα του καί ότι ἡ δικῆ
τους έπιλογή ἠταν ῆ καλῦτερη. "E101 ἀντικειμενικά συμμάχησαν μέ τῆ μειοψηφία καί
συνέθαλαν στῆν έκδήλωση τῆς συστηματικῆς ἐκστρατείας φθοράς καί κατασυκοφάντησης τοῦ δημάρχου. Βασικό όργανο
αὐτῆς τῆς ἐκστρατείας ὑπῆρξε ό τέως γενικός γραμματέας τοῦ δῆμου Ἀλέξανδρος
Πανουργιάς 001') όΠως τελικά ἀπεδείχθη
ἠταν κάτω ἀπό τήν έμμεση έξάρτηση τοῦ K.
Γ. Πλυτά.
ΕΡ; 'O K. A. Πανόυργιᾶς ὅμως μέ ἀλλεπάλληλες ἀνακοινώσεις καί έγγραφες καταγγελίες 11017 μοιράζονταν κατά καιρούς οτίς
ἐφημερίδες, σᾶς κατηγοροῡσε για παρά6αση καθήκοντος, ὅτι δηλαδή παραλείψατε
νά Προωθήοετε τίς διαδικασίες ἀποκάλω
ψης τῶν χουντικῶν σκανδάλων στό δῆμο 10'
ὁποία ὁ ἴδιος εἶχε, 606 τη θέση τοῦ γενικοῦ
γραμματέα τοῦ δήμου, ἐπισημάνει, μέ 5’yγραφες ἐκθέσεις του.
An: Ὀ τέως γραμματέας τοῦ δήμου στίς
ἐκλογές τῆς 30 Μαρτίου 1975. εἶχε 0110στηρίξει τό συνδυασμό Πλυτά. Μετά τήν
έπιτυχία καί τή νίκη τῆς Δημοκρατικῆς
Συνεργασίας μέ Παρεκάλεσε νά τόν διατηρήσω στή θέσητου για νά κατορθώσει νά
συνταξιοδοτηθεῑ. 'H διατήρηση του ἠταν
’ίσως τό μεγαλύτερο λάθος μου. K016 τή
διάρκεια τῆς παραμονῆς του στό δῆμο
ἀσχολήθηκε μέ όρισμένες ἀνακρίσεις σχετικές μέ τά σκάνδαλα τῆς έπταετίας, τίς
όποῑες ὅμως Παρέλκυε γιά νά διατηρεῑται
οτή θέση του. Οὐδέποτε μάλιστα μοῦ 0V5—
φερε ό,τιδήποτε σχετικά μέ ἀνωμαλίες στό
δῆμο κατά τῆ διάρκεια τῆς δικῆς μου θητείας. Ἐπειδή διαπίστωσα τήν παρέλκυση
, τῶν ἀνακρίσεων καί ένα συστηματικό 000νομευτικό έργο έναντίον μου ἀπό τήν
Πλευρά του, ἀποφάσισα νά τόν ἀπολύσω.

δημοκρατικές,

ῆ δημοκρατία στή χώρα μσς καί γιά νά λυθοῡν τά ὀξύτατα προθλήματα ἀνθρώπινης
διαθίωσης μέσα στό χάος τῆς Ἀθήνας καί
νά καλυτερέψει ἡ ποιότητα ζωῆς τοῦ λαοῦ.
Φυσικά ἠ εἰκόνα 001') 61vouv αῦτη τή στιγμή
oi δημοκρατικές δυνάμεις, μέ τήν διάσΠαση καί τόν ἀνταγωνισμό τους, πικραίνει
ὅλους έκείνους 001') ἀγωνίζονται νά τήν
έξουδετερώσουν. Αῦτῆς τῆς διάσπασης
ἀποτέλεσμα, εἰδικά γιά τήν Ἀθήνα, ἠταν
καί ή ἐκλογή προέδρου τοῦ δημοτικοῦ
συμθουλίου ἀπό τήν μειοψηφία...
ΕΡ; Δέν ἠταν 656010 7.)6vo 01716 16 ἀποτέλεσμα. Τό καλοκαίρι τοῦ 7977 6 λαός τῆς
Ἀθήνας ἔγινε μάρτυρας μιᾱς κρίσης, 11017
K0611705 μῆνες καί r1017 ἐδινε τήν ἐντύπωση
611 δήμαρχος καί δημοκρατική Πλειοψηφία

τοῦ δημοτικοῦ συμθουλίου προέρχονται
ἀπό ἀντίθετα ψηφοδέλτια. Ποιά ἠταν, άληθεια, η οὐσία ἐκείνης τῆς κρίσης,’
An: Ἠ κρίση Ποῦ έκδηλώθηκε τό καλοκαίρι
τοῦ 1977, στίς σχέσεις δημάρχου καί
πλειοψηφίας τοῦ δημοτικοῦ συμθουλίου,
Ιδιαίτερα K016 τῆ διάρκεια τῆς ἀσθένειάς
μου, πού όφείλονταν σέ ύπερκόπωση, ἠταν
16 ἀποκορύφωμα μιάς Πορείας καί έξέλιξης
τῶν σχέσεων Ποῦ ἀρχίζει 006 τήν ήμέρα
τῆς έγκατάστασής μσς στό δῆμο. Ἠ 6110δοποίηση μέσα στό Δημοτικό Συμθούλιο,
δέν έγινε δυνατό v6 ξεπεραστεῑ. 01 άντι-

τῶν διαφόρων αλλων έπιτροπῶν καί θέσεων τοῦ δημοτικοῦ 001160071100. K1‘ αὺτό,

όρισμένων

αυμθούλων

0'79

Πραγματικα άφοῦ Προηγουμένως τόν κάλεσα νά Παραδώσει όλα τά έγγραφα στόν
νομικό σῦμθουλο τοῦ δήμου, τόν ἀπέλυσα
K01 ῆ ἀπόλυσή του δημοσιεῦθηκε ατήν
ἐφημερίδα τῆς Κυθέρνησης. Τήν έπομένη
τῆς ἀπόλυσής του κυκλοφορησε ένα συκοφαντικό ἐγγραφο μέ διάφορες 600010159 κατηγορίες γιά τίς ὸποῑες τοῦ ῦπέθαλα
ἀμέσως μήνυση γιά συκοφαντική δυσφήμηση καί ’έχει γι’ 0016 παραπεμφθεῖ στό
ἀκροατήρισ. Ἀπό τότε, κυκλοφόρηαε καί
διάφορα ἀλλα έγγραφα μέ τίς ”ίδιες ἀσύστατες κατηγορίες γιά τίς όποῖες έκδόθηκε
ϋστερα 606 σχετική ἐρευνα τοῦ ἐπιθεωρητῆ τοῦ ῦπουργείου Ἐσωτερικῶν K. Σπανοδήμου πόρισμα μέ τό 60010 119 χαρακτηρίζει ὡς 06601059.'EKK050510K6710 - καί γι’
αὐτό δέν δικάζεται ό K. Πανουργιάς - μιά
μηνυτήρια ἀναφορά του έΠί τῆς 000109 01
6v0K010519 6010Kov101 016 τέλος τους καί
εἶναι θέθαιο ότι Θά καταλήξουν σέ Πλήρη
διαφώτιση τῆς ἐναντίον μου συκοφαντικῆς

ἐκστρατείας.
ΕΡ; Ποῡ κατά τη γνώμη σας ἀποσκοποῦν τα
ὅσα 6 K. Πανουργιᾱς σάς κατηγορεῖ,ΑΠ; ‘H έκστρατεία ένσντίον μου εἶχε δύο
στόχους. Πρῶτο, νά Προθληθεῑ ό Α. Πανουργιάς καί νά δημιουργῆσει γῦρω ἀπό τό
ὄνομα του θόρυθο, ὅπως καί παλιότερα
εἶχε κάνει σέ άλλη ἀνάλογη περίπτωση,
πάλι σχετικά μέ τό Δῆμο Ἀθηναίων, σέ μιά
δημόσια διένεξη του μέ τό κόμμα τῆς ΕΔΑ.
Καί τότε, ὅπως καί 010v Περίπτωση τή δική
μου, ὃλες oi κατηγορίες 01 600159 εἶχε έκτοξεῦσει κατά τῆς ΕΔΑ ἀποδείχτηκαν 066σιμες καί κατέρρευσαν. Δεῦτερο, νά έν-

ισχυθοῦν τά σχέδιά ἐκείνων 1100 6056715παν στῆν φθορά μου γιά νά μέ έμφανίσουν
ἀνίκανο καί ἀκατάλληλο νά έξυγιάνω τό
δῆμο. Ἀπόδειξη εἶναι τό γεγονός ότι στῆν
ἐναντίον μου συκοφαντική έκστρατεία
χρησιμοποιήθηκε καί σῦμθουλσς τῆς μειο-

ψηφίας. K01 05 άλλες όμως Περιπτώσεις
οῦμθουλοι τῆς Πλειοψηφίας - ὅπως στῆν

περίπτωση τῆς συζήτησης στό δημοτικό
συμθοῦλιο τῆς Παραίτησης τοῦ κ. Πλυτα,
606 τῆ θέση τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς
ἀποχουντοποίησης στό Δῆμο, κράτησαν
θέσεις Περισσότερο εῦνοϊκές πρός τήν
Παράταξη Πλυτά, παρά πρός τήν Δημοκρατική Συνεργασία καί μένα...
ΕΡ; "A9 έπανέλθουμε, κύριε δημαρχε, οτην
κρίση τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 1977, μιά καί
ὑπῆρξε καθοριστική για 07v μετέπειτα πορεία τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας καί
1017 δήμου...

ΑΠ; M16 006 119 011159 τῆς κρίσης τοῦ 1977
ἠταν καί τό γεγονός ότι όρισμένοι 0011600λοι τῆς Πλειοψηφίας ζήτησον ἀπό τόν δῆμαρχο οῦσιαστικά νά Παραιτηθεῑ ἀπό τίς
ἀρμοδιότητες πού τοῦ Παρέχει ό νόμος καί
νά Πάψει νά διοικεῖ τίς ὑπηρεσίες τοῦ δήμου, σῦμφωνα μ’ αῦτόν. Τό α’ίτημα τῆς 00σισστικῆς ιισυνδιοίκησης» 1101') πρόθαλαν,
σήμαινε κατάργηοη τοῦ ἀξιώματος τοῦ δη17

μάρχου καί τήν πτώση του στό 1122 τῆς
πλειοψηφίας, μέ ’ίση δηλαδή ψῆφο. Ἐκεῖνοι
πού Πῆρσν τήν πρωτοθουλίσ, τήν αυνδύσσαν μέ μιά όργανωμένη ἐπίθεση ἐναντίον

μου καί ζητοῦσαν νά παραμεριστοῦν οἰ
διατάξεις τοῦ νόμου καί ό δήμαρχος, χωρίς
τίς άρμοδιοτητές του, νά ἐκτελεῖ τίς άποφάσεις τῶν 21 χωρίς νά μπορεῖ να προθαλειτίς ἀντιρρήσεις του ή κι· αν τίς Πρόθσλλε, νά ἐχουν τήν ἀξία μιάς ἀπό τίς 22 ψήφουςίί Ὀρισμένοι μάλιστα ἀπ’ αὺτούς πίστεψαν ὅτι, ἐξ αἰτίας τῆς ἀρρώστειας μου,
εἷχσ ἀχρηστευτεῖ καί ὅτι ή θά ὺπέθαλλσ
τήν παραίτησή μου ή ἐπρόκειτο ν’ ἀντικατσοταθώ. Γιά νά δείξω τήν καλή διάθεσή

ἦτσνῑ α) Ἀπογρσφή τοῦ τί παραλσμθάνουμε ἀπό τή Χούντσ, μέ θάση τή διαπίστωση ὅτι ol ὑπηρεσίες τοῦ Δήμου ήσσν,
,ποιοτικά ἐξαρθρωμένες καί ήθικά δισθρωμένες ἐξ αἰτίας τῶν διαφόρων σκανδάλων.
Εἶχε ἐξ άλλου κληροδοτηθεῖ στή Δημοκρατική Συνεργασία, λόγω τῶν μεγάλων δανειακῶν ’ ἐπιθσρύνσεων,
ἀνισοσκελής
προϋπολογισμός μέ τεράστιο έλλειμμσ. 6)

μου συνεργασίας μέ τό συμθούλιο, πρό-

τεινα νά γίνει κατανομῆ άρμοδιοτήτων
ἀνάμεσα στό δημοτικό συμθοῦλιο καί νά
ἐκχωρήσω o' αὑτό όρισμένες ἀπό τίς ἀρμοδιότητές του μέ τήν προῦπόθεση μιάς
άρμονικῆς συνεργασίας, ἀλλά Πάντοτε
μέσα στά πλαίσια Πού διαγράφει ό Δημοτικός Κοινοτικός

Κώδικας. Γιατί ἐξ αἰτίας

ὅλων σύτῶν τῶν ἐπιθέσεων, τῶν διαφωνιῶν
καί γενικά τῆς κρίσης, τό Δημοτικό συμθούλιο, ἐκσνε συνεδριάσεις χωρίς κάν νά
μπαίνει στῆν ἡμερησία διάταξη καί χωρίς οἱ
ἐππροπές Ποῦ ἐξέλεξε νά λειτουργοῦν.

Ἀρκεῖ νά σημειωθεῖ ὅτι έΠτά Περίπου συνεδριάσεις καταναλώθηκσν στίς συζητήσεις
αύτῶν τῶν Προθλημάτων καί μιάς ἐπιστολῆς τήν ὁποία εἷχσ στείλει στό δημοτικό
συμθοῦλιο ἀπό τό κρεθάτι τῆς ἀρρώστεισς
μου καί στήν όΠοίσ ἐξέφραζσ τά Πσράπονσ
καί τήν Πικρίσ μου γιά τίς ἐναντίον μου
ἐπιθέσεις καί ἐκσνα καλόπιστη κριτική γιά
τό ὅτι, πσρά τίς δικές μου ὑποχωρήσεις, οἰ
ἐκπρόσωποι τῶν όμάδων μέσα στό δημοτικό συμθούλιο, δέν συμφώνησαν, μέ άποτέλεομσ νά μήν ἐχει ἀποκατασταθεῖ τό
ἐπιθυμητό κλίμα γιά συνεργασία καί ἐτσι τό
δημοτικό συμθούλιο νά συνεχίζει νά Παρσμένει ἀδρσνές καί νά Περιορίζετσι σέ ἐσωτερικές διαμάχες.
EP: Ποῦ Βρίσκεται λοιπόν τήν εῦθύνη για
τήν κρίση τοῦ 7977,·

An: Φυσικά o' ὅλη αῦτή τήν κατάσταση δέν
φτσῑνε τά πολιτικά κόμματα, οῦτε ἡ Δημοκρστική Συνεργασία, ἀλλά όρισμένσ συγκεκριμένσ πρόσωπα πού τά ἐλατῆρισ τους,

στῆν ἐναντίον τοῦ δημάρχου έπίθεση.
ἠταν Περισσότερο Προσωπικά. Ἔτσι πληροφοροῦσσν ἐσφαλμένα τοῦς πολιτικούς
φορεῖς στούς ὁποίους ἀνῆκαν. ”Επαιξε ἐπίσης σημαίνοντα ρόλο σ“ ὅλη αὺτή τήν
κατάσταση καί ή Πολιτική τῆς Κυθέρνησης
ἀπέναντι ατήν Τοπική Αῦτοδιοίκηση καί τό
δῆμο Ἀθηναίων, μέ τή συνεχῆ συρρίκνωση
τῶν άρμοδιοτήτων τοῦ Δήμου, τίς συνεχεῖς
καί άπαράδεκτες ἐπεμθάσεις σέ θέματα
Ποῦ θά ἐπρεπε νά ἀνήκγουν στήν ἀποκλειστική ἀρμοδιότητσ τοῦ Δήμου (ἐξαγγελίσ
π.χ. καί ἐκτέλεση ἐργων μέσα στήν Ἀθήνα,
δημιουργία σῦτόνομων όργσνισμῶν - ΟΛΠ
κλπ - καί μετσθίθσση σ’ αύτῶν άρμοδιοτήτων ποῦ θά έπρεπε νά άνήκουν στό Δῆμο).
Κυρίως ὅμως ἠταν ή συστηματική ἀρνησή
της νά θοηθήσει στῆν ἀντιμετώπιση τῆς olκονομικῆς κρίσης τοῦ Δήμου.

EP: Ποιός θα μποροῦσε νά ἠταν ἐνας σύντομος άπολογισμός τῆς θητείας τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας οτό δῆμο τῆς Ἀθήνας;
An: Οἰ προεκλογικοί Προγραμμστικοί στό-

χοι πού ύποσχεθήκαμε οτόν Ἀθηναῖκό λαό
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Νοικοκύρεμα τῶν οἰκονομικῶν τοῦ Δήμου
καί ἐπισήμανση καί ἀποκάλυψη τῶν σκανδάλων καί τῶν ὑπευθύνων. γ) Χρήσιμοποίηση τοῦ δημοτικοῦ χρήματος γιά τήν
άποπεράτωση τῶν ἡμιτελῶν ἐργων. δ) Ἐκτέλεση Προγράμμστος έργων όδοποιῑας καί
ἀνάτπυξη τοῦ Πρασίνου. ε) Διαμόρφωση
μιᾱς πολιτικῆς προστασίας τῆς θρεφικῆς,
παιδικῆς καί νεανικῆς ήλικίας καί or) διαμόρφωοη μιάς πολιτικῆς, έντονης πολιτιστικῆς δραστηριότητας καί διεθνῶν έπσφῶν καί συνεργασίας μέ διεθνεῖς ὀργανισμούς Τοπικῆς Αῦτοδιοίκησης. Σ’ ὅλους
αύτούς τούς στόχους ἀνατσποκριθήκαμε,
παρά τίς δυσκολίες, μέ ἀρκετή ἐπιτυχία.
Ἀποκσλύψσμε τά σκάνδαλα τῆς έπταετίσς
ποῦ συνδέονται μέ τήν Προστασία τεράστιων συμφερόντων τοῦ Δήμου (ὅπως τό
ύπόγειο γκαράζ τῆς πλατείας Κλαυθμῶνος,
ή προμήθεια ἐλαπωματικῶν ἀπορριμμστο-

φόρων αῦτοκινήτων Ποῦ χάλασον πρίν
ἀκόμσ μποῦν σέ ὑπηρεσία. ή ἐξαφάνιση
ύλικῶν τῶν ἱατρείων ποῦ καταργήθηκσν
κλπ). Γιά όρισμένα ἀπό τά σκάνδαλα αῦτά
Πρόκειται νά διεξσχθεῖ καί σχετική ποινική
δίκη. Ἀνσσυγκροτήσσμε κσί ἀναδισρθρώσαμε τίς ὑπηρεσίες τοῦ Δήμου. Ἀφοῦ περάσσμε σημαντική κρίση orb πρόθλημσ τῆς
καθαριότητος, ποῦ όφειλόταν στήν ἀπίστευτη έλλειψη τεχνικῶν μέσων, ἀλλά καί
α’ ένα συστηματικό σαμποτάζ, κατορθώσαμε χωρίς νά ἐπιθαρύνουμε οίκονομικά
τό Δῆμο ή τούς δημότες, νά Προμηθεύτοῡμε 52 καινούριο άπορριμμστοφόρα αύ-

τοκίνήῖσ, θαριοῦ τύπου καί νά θελτιώσουμε σημαντικά τίς ὑπηρεσίες καθαριότητσς. Κατορθώσσμε ἀκόμσ νά περισώσσυμε πολλούς κοινόχρηστους χώρους καί
Πλατεῑες ἀπό τήν οἱκοπεδοποίηση, πάντα
μέ τήν συμπσράσταση καί τοῦς ἀγῶνες τῶν
κστοίκων (Πλστεῑσ Κρημνίτσας στήν περιοχή Ἀμπελοκήπων, οτά ”Ανω Πετράλωνα
καί τήν Ἀκαδημία Πλάτωνος κ.ά.). Σημαντική ἐπίσης κστάκτηση ἠταν ή, ϋστερσ ἀπό
σχετικούς ἀγῶνες μσς, Παραχώρηση οτό
Δῆμο τῆς Ἀθήνας 920 στρεμμάτων κσί 60
στρεμμάτων orb Δῆμο Ζωγράφου ἀπό τό
χῶρο τῶν στρατώνων στό Γουδί γιά τή δημιουργία ἐθνικοῦ πάρκου. Θά μποροῦσσ νά
προσθέσω ἀκόμσ πολλά. ὅπως τήν ἀνάπτυξη τοῦ Πρασίνου, τῆ λειτουργία τοῦ
Βρεφοκομείου, στό νέο κτίριο, τό θέμα
τοῦ φωτσερίου, τόν έξοπλισμό τοῦ ’δημοτικοῦ νοσοκομείου, τή λειτουργία τῶν κέντρὼν νεότητος καί τίς Πολλές πολιτιστικές
ἐκδηλώσεις. Γιά ὅλα αύτά ἐτοιμάζω λεπτομερῆ ἀπσλογισμό πρός τόν Ἀθηναῖκό λαό.
Κάτι ὅμως πού θά Πρέπει νά τονισθεῖ
ὁπωσδήποτε εἶναι ή διεθνής δραστηριότητσ τοῦ Δήμου καί τῆς ῦΠό τήν
Προεδρία μου ΚΕΔΚΕ πόῦ ῦπῆρξε Πραγματικά Πλούσια. Ἀναιττῦξαμε σχέσεις φιλίας καί συνεργασίας μέ άρκετές πόλεις
τοῦ ἐξωτερικοῦ ὅπως τή Σόφια, τό Βουκουρέστι, τή Βουδαπέστη, τή Στοκχόλμη.
Σάν δήμαρχος Ἀθηναίων ἐξέλεγην πρόεδρος τῆς «”Ενωσης Μεσογεισκῶν Πόλεων»
καί ή είσήγησή μοιι γιά τή συμθολή τῶν

Όργανισμῶν τοπικῆς Αῦτοδιοίκησης
πρόθλημα τῆς άνεργίας ἀποτέλεσε
θάση τῆς δήλωσης τοῦ Μπορντώ πού
δόθηκε κατά τή διάρκεια τῆς Συνόδου

orb
τή
έκτῶν

ΟΤΑ τῆς Εύρώπης.
ΕΡ; Ποιό εἶναι τό συμπέρασμα ἀπό τήν τε-

τραετη ἐμπειρία τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας οτόν Πρῶτο Δῆμο τῆς χώρας,An: 'H ἐπιτυχίσ καί τό ξεπέρσσμσ τῶν δυσκολιῶν συνδεόταν μέ τή στενή συνεργασία
δημάρχου καί δημοτικοῦ συμθουλίου, κῦρια τῆς δημοκρατικῆς πλειοψηφίας του,
καί τή συμπσράσταση τοῦ λσοῦ. Στῆν ἀντίθετη περίπτωση, ή αἱρετή δημοτική ἀρχή,
δέν ήταν δυνατόν να ἀποδώσει καί προπσντός νά ἐπιτύχουμε ὅσα ὺποσχεθήκαμε.
”Αλλη Προῦπόθεση ἠταν ή κατανόηση ἀπό
τήν πλευρά τῆς κυθέρνησης τοῦ δημιουργικοῦ δημοκρατικοῦ ρόλου τῆς Τοπικῆς
Αύτοδιοίκησης καί ή εἰλικρινής ἐνίσχυσή
της. 'H τελευταία προῦπόθεση δέν ήταν
εῠκολσ νά ἐξασφσλισθεῖ, ὅταν ληφθεῖ
ύπόψη ή συγκεντρωτική-κεντριστική κσί
ἀντιδραστική άντίληψη τῆς χκυθέρνησης
τῆς Δεξιας καί ή διάθεσή της νά περιορίσει
στά rub στενά δυνατά ὅρια, τό ρόλο τοῦ
θεσμοῦ, πολύ περισσότερο ὅταν γνώριζε
ὅτι ή διοίκηση τῶν ΟΤΑ, μέ τίς δημοτικές
ἐκλογές τοῦ 1975, εἶχε περάσει, κατά τό
μεγαλύτερο ποσοστό στά χέρια τῶν δημο-

κρατικῶν δυνάμεων. Γι* αῦτόν ἀκριθῶς τό
λόγο, ή πλειοψηφία τῶν αἰρετών δημοτικῶν διοικήσεων, έπρεπε νά ἐπιδείξει συν-

οχή καί συνεργασία καί νά παραμερίσει
ὅλες τίς ἀνσπόφευκτες διαφορές πού συνδέονται μέ τήν πολυκομματική σῦνθεσή
τους, ὅπως τήν έξέφρσζε ή ι-Δημοκρατική
Σ υνε ργασία».
Φοθάμαι ὅτι, ἀπό ἐλλειψη συνειδητοποίησης τῆς ἰδιομορφίας τῶν ΟΤΑ ποῦ εἷναι ὅργανσ ἐνότητας καί ό ἀγώνσς γιά τήν
ἐκπλήρωση τῶν στόχων τους ἀνσπόφευκτα
Πολιτικός καί ὅχι στενά κομματικός, μεταφέρθηκσν καί ἐκφράστηκαν μέσα στό δημοτικό συμθοῦλιο Ἀθηναίων, ἀλλά καί σέ
πολλά ἀλλα Συμθούλισ, οἰ κομματικές διαφωνίες, πράγμα Πού δέν ἐπρεπε νά γίνει.
Στούς ΟΤΑ πρέπει νά κυριαρχεῖ ή ἀντίληψη
τοῦ ἀγῶνα γιά τήν έπίλυση τῶν τοπικῶν
Προθλημάτων, χωρίς φυσικά οἰ ἐκπρόσωποι
τῶν διαφόρων κομμάτων νά ἀποστεροῦντσι
ἀπό τό δικαίωμα νά τοποθετοῦντσι καί νά
Παίρνουν θέσεις γιά γενικότερα προθλήματα πού άπασχολοῦν τό λαό. 'H κομματική ὅμως προθολή καί ή ἀνάπτυξη τῆς
ἐπιρροῆς τῶν ἐκπροσώπων τῶν κομμάτων,
σάν δημάρχων ή μελῶν δημοτικοῦ συμθουλίου, ἐπιτυγχάνεται μόνο μέ τό άν ol
συγκεκριμμένοι ἐκπρόσωποι μποροῦν νά

άποδείξουν, μέ τήν καθημερινή τους δραστήριότητσ, ὅτι εἶναι oi περισσότερο μελετημένοι, γνῶστες τῶν Προθλημάτων τῆς
πόλης τους ή τοῦ χωριοῦ καί εἶναι σέ θέση
νά προτείνουν τίς ἀποτελεσματικότερες
λύσεις. "Av ἀντίθετα μεταφέρονται μέσα
στούς κόλπους τοῦ δημοτικοῦ συμθουλίου
oi κομματικές διαφορές καί γίνεται προσΠάθεια γιά τήν ἐπιθολή στενῶν κομματικῶν
ἀντιλήψεων, τότε καί ό θεσμός τῆς τοπικῆς
αύτοδιοίκησης ζημιώνετσι καί τά δημοτικά
συ μθοῦλισ δέν μποροῦν νά λειτουργήσουν. Δυστυχῶς, αύτή ή ἀλήθεια. πού ἀποτελεῖ κοινό rbno oé άλλες χῶρες, δέν ἐχει
κατανοηθεῖ στή χώρα μσς στό 6σθμό πού
Πρέπει. Φυσικά μεγάλη σημασία ἐχει καί ή
Προσωπικότητσ καί ή κατάρτιση τοῦ
δημάρχου.

Δημοτικές ἐκλογές καί
λα’ίκό κίνημα
τοῦ Θόδωρου Παγκάλου
ΜΕΓΑ Πλῆθος και μέγα Πάθος γύρω ἀπό τίς δημοτικές ἐκλογές,
ΚΟΙΝΗ γνώμη καί πολιτικοί παροτηρητές δειχνουν ἕνα ἐνδιαφέρον
χωρίς Προηγούμενο, γι’ αῦτη τήν δευτερεῦουσα στίς ἐλληνικες Πολιτι-

κές συνήθειες ἀναμέτρηση.
ΘΑ μποροῦσε κανείς νά σκεφτεῖ, ὅτι ῶρίμασαν ἐπί τέλους ατη συνείδηση τῶν Πολιτικῶν φορέων, ὅπως μοιάζουν να ’χουν ῶριμασει στό
λαϊκό συλλογικό ύποσυνείδητο, τα μεγαλα κοινωνικα προθληματα, πού η
ἐπίλυση τους προϋποθέτει οῦτόνομη ὀργάνωση ῶς αύθόρμητη κινητοποίηση τῶν Πολιτῶν.
ΕΝΝΟΟΥΜΕ τή ρύπσνση τοῦ περιθάλλοντος, τήν πολεοδομική σύθαιρεσίσ, τήν
καταργηση τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, τή πολιτιστική αποκτήνωση, ὅλες τίς διαδικασίες

πού συμπληρώνουν τήν καπιτσλιστική ἐκ-

Στίς 15 τοῦ Ὀκτώθρη, θα ἐχουμε μιά ένδειξη γιά τό Ποῦ κστευθύνθηκαν οἰ ψῆφοι
τοῦ Κέντρου. Στό κυθερνητικό στρατόπεδα
μέ τούς διευρυμένους νεοσποστάτες ή μέ

μετάλλευση, ἐνισχύουν τήν Πσντοδυνσμίσ

τήν ήγεσίσ τῆς ΕΔΗΚ στήν ἀντιπολίτευση;
ΤΟ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ κῦρος καί ἐπιρροή

τοῦ σύγχρονου κράτους καί συντείνουν
στό να μεταθληθεῖ ό άνθρωπος o' ένα
αθροισμσ πραγμάτων κι’ οί ἀνθρώπινες
σχέσεις σ’ ἐμπόρευμα.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ για μιαν ἀκόμη φορά, ὅπως

τοῦ ΠΑΣΟΚ στα λσῖκα στρώματα καί ὴ
φθορά τῆς κυθέρνησης μετά τίς τελευταῖες άλλεπάλληλες «ἀτυχίες» της orb
χειρισμό ἐσωτερικῶν καί ἐξωτερικῶν Προθλημάτων εἶναι Πολύ πιθανό ὅτι θα ὁδηγή-

συνήθως συμθσίνει στή χώρα μσς, οἰ τριγμοί τοῦ πολιτικοῦ ἐπιστητοῦ κάλυψαν τά
δείγματα κρίσης τῆς κοινωνικῆς δομῆς. Ol

σουν σέ μιά Περσιτέρω συρρίκωνση τῆς
ἐκλογικῆς δύνσμης τοῦ κράτους τῆς Δεξιάς.

δημοτικές ἐκλογές ἐχουν ήδη χάσει ένσ
μεγάλα μέρος ἀπό τήν ἰδιομορφία τους.

μποροῦσε νά θγαλει ένα τέτοια συμπέρα-

KI' O I'IIO άπληροφὸρητος πολίτης θα

δοκιμή τῶν πολιτικῶν ἐκλογῶν πού κάΠοτε
θ’ ἀκολουθήσουν.
ΥΕΠΕΥΘΥΝΗ γι’ αύτό εἶναι ή πλήρης

σμα, ἀΠό μια μονομαχία Πσντοῦ δύο ψηφοδέλτιων, ἐνός τῆς Δεξιάς κι’ ἑνός τῆς ἐνωμένης ἀντιπολίτευσης. 'H ῦπονόμευση ἀπὸ
τό ΚΚΕ τῆς δημοκρατικῆς συνεργασίας

κομμοτικοποίηση τῶν προεκλογικῶν ζυμω-

πρόσφερε μεγάλη πολιτική ὑπηρεσία στήν

σεων καί ή συγκεντρωτική ἀπονομή χρισματων, ἀκόμα κι* ὅταν σύτά δέν ἀποτε-

Κυθέρνηση. 'H λογική τῆς τακτικῆς του
πρέπει ν’ ἀνσζητηθεῖ σέ τρία ἐπίπεδο.
Σ’ AYTO τῆς Πολιτικῆς συγκυρίας, τό

Ἀποτελοῦν σέ μεγαλο 6σθμό μιά γενική

λοῡν σέ τελευταία ἀνάλυση, παρά μιαν
ἐπικύρωση αύτονομημένων διεργασιῶν καί

μιαν έπιθεθσίωση τῶν τοπικῶν συσχετισμῶν δυνάμεων. Ἠ ἐπικαλυψη, τό «καπέλωμα» τῶν τοπικῶν ίδιομορφιῶν ἀπα τίς

κεντρικές δισκομμστικές διαπραγμστεύσεις, ἐμπόδισε τό ΠΑΣΟΚ, κυριώτερη νεωτεριστική δύναμη τῆς ἀριστερᾶς, να πρα-

γματοποιήσει ἀκέραια τό θασικό σκέλος
τῆς νέας ἀντίληψης πού εἶχε ἐμφανίσει;
τήν ἀποκεντρωμένη ἀναδειξη ῦποψῆφιων
καί προγραμμάτων ἀπό τή θάση. 'H διαδι-

κασία θέθσισ σύτή όλοκληρώθηκε μέ κοθυστερήσεις σ’ ὅλους σχεδόν τούς δήμους

τῆς Χώραςτοῦ ΠΑΣΟΚ, για τήν αύτονόμηση τῶν ἀπο-

φάσεων, καί τήν Πσλαιοκομματική ἀναζήτήση ἀμέσων ἐκλογικῶν ῶφελημάτων μέ
πανελλαδικές δισπρσγματεύσεις, λῦθηκε
χάρη στῆ στάση τοῦ κυριώτερου ἐνδεχόμενου σύμμαχου, τοῦ ΚΚΕ. Ἡ μελέτη τῶν
σχετικῶν δημοσιευμάτων πείθει γι’ αύτό.
Καί μόνο ὴ γενική ἀρχή τῆς γενικῆς ἐπανεκλογῆς τῶν «καταξιωμένων (1) κομμουνι-

στῶν δημαρχων, πού θέλησε να ἐπιθάλλει
τό ΚΚΕ σάν θαση τῶν διαπραγμστεύσεων
εἶναι ἐξωφρενική.
ΑΠΟ τό «ἐγκλημα» μοιάζει να ὠφελεῖται

ή Δεξια; Πέτυχε ή ἀπέτυχε ή κυθερνητική
«διεύρυνση»; Να τό κύριο πολιτικό συμπέρασμα, Πού θα θγεῑ ἀπό σύτές τίς ἐκλογές.

προοπτική για τή σοσιαλιστική ἀλλαγή. 'H
ἀμθλυνση τῆς σύγκρουσης μέ τήν κυθέρ-

νηση γύρω ἀπό τήν τοπική αύτοδιοίκηοη
δέν εἶναι μεμονωμένη ἐνέργεια. ’Ἐνσωματώνετσι σέ μιά σειρα ἀπό ἐκδηλώσεις σωφροσύνης καί μετριοπάθεισς. Θα ἀναφέρουμε ένδεικτικα τό Πρόωρο σπασιμο μ’
ἐλάχιστα ἀνταλλαγματα, μιάς σειράς ἀπεργιῶν, τή «μελετηρή» στάση τῆς φοιτητικῆς
ΚΝΕ ἀπέναντι στα ἐκπαιδευτικά νομοσχέδισ καί τό κυριώτερα ἀπ’ ὅλα τό μετριοΠαθή σχολιασμό τῶν στοιχείων ποῦ προ-

δισγράφουν ένσ νατοϊκό συμθιθασμό πού
θέτει σέ κίνδυνο τήν ἐδαφική ἀκερσιότητα
τῆς χώρας. Ἐδῶ θρίσκετσι τό κλειδί για
τήν ἐρμηνεία τῆς ὅλης στάσης τῆς ήγεσίας
τοῦ ΚΚΕ καί ίδισίτερσ τῶν ἐπσναπστρισθέντων ἀπό τήν Ἀνατολή Πολιτικῶν
Προσφύγων πού ἀποτελοῦν τήν τάση, πού

ἐπιθάλλει τίς ἀπόψεις της σ’ ὅλα τα ἐπίπεδα μέχρι αύτή τή στιγμή. Ἠ τόση αύτή
εἶναι 6σθια ποτισμένή μέ τήν πεποίθηση,
ὅτι τό ζήτημα τῆς ἐπσναστασης, τῆς ἀλλαγῆς παρσγωγικῶν σχέσεων, θα κριθεῖ μέ
μιά σύγκρουση, οἰκονομική καί τεχνολογική τῶν δύο ύπερδυναμεων, στούς χώ-

ρους Πού δέν ἀνήκουν σαφῶς οτή σφαίρα
ἐπιρροῆς τῆς μιάς ή τῆς αλλης (ΝΑΤΟ καί
Σύμφωνο Βαρσοθίας).
ΣΥΜΦΩΝΑ μ’ αύτή τήν ἀντίληψη ή Ἐλλάδα δέν ἀνήκει στίς χώρες τοῦ ἐπαναστατικοῦ μέτωΠου. Οί πολιτικές ἐξελίξεις κι’
αλλαγές θα ’ναι δευτερεύουσες ἐπιπτώσεις μιάς γενικώτερης ἀλλαγῆς συσχετι-

ΚΚΕ φοθάται, μέχρι ἐνός σημείου νόμιμα,

ότι μια Παρσπέρσ ἐκλογική ἐξασθένιση τῆς
κυθέρνησης τοῦ κ. Καραμανλῆ θα ὁδηγήσει σέ πρόωρες, ἀνεξέλεγκτες κί’ ἐπομένως ἐπικίνδυνες ἐξελίξεις. 'H Πεῑρα τῆς
διόγκωσης ἐνός

ρεύμστος

διαμαρτυρίας

κατά τῆς ἀπσστασίας τοῦ 1965 γύρω ἀπό
τόν Γ. Παπσνδρέου, μέ τήν Ἀριστερά ν’
ακολουθεῖ εἶναι πρόσφστη κι’ οῖ ἀνσλογίες
εἶναι για τή λογική τοῦ ΚΚΕ ἰσχυρές. Μιά
τέτοια Προοπτική θά διακινδύνευε· τήν

σμοῦ δυνάμεων. Κι“ ἐπομένως, τό ἐπαναστστικό κόμμα θα Πρέπει νά διαφυλάσσει
κσί νά οἰκοδομεῖ περιορισμένες ἀλλα μο-

νολιθικές δυνάμεις, για να ἐνεργήσει ἀποφασιστικα τή στιγμή Πού ὴ χώρα θά ἐγκαταλειφθεῖ ἀπό τόν σημερινό ίμπερισλιστή

ἐπικυρίαρχο για νά πέσει στήν ἀπελευθερωτική σφαίρσ ἐπιρροῆς τοῦ «σοσιαλιστικοῦι» στρατόπέδου.

Η ΤΡΙΠΛΗ αύτή ἀνάλυση προωθεῖ νομίζουμε, τήν ούσιαστική κατανόηση τῆς σύντομης ἀλλά ταραγμένης ἰστορίας τῶν δια-

πραγμστεύσεων, ἀνάμεσα στό ΚΚΕ καί οτό
ΠΑΣΟΚ για τίς δημοτικές ἐκλογές, Μια
σχετική δισύγεια γύρω ἀπὸ τό θέμα εἰναι

τόσο δύσκολα ἀποκτημένη νομιμότητα,
μετα ἀπό δεκσετίες διώξεων καί θυσιῶν,
πραγμα ἰδιοίτερσ δυσαρεστο για τό στελεχικό δυναμικό τοῦ KKE. 'H ὅλη ἀνάλυση

Η ΑΝΤΙΦΑΣΗ ἀνάμεσα οτή νέα ἀντίληψη

καί νά ἐξαφανίσει ὸλοκληρωτικα τό ΚΚΕέσ.
”Ομως μιά τέτοια ἐξέλιξη εἰναι ἀπίθανη. Kl'
ἐτσι τό ΚΚΕ προτίμησε τόν ἀγῶνα για τή
διατήρηση τῶν ἰδιαίτερων κομματικῶν θέσεων rou ἀπό τό γενικώτερο δημοκρατικά
ἀγῶνα.
ΥΠΑΡΧΕΙ ὅμως κι’ ἐνα τρίτο ἐπίπεδο
ἀνάλυσης πού ἀφορά τήν στρατηγική

στηρίζεται θέθαισ σέ μιά ἐξωπρσγμστική
τσύτιση Γεώργιου καί Ἀνδρέα Παπσνδρέου, E.K. τοῦ 1964 καί ΠΑΣΟΚ τοῦ 1978.
Ὅμως ή παραγνώριση τῶν νέων στοιχείων,

Πού συνθέτουν τήν πολιτική φυσιογνωμία
τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶναι Προῦπόθεση γιά νά διατηρηθεῑ ή θεολογική ἀντίληψη τοῦ ἐνός
κόμματος τῆς ἐργατικῆς τάξης, ποῦ στηρί-

ζει τήν ἀξίωση τοῦ ΚΚΕ να ἐπιθάλλει σ’ ὅλη
τήν Ἀριοτερά, τίς όργανωτικές του ἀντιλήψεις καί τήν πολιτική του κηδεμονία.
ΤΟ ΚΚΕ ,θα ήθελε θέθσια νά μεγιστοποιήσει τά ἐκλογικα ώφέλη, ἀν μιά «λελογισμένηι» σϋξηση τῶν δυνάμεων τῆς ἀντιπολίτευσης ἀντιστοιχοῡσε σέ μια ἐνίσχυση
τῆς θέσης του μέσα στήν Ἀριοτερά, ἀν

δυνστό νά ἐμποδίσει μια παραπέρσ μεθόδευση μιάς δισστιαστικῆς τακτικῆς. Νά ἐμποδίσει π.χ. τόν γνωστό θαυμαστή τοῦ κ.

Καραμανλῆ, Μίκη Θεοδωράκη να φέρει σέ
πέρας τήν ἀποστολή του, δηλαδή τήν
ὅξυνση τῆς διένεξής ἀνάμεσα στούς δημο-

κράτες, ὥστέ νά λειτουργήσει μερικά μόνο
ή δημοκρατική πειθαρχία τῆς μεταφοράς
τῶν ψήφων, στό δεύτερα γύρο καί να ἐκ-

λεγεῖ ὁ κ. Πλυτάς.
O ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ θέθσισ ἀγῶνας, καλός

καί δύσκολος, εἶναι ἠ ἐπιστροφή στα συγκεκριμένσ προθλήμστα, ή ἀνάιττυξη τοῦ
αύθόρμητου λαϊκοῦ κινήματος, ή σύτο-οργάνωση στή θαση, ή ἀναπτυξη τῆς λα’ίκῆς
πρωτοθουλίας.

O ΛΑΟΣ θα μετατρέψει τούς δήμους σέ
ὅργανσ λα’ίκῆς ἐξουσίας, ὅταν ἐπιθληθεῑ ή
πολιτική ίδιαιτερότητσ τῆς Πάλης γιά τήν
τοπική αῦτοδιοίκηση.
I

δηλαδή μποροῦσε να καθηλώσει rb ΠΑΣΟΚ
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AH — ΓΙΑΝΝΗΣε
Ἕνα πείραμα
για μιαν ἄλλη
τοπική αὐτοδιοίκηση
Τοῦ Θάνου Φουργιώτη

ΣΤΟ χωριό r'A77 — Γιάννης, στήν Εὔόοια, ὁυόμιση ὧρες ὁρόμο
ἀπό τήν Ἀθήνα - ὅπως ὅέόαια καί σέ πολλά ἄλλα χωρία τῆς ἑλληνικῆς ἐπαρχίας - τό «μεγάλα παιγνίὸι» στίς δημοτικές θα κινηθεῖ,
πέρα ἀπό τόν ὁποιονὸήποτε ὄαθμό πολιτικοποίησης, οτόν ἄξονα
τοῦ κατα πόσα οἱ νέοι ἐκλεγμένοι ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ θα εἷναι ἱκανοί να ἀντιμετωπίσουν καί να λύσουν τά ι’ὁιαίτερα τοπικά
προόλήματα.
Πολύ περισσότερο οτόν Ἀη - Γιάννη, γιατί τό χωριό ἔχει μια
ὁική του ἱστορία - σημαντική καί σημαὸιακή ἐπίσης για τήν
ἱστορία τῆς τοπικῆς αύτοδιοίκησης· Οἱ κατοικοι του κατάφεραν,
παίρνοντας στά χέρια τους τα ζωτικά προόλήματα τοῦ χωριοῠ ἀφοῠ ὅαρέθηκαν να περιμένουν τήν κυόερνητική γραφειοκρατία
νά δώσει καποια λύση - νά τά ἀντιμετωπίσουν ἀποτελέσματικα καί
μέσα σέ τέσσερα μόλις χρόνια να ἀναμορφώσουν τό χωριό τους καί
να δώσουν ἕνα καινούριο περιεχόμενα στή ζωή τους. Χρειαστηκε
ὅμως να δώσουν χρήματα ἀπό τήν τσέπη τους καί να προσφέρουν
τήν προσωπική τους ἐργασία για τό καλό ὁλόκληρου τοῦ χωριοῦ.
Καί τό ἔκαναν...
Ἀλλά φυσικά τά πράγματα ὁέν τελειώνουν ε’ὁῶ. Ἡ λύση τῶν
προόληματων μιᾶς κοινότητας ἢ μιᾶς γειτονιᾶς ὁέν μπορεῖ να ὄασιστεῑ μόνον στήν αὐτενέργεια, τῶν κατοίκων της. Στό τέλος-τέλος
μπορεῖ να ἀποδώσει 77 α’ὐτενέργεια,ὅταν ἡ κοινότητα παρουσιαζει
τίς στοιχειώὸεις οἰκονομικές ὁυνατότητες - ὅπως στήν περίπτωση
τοῦ χωριοῡ τῆς Εὔόοιας. Ἡ αὐτοοργανωση προσφέρει τήν ἄμεση
λύση στα τοπικα προόλήματα - ὅπως ἔγινε οτόν Ἅη-Γιαννη - αλλα
πέρα ἀπ’ αὐτό ὄοηθα τούς κατοίκους να ὁιαμορφώσουν μιά κοινωνική σιινείὸηση να ασκήσουν συλλ ογικα τήν ἐξουσία καί νά ὁιεκὁικήσουν ὀρθά, σέ ἑπόμενεςφάσεις τάὁικαιωματα τους.
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H KOINOTHTA τοῦ ”Ἀη-Γιαννη
περιλαμόάνει δυό χωριάῑ τό Κουτσουμαλο καί τόν ”Αη-Γιάννη. Ὁ πληθυσμός
τῆς κοινότητας σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοῦ 1971 φτάνει τα 985 ἀτομα. Σέ
ἀπόσταση 6 περίπου χιλιομέτρων ἀπό τό
Ἀλιόέρι, ἡ πρώτη ἐντύπωση στόν ἐπισκέπτη εἶναι ἡ εἰκόνα ἑνός χωριοῦ «ζωντανοῦ», ἐνός τόπου ὅπου τό κάθε τι ἐχει
μια ἰδιαίτερη λειτουργικότητα. Εἶναι ἡ
εἰκόνα ἑνός χωριοῦ που ἀνθεῖ πού ἐχει
ἀναζωογονηθεί. Στούς καθαρούς δρόμους του —- πού εἶναι ὅλοι τους σχεδόν
ἐπιστρωμένοι - διασπαρτες ταμπέλες μέ
Υτήν ἐπιγραφή «ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΣΟΥ ΚΑΘΑΡΟ». “Η ἀπαντηση που θα
πάρει δ ἐπισκέπτης, αν ρωτήσει τούς κατὀίκους πῶς παρουσιάζεται ἡ σημερινή
κατάσταση τοῦ χωριοῦ τους σέ σχέση μ’
αὐτήν ποῦ ὑπῆρχε παλιότερα, εἶναι σχεδόν στερεότυπηῑ «To χωριό μας μέσα σέ
τέσσερα χρόνια ἄλλαξε ριζῑκ(ἱ...>> Καί είναι αὐτή ἀκριόῶς ἡ ἀπαντηση πού κανει
τόν καθένα να συνειδητοποιήσει τήν σημερινή «αλλη όψη» τοῦ ”Αη-Γιάννη...
XPONIA τώρα, Eva ἀπό τα σημαντικώτερα προὸλήματα τοῦ χωριοῦ ἠταν ἡ
ἐλλειψη νεροῦ. Αῦτή ἡ λειψυδρία δημιουργοῦσε για τοῦς κατοίκους μια
κατάσταση ἀφόρητη, πού ἐπιδεινώνονταν ίδιαίτερα τοῦς θερινούς μῆνες. Τό
νερό πού ὑπῆρχε ἦταν τόσο λίγο (30 μό-

για νερό, θα συνεχίσουμε νά μαζεύουμε
χρήματα. Ὕστερα ἀπ’ αὐτό δέν ὑπῆρξε
καμία ἄλλη ε’νόχληση...»
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΑΜΕ τούς δρόμους τοῦ χωριοῦ», συνεχίζει ὁ πρόεδρος
τοῦ χωριοῦ. «Πρῶτά μᾶς ἔπνιγε 77 λάσπη,
δέν

μπορούσαμε

vd

πᾶμε

πουθενά.

Τώρα, ὅσοι δρόμοι ὑπάρχουν οτό χωριό,
ἔχουν σχεδόν ὅλοι ἐπιστρωθεῖ. Δηλαδή τί
καναμε,’ Λέγαμε ὅτι γιά νά γίνει αὐτός ὁ
δρόμος ἡ κοινότητα διαθέτει λ.χ. τά r07μέντα. Οἱ κάτοικοι έόαζαν τήν ἐργασία
τους, rd ἀμμοχάλικα, τά μηχανήματά
τους. Σέ λίγες μέρες ὁ δρόμος ἠταν ἕτοιμος, ’Έτσι μόνο καταφέραμε νά στρώσουμε ὅλο τό χωριό μέ τσιμεντόδρομους.
Κάναμε μέ τόν ἴδίο τρόπο ἀσφαλτόστρωση r013 κεντρικοῦ δρόμου τοῦ χωριοῦ. Στό τέλος, ἀφοῠ κατορθώσαμε νά
χτίσουμε δικό μας Κοινοτικό Γραφεῑο,
κάναμε κι’ ἕνα δρόμο πρός αὐτό».

λις κυ6ικά) ὥστε να έχουν τά σπίτια τοῦ
χωριοῦ νερό κάθε τρεῖς μέρες καί ...για
μισή ὥρα μόνοέ Παράλληλα τό πρόδλημα
τῆς ὕδρευσης ἀποτελοῦσε γιά τό χωριό
μια μόνιμη τροχοπέδη, τόσο στήν ἀνάπτυξή του, ὅσο καί στῆν δργάνωση πανω
σέ καλύτερες ὃάσεις τῆς ζωῆς του.
ΤΟ 1975 ὅμως, τό νεοεκλεγμένο Κοινοτικό Συμὸοῦλιο, μέ ἐπικεφαλῆς τόν
πρόεδρο τῆς Κοινότητας κ. Θωμᾶ Μεταξᾶ ὀποφασίζει νά συντονίσει τίς ἐνέργειες τῶν κατοίκων μέ στόχο μιά ριξική
λύση. Περιττό να εἰπωθεῖ 656070, ὅτι
παρα τίς ένέργειες τῶν κατοίκων μέ συνεχεῖς αἰτήσεις καί ἐκθέσεις πρός τήν
Ἀθήνα καί πρός τήν γειτονική Χαλκίδα,
ἡ ἀδιαφορία τοῦ κράτους ἀποτελοῦσε καί ἀποτελεῖ - μιά μόνιμη κατάσταση,
χρόνια τώρα...
ΑΝ τό κράτος ὅμως δέν ὅοήθησε orb
ξεπέρασμα τοῦ προόλήματος, δέν συνέόη
τό ἴδιο μέ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ.
Ἔτσι, μετα τήν πρωτοὸουλία τοῦ Κοινοτικοῦ Συμὸούλιου, σχηματίστηκαν ἐπιτροπές, συγκεντρώθηκαν χρήματα (ἀπό
τήν κοινότητα, ἀλλά καί ἀπό προσωπικές είσφορές τῶν κατοίκων καί οἱ προσπαθειες γιά να ὅρεθεῐ νερό μεθοδεύτηκαν πρός κάθε κατεύθυνση. Μέ τήν πολύτιμη συμπαρασταση τοῦ δήμαρχοι)
Ψαχνῶν καί μέ τήν ἐπιμονὴ τῶν κατοίκων, ὕστερα ἀπό 6 γεωτρήσεις τό χωριό
έλυσε αὐτό τό ζωτικό πρόόλημα.
ΦΥΣΙΚΑ ὑπῆρξαν καί ἀντιδράσεις.
Τό κοινοτικό συμὸούλιο κλήθηκε ἀπό
τόν Διοικητή τοῦ Τμήματος Χωροφυλακῆς orb Ἀλιὸέρι, ὅπου τοῦ ἀνακοινώθηκε ὅτι «δάσει τοῦ νόμου» δέν εἶχε τό
δικαίωμα να μαζεύει χρήματα.
«Ἀπαντήσαμε» λέει ὁ σημερινός πρόεδρος τοῦ χωριοῦ κ. Ι. Κιοῦσης, πού
ἀντικατέστησε τόν Σεπτέμδρη τοῦ 1977
τόν κ. Θ. Μεταξᾶ (b τελευταῖος παραιτήθηκε για να πάρει μέρος στίς δουλευτικές ἐκλογές) «ὅτι τά χρήματα αὐτά εἰναι τῶν κατοίκων, οἱ έπιτροπές εἶναι δι-

κές τους καί ὅτι ἔχουν κάθε δικαίωμα νά
κανουν τά χρήματα τους ὅ,τι θέλουν.
Ἀκόμα, ὅτι προκειμένου νά σκάοουμε

ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ γραφεῖα περιλαμ6ανσυνῑ αἴθουσα γραμματέα, αἴθουσα
προέδρου, αἴθουσα συνεδριασεων καί
ίατρεῖο. (Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι ἡ
κατάσταση τῆς περιοχῆς ἀπό ἀποψη παροχῆς ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης

ράσουμε τά ἀναγκαῖα ὑλικά. Μαζέψαμε
τά χρήματα μέ δικές μας εἰσφορές.
Ἔδωσε τά ὑλικά 77 κοινότητα. Χρησιμοποιήσαμε rd μηχανήματά μας. Βάλαμε
προσωπικό μας κόπο καί ὁ δρόμος ἔγινε.
Δέν πρόκειται για κανένα θαῦμα...»
ΟΛΕΣ οἱέπιτροπές λειτούργησον μέ
τήν καθολική συμμετοχή τῶν κατοίκων.
Κινήθηκαν πρός ὅλες τίς πλευρές. Διάλεξαν τίς πιό συμφέρουσες, για τά οἰκονομικα τοῦ χωριοῦ, τιμές καί διαφορές
προσφορές

συξητήθηκαν.

Χαρακτηρι-

στική ἦταν ἡ ἐπιμονή τῶν κατοίκων για
τήν ἐξεύρεση λῦσης στό πρόδλημα τῆς
ἐλλειψης νεροῦ; Παρά τήν ἀποτυχία
τους σέ πέντε συνεχεῖς γεωτρήσεις, οἱ
προσπάθειες δέν σταματησαν. Κι’ ὅταν
orb. 609570 τμῆμα τοῦ χωριοῦ ἐγινε ἡ
,ἕκτη γεώτρηση στα 130 μέτρα καί δρέθηκε νερό σέίκανοποιητική ποσότητα, οἱ
κάτοικοι πάλι μέ δικά τους χρήματα
ἀγόρασον σωλῆνες, πομώνα, χαλίκια καί
μετάφεραν τό νερό στήν δεξαμενή τοῦ
χωριοῦ.

ΜΙΛΑΕΙ ὁ πρόεδρος τοῦ χωριοῦ; << H
κρατική 60770570 57’vaL ἀνύπαρκτη. Κι’
ὅταν ὑπάρχει,οἱ γραφειοκρατικοί μηχαἐξακολουθεῖ να εἶναι ἀπελπιστική).
νισμοί εἶναι r5’r0707 καί τόσοι πού τό
Οἱ κάτοικοι τοῦ ”Αη-Γιαννη δέν σταἀποτέλεσμα εἶναι πάλι μηδέν. Πιστώσεις
ματησαν ὅμως ἐκεῖ. Ἔχουν ἤδη ξεκινήσει
ἀπό τόν προϋπολογισμό δέν εἰχον προἐνέργειες για ἕνα δεύτερο ὄροφο στό
ὅλεφτει ἐκτός μόνο γιά τό θέμα τῆς
Κοινοτικό Γραφεῖο. Στόχος τους, μιά μεἀσφαλτόστρωσης τοῦ δρόμου πρός τό
γαλη αἴθουσα για να μποροῦν να συγἈλιὸέρι καί γιά τό νερό περίπου
κεντρώνονται ὅσο τό δυνατό πιό πολλοί,
1.500.000 δρχ. Ἀλλά γιά νά μπορέσεις
για να μποροῦν, ὅπως λένε καί οἱ ἴδιοι,
νά πάρεις αὐτά τά χρήματα συμὸαίνει τό
«νά συξητοῦν τά προόλήματα τους καί
ἑξῆς· Προορίζει τό κράτος γιά τήν κοινά ὅρίσκουν τρόπους ἐπίλυσής τους».
_ _v0r77r0 rd παραπάνω χρήματα. Στέλνει
στή συνέχεια ἕνα γεωλόγο του ὁ ὁποῖος
ὑποδεικνύει τό μέρος ὅπου θά γίνει ἡ
γεώτρηση. ”Av δέν πετύχει 77 γεώτρηση ἥ
Κρατική ἀδιαφορία καί
ἄν ὅροῦμε νερό μέ μικρή ἀπόδοση καί
λαϊκές ἐπιτροπές
β’ ἄρα ἀσύμφορο οἰκονομικά, τά χρήματα
πρέπει νά ἐπιστραφοῦν οτό κράτος. Κάτι
ἀνάλογα ἔγινε καί μέ μᾶς, έδῶ στό χωΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ἐμπειρία για τούς καριό.
0 γεωλόγος τοῦ κράτους μᾶς ὑπότοίκους τοῦ χωριοῦ στάθηκε ἡ ἀδιαφοδειξε ἕνα σημεῐο καί μᾶς εἶπε πως θά
ρία μέ τήν ὁποία τό κράτος ἀντιμετώπισε
ὅροῦμε 300 κυόικά νερό. Κάναμε r77
- καί αντιμετωπίζει - τά προὸλήματα
γεώτρηση καί ὅρήκαμε μόλις 40 κυὸικά.
τους. Ἀπαντηση σ’ αὐτήν τήν ἀδιαφορία
Ἀλλά ἀφοῦ δέν ὄρήκαμε νερό ἱκανοἡ δική τους αὐτοοργάνωση. Μιά αὐποιητικῆς
ἀπόδοσης, τό κράτος πῆρε τοοργανωση δ υ ν α μ ι κ ή πού στηρίκαί παίρνει - πίσω τά χρήματά του».
χτηκε :7?de ἀπ’ ὅλα στήν ἀγάπη τῶν κατοίκων για τόν τόπο τους... Μέ πρωτο«ΓIA ΕΝΑ πηγάδι, ἄν τό ἀνοίξεις μέ
6ουλία τοῦ Κοινοτικοῦ Συμόοῦλιου δηἐργολάὸο, γιά νά πάρει κι’ αὐτός τά
μιουργήθηκαν οἱ ἀνοιχτές λαϊκές
χρήματά του, χρειαζεται μιά μεγάλη διαἐπ ιτ ρ ο π é ς ,Στίς έπιτροπές αὐτές μπο- δικασία, 0d περάσει χρόνος, θά χρειαροῦσε να συμμετέχει ὅποιος ἤθελε καί
στεῑ κόπος καί τό ἀποτέλεσμα μηδέν.
διαπιστώθηκε ἀργότερα, μέσα ἀπό τήν
Ἐνῶ, ἄν τά πάρουμε ἑμεῐς σάν χωριό
τρίχρονη πείρα, ὅτις «ὅσοι πιό πολλοί
στά χέρια μσς τά χρήματα αὐτά, θά
συμμετέχουμε στίς ἐπιτροπές, τόσο καλύποῦμε,· κάθε ὅδομάδα σέ πληρώνω ἕνα
τερα εἰναι καί rd ἀποτελέσματα».
ὁρισμένο ποσό. Ἔτοι, φεύγουν ἀπ’ r77
Ἕνας ὑπάλληλος τῆς ΔΕΗ, ὁ Σ.Π., ἐξ·
μέση οἱ μεσάζοντες καί ἡ δουλειά γίνεται
ηγεῖ πῶς λειτούργησον αὐτές οἱ ἐπιτροτελείως διαφορετική. Παράδειγμα, 77 γε’πές για τήν ἀσφαλτόστρωση τῶν δρόφυρα τοῦ δρόμου πρός τό Ἀλιόέρι. Ὁ
μωνῑ
μηχανικός τῆς Νομαρχίας ζητοῡοε
«Θέλαμε νά φτιάξουμε ἄσφαλτο 0’ ἕνα
3.000.000 δρχ. Ἐμεῐς τή φτιάξαμε μέ
δρόμο. Μαζεύτηκαν οἱ οἰκογένειες τῆς
πολύ λιγώτερα χρήματα. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα
γειτονιᾱς ἀπ’ ὅπου περνοῦσε ὁ δρόμος,
δέν χρειαζόμαστε ὁλόκληρη r77 γέφυρα
Δημιουργήθηκε ἐπιτροπή. Ὑπολογίσαμε
ἀπό τήν ἀρχή. Χρειαζόμαστε μιά προέκταση 1,5 μέτρο ἐπί 10 μέρα μῆκος, γιά
πόσα χρήματα χρειαζόμαστε για νά ἀγο21
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Κάραόο (1 χλμ. ἀπό τό Ἀλιόέρι). Τό
ποσοστό τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ πού
ἐργάζονται στήν ΔΕΗ, 01777715917107.160—
- νομένων καί τῶν συνταξιοῦχων, φτανει
ἕνα ποσοστό 70% τοῦ πληθυσμοῦ. Οἱ
ἀποδοχές τῶν ἐργαζομένων ἀρχίζουν
ἀπό 10000 δρχ. τό μῆνα (ποσοστό 10%,
κυρίως νέοι) καί φθανουν τίς 40000
δρχ. (ποσοστό 10%). Ἀπό τούς ὑπόλοιπους, ἕνα ποσοστό 15% ἔχει ἀποδοχές
γύρω στίς 30.000 δρχ. τό μῆνα, ἐνῶ ἕνα
ποσοστό 65% ἀμοίὸεται μέ 20000 δρχ.
περίπου. Για τούς συνταξιούχους οἱ μηνιαῖες ἀποδοχές κυμαίνονται ἀπό 10000
δρχ. μέχρι 20000 δρχ.
”Αλλες ἀσχολίες τῶν κατοίκων εἷναι;
ἐργοστάσιο ΣΕΛΜΑΝ (10%), οἰκοδομικές ἐργασίες (5%) — ὑπάρχει ἕνας πολύ
γρήγορος δείκτης ἀνοικοδόμησης στό
χωριό — γεωργικές ἐργασίες (ἀμπέλια,
να λειτουργήσει καί νά μπορεῖ νά περ·
ἐλιές, δημητριακά (8%), κτηνοτροφία
(3—4%), δημόσιοι ὑπαλληλοι, έμποροι
νάει λεωφορεῐο· 3000000 δρχ. τό κράκλπ.
τος δέν θα 1117: rd ’ὁινε ποτέ. Ἐμεῐς εἴ«Παράλληλα, ὅλοι οἱ κατοικοι τοῦ
παμε· δῶστι μσς 20.000 δρχ. καί θά
φτιάξουμε την γέφυρα μόνοι μας. Md;
χωριοῦ, ἀνεξάρτητα ἀπό τίς ἀποδοχές
τους», μᾶς λέει ὁ δάσκαλος τοῦ χωριοῦ,
πέρασαν για τριλούς. Κι“ ὅμως ὅάλαμε
«εἶναι καί μικροϊδιοκτῆτες. Σπέρνουν,
20.000 δρχ. και ,ιιέ τήν προσωπική ~710;
ἔχουν ἀμπέλια, οἰκόσιτα ζῶα, κάτι κάἐργασία (771105071:~ κάτι πού μᾶς ἠταν
ἀπαραίτητο. Ἐνῶ, «ἱ μηχανικός τῆς Νονουν ἔξω ἀπό τήν κανονική τους ἐργαμαρχίας, δέν άναλιιμιῗανε ποτέ κάτι τέσία. Δέν μένουν ἁπλῶς προσκολημμένοι
στό ἡμερομίσθιο. ’Άλλωστε τό νά εἶσαι
1070. ”E107 φυσικά, ὑπάρχει καί ὠφέλεια
γενικώτερη, ἀφοῠ τά ἑργα γίνονται καί
οτό χωριό καί v’ ἀγοράζεις τό γάλα, τό
τυρί, τό λάδι εἶναι κάτι πού δέν γίνεται
award καί μέ λιγώτερα χρήματα».
ποτέ. Ἔτσι ὁ καθένας κάτι ἔχει παραπάνω ἀπό τήν κύρια ἀσχολία του».
ΕΝΑ AAAO σημεῖο στό ὁποῐο ἀξίζει
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ λειτουργεῖ ἕνα τριθέσιο
να σταθεῖ κανένας εἶναι τό πῶς ἐγινε ἡ
δημοτικό σχολεῖο. Προοριζόταν νά λειγέφυρα ποῦ συνδέει τόν ”Αη-Γιάννη μέ
τουργήσει σαν τετραθέσιο, ἀλλα οἱ ματό γειτονικό του χωριό ”Αγισ Λουκᾶ; γἩ
θητές εἶναι λίγοι. Σήμερα στό σχολεῖο
κοινότητα εἶχε στή διάθεσή της μόνο
αὑτό φοιτοῦν 85 μαθητές. Εἶναι γεγονός
30.000 δρχ. ἀπό κρατική χορήγηση. Ἡ
πώς
μιά σημαντική μείωση τῶν μαθητῶν
λύση πού ἐδωσαν of. ἐπιτροπές ἧταν;
τοῦ σχολείου παρουσιάστηκε τά τελευχρηματικές
εἰσφορές.
Προστέθηκαν
ταῖα χρόνια. (Η μείωση αὐτή ἀρχισε τό
10.000 δρχ. ἀπό τήν κοινότητα καί οἱ μι-,

1967. Τότε τό σχολεῖο εἶχε 147 μαθητές.
Συμπίπτει χρονικα μέ τήν σημαντικῶτερη, στήν ἱστορία τοῦ χωριοῦ. διαρροή
”κατοίκων γιά ἀναζήτηση καλύτερων
συνθηκῶν δουλειας. Τό 1973 αρχισε ἡ
ὁριστικὴ ἀνακοπή κάθε διαρροῆς κατοίκων ἀπό τό χωριό (ὁ ἀριθμός τῶν μαθητῶν ἧταν τότε 110 παιδιά) σαν συνέπεια
τῆς ἀναπτυξης τῆς γύρω περιοχῆς καί
πρῶτα-πρῶτα τοῦ ἴδιου τοῦ χωριοῦ.
Συνολικα ὅμως, μέσα σέ δέκα χρόνια, ὁ
ἀριθμός τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου τοῦ
"A17 Γιάννη μειώθηκε σέ ποσοστα 40%.
Αὐτή ἡ μείωση σημαίνειπώς οὐσιαστικα
ὑπάρχει μιά μεταὸολή ὀτόν πληθυσμό
τοῦ χωριοῦ κατά - 9%. ”Ετσι, ἀναιρεῖται
ἡ φαινομενική σταθερότητα τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ χωριοῦ ποῦ εἶναι ἀποτέλεσμα
τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ πιό πολλοί κατοικοι
ἀπ’ ὅσους ἐφυγαν πρός τά ἀστικα κέντρα, δέν μετέφεραν τά πολιτικά τους δι.καιώματα στόν σημερινό τόπο διαμονῆς
τους.
ΑΠΟ TA παιδία πού θα τελειώσουν
τό δημοτικό σχολεῖο, σχεδόν ὅλα (95%)
θα προχωρήσουν στό γυμνασιο (στό
Ἀλιὸέρι κυρίως) ανεξαρτητα ἀπό τό ἀν
θά τό τελειώσουν ἥ ὅχι. Ἀξιοσημείωτο
εἶναι πώς ἡ παλιότερη τάση τῶν νέων να
φεῦγουν ἀπό τό χωριό, τείνει να ἐκλείψει
πιά. Οἱ κατοικοι τό ἀποδίδουν αὑτό
«οτή στροφή τῆς ζωῆς τοῦ χωριοῦ κατα
180 μοῖρες» ‘O παπα-Δημήτρης, συνταξιοῦχος τώρα, λέει; «Ὁ δρόμος γιά τό
Ἀλιόέρι ἦταν μέχρι τό 1974 χωματόδρομος. Τό χειμώνα τό σκεφτόσουνα καλά,
εἴτε πεζός, εἴτε μέ αύτοκίνητσ, νά κατέ651; κάτω. Τώρα δέν ὑπάρχει κανένα
πρόόλημα γιά νά ἔρθεις στό χωριό
ἀκόμα 777’ ἀπό τήν Ἀθήνα. Τώρα ἔχουμε
τηλέφωνο, φῶς, νερό. Ὅλα αὐτα τά καινούρια, για τό χωριό μας, πράγματα, τό
μεταμόρφωσαν καί κάνδυν τούς νέους

σθοί τοῦ Προέδρου. Τό ἀποτέλεσμα εἴναι σήμερα μιά γέφυρα ποὺ ἀν συνυπολογισθεῖ καί ἡ προσωπική ἐργασία, ἡ
ἀξία της ξεπερνάει τίς 150.000 δρχ.

ΧΡΗΜΑΤΑ..
eH οἰκονομική κατάσταση

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ένας ἀποφασιοτικός
παράγοντας πού συντέλεσε στό νά γίνουν τόσα ἐργα στό χωριό, εἶναι καί ἡ
οἰκονομική του ἀντοχή. Στόν ”Αη-Γιαννη
- σέ αντίθεση μέ ἀλλα χωρια τῆς περιοχῆς ~ συναντάει κανείς ὅλες τίς ἡλικίες.
Ἄπό τούς 1000 περίπου κατοίκους, οἰ
ἡλικίες μέχρι 25 χρόνων καλύπτουν ἕνα

ποσοστό 40% (ὅπως καί οἱ ἡλικίες ἀπό
25-50 χρόνων), ἐνῶ 20% καλύπτεται
ὀπό ἡλικίες 50 χρόνων καί πανω.
ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΟ μέρος τοῦ
πληθυσμοῦ ἀπασχολεῖ ἡ ΔΕΗ εἴτε στα
λιγνιτωρυχεῖα, εἴτε στό ἐργοστάσιο
παραγωγῆς ρεὺματος πού ὑπάρχει στόν
22

Συζητήααμε μέ τόν πρόεδρο τῆς κοι-

νότητας τοῦ "An 7— Γιάννη για τά προθλήματα τοῦ χωριοῦ πού μένουν ἀκόμα
άλυτα, καθώς καί για τίς σκέψεις πού
ὑπάρχουν για την έπίλυοή τους. Μας
εἶπε.-

O Γιά τούς ἀγροτικούς δρόμουςτ
«Ἔχουμε σαν σκοπό μσς να κανουμε
ἀγροτικούς δρόμους Πρός τό θουνό για
να άναπτύξουμε τήν κτηνοτροφία. Εἶναι
ἀπαραίτητο να γίνουν ἐκεῖ δυό δεξαμενές ὅπου τα πρόθατα, τά γίδια καί τα
ἀλλα ζῶα θα μποροῦν να ποτίζοντσι για
να ἀνσπτυχθεῖ πιό καλά ἡ κτηνοτροφία.
'H ϋπσρξη τῶν δρόμων εἶναι ἀπαραίτητη για νά μεταφέρει ό τσοπάνος τα
πρόθατα του. ἀλλα κυρίως τίς τροφές
του στό θουνό. Σήμερα ol ἀποστασεις
εἶναι μεγάλες καί εἶναι αδῦνστο να καλυφθοῦν μέ τα πόδια. Δέν ἐξυπηρετεῖ
κανένσν νά κουθαλαει ό κτηνοτρόφος
μέ τό ζῶο του τό στάρι, τα κουκια, τήν
θαμθακόπιτσ. Ἀπαιτεῖται χρόνος, ἀλλα
καί μεγαλος κόπος. Ἐνῶ, αν καταφέρουμε ή ’ίδισ ή Τράπεζα να μεταφέρει
μέ αύτοκίνητσ ἀνα 4 - 5 τόνους τίς
ζωοτροφές ή καί ό,τιδήΠοτε ἀλλο
χρειάζεται γιά μια σωστή κτηνοτροφία
κατευθείαν
στίς
δεξαμενές
μέσω
κατάλληλων άγροτωῶν δρόμων, τό
Πρόθλημσ τῆς ἀναπτυξης τῆς κτηνοτροφίας θα λυ θεῖ».

μας νά σκέφτονται διαφορετικά καί νά
μήν τό έγκαταλείπουν. Οἱ πιό πολλοί ἀπ’
ὅσους μποροῦν νά ἐξασκήσουν ε’δῶ τό
ἐπάγγελμα τους π.χ. ἄν εἶναι τεχνικοί,
οἰκοδόμοι, ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες ἤ
δάσκαλοι ἔρχονται πάλι πίσω στό χωριο...»
ΠΑΝΤΩΣ τά προόλήμιατα πού ἔχει να
αντιμετωπίσει ἕνας νέος τοῦ "An Γ ιάννη

δέν εἶναι καί λίγα.
Βασικό πρόὸλημα εἶναι ἡ συγκοινωνία
μέ τό Ἀλιὸέρι, πού παρά τό γεγονός πώς

δέν εἶναι «συγκοινωνία αῑτινης γραμμῆς» - ὅπως συμὸαίνει μέ τα περισσότερα χωριά τῆς περιοχῆς - εἶναι’παρα

πολύ ἀραιή. Εἶναι ὅμως γιά τοῦς νέους
τοῦ χωριοῦ πρόὸλημα καθοριστικό,
ἀφοῠ ἐπιδρᾶ αμεσα στήν ψυχαγωγία καί
στήν ἐκπαίδευσή τους.
Ἔτσι, αλλη ψυχαγωγία ἀπό τήν τηλεόραση, δέν ὑπάρχει οτό χωριό. Οἱ κινημάτογραφοι, πού λειτουργοῦν στό γειτονικό
Ἀλιόέρι - καί τό θέατρο πού ἔρχεται
καπου-καπου, ἀποτελοῦν ψυχαγωγία
ἀ π ρ ό σ ιτ η .
Παρ’ ὅλο πού ὁ μαθητικός συνδικαλισμός 6ρίσκεται στα σπάργανα, ἡ τοποθέτηση τῶν νέων μέ τούς ὁποίους συζητήσαμε για καθαρά μαθητικα προὸλήματα
(καί για τίς μαθητικές κοινότητες ἰδιαίτερα) ἦταν σαφής; «Οἱ μαθητικές κοινότητες αστιινομεύονται. Δέν μᾶς ἀφήνουν
στα Λύκεια νά άσχοληθοῠμε μέ τά προὅλήματα πού μᾶς καῑνε...»
Οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στα δυό φῦλα
παραμένουν περιορισμένες μέ ὅλα τά
χαρακτηριστικα ἐκεῖνα γνωρίσματα τῆς
μικρῆς κλειστῆς κοινωνίας ἑνός χωριοῦ.
Δέν ὑπάρχει ἐντονη πολιτικοποίηση
τῶν

νέων.

'O

οὐσιαστικός

πολιτικός

προὸληματισμός ἀρχίζει κυρίως μετά τα
18 χρόνια. Στήν πολιτική ἐπιλογή τῶν
νέων 16-18 χρόνων ὅαραίνει κυρίως ἡ

αποψη τοῦ πατέρα ἤ τοῦ μεγαλύτερου
ἀδερφοῦ. Εἶναι γεγονός ὅμως, ὅτι οἱ
προοδευτικές ίδέες ἀνάμεσα στούς νέους
κερδίζουν ὅλο καί περισσότερο ἔδαφος.
Ἡ συμμετοχή τῶν νέων στα προθλήματα τοῦ χωριοῦ εἶναι καθολική. Καί

σῦγχρονα ὀργανώνουν οἱ ἴδιοι τήν ἀτομική καί συλλογική ζωή τους μέ ἐνεργητική στάση καί μέ δημιουργικότητα.
Ὑπαρχει μιά 6ι6λιοθήκη σχεδόν σέ κάθε
σπιτι.
Σημαντικό ἐνδιαφέρον προκαλεῖ ό
ἀθλητισμός. Διοργανώνονται ἀγῶνες μέ
τούς νέους τῶν γύρω χωριῶν. Ἰδιαίτερο
εἶναι τό ἐνδιαφέρον για τά ἀγωνίσματα
στίδου.

«Πρόοδος» ἐναντίον
«Νοικοκυριοῦ»
ΑΠ’ ΟΤΙ δείχνουν τά πράγματα, σ’
αὑτό τό χωριό τῶν 1000 κατοίκων, οἱ
πολιτικές διαφωνίες τῶν κομμάτων τῆς
Ἀντιπολίτευσης, ὅπως ἀναπτύσσονται
στα μεγάλα ἀστικά κέντρα, έχουν περασει ἐδῶ σέ δεύτερη μοίρα. Αὐτό πού
προέχει για τοῦς ”Αη-Γιιαννιῶτες εἶναι
«τό καλό τοῦ χωριοῦ» πού ὅπως πιστεύουν «θα τό ὁλοκληρώσουμε μόνο
μον ιασμένοι» .
Παλιότερα ὑπῆρχαν κομματαρχες πού
γὺριζαν τα χωρια τῆς Εὔόοιας «ὁ παππούς τοῦ ὅουλευτῆ Καλλία πού ’χε διορίσει καί ἑπιστάτη έδῶ» καί κατά τό
γνωστό σύστημα μαζευαν ψήφους ὑποσχόμενοι σάν ἀντάλλαγμα, πολλές καί
διάφορες «διευκολῦνσεις». Τώρα ἡ
κατάσταση ἔχει ἀλλάξει. Στίς δημοτικές
ἐκλογές τοῦ 1975 καί τίς δουλευτικές τοῦ
1977 τό χωριό ψήφισε τίς δημοκρατικές
καί προοδευτικές δυνάμεις.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ὅῆμα γι’ αὑτήν τήν ἀλ-

γρσμματίσει νά γίνει τό 1979 καί ’ίσως
να γίνει ασφσλτος. ’Ἐχουμε ήδη θρεῖ
τούς πόρους, θα θοηθήσουν κί’ οἰ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ κι* έτσι Πιοτεύουμε

να εἶναι ἐτοιμος σύντομα, θα θοηθήσει
μέ τα μηχανήματα του ό Δῆμος ψαχνῶν
κι’ ἐμεῑς θ’ ἀγορασουμε τα ῦλικα καί μέ
τήν Προσωπική μσς ἐργασία θα τόν τελειῶσουμε. Θα εἶναι ό κεντρικῶτερος
δρόμος Ποῦ θα κστεθσίνει πρός τήν
θάλασσα καί τήν Ἀθήνσ καί ό πιό φαρδύς για να μπορεῖ να ἐρχετσι κανένα
μεγαλα μηχάνημα. Θα τόν δενδροφυτεύσουμε κι’ ὅλας δεξιά - ἀριστερά.
”Ἰσως ἀργότερα κανουμε ἐκεῖ καί καμια
0 Γιά τήν γέφυρσε
«’Ἐχουμε κανει ἐνέργειες για να γίνει
κι’ ἐκεῖ ἀσφαλτόστρωση, ἀλλα τό ποσό
εἶναι πολύ μεγαλο καί δέν ξέρουμε
κατα Πόσο θα Πετύχουμε μέ τα χρήματα
τῶν κστοίκων μόνο. ’Ἐχουμε καταφύγει
καί στό κράτος για να μας θοηθήσει».
O Γιά τό δρόμο Πρός τήν θάλασσαι

«Ὑπαρχει ένας δρόμος πού συνδέει
τό χωριό μσς μέ τή θάλασσα, μέ πλάτος
12 μ. καί μῆκος 5.500 χλμ. ’Ἐχουμε Προ-

6ιομηχανία...».

O Γιά τήν ἀποχέτευσηε
Τό χωριό ἀντιμετωπίζει Πρόθλημσ
ἀποχετεῦσεως. Εἶναι κι’ σὺτό ένα σοθσρό- θέμα τό όποῖο ὅμως χρειάζεται
τεράστια ποσά για να ξεκινήσει. ’Υπάρχει Προοπτική για να λυθεῖ, αν θοηθήοει ὅμως καί τό κράτος. Στό νότιο μέρος τοῦ χωριοῦ ύπάρχουν κατι χαράδρες πού ὅτι κι’ ἀν Πεταξεις ἐκεῖ έξσφανίζετσι, χανεται. Τό θέμα ὅμως εἶναι

λαγή ὑπῆρξαν οἱ δημοτικές ἐκλογές τοῦ
1975 ὅπου ἀπό τοῦς δύο συνδυασμούς
τοῦ χωριοῦ, «ΠΡΟΟΔΟΣ» (Προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις) καί «NOIKOKYPIO» (κυρίως δεξιά), ό πρῶτος
συγκέντρωσε 435 ψήφους κι’ ὁ δεύτερος
156 σέ σύνολο 600 ψηφοφόρων (ἀποχή
1-2%). Ἐπικεφαλῆς τῆς «ΠΡΟΟΔΟΥ»
ἣταν ἕνας ὑποψήφιος δουλευτής τοῦ
ΠΑΣΟΚ πιοὺ ὁπωσδήποτε θά μποροῦσε
να ἐνισχύσει τίς ὁποιεσδήποτε ἀπόψεις
για πολιτικοποίηση τῶν ἐκλογῶν μιᾶς
καί φέτος θά ἡγηθεῐ πάλι ένός προοδεύτικοῦ συνδυασμοῦ. ”Ομως ἡ τομή πού
ἐχει καταφέρει αὑτό τό π είρα μ α αῦτοοργάνωσης τῶν τελευταίων χρόνων
στήν ἐκλογική συνείδηση τῶν κστοίκων,
εἶναι πολύ πιό ὅαθια ἀπό κάθε άλλη
κομματικοποίηση. Καί μόνη ἡ γνώμη
ἑνός κάτοικου του χωριοῦ, τοῦ Ι.Λ. ὅτι
«ἐγώ ἤμουν μέ τούς χαμένους 156. Εἷμαι
καί ὄασιλικός. Ἀλλά τώρα τό λε’ω. ”Av
δέν ὅγεῖ ὁ συνδυασμός τοῦ Μεταξᾶ τό
χωριό θά χάσει...» εἶναι ἀποδεικτική αὐτῆς τῆς διαπίστωσης...
ΣΤΟΝ AH-FIANNH θεωροῦν ὅέὸαια
πώς «ὅσοι κατέόουν στίς δημοτικές για
τά δικά τους συμφέροντα θά φᾱνε
μαῦρο». KL’ αὑτό γιατίρ<<τό συμφέρον

τοῦ χωριοῦ μετράει παἻω ἀπ’ ὅλα...»
Ἀποτελεῖ ἐξάλλου πεποίθηση τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ πώς μέ τοῦς 200
νέους ψηφοφόρους ἀπό τούς ὁποίους οἱ

198 εἶναι νέοι «θα τούς φᾶμε τούς δεξιούς». Τό ἀποτέλεσμα ὅμως τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν στόν ”Ἀη-Γιαννη θα ἐχει
σίγουρα σφραγιστεῖ ἀπό τήν ἐμπειρία
τῆς τετραετίας πού πέρασε, μια ἐμπειρία
ποῦ, ἀν μή τί ἀλλο, σημαδεῦτηκε ἀπό
προσωπικούς κόπους καί θυσίες, ὅπως
ἐπίσης καί ἀπό τή συμμετοχή καί δράση
τῶν ’ίδιων τῶν κστοίκων μέσα ἀπό λαϊκές
ἐπιτροπές...
I

Πῶς μέ τα οἰκονομικά θα φτασουμε
σ’σύτό τό σημεῖο.
Ο Γιά τό γήπεδα καί τίς πσιδικές χσρέςε
«Ε’ίμσσταν κι’ έμεῖς καποτε νέοι καί
γι’ αύτό κστσλαθσίνουμε τήν ἀνάγκη
τῶν Παιδιῶν μσς για τό Πσχνίδι. ”Ετσι,
ἀποφασίσσμε νά φτιαξουμε ἐνσ τέλειο
γήπεδο ὅπου oi νέοι θα μοροῦν να παίζουν, νά γυμνάζονται, να κανουν χίλια δυό Πραγματα.
Στό χωριό έχουμε ήδη φτιαξει δυό
Παιδικές χαρές γιά τα παιδιά. Ἐτοιμαζουμε μια τρίτη πιό μεγάλη.
Τό χωριό μσς θσσικα. ὅπως καί καθε
χωριό, έχει παρα πολλα προθλήμστσ.
Μόνο χρήματα ἀρκετά δέν έχουμε. "Av
μάς δώσουνε χρήματα, προθλήματσ
δόξα τό Θεό, ἐχουμε παρα πολλά να
άντιμετωπίσουμε.
Ἐμεῐς ξεκινήσσμε κι* ὅλας σύτα τα
τρίχρονα ἐργα. 'H ταχύτητά τους ἐξαρτήθηκε περισσότερο άπό τα χρήματα
τῶν κστοίκων. Oi κατοικοι τοῦ χωριοῦ
προσέφερον στό χωριό, μέσα σέ τρία

χρόνια, σέ χρήματα καί σέ ἐργασία
πανω ἀπό 10000000 δρχ.».
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Σχόλιο γύρω στήν ἀνταπόκριση τοῦ K. Μαρξ
γιά τό πρόὸλημα τῶν Ἰονίων
τοῦ Τασου Βουρνᾱ
ΕΙΝΑΙ γνωστό πώς ὁ Κάρολος Μαρξ
ασκοῡσε τό δημοσιόγραφικὸ ἐπάγγελμα
για νά ζήσει τήν οἰκογένειά του. Βέθσισ oi
ἀποδοχές του ἀπό τῆ δήμοσιογραφῐσ δέν
ῆτσν ἀρκετές για v’ αντιμετωπίσει τόν οίκογενεισκό θιοπορισμό καί ἀν ἐλλειπαν οί δωρεές τοῦ Φρ. ”Ενγκελς τά πραματο θα ῆτον
πολύ σκοῦρα για T6 Μαρξ, ίδιοίτερο μετά
τόν αποκλεισμό του ά-πό τίς στῆλες τῶν
ἐφημερίδων τῆς πατρίδας του Γερμανίας.
Γιάὺτό καί εἶχε συνδεθεῖ μέ ἀμερικανικές
ἐφημερίδες, στίς όποῑες ἐστῶνε ἀνταποκρίσεις για τά εὐρωπαῖκά πράγματα. Ἔμπειρος πολιτικός καί δήμοσιογραφος όλκῆς, ό Καρλ Μαρξ ὑπῆρξε διαφωτιστικός
για τό ἀμερικανικο κοινό στίς ανταποκρίσεις του. Στούς άνογνῶστες του τοῦ νέου

κόσμου, ποῦ τότε ἀποτελοῦσαν μια κοινωνία ή ὁποία διομορφωνόταν μέ ίλιγγιώδη
ρυθμό στίς προδρομικές μορφές τοῦ μονοτιωλιακσύ καπιτσλισμοῦ καί ὅπου τά
πάντα ήταν ἐν κινήσει, ό Μαρξ «περνοῦσε»
μέ τρόπο ἀριστοτέχνικό τίς ἀρχές τῆς κοσμοθεωρίος του καί τήν μετοτρσπῆ της σέ
ἀμεση πολιτική πρακτική. Παροκολουθώντας ἀγρυπνσ τίς κοινωνικές καί πολιτικές
ἐξελίξεις οτή γηροια Εὐρώπη, διοφώτισε μέ
τίς άντο-ποκρίσεις του T6 αμερικάνικο
κοινό, τό ὸποῖο διψοῦσε για νέες ἰδέες καί
νέες πολιτικές ἐμπειρίες, σέ μιά ἐποχή ποῦ
κόχλαζον oi ἐπσναστατικές Ιδέες οτόν
”Αμερικσνικό Βορρά καί ό ἐμφύλιος πόλεμος (στῆν οὐσία ή άναμέτρηση τῶν δημοκρατικῶν Ιδεῶν μέ τό καθεστώς τῶν δουλοκτητῶν γσισκτημὸνων τοῦ νότου ήτσν
ἐπί θύραις.

’ἡ
ΚΑΙ Η εὐκαιρία δόθηκε T6 1863 (μετά τόν
ἐκπλειστηριασμό τοῦ ἐλληνικοῦ στέμματος
οτόν ἐκλεκτό τῆς M. Βρετανίας καί τοῦ Δανικῆς καταγωγῆς Βρετανοῦ ὑπηκόου μεγαλστροπεζίτη τοῦ Λονῡίνου Χαμπρο) ὺπέρ
τοῦ Γεωργίου-Γουλιέλμου - Χριστιανού
Γκλύκσπουργκ, Σόντεμπουργκ, ΣλέσθιγκΧολστάιν, δευτερότοκου γιοῦ τοῦ θασιλιᾱ
τῆς Δανίας. Στίς 18 Μαρτίου 1863 ή Ἐθνοσυνέλευση τῶν Ἑλλήνων τόν άναγόρευσε
παμψήφεί Βασιλιά τῆς Ἑλλάδος.
«Τά ἐσοδα
καθορίοτηκσν
τούς

”Αγγλους,

τοῦ
νέου
Βασιλέως,
ὡς ἀκολούθως 6116
θάσει

μυστικῆς

τους

συμφωνίας μέ τῆ Δονία. Μέ τούς ὅρους
τῆς συμφωνίας αὐτῆς ἐξασφαλιζότσν
μέν ή απόδοση τῆς Ἐπτανῆσου στῆν
Ἑλλάδα, καθώς καί η προικοδότηση τοῡ
νέου Βασιλέως, ὅμως η χώρα άκινητοποιούντσν στίς ἐθνικές διεκδικήσεις της
πρός Θεσσαλία, ”Ηπειρο καί Κρήτη, για
νά μήν ὑπάρξει περίπτωση δημιουργίας
πραγμάτων πρός τήν πλευρά τῆς Τουρκίας. Πέραν τῆς Βασιλικῆς ὲπιχορῆγησης, πού 6 νέος Βασιλεύς θα ἐποιρνε

6116 16 quK6 θησουροφυλάκιο, δικαιούπαν ἐπίσης καί ι’σόθια χορηγία

6116 12.000 λίρες ἐτησίως, τήν ὁποία Θά

φύλλο τῆς 6 Ἰσνουαρίου 1859 τῆς «Νιοῦ

κατέβαλε η Ἑλλάδα οτό Βασιλικό ταμεῑο
ἔναντι τῶν τοκοχρεωλυσίων τῶν αγγλικῶν δανείων πρός τῆ χώρα, Στῆν ίδια
συμφωνία προθλεπότσν καί άλλη ἐτήσια
ἐπιχορήγηση στό Βασιλέα, 6116 10.000

Γιόρκ Χέραλντ Τρίμπιουν»

λίρες, πού θά κατέθαλε η Ἐπτανησιακή

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΣΗ τοῦ Μαρξ απὸ τό Λονδίνο για τό καθεστώς καί τό μέλλον τῶν
”Ιονίων νήσων, ποῦ δημοσιεῦτηκε οτό
ἀποτελεῖ μια

θαυμαστή ἀνάλυση τοῦ προθλήμοτος πού
ταλάνιζε τότε τόν Εὐρωπαῖκό χῶρο, ὅπως
σήμερα τό Κυπρισκό ή τό Μεσσνοτολίτικο. Χάρη σέ μια δίκη ποῦ ἐγινε στό Κακουργοδικεῑο τοῦ Λονδίνου ἐκεῖνες τίς μέρες τοῦ 1859 ἐναντίον ἑνός κυθερνητικοῠ
στελέχους τοῦ Βρετονικοῦ Ὺπουργείου
Ἀποικιῶν, τοῦ Οὐῐλιαμ Χάτσον Γκέρνσεϊ, 6
ὁποῖος. κατηγορῆθηκε για κλοπή διπλωμστικῶν ἐγγράφων, ὸ Μαρξ μπόρεσε νά 61110κρυπτογραφήσει ἐνα σημαντικὸ πολιτικό
μυστικά, ὅτι δηλαδή οί Βρετονικές κυθερνήσεις ά-πό τήν ἐποχή τοῦ Παλμερστον
(1857) εἰχον καταλήξει στό συμπέρασμα
πώς ἔπρεπε να ξεφορτωθοῠν ὅσο τό δυνοτό γρηγορώτερσ τήν Ἑπ-τάνησο, κροτώντας σάν ὰνταμοιθή τῆς «προστασίας»
τους 6116 16 1815, μόνο τήν Κέρκυρα, τήν
ὁποία καί θά ἐναυμα-τωνον στίς ἀποικισ_

ἀσύμφορη για τῆ Βρετανικῆ οὐτοκρατορίσ
ὥστε ἐπρεπε να τήν ξεφορπυθοῦν μέ κάθε
τρόπο κοί οί σχετικές κινήσεις είχοιν ἀρχίσει
6116 16 1857, σύμφωνα μέ τήν ίχνηλοσίο
τοῦ διπλωμστικοῦ ἐδάφους ἀπό τό Μαρξ.

κές κτήσεις τῆς Μεγάλης Βρετανίσς.

‘k
ΦΥΣΙΚΑ τό ἐγχείρημα δέν ήταν εῠκολσ,

Πολιτεία».
ΠΑΡΑΠΕΜΠΩ καί πάλι στῆν «Ἱστορίο»
μου «τῆς Νεώτερης Ἑλλάδος» (0. 431, ἐκ·
δοση Τολίδη 1976):
«Ἐνῶ ὁ νέος Βασιλεύς περιόδευε τίς
ξένες σύλές συντάούνταν η ἐνωση τῆς
Ἔπτσνήσου μέ τήν Ἐλλάδα. Στίς 19 Σεπτεμθρίου 7863 συνῆλθε η προκύψασα
6116

πρόσφατες

ἐκλογές

Ἰόνιος

6 o υλ ῆ καί κατά τήν πανηγυρική συνεδρίο της 6 ”Αγγλος ἁρμοστής διάθοισε
διάγγελμο, στό ὸποίο διακηρυσσότον
ὅτι η Ἀγγλία συναινοῦσε ν’άποσύρει τήν
«προστασία» της 6116 16 Ἰὀνια νησια.
Στίς 23 Σετιτεμθρίου 7663 η Ἰόνιος
θουλή, σέ νέα πανηγυρική της συνεδρίαση, ψήφισε τήν Ἕνωση.
Παρά τό οίκονομικό άσύμφορο, τό
κοιιιωνικά καί πολιτικά δυσμάχητο καί τό

Κέρκυρσς, ἀφοῠ οἰ συνθῆκες πού ὑπέγραψαν μέ τούς Ρώσους στα 1815 παρεῖχαν
μόνο 16 δικαίωμα τῆς «προστασίας» στούς

στρατιωτικά άχρηστο τῆς περαιτέρω
παραμονῆς τῆς Ἔπτοινῆσου ὑπό τόν
ὰγγλικό ζυγό, η ἐνωση δέν πραγματῑῦθηκε δίχως ὅρους ἐκ μέρους τῆς Ἀγγλίσς. Σημειώσαμε παραπάνω τό δε-

”Αγγλους. Ἀλλά ή Ἐπτάνησος ήτον τόσο

σμευτικό ὅρο τῆς Ἀγγλοδανικῆς μυστι-

ίδιοίτερα ὼς πρός τήν ἐνσωματωση τῆς
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κῆς συμφωνίας περί ἀποδοχῆς ἀπό τό
νέο ῆγεμόνσ τοῦ δρου για τήν παραίτηοη 6116 K605 ένόχληση πρός τήν
πλευρά τῆς Τουρκίας καί τήν κατάπνιξη
τῶν ἐθνικῶν διεκδικῆοεων τῆς Ἑλλάδος

στῆν Ἤπειρο, Θεσσαλία καί Κρήτη.
Τώρα μέ 16 πρωτόκολλο τῆς ποράδοσης
τῆς Ἕπτανήσου ἐπιθαλόταν η ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν νηοῖιῶν καί η κατεδάφιση ὅλων πῦν φρουρίων τῆς Κέρκυῃ
ρας. Πράγμστι αγγλικά στρατιωτικά
τμήματα άνατινάσσουν κάθε στρατιωτική ἐγκατάσταση στό νησί, ἐνῶ ὁ λαός
τῆς Κέρκυρσς, πληγωμένος 6116 τόν ὅρο
6616 τῆς συνθήκης, συγκεντρωμένος
μπροστά στό φρούριο, κραυγάζει σέ
κάθε ἐκρηξη.· «Ζήπυ ή ”Ενωση».’
Πρίν περάσει μῆνας 6116 τήν ἐνωση
τῆς ΙίΞπτανήσου μέ τῆ μητέρα πατρίδα, ὸ
νέος Βασιλεύς τῆς Ἑλλάδος έφτασε στῆν
, Ἀθήνα. Στίς 77 Ὀκτωθρίου 7863 πάτησε
για πρώτη φορά 16 ἑλληνικά χῶμα καί
στίς 19 ἐμφανίστηκε στῆν Ἐθνοσυνέλευση καί ἐδωσε τόν Βασιλικό ὅρκο. Σέ
διάγγώμα του ὺποοχόταν σεδασμό τοῦ
συντάγματος καί ὴ ἐκλογή τῶν ἀρίστων
για τή διακυθέρνηση τῆς χώρας. Στίς 25
Ὀκτωθρίου ὸρκίοτηκε ἐνώπιον τοῦ 6σσιλέως ή νέα κυθέρνηση τοῦ Δημήτρη
Βούλγαρη, πού άποτελούνταν 6116 110λιτικά στελέχη προσκείμενα ἀπόλυτα
01ij αγγλική πολιτική. Ἔτσι, μέ τήν
ανάρρηση στό θρόνο τοῦ Γεωργίου τοῦ
Α’καί τήν παράδοση τῆς ἐξουσίας στήν
κυθέρνηση Βούλγσρη, θεμελιωνόταν
στερεά οτήν Ἐλλάδα ή αγγλική ἐπιρροή,
η δέ κυθέρνηση τῆς Αὐτῆς Βρετανικῆς
Μεγαλειότητος καθίστατο 6116 1615 ρυθμίστρια τῶν τυχῶν τοῦ ἃληνικοῦ κράτους ἐπί μία συναπτῆ ὀγδονταετία (μέ
μικρά διαλείμματα) ὡς ὅτου μέ τό δ 6 γμ α Τρ 0 ῦ μ 6 v (1947), ή ἀμερικανικη
έπιρροή ἀντικατέστησε τήν αγγλική, σέ
μιά ἐποχή, 1106 6 γηραλέος πλέον καί
νωδός αγγλικός λέων, άρχισε νά τρέφεται μέ ἀμερικανικές κονσέρθες».
Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ, λοιπόν, τοῦ Μαρξ στή

νεοϋρκέζικη ἐφημερίδα δείχγει πόσο σωστά
εἶχε προθλέψει ὸ διορατικός φιλόσοφος καί
δήμοσιογραφος τήν ἐξέλιξη τῶν εῦρωποῖκῶν πραγμάτων στα ἀμέσως προσεχῆ χρόνια. Ἀλλά πέρα καί ἀπό κάθε πρόθλεψή
του θαυμάζει κανείς τήν ἐμθρύθεια τῆς
ανάλυσης τῆς εύρωπαῑκῆς πραγματικότητας, ὅπως καί τή γνώση τῶν ἐσωτερικῶν
συνθηκῶν ποῦ ἐπικρατοῦσαν 016 Ἰόνια
νησια, ίδιαίτερα μετα τά γεγονότα τοῦ 1849
616v οΙ αγρότες (ίδιοίτερο τῆς Κεφαλονιᾱς)
εἶχον σφαγεῖ ἀνηλεῶς 6116 16 ἀγγλικά
στρατεύματα κατοχῆς για τόν ξεσηκωμό
τους ἐναντίον τῶν Βρετονῶν, μέσα στό
κλίμα μιᾶς ἁλυσίδας αστικοδημοκρατικῶν
έξεγέρσεων πού συγκλόνισαν τήν Εὐρώπη
καί τήν Ἑλλάδα στα 1848-1849.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.ἑαῖς. 50:35:11: Ἱστορία τῆς Νεώτερης Ἑλλά-

ΚΑΡΛ MAPE:

T6 ζήτημα τῶν
Ἰσνίων νήσων
Λονὸίνο, 17 Δεκεμὸρίου 1858’“?
'H περίπτωση τοῦ κ. Οὐίλιαμ Χαντσον Γκέρσνεῖ, γνωστοῦ ὡς
Οὐασινγκτων Γκέρσνεϊ, ὁ ὁποῖος διώχτηκε ποινικα για τήν
κλοπή, ἀπό τή ὂιὸλιοθήκη τοῦ Βρετανικοῦ Ὑπουργείου Ἀποικιὼν, δυό μυστικῶν τηλεγραφιματων πού εῖχαν σταλεῖ - τό ἕνα
στίς 10 Ἰουνίου 1857 καί τό ἄλλο στίς 18 Ἰουλίου 1858 στήν
τελευταία Κυδέρνηση τοῦ Λόρδου Παλμερστον ἀπό τόν Σέρ
Τζών Γιάνγκ, Λόρδο Ὕπατο ”Αρμοστή τῶν Ἰσνίων Νήσων, δικαστηκε πρόσφατα ἐνώπιον τοῦ Βαρώνου Μαρτιν τοῦ Κεντρικοῦ Κακουργιοδείου καί ’έληξε μέ τήν ἀπαλλαγή τοῦ κατηγορουμένου. Ἱ-Ι δίκη εἶχε ἐνδιαφέρον τόσο ἀπό πολιτική, ὅσο κί’
’ἀπό νομική πλευρά. Θα θυμᾶται ἴσως ὁ ἀναγνώστης πώς δέν
εἶχε προφθασει καλα - καλά να φύγει ἀπ’ τό Λονδίνο ὁ ὁμηρικός κ. Γλαδστων για τήν ἀπίθανη εἰρηνευτική του ἀποστολὴ
στα Ἰόνια Νησια1 ὅταν, σαν σκυθικό δέλος ἐκτοξευμένο ἀπό
ἀόρατο χέρι, τό τηλεγραφημα τοῦ Σέρ Τζών Γιανγκ ἐκανε τήν
ἐμφανισή του στίς στῆλες τοῦ Ντέιλι Νιούζ. Μέ τό τηλεγραφημα αὐτό προτείνεται ἡ ἐγκαταλειψη τοῦ προτεκτορατου καί
ἡ παράδοση τῶν Ἰονίων Νήσων στῆν Ἑλλάδα πλήν ὅμως μετα
τήν ἀφαίρεση τῆς νοστιμότερης μπουκιας, δηλαδή μετα τήν ἐνσωματωση τῆς Κέρκυρας στίς ἀποικιακές κτήσεις τῆς μεγάλης
Βρετανίας.
Τεραστια καί καθολική ὑπῆρξε ἡ καταπληξη. Ἡ μερίδα
ἐκείνη τοῦ Λονδρέζικου τύπου πού ἀντιτίθεται στή μυστική
διπλωματία συγχαρηκε τήν Κυόέρνηση τοῦ Λόρδου Ντέρμπι
για τή θαρραλέα της ἀπόφαση να μυήσει τό κοινό στα μυστήρια τών διπλώματικών ψιθύρων. Καί ἡ Μόρνινγκ Στάρ, μέ τόν.
ἁπλοϊκό της ἐνθουσιασμό, έσπευσε να διακηρύξει πώς μια καινούρια ἐποχή διεθνοῦς πολιτικῆς εἶχε ἀνατείλει στό Ἡνωμένο
Βασίλεια. Οἱ γλυκόλαλοι ἔπαινοι ὡστόσο γρήγορα σκεπαστηκαν ἀπ’ τα ξεφωνητα καί τίς όργίλες κραυγές τῆς κριτικῆς. “Ο
ἀντικυδερνητικός τύπος αρπαξε μέ ζήλο τήν εὐκαιρία τῆς
«προμελετημένης γκαφας», ὅπως τήν ἀποκαλεσε, ἡ ὁποία σύμφωνα μέ τίς ἀντιπολιτευόμενες ἐφημερίδες πάντα, δέν σκόπευε
σέ τίποτ’ αλλο παρα στήν καταστροφή, κατ’ ἀρχήν, τῆς πολιτικής ἀνεξαρτησίας τοῦ κ. Γλαδστωνος καί στήν προσωρινή
ἀπομακρυνσή του ἀπ’ τήν πολιτική κσνίστρα. Τήν ἴδια στιγμή
μ’ ένα ἀσυνείδητσ χτύπημα μακιαόελικής δολιότητας, εἶχε σαν
στόχο της τήν ἀπό μέρους τών ὑπαλλήλων του ῦπονόμευση τῆς
εἰρηνευτικῆς του ἀποστολῆς. Ἡ δημοσίευση τοῦ ντοκουμένου
τόν τοποθετοῦσε σέ θέση ἀδυναμίας ἀπέναντι στούς συνομιλητές του, ἀπέναντι στήν κοινή γνώμη τῆς Ἀγγλίας κι’ ἀπέναντι
στό δημόσιο δίκαιο τῆς Εὐρώπης. Προκειμένου ’να καταστρέψει έναν ἐξαιρετικα εὐπιστο ἀνταγωνιστή - ἐγραφαν οἱ Τάιμς,
ἡ Γκλόμπ, ὁ Ὀμπσέρόερ καί τα λοιπα ἀντικυὸερνητικα λιανόψαρα - ἡ Κυδέρνηση τοῦ κ. Ντέρμπι δέν δίστασε νά διαπράξει
μιαν ἀδιακρισία πού, κάτω ἀπ’ τίς δοσμένες συνθῆκες ἰσοδυναμούσε με’ προδοσία. Πῶς θα μποροῦσε ὁ κύριος Γλαδστων
να διαπραγματευτεῖ, ὅταν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἰονίων Νήσων
δέν θα ἧταν ἁπλῶς ἐνήμεροι τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ”Αγγλία εἶχε
ἤδη λαὸει μιαν ὁρισμένη ἀπόφαση ἀλλα αὐτοί οἱ ἴδιοι οἱ ἐκπρόσωποι, οἱ πατριῶτες ἡγέτες τῶν Ἰονίων Νήσων, έκθέτονταν

μέ τήν ἀποκαλυψη τῆς ἐκ μέρους των ἀποδοχῆς ἑνός σχεδίου
*Δημοσιεύτηκε οτή «Νιού Γιόρκ Χέραλντ Τριμπιούν» Ἀρ. 5526, 6
,Ἰανουαρίου 1859

πού θα κατθιηγε στό διαμελισμό τῆς Ἑπτανήσου; Πῶς θα
μποροῦσε να διαπραγματευτεῖ ἔχοντας να αντιμετωπίσει τίς
διαμαρτυρίες τῆς Εὐρώπης πού θα ἦταν τό δέὸαιο ἐπακόλουθο
μιᾶς τέτοιας παραδίασης τῆς Συνθήκης τῆς Βιένης; Ἡ Συνθήκη
τῆς Βιένηςι καθιστοῦσε τήν Ἀγγλία προστατιδα τῆς Ἑφταη
νήσου, ὅχι ἰδιοκτήτρια τῆς Κέρκυρας, καί φυσικα, δέν τῆς
έδινε τό δικαίωμα νά καθορίσει μια για πάντα τίς ἐδαφικές
διαιρέσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ χαρτη. Καί πράγματατὰ ἄρθρα
τῶν ἐφημερίδων πού προαναφέραμε τα ἀκολούθησαν πραγματικές διαμαρτυρίες ἀπ’ τή μερια τῆς Ρωσίας καί τῆς Γαλλίας.
”A; μοῦ ἐπιτραπεῖ, μ’ αὐτή τήν εὐκαιρία, νά παρατηρήσω
πώς ἡ Συνθήκη τῆς Βιένης, 6 μόνος ἀναγνωρισμένος στήν Εὐρώπη κώδικας διεθνοῦς δικαίου, ἀποτελεῖ μιά ἀπ’ τίς τερατώδέστερες ﬁctiones juris publici πού ἐμφανίστηκαν ποτέ στα
χρονικα τῆς ἀνθρωπότητας. Ποιό εἶναι τό πρῶτο αρθρσ αὐτῆς
τῆς συνθήκης; Ὁ αἰώνιος ἀποκλεισμός τῆς οἰκογένειας Βοναπαρτη ἀπό τόν Γαλλικό θρόνο. Κι’ ώστόσο, στό θρόνο αὐτό
στρογγυλοκαθεται 6 Λουδοόίκος Βοναπαρτης, ἱδρυτής τῆς
Δεύτερης Αὐτοκρατορίας πού ὅλες οἱ ἐστεμμένες κεφαλές τῆς
Εὐρώπης ἀναγνωρίζουν, πού συναδέλφώνονται μαζί του, πού
τόν καλοπιανσυν κι’ ὑποκλίνονται μπροστά τουίἝνα ἄλλο ἅρ990 προδλέπει τήν ὁριστική ἐκχώρηση τοῦ Βελγίου στήν Ὀλλανδία. Στό μεταξύ, δεκαοχτώ χρόνια τώρα καί κατι παραπάνω, ὁ διαχωρισμός τοῦ Βελγίου ἀπό τήν Ὀλλανδία δέν εἶναι
μόνο γεγονός τετελεσμένα ἀλλα καί νομικό καθεστώς. Ἡ Συνθήκη τῆς Βιένης προὸλέπει ἀκόμα πώς ἡ Κρακσὸία, ἐνσώματωμένη στήν Αὐστρία ἀπό τό 1846, Θα εἶναι μια ἀνεξαρτητη
δημοκρατία. Ἡ Πολωνία τέλος, ἀπορροφημένη στούς κόλπους
τῆς Ρωσικῆς Αὐτοκρατορίας ἀπ’ τό Νικόλαο, προδλέπεται να
εἶναι ἕνα ανεξαρτητσ 6ασίλειο συνδεόμενο μέ τή Ρωσία μόνο
με’ τούς προσωπικσύς δεσμούς τῆς δυναστείας τῶν Ρομανώφ.
Ἕνα πρός ἕνα ξεσκίστηκαν τα φύλλα τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ διὸλίου “
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ jus publicum καί τό ἐπικαλοῦνται μόνο ὅταν
αὐτό δολεύει τα συμφέροντα τοῦ ἑνός καί τίς ἁδυναμίες τοῦ
ἄλλου.
Ἡ Κυόέρνηση Ντέρμπι, ἀναμφισδήτητα, ταλαντεύτηκε
μεταξύ τοῦ να καρπωθεῐ τούς ἐπαίνους - πού δέν ἀξιζε - τῆς
μιᾶς μερίδας τοῦ τύπου καί 1:01') να αντιμετωπίσει τίς συκοφαντίες τῆς ἄλλης - πού ἐπίσης δέν ἀξιζεί Ὕστερα ἀπό ἀναποφασιστικότητα ὀχτώ ἡμερῶν διαλεξε τό δεύτερο δρόμο καί δήλωσε δημόσια ὅτι δέν εἶχε καμιαν ἀναμειξη οτή δημοσίευση’
τῶν τηλεγραφηματων τοῦ Σέρ Τζών Γιάνγκ κί’ ὅτι διέταξε τή
διενέργεια ἀνακρίσεων για τήν ἀνακαλυψη τοῦ δραστη τῆς ἐγκληματικής αὐτῆς κατεργαριᾱς. Τελικά, ἐντοπίστηκε ὁ ἐνοχος ὁ κ. Οὐΐλιαμ Χάντσον Γκέρσνεϊ - προσήχθη οτό Κεντρικό Κακουργοδικεῖο καί καταδικάστηκε για τήν ὑπεξαίρεση τῶν τηλεγραφηματων. Μετά ἀπ’ αὐτό, ἡ Κυδέρνηση Ντέρμπι ἐμφανίζεται θριαμὸεύτρια κί’ ἐδῶ τελειώνει τό πολιτικό ἐνδιαφέρον τῆς
δίκης. Ὡστόσο, συνεπεία αὐτῆς τῆς δίκης, τό ἐνδιαφέρον τοῦ
κόσμου στρέφεται καί παλι στίς σχέσεις Μεγάλης Βρετανίας
καί Ἰσνίων Νήσων. ”Οτι τό σχέδιο τοῦ Σέρ Τζών Γιανγκ δέν
ἠταν μια προσωπική παραξενια ἀποκεικνύεται περίτρανα ὁπ’
τό ἀκόλουθο ἀπόσπασμα, παρμένο ἀπό μια δημόσια ὁμιλία τοῦ
προκατόχου του, Σέρ Χένρι Γουόρντ, στή Βουλή τῶν Ἰονίων
Νήσων, στίς 13 Ἀπριλίου 1850:
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«Δέν εἶναι δικός μου 9610; να μιλήσωῖ ἐν ὀνόματι 101') B95—
10711106 Θρόνου, για τό μακρινό ἐκεῖνο μέλλον 1106 ἡ ὁμιλία
αὐτή προεικονίζει, κατα τό ὁποῐο, τα διασκορπισμένα μέλη τῆς
Ἑλληνικῆς φυλῆς θα ἐπανένωθοῦν σέ μιαν ἰσχυρή αὐτοκρατορία, μέ τήν συγκαταθεση τῶν Εὐρωπαϊκῶν δυναμεων. Ἀλλά
δέν έχω καμια δυσχέρεια να ἐκφράσω τήν προσωπική μου
γνώμη (μιλοῦσε 57 ὀνόματι τοῦ Βρετανικοῦ Θρόνου) σύμφωνα
μέ τήν ὁποία, ἐφόσον, 570 τέτοιο ἐνδεχόμενο εἶναι μέσα στα
ὅρια τῶν ἀνθρώπινων δυνατοτήτων, 6 Ἀνώτατος ”Αρχων καί
τό K0170606110 11']; Ἀγγλίας θα ἦσαν τό ἴδιο πρόθυμοι να
δοῦν τα Νησια τοῦ Ἰονίου να δρίσκουν τή θέση τους σαν μέλη
τῆς νέας αὐτῆς δύναμης πού θα 1101010116075 1615 11’] θέση της
μέσα στό παγκόσμιο πολιτικό σύστημα».
Στό μεταξύ, τά φιλάνθρωπα αἰσθήματα τῆς Μεγάλης Βρετανίας ἀπέναντι στα νησια, δρῆκαν τήν έκφρασή τους στῆν ἀληθινα Αὐστριακή θηριωδία μέ τήν ὁποία 6 Σέρ Χένρι Γουόρντ
συνέτριψε τήν ἐξέγερση τῶν νησιῶν ἀπό 570 πληθυσμό 200.000
ψυχῶν, 8.000 ἄτομα τιμωρήθηκαν μέ ἀπαγχονισμό, μαστίγωμα,
φυλακιση καί έκτόπιση- γυναῖκες καί 1101610 μαστιγώθηκαν
Ιιἰἰ-Ξχρι αἱμορραγίας. Για ν’ ἀποφύγω τήν ὑπόνοια πώς ὑπερ60110), 60 ἀναφέρω αὐτά πού 57901115 1110 69510711111 ἐφημερίδα, ἡ Μόρνιγκ Κρόνικ, τῆς 25ης Ἀπριλίου 1850.
«Ἀνατριχιαζσυμε μέ τά τρομερα μέτρα ἀντιποίνων πού ἐπέ60107 10 01991106111516 μέ τήν καθσδήγηση τοῦ Λόρδου ’Ὑπατου Ἀρμοστῆῖ Θάνατος, ἐκτόπιση καί σωματικές ποινές ἐπιφυλαχθηκαν στούς δυστυχεῖς κακοποιούς. Σέ μερικές περιπτώσεις χωρίς δίκη καί σέ ἀλλες μέ τήν ταχύρυθμη διαδικασία τοῦ
στρατιωτικοῦ νόμου. Σημειώθηκαν 21 ἐκτελέσεις καί μεγαλος

ἀριθμός αλλων τιμωριῶν».
Παρά ταῦτα, οἱ Βρετανοί ἐπαίρονται γιατί χαρισαν στούς
Ἑπτανήσιους τήν εὐλογία 576; 515665906 Συνταγματος καί
γιατί ἀνέπτυξαν τούς ῦλικούς τους πόρους σέ τέτοιο 606116
1106 70 δημιουργεῖται ἐξόφθαλμη ἀντίθεση μέ τήν ἀθλια οἰκονομική κατάσταση τῆς καθαυτό Ἑλλαδας. Κι’ ὅσον ἀφορᾶ τό
Σύνταγμα, 6 A6960; Γκρέι, τότε πού ἐπιδίδονταν στῆν συνταγματική 106 καπηλεία για ὅλη τήν Ἀπσικιακή Αὐτοκρατορία
τῆς Μεγάλης Βρετανίας, θα μποροῦσε να παρα-κάμψει 6070600 10 ’16710 N11010, 1111’17 ὅμως, προτίμησε 110 106; 5111195ψει αὐτό πού ἡ Ἀγγλία, χρόνια πρίν, τούς εἶχε ἀρπάξει μέ δολιότητα.
Μέ μια συνθήκη συνταγμένη ἀπ’ τόν Κόντε Καποδίστρια κιἼ
ὑπογραμμένη ἀπ’ τή Ρωσία, στό Παρίσι, 16 1815, ἡ προστασία
τῶν Ἰονίῶν Νήσων ἀνατέθηκε στή M57011] Βρετανία, μέ τόν
ρητό 690 πώς θα τηροῦσε τό Ρωσικό Σύνταγμα πού εἶχε πραχωρηθεῐ (στα νησια) τό 18033 'O πρῶτος Βρετανός Ὕπατος
'A9110011'1g, 6 Σέρ Τόμας Μέιτλαντ, κατάργησε τό Σύνταγμα
ἐκεῖνο καί τό ἀντικατέστησε μέ 0110 1106 167 1159156015 με’
ἀπόλυτη ἐξουσία. Τό 1839, 6 Ἑφτανήσιος Ἱππότης Μουστοξύδης, στα Ἀπομνημονεύματα του, πού τυπώθηκαν ἀπ’ τή
δουλή τῶν Κοινοτήτων στίς 22 Ἰουνίου 1840, 57901125:
«Οἱ Ἑφτανήσιοι δέν 61101011607067 1107 10 προνόμια πού οἱ
Ἑλληνικές κοινότητες εἶχαν καταχτῆσει ἀκόμα καί στίς μέρες
τῆς Τουρκικῆς τυραννίας. Τό δικαίωμα, λ.χ. 70 511157067 106;
ἴδιους των 106; 61110015; ἢ να ρυθμίζουν τίς δικές τους ύποθέσεις· καί δρίσκονται κάτω ἀπό ἀξιωματούχους πού 5111601151
ἡ ἀστυνομία. Τό μικρό περιθώριο πού εἶχε ἀφεθεί στό δημοτικό σῶμα 11065 7110106 70 διαχειρίζεται τό ’ίδισ του 16 εἰσόδημα καταργήθηκε καί, για να τούς κανουν ἀκόμα περισσότερο ἐξαρτημένους, 10 εἰσοδήματα αὐτα ρίχτηκαν στό δημόσιο
θησαυροφυλακισ».
"00011 ἀφσρᾶ τήν ἀνάπτυξη τῶν ὑλικῶν πόρων, ἀρκεῖ 70
ἀναφέρσυμε πώς ἡ Ἀγγλία - ἡ Ἀγγλία τοῦ ἐλεύθερου ἐμπορίουί - δέν ντρέπεται να ἀπομυζα τούς Ἑφτανήσιους μέ ἐξ·
αγωγικσύς δασμούς - 570 6096090 τέχνασμα πού έμοιαζε να
’ναι καταχωνιασμένο οτόν οίκονομικό κώδικα τῆς ΤουρκίαςγΓ
Οἱ σταφίδες λ.χ. ἕνα 6001116 εἶδος τῶν νησιῶν, 51116096707101

μέ ἐξαγωγικό φόρο 22,5%! ’
«Οἱ ἐνδιαμεσες θαλασσες», λέει 5’70; Ἑφτανήσιος, «πού
ἀποτελοῦν, κατα 11011010 τρόπο, τίς συγκοινωνιακές ἀρτηρίες
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τῶν νησιῶν, μπλοκαρσνται ’κατα τή μέθσδο τῶν διοδίων σέ
κάθε λιμανι, μέ δασμούς μεταφορᾶς πού 511160967067 πάσης

φύσεως ἐμπορεύματα 10 ὁποῖα ἀνταλλάσσονται μεταξύ τῶν
νησιῶν».

Κι“ αὐτό δέν εἶναι ὅλο. Στή διάρκεια τῶν πρώτων εἰκοσιτριῶν χρόνων τῆς Βρετανικῆς διοίκησης ἡ φορολογία τριπλασιαστηκε κι’ οἱ (δημόσιες) δαπανες, πενταπλασιαστηκαν. Καποια μείωση 51665 χώρα λίγο ἀργότερα, ἀλλα στα 1815 ὑπῆρχε
ένα 5115111110 ’ίσο πρός τό ’μισό τοῦ ποσοῦ πού ἦταν ἡ συνολική
φορολογία προηγουμένως, ὅπως φαίνεται 0167 0116101160 πίνάκας
Ἐτήσια Φορολογία

Δαπανες

1815
1817

68,159
108,997

18,500
87,420

1850

147,182

170,000

(T0 11000 εἶναι σέ λίρες Ἀγγλίας Σ.Μ.)
Ἐξαγωγικοί δασμοί στα ἴδια τους 10 προϊόντα, δασμοί στίς
μεταφορές ἀνάμεσα στα νησια, αὐξηση τῆς φορολσγίας καί
σπαταλη τῶν (δημοσίων) δαπανῶν εἶναι τα οίκονομικα πλεονεκτήματα πού πρόσφερε στούς Ἑπτανήσιους 6 Τζών Μπούλ.
Σύμφωνα μέ τόν χρησμό τῆς «Πλατείας τῶν Ἐκδόσεων>>4 , αρπόιζει τίς ἀπσικίες μόνο καί μ’όνσγια να τίς ἐκπαιδεύει στίς
ἀρχές τῆς πολιτικῆς ἐλευθερίας. Ἀλλά 07 σταθοῦμε στα γεγονότα, τά Ἰόνια Νησια - ὅπως ἡ Ἰνδία καί ἡ Ἰρλανδία — 16
μόνο πού ἀπσδεικνύουν εἶναι πώς 6 Τζών Μπούλ ἐξασφαλίζει
τήν ἐλευθερία στό 50001591116 του, ὑποδουλώνοντας λαούς στό
ἐξωτερικό. Ἔτσι, ἐτούτη τή στιγμή, ἐνῶ ἐκδηλώνει τήν ἀγανακτησή του για τό σύστημα χαφιεδισμοῦ πού ἐφαρμόζει 6 Bo701109111; 016 Παρίσι εἰσάγει τό ἴδιο ἀκριδῶς σύστημα στό
Δουὸλίνο.
Τό νομικό ἓνδιαφέρον τῆς προκείμενης δίκης ἐγκειται σέ 570
σημεῐοῑ 6 συνήγορος τοῦ Γκέρσνεϊ παραδέχτηκε τήν ὑπεξαίρεση τῶν τηλεγραφηματων ἀρνήθηκε ὅμως τήν ἐνοχή, μέ τήν
δικαιολογία πώς δέν ὑπῆρχε πρόθεση ἰδιωτικῆς χρήσης. vA7 16
5711111110 τῆς λωποδυσίας ἐξαρτᾶται μόνο ἀπό τῆν πρόθεση μέ
τήν ὁποία ἡ ξένη ἰδιοκτησία ἰδιοποιεῑται παράνομα, 6110171116;
νόμος, ἀπό τήν άποψη αὐτή, ὁδηγεῐται σέ ἀδιέξοδο. Οἱ «016106015;», 1101115; 1106 καθόντουσαν στα ἕδρανα τῶν 576911017,
657 εἶχαν καμια διαθεση 70 φέρουν μιά τέτοια ἐπανασταση
στούς 69011; 11']; ἰδιοκτησίας καί τό μόνο 1106 65107 70 511165δαιώσουν μέ τήν ἐτυμηγσρία τους εἶναι πώς τα δημόσια ἐγγραφα δέν εἶναι ἰδιοκτησία τῆς 11665971101]; ἀλλα τοῦ δημοσιου.
Μεταφράστηκε ἀπ’ τό ὅιόλίαΚ. Marx and F.. Engels: 0n Colonialism Ed. Lawrence and W. Shall, London, [960. Ἀπόὸοση στά Ἑλληνικά· ΣΠ. ΝΟΤΑΡΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (1960)
1. Στά 1850, τά Ἰόνια Νησιά, πού ὅρι’σκονταν κάτω ἀπό τή Βρετανική
προστασία ἀπό τό 1815, ἧταν τό θέατρο ἑνός συνεχῶς ἀναπτυσσόμενου
κινήμ( ὀς γιά τήν "Er/1110)] μέ τήν Ἑλλάὸα. Τό 1858 ὁ Γλάὸστων στάλθηκε
ά νησια μέ εἰὸική ἀποστολή. "Au καίή Νομοθετική Βουλή τῆς
Κέρκυρας (τοῦ μεγαλύτερου νησιοῦ) ψήφισε ὁμόφωνα ὑπέρ τῆς ἕνωσης
μέ τήν Ἐλλάδα, ή Βρετανική κυὸέρνηση κατάφερε νά παρελκύει τῆ λύση
τοῦ ζητήματος γιά ἀρκετά χρόνια καί μόνο τό 1864 τά Ἰόνια Νησιά ἐκ·
χωρήθηκαν στήν Ἐλλάδα.
2. Ἡ Συνθήκη τῆς Βιένης ἐπικυρώθηκε ἀπό τό Συνέὸριο τῆς Βιένης, μιά
σι’-νοὸο Εὐρωπαίων μοναρχῶν καί ὁιπλωματῶν πού κράτησε ἀπ’ τό Σεπτέμὸριο τοῦ 1814 ὡς τόν Ἰούνιο τοῦ 1815.
3. Στά 1798 - 99 , Ρωσική μοῖρα μέ ὁιοικητή τό Ναύαρχο Οὐσακώφ, ἐλευθέρωσε τά Ἰόνια Νησιά ἀπ’ τούς Γἄλλους. Ἐφαρμόσ-τηκε ἕνα Σύνταγμα
πού ἀναγνώριζε τήν (ιύτοκυὸέρνηση. Τό 1807, μέ τή Συνθήκη τοῦ Τιλσίτ,
τά νησιά παραὸόθηκαν πάλι οτή Γαλλιά κι’ ὁ Ναπολὲων κατάργησε,
στήν πράξη, τό Σύνταγμα. Τό 1815, μέ ἀπόφαση τοῦ Συνεὸρίου τῆς Βιένης, τά νησιά ιιεταόιὸάστηκαν οτή Βρετανία ἡ ὁποία τά μετέὸαλε σέ προτεκτοράτο καί εἰσήγαγε ἕνα Σύνταγμα πού ἔὸινε οτόν ἐκπρόσωπό της, τό
Λόρὸο Ὕπατο Ἁρμοστή, ἀπεριόριστες ἐξουσίες.
4. Printing Home Square πλατεία τοῦ Λσνὸίνου ὅπου ὅρι’σκονταν τά γραφεῖα τῶν Tait/1;.

«... Λαϊκή ἐξουσία σημαίνει ὅτι θα καταστρέψουμε
τίς δάσεις δύναμης τῆς μειονότητας πού κρατάει

τῆ χώρα μας δέσμιοι τήςιῦποανᾲπτυξης...»
ΑΛΙΕΝΤΕ - 5 Νοεμὸρίου 1970

ἡ ἀνατροπὴ
, τοῦ ’Ἀλιέντε
αναποφευκτη;
Τοῠ Γιάννη Γκαφανη
Πινοσέτ καί Κάρτ

γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα...

ΠΕΝΤΕ χρόνια μετα τό φασιστικό πραξικόπημα, οἱ προοδευτικοί ἅνθρωποι ὅλης τῆς γῆς ἐξακολουθοῦν να ἐχουν στραμμένη τήν
προσοχή τους στή Χιλή. Αὐτό γίνεται γιατί ἡ ἀνάλυση τῶν προδληματων τῆς Χιλῆς δέν εἶναι μονοπώλιο τῶν χιλιανῶιν, ἀλλά καί
γιατί ὅ,τι συνέδη στῆ Χιλή, δημιούργησε προδλήματα πού ξεπέρασαν τά ὅρια της, ,πρσὸλήματα πού ἀφοροῦν ὅλους τούς λαούς.
Αὐτό πού συνέδει στίς 11 Σεπτεμδρίου δέν φέρνει δέδαια καμια
καινοτομία στούς τρόπους με’ τούς ὁποίους ἡ ἀρχουσα-ταξη προσπαθεῐ να κρατηθεῖ στήν ἐξουσία, εἶναι ὅμως μια μεγάλη ἐμπειρία
για τό λαίκό κίνημα.
ΤΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ πού πέρασαν, χρόνο μέ τό χρόνο, μέρα μέ τῆ
μέρα, ῦπομονετικα, μέσα ἀπό διωγμούς, καί ἀντιξοότητες ὅλων

τῶν εἰδῶν, ἡ χιλιανή Ἀριστερά πέτυχε να δημιουργήσει ἕνα ἰσχυρό
λαῖκό κίνημα, Ἱ-Ι νίκη στίς προεδρικές ἐκλογές ἀναζωπύρωσε τα
ὄνειρα για ένα σοσιαλιστικό μέλλον. Τότε ἀκριδῶς αρχισε ἡ πραγματική μάχη, μιά μάχη άνιση, ἐνάντια στῆν έμπειρη καίπανί-

σχυρη χιλιανή ὀλιγαρχία καί τόν ἀμερικανικο ἰμπεριαλισμό πού
στεκόταν δίπλα της.
ΓΙΑΤΙ ὅμως τελικά νικήθηκε ὁ Ἀλιέντε; Τί πῆγε στραὸα στῆ
Χιλή;
,
HTAN ἡ δίαιη ἀνατροπὴ τοῦ Ἀλιέντε ἀναπόφευκτη;
ΓΙΑ να ἀπαντήσουμε σ’ αὐτα τά τόσο σοόαρα ἐρωτήματα πρέπει
να ἀναλύσουμε τίς ἐσωτερικές καί διεθνεῖς συνθῆκες καί να ὅρσῦμε
ὅλους τούς παράγοντες, ἐσωτερικούς καί ἐξωτερικούς, πού ἐπέδρασαν ἀποφασιστικα στῆν ἀνατροπή του.

Ἐσωτερικά αἴτια
«... Τό ὅασικό ἐρώτημα σέ κάθε ἐπανάσταση εἶναι αὐτό πού ἀφορᾶ τήν κρατική
ὁύναμη...... Λένιν

ΟΤΑΝ ὁ Ἀλιέντε ἦρθε στῆν ἐξουσία
εἰπώθηκε ὅτι ἡ κυδέρνησή του θα ἐδινε
ἕνα δεῖγμα εἰρηνικῆς μετάδασης στό σοσιαλισμό...».1
Τρία χρόνια ἀργότερα, ὁ χιλιανός
δρόμος πρός τόν σοσιαλισμό σταματησε.
Πέρα ὀιπό τούς διεθνεῖς παράγοντες
ὑπάρχουν μερικοί ἐσωτερικοί παράγοντες πού ἡ «προσφορά» τους σ’ αὐτῆ τήν
ἀποτυχία εἶναι ἐξ ἴσου σημαντική, ὅπως
καί τῶν ξένων;
1. Οἱ ἐσωτερικές συντηρητικές δυναμεις καί ὁ ρόλος τῶν μεσαίων καί μικρομεσαίων τάξεων.
Χωρίς ἀμφιόολία, οἱ χιλιανές συντη-

ρητικές δυνάμεις ἦσαν πολύ ἰσχυρές.
”Οχι μόνο έλεγχαν ὅλη τῆν κρατική μηχανή, ἀλλα εἶχαν καί μεγάλη ἐκλογική
δύναμη. Στῆν περίοδο 1952-1970, τά
ἀστικα κόμματα (κέντρο καί δεξια) συγκέντρωναν πάντοτε γύρω στό 55% ἕως
60% τῶν ψήφων.2 Μονάχα ὅταν τά
ἀστικα κόμματα κατέὸασαν χωριστοὺς
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ὐποψήφιους, ὁ Ἀλιέντε κατάφερε να ἐκλεγεῖ.

ΑΥΤΕΣ τίς συντηρητικές δυνάμεις τίς
συναντᾶμε στα μεγάλα καί ,ιιεσαῖα
ἀστικα στρώματαῑ Μεγαλοϊδιοκτῆτες,
Βιομήχανοι, Γιατροί, Δικηγόροι, Διευ-

θυντές Ἐπιχειρήσεων, Ἀνώτεροι καί
Ἀνώτατοι Δημόσιοι Ὑπάλληλοι, δηλαδή ἄτομα πού ἀπό τίς θέσεις τους
μποροῦσαν να ἐλέγχουν ἀπόλυτα τή
χώρα.
ΑΥΤΕΣ οἱ δυνάμεις λοιπόν δημιούργησαν τεράστια προόλήματα στῆν Κυὅέρνησηῑ
Ο Οἱ δισμῆχανοι σαμποταρησαν τήν
παραγωγή.
Ο Οἱ ἔμποροι ἔκρυψαν τά ἐμπορεύματα δημιουργώντας ἀγοραστικῆ κρίση.
Ο 'O ἀστικός τύπος ἐπιτίθετο συνεχῶς κατα τῆς Κυδέρνησης.
O Οἱ γεωκτήμονες πολέμησαν μέ ὅλες
τους τίς δυνάμεις τίς γεωργικές μεταρρυθμίσεις.
”
« δ ιαδηΟ Οἱ νοικοκυρές έκαναν

ἰδιοκτητῶν τῶν 40.000 φορτηγῶν αὐτοκινήτων, ὅχι μονάχα αῦξησε τίς δυσκολίες τῆς κυδέρνησης, ἀλλα έκανε ἀκόμη
πιό σοὸαρό. τό πρόδλημα τῶν σχέσεων
τῆς κυόέρνησης μέ τίς μεσαῖες καί μικρομεσαῖες τάξεις.
O ΡΟΛΟΣ τῶν μικρομεσαίων στρωματων εἶναι πάρα πολύ σημαντικός στῆν
πόλη μεταξύ τῶν προοδευτικῶν καί τῶν
συν-τηρητικῶν δυνάμεων. «Σάν πρῶτο
ὅῆμα για μιά (δημοκρατική μετάόαση στό
σοσιαλισμό», ὑποστηρίζει δ Μωρίς Ντυ6ερζέ, «... ἡ ἀριστερή κυόέρνηση πρέπει
νά καθησυχάσει τίς μικρομεσαῐες τάξεις
γιά τήν τύχη τους κάτω ἀπό τό μελλοντικό καθεστώς, ὥστε νά τίς ἀπομα ”ρύνει
ἀπό τήν ἐπιρροή τοῦ μεγάλου κεφαλαιου
πού πρόκειται νά καταστραφεῑ ἤ τουλάχιστον νά μπεῐ κάτω ἀπό αὐστηρό

στια οἰκονομική κρίση, προϊὸν τοῦ ὀργανωμένου μπσῖκοταρίσματος τῶν ντόπιων καίξένων μονοπωλίων (ὁ πληθωρισμός αὐξήθηκε ἀπό 21% τό 1971 σέ
180% στα μέσα ’72”), σέ συνδυασμό μέ
τίς καλοσχεδιασμένες ἐπιχειρήσεις πολιτικῆς ἀποσταθεροποίησης τῶν φασιστι-

κῶν ὁμαδων μέ τήν γενικῆ ἐπίδλεψη τῆς
CIA (ὃόμόες, ἐπιθέσεις σέ γραφεῖα κομμάτων, προκλήσεις, κλπ), αὐξῆσαν τήν
ἀνησυχία τῶν μικρομεσαίων τάξεων καί
μέ τήν δοῆθεια τῆς ἐπίσημης καλοοργανωμένης ἀντικυὸερνητικῆς προπαγανδας, έστρεψαν, τελικά, ένα μεγαλο μέρος
αὐτῶν τῶν τάξεων ἐναντια στῆν Κυόέρνηση, αὐξάνοντας τή δύναμη τῆς ἀντίδρασης.

ἷέλεγχο...».3
2. Ὁ ρόλος τῶν ἀστικῶν κομμάτων.
ΕΙΝΑΙ γεγονός πώς ἕνα μεγαλο μέρος

τῶν μικρομεσαίων στρωμάτων (μικρο6ιομήχανοι, μικροϊδιοκτῆτες, μικροεπιχειρηματίες, μέσοι καί ἀνώτεροι δημό-

λώσίέις»ίῖ.Ι

σιοι καί ἰδιωτικσί ὑπάλληλοι) έὸλεπαν

Ο Οἱ ἀνώτεροι καί ἀνώτατοι δημόσιοι
ύπάλληλοι ἐκαναν ὅ,τι μποροῦσαν ὥστε
ὁ κρατικός μηχανισμός να γίνει ὅσο τό
δυνατόν λιγώτερο ἀποδοτικός.
ΤΕΛΟΣ, ἀπεργίες ὅπως ἐκείνη τῶν

μέ εὐνοϊκό ματι μιαχ ἀνεξαρτητη χιλιανή
οἰκονομία γιατί καί αὐτοί εἶχαν ζημιωθεῖ
πολύ ἀπό τα ξένα μσνοπώλια πού καταδυναστευαν τήν ἀγορα.’Ἔτσι, στήν ἀρχή,
εἶδαν μέ συμπάθεια τίς προσπάθειες τῆς
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Κυθέρνησης. Δυστυχῶς ὅμως ἡ συνέχεια

κάθε ἄλλο παρα εὐνοϊκή ἦταν. “Η τερα-

”Οπως ἔχω ἤδη ἀναφέρει, τά ἀστικα
κόμματα εἶχαν πάντοτε τήν πλειοψηφία
οτή δουλή, ἀκόμη καί μετα τήν ἐκλογή
τοῦ Ἀλιέντε. Ὑπῆρχαν τρία κόμματα
στῆ χιλιανή ἀντιπολίτευση;
α) Μια ἀριστερῆ Χριστιανοδημοκρατική κίνηση (ἕνα κόμματι της προσχώρησε ἀργότερα στόν κυδερνητικό συνασπισμό).

ΙΙΙ) Οἱ Σοσιαλδημοκράτες καί μερικοί
ἔέξριιὲἒερσί Χριστιανοδημοκράτες «στα

6) Οἱ
Χριστιανοδημοκράτες
τοῦ
πρώην Προέδρου Φρέη.
γ) Τό
ὑπερσυντηρητικό
Ἐθνικό
κόμμα ἀκολουθούμενο ἀπό ἀρκετές
’φασιστικές ὁμάδες.
Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ἔὸαλε ὅλα της

τά δυνατά να δημιουργήσει προδλήματα
στῆν κυδέρνηση καί δεδομένου ὅτι
ἔλεγχε τῆ ὅουλή τό κατάφερε καί μέ τό
παραπάνω, ἀρνήθηκε κάθε συμφωνία μέ
τὴν κυὸέρνηση καί ὅσο τά πράγματα πήγαιναν χειρότερα, τόσο ἡ ἀντιπολίτευση
μεγαλωνε τίς πιέσεις. ”Ομως, οἱ ἐπαναληπτικές ἐκλογές τόνιΜαρτιο τοῦ ’73 για
ἀνανέωση μέρους τῆς ὅουλῆς ἦταν μια
κακή ἐκπληξη για τά ἀστικα κόμματα. Ἱ-Ι
Λαϊκή Ἑνότητα αὐξησε τήν ἐκλογική της
δύναμη ἀπό 36% σέ 40%.
ΑΜΕΣΩΣ συνειδητοποίησαν ὅτι σέ
λίγο ἡ Κυδέρνηση θα μποροῦσε νά ὀποκτήσει πλήρη ἐλεγχο τῆς δουλῆς καί τό
παιχνίδι θα ’ταν ὁριστικα χαμένο. Ὁ
κῦδος εἶχε πιά ριχτεῖ. Οἱ μέχρι τότε «νομιμόφρονες» καί «δημοκράτες» ἀρχισαν
να σκέπτονται σοόαρα τῆν ἀνάγκη στρατιωτικῆς ἐπέμόασης.
ΣΤΙΣ 6 Ἰουλίου τοῦ ’73, 6 ἀρχηγός
τῶν Χριστιανοδημοκρατῶν κατηγόρησε
τὴν Κυὸέρνηση ὅτι ὀργανώνει ένοπλες
ὁμάδες οἱ ὁποῖες «... ὄντας πολιτικά, οἰκονομικά καί στρατιωτικά αὐτοὸύναμες
ἀποτελοῦσαν τή μεγαλύτερη ἀπειλή κατά
τῆς συνταγματικῆς τάξης καί τῆς ὁημο-

κρατίας>>4. Τέλος, στίς 22 Αὐγούστου, ἡ
ὅουλή (πού ἀκόμη τὴν έλεγχαν οἱ δεξιοί)
ἐκύρωσε μια πρόταση πού στὴν οὐσία
καλοῦσε τό στρατό να δαλει τέρμα στίς
παραδιάσεις τοῦ Συνταγματος.5.
ΣΤΗ Χιλή τουλάχιστον, δέν ὑπάρχει
καμία ἀμφιὸολία ὅτι μεγαλο μέρος τῆς
εὐθύνης για τήν ἀνατροπὴ τοῦ Ἀλιέντε
δαραίνει τα ἀστικα κόμματα.

δ) Ἡ δομὴ τῆς Λαϊκῆς Ἑνότητας καί
τα ἐσωκυόερνητικά προδλὴματα. Πέρα
ἀπό τά κάθε εἴδους προδλὴματα, ἡ ἀριστερά εἶχε καί τα ἐσωτερικά της προδλήματα καί διαφωνίες. Ἀπό τῆ φύση του ὁ
κυδερνητικός συνασπισμός (6 κόμματα)
ἀντιμετώπιζε προδλὴματα πειθαρχίας
καί κάθε εἴδους διαφωνίες πού έκαναν
τήν ἐφαρμογή μιᾶς συγκεκριμένης πολιτικῆς σχεδόν ἀδύνατη.

Η ΛΑΪΚΗ Ἑνότητα χωριξόταν σέ 3
παρατάξεις;
1) T0 MIR καί οἱ Ἀριοτεροί Σοσιαλιστές «στ’ ἀριστερά».
ΙΙ) Οἱ Κομμουνιστές καί τό Σοσιαλιστικό κόμμα «στό κέντρο».

OI ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΤΕΣ (MIR) διαφωνοῦσαν συνεχῶς μέ κάθε πρόταση τῶν ὑπολοίπων, καί ἐνῶ ἐκλογικα ἡ δύναμῆ τους
ἦταν ἐλαχιστη (γύρω στα 2%) δημιουργοῦσαν συνεχῶς προδλῆματα. Προδλήματα ἐπίσης δημιουργοῦσε καί ἡ «δεξιά»
ὁμαδα ἐπιμένοντας σέ μετριοπαθέστερη
πολιτική. Τό MIR έφθασε στό σημεῖο νά
προσπαθεῖ να ὅρεῖ ἐναλλακτική λύση στῆ
Λαϊκὴ Ἐνότητα, κατι πού, κάτω ἀπό τίς
ῦπαρχουσες συνθῆκες, ἧταν τραγικό
σφάλμα.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ τῆς Λαϊκῆς Ἐνότητας ἧταν κυρίως πρόὸλημα ἐνότητας.
Ἔπασχε ἀπό πολυαρχηγισμό, ὅμαδοποίηση καί ἀπό μιά τάση ἐφαρμογῆς
πολλῶν στρατηγικῶν, ταυτόχρονα. Ἐδῶ
φαίνεται ξεκαθαρα πόσο ἀναγκαία εἶναι
ἡ ὕπαρξη ένός ὲνιαίου, δημοκρατικά ὀργανωμένου, ἀλλα καί πειθαρχημένου
φορέα για τήν εἰρηνική μεταὸαση στό
σοσιαλισμό. Ἕνας τέτοιος κομματικός
φορέας συγκεντρώνει ὅλα τα πλεονεκτῆματα ένός Ἀριστεροῦ συνασπισμοῦ,
ἀλλα κανένα ἀπό τά μειονεκτήματα του.
Γενικά, οἱ ἀσυμφωνίες ἀνάμεσα στα κυ6ερνητικά κόμματα ἀδυνατισαν ἐπικίνδυνα τή δύναμη τῆς Κυδέρνησης.
ε) εΟ ρόλος τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.
Ἡ συντριπτικήΙ πλειοψηφία τῶν δημοσίων ὑπαλλὴλων καί τῶν δικαστικῶν
ἀνῆκε ἰδεολογικα μεταξύ φιλελευθέρων
καί συντηρητικῶν. ”Av καί ὁ Ἀλιέντε
ἀντικατέστησε τήν κορυφή μέ πρόσωπα
πιστά στῆν Κυὸέρνηση, ἐκκαθαριση σέ
δαθος δέν ἐγινε ποτέ, μέ ἀποτέλεσμα οἱ
διαφωνοῦντες (πλειοψηφία) νά μποροῦν
νά σαμποτάρσυν εὔκολα τά κυδερνητικα
σχέδια. Ἡ προσφορά τους στῆν ἀνατροπὴ τοῦ Ἀλιέντε πρέπει νά θεωρεῖται
σημαντικὴ.
στ) Ὁ ρόλος τοῦ στρατοῦ.

στῆν ἀρχή τουλαχιστον, δέν ἦσαν
πάρα πολλοί, κρατοῦσαν τίς πιό σημαντικές θέσεις.
O ΑΡΙΘΜΟΣ τῶν χιλιανῶν ἀξιωματικῶν πού ἐκπαιδεύονταν στίς Η.Π.Α.

ἦταν πολύ μικρός (μόλις 2%), ὅμως, εἶχαν ὅλο θέσεις-κλειδιά καί μποροῦσαν
νά ἐπηρεάσουν πολλούς συναδέλφους
τους. Οἱ ἐνοπλες δυνάμεις ἦσαν πάρα
πολύ καλά ὀργανωμένες καί οἱ ἀξιωμα-

τικοί ἀρίστα ἐκπαιδευμένοι. Εἷχαν ἐπίσης κερδίσει, λόγω τῆς μέχρι τότε συμπεριφορᾶς τους, τὴ συμπάθεια τοῦ λαοῦ,
ἰδιαίτερα στίς ἀγροτικές περιοχές πού 6
στρατός πάντα πρῶτος ἐσπευδε νά 6οηθήσει σέ περίπτωση ἀτυχημάτων ἤ καταστροφῶν.

ΤΑΞΙΚΑ, οἱ ἀξιωματικοί τοῦ στρατοῦ
καί τῆς ἀεροπορίας προέρχονταν ἀπό τα
μικρομεσαῖα στρώματα καί τοῦ ναυτικοῦ
(κατ’ ἐξοχὴν συντηρητικοῦ σώματος)
ἀπό τίς ἀνώτερες τάξεις. Γρήγορα ἡ
πλειοψηφία τῶν ἀξιωματικῶν στραφηκε
ἐναντια στήν Κυδέρνηση για τούς ἑξῆς
λόγουςῑ

O Οἱ ἰδεολογικές ἀποκλίσεις τῆς
πλειοψηφίας τῶν ἀξιωματικῶν (πατρίδα,
καθῆκον ἱεραρχία) τούς ἐκανε νά μῆ
ὃλέπουν μέ καλό μάτι τίς ἀλλαγές.
Ο Οἱ σχέσεις τους μέ τίς μεσαῖες καί

τίς μεγαλοαστικές τάξεις. Οἱ περισσότεροι ἀξιωματικοί παντρευόντουσαν γυναῖκες ἀπό μεσαῐα καί πανω στρώματα
καί φυσικά τό οἶκογενειακό τους περιδαλλον ἐπέδρασε ἀποφασιστικα στὴ
στάση τους ἀπέναντι στῆν Κυόέρνηση,
Ο ‘H παρουσία καί ἐπιρροὴ τῶν ἀντιδραστικῶν στούς «νομιμόφρονες».
Ο Ἱ-Ι ἀνησυχία καί,τό κλίμα ἀναταραχῆς πού δημιούργησε ἡ δεξιά μέ καλοστημένες προκλήσεις καί συστηματική
προπαγανδα-πλύση ἐγκεφάλου.

νῆσει ὁ Ἀλιέντε μόνο καί μόνο γιατί εἶχε

ΕΤΣΙ, ἀπό τίς ἀρχές ἤδη τοῦ 1973,
μόνο δύο παρατάξεις ἀπέμειναν στό
στρατό; οἱ λίγοι διστακτικσί «νομιμόφρονες» μέ τούς ἀκόμα λιγώτερσυς φιλοκυόερνητικούς, καί οἱ ἐχθροί τῆς Κυ6έρνησης, Οἱ δεύτεροι καθε μέρα πού
περνοῦσε γίνονταν καί πιό ἰσχυροί
ώσπσυ στό τῦος ἐπικρατησαν. Ἀπό τὴ
στιγμή πού οἱ ἀντιδραστικοί κυριαρχησαν δέν ὑπῆρχε πιά καμια ἐλπίδα για τὴ
· σωτηρία τῆς κυὸέρνησης. ‘H κυδέρνηση
εἶχε χάσει τόσο πολύ τόν ἐλεγχο τοῦ
στρατοῦ ὥστε ὅταν, μετα τήν πρώτη
ἀπόπειρα πραξικοπῆματσς (Ἰούνιος
’73), συγκρότησε μια μικτή πολιτικοστρατιωτικὴ ἐπιτροπή μέ σκοπό να ὅρεῐ
λύσεις ἀντιμετώπισης πραξικσπήματσς,
ἐξέχον μέλος τῆς ἐπιτροπῆς ἦταν ὁ... Πινοσέτίέί

κερδίσει τίς ἐκλογές. Οἱ ἀξιωματικοί
κατατασσονταν σέ τρεῖς κατηγορίες;
Ο Λίγοι προοδευτικοί καί μετριοπαθεῑς.
Ο Οἱ ἀξιωματικοί καριέρας, οἱ
- «νομιμόφρονες» (μεγάλη μερίδα).
Ο Οἱ ἀντιδραστικοί. Αὐτοί. ἀν καί

σεις, ένας μοναχα κανόνας ἐφαρμόζεταιῑ
«ὅσο πιό ἀδύνατη εἶναι ἡ κυὸέρνηση,
τόσο πιό ἰσχυροί γίνονται οἱ ἐχθροί
της».“ Τό πραξικόπημα καί οἱ σφαγές
τῶν ἀριστερῶν ἧρθαν σαν φυσικό ἐπακόλσυθο.

Ὑπαρχει ἕνα παραδοξο στίς χιλιανές
ἐνοπλες δυνάμεις Μέχρι τό πραξικόπημα ἦσαν οἱ μόνες ἐνοπλες δυνάμεις
τριτοκοσμικῆς χώρας πού ἦσαν πολιτικά
οὐδέτερες. Μέχρι τότε, ὁ στρατός εἶχε
ἐπέμὸει μιά φορά (1932) κι’ αὐτό γιά να
ἀποκαταστήσει τῆ συνταγματικῆ ταξη.
ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΙ-ΙΤΑ, για Eva διαστημα μετα τήν ἐκλογή τοῦ Ἀλιέντε, 6
στρατός δέν ἤθελε (στῆ μεγάλη του
πλειοψηφία) πραξικόπημα. Ἕνας μεγαλος ἀριθμός ἀξιωματικῶν, μερικῶν σέ
θέσεις-κλειδιά, ἀν καί δέν εἶχαν καμιά
συμπάθεια πρός τῆν Κυδέρνηση ἤ τό σοσιαλισμό, ἤθελαν, στῆν ἀρχὴ, νά κυδερ-

BEBAIA κάτω ἀπό τέτοιες καταστα-
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Ἐξωτερ ικά αἴτια

”

«... Ὁ ι’μπεριαλισμός εἶναι, κατά κάποιο
τρόπο, τό μεταὸατικό στάὸιο ἀπό τόν καπισταλισμό στό σοσιαλισμό... εἶναι ὁ καπιταλισμός ἑτοιμοθάνατος ἀλλά ὄχι νεκρός...». Λένιν 1917
Ἡ Πολιτιοτική ἐπαναστᾶσι] τοῦ Πινοσέτ...

ΕΙΝΑΙ ἀδύνατο νά κανουμε σωστή
ἀνάλυση στα αἴτια τῆς ἀνατροπῆς τοῦ
Ἀλιέντε χωρίς νύ. αναφερθοῦμε στό
ρόλο τῶν ξένων μονοπωλίων καί κυρίως
στό ρόλο τοῦ ἀμερικανικου ἰμπεριαλισμοῦ καί στα δύο 101I πρόσωπαῑ τόσο
σαν μεγαλο κεφαλαια ὅσο καί σαν κυ-

61391111011ΔΟΘΗΚΕ μεγάλη δημοσιότητα στὴ
δράση καί τα σχέδια τῆς Ι.Τ.Τ. πού ’χαν
σκοπό νά δημιουργῆσουν χάος καί νά
ἐπιδάλλουν μια δικτατορία. ”Ομως ἡ

Ι.Τ.Τ. δέν ἦταν ἡ μόνη, οὐτε ἡ μεγαλύτερη ἀμερικανικη ἑταιρεία μέ συμφέροντα στὴ Χιλῆ. Στήν πραγματικότητα
δέν ὑπῆρχε σημαντικός τομέας τῆς χιλιανής οἰκονομίας πού να μὴν ἐλέγχεται, αν

ὅχι ὁλοκληρωτικά, τουλάχιστον μερικα,
ἀπό τό ἀμερικανικο κεφαλαιο.
_
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ παράδειγμα είναι ὅτι ἡ Ἐπιτροπή Κρατικοποιὴσεων,
ὕστερα ἀπό Eva χρόνο ἐξονυχιστικῆς
ἐρευνας στίς 18 ξένες τραπεζες (ἐλεγχαν
τό 80% τῆς διακίνησης τοῦ χρήματος καί

τίς καταθέσεις) καί στό πλῆθος ἀπό τίς
θυγατρικές ἐταιρεῖες πού τίς ἀκολουθοῦσαν, ἀνακαλυψε ὅτι ὅλες κατευθύνονταν ἀπό Eva καί μόνο ἀνθρωπο; τόν
Γενικό Ἀντιπρόσωπο τῶν Ἐπιχειρήσεων Ρσκφέλερ, στῆ Χιλῆ.
ΑΠΟ τὴν πρώτη κι’ ὅλας μέρα 6
Ἀλιέντε ἀντιμετώπισε Eva σκληρό οἰκονομικό πόλεμο. ”Οταν τελικά ὴ διεθνὴς
ἀγορά σαμποταρισε. ὕστερα ἀπό ἀμερικάνικη πίεση, τίς ἐξαγωγές χαλκοῦ (τό
πιό σημαντικό χιλ ιανό 719016\ ) 1615 ῆ σίκονομικὴ- κρίση χειρστέρεηε ραγδαία.
Καί δέν ἧταν μόνάχα τοῦτο. H Π( κόσμια Τράπεζιι.
(ἐ).ιχεται ἀπό τίς

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ πολιτική ἀπέναντι
στῆ Χιλῆ ἠταν ἀκριὸῶς αὐτῆ πού περίγραψε 6 Κίσιγκερ στό Σικάγο στίς 16
Σεπτεμδρίσυ 1970, 12 μέρες μετα τὴ νίκη
τῆς Ἀριστερᾶς. εΟ Κίσιγκερ δήλωσε ὠμά
ὅτι ὁ Ἀλιέντε - άν δέν ἐδγαινε ἀπό τὴν
μέση - θα ἐφτιαχνε Eva κομμουνιστικό
καθεστώς καί μοιραῖα ἡ Ἀργεντινή,τό
Περοῦ καί ἴσως καί ἀλλα κράτη θα ἀκολουθοῦσαν τό χιλιανό παράδειγμα.Β Στα
χρόνια πού ἀκολούθησαν οἱ Η.Π.Α.
κράτησαν δυό δάσικές γραμμές ἀπέναντι
στόν Ἀλιέντεῑ
Ο Οἰκονομικό καί πολιτικό μποῖκοτάρισμα τῆς Κυδέρνησης (σέ συνδυασμό μέ ἐπιχειρήσεις ἀποσταθεροποίησης ὀυτό τὴν CIA) ὥστε να αὐξηθεῐ ἡ ἀντίδραση κατά τῆς Ἀριστεράς
στή Χιλὴ.
Ο Συνέχιση καί αὐξηση τῆς στρατιωτικῆς ὂοήθειας ὥστε να μεγαλώσει
ἡ ἀμερικανικη ἐπιρροὴ στίς χιλιανές
ἐνοπλες δυνάμεις.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Νίξον ἀρνήθηκε
κάθε ἀλλο εἶδος δοήθειας στὴ Χιλῆ
ἀκόμη καί σέ καθαρά ἀνθρωπιστικό ἐπίπεδος Ἀρνήθηκε τήν παροχή 300.000
τόνων σταριοῦ σέ μιά περίοδο πού τά χιλιανα ἀποθέματα εἶχαν τελειώσει καί ἡ
ἐλλειψη ψωμιοῦ μεγάλωνε. Κι’ ὅμως,
στίς 5 Ὀκτωὸρίου τοῦ ’73, ἡ στρατιωτικὴ χούντα ἐπαιρνε ἀμέσως σταριι ἀξίας

πού πολύ δύσκολα φέρνεις τό ἕνα στ’

ἄλλο...» Σιμόν Μπολιὸάρ.

ΟΤΑΝ ἡ Λαϊκὴ Ἑνότητα κέρδισε τίς
ἐκλογές, 6 συσχετισμός τῶν δυνάμεων
εὐνοοῦσε τήν ἀναληψη τῆς προεδρίας
ἀπό 16v Ἀλιέντε, ὅχι για να κυδερνῆσει
ὅπως αὐτός ἤθελε, ἀλλα ἁπλῶς για να
διαχειριστεῖ τήν ἐξουσία. ”Οπως σωστα
οημείωνε ὁ Μαρξ, τό πρόόλημα δέν εἶναι
να κερδίσεις τίς ἐκλογές ἀλλα τί γίνεται
μετα. Σύμφωνα πάντα μέ τόν Μαρξ, ἡ
ἐκλογική νίκη σοῦ δίνει τό δικαίωμα,
ἀλλα ὅχι καί τῆ δύναμη να κυὸερνὴσεις.
Μέ τό νά κερδίσεις τίς ἐκλογές σημαίνει
πώς μετακομίζεις σέ Eva σπίτι πού για
μεγαλο χρονικό διάστημα τό κατοικοῦ-

σαν ἀντίπαλοι καί ὅπως εἶναι φυσικό
’δρίσκονται ἐκεῖ.

κων Υποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.

ὅχι ὅμως καί 16 τελικό Τό πρόὸλημα τῆς

ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ οἱ Η.Π.Α. εἶναι

σμια Τράπεξα εἶχε ἤδη ἐγκρίνει σάν

ᾰξιὲς ὑποστήριξης-7

της-
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«... Γιά νά καταλάὸεις τί συμὸαίνει σέ μιά
ἐπανάσταση, εἶναι ἀπαραίτητο νά τήν ἐξετάσεις ἀπό πολύ κοντά καί νά τήν κρίνεις
ἀπό μακριά, ὅμως αὐτά εἶναι δύο ἄκρα

24 ,5 έκατ. δολαρίων ὕστερα ἀπό ἐπέμὂαση τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καί παρα τίς
ἀντιρρήσεις τοῦ Γραφείου Αμερικανι-

ἀναμιγμένες - ἄν ὅχι άμεσα, τουλαχιοτόν, ἐμμεσα - στό πραξικόπημα. Ἀλλά
καί στῆν πιό ἀπίθανη περίπτωση, κι’ ἄν
ἀκόμα ὑποτεθεῐ ὅτι... δέν γνώριξαν τίποτα, ἡ εὐθυνη τους εἶναι 16 ἴδιο μεγάλη
γιατί στα χρόνια που ’ἡ Ἀριστερα ἠταν
στῆν ἐξουσία, ἐκαναν 6,τι τούς ῆταν δυνατόν γιά να προκαλέσουν τὴν ἀνατροπὴ

Η.Π.Α.) ἀρνήθηκε κάθε εἴδους’εγγυήσεις
καί δάνεια στῆ Χιλὴ. Σύμφωνα μ’ Eva
ἀρθρο οτή Guardian λίγες μέρες μετα τό
κίνημα, τά κεφάλαια πού δέν δόθηκαν
στῆ Χιλῆ, στῆν περίοδο τοῦ Ἀλιέντε, ξεπερνοῦν τα 30 έκατομμύρια λίρες, Κι’
ὅλα αὐτα για ἐπενδύσεις πού ἡ Παγκό-

Μερικά Συμπεράσματα

πολλοί ἀπ’ αὐτούς ἐξακολουθοῦν να
Η ΠΡΟΕΔΡΙΑηταν Eva μεγαλο δῆμα
κρατικῆς δύναμης καί ὁὶ ἐσωτερικιὲς καί
ἐξωτερικές περιστάσεις στήν πευίοδο του
Αλιέντε δείχνουνότι πολύ λίγες αλλαγές
μποροῦσαν να γίνουν ἀπό τήν ἀρχή.
Αὐτα μᾶς ὁδηγοῦν σέ Eva 6E6a10 συμπέρασμα;
Ο Ἡ ἀνατροπὴ τοῦ Ἀλιέντε, κάτω
ἀπό τίς συνθῆκες πού ἐπικρατοῦσαν,
έπρεπε νά θεωρηθεῖ μᾶλλον ἀναπόφευκτη. Δέν μπορῶ δέὸαια νά ἰσχυριστῶ
(ἀλλα οὐτε καί πιστεύω) ὅτι μια δημο-

ΣΥΝΕΠΩΣ κι’,άν ἀκόμη ὁ Ἀλιέντε
άλλαξε μερικούς στρατηγούς εἶναι ἀμφίδσλο ἂν θα μποροῦσε να πετύχει τίποτα.
Ὕστερα ἡ δύναμη τῶν στρατηγῶν εἶναι
περιορισμένη. Οἱ πραγματικά δυνατοί
ἀξιωματικοί, εἶναι οἱ μεσαῖοι (συνταγματάρχες, ἀντισυνταγματάρχες, ταγματαρχες). Αὐτοί εἶναι οἱ πρωταγωνιστές
ὅλων τῶν πραξικσπηματων καί ἐπαναστασεων παντοῦ; Ἑλλάδα, Αἴγυπτος,
Πσρτογαλλία, Ἰράκ, Τουρκία, Αἰθιοπία
κλπ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, εἰδικά για τή Χιλῆ, εἶναι

κραικῆ πορεία στόν σοσιαλισμό εἶναι.
ἀδύνατη, οὐτε ὅτι μιά ἀλλη στρατηγική
δέν θα εἶχε καλύτερα ἀποτελέσματα.
ΟΜΩΣ κάτω ἀπό τίς συνθῆκες πού
ἐπικρατοῦσαν, ἡ στρατηγική τῆς Λαϊκῆς
Ἐνότητας ἦταν καταδικασμένη ἀπό τῆν
ἀρχὴ. ”Οπως πολύ σωστα τόνισε ὁ Χόμπσμπαουμ ἰδιαίτερα μέτα τα τέλη τοῦ
’71, 6 Ἀλιέντε πολύ λίγα πράγματα
μποροῦσε νά κανει ἐκτός ἀπό τό «νά
κερὸίσει χρόνο ἀσφαλίζοντας ὅ,τι μέχρι
τότε εἶχε πετύχει καί μέ λίγη τύχη νά
(διατηρήσει ἕνα πολιτικό σύστημα πού
ἀργότερα θά ἔὸινε ὁεύτερη εὐκαιρία
στήν Ἀριστερα». Καί συνεχίζειῑ «7010iτερα τούς τελευταίους μῆνες εἶναι ὅέὸαιο
πώς τίποτα ὁέν μποροῦσε νά γίνει».9
ΠΕΡΑ ὅμως ἀπ’ αὐτα θα ἤθελα να

σχολιάσω μερικές ἐπικρίσεις κατά τῆς
κυόέρνησης Ἀλιέντε. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα εἶναι λάθος να κριτικαρουμε μια στρατηγικὴ χωρίς να δοῦμε ὅλες τίς συνθῆκες
πού ἐπικρατοῦσαν γιατί φυσικά «ὅποιος

εἶναι ἐξω ἀπ’ τό χορό, πολλα τραγούδια
ξέρει»... Ἀλλά ἀς δοῦμε μερικές ἀπό τίς
ἐπικρίσεις;
l. «Ὁ Ἀλιέντε ἔπρεπε νά ὁώσει ὅπλα
στό λαό».
Εἶναι ἡ πιό συνηθισμένη ἐπίκριση τῶν
ἀριστεριστῶν. ”Ομως λησμονοῦν ὅτι κατι
τέτοιο θα ἰσοδυναμοῦσε μέ πολιτικὴ αὐτοκτονία. Δέν μπορεῖς να μιλᾱς για κοινοὸουλευτισμό καί ταυτόχρονα νά ὀργανώνεις ἀνταρτοπόλεμο. Ἡ Λαῖκὴ Ἑνότητα διαλεξε τόν δημοκρατικά δρόμο
σάν τόν μόνο δυνατό. Καθε ἀπόπειρα
ἐξοπλισμοῦ τῶν ἐργατῶν θα ἐδινε ἀπό
τὴν ἀρχὴ τήν εὐκαιρία στῆν ἀντίδραση
να ἐπέμὸει δυναμικα. ”Υοτερα 16 να μοιραζεις ὅπλα δέν εἶναι σαν νά μοιραζεις...
παγωτα. Χρειαξόταν χρόνος για μια σωστή ὀργανωση λαῖκοῦ στρατοῦ καί τέτοιος χρόνος δέν ὑπῆρχε. Συνεπῶς μια
τέτοια ἐπίκριση εἶναικαθαρα οὐτοπικῆ.
2. «Ὁ Ἀλιέντε θά ἔπρεπε νά προχωρήσει μέ μεγαλύτερη τ(ιχι’·τητα στό 00σιαλιστικό ,ιιετασχιμιατισ,ιιό>>.

Αὐτό εἶναι ἐξ ἴσου ἀδύνατο. Εἴτε γρηγορότερα εἴτε ἀργότερα προχωροῦσε, τό
πρόγραμμα κατω ἀπό τίς ὑπαρχουσες
συνθῆκες ἠταν ἀδύνατο νά πραγματοποιηθεῐ.

3. «Μόνο ἐπανάσταση μπορεῖ νά φέρει τό σοσιαλισμό».
Δέν σκοπεύω να ἀναλύσω τήν δυνατό- τητα ἤ ὅχι τοῦ σοσιαλιστικοῦ μετασχηματισμσῦ μέ δημοκρατικές διαδικασίες.
Τό ἐρώτημα εἶναι ἄλλοι
Μποροῦσε να γίνει ἐπανασταση στῆ
Χιλή; Συγκρίνσντας τίς συνθῆκες στή
Ρωσία καί τήν Κίνα τὴν ἐποχή τῆς ἐπαναστασης μέ ἐκεῖνες τῆς Χιλῆς ὅλέπουμε
πώς τέτοια πιθανότητα δέν ὑπῆρχε. Ὁ
χιλιανός στρατός ἧταν τόσο καλά ὀργανωμένος καί ἐξοπλισμένος πού θα μποροῦσε νά συντρίψει κάθε ἐπαναστατικὴ
ἀπόπειρα. Ἐπίσης, ὁ χιλιανός στρατός
δέν εἶχε τίποτα τό κοινό μέ τόν μικρό,
ἀνοργάνωτο καί διεφθαρμένο στρατό
τοῦ Μπατίστα τήν ἐποχή τῆς κουβανέξικης ἐπαναστασης.
«Κάθε ἀπόπειρα τῆς Ἀριστερᾶς νά
κάταλάὸει ὅίαια τήν ἐξουσία θά ἕνωνε
ἀπό τήν ἀρχή τό Κέντρο καί τή Δεξιά...καί μέ μόνο τό 36% τοῦ λαοῦ μέ τό με’ρος της καί χωρίς καθόλου (σχεδόν) ἀριστερούς ἀξιωματικούς ἡ Ἀριστερά ὁέν

εἶχε

ἀρκετή

δύναμη

νά

τά

πολύ ἀμφίδολο ἀν ἡ Κυὸέρνηση μποροῦσε, ἐστω καί ἀπότὴν ἀρχή, να ἐλέγξει τό στρατό. Τέλος, πέρα ἀπό κάθεγ
ἄλλο πρόδλημα, ὑπάρχει μια σκληρὴ
πραγματικότητα; Ὁ ἀμερικανικος ἰμπεριαλισμός εἶχε ἤδη μιά σκληρὴ-ἐμπειρία
στήν Κούὸα. Δέν θα ἐπέτρεπε ποτέ - ὅσο
μποροῦσε _— μια καινούρια Κούὸα στῆ
Νότια Ἀμερικὴ. ”Ετσι, σέ συνδυασμό μέ
τα ἐσωτερικά πρσδλήματα, ἡ Ἀριστερα
δέν ἧταν ἀρκετά δυνατή νά ἀντιμετωπίσει τῆ δῦναμική ἐπέμδαση.τῆς ἀντίδρασης. ”Οταν κάθε ἀλλο μέσσ ἐξαντλὴθηκε,
οἱ διεθνεῖς καί ντόπιες ἀντιδραστικές
δυνάμεις, έπαιξαν τό τελευταῖσ τους
χαρτί; Τόν φασισμό.

ΤΟ ΟΤΙ ἡ ἀνατροπὴ τοῦ Ἀλιέντε ἧταν
σχεδόν δέδαιη ἀπό τήν ἀρχή, δέν σημαίνει ὅτι τό πείραμα ἠταν ἀσκοπο. Ὀ φασισμός δέν πέτυχε παρα να ἐνώσει ὅλο τό
λαό ἐνάντια στούς τυράννους. Ἡ ἀντίδραση κέρδισε μια νίκη, ὅχι ὅμως καί
τόν πόλεμο. Ἡ ἀνοιξη τῆς Χιλῆς ἠταν
Eva πρελούδιο γιά μελλοντικές νίκες.
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ λόγια τοῦ Ἀλιέντε

πρός τόν χιλιανό λαό θα ἀποδειχθοῦν
προφητικα;
’
«Πιστεύω 0177 Χιλή καί στά πεπρωμένα της. ’Άλλοι θά κατανικήσουν
τούτη τή μαύρη πικρή στιγμή ὅπου ἡ
προὸοσία προσπαθεῖ νά ἐπιὸληθεῖ.
Πρέπει ’νά προχωρήσετε. Ξέροντας
ὅτι μᾶλλον γρήγορα παρά ἀργά, οἱ
μεγάλοι ὁρόμοι θ’ ἀνοίξουν καί ἐλεύθεροι ἄνθρωποι θά τούς ὁιαὸοῦν, γιά
νά χτίσουν μιά καλύτερη κοινωνία».
Ι

ὂγάλει

115'90».1°

4. «Ὁ Ἀλιέντε θά ἔπρεπε νά εἶχε
προσπαθήσει νά ἐλέγξει τό στρατό ἀπό
τήν ἀρχή».

Κι’ αὐτό εἶναι πολύ ἀμφίὸολο. Ἔχει
ὄέόαια κατ’ ε’πανάληψη εἰπωθεῑ ὅτι ὁ
στρατός τῆς Χιλῆς ἧταν οὐδέτερος, νομιμόφρονας κλπ. Τό ὅτι οἱ ἀξιωματικοί
ἦσαν «νομιμόφρονες»-ὁέν σημαίνει ὅμως
ὅτι ὁέν εἶχαν πολιτική τοποθέτηση καί οἱ
ἰὸέες τους ὁέν ἦσαν συντηρητικές. ”Οπως
λέει ὁ Μαρσέλ Νιέντεργκανγκ «... ὅ,τι
καί νά λέμε, ὁέν ὑπῆρχαν ποτέ ἀνώτεροι
ἥ ἀνώτατοι ἀξιωματικοί πού νά ἦσαν
σοσιαλιστές,

στε’ς...>>.11

πόσο

μᾶλλον

κομμουνι-
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Oi. θέσεις τοῦ Λαῐκοῦ Μετώπσυ για
τήν Ἀπελευθέρωση τῆς Παλαιστίνης
'H ὀργάνωση τῶν Παλαιστινίων ἀνταρτῶν «ΑΛ ΦΑ TAX» καί τό
«Λαϊκό Μέτωπο γιά τήν Ἀπελευθέρωση τῆς Παλαιστίνης» (P.F.L.P.)
κατάληξαν τήν περασμένη ὄὸομάὸα - παραμερίζοντας ἕνα μακρύ χρνονική
(διάστημα «ε’χθρότητας καί ἀνταγωνισμοῦ» - σέ μιά κοινή συμφωνια για
συνεργασία τῶν ὁύο ὀργανώσεων.
Γιασέρ Ἀραφάτ καί Ζώρζ Χαμπάς, οἱ ἡγέτες ἀντίστοιχα τῶν 6150 09370νώσεων, ἀντάλλαξαν στό παρελθόν ἔντονους χαρακτηρισμούς με 01110
πάντα τήν ὀρθότητα ἥ μή τῆς γραμμῆς πού πρέπει νά ἀκολουθήσει η παλαιστινιακή Ἐπανάσταση γιά νά φθάσει 0117 νίκη. Οἱ διαφορές αυτες
ὁὸήγησαν τό 1974 τό P.L.F.P. 116 ὁιαχωρίσει 117 195017.101) ἀπό τήν «Ὀργάνωση 1116 11711 Ἀπελευθέρωση τῆς Παλαιστίνης» (P.L.O) καί νά 190617β
ξει ἕνα ὁικό του ὁρόμο.
. Ἡ συμφωνία πού ἐπιτεύχθηκε 0117 Βηρυττό κηρύσσει 117 συμφιλιωση
ἀνάμεσα 016 6150 μέτωπα μέ ,στόχο «τόν ἀγώνα γιά τήν ἱκάνοποίηση τῶν
ὁικαίων τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ». Οἱ 6150 ὀργανώσεις μαζί ἐλέγχουν τό
80% τῶν Παλαιστινίων ἀνταρτῶν καί ή συμφωνία γιά συνεργασία θεωρεῖται σάν ἕνα θετικό ὄῆμα γιά τήν ἐπίτευξη ἐνότητας ὁράσης τοῦ παλαιΙ
.
στινιακοῦ ἀπελευθερωτικοῦ κινήματος.
Ἡ συνέντευξη πού ἀκολουθεῖ μέ ήγετικό στέλεχος τοῦ P.F.L.P ‘ που
θέλησε νά κρατήσει τήν ἀνωνυμία του - δόθηκε 01611 συνεργάτη μσς
ΓΙΑΓΚΟ ΠΕΤΡΟΜΠΕΑ εἰὸικά 1116 16 ANTI, πρίν τήν ἀνακοίνωση τῆς
συμφωνίας τῆς Βηρυττοῦ.

ΣΥῌΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ TOY
AAIKOY ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ AHEΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

Ἡ συνέντευξη καί οἱ θέσεις πού ἐκφράζονται ἀπό τόν ἐκπρόσωπο
το ῦ Λαϊκοῦ Μετώπου για τήν Ἀπελευθέρωση τῆς Παλαιστίνης
αποκτοῦν μιαν ἰὸιαίτερη σημασία μετά τήν «ἐπιτυχία» τῆς ὁιάσκεψης το ι’» Καπ - Νταίηὸιντ καί τίς συμφωνίες ἀνάμεσα στήν Αἴγυπτο καί τό Ἰσραήλ για μιά λύση τοῦ Μεσανατολικοὺ.

(PFLP)
Φωτογραφίες Κώστα Ζηρίνη ἀποκλειστικά γιά τό ANTI
προοδευτικῶν δυνάμεων, τό ξαναδυνάμωμα τῆς ταξικῆς ἀντίδρασης σέ συνδυασμό μέ μιά γενικότερη ἐπίθεση ἐνανἈπ.; Κατά τήν ἐκτίμησῆ μας, τό συν- .110 016 παγκόσμιο ἐπαναστατικό κίνημα.
“Ορισμένες
πατριωτικές
δυνάμειςωμοτικό σχέδιο τῆς διευθέτησης ἀποτεέχσντας κάνει μια λαθεμένη ἐκτίμηση για
λεῖ τῆ σύγχρονη ἀραδική ἱστορία. Τα τετόν πόλεμο τοῦ Ὀχτώδρη ’73,μιλσῦσαν
λευταῖα χρόνια μέσα ἀπό τήν ἐξέλιξη
για μιά «σταδιακή πατριωτικὴ διευθέτηστῆν περιοχή συγκεκριμένοπσιήθηκε ὁ
ση» σέ ἀντίθεση μέ τήν ἰμπεριαλιστικῆ
χαρακτῆρας ,τοῦ συνσμωτικού σχεδίου
καί ἀντιδραστική σιωνιστικὴ. Αὐτὴ ἡ
τῆς διευθέτησης, τό ταξικό καί· οἰκονο«πατριωτικὴ διευθέτηση» μιλᾶ για ὑπομικό περιεχόμενα του, καθώς καί οἱ στόχώρηση τοῦ σιωνιστικοῦ κράτους ἀπό τά
χσι πού προσπαθεῖ να πραγματοποιῆσει.
κατεχόμενα ,ἐδάφη τοῦ ’67 καί για
Πιό ἀναλυτικα, 6 διεθνῆς ἰμπεριαλισμός
ἴδρυση πανω σέ αὐτα ἑνός παλαιστινιακαί τά ὄργανά του σκοπεύουν να πετύκοῦ κράτους πού θα στηρίξει τὴν παλαιχουν μιά διευθέτηση πού θα 115912101160στινιακή ἐπανασταση για τῆ. συνέχιση
v51:
τοῦ ἀγώνα. Τά γεγονότα ὅμως, ἀπέδειξαν
1) Τὴ σταθεροπσίηση τοῦ ρατσιστικοῦ
ἀναμφισόήτητα τῆν ὀρθότητα ’τῆς θέσης
σιωνιστικοῦ κράτους, τήν ἀναγνώριση
καί τῆς ἐκτίμησης τοῦ Λαϊκοῦ Μετώπου
τῆς ὕπαρξης καί τῆς νομιμότητάς του,
καί τῶν δυνάμεων τῆς Ἀπόρριψης γι’
τῆν ἐπέκταση καί διείσδυσή του στῆν
αὐτή τῆ «διευθέτηση ». Τα γεγονότα
περιοχὴ, οἰκονομικὰ καί πολιτικά.
ἀπέδειξαν ὅτι μόνο μιά ἰμπεριαλιστικῆ 2) Τό χτύπημα τῶν κατα-κτήσεων πού
εἶχαν πραγματοποιῆσει οἱ μάζες στόν οἰσιωνιστικὴ - ἀντιδραστική διευθέτηση
κονομικό καί κοινωνικό τομέα στα 1950
μπορεῖ να γίνει μέσα σέ τέτοιες συνθῆκες
καί 1960.
πού 6 συσχετισμός τῶν δυνάμεων τείνει
καθαρά πρός τό μέρος τοῦ ἐχθροῦ.
3) Τήν δλοκληρωτική σύνδεση τῆς σι’κονσμίας τῆς περιοχῆς μέ τῆ διεθνῆ κα'O πόλεμος 101‘)" Ὀχτώδρη ὅμως, δέν
πιταλιστικῆ ἀγορά.
έδαζε σάν στόχο του τῆν ἀπελευθέρωση,
οὐτε καί εἶχε μιαν ἡγεσία ἱκανὴ νά τόν
4) Ἐπίσης, τό σχέδιο ἀποσκοπεῖ 016
καθοδηγῆσει σ“ αὐτό τό 0110116: εἶχε γίνει
χτύπημα ὅλων τῶν δημοκρατικῶν καί

’E9.: Πῶς εἶναι ὁιαμορφωμένη σήμερα 77
κατάσταση 0117 Μέση Ἀνατολή·
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γιά να τερματιστεῖ ἡ κατάσταση - οὐτε

πόλεμος οὔτε εἰρήνη - πού εἶχε διαμορ’φωθεῐ καί να ἐπιτευχθεῖ ἕνας 00116160σμός. Συμδιὸασμός πού ὁδῆγησε στίς
συνομιλίες τοῦ 101 χιλιόμετρου καί στίς
πρῶτες ἀμοιόαῖες ὑποχωρήσεις, πού τίς
ἀκολούθησαν κι’ άλλες, μέ ἀποκορύφωμα τότε τήν ὑπογραφὴ τῆς προδοτικῆς
συμφωνίας τοῦ Σινά. Τό καθεστώς τοῦ
Σάντατ χτύπησε τίς προοδευτικές μεταρρυθμίσεις τοῦ Νάσερ, ξαναδυνάμωσε τῆ
φεουδαρχία καί τὴν οἰκονομική ὀλιγαρ-

χία πού εἶχε κλονιστεῖ. Διέκοψε τίς σχέσεις μέ τό σοσιαλιστικό στρατόπεδο κι’
ἐδοσε τό πρασινο φῶς για τό οἰκονομικό
ἄνοιγμα στῆ Δύση μέ τῆ καθολική εἰσροῆ
Ἀμερικανικῶν καί Δυτικοεύρωποαϊκῶν
κεφαλαίων στῆν Αἰγυπτιακὴ οἰκονομία.
Παράλληλα, καί τό καθεστώς τῆς Συρίας
,καθώς ἐπίσης καί ἡ ἡγεσία τῆς PLO,
πῆραν μέρος σ’ αὐτῆ τῆ διευθέτηση. Τό
καθεστώς τῆς Συρίας δέχτηκε νά ἀπαγκιστρώσει τίς δυνάμεις του ἀπ’ τά ὑψώματα τοῦ Γκολάν, ὅπως προκύπτει μέσα
ἀπό τίς ἀποφάσεις 242 καί 338 τοῦ

O.H.E. καί κάνοντας διαρκῶς ὑποχωρήέ
σεις.”Εφτασε μάλιστα μέχρι τό σημεῖο να
πραγματοποιῆσει τὴν ἐπίθεσὴ του ἐναντια στό Παλαιστινιακό καί τό προοδευτικό Λιόανέζικσ κίνημα, δίχως νά κατα-

φέρει νά κερδίσει μέχρι τώρα κανέναν
οὐσιαστικό ἀντίτημο για τόν ἑαυτό του.
"000 για τήν ήγεσια τῆς PLO πού πῆρε
μέρος στῆ διευθέτηση, τρέχοντας πίσω
ἀπό τό φάντασμα μιᾶς «πατριωτικῆς
διευθέτησης» παρεῖχε τό ἀπαραίτητο
παλαιστινιακό σκέπασμα o’ αὐτα τά κα-

θεστῶτα για νά καλύψουν τίς πολιτικέςταξικές καί οἰκονομικές ὑποχωρήσεις
τους καί νά δυναμώσουν τήν ἐπίθεσή
τους ἐναντια στό παλαιστινιακό καί στό
Ἀραδικό ἀπελευθεωτικό κίνημα. Χωρίς
αὐτή τή σταση τῆς ἡγεσίας τῆς PLO, ἡ
διευθέτηση εἶναι ἀδύνατο να πραγματοποιηθεῖ.
Τό ταξίδι τοῦ Σάντατ στό «Ἰσραὴλ»
πού πραγματοποιὴθηκε στό τέλος τοῦ
περασμένου χρόνου, δέν ἦταν ἕνα γεγονός ξεκομμένσ ἀπ’ ὅλη τήν πορεία τῆς

διευθέτησης, ἀλλα ἧταν ἕνας σταθμός
πού ὁριοθετοῦσε τήν ἀφετηρία για καινούριες καί πιό σημαντικές ὑποχωρήσεις. Αὐτῆ ἡ στάση πού ἀκολούθησε ὁ
Σαντάτ ἦταν ἕνα προωθημένο δῆμα πού
ἐκλεισε για πάντα πίσω του τό δρόμο, σέ
σχέση μέ τίς παλιές διεκδικὴσεις για τὴ
Γ ενεύη ἤ για τήν καλυτέρευση τῶν σχέσεων μέ τό σοσιαλιστικό στρατόπεδο καί

τοῦ αφησε ἀνοιχτή μόνο τῆ λύση τῆς
ἀποδοχῆς τῆς ἰμπεριαλιστικῆς διευθέτησης. Τό ταξίδι τοῦ Σαντάτ ἧταν ένα φυσικό ἐπακόλουθο,ἐξ αἰτίας τῆς ἀδυναμίας τοῦ ἀραδικοῦ ἀπελευθερωτικοῦ κινήματος πσύ εἶχε περάσει ἀπό τήν ἐπίθεση στῆν ἄμυνα, πραγμα πού ἐδωσε τήν
πρωτοόουλία τῶν κινήσεων στα χέρια
τοῦ άντιδραστικοῦ ἄξονα Σαουδικῆς
Ἀραὸίας-Αἰγύπτου. Ὀ πόλεμος τοῦ

1973 ἄλλωστε,τοῦ εἶχε δώσει τό ἀπαραίτητο προκάλυμμα γιά τή δημαγωγία μιᾶς
ὑποτιθέμενης νίκης καί ἀλλαγῆς στό συσχετισμό τῶν δυνάμεων,πού ἄφηνε όρθανοιχτη τήν πόρτα για τό προχώρημα
τῆς διευθέτησης. Σ’ αὐτό ὃσήθησαν καί
οἱ θεωρητικολογίες ἐκείνων πού προπαγανδίζουν τῆν ὑπαρξη μιᾶς «πατριῶτικῆς διευθέτησης», σέ ἀντίθεση μέ τήν ἰμπεριαλιστική. Τό πιό ὅασικόόμως εἶναι
ἡ οἰκονομικὴ καί ταξική δάση τῆς προδοτικῆς ἐπίσκεψης τοῦ Σάντατ πού στηρίζεται σέ μια ἀραδικὴ ἀστική ταξη, ἡ
ὁποία ἀναπτύχτηκε καί ἐξελίχτηκε συνδεδεμένη μέ τό διεθνῆ ἰμπεριαλισμό καί
πού ἀποὸλέπει στόν τερματισμό τῆς
ἀραὸικῆς -— σιωνιστικῆς ἀντίθεσης,γιατί
ἀπειλεῖ τά συμφέροντα της καί ὁλόκληρη
τήν μελλοντικὴ της ὕπαρξη. “H σπίθα τῆς
πάλης τῶν ἀραδικῶν μαζῶν πού γεννιέται ἀπό τήν ἀντίθεσή τους μέ τό σιωνισμό,εἰναι ἱκανή να τιναξει στόν ἀέρα καί
νά κανει σταχτη ὅλο τό πλατύ πεδίο τῶν
ἰμπεριαλιστικῶν συμφερόντων μαζί μέ τό
σιωνιστικό κράτος καί τά συμφέροντα
τῆς παρασιτικῆς αὐτῆς ταξης πού ἀκολουθεῖ τό διεθνῆ ἰμπεριαλισμό ,καί συνδέεται μέ τὴ διεθνῆ καπιταλιστική ἀγορά. Γι’ αὐτό ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Σάντατ δέν
ἠταν ένα τυχαῖο γεγονός ἤ μιᾶς-προσωπική πεποίηθηση, ἀλλά ἐκφράξει συν-

Βηρυτός.· ὄιτριίιις στά καταστήματα τῆς ὸιαχωριστικῆς ζώνης...

ολικα τά συμφέροντα τῆς ταξης πού ἐκ·
προσωπεῖ. Τό ταξίδι τοῦ Σαντατ ἐδαλε
τήν περιοχή μπροστά σέ μιά νέα κατασταση. Ἀπό τῆ μιά μερια ὅξυνε σέ πολύ
μεγαλο ὅαθμό τίς ἀντιθέσεις του μέ τίς
λαῖκές μάζες καί ἀπό τήν ἄλλη χώρησε
σέ δυό μέρη τό ἴδιο τό στρατόπεδο τῆς
διευθέτησης. Αὐτός ὁ διαχωρισμός
ἀφορά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῐσ τό κάθε
μέρος ἤθελε να προχωρήσει στῆ διευθέτηση. Ὁ Σάντατ ἐκπροσωπώντας τήν
ἀραδικὴ ἀντίδραση, ἀκολούθῆσε τό
δρόμο τῆς ἀνοιχτῆς προδοσίας καί
προώθησε τῆ λύση τῆς ἰμπεριαλιστικῆς
σιωνιστικῆς διευθέτησης πού αφηνε
ὅμως ἀπ’ ἐξω όρισμένες δυνάμεις, ὅπως
τῆ Συρία καί τήν ἡγεσία τῆς PLO, πού
οὐτε ἐχουν τῆ δυνατότητα να προχωρήσουν σέ τέτοισυ δαθμοῦ ὑποχωρήσεις,
ἀλλά οὔτε καί ἐχσυν τὴν πραμικρή ἐγγύηση καποιου κέρδους ἀπό μιά τέτοια
στάση. Αὐτές οἱ δυνάμεις ὑποστηρίζωνται κύρια ἀπό τήν ΕΣΣΔ πού κραταει
μια στάση ἐναντια στόν τρόπο τῆς ἰμπεριαλιστικῆς - σιωνιστικῆς διευθέτησης
καί ζητα μια διευθέτηση μέ τῆ συμμετοχή
ὅλων τῶν δυνάμεων.
Ἡ Συρία καί ἡ ἡγεσία τῆς PLO, δέν
ὅγῆκαν ποτέ ἀπ’ τό στρατόπεδο τῆς
διευθέτησης, παρ’ ὅλο πού «ἀντιταχτηκαν» στό ταξίδι τοῦ Σάντατ. Στῆν πραξη, αὐτές οἱ δυνάμεις δέν ἐκαναν τίποτα
τό οὐσιαστικό γιά να ἀποκρούσουν αὐτό
τό προδοτικό δῆμα καί δέν Ιξέκοψαν
ὁλοκληρωτικα τίς σχέσεις τους μ αὐτό
τό εἶδος τῆς διευθέτησης, ὅπως ἄλλωστε
φάνηκε ἀπ τίς προωθημένες. σχέσεις
τους μέ τήν ἀντίδραση καί ἀκόμαπιό ξεκαθαρα στα μετέπειτα γεγΗοκότα τοῦ Λιδάνου.
Ἐξαλλου, ὅσον ἀφορά τό ἰορδανικό
καθεστώς πού δέν πῆρε μια ξεκαθαρη
θέση ὑπέρ τοῦ δῆματος τοῦ Σαντάτ για

να κρατήσει τά προσχήματα ἀπέναντι
στίς λαῖκές μάζες καί να διατηρήσει καλές σχέσεις μέ τῆ Συρία καί τήν PLO,
παίζει ἕνα ρόλο μεσολαόητή για ἕνα
συμόιδασμό ὑπέρ τοῦ σιωνισμοῡ καί τοῦ
ἰμπεριαλισμοῦ καί περιμένει μια ἐγγύηση
ἀπ’ τόν ἰμπεριαλισμό. πού χωρίς αὐτήν
δέν πρόκειται να ἀκολουθήσει τό δρόμο
τοῦ Σάντατ. Ἡ ἐγγύηση πού ζηταει τό
ἰορδανικό καθεστώς εἶναι να ξαναπαρει
τή Δ. ὄχθη καί τῆ λουρίδα τῆς Γάζας, για

να ἀπστελεσσυν τμήματα τοῦ ἰορδανικοῦ
ὅασίλειου. Γι αὐτούς τούς λόγους, ἡ

στάση τοῦ Σαντατ δέν μπορεῖ να ἀποτελέσει μια ὁλοκληρωτικῆ διευθέτηση,
ἐστω καί μέ τήν προοπτική τῆς συμμετο-

χῆς τῆς Ἰορδανίας.
Ἐρ.; Ποῦ ὅρίσκεται σήμερα ἡ Παλαιστινιακῆ ἐπανασταση καί ποια εἶναι ἡ
κατάσταση μέσα στῆν PLO;
Ἀπ.; Ἡ Παλαιστινιακή ἐπανασταση
ἀποτελοῦσε καί ἀποτελεῖ τό δασικώτερο
ἐμπόδιο για τό προχώρημα τῆς ἐξοντωτικῆς πολιτικῆς διευθέτησης. Μέ δάση
αὐτῆ τῆν ἀλήθεια, 0i ἰμπεριαλιστικοί,
σιωνισ ικοί καί ἀντιδραστικοί κύκλοι
προσπῐθοῦν να πετυχουν τήν ὁλοκλήρωτικῆ ἐξουδετέρωση αὐτοῦ τοῦ ἐμπόδιου.
Ὀ ἀμερικανικος ἰμπεριαλισμός καί σί

ἀστοί ”Αραὸες σύμμαχοί του πού κυριαρχοῦν στῆν περιοχή, καταλαὸαν πώς
ἀπ’ τῆ μια ἡ ἐξοντωτικῆ πολιτική διευθέτηση δέν μπορεῖ νά πετύχει χωρίς τὴν
«παλαιστινιακῆ συνεργασία». Ἀπ’ τήν
άλλη, γνωρίζουν καλα,πώς μόνο στό 6aθμό πού χτυπῆσουν τὴν Παλαιστινιακῆ
ἐπανασταση καί τῆν πιέσουν πολιτικά,οἰκονομικα καί στρατιωτικά, θα πετύχουν τά σχέδιά τους. Μέ ὅαση αὐτῆ
τήν πολιτική τους, για δυό ὁλόκληρα
χρόνια ἡ Παλαιστινιακῆ ἀντίσταση καί
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προκάλυμμα στόν ἰμπεριαλισμό για τὴν
πραγματοποίηση τῶν σχεδίων του. Μετα
τόν πόλεμο τοῦ Ὀχτώδρη ’73, ἀποκρυσταλλώθηκαν μέσα στό παλαιστινιακό
κίνημα δυό διαφορετικές γραμμές. Ἡ

μιὸμ ἡ γραμμή τῆς ἡγεσίας τῆς PLO 1:013

Δ ωὸῡιάχρονος Φενταγίν

το προοδευτικό Λιόανέζικο κίνημα ἀντιμετώπισαν μια ὁλομέτωπη ἐπίθεση ἀπ τίς
ντόπιες ἀντιδραστικές καί φασιστικές
δυνάμεις καί τό συριακό καθεστώς καί
σήμερα ἀκόμα συνεχίζσυν να δίνουν αἰματηρές μάχες μέ τά ὄργανα τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ καί τόν ἴδιο τό σιωνιστικό

616 δοσμένο σήμερα συσχετισμό τῶν δυνάμεων έτρεξε πίσω ἀπό οὐτοπιστικά
συνθήματα για μια τάχα πατριωτικῆ
διευθέτηση. Ἡ ἄλλη, ἡ γραμμή τῆς
ἀπόρριψης πού τὴν ἀκολουθοῦν 4 ὀργανώσειςῑ τό Λαϊκό Μέτωπο για τὴν Ἀπελευθέρωση τῆς Παλαιστίνης, τό Ἀρα6ικό Ἀπελευθερωτικό Μώτωπο, τό Παλαιστινιακό Ἀπελευθερωτικό Μέτωπο,
καί τό Μέτωπο Λαϊκοῦ Ἀγώνα. Αὐτή ἡ
γραμμή δλέπει ὅτι 6 διαμορφωμένος σήμερα συσχετισμός τῶν δυνάμεων κλείνει
μέ τό μέρος τοῦ ἐχθρικοῦ στρατόπέδου
καί αὐτό ἀκριδῶς ἐπιὸαλλει τό νά συν-

τῆς παλαιστινιακῆς ἐπαναστασης, οὐτε

τῆς PLO καί δέν εἴμαστε ἀντίθετοι σέ
μιά πατριωτικῆ ἑνότητα. Εἴμαστε ὅμως
ἐνάντια σέ κάθε ρευστῆ ἑνότητα πού
ἀποσκοπεῖ στό κουκούλωμα τῆς σωστῆς
γραμμῆς. Παλεύουμε για μιά πατριωτικῆ
ἑνότητα ἐξω ἀπ’ τά πλαίσια τῆς διευθέτησης πού θά ἀπορρίπτει τὴ διάσκεψη
τῆς Γενεύης καί τίς ἀποφάσεις τοῦ ΟΗΕ
242 καί 338.
Μετα τό προδοτικό δῆμα τοῦ Σαντάτ,ἡ
ἡγεσία τῆς PLO, ὃλέποντας να παραμερίζεται 6 ρόλος της στὴ διεύθέτηση καί
κάτω ἀπό τὴν πίεση τῆς ἀντίδρασης τῶν
λαϊκῶν μαζῶν ἀπέναντι στῆ Σαντατική

προδοσία,”συνυπόγ“’ραψε μέ τό Μέτωπο

συμφωνίες, εἶναι ἱστορικὴ ὑποχώρηση

Ἀπόρριψης τό ντσκουμέντσ τῆς Τρίπολης πούέχει ἀξία ἑνός μίνιμουμ πολιτικσῦ προγράμματος για τήν ἑνότητα τῆς
Παλαιστινιακῆς ἐπαναστασης. Αὐτό τό
ντοκουμέντο περιέχει τά ἑξῆς δασικά
σημεῖα; Ι. Ἀπορρίπτει τίς ἀποφάσεις
Χτοῦ ΟΗΕ 242 καί 338, καθώς καί τῆ
διάσκεψη τῆς Γενεύης. 2. Θεωρεῐ τήν
ἀραδική ἀντίδραση ῶς ἐντεταγμένη στό
στρατόπεδο τοῦ ἐχθροῦ καί σύμμαχσ τοῦ
ἰμπεριαλισμοῦ στῆ συνωμοσία ἐνάντια
016 παλαιστινιακό καί τό ἀραὸικό κίνημα 3. Ἀπορρίπτει κατηγορηματικα
τήν ἀναγνώριση τοῦ σιωνιστικοῦ ἐχθροῦ
καί κάθε εἴδους συμφωνίες ἤ συνομιλίες,
τὴ στιγμή 1:013 16 παλαιστινιακό κίνημα

καί ἀνεδαφικό παζαρεμα ἐξω ἀπό ἀρ-

δέν εἶναι ἀκόμα σέ θέση να ἐπιδαλλει τίς

χές,πσύ ἡ ἰδεολογική της δάση εἶναι 6

δικές του λύσεις. Αὐτό τό ντοκσυμέντο
θα ἔπρεπε νά μπεῖ σέ ἐφαρμογή στήν
πράξηΉΘα ἐπρεπε δηλαδή ἡ ἡγεσία τῆς

εχίσουμε καί νά κλιμιῖκώσουμε τόν ἐν-

Ἡ Παλαιστινιακῆ ἐπανασταση δρίσκεται σήμερα μπροστά σέ μιά πολύ κρί-

οπλο ἀγώνα μέ ὅλα τά μέσα ἀνατρέπρντας τό δοσμένσ συσχετισμό δυνάμεων να
ἐπιδαλλουμε τίς δικές μας λύσεις, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ Βιετναμ.
Κάθε ἶδεολογικό προκάλυμμα ὅτι μποροῦμε τάχα νά πετύχουμε μια πατριωτικῆ διευθέτηση στίς σημερινές συνθῆκες
μέ τήν ἐγκαθίδρυση μιᾶς ἐθνικῆς πα-

σιμη καμπὴ. ’Ἀπ’ τή μια μερια ὑπάρχει

τριωτικῆς ἐξουσίας στή δυτικὴ ὄχθη καί

τό ’ωςθρικό στρατόπεδο πού τή χτυπαει
πολιτικά, στρατιωτικά καί προσπαθεῖ νά
τήν ἀπομονώσει ἀπ’ τίςλαϊκές μαζες.
Ἀπ’ τὴν ἀλλη, δρίσκεται ἡ ἡγεσία τῆς
PLO 1:013 δέχτηκε να συμμετασχει στή
διευθέτηση δίνοντας ἐτσι τό ἀπαραίτητο

στῆ λουρίδα τῆς Γάζας, ὅγαλμένη ἀπ’ τίς

δεξιός ὀπορτουνισμός. Τά γεγονότα
ἀπόδειξον ὅτι δέν εἴμαστε διασπαστές

ΤΑΛ - ΑΛ - ΖΑΑΤΑΡ τ’ Δυό χρόνια 6116 τῆ σφαγή...
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ δυό χρόνια (12.8.76) 6116 τήν χωρίς
προηγούμενα σφαγή τῶν κστοίκων τοῦ
Παλαιστινιακοῡ
στρατοπέδου Τάλ - ”Αλ - 266τάρ 616 Λίθσνο ; 17 μῆνες 116-

λιορκίας, 55 μέρες συνεχῶν
Βομθσρδισμῶν

μέ

1150166615-

ρες 6116 55.000 661659 καί 15p66115c; ῦλικές ζημιές καί φυσικά ἑκατοντάδες θύματα εἶναι
6 ἀπολογισμός τῆς φασιστικής
ὲτιίθεσης. Θυμίζουμε σήμερα
μερικα ἐνδιαφεροντσ στοιχεῖα
γύρω 6n6 16 61061611560 Τάλ ”Αλ - Ζααταρ, 16 ὸτιοῖα ἑξηγοῦν
καί τό γιατί ἐνσ στρατόπεδο μέ
Παραγκες 6116 τσίγκους ἐγινε
ξσφνικα 6 στόχος μιᾶς «6665—
ρής ἐπίθεσης», μιᾱς ἐπίθεσης
τιού συνεχίζετσι καί σήμερα;
ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ θρισκότσν
616 Θορειοσνστολικα npo661516 τής Βηρυτοῦ καλύπτον-

τας μιαν ἐκτσση Περίτιου δύο
τετραγωνικῶν χιλιομέτρων. Τό
κέντρο του, 11613 16 ἀποτελοῦσαν κυρίως καλύθες σκεπασμένες μέ τσίγκους εἶχε ἑκτσση μόλις ἐνσ τετραγωνικό χιλιόμετρο. Ἀηό τό 1950 ὴ Ὑπηρεσίσ Βοηθείσς καί Ἐργασίσς
(U.N.R.W.A.)1oﬂ ΟΗΕ ηλήρωνε
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ἐνοίκιο μόνο για 57.000 τ.μ. ἐκ·
ταση τιού μέχρι τό 1965 6vaγνώριζε 66v Βασική Περιοχή
τοῦ 616616115666. Αῦτή ή 11501οχή Πού ήτσν κάτω 6116 τίς
διαταγές τῶν Μαρωνιτῶν καλόγερων, χρησιμοιτοιόταν κατά
τόν B' Πσγκόσμιο Πόλεμο 66v
6661., μιᾶς Βρετσνικῆς Στρατιωτικῆς Μοναδσς. Τό ὑπόλοιτιο
τμῆμα τοῦ στρατόπέδου 1·ιού
ἀνῆκε σέ φτωχές λιθσνέζικες
Μαρωνίτικες οίκογένειες. νοικιάστηκε 6n6 Λιθανέζικες καί
Πσλσιστινιακές οίκογένειες μέ
τιμές 6116 8 ἕως 25 δολαρια τό
χρονο.
ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ίδρύθηκε
τό 1950, ἀπορροφώντας ἀρχικα
400 Πρόσφυγες 6116 τή Βόρεια

ἀκτή τῆς Παλαιστίνης r1013 6pχισαν v6 ἐργάζονται 66v ἀγροτεργατες στίς γειτονικές δενδροφυτεῖες. K616 16 μέσσ τῆς
δεκαετίας τοῦ ’50 ἡ περιοχή
γύρω 6116 16 στρατόπεδο ὅρχισε v6 μετατρέπεται σέ 6ιομηχανικό κέντρο, Προσελκῦοντσς
Λιθανέζους καί Παλαιστίνιους
ἑργατες 11013 μεταναστευσαν
στήν Περιοχή. Ἔτσι, 16 mp0:
1611560 ἐπεκτάθηκε. T6 1969
κατοικοῦσαν
στῆν
ηεριοχή

αὐτή (11613 περιλάμθανε 16 29%
160 συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν ΛιΒανέζικων ἑργοστασίων, τό
22% τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ
τῶν Θιομηχσνικῶν ἐργατῶν καί
τό 25% τοῦ 6ιομηχανικοῦ κεφαλαίου 616 Λίθσνο), 17.160
Πσλσιστίνιοι καί 20.000 Λι6ανέζοι.
Η ΜΕΤΑΝΑΣΓΕΥΣΗ στό Τάλ ”Αλ - Ζσαταρ ἐγινε ῶς ὲξήςῑ
0T6 1951 ἠ U.N.R.W.A. . 6661σμένη σέ μια ««τιαρακληση» τῶν
λιθσνέζικων ἀρχῶν, μετέφερε
μέ τή Βία στό στρατόπεδο, 6pκετές Παλαιστινιακές οίκογένειες 6116 αλλες Περιοχὲς τῆς
Βηρυτοῦ καί τῆς Damour.
0T6 1955 ἠ ἀναγκαστική
ἀλλα καί ή ἑκούσια μεταναστευση 616 Τάλ - Ι”Αλ - Ζαστάρ
σὺξήθηκε καί συνεχίστηκε εἴτε
ἀτομικα, εἴτε σέ ὁμάδες.
0T6 1956 ἀφότου ol λιθανέζικες
δυνάμεις
Ἀσφσλείσς
ηυρτιόλησαν ἕνα μικρό στρα1611566 Προσφύγων στῆν Περιοχή τοῦ Maslakh 6 πληθυσμός
του, 6116 1000 ατομα, μεταφέρθηκε 616 Τάλ - ”Αλ - 26616p.
.
ΟΚατά τή διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ ’70, ίδισίτερα μετα

16v πόλεμο τοῦ Ὀκτώθρη τοῦ
1973, Πολλές Πσλαιστινιακές
οίκογένειες ἐγκατέλειψσν 16
01p61611566 616 N.A166vo, 11613
ὑφίσταντο συνεχῶς Ἰσραηλινές ἐπιδρομές 6n6 Θάλασσα

καί ἀέρά. ”Ατιό τό Νότιο Λίθανο
ἠρθαν κί’ οί περισσότεροι 6116
τούς Λιθανέζους μετανάστες.
O ΑΡΙΘΜΟΣ τῶν Παλαιστινίων τιοὺ κατοικοῦσαν τό στρα1611560 ἠταν κατά ι-ιροσέγγιση
17.160 ᾰτομα.
Πρίν 6116 τήν ούσιαστική έμφανιση
τῆς
Παλαιστινισκής
Ἀντίστασης 616 61p6161156o οὶ
συνθῆκες ζωῆς ἠταν αθλιες. 01
ἀποχετεῦσεις δέν ἠταν παρά
ἀνοιχτα κανάλισ 11613 διέσχιζαν
16 στενά δρομάκια, ἀποτελῶντσς μιά μόνιμη.ἑστία μόλυνσης
καί αρρώστιας. "O16v ὅμως, οί
ἴδιοι οί Παλαιστίνιοι αρχισαν
τῆν σὺτοοργάνωση τοῦ στρα1611560u. οί όχετοί καλὺφτηκαν, είδικοί σκουτιιδότοιτοι δημιουργήθηκαν καί μερικοί 6116
τούς δρόμους ὴ 16 σοκάκισ
ἀσφαλτοστρῶθηκσν.
ΑΡΧΙΚΑ ἡ U.N.R.W.A.6161nροῦσε για τό Τάλ - ΙἈλ - 26616p καί τό γειτονικό στρατόr1560 Jisre AI —Basha, μία κλιτ

PLO ναζκαλέσει ἐκτακτη ἐθνοσυνέλευση
ἀπό ὅπου καί θα ἐδγαινε ἐπίσημα σαν τό
πολιτικό πρόγραμμα πού θα ἐνωνε τήν
Παλαιστινιακῆ ἐπανασταση καί θα διαμόρφωνε τήν παραπέρα στάση τῆς PLO.
”Ομως ἡ ἡγεσία τῆς PLO, όχι μόνο δέν
συγκαλεσε μιά ἐκτακτη ἐθνοσυνέλευση,
ἀλλά οὐτε κάν τὴν τακτική πού ἐπρεπε
να γίνει τό Μαρτη. Ἐξάλλου’,οί ἐνέργειες

τῆς ἡγεσίας τῆς PLO, ἦταν σέῑ πλήρη
ἀσυμφωνία μέ αὐτό τό ντοκουμέῖντο καί
συνέχισε να τρέχει πίσω ἀπ’ τό ἰφάντασμα τῆς διευθέτησης. Μέ ἄλλα λόγια ἡ
στάση τῆς ἡγεσίας τῆς PLO δέν ἐχει γίνει
ἀκόμα ξεκαθαρη ἀπέναντι στό καθεστώς
τοῦ Σαντατ καί δέν έκοψε ὅλες τίς γέφυρες μαζί του, ἐστω κι’ ἄν αὐτό τό γεγονός δέν ἐχει γίνει ἀκόμα δλοφανερο.
Ἀκόμα διατηρεῖ πολύ καλές σχέσεις μέ
τήν ἀραὸικὴ ἀντίδραση (Σαουδικῆ
Ἀραδία, Κουδέιτ, Ἐμιρατα) πού δρίσκεται πίσω ἀπ’ τό δῆμα τοῦ Σάντατ. Ἡ
ἡγεσία τῆς PLO, προσπαθεῖ να οἰκοδομήσει σχέσεις μέ τόν ἰμπεριαλισμό μέσω
τοῦ Μαρόκου,τῆς Σαουδικῆς Ἀραδίοις
καί, ἄλλων χωρῶν. Τέλος, μέ ὅλες της τίς

ἐνέργειες,προσπαθεῖ να ἀποδείξει ὅτι εἰναι μετρισπαθῆς, ἐπειδὴ νομίζει ὅτι μέ

· «,ῑίι
:11: ‘ A,‘
Τό Τέλ - Ἀλ -Ζαατάρ μετά τήν καταστροφή

Ἀπ.ε Ὁ ἰμπεριαλισμός παίζει τό παιχνίδι του σέ δύο ἐπίπεδα. Ἀπ’ τῆ μια
μέσω τῆς οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς κυριαρχίας πού ἔχει στήν περιοχὴ προσπαθεῖ να διατηρήσει τίς σχέσεις του μέ τή
Συρία καί ἐμμεσα μέ τήν ἡγεσία τῆς
PLO, ἐνῶ ἀπ’ τήν ἄλλη, μέ στρατιωτικές
πιέσεις προσπαθεῖ να τίς ἐξαναγκάσει να
ἀκολουθήσουν τό δῆμα τοῦ Σάντατ.

αὐτῆ Ff] ίιετριοπαθεια θα κερδίσει ἀπό
τόν ἰμπεριαλισμό καί τήν ἀντίδραση τὴ ’· A1311]
ἡ 16x11111'] τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ δρίσκει τήν ἐφαρμογῆ της στό Αίδανο, γιατί
συμμετοχή της στῆ διευθέτηση.

λόγω τῆς ῦπαρξης καλά ὀργανωμένων

Ἐρ.; Ποιά εἶναι ἡ ἐκτίμησή σας γιά τή
σημερινή κατάσταση στό Λίὸανο καί τήν
τελευταία ἐπίθεση τῶν ἰσραηλινῶν,· Ποῦ

φασιστικων συμμοριῶν, εἶναι τό πιό

ἀποόλέπει,’

νική μόνο, μέ ένα γιστρό Ποῦ
δεχόταν ἐπισκέψεις μόλις δύο
φορές τή Βδομαδα. Ἀργότερα
ἡ Παλαιστινιακῆ κοινωνία, 11613
εἶχε

στό

μεταξύ

προχωρήσει

σημαντικά στῆν ὸργάνωση μέ
ἀπλές ἀλλά ἀποτελέσματικές
δομές τῆς ζωῆς της, έχτισε ένα
νοσοκομεῑσ δυναμικότητας 30
κρεθατιῶν r106 μποροῦσαν, σέ
περίπτωση ἀνάγκης, v6 αὐξηθοῦν σέ 100. Στό νοσοκομεῖο
61316 ἐργάζοντσν μόνιμα 2 γιατροί καί περίπου 20 νοσοκόμες.
Χτίστηκαν, ἐπίσης, δύο κλινικές
μέ 6 γιατρούς καί B νοσοκόμες.
Τό ἐκπαιδευτικό ἐπίπεδο ἐξάλλου ήταν πάρα πολὺ χαμηλό.
Ύπῆρχε μόνο ἐνσ σχολεῖο μέ
μαθητές πού· μόλις έφτανσν τό
5% τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν
παιδιῶν
τοῦ
610616115666.
Αὺτή ἀκριθῶς ή κατάσταση
θοήθησε στό v6 δημιουργηθεῑ
πολὺ φτηνό ἐργατικό δυναμικό
για τήν ἀνερχομένη 6ιομηχσνία
τῆς γύρω περιοχῆς. Ἀπό τό
1974 καί μετά παντως, ὑπῆρχαν
7 δημοτικά σχολεῑα καί Eva Γυμνασιο ὅπου δίδασκσν 92 κοθηγητές καί φοιτοῦσσν 3030

μαθητές.
ΑΠΟ ΤΟΥΣ Παλαιστίνιους τοῦ

κατάλληλα μέρος για να ἀσκήσει 6 ἰμπεριαλισμός μέ τά ὄργανά του τίς στρατιωτικές του πιέσεις 016 Συριακό καθεστώς

ἐργαζονταν
στρατόπέδου _
περίπου ἐνσ 20%. Πάνω 6116
30% ἀπό 61316 16 11666616 ἦτον
γυναῖκες. '0 ἐργαζόμενος 613169 πληθυσμός εὕρισκε 666λειά 616 διάφορα ἐργοστάσια
τοῦ θιομηχανικοῡ κέντρου πού
εἶχε δημιουργηθεῑ γύρω ἀπ’ 16
στρατόπεδα Τομεῖς ὅπως τῆς
ξυλουργικῆς, τῆς ἐπιπλοποιίσς,
τῆς ὑφαντουργίας ἡ τῆς Βιομηχσνίας σιδήρου καί τῆς κατασκευῆς μηχανῶν ἀπορροφοῦ-

σαν τό κύριο μέρος τῶν Παλαιστίνιων ἐργατῶν, μέ ήμερήσιο
μισθό ἀπό 3 έως 10 λιθσνέζικες
λίρες (δηλαδή 6116\1 έως 3,3
δολαρισ). Ol γυναῖκες ἐργάζονταν καί 66v ὺπηρέτριες. Φυσικά, για 10139 Παλαιστίνιους πού θεωροῦντσν ξένοι ἐργάτες
- δέν ’ίσχυε κανένας ἀπό τούς
κανονισμοῦς ἐργατικῆς ἀσφάλισης ὅπως ἠ ἀσφαλιση ὑγείας
(πού περιλαμθανε καί τά έργατικά ἀτυχήματα), ἀδεια μέ 6110δοχές, κατώτατα 6016 μισθοῦ,
ἀποζημίωση σέ περίπτωση 6n6λυσης, κ.λ.π.
Η ΕΠΙΘΕΣΗ ἐναντίον τοῦ Τάλ
- ”Αλ - Ζαατάρ δέν ῆταν ξεκομμένη 6116 τήν συνολική ἐπίθεση
ποῦ δέχτηκαν καί συνεχίζουν

καί νά δώσει ἕνα γερό χτύπημα στῆν
ἀντίσταση. Αὐτό ἀκριδῶς τό γεγονός δίνει τήν εὐκαιρία στόν ἰμπεριαλισμό νά
πετύχει συγχρόνως τα ἑξῆς 1. Να πιέσει
τό Συριακό καθεστώς να ἀκολουθήσει τό
δρόμο τοῦ Σάντατ. 2. Νά ἐκμηδενίσει τήν
παλαιστινιακή ἀντίσταση ἤ τουλαχιστον

να τήν φέρει σ’ ἕνα σημεῖο πού θα εἶναι
ἀναγκασμένη νά ἀποδεχτεῖ τῆ λύση πού
θα τῆς ἐπιδάλλει ἡ ἰμπεριαλιστικῆ - σιωνιστικὴ διευθέτηση. 3. Νά χτυπήσει τό
προοδευτικό λιδανέζικο κίνημα για να
πετύχει τήν ὁλοκληρωτική ἰμπεριαλιστικῆ ἐξαρτηση τοῦ Λιδάνου. Ὁ σιωνιστικός ἐχθρός θα χρησιμοποιήσει κάθε
τρόπο γιά νά πετύχει τό μάξιμουμ τῶν

v6 δέχονται καί ή Παλαιστινιακή Ἐπανάσταση καί 61 A166νέζικες προοδευτικές δυναμεις.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ πού θα μποροῦσε
να ἀπαντήσει κανένας 616
ἐρώτημα «γιατί 16 Τάλ - ”Ἀλ 266160;» εἶναι ὅτι τό στρατόπεδο φαινότσν ν’ ἀποτελεῖ 1116
εῠκολη, δίχως ἀλλο, λεία. Κι“
61316 v161[ 6n6 στρατηγική
ἀποψη ήταν σχεδόν ἀνυπερά6111610: "Eva 6106166566 μέ
μιά κεντρική περιοχή έκτασης
περίπου 1 τ.χ. 6116 τσιγγοσκεπασμένες καλύθες καί μέ 400
μόλις ἐνόπλους ὑπερασπιστές
ἀπό τό συνολικό (30.000 ἀτομα)
πληθυσμό του, ἐντελῶς ἀπομονωμένο

καί περικυκλωμένο

ἀπό πλούσιες πυκνοκατοικημένες περιοχές, πού σέ ὀξεῖα
ἀντίθεσή μέ τό χωριό ἀπό καλύθες κατοικούντσν ἀπό τήν
λιθανέζικη Μαρωνίτικη μειονότητα καί τή Λιθσνέζικη δεξιά,

δέν θάΤμποροῦσε - ὅπως τουλάχιστο φαινότσν - να ἀντέξει
για πολύ σ’ ένα συνεχές σφυροκόπημα ἀπό ἐπιθέσεις πού
σχεδιάζονταν ἐναντίον 166.
ΚΑΤΑ δεύτερο λόγο τό Τάλ ”Αλ Zaa160 συμθόλιῑε τήν ἀνυ-

πόφορη κοινωνικὴ κατάσταση
κσί ὁλόκληρη τήν ραθυμίσ ἑνός
πολιτικοῦ συστήματος πού εἶχε
έμπιστευτεῑ τήν ὑπεροχή του
στό όφελος ἑνός μικροῦ στρώματος τῆς λιθανέζικης κοινω-

νίας, ἀφοῦ ἀλλωστε μόνο μ’
αὑτό μποροῦσε v6 66v655161.
"016v 1116 ἡ κατάσταση 616 Τάλ

- ”Αλ - Ζααταρ πού ἡ Λιθσνέζικη δεξιά τήν χαρακτήριζε
ακοινωνικα έκρηκτική», ἀρχισε
v6 γίνεται ἐπικίνδυνη γι’σὺτήν,
ἀφοῠ τῆς έθαζε προθλήματσ
ἀκόμα καί στό ἐπίπεδο τῆς δισ-

1119110119 τῆς ἐξουσίας της στό
Λίθανο, τό στρστόπεδο έγινε
ἀμεσος στόχος της. Ἔτσι, 66σική πρόθεση τῶν φασιστῶν
στό Λί8ανο ήταν, μέ τήν τρομοκρατίσ - ἀρχικά - καί τήν
αέξσφάνιση- - τελικά - τοῦ Τάλ
- ”Αλ - 266160.
ὅχι μόνο
v6 σθήσουν τήν ένοπλη Παλαιστινιακῆ Ἀντίσταση πού τούς
ἠταν έμπόδιο στίς παραπέρα
έπιδιὼξεις τους, ἀλλά καί v6
ἐκφοθίσουν καί v6 τρομοκρστήσουν τίς φτωχές Λιθσνέζικες
μάζες για v6 ἀπαλλαγοῦν έτσι

ἀπό τό ακοινωνικό πρόθλημα»
πού μάστιζε στήν κυριολεξία
τήν χώρα.
I
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καί λιδανέζικων μαζῶν ἐναντια οτόν ’πόλεμο γενοκτονίας πού ἐκτέλεσε ἠ φασιστική μηχανή του, χτύπησε τόν ἐχθρό καί
έδωσε τὴν ἀπαντηση ἀποδείχνοντας ὅτι

ἡ ἐπανασταση εἰναι πιό δυνατὴ ἀπ’ ὅλες

Βηρυ

_.

ρουρ ς ε,

(ἰπό γραφεῖα τοῦ PLO

στρατιωτικῶν, πολιτικῶν καί οἰκονομικῶν ὑποχωρῆσεων ἐναντι τῶν ἐλαχιστων
ἀνταλλαγμάτων ἐκ μέρους του. Καί παρ’
ὅλες τίς διακηρύξεις του για τήν εἰρήνη
σχεδιαζει πάντα τήν κατοχῆ νέων ἐδαφῶν καί σαν ἀπόδειξη ἦρθε ἡ τελευταία
εἰσδολὴ στό N. Αίδανο, γιατί ἧταν ἐνα
ἐπικίνδυνο ναρκοπέδιο για τόν ἰμπεριαλισμό λόγω τῆς ὕπαρξης τῶν δυνάμεων
τῆς ἀντίστασης καί τοῦ προοδευτικσῦ
λιδανέζικου κινήματος. Αὐτή ἡ εἰσδολὴ
ἀποσκοπεῖ στῆ δημιουργία μιᾶς ἀμυντικῆς φασιστικῆς «ζώνης» πού θά προειδοποιεῐ καί θα ἐξασφαλίζει τόν ἐχθρό
ἀπό κάθε κίνηση τῶν ἐπαναστατικῶν
δυνάμεων καθώς καί θα δοηθῆσει τό
ἀντιδραστικό καθεστώς τοῦ Λιδάνου νά
ἐχει 16v δλοκληρωτικό ἐλεγχο σέ ὅλσ τό
Λίδανο καί πιό εἰδικά στό Νότιο.
‘H ἡρωϊκή στάση πού κράτησαν οἱ παλαιστίνιοι καί οἱ λιδανέζοι μαχητές μέ τὴ
συμμετοχή τῶν πλατιῶν παλαιστινιακῶν
Ἐφημερίὸα τοίχου 1101" γραφοιιν τά μικρά παιὸια σε’
λέσχη νεολαίας

1:

11011 καί ἄλλα, κάτω ἀπό τήν ἡγεσία τῆς
Σαουδικῆς Ἀραδίοις. Αὐτός 6 ἄξονας
ἀπαρτίζεται ἀπό μια συμμαχία ἀνάμεσα
στῆ φεουδαρχία καί τήν κομπραδόρικη
ἀστική τάξη πού ἐχουν συνδέσει τά συμφέροντά τους μέ τόν ἰμπεριαλισμό καί
ἀσκσῦν 1116 στυγνὴ ἐκμεταλλευση πανω
στίς λαϊκές μαζες. Γι’ αὐτούς τούς λόγους ἀποκλείεται αὐτα τά καθεστῶτανά
παρουν πατριωτικές θέσεις. Ἕνα πραγμα πού έχσυμενά ἐπισημανουμε ἀκόμα

τίς δρώμικες συνομωσίες. Τό σχέδιο πού
προσπαθοῦν νά ἐφαρμώσουν σήμερα 6
ἰμπεριαλισμός, 6 σιωνισμός καί ἡ ἀντίδραση στό Λίδανο περιέχει τά ἑξῆς σημείας 1) Προσπάθεια για τό δυναμωμα
τῶν φασιστικῶν συμμοριῶν, εἰδικά στό
νότιο τμῆμα τοῦ Λιδανου για τό χτύπημα
τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀντίστασης καί τοῦ εἶναι πώς αὐτά τα καθεστῶτα,ὡς ἕνα
προοδευτικοῦ λιδανέζικου κινήματος δαθμό,έχουν τή δυνατότητα να ἐπέμδουν
καί τὴν ἐξασφαλιση τῶν συνόρων τοῦ καί να παίξουν Evav ἀντιδραστικό ρόλο
σιωνιστικοῦ ἐχθροῦ. 2) Τοποθέτηση στῆν Ἀφρική, τήν Ἀσία ἀκόμα καί στῆν
ἰσχυρῶν δυνάμεων τοῦ ΟΗΕ στα A166- Εὐρώπη.
νέζικα ἐδάφη πού κάτω ἀπ’ τό πρόσχημα
Σήμερα, 6 συσχετισμός τῶν δυνάμεων
τῆς ἀποχώρησης τῶν Ἰσραηλινῶν στρα- · κλείνει μέ τό μέρος τοῦ ἀντιδραστικοῦ
τευμάτων ἀπ’ τό Αίδανο, ἀποτελοῦν μια αὐτοῦ ἄξονα πού προσπαθεῖ να τραδῆξει
ἐφεδρεία τοῦ ἰμπεριαλισμσῦ για τήν ἐγμέσα του καί ἀλλες χῶρες, ὅπως τραδηξε
γύηση τῆς ἀσφάλειας τοῦ σιωνιστικοῦ ἐ- παλιότερα μέ τῆν Αἴγυπτο,τή Σομαλία
χθροῦ ἀπό τὴν παλαιστινιακή ἀντίσταση. καί τό Σουδαν, Παλιότερα μάλιστα εἶχε
OE δυνάμεις τοῦ ΟΗΕ προσπαθοῦννά τῆ δυνατότητα νά ἐπιδαλλει σέ ὅλα τα
ἰσχυροποιηθοῦν καί να καταλαδουν
ἀραδικα κράτη ὁποιαδὴποτε ἀπόφασή
στρατηγικές θέσεις για νά μποροῦν μελ- του κάτω ἀπό τό πρόσχημα τῆς «παναλοντικα να προστατεύσουν τό σιωνι- ραδικῆς ἀλληλεγγύης». Ὁ δεύτερος ἄξοστικό κράτος. 3) Ἀναδιοργανωση τοῦ νας ἀποτελεῖται ἀπό τή Λιδύη, τό Ἰρακ,
λιδανέζικου στρατοῦ για τό χτύπημα τῆς τὴν Ἀλγερία καί τῆ N. Ὑεμένη. Ἡ φύση
παλαιστινιακῆς ἐπαναστασης καί τοῦ τῶν καθεστώτων πού τόν ἀπαρτίζουν εἶπροσδευτικοῦ λιδανέζικου κινήματος ναι μικροαστική μέ ἐξαίρεση τὴ N. Ὑεπανω σέ θρησκευτικοφασιστικές δασεις,
μένη, ὅπου στῆν ἐξουσία δρίσκεται μιά
παράλληλα μέ τῆ συστηματική καλλιέρσυμμαχία ἐργατῶν καί ἀγροτῶν. Αὐτα
γεια ἑνός φανατικοῦ μίσους ἐναντια σέ τά καθεστῶτα ἐχουν.κανει δήματα ἀποό,τιδήποτε προοδευτικό, ἐχοντας σαν δέσμευσης ἀπό τόν ἰμπεριαλισμό καί μιά
πρότυπό τους τήν ἀναδιοργάνωση τοῦ σειρα ἀπό προοδευτικές μεταρρυθμίσεις,
στρατοῦ τῆς Ἰορδανίας πρίν ἀπό τό χτύ- ὅπως ἐθνικοποιήσεις κλπ. Ἡ διάσκεψη
πημα τῆς παλαιστινιακῆς ἀντίστασης καί

τοῦ ἰορδανικοῦ κινήματος. 4) προσπαθεια για τὴ χρησιμοποίηση τῶν Συριακῶν εἰρηνευτικῶν δυνάμεων σέ μερικα
τμήματα τοῦ N. Λιδανου για να παίξουν
τό ρόλο τοῦ ἐπιτηρητῆ τῆς παλαιστινια-

τῆς Τρίπολης πού ἐγινε μετα τό δῆμοι τοῦ
Σάντατ, δημιούργησε τό πρῶτο 013616στικό ρῆγμα στήν «παναραδικῆ ἀλληλεγγύη» πού ἠταν στῆν πραγματικότητα
κάτω ἀπό τήν καθοδήγηση τοῦ ἀντιδραστικοῦ ἄξονα. Ἀπό δῶ δγαίνει ἄλλωστε

Ἇῆς ἐπαναστασης, παρ’ ὅλο πού μέχρι

καί ἡ θετική σημασία τῆς διάσκεψης τῆς

τώρα τό συριακό καθεστώς ἀνακοινώνει
ὅτι δέν θά ἀφήσει τίς συριακές δυνάμεις
να ἐπεκταθσῦν στό N610. 5) Μέ στρατιωτικές, οἰκονομικές καί πολιτικές πιέσεις προσπαθοῦν να μαντρώσσυν τήν
παλαιστινιακή ἀντίσταση για να μποροῦν να τήν χτυπήσουν πιό εὔκολα,
ὅπως ἀκριδῶς ἐγινε στό Τζάρας,στα
δουνα τῆς Ἰορδανίας. 6) Mé τήν κατάλληλη προπαγάνδα προσπαθεῖ νά στρέψει
τίς λαϊκές μαζες ἐναντια στῆν παλαιστι-

Τρίπολης. Ἐξαλλου, ὅσον ἀφορᾶ τῆ Συρία, παρ’ ὅλο πού ἔπαιξε ἕνανούσιαστικό ρόλο για τό χτύπημα τῆς Παλαιστινιακῆς ἐπαναστασης καί τοῦ προοδευτικσῦ λιδανέζικου κινήματος σαν ένα

νιακή ἀντίσταση καί τό προοδεύτικό λιδανέζικο κίνημα,θέλοντας να τίς πείσουν
πώς ἡ διατήρηση , τῆς ἐπαναστατικῆς
καταστασης εἰναι ὴ αἰτία τῆς ἐξαθλίωσής

τους.
’E9.: Ποιές εἶναι οἱ ἀντιθέσεις ἀνάμεσα
στά Ἀραὸικά καθεστῶτα καί ποιά εἶναι
ἡ φύση αὐτῶν τῶν καθεστώτων,·
/

’A11.: Μποροῦμε νά χωρίσσυμε τόν ἀραδικό κόσμο σέ δύοάξονες. εΟ πρῶτος
ἄξονας περιλαμδανει τα ἀντιδραστικα
καθεστῶτα ὅπως τῆς Αἰγύπτου, Ἰορδα36

νίας, Ἐμιρατα Κουδέιτ, Σουδαν, M696-

Βηρυτός; σκηνικό καταστροφῆς

τίμημα για τῆ συμμετοχή mg στῆ διευθέτηση, ὅλέποντας νά λιγοστεύουν τά
κέρδη της ἀπό αὐτήν, συμμετεῖχε μετά τό
αῆμα τοῦ Σαντάτ στή διάσκεψη τῆς Τρίπολης, χωρίς ὅμως φυσικά να κόψει τίς
σχέσεις της μαζί mg καί μέ τόν ἀντιδραστικό ἄξονα.

’Ἑρ-ε Ποιός εἶναι ὁ ρόλος τῆς παλαιστινιακῆς ἀστικῆς τάξης,·
Ἀπ.τ Πολλές δυνάμεις μέσα καί ἐξω ἀπό
τήν παλαιστινιακή ἐπανασταση, προσπαθοῦν νά συγκαλύψουν τό ρόλο τῆς

j

ἀστικῆς τάξης καί νά περασουν τῆ θέση

«

πώς ὅλοι οἱ Παλαιστίνιοι ἀποτελοῦν

. ’τ

τάχα μια ἑνιαία τάξη χωρίς ταξικές δια-

ἶ,

φορές μεταξύ τους.
Εἶναι 6έ6αια σωστό πώς πρίν ἀπό 30
χρόνια οἱ Παλαιστινιακές μάζες ἀντιμετώπισαν στό σύνολο τους τό σκληρό
πρόόλημα τῆς προσφυγιᾶς, εἴτε αὐτές
πού ἐφυγαν ἐξω ἀπό τῆν Παλαιστίνη,
εἴτε αὐτές πού σέ συνθῆκες στυγνῆς
καταπίεσης τό ἀντιπετώπιζαν σάν ἀμεση
προοπτική. ”Ομως εἶναι ἀναμφισὸῆτητο
καί τό γεγονός ἐπίσης ὅτι μέσα σέ 30
χρόνια ἀναδιαμορφώθηκαν καί ἀνασυγκροτῆθηκαν οἱ διαφορές τάξεις. Γι’ αὐτό
καί κανείς δέν μπορεῖ νά πεῖ σήμερα πώς
δέν ὑπάρχει ἀστική τάξη που νά μήν ἔχει
δολευτεῖ καί νά μήν ἐχει εἰδικά συμφέροντα ἀπό τῆ σταθεροποίηση αὐτῆς τῆς
καταστασης γιά να μπορεῖ να συνεχίσει
ἀνενόχλητη τήν ἐκμεταλλευση πού ἀσκεῖ

πάνω στίς λαϊκές μαζες. Ἀπ’ τή φύση
mg αὐτῆ, ἡ ἀστική τάξη πού ὅασικά
ἀπασχολεῖται σέ ἀντιπρόσωπεῖες ξένων
ἐπιχειρήσεων καί τραπεζῶν καί ἔχει

κομπραδόρικο χαρακτῆρα, εἰναι ἀδιάρρηχτα συνδεδεμένη μέ τόν ἰμπεριαλισμό.
Αὐτό σημαίνει πώς σέ μια στρατηγική

πρόὸλεψη εἶναι ἐναντια στῆν ἐπανασταΕἰναι φυσικό πώς αὐτῆ ἡ ἐκτίμησῆ δέν
εἶναι ὁλσφανερη για ὅλους σέ αὐτῆ τῆ
φαση τῆς ἐπαναστασης. Καί αὐτό γιατί
ὑπάρχουν ἀντιθέσεις μέσα σ’ αὐτή τήν
ἴδια τῆν ἀστική τάξη καί γιατί οἱ δυναμεις πού κάνουν αὐτή τῆ λαθεμένη ἐκτίμηση δέν καθοδηγοῦνται ἀπό μια
ἐπαναστατική-ἐπιστημονικῆ κοσμοθεωρία. Σήμερα ἡ ἀστική τάξη στα κατεχόμενα ἐδάφη ἔχει συνδέσει. ἐντελῶς τά
συμφέροντά mg, μέ τά συμφέροντα τοῦ
καταχτητῆ καί ἔχει προδώσει ἀνοιχτα
τῆν ἐπανασταση καί χρησιμοποιεῑται ἐν,αντίον της, ὅπως γιά παράδειγμα μποροῦν να ἀναφερθοῦν οἱ Τζάαπαροι,
Σαουα καί ἄλλοι, ἐνῶ ἡ ἀστική τάξη πού
δρίσκεται ἐξω, δένεχει ἀκόμα συγκρουστεῖ ἀνοιχτα μέ τήν ἐπανασταση καί μερικές φορές ὃοηθάει μέ ἕνα ἐλάχιοτοπσσοστό ἀπό τά κέρδη της. Ὀμως εἶναι
ἰστορική ἀναγκαιότητα νά προόλέπει
κανείς πως ἀνεδαίνοντας, θεωρητικά καί
πραχτικα,τό ἐπίπεδο τῆς ἐπαναστασης,
αὐτῆ ἡ τάξη θα συγκρουστεῐ ἀναπόφευκτα μέ τήν ἐπανασταση καί θά τεθεῖ στό
πλευρό τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ.

'
Πανῐοῡ ἡ παρουσία τῶν συριακών τάιικς

Ἐρε Ποιές ὅλέπετε σαν προοπτικές
τῆς ἐπαναστασης,·
Ἀπε Τό Λαϊκό Μέτωπο για τήν Ἀπελευθέρωση τῆς Παλαιστίνης, μετά τῆ μελέτη τῆς δύσκολης καταστάσης, ἐπιδε6αιώνει τῆν ἀναγκαιότητα καί τῆ μεγάλη
σημασία που ἀποκτά ἡ ἐκτέλεση τῶν
ἀγωνιστικῶν καθηκόντων που παρουσιαζονται ἐπιτακτικά μπροστά μας.
Αὐτα τα καθήκοντα εἰναιῑ 1) Ὁ ἀγώνας
για τῆν ὑπεράσπιση τῶν κατακτήσεων
τῆς ἐπαναστασης καί ἡ νόμιμη ὕπαρξή
της στό Λίόανο. H νόμιμη ὕπαρξη τῆς
Ἀντίστασης στό Λίόανο εἰναι ἕνα φωτεινό σύμὸολο για τῆ συνέχιση τοῦ ἐνοπλου ἀγῶνα καί ἕνα ουσιαστικό ἐμπόδιο στῆν πορεία τῆς διευθέτησης. eH εὐθύνη γιά τῆν ὑπεράσπιση τῆς ἐπανάστασης καί τῶν κατακτήσεών της στό Λί6ανο προῦποθέτει τῆν ἐγκατάλειψη τῆς
ὑποχωρητικῆς πολιτικῆς τῆς σκληρῆς
καί ἐπαναστατικῆς ἀντίστασης, τό δυνάμωμα τῆς συμμαχίας καί τῆς όργανωτικῆς σύνδεσης μέ τό προοδευτικό λιὸανέζικο κίνημα. 2) ‘H κλιμακωση τοῦ ἐθνικοῦ παλαιστινιακοῦ ἀγώνα,πολιτικα καί
στρατιωτικά, στά κατεχόμενα ἐδάφη. Ἡ
κλιμακωση αὐτή θα προσθέσει καινούριο
ἐμπόδιο στη διευθέτηση καί θα δώσει
τῆν ἀποστσμωτικῆ ἀπαντηση σ’ αὐτούς
πού τρέχουν πίσω της στίς πόρτες τῆς
Οὐασιγκτων καί τῆς σιωνιστικῆς Βουλῆς. 3) Παλέὸουμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις για μια πατριωτικῆ παλαιστινιακή
ἑνότητα καί θεωροῦμε τό ντοκουμέντο
τῆς Τρίπολης σαν τό μίνιμουμ πολιτικό
πρόγραμμα για τῆν ἐπίτευξη αὐτῆς τῆς
ἐνότητας. 4) O ἀγῶνας για τό χτίσιμο
τοῦ Προοδευτικοῦ Ἀραὸικοῦ Μετώπου
πού θα ἀποτελεῖται ἀπό ὅλεςΙ τίς ἀραὸι-

κές δυνάμεις καί καθεστῶτα που ἀπορρίπτουν καί ἀντιστέκονται ἐναντία στῆν
ἐξσντωτικῆ πολιτική τῆς διευθέτησης καί
που ἀντιστέκονται ἐναντια στῆν ἰμπεριαλιστικῆ σιωνιστικῆ
ἀντιδραστική

συμμαχία. 5) Ἡ πάλη για τήν προώθηση
καί κλιμακωση τῶν ἀγώνων τῶν δημοκρατικῶν καί προοδευτικῶν δυμάμεων
στίς χῶρες γύρω ἀπό τήν Παλαιστίνη για
τό ξεσῆκωμα καί τήν ἐπανασταση τῶν
μαζῶν ἐκεῖ καί για τό χτύπημα τῶν ἀντιδραστικῶν ἀντιλαϊκῶν ἐνεργειῶν τῶν
καθεστώτων τῶν χωρῶν αὐτῶν. Εἰδικα
στῆν Ἰορδανία,τό 60—70% τοῦ πληθυσμοῦ της ἀποτελεῖται ἀπό παλαιστίνιους.
Για τῆ συντριόῆ τοῦ ἰορδανικοῦ καθεστῶτος εἰναι ἀπαραίτητο τό χτίσιμο τοῦ
προοδευτικοῦ ἀραὸικοῦ ἰορδανοπαλαιοτινιακσῦ μετωπου. 6) O ἀγῶνας για τήν
πραγματοποίηση, τῆν ἀναπτυξη καί τό
στέριωμα τῆς συμμαχίας μέ τίς σοσιαλιστικές χῶρες καί μέ ὅλες τίς προοδευτικές καί ἐπαναστατικές δυνάμεις σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο.
Ἱ-Ι πραγματοποίηση τῶν προηγούμενων ὂασικῶν καθηκόντων δέ θα -γίνει
χωρίς τῆν ὕπαρξη ὀργάνων πού μποροῦν,πραγματικα,νά ἐπιστρατεύσουν τίς
δυνάμεις τοῦ λαοῦ μας καί να τόν καθοδηγῆσουν για τήν ὑλοποίηση αυτῶν τῶν
καθηκόντων. O φορέας που θά ὁδηγήσει
στῆν ἀπελευθέρωση τῆς Παλαιστίνης εἰναι ἡ ἐπαναστατική παλαιστινιακή ὀργανωση ἀπό ὅπου θά ὂγεῖ τό Κόμμα τῆς

ἐργατικῆς τάξης που θα καθοδηγῆσει τό
ἐνωμένο παλαιστινιακό μέτωπο. Τό ἐνω-

μένο παλαιστινιακό μέτωπο θα ἀποτελεῖ
τμῆμα τοῦ ἀραὸικσῦ προσδευτικοῦ μετώπου, τό ὁποῖο θα ὀργανώνει τίς δραστηριότητες ὅλων τῶν προοδευτικῶν,πατριωτικῶν καί ἐπαναστατικῶν δυνάμεων
στῆν Αἴγυπτο, τῆ Συρία, τό Λίόανο καί
τῆν Ἰορδανία σέ πρώτη ὃαθμίδα καί
ἀνάλογα μέ τή στρατηγική τοῦ μακροχρόνισυ ἀπελευθερωτικοῦ πολέμου. Αὐτός εἶναι ὁ μόνος δρόμος γιά τήν ἀπε-

λευθέρωση τῆς Παλαιστίνης καί τήν οἰκοδόμηση ἐνός δημοκρατικοῦ κράτους
πού θα ἀποτελέσει“’ενα τμῆμα για τῆ μελ-

λσντική ἐνωμένη σοσιαλιστική ἀραὸική
κοινωνία.
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Ὁ Τσικουρῆς·
ἡ Ἀτζελόνι
καί μιά ἐπέτειος
που ...πρέπει
νά ξεχαστεῖ
τοῦ Βασίλη Βασιλικοῠ

Τό κείμενο σὺτὸ γράφτηκε Πρὶν ἀπό τό θάνστο τῆς Μιμῆς Βασιλικοῦ
Γιιὺργο>

Ἡ ”Ελενα -Μαρία Άιντζελόιι.

Γεώργιος Τσικουρῆς καί Ἀντζελόνι
Μαρία.
HMEPOMHNIA:

3

ΣΕΠῙῈΜΒΡΗ

1970, Ἀθήνα; μια ὅόμόα τεράστιας
ἰσχύος ἐκπυρσοκροτεῖ ἐξω ἀπ’ τήν ἀμερικανικῆ 119506510, κάνοντας, ὅπως λέει
κι ὁ ποιητής, τά ραφια να τρίζουν, σέ
ἀπόσταση πολλῶν χιλιομέτρων.
”Ωρα πέντε, τό ἀπόγευμα. Πέντε τ’
ἀπόγευμα σκοτῶσαν τόν ’Ῑγνατιο Μαχία
Σάνθεζ. Πέντε τό ὰπόγευμα, ἐκεῖνο τόν
Σεπτέμόρη, ὀχτώ χρόνια πρίν, δυό ζωές,
ἐνώθηκαν, παντρέφτηκαν στα δώματα
τοῦ Ὑπερπέραν; ὁ κὺπριος Γεώργιος

Τσικουρῆς κι ἡ μιλανέζα Μαρία Ἀτζελόνι.
Στόχσς τους ἡ ἐχιδνοφωλια τῶν συνωμοσιῶν, ἡ ἀμερικανική πρεσόεία.
«Κατα τήν Ελληνική Ἀστυνομία θύματα εἰναι οἱ ὁράστες τοῦ ὁυναμιστικοῦ ἐπεισοδίου ἐναντια στήν ἀμερικανική πρεσὸεία τῆς Ἀθήνας. Κατά
τήν ἐκδοχή τῆς ἑλληνικῆςαστυνομίας
οἱ ἐν λόγω ὁύο τρομοκρατες συνδέσουν τόν πυροὸοτικό μηχανισμό μέ
τόν ὡρολογιακό για νά τοποθετήσουν
117 ὅόμόα στα θεμέλια τῆς πρεσὸείας.
Τό ὁυναμιτιστικό αὐτό ἐπεισόὸιο
ἔμεινε ἀτελέσφορο. Μεταξύ τῶν ὑπολοίπων τοῦ αὐτοκινήτου πού καταστράφηκε ἀπό τήν ἔτιρηξη, οἱ ἑλληνικές ἀρχές ὄρῆκαν ἕνα ὁιαόατήριο τοῦ

Τσικουρῆ πού κατα τα φαινόμενα εἶναι πλαστό, δύο ε’ἰσιτήρια ἈθήναΜιλάνο πού θα χρησιμοποιοῦσαν οἱ
ὄομόιστές για τήν ἀναχώρησή τους
ἀμέσως μετά τήν ἀπόπειρα».
«Τζιορναλε ντί Σισίλια»,(29-12-70).

30 ΜΑΗ 1970: Ὁ ἰταλός δουλευτῆς
Νικόζια, τοῦ Κοινωνιστικοῦ (ΣΣῑ φασι-

στικοῦ) Κινήματος Ἰταλίας, μαχαιρώνεται στό Παλέρμο τῆς Σικελίας ἀπό
ἀγνώστους. Ἐπιζεῖ.
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20 ΔΕΚΕΜΒΡΗ τοῦ ἴδιου χρόνου; ἡ
ἰταλική ἀστυνομία ἀνακοινώνει ὅτι ἀπό
έρευνες πού έχει κανει έφτασε στό συμπέρασμα ὅτι ὑπεύθυνος για τῆ δολοφονικῆ ἀπόπειρα τοῦ φασίστα δουλευτῆ,
εἶναι ὁ Τσικουρῆς, ἤδη νεκρός, μέ συν-

υπεύθυνο τόν Α. Π. ,έλληνα φοιτητῆ τῆς
ἰατρικῆς στό Παλέρμο.
ΓΕΝΑΡΗΣ 1974: Συναντῶ τόν Α.Π.
(Ἀθανάσιο Πετρίδη), μαζί μέ τόν
Ἀλέκο Παναγοὺλη.
«Εἶναι ἀλήθεια, τόν ρωτῶ, τά ὅσα ἔχει

καταμαρτυρήσει σε ὄαρος σου τό ελληνοὶταλ ικό παρακρατος, »
A. 11.: ”Ag ἀρχίσουμε ἀπό τήν ἀρχή.
Εἶναι μιά ἱστορία τοῦ παραλόγου, τοῦ
Ἰονέσκο. Ἀκόμα δένε’χω καταλαὸει πῶς
μ’ ἐμπλεξαν σ’ αὐτή. Ἔχετε διαὸασει τόν
«Μακαρίτη Ματίας Μασκάλ» τοῦ Πιραντέλο; Καπως ἔτσι (καί μέ λίγο Μπέκετ), ὅρέθηκα κι ἐγώ ἀνακατεμένος χωρίς νά ἐχω ἰδέα.
Νομίζω, ὅτι τό ἐλληνικό παρακρατος
ἀπό τότε, σέ συνεργασία μέ τά νεσφασιστικα στοιχεῖα τῆς Ἰταλίας, ἤθελε νά
διασυρει τῆν πιό μαχητικῆ μερίδα τῆς
ἐλληνικῆς ἀντίστασης ἐναντια στό καθεστώς τῶν συνταγματαρχῶν καί ἐπέλεξε
αὐτῆ τή «μοντατούρα», αὑτό τό κατασκεύασμα. Τί έγινε; Ἐρχονται ’στίς ἐφταμισι τό πρωί καί χτυποῦν τό κουδούνι
τοῦ διαμερίσματός μου στό Παλέρμο,

ὅπου σπουδάζω ἰατρική. Ἕνας ἀστυνομικός πολύ εὐγενικά μέ παρακαλεῖ νά μέ
συνοδεὺσει στῆν ἀστυνομία, για «ὑπό-

θεσή μου». Ἐγώ εἷμαι πολύ ἀνακατεμένος στα ἀντιστασιακα. Γνωρίζουν ὅλοι
τούς προσωπικούς δεσμούς μου μέ τόν
Σταθη Παναγουλη καί τήν ὀργάνωση
« Ελληνικῆ Ἀντίσταση». Τούς παρακάλεσα λοιπόν να πᾴω ἄλλη φορά, γιατί τῆ
μέρα ἐκείνη έδινα ἐξετάσεις. Ὁ ἀστυνομικός ἐπέμενε, λέγοντας πώς εἰναι «κατι

σικουρὴς.

τυπικό» - πέντε λεπτά καί μετά θα πήγαινα στῆ δουλεια μου.
Ποια ὅμως ἠταν ἡ κατάπληξή μου,
ὅταν μετα ἀπό ιιια τρίωρη ἀναμονῆ στό
ἀστυνομικό κατάστημα καί μετά τῆν ἐπιστροφή μου στό σπίτι, μαθαίνω. ἀπ’ τούς
ἀστυνομικούς πού κάναν τήν έρευνα στό
δωματιό μου, ὅτι κατηγοροῦμαι για συμμετοχή στῆν ἀπόπειρα τοῦ φασίστα 6ουλευτῆ, μέ πρῶτο ὑπεύθυνο τόν ἤδη νεκρό
Γεώργιο Τσικουρῆ που ἐγώ δέν έτυχε να
γνωρίσω ποτέῑ
31 AEKEMBPH 1970: Ἐπερώτηση
τοῦ κ. ὑπουργοῦ Λομπάρντι, ἡγετικοῡ
στελέχους τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος
Ἰταλίαςῑ
«Ἀπαιτῶ ἀπό τόν αξιότιμο ὑπουργό
τῶν Ἐξωτερικῶν, να πληροφορηθῶ
ὑπό ποίας περιστάσεις καί ὁια ποῖον
σκοπόν ἔγιιέ· εἰς τας IO Δεκεμόρίου
τοῦ 1970 ἔρευνα εἰς τήν ἱκατοικίαν
τοῦ ἕλληνος φοιτητοῦ -Ἀθανασίου
Πετρίὸη γνωστοῦ ὁιά τήν ἀντιστασιακήν ὁρᾶσιν του ὡς μέλους τῆς Δημοκρατικῆς Ἀριστερᾶς. Δια ποίους
σκοπούς κατεσχέθη ὑλικό πολιτικό
ἀπό τήν οἰκίαν τοι), ἀλληλογραφία
κτλ. Εἶναι εἰς θέσιν ἡ ἡμετέρα 110659—
‘ νησις νά μᾶς ἐγγυηθῆ ὅτι τά κατασχεθέντα ὸέν θα παραὸοθοῦν εἰς χεῖρας
τῆς ἑλληνικῆς χουντικῆς ἀστυνομίας,” »

Συζητῶ μέ τό Θακ’
ασηῑ
«Δηλαὸή, ποια σχέση εἶχε 171,2110’115190
ἄν και αποτυχημει77 ἑναντια στήν ἀμερικανικη πρεσὸεία τῆς Ἀθήνας, μέ τήν
ἀπόπειρα κατα τοῦ ἰταλοῡ φασίστα ὅουλευτῆ καί τό συνακόλσυθο ὁικό σου
μπλέξιμο στήν ἱστορία,·»
AIL: Νομίζω ὅτι τά τρία αὐτά γεγονότα εἶναι τελείως ἀσύνδετα. Κατ’ ἀρχήν
ὁ Τσικουρῆς που ἀνῆκε στῆν ἀντιστασιακῆ ὀργάνωση τοῦ ΠΑΜ, μαζί μέ τήν

Ἀτζελόνι, έκαναν μία πράξη ἀντίστασης. ”Οσο για τόν φασίστα δουλευτή Νικόζια, για μάς 101'1; Έλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ, δέν μποροῦσε νά εἶναι στόχος
ἀντιστασιακῆς πράξης. Τό μαχαίρωμα
δέν μάς ἀφοροῦσε ἀμεσα. Να λοιπόν,
καθαρά ἡ προδοκατσιαῑ ὁ μακαρίτης
Τσικουρῆς, ἀγνωστος σέ μένα, ἀνήκει σέ
διαφορετικῆ ἀντιστασιακῆ ὀργάνωση.
Στόχος τῶν ἐλλήνων φασιστῶν καί τῶν
ἰταλῶν εἶναι ὁ διασυρμός τῆς ἐλληνικῆς
ἀντίστασης γενικά καί τό κλείσιμσ μιᾶς
ῦπόθεσης δυσαρεστης για τῆν ,ἰταλικῆ
ἀστυνομία. Μ’ ἕνα σμπαρο δύο ἥ καλυτερα τρία τρυγόνια; ὁ νεκρός Τσικουρῆς
δολοφόνος, ἡ ἐλληνικῆ ἀντίσταση συκοφαντημένη στήν Ἰταλία καί οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ὑπόθεσης πανω στῆν ἱστορία
τοῦ Ντέ Μαουρσ, Γιατί ὑπάρχει κι αὐτό
τό σκέλος; ὁ Ντέ Μαουρσ, δημοσιογράφος τῆς ἀπογευματινῆς ἐφημερίδας
«ΩΡΑ» τοῦ Παλέρμου (προσκείμενης
στό ΚΚΙ), εἶχε ἐξαφανιστεῖ. ’H ἀστυνομία ῆθελε νά κλείσει κι αὐτή τήν ὑπόθεση. Ἰσχυριζόταν μετά τήν ἀπόπειρα
κατά τοῦ Νικόζια, ὅτι τά παρασκήνια

Τό κατεστραμένο Φόλκς-ὅάγκεν

τῶν Ἀτζελόνι-Τσικουρῆ», τόν ρωτῶ,
Α.Π.; Στή Γένοὸα. Καί 6560101 λυπῆθηκα πού σκοτώθηκαν δύο ἀντιφασίστες. Καί που ἡ ἀπόπειρα τους ἀπέτυχε.
31 AEKEMBPH 1970: Παγιέτα καί
Μακαλοῦζσ, 601115015; καί ἡγετικα στεὶὲέίχηλήτοῦ KKI κάνουν ἐπερώτηση στῆ

τῆς ἀπόπειρας τά γνώριζε ὁ Ντέ Μαουρο, καί γι’ αὐτό ἐμεῖς, οἱ ἕλληνες ἀντιστασιακοί, τόν ἐξαφανίσαμε. Σκέψου
δηλαδή τί τρομερή ὀργάνωση εἴχαμε. Μά
μέ τέτοια ὀργάνωση ὁ Παπαδόπσυλος
δέν θ’ ἀντεχε οὔτε λεφτό...

«Οἱ ὑπογεγραμμένοι ζητοῦν νά πληροφορηθοῦν ἀπό τούς ὑπουργούς τῶν
Ἐσωτερικῶν καί τῆς Δικαιοσύνης
τούς σκοπούς ὁια τούς ὁποίους 17
Ἀστυνομία τοῦ Παλέρμο ἔὸωσε 0117
(δημοσιότητα τήν εἴὸηση ὅτι ἡ (301aφονική ἀπόπειρα ἐναντια οτόν Νικόζια ἔγινε ἀπό τόν ἕλληνα πατριώτη
Τσικουρῆ χωρίς να ἔχει 17 ’A010v0771’a
κανένα πρός τοῦτο στοιχεῑο. Καί γιατί ἡ ἑλληνική ἀστυνομία κατασκευάζει μιά κατηγορία ἐναντια στήν ἑλληνική ἀντίσταση καί αποπροσανα-

«Δ ολοφόνοι Μαφιόζοι μαχαίρωσαν
τόν Μαη τόν 6001511117 τοῦ M.S.I. 01r
ἴὸιοι ἑξαφάνισαν τόν ὁημοσιογραφο
Ντέ Μαουρσ, γνώστη ὅλης τῆς ὑποθέσεως». (Ἐφ. «Σισίλια»).
Α.Π.; Ἐγώ τά διάόαζα αὐτα καί γελοῦσα. Οἱ σύντροφοι ὅμως οἱ ἰταλοί, δέν
Ιἐλοῦσαν καθόλου. Στή Σικελία ὁ νόμος
τῆς Μαφίας εἶναι παντοδύναμος, «I16
νά ξα7αγυρίσουμε στα γεγονότα. ποῦ

τολίζει τίς 5951105; γύρω ἀπ’ τήν ἑξ-

αφανιση τοῦ Ντέ Μαουρω»
Ρωτῶ;

η’σοιιν ὅται πληροφορήθηκες τό θάνατο

«Γιά τόν Τσικουρῆ 711’11705;.H’A1§5λόνι ποια 1’710v- »
Τό σημείωμα μέ τίς ὁὸηγίες πού ὅρέθηκε στόν τόπο

A. 11.: Δέν ξέρω τίποτα περισσότερο

τῆς 54111511.:-
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ἀπ ὅτιγραψαν οἱ ἐφημερίδες. Οπ-ωσ
δήποτε ἦταν μια ἀγωνίστρια ἰταλίδα πού
τό γεγονός καί μόνο ὅτι έδωσε τῆ ζωή
της για τήν έλληνικῆ ὑπόθεση μᾶς κανει
νά τῆ τιμοῦμε καί, σέ μιά διαφορετική
Ἑλλάδα, να τήν μελετήσουμε σάν μιά
σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
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Ξαναρωτῶ;

«Γιατί ὁυό πράγματα τόσο ἀσύνδετα
να

τα

φακελώσουν

μαζί,·

τους. ’Ἀκόμα δέν ξέρω τί γίναν τά ντοκουμέντα που πῆραν ἀπ’ τό σπίτι μου...
Τό ἰταλικό παρακράτος γνώριζε τίς σχέ-

σεις που εἴχαμε, ἐμεῖς οἱ ἐλληνες ἀντιφάσίστες μέ τούς ἰταλούς συντρόφους. Ἔμμεσα ἡ δική μας ἐνοχοποίηση ἧταν καί
δικῆ τους ἐνοχοποίηση. Οὐσιαστικά
χτυπαω τό Ἰταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα
καί τό Κομμουνιστικό.
Ἀπορῶῑ
«Μιά πραξη ἐναντια στήν ἀμερικανικη
πρεσόεία, στήν Ἀθήνα τί σχέση ἔχει μέ
τό Παλέρμο,·»
AIL: Κανονικά καμία σχέση δέν πρέπει να ’χει. Ἀλλά τά πράγματα εἶναι
τόσο μπλεγμένα καί τόσο απλά. Δηλαδῆ,
ἡ ὐπόθεση Νικόζια, ἡ ὑπόθεση ντέ Μαουρσ, ἠταν καί εἰναι καθαρά θέμα Μοιφίας. Ἐνῶ ἡ ὑπόθεση Τσικουρῆ - Ἀ-τζε

λόνι ἦταν καί εἶναι θέμα ἀντίστασης ἐνάντια στῆν ἀμερικανοκίνητη δικτατορία.
«Κατά 117 γνώμη σου ποιός φταίει γιά
τήν ἀποτυχία τῆς ὁυναμιτιστικῆς αὐτῆς
ἀπόπειρας,·»
AIL: Δέν γνωρίζω. Οὔτε ποτέ ἐνδιαφέρθηκα νά μάθω τα ’ἰδιαίτερα Τό
μόνο λυπηρά εἶναι ὅτι ἀπό τίς ὀργανώσεις πού ἀνῆκαν αὐτά τά παιδιά δέν ἔχει
δοθεῖ ἀκόμα φῶς για νά ἀποκατασταθοῦν ἠθικά αὐτοί οἱ ἀγωνιστές. Θυμᾶμαι
τή χήρα τοῦ Γιώργσυ Θεοτοκα, τῆν Koραλία, μακαρίτισσα τώρα, πού μοῦ περίγραφε τήν τρομακτική ἐκρηξη πού συγκλόνισε τό σπίτι της καί τό κέντρο τῆς
Ἀθήνας
« ’H_101/ κατι ἀσύλληπτο 17 ἔντασή της»
μοῦ εἶπε. << Ἐγώ ὅρισκόμουν στό γραφεῖο
τοῦ Γιώργου κ’ ἔγραψα ὅταν τό σπίτι

Ποιούς

πῆγε κ’ 17965 — 16 σπίτι τῶν Θεοτοκάὸων

ἐξυπηρετεῖ αὐτή 17 σύνὸεσή τους»
AIL: Νομίζω ὅτι σοῦ έχω δώσει τῆν
ἀπαντηση. Βασικός σκοπός τῆς χούντας
ῆταν να ἐμποδίσει μέ κάθε τρόπο τήν
ἀνάπτυξη τῆς ἀντίστασης. Καί εἰδικά τῆς
δυναμικῆς ἀντίστασης. Βρίσκοντας λοιπόν πρόσωπα που εἰχαν ἐπαφή, σχέση
κτλ. μέ τῆν ὀργάνωση 100 ’A151100 Παναγούλη, θέλαν νά διασύρσυν οὐσιαστικά τούς ἀγωνιστές αὐτούς καί συγχρόνως νά ἀναπτυχθεῐ ἡ συνεργασία τοῦ
ἐλληνικοῦ καί τοῦ ἰταλικοῦ παρακρά-

εἰναι ἀπέναντι ἀπ’ 1171 ἀμερικανικη πρεσόεία - ὅιόλία πέσαν ἀπό τά ραφια νόμισα πώς 1’710v σεισμός τουλαχιστο 5, 7
Ρίχτερ. »

Ἀλήθεια γιατί ἡ Ἀτζελόνι κι ὁ Τσικουρῆς ἀπουσιάζουν ἀπ’ τά ἀντιστασιακά μαρτυρολόγια; Γ ιατί ἐπέτειοι, σαν
τήν ἀποτυχημένη ἀπόπειρα, πού στοίχισε
τῆ ζωή τους, να ἀποτελοῦν ντροπῆ πού
σκεπάζει καί τούς ἴδιους; Καί τελικά,
γιατί κανένας δέν θέλησε νά ρίξει φῶς σ’
αὐτῆ τήν ὑπόθεση;
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° Η ἀντιστασιακῆ συνείδηση- τοῦ

ΣΟΑΕΝΘΣ
AU [7Αο ΓΟΣ

( ὁ Ξὲλακέγέἓσωιῦδλᾲξῖ
gf‘z’gﬁﬂ‘fgfﬁξὲιέεζξνὲ 6M ubg'

δην-ΕὈύὲ \( ova/lar-

Σὸι gym Ι man-oongau/oj’,
61.Λᾷ- HM, U—

αΕἺ ‘0 LA

,

I

ῑιψννεμμσῑῠμὶ If“
ζυ-γιὲτσωῐ τοι. (θαι ια,

μὰ. ὣς dim. ωνάμάὶιικε.
ψμιἈι-ὲιτὲσ-ιάμ

νώῑξλαηᾶὰόμῶ,
_

n.

μου· 1415va '14-

J

€W,&awnzxda

μείέωω twig” WW

Krarr ιῖία MW w

ωξχα,ψωιας ω· ἴω

ωὲίγψι εωω nap

...-ιμᾷμτω yam,

μὶ my”; ems mum:

·->ὲ.ς μὲνγτξω ᾱμρῑνα-

Mira-um. .'/I 0 ζθιλόῆἶθ

WM τό σῢαῖῐ·

gamma ,, νῑ ἇπᾲιψνα,
'
[LEW I “W1

Ι ‘41—. Pkg/m} ἔλθ’νῡς ω’ῑθ-έίΜΓ

ἶὸί ’(’ἇιῑ l-l-W' (’υῶΗν ”*ΨΧῑύΕἱωῑῑ

Ά]’ὁμωέρς“ viz n". Ὦυῑιὶισπυμι-

μιιέαῆιώμωὸσάῇος

ἆαέῑιςῷλιέηώαῖμι

anyway/17.53%»

Wk’w’

Wra- ViXI-ﬁ‘L—n-

[14.02. ”ιί Till/LL. W’ Lie/CL!”

Ἀπό τά «Ἀκριτικά» τοῦ Ἀγγ. Σικελιανοῦ πού κυκλοφόρησαν χειρόγραφα μέ ξυλογραφίες τοῦ Σπ. Βασιλείου σέ 105 ἀντίτυπα τό τέλος τοῦ 1942ιστῆν Ἀθήνα. “Η ἐκδοση ἠταν οὐσιαστικά παράνσμη καί κυκλοφοροῦσε ἀπό χέρι σέ χέρι. ”Ολα τά ποιήματα τῆς συλλογῆς ἀποτελοῦνε ἀγωνιστικά μηνύματα.
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ΑΓΓΕΛοΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝοῩ
Α. Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ1
«Ἂξιότιμ... Κύρι... Ἡ ἀπό μέρους μου
πρόσφατη ἀνάληψη τῆς προεδρείας2 τῆς
Ἑταιρίας Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, ἔγινε
δεκτή, ὅχι ἁπλᾶ γιατί μοῦ προσεφέρθη
τόσο αὐθόρμητα καί ὁμόθυμα ἀπ’ τούς
συναδέλφους μου, ἀλλά προστάντων γιατί
κατά τίς κρίσιμες αὐτές ὧρες, ἀποτε-

λοῦσε για ἕνα ὑπεύθυνο πνευματικό ἄν-

»

Ἰ
ξ,
Ξ

θρωπο, κεντρικό καί ὅαρύ χρέος ἀπέναντι ὅλου τοῦ τόπου.
«Ἡ συγκρότηση ἑνός ἠθικά καί ψυχικά ἑνιαίου πυρῆνα ἀπό ὅλες τίς πνευματικές δυνάμεις μας, ἀποτελεῖ ἀσφαλῶς
σήμερα, τό κύριο σημεῖο ἀπανω στό
ὁποῖο ἔπειτα ἀπό τίς τραχύτατες ἱστορικές δοκιμασίες μας, θά μπορεῖ νά στηριχθεῖ ἡ αὐριανή ούσιαστική ἀναγέννηση
τοῦ λαοῦ μας.
Στήν ἀκράδαντη αὐτή πίοτη μου, δέν
ἧτο δυνατόν να λησμονήσω οὔτε πρός
στιγμήν, τήν πολύτιμη ὕπαρξη ὅλων
ἐκείνων τῶν Ἑλλήνων, πού ἀποτελοῦν
τά ὑψηλά καί εὐαίσθητα ὄργανα τῆς
συνειδητοποίησης τῶν δημιουργικῶν αἰτημάτων τῶν ὐπεύθυνων πνευματικῶν
στελεχῶν τοῦ τόπου καί τῆς γενικότερης
ἐθνικῆς καί κοινωνικῆς ἐφαρμογῆς . Γι’
αὐτό ἀκριόῶς τό λόγο καί σε’ συνεννόηση
μέ τούς κυριότερους ἀπό τούς συναδέλφους μου, ἔκρινα ἐπιόαλλόμενο ν’ ἀπευθυνθῶ στα περισσότερο ὄαρύνοντα
πρόσωπα τοῦ τόπου μας, στα ὁποῖα συγκαταλέγεσθε καί μαζί μέ τά ὁποῖα ἔχω
τήν τιμή νά Σᾶς καλέσω τήν έρχόμενη
Δευτέρα ........... στό σπίτι τῆς κυρίας Μαρίκας Κοτοπούλη (ὁδός Ἡρακλείτου 9)
μέ σκοπό να προόοῦμε σέ κοινή σύσκεψη
για τόν τρόπο μέ τόν ὁποῑο θα περιφρουρήσουμε μεθοδικότερα τήν ἀποστολή καί τό ἔργο τῶν σημερινῶν πνευματικῶν μας ἐργατῶν, ὥστε σύντομα να
ἐξασφαλισθεῐ ἡ ἐσωτερική ἐκείνη συνοχή, ἀπάνω στήν ὁποία θα ὅασίσουμε τό
αὐριανό δημιουργικό οἰκοδόμημα τῆς
Πατρίδας μας.

Μέ ἕξοχη τιμή,
”Αγγελος Σικελιανός
Πρόεδρος Ἑταιρίας Ἑλλήνων Λογοτεχνων.»
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

I. Καλύπτει τρεῖς κόλλες ἀριθμημένες μέ ἀρα6ικούς ἀριθμούς 1,2 καί 3 γραμμένες ἀπό τήν

Β. ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΣῩΣΚΕΨΗΣ1
«Οἱ ὐπογραφόμενοι, φίλοι καί ὐποστηρικτές τῆς Ἑλληνικῆς Λογοτεχνίας
ἀτομικα καθένας ἕως τώρα, ἀποφασίζουμε νά ἐργασθοῦμε καί ὁμαδικα ἀπό
σήμερα για νά ὑποστηρίξουμε θετικῶτερα καί τό ἑλληνικά λογοτεχνικό ὄιόλίο,
καί τούς Ἕλληνες λογοτέχνες, μέλη τῆς
Ἑταιρίας Ἑλλήνων Λογοτέχνῶν καί
νᾶρθουμε σέ ἄμεση καί προσωπική
ἐπαφή μ’ αὐτούς καί νά τούς ἐνθαρύνουμε μέ κάθε δυνατό τρόπο. Γιά νά
πραγματοποιηθοῦν οἱ σκοποί μας αὐτοί,
θα ἐνεργήσουμε μέ τόν ἑπόμενο πρόγραμμα, σε’ γενικές γραμμές διατυπῶμένο, χωρίς ν’ ἀποκλείσουμε καί ἀλλα
μέσα, πού μαζί ὅλοι θα κρίνουμε μέ τόν
καιρό, ὅτι. ὅοηθοῦν στήν πραγματοποίηση τῶν σκοπῶν μας;
I) Nd προκαλοῦμε φιλικές συγκεντρώσεις μεταξύ μας καί μ’ ἄλλους φίλους, ὅπου οἱ λογοτέχνες νά καλοῦνται,

καί νά παρακαλοῦνται νά μᾶς διαόάζουν
ἀνέκδοτα ἔργα των ἥ να μᾶς κάνουν ὁμιλίες ἥ ἀναλύσεις ἐκλεκτῶν λογοτεχνικῶν
ἔργων.
2) Nd συγκεντρώνουμε ἕνα χρηματικό
ποσό κάθε μῆνα μέ συνεισφορές δικές
μας ἥ καί φίλων μας, ἥ καί χορηγήσεις
οἰκονομικῶν ὀργανισμῶν ἥ ἱδρυμάτων,
πού θα προκαλοῦμε ἐμεῖς για νά ἑνιοχύουμε ὅσους ἀπό τά μέλη τῆς E.E.A.
θα μᾶς ὑποδεικνύῃ τό Δ. Συμὸούλιό της.
3) Νά ὄοηθοῦμε χρηματικα στήν ἔκὁοση λογοτεχνικῶν ἔργων, λαογραφικῶν
συλλογῶν ἤ μελετῶν λογοτεχνικοῦ περιεχόμενου, καί νά ὄοηθοῦμε στή διάδοση
τῶν ὄιόλίων αὐτῶν έδῶ καί στίς ε’παρχιες.
4) Νά ἑνισχύουμε κάθε λογοτεχνική
κίνηση καί κάθε προσπαθεια πού κρίνομε, ἔπειτα ἀπό συνεννόηση καί μέ τό
Δ. Συμὸούλιο τῆς Ε.Ε.Λ. πώς ὄοηθεῑ
στήν·πρόοὸο τῆς ἑλλ. λογοτεχνίας.
5) Nd φροντίσουμε νά συσταθοῦν στίς
κυριώτερες ἑλληνικές πόλεις ὁμάὸες ή
ἑπιτροπές μέ τούς ἴδιους σκοπούς, πού

νά ὅρίσκονται σέ συνεννόηση πάντα μέ
τή δική μας, για νά διαδίδεται στίς
ἐπαρχίες τό ἑλληνικό λογοτεχνικό όιὸλίο
καί νά γίνωνται ἐκεῖ διαλέξεις τῶν μελῶν
τῆς E.E.A.».

I ΙΙ
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μια ἐπιφάνεια, ἐνῶ τό RECTO εἶναι λευκό, σέ

χαρτί κοινό ἐμπορίου τῶν 60 γραμμαρίων καί
διαστάσεων 29Χ21 έκατ.
2. Τό ε τῆς λέξης ἔχει διαγραφεῖ ἀπό κάποισ
ὅέὅηλο «διορθωτή» μεταγενέστερης ἐποχῆς, πού
ἔχει προσθέσει διάφορα κόμματα, καθώς καί τῆν
ἐνδειξηε Ἀθήνα 15 Ἰουλίου 1943, προσθαφαιρέσεις πού δέ λαόαίνονται ὑπὸψη ἐδῶ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

-

Ι. Χειρόγραφο τοῦ ”Αγι Θέρου, γραμμένο, μέ
τήν «ἐπιστασία» ἀν ὅχι τῆν ὑπαγόρευση τοῦ Σικελιανοῦ. Ἕνα φύλλο διαγραμμισμένο χαρτί
(ἀναφορᾶς) γραμμένο καί στίς δυό ὄψεις του

(VERSO καί RECTO)

Γ. ΑΠΟΔΕΚΤΕε KAI

EYHKOOI ΔΕΚΤΕΣ1
Στό σχετικό φακελο ὑπάρχει ἐπίσης,
γραμμένος ἀπό τόν Σικελιανό, ὁ καταλογος τῶν προσώπων στα ὁποῖα εἶχαν στα-

λεῑ προσκλήσεις για τή σύσκεψη, καθώς
καί «τσεκαρισμα» για ὅσους ἀποδέχτηκαν τήν πρόσκληση καί πήραν μέρος στή
διαδικασία, ἀπό τήν συμμετοχή στή συναθροιση, ὥς τήν ἀποδοχή τοῦ πρακτικοῦ. Ἐπίσης στή σύσκεψη παραὸρέθηκαν καί τα μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμὄουλίου τῆς ΕΕΛ.
Ἡ «Ἐγκύκλιος» (Α) σταλθηκε στούς
παρακάτω

«ὄαρύνοντες

τοῦ

τόπου».·

Τασο Παπαστράτο Μελεάγρου 5, τηλ. 70
- 790, Πέτρο Μπακακο, 2 Μανώλη Μπένάκη, Νεοφύτου Δούκα II, τηλ. 70 -

1753, Μαρία Παπαδακη, Ἀντώνιο Κωδούνη, Ἀκαδημίας 4Α, τηλ. 24 — 137,
Θάμαρ Μπενακη, Νεοφύτου Δούκα ΙΙ,
τηλ. 70 - I75, Ἀθηνογένη Ἰωάννη 4,
Βασ. Σοφίας 6, Ἀγγελική Χατζημιχάλη,
Ὑπερίδου
18α,
Ἀθ.
Βασιλειαδη5,
Μπένση Β. καθηγητή, Σόλωνος 28, Διομήδη Ἀλέξ, Μουρούζη 8, Εὐελπίδη Χρ.
Πλουτάρχου 24, Ἐλευθεθερουδάκη Κ.
Πατριάρχου Ἰωακείμ 25, Χρῆστο Ζαλοκώστα, Ἀμερικῆς 21, Μικέ Σκουζέ, Ρηγίλλης, Νίνα Ἀραόαντινοῦ, «Βραδυνή»,
Γεώργιο Στρίγκο, Πεσμαζόγλου Γ.
Παρόντες οτή σύσκεψη ἧταν οἱ; ’Ἁγγελος Σικελιανός, ”Αγις Θέρος, Μ. Νικολαΐὸης, Μ. Αὐγέρης, Ἠλίας Βενέζης, Κ.
Οὐρανης, Μαρίκα Κοτοπούλη, T. Παπαστράτος, Π. Μπακάκος, Α. Κωδούνης,

Θάμαρ Μπενάκη, I. Ἀθηνογένης, Ἀγγελική Χατζημιχαλη, B. Μπένσης, Α. Διομήδης, Χ. Εὐελπίδης, Κ. Ἐλευθερουδάκης, Μ. Σκουζές, Νίνα Ἀραόαντινοῦ καί
Γ. Στρίγκος.
ΣΗΜΕΙΩΣΕἘΣ
l. Δύο κόλλες πανσμοιὸτυπες μέ ἐκεῖνες τῆς
ἐγκυκλίου, γραμμένες ὅμως κί’ ἀπό τίς δυό ὄψεις
(στῆν α’τῆς I δρίσκονται 14 ὀνόματα, ἡ 6' ὕψη
τῆς Ι εἶναι λευκή, στῆν α’τῆς 2 εἶναι γραμμένα 4
ὀνόματα καί στή ὅτής 2 ἕνα, πιό συγκεκριμένα).
2. Ἡ σύσταση Ἀκομινάτου 55, τηλ. 53 - 619
ἔχει διαγραφεῐ ἀπό τόν ἴδισ τόν Σ.
3. Σέ παρένθεση τό ὄνομα Ναυσικα,
4. Διαγραμμένσ τό ὅνομα; Γεωργ. ἧ Δημ.
Ἀγαθοκλῆς,
5. Δίπλα ἠ σημείωση, ἀπὸ τόν Σ, «νά ἐρωτηθεῐ ἡ Μαρίκα σχετικά».
.
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Τήν καλλιτεχνική ἐπιμέλεια τῆς
μπροσούρας εἶχε ὁ Μάκης Τσι·
πσυρίδης, πού ἔχει καί τήν καλλιτεχνικῆ ἐπιμέλεια τοῦ «ANTI».

Gréce
Chains sacrés‘dé la tradition byzantine
’

um I

Τό Δέντρο

«“Η ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις...»
Νέες ὑποτροπές στήν Ε.Ρ.Τ. ”Ιντριγκες, διαφωνίες, παραιτήσεις, σαλαμοποιήσεις κλπ, κλπ. Z’ ἕνα ἵδρυμα πού ὑποτίθεται
ὅτι εἰναι Ἐθνικό ὁ κυόερνητικός ἔλεγχος καί καταναγκασμός δεζν ἀφήνει κανένα περιθώριο για πρωτοὸουλία καί δημιουργική δουλειά. Ὁ παράγοντισμός, ὁ νεποτισμός κι’ ἡ ρουσφετολογία προστίθενται α’ ἕνα καθεστώς ἀσφυκτικοῦ ἐλέγχου
πού ἀποδυναμώνει «ἕως ἐξαφανίζει- κ’άθε προοπτική ὅελτίωσης.
Πρέπει νά τό πάρουμε ἀπόφασή· σέ μιά πολιτεία πού οἱ ἐπούμενοι τῆς ἐξουσίας τήν ἀσκοῦν σά φεουδαρχες, δέν ὑπάρχει
μιά ἐλπίδα ἀναπνοῆς για τή ὄασική ’πηγή ένημέρωσης.
”Ασχετα ἀπό τό ποιός καί σέ πόσο ὄαθμό ἔχει δίκιο, στήν
πρόσφατη κρίση τῆς Ε.Ρ.Τ., τό ἠθικό δίδαγμα παραμένει· Οἱ
ὑποτροπές τῆς χρόνιας κρίσης, δέν εἶναι παρά τό ἐπιφαινόμενο
τῆς ὄαθιᾶς ἀρρώστιας. Τά πρόσωπα δέν ἔχουν περιθώρια ἤ
δυνατότητες νά πραγματοποιήσουν τίποτα σχεδόν.

Τό «Δέντρο» ἔχει ἤδη δημιουργήσει μιά παράδοση καλαισθησίας καί ποιότητας· δυό στόχοι ποῦ μπῆκαν ἀπ’ τήν ἀρχή τῆς
ἔκδοσῆς του.
Στό 4o τεῦχος ὑπάρχει ἕνα
ἀφιέρωμα στόν ΙἈρη Ἀλεξανδρου μέ ἐπιλογή ἀπό ποιήματα
καί δοκίμια του. Βρίσκουμε ἐπισης μιά συνέντευξη τοῦ Ὀδ.
Ἐλύτη· κείμενα τῶν Δημ. Νόλλα
καί Τόλη Καζαντζῆ- ποίηση τῶν
Γ. Πατίλη, Δ. Βάρσου, Γ. Μαρκόπουλου καί μεταφράσεις ἑνός
δοκιμίου γιά τήν κριτική τοῦ Benedetto Croce καθώς καί ποίηση
τῶν Wallace Stevens καί Tanikawa Shuntaro.

“H ὅυζαντινῆ
παράδοση
Μια έκθεση
Τή Δευτέρα 18 Σεπτεμόρίου
στό Πνευματικὸ κέντρο «ΩΡΑ»,
ἀρχισε ἡ ἐκθεση ζωγραφικῆς τοῦ
Τασου Σουγιοὺλ πού θα μείνει
ἀνοιχτῆ ὼς τίς 3 Ὀκτωὸρίου.
Εἶναι ἡ δεύτερη ἀτομική ἀκθεση
τοῦ
καλλιτέχνη
στῆν
Ἀθήνα, ἐνῶ ἡ πρώτη του, έγινε
τό 1976, πάλι στῆν «ΩΡΑ». Ἔχει
συμμετασχει σέ ὁμαδικές ἐκθέσεις
στό Παρίσι, στῆ Νότια Γαλλία
καί στῆν Ἀθήνα.
Ὁ T. Σουγιούλ γεννῆθηκε στῆν
Ἀθῆνα ὅπου σποῦδασε μουσική.
Ζεῖ μόνιμα στό Παρίσι ἀπό τό
1966 ὅπου σπούδασε θέατρο μιμική καί εἰκαστικές τέχνες.
Βασικό θέμα τῶν συνθέσεών
του εἶναι ὁ ἀνθρωπος· στατικός,
σιωπηλὸς, συνήθως μοναχικός,
τοποθπημένος μέσα σέ τοπία ἤ
σέ ἐσωτερικά σπιτιῶν. Μιά σιωπηλή κριτική τοῦ κόσμου πού
παγιδεύει αὐτούς τούς ’καθημερι-ι
νούς ἀντι-ἥρωες.

Μορφές ἀνσπόσπαστα δεμένες
μέ τό χῶρο τους, ὥστε συχνά τείνουν νά λειτουργῆσουν σα δομικα στοιχεῖα του; ἄνθρωποι
ἀπολιθωμένσι σέ στάση «φωτογραφίας». Χῶροι οἰκεῖοι πού
ὅμως ῦπαινίσσονται ένα ὀνειρικό

κλίμα ἀνῆσυχης ἀναμονῆς, ἕνα
ξαφνιασμα ἀπορίας, μιαν ἀτμόσφαιρα ἔξω ἀπ’ τό χρόνο. Ἤ
ἴσως καλύτερα, Eva χρόνο «μνή-

Ἡ ποίηση κι’ ἡ μουσική διαφάνεια ποῦ πηγαζουν ἀπ’ τῆ 6vζαντινῆ προσήλωση, εἶναι πραγματικά ὅ,τι πιό γοητευτικό διαθέτει ὁ δίσκος τῆς Radio France
στῆ σειρα τῆς ζωντανῆς παραδοσιακῆς μουσικῆς GRECE. Chanls
sacrés de la tradition byzantine,

Vol. 2. Ἕνας δίσκος ἀφιερωμέ-

νος στῆ όυζαντινῆ μας παράδοση.
Mid ὑψηλή ποιότητα ἤχου, πού
ἡ χρωματική του δύναμη ἀγγίζει
ὅ,τι πιό δημιουργικό δγήκε ἀπ’ τό
Βυζάντιο. Λόγος καίμουσική εἰ·κονογραφοῦν τήν Ὀρθοδοξία.
μέσα ἀπό τῆν ἰσχυρῆ ἀνθρωπομορφική (ἰντίληψή της. Μέ κλασική αὐστηρότητα ό ρυθμός
παραμένει σχεδόν ἀναλλοίωτος,
καθώς ἡ ἀπόλυτη μορφή τῆς
ὃστοκάλυψης τῆς πίστης.
.
Ἡ ἠχογραφηση τοῦ δίσκου
πραγματοποιήθηκε στίς 21 Μαρτίου 1977, ἀπ’ τῆ Γαλλική Ραδιοφωνία, μέ τήν καλλιτεχνικῆ
ἐπιμέλεια τοῦ ”Αρη Φακίνου.
Γνωστός ἤδη στό γαλλικό κοινό,
ὁ ”Αρης ψακίνος ἔχει πραγματοποιῆσει ἕνα σημαντικό ’έργο προσφορά στῆν έλληνικῆ μουσική

μας παράδοση. Τώρα, μ’ αὐτό τό
δίσκο, δίνει καί σέ nag τή χαρά
να ἀγγίξουμε τήν κορυφωμένη
συγκινησιακά ἀτμόσφαιρα τοῦ
ὅυζαντινοῦ μέλους, ξανα ἀπ’ τήν
ἀρχή.

μης» τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου πού
συχνά οἱ ρίζες του κρατάν ἀπ’
τῆν ἀντίπερα όχθη τοῦ Αἰγαίου.

Γιά τό POLISARIO
Ἡ.

Ἐπιτροπή

ἀλληλεγγύης

στόν ἀγώνα τοῦ Πολισαριο, κυ-

κλοφόρησε πρίν ἀπό λίγες μέρες
μια πολυσέλυδη μπροσοὺρα ποὺ
περιέχει τά ἄρθρα που ἔγραψαν
οἱ δημοσιογραφοι πού ἐπισκέφτηκαν τῆ Δυτικῆ Σαχάρα τόν περασμένο Φεὸρουάριο καί Μάισ.
”Οπως θα θυμοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας τό «ANTI» συμμετεῖχε
καί στίς δύο αὐτές ἀποστολές,
στίς ὁποῐες πήραν ἐπίσης μέρος
οἱ Γ. Βότσης («Ἐλευθεροτυπία»),
Λ.

Βουτῦᾶς

(«Αὖγή»),

Ν.

Νταουντακη («Νέσ.»), Γ. Πάτας
(«Ἐξόρμηση») καί Ἀλ. Τράκας
(«Καθημερινή»).
Διαὸάζοντας κανείς σήμερα
συγκεντρωμένα ὅλα αὐτά τά ἀρθρα - καθώς καί αὐτά πού δημοσίευσαν οἱ συνεργάτες τοῦ
«ANTI» M. Βλέσσας καί Ήλ.

Καράς - μπορεῖ να έχει μια συνολική καί πολύπλευρη εἰκόνακγιά
τόν ἀγώνα που διεξάγουν σί Σαχραουί για τήν ἀνεξαρτησία. καί
τῆν ἐπιστροφή στήν πατρίδοῐ
τους.

42

L21 recherche (’,Ιέῦχος 30, Ιένάρης 1973 .
.1.

ναμικῶν καί τῶν-πετύχημέκιιιι

Ta Jroovc'miﬁ‘ﬁa — ἀνοίξτε στῆ

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
KAI ΟΙ ΝΕΟΙ
T0 Πολιτιστικό κίνημα τῆς νεολαίας τείνει τά τελευταῖα
χρόνια νά αὐτονομηθεῑ ἀπό τήν κυρίαρχη κσυλτούρα καί νά
ἐπιὸάλλει τό δικό του πρόσωπο. Νέες ἀπόψεις ἐπεξεργα-

ζονται καί καποιες ἀλλες προοπτικές ἀνοίγονται μέ τίς
πρωτοὸουλίες καί τό συγκεκριμένο ἔργο πού ἐπιτελοῦν
ομαδες νέων στούς ὀργανωμένους φορεῖς τῆς Νεολαίας (πολιτικές νεολαῖες, φοιτητικά ὄργανα, συνὸικάτα κλπ,).

ΤΟ ΑΝ Τ] πραγματοποίησε μιά ἔρευνα στήν ὁποία συμμετεῖχαν στελέχη τοῦ πολιτιστικοῦ κινήματος τῆς Νεολωάς.
Στο περασμένο τεῦχος (ἀρ. 107) ὸημοσιεύσαμε ἕνα κείμενο

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΛΑΤΙΑ. Σήμερα δημοσιεύουμε (’ὶρθρο τοῦ
ΒΑΓΓΕΛΗ MA YPOYAH καί στό ἐρχόμενα τεῦχος θα δημοσιεύουσουμε τό κείμενο τοῦ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ OMI/IOY

ΘΕΑ TPOY KAI KINHMA ΤΟΓΡΑ ΦΟΥ τοῦ Ἀριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, πανω στίς κ α τ ε υ θ υ ν τ ήρ ιε ς γρ αμμ ές τῆς δουλειᾱς του.
TA προόλήματα πού ἀντιμετωπίζουν ὅλοι ἐκεῖνοι πού, παρά
τήν «Νέα Δημοκρατία» μας, ’τά
καταφέρνουν χρόνο μέ τό χρόνο
v‘ ἀνεόάζουν τό ἐπίπεδο τῆς πο-

λιτιστικῆς

μας

δραστηριότητας

εἰναι τέτοια, πού πολλά ἀπ’ αὐτά

εἶναι ἀδύνατον να λυθοῦν στίς
σημερινές συνθῆκες τῆς κοινωνίας μας.

ΟΜΩΣ παρα τά προολήματα
καί τά ἐμπόδια πού οαζει ἡ ἀντίδραση, τό προοδευτικό πολιτιστικό κίνημα (ἰναπτύσσεται, κι“
αὐτό εἶναι ἕνα γεγονός πού δημιουργεῖ

πραγματικά

προ-(ἱλή-

ματα καί ἐμπόδια στῆν ἀντίδραση.
ΚΓ ὅταν ἐξεταζουμε τό Π ολιτιστικό Κίνημ(ι,νομίζω
ὅτι δέν πρέπει να μάς διαφεύγουν
τα στοιχεῖα ἐκεῖνα ποί· εἶναι κα-

θοριστικα τόσο για τήν ὕπαρξή
του, οσο και για τήν ταυτότητά

του.
"Eva κίνημα προῦποθέτει τήν
συμμετοχή τοῦ λαοῦ.
«Κίνημα» ὀνομάσανε καί τό
. πραξικόπημα. Αὐτή λοιπόν, ἡ
,λαϊκῆ συμμετοχή εἶναι ἀδύνατη,
Ξἀν ἡ πολιτιστικῆ δραστηριότητα
‘ μένει μακρια ἀπό τά προὸλῆματα
ζτοῦ λαοῦ μας, ἀν ὁ ἐκπολιτισμός
δέν εἶναι Eva κόμματι τοῦ ἀγώνα
,γιά τό καλύτερο. Καί τούτη ἡ
διαπίστωση δέν ἔχει να κάνει
μόνο με’ τό θεματικό περιεχόμενο
τῆς πολιτιστικῆς δημιουργίας.

ΔΕΝ εἶναι. τυχαῖο τό πολιτι’

στικό φούντωμα σέ στιγμές ἐξαρσης τοῦ Λαϊκοῦ Κινῆματος (π.χ.
ΕΠΟΝ). Ἡ όργανωμένη πάλη
τοῦ λαοῦ για μιά καλύτερη κοινωνία, δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι
όργανωμένη - συνεπῶς καλύτερα
συγκροτημένη, ἀρα περισσότερο
ἀποδοτικῆ - καί γιά τήν ἀναπτυξη τοῦ πολιτιστικοῦ κινήματος.
ΣΤΟ δικό μας χῶρο, τόν φοι-

τητικό, τό γεγονός αὐτό φαίνεται
καθαρά σέ ὅλη τήν μεταδι7ιτατορική πορεία τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος. ”Οσο ἀνεόαίνει τό φοιτητικό κίνημα, τόσο ἀναπτύσσεται καί τό φοιτητικό πολιτιστικό
κίνημα. Τόν πρῶτο χρόνο εἴχαμε
ε’να δραστήριο πολιτιστικό τμῆμα
σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Τήν δεύτερη
χρονιά κάθε σχεδόν A.E.I. εἶχε τό
δικό του Πολιτιστικό Τμῆμα. Τόν
τρίτο χρόνο καθε σχεδόν σχολή
σέ κάθε Α.Ε.Ι., εἶχε τό δικό της
τμῆμα μέ δραστηριότητα.
Η ΣΗΜΑΣΙΑ τῆς ὀργανωσης
τοῦ Κινήματος εἶναι μεγάλη. Οἱ
πολιτιστικοί Σύλλογοι, τά καλλιτεχνικα Σωματεῖα, οἱ πολιτιστιτ
κές Ἐπιτροπές τῶν συνδικάτων
τῶν ἐργαζομένων, τῶν φοιτητῶν

καί τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης
εἶναι τά κύτταρα τοῦ Πολιτιστικοῦ
Κινήματος.
Χρειαζονται
ἐπαφῆ ἀλληλοενημέρωση καί ἀλληλοὸοήθεια. συντονισμό στῆν
δραστηριότητά τους.
ΟΠΩΣ ἡ πολιτική δέν εἶναι
ἔργο μόνο τῶν πολιτικῶν ἤ ἡ
θῇσκεία, μόνο τῶν> παπάδων,
’ἔτσι καί ἡ τέχνη καί ὁ Πολιτισμός
εἶναι ἔργο τοῦ λαοῦ. Καί ὅταν
δέν τοῦ παρέχονται οἱ δυνατότητες γιά κατι τέτοιο, τότε μια ἀπό
τίς μορφές τοῦ ἀγώνα του για τό
καλύτερο, εἶναι καί ἡ διαμόρφωση τῶν προῦποθέσεων για τήν
κατάκτηση τοῦ ἀναφαίρετου αὐτοῦ ἀγαθοῦ.
θ ΕΝΑ δεύτερο ζήτημα εῖναι ἡ
ταυτότητά τοῦ Πολιτιστικοῦ Κιτᾞματος.
ρχουσα τάξη τῆς
χώρας μας, ξενόδουλη ἀπό τήν
ἐποχή τῆς Ἐπανάστασης τοῦ’21,
μάς σέρνει κάτω ἀπό τούς ξένους,
πρίν ἀκόμα ἀποκτήσουμε τόν
πρῶτο μας (ξένο) μονάρχη. Τότε

ρί-,Βαὸαροί σήμερα οἱ Ἀμερικάχοι προσπαθοῦν νά ἐπιόάλουν
τόν δικό τους τρόπο ζωῆς· τό κυγῃγητό Πῑς εὐκαιρίας καί τοῦ,

WSW” “113$-

σελίδα τῶν συνοικιακῶν κινημα-,
τογράφων καί ὅχι μόνον ἐκεῖ ἀπευθύνονται και προσφέρουν
ὑποκατάστατα στα ἀνθρώπινα
ἐνστικτα. Οἱ κερδοσκόποι τοῦ εἴδους 6ρῆκαν τό δόλωμα για να
διαφθείρουν τό λαό μας. Ἀποπροσανατολίζοντάς τον, κερδίζουν περισσότερο καί για περισσότερο χρόνο.

ΤΟ ΛΑΪΚΟ πολιτιστικό κίνημα πρέπει νά ἀγγίζει τίς χορδές
τῆς ψυχῆς κάθε Ἕλληνα. Γι αὐτό
πρέπει καί να ξεκινάει ἀπό τίς
χορδές αὐτῆς τῆς ψυχῆς. Πολιτι- “

στικῆ ταυτότητά ἑνός λαοῦ εἶναι

ὑδροκέφαλου κεντρικοῦ φορέα,
πού θά ἀποφασίζει για ὅλα,
καταδικάζοντας σέ ἀτροφία τίς
τοπικές πολιτιστικές κινήσεις καί
φορεις.
MIA σειρα θεωρίες γράφτηκαν
πέρσι, σέ διάφορα ἐντυπα γιά τῆν
«ἀτροφία» αὐτῆ καί τον «ὑδροκεφαλισμὸ». Ἡ πραγματικότητα
ὅμως, εἰναι πολύ πιό διαφορετική
ἀπ’ αὐτήν πού 6λέπουμε μέ τά

πορτατίφ

τοῦ

γραφείου

μας.

”Οσοι στῆ διάρκεια τοῦ χρόνου
πού πέρασε, ἀντιμετώπισαν τό

πρόόλημα στῆν πραξη, εἶδαν ὅτι
οἱ θεωρίες αὐτές ἠταν πιό θεωρητικές, ἀπ’ ὅσο σηκώνει ἡ ζωή. Οἱ
πολιτιστικοί σύλλογοι πού πρωτοστατησαν στό χτίσιμο τῆς

ἡ πολιτιστικῆ του παράδοση καί
ἡ έκφρασῆ της στίς συνθῆκες τοῦ
Π.Π.Κ. εἶχαν σάν κίνητρο τήν
σήμερα. Πολιτιστικῆ δραστηριόἀνάγκη, καί φυσικά ὅχι για
τητα ἀποκομμένη ἀπό τῆ λαϊκή . «ἀτροφία», οὔτε γιά «ὑδροκεφαπολιτιστικῆ μας παράδοση εἶναι
λιομὸ»,
καταδικασμένη νά μήν ἀγγίξει
ΣΗΜΕΡΑ ὑπάρχει ἀνάγκη για
ποτέ τίς πλατιές μαζες τοῦ λαοῦ
πράγματα πού εἶναι δύσκολο καί
μας, νά μῆν τόν συνεγείρει σ’ Eva
νά τά φανταστεί κανείς. Ἀπό τήν
κίνημα πολιτιστικό, νά τόν ἀφῆἁπλῆ συμὸουλῆ, vd μή νοικιαζεσει καταδικασμένο στῆ φθορά
ται μιά ταινία 35 ΜΜ, για μιά
τῆς ἐπιρροῆς πού τοῦ ἐπιόάλλουν
μηχανή τῶν 16 MM, μέχρι τό τηοἱ καταπιεστές μας.
λέφωνο ἑνός λογοτέχνη πού, ἀνήμπορα, ψάχνεται 6δομαδες ὁλόH ΔΙΑΣΩΣΗ καί ἡ διάδοση
κληρες.
τῆς λαῖκῆς μας παράδοσης, ἡ ἄντληση στοιχείων ἀπ’ αὐτήν για τῆ
σύγχρονη δημιουργία, εἶναι Eva;
ἀπό τούς πρωταρχικούς στόχους
τοῦ προοδευτικοῦ πολιτιστικοῦ
κινήματος. Εἶναι Eva ὅπλο αὐτοῦ
τοῦ κινήματος. Σήμερα, μέσα ἀπό
τήν Ἑλλ. Ρ.Τ. ἀκόμα καί τό καλυὸακι τῆς στάνης 6λέπει τόν Τόμ
Τζόουνς τῆς C. B. S vd σκουπίζει

τόν ίδρώτα του με’ μαντιλακια
κυριῶν καί δεσποινίδων. Ἡ
προοδευτική τέχνη ὅμως, ἀπαγορεύεται να φτασει ἐκεῖ. Ἔτσι, τό

μόνο μας ὃπλο εἶναι ἡ Παράδοσηπού ἐκεῖ ’ζεί ἀκόμηπιό ἔντ’όνα
καί πού, σαν κάθε λαϊκό δημιούργημα, εἶναι. ἀπόλυτα προο- ς
δευτικῆ.
H ΤΟΣΗ σημασία πού δόθηκε

στή λαϊκή μας παράδοση ἀπό
πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους
καί καλλιτέχνες, καθώς καί ἡ
ἀποψη για τῆν ὀργάνωση καί τόν
συντονισμό τοῦ Πολιτιστικοῦ Κινήματος, καί μαλιστα στῆν συγκεκριμένη μορφή τῆς Πανελλήνιας Πολιτιστικῆς Κίνησης, δημιούργησε μιά σειρά ἐπιφυλάξεις
καί ἀντιδράσεις σέ μιά μερίδα
καλλιτεχνῶν.·
OI ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ αὐτοί ἀπό

τῆ μιά, ὂαζοντας οτόν ἴδιο
ντορὸά τήν τέχνη τῆς πολυεθνικῆς κερδοσκοπίας μέ τήν ξένη
προοδευτική κουλτούρα, φοόήθῆκαν ὅτι ἡ τόσο έντονα διαΐυπωμένη τάση για τήν διάδοση καί

διασωση τῆς λαϊκῆς ’παραδοσης
’ὕποκρύπτει Eva κάπσισ σωόινισμό καί Eva κίνδυνο ἀποκλεισμοῦ
τοῦ ξένου προοδευτικοῦ ἔργου
ἀπό τό Πολιτιστικό Κίνημα.
ΑΠΟ τήν ἄλλη, ζῆτησαν νά
προστατεύσουν τό Πολιτιστικό
Κίνημα ἀπό τήν ὕπαρξη ἑνός

fed—aw
,καί κοινό ἔρχονται 0‘ ἐπαςῃὶ χω,ρίς m’v Εσολάόῃῃ τοῦ «μεσά-ἱ
ζοντα». Oi σύλλογοι ἔχουν τῆν
εῧῶιᾙα να ἀνταλλάξουν ἀπόψεις καί πείρα, vd παρουσιάσουν
στή συνοικία τους, ἐρασιτέχνες
ἀλλων συνοικιῶν. Σιγα - σιγα
δημιουργεῖται ἕνα
καινούριο
προοδευτικό κύκλωμα διακίνησης τῆς τέχνης, ἀδύναμο ἴσως καί
ἀδιαφῆμιστο, ἀλλα πού ἀναπτύσσεται σταθερά, ἀπό τούς
ἴδιους τούς δημιουργούς καί ἀπό
τό ἴδιο τό κοινό. Τά όήματα πού
ἔκανε ἡ Π.Π.Κ. στίς μεγάλες πόλεις σταθερσποιοῦνται. Ἡ Θεσσαλονίκη ἀπέκτησε ἤδη λειτουργικῆ αὐτοτέλεια. Ἀπό τίς μεγάλες πόλεις θ’ ἀρχίσει σέ λίγο τό
ξάπλωμα στίς μικρότερες.Κι“ ὅλα
αὐτά πάντα σέ συνεργασία μέ τήν
Τοπικῆ Αὐτοδιοίκηση.
EKEINO πού χρειάζεται σήμερα εἶναι ἡ δράση. Ὁ κόσμος
ὄαρέθηκε τά μεγαλόπνοα λόγια
ἐκείνων πού δηλώνουν «ἀρχιτέκτονες». Γιά να στηθεῐ τό Κίνημα
Πολιτισμοῦ χρειάζεται νά σηκώσουμε καί τό ταπεινό πηλοφόρι.
”Οσο για τό Κράτος, ὀφείλει νά

ὂοηθήσει. Τό-ᾹΜ-τρῦς-πῴπορ
λογισμοῦ τῇς Κυὸέρχῃρῃςιγιά το
Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, δείχνει
ὅτι καί αὐτή ἀγωνίζεται πρός
κάποιο στόχο...
ΕΜΕΙΣ ἀς ἀγωνιστοῦμε vd μήν
τόν πραγματοποιῆσει ποτέ. Κι’
ἄν ἡ δράση μας τήν ἀναγκάσει ν’
ἀνεὸάσει αὐτό τό κονδύλι, θα
ἐφαρμόσει ἐπιτέλους μιά πολιτιστικῆ πολιτική, πού ἂν δέν ἐξυπηρετεῖ ὅσο θά θέλαμε, τουλάχιστον δέν θα ὅλαπτει, ὅσο ὅλαπτει

οήμερα-

I
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Σάν ἀρχινᾶ, 6 Μιχόπουλος, μέ
τή μαγική του καλαμένια φυσαρμόνικα νά ξυπνᾶ τό σουρεαλι-

στικό καταραμένσ φίδι ἀπ’ τῆ

εΟ _ ‘MOLQOLY’KLOCOJ'EOUZXIng
Παναγιώτης Μιχόπουλος

καί τό λεύτερο

θέατρο

σκιῶν

Τό Θέατρο Σκιῶν ἔχει τούς ἀφοσιωμένους φίλους τοι· καί
μελετητές του. Συχνά, οἱ φίλοι καί οἱ μελετητές τοῦ Λαϊκοι·
μας θεάτρου ταυτίζονται με’ τή δουλειά ἑνός ἀπό τούς πολλούς μαστόρους τοῦ εἴδους. Ὁ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑ ΚΑΣΗΣ - πού δημοσιεύουμε στή συνέχεια κείμενό του - ἔχει
δουλέψει χρόνια μέ τόν καραγκιοζοπαίχτη 11. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟ καί μέ θέρμη μιλᾶ για τό ἕργο του.

Συχνά, οἱ παραστάσεις στό
Λεύτερο Θέατρο Σκιῶν, τοῦ Π.
Μιχόπουλου, ἀρχιζαν μέ προλόγους κοινωνικῆς ἠ πολιτικῆς σάτιρας, ὅπως τά παραπάνω τετραστιχα, πού μᾶς πιστοποιοῦν μιά
νέα ίκανότητα τοῦ Καραγκισζοπαίχτη - ὡς στιχουργοῦ. Ἀποδημητικό πουλί, 6 Καραγκιόζης τοῦ
Μιχόπουλου, μιά στῆ Βσρινῆ
Καστορια, μιά στῆν Καλαμάτα.
Ἀπ’ τή Στουι-γκάρδη, στό Καράκας τῆς Βενεζουέλας. Πρίν ἀπό
λίγες μέρες στήν παιδικῆ χαρά
τοῦ Κουκακίου για τό προφεστι6άλ τῆς «ΑΥΓΗΣ», ὃιάὸαζε.,ς
στό φῶς τῆς ἀσετυλίνης, Λεύτερο
Θέατρο Σκιῶν καί σ” ἀποκρίνεται
6 Καραγκισζοπαίχτης μέ τῆν ἐλληνική περήφανη ψυχή. Δέν πρέπει να κρύὸεται ὁ Καραγκισζοπαίχτης στῆ διάρκεια τῆς παρά-

’”Οχι, δέν θύμιζε, 6 Μιχόπουλος
παλιούς καλούς καιρούς. Καλλιθέα - Μοσχάτο - Λεωφόρσ Ἀλεξάνδρας. Ἡ Μπαγκειο - ὑπόγεια
μέ τόν Ἀντ. Μόλλα ἤ Περοκέ μέ
τόν Μανωλόπσυλο. Γιατί αὐτός
τούς συνεχίζει. Καθε παράσταση
γεμίζει κόσμο, πού συμπάσχει μέ
τά δρώμενα στό μπερντέ, μέχρι τό
τέλος. Δείχνεται ἡ ἱκανότητα τοῦ
Καραγκισζοπαίχτη νά διεγείρει
τό ἓνδιαφέρον. Δέν κοροϊδεύει,
οὔτε ἐπαναλαμὸάνει τυπικότητες.
Ἡ ἀκριὸολογία, ἡ ἀλήθεια καί ἡ
πειστικότητά του εἶναι μοναδικό
προτέρημα του σέ σύγκριση μ’
ἀλλους καραγκιοζοπαῖχτες.
Τό ἐκμαγεῐο τῆς Μαγείας.
Ἔτσι χαρακτήρισε τό θέατρό του
ἡ κριτικός θεάτρου Teresa Alvarenga στό 4o Φεστιὸαλ Θεατρου
τῶν Ἐθνῶν στῆ Βενεζουέλα, τόν
Ἰούλη τοῦ ’78. Στή Γ’Συνάντηση
Μεσαιωνικοῦ καί Λαϊκοῦ Θεάτρου στῆ Ζάκυνθο τό 1976, ὁ
Ντάριο Φό, ἔμεινε κατάπληχτος
ἀπό τίς μιμητικές ἰκανότητες τοῦ
Μιχόπουλου καί κάθε πρωί στό
Συμπόσιο τόν ἔψαχνε παντοῦ.
Md 6 Μιχόπουλος ἄφαντος.

στασης στα παρασκήνια. Πρέπει

”Ὀπως πάντα μακρια ἀπό φῶτα

6 θεατής να μπορεῖ νά
ὅλέπει
τόν τρόπο παιξίματος. Νά έλθει
πιό κοντα στα μυστικά πού κρύ6ονται πίσω ἀπ’ τό μπερντέ. Νά
συμμετασχει στό μεγαλεῖο τῆς
μεταφορᾶς μιᾶς ζωῆς μ’ ὅλους
τούς καημούς καί τίς χαρές. Μάλιστα σέ μιά ἐποχή πού οἱ νέοι
δείχνουν ἀδιαφορία κι’ οὔτε
σκέφτονται νά μαθουν τῆν τέχνη.
Ἐγώ καταργησα, λοιπόν, τά
παρασκήνια. Ἐξ οὗ καί Λεύτερο
Θέατρο Σκιῶν.

καί δημοσιότητες. Μεγάλος μίμσς, δάσκαλσς πολύτιμος ὁ σενιόρ Μιχόπουλος - τ’ ὡμολόγησε.
Κοντά σ’ αὐτό, πρῶτα ἀπ’ ὅλα
αψογος ἄνθρωπος, μέ συνείδηση
τσῦ ἔργου πού ἐπιτελεῖ. Πρόδρομσς πολιτισμοῦ, στα 63 του χρόνια, ἀκούραστος, συνεχίζει vd
κρατᾱ ψηλά τῆ τέχνη του. Καθιερωμένος, ἀντιπροσωπεύει σήμερα, μοναδικά ἴσως, τό γνήσιο
καλλιτέχνη Λαϊκοῦ Θεάτρου, τῆ
στιγμή πού πολλοί προσπαθοῦν

τοῦ Παντελῆ Καρσκάση
Κουδουνίσματα, σφυρίγματα’
σέ μυά στιγμή ἀνάόουν τά φῶτα
καί μπαίνει ὁ Μάγος στό μπερντέ. Ἀναμεσα στό Σαράι καί τῆν
καλύῧα, Ἀναμεσα σέ κυόερνῶντες καί μμκυῧερνομένους. Ὁ ἴδιος
αὐτός συμόολισμὸς πού ὑπάρχει
στα θέατρα, τά γνήσια λαϊκά,
ὅλου τοῦ κόσμου.
Μουσικῆ; Σέρὸικο τοῦ Γιώργου
Κουλαξίδη, στό θρυλικό γκρίζο
πικαπ ΒΞΗ, ἀπό δίσκο 45 στροφων.
ΚΑΡΑΓΚῙΟΖΗΣῑ

Στῆ πλάζα τῶν Μεθάνων
στό δροσερά νερό

εἶδα νά κάνουν μπάνιο
κορίτσια Eva σωρό.
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ;
Εἴδαμε καί μια νέα
ξανθιά καί γαλανῆ
νά μᾶς φωτογραφίζει

μέ δίκως μηχανήΣΒΟΥΡΑΣ;
Εἴδαμε κι’ Eva νέο

πού εἶχε ἀφαιρεθῆ
καί εἶχε λησμονῆσει
κάπσυ νά κουμπωθεῖ.
ΓΑἹΣΟΥΛΙΝΟΣε
Πάω καί γώ κοντα τσυ

τοῦ σκάω μιά καρπαζιά
ὅρέ σήμερα τοῦ λέω
κλειστά εἶν’ rd μαγαζιαΙ

σπηλιά του καί νά ἐμφανίζει τό
Μέγα Ἀλέξανδρο τό Μακεδόνα,
μια κραυγή ξεφεὺγει ἀπ’ τό κοινό
κί’ ὕστερα σιωπή. Θαμπές σκιές
ξυπνσῦν σέ μεγάλους παραμυθένια ὄνειρα πού πιά δέν ἔχουν καί
σέ μικρούς δίνσυν φτερά γιά να
πετάξουν σέ κόσμους μυθικούς.
Γίνονται μονομιάς κί’ αὐτοί γενναῖοι καί ὑπερήφανοι.

νά καμουν θέατρο για τό Λαό,
ἀντιγράφσντάς τον. Ἡ ὁδός
Φράττι ὅπου μένει, εἶναι ἡ Ἀκαδημία τοῦ ἐλληνικσῦ Θεατρου
Σκιῶν. Πολλά ἀπό ὅσα σώζονται,
ἀπ’ ὅσα ἔχουν γραφτεῖ καί εἰπωθεῖ, ἔχουν ξεκινήσει ἀπό κεῖ. KL’
ας ἀναγγέλουν ἄλλοι τοῦ Σωματείου

τῶν

Καραγκισζοπαιχτῶν

τήν ίδρυση Σχολῆς για σπουδή
τῆς τέχνης. Πάντως ἐδῶ καί δυό
χρόνια, Σχσλῆ δέν εἴδαμε. Ὁ Μιχόπουλος πού κάπστε ἦταν γραμματέας, ἀγωνίστηκε νά καμει τό
Σωματεῑο τους ἀναγνωρισμένο,
νά ἐξασφαλίσει συντάξεις ἤ φάρμακα — αὑτό τό γνωρίζουν ὅλοι
κί’ ἀς καμουν ὅτι δέν ἔχουν
ἀκουστά τέτοιον καραγκιοζοπαίχτη. Ἔρχεται να συνεχίσει τῆ
δόξα τοῦ Καραγκιόζη, ὅχι διαδεχόμενος τόν Σπαθάρη ἦ τόν Χαρίδημο. Ὁ Μιχόπουλος ἐξυψώνει
τῆ τέχνη του, σέ τέτοιο σημεῖο,
ὥστε ἡ σειρα πού τοῦ ἀνήκει εἷναι αὐτῆ τῶν δασκάλων τοῦ Θεάτρσυ Σκιῶν, Μίμαρου, Ἀντώνη
Μόλλα, Μανωλόπσυλου, Ντίνου

Καλογερᾱ,

Ἰωάννη

Μπσμποτί-

νου, Ξάνθου.

Πρέπει ἐπιτέλους πολλα μυθολογούμενα ἀπό διαφόρους καραγκιοζολόγους νά ὅροῦν τό σωστό περιεχόμενα τους. Για παραδειγμα, ὁ Σωτήρης Σπαθάρης δέν
εἶναι στ’ ἀλήθεια τόσο μεγαλος
Καραγκιοζοπαίχτης, ὅσο τό λέει

ἡ φήμη πσύ σήμερα ἐπικρατεῖ. Ὀ
Σπαθάρης δέν εἶχε φωνή γιά να
μιμεῖται τόσες φιγοῦρες πού ἔχει
τό ρεπερτόριο τοῦ θεάτρου. Οὔτε
εἶχε μεράκι, σαν νέος τότε παλιότερα, νά καμει παραστάσεις στα
χωριά καί τίς ἐπαρχίες, ὅπου ζεῖ
6 Λαός. Ὁ κουμπαρσς του, ὁ
Γιάννης Τσαρσύχης, ἐπηρεαστηκε
ἀπό τά χρώματα, τίς εἰκόνες τῶν
ἀφισῶν πού ζωγράφιζε για τίς
παραστάσεις ὁ Σπαθάρης καί ἀργότερα ἔγραψε «Σκόρπιες σκέψεις για τόν Καραγκιόζη». Αῦτό

δείχνει ὅτι ὁ Σπαθάρης ἧταν
μᾶλλον καλός λαῖκός ζωγράφος
καί ὅχι ἀναγκαστικά καλός Καραγκιοζοπαίχτης.
Ἀλλά, νομίζω ὅτι γιά να εἰναι
γνήσιος καλλιτέχνης τοῦ Λαοῦ
κανείς, πρέπει v’ ἀναγνωριστεῖ
σάν τέτοιος ἀπ’ αὐτόν τόν ἴδιο τό
Λαό, πού θα τόν καθοδηγεῖ, θα

τοῦ δείχνει ἀλῆθειες. Αὐτό σημ6αίνει καί μέ τόν Π. Μιχόπουλο,
πού εἶναι σήμερα για τό Θέατρο
Σκιῶν καί τήν ἱστορία του ὅτι ὁ
Καρολος Κούν γιά τό Λόγιο
Θέατρο. Μέ τόν Καρολο Κούν,
ἀλλωστε, συνεργαστηκε στενά,

Ἡ οἰκογένεια τοῦ Καραγκιόζη. Χαρτονιένες σκαλιστές φιγοῦρες κοπιὸιασμένες

44

ἀπό τόν Π. Μιχόπουλο.

γιά τό ἀνέῧασμα τοῦ ἔργου τοῦ Γ .
Σκούρτη «Ὁ Καραγκιόζης παρά
λίγο Βεζύρης». Καί θα μείνει
ἀξέχαστη ὴ ἐπιτυχία πού εἶχε
παίζοντας στό μπερντέ του, στό
δεύτερο μέρος τῆς παράστασης
προπάντων στῆ Σαλονίκη, στό
Θέατρο Χατζώκου.
”Ακαμπτος στίς ἰδέες, τῆ θεωρία του, ὅχι μόνο για τό Θέατρο

Σκιῶν, μά καί για τῆ ζωή του, 6
Μιχόπουλος ἔχει 6αθιά ἐπίγνωση
τοῦ ἔργου του. Γράφει 6 Γ. Πετρῆς στῆν Ἐπιθεώρηση Τέχνης,’
ἀριθ. τεύχους 127, Αὔγουστος
1965, μεταξύ ἀλλων... «'H δίψα
τοῦ κοινοῦ γιά κατι πιό γνήσιο
καί πιό δικό του ἀπ’ τίς ἐπιθεω. ρήσεις καί τά ξένα ἐκτρώματα μά
ἀκόμα ἴσως πιό ἔντονα ἀπ’ τίς
ντόπιες τυποποιημένες σαχλαμάρες, ὁδήγησε σῆμερα σέ μιάν
ἀναζωογόνηση τοῦ λαϊκοῦ αὐτοῦ
θεάτρου. Κι’ οἱ Καραγκισζοπαῖχτες πού ἀνέλαόαν να καλύψουν
αὐτή τήν ἀνάγκη, ἀνίδεοι για τίς
πραγματικές αἰτίες πού ἔσπρω-

Θανασης Φαππας
ἤ ἡ διασπορά τῆς ζωγραφικῆς μας
Τοῦ Δημῆτρη Δεληγιάννη

ξαν τό κοινό ξανά σέ μιά παλιό-
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τερη μορφή λαϊκοῦ θεάτρου,
ἀνάλαόαν νά τόν ἐκσυγχρονίσσυν
μέ δάνεια ἀκριὸῶς ἀπό κεῖνες τίς
μορφές πού ἀκριὸῶς για νά τίς
ὀποφύγει ἔκανε τό κοινό νά χτυπήσει τή δική τους τήν πόρτα. Ἡ
σημασία τῆς δουλειᾶς τοῦ Μιχόπουλου δρίσκεται ἀκριόῶς ἐδῶ.
“Ο καραγκοζοπαίχτης αὐτός ἔχει
γνώση τοῦ θεάτρου του καί συνείδηση τῶν μέσων του. Θέλει κι’
αὐτός καποιον ἐκσυγχρονισμό.
Md τό γνήσια λαϊκό του αἰσθητήριο τόν ὑποχρεώνει να μείνει
μέσα στήδικῆ του περιοχή, ν’ ἀντλήσει 6ασικά κάθε ἰδέα ἀνανέωσης, ἀπ’ τά ἴδια rd δοκιμασμένα
μέσα τοῦ
Καραγκιόζη.
Δέν
κατάργησε τόν Καραγκιόζη γιά
νά κάνει φαντασμαγορικό θέαμα.
Ὑπάρχουν πολλές προτάσεις τοῦ
Μιχόπουλου καί στῆ παράσταση
καί στῆ ζωγραφική του, πού ἀξίζει να τίς προσέξσυμε στοχαστικά. Εἶναι ἴσως ὁ μοναδικός
πού δρίσκεται στό σωστό δρόμο
γιά μιαν ἀληθινή ἀναγέννηση τοῦ
Καραγκιόζη».

Ὁ Μιχόπουλος, εἰναι ὑπερήφανος ἄνθρωπος καί ἀγέρωχος
ἀπέναντι σέ κάθε ἀδικία. Μπρός
σέ λεύτερους ἦ ταπεινούς ἀνθρώπους, εἰναι γιομάτος ἀγάπη,
κατανόηση καί σεῧασμό, ὅπως
ταιριάζει σ’ -Evav πραγματικά
ἐπαναστάτη.
Ὁ Π. Μιχόπουλος, γεννῆθηκε
στό Θησεῐο τό 1915. Ὅταν ἔγινε
10 χρονῶν πῆγε ὅοηθός στόν
Μανωλόπσυλο πού ἔπαιζε στό
Μεταξουργεῖσ, στό σημερινό Περοκέ. Παρακολούθησε 4 χρόνια.
Ἀλλά δάσκαλο του θεωρεῖ τόν
Ἰωάννη Μπομποτίνο πού ἔμεινε

μαζί του 15 χρόνια, πού ἦταν
μορφωμένος ἄνθρωπος καί ζωντανός καλλιτέχνης, καθηγητὴς
τῶν Μαθηματικῶν. Ἀργότερα τό
θίασο του πλαισιώνουν ὴ σύντροφος τῆς ζωῆς του Κυρά Ματίνα - πού εἰναι ἡ πρώτη γυναίκα
καραγκιοζοπαίχτης καί ἄριστη
λαῖκῄ ζωγράφος - καί ἡ μικρή
κόρη τους Σοφία πού περιόδεψε
τήν Ἑλλάδα μέσ’ Eva καλαθάκι.
Ἠταν πιά ὁ Μιχόπουλος 6 ἴδιος
Καραγκισζοπαίχτης καί ἔπαιζε
ἀπό τό 1931.
I

Πρόκειται για τό ζωγραφο Θαναση Φαππα πού ζεῖ σήμερα
στό Βουκουρέστι. Ὁ Θανάσης Φαππας γεννήθηκε τό 1922 στό
Βόλο. Ἀπ’ τό 1946 μέχρι τό ’47 σπουδάζει στήν Ἀθήνα ζωγραφική στήν Α.Σ.Κ,Τ. Ἡ πολιτική πραγματικότητα τόν ἀναγκάζει νά φύγει για τή Ρουμανία για νά συνεχίσει ἐκεῖ τίς σπουδές
του στό ἀνώτατο ἰνστιτοῦτο καλῶν τεχνῶν «Νικολάε Γκριγκορέσκου» στό Βουκουρέστι.,Ἀρχίζει νά ἐκθέτει ἀπ’ τό ’52 στό
Βουκουρέστι καί 0’ ἀλλες πόλεις τῆς Ρουμανίας καί οτή συνέχεια, ἀφοῦ γίνεται μέλος τῆς Ἓνωσης Ρουμάνων Καλλιτέχνῶν, ἡ ζωγραφική του πολιτογραφεῖται σάν ἁναπόσπαστη
ἐκφραση τῆς ἑνιαίας ρουμανικης εἰκαστικῆς τέχνης. Ἐπίσης
ἐκθέτει σέ πολλές ξένες χῶρες,· Ἀμερική, Γερμανία, Περοῦ, Βενεζουέλα, Οὐγγαρία, Σ. Ἓνωση, Ἐλόετία κα.
Οἱ παρακατω ἀπόψεις για τήν τέχνη του δημιουργήθηκαν
ἀπ’ ἀφορμή τήν τελευταία ἐκθεσή του στό Βουκο υρέστι τό Μαη
τοῦ ’78,μιά ἔκθεση ζωγραφικῆς πού για πρώτη φορά στα εἰκαστικά χρονικά τῆς Ρουμανίας δημιουργεῖ οὐρα (l) ἔξω ἀπό τή
γκαλερί.

Οἱ
πίνακες
τοῦ
Θαναση
Φάππα εἶν’ Eva ποιητικό ξάφνιασμα γεμάτο δροσιά, Eva δοξαστικό ξέσπασμα μέσα ἀπό τήν
ρυθμική κίνηση τῶν γυναικείων
μορφῶν. Ἡ ἐναλλαγή τῶν χρωμάτων ὑπονοεῖ μιά θέληση για
ξερίζωμα συνόρων, τέτοια ὅπως
μπῆκαν καί στῆν τέχνη. “H πνευ,ματικότητα τῶν προσώπων στούς
πίνακες ἀπσνέμουν μιά γνώση
πανάρχαια, ὅσο ἡ αἴσθηση στῆν
ἐγκαρτέρηση.
Γυρίζοντας τήν ἔκθεση, δέν
μπορεῖ κανείς ἁπλά νά παρατηρεῖ
ἀλλά νά εῦαισθητοποιεῖται. Οἱ
γυναικεῖες φιγοῦρες μέ τό ρυθμό
τείνουν vd μσιάσουν στό ὕφος
τῶν 6υζαντινῶν τοιχογραφιῶν.
Μοιαζουν νά στήνουν ἴσως τό
χορό μιᾶς παλιάς ἰδέας,’ἀλλά καί
ἑνός σύγχρονου ἐλληνικσῦ συμὅολισμοῦ.
Μέ τήν αὑστηρότητα τῆς εἰκόνας, ὁ ζωγράφος δέν προφασίζεται γεωμετρικές ἀπεικονίσεις,
ἀλλά ἔρχεται νά ἐποπτεύσει τήν
πραγματικότητα μέ τόν καῦμό
καί τό ἀπόλυτο τοῦ ὡραίου σάν
ἐρωτευμένοςἀπό
τῆν
ὀμορφια για τήν ὀμορφ ι ά ,Στοιχειοθετεῖ φιγοῦρες πού
στυλιζάρουν ἐνδεικτικά σημεῖα
ἑνός στοχασμοῦ τοῦ πραγματικοῦ. Ἐνσαρκώνει μέσα ἀπό κλασικούς ρυθμούς μιᾶς δημιουργικῆς εἰκόνας Evav ποιητικό λυρισμό. ‘0 ζωγράφος συμπορεύεται

ἀφομοιωτικά μέ διάφορες τάσεις

τῆς μεγάλης τέχνης, ὑπονραμμὺ
ζοντας τό ἀδιάφθορο μιᾶς ἰδιοσυγκρασίας πού θέλει τό ἐπιστέγασμα ἐνός συναισθήματος, τήν
ἰδιαιτερότητα ἐνός χώρου, μιᾶς
ἀλῆθειας. Τό Βυζαντινό δέν
ἐκλιπαρεῖται ἀπό τήν ἔλλειψη
ἴσως μιᾶς καποιας εἰκαστικῆς
ἀφορμῆς, ἀλλα, ἀντίθετα, δημιουργικά καί μέ μιά εὐαίσθητη
ἀφομοίωση διοχετεύει τόν ἀπέριττο ρυθμό τῆς παλιάς τοιχογραφίας. Ἕνας ἀπ’ τούς σπουδαιότερους Ρουμάνους κριτικούς
6 Nrdv Γκριγκορέσκου γραφέα
«... ἡ προσφυγῆ τοῦ ζωγράφου
στῆ 6υζαντινή παράδοση δέν
ὁδηγεῖ ὡστόσο στόν ἱερατισμό·
οῖ πίνακες τοῦ Φάππα ἔχουν τό

χάρισμα νά διατηροῦν

ἀναλ-

λοίωτη τῆ γυναικεία ἁδρότητα
τῶν μορφῶν πού ἀπεικονίζσυν.
ν Ἐξαλλου μέ τήν τέχνη του συντελεῖται ἡ ἐπιστροφή στῆν ἀφετηριακῆ τάση τοῦ πνεύματος, ὅπου
ἀναγνωρίζσυμε τήν προσωπικότητα ἑνός πνευματικοῦ χώρου καί
μιά παράδοση στῆ διαμόρφωση
τῆς ὁποίας συνέὸαλαν οἱ ἐθνικοί
πολιτισμοί δλόκληρης τῆς ἱστορικῆς ζώνης ἀπό τόν Νότο τῆς Μεσογείου, μέσω τοῦ Βυζαντίου, ὥς
rd ρουμανικα ἐδάφη.»
Τά χρώματα ὑποτάσσονται στό
ρυθμό τῆς εἰκόνας πού ἡ λειτουργία τους δέν εἶναι μια ἀλλαζωνική”προσπάθεια ἐντυπωσιασμοῦ.

Γιά τόν Θαναση Φάππα ἡ συμμετοχή τοῦ ἀνθρώπου στῆ ζωή,
προϋποθέτει φαντασία καί δύναμη, εὐαισθησία καί αὐθόρμητη

ἕκφραση-

.

Ἡ μνήμη, ἰδιαίτερο σημεῖο
προσέγγισης στῆ ζωγραφική τοῦ
Θ.Φ. λειτουργεῖ σάν Eva τέρας
πού ἔχει ὅμως ἐξημερωθεῖ μέ τῆν
κατανυξη τῶν ἐκκλησιαστικῶν
ὕμνων καί στή συνέχεια μέ τόν
ἔρωτα τοπίων πού γυρίζουν 60σανυστικά στῆ μνήμη τσῦ καλλιτέχνη, καθώς μάλιστα ἔρχονται
νά ἐπισημάνσυν τό ἀχώρητο μιᾶς
χώρας ἦ μιᾶς πατρίδας πού ταξιδεύει... Καί δρίσκεται ὁ ἴδιος 6
καλλιτέχνης μέσα σ’ αὑτά ’τά
ἱστορικά τοπία ἀλλά καί «χάνεται», μια στῆν Ἑλλάδα καί μιά
οτή Ρουμανία.
Σέ μιά πρόσφατη συζήτησή
μας, μοῦ μίλησε μέ λύπη για τῆν
ἀνθρώπινη συμπεριφορα πού
ὅταν δέν γίνεται πολεμική, λειτουργεῖ καταλυτικά μέ κάθε
μορφή ἐκμετάλλευσης καί καταπίεσης- 6 εὐνουχισμός τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τίς πολιτικές
ὁδήγησε καί ὁδηγεῖ στῆν ἔλλειψη
φαντασίας καί αὑθορμητισμοῦ,
παραλύοντας καί ἐξορίζοντας
καί τήν τελευταία σε’ δύναμη αὑθόρμητη ἐγρήγορση τοῦ ἀνθρώπου.
Υ.Γ.

Στόν τομέα τῆς ἐπικοινωνίας μέ τήν τέχνη δέν μοῦ
ξεφεύγει τό γεγονός ὅτι οἱ
παραπάνω ἀπόψεις ἐκ·
πληρώνουν στό ἐλαχιστο
μορφές ἑπικοινωνίας για
τήν ὅποια έπαφή μέ τό εἰκαστικό ἔργο τοῦ Θ.Φ.
Θίγω κατι τέτοιο γιατί
νομίζω ὅτι πρέπει ν’ ἀλλάξει ὁ τρόπος παρουσίασης τῶν εἰκαστικῶν πρα-

γμάτων ἀρχίζοντας ἀπό τό
φαινόμενο τῶν γκαλερί.
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“

Ὁ Γιῶργος Δ.

Κσντογιώργης
παρουσιάζει
τό θιῧλίο
τοῦ Κ. l. Δεσ-ποτόπουλους

Θέματα Ἱστορίας
καί πολιτικῆς,

Ἐκδόσεις Παπαζῆση,
Ἀθήνα 1977.

Ἡ σημασία τῶν «λόγων καί
ἄρθρων» πσύ παρουσιάζονται

στό 6ι6λίο αὐτό, εἰναι, νομίζουμε, πολύ μεγαλύτερη ἀπ’ ὅτι
παρασταίνεται ἀπό τό συγγραφέα στόν Πρόλογο.Καί ξεπερνοῦν, χωρίς ἀμφιὸολία, τά ὅρια
τῶν «περιστάσεων» πού ὑπαγόρευσαν τόν προόληματισμό καί
τήν «τοποῴτηση» πανω στα συγκεκριμένα θέματα. Γι’ αὑτό ἡ
ἀναδημοσίευσή τους σ’ Eva τόμο
δέν συμὸάλει απλά στό θετικό
προσανατολισμό τῆς κοινῆς γνώ-

μης, ὅπως σεμνά ὑποστηρίζει ὁ
συγγραφέας· ὅοηθάει ἐπίσης τόν
ἐρευνητῆ καί τόν «εἰδικά», οτή
συνειδητῆ διαμόρφωση τῆς ἀντικειμενικῆς «εἰκόνας» καί στή
σύλληψη ἤ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐμπειρικοῦ σχεδίου για τήν ἀντιμε-

τώπιοη τῆς συγκεκριμὲνης πραγματικότητας.
Σέ μιά ἐποχή, μάλιστα, πού ἡ
ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος δέν φαίνεται νά ἐπαρκεῖ για
νά συλλάόει τῆν πολυπλσκότητα
τῶν πολιτικῶν καί κοινωνικῶν
διεργασιῶν καί ἀντιφάσεων, τά
ἐπιμέρους «Θέματα ἱστορίας καί
πολιτικῆς» πού διαπραγματεύεται ὁ συγγραφέας μοιάζουν νά
διεκδικοῦν, συχνά, μιά θέση μο-,
ναδική σέ πρωτοτυπία καί δυναμιομό.
Τό 6ι6λίο χωρίζεται σέ δύο
μέρη; Στό πρῶτο, τήν Ἱστορία,ἐπιχειρεῖται ἕνας ἀπολογι-

σμὸς τῆς μειαλουργικῆς 0111160λῆς τῆς Ἰωνίας καί τῆς Λέσὸου
στῆν Ἑλληνική ἱστορία, τήν ἐπι-

στήμη καί τῆ φιλοσοφία. Ἕνας
ἀπολογιομὸς πού πέρα ἀπό μιά
στεγνή περιγραφή ἀποτελεῖ μια”
σύντομη, ἀλλά ἐναργῆ διερεύνηση τῶν παραγωγικῶν, κοινωνι-

,κσπολιτικων καί πολιτισμικῶν
αἰτίων τῆς Ἰωνικῆς πνευματικῆς
ἐξέλιξης ἀπό τή μυθσπλαστικῆ,
«προσωποποιητικῆ» κατάσταση
τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ πρός, τό
«ξεμάγεμα τοῦ κόσμου καί τήν
ἀατομύθωση τοῦ λογισμοῦ». Ἡ
ἐπανεκτίμηση αὐτῆ τῆς «ἀγνοημένης συχνά σπουδαιότατης εἰσφορᾶς» τῆς ἀνατολικῆς περιοχῆς
τοῦ Αἰγαίου στή γέννηση καί τήν
ἀνάπτυξη τῆς φιλοσοφίας καί τῆς
ἐπιστήμης, ἀποκτά ξεχωριστή
σημασία, γιά τό συγγραφέα,
ἀφσῦ γίνεται σέ μια ἐποχή
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«τουρκικῶν
προκλήσεων
μέ
στόχο ἐγγύτερο» τά Νησιά τοῦ
Ἀρχυτελάγους πού προσορμίζονται στά μικρασιατικα παράλια.
Ἡ συνέχεια τοῦ πρώτου μέρους ἀποτελεῖ μιά συνηγορία
ὑπέρ τῆς πολιτικῆς φρόνησης τσῦ
σύχρονου Ἕλληνα, τῆς συμὸολής
του στῆν ποιοτικῆ ἀνέλιξη τῆς
ἀνθρωπότητας καί συχρόνως μία
ἐναργῆ σκιαγραφία τῆς έλληνικῆς
πολιτικῆς ἱστορίας. Ξεχωριστή
θέση κατέχει ἡ «Ἐπέτειος» τῆς
ἀπελευθέρωσης ἀπό τό αῦταρχικό καθεστώς. Εῦλογα ἀλλωστε
ἀφοῠ, ὅπως σημειώνει 6 συγγραφέας, ἡ περίοδος αὐτή ἀποτέλεσε
δρόσημο καί ἐξαίρεση στῆ μακρόχρονη θητεία τοῦ ἐλληνικοῦ
λαοῦ στῆν πολιτική φρόνηοη,
ἀλλά καί ἀπόρροια, ὡς Eva
ὃαθμό, τῆς οἰκτρῆς 15ης Ἰουλίου
1974.
T6 τελευταῖο κεφαλαιο τοῦ
πρώτου μέρουςπεριλαμόάνει μιά
διορατική ἀνασκόπηση τῆς παγκόσμιας πολιτικῆς καί κοινωνικῆς ἐξέλιξης καί ἀπό τήν ἀποψη
αὐτή μπορεῖ νά θεωρηθεῖ σάν τό
ἀπαραίτητο εἰσαγωγικό περίγραμμα για τήν ἐκτίμησῆ τῆς Ἐλληνικῆς πραγματικότητας, ἐσω-·
τερικῆς καί διεθνοῦς.
Τό δεύτερο μέρος, ἡ Πολιτική,
περιλαμὸάνει μιά σειρα ἀπό θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς πού
ὅπως σημειώνει ὁ συγγραφέας
οτόν πρόλογό του ὑπενθυμίζουν
πιεστικα καποια ἔμμονα πολιτικά
αἰτήματα». Στό κεφαλαιο «Ἑλλάς καί Τουρκία» ἐπιχειρεῖται
μιά διορατική καί συχρόνως κριτική τοποθέτηση τοῦ προὸλῆματος τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς
Ἐλλάδας μετά τῆ μεταόσλή τῆς
στάσης τῆς Τουρκίας ἀπέναντι
οτή χώρα μας πού «δίνει τή θλι6ερή ἐντύπωση ἐπιστροφῆς τοῦ
ἱστορικοῦ χρόνου σέ θέματα ξεπερασμένης ἐποχῆς». Ὁ συγγραφέας ῦποστηρίζει πώς ἡ νέα αὐτῆ
κατάσταση σέ συνδυασμό μέ τήν,
σέ ὀξύτατο ὅαθμό, ἀνησυχητική
γεωπολιτικῆ θέση τῆς Ἑλλαδας
ἐπιὸάλει, πέρα ἀπό τήν ἀναγκαία
ἐσωτερική ὁμόνοια, τήν υἱοθέτηση μιᾶς πολυκεντρικῆς καί
δραστήριας ἐξωτερικῆς πολιτικῆς
μέ αμεσο στόχο τήν ἀξιοποίηση
τῆς ἀντικειμένικῆς ἀδυναμίας τῆς
Τουρκίας νά «ἐκόιάσει» τόν
προσανατολισμό τῆς ἐξωτερικῆς
πολιτικῆς ὁρισμένων κρατῶν
(Γαλλία, Ἰταλία) ἤ όμάδων κρατῶν ὅπως τά ἀραόικά καί τά
6αλκανικα. Ἱ-Ι ἀναπτυξη, ἀκρι6ῶς, προνομιακῶν σχέσεων. καλῆς γειτονίας καί συνεργασίας με’
τίς ὃαλκανικές, ἀλλά καί με’ τίς

συγγραφέα, ἀποφασιστικῆς σημασίας για τήν ἐδραίωση τῆς
ἐλευθερίας καί τῆς εἰρήνης στῆν
Ἀνατολική Μεσόγειο.
Στό κεφαλαιο για τή δημοτική
γλώσσα καί τήν παιδεία τοῦ
Ἔθνους 6 καθηγητὴς K. Δεσποτόπουλος προὸαίνει σέ μιά διεξοδικῆ καί ἀπομυθοποιητική ἐκ-

«ἐπανόρθωση τῆς παιδαγωγικῆς
ἰδεολογίας σχετικά μέ τούς ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς καί
στῆν ὑπεράσπιση τοῦ ἀναγεννήτικσῦ για τό Ἔθνσς δημοτικωμοῦ
ἀπό τήν ἀδικη αἰτίαση ἐχθρότητας πρός τόν ἀρχαῖο λόγο».
Ἰ Ἡ πρόταση τοῦ συγγραφέα για

τίμηση τῆς θέσης καί τῆς σημα-

πού ὑπαγορεύτηκεάπό τῆ γνωστή του «προσῆλωση στή δικαιοσύνη καί τήν ἀλήθεια» ξεπέρασε
πιά τά ἑλληνικά σύνορα καί συζητεῑται σοὸαρά στούς ἐπιστημονικούς καί ἄλλους κύκλους πολ-

σίας τῆς δημοτικῆς στῆν πνευματική διάπλαση καί τήν πολιτισμική πορεία τοῦ Ἔθνους. Καί
ἐπισημαίνει πώς 6 καινούριος,
ἐξαιρετικά σημαντικός, ρόλος
πού καλεῖται νά παίξει, ἐπιὸάλει
καί αυύτογνωσία, ἀναγνώριση
δηλαδή ἀδυναμιῶν τῆς δημοτικῆς
στῆν ἀρθρωση καί στό λεξικό της.
Στό μέλλον ἡ δημοτική θα κληθεῖ νά ὑπηρετήσει μόνη της δύο
θεμελιακά ἔργα παιδείαςῑ τῆ
μόρφωση, δηλαδή τήν ἀναγωγή
τοῦ νέου ἀνθρώπου σέ προσωπικότητα ἱκανή γιά «ὁρθό 6ιοτικό
αύτοκαθοριομό». Τήν ἐκπαίδευση τοῦ νέου ἀνθρώπου στίς
εἰδικές ἐπιστημονικές καί τεχνικές γνώσεις καί δεξιότητες πού
ἀπαιτοῦνται για τῆ λειτουργία
τῆς σύγχρονης κοινωνίας. Στό
δεύτερο αὐτό ἔργο, τονίζει 6 συγγραφέας, ὴ δημοτική δέν εῖναι
ἀκόμα ἐπαρκῶς προετοιμασμένη
για νά ἀνταποκριθεῖ ἀπόλυτα.
Καί γι’ αὐτό πρέπει ταλαντοῦχοι
πνευματικοί ἄνθρωποι νά ἐργασθοῦν ἀκάματα καί ἀδογμάτιστα
για τόν ἀρθρωτικό καί λεξικό
πλουτισμό τῆς δημοτικῆς γλώσσας. Κύρια πηγή πλουτισμοῦ ἐπι6άλλεται να εἰναι ἡ γλωσσική
παράδοση τοῦ Ἐθνους καί ἐξαιρετικά μόνο καί «μέ ἀκρα προσοχή» οἱ ξένες γλῶσσες. Ἡ λύση
αὐτή εἰναι ἀναγκαία τόσο για τῆ
σωστή ποιοτικῆ ἐξέλιξη τῆς δημοτικῆς ὅσο καί για τήν ἐθνική
ἐπιόίωση καί αῦτογνωσία. Γιά
τούς ἴδιους λόγους, ἀλλά καί γιά
τήν καλλιέργεια μιᾶς καποιας

ἀραόικές χῶρες θα εἷναι, κατα τό ,

δυνατότητας τῶν νεοελλήνων για

ἀμεση πρόσὸαση στά κείμενα τῆς
έλληνικῆς γραμματείας, ὁ συγγραφέας προτείνει τή διδασκαλία
στῆ γενική ἐκπαίδευση στοιχείων
τῆς Ἀρχαίας γλώσσας ἤ τουλάχι010v τῆ «συνύπαρξη» στα διδακτικα 6ι6λία τοῦ γυμνασίου τοῦ
πρωτοτύπου στῆν ἀντικρινῆ σελίδα ἀπό τῆ μετάφραση. Εἶναι
μια πρόταση «αὐτονόητα σχεδόν
ὀρθή» καί συχρόνως «σωστική»,
,ἀφσῦ μπορεῖ νά συμὸαλει στῆν

“ἐ’να νέο «σύστημα ἐπωνύμου»,

λῶν εῦρωπαϊκῶν χωρῶν. Παρόλο
πού μιά νέα ρύθμιση προσκρούει
στῆν
«ἀδιαμαρτήρητη
ἀνοχή
(πολλῶν γυναικῶν στῆ διατήρηση
ἐνός) συστήματος ἐπωνύμου, πού
συμθολίζει καί ἐπισφραγίζει τήν
ὑποτακτική θέση τους σέ ὂαθμὸ
σκανδάλου» ἀλλά καί στῆν «ἀρνητικῆ στάση ὁρισμένων ἀνδρῶν... για τή χειραφέτηση τῶν
γυναικῶν», τό πρόὸλημσι τοῦ
ἐπωνύμου ἔχει, χωρίς ἀμφιὸολία,
πάρει κοινωνικές διαστάσεις πού
δύσκολα
μπορεῖ κανείς νά
ἀγνοήσει για πολύ ἀκόμα χρονικό διάστημα.
Κοινωνικό πρόὸλημα καί ἠθικό
στίγμα για Eva πολιτισμένο λαό
ἀποτελεῖ καί ἡ θανατική ποινή
που προὸλέπει τό Σύνταγμα ἐπί
«μή πολιτικῶν ἐγκλημάτων». ‘O
συγγραφέας σέ δύο ἀρθρα του
πού
πρωτοδημοσιεύθηκαν τό
1975 - ἐπανερχόμενος σέ παλιά,
6.116 16 1958, πρότασῆ του ἐπισημαίνει τίς ἀντιφάσεις πού συνοδεύουν τή δικαιολόγηση τοῦ
ὅαρὸαρικοῦ αὐτοῦ θεσμοῦ καί
ἐπιχειρεῖ μια ἐπιστημονική θεμελίωση τῶν ἀπόψεών του.
Τό 6ι6λίο τελειώνει μέ Eva
«λόγο πρός τούς νέους» πού

ὅμως θα ἠταν ἴσως χρήσιμος, ὥς
δεοντολογικός ὁδηγός, καί για
τούς μεγάλους σε’ ἡλικία καί «αὐθεντία». Ὁ «λόγος» γίνεται
ἰδιαίτερα
ἐπίκαιρος
καθώς
προέρχεται ἀπό ἔναν ἀκαδημαῖκό
δασκαλο πού στῆν προσεχῆ, κρίσιμη γιά τήν Ἀνώτατη Παιδεία,
σχολικῆ χρόνια θα διατελέσει
Πρύτανης σ’ Eva ἀπό τά Πανεπιστημιακά Ἱδρύματα τῆς χώρας.
Ἀξίζει, τέλος νά ἐπισημανθεῖ ἡ
ζηλευτή πειστικότητα καί, ρωμαλεότητα τῆς δημοτικῆς ποί· χρησιμοποιεῖ 6 συγγραφέας ὑπόδειγμα διδακτικό γλωσσικῆς ἐκφραοης-

Μόνιμη ἐκθεση δίσκων
’Μία «εἰδικῆ προσφορά» Γενός είδικοῦῖ
μαγαζιοῦ
Χάρητος 38 στό Κολωνακι

@VLAainoﬂ Ειδικος
στα
νομισματα
και
μοναδικος
στα
χαρτονομισματα

Ἐκὸόσεις Γλὰρος (Μτιάμιτης Γραμμένος)
Θεμιστοκλέους 31 Τηλ. 36.18.45?

Σιμὸν ντὲ Μιτωθουάρ
OI ῼΡΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
T6

Πολύκροτο

μυθιστόρημα

Πού

«χώνει τή μύτη του» Πίσω 6n6 τό
λούστρο τῆς ὑψηλῆς κοινωνίας

,

Μεταφράζει ἡ

Ντέζη Ἐξαρχοι-ιούλου - Καγκελάρη

O
Βασίλη Μαντέλη

Η ΑΠοΠειΡΑ
T6 Πρῶτο ὲλληνικό Πολιτικό θρίλλερ
μέ φόντο τίς τελευταῑες στιγμές
ἑνός Πσρανοϊκοῦ Καθεστῶτος

Ο
Μαρία Μοντεσσόρι

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ
ΑΓΩΓΗΣ

τοψαναιι..
Διόοτου mu Ζωοδοπου Hume

Τό τολμηρά σχέδιο γιά τό ἀνοιχτό,
Πειραματικό σχολεῖο σέ ὅλες τίς 60Θμίδες τῆς ἐκτιαίδευσης
Μεταφράζει 6
Μιταμι-ιης Γραμμένος

Ο
Ἰσαάκ Ἀσίμῳφ

ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
T6 μεγαλύτερο αἴνιγμα τιού 11006621"
λει μέσα 6116 16 6118100
,

Μεταφράζει ὁ
Γιῶργος Μιταλανος

Ο
Κεντρική διαθεση - Πσρσγγελῑεςῑ
Ζσλόγγου 14 - Ἀθήνα - 142
Τηλ. 36.36.574

κοινωνίας.
Καί μια λεπτομέρεια γιά τήν

ψεις δέκα διαφορετικῶν ἐπιστημόνων - οἰκονομολόγων πού
ὅλέπουν τό θέμα ἀπό τή δική του

ἱστορία τοῦ ἐλληνικοῦ 6ι6λίουῑ

σκσθτιά ὁ καθένας.

Σύμφωνα μέ τόν ἐκδότη ἡ μεταφραση ἔγινε ἀπό «ὅμιλο καλῶν
νέων καί νεανίδων διασπαρμένη
φράξια τοῦ ὁμίλου 6ανδάλων
Θεσσαλονίκης». Καί ἀπό τότε, ὁ
καλός φίλος τοῦ 6ι6λίου κ.Ἀν.
Μπάλκος ἀνακάλυψε καί κατέγραψε στα κατάστοιχά του μιά
νέα ἀνατρεπική ὀργάνωση...

ΑΡΙΣΤ. ΜΑΝΕΣΗ - Γ. ΠΑΠΑAHMHTPIOY:

χνοκρατικῆς,ι 6ιομηχανικής μας

ΠΕΤΕΡ ΧΟΦΣΤΑΤΤΕΡ

Εἰσαγωγή στήν κοινωνική Ψυχολογία.
Μετάφραοη. Τζένη Μαστοράκη.
Πρόλογος - Ἐπιμέλεια.· Βαο. I.

Φιλιας.
Ἐκδόσεις. Αντ. Λιὸάνης- Νέα
Σύνο.ρα

Τό 6ι6λίο εἰναι μοναδικά χρή011.10 σέ ἔναν τομέα- τήν κοινωνική ψυχολογία- πού ἔχει κακοπάθει στῆν Ελλάδα ἀπό τήν διαδοση μιᾶς παραφιλολογίας. Ἡ
κσινωνική ψυχολογία, ξεκινᾶ
ἀπό 16 δεδομένα τῆς ἀτομικῆς
ψυχολογίας καί τά πορίσματα τῆς
κοινωνιολογίας καί ἐπιχειρεῖ νά
ἑρμηνεύσει τόν τρόπο μέ τόν
ὁποῖο διαμορφωνεται μιά συλλογικοῦ χαρακτῆρα ψυχολογία, καθοριοτική γιά τῆ στάση καί τῆ
συμπεριφορα τῶν ἀνθρώπων. T6

616110 αὑτό, πέρα ἀπό τῆ συστηματική ἀνάλυση τοῦ ἀντικειμένου
(καί σ αὑτό ὅσηθοῦν ἡ ἐπίκληση
τῶν συμπερασμάτων τῆς κοινωνιολογίας, τῆς ἐθνολογίας, τῆς
ψυχολογίας) προχωρεῖ σέ κάποιες γενικότερες ἀναγωγές καί
ὂοηθᾶ τόν 6va[νώστη στῆν ἀνίχνευση τοῦ σύγχρονου κόσμου.

πολεμική μας πεζογραφία μέσα
ἀπό τό ἔργο 24 δημιουργῶν ὅπως
B. Βασιλικός, 6 Δ. Χατζής, 6 A.
Σαμαράκης, 6 M. Κουμανταρέας,
6 Σπ. Πλασκοὸίτης κ. α. Ο Α. Κ.
Evτοπίζοντας τίς διαφορές καί τίς
καταδολές αὐτῆς τῆς γενιᾶς ἀπό
τή γεκ ια τοῦ ’30 ἐπιχειρεῖ v6 δεῖ
συνθετικά τή δημιουργική παρουσία ὅλων αὐτῶν τῶν δημιουργῶν πδύ, ἡ ὁριστικῆ κατάθεοῆ
τους στα γράμματά μας δέν ἔχει
γίνει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ;

Ἡ τιμή καί τό χρῆμα.
Ἐκδόσεις.· «Κείμενα»
Μιά πολύ φροντισμένη ἐπανέκδοση τοῦ ΚΘ. πού περιλαμ6άνει τίς χαλκογραφίες πού εἶχε
χαραξει για τήν α’ ἔκδοση τοῦ
6ι6λίου 6 Μᾶρκος Ζαὸιτζιάνος.
Σέ ἐπίμετρο καταχωρεῖται γλωσσάρι καί δύο κείμενα για τό ἔργο
καί τῆ ζωή τοῦ Κώνσταν-πίνου
Θεοτόκη. T6 ἐνσ. τοῦ Ἀρ Σιὸέρι
καί 16 6561500 τῆς Εἰρ. Δεντρινοῦ στῆν ὁποία καί ειχε 6 συγγραφέας ἀφιερώσει 16 διήγημα
του.

ΑΛΚΗ KYPIAKIAOY — ΝΕΣ-

ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ.·

ΤΟΡΟΣ.’

Ἡ λογοτεχνία τῆς Θεσσαλονίκης
- Σχέδιο μελέτης.
Λευκωσία Ι 978.

H θεωρία τῆς Ἑλληνικῆς λαογραφίας- κριτική ἀνάλυση.
Εκδοοη.· Ἐταιρεία Σπουδῶν τῆς
Σχολῆς Μωραΐτη. Ἀθήνα 1978.
“H ἐννοιες «λαός», «ἔλληνικότητα», «ἔθνος» ἔχουν καί στῆν
χώρα μας χρησιμοποιηθεῖ ἤ «μελετηθεῖ» κάτω ἀπό ἐπιρροή συγκεκριμένων ἰδεολογικῶν τάσεων.
Ἡ λαογραφία στήν Ἑλλάδα αὐτοκαθορίστηκε καποια ἐποχή,
προσανατολίστηκε ἀκόμα καί μεθοδολογικά καί προχώρησε χωρίς
καποια στιγμή να ἐξετασθεῐ κριτικα μια ἐπιστήμη πού συμμετεῖχε
οὐσιαστικα στα νεοελληνικα ἰδεολογικα μορφώματα. “H A.K. — N
μάς λέει στό πρόλογό της ὅτι τό
πρόόλημα τῶν λαογράφων «δέ
δρίσκεται 016v ἀκριὸή καί σαφῆ
καθορισμό τοῦ ἀντικειμένου τῆς
ἐπιοτῆμης τους, ἀλλα στήν ἐξ·
έταση τοῦ «ποιός» καί «γιατί»
μελετά τό λαό σέ κάθε συγκεκριμένη περίπτωση». Καί τό ἐρώτημα στό ὁποῖο προσπαθεῖ νά

ἀπαντήσει εἶναι τό ἀκόλουθα
Ποιοί εἶναι. οἰ Ἕλληνες λαογραφοι καί μέσα σέ ποιές ἱστορικές
συγκυρίες διαμορφώσαν, 6 καθένας τους. τή θεωρία του για τήν
ἑλληνική λαογραφία.
ΑΝΤΡΕΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ;

24 Σύῃρονοι πεζογράφοι.
Ἐκδόσεις- «Νικόδημος»,
Ἀθήνα 1 978.
Στό 6ι6λίο ἀναλύεται ἡ μετα48

Σειρα ἄρθρων ἀνατυπωμένων
ἀπό τό περιοδικό««Νέα Ἐποχή»
τῆς Λευκωσίας. “H μελέτη τῆς λογοτεχνικῆς σχολῆς τῆς Θεσσαλονίκης εἰναι Eva θέμα πού συχνά
ἔχει ἔλκύσει τούς κριτικούς μας
καί για τίς ἰδιομορφίες της καί
για τῆ συμὸολή της καί τό(«μπόλιασμα» πού ἔκαμε στῆ γραμματεία μας. Τά ἐπί μέρους θέματα
τῆς μελέτης ἀναφέρονται στούς
λυρικούς,
πεζογράφους,
τῆν
ποίηση «τοῦ ἀτομικοῦ πόνου»
τήν κριτική καί 16 δοκίμιο καί
σταματοῦν μέχρι τῆ νεώτερη, σημερινή γενιά πού λιγώτερο ἤ
περισσότερο δόκιμα συνεχίζει μιαν ἀπόπειρα καί μιά παράδοση.

MAPK TOYAIN:
0.1“ περιπέτειες τοῦ Τόμ Σώγιερ
Μεταφρ. ,’Δ. Θ. Φραγκόπουλος
Ἐπίλογοςῧ. P. Elliot
’.;Εκδ «ΣΙ. Ζαχαροπουλος».
Ἀθήνα 1978.
“H σαγηνευτική ἱστ ρία τοῦ
Μάρκ Τουαίν πού ἐκι. ς ἀπό τή
διασκέδαση πού προοψέρει στα
παιδιά καί τούς νέους θυμίζει
στούς μεγάλους((αὐτό πού ὑπῆρξαν, ἄλλοτε, τό πως ἔνιωθαν καί
σκέφτο-νταν καί μιλσῦσαν καί τό
ποιές ἧταν, κάπστε, οἱ ἀπασχολήσεις τους.»
Ἡ μετάφραση διατηρεῖ ὅλη τήν
ἀνάσα τοῦ πρωτότυπου.
«
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

«ΖΕΡΙΓΓΑ».·

Νικήτας Γρύσπος, Ν. Λογοθέτης,
Γιῶργος Ζέριγγας.
Καλλιτεχνικές ἐκδόσεις.
Ἀθήνα 1 978.
Τρία 6ι6λία πού διασώζουν τό
ἔργο δύο ζωγράφων καί ἑνός
γλύπτη (τοῦ Λογοθέτη). Ἡ ὅλη
προσπαθεια καί ἀπόπειρα θα
ἀξίζε νά συζητηθεῖ ἀρκετά. Οἱ
ἐπιλογές γιά τήν παρουσίαση τῶν
καλλιτεχνῶν μας καί ἡ ἀναδειξη
ἑνός ἔργου (ἀπό φωτογραφικῆ,
τυπογραφικῆ μέχρι κριτική ἀναλυτική ἀπσψη) εἶναι μιά ὑπόθεση πού 6έ6αια δέν μπορεῖ νά
καθορίζειαι ἀπό τίς 1101010601)λίες μιᾶς γκαλερί.
E.O.K. — ΕΛΛΑΔΑ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Γράφουν;
Buck,
Γιαννίτσης,
Hummen, Κραόαρίτου - Μανιτακη, Κωνσταντίνου, Μεταξάς,
Μπαμπανάκης, Νικολινάκος, Παπαγιαννάκης, Παπασπηλιόπουλος.

Πρόλογος -

Ἐπιμέλεια.·

ΜΑ-

ΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ
MARRAY BOOKCHIN:

Ἐκὺόσείς- Ἀντ. Λιὸάνης - Νέα

Ἡ οἰκολογία τῆς Ἐλευθερίας.
Ἕκδοση; «Διεθνής Βιὸλιοθήκη.
Ἀθήνα 1978.

Σύνορα,

Σειρά κειμένων γιά προθλήματα οἰκολογίας. Μέ εὐφάνταστο
τρόπο
γίνονται προσεγγίσεις
πέρα ἀπό τίς τυπικές ἐπισημανσεις γιά μόλυνση κλπ. “O διασμός
τοῦ οἰκολογικοῦ περιόαλλσντος
προχωρεῖ πολύ μακρια κατά 16
συγγραφέα. Μένει σέ κάποιες
παρατηρήσεις πού ἐξατομικεύσυν
στα φυσικά ὅντα αὑτόν τόν 61.6σμό καί καταναγκασμό - τῆς τε-

Ἀθήνα 1 978.
T6 616110 αὐτό ἀποτελεῖ μιά
σφαιρικῆ θεώρηση τοῦ 11006111ματος τῆς Ε.Ο.Κ.;· α) Ἐξετάζει
τίς σχέσεις τῆς E.O.K. μέ τό Μεσογειακό χῶρσ γενικώτερο καί
6άζει ἔτσι τό έλληνικό πρόὸλημα
σ’ Eva 006606 πλαίσιο ἀνάλυσης.
6) δίνει Eva θεωρητικό καί
κατανοητό σχῆμα ἐξῆγησης τῶν
κινήσεων πού γίνονται στό χῶρο
αὐτό σέ σχέση καί μέ τό ἑλληνικά
πρόὸλημα καί γ) δέν εἶναι μονολιθικό, ἀλλά ἐκφράζει τίς ἀπό-

ἔα Σύνταγμα τοῦ 1975. B’ ἐκ·
οση.
Ἐκδ..· ΣΑΚΚΟΥΛΑ.

ΘεσΙνίκη 1978.
Ἡ Β’ ἔκδοση·τοῦ «Σύνταγματος ’75» συμπεριέλαὸε τό B’ ψήφισμα, ἔναν πίνακα τῶν ἐκτελεστικῶν νόμων καί τό κείμενο τῶν
πιό σημαντικῶν ἀπ’ αὐτούς καθώς καί τήν Εὐρωπαϊκή Σύμὸαση
τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου
τοῦ 1950. Μαζί μέ ὅλο τό ὑπόλοιπο ὑλικό (κείμενα, κανονισμό
ὅουλῆς, χρονολογικό πίνακα, εὑρετήριο, -6ι6λιογραφία κλπ.) δίνεται τό σύνολο τοῦ συνταγματικοῦ πλαίσιου πού ἔδωσε ἡ μεταπολίτευση καί 1“] κυόερνητική
πλειοψηφία.
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,
Ἐπετηρίδα τοῦ Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας.
Τόμος 7ος.
Ἀθήνα 1977
Ὁ τόμος περιέχει θέματα Συστηματικῆς Φιλοσοφίας, Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας, Βιὸλιοκρισίες καί Εἰδῆσεις. Ἀναμεσα στίς
ἀλλες μελέτες τοῦ τόμου περιλαμόάνονταιε Φ. Βασιλείουῑ Φιλοσοφικῆ θεώρηση τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης ὡς Ἀποδεικτικῆς, K. Δεσποτόπσυλου; Εἰσαγωγικά στῆν Πραξιολσγία, E.
Μπιτσάκη; “H ἀλληλεπίδραση,
ἐννοιολογικός πυρῆνας τῶν φυσικῶν θεωριῶν, Π. Κανελλόπου106: Πλάτων καί Δίων, Κ. Κα-

6a0v06: Οἱ καλές τέχνες ῶς θεραπευτική κατά τόν Πλάτωνα, Θ.

Νικολάου; Τό αὐτεξούσιο 016v
Κλήμεντά τόν Ἀλεξανδρέα, Π.
Ἀθανασιάδου-Ρονναεηῑ “H ἰδέα
τοῦ Ἑλληνισμοῦ, P. Ἀργυροπούλου - Λουγγῆ; “H «Ἡθική» τοῦ
Κ. Κούμα καί τό ἔργο τοῦ W. T.
Krug, ’A. Μπαγιόνα; “H ἔννοια
τοῦ κακοῦ στῆ φιλοσοφία τῆς
Ἱστορίας τοῦ Hegel.
Στό τμῆμα τῆς Ἱστορίας τῆς
Φιλοσοφίας δημοσιεύονται μιά
σειρα ἄρθρα πού ἀναφέρονται
016v Ἀριστοτέλη καί τίς ἐπιρροές τοῦ ἔργου του ἀπό τούς ; Λ.
Γ. Μπενακη (γιά τό μεταὸυζαντινό Ἀριστοτελισμό), K. Κατσιμάνη, E. Παπαδημητρίου, Ἀ.
Κουτούγκου, ἐνῶ σέ ἀλλες μελέτες (π.χ. τῆς Ἐ. Ἀμπατζόγλου)
γίνονται ἔμμεσες ἀναφορές 016v
<< Ἀρ ιστοτελισμό ».
Σοσιαλιστικό Κόμμα Γαλλίας.·
15 + 1 θέσεις για τήν αὐτοδιαχείρηση. Μετ.; Δ. Βεργίδη.
Ἐκδόσεις Ἀνδρομέδα,
Ἀθήνα 1978.
Σέ μιά μικρή μπροσούρα καταχωρσῦνται οἱ 15 θέσεις για τήν
αὐτοδιαχείρηση πού υἱοθέτησε τό
ΣΚΓ στήν Ἐθνική Συνέλευσή του

τόν Ἰούνη τοῦ ’75. “H 16η θέση
προτάθηκε, ὅπως δημοσιεύεται,
ἀπό τήν ἀριστερά τοῦ κόμματος,

ἐπιχειρήθηκε μέσα στῆ δικτατο-

τό CERES, ἀλλά τελικά δέν ἔγινε

ἀναλύει, καταφεύγοντας καί στίς

ἀποδεκτή ἀπό τὴν πλειοψηφία.

μαρτυρίες τῶν 6ι6λικῶν κειμένων, τήν ἀλληλοσύνδεση τῆς παιδείας καί τῆς ἐλεύθερης, δημοκρατικῆς ἀναπτυξης τῆς προσωπικότητας.

ρία. “O συγγραφέας - παλῶς ἐκπαιδευτικός - μέ καθαρότητα

Ἡ κριτική γιά τό ὅιὸλίο τοῦ Δ.
Βασάειάδψ Τό κρητικό σπίτι.
Ἀθήνα 1978.
Ὁ συγγραφέας τοῦ 6ι6λίου
«Τό κρητικό σπίτι; αὐτό τό
καταφύγω κι’ αὐτό τό ὁρμητήριο», συγκέντρωσε E1110101E;,01]μειώματα καί κριτικές (ἐπαινετικά ὅλα) γιά τό 616110 του· 111’
αὐτό σάν ἀπαντηση στῆν κριτική
τοῦ 6ι6λίου πού δημοσίευσε ὁ Δ.
Φιλιππίδης 016 «Ἀρχιτεκτονικά
Θέματα».· ”Ὀσο σημαντικὴ δον-1516 κι’ ἂν ἔχει καμει ὁ κ.
Δ.Β., πολλές εἴναι οἱ ἀντιρρήσεις

ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.·

Τό αἰγιακό πρόὸλημα - Πρό6λημα ἐδαφικῆς ἀεραιότητας καί
ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας.

Ἀθήνα 1978.

γιά τῆ μέθσδο καί τά συμπερα-’
σματά του,
.
Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ,

Νέα μετάφρ. Ἀλέκου Γ. Χλωροῦ.
Ἐκδόσεις Παπαζήση, 1978
Πρόκειται για μιά ἄρτια μετάφραση τῆς Συνθῆκης τῆς Ε.Ο.Κ.
καί συγκεκριμένα τοῦ πλήρους
κειμένου της, μέ συμπληρώσεις,
ὅπως ἰσχύει ἀπό τὴν 1η Ἰανουαρίου 1978, 16 ἐνδιαφέρον τῆς
ὁποίας εἶναι εῠλσγσ γιά τόν κάθε
ἐνδιαφερόμενο γιά τήν τύχη τῆς
χώρας μας, Ἕλληνα.
’

ΜΑΝΩΛΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ.Τοπία τοῦ χρόνου (ποιήματα)
Ἐκδόσεις « Ἀνθολογία»
Δεῖγμα γραφῆς Αὐτός ἐκεῖ
’ φωνάζει, ἔμεινε λέει ἀδειανός
ἀπό σάρκα / 1161 σκέψεις μιά
κόκκινη γραμμή πάνω στό χιόνι, /
Eva σύνθημα. Τά παραμύθια ἀπό
καιρό πιά δέν ξέρουνε / τ’ ὄνομά
τους, τά νερά ἀκίνητα ἔξω ἀπό
τίς πόρτες / δέν μποροῦν πιά ν’
ἀνοίξουν τό δρόμο γιά τούς σπόρους (ὰπό τήν ένότητα; Σιωπές
καί Ἐμδατήρια).
K.I. AEZHOTOIIOYAOY:
Μελετήματα φιλοσοφίας.
Ἐκδόσεις Παπαζήση
Πρόκειται γιά μιά σειρα ἀπό
μελετήματα, μέ 1116 διάταξη κάπως συστηματική, πού ὑπῆρξαν
(αὑτά τά μελετῆματα) κεφάλαια
παλιότερα-ιν καί ἐξαντλημένων
πιά 6ι6λίων τοῦ ἐξαίρετον καθηγητῆ καί διανοητῆ Κ.Ι. Δεσποτόπουλου. Θέλοντος v' ἀποφύγει ὁ
συγγραφέας ἐπαναλήψεις καί για
v6 ἐμπλουτίσει 6ι6λιογραφικά τά
μελετὴματα, ἔκανε περικοπές καί
προσθῆκες 016 κείμενα καί στίς
ὑποσημειώσεις, καθώς ἐπίσης καί
δελτιώσεις ὕφους καί γλώσσας.
NIKOY ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ.·
Παιδεία καί Δημοκρατία. Γ’ έκᾀὲιῗέόσεις «Μήνυμα» 1978.
“H μικρὴ αὐτή μπροσούρα ἀποτελεῖ τό κείμενο μιᾶς διάλεξης πού

“H μελέτη, ἀνάτυπο ἀπό 16v
«Πολίτη», ἔχει συμπληρωθεῐ μέ
μερικά 6601116 ἐπίσημα κείμενα,
ἀποφάσεις καί ἀνακοινωθέντα
σχετικά μέ τό αἰγιακό πρόὸλημα.
Παρ’ ὅλο τό συνοπτικό της χαρακτῆρα ὃοηθᾶ καί στὴ γενικὴ
γνώση τοῦ θέματος, τὴν ἀποσαφήνιση ὅρων καί ἐννοιῶν - πού
συχνά συζητοῦνται - καί προχωρεῖ σέ κάπσιες κριτικές ἐπισημάνσεις τῶν ἑλιγμῶν τῆς κυδέρνησης-

ρετικό τρόπο ἀναπτυξης (προσαρμοσμένο στῆν ἰδιαιτερότητα
καί τίς ἐνδογενεῖς δυνάμεις τοῦ
ἑλληνικοῦ χώρου), εἴτε να γίνουμε μιά ἀξιοθρήνητη καρικατούρα τῆς Δύσης, στό οἰκονο-μικό,

πολιτικό καί πολιτιστικό

ἐπίπεδο. Ἴσως ἡ πιό θετική δυμ-

6ολή τῶν Ἀγροτικῶν εἶναι ἡ συ-

NIKOY Δ.

στηματική χρησιμοποίηση τῆς
συγκριτικῆς μεθόδου. Παίρνοντας ὑπόψη πόσο λίγο χρησιμοποιεῖται αὐτῆ ἡ μέθοδος ἀκόμα
καί στῆν τωρινῆ προσέγγιση τοῦ
έλληνικοῦ χώρου τά «Ἀγροτικά», περισσότερο ἀπό κάθε
άλλη μελέτη, δείχνουν τὴ γονιμώτητα καί ἀναγκαιότητα τῆς συγκριτικῆς ἔρευνας τῶν έλληνικῶν
θεσμῶν. Γι’ αὐτόν ἀκριθώς τό
λόγο τό 616110 106 K6066166 εῖναι σημαντικό καί ἐπίκαιρο, ὅχι
μόνο γιά τὴν προσφορά του στὴ
μελέτη τῆς ἀγροτικῆς μσς κοινωνίας καί οἰκονομίας, ἀλλα καί
γιατί, τέσσερεις δεκαετίες μετά τὴ
δημοσίευσή του, μάς δείχνει
ἀκόμα τόν πιό γόνιμο μεθοδολογικό δρόμο για τήν κατανόηση
τῶν προὸλημάτων τοῦ τόπου
μας».

ΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ,
Διδακτικά
Δοκίμια για τό Λύκειο. Σειρα Β ’
Εκὸόσεις «ΠΑΠΑΖΗΣΗ»
Τά «Νεοελληνικά» ἀποτελοῦνται 6116 δοκιμιογραφικές προσεγγίσεις μερικῶν ἀπό 16 πυό σημαντικά κείμενα πού περιέχονται
στα
«Νεοελληνικά
Ἀναγνώσματα» τῶν τριῶν τάξεων τοῦ
Λυκείου. Τό 616110 ἐπιχειρεῖ νά
δεῖ τό μαθημα τῶν Νέων Ἑλληνικῶν πέρα ἀπό τὴ συνηθισμένη
«σχολικῆ ἀνάλυση». “H διακηρύγμένη πρόθεση τοῦ συγγραφέα
εἰναι νά ἐξωδθεῖ ἀπό τὴ σχολικῆ
πράξη ἡ ώραιολογία, ὁ ρητορισμός καί ἡ «κατά τάξη» ἀνάλυση.

Κ.Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΑ;

Ἀγροτικά, Μελέτη Συγκριτική.
Πρόλογος· Ἰ. Πεσμαζόγλου
Εἰσαγωγή· N. Μουζέλη
“571156051;- «ΠΑΠΑΖΗΣΗ».
Τό 616110 κυκλοφόρησε σέ φωτογραφικὴ ἀνατύπωση ἀπό τήν
ἐξαντλημένη πρωτότυπη ἔκδοση

τοῦ 1931. “H ἔκδοση εἶναι ἐμπλουτισμένη μέ Eva πρόλογο τοῦ
Ἰ. Πεσμαζόγλου καί μέ 1116 ἐκτενῆ εἰσαγωγὴ 1:06 Νίκσυ Μουζέλη πού ἀποτελεῖ μιά πολύ χρήσιμη ἀνάλυση καί γενικὴ τοποθέτηση τοῦ σημαντικοῦ καί παραγνωρισμένου αὐτοῦ 6ι6λίου. Τά
«Ἀγροτικά»
ἀποτελοῦν
τόν
«ἀκρογωνιαῖο λίθο» τοῦ ἔργου
τοῦ ἐμπνευστή τῆς κοινοτικῆς καί
συνεταιριστικῆς ἀναπτυξης τοῦ·
τόπου μσς. Στόν τόμο ὑπάρχει
καί μιά πρώτη 6ι6λιογραφική
προσέγγιση τοῦ ἔργου τσῦ Καραν
6166.
H600 σημαντικό καί ἐπίκαιρο

εἰναι τό ἔργο τοῦ Καραὸίδα γιά
τό ξεπέρασμα τῶν ἀδυναμιῶν τῆς
ἀγροτικῆς μας οἰκονομίας δείχνεται καθαρά στῆν ἀνάλυση τοῦ Ν.
Μουζέλη;
«... Αὐτό τό ξεπέρασμα κατά
τόν Καραόίδα, δέν μπορεῖ νά γίνει 6έ6αια μέ τῆν ἐπιστροφή σέ
πατριαρχικά. αὐτάρκη σχήματα
παραγωγῆς, ἀλλά μέ τήν ἀναζωσγόνηση, ἀνάπλαση καί χρησιμοποίηση καθαρά ἔλληνικῶν παραδοσιακῶν θεσμῶν (ὅπως ὅ κοινοτιομός, ὁ συνεταιρισμός) για τὴ
δημιουργία 1116; αύτόνομης καί
δυναμικῆς ἀγροτικῆς οἰκονομίας.
Μ’ 6.116 λόγια ὁ Καραόίδας δέν
προτείνει
μία
«ρομαντικῆ
στροφὴ» στό παρελθόν. “H μόνη
ρεαλιστικῆ ἐπιλογή πού ὃλέπει

πιστώσει κανείς κατά 6660; τήν
πραγματικὴ
κατάσταση
στῆν
ὁποία δρίσκεται μιά ἐπιχείρηση.
Σύγχρονα ὅμως τό 6ι6λίο εἶναι
“Eva; καθρέφτης τῆς Ἑλληνικῆς
οἰκονομίας χρήσιμος για κάθε
ἐρευνητὴ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ.·
Ἀγά-πη παράνομη - διήγημα
ἀνέκδοτο. Ἐπιμέλεια Φίλ. Βλά-

χος.
ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΜΠΑΡΑΣΚΑΓῘΛ;

Ἐκὸόσεις «ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ».

Ἑπτά ἡμέρες μιᾶς γυναῖκας.
Μετ..· ’Τασούλας Καραϊσκακη.
Ἔκδ. «ΟΔ ΥΣΣΕΑΣ», Ἀθήνα

Ὕστερα ἀπό πολλές περιπέτειες, Eva ἀνέκδοτο κείμενο τοῦ
Κ, Θεοτόκη εὐτύχησε νά δημοσιευτεῖ. Ἀρχικά, ἐπρόκειτσ νά
συμπεριληφθεῖ στίς «Κορφιάτι115; “1010015;» μαζί μέ 6116 611]γήματα τοῦ ξεχωριστοῦ συγγραφέα. Παρ’ ὅλες τίς καταστροφές
τοῦ χειρογράφου, ἡ ἀφῆγηση ρέει
καί 6 μύθος ἀπσκαταστάθηκε. Οἱ
ἐντάσεις ··
ἀτομικές σχέσεις
ὁρίζοντιι
- ·
τόν κοινωνικό
περίγυρο
. 16 ματι τοῦ ἀφηγητῆ παρακολουθεῖ μέ κάθε 15—
πτομέρεια τίς μεταλλαγές τῶν
καταστάσεων.

“H συγγραφέας,πού κύριο ἔργο
της εἶναι ἡ φιλολογική ἔρευνα
ἐμφανίστηκε, ὥριμη πιά, στῆ λογοτεχνίσ. Στό 6ι6λίο της 61116,
λαχανιαστά, μέ εἰλικρίνεια. ἀφηγεῖται τὴν καθημερινότητα τῆς
ζωῆς μιᾶς σοὸιετικῆς γυναίκας,
μά καί τὴν προσπαθειά της καθώς ἀγωνίζεται καί διεκδικι-ῖ τῆ
θέση της στῆ δουλεία, δίπλα στίς
ἀλλες γυναῖκες· στῆν κοινωνία,
δίπλα οτόν ἀνδρα.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2171071101.Ἁναλύσεις ἰσολογισμῶν.
Ἐκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ.
Πρωταρχικός σκοπός τοῦ 61611011 εἶναι v6 δώσει τὴ δυνατότητα στούς ἐπενδυτές μετοχικῶν
τίτλων νά στηρίζουν τίς ἀποφάσεις τους σέ ὀρθολογικά κριτήρια
καί δεδομένα, πού νά εἶναι τό
ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιστημονικῆς
ἀνάλυσης τῶν ἀριθμητικῶν στοιχείων.

Ἡ συναγωγή, μέ αὐτόν τόν
ἐρευνητικό τρόπο, τῶν στοιχείων
προσφέρει τὴν εὐκαιρία νά δια-

ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Πρώτη ὁμιλούμενη γλώσσσ
σέ τισγκόσμισ γεωγρσφική ἐι(τσση καί μέσσ ἐπαφῆς με τόσες χῶρες καί λαοὺς, n06
ἔχουν σίγουρα πολλά v6 μᾶς
Προσφερουν.

ΚΑΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ.·

Άλληλογραφία.
Τόμος
B
(1916-1928). Εἰσαγωγή - φιλολ.
ἐπιμέλεια - σημειώσεις.· ΚΓ. Κασίνη - Ἀθήνα 1978
“H ἔκδοση τῆς ἀλληλογραφίας
ἑνός δημιουργοῦ ὅπως ὁ Παλαμάς προσφέρει κάτι ἰδιαίτερα
σημαντικό στῆ συμδολή για τήν
κατανόηση τοῦ ἔργου καί τῆς
προσωπικότητάς του. Οἱ ἐρεθισμοί καί οἱ κρίσεις πού καταγράφονται στῆν προσωπική ἀλληλογραφία τοῦ Κ.Π. δίνουν συχνά τά κλειδιά γιά τῆν κατανόηση μιᾶς ὁλόκληρης ἐποχῆς καί
τῆς συμπεριφορα μιᾶς vane-1;.
Μσθήματα κσνονικά - έντστικά - Μέθοδος ὁι-ιτικοσκουστική.
Πληροφορὶες καί ἐγγραφές
10-2 τιμ. K616-8 μ.μ.

ΜαριναὲκΑτῑΑΡΑ
Χορ.,Τρικοιίι-ιη 170 Α

- Τηλ. 64.62.786

εἶναι, εἴτε νά ὅροῦμε Eva διαφο49
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ΔΙΑΜΑΡῙὙΡΙΕΣ
Λένε πώς στὴν Ἀγγλία, ἀν
ἕνας δεξιός (ἐκτός κι’ ἀν ἡ
Ἀγγλία εἶναι σοσιαλιστική) κρατικός ὑπεύθυνος, κατηγορηθεῖ
γιά ἕνα ἔστω μικρό παράπτωμα,
γιά λόγους προσωπικῆς εὑθιξίας
καί ἀξιοπρέπειας π α ρ α ιτ ε ῖ τα ι, μέ ἀναλογία ἐννιά στίς
δέκα φορές.
Φαίνεται πώς στήν Ἑλλάδα,
ἕνα ἀριστερά καί προοδ ε υ τ ικ ό»- περισδικό,
(ὅπως
τουλάχιστσν εἶναι ἡ γνώμη τῆς
συντριπτικής πλειοψηφίας τῶν
ἀναγνωστῶν του), ἀξιολογεῖ καί
λογοκρίνει κατα τὴν κρίση του,
γράμματα ἀναγνωστῶν, ἐπ ώ νυμα - ὑπογεγραμμένα
καί δέν ἔχει, οὔτε τὴν εἰλικρίνια.
νά δώσει μια ἀπαντηση ὅτι «κύριε, τό γράμμα σας δέν εἰναι δημοσιεύσιμο. Λυπούμαστε».
Δυστυχῶς, ’ῆώ λυπάμαι πιό
πολύ πού θα ἐξακολουθῶ να δια6άζω τό «ΑΝΤΙ», εἴτε γιατί μοῦ
ἀρέσει, εἴτε γιατί εἷμαι ἀδιόρθωτα μαζοχιστὴς.
KL’ ἀκόμα πιό πολύ λυπάμαι
γιατί κί’ αὑτό τό γράμμα θα μπεῐ
στό ἀρχεῖσ (ΣΣ. καλάθι μέ τά
ἀχρηστα) πρός δόξα τοῦ Νιόνιου
τοῦ Σαόόπουλουῑ «Ἐδώ εἶναι
Μπαλκανια»

K. ιαπαντοῦμε πώς προγράμματίζουμε μελλοντικα δημοσίευση για
τό θέμα πού θίγει στό γράμμα
της. Τό ἴδιο ἔχουμε νά ἀπαντήσουμε στούς φίλους Π. Ἰωακειμίδη καί Ηρ. Μίτση πού τούς εὐχαριστοῦμε μαζί μέ ὅσους ἀναγνῶστες μᾶς κάνουν ὑποδείξεις,
για παραλείψεις καί ἀτέλειές μας.

τῆς ἴδιας ἐπιχειρηματολογίας ἀπό
ἀλλες ἑπιστολές.
Ἡ συσσώρευση πλήθους ἐπιστολῶν, μᾱς ἀναγκάζει να μήν

δημοσιεύουμε μερικές ἀπό αὐτές
—— ὅοες ἀναφέρουμε οτή συνέχεια.
”Αλλες ἀπό αὐτές δέν ἔχουν πιά
ἑπικαιρότητα καί ἄλλες ἔχουν
ιἤδη καλυφθεῖ ἀπό δημοσιευμένες
ἐπιστολές.
Ἀναφέρουμε σέ συνέχεια τίς
ἐπιστολές πού, γιά τούς λόγους
πού ἀναφέραμε δέν εἶναι δυνατόν να δημοσιεύσουμε. Ἄλλες
ἀφορμές θα παρακινήσουν πιστεύουμε τούς φίλους μας νά μᾶς
γράψουν καί πάλι - σύντομες ἐλπίζουμε - ἐπιστολές.·
O Γιά τήν Ἀργεντινή καί τό
καθεστώς Βιντέλα - ἄλλοτε ἐπικρίνοντας καί ἄλλοτε ὑπερασπί-

Γύρω ἀπό τήν κρίση τῆς Ἀριστερᾶς, τή διάσπαση τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος καί τήν πολιτική τῶν κομμάτων τῆς Ἀντιπολίτευσης, πήραμε μιά σειρα ἀπό
γράμματα.
Ο Ὁ φίλος ΑΒ. ἀπό τή Θεσσαλονίκη, μέ ἀφορμή τό γράμμα τοῦ
Δ. Δημητρακόπουλου (τχ. 105),
γράφει.-

ζοντας τίς θέσεις τοῦ ΚΚΕ - πή-

ραμε γράμματα ἀπό τούς.’
Λαμπρο Ἀμαραντίδη, H.M. ἀπό
τή Ζάκυνθο, -Χρῆστο Φρετζαγια,
B. — ἐργαζόμενο, Β.’ Μακρῆ,
Νῖκο
«ἀδογμάτιστο», Α.Φ.,
Σ. φοιτητῆκιιί ῗῑ. Οἰκονομόπουλο.
Ο Σχετικα μέ τό γράμμα τοῦ
φίλου Μερτίκα καί τόν διαλογο
πού κίνησε, μᾶς ἔγραψαν οῖ.Κλήμης Μαστορίδης καί Μ.Κ. Δημ. ὑπάλληλος.
Ο Για γενικότερα προὸλήματα
τῆς Ἀριστερᾶς, τήν ΕΔΑ, τή
συνδιάσκεψη τοῦ «Ρήγα Φε-

Ἀγαπητό Ἀντί,

Οἱ ἀντιρρήσεις μου ἀρχίζουν
ἀπό τὴ στιγμὴ πού ἀντιλαμόανομαι ὅτι ἡ μεταχείριση τοῦ 006aρσῦ αὑτοῦ προόλὴματος ἀπό τόν
Ἰσυμπαθῆ ἀποστολέα εἶναι ἀπαραλαχτη μέ αὑτήν πού κατακρίνει.
Δέν θέλω μέ τό γράμμα μου νά
ἐκθέσω ἀπόψεις ῆ νά ἀντικρούσω
ἐπιχειρήματα. Ἀπλά, θέλω νά

Υ.Γ. ”Av σάς ἐνδιαφέρει, τό
προηγούμενο γράμμα μου ἔστειλα
ἀπό τά τέλη Μαρτίου τοῦ ’78.

καί τό ΚΚΕ μᾶς ἔγραψαν οἱ φίλοι.’
N.K. Μπιρλιράκης, Γ. Μακρῆς
ἀπό τήν Ἀθήνα, Λ. Χατζῆς, Γ.

Σφεντέρης, Α. Βελόπουλος, Μ.Τ.
ἀπότή Θεσσαλονίκη καί Α. Μήλιος.

Ὁ φίλος κ. Γιάννης Μακρῆς
δέν εἶναι ὁ μόνος πού διαμαρτύρεται. (Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι στήν
περίπτωσή του ἔχει ἀπόλυτα
ἄδικο γιατί ἡ ἐπιστολή του δέν
ἔφτασε ποτέ στα χέρια μσς).
Πολλοί εἶναι.οἱ φίλοι μας πού
διαμαρτύρονται, εἴτε γιατί καθυστερεῑ ἡ δημοσίευσή τῶν ἐπιστολῶν τους, εἴτε γιατί οἱ ἑπιστολές
τους δέν δίνονται σέ ὅλη τους τήν

ἔκταση. Εἶναι ὅμως ἀδύνατο παρ’ ὃλο πού θεωροῦμε ἰδιαίτερα
σημαντικό τόν ΔΙΑΛΟΙὈ -. να
,άναπτύξουμε τίς σελίδες αὐτές
περισσότερο καί σέ ὅαρος τῆς
ὑπόλοστης ὕλης τοῦ περιοδικοῦ.
Ἀξιολόγιση καί ὅέόαια γίνεται· τό ὄασικό κριτήριο παντως
εἶναι να μήν ὑπάρχει ἐπικαλυψη
50

Ο Τό γράμμα «2 θεατῶν» με’
καταγγελίες για τά θεατρικά μας
πράγματα δέν δημοσιεύεται ἐξ
αι’τιάς τῆς ἀνωνυμίας του. 'H
ἐπίκληση τῆς ἀνωνυμίας ἔγινε
σεὸαστή ἀπό τό περιοδικό σέ θέματα μιᾱς γενικῆς πολιτικῆς συ-

ζήτησης

καί

προὸληματισμοῦ.

Ὅμως δέν μπορεῖ να εἶναι ἀποδεκτή για «καταγγελίες» γεγονότων.
·
Ο Δέν κρίνουμε ἐπίσης δημοσιεύσιμο τό γράμμα τοῦ φίλου Δ.
Μαρκακη. ”Av καί ἑπώνυμο, κανει προσωπική καί προσὸλητική
ἐπίθεση σε’ ἀλληλογραφο. Δέν
νομίζει ὁ φίλος μας ὅτι μια ἰδεολογική αντιπαραθεση ὀφείλει να
μήν ξεπερνᾱ καποια πλαίσια,·.
Ο Στή φίλη φοιτήτρια Ἑλένη

Δέν θά ’θελα νά τελειώσω λέγοντας ὅτι φταίει γι’ αὐτὴν τὴν
κατάσταση ἡ ἀλλοπρόσαλη ταχτικὴ τοῦ EKKE ὴ ἡ πραγματικὴ
ἀδυναμία τοῦ ΚΚΕ να ὑπερασπίσει τίς θέσεις του ἤ ὁ ἄκρατος
ρεφορμισμός τοῦ ΚΚΕ (ἐσ) ἦ αλλοι παράγοντες πού ἐγγενῶς δασανίζουν τό κίνημα στα AEI,
γιατί τότε θα ἔκανα τό ’ίδισ λάθος
μιᾶς ποῦ δέν ὑπάρχει χῶρος για
ἐπιχειρηματολόγηση καί πρόθεση
ἐντοπισμοῦ τῶν αἰτίων. Ἀπλῶς
θά ’θελα νά προτείνω ἐνα διάλογο πανω στα δαθύτερα κοινω-

ΠΡΟΒΛΙ-ΙΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ραίου»,τό ΚΚΕ εσ., τό ΠΑΣΟΚ

Γιάννης Μακρῆς

στό Πανεπιστήμιο διαστρεδλώνουν τὴν ἐλεύθερη δημιουργική
σκέψη καί ἀντικαθιστοῦν τά διαλεχτικά ἐπιχειρήματα καί τῆ λσγικῆΙ μέ χριστιανικούς ἀφορισμους.
Ο ἡ διαπαιδαγώγιση πού δέχονται οἰ νεολαῖοι τῆς Ἀριστερᾶς
τούς κάνει νά ταυτίσουν τό διάλογο μέ τήν 6ία, τόν καταναγκασμό, τὴν εἰρωνία, τῆ συκοφαντία
ἤ ἀλλιῶς
·
ο οἱ νέοι τῆς Ἀριστερᾶς γνωρίζουν καλά τὴν ἰδεολογική καταπίεση καί πώς νά τῆν ἀσκοῦν.
Ο γιά τό σκοπό τῆς ἐξάλειψης
φέῃς καταπίεσης, καταπιέζουν οἱ
ι ιοι.

'
θίξω καί να ἀμφισὸητήσω μεθόδους καί κατευθύνσεις. Αὑτό ξεκινά ἀπό τῆν πίστη;
α) στῆν προτεραιότητα διε«
ρεύνησης τῶν αἰτίων - προϋπόθεση γιά σωστά συμπεράσματα
και
6) στήν ἀρνητική συμὸολή γιά
τό κίνημα, τῆς ὑπερὸολῆς μερικῶν φαινομένων... εἰλικρινά τρομάζω στὴί σκέ-ψη ὅτι θα πρέπει να
ἐξορκιστοῦν τά ἀτομα, οἱ φορεῖς,
τα ὄργανα, τό κίνημα ἐπειδὴ μιά
ἀπό τίς μορφές σχέσης στό Πανεπιστήμιο εἰναι ὁ πειθαναγκασμος.
Στό γράμμα πού ἀναφέρομαι,
ὑπάρχει πρῶτα ὁ ἐντοπισμός τοῦ
προόλήματοςε Κ α κ o π ο ί η ση
τοῦ διαλόγου. Ἀκολουθεῖ
(λές καί εἶναι μοίρα μας ἀκόμα
καί στὴν αὐτοκριτική μας νά μᾶς
συγκινεῖ ἡ ἴδια ἡ κατακριτέα
διαδικασία) ὁ ἀφορισμός;
Ο τά κείμενα πού κυκλοφοροῦν

νικοπολιτικά αἴτια τοῦ φαινομένου.
Καί ἐγώ συμφωνῶ μέ τό ὅτι θα
πᾶμε γρηγορώτερα στό Σοσιαλισμό μέ τό σωστό διαλογο ἀλλά
καί μέ τήν ἔλλειψη ἀὸάσιμων γενικεύσεων καί καταδικῶν. ,ὦ
Μέ ἐκτίμησῆ
[’—
ΑΒ.
Ο Ὁ ὑποψήφιος τοῦ οἰκονομικοῦ κύκλου Γ.Κ. ἀπαντᾶ στό
γράμμα τοῦ Β.Μ. (τχ. 102).Γιά τό πρῶτο θέμα πού θέτει τό
γράμμα τοῦ Β.Μ. καί συγκεκριμένα γιά τό λεγόμενο «ΚΚΕ ἐσ»,
θα θελα νά ρωτὴσω; σύμφωνα μέ
τήν Μαρξιστικο - Λενινιστική
θεωρία ’πρέπει νά ἐφαρμόζουμε
τόν δημοκρατικό συγκεντρωτισμὸ
μέ τό να ὑποτάσσεται ἡ μειοψηφία στὴν πλειοψηφία; Ἡ μὴ
ἀποδοχὴ τοῦ δημοκρατικοῦ συγκεντρωτισμσῦ (πού, ἀπ’ ὅτι φαί-

νεται καί σήμερα δέν ἐφαρμόζει
αὑτό τό κόμμα) ὁδηγεῖ στήν διασπαση ἤ στήν ἀποστασία; Μά
φυσικά στήν ἀποστασία. Γιατί
ἠξεραν οἱ κύριοι ὅταν μπῆκαν
στό κόμμα ὅτι θα πρέπει νά ὑπακούουν στίς ἐσωκομματικές διαδικασίες. Ποῦ 6λέπει 6 ἀγαπητός
φίλος τήν διάσπαση, Στήν προσπαθεια καπηλείας τοῦ τίτλου μή-

θώντας πάντα νά 6ρεῑ ὁ ένας
οτόν ἄλλον κακή καί ὑπολογισμένη πρόθεση «ἐκ τοῦ πονη-

mus;

σχας, οὐρα τοῦ Καραμανλῆ, τσι-

Γιά στό δεύτερο θέμα. Μπορεῖ
6 Ζαχαριαδης να έλεγε, ότι έλεγε
για τόν Ν. Πλουμπίδη. Ἐκεῖνος
ὅμως σαν ἀγωνιστής εἶχε ἀπαντήσεις «Θά ’ρθει ἡ στιγμή που τό
κόμμα θα ἀναγνωρίσει τήν προσφορά μου καί θα μέ καταταξει
ἀνάλογα»· ὅπως κι’ έγινε. Ἀλλά
ας μήν ξεχναει ὁ Β.Μ. καί τούς
καιρούς που ὁ Ζαχαριάδηςῖκανε
αὐτές τίς ἐκτιμήσεις για τόν Ν.
Πλουμπίδη.
Τέλος θα ’θελα να απαντήσω
καί σ’ αὑτό πού κανει πώς δέν
καταλαόαίνει, δηλαδή τήν πολιτική οὐρᾶς.

Ἠτάν τό «KKE έσ» καί μόνο
έκεῖνο που δέχτηκε να λάθει μέρος στήν διεὺρυνση τοῦ Μαρκεζίνη πού ὀργανωνε ἡ χούντα για
νά ξεφύγει ἀπό τόν διεθνή ἀπομονωτισμό της. Ἀπό τήν άλλη ἡ
Συμμαχία περιεῖχε στοιχεῖα τέ-

τοια πού νά τήν κανουν καί αὑτήν οὐρά τής κυόέρνησης (π.χ. ὁ
Μαγκακης δηλωνει στό Ὑπουργικό Συμὸοὑλιο τῆς Κυὸέρνησης
Ἐθνικῆς Ἑνότητας ὅτι ἡ ἀποστασία καί ἡ δημιουργία καί αλλου κόμματος μέ τόν τίτλο ΚΚΕ
συμφέρει τοὺς πολιτικούς τῆς
χώρας; εἶναι, πάλι, ἠ δέν εἶναι ἡ
Χριστιανική Δημοκρατία σαφῶς

ἀντικομουνιστική;) Ποιά ἡ στάση
τοῦ «ΚΚΕ ἐσ» που ένώνεται μέ
ἀριστεριστές, δεξιούς ἤ ὅποιους
ἄλλους τύχει ἀρκεῖ να μήν μπορέσει τό ΚΚΕ νά κερδίσει μια
μάχη ὁπουδήποτε; (φοιτητές,
Ἐργ. Κέντρα, δήμους κλπ.) Τέλος, τί ἐξυπηρετεῖ ἡ ΕΑΔΙΞ τήν
ὁποία ὑποστηρίζουν ἀκόμα, παρ’
ὅτι παραδέχτηκαν ὅτι χρεωκόπησε; Τέλος, εἶναι πολιτική κριτική ὃταν τήν πολιτική τους τοῦ
2% τήν ἀποδίδουν στήν ἀνωριμότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ;
Φιλικα
ΓΚ ὑποψήφιος οἰκονονομικοῦ
O Ἕνας ἀγρότης ἀπό τήν N.
Μάλγα γράφει.Ἀγαπητό’«ΑΝΤΙ»,
Διαόάζοντας τίς ἀπόψεις ἀναγνωστῶν σου στίς σελίδες τοῦ
διαλόγου κάθε ’φορά ἐκνευρίζομαι για δυό λόγους
1) Σέ κάθε θέμα συζήτησης
ὑπάρχουν ἀντίθετες γνῶμες —

ρΟυ».

2) Οἱ ὅρισιές ἀποδίδονται
«ντέ φάκτο» ἀπό κάθε πλευρά
χωρίς ἐπιφυλαξηῑ ἀναθεωρητές,
δογματικοί-σοσιαλφασίστες, δεξιοί-ρεφορμιστές, συνεργάτες τῆς
ἀσφαλειας, φερὲφωνα τῆς Μόράκια τοῦ ΚΚΣΕ, ἀντεπαναστά-

τες κλπ.
Μα εἶναι αὐτός διάλογος
ὑπεύθυνων πολιτῶν; ,Ποῦ εἶναι ἡ
διαλεκτική ἀντιμετώπιση καί παρουσίαοη ἀπόψεων; Ποῦ εἶναι ἡ
λογική; Γ ιατί μερικοί δέν κάθονται πρίν γραψουν τίς ἀπόψεις
τους, νά νιώσουν ψὺχραιμα
πρῶτα καί να 6αλουν σέ συνέχεια
λογική στίς σκέψεις τους, έστω
κί’ αν πειράζονται μέχρις ὀργῆς
ἀπό τούς «τοῦ ἄλλου στρατόπεὃου»;

Στό τχ. 104 δημοσιεύεται ἡ
ἐπιστολή κάποιου που ἀπό εἰρωνική διαθεση ὑπογράφει σαν
«δογματικός». Καί προχωρεῖ, λέγοντας ότι ἡ καμπάνια κατά τοῦ
Μουντιαλ δέν ἐχει στόχο τήν Βιντελική χούντα - γιατί γίνεται ἀπό
δεξιούς- ἀλλά τό KKE. Μα ὅλη
ἡ ὑφήλιος τά ’6αλε μέ τό ΚΚΕ;
Στή συνέχεια ὃαζει στό ἴδιο
τσουόάλι τόν «Ἐλεύθερο Κόσμο»

καί τούς «ἀριστεροὺς ἀναθεωρήτές». Ἐρωτῶ, τό πιστεύει αὐτό;

Καί αν συμόαίνει αὐτό γιατί τό
ΚΚΕ δέν τοὺς χτυπᾶ ἀλλα συζητᾶ τήν συνεργασία,
Ἀλλά τό πιό ἐξοργιστικό εἶναι
αὑτός «Αὐτοί που μετα χαρᾶς δεχτήκανε τόν Μαρκεζίνη για πρωθυπουργό καί τόν Γλὺξμπουργκ
για φύλακα τῆς δημοκρατίας
στήν ἐποχή τῆς χούντας δημιουργήσανε
,τήν
Ε.Α.Δ.Ε
Α.Σ.Δ.Η.Σ.,
αἰωνία τους ἡ
μνήμη», Μοῦ φαίνεται ὅτι μπερδεὺει ἱστορικά γεγονότα καί
πρόσωπα ἤ ὅτι διαὸάζει τήν
ἱστορία ἀναποδα. Γιατί δέν πρέπει να ξεχνάει πῶς ὑπῆρχε μιά
ὀργάνωση ὁ «Ρήγας Φεραῖος»
πού τήν ἐποχή τῆς Χσύντας ἧταν

ἡ μαζικότερη ὀργάνωση καί οτό
Πολυτεχνεῖο ἠταν ἡ πρωτοπόρα.
Ἀλλά ἀς μάς πῆ τί έκανε ἡ τότε
ΚΝΕ (Ἀντι-ΕΦΙΞΕ); Συγκεκριμένα στό Πολυτεχνεῖο ἀποκαλοῦσε τούς συγκεντρωμένους
φοιτητές καί οἰκοδόμους, «προὅοκάτορες».
Φιλικα
Ἀ. Τριανταφυλλος
γεωργός, Ν. Μαλγα
Ο Ἕνας φοιτητής ἀπό τό Βουκουρέστι γράφει γιά τήν «ἄνοιξη
τῆς Πράγας» καί τόν Εύρωκομμουνισμό.·

αὐτό 656616 εἶναι θετικό - ἀλλα

’Avam]16 «ANTI»,

οἱ
διαφωνοῦντες
συζητητές
πάντα προσπαθοῦν να περασουν
τίς ἀπόψεις τους θίγοντας πολιτικά ὁ ένας τόν ἀλλον, ἥ προσπα-

Αῑσθανομαι τήν ἀνάγκη να σοῦ
γράψω τό παρακατω γράμμα
ἐπειδή πιστεύω ὅτι ἡ εἰσὸολή τοῦ
’68 στήν Τσεχοσλοὸακία εἶναι

μία πολύ ὀδυνηρή ἐμπειρία στήν
ἱστορία τοῦ διεθνοῦς ἐργατικοῦ
κινήματος καί πρέπει v6 τή φέρνουμε κάθε τόσο στήν μνήμη μας
για νά προὸληματιζὸμαστε.
Δέκα χρόνια πέρασαν ἀπό τό
φθινόπωρο τοῦ ’68 ποῦ τά στρατεύματα τῆς ΣΕ. μέ τήν ἀπειλή
τῶν ὅπλων ἔπνιξαν ὅ,τι πιό
ὡραῖο, ὅ,τι πιό δημοκρατικό
ὑπάρχει στήν συνείδηση τῶν
λαῶν; νά ἀποφασίζουν καί νά
καθορίζουν οἱ ἴδιοι τή τύχη τοῦ
τόπου τους.
Ὁ Τσεχοσλοῧάκικος λαός δέ
ζητοῦσε πολλα. Ζητοῦσε πιό
πλατια Δημοκρατία, ἀναπτυσσόμενο σοσιαλισμό μέ δημοκρατικό
χαρακτῆρα. Τίποτε ἀλλο. ”Ομως
ἡ «προστατιδα» Σοό. Ἕνωση ἡ

«μάνα» τοῦ σοσιαλωμοῦ δέν εἶχε
τήν ῐὸια ἄποψη. Κατάλαὸε πώς
τά αἰτήματα τῶν Τσεχοσλοόάκων
δέν ἦταν παρά μόνο μια σπίθα
πού σέ λίγο θα φοὺντωνε καί θά
κατέρριπτε τίς μέχρι τότε ἀπαρχαισμένες ἀντιλήψεις περί σοσιαλισμοῦ, Ἀλλά δέν τά κατάφερε.
Αὐτα για τά ὁποῖα παλευαν τό
'68 οἱ Τσεχοσλοῧάκσι κομμουνιστές ἐκφράζονται σήμερα μέ τό
φαινόμενο τοῦ «Εὐρωκομμουνισμοῦ», καί που αγκαλυάζει κάθε
μέρα ὅλο καί πιό πλατιές μάζες
ἐργαζομένων.
”Αρχισε ἤδη να γίνεται ἡ πρωτοπόρα ἀντίληψη στό πεδίο τοῦ
Κομμουνιστικοῦ Κινήματος. Ψάχνει να ὄρεϊ καί v6 ἐφαρμόσει
ἕνα σοσιαλισμό μέ Δημοκρατία
καί Ἐλευθερία, ξεκομένο τελείως
ἀπό τό «δόγμα Μόσχας» πού ἀρχίζει σιγά-σιγά να καταρρέει καί
πού χτίστηκε καί ἀνδρώθηκε
πανω στα κόκαλα χιλιάδων ἀγωνιστῶν τῆς Σοόιετικής ἐπανάστασης ἀπό τόν ἐγκληματία τοῦ Σοσιαλισμοῦ, Σταλιν.
Ἡ νεοσταλινική γραφειοκρατική κλίκα τῆς ΕΣΣΔ ἐρχόμενη 0‘
ἀντίθεση μέ τόν διαρκῶς ἀνανεούμενο ἐπαναστατικό Μαρξισμό καί προλεταριακό διεθνισμό
ἀφαίρεσε μέ τρόπο ἐγληματικό τό
δικαίωμα ἐνός λαοῦ v6 κτίζει τό
σοσιαλισμό σύμφωνα μέ τίς
ὑπάρχουσες συνθῆκες, διαλέγοντας τόν δρόμο καί κάνοντας ἐκτιμήσεις ὅπως ἐκεῖνος νομίζει καλλύτερα. Τά μεγαλύτερα )(Κ τῆς

Εὐρώπης ἀπ’ τήν πρώτη στιγμή
καταδίκασαν τήν εἰσὸολή καί
ἀπό τότε ἀρχίζει ένας πρωτοφανής ἰδεολογικός πόλεμος ἐναντίον
αὐτῶν τῶν κομμάτων.
Μέ τήν τακτική τῶν 53151166σεων τοῦ ΚΚΣΕ 016 ἐσωτερικά
τῶν αλλων ΚΚ δέν μποροῦσε νά
μήν ἐπέμόει καί στα ἐσωτερικά
τοῦ

Κομμουνιστικοῦ

κινήματος

τῆς Ἑλλάδας. Ἡ διάσπαση τοῦ
’68 ἧταν ἡ ὁλοφάνερη πραχτική
τῆς πολιτικῆς τῆς ΕΣΣΔ οτή

χώρα pas.
T6 κόμματα πού προέκυψαν
(τό ΚΚΕέσ καί τό ΚΚΕέξ. - καί
άς μήν τό παραδέχονται) 691σκονται σέ μιά συνεχῆ ἰδεολογική

πάλη. Οἱ δυνάμεις τῆς ἀνανέωσης
καί τοῦ εὐρωκομμουνισμοῦ τελικά 66 θριαμόεὑσουν.
«Ἂν ἡ Ἀγγλία εἶναι τό τελευταῖο κάστρο τῆς μοναρχίας στήν
Εὐρώπη, τό ΚΚΕέξ φαίνεται ὅτι
θα εἶναι τό τελευταῖο προπύργιο
τοῦ Δογματυσμοῦ».

Εὑχαριστῶ γιά τή φιλοξενία
Ἀνδριανός Δημήτρῃς
Φοιτητής στό Βουκουρέστι

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
KAI ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
Ἀγαπητό Ἀντί εἷμαι τακτικός
ἀναγὸώστης σου καί παρακολουθῶ μέ ἐνδιαφέρον τόν διαλογο τῶν ἀναγνωστγῶν σου, που
ἀκόμα συνεχίζεται, πανω στό
θέμα «Σοσιαλισμός καί ἐλευθερίες». Παίρνοντας ἀφορμή ἀπ’
τίς σύγχρονες «δίκες τῆς Μόσχας» νομίζω ὅτι μπαίνει πάλι τό
ἴδω πρόόλημα. Εἶναι λάθος v0μίζω v6 θεωροῦμε ἐπ’ άόριστο
ὅτι μία χώρα μπορεῖ νά εἶναι σοσιαλιστική καί ἐλλείψει ἐλευθερυῶν καί αὐτό φυσικά v6 ἀποδίδεται σέ συγκεκριμένες χρονοτοπικές συνθῆκες καί καταστάσεις.
«”Αν θέλεις νά μάθεις τό τί πιστεύουν οἱ κομμουνιστές κοίταξε
τα χέρια τους καί ὅχι τό στόμα
«'Av θέλεις να μαθεις τό τί πιστεύουν οἱ κομμουνιστές κοίταξε
τά χέρια τους καί ὅχι τό στόμα
τους», εἶπε ὁ Λένιν. Σοσιαλισμός
καί ἐλευθερία εἶναι έννοιες ἀλληλένδετες. Τό πρόὸλημα εἶναι να
δοῦμε αν αὐτές (οί χῶρες τοῦ
ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ )εἶναι σοσιαλιστικές ἦ ὅχι. «Τό παγκόσμιο
σοσιαλιστικό κίνημα εἶναι κατι
τό έννιαῖο, γι’ αὑτό ἡ ἀποτυχία
του καί ἡ νίκη του σέ μια χώρα
ἀντανακλᾶται σέ ὅλες τίς ἀλλες.
”Av 6 σοσιαλισμός ἔχει αὐτό ἦ τό
αλλο πρόσωπο ἀφορᾶ ὅλους. Ἡ
σύγκρουση ἀνάμεσα οτή 20615τική Ἕνωση καί τήν Κίνα μᾶς
ἐμπλέκει ὅλους καί ἡ είσὸολή
στήν Τσεχοσλοὸακία μᾶς ἐόλαψε
ὅλους» (Λοὺτσιο Ράντιτσε, ΙΚΚ).
Δέν εἶναι ἀναγκαῖο έπειδή οἱ
διάφοροι διανοούμενοι ἤ τα
κόμματα τῆς ἀνανεωτικής αριστερας δέν ἐχουν καταλήξει πανω
σ’ αὑτό τό θέμα σ“ ἕνα συμπέρασμα, ἐμεῖς οἱ κομμουνιστές τῆς
ὃάσης νά μήν ἐχουμε γνώμη.
Ἀντίθετα (ὁ κομμουνιστής εἶναι
ατομο κριτικά σκεπτόμενο) πρέπει να πιέσουμε τά ἀνανεωτικα

κόμ. κόμματα v6 παρουν σαφή
θέση, σαφή θέση ἀπέναντι σ’ αὐτές τίς χῶρες που αὐτοαποκαλοῦνται σοσιαλιστικές. Ὁ A.
Γράμοι παρατηροῦσε ὅτι θρίσκοντας τή σχέση ἀνάμεσα στό
εὐκαιριακό καί οτό παγιο πρέπει

νά ξέρουμε v6 ὰποφὺγσυμε τήν·
ὑπερὸολή τοῦ «οίκονομισμοῦ»
καί τοῦ «ἰδεολογισμοῦ». Εἶναι
μιά προειδοποίηση πού πρέπει να
τήν ἀξιοποιοῦμε, δηλαδή τό ὅτι
5Ί

μία χώρα δέν εἶναι σοσιαλιστική

διαφωνούντων»

δέν συνεπαγεται ὅτι εἶναι καπι-

πία, 9 Μαρτίου '78) «... καί· αὑτό

σταλιστική. Φυσικα αὐτό ἐχει
σχέση μέ τό σοσιαλισμό πού ὁραματίζονται οί ἐργαζόμενοι. Δέν
ὑπάρχει ἀστική καί σοσιαλιστική
ἐλευθερία, ἡ ἐλευθερία εἶναι μία.
OI. ἐλευθερίες πού ὑπάρχουν σέ

ἰσχύει ἐπίσης καί για όρισμένες
ὑπηρεσίες. Για v6 11; ἐξασφαλίσεις γρήγορα καί καλά, τίς

όρισμένες δυτικές χῶρες δέν εἶναι
κατι πού τό χαρισε ἡ ἀστική
τάξη. Αὐτές τίς ἐλευθερίες τίς
κατέκτησε ἡ έργατική τάξη μέ
τούς ἀγῶνες της καί μέ τό αἷμα
της. Δέν μπορεῖ νά ’ρθει 6 00016110116;, 6v16; ἀνώτερο κοινωνικό
σύστημα, καί χάριν... καποιας
σκοπιμότητας να καταργήσει αὐτές τίς ἐλευθερίες.
Ἑξῆντα χρόνια μετα
Ὀχτωὸριανή ἐπανασταση

τήν
ὁχι

μόνο δέν εἶναι «ὅλη ή ἐξουσία
στα 006151», ὅχι μόνο δέν ὑπαρχει ἀπελευθέρωση τοῦ ἐργαζόμενου, τῆς γυναίκας κλπ. ἀλλά
ἀντίθετα για τήν καθυπόταξη καί
ἀλλοτρίωση τοῦ λαοῦ χρησιμοποιοῦνται ξεκαθαρα ἀστικές μέθοδοι (π.χζτό ποδόσφαιρο, τό

(Ἐλευθεροτυ--

περισσότερες φορές εἶναι ἀπαραίτητο να πληρώσεις-σθερκούἔτσι λένε οί Ρῶσοι τό καπέλο...
Σύμφωνα μέ τά στατιστικά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τίς τιμές τῶν
ὁπωροκηπευτικῶν προῦόντων στα
·1965 6 δείκτης 11']; κολχόζνικης
ἀγορᾶς ἐδινε ἐνα ποσοστό 37%
115910061590 ἀπ’ τίς τψές πού
δριζε τό κράτος για τά καταστήματα του. Στα 1976 τό ποσοστό
αὐτό ἐφθαοε τά 78% πανω ἀπ’
τίς ἐπίσημες τιμές...» (ἀνταπόκριση τοῦ K. Μπενεντέτι, Οῠνιτα

Νοέμερη ’77)
Σχετικα μέ τήν ῦφεση; Κανείς

δέ μπορεῖ νά αρνηθεῑ 611 ἡ πολιτική τῆς ὑφεσης εῐναι μια πολιτική ἐπαναστατική καί πραγματικα μαρξωτική-λενινιστική. Δέν
πρέπει ὅμως να πέσουμε στό λαθος νομίζοντας ὁτι καί 16 ΚΚΣΕ
εἶναι κόμμα ἐπαναστατικό. Ἡ

ΣΕ εἶναι ὑπέρ τῆς ὕφεσης γιατί

προ-πο, στήν Μόσχα εἶναι πολύ
εϋκολο να 6951; καί νά ἀγοράσεις

ένα Play Boy εἶναι ὅμως ἀδύνατο
να 6951; ἐνα 6ι6λίο τοῦ Μάο ἢ
τοῦ Τρότσκι κλπ,). ”Οσον αφορᾱ
τόν... διεθνισμό τους, τόν γνωρίζουν ὅλοι οἱ ανθρώπου ἀπ’ τήν
είσὸολή τῶν τάνκς σι-ἠν Τσεχοσ10661116 μέχρι τό πραξικόπημα
στό Ἀφγανισταν καί μέχρι τήν
παράδοση στούς Γερμανούς τῶν
γερμανῶν ἐξτρεμιστῶν ἀπ’ τούς
Βούλγαρους. Γιά να ὑπερασπιστεῖ καποιος καποιον δέν εἶναι
ἀναγκαῖο να συμφωνεῖ μαζί του
(καί ἀστοί πολιτικοί ἀκόμα·
καταδίκασαν αὐτή τήν ἐνέργεια).
Τό γεγονός ὅτι ὁ σοσιαλισμός
ἐκφράζει 1116 ίστορική ἀποφασιστική πρόοδο σέ σχέση μέ τό πα-

ρελθόν δέν σημαίνει ὅτι εἶναι
ἀδύνατο να σημειωθοῦν 1110111711ρίσματα καί παρακμή.
Καί αὐτή ἡ παρακμή ἐκδηλώνεται ἐκτός τῶν ἀλλων καί 115:
«Ἔγκυροι λσνδρέζικοι χρηματιστικοί κύκλοι ἀναμένουν 611
11616 τήν διάρκεια 11']; δίκης Θα
ἀποκαλυφθεῖ ότι οἱ σοὸιετικές
τραπεζες ἐκαναν ἐπενδύσεις στήν
Ν. Ἀφρική - μέ τήν ὁποία ἠ
ΕΣΣΔ δέν διατηρεῖ διπλωματικές
σχέσεις...» (Οἰκονομικὸς Ταχυδρόμος 27 Ἰουλίου ’78) «...παρα
ὅμως τήν θεαματική τους εἰσὸολή
στίς καπισταλιστικές αγορές οῐ

Σοδιετικοί τηροῦν φορές-φορές
αὐστηρά τούςίδεολογικούς κανόνες. ”Οταν ἕνα ἀγγλικό 6ι6λιοπωλεῐο πού πουλοῦσε ρώσικα λογοτεχνικό. 6ι6λία 695611115 05
δύσκολη οἰκονομική θέση, μια
σοόιετική θυγατρική ἑταιρεία
προσφέρθηκε να 16 6011611051. Για
να ἐξασφαλίσει ὅμως τήν ὅοήθεια
αὐτή ὁ ίδιοκτ-ήτης, ύποχρεώθηκε
να 1161566051 611' τα ραφια του
ὅλα τα 6ι6λία τοῦ Σολτζενίτσιν,
τοῦ Ἀντρέι Ζαχαρωφ καί ἀλλων
52

αὐτό ὑπαγορεύουν τα συμφέροντά της; οἱ τεραστιες δαπανες
πού ἀναγκάζεται να κανει ἀπέναντι στίς ΗΠΑ καί τό NATO
65v τῆς ἐπιτρέπουν να δελτιώσει
θεαματικα 16 διωτικό ἐπίπεδο
τοῦ λαοῦ της.
· Εὐχαριστῶ για τήν φιλοξενία
Μιχ. Παλ.
ΚΚΕ KAI EKKE
Πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα μια διευκρίνηση
για τήν ἀνωνυμία μου; Εἶμαι
ὑπάλληλος (τοῦ Δημοσίου) καί

εἶναι γνωστή ἡ μεταχείριση τῶν
αάνατρεπτικῶν» στοιχείων, ἴδιαί·τερα 0' αὐτό.
“
Στό φίλο ἀναγνώστη Δ.Μ
«ὁπαδό τοῦ ΕΚΚΕ» θα ἀπευθύνω μερικα λόγια «ντόμπρα καί
μετρημένα» μιᾶς κι’ αὐτός στάθηκε ἀφορμή για τοῦτο μου τό

γράμμαῑ
1. Ἡ πλειοψηφία τῆς K.E. τοῦ
ΚΚΕ ἀποτάεῖται, ἀποτελοῦνταν
καί 66 ἀποτελεῖται πάντα ἀπό
ἐργατες, ἀγρότες καί ἐργαζόμενους τῆς φτωχολογιᾱς. Ὀνόματα
δημοσιεύτηκαν, ὴ σύνθεση τοῦ
ΠΟΛΙΤΠζοΥζ ΓΡΑΦΕΙΟΥῙ εἶναι
παοίγνωστη καί ἀς ρίξει 1116 ματια ὁ φίλος 0' αύτα ἥ στίς στατιστικές τοῦ «Ρίζου» για τή σύνθεση, ὅχι μόνο τῆς K.E., ἀλλα καί
τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ 10ου
Συνεδρίου καί τή σύνθεση τῶν

μελῶν. Ποιά εἶναι ἡ κοινωνικὴ
σύνθεση τόσο τοῦ «ΕΚ» ΚΕ 600
καί τοῦ Πολιτικοῦ του Γραφείου;
Εἶναι πσσίγνωστο... Κι’ ὅμως θέλει να περνιέται «προλεταριακό»

θανατικές ἀκόμη καταδίκες εἰς
6690; τους. Εἶναι οῑ ἴδιοι στήν
πλειοψηφία τους μαλισα ἐκεῖνοι
πού -καθοδήγησαν στήν πάλη τοῦ
Λαοῦ 116; ὲναντια στούς ξένους
καί ντόπιους φασίστες, τήν ἐποχή
τοῦ, κατ’ αὐτόν τόν ῐδιο, «ἡρωικοῦ πολιοῦ KKE». ’A11‘ τήν καθοδήγηση- τοῦ «EK»KE ὑπάρχει
κανείς πού να ἀνῆκε στήν τότε
καθοδήγηση τοῦ KKE; A1316 65v
σημαίνει τίποτα; ”H τουλάχιστον
πόσα μέλη τοῦ παλιοῦ ΚΚΕ

δροῦν μές στό «ΕΚ»ΚΕ; Εἶναι
πασίγνωστοῑ ΚΑΝΕΝΑ. Κι’ ὅμως
τό κομματίδιο αὐτό θέλει νά
διεκδικήσει τούς τίτλους 116;!
Αἰδώς Ἀργεῑοιέ [...]
3. Τέλος θεωρῶ συν-υπεύθυνο
σέ μεγαλο 666116 16 «ANTI» πού
ἀφήνει μέ πλαγιο τρόπο νά
παραποιεῖται
μέ
6λακώδικα
ὑόριστικό τρόπο ὁ τίτλος τοῦ
ΚΚΕ τυπώνοντας τό πρόσφυμα
πού ἀπ’ τίς ὑπαρκτές οῦσιαοτικά
πολιτικές δυνάμεις στή χώρα
χρησιμοποιεῖ μόνο ἡ «Ἐθνική
Παραταξη» καί οἱ 2 01111665;
τοῦ χυδαίου ἀντικομμουνιστικοῦ
τύπου. ”Αραγε τό «ANTI» 66
θεωροῦσε σωστό νά τυπώσει
γράμμα πού 66 ἀνεόοκατέόαζε
π.χ. τό «ΕΚ»ΚΕ σαν «EK»KE
(6000111.) ὑπονοώντας έτσι ἐνα
σωρό πράγματα πού ἀφοροῦν κατα τόν γράφοντα - τή δημιουργία του τό 1972 016 A111.
Βερολίνο, σέ μιά ἐποχή πού κυκλοφοροῦσαν ἐγκύκλιοι τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν στό στρατό τῆς
χούντας (ἐσύ τα ’φερες σέ φῶς
μετά τήν μεταπολίτευση) 611 «...
πρέπει νά ἐπιδιωχθεί ἡ διάλυση
τοῦ ΚΚΕ μέ καθε τρόπο μέ τήν

δημιουργία,

ὑποστήριξη,

ἐνί-

σχυση κλπ. τασεων Ζαχαριαδικῶν,
μαοῑκῶν,
ἀναρχικῶν
κτλ...»

Ἐρωτῶ ἀκόμα τό «ANTI»
γιατί - πολύ σωστά - καταγγειλε
τήν ἀναφορα τοῦ · ΚΚΕ 06v
«KKE/P» 016 1190601161691110 έγγραφο πού πρός τιμή του τό
περιοδικό αὑτό έῳερε σέ φῶς καί
πού κυκλοφοροῦσε μεταχουντικα
016 019616; Ἐδῶ δέν ἰσχύει ἡ
ἴδια ἐπιχειρηματολογία, Ἐλπίζω
πώς θάᾺδιορθωθεῖ κι’ αὑτό...
"000 716 16 6110 5779600 τῆς
,χούντας πού προανὲφερα, για τόν
φίλο Δ.Μ. ρωτῶ; Τοῦ γεννήθῃκάν καμια φορά 01 ἑξῆς ἀπορίες;
- κι’ αν ναί, πῶς τίς ξεδιαλυνε·, Τήν στιγμή πού ’ναι γνωστό πῶς
προπολεμικα ἡ Ἀσφαλεια καί οἱ
μυστικές ὑπηρεσίες εἶχαν διαὅρώσει τήν K.E. τοῦ, κατα τόν
ἴδιο, «ἡρωϊκοῦ, τότε, KKE» 111‘
ἐὸγαζαν δική τους γραμμή, πού
’χε τό ...προτέρημα να φαίνεται

(ἐκ πρώτης ὅψεως) ἀριστερή, τῆς
εἶναι πολύ εὐκολώτερο σήμερα

2. '0111 ἡ K.E. ἀποτελεῖται ἀπό
ἀγωνιστές 601111160115vovg/ 111’
ἀτσαλωμένους στό καμίνι τῆς τα-

ξικῆς πάλης. μέ πολύκρονες ὓιώξεις, ὲξορίες, δασανιστήρια καί

νά τό κανει 05 1116 μικροοργάνωση νεοδημιούργητη καί, τό
χειρότερο, μέ πολύ πρόσφορη 71‘
αὑτήν ἰδεολογική γραμμή, συν, θηματολογία
καί
πρακτική;

(Ὑποστήριξη ἀπ’ τ’ «ἀριστερά»
τοῦ ἀντισοὸιετισμοῦ - ἀντικομμουνισμοῦ, τήν στιγμή μάλιστα
πού ὁ πολύτιμος 00615101670; —πρώην «ἀριστερὸς» - Τεωργαλᾶς
ξέπεσε μαζί μέ τήν δεξιά κριτική
του...)
'0 A66; 116; ξυπνᾶ ὅλο καί
περισσότερο. Τό πιό ξυπνημένο
τμῆμα του, ὁ 69101596; κόσμος
ταλαντεύτηκε, συγχίστηκε μέ τά
τόσα πού ἄκουσε μετα τήν μεταπολίτευση, μα 0' αὐτές τίς ἐκλογές (111‘ ὅχι μόνο, οὔτε κύρια σ’
αὐτές) 5165 ξεκαθαρα καί ὁριστικα 11016 εἶναι ἡ συνεπής δύναμη τῆς Ἀ’ριστερᾱς. Ἐκτελεῖ
6116596 καθῆκον 611010; 67v051
τήν πραγματικότητα...
Τό ΚΚΕ μέ τίς τρεῖς γενιές
ἀγωνιστῶν πού συσπειρώνει, καί
τήν πλατιά ἀκτινοὸολία τῆς πολιτικῆς του στίς λαϊκές μάζες, καί
δδηγό του τήν διδασκαλία τῶν
Μαρξ-Ἐγκελς-Λένιν σέ συνδυασμό μέ τήν πείρα του καί τήν χι-

λιοδοκιμασμένη
ἀπό
105115;
στούς ταξικούς κι’ ἀπελευθερωτικούς ἀγῶνες καθοδήγησή του,
δυναμωμένο ὅσο ποτέ ἄλλοτε σέ
εἰρηνική περίοδο, έχει τήν ἐπίγνωση τῶν πάμπολλων δυσκολιῶν πού θ’ ἀντιμετωπίσει ἀκόμη,
οτόν τίμιο καί ἡρωϊκό πατριωτικό-ταξικό ἀγῶνα του. Δέν λύγισε
καί δέν θα λυγίοει ποτέ. Καί θα
066051 οτή νίκη σέ πεῖσμα τῶν
ἐχθρῶν τοῦ λαοῦ ὅποια μάσκα 111‘
6v φοροῦν.
Συναγωνιστικα
N.K.

ΥΓ. Ἐλπίζω καί θεωρῶ ἀπαραίτητο τό γράμμα μου αὑτό νά μήν
κουτσουρευτεῖ για λόγους χώρου

(ἑ)

ὅπως

συνέθηκε

σέ

ἀλλο

γράμμα πού έστειλα πέρσι. Ἀλλιῶς, ἀς μή μιλᾶμε -για «ἀρχές»
στό περιοδικό αὐτό...
ΣΣ. Οἱ φίλοι ἀναγνῶστες πρέπει
νά κατανοήσουν ὅτι ὁ περιορισμένος χῶρος ἐπ ι ὅά λ λ ε ι τήν
περικοπή τῶν ἐκτεταμένων γραμμάτων. Γιατί, ἄλλο πρᾶγμα εἶναι

οἱ ἀρχές, καί ἄλλο πράγμα ἡ πολυλογία.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΙ
ΑΓΩΓΙΚΑ

ΕΙΣ-

Ὁ ἀναγνώστης μας «A», λίγο
115/9621111111, γράψει’
«Ἀγαπητό» ; ANTI
Στή συγκέντρωση πού διοργάνωσε ἡ ΕΦΕΕ στα (Πολυτεχνεῖο
ὅχι) Προπύλαια, συγκεντρωθήκαμε αλλοι μέ πανώ κι’ αλλόιχωρίς, ἄλλοι μέ περιφρούρηση κι’
ἄλλοι χωρίς περιφρούρηση να
διαμαρτυρηθσῦμε για τό νομοσχέδιο πού καθορίζει 11'] λειτουργία τῶν AEI.
‘H συγκέντρωση ποσοτικα εἶχε
ἐπιτυχία. Ἧρθε πολύς «κόσμος».

”Ας δοῦμε ὅλοι ὅσοι τά ὃαζουμε

μέ τήν ἐξουσία, ποια ἦταν ἡ
«ποιότητα μσς». Ἐγώ προσωπικα κατέθηκα μόνος μου ψάχνοντας να διακρίνω τή συνολική
διαθεση. Στήν περιοχή τῶν Προπυλαίων έχει συγκεντρωθεῖ ἡ κύρια μάζα τῶν «παλαμακηδων»
διαφόρων ἀποχρώσεων. Στήν
γωνία Πανεπιστημίου καί τραπεζας Πειραιῶς «κατι τρέχει». Πάω
ἐκεῖ καί διαπιστώνω ὅτι ὑπάρχει
μια ὁμαδα κρούσεως πού ἀποτελεῖται ἀπό τήν ΟΚΔΕ - τήν προλειαριακή ἀριστερά - ὡρισμένους
ΕΚΚΕ - τζῆδες διαφόρους 4 διεθνιστές - καί τά παιδιά τῆς KNE
ἀπό τήν άλλη (οἰκοδόμοι, φοιτητές καί «κνίτες») μέ τό ὅνομα περιῧραχιόνιο - ΕΦΕΕ, Μέχρις
ἐδῶ, δέν συμὸαίνει θά μοῦ πεῖτε
τίποτα πρωτόγονο. Λοιπόν συνεχίζωῑ OI. ΕΦΕΕτζήδες; (κατοικοι
ὅπως λ’ῆανε ὃχι τῶν Ἐξαρχείων)
ἐχουν σχηματίσει (καί λέω ἀλήθεια) - μά τούς φοιτητοπατέρες ’έχουν σχηματίσει ἁλυσίδες (πέντε
τόν ἀριθμό) καί ἀλλοῦ περισσότερες - καί δέν ἀφήνουν «λέγε»
τούς ἀλλους (μέσα a‘ αὐτούς καί

ἀφοῠ τό KKE δέν θέλει να δυσαρεστήσει τήν Κυὸέρνηση παρά
θέλει να τακτοποιήσει (τήν ἀντίσταση;) καί νά ἐξιλασθεῖ μπρός
στήν ἀγριάδα τοῦ «δεξιοῦ» κατεστημένου μένσυμε σωσμένοι.
Ἐν τέλει ἤ καίγ adv συμπέρασμα τό μόνο πού δέν θίγεται εἶναι
ἡ πολιτεία τοῦ κράτους καί τῆς
«ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ». Ἡ

Ἑλλάδα μᾶλλον πρέπει να εἶναι
καί τό Ἰμόνο κράτος δπουὴ ἀντιπολίτευση δρίσκεται σέ μόνιμη
ἀντιδικία μέ τόν ἑαυτό της. ”Ολα
αὐτα πού λέω δέν έχουν σκοπό
να κρίνουν μία κατάσταση ἀλλά
ἁπλῶς να τήν δείξουν.

Τό ZHTHMA εἰναι να καταστρέψουμε τόν ἐχθρό κι· ὅχι να
τόν κρίνουμεί Καί ἀς μήν ξεχνᾱμε
σύντροφοις Πάντα παίζεται τό
παιχνίδι ἠ ΕΜΕΙΣ ἠ OI AAAOI.

τό Λαό, μᾶς ἀναφέρει, για ἕνα
Σαχη πού νουαζεται για τό πάμφτωχο προλεταριατο τῆς χώρας

πύρινο, αἱματινο ποταμι τῶν 17

του; Ἱδρύει σχολεῖα, νοσοκομεῐα,

ἑκατομμυρίων νεκρῶν της, πνίγηκε ἡ Λερναία Ὕδρα τοῦ χιτλεριομοῦ. Γι’ αὑτό εἷμαι ὑπόχρεωμένος σαν ἀτομο καί σαν ἀγωνιστής, πού τα πάντα ἐδωσε καί
οὐδέν πῆρε, να τούς ὑπερασπίζομαι -- δημοσία χωρίς φόὸο ἀλλα
μέ περισσά πάθος - ἀπό καθε’
κακοήθεις ἀπ’ ὁπουδήποτε καί
ἀν προέρχεται ἡ ύὸρις. Γιατί
ὅπως καί να τό κανουμε ἀγαπητέ μου,
Μπελογιαννηδες περισσεύουν στήν παράταξη τῶν Κομμουνιοτῶν χωρίς Εἰσαγωγικα.
Ἂν ἔχεις ἀντιθετη γνώμη περί
αὑτοῦ τά ξαναλέμε.
Εὑχαριστῶ

παίρνει τή γῆ ἀπό τούς φεουδαρχες καί τήν δίνει στούς ἀκτήμονες
κλπ. Ἀλλά τόν καῦμένοέ Δέν τόν
καταλαὸαίνουν
οί φανατικοί
Μαυσουλμανοι καί οἱ κεφαλαιοκρατες τῆς Περσίας καί ξεσηκώνονται έναντια στα «προοδευ-

Σ. Γρέκος

ΥΤ. 1 Ἒτσι πού ἔγινε ἡ ζωή
θα γεμίσουμε «εἰσαγωγικα»...

YI. 2

Τό Α εἶναι ἀρνητικό

ἱεὲΣῗχι τό δολικό «ΑΝΑΡΧΙYI. 3 Ἡ «δημοσίευση»;

τόν ΟΡΕΣΤΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟ)

να κανουν πορεία οτή Βουλή.
Ἀπεχθάνομαι τά συμπερασματα γι’ αὑτό θα κανω ἐρωτήσεις;
1ον Οί δμαδες κρούσεως δέν
ἤθελαν να κανουν πορεία, Νομίζωοχι γιατί ὅταν θέλεις νά κανεις πορεία δέ φωνάζεις τήν ΑΣTYNOMIA vd μή σέ ἀφήνει vd
κανεις πορεία καί δόξα τό θεό ρέ
παιδιά ὑπῆρχε κι’ ἀλλος δρόμος
(ἐκτός m” αν ἤθελαν στήν πορεία
τους καί τήν ΕΦΕΕ). ”Ακουσα
πῶς τό ΠΑΣΟΚ (ἐκπρόσωπος
τῆς ΕΦΕΕ) σέ ἐρώτηση ἀφελοῦς
γιατί δέν κατεθασατε τή «νεολαία» σας εἶπες Τό νομοσχέδιο
ἐτσι κι’ ἀλλιῶς θα περάσει τί, γυμναστική θα τούς κανουμε;
20v Αὑτή τήν ἐρώτηση πιό φωναχτάί

χώρα τοῦ σοσιαλισμοῦ, τήν πατρίδα τοῦ μέγιστου τῶν δημοσίων
ἀνδρῶν τοῦ B. Ῑ. Λένιν πού στό

Σ.Σ..· ”Ag ρωτήσουμε καί μεῖς
τά πολλά ἐρωτηματικά μᾶς δίνουν, νομίζουμε, τό δικαίωμα τό «στύλ» καί ἡ - ὅολική,· - ἀνω-

νυμία, πρός τί,”

πού δέν ὑπῆρξε ποτέ ὀργανωμένος κομμουνιστής
α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΝΩΣΕΙΣ n

ΑΝΑΚΟΙ-

Ἀγαπητό Ἀντί,
Πῆρα τήν ἀπόφασή να σοῦ
γράψω, ἀγανακτισμένος για ὃυό
γεγονότα τῆς Κυριακής 27/8, πού
μοῦ προξένησαν καταπληξη ἀλλα
καί ἀηδία.

Τό πρῶτο εῖναι ἕνα ἂρθρο τῆς
Ἀκρόπολης για τήν «εύημερία»
τοῦ Ἰραν. Στό σχετικό ἀρθρο, ἡ
ἐφημερίδα για νά «ἐνημερώσει»

OI ΚΥΠΡΙΟΙ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ
Αγαπητό Ἀντί.

τικα» ἔργα του. Μά εἰναι πράγματα αὐτά; Πρό ἡμερῶν πάλι
εἷχαμε τή δήλωση τοῦ Προέδρου
τῆς Δημοκρατίας κ. Κ. Τσατσου
για τή «δημοκρατία» καί τό συνταγματικό καθεστώς τοῦ Ἱράν. Τί
ἐπιδιώκει ἡ κυόέρνηση; Να μᾶς
παρουσιασει μια άλλη Περαία,
ὅπωςκαί τό «Κ»ΚΕ μια άλλη

Ἀργεντινή;

,

Τό δεύτερο γεγονός ἀφορᾱ τα
μαζικα μέσα κρατικῆς ὲνημέρωσης, δηλαδή, τήν τηλεόραση καί
τό ραδιόφωνο. Τήν Κυριακή 27/8
μᾶς ἀνακοίνωσαν ὅτι στό Γράμμο
καί στό Βίτσι έγιναν ἐπιμνημόσυνες δεήσεις για «τούς ἡρωικῶς
πεσόντες εἰς τά ὂουνα αὐτα δια
τήν σωτηρίαν τῆς πατρίδος».
Παρευρέθηκαν of. στρατιωτικές
καί τοπικές ἀρχές. Ἔχουν περασει 29 χρόνια ἀπό τότε, κί’ ἀκόμα
οἱ γιορτές τοῦ μίσους δρίσκονται
σέ πλήρη ἄνθιση. Καλάί Μετά
τόν ἐμφύλιο ὑπῆρχε ὁ φανατισμός καί ἐπί Χούντας ὁ ἄκρατος
ἀντικομμουνισμός. Ἀλλά, σήμερα ἐπί «δημοκρατίας», ἀκοῦμε

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

Ελλαδα

Σέ παρακαλῶ ἀν ἔχεις χῶρο
δημοσίευσε αὐτή μου τήν ἀπάν-

man στόν κύριο (εἶναι λέξη δική
.:-:.:...................

του) πού ὑπογραφῇ. μέ τά ἀρχικά
γ.κ. φοιτητής Νομικής.
Κύριε μου, δίνοντας μιαν
ἀπαντηση καθ’ ὅλα καλοπροαίρετη a’ έναν συμφοιτητή σου δέν

ηερρεέἔρκρεμρς

εἰχα ἀλλο σκοπό παρα να πῶ τήν

γνώμη μου πάνώ στό ζήτημα τῆς
........

Ἀφήστε ἥσυχη τήν ΚΝΕ γιατί
κοιμᾶται. Ἀφήστε ἡσυχο τό
ΚΚΕ, τό KKE ἐσ. τό ΠΑΣΟΚ,

“

τήν ΕΦΕΙΞ (ὅλοι αὐτοί εἶναι ξένοι κι ἀν θέλετε ικατι νά «κάνουμε» ἀς δοῦμε για μια φορά
τήν πολιτική κατάσταση στήν
ΕΛΛΑΔΑ. Τό ΚΚΕ εἶναι Eva
κόμμα για νά λέει τό ΚΚΕ ἐσ.
(καί να μπορεῖ να ἐτεροκαθορίζεται μέ τήν ἀντίθεσή, δέν εἴμα-

στε ὅτι εἶναι τό ΚΚέξ). Τό ΚΚΕ
ἐσ. εἰναι Eva κόμμα για νά λέει ἡ
ΦΡΑΞΙΑ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ δέν

εἴμαστε σάν κι’ αὐτούς τούς ΚΚΕ
ἐσ. τούς εὑρωκομμουνιστές. Τό

ΕΚΚΕ καί τά Μ - Λ εἶναι μόνιμα
σέ ἀφασία (παραμιλᾶνε) εἶναι
μόνιμα στό ἐξωτερικό. ”Αλλες
ὁμαδες καθορίζονται σέ σχέση μέ
ἱστορικά γεγονότα. Τό ΠΑΣΟΚ
δέν πολυλέει τί εἶναι καί παίζει
τό ρόλο ρυθμιστοῦ στήν Ἐθνικο-

φροσύνη τῆς Κυὸἑρνησης Καραμανλῆ. Μετά ἀπό ὅλα αὐτα κί’

πολιτικῆς ἀλλαγῆς σέ
μιαν
ὁποιαδήποτε χώρα ποῦ πιέζεται
ἀσφυκτικα ἀπό τόν διεθνή ἰμπεριαλισμό. Ἐσύ, σαν μορφωμένο
παλικάρι, ἀντί να κανεις τό ῖδιο
έγινες «μπαρούτι» καί ὅρίζεῦς
κατά τρόπο ἀπαραδεκτο ίερα καί

.........

“““““““““““““““““““

ὅσια ποτισμένα μέ πολύ ἱδρώτα
καί αἷμα.
Θα σοῦ ἀπαντήσω σέ ὅλα τα
σημεῖα πάλι καλοπροαίρετα καί
πολιτισμέναε
Σέὸομαι καί τιμῶ τόν κ. Λυσσαρίδη καί τα παλληκαριο του
πού ὁπλισμένοι ἀπό τό μακα-

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

ριακό καθεστώς εἶχαν τήν εὐκαιρία να πραξουν τό χρέος ,τους
στήν πατρίδα, ἐνῶ οί κομμουνι-

., ,.ςῖ ·

·----

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

στές ἦσαν ἀοπλοι καί παρὸλα τά
γραφόμενα

σου,

τίμησαν

τήν

ἰδιότητά τους αὐτή, ὅσο ἠταν
δυνατόν. Γι’ αὑτό δέν τούς πᾱνε
τα εἰσαγωγικα. Αὑτα πᾶνε μόνο
σέ κατι ἀσεὸεῑς ψευτοδημοκρατες. Σέὸομαι καί τιμῶ τή μεγάλη

..Θ-,τ ,ἕχερὶ
ὕα
α ς
;.ς.;.;.ἵ., ’.;.·.;,
.............
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τέτοιες ἀνακοινώσεις. Βαδίζουμε

παλι τό δρόμο πού ὅαδίζαμε πρίν
10-15 χρόνια; Τρέμω καί πού τό
σκέφτομαι.
Μέ τιμή
Μ.Α.

O Μιά ἀποστροφή γράμματος
τοῦ Βαγγέλη Κοτρώνη (τχ. 105),
προκάλεσε τίς ἀπαντήσεις τῶν Γ.
Σιὸηρόπουλου καί N. Μπιρλιράκη.·
. Ὁ Γ. Σιδηρόπουλος, ἀπό τή
ΘεσΙνίκη, γράφει.Ἀγσ-πητό «ΑΝΤΙ»,

Ὁ Βαγγέλης Κοτρώνης ξεκίνησε, στό γράμμα του, νά ἐκθέσει
μερικές ἀπόψεις - ζητήματα ὅσον
ἀφορά τήν ἀντσπόκριοη τοῦ κ.
Γιώργου Μπρουνιᾱ, για τίς ταινίες πού παίζονται ἐτούτη τήν
ἐποχή στῆν Εὐρώπη.
Ἐνῶ λοιπόν ὅ κ. Κοτρώνης
ἔγραφε τίς ἀπόψεις του, σέ μια
στιγμή ἀναφερε καί τό ΠΑΣΟΚ,
ἐκσφενδονίζοντας πολλές ξερές
καί ἀκριτες κατηγορίες ἐναντίον
του.
Συγκεκριμένα μᾶς ἔγραψε, πώς
τό ΠΑΣΟΚ, ἀποτελεῖ ὑπόδειγμαι μικροαστικοῦ σωὸινιστικοῦ

καί μιλιταριοτωιοῦ κόμματος. Μέ
τήν εὐκαιρία, λοιπόν, θα ’θελα νά

πῶ δυό κουὸέντες για τόν κ. Κοτρώνη κί’ ὅλους τούς «πέραν»’ τῆς
παραδοσιακῆς ἀριστερᾶς ὁμοῖδεάτες του. Μπορσῡν vd πιστεύουν ὅ,τι θέλουν καί μποροῦν
να παίρνουν θέσεις πού γι’ αὑ-

σταση γιά τόν σοσιαλισμό γίνεται
σύμφωνα μέ τίς ἀρχές, πού πολύ
σωστά καθόρισαν οἱ κλασικοί
τοῦ Μαρξισμοῦ, χωρίς να μετρᾶνε οἱ τελείως διαφοροποιημένες καταστάσεις τοῦ σημερινοῡ
ἀστικοῦ κράτους. Μέ δυό λόγια,
ὂρίσκονται ἐκτός τόπου καί χρόνου καί συνεπούμενα οἱ ἀντιλήψεις τους εἶναι ἐξωπραγματικές.
Γι’ αὐτούς ὅλους, ἡ ἐπανασταση
για τό σοσιαλισμό εἶναι. ἡ ένοπλιγ
ἐξέγερση >καί τό διακηρύσσουν
ἀπερίσκεπτα καί ὅροντώδικα,
ὅπως ἀκριὸῶς ἕνα παιδί προσπαθεῖ να προσαρμόσει κατάλληλα τό ώραῖο παραμύθι τῆς γιαγιᾱς του στῆν πραγματικότητα
πού ζεῖ. Γι’ αὐτούς ὅλους ἡ ἐπανασταση, για τό σοσιαλισμό, θα
’ρθει έτσι ἀκριόῶςὸπως τήν πρό6λεψαν σύγχρονοι, κάτοχοι τοῦ
Μαρξιστικοῦ ἰδεώδους.

καίΙ τήν ποιότητα τοῦ πολιτικοῦ»

ἤθους τοῦ κ. B.K.
Δέν ἐχει τό δικαίωμα να προδοκαρει ὁ Β.Κ., τή στιγμή πού

δέν χρησιμοποιεῖ κανένα ἐπιχείρημα, τό κόμμα στό ὁποῖο ὁ Ἑλληνικός λαός ἐμπιστεύτηκε τίς
ἐλπίδες γιά ἀλλαγή. Τό “ κόμμα
πού έδῶ καί τέσσερα χρόνια στέκεται μπροστά στούς ἀγῶνες τοῦ
λαοῦ ἐναντια οτόν ἰμπεριαλισμό
καί τήν οἰκονομική ὀλιγαρχία ντόπια καί ξένη.»
Γιά τό ἀν τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. εἶναι
μικροαστικό καί σοσιαλφανές
κόμμα έχουν κρίνει οἱ ἐργαζόμενοι τοῦ τόπου μας.
"an1 παίζουν ὅμως τό παιχνίδι τῆς ἀντίδρασης καί μάλιστα
ἀπό τά «ἀριστερά», θά·6ροῦν τήν
ἀπαντηση ἀπ’ τό λαό μας.
Εὐχαριστῶ
Νῑκος Κ. Μπιρλιράκης

Θα ’θελα, ἐδῶ, νά κλείσω, γιατί

πνίγομαι κυριολεκτικά, μέ μιά
φράση τοῦ φημισμένου τερατάνθρωπου Κίσινγκερ πού ἐλεγετ
«Ὅπου δέν ὑπάρχουν ἀριστερίστικα κινήματα, δημιουργοῦμε
ἐμεῖς». Καί δυό συμόουλές για
τόν κ. Κοτρώνη.
10. Να μήν ἐκθέτει κατηγορίες
πού δέν τίς συνοδεύει μιά λογική
συνέπεια· καί μιά καλά ζυγιασμένη ἐπιχειρηματολογία καί
πολύ περισσότερο, ἐκεῖ πού δέν
πρέπει (κοινῶς, τσόντα) καί
20. Τόν λαό ποτέ μήν
τόν φτύ ν ε ι ς .
Μέ πὀλλή φιλία, καί πολλά
«εὐχαριστῶ» για τή φιλοξενία
Σιδηρόπουλος Γιῶργος

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
Για τό σχόλιό μας τοῦ τεύχους 95
(σ. 42) σχετικά με’ τούς προσανατολισμούς τοῦ κλάδου τῶν τεχνικῶν, ὁ φίλος Π. Χρηστίὸης, μᾶς
γράφει.-

Ο Ὁ N. Μπιρλιράκης, ἀπό τό
Ρέθυμνο, γράψει’
Ἀγαπηῖό «ΑΝΤΙ»

Ὁ κ. B.K. ἀφ’ ἑνός μᾶς λέει ὅτι
μᾶς ἐκανε μεγάλη τιμή πού ἀσχολήθηκε μέ τό ἀρθρο τοῦ κ.
Μπρουνιᾱ καί ἀφ’ ἑτέρου ἐξαπολύει ἕνα ὑῦρεολόγιο στα προοδευτικα κόμματα. Καί, δέν φτανουν αὑτά ἀλλά, γράφει καί ἐνα
προδοκατόρικο κατηγορῶ γιά τό
ΠΑΣΟΚ, καί δίνει ἔτσι τό μέτρο

Ὲκυκλοφόρησε σέ καλαίσθητη ἐκδοση, συλλογή σατι-

Φυσικῶν, Γεωλόγων... καί πρόσ-

ρικῶν-άντιστασιακῶν καί λυρικῶν ποιημάτων τοῦ ιτοιητή

1

Πρωτοψάλτη.

Τά γρσγούδια άὺτά (τ’ ἀντιστασιάκά), γράφτηκαν κατά
τή Περίοδο τῆς Δικτατορίσς.
Εἶναι 6σθια Δημοκρατικα καί
τά διατρέχει μιά καυτή σάτιρα
κατά τῆς ’τυραννίσς Τά λυρικά ξεχωρίζουν γιατί διατηροῡν ρίζες and τή Κρητική
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δημοτική μσς non-1011. ’Ὀλσ εί-Γ
ναι στήν Πάραδοσιακή μορφή,
ξιφέτσνά, ἀληθινὰ καί κατάλη-

Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601.
Τηλ; 732.713 — 732.819

0 ἸΞκδότηςῑ
ΧΡΗΣΤΟΣΓ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131

Ο ’Υι-ιεύθυνος Τυτιογραφεὶουῑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Δημοσθένους 153
Καλλιθέσ

O Φωτοστοιχειοθεσίσῑ
«ιΦΩΤΟΚΥΤΓΑΡΟ» ΕΠΕ
Baa. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ. 74B.314—713.604

ο Ἐκτύιτωσηῑ
Ἑργοστ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ.ΑΝΞΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιστέρι.

Ο
ΟΚάθε ένυιτογρσφο ἁρθρο
ἐκφράζει
τήν
Προσωπική
άποψη τοῦ συγγραφέα του.
Ο

Θέλω να σχολιάσω τῆ θέση σου
στα «ἐπαγγελματικα προθλήματα», «περί στράτευσης... καί
ὅχι
κορπορατίστικων
πλαισίων...» τῶν έλλήνων τεχνικῶν.
Λυπάμαι εἰλικρινα για τό ὀλίσθημα σου τοῦτο, γιατί ἐγώ ξέρω;
1. “Ὀτι τήν κατάντια τῆς Ἀθήνας καί ἀλλων πόλεων θα μποροῦσαν ν’ ἀποτρέψουν ἐάν ἤθελαν οὐσιαστικά, οἱ ἐλληνες μηχανικοί. Καί ὅμως δέν φταίει πάντα
τό σύστημαῌΗ)
2. "011 ὑποχρεώνονται έλληνες
πτυχιοῦχοι τῆς ἀλλοδαπῆς να δίδουν ἐξετάσεις (!!!) γιά να ἐργαστοῦν στή χώρα τους. Τά παραδείγματα καταντοῦν ἐξωφρενικα
για τήν ,περίπτωση τεχνικῶν ἐκ
τῶν Ἀνατολικῶν χωρῶν. Καί δέν
κρίνω τήν περίπτωση Διδακτόρων καί Ὑφηγητῶν τῆς ἀλλοδαπῆς... τήν ἀφήνω στή μεγαλοψυχία τῶν ἀγωνιστῶν μηχανικῶν.3. "011 ἀπό χρόνια ὑπάρχει
ἕνας ἀνελέητος πόλεμος εἰς ὅαρος
αλλων συναδέλφων· Χημικῶν,

ΚΑΜΠΙΑΝΟΥ; ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Γαθρὶλη Μιχ. Πσιταδάκι, γνωστοῦ σάν ΚΑΜΠΙΑΝΟΥ, μέ
Προλεγόμενσ τοῡ Καθηγητή
101'1 Πανεπιστημὶου κ. Ἐμμαν.

ι- ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Ἀγαπητό ΑΝΤΙ,

τούς εἶναι ἐκ τῶν προτέρων «σωστές», ἀλλα γιά κανέναν ἀπολύτως λόγο δέν έχουν τό δικαίωμα
νά φτύνουν κυριολεκτικά καί νά
ὃρίζουν μέ τίς πιό ἀνόητες - τουλάχιστον - ὅρισιές ἕνα λαό πού
ἐμπιστεύτηκε τό ΠΑ.ΣΟ.Κ σάν τό
καθαρά πρωτοπόρο κίνημα στῆν
πορεία για τήν ἀλλαγή. Γιά τόν κ.
Κοτρώνη, δ λαός κι’ ἡ ἀντανάκλαση τῶν ἀντικείμενικῶν συνθηκῶν τῆς σημερινής κοινωνίας
πανω στό λαό, δέν μειρᾶνε καθόλου. Γι’ αὐτούς ὅλους, ἡ ἐπανα-

-ῦνῑὶΙη

-

φατα μέ τό ένιαῑο μισθολόγιο μεγάλη μερίδα τοῦ τεχνικοῦ κόσμου
ἀπέδειξε τόν ἐλιτίοτικο (... μόνο
για τήν Ἑλλάδα) χαρακτῆρα τοῦ
ἐπαγγέλματός της.
Γιά ὅλα τά παραπάνω νά μήν
ξεχνᾶτε τό ἐξαίρετο αρθρο τοῦ
Ἀνδ. Κόρτζ στό 6ι6λίο «Αὑτοκριτική τῆς ἐπιστήμης» τή στιγμή
μάλιστα πού καί τό ΑΝΤΙ δημοσίευσε μέρος του... εὔκολα γινόμαστε αγωνιστές (ΣΗ) κατά τήν
περίοδο τῶν «ἰσχνῶν ἀγελαδων»,

Ο ΣΥΝΔΡΟΜΙΞΣ
ΚΟΥ;

ΞΣΩΤΞΡΙ-

Ὲξσμ. 260 δρχ. - Ἐτήσια 520
ἸΞτήσια Όργανισμῶν,
Τραιτεζῶν, κ.λι-ιῑ 1.200 δρχ.

Γιά φοιτητές ἑΚΠΤωῡη 15%.
0 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙ-

Εὺρώι-ιιη - Μεσογ. χῶρεςῑ

εξάμηνηῑ άτιλή δολ. 10
άεροΠ. δολ. 13
ἐτήσιαῑ άιτλή δολ. 20
αεροτι. δολ. 25

Η.Π.Α. - Κσνσδάς -“Αν. 'Aoia:
έξάμηνηε άιτλή δολ. 10

άεροιτ. δολ. ,17
ἐτήσισῑ άιτλῆ δολ. 20

άεροιτ. δολ. 34
Αὺστραλίσ - Ὠκεανίάῑ
έξάμηνηῑ αιτλή δολ. 10
deport. δολ. 24
ἐτήσιαῑ άηλῆ δολ. 20
άεροΠ. δολ. 47
Ο ”Εμθάσμστσ, έτιιτσγέςῑ
’ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
ΟΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ δρχ. 20
Ο ΠΑΛΗΑ TEYXHzTIMH 30 ΔΡ.

Κεντρική διαθεση;
O για τά 6ι6λιοιτωλεῑσ

τῆς Ἀθήναςῑ
Στά γραφεῖα τοῦ «ANTI»
Δημοχάρους 60,-τηλ. 732-713
0 γιά τά θιθλιοιτωλεῑα
B. Ἐλλάδας;

Βιθλιοιτωλεῖο
N. Κοτζιάι’ Kai Σὶσ Ο.Ε.
Τσιμισκή 7B. τηλ. 279.720,

Παν. Χρηστίδης
Ἀθήνα
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Οἱ καμπανες

ἵης
Βασιλείας

Ὀδυσσέας

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΣΚΟΙ ΑΦΙΣΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΚΩΛΕΤῙἩ KAI ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
THA. 32.49.557
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Παρά τό ὅτι ῆ λέξη αυτοδιαχείρηση ὑπῆρξε

15η
Θεῑειῑ I‘lATHN

στό ιτρόγραμμα τοῦ γαλλικοῡ σοσιαλιστικου
κόμματος αιτό τό 1972, ώστόσο, μόνο τόν Ἰου-

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

νιο τοὺ 1975 μέ τίς««15 Θέσεις για τήν αύτοδιοχεὶριση» , nou υιοθετήθηκαν στήν ΕΘνική Συν-

έλευσή του, χαράχτηκαν τά γενικά χαρακτηριστικά τῆς σοσιαλιστικῆς αυτοδιαχείρισης ὅπως
τήν αντιλαμδανετσι τό Σ.Κ.Γ.
0'1 «_15 Θέσεις γιά τήν αύτοδιαχείριση» 0110τελοῦν τό ἰδεολογικό ύτιόθαθρο τοῦ Σ.Κ,Γ. καί
συγκεκριμένοιτοιοῡν τό Πολιτικό του Πρόγραμ-

μα. Εἶναι μιά κριτική καί μιά ἀνάλυση τῆς σύγ’

χρονης καπιτσλιστικῆς κοινωνίας ι-ιού δρίσκε-

ται σέ κρίση καί ταυτόχρονα τό σχέδιο τῆς αύτοδιαχειριζόμενης σοσιαλιστικής κοινωνίας.

ill-00’0”,”

Ξ( εκιιοῑειῑ KAzTANInTH ο ΑΘΗΝΑ c 1978
ΞΛΛΗΞ ΑΛεΞιοΥ ΑηΑΝτΑ

ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

EAM-I2 ΑΛΕΞΙΟΥκ ΑΠᾼΝΤΑ

ἐπιτερπεῖ

I'°" XPIITIANIKON
ΠΑΡΘΕΝΑΙὮΙἜΙΟΝ

magnum ς’

ΜΥΘΙΣΊὉΡΙΙΜΑ
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Ξ( anoint ΚΑΣΙᾺΝΙΩῘΗ 0 ΑΘΗΝΑ

Ξ( ΕΜΟΞΕΙ I ΚᾹΞῙᾺΝΙΕΠΙ Ο ΑΘΗΝΑ 0 1918

0 1978
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