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ΑΠῑθΑ πρὲπει κᾶποιος νᾶ βγᾶλει μερικᾶ σίγουρα
συμπερᾶσματα ἇπὸ τίς ὀημοτικὲς ἔκλαγξε ποῦ ὅλοκληρῶνονται.αὕριο μέ τί ὁεῦτερο γῦρο, θᾶ πρέπει νᾶ περιλᾶβει ἆνᾶμεσα σἀὗτᾶ καί τᾶ παραηᾶτω :
Η ὁιατυμπανιοθεῗσα ô ι ε ὕ p u ν a η ἀπό τῆν
ὁποία ἦ νεαὸημοκρατικῆ κυβέρνηση,περΰμενε πολλᾶ
προσδοκοῢσε περίπου ἂναβᾶπιισῆ της στῆ.λαΐκῆ
ἐμπιστοσῦνη- ἐπέτυχε παταγωὸῶς ἄν μετρῆσουμε p!
πολιτικά κριτῇρια πᾶ ἄπατελὲσματα σϊοῦς ὁῆμους
καί ῇίς κοινὸτητες.
01 XOYNŒEKOI πραγματοποίηοαν μιᾶ ἑπΰὸειξῃ δῦναμης . ἘβγαλαΝ ὁῆμαρχο 016 Ρὲθυμνο καί-ἷῖἶί;
ὁικοῢν αὕριο τόυΠεμραιά, τόν πρίτο δῆμο τῆς χῶρας. Μεγᾶλη ὁῦναμηιπαρουοίασαν ἆκδμα στῆν Πᾶτρα,
ὅπου ὅ ὓποψῆῳιός τους ἦρῆε ὀεῦτερος , στῆ Λακωνία καί στῆ Μεσσήνη.
ΑΠΟΤὈΚΟ τῶν;ὁΰο αὐτῶν, κομνᾶ ἇποὸεκτῶνἸ διαπιστῶσεων εἶναι μιᾶ ὅξμνση τῆς διαμάχης στὸ ἔοωτεπ
ρικὸ πῆς N.A. καί μιᾶ ἅνοιχτῆ ὑποστῆριξη τῆςιὲιῦ
στῆ N.A. Οἱ κίνδυνοι ποῦ ἔλλοχεΰαυν γιᾶ μιᾶ πιὸ
δεξιᾶ οτροφῆ τῆς ἔπίοημης κυβερνητικῆς πολιπικῆς
ὁέ θᾶ πρέπει v6 ὓποτιμηθοῢν. Tâoo ἦ ἂποτυχία τῆς
ὀιεῡρυνοης,ὅοο καί ἣ ουμπᾳρᾶταξη,χουντικῶν μέ
μερίδα τῆς Ν.Δ. οημαίνουν ὅτι,ἥ βᾶση,τῆς ὁὲξμᾶς
ἄντί νᾶ ἓπεκταθεῖ, συρρικνῶνεπαι ἥ μένει,περιοριομὲνη,οτᾰ κλασοικᾶ ἒκλογικᾶ στρώματα τοῦ συντηρηῂ
τικοῦ χώρου.
OI AHMOTIKEZ ἒκλογές ἐξ ἄλλου ἦταν μιᾶ " ἄφορμῆι“ γιᾶ νᾶ προτείνουν οἱ ὁημοκρατικές δυνάμεις
μιᾶ βιῶσιμηῗῖἶῖλλᾶἧῖῖῆἷ λῦοηρ Σὲ τοῦπη τῆν " ἆφορμ ,“ ὁέν ἇνταποκρίθηκαψ μέ τῆν ἇπαιτοῦμενη;ἁποτελεοματικὸτηπα. vOnwç γρᾶῲαμε καί στὸ τελευταῖο
μας τεῦχος , ὁιαλέξανε λᾶθος πεόἶο γιᾶ μᾶχη.Καί
σᾶ ουνέπεια αὐτοῦ τοῦ λᾶθους, ὁέ μπὸρεσαν νᾶ ἔξειὁικεῦοουν οτό πεὸἷο τῆς ILA. τίς γενικὲς πολιτικές topç ἔπιλογές.
2TH AEYTEPH.KupLauﬁ, ἦ ὁημοκρατικῆ ἆντιπολίτευοη-

ἔνωμένη ἔστω τῆν τελεορᾳία στιγμή-πρέπει νᾶ ἐξαντλῆσει καί τᾶ τελευταῖα ὅρια τῆς κινητοποίησης,ὤστε
,νᾶ ἄκυρῶσει τῆν ἃπειλοῦμενη ἀκροὸεξιᾶ παρᾶμλιση τοῦ
πολιτικοῦ ἄξονα τῆς χώρας καί,νικῆτρια οτὸ ἔκλογικδ
πεδίο,νᾶ ἆρχίσει οοβαρᾶ τῆν ἔπεξεργαοία μιᾶς ἄλλης
πολιτικῆς μὲοα ἆπὸ τῆν Ἦ.Α.,
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cH αὐριανή μάχη τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν ·
καί μερικά συμπεράσματα ἀπό τόν 0’ γύρο
H MAXH γιά τήν τοπική αὐτοδιοίκηση ὁλοκληρώνεται αὕριο, μέ τό δεῖιτερο γύρο τῶν δημοτικῶν έκλογῶν. Ὡστόσο, δέν
χωρεῖ ἀμφιὸολία πώς 10 ἀποτελέσματα τοῦ πρώτου γύρου,
στοιχειοθετοῠν ἤδη μιά πρώτου μεγέθους νίκη τῶν δημοκρατι- _
κῶν δυνάμεων κατά τῆς κυὸερνητικῆς πολιτικῆς, τόσο στό
χῶρο τῶν δήμων καί κοινοτήτων, ὅσο καί στούς ἄλλους τομεῖς
τῆς έθνικῆς ζωῆς. Καί τό πρῶτο αὐτό συμπέρασμα, καμιά κυὅερνητική ταχυδακτυλουργία («οἱ ψηφοφόροι ψήφισαν ἀξιοκρατικά καί όχι πολιτικά», «ἡ κυὸέρνηση δέν κομματικοποίησε
τίς έκλογές», κλπ), δέν μπορεῐ νά ἀποκρύψει ἦ νά κλονίσει.
Ἡ νίκη τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων προόάλλει ἰδιαίτερα
έντονη, ἐκεῖ ὅπου πραγματοποιήθηκε ἡ εὐρύτατη δυνατή συνεργασία, ἐκεῖ, δηλαδή, ὅπου τό ΠΑΣΟΚ, τό ΚΚΕ, τό ΚΚΕ
Ἐσωτερικοῦ, ἡ ΕΔΑ ἀκόμη καί ἡ ΕΔΗΚ, δούλεψαν γιά τήν
ὑποστήριξη κοινῶν ὑποψηφίων. Καί δέν εἶναι τυχαῐο, 656010,
611, στή Θεσσαλονίκη, οτήν Πάτρα, στό (Ηράκλειο, στόΒόλο,
στή Μυτιλήνη, στήν Καρδίτσα, στήν ”Αρτα, στό Λαύριο, κλπ,
οἱ ὑποψήφιοι τῆς εὐρύτατης δημοκρατικῆς πλειοψηφίας, ἐκλέχτηκαν μέ τήν πρώτη ψηφοφορία. Ἐξαίρεση στόν κανόνα 01’)τόν, ὀποτέλεσε ἡ περίπτωση τοῦ χουντικοῦ Σκυλίτση(στόν
Πειραιᾶ), 1101') συγκέντρωσε, τήν περασμένη Κυριακή, τό 48,75
τῶν ψήφων, ἀπέναντι στό 45,67 τοῦ κοινοῦ ὑποψήφιου τῶν
δημοκρατικῶν δυνάμεων Γ. Κυριακάκου.
Ἀντίθετα, στόν πρῶτο δῆμο τῆς χώρας, στήν Ἀθήνα, ὅπου
οἱ δημοκρατικές δυνάμεις κατέόηκαν διασπασμένες, τό ἀποτέλεσμα ἦταν τό ἀναμενόμενοῑὉ κυόερνητικός ὑποψήφυος (Γ.
Πλυτᾶς), συγκέντρωσε τό 42,2 τῶν ψήφων, ἀπέναντι στό 40,6
πού συγκέντρωσε 6 Δ. Μπέης καί 16,33 πού συγκέντρωσε 6
Μίκης Θεοδωράκης. Ἀλλά ἤδη, ὕστερα ὀυτό τήν ἀνακοίνωση
τῆς KE τοῦ ΚΚΕ («ὅπου τό KKE δέν συμμετέχει στόν δεύτερο
γὺρο, θά ὑποστηρίξει τούς ὑποψηφίους τῶν κομμάτων τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης») καί ἀνάλογη δήλωση τοῦ Μίκη
Θεοδωράκη, ἡ νίκη τοῦ συνδυασμοῦ Μπέη προμηνύεται 11591φανής Τό ἑνιαῖο 56,9 (40,6+16,3) 60 συντρίψει τό 42,2 τοῦ
κυόερνητικοῦ ὑποψηφίου, 600 καί ἂν 6 κ. Γ . Πλυτᾶς, ἒντροὲ
μσς, ἀνακαλύπτει πώς ὁ Δῆμος Ἀθηναίων «δέν πρέπει νά
ἀλωθεῐ ἀπό 16 Λαϊκό M5110110»!
‘H 6560111 αὐτή νίκη, στό δῆμο Ἀθηναίων, θά ἔχει τήν
προέκτασή της καί στούς δήμους ἐκείνους, ὅπου συνεχίζεται ἡ
μάχη, ἔστω καί ἀν οἱ δημοκρατικές δυνάμεις κατέὸηκαν, στόν
πρῶτο γὺρο, διασπασμένες. Ἐνδεικτική, ἀπό τήν πλευρά αὐτή,
εἶναι ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Γ ραφείου τῆς K.E. τοῦ
KKE Ἐσωτερικοῦ, πού καλεῖ ὅλες τίς δημοκρατικές δυνάμεις,
«μέ 60011 τήν ἄγραφη ἀρχή τῆς δημοκρατικῆς πειθαρχίας, χωρίς παζάρια, μέ 01101601611110 καί ἀνεξάρτητα ἀπό τί ὑποστήριξαν στόν α’ γὺρο, «νά ὑποστηρίξουν 16 δημοκρατικό ψηφοδέλτιο που προκρίθηκε, γιά τή συνέχιση τῆς μάχης».

“H χρεοκοπία τῆς «διεὺρυνσης»
Ἕνα ἀλλο συμπέρασμα που ἀναδύεται ἀπό τήν ἀναμέτρηση
τῆς περασμένης Κυριακῆς, εἶναι ἡ χρεοκοπία τῆς περιὸόητηςι
«διεὺρυνσης», πού παρέμεινε στήν κορυφή, χωρίς ἀνταπόκριση
στή 60011. Οἰ ὀπαδοί τοῦ «παραδοσιακοῦ κέντρου» δέν παγιδεὺτηκαν ἀπό τήν κυὸερνητική φιλοσοφία ὅτι ἡ «Νέα Δημοκρατία», έκσυγχρονισμένη καί ἐξευρωπαϊσμένη, εἶναι πιά σέ
θέση νά καλύψει καί τό δικό τους χῶρο... Ἀποτέλεσμα; Νά
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ψηφίσουν, στή συντριπτική τους πλειοψηφία, τούς συνδυασμούς τῶν κομμάτων τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης. Χτυπητά παραδείγματα εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ «κεντρώας καταγωγῆς», ὑποψήφιου δήμαρχου Θεσσαλονίκης K. Τσίρου, πού
ἦλθε δεύτερος καί μόλις συγκέντρωσε 16 47,85 τῶν ψήφων,
ἀπέναντι στό 47,5 πού εἶχε πάρει ἡ «NA.» οτίς ὅουλευτικές
ἐκλογές, σύν 4,4 τῆς «Ἐθνικῆς Παράταξης», ἢ ἡ περίπτωση τῆς
Κρήτης, ὅπου οἱ ὑποστηριζόμενοι ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη συνδυασμοί στό Ἱ-Ιράκλειο καί στά Χανιά, ἀπότυχαν. Ἀκόμα πιό
χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι ἡ Πάτρα, ὅπου 6 «κεντρώας
καταγωγῆς» ὑποψήφιος δήμαρχος Παπαγιαὸῆς, συγκέντρωσε
16 20,22 τῶν ψήφων ἀπέναντι στό 36,22 τῆς «NA.» στίς τελευταῖες δουλευτικές έκλογές. (Στήν πραγματικότητα, οἱ φῆφοι
τῆς «NA.» διχάστηκαν ἀνάμεσα στόν Παπαγιαὸῆ καί τόν δήμαρχο έπί δικτατορίας Γκολφινόπουλο).
Τά ἀποτελέσματα αὐτά, ἧταν φυσικὸ νά ρίξουν σέ «περισυλλογή» τόν ἀρχηγό τῆς «NA.» πού, τή νὺχτα τῆς περασμένης
Κυριακῆς, δέν ἀπέκρυπτε ἀπό τούς στενοὺς συνεργάτες του
τόν ἔντονο έκνευρισμό του; ((’Όλα τοῦ ἒφταιαν τοῦ Καραμανλῆ
τήν Κυριακή τό 69061)» — ἔλεγε δουλευτής τῆς «Ν.Δ.» σέ στενὸ
κύκλο φίλων του. «Τοῦ έφταιε ὁ Πλυτᾶς, ὁ Στράτος, ἡ ΕΡΤ, οἱ
πάντες>>ἒ
Εἶναι πρόωρο, 6έ6αια, νά ὑποστηρίξει κανείς ὅτι 6 11. K090μανλῆς έγκατέλειψε τά σχέδιά του γιά τή μεταμόρφωση τῆς
«NA.» 0’ ἕνα «εὐρωπαϊκοῦ τύπου», κεντροδεξιό κόμμα, Κκατά
τό πρότυπο ἴσως τῆς ἰταλικῆς Democrazia Cristiana, μέ «ρευματα», έναλασσόμενους πρωθυπουργούς ἀπό τό ῖδιο κόμμα,
κλπ, Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως, δέν εἶναι δυνατόν ὁ ἀρχηγός τῆς
«NA.» νά μήν ἀντλήσει κάποια συμπεράσματα ἀπό τά ἀποτελέσματα τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν, πού ἦλθαν, ἀπό τήν πλευρά
τους, νά ἑπιὸεὸαιώσουν τήν κάμψη τοῦ κυὸερνητικοῦ κόμματος. Τά ἀποτελέσματα αὐτά, ἐπιχειροῦν ἤδη ν’ ἀξιοποιήσουν
τά ἀκροδεξιά στοιχεῖα τῆς «Νέας Δημοκρατίας», πού ὑποὸάλλουν στόν ἀρχηγό τους τήν ἀνάγκη μεγαλύτερης στροφῆς πρός
τά δεξιά, διότι, λένε, οἱ λέξεις «χούντα», «χουντικός», κλπ, εἶναι ἔννοιες ξεπερασμένες καί - συνεπῶς - ἡ αἰχμή τῆς «διεύρυνσης» θά πρέπει νά εἶναι ὅχι οἱ «ἐσαοί ταλαντευόμενοι κεντρῶοι», ἀλλά τά μέλη καί στελέχη τῆς «Ἐθνικής Παράταξης»,

πού μποροῡν - καί ’πρέπει - ν’ ἀπορροφηθοῦν ἀπὸ τή «Νέα
Δημοκρατία» !.

Τήν ἄποψη αὐτή τῶν ἀκροδεξιῶν, ἁποκρούει ἡ «πολιτισμένη» (ἤ «φωτισμένη») πτέρυγα τῆς «NA.» 1:013 ὑποστηρίζει,
ἀντίθετα, ὅτι τό κυὸερνητικό κόμμα δέν μπορεῖ νά ἐκσυγχρονισθεῖ καί νά ἐξευρωπαϊσθεῐ, 600 θά ταυτίζεται μέ τούς «Μαμεἰι-Ιούκὲυςέη τῆς ἀκροδεξιᾶς ἤ τούς νεοχουντικούς τῆς «Ἐθνικῆς
αρ τα ς».

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
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Κόμματα καί ἐκτιμήσεις
Παρά τό ὅτι ἡ μάχη τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν συνεχίζεται καί
αὐτή τήν Κυριακή, τά κόμματα τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης, δέν παρέλειψαν νά καταγράψουν μερικές πρῶτες ἐκτιμήσεις, ὡς πρὸς τή δύναμη καί τήν ἐπιρροὴ τους, μέ 6άση’τήν
ἀναμέτρηοη τοῦ πρώτου γύρου.

Ἔτσι, γιά τὸ ΠΑΣΟΚ, τά μέχρι τώρα ἀποτελέσματα τῶν δη· î

μοτικῶν ἐκλογῶν, ἁπλῶς ἐπιόεόαιώνουν τή «δύναμη καί ἀκτι- v
“ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ
τοῦ τήν
K.κυ-M1110016K11 ήρθε πρίν δεκαπέντε μενοόολία»
τοῦ κινήματος - δύναμη 1:013 «θρυμματίζει
ρες καί έμεινε μια θδομάδα οτήν Ἀθήνα, χωρίς τήν παραμικρή δημοαιὸτητα, 6 ἀρχηγὸς τῆς κυπριακῆς δεξιᾶς K. Γλαῦκος Κληρίδης.
Διὲμενε διακριτικὰ οτή Μεγάλη Βρετανία καί εἶχε μερικές 61310011:
μείωτες έπαφές.

6ερνητική θεωρία περί «περιστασιακῆς ψήφου», κλπ., ἡ ὁποία
δῆθεν ἀνέδειξε τό ΠΑΣΟΚ στή θέοη τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης». ”Αλλοι, ὡστὸσο, σχολιαστές (ἐκτός ΠΑΣΟΚ) ἐπισημαίνουν κόπρια «ἀνάσχεση στήν ἀνοδική πορεία τοῦ κόμματος», τήν ὁπΰία ὀποδίδουν εἴτε σέ ὀργανωτικές ἀδυναμίες, εἴτε
στὸ γεγονός ὅτι, στίς ἐκλογές αὐτές, δέν έλαὸε ἐνεργὸ μέρος καί ἐλειψε, ὡς ἐκ τούτου, 6 τόνος καί παλμὸς — 6 πρόεδρος τοῦ
κινήματος Ἀνδρέας Παπανδρέου.

0 Συναντήθηκε δυὸ φορές μέ τόν κ. Μητσοτάκη 1.116 K01 ἡταν 6
«οἰκοδεσπότης». 0 E166 K01 συνομίλησε με 16v ακροδεξιό Βουλευτή τῆς Ν.Δ. K.
I1011066K11 6 ὁποῖος σύμφωνα μέ τίς πρόσφατες καταγγελίες
τοῦ κυπρίου προέδρου K. Κυπριανοῡ ἦτον αναμιγμένος οτή
συνωμοσία τοῦ δυτικογερμανοῡι, πρώην ὺπαλλήλου τῆς πρεοθείας τῆς χώρας του, στή Λευκωσία.
O Εἶχε συναντήσεις μέ κυπριακούς δεξιοὺς παράγοντες τῆς
Ἀθήνας περιλαμθανομένου καί τοῡ διοικητικοῡ συμθουλίου
τῆς Ἐθνικής Φοιτητικῆς Ἔνωσης Κυπρίων Ἐλλάδας noü ἐλέγχεται, ὅπως εἶναι γνωστό, 6116 6v11600011K6 στοιχεῖα. Μέ 11060κληση ἐξ ὸλλου τῆς ΕΦΕΚ 6 K. Κληρίδης 6ρισκὸταν πρίν 6V0
μήνα ξανα στήν Ἀθήνα για v6 δώσει μιό «διαλεξη» γιά τίς τελευταῑες εξελίξεις τοῡ Κυπριακοῡ. 'H διάλεξή του ἐκείνη 611μοσιεὺθηκε «κατ’ αποκλειοτικὸτηταιν στὸ «Κίνημα» 1013 Γεωργαλᾱ.
MEXPI 66G) σταματοῦν 01 πληροφορίες. Κι’ αρχίζουν 16 ὲρωτημα-

Γ ιά 16 KKE, 161 ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν ἐπιὸεὸαίωσαν
τήν αὕξηση τῆς ἐπιρροῆς του. Αὐτὸ ἀκριόῶς τονίζει ἡ ἀνακοίνωοη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς του, ἡ ὁποία ἐπικαλεῖται σχετικά τόσο τόν ἀριθμό ψήφων 1:013 συγκέντρωσαν οἱ ὑποψήφιοι
δήμαρχοι, μέλη τοῦ ΚΚΕ, σέ διάφορες περιοχές τῆς χώρας, ὅσο
καί τό ἀποτέλεσμα τῆς Ἀθήνας, ὅπου ὁ συνδυασμὸς τοῦ Μίκη
Θεοδωράκη «συγκέντρωσε 50% παραπάνω ψήφους ἀπὸ έκείνους τοῦ KKE στίς ὅουλευτικές ἐκλογές». Ὡστὸσο, καί εἰδικά
γιά τήν περίπτωση τῆς Ἀθήνας, δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι 1:013
ὑπενθυμίζουν ὅτι ἕνα μεγάλο μέρος ἀπὸ τίς ψήφους 1:013 συγκέντρωσε ὁ συνδυασμὸς «Ἀθήνα - Δημοκρατική Ἀλλαγή»,
ὀφείλεται στήν πανελλήνια έμὸέλεια τῆς προσωπικότητας τοῦ
Μίκη Θεοδωράκη.

11K6:
Ο Ἠταν ὴ πρόσκληση 1013 K. M1110016K11 μια προσωπική πρωτοθουλία, μια φιλική χειρονομία γνωριμίας μέ 16v αρχηγὸ τῆς
Στήν ἀνακοίνωση τοῦ Ἐκτελεοτικοῦ του Γ ραφείου, 16 KKE
κυπριακῆς δεξιᾶς, φιλοπραξικοπηματικῆς καί μήέ Ἥ 01 συνομιἘσωτερικοῦ ἀπόφυγε νά προὸεῐ σέ έκτιμήυεις ὡς πρὸς τή δύλίες Μητσοτάκη - Κληρίδη αφοροῡσαν τίς πολιτικὲς ὲξελίξεις
ναμη καί ἐπιρροὴ του, ἀναμένοντας, προφανῶς, τά ἀποτελέ1013 Κυπριακοῡ καί ἓγιναν 6v γνώσει τῆς Ἑλληνικῆς κυ6έρνησης; Στήν περίπτωση- ὅμως ποὺ συντρέχει 16 δεύτερο, τότε
σματα τοῦ 6’ γύρου. 'H «Αῠγή», ὡστὸσο, δέν παρέλειψε νά σηγεννιέται 6V0 καινούριο ἐρωτημαῑ Γ ιατί κρατήθηκαν ol συνμειώσει ὅτι σέ ὁρισμένες περιοχές, ὅπου τό ΚΚΕ Ἐσωτερικοῠ
ομιλίες
αὺτές
μυοτικές;
κατέόηκε ἐντελῶς μόνο του, 1:6 κόμμα διπλασίασε τίς ψήφους
ΤΟ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ
μπαίνει
ξανά,
ὅπως
ἑπι6ε6αιωνουν
ὅλες
"01
ένδείτου. (Καισαριανήῑ 25% τῶν ψήφων, ἀπέναντι στὸ 10% 1:013
ξεις, σέ μιὸ καινούρια 06011 κρίσης, καθώς παντοῡ 6116 τή δύοη
εἶχε συγκεντρώσει ἡ «Συμμαχία» - Νέο “Ηράκλειο; 19%, ἀπέ- «ὑποδεικνύεται» τὸσο στήν Ἀθήνα 600 K01 στή Λευκωσία 611 n06ναντι στό 7% τῆς «Συμμαχίας», κλπ). Ὡστὸσο, καί στίς περιi πει v6 ἑξευρεθεῑ «016 γρήγορα» μιά λύση καί μέσα 6116 61061K0πτώσεις αὐτές, θά πρέπει νά παίρνεται ὑπόψη ἡ προσωπικὸç σίες πι6’ αποτελεσματικές 6116 έκεῑνες 1013 O.H.E. K01 τέτοιες προτητα τοῦ ὑποψήφιου δημάρχου, 1:013 παίζει, ὁπωσδήποτε, τό
É κρίνονται 6116 τούς ὺπερατλαντικοὺς καί μή κηδεμόνες, ol διμε‘ ρεῑς συνομιλίες 1013 τύπου -Κὸμπ - Νταίηθιντ μέ τήν δική τους 66ρόλο της.
6010 61116101111010 K01 μεσολὸθηση.

Παρ’ ὅλα τά «σὺν» καί «πλήν» 1:013 καταγράφηκαν, μέχρι
τώρα, στίς συνεννοήσεις τῶν δημοκρατικῶν κομμάτων, έν ὅψει
τοῦ πρώτου γὺρου τῶν ἑκλογῶν, διάχυτη εἶναι ἡ ὂεόαιότητα
ἀνάμεσα στό δημοκρατικό κόσμο τῆς χώρας, ὅτι ἡ μάχη γιά 1:6
6'11390 θά δοθεῖ, τώρα πιά, μέ ἑνιαῖες τίς δυνάμεις τῶν δημο-

ΟΜΩΣ 01 συναντήσεις 1013 ε’ίδους Μητσοτακη - Κληρίδη, 6v 66v
προσδιορίζεται ἐπίσημα ὴ φύοη τους, θυμίζουν τὸναπαλιὸ καλό
καιρὸ» τῆς Ἀποστασίας, 610v ἡ ἑλληνικὴ κυθέρνηση ἔπαιζε μέ

; πολλαπλές γραμμές. Καί δέν μποροῡν 11006 v6 ἱοχυροποιοῡν τίς
_ _ Î- αμφιθολίες K01 τίς πληροφορίες που έπιμὲνουν 611 μὸνο φραστικὸ
κρατικων κομμάτων της ἀντιπολίτευσης.
Γιάἠ κυθέρνηση
νά κλείσει,
ζ στήν ὁποία ἡ κυσυμφωνεῖ
στή γραμμήπρίν.
1013 O.H.E.
' πριακή
κυθέρνηση
ἐμφανίζεται
v6νά ἐπιμένει. 'H καταθαλὸμενη 6116
ἀπ’
ὅλα, ô δρόμος
στούς χουντικούς
ὑποψήφιους. Καί γιά
κερδηθοῦν, ὕστερα, δῆμοι ὅπως ἡ Ἀθήνα, ὁ Πειραιᾶς, ἡ Néa τίς γνωστές εστίες 110001160610 για τήν ματαίωση τῆς κυπριακής
ï προσφυγῆς στὸ Συμθούλιο Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε.,φα[νεται 611
Σμύρνη, τά Χανιά. 1
ἶ
Βρίσκει
K611010
Θετικὴ
ανταπὸκριοη
στήν
Ἀθήνα
αφοῡ
01
μελλοντιM6 τήν αῠριανή μάχη, ἀναμένεται νά ὁλοκληρωθεῐ ἡ καταδίκη τῆς κυὸερνητικής πολιτικῆς. Καί νά διαδηλῶθεῖ, στῆν κοί μας εταῑροιτῆς Ε.Ο.Κ. ὰγωνιοῡν v16 τήν ανὸληψη 1013 ἐλέγχου
- μακρια 6116 16v O.H.E. — τῶν έξελίξεων πού συνδέονται καί 86
πληρότητά της, ἡ θέληση τοῦ λαοῦ ν’ ἀνυψώσει 16 θεσμὸ τῆς ‘ μποροῡσαν v6 ὸδηγήσουν 06 μιὸ «ταχεία λύοη»- στὸ «εὑρωπαϊκό»
τοπικῆς αὐτοδιοίκησης σέ πραγματικό κέντρο δημοκρατικῆς L - τ ω ρ α - ζήτημα τῆς Κύπρου.

ἐξουσίας.
NTH
A ΝΩΡ

1
1

“ ΔΗΜοΝικοΣ
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Η «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ»
Τά πολιτικά συμπερασματα ἀπ’ τα ἀποτώέσματα τῆς πρώτης
Κυριακῆς δέν ἀπασχόλησαν όλους τούς κομματικούς ὸργανισμοὺς
σ· 611 ἀφορα 117v ἑκτίμηση πού κάνουλν για. τόν δικό τους ξεχωριστό
χώρο. Αὺτό δέ σημαίνει θέθαια 611 δῄνιὲχουν ένα γενικό πολιτικό
νόημα, έτσι ὅμως διατυπώθηκε ἀπ’ἱ δημοκρατική ἀντιπολίτευση
(ἀλλα καί ἀπό 117v Κυθέρνηση, μιᾶς καί πρώτη κυθερνητικη ἀντίδραση που ἔσπευσε νά ἀναιρέσει τόν πολιτικό χαρακτῆρα τῶν ἀποτελεσμάτων, ἀναιρέθηκε μέ 117 σειρὰ της ἀπό τόν K. Πλυτᾱ, ὁ
ὁποῖος ἀποτείνεται 0117 «σιωπηλή πλειοψηφία» καί έπιχειρηματολογεῑ μέ ὅρους «λαϊκοῡ μετώπου» πού ἀπειλεῖ τίς λαϊκές έλευθερίες»
κλπ.). “Η διαπίστῑυση τοῦ ἀντικυθερνητικοῦ νοήματος τῆς ψήφου
ἀκολουθεῑται ἀπό είδικώτερα ἐξαγόμενα. ’Ὀπως π.χ. 611 ὴ 611:6ρυνση ἀπέτυχε, καταδικάοτηκε καί 611 ένισχύθηκε ὁ ἀκροδεξιός ñ
καί ὁ χουντικός χῶρος τῆς πολιτικῆς σκηνῆς. Τό 611 η διεύρυνοη
ἀπέτυχε εἶναι ένα ἐπιχείρημα πού χρησιμοποιεῐται ἑκατέρωθεν. Oi
ἀκροδεξιές δυνάμεις ὅμως, τό χρησιμοποιοῡν δι’ «Ιδιον λογαριασμόν». Ἀπό μιά σειρα δημους ὅπου η Δεξιά συντάχθηκε ἀνοιχτά
καί ὺποστήριξε χουντικό ὺπσψήφιο πού συγκέντρωσε ψηλὸ ποσο016 ψήφων, θγάζουν γενικώτερα συμπεράσματα για δεύρυνση τοῦ
ἀκροατηρίου τους καί τοῦτο τό χρησιμοποιοῡν ad μέσο πίεσης γιά
να παρεμποδίσουν την κυθερνητικη «ὀλίσθηση» (ñ ἀνοιγμα στό Κέντρο) καί νά πετύχουν μιά ἀντιρρόπηση 0117 διεύρυνση μέ μιά μῶ’λοντικη προοπτικη γιά ὺπερίσχυση 0117 Ν.Δ. τῶν ἀκροδεξιῶν 0101χείων. T17v πίεση τους αὐτή ὅμως 117 στηρίζουν καί μέ 117 διαπίστωση 611 η ὲνίσχυση τῆς ἀκροδεξιᾱς ἀπορρέει ἀπό 117v καταδίκη
τοῦ ἀνοίγματος ἀπό τούς κλασικούς δεξιούς ψηφοφόρους. Σ αὑτό
τό σημεῖο τα πράγματα δέν εῙναι καθαρά. Γ 1011' μιά ἀλλη μερίδα τῆς
δεξιᾶς ἀποδίδει π.χ. 117v ἀποχή 1'7 117v αρνητικη ψήφο στόν κ. Πλυτᾱ
οτούς δυσαρεστημένους, λόγω τῶν φορολογικών μέτρων, ὀπαδούς
τοῦ κόμματος τῆς Ν.Δ. ’
Πιοτεύουμε 611 16 πρόθλημα πρέπει να τοποθετηθεῑ σέ άλλη
θάση. Στή 60017 πού λειτουργούσανε καί λειτουργοῡνε oi ἐμπνευστές τοῡ «ἀνοίγματος». Αύτοί δέν ἀποθλέπανε σέ μιά συγκατάθεοη
τῶν «οἰκείων». (Ἕχουν σαν ἐνδεχόμενο μιαν ἀποσκῐρτηση καί ξεχωριστή μορφοποίηση ἑνός πιό δεξιοῦ κόμματος). Ἀποθλέπανε στα
δημοκρατικὰ στρώματα τῶν έκλογέων. Καί σ’ α ù τη τη 6 ἀ ση
μποροῡμε νά ποῡμε 611 16 ἀνοιγμα δέν ἀκολουθήθηκε ἀπ’ τό
προσδωκόμενο ἀκροατηριο αὐτοῦ τοῦ χώρου.

éHMPW'A - -

H ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ

Ἡ ἑνίσχυοη αὐτη Θα πρέπει νά τοποθετηθεῐ όχι μόνο 0117 6ἀση
τοῦ 611 δούλεψε ξεκάθαρα μέρος τοῦ μηχανισμοῡ τῆς Νέας Δημοκρατίας γιά λογαριασμό τῆς ἀκραίας πτέρυγας τοῦ κόμματος καί
τῶν χουντικών. Πρέπει“να παρουμε ὑπόψη μας τίς εΙδικές συνθῆκες
τοῦ δήμου ñ τῆς κοινότητας, 61100 6 χουντικός r7 0 ἀκροδεξιός
ὺποψηφιος σημείωσε μιά ξεκάθαρη ἀνοδο. Καί αύτές oi είδικές
συνθήκες παραπέμπουν 0117v προοωποποίηση τῶν πολιτικῶν δια-δικασιῶν στό τοπικό ἑπίπεδσ, καθώς καί στην ὁξυνση τοὺ φαινομένου τών πώατειακῶν σχέσεων στίς δημοτικές έκλογές. OI εΙδικές
συνθῆκες δέ μποροῠν νά θεμᾱιώσουν 117 συλλογιστικη τῶν ἀκροδεξιῶν.Κι’ αὑτό γιατί δέν καταγραφουν 117v πολιτική ταυτότητα τῶν
ψηφοφόρων τοῦ ἀκροδεξιοῡ ἠ χρυντικοῡ ὺποψηφίου μέ τρόπο
πού να νομιμοποιεῖται καί τό πολιτικό ἀλλοθι τῆς ἀκροδεξιᾶς ὁμάδας τῆς Ν.Δ. Ἂν αὐτη ὴ ὁμάδα ἐξακολουθεῖ νά ἑπιχειρηματολογεῑ
0’ αὐτη 117 80017, Θά πετύχει ἕνα πράγμα; Νά καταδείξει 117v εύθύνη
τῆς Ν.Δ. γιόι 16 ἀντιφατικό της ἀνοίγμα καί νά ἐπιταχύνει τίς διαδικασίες ξεκαθαρίοματος τοῦ δεξιοῦ χώρου στην Ἑλλάδα.

ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΕΚΛΟΙΊΚΩΝ
ΣαρανΓαοκτώ ὡρες περίπουν πρίν 117 «δημοκρατική καί πολιτισμένη προσέλευση» τῶν ψηφοφόρων στίς κάλπες, κάποιοι δέφέρθηκαν οὐτε δημοκρατικά οὔτε πολιτισμένα. Πέρα ἀπό 117v κυβερνητικη αστυνόμευση τών προεκλογικῶν διαδικασιών σέ διάφορες
περισχές τῆς χώρας, παρατηρηθηκε καί μιά «τρομοκρατικη παρέκκλιση» ἀπό τόν ἀκομμάτιστο χαρακτηρα τῆς συμπεριφορᾶς πού
διεκδικοῡσε γιά λογαριασμό της ὴ δεξιά στόν προεκλογικό ἀγώνα.
'H παρέκλιοη Βέθαια, ήταν χτυπητη καί δέν ἀφηνε περιθώρια ἀμφι-

Ταπεινοίλειτουργοί, μεγαλόσχημοι μανδαρίνοι
ΤΙΣ τελευταῑες μέρες. ἠ έκπαιδευτική
μας γραφειοκρατία καταφεύγει για τρίτη
φορα σέ πειθαρχική δίωξη έναντια σ· ἐναν
καθηγητή γυμνασίου. Πρακειται για· τήν
παραπομπή τοῡ φιλόλογου Ἀντώνη Πρεκατέ, καθηγητῆ σέ γυμνασιο τών Τρικαλων
μέ τήν κατηγορίας αρθρογραφία σέ έφημερίδα καί διαδοχικές ἀπαντήσεις καί ανταπαντήσεις σέ αρθρα καθηγητῇ τῆς Ἀνώτατης έκπαίδευσης. Κατα τό προηγούμενα
σχολικό έτος 6 A. Π. εἶχε παραπεμφθεῑ καί
παλι στό πειθαρχικό. Τή μια φορα μέ κατηγορία 611 δημοσιογραφησε μέ ψευδώνυμο
καί τήν αλλη λόγω τῶνθεματων πού έθαλε
0'16 μαθημα τῆς έκθεσης. “Ενδεικτικα;
«ι”Ενας νέος μέ σωστή συνείδηση-». «Ἡ
ἐπέτειος τοῡ Πολυτεχνείου-ι, «Παλεψα μέ
τα λιονταρια, νίκησα τίς τίγρεις, αλλα μέ
φαγαν οἰ κοριοί». Τελικα καί στίς δύο περιπτώσεις αθωώθηκε.
EINAI εὺνόητο 611 1'7 δίωξη δέ γίνεται για
τό τυπικό τῆς αρθρογραφησης. Παμπολλες
φαρές καθηγητές τών Τρικαλων έχουν
6

γραψει 06 ἐφημερίδες ἐπώνυμα 1'7 μή καί
δέν κινήθηκε καμια διαδικασία σέ Θαρος
τους.ῑ Στόχος δέ γίνονται κοντυλοφόροι
πού έκφραζουν τήν έπίσημη αποψη περί
έκπαίδευσης 1'7 θρίσκουν μερικα ἀόριστα
«010060» αλλα καί πώς πολλα «έχουν
διορθωθεῑ» καί τελικα μέσα 0116 παραπλανητικοὺς, αἰσιόδοξους ἀριθμούς,καταλήγουν στό «καλῶς έχειν» για τήν πολιτική
τῶν ίσόθιων - 1'7 μή - μανδαρίνων τῆς ὁδοὺ
Μητροπόλεως.
ΩΣΤΟΣΟ ἠ αρθρογραφία τοῦ A. Π. δέν
έμοιαζε μέ τίς παραπανω. Στίς 2 Ἰουλίου
1978 μέ τίτλο «0'1 έξετασεις σφαγεῑω τό
κείμενα του μιλαει για τήν σφαγή τῶν μαθητῶν στίς έξετασεις τοῡ Λυκείου, ὅπου 6
νομός Τρικαλων παρουσίασε 16 μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας; Για 16 γενικό
Λύκειο κόθονται 489 στοας 1000. για τό τεχνικό 300 στοας 800. Καί θέθαια χειροκροτούμενες αφέλειες (1'7 σκοπιμότητες) ὅπως
τεμπελια, αλητεία, κλπ. σαν κυρίαρχα α’ίτια.
δέν κοσμοῦν τήν έρμηνευτική τοῦ A. Π.

Στόχος του γίνεται 16 έκπαιδευτικό σύστημα χωρίς γενικολογίες ἠ διαθεση πολεμικῆς (πού σημαίνει ὅτι ευθυνες ζητοῦνται
καί 0116 τοὺς καθηγητές) καί ίδιαίτερα ἡ
έγγενής πλέον παρα - παιδεία, ἡ μαστιγα
τῶν φροντιστηρίων πού έπιθαλλουν τελικα
έναν διαχωρισμό 1106 τῶν πυλῶν σέ εὑνοούμενους καῖ’μή, μέ κριτήρια πλέον σίκονομικα. Τα παιδια 0116 10 γυρω χωρια τών
Τρικαλων κυριολεχτικα αποκλείστηκαν 0116
16 Λύκειο. Δέν ὺπήρχαν οἰκονομικές δυνατότητες για φροντιστήριο 1'7 ίδιαίτερα, ἠ
κρατική παιδεία ανεπαρκέστατη έπειδή
ακριθώς έχει μαθει να στηρίζεται στα δεκανίκια τῆς παρα - παιδείας. Καί έκτός 011'
0016: οἱ έξετασεις σφαγεῑο, η κοινωνία
έχθρική για ὅσους «66 τέλειωσαν-». Καμια
μέριμνα για τούς απόθλητους, φυσικα
σύμπτωμα για μια χώρα τοῦ έλεύθερου κασμου, τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοθουλίας καί τοῡ
αχαλίνωτου ανταγωνισμοῡ.

ΤΟ αρθρο δέν εἶναι ακαδημαϊκό. Παίρνει
ὑπεύθυνη θέση καί προτείνει δωρεαν μα-

θολίας. Στό Χαϊδάρι ὑπῆρξε μιά συγκέντρωση τῶν κατοίκων πού
ζητοῦσαν νά γίνει ύπέργεια διάθαση πεζῶν σέ σημεῙο τῆς λεωφόρου Καθάλας, ὅπου τήν προηγούμενη εἴχανε σκοτωθεί δύο ἀτομα
λόγω τῆς έλλειψης σηματοδότησης σέ μεγάλο διάστημα τῆς λεωφόρου, λόγω πλάτους τοῦ σημείου αὑτοῦ κλπ. Τή συγκέντρωση διοργάνωσε ὀ ὑποψήφιος δήμαρχος Σκαμπᾱς. Ol «Μονάδες Ἀποκαταστάσεως Τάξεως» έσπευσαν καί διάλυσαν Θίαια τούς συγκεντρωμένους, μέ ἐντολή δέ τοῦ είσαγγσλέα συλλάθανε τόν κ. Σκαμπᾱ καί
ἀλλους ὺποψήφιους καί τούς πήγανε στήν Ἀσφάλεια. Θά πείτε
ίσως ὅτι τοῦτο εῙναι κάτι συνηθισμένο. Ὀπωσδήποτε. Εἶναι ὅμως
κάπως ἀσυνήθιστο σέ προεκλογικό κλίμα. Κατά τά ἀλλα ή «πολιτισμένη προσθευσις» στΙς κάλπεςμεταφράζεται μερικές φορές σέ «ἐν
τάξει διενέργεια συγκεντρώσεων» (Kai έκλογῶν). O) έννοιες τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς τάξης στό χῶρο τῆς Δεξιᾱς, οτήν Ἑλλάδα, δέν
έχουν πιστοποιητικά δημοκρατικοῦ ήθους. Καί δέν κερδίζονται μέ
τήν ένσάρκωση τῆς ένθοιας «τάξις» στα «Μ.Α.Τ.»..
ΣΥΝΤΑΓΜΑΪΙΚΗ ΙΞΠΙΤΑΙἩ ΚΑΙ ΚΥΒΙΞΡΝΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΛΟΙΊΑ

Στήν ἀρχή «κυκλοφόρησε φήμη». Παράξενη, ἀδικαιολόγητη, πού
’φερνε ἀμηχανία. Γι’ αὐτούς πού λειτουργοῦν μέ τούς κλασικούς
κανόνες τῆς ύποχρεωτικότητας τῶν συνταγματικῶν κανόνων (ἔστω
κι ἀπό συν ια) ὴ φήμη ήτανε... «ἀνήκουστη». Ἀλλους ὅμως (τούς
ἀδιαφόρους) τούς θόλευε; Ἡ ψηφοφορία δέν εἶναι ύποχρεωτική.
'H ἀντιμετώπιση τῆς φήμης ήτανε συνάρτηση τοῦ θαθμοῡ «πολιτικοποίησης» τῶν ἀκροατῶν της. Γεγονός εἶναι ὅτι δέν «ἐγινε θέμα».
'H φήμη κυκλοφοροῦσε καί τό μή ὺποχρεωτικό τῆς ψηφοφορίας
ἑμπεδώνονταν στήν συνείδηση τῶν πολιτῶν. 'H κυθέρνηση σιωποῦσε. Ὸπωσδήποτε η φήμη πρόσκρσυε στήν
πολιτικοποίηση τῶν έκλογῶν καί στή συνακόλουθη στράτευση μεγάλων μερίδων τοῦ ἑκλογικοῠ σώματος. Παρ’ όλ’ αὐτά, μιά κλασική
ἀποχή, μπορεῙ μέ μιά φήμη νά ξεπεράσει τό ὁριακὸ της μέγεθος καί
νά δημιουργήσει προηγούμενα στή συμπεριφορά τοῦ έκλογέα. 'H
ψῆφος εἶναι «δικαίωμα». Λειτουργεῖ ὅμως καί στή σφαίρα τῆς
«ὑποχρέωσης». Ἐξ ού καί οὶ κυρώσεις σέ περίπτωση παράλειψης
ἀσκησης τοῦ δικαιώματος. Ἕτσι λοιπόν, όταν ἕνας ψηφοφόρος εῙναι συνηθισμένος στόν καταναγκασμό τῆς ψηφοφορίας, συμπεριφέρεται ἀντίστροφα ὁταν à όποιος κ. Στράτσς δέ διασκεδάζει φήμες
σάν κι* αὐτή. Καί ὸ κ. Στράτος 6γαίνει «παρά πέντε» καί ὺπενθυμίζει
- χωρίς νά ἀναφερθεί στή «φήμη» - τό «ύποχρειωτικόν» τῆς ψήφου.
Ἐμείς ἀναρωτιόμαστε άπό ποῦ ξεκίνησε η φήμη καί τί ἐξυπηρετοῡσε r) παράταση τής κυκλοφορίας της... Κοντά στΙς ἀλλες ἑκδοχές
για τήν ἀποχή - 1100 ήτανε ίδιαίτερα ἔντονη σέ πολλούς Δήμους
-πιστεύουμε ὅτι ένας ἀπ’ τούς λόγους της ήτανε κι ή φήμη πού

ἀργησε νά ἀνατραπεί. Δείχνοντας μαζί μέ τ’ ἀλλα καί μιά ἀντιφα- I
τική ὰντῘληψη τῆς κυρίαρχης πολιτικῆς τάξης γιά τόν ἀνώτατο
νόμο, τό Σύνταγμα.
Η ΕΠΕΡΩΪΗΣΗ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
Δέν ἦταν πρώτη φορά πού ὁ Βουλευτής κ. Κ. Μπαντουθᾶς προσκὸμισε στήν αἴθουσα τῆς Βουλής στοιχεῖα πού έκαναν τόν κ. Π. Κανῡλλόπουλο νά πεί ὅτι δέν πρέπει νά έφησυχάζει κανείς μέ τίς κινήσεις τῶν «σταγονιδίων». ‘O K. Μπαντσυθᾱς έφερε οτήν ἐπιφάνεια,
κατά τήν πρόσφατη συζήτηση στή Βουλή, στοιχεῖα πού ἀφοροῡν
καί τήν «ἕκθεση Γεωργαλᾱ»; Ἕνα κείμενο ἀπό 2.500 σελίδες· πού
κατά τόν θουλευτή τῆς ΕΔΗΚ, προθλέπει καί τό ὄνομα τοῦ πρωθυπουργοῡ ὁ ὁποῖος θα ἀναλάθει τή διακυθέρνηση τῆς χώρας σέ
προσεχή έθνοκτόνο παρέμθαση τῶν χσυντικῶν κύκλων τοῦ στρατοῦ. Ἕφερε στήν ἐπιφάνεια κατάλσγο χουντικῶν ἀξιωματικῶν (θλ.
σχε-Γικό μσς δημοσίευμα 0’ αύτὸ τό τεῦχος) 1100 κατέχσυν κεντρικές
θέσεις στό στράτευμα σέ κρίσιμες περισχές τῆς χώρας. Ὁ κ. Ἀθέρωφ τούτη τή φορά δέν ἀρκέστηκε στή λακωνική ἀπάντηση, ὅπως
συνηθίζει. Ἐπιθεθαίωσε στοιχεῖα 1100 αφοροῡν έπαφές του μέ
έπώνυμους χουντικοός. Ὑποστήριξε γνωστά ὀνόματα οτρατοκρατῶν σάν «ἐξαίρετους ἀξιωματικοὺς». Ἐμείς δέν ἔχουμε νά προσθέσσυμε τΙποτε ἀλλο, έκτὸς ἀπό τήν ύπόμνηση τοῦ γεφυροπσιητικοῡ
ρόλου τοῦ κ. Ἀθέρωφ. ‘H τεκμηριωμένη κατάθεση τοῦ κ. Μπαντουθᾱ ἀποτελεῖ τό καλύτερο στοιχείο για τήν έγρήγορση τῆς συνείδησης τῶν δημοκρατικῶν πολιτῶν.

Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
Πολὺς λόγος τϋίευταία γιά τόν ὀρυκτό πλοὺτο τῆς χώρας. Στόν
τύπο, ἀλλά καί στή Βρυλή γίνεται συχνά ἀναφορα στό Θέμα. Ἐντυπωσιακές ἀναγγῡλίες γίνονται γιά τήν ανακάλυψη μεταλλευτικῶν
κοιτασμόιτων καί ένεργειακῶν ὑλῶν. Γιά νά ἀκολουθήσει ἀμέσως
μετά ὴ συσκότιση καί ή άποσιώπηση. Σάν νά πρόκειται για κάτι
μυστηριακό. Στήν πραγματικότητα θέθαια, αὐτές oi ἑξαγγῶίες δέν
ὰπέχουν πολύ ἀπό τήν ἀλήθεια. Γ 101i εἶναι γνωστό πώς r) ΙΕλλάδα
εῙναι πλούσια σέ ὀρυκτό πλοῦτο. “Ομως, I) ﬂÂEItpq συστηματικῶν
γεωλογικῶν ἐρευνῶν καί ή ύπαρξη μιᾱς νομοθεσίας 1100 ἐξυπηρετεί
τα μονοπώλια τῶν μεγάλων μεταλλευτικῶν ἑταιρειῶν, ἔχουν σάν
ἀποτθεσμα τήν καθυστέρηση στήν ανάπτυξη Βασικοῦ τομέα τῆς
οἰκονομίας. Θά μᾶς πεῑτε.· Τόσα χρόνια περίμενε ἀνεκμΠάλλευτος ὸ
ὁρυκτός πλοῦτος τῆς χώρας. "Ac περιμένει λίγο ἀκόμα ώσπου νά
εἰσθαλλουν τά ξένα μονοπώλια ἀνεξέλεγκτα - τώρα πού θά μποῡμε
καί οτήν EOK — Kai νά τόν ἀξιοποιήσουν.

’καί ἡ ἀθλιότητα τῆς Παιδείας μσς. _ ’ “
θήμστα όργσνωμένσ απὸ τήν ΕΛΜΕΤ (τοπική ΟΛΜΕ) στα παιδια πού «κόπηκαν»,
ίδιαίτερσ στα χωρια τῶν Τρικαλων.
Ol συζητήσεις ὅμως για τήν Παιδεία τόν
τελε-υτσῑο καιρό εἶναι οτήν ήμερήσια διαταξη. ‘O καθηγητής ανωτατου ἱδρύματος
τῆς Θεσσαλονίκης Ξηροτύρης, γραφει αρθρο σέ ἐφημερίδες ύπερσμυνόμενος τοῦ
ἐκπσιδευτικοῡ συστήματος, ὅπου ἀναφέροντσι διαφορσ περί τεμπελιας κλπ. σα να
'10v σύτή ή αἰτία τῆς ἐκπσιδευτικής μσς
κακοδαιμονίας καί τῆς συνσκόλουθης ήμιμαθεισς. “Ο A. Πρεκστές απαντα στό αρθρο
σέ τόνο ἥσσονα, αλλα ή αντατῐαντηση τοῡ
κ. Ξηροτύρη εἶναι γεματη χαραχτηρισμούς
κσί αλσζονείσ. Ἀηοκσλεῑ αναμεσσ στ’ αλλσ
τόν Α. Π. «ανώριμο καί απειρο τῶν προθληματων τής παιδείας», αὑτός ὸ αιτό καθέδρας, Πού ὅμως συνεχίζει να δίνει συμθουλές για τό «πῶς πρέπει να μαθουμε τούς
νέους να ἐργάζονται».
ΔΕΝ εἶναι στόχος μσς να έξετασσυμε τα
ἐπιχειρήματα τῶν αντεγκλήσεων αναμεσσ

στόν αρχιερέσ τῆς γνώσης καί τόν ταπεινό
κσθηγητή τῆς ἐπαρχίας. "Av ὅχι 1in01' αλλο, ή κοινή γνώμη ξέρει πολύ κσλα, τί
φταίει οτήν Παιδεία μσς κι’ απόδειξη ή
ὀλοκληρωμένη συμπαρασταΟΠ τῶν γονέων
στα Τρίκαλσ πρός τόν διωκώμενο καθηγητή. Ὠστόσο ή Πρακτική τού Α. Π. ἐχει φαίνεται ἐνοχλήσει διαφορους φασίστες, αλλα
καί μερικούς ντόι-ιιους ἐκκλησιαστικοὺς
κύκλους, καθώς καί τήν τοπική ΟΝΝΕΔ. 'O
Γενικός της γρσμμστέσς μαλιστα, αφοῡ
ἔκανε στόν A. Π. δύο ανὼνυμες ἐπιθέσεις
ἀπό ἐφημερίδσ, τήν τρίτη φορα τήν κανει
ἐπώνυμα. Καθηγητής καί ὁ ἵδισς (κστσδικσσμένος ὅμως αι-ιό τό έφετεῑο Ἀθήνας
για ποινικό ἀδίκημα) φαίνεται ὅτι ἐκτός
τῶν αλλων έχει ίδισίτερσ ἐνοχληθεῑ ατιό
τήν ανελέητη καί συνεχή ἐπίθεση τοῡ Πρεκστέ ἐναντια στα φροντιστήρια καί τα
«ίδιαίτερσ» μέ τίς αστρονομικές αμοιθές
(500 - 700 δρχ τήν ὥρα στα Τρίκσλσί) καί
τήν ασυμθίθσστη προσωιτική του σταση
στό θέμα. Καί δέν εἶναι ὸ μόνος. Φσσίστες
k

κσί Ὀννεδίτες τῆς περιοχῆς έχουν ἐπανειλημμένα θρίσει τὸν A. Π. στό δρόμο, ένῶ
ιτα ἀπειλητικὰ τηλεφωνήμστσ δέ σταμστα- “
νε,Ι μέρσ νύχτσ.
ΟΣΟΙ έχουν τό σθένος ν’ αντιμετωπίσουν
τήν ὼργή τῆς γρσφειοκρστίας καί τή χυδσιότητσ τῶν φασιστικῶν συμμοριῶν, δέν
Πρέπει ν’ αφήνοντσι στήν τύχη τους. "Av 0'1
ίδέες πού προθαλλουν εἶναι τσυτόχρονα
καί ίδέες πολλῶν αλλων (ό Πρεκστές στήν
ουσία δέν κανει αλλο ἀπό τό να ἐφαρμόζει
καί να προπαγσνδίζει τίς ἐπίσημες θέσεις
τῆς ΟΛΜΕ), τοτεέὲνσς λόγος Ιπαρστιανιι.» να
τούς δοθεῖ ή αναλογη συμπαραστσση από
φορεῖς ὅπως τό σύλλογο ἰδιωτικῶν ἐκπαιδευτικῶν καί τήν ΟΛΜΕ. Συμπσραστσση
ὅμως έμπρσχτη κσί ὥχι τυπική, αλλιῶς oi
διῶχτες αποθρσσύνονται καί θ’ αηοθρσσύνονται ακαμη περισσότερο, ὕσο οξύνοντσι
τα ἤδη οξυμένα Προθλήμστσ τῆς ἀκρωτηρισσμένης μσς ἐκπαίδευσης.

ὁ σημερινὸς “σταθμᾶρχης”,
τῆς CIA στῆν Ἀθῆνα εἶναι
à“ mm ELROY GEORGEMG
Τό ΑΝΤΙ φέρνει σήμερα στή δημοσιότητα τήν ταυτότητα τοῦ «σταθμάρχη» τῆς CIA στῄν Ἀθήνα.Πρόκειται
γιά τόν;
CLAIR ELROY GEORGE

ΤΗρθε στῆν Ἀθῆνα ἀπό τὴ Βηρυτό τόν ’1σύνιο
τοῦ 1976 καί ὑπηρετεῖ σᾶν πρῶτος γρὴμματέας τῆς
ἆμερικανικῆς πρεσβείας στῆ x131)u pug. Εὲυιι στό
Ψυχικῦ, στῆν ἑὸὅ Γκῦζη ἄρ. 24 καί 16 τηλέᾳωνό
του εἶναι 67.12.831.T6 ﬁpoownLaé COU τηλέςωνο

n ᾆπὸ προχθῖζ- στῆν ἆμερικανική πρεσβεία εἶναι
64.34.710. Πρὸθυμος ὁιᾶ πΞσαν ἐξυπηρέιηοιυ..,
Ὁ Clair Elroy George γεννήθηκε οτήν Πενσυλὸανία,
στίς 3 Αὐγούστου 1930 καί ἀποφοίτησε ἀπό τό τοπικό
Πανεπιστήμιο τό 1952. Στό διάστημα τῶν χρόνων
1952-55 ὑπηρετεῖ στό Στρατό τῶν ΗΠΑ καί στὲλνεται
στό ἐξωτερικό. Τόν Αὔγουστο τοῦ 1956 μπαίνει στήν
ὑπηρεσία τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ καί ὑπηρετεῖ στό Γ ενικό Προξενεῖο τῶν ΗΠΑ στό Χόγκ-Κόγκ. Τόν Ἰούλιο
τοῦ 1958 προάγεται καί τό 1960 ἐπιστρέφει στήν Οὐάσιγκτον. Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1961 τοποθετεῐται στήν πρε-.
σὸεία τῶν ΗΠΑ στό Παρίσι σάν πολιτικός σύμὸουλος.
. Τό 1964 ὂρίσκεται στό Μπαμὰκο τῆς Δημοκρατίας τοῦ
Μαλί στήν Κεντρική Ἀφρική, στήν ἐκεῖ ἀμερικανική
πρεσὸεία, σάν ἀκόλουθος καί οἰκονομικός σύμόουλος.
Τόν Αὔγουστο τοῦ ἴδιου χρόνου προάγεται σέ ὃεύτερο
γραμματέα. Παραμένει ἐκεῖ μέχρι τό Φεὸρουάριο τοῦ
1966, ὁπότε ἐπιστρέφει στό Λάγκλεϋ τῆς Βιρτζίνια. Τόν
Ἰούνιο τοῦ 1967 τοποθετεῖται στήν Πρεσὸεία τῶν ΗΠΑ
στό Νέο Δελχί τῶν Ἰνὸιῶν, ὅπου ἐμφανίζεται σάν πολιτικός καί οἰκονομικός σύμόουλος. Ἐπιστρέφει στίς
ΗΠΑ τόν Αύγουοτο τοῦ 1971 καί ἐντάσσεται στό τμῆμα
τῆς Ἐγγύς Ἀνατολής καί Νότιας Ἀσίας. Τόν Ἰούνιο
τοῦ 1975 στή διάρκεια τῆς μεγάλης κρίσης ὂρίσκεται στό
Λίὸανο μέ μυστική ἀποστολή. Παρόλο πού ἐπίσημα ἐμφανίζεται σάν ὑπάλληλος τῆς Πρεσόείας στή Βηρυτό, ἐν

Çbüm Ᾰῖητζη

ις Βόλφ

,τούτοις πουθενά δέν ἀναφέρεται ἡ ὀργανική θέση του.
Ἀπό τή Βηρυτό ὁ Clair E. George έρχεται, ὅπως 611/01φέρθηκε, στήν Ἀθήνα σάν πρῶτος γραμματέας. Εἶναι
παντρεμένος μέ τήν Mary Atkinson. _
Στήν οὐσία, ὁ C.E.George κάλυψε τό κενό πού εἰχε
ἀφήσει ô Θάνατος, κάτω ἀπό τίς γνωστές ουνθήκες, τοῦ
P. Γουέλτς. Ἀπό τό Δεκέμὸρη τοῦ ’75 μέχρι τήν άφιξη
τοῦ George χρέη προσωρινοῡ «οταθμάρχη» ἐκτελοῦσε
ἕνας ἀπό τούς τρεῖς ἀξιωματούχους τοῦ πολιτικοῦ τμήπ
ματος τής πρεσὸείας, G.M. Barbis, William S. Lofgren
καί James Mac Williams.
T6 ὄνομα τοῦ C.E. George ἀναφέρεται, μαζί μέ τά
ὀνόματα ἄλλων 233 πρακτόρων τῆς CIA πού ὑπηρέτησαν πρόσφαταῆ ὑπηρετοῦν στήν Ἀθήνα, στό 6ι6λίο τῶν
Φίλιπ Αἴητζη καί Λούις Βόλφ «Βρώμικη ὃουλειά - Ἡ
CIA στή Δυτική Εὐρώπη» πού μόλις κυκλοφόρησε στά
ἀγγλικά. Στό ὃιόλίο αὐτό περιλαμόάνεται καί τό ἄρθρο
τοῦ Φίλιπ Αἴητζη «‘O ἀμερικανικός παράγοντας στήν
Ἑλλάδα-Παλιός καί νέος» πού γιά πρώτη φορά δημοσιεύθηκε στό ΑΝΤΙ τόν Ἰούνη τοῦ 1977 (τχ.73) μαζί μέ
ἕνα κατάλογο 64 πρακτόρων τῆς CIA πού ὃροῦοαν τότεπολλοί ἀπό αὐτούς συνεχίζουν καί σήμερα - στήν
Αθήνα.
EINAI χαρακτηριστικό τό γεγονός ὅτι ὁ σημερινός
«σταθμάρχης» τῆς CIA στήν Ἀθήνα C.E. George παρασημοφορήθηκε τόν περαομένο Ὀκτώὸριο γιά τή «μακρά
καί εύὸόκιμη ὑπηρεσία» του. Oi. πληροφορίες λένε ὅτι
κανονικά Θά ἐπρεπε νά εἷχε ἀναχωρήσει ἀπό τή χώρα
μας τόν ἴὸιο μήνα, ἀλλά 6 George παραμένει καί σήμερα
στή θέση του.> Φαίνεται ὅτι οἱ ὑπηρεσίες του ἐκτιμοῦνται
ἰδιαίτερα...

Ὁ Φ. Αἴητζη καί ὁ Λ. Bâqu σέ συνέντευξη τύπου παρουσιάζουν τό ὅιὸλίο TOUC

H AHMOKPATIA
ΠΛΕΕΙ ΣΕ
ΩΚΕΑΝΟ
«Μιά φορά κι ἕναν καιρό στά
δικά μας ὡραῖα χρόνια, πού ἡ
Ἰδέα Kl 6 Ἔρωτας κυθερνοῡσαν
τόν κόσμο, ἕνα δυνατό γεράκι
ἐρωτεύτηκε μιαν ὅμορφη λευκή
περιστερά.
Πῶς καί γιατὶ τήν ἐρωτεύτηκε
δέν μπορῶ νά 000 τό na“). Δέν τό
ξέρω. Πῶς γεννιέται καί γιατί
γεννιέται ἕνας ἔρωτας οὔτε K1’
ἐγώ ακόμα δέν κατόρθωσα νά
τό μάθω. Μιά φορά, ἔρωτας
τρελός φώλιασε ατήν καρδιά
τοῦ Περήφανου γερακιοῡ...
Κι ἅρχισε τό γεράκι νά τριγυρίζει τή λευκή περιστέρα. Μόλις
τήν ἕὸλεπε ἔξω κατέόαινε χαμηλά, τῆς ἓδειχνε ὅλη τήν ἀξιοσυνη τῶν ἀτσαλένιων φτερῶν
του, τῆς φώναζε άπό μακριά
γλυκόλογα... Ἕκανε τελοσπάντῳν ὅτι μποροῡσε γιά νά δείξει
τον ερωτά του.
Στήν ἀρχή ἐκείνη φοθότανε καί
κρυθὸταν. Νόμιζε πώς τό γε·
ράκι ἤθελε νά τήν άρπάξει στά
γαμψά τοι] νύχια καί νά τήν
κατασπαράξει. Md σάν εἶδε ὅτι
πολλές φορές εἶχε τόν καιρό νά
χυμήξει άπάνω της καί δέν 16'καμε, σάν εἶδε τήν ἐπιμονὴ του
κι ἄκουσε τά ὄμορφα λόγια του
κατάλαβε. Κατάλαθε καί μαγεύΤηΚε,,.>>
(Εὺάγγελου ἈΒὲρωφ-Τοσίτσα «Περιστὲρια γιά μικρούς καί μεγάλους»
- Ἀλληγορίες, ἑκδ. Βιθλιοπωλεῑο
τῆς Ἑστίας, Ἀθήνα 1968)

«ΣΤΑΓ ΟΝ ΙΔΙΩΝ »
ΜΠΟΡΕΙ θὲθαια τά είδύλλιο τοῦ K. Ἀθερωφ μέ τά σταγονίδια νά εἶναι «μαγευτικό»
γιά τάν ’ίδιο καί εὺνοϊκὸ γιά τίς πολιτικές
του φιλοδοξίες - ἐννοοῡμε τήν ἰσχυροποίηση τῆς θέσης του στήν άπὸ καιρό διεξαγάμενη μάχη τῶν ἐπιγόνων. Εἶναι ὅμως
άρκετά άνησυχητικό καί ἐπικίνδυνο γιά τή
νεαρή ἐλληνική δημοκρατία. Γιατί ή πολιτική Ἀθέρωφ στό Στρατό, διατηρεῖ καί
συντηρεῑ ἐνα Πλῆθος χουντικῶν στελεχῶν
καί ἐκτρέφει μιά καινούρια ήγετική ὸμάδα
στίς Ἕνοπλες Δυνάμεις τῆς χώρας, τούς
κἈθέρωφ-χουντοπροσκυνημένουςιι άξιωματικοὺς. “
EINAI κοινὸ μυστικὸ 0' ὅλο τά φάσμα τῶν
Πολιτικῶν δυνάμεων τῆς χώρας (κυθέρνηοη καί άντιπολίτευση) πώς τέσσερα χρόνια άπὸ τή πτώση τῆς δικτατορίας ol χουντικοί μηχανισμοί ὑπάρχουν, λειτουργοῦν
καί δραστηριοποιοῡνται στίς Ἕνοπλες Δυνάμεις, τά Σωματα Ἀσφαλείας καί τήν κρατική μηχανή. Δηλώνουν 0 0 φ ἐ 0 τ α τ α
τήν άντίθεσή τους μέ ὸ λ 6 K λ η ρ o 16v
πολιτικό κάσμο καί άναλαμθάνουν σέ πολλὲς περιπτώσεις, ίδιαίτερα σε θέματα πού
άφοροῡν τὸ Στρατά, ρὸλο «ὁμάδας πίεσης». Κι“ άν σήμερα ή παρέμθαση τους
περιορίζεται σε θέματα προαγωγῶν, 6110στρατειῶν καί μεταθέσεων , κανένας δέν
μπορεῑ νά ἐγγυηθεῑ ὅτι αὔριο δέν μπορεῑ
νά διευρυνθεῑ...
ΔΕΝ ΕΙΝΑί μὸνο 16 «πραξικόπημα τῆς
πιτζάμας» 1'6 1975 καί ή κίνηση Γεωργαλά
τό 1976 (700 σελίδες καταλαθάνει τά «σχὲδιο δράσεως» καί άλλες 2.500 τά συμπληρωματικά κείμενα) οὔτε μόνο οί πάσης φύσεως θλιθεροί Διαμαντῆδες, τά συμπτὼματα καί οί ἐνδείξεις τοῡ άθερωφικοῡ κλίματος στό Στρατά. Κάτω άπά 16 πρόσχημα
«v6 μή τραυματίζομεν τάς Ἐνὸπλους Δυνάμεις» 6 K. Ἀθέρωφ άπέφυγε μέχρι σήμερα νά δώσει ὁποιεσδήποτε οὺσιαστικές
ἀπαντήσεις σε ὅσα πολλά καταγγελλονται
κατά καιρούς στή Βουλή, καί πρόσφατα
άκὸμα στίς άποκαλύψεις τοῡ δουλευτῆ τῆς
ΕΔΗΚ K. Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ. Μερικές άπό τίς
καταγγελίες αὺτὲς άποτελοῡν 6 α ρ ü τ α τες κατηγορίες γιά τόν κ. ὺπουργό, άν
ὑποθέσουμε δηλαδή 611 αἰσθάνεται ὑπεύ-

θυνος άπεναντι στήν ἐθνική άντιπροσωπεία. ·
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΣ μέ φοθερή εὐκολία
κάθε καταγγελία γιά τούς χουντικούς
άξιωματικοὺς 6 K. Ἀθέρωφ συνηθίζει νά
τούς χαρακτηρίζει «καμάρια τοῡ στρατοῦ»
καί νά τονίζει ὅτι εἶναι «ὑπερήφανος γι’
αὺτούς». Τὸση μάλιστα εἶναι ή ἐκτίμηση
τοῡ K. ùnoupyoü. ὥστε καλλιεργεῑ μαζί
τους καί... κοινωνικές σχέσεις.
0 Τελευταῖα 6 K. Ἀθὲρωφ ὁργανώνει
μυστικὲς συναντήσεις σε σπίτια συνεργατῶν καί φίλων του ἤ ὺποτιθεμένων φίλων
του μέ προσκαλεσμένους άξιωματικοὺς
τοῦ λεκανοπεδίου Ἀττικῆς.άλλά καί ά μ ε τ α ν 6 η τ 0 υ ς χουντικοὺς μέ τή θοήθεια
τοῡ κορυφαίου στελέχους τῆς δικτατορίας
Πηλιχοῡ.
ΣΤΙΣ συναντήσεις αὺτές 6 K. ὑπουργὸς
λέει ὅτι δέν θά ἐπιτρέψει «περαιτέρω διωγμοὺς» καί 611 δέν ἐπιτρέπει νά άγγίξει κανείς τίς ’Ἐνοι-ιλες Δυνάμεις. Ἐμφανίζεται
σάν προστάτης τους καί τούς ὺπόσχεται
ὅτι καί μετά τήν ἐξοδὸ τους άπό τό
στράτευμα θά τοὺς άποκαταστήσει,
ἐπαγγελματικά σέ θέσεις με παχυλές άμοιθές τῶν 30-50 χιλιάδων δρχ. σέ ὁρισμένες
προνομιακές πολυεθνικες καί άλλες άμαρτωλές ἑταιρεῑες, άλλά άκόμα καί σε δημόσιες ἐπιχειρήσεις,ὅπως εἶναι ή Ὀλυμπιακή.
Οί προσκλήσεις γιά τίς συναντήσεις αὺτές
τοῡ κ. Ἀθέρωφ γίνονται τηλεφωνικῶς ἦ με
προσωπικές ἐπαφές. Σέ μερικές περιπτωσεις συμμετεχουν καί άξιωματικοί ἐκτός
λεκανοπεδίου Ἀττικῆς ὅπως π.χ. οί ταγματάρχες ΠΕΤΡΟΥ καί ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ πού
ὑπηρετοῦν στή Σχολή Πεζικοῡ τῆς Χαλκίδας.
ΠΕΡΑ ὅμως άπό τίς συναντήσεις, 6 K.
Ἀθέρωφ άφήνει ἐν γνώσει του άνέπαφο 1'6
)(ouv11K6 δίκτυα ἐπηρεασμοῡ τῶν μεταθεσεων καί κρίσεων πού λειτουργεῑ στό Ἀρχηγεῑο Στρατοῡ. Ἐτσι, στό τέλος τοῡ περασμὲνου χρόνου, τό λεκανοπέδιο Ἀττικῆς «κατελήφθη αἰφνίδια» άπό χουντικοὺς.
Τό ῑδιο ή Θεσσαλονίκη καί οί διοικήσεις
σοθαρὼν μαχίμων μονάδων. Στήν Ἀθήνα
μετατέθηκαν ol: ταξίαρχος ΓΚΟΛΦΗΣ ί.. ὸ
συνταγματάρχης ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΑΡ., ol άντι9

εΠιτεΛοοείΔευ υιτΑρκει EMA:
ΛοκιΑΣ NA MAE ειλεει)... /

ταγματάρχη. '0 Γεωργακόπουλος εἶχε θασανίσει άνάμεσα στοὺς άλλους καί 1069
σημερινοὺς θουλευτές Ξ. Πελοποννήσιο
καί >Ν. Βγενόπουλο καί εἶχε καταδικαστεῖ
τελεσίδικα σέ πολύμηνη φυλάκιση γιά θασανισμοὺς.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ άποπρατεὺθηκανῑ
0 ‘O ὑποστράτηγος ΓΚΙΚΑΣ ΣΩΤ. ποὺ
εἶχε έκδιωχθεῑ 6116 τή Χοὺντα καί 6 ὁποῖος
ἐπανῆλθε μετά τή μεταπολίτευοη.

Ο 'O ὑποστράτηγος ΧΡΥΣΟΓΙΞΛΟΣ ΑΠ.
άπόλυτα νομιμὸφρων άξιωματικός.
Οί γνωστοί άντιχὸυντικοί ταξίαρχοι ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤ.Ι ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜ., ΧΛΙΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. “ -

Ol συνταγματάρχες ΜΑΜΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤ.
καί ΒΟΛΟΥΤΙΑΔΗΣ πού ἡταν στρατοδίκες
στή δίκη τῶν θασανιστῶν. ”

συνταγματάρχες ΚΑΝΕΛΕΑΣ, ΔΟΝΤΑΣ,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦ., NIKOAAOY Γ.,
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ Ν., καί 6 συνταγματάρχης
ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ Γ. Στή Θεσσαλονίκη οί; ταξίαρχοι ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝ., ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ
ΠΡΩΤ., άντισυνταγματάρχες ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. καί ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. Σέ
μάχιμες μονάδες οί; άντισυνταγματάρχες
ΛΑΔΑΣ Γ., ΚΥΡΙΑΖΗΣ Γ., ΔΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩ.,
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., AEONTIOY ΑΘ., ΜΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝ., ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ 9..
ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΜΙΧ., ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡ.

ΣΤΙΣ κρίσεις 106 Ἰουλίου 106 1977 έξ άλλου; ·
0 Διατηρήθηκαν οί άντιστράτηγοι ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ καί ΚΩΣΤΑΚΗΣ. ‘0 πρῶτος
ἡταν άρχηγὸς τῆς Ἰωαννιδικής ΚΥΠ καί εἶναι 6 16109 n06 ὅταν τά τουρκικά 61108011K6 ξεκίνησαν γιά τήν Κὺπρο (τόν Ἰούλιο
1974) ἔλεγε 611 «116w: για άσκηση καί δέν
ὑπάρχει λόγος άνησυχίας». Ἐνῶ ἡ 611660011 άρχισε στίς 5 π.μ. 6 συναγερμὸς κηρὺχΘηκε στίς 9 π.μ. Ὀ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ήταν κι’
06169 στενός φίλος 106 Ἰωαννίδη καί έπιηλέον;

Ο Ἠταν συναρχηγόςτοῡ Γεωργαλᾱ
στήν κίνηση έ ν έ ν ε ρ γ ε ία άξιωματικῶν
γιά τήν άνατροπή τοῦ καθεστῶτος.
Αὑτοί ol δυὸ άποστρατεύθηκαν άφοῡ
διατήρησαν γιά τρία ὁλόκληρα χρόνια δημοκρατικῆς διακυθὲρνησης τῆς χώρας 610κεκριμένες θέσεις 016 στράτευμα, 016
τέλη 106 1977. Παρέμειναν ἐπίσης οί; ὑποστράτηγος ΜΠΟΥΡΛΟΣ ΝΙΚ., γνωστὸς φιλοαπριλιανὸς, ΣΕΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓ., έμπιατος
106 Παπαδὸπουλου, 106 Ζαγοριανάκου, καί
τοῦ Λέκκα 016 20 ΕΓ. καί άργὸτερα διοικητής 016 KEN Κορίνθου μέ άποστολή τήν
άμεαη έπέμθαση στήν πρωτεύουσα, 6 10—
ξίαρχος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. έπίτροπος τῆς
Χοὺντας στὸν Ὀλυμπιακ6, οί ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ Γ., ΠΑΣΟΥΔΗΣ Α., ΚΕΡΕΜΕΖΗΣ Δ.,
ΣΙΩΝΤΑΣ Γ. καί ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.

1106109 τῆς 21119, 600 K01 έκείνου 106 Ἰωαννι η.
Ο 6 ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ ΒΑΣ. σέ ὑποστράτηγο,
σήμερα διοικητὴς τῆς Σχολῆς Εὑελπίδων.
Ἐπίσης 0l ΑΝΤΩΝΑΚΕΑΣ Ι. έμπιστος 106
Ἰωαννίδη, ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝ., ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓ.
0 Σέ ταξιάρχους προήχθησαν οί; BEΚΡΑΚΟΣ ΧΡ., ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΓΚΟΛΦΗΣ 1., ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝ., ΖΑΡΚΑΔΑΣ
ΚΩΝ., ΜΑΛΑΜΑΣ ΚΩΝ., ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚ.,
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘ., ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

O Σέ συνταγματάρχες οί; ΠΕΤΡΟΒΑΣ
ΑΝ., ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 9.. KAAENTEPIΔΗΣ Α., ΛΕΚΚΑΣ Ν., ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΥΛ.. ΠΟΘΟΣ ΠΑΝ., ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΠ.
Ο Σέ άντισυνταγματάρχες 01: ΡΩΜΑΝΟΣ
Γ., ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ΚΙΤΣΙΝΕΛΗΣ 1.,
ΛΟΥΚΟΥΤΟΣ ΔΗΜ., ΜΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓ.
(Εἶχε συλλάθει 16v Αὺγέρη).
O «Κατ’ άπὸλυτον έκλογήν» προήχθησαν οί; ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.,
ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ Χ.. ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚ.,
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ zn., ΦΙΟΡΟΣ Α, ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΓΡΗΓ., ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ BAL. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓ., ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΧΡ., ΓΚΙΚΑΣ
ΕΥΑΓ.. ΣΙΛΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛ, ΣΤΑΜΟΥΡΗΣ Σ.,
ΜΑΔΗΣ ΑΝΤ., ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΔΗΜ., ΛΥΡΟΥΔΗΣ, ΜΑΥΡΕΑΣ ΠΑΝ., ΜᾼΝΙΣΑΛΗΣ
ΜΑΡ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΡ.Ι (μέ μονάδα τῶν
ΛΟΚ εἶχε έπέμθει 016 Πολυτεχνεῑο) NTE'—
ΚΕΛΕΣ Γ. (εἶχε καταλάθει 016 πραξικὸπημα
τή Διεὺθυνση Ἀστυνομίας Πόλεων),
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ., ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ
ΠΑΝ., ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ., ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ. «Κατ’ άπὸλυτον έκλογήν» προήφθη έπίσης 6 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜ., 6 6110109:

Στίς ’ίδιες κρίσεις καί μεταθέσεις προήχθησαν;

ο Κατά τήν κίνηση 106 Ναυτικοῡ εἶχε
είσηγηθεῑ έ κ τ ε λ é σε ις (6 K. Ἀθέρωφ
ἠταν ἕνας 6n6 10'69 συλληφθέντες).

0 '0 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ I. 0é ὑποστράτηγο, διακεκριμένο στέλεχος 1600 106 n00E1Kom1~

ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ περίπτωση εἶναι έκείνη 106
6000v1011'1 106 ETA/EZA ταγματάρχη ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1106 προάχθηκε σέ συν-
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Ἀξίζει νά σημειωθεῑ 611 ένῶ 6 K. Ἀθέρωφ
δέν «ένοχλήθηκε» καθόλου 6116 119 6110- στρατεῑες αὑτῶν τῶν δημοκρατικῶν άξιωματικῶν έσπευσε v6 προσθάλει
τίς άποφάσεις τῶν Συμθουλίων μέ τίς
ὁποῑες άποστατεὺονταν 0l 666 γνωστοί
χουντικοί άξιωματικοίῑ ΑΘΗΝΑΙοΣ ΚΩΝ.
(δικαιὼθηκε καί ὑπηρετεῖ τωρα 016 ΓΕΕΘΑ)
καί ταξίαρχος ΤΟΓΚΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜ., 6
6110109 011'1v έπταετία ἡταν Διευθυντής
προπαγάνδας καί διαφωτισης 106 Ἀρχηγείου Στρατοῡ καί 0111 συνέχεια 016 NATO.
‘O 16109 διώρισε τόν άδερφό του νομάρχη
Ἑλευθεροὺπολης.
0 Προσέθαλε έπίσης 6 K. Ἀθέρωφ
τήν άποστρατεία 106 συνταγματάρχη
ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ., 6 6110109 0119 13 Δεκ.
1967 σάν ὑποδιοικητής 106 τάγματος Πετάνη οτήν περιοχή Κομοτινῆς,άνοιξε πῡρ
μετά τὴ σύλληψη 106 Πετάνη 6n6 τόν "E0σερμαν μέ άποτέλεσμα νά σκοτωθοὺν δυὸ
οτρατιωτες...

Ol ΦΕΤΙΝΕΣ κρίσεις τῶν στρατιωτικῶν
Συμθουλίων συμπλήρωσαν κυριολεκτικά τά
«κενά» ποὺ είχαν άφήσει έκεῑνες 106 Ἰουλίου 106 '77. 'EK169 6116 119 θέσεις διοικητῶν μεγάλων μονάδων, θασικῶν γραφείων
καί τομέων 106 Ἐπιτελείου, διοικήσεως
τῶν Παραγωγικῶν Σχολῶν, χουντικοί 691(1)ματικοί πλήρως έκτεθειμένοι κατά τήν
ιέπταετία έχουν ήδη άλώσει ὅλα τά B' Ἑπιτελικά Γραφεῑα τῆς Περιοχῆς Ἀττικῆς καί
106 I" Σωματος Στρατοῡ, δηλαδή τῆς περιοχῆς Θεσσαλονίκης. "Exouv έπίσης καταλάθει 119 διοικήσεις μικρομεσαίων μαχίμων
μονάδων, μονάδων 1106 6v 16 θελήσουν,
μποροῡν νά άσκήσουν άποφασιστική παρέμθαση.

TPIA 6116 16 010\(0vl610 16 611010 6 K.
Ἀθέρωφ ὑπεράσπισε τελευταῖα οτή Βουλή
ὁμολογουμένως μέ πολλή θέρμη εἶναι 6
ὑποστράτηγος ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ Βασίλειος, 6
ὑποστράτηγος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ καί 6 6n00106τηγος ΠΡΑΣΙΝΟΣ Δημήτριος. Καί 1069
τρεῖς 6 K. ὑπουργὸς χαρακτήρισε έξαίρετους άξιωματικοὺς καί άπόλυτα νομιμὸφρονες. Ποιοί ὅμως εἶναι 06101 οί τρεῑς;

0 'O ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ εἶναι σήμερα διοικητὴς
τῆς Σχολῆς Εὑελπίδων καί τακτικό μέλος
106 Συμθουλίου Κρίσεων καί Προαγωγῶν
106 2100106 Ξηράς 16 611010 κρίνει 6116
ταγματάρχη μέχρι καί συνταγματάρχη.
’Υπήρξε μάρτυρας κατηγορίας στήν 6116θεση «ΑΣΠΙΔΑ». Εἶναι φίλος καί προστατευάμενος 106 K. Ἀθέρωφ. Στή Θεσσαλο-

νίκη ο Δικαιάκος εἶχε επαφὲς με τόν επικεφαλῆς τῆς τοπικῆς 6άσης τῆς CIA
Μπὸνς. Εἶναι ο συντάκτης τοῦ πορίσματος
τῆς συνωμοσίας τοῦ Φεθρουαρίου τοῦ
1975. Σὺμφωνα με τά ὅσα κατατεθηκαν στή
Βουλή «ἓθγαλε τοὺς κυριώτερους ὑπεύθυνους άπεξω». Ὅταν τό Μάρτιο τοῦ 1976,
σύμφωνα με καταγγελίες τοῦ δουλευτῆ K.
Μπαντουθά, άποκαλὺφθηκε συνωμοσία
στά στρατά - άπά τόν ’ίδιο τόν κ. Ἀθέρωφ
που τό άνεφερε ατήν ΚΥΠ - γιά τή δολοφονία Πολιτικῶν Προσώπων καί ενῶ γίνονταν σκεψεις γιά τήν άντιμετωπιση τοῡ Béματος ὸ Δικαιάκος συγκάλεσε, χωρίς νά εΙναι ἁρμόδιος, σὺσκεψη ὥστε νά πληροφορηθοῦν τά πάντα ol συνωμάτες. Ὑπηρὲτησε στήν Κὺπρο καί θεωρεῖται ὁ ὑπεύθυνος γιά τήν άποκάλυψη τῶν τσεχοσλοθακικῶν ὃπλων ποὺ εἶχε τάτε ἀγοράσει καί φερει στήν Κὺπρο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος(1971).
0 'O ΠΡΑΣΙΝΟΣ προάχθηκε τελευταῖα
«κατ’ άπάλυτον ἐκλογήν» στά θαθμά τοῦ
ῦποστράτηγου. Βρίσκεται σήμερα ἐπικεφαλής μεγάλης μονάδας καί ,ἐξακολουθεῖ
νά εκφράζεται ὑπὲρ τοῦ Ζαγοριανάκου τοῦ
ὁποίου ὑπῆρξε πιστός άνθρωπος. Μαζί με
τάν Δικαιάκο εἶναι ol δυά πού «κατὲδωσαν»
οτόν K. Ἀθερωφ τήν άπάπειρα τοῦ ΦεΘρουαρίου τοῦ ’75.
O Τόν ὑποστράτηγο ΙΩΑΝΝΙΔΗ θεωρεῖ ὁ
κ. Ἀθερωφ σάν ενα άπά τοὺς ίκανάτερους
άξιωματικοὺς καί γι’ αὑτό τοῦ ἐμπιστεύθηκε τή διοίκηση μιάς μεγάλης καί σημαντικῆς μονάδας στάν "E6po. ‘O Ιίδιος ὁ κ.
ὑπουργὸς παραδέχτηκε ατη Βουλή, ὅτι ὁ
Ἰωαννίδης ἠταν πράγματι χουντικάς.
Ὅμως «άλλαξε» καί σήμερα eral«100%
νομιμάωοων»...
OI ΤΡΕΙΣ τους φαίνεται νά άποτελοῦν
τήν ἡγετική ομάδα τῆς τάσης τῶν «Ἀθερωφ-χουντοπροσκυνημενων» άξιωματικῶν.
'O νεολογισμάς δεν εἶναι δικάς μας, άλλά
κυκλοφορεῑ εὑρὺτατα τάν τελευταῑο καιρά
στὸ στράτευμα. Ἀδιάψευστο τεκμήριο τῶν
άποτελεσμάτων τῆς Πολιτικῆς τοῦ K. 'A6éρωφ γιά τήν... «ἑνότητα καί ὁμάνοια στίς
’Ἐνοπλες Δυνάμεις».
ΣΤΗΝ κορυφή ὑπάρχουν ἐπίσης καί άλλα
σημαντικά σταγονίδια ὅπως εἶναι ὁ αντιστράτηγος ΧΑΛΚΙΑΣ , επικεφαλής τοῦ Α’
Κλάδου. Ἀπά τά 1970 μεχρι τήν μεταπολίτευση ὸ Χαλκιάς ὑπηρέτησε στήν ΚΥΠ καί
τά ΝΑΤΟ. Σὲ σημαντική θεση θρίσκεται καί
ὁ γνωστὸς άπά τήν ΙἘνορκη Διοικητική Ἐξἑταση (ΕΔΕ) ἐναντίον τοῦ στρατηγοῦ Πολιτάκη, ὑποστράτηγος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
Εἶναι άκόμαῑι
Ο, ‘O ὑποστράτηγος ΣΕΡΕΤΗΣ, διοικητής
σήμερα τῆς 8ης Μεραρχίας. ’Υπηρετοῦσε
οτήν ΑΣΔΕΝ καί πρωτοωάτησε καί στά δυό
πραξικοπήματα.
Ο 'O ὑποστράτηγος ΑΠΟΣΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
εἶναι σήμερα διοικητὴς τῆς 9ης Μεραρχίας.
Τά 1972 εἶχε προετοιμάσει τήν «ικίνηση
πράς πραξικόπημα»· γιά τήν άνατροπή τοῦ
προεδρου Μακαρίου στήν Κὺπρο. Γιά τά
σκοπό αὑτὸ παρέμεινε στή θεση του 6 μήνες μετά τή λήξη τῆς θητείας του.

O ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ποὺ ακολουθεῖ ὑποτελεῖ
κατά κάποιο τράπο τάν «χρυσά ὁδηγά τῶν
σταγονιδίων». "Av ὁ κ. Ἀθὲρωφ δυσκολεὺεται νά τά ἑντοπίσει δεν ἔχει, παρά νά
τάν άνοίξει. ΚιΙ εῦχόμαστε νά μήν άποδειχθεῑ προφητικὸς...

.· ..Κ ΕΑΝ O

«Σ TÀ ΟΝΙΔ ΙΩΝ >>
ΟΌταξίαρχος ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, διοικητής σήμερα στά )(α’ίδάρη. Διακεκριμὲνο
στελεχος τῆς Χοὺντας. 'O άδερφάς του
ὑπῆρξε στήν ὲπταετὶα νομάρχης Κυκλάδων.
ΟῸ ταξίαρχος ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ, ὑπηρετεῖ σήμερα στά Γενικά Ἐπιτελεῑο καί εἶναι Διευθυντής Ἐπιστρατεὺσεως τῆς Χώρας. Παρών στά πραξικάπημα τῆς Κύπρου. Στή
δίκη τοῦ θασανιστῆ Θεοφιλογιαννάκου
κατάθεσε σάν μάρτυρας ὑπεράσπισης τάν
ὸποῑο μάλιστα άσπάσθηκε μέσα στήν α’ίθουσα τοῦ δικαστηρίου. Εἶχε άποστρατευθεῖ καί τάν ὲ π α ν ε φ ε ρ ε ὸ κ. Ἀθὲρωφ.

Ο 'O ταξίαρχος ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ, ὑπῆρξε
διευθυντής τοῦ πολιτικοῦ γραφείου τοῦ
δικτάτορα Παπαδάπουλου.
0 'O ταξίαρχος ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, εἶναι σήμερα διοικητής τοῦ Κεντρου
Ἐκπαιδεὺσεως Πυροθολικοῦ Θηθῶν. Ὑπηρετοῦσε στήν Κὺπρο καί άνακλήθηκε άφοῦ
τιμωρήθηκε γιά «ὑπηρεσίες στήν EOKA B'u
καί στάν άπάτακτο ταξίαρχο Πηλίτση.
0 'O ταξίαρχος ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, εἶναι σήμερα ὑποδιοικητής τῆς 6ης
Μεραρχίας. Πήρε ἐνεργά μερος ατο πραξικάπημα στήν Κὺπρο. Διοικητής τῆς 1ης
Ἀνωτερας Τακτικῆς Διοίκηαης μὲ ἓδρα τήν
Ἀμμόχωστο διαπραγματεὺθηκε με τάν φιλοπραξικοπηματία άστυνομικο. διευθυντή
τοῦ άστυνομικοῦ σταθμοῦ. Λίγο μετά τήν
παράδοση τοῦ σταθμοῦ καί τή σὺλληψη
τῶν ἀστυνομικῶν καί μερικῶν πολιτῶν ὸ
Ζαρκάδας διέταξε τή μεταφορά τους ατά
ΚψΜ ὅπου εθγαλε «δεκάρικοι- ὑπὲρ τῆς
«ἐπελθούσης επαναστατικῆς άλλαγῆς». '0
’ίδιος είσὲθαλε καί κατελαθε 6ίαια τά σπίτι

καί τήν κλινική τοῦ γιατροῦ Παναγιώτη
Κουλία, ὅπου ἐγκατέστησε τά διοικητήριὸ
του. Ἀπά τό σπίτι τοῦ γιατροῦ κλάπηκαν
χρήματα καί τιμαλφῆ.
Ο ‘O ταξίαρχος ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ, εἶναι σήμερα Ἐπιτελάρχης τοῦ Α’ Σώματος Στρατοῦ. Στήν ἑπταετία ὑπηρέτησε σάν ΔΙντής
τοῦ B' Ἐπιτελικοῦ Γραφείου τῆς Στρατιάς.
O '0 ταξίαρχος ΜΑΝΑΡΑΣ, εἶναι σήμερα
Ἐπιτελάρχης τοῦ Γ· Σωματος Στρατοῡ. Φανατικὸς χουντικάς καί κουμπάρος τοῦ Παπαδάπουλου.
0 'O ταξίαρχος ΓΚΟΛΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

O 'O ταξίαρχος ΣΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ σήμερα διοικητής Τεθωρακισμὲνων στήν Aùλὼνα.
ο ὀ ταξίαρχος MAAAMA: KnNzTANΤΙΝΟΣ, κουμπάρος καί στενός φίλος τοῦ
Παπαδόπουλου εἶναι σήμερα Ἐπιτελάρχης
τοῦ I" Σώματος Στρατοῦ.
O 'O ταξίαρχος ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ Κ., ὑπηρετεῑ σήμερα στὸ ὑπουργεῑο Ἐθνικῆς Ἀμὺνης.
Ο 'O ταξίαρχος ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, εἶναι σήμερα διοικητὴς τῆς 22ης Τεθωρακισμενης Ταξιαρχίας. Ι’ίΞπαιξε σημαντικά
ρολο στά πραξικάπημα τοῦ Ἰωαννίδη στίς
25 Νοεμ6ρίου 1973.
0 '0 συνταγματάρχης ΛΟΥΚΟΥΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, εἶναι σήμερα ΔΙντὴς τοῦ Α’
Ἐπιτελικοῦ Γραφείου τῆς Στρατιάς. Ἠταν
ὑπασπιστής τοῦ Παπαληγοὺρα τότε
ὑπουργοῦ Ἀμὺνης καί κατάρθωσε νά περάσει ἓναν κατάλογο φίλων του ποὺ μετακινὴθηκαν στά λεκανοπεδιο Ἀττικῆς καί
ποὺ ὅλοι τους χρησιμοποιήθηκαν κατά τά
πραξικόπημα τῆς 21ης. Στά πραξικάπημα
11

Ἰωαννίδη κατέλαθε τήν ΥΕΝΕΔ.
0 '0 συνταγματάρχης ΞΗΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, εἶναι σήμερα θοηθάς Ἑπιτελάρχη 016
A' Σῶμα Στρατοὺ. Ἠταν ἀδιάλλακτος πραξικοπηματίας καί πρωτοστάτηπ στήν
καταστολὴ τοὺ Θασιλικοῡ κινήματος τῆς
13ης Δεκεμθρίου. Διατέλεσε διοικητὴς τοὺ
505 Τάγματος Πεζοναυτὼν καί συμμετεῖχε
στή σφαγή τοῦ Πολυτεχνείου.

O 'O συνταγματάρχης ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, εἶναι σήμερα διοικητής τοὺ 2ου
Συντάγματος Πεζικοὺ. Ἠταν στήν ΚΥΠ
Θεσσαλονίκης κατά τήν έπταετία.
O '0 συνταγματάρχης ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ, ὑπηρέτησε ο-ιὴν ΚΥΠ Θεσσαλονίκης. Ὲπικεφαλῆς τοὺ Τμήματος Συλλήψεων κατά τήν 21.4.67. ’Ἐγινε στή συνέχεια
θοηθὸς στρατιωτικοῦ ἀκολούθου στήν
Οὑάσιγκτον.

Ο '0 συνταγματάρχης ΡΟΥΚΑΣ ΧΡ. Τήν
21.4.67 ὑπηρετοῦσε στὴν Τ ίπολη καί
ἔφυγε άπά τή μονάδα του χωρις άδεια γιά
νά έρθει στήν Ἀθήνα καί νά πάρει μέρος
στά συνεργεῖα συλλήψεων.
0 'O συνταγματάρχης ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
O '0 συνταγματάρχης ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ, ὑπηρετεῖ σήμερα σέ έξαιρετική
θέση στὴ Μάσχα. Στήν έπταετία ὴταν 016
δεὺτερο Ἐπιτελικά Γραφεῑο τῆς 11ης Με909x1090 '0 συνταγματάρχης ΔΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, εἶναι σήμερα Ἐπιτελάρχης τῆς 15ης
Μεραρχίας. Στήν έτπαετία ὑπηρέτησε στήν
ΚΥΠ τῆς Θεσσαλονίκης.
0 '0 συνταγματάρχης ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ὲτιί χσὺντας κυθερνητικός έπίτροπος 016 ὑπουργεῑο Γεωργίας.
Ο '0 συνταγματάρχης ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, έπικεφαλῆς τῆς άσφάλειας τοὺ Πατίλη.
Ο '0 συνταγματάρχης ΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, εἶναι σήμερα ὑποδιοικητής τοὺ KEN
Κορίνθου. Ὑπηρέτησε κατά τή διάρκεια
ὁλόκληρης τῆς έτπαετίας στήν ΚΥΠ.
O '0 συνταγματάρχης ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, εἶναι σήμερα 016 Γενικά Ἐπιτελεῑο σέ διακεκριμένη θέση ποὺ εἶχε καί
ὲπί Χοὺντας. 'A116 εκεῖ βυθμίζει τίς σχέσεις
τοῦ ὑπουργείου μέ τοὺς δουλευτές.
0 '0 συνταγματάρχης ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, εἶναι σήμερα 016 'E11115λεῑο. Χρημάτισε ὑπασπιστής ὑφυπουργοῡ.
’Υπηρέτησε στήν Κὺτιρο. 'H δραστηριότητά
του ἠταν τέτοια,ὥστε 6 Μακάριος άναγκάστηκε νά ζητήσει τήν άνάκλησή του.

O '0 άντισυνταγματάρχης ΜΥΓΔΑΛΗΣ
ΒΑΪΟΣ, εἶναι σήμερα στρατιωτικός άκόλουθος 016 Κάιρο. ’Υπηρέτησε έπί Χοὺντας στήν ΚΥΠ.
O '0 άντισυνταγματάρχης ΓΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ὑπηρετεῖ σήμερα 016 NATO.
Ἠταν έπί Χοὺντας στέλεχος τῆς ΚΥΠ καί
στή συνέχεια Βοηθός στρατιωτικοὺ 6K0λοὺθου 016 Λονδίνο.
Ο '0 άντισυνταγματάρχης ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙοΣ εἶναι σήμερα διοικητὴςδιευθυντής τοὺ 2ου Ἐπιτελικοῡ Γραφείου
τῆς ΑΣΔΕΝ. K016 τή δικτατορία ἡταν διευθυντής τοὺ 2ου Ἐπιτελικοῡ Γραφείου στό
37ο Σὺνταγμα Πεζικοῡ.

O '0 άντισυνταγματάρχης ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ὑπηρετεῖ σήμερα στό ΝΑΤο (Βρυξέλες). Ἠταν διευθυντὴς τοὺ 2ου Ἐπιτελικοὺ Γραφείου 016 ΓΕΕΦ τῆς Κὺπρου.
0 'O άντισυνταγματάρχης ΠΑΠΑΜΕΛΕTIOY εἶναι σήμερα στή Διεὺθυνση Κατα-

δρομῶν. Στά πραξικόπημα εἶχε συλλάθει
16v στρατηγὸ Ἰορδανίδη.
O '0 άντισυνταγματάρχης ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, εἶναι σήμερα Διοικητής τοὺ
569 Τάγματος Πεζικοῡ. Ἠταν 016 'Apxnγεῑο Στρατοὺ καί ὑπηρέτησε μέ φανατισμὸ
καί τά 606 πραξικοπήματα.
Ο '0 άντισυνταγματάρχης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, εἶναι 6 μόνος άξιωματικάς ποὺ ὑπηρετεῖ έπίσημα στὴν ΥΠΕΑ.
Μετά άπά τίς συζητὴσεις γιά τίς Ἔνοπλες
Δυνάμεις ποὺ γίνονται οτή Βουλὴ 6 Παπαδόπουλος περιέρχεται τίς μονάδες καί
σφυγμομετρά τίς έντυπὼσεις γιά νά ἀναφέρει στάν κ. Ἀθέρωφ. Στή δικτατορία
ἠταν διευθυντής τοῡ 2ου ET. τῆς Σχολῆς
Πεζικοὺ καί ὑπηρέτησε στὴ Σχολὴ Πληροφοριῶν καί 016 Τάγμα Ἀρχηγείου Στρατοῡ.
O ‘O άντισυνταγματάρχης ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ὑπηρετεῖ σήμερα στό 2o
E.r'. τῆς 16ης Μεραρχίας μέ διοικητὴ 16v
Ἰωαννίδη. “
O '0 άντισυνταγματάρχης ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ποὺ σύμφωνα μέ καταγγελίες έπισκέπτεται συχνά μέ «άναρρωτικὴ
ἄδεια» τήν Ἀθήνα καί ἔχει «έπικίνδυνες»
διασυνδέσεις.
0 '0 άντισυνταγματάρχης ΠΑΠΑΣΠΥPOY l'., εἶναι τώρα 016 Γενικὸ Ἐπιτελεῑο.
Ἐπί Χοὺντας στέλεχος τῆς ΚΥΠ.
O '0 άντισυνταγματάρχης ΤΖΟΥΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ, εἶναι 016 Μεγάλο Πεὺκο, Πήρε μέρος καί 016 606 πραξικοπήματα τῆς Χοὺντας καί στή σφαγή τοῡ Πολυτεχνείου.
0 '0 άντισυνταγματάρχης ΜΙΡΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ὑπηρετεῖ σήμερα στό Γ ΕΕΘΑ.

O 'O άντισυνταγματάρχης ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ A. εἶναι στό Γ ΕΣ.
0 '0 άντισυνταγματάρχης ΔΟΝΤΑΣ ΝΙΚ.
ὑπηρετεῖ σήμερα στή ΔΙνση Πεζικοῡ τοῡ
ΓΕΣ. Ἐπί Χοὺντας ὑπηρέτησε στήν ΚΥΠ
O '0 άντισυνταγματάρχης ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, εἶναι upr 016 ΓΕΕΘΑ.
Ἑτιί Χοὺντας στήν ΚΥΠ Χανίων.
Ο '0 άντισυνταγματάρχης ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ τώρα στή δεὺτερη ΜΕο τοῦ
ΓΕΕΘΑ, πῆρε μέρος καί στά 606 χουντικά
πραξικοπήματα.
O '0 άντισυνταγματάρχης ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, τώρα στή Σχολή Μηχανικῶν
τοὺ Λουτρακίου.ἡταν έπί Χοὺντας στέλεχος τῆς ΕΣΑ 016v Πειραιᾶ.

O '0 άντισυνταγματάρχης ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ., ὑπηρετεῖ σήμερα στὴ Διεὺ·
θυνση Καταδρομῶν τοὺ ΓΕΣ. Ἒπαιξε ρὸλο
016 πραξικὸιτημα τῆς 21.4.67.
Ο ‘O άντισυνταγματάρχης ΧΑΊΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, σημερινός διοικητὴς τοῡ ΕΑΤΙΕΣΑ
ὴταν έπί Ἰωαννίδη διοικητὴς τῆς ΚΥΠ ΚαΒάλας.
O '0 άντισυνταγματάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, σήμερα διοικητὴς
τοὺ 628 Τάγματος Πεζικοὺ ὑπῆρξε σημαῖνον στέλεχος καί 016 606 πραξικοπήματα.
Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ συνέλαθε 16v Π.Κανελλόπουλο.
O 'O άντισυνταγματάρχης ΓΙΑΝΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, εἶναι τὼρα στό 740 Μικτὺ
Τάγμα Πεζικοὺ. Eng πάρει μέρος στίς συλλήψεις τής 21.4.67 καί ὑπηρέτησε 016
γραφεῖο τοὺ Σπαντιδάκη.

Ο ‘O άντισυνταγματάρχης Γ ΚΙΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ εἶναι σήμερα διοικητὴς τοὺ
605 Τ.Π. Ἦταν 6 ἄνθρωπος τοῡ Περδίκη,
ὑπεύθυνος γιά τίς μεταθέσεις.
0 'O άντισυνταγματάρχης ΝΤΟΤΑΣ
ΠΑΝ., εἶναι σήμερα στό 565 Τ.Π. Συμμε-

τεῑχε καί 016 606 πραξικοπήματα. Μηνὺθηκε καί τιμωρήθηκε μέ 4μηνη αργία τήν
ὁποία ὅμως τοὺ «έχάρισε» 6 K. Ἀθέρωφ.
0' '0 άντιστράτηγος ΊΖΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ὑπηρετεῖ σήμερα στή Διεὺθυνση Πεζικοῡ τοῦ Ἀρχηγείου Στρατοῡ.
0 '0 άντισυνταγματάρχης ΚΑΝΔΑΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ὑπηρετεῖ σήμερα οτὴν ΑΣΔΕΝ.
Εἶναι στενός φίλος τοὺ Χατζηζὴση.

O '0 ταγματάρχης ΖΗΚΟΣ ΑΛ., εἶναι
τώρα στήν Ἀμερική. Σῖέλεχος τῆς Χοὺντας
εἶναι άνηψιός τοὺ Τσουμάνη, ὑπουργοῡ
Δημοσίας Τάξεως έπί Ἰωαννίδη.

ο Ὁ ταγματάρχης nPoloz ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ὑπηρετεῖ γιά 4η φορά στήν Κὺπρο. Στήν
έπταετία στέλεχος τῆς ΚΥΠ. ”
0 '0 ταγματάρχης ΒΑΣΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ὑπηρετεῖ σήμερα στό πεδία θολής
Κρήτης. Ἠ Χοὺντα 16v εΙχε στείλει οτὴ
Σμὺρνη στό στρατηγεῑο τοῡ ΝΑΤΟ.

0 Ὁ ταγματάρχης ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜ., ὑπηρετεῖ σήμερα στό Γενικὸ Ἑι-ιιτελεῑο.

Ο '0 ταγματάρχης ΧΑΝΙΩΤΗΣ, ὑπηρετεῖ
σήμερα στή Διευθυνση Καταδρομῶν τοῡ
Γενικοῡ Ἐπιτελείου. Τὴν 13ην Δεκεμθρίου
συνέλαθε καί μετέφερε στήν Ἀθὴνα 16
Διοικητὴ τῆς Στρατιᾱς στρατηγὸ Κάλλια.
O '0 ταγματάρχης ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙοΣ εἶναι σήμερα Διοικητής τῆς Γ’
Μοίρας Καταδρομῶν. Μαζί μέ 16v Δαδιὼτη
συνέλαθαν τόν Γεὼργιο Παηανδρέου.
O '0 ταγματάρχης ΜΠΙΘΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, εἶναι σήμερα στό 10 E.|'. τοῡ ΓΕΣ, ùpμὸδιος γιά τίς μεταθέσεις. Ἐπί χοὺντας
Διευθυντής τοῦ 2ου Ε.Γ. τοῡ ΒουΣυντάγματος.
O '0 ταγματάρχης ΤΣΟΥΤΣΕΑΣ ΗΛΙΑΣ,
εἶναι σήμερα Βοηθός 016 20 Ε.Γ. τῆς 88ης
ΣΔΥ. Στήν έπταετία ήταν ὑπασπιστὴς τοὺ
Ἀγγελῆ.
Ο '0 ταγματάρχης ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΘ.,
ὑπηρετεῖ σήμερα 016 30 E.l'. τοὺ ΓΕΣ.
Συμμετεῑχε στή σὺλληψη τῶν Περίδη-“Ἐσσερμαν-Βιδάλη.

Ο '0 ταγματάρχης ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ, τώρα
016 20 Ε.Γ. «κατέδωσε» τό Μουστακλή
στὴν Κὺπρο.
0 '0 ταγματάρχης ΠΡΑΚΟΥΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, τὼρα στήν ΑΣΔΕΝ εἶχε 61100100150θεῑ τό 1975 σάν ἐπικίνδυνος χουντικὸς καί
ἐπανῆλθε.

Ο 'Q ταγματάρχης ΒΑΣΑΛΟΣ ΑΝΤ.,
διευθυντὴς σήμερα τοῦ 2ου Ε.Γ. τῆς 2ης
Μεραρχίας.
Ο '0 ταγματάρχης ΚΑΛΥΒΑΣ ΗΛ., ὑπηρετεῖ σήμερα 016 20 Ε.Γ. τοὺ 3300 Συντ.
Πεζικοῡ.
Ο '0 ταγματάρχης ΣΟΛΑΣ ΚΩΝ., εἶναι
σήμερα 016 20 E.l'. τῆς 6ης Μεραρχίας.
_ Ἐπί χοὺντας στὴ Διεὺθυνση Πεζικοῡ τοῡ

Ἀρχηγείου Στρατοὺ.
0 '0 ταγματάρχης ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, έπί χοὺντας στήν ΕΣΑ ὑπηρετεῖ
σήμερα 016 20 Ε.Γ. τοῦ 3ου Συντ. Πεζικοῡ.
Ο '0 Γταγματάρχης ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜ.,
σήμερα στήν ΚΥΠ ήταν έπί Χοὺντας στό 20
EJ'. τῆς Σχολῆς Εὑελπίδων.
O '0 ταγματάρχης ΜΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ εἶναι
016 _20 Ε.Γ. Συντ. Πεζικοῡ. Ἠταν 6
άντικαταστάτης τοῡ Ἀριστείδη Παλαῑνη
στή Σμύρνη.
O '0 ταγματάρχης ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ, ὑπηρετεῑ σήμερα στήν ΚΥΠ Δράμας. Προστα-τευόμενος τοῡ Ζουλίνου καί ἀνεψιός τοὺ
Καρὺδα. Εἶχε κόψει, 016 πραξικόπημα, τά
τηλέφωνα τῆς Λαμίας. I
ι
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«Κληθείς
εἰς τήν

Ἀσφάλειαν Πειραιῶς
πρός ἐξέτασιν διά τήν
ἀνεύρεσιν τοῦ δράστη
σημειωθείσης κλοπῆς,
αὐθορμήτως ὡμολόγησεν τό ἓγκλη μα. ..»
ΓΙΑ ΤΗΝ κοινή συνείδηση - πού στηρίζει τὸσες καί τόσες πραγματεῑες γύρω
ἀπό τό περί δικαίου αἵσθημα τῆς κοινῆς
γνώμης - ἡ δολοφονία τῆς Ἀνν Τσάπμαν
στίς 15 Ὀκτωὸρίου τοῦ 1971 ἒγινε
«ὑπόθεση Μουντή». Ὀ Μουντής μετατράπηκε στό ἐπίδικο ἀντικείμενο τῆς δολοφονίας τῆς Ἀγγλίδας δημοσιογράφου.
Ἡ ἑλληνική δικαιοσύνη καταχώρησε οτά
ἀρχεῖα της ἄλλη μιά ὑπόθεση πού τήν
περιτριγυρίζουν ἀμφιόολίες...
ΤΟΤΕ οἱ καιροί ἤτανε δύσκολοι. Καί
τά στεγανά οτούς διὰφορους μηχανισμοὺς πιὸ τονισμὲνα. Ἡ φημολογία κύρια γὺρω ἀπό τό ποιός ἧταν ὁ Μουντής καί γιατί «τή σκότωσε» - τροφοδοτοῦσε τίς ἀπόπειρες γιά διερεύνηση.
Ἀπὸ τίςν8-4-1973, με τήὶγνωοτή δικονομική κατάληξη τῆς ὑπόθεσης, ὁ Μουντής
ἐκτίει τήν ἰσόὸια ποινή του. ‘O φάκελος
ὅμως ἀνασκαλεὺεται. Κι’ ὁ Μουντῆς ἔχει
ἤδη κάνει δηλώσεις πρίν τήν καταδίκη
του καί οτίς 8-9-72, ὅτι δέν ἔχει σχὲοη με
τήν ὅλη ὑπόθεση. eH ἀναταραχή πού θά
μποροῦσε νά δημιουργηθεῖ ἐξοικονομεῖται πιθανῶς με τό «ἀνώμαλον» τοῦ χαρακτῆρος τοῦ ὃ ράστη. Ὁ καιρός
περνὰει. Ὁ ἰσοόίτης οτό κελί του κι’ ὁ
πατέρας τῆς Τσόπμαν ψάχνει τήν ὑπόθεση. Ἔχει δηλώσει ὅτι δέν ἔχει πεισθεῖ
γιά τό ὅτι ὁ Μουντῆς εἶναι ἔνοχος. Στίς
28-4-1975 ὁ Μουντῆς καταθὲτει στόν

Ἑπτά χρόνια μετά τή ὁολοφονία τῆς ἀγγλίδας δημοσιογράφου "AW
Τσάπμαν, ὁ Ἄρειος Πάγος μέ τήν ἀπόφασή του τῆς 2οης Μαΐου, I978, ἔκλεισε τήν ὑπόθεση γιά πάντα. Αὐτό σημαίνει ὅτι ,ὁ Νίκος Μουντῆς εἶναι ὁ
«ὁριστικός» δολοφόνος καί θά ζήσει τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του στῆ φυλακή
ἐκτίοντας τήν ποινή τῆς ἰσόόιας κάθειρξης.

Δέν εἶναι ὅμως, μόνοὸ πατέρας τῆς Τσάπμαν (αὐτές τίς μέρες ὅρίσκεται
καί πάλι στή χώρα μας ψάχνοντας γιά τούς δολοφόνους τῆςικόρης του) πού
πιστεύει ὅτι ὁ Μουντῆς εἶναι ἀθῶος. Μέσα στούς κόλπους τοῦ ἀνώτατον
ποινικοῦ δικαστηρίου τῆς χώρας πού μέ τήν ἀπόφασή του ἀπέρριψε τήν
ἐπανάληψη τῆς διαδικασίας, ὑπῆρξε καί μιά «μειοψηφοῦσα ἄποψις» πού
δέχεται ὅτι ἡ κατά τήν προδικασία ὁμολογία τοῦ N. Μουντῆ ἡ ὁποία
«ὑπῆρξεν ἀποκλειστικόν ἔρεισμα τῆς κρίσεως τοῦ δικαστηρίου περί ἐνοχῆς
του...» παρουσιάζει «δυσαναπλήρωτα λογικά κενά». Αὐτή τή ὁιαφορετική
ἐκτίμηση παρουσιάζει σήμερα τό ΑΝΤΙ.
εἰδικό πὸγραμμά της γιά τήν "AW Τσόπμαν, ὑποστηρίζει τόν πολιτικό χαρακτήρα τῆς δολοφονίας, ἐνῶ στήν ἴδια ἐκπομπή ô καθηγητὴς τῆς ἰατροδικαστικής
τοῦ Λονδίνου δρ. Μπὸουεν, ὑποστήριξε
ὅτι ὑπάρχει ἀντίφαοη ἀνάμεσα στά ὅσα
ὑποστήριξε ὁ Μουντής καί στήν ἰατροδικαστική ἓκθεση πού συντάχθηκε ἀπό τόν
κ. Καψὰσκη. Στίς 20-11-75 ὁ κ. Καψάδολοφονία, ἀφοῦ κατά τόν ἰσχυρισμό ιχ σκης ὑποστηρίζει δημόσια ὅτι «ἔχει
ἀμφιὸολίες» για τήν ἐνοχή τοῦ Μουντή
του «τόν εἶδε» μαζί με δύο ἄλλους νά
καί ἐπισημαίνει ἀντιφάσεις ἀνάμεσα
μεταφερουν τό πτῶμα τῆς Τσάπμαν στό
στήν ἔκθεσή του (πού σπεύδει νά πεῖ ὅτι
οἰκόπεδο πού «ὃρεθηκε» τό ἄλλο πρωί.
Στίς 13-11-75 ἡ ἐγγλὲζικη τηλεὸραση, σε
τήν ἔκανε μαζίμὲ τόν κ. Ἀγιουτάντη)

’Ἀρειο Πάγο αἴτηση γιά νά ἐπαναληφθεῐ
ἡ διαδικασία «λόγω ἀθωότητος» του.
Η ΚΟΙΝΗ γνώμη με τή σειρά της ἔχει
διατηρήσει τίς ἀμφιόολίες της, προσανατολίζοντάς τις, ἔστω, στό πρόσωπο τοῦ
Μουντῆ... Στίς 6-11-75 ὁ Μουντῆς κατηγορεῖ τόν ἀδελφέ) τοῦ δικτάτορα Παπαδόπουλου, ’ τό Χαρὰλαμπο Παπαδόπουλο, ὅτι εἶναι ᾶμεσα μπλεγμὲνος στή
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καί στίς καταθέσεις τοῦ Μουντῆ.
ΠΙΟ ΠΡΙΝ, τέλη 1974, 6 πατέρας τῆς
Τσάπμαν, πιστεύει ὅτι ἡ κόρη του, ἐξοντῶθηκε ἀπό τήν Ἀσφάλεια κατά τή διάρκεια 611/61119101]; ένῶ<<έξετάζει τήν έκδοχή» ὅτι ἡ κόρη του «έπρόκειτο νά
συναντήσει κάποιον καί νά πάρει κάτι».
Καί ἔρχονται στή δημοσιότητα κάποια
χαρτιά πού ἡ Τσάπμαν εἶχε παραδόσει σ’
ἕνα φίλο της, ὥστε, σέ περίπτωση «ἀτυχήματός» της, νά τά παραδώσει στόν
πρόεδρο τῆς Βρετανικῆς Ἕνωσης Δημοσιογράφων. Τά έγραφα ἀφοροῦν ἀπόρρητα τοῦ ὑπουργείου Ἀμύνης τῶν
ΗΠΑ... 'O ἄγνωστος παραλήπτης ἑξακολουθεῐ νά παραμένει ἄγνωστος... Σχετικά
μ’ αὑτό ὑπάρχει κάποιος Ρόναλντ
Γκράουν, ἰδιωτικός 715111511116, πού έρ70:5101 6.116 16 1971 πάνω σέ πολιτικά
θέματα ἀναφερόμενα στήν Ἑλλάδα,
γιά λογαριασμό Ἀμερικανῶν καί
Ἀμερικανικῶν συμφερόντων. Τό
πρόσωπο αὑτό δημοσιεύει στίς
4-12-1973 στούς «Τάιμς» τοῦ Λονδίνου
μιά ἀγγελία, μετά ἀπό αἴτηση πού τοῦ
ἀπευθύνουν «πελάτες» του γιά νά 59511v1’]051 110161 11600 ὑπάρχουν πολιτικά κίνητρα στή δολοφονία τῆς Τσάπμαν. Καί
ὅπως ἰσχυρίζεται σέ κατάθεσή 1011 στίς
15-11-76 στήν Ἀγγλική Ἀστυνομία τοῦ
Λονδίνου, δέχεται μετά τή δημοσίευση
στούς «Τάιμς», ἐπιστολή ἀπειλητική πού
στάλθηκε (ἀπό ποιούς;) στίς 7-12-75
ἀπό τό Λονδίνο.

O ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μήνης ἐξ ἄλλου
κάνει κατάθεση στίς 9-6-75 στόν εἰσαγγελέα Δ. Παπαγεωργίου (εἶναι 6 εἰσαγγελέας πού τοῦ ἔχει ἀνατεθεῖ ἀπό τόν
’Ἀρειο Πάγο ἡ ἀναψηλάφιση τῆς δίκης
μετά τήν αἴτηση ὲτανάληψης τῆς διαδικασίας) στήν ὁποία ἀναφέρει ὅτι 6 Μανιατέας τοῦ E.A.T./E.E.A. τοῦ εἶχε
«ἀποκαλύψει» ὅτι ὑπῆρχε «φάκελος
Τσάπμαν» πράγμα πού 6 Μανιατέας ἔχει
καταθέσει στίς δίκες γιά τήν ἐξαφάνιση
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συμπληρωματική κατάθεση στίς 29-8-72,
τῶν ἀρχείων τοῦ Ε.Α.Τ., ένῶ εἶναι γνωὅπου κοντὰ σέ ἀλλα πού λέει ὅτι ξέχασε
στό ὅτι οἱ φάκελοι πού καταστράφηκαν
«λόγω ταραχῆς» νά καταθέσει στίς
ἧταν μόνον οἱ «ἐμπιστέυτικῆς φύσεως».
28-8-72.ἀναφέρει καί τό ἑξῆς «κληθείς
eO «ᾲγνωστος» στόν ὁποῖο ἡ Τσάπμαν
κατέθεσε τό φάκελο σέ περίπτωση πού
l εἰς τήν Ἀσφάλεια τοῦ Πειραιῶς πρός
θά πάθαινε «ἀτύχημα», στέλνει ἐπιστολή ἐξέτασιν διά τήν ἀνεύρεσιν τοῦ δράστη
στό δικηγόρο Κασελάκη καί τόν πληρο- ‘ σημειωθείσης κλοπῆς» (...) ἐκεῖ τοῦ ἧρθε
φορεῖ ὃτι τά έγγραφα τοῦ φακέλου 61110"- «αὑθορμήτως» νά ὅγάλει αὑτό τό «661φέρονται στίς σχέσεις Η.Π.Α.-Τουρκίας
90;»... Τί γίνεται λοιπόν; εΟ Μουντῆς
καί τοῦ κάνει γνωστούς τούς φόόους πού
στό κελί ὁμολογεῖ ὅτι σκότωσε τήν
τοῦ εἶχε έκφράσειῆ Τσάπμαν ὅτι «παρηΤσάπμαν. Στίς 28-8-72 δέν ἀναφέρει τίκολουθεῖτο ὑπό δύο τύπων»...
ποτα τέτοιο. Στίς 29-8-72 16 θυμᾶται,
ὅπως καίπολλά ἀλλα λεπτομερειακά ζηΣΥΝΗΓΟΡΟΥΜΕ λοιπόν 611 πρόκειται περί πολιτικοῦ έγκλήματος; Δέν
τήματα πού τοῦ ἤρθανε στό μυαλό μέσα
προκαταλαμὸάνουμε τήν κοινή συνείσέ λίγες ὧρες... ένῶ 6111’ τήν ἀλλη ἡ θεία
του έχει καταγγείλει τόν Μουντῆ σά 60δηση. Οὔτε καί πρόκειται νά διασκεδάσουμε τίς ὑπόνοιες πού τή διατρέχουν.
λοφόνο. eO Μουντῆς λοιπόν «ὑπό ἀνάκρισιν» γιά κλοπή, ὁμολογεῖ ἀνθρωποΤό σίγουρο εἶναι ὅτιὴ ὑπόθεση Τσάπμαν
ἔκλεισε ἀμετάκλητα μέ τήν ἀπόφαση τοῦ κτονία, ένῶ δέν τοῦ εῖχανε πεῖ τίποτα
Συμόουλίου τοῦ Ἀρείου Πάγου στίς 20
γιά τήν κατάθεση τῆς θείας του, οὔτε κι’
τοῦ Μάη τοῦ 1978, μέ τήν ὁποία ἀπορ6 ἴδιος ξέρει τίποτα. Μιά ὁμολογία λοιρίφθηκε ἡ αἴτηση έπανάληψης διαδικαπόν πού έξαφανίξεται ἀπό τό φάκελο
σίας τοὺ Μουντῆ.
τῆς δικογραφίας. Μετά ἀπ’ ὅλη τή λεπτομερειακή
(καί
ὅρίθουσα
ἀπό
ἀντιφάΣΤΟ Συμὸούλιο τοῦ ”Αρειου Πάγου
σεις)
κατάθεσή
του
καί
ἀφοῦ
μεταφέρεὅμως, ὑπῆρξε καί μία ((μειοψηφοὺσα
ται
στήν
Αἴγινα
μέ
ἐντολή
τοῦ
ἀνακριτῆ
ἀποψις», πού, μέσα ἀπό τή δικονομική
στό
διευθυντή
τῶν
φυλακῶν
τῆς
Αἴγινας
της γλώσσα, μεταφέρει στό δικαστικό
νά
μήν
ὑπάρξει
καμιά
έπικοινωνία
τοῦ
μηχανισμό τίς ἀνησυχίες καί τίς ἀμφιδοΜουντῆ
μέ
συνήγορο,
κάτι
ἀλλάξει
στό
λίες τῆς κοινῆς γλώσσας. Καί τό θεωσκηνικό.
Ἀσκεῑται
«περαιτέρω
δίωξις»
ροῦμε σημαντικό. Μπροστά στή στεγαμέ
τήν
κατηγορία
τῆς
«ἀπόπειρας
610νοποίηση πού έδῶ καί 7 χρόνια σφραγίσμοῦ»
καί
6
Μουντῆς
ἔχοντας
μεταφερζει τήν ὅλη ἀντιμετώπιση τῆς ὑπόθεσης
θεῖ
στίς
6-9-72
στίς
φυλακές
Κορυδαλἀπό πλευρᾶς τῶν πάσης φύσεως «ἁρμολοῦ,
διορίζει,
τή
μέρα
ἀπολογίας
του
δίων», τούτη ἡ ἀποψη δίνει τήν εὐκαιρία
(8/9/72)
πληρεξούσιο
δικηγόρο
καί
«ἀργιά μιά περαιτέρω 59511110. Καί ἡ εὐκαινεῖται
διαρρήδην
οἱανδήποτε
ένοχή
ἤ
ρία ὃίνεται «ἐκ τῶν ἔνδον». Ἐμεῐς θά
καί ἀπλήν ἀνάμιξίν του εἰς τήν ὑπόθεσιν
περιοριστοῦμε σέ μιά έπιλεγμένη συνθεταύτην». Ἀναφέρει τίς ἀπειλές πού δέτική παρουσίαση τῆς ἀποψης αὐτῆς. Σέ
χτηκε στήν Ἀσφάλεια ἀπό τόν ’1. Γιανκάποια στοιχεῖα της πού σημασιοδοτοῦν
νούλη
(κεντρικό
πρόσωπο
τῶν
ἀνακρίκαί ένισχύουν τήν ἀμφιὸολία... Ἴσως εἶσεων)
μιλάει
γιά
«ἀπειλή
έκπαραθύρωναι καί ἡ μόνη δυνατή συμὸολή μας σέ
σής του» καί γιά ὑποσχέσεις, διευκολύνμιά ὑπόθεση πού φυλάγεται τόσο ἑρμησεις κλπ. πού τοὺ έταζε 6 11. Γιαννούλης
τικά κλειστή...
έναντι ένοχοποίησης. Καί ὅταν ζητάει
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ πού παραθέτουμε
τήν έπανάληψη τῆς διαδικασίας, χρόνια
ἀφοροῦν τά πραγματικά περιστατικά
μετά, «ὑπενθυμίζει καί ὑπογραμμίξει...
πού στοιχειοθέτησαν τήν καταδίκη τοῦ
τό γεγονός 611 6 Κλόκας ὡμολόγησεν εἰς
Μουντῆ καί ένισχύουν τώρα τήν ἀμφιδοτήν Γεν. Ἀσφάλειαν Πειραιῶς (πάλι ἡ
λία τῆς μειοψηφίας τοῦ Ἀρείου Πάγου.
Ἀσφάλεια Πειραιῶς...) 611 αὑτός εἶναι 6
Ἡ ἀποψη τῆς μειοψηφίας ἐπισημαίνει
6961011]; τῆς.., «δολοφονίας τοῦ ἐφοπλιἀρχικά 611 «ἀποκλειστικόν έρεισμα τῆς
στῆ Σιφναίου, ἥν ὅμως, ὡς πλήρως 61115κρίσεως τοῦ Δικαστηρίου περί ένοχής
δείχθη κατόπιν ὑπό τῆς Γεν. Ἀσφαλείας
τοῦ Μουντῆ καί καταδίκης αὑτοῦ εἰς
Ἀθηνῶν, διέπραξεν 6 Μπινίκος». Κάτι
τήν ποινήν τῆς ἰσοόίου καθείρξεως
ξέρει κι’ 6 11. Καραθανάσης γι’ αὑτό.
ὑπῆρξεν ἡ κατά τήν προδικασίαν ὁμολοΟΤΑΝ 656010 6 Μουντῆς λέει στίς
γία αὑτοῦ...». ('H κατάθεση τοῦ Μουντῆ
8/9/72 611 δέν ἔχει σχέση μέ τήν ὑπόστίς 28-8-72, πού έγινε καί μπροστά
θεση, τοὺ παρουσιάζουν «ἑνισχυτικά
στόν Ἀντιεισαγγελέα Πειραιῶς, Ν. Σπυστοιχεῖα τῆς ὁμολογίας» του. Ἕνα ἀπ’
ρόπουλο, εἶναι κάτι πού λείπει ἀπ’ τό
φάκελο τῆς δικογραφίαςέ).ι Ὑπάρχει
αὑτά εἶναι ἡ κατάθεση στό ἀκροατήριο
ὅμως κι’ ἕνα πρόὸλημα... Ἐνῶ τό «μοναἀπό τόν ὑπαστυνόμο Λιουνέα πού εἶναι
κι’ αὑτός κεντρικό πρόσωπο τῆς ὑπόθεδικό ἔρεισμα» γιά τήν ἀσκηση δίωξης
κατά τοῦ Μουντῆ εἶναι μιά κατάθεση τῆς
σης ὅτι ὁ Μουντῆς, ὅταν ἧταν στήν Αἴθείας του K. Κολλιοῦ πού στίς 22-8-72
γινα εἶπε σέ 3 ἀλλους συγκρατούμενους
δίνει μιά περίεργα λεπτομερειακή κατάὅτι αὑτός σκότωσετήν Τσάπμαν, πράγμα
θεση μετά ἀπό 1‘0 μῆνες γιά νά ἐνσχοπού πρέπει νά συσχετιστεῖ μέ τά ἑξῆς 0)
ποιήσει τό Μουντῆ μέ κίνητρό της ἓναν...
6 Λιουνέας δέν ἀναφέρει τό γεγονός σέ
οἰκογενειακό καυγά. Ἐνῶ λοιπόν αὑτή ἡ
καμιά προδικαστική κατάθεση του. 6) 6
κατάθεση έόαλε σέ κίνηση τόν μηχανισμό
Μουντῆς εἶναι σέ αὐστηρή ἀπομόνωση
δίωξης, ἐμφανίζεται ό Μουντῆς σέ μιά
στίς φύλακές τῆς Αἴγινας καί γ) 6 Γ. '

Τράγκας, δημοσιογράφος, στίς 19/11/76
1101065151 01611 5100775150 Ἰ. Θεοφανόπουλο, ὅτι στό γραφεῖο τοῦ Ἰ. Θεοδώρου
(δικηγόρου τοῦ Μουντῆ), οἱ Δημ. M0κράκης καί Εὐάγ. Μπαλέρμας, δηλώνουν
παρουσία του ὅτι 600 εἶπε ὁ Λιουνέας,
στό ἀκροατήριο περί ὁμολογίας τοῦ
Μουντῆ πρός αὐτούς γιά τό ὅτι εἶναι ὁ
δολοφόνος τῆς Τσάπμαν, δέν εὐσταθοῦν.

χραιμότερος δολοφόνος 65 661 ἒνιωθε καί
1600 ἄνετα...) μέσα 0’ ἕνα οἰκόπεδο
περιφραγμένο μέ ουρματόπλεγμα καί
μαντρότοιχο ἀπό τή δυτικὴ καί 669510
πλευρά του ἀντίοτοιχα, Σημειώνεται ἐξ
ἄλλου ὅτι; «...ὑπήρχε πυκνή κίνησις
παντός εἴδους τροχοφόρων πρός δέ ἧτο
λίαν πιθανή ἡ προσέλευσις 511160111111 είς
τό λεωφορεῖον, ὡς καί ἡ ἁποῧίῧασις
Η ΑΠΟΨΗ τῆς μειοψηφίας, ἐκφράζει
τοιούτων ἐκ τῆς ἀπέναντι στάσεως...»
τίς ἐπιφυλάξεις της πού ἰσχύουν γενικά ΠΕΡΑ ἀπ’ τό 11966111110 πού προκύστό δικονομικό δίκαιο γύρω ἀπό τήν
πτει σχετικά μέ τά πραγματικά στοιχεῖα
ἀποδεικτική ἀξία τῆς ὁμολογίας, ἀναφέ- πού στοιχειοθετοῦν ἤ ὅχι τό χαρακτηριρει ὅτι τά στοιχεῖα τῆς ὁμολογίας τοῦ
σμό τῆς πράξης 061 6101011011 1101 11’] συνΜουντῆ; «χωρίς νά ὑπάρχει δι011610061] ποινικοποίησή της, ἡ ἀποψη
καιολογία τις, περί τῶν αἰτῆς μειοψηφίας ἐντοπίζει καί ἄλλα «λογικά κενά» καί «ψευδή στοιχεῖα» στήν
τίων δι’ ά ἐκτίθενται καί τοῦ
σκοποῦ είς 611 61110615110117»,
ὁμολογία Μουντῆ. Π.χ. 6 Μουντῆς δια«ἀποδεικνύονται ψευδῦ, καί ἐντοπίζει
πιστώνει τόν «ἀπροσδόκητον θάνατον
«δυσαναπλήρωτα λογικά κενά». Καί τά τῆς Τσάπμαν» καί «δέν ἐτράπη, ὡς ἧτο
κυριότερα πού μᾶς ἀφοροῦν εἶναι ἱκανά φυσικόν, εἰς φυγήν, ἀλλά παρέμεινεν ἐπί
νά τινάξουν στόν ἀέρατό σκεπτικό τῆς
1611011...». ‘0 Μουντῆς λοιπόν μένει 016
καταδικαστικής πρωτὸδικης ἀπόφασης, χωράφι μαζεύει τά ἀντικείμενα πού
ἤ τουλάχιστον ἀφοῦ «οὐδόλως ἠρευνή- ’χανε σκορπισθεῖ ἀπό τήν τσάντα τῆς
θησαν ὑπό τοῦ δικαστηρίου» καί «ἐφ’
Τσάπμαν («πῶς τήν διέκρινε ἐν ὥρα
ὅσον ἡ καταδικαστική ἀπόφασις τά
σκότους, 20.45 περίπου, καί δή εἰς 61116ἠγνόησεν... καίτοι προϋπάρχοντα αὐτῆς 0100111 πολλῶν μέτρων ἀπό τῆς θέσεως
θεωροῦνται κατ’ 61969. 525 §1 ἀριθμ. 2 τοῦ πτώματος..., διατί μάζεψε τά μιΚ.Π.Δ. ὡς νέα γεγονότα ἤ ἀποδείξεις
κροαντικείμενα που εἶχον χυθεῖ ἔξω
δικαιολογοῦντα τήν έπανάληψιν τῆς
κατά τήν πτῶσιν της», καί διατί τέλος
διαδικασίας πρός ἄρσιν πάσης ἀμφιδο- ἀφοῦ ἔψαξε, τή ὃρῆκε καί μάζεψε τά μιλίας περί ἐνοχής αὐτοῦ». ψ
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χειὑπάρχει ἀντίφαση μιᾶς καί ὁ Μουντῆς
λέει ὅτι «567015 ἑκουσίως») τό παντελόνι της. Κι’ ἀν «έὸγαλε τό παντελόνι
της» δέν ἐξηγεῖ (ὁ Μουντῆς) πῶς, πότε
καί διά ποῖον λόγο ἐτεμάχισε αὐτό εἰς

τρία μέρη...

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ λοιπόν τήν περίπτωση τοῦ διασμοῦῚ ἡ μειοψηφία τοῦ
Α.Π. ἀναρωτιέται πῶς ὁ Μουντῆς μπόρεσε νά σύρει 106 μέτρα μιά γυναίκα
πού ἔχει ὕψος 1.70, εἶναι εὕσωμη, «ἀνθισταμένη ζωηρῶς καί κραυγάζουσα
γοερῶς», κοντά σέ μιά οτάση λεωφορείου (ὑπενθυμίζουμε 611 110161 ἐκδοχή
ἐπίσημη 16 ἔγκλημα έλαὸε χώρα μετά τίς
8 110961 10 16 6961611, ὥρα πού καί ὁ ψυ-

ροπόδαρα ἡ Τσάπμαν ἔχει « κοπ εἰ μ έ
κοπτικό ἐργαλεῐο». Καίπέραάπ’
αὑτό ἡ σύγκριση τῶν κομματιῶν τοῦ
σύρματος μέ τά σύρματα τοῦ φράκτη μέ
τά ὁποῖα ὁ Μουντῆς κατά τήν ἐπίσημη
ἐκδοχή έδεσε τήν Τσάπμαν «... 6 511
0 11 11 11111 1 o υ ν κατά τά μορφολογικά
συστατικὰ τῶν ἐπιφανειῶν θραύσεως .
ΟΠΟΤΕ;

α) τί τό ἤθελε τό κοπτικό ἐργαλεῖο ὁ
Μουντῆς; 6) ὄιν δέν συμπίπτουν, ἀπό
ποῦ εἶναι τό σὺρμα;
ΚΑΙ ΚΑΤΙ 6.110: ‘O κ. Καψάοκης
ὂγάζει δεξιόχειρα τό «στραγγαλιοτή». Ὁ
Μουντῆς εἶναι ἀριστερόχειρας σύμφωνα
μέ τήν κατάθεση τῆς K. Κολλιοῦ στό
ἀκροατήριο. Ψευδῆ ἐπίσης κατά τήν
ἀποψη τῆς μειοψηφίας εἶναι τά 600 1551
6 Μουντῆς γιά «γρατζουνιές» πού τοῦ
119011611505 ἡ Τσάπμαν στήν άμυνά της.
‘H 71111011101 τοῦ Μουντῆ 61065601611151
1101 ἐπαναλαμόάνει κατηγορηματικά
(καταθέσεις 27/8/72, 7/9/72, 12/9/72)
611 δέν παρατήρησε γρατζουνιές. Ἐνῶ
ἀπ’ τήν ἄλλη «ψευδῆ εἶναι καί τά λεγόμενα τοῦ Μουντῆ ὅτι σκίστηκε τό
φανελλάκι του καί τό πέταξε μαζί μέ τό
πουκάμισό του 016 011011111610...» ἀφοῦ ἡ
γυναίκα του 6ε6αιώνει (κατάθεση
7/9/72) 611 ...μέχρι τό Πάσχα τουλάχιστον φοροῦσε τό 11011116111100».

KAI KATI πού ἀφορᾶ τήν ὥρα θανάτου τής Τσάπμαν;
Ο Ἡ Τσάπμαν 695611115 115 τροφή στό
στομάχι της. ’Ὀμως δέν μπορεῖ νά
ἔφαγε μιάν ὥρα πρίν τήν ὥρα τοῦ ἐγκλήματος (20.30-20.45) 6111. 19.30,
71011 στίς 19.50 εἶπε στόν Ν. Κλάρσον, ὅταν ἔφευγε 6111’ 16 ξενοδοχεῐο,
«πεινάω καί δέ 6151101 τήν ὥρα νά
πάω στό γεῦμα». Τό ἔγκλημα συνεπῶς έγινε ἀργότερα.
Ο ‘O ”Αγγλος ίατροδικαστής” Μπόουεν σέ κατ’ ἀντιπαράοταοη ἐξέταση
μέ τό Δημ. Καψάσκη (6/5/76) ὑποστηρίζει ὅτι τό πτῶμα τῆς Τσάπμαν
μετεφέρθη 2-6 ὥρες μετά τόν Θάνατό
της στό τόπο πού ὃρέθηκε...

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ὅμως ἔκλεισε μέ τή
γνωστή ὀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου.
Ἐμεῖς ἁπλά καί μόνο φέραμε στήν ἐπιφάνεια τά στοιχεῖα τοῦ «δικονομικοῦ
μέρους» τοῦ προὸλήματος. Ἔτσι γιά
πληροφόρηση...

κυκλοφόρηοε
ΝΙΚΟΣ MOYZEAHZ:

"E11660: ὄψεις ὺπανάπτυξης
Ο
ἒζόνῑας
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Προδρομικές κατακτήσεις
στήν τοπική αὐτοδιοίκηση
Τοῦ ’Άγι Στίνα

OI ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ἑκλογές ἀποτέλεσαν πάντοτε τό πεόίο μιᾶς
πολιτικῆς ἀναμέτρησης. Τό ἑργατικό κίνημα.τῆς χώρας μας ἀπό
πολύ νωρίς συμμετεῖχε στόν ἀγώνα γιά μιά τοπική αὑτοὸιοίκηση
στά χέρια τῶν λαικῶν δυνάμεων γιατί, ἡ συμμετοχή στά ὄργανα τῆς
T.A. ἔὸινε τήν ὁυνατότητα γιά τήν ὑλοποίηση μιᾶς «ὁιαφορετικῆς
πρότασης» στήν ὀργάνωση τῆς κοινωνικῆς ζωῆς σέ τοπικό ἐπίπεὸο
καί γιά τό ἅπλωμα τῆς ὁιαφωτιστικῆς ὁουλειᾶς, τῶν δυνάμεων πού
ὁιεκόικοῦσαν τήν πρωτοπορεία τῶν κοινωνικῶν ἀγώνων. Η ΠΙΟ «σημαόιακή» περίπτωση, πού εἶχε καί πανελλήνια ἀπήχηση ἧταν ἡ ἐκλογή τοῦ Μήτσου Παρτσαλίὸη σάν ὁήμαρχου στήν
Καόάλα, τό Φλεὸάρη τοῦ 1934. Σέ ἕνα ἀπό τά προσεχή τεύχη τοῦ
περιοδικοῦ θά ὁημοσιευτεῐ τό χρονικό ἐκείνης τῆς ἐκλογῆς.
ΣΗΜΕΡΑ ὁημοσιεύουμε τήν ἀφήγηση τοῦ ΑΓ Ι ΣΤΙΝΑ πού, τήν
ἴδια χρονιά, εἶχε ἐκλεγεῐ πρόεδρος τῆς κοινότητας σέ ἕνα χωριό τῆς
Κ έρκυρας.
ΜΕΤΑ τήν ἀποχώρησὴ μου ἀπό τό
Κόμμα καί πρίν διαγραφῶ (τέλη τοῦ
1932) εἶχα ἐλθει σέ ἐπαφὴ μέ τόν Μιχάλη
Ράπτη, τόν κατοπινό «Πάμπλο», τό κὺριο ἡγετικό στέλεχος τῶν φραξιονιστῶν.
Ὕστερα ἀπό ἀρκειές συζητήσεις μέ τούς
φραξιονιστές, πού ἀρνήθηκαν νά προσχωρήσουν 016 KKE ἤ 01611 Πουλιόπουλο
κάναμε μιά συγκέντρωοη καί 6.110111001σαμε νά ουγκροτήσουμε ἰδιαίτερη ὁμάδα
μέ τόν τίτλο «Λενινιστική Ἀντιπολίτευοη τοῦ ΚΚΕ» (AAKKE). Ἐκλέχτηκε
ἀπ’ αὑτήν τήν ἱδρυτική συγκέντρωση μία
τριμελής ἐπιτροπή ἀπό τόν Μιχάλη Ράπτη, τόν Ἐργίνο καί ἐμένα καί ἀμέσως
ἀρχίσαμε νά ἐκδίδουμε «τή Σημαία τοῦ
Κομμουνισμοῦ» ἐὸδομαδιαῖο ὄργανο τῆς
ὁμάδας καί τή «Διαρκή Ἐπανάοταοη»
θεωρητικό περιοδικό. Γενικά ἡ ὁμάδα
ἦταν τοποθετημένη 01611 Τροτσκισμό.
ΣΤΙΣ 6 Μαρτίου 1933, 6 Χίντεμπουργκ ἀναθέτει στόν Χίτλερ τόν σχηματισμό Κυόέρνησης, 6 φασισμός γίνεται
ἐπίσημο καθεστώς στή Γερμανία, χωρίς
τήν παραμικρή ἀντίδραση ἀπ’ τό μέρος
τῆς ἐργατικής τάξῃς. ’Ὀλο τό τεράστιο
καί πανίσχυρο (ὅπως νομίζαμε) οἰκοδόμημα τῶν ἐργατικῶν ὀργανώοεων,
καταρρέει καί γίνεται σκόνη. Τήν ἴδια
ἡμέρα εἶχαν γίνει ἐκλογές καί στήν Ἑλλάδα καί τό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή ἡ 65—
ξιά, πλειοψηφεῖ καί ξαναπαίρνει τά
ἡνία. Στό άμέσως ἐπόμενο φύλλο τῆς
«Σημαίας τοῦ Κομμουνισμοῦ» δημοσιεύται ἕνα ἆρθρο δικό μου, ὅπου ὑποστήριζα πώς τά τμήματα τής Κομμουνιστιὲ
κής Διεθνοῠς ἀπό ὄργανα πάλης ’έχουν
μετατραπεῖ σέ ἐμπόδιο nui ἐχθρούς τοῦ
ἀπελευθερωτικοῦ κινήματος τῶν ἐργαζομένων. "O11 κάθε προσπάθεια γιά
μεταρρυθμισή τους εἶναι χαμένος κόπος
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nui χρόνος καί ὅτι τό πιό ἀμεσο nui 1:6
1116 ἐπεῖγον καθῆκον τῶν ἐπαναστατῶν
0’ ὅλο τόν κόσμο, εἶναι ἡ ἁποχώρηση
ἀπό τήν Κομμουνιστική Διεθνή nui ἡ ἐν·
αντίον ,της συγκρότηση σέ νέα ἐπαναστατικά κόμματα. Τό άρθρο στή «Σημαία»
προκαλεῖ μία κρίση nui ὀξυτάτη συζήτηοη στό ἐσωτερικό τῆς AAKKE. Ἐπικεφαλῆς τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς Κομμουνιπικής Διεθνοῦς ἣταν 6 Ράπτης. 'H
πλειοψηφία τῶν μελῶν τάχτηκε ἐναντίον
τῶν ἀπόψεών μου nui μοῦ θέτουν ζήτημα πειθαρχίας, δηλαδή νά ὑπερασπίζω
δημόσια τίς ἀπόψεις τους. Ἀρνήθηκα
καί ἐφυγα γιά τήν Κέρκυρα. Μαζί μέ
κάτι ἄλλα προσωπικά προὸλήματα πού
μοῦ εἶχαν τύχει, ἡ διαμονή μου γιά ἐνα
διάστημα 016 νηοί, μοῦ ἣταν ἀρκετά
ἀπαραίτητη.
ΕΤΣΙ, στά τέλη τοῦ 1933 πῆγα γιά ἕνα
διάστημα 016 χωριό μου, οτή Σπαρτίλλα.
Ἔμεναν ἐκεῖ οἱ συγγενεῖς μου, (ἀδέλφια,
ἀδελφές) καί μου ἄνοιξαν ἕνα μικρό
μπακάλικο γιά νά ζήσω. Σ’ αὐτό τό διάστημα μαζί μέ ἀλλους συντρόφους συγκροτήσαμε μιά ὁμάδα ἐργατῶν μέσα στή
πόλη τῆς Κέρκυρας nui μία πή ’Σπαρτίλλα.
ΣΤΙΣ κοινοτικές ἐκλογές καταρτήσαμε
ψηφοδέλτιο μέ καθαρά κομμουνιοτικό
χρῶμα καί ἐκθέσαμε ὑποψηφιότητα γιά
τό ουμὸοὑλιο τῆς κοινότητας. eO προηγούμενος πρόεδρος ἧταν περασμένος στά
χρόνια nui 1:6 χωριό μας εἶχε πάντα δημοκρατικές nui ἀγωνιστικές παραδόσεις.
Τό ψηφοδέλτιό 110; ἐπεκράτησε μέ 1157
γάλη πλειοψηφία — κάπου 90% — nui
στήν πρώτη του συνεδρίαοη τό Κοινοτικό Συμὸούλιο μέ ἐξέλεξε πρόεδρο.
Ἤμουνα 6 πρῶτος τροτσκιοτής πρόεδρος κοινότητας στήν Ἑλλάδα. Δου-

λεύαμε ἄμισθοι ὅλοι, γιατί τά οἰκονομικά τῆς κοινότητας ἧταν μηδαμινά καί
6 τόπος εἶχε πολλές ἀνάγκες.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ μας, δίχως ὑπερδολή, εἶναι τό μόνο κοινοτικό συμόούλιο
οτήν Ἑλλάδα πού έχει νά ἐπιδείξει μιά
πραγματικά γνήσια ἐπαναστατική
ὃράση. Τήν καθιέρωση τῆς λαϊκής αὐτοδιοίκησης, Καθιερώσαμε τακτικές δημόσιες συνεδριάοεις τοῦ Κοινοτικοῦ Συμ6ουλίου, ὥστε ξεκάθαρα μπροστά οτό
λαό νά λέμε τήν γνώμη μας καί νά παίρνουμε τίς εὐθύνες. Ἱ-Ῑ ἡμερήσια διάταξη
γινόταν ἀπό πρίν γνωστὴ μέ ἀνακοίνωση
οτήν πλατεία τῆς Σπαρτίλλας καί οἱ κάτοικοι καλοῦνταν ὅχι μόνο νά παρακολουθήσουν, ἀλλά nui νά πάρουν μέρος
στή συζήτηση. Οἱ ἀποφάσεις παίρνονταν
ἀπό κοινοῦ μέ τά μέλη τῆς Κοινότητας
καί τά ἴδια τά μέλη ἀνελάμὸαναν ὑπεύθυνο μέρος στήν ἐκτέλεσή τους. Γιά
παράδειγμα; ’
ΠΡΙΝ ἀπό τήν δική μας θητεία εἶχε
ἀρχίσει ἀπό κάποιο ἐργολάὂο ἡ ἀνέγεροη τῆς ἐκκλησίας ’Ἁγιος Σπυρίδωνας,
τό συζητήσαμε καί ἀποφασίσαμε νά
δουλεύουν oi ἐργάτες ὀκτάωρο καί ὄχι
παραπάνω. “Οριομένοι κάτοικοι εἶχαν
ἀνάλάὸει τήν τήρηση αὐτῆς τῆς ἀποφάσεώς μας. Τό ῖδιο ἐγινε μέ τά ἐργα τῶν
ὑπονόμων. ’
ΦΥΣΙΚΑ, τά θέματα πού συζητοὺσαμε
δίνανε τήν ἀφορμή γιά εὐρύτερες πολιτικές συζητήσεις nui ὁ καθένας ἐκφραζε
τήν γνώμη του ἐλεύθερα καί μπροστά
016 λαό. Μέ τήν πζήτηοη αὐτή, οἱ
ἀμύητοι συνειδητοποιοῦσαν τό πολιτικό
πρόόλημα καί τίς ὃαθιές αἰτίες του, οἰκονομικές καί κοινωνικές, Συνειδητοποιοῦσαν τήν ἀνάγκη τῆς ἐνότητας τήν
κοινή δράση καί τήν ἀνάγκη γιά ἐπαναοτατικές ἀλλαγές. Βέὸαια δέν ἦταν λίγες
οἱ δυσκολίες, ἀλλά ὅχι πάντα ἀξεπέραστες. Δέν οτεκόμαστε μόνο οτίς συζητή051; καί στήν διαφώτιση τοῦ λαοῦ. Ἀπό
κοινοῦ δημοτικά συμὸούλιο καί κάτοικοι
προγραμματίοαμε μιά σειρά ἀπό ἐργα,
ἀρχίζοντας ἀπό τά πιό ἀναγκαῖα. Ὑπό1101101, αὐλάκια οτούς δρόμους, ὕδρευση.
Γ ιά τά ἐξοὸα πού χρειάζονταν ἐπιδάλαμε 6αριά φορολογία, ἀλλά μόνο στούς
πλούσιους καί στοὺς μεγάλους γαιοκτήμονες. Οἱ ἀκτήμονες καί οἱ ἐργάτες χωρικοί, χάρις στήν ἑνότητα, εἶχαν ξεπεράσει φοῧίες καί ὃιοταγμούς.

ΟΛΟΙ αὐτοί οἱ· γαιοκτήμονες τοῦ τόπου κάνανε ἐνστάσεις 016 εἰρηνοδικεῖο,
μέ κὺριο δικαιολογητικό ὅτι αὐτοί εἶναι
κάτοικοι τῆς πόλης καί συνεπῶς δέν εἶχαν κανένα ὄφελος κι’ οὔτε τοὺς ἐνδιάφεραν τά ἐργα πού θά ἐκτελοῦνταν στήν
Κοινὸτητα. Αὐτές οἱ ἐνστάσεις μᾶς ἐδωσαν τήν ἀφορμή νά ἐξηγήσουμε 016 δικαστήριο καί στίς συγκεντρώσεις τῶν
κατοίκων τῆς κοινότητας τήν προέλευοη
τῶν τίτλων ἰδιοκτησίας τῶν πλούσιων
καί τῶν γαιοκτημόνων. Ὅτι δηλαδή τά
ἀπέραντα κτήματα πού κατεῖχαν ἦταν
τά τιμάρια, πού οἰ Ἀνὸηγαυοί nui Ἑνε-

τοί εἶχαν παραχωρήσει μέ τό δίκαιο τοῦ
κατακτητῆ στούς προπάππους τῶν σημερινῶν γαιοκτημόνων. Ἔτσι, αὐτά τά
κτήματα εἶναι προϊόντα κλοπῆς καί ληστείας ἀπό τόν λαό, ἀπό τούς προγόνουςτῶν σημερινῶν ἄκληρων καί μικροϊδιο
κτητῶν. Γίνανε πολύ ἐνδιαφέρουσες συ
ζητήσεις πάνω σ’ 0616 016 δικαστήριο,
μποστά 0’ ἕνα μεγάλο ἀκροατήριο, πού
ἧταν συνειδητοποιημένο καί ἀποφασισμένο νά μήν ὑποχωρήσει ἀπ’ αὐτή τήν
ἐλάχιστη διεκδίκηση. Στό τέλος οἱ 57016051; τῶν γαιοκτημόνων ἀπορριφτήκανε καί ἀναγνωρίστηκε οτήν Κοινότητα
τό δικαίωμα νά φορολογεῖ τούς γαιοκτήμονες, παρ’ ὅλο πού αὐτοί ἧταν μόνιμοι
κάτοικοι τῆς πόλης τῆς Κέρκυρας.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ 5910 1106 1161110115 11’ αὐτά
τά χρήματα, ἧταν ἡ κατασκευή ὑπονόμων, μέ ἐργάτες ἀπό τό χωριό 1106 πληρώθηκαν γιά τήν δουλειά τους καί μέ
ἀπαραίτητη 661011, τήν μεγάλη κατάκτηση
τῆς ἐργατικής τάξης, τό ὀκτάωρο, M5161
16 611100111910, οἱ συζητήσεις 716 μοίρασμα τῶν τσιφλικιῶν εἶχαν γίνει ἒντονες.
ῚΜερικές ἀλλες δραστηριότητες, ἧταν οἰ
διεκδικήσεις κοινοτικῶν κτημάτων καί
σέ λογγώδεις ἐκτάσεις, πού πρίν ἀπό
πολλά χρόνια εἶχαν σφετεριστεῐ οἱ μεγάλοι κτηνοτρόφοι καί ἀπαγορεὺανε στούς
κατοίκους νά κόόουν ξύλα ἤ δάφνη ἦ νά
ὅόσκουν τά δικά τους λιγοοτά γίδια καί
11966010. Ξαναδόθηκαν στόν λαό, οτόν
ὁποῖο πάντοτε ἀνῆκαν. Δύο ἄλλες δραστηριότητες, πού κουὸεντιάσαμε καί
συναποφασίσαμε μαζί μέ τούς κατοίκους
ἧταν ἡ ἀποξήρανοη μιᾶς τοπικής λίμνης
καί τό 11966111110 1de γεωπόνων. Γιά τήν
πρώτη περίπτωση φέραμε μηχανικό καί
ἀρχισε ἡ πρώτη φάο-η - ἡ μελέτη τοῦ 591011. Γ ιά τή 65615911, ἀπαιτήσαμε καί καθιερώθηκε τακτική ἐπίσκεψη τῶν γεοπόνων οτή Σπαρτίλλα, ὅπου μιλοῠσαν
πάνω σέ θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς τους,
παρακολουθοῦσαν καί 6011906001 106;
6119615; στήν ἐργασία τους.

ΝΟΜΙΖΩ ὅτι εἴμαοτε ἀπό τίς ἐλάχιστες κοινότητες τῆς Ἑλλάδας πού γιορτάσαμε τότε ἐπίσημα τήν Ἐργατική
Πρωτομαγιά καί τήν Ἀντιπολεμική
Ἡμέρα. Ἐξηγήσαμε οτούς κατοίκους τό
νόημά τους καί τίς θυσίες πού 11966011101
0’ 0616. M6; συμπαραστάθηκαν, παρά
τό κλίμα φοόίας. Ἀντίθετα ἀρνηθήκαμε
νά πάρουμε μέρος στόν ἐπίσημο ἑορτασμό τῆς 25ης Μαρτίου καί στό χωριό καί
στή Πόλη, μέ τήν δήλωση ὅτι αὐτές οἱ
56111115; 110915; έχουν χάσει τό ἱστορικό
τους περιεχόμενο καί χρησιμοποιοῦνται
μόνο καί μόνο γιά νά καλλιεργείται ὁ
σωὸινισμός στίς μάζες καί νά ἀποπροσανατολίζονται ἀπό ..τά πραγματικά
προόλήματα καί 106; πραγματικούς τους
ἐχθρούςιἘξηγ-ήσαμε ὅτιοὶ 591615; καί οἱ
χωρικοί ὅλου τοῦ κόσμου έχουν δικές
τους κοινές γιορτές καί κοινή εἶναι ἡ
πάλη τους 5767116 0106; 51111510115615;
1106 εἶναι καί οἱ πραγματικοί τους
ἐχθροί. Στίς συζητήσεις, ὅπου ἡ στάση

Ἀπό τίς ὅουλευτικές ἐκλογές τοῦ Νοέμὸρη τοῦ 1926, ὅταν ὁ Ἀ. Στίνας ἧταν ὑποψήφιος
τοῦ ΚΚΕ στό νομό Κερκύρας. Στή φωτογραφία ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά, καθισμένοι, οἱ.Σπῦρος Νικοκάόουρας, Σταῦρος Καραγκούνης, «Φελλοῦς, Ἀλέξανδρος Σκλήρης καί Ἐρρῑκος Ρῖκος. ”Ορθιοι.· Θόόωρος Κώττης, Γ ιάννης Μιταλληνός, Σπῦρος Πρίφτης ἥ ,Ἄγις Στίνας, Λεωνίδας Χυτήρης καί Καρπέτας. Οἱ Καραγκούνης, Φελλοῦς, Σκλήρης καί K0911510;
εἶχαν μόλις ἀποφυλακιστεῖ ἀπό τίς φυλακές Κερκύρας. Καί οἱ τέσσερεις ἧταν ἀπό τά Τρίκαλο, Eva") οἱ ἄλλοι ἕξι ἀποτελοῦσαν τό Γ ραφεῖο περιοχῆς τοῦ ΚΚΕ στήν Κέρκυρα.

μας ἧταν ξεκάθαρη μπροστά στό λαό τονίσαμε γιατί τά ἰδεώδη καί τά συμφέροντα τῶν ἐργαζομένων μαζῶν τῆς χώρας μας εἶναι τά ἴδια μέ τῶν ἐργαζομένων ὅλου τοῦ κόσμου (καί τῆς Τουρκίας
μαζί) καί σαφῶς ἀντίθετα μέ τά συμφέροντα τῶν ἐκμεταλλευτῶν τους στήν ἴδια
τους τήν χώρα. Ἀκόμα μετά ἀπό συγκέντρωση ὅλων τῶν κατοίκων 61610115
ἀντιπρόσωπο τῆς κοινότητας 167 1615
11661]71]11’] Γεώργιο Σκαφιδᾶ γιά τό
Ἀντιφαστιστικό Συνέδριο πού συνερχόταν στήν Ἀθήνα. Στήν ἀρχή, ὁ Σκαφιδᾱς
δέν 575175 651116; 016 211756910 6.116 τούς
σταλινικούς καί προσπάθησαν νά τόν
ἀποκλείσουν ὅταν έμαθαν 611 εἶναι 511πρόσωπος τῆς Κοινότήτας πού ἔχει
πρόεὸρο τόν Στίνα.

ΜΙΑ ΑΛΛΗ 116; πρωτοὸουλία, πού
δέν ὑλοποιήθηκε, ἧταν ἡ πρόταση πού
κάναμε 0’ ὅλα τά κοινοτικά 01111606110
τῆς Κέρκυρας νά συγκληθεῑ 5110 Συνέδριο τῶν κοινοτικῶν συμὸουλίων καί 76
κουὸεντιὰσουμε τά προὸλήματά μας. ‘H
πρόταση μας καί ἡ πρωτοὸουλία μας
ἀπό πολύ λίγα 01111606110 έγινε δεκτή.
Τά περισσότερα τήν ἀπέρριψαν ἐπειδή
προερχόταν ἀπό κομμουνιστές καί 6.110
συμφώνηοαν μέ τήν προϋπόθεοη ὅτι 66
ἔπρεπε v61 πάρουν τήν πρωτοὸουλία ἀλλοι (δηλαδή τοῦ ἀστικοῦ χώρου) καί ὅχι
ἐμεῐς. "01110; 1167576; δέν συνέχισε, μιά
καί έμεῐς ἀντιμετωπίσαμε τόσες ἀντιδράσεις. Φυσικά ὅχι μόνο ἀπό τά κοινοτικά 01111606110. Γιατί χρειάζεται νά πῶ,

ὅτι ἀπό τότε πού έκλεγήκαμε εἴχαμε μεγάλο πόλεμο ἀπό τήν κρατική ἐξουσία
καί 106; ἀντιδραοτικούς.
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, 5695115 016 χωριό
Ὕψο, λίγο πιό πέρα ἀπό τήν Σπαρτίλλα.
Διαρκῶς προσπαθοῦσε ἡ ἀστυνομία νά _
τρομοκρατήσει τούς κατοίκους, μέ συνεχεῖς ἀνακρίσεις καί μέ ἀπειλές σχετικά
μέ τήν δράση τοῦ κοινοτικοῦ 011116011—
λίου- τί ε’ίπαμε στήν προηγούμενη συζήἰ-ηση, νά μήν έλθουν στήν ἑπόμενη κλπ.
Δύο φορές ἡ ἀστυνομία πολιόρκησε τό
χωριό μας’ τήν πρωτομαγιά καί τήν
ἀντιπολεμική ἡμέρα. Ζητοῦσαν προφάσεις 716 ἐπεισόδια, ἀλλά δέν τούς δώσαμε. Ἐμεῑς ἀπαντούσαμε μέ ἐκκλήσεις
στούς κατοίκους νά μήν έπηρεαστοῠν
ἀπό τίς ἀπειλές καί τίς ἀνακρίσεις, κάναμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, καί
1116 ὁμαδική κάθοδο τῶν κατοίκων στήν
πόλη τῆς Κέρκυρας στήν νομαρχία.
Καταγγείλαμε αὐτή τήν συμπεριφορά τῆς
Ἀστυνομίας, ἀλλά ἡ ἀντίδραοή της συνεχίοτηκε. Μία διαμαρτυρία μας καί μιὰ
έκκληση 0’ ὅλα τά δημοτικά καί κοινοτικά 01111606110 τῆς χώρας, δημοσιεύτηκε
στήν πρώτη σελίδα τῆς «ἐφημερίδας Δήμων καί Κοινοτήτων» μέ τόν τίτλο «Ἡ
Αὐτοδιοίκηση 5v διωγμῶ». Πήραμε κάποια μηνύματα συμπαραστάσεως καί
συνεχίσαμεάπτόητοι τόν ἀγώνα μας. 'H
δράση τοῦ κοινοτικοῡ συμὸουλίου, τοῦ
μοναδικοῦ κομμουνιστικοῦ στήν Κέρκυρα, εἶχε γίνει ἀντικείμενο καθημερινῶν συζητήσεων σ’ ὅλο τό νησί. "01110; ἡ
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ἐκλογή καί ἀργότερα ὁ ἐξαναγκασμός σέ
παραίτηση τοῦ παλιοῦ μου φίλου καί
συντρόφου δήμαρχου Καόάλας Μήτσου
Παρτσαλίδη. "Av καί στείλαμε ὑπομνήματα, διαμαρτυρίες καί ἐπιστολές σάν
κοινοτικό συμὸούλιο στόν «Ριζοσπάατη», δέν γράφτηκε οὔτε μιά λέξη. Παλαίψαμε μόνοι μας μέ μοναδικό ὅοηθό
καί συμπαραστάτη τόν λαό, πού εἶχε κάνει τά πάντα 111166501] δική του. ’Ὀλα
αὑτά ἐγιναν μέσα στούς ὀκτώ περίπου
μῆνες πού ἐμεινα πρόεδρος τῆς γενέτειας μου.

ρ ΤΑ ΤΕΛΗ τοῦ 1934 διασπᾶται ὁ ἀρχειομαρξισμός. Τό τμῆμα πού ἀποσπά-

στηκε μέ ἐπικεφαλῆς τόν Βιτσώρη, ὑπερ- ‘
ασπίζει ἀπόψεις γιά τήν Κομμουνιστική
Διεθνή καί τά νέα ἐπαναστατικά κόμματα, ὅμοιες πού ὑποστήριζα καί ἐγώ.
Νόμισα καθῆκον μου νά ὅρεθῶ στήν
Ἀθήνα, μέσα στήν ζύμωση αὐτῶν τῶν
κινήσεων. Ὕπέὸαλα τήν παραίτησή μου
ἀπό πρόεδρος καί μέλος τοῦ κοινοτικοῦ
συμὸουλίου καί διορίστηκε ἀντικαταστάτης μου, ἐνας ἀγωνιστής, ὁ Πέτρος
Σέργος. Ἔόαλα στήν τσέπη μου ὅσα
χρήματα ὂρήκα στό συρτάρι ἀπό τό
μπακάλικο, πού μοῦ εἶχαν ἀνοίξει οἱ
συγγενεῖς μου στό χωριό, τό κλείδωσα7
κατέθηκα στό λιμάνι καί πήρα 1:6 πρῶτο
ἀτμόπλοιο γιά τόν Πειραιά.
ΝΟΜΙΖΩ ὅτι ἐκεῖνο, πού ἐχει κόποια
σημασία ἀπό τόν νέο τρόπο δουλειᾶς
πού ἐφαρμόσαμε πρῶτοι στό χωριό μου,
σ’ αὑτό 1:6 μικρό κομμάτι τῆς τοπικῆς
Αύτοδιοίκησης, εἶναι ἡ πλήρης ἐξαφα’νιση τῶν πολιτικῶν διαφορῶν καί ἡ συγκέντρωση ὅλων τῶν ἐργατῶν καί φτωχῶν
καί μεσαίων ἀγροτῶν, γύρω ἀπό τό κοινοτικό τους συμῧούλιο. ’Ἁρχισαν ἤδη νά
παίρνουν συνείδηση τῶν κοινῶν τους
συμφερόντων καί ἀκόμα τῆς ἱκανότητάς
τους νά αὑτοδιοικοῦνται. Αύτή ἦταν ἡ
κύρια προσπάθειά μας καί εἰδικά πάνω
σ’ αὑτό ἐπιμέναμε στίς συζητήσεις. Noμίζω πώς κάτι καταφέραμε, μέ τά μέτρα
ἐκείνου τοῦ μικροῦ τόπου καί τῶν δυσκολιῶν τής ἐποχῆς, στή Σπαρτίλλα. Τρία
χρόνια ἀργότερα, ἦλθε ἡ δικτατορία
Μεταξᾱ καί διαγράφτηκα ἀπό μέλος τῆς
Κοινότητος μέ ἀπόφαση τοῦ διορισμένου
Κοινοτικοῦ Συμὸουλίσυ μέ τήν κατηγορία τοῦ «ἀντεθνικοῦ στοιχείου».

Τό ἐργατικό ρυνέὸριο
και οι
διευρυμὲνες συνειδήσεις
r5139iﬁi‘ifafiipﬁﬁiiKiﬁ“21121231“;33.3:3122‘EZE ,ἶίἷῗ
εἰσηγητῆ μέτρων-για τήν «ἀναμόρφωση» τοῦ συνὸικαλιστικοῦ κινήματος ὑπουργοῦ Ἐργασίας κ. Λάσκαρη - προχωρεῖ μεθοόικά
γιά τή ὁιάσπαση τοῦ κινήματος.
T0 ΣΧΕΔΙΟ αὐτό - πού σέ τελευταία ἁνάλυση στοχεύει στήν
ἀποὸυνάμωση τῶν συνὸικαλιστικῶν ἀγώνων καί τήν ὑποταγή τῶν
ἐργαζομένων στήν κυόερνητική καί ἐργοὸοτική ἀσυὸοσία - εἶχε σέ
ἀνύποπτο χρόνο (30 Ἀπριλίου 1977, τχ. 70) ἀποκαλύψει τό
«Ἀντί», ὅταν εἶχε πιά ἐπισημοποιηθεῐ ἡ ἀπόλυτη «ἐνσωμάτωση»
τῶν στελεχῶν τοῦ συνδικαλιστικοῦ χουντικοῦ παρακράτους μέ
τούς ἀνθρώπους στούς ὁποίους ὁ κ. Λάσκαρης εἶχε ἀναθέσει τό
προεδρεῖο τῆς ΓΣΕΕ.
Τού Ἀντ. Ἔργατικού
ΤΑ ΣἸῈΛΕΧΗ αὐτά ὑπῆρξαν οἱ πρωτοπόροι (!) τῆς «διεύρυνσης», ἀφοῡ ἀπό
τό 1974 ἐγκατέλειψαν τόν πολιτικό χῶρο
στόν ὁποῐο ἀνῆκαν (Κέντρο) καί προσκολήθηκαν 01611 ὑπουργό Ἐργασίας 6
ὁποῖος τούς ἀντάμειψε γιά τίς ὑπηρεσίες
πού πρόσφεραν - καί πρόσφέρουν στήν δεξιά καί τά στηρίγματά της μέ τήν
διατήρησή τους στούς θώκους τῆς συνομοσπονδίας, παρά τίς συχνές ἐπιθέσεις
τῶν «σκληροπυρηνικῶν» τῆς δεξιᾶς, πού
προτιμοῦσαν νά εἶναι αὐτοί προεδρεῐο
τῆς ΓΣΕΕ, παρά οἱ κατ’ εὐφημισμό
«Κεντρῶοι» τοῦ τύπου Παπαγεωργίου,
Καρακίτσου, Ἰορδανίδη, Μαρμαρόπουλου κ.ὄι. «ἐπιφανῶν» ἀστέρων τοῦ κυ6ερνητικοῦ συνδικαλιστικοῦ «πανθέου».
Η ΑΠΟΦΑΣΗ τῆς κυὸέρνησης καί οἱ
πιέσεις τῆς ἐργοδοσίας γιά τήν ποδηγέτηση τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος μετά τήνῗπαταγώδη ἀποτυχία τῆς Γ ΣΕΕ
νά ἐλέγξει καί νά ἀποπροσανατολίσει
τούς ἐργαζομένους - ἀρχισαν πιά νά
ύλοποιοῦνται χωρίς δημοκρατικοφανῆ ἤ
ἄλλα προσχήματα. Ἀντικειμενικό στόχο
ἀποτελεῖ ἡ διατήρηση καί ἡ ἐπέκταση
τοῦ ἐλέγχου τῆς ΓΣΕΕ καί 6 ἐξαναγκασμός τῶν δυνάμεων τῆς ἀντιπολίτευσης,
εἴτε σέ ὑποταγή εἴτε στῆν άνάληψη «αὐτόνομης» δράσης πού θά ἀποτελέσει τήν
6ἁση γιά τήν οὐσιαστική διάσπαση τοῦ
κινήματος.
ἼΞτσι ἂρχισαν τά πραξικσπήματα γιά
. τήν ἀλλοίωση τῶν δυνάμεων τῆς ἀντιπολίτευσης, ὥστε στό «συνέδριο» τῆς Καλαμάτας νά ἐξασφαλισθεῖ ἡ ἀνετη ἐπικράτηση τῶν στελεχῶν τοῦ κυὸερνητικοῦ
συνδικαλισμοῦ καί τοῦ συνδικαλιστικοῦ
παρακράτους. "
H ΑΝΑΛΥΣΗ πού ἀκολουθεῖ γιά τίς
μεθόδους καί τούς στόχους τοῦ σχεδίου
γιά τήν ποδηγέτηση καί τήν ἀποδυνάμωση τοῦ κινήματος εἶναι πολύ χρήσιμη
καί ἀποκαλυπτική. Τό πιό ἐνδιαφέρον
στοιχειο της συνίοταται.στο 611 οἱ κρί-

σεις καί οἱ ἀποκαλύψεις γίνονῗιαι ἀπό...
τόν πρόεδρο τῆς ΓΣΕΕΙ Πρόκειται γιά
μιά «ἀνθολογία» δηλώσεῶν του πού
έκανε τό 1966, ὅταν ἀκόμα ἀνῆκε στόν
δημοκρατικό χῶρο καί ἐδινε μάχη ἐναντίον τοῦ κυόερνητικοῦ συνδικαλισμοῡ
καί τῶν καθοδηγητῶν του. Βέόαια, σήμερα ὂρίσκεται ἀπό τήν «άλλη ὄχθη τοῦ
ποταμοῦ», ἀφοῦ ἐκφράζει τίς δυνάμεις
ἐναντίον τῶν ὁποίων κάποτε (στό
«φαῡλο παρελθόν» του, ἴσως) μαχόταν.
Οἱ μέθοδοι τοῦ συνδικαλιστικοῦ παρακράτους πού ἀποκαλύπτει ô κ. Παπαγεωργίου δέν άλλαξαν ἀπό 1015 καθόλου. Σέ ἀρκετές δέ περιπτώσεις, δέν ἀλλαξαν οὔτε καί τά πρόσωπα,..,
OI ΔΗΛΩΣΕΙΣ τοῦ κ. Παπαγεωργίου
δίνουν μιάν εύγλωττη εἰκόνα γιά τό τί θά
συμὸεῖ στήν Καλαμάτα, ὅπου ὁ κυὸερνητικός καί χουντικός συνδικαλισμός μέ
τυπικό «ἡγέτη» τόν κ. Παπαγεωργίου θά
δώσει τήν μάχη ἐναντίον τῶν ἐργαζομένων καί τῶν δικαιωμάτων τους. .
”Ας δοῦμε ὅμως τί μᾶς λέει 6 κζ Παπαγεωργίου καί ἀς κρίνουμε
O... Τό συνὸικαλιστικόν κίνημα τῆς χώρας ὁέν ἠδυνήθη νά ἀνὸρωθῆ καί νά ἀνταποκριθῆ εἰς τάς συγχρόνους ἀνάγκας
τῶν ἐργαζομένων ὁιότι πάντοτε ἐτέλει
ὑπό καταπίεσιν, ὁιάσπασιν καί ἔντεχνον
ὸιαόολή τῆς ἀποστολῆς του ἀπό τούς
ἀντιὸραστικούς πολιτικούς καί ἐργοὸοτικούς κύκλους... .
Ο... Ἡ σκέψις ὅτι θά ἧτο ὁυνατόν νά
ἰσχυροποιηθῆ τό ἐργατικόν κίνημα τῆς
χώρας καί νά ὁιεκὸικήση τά δικαιώματα
τῶν ἐργαζομένων ἐὸημιούργη ἐντόνους
ἀντιὸράσεις εἰς τούς ἐργοὸοτικούς κύκλους...
Ο... Οἱ ἀντιὸραστικοί πολιτικοί καί ἐργοὸοτικοί κύκλοι χρησιμοποιοῦν ὅλα τά
μέσα γιά νά ἀναχαιτίσουν τούς ἀγῶνες
καί τήν προσπάθεια συνενώσεως τῶν ἐργατικῶν δυνάμεων...
Ο... ’Έτσι ἐπιὸιώχθηκε καί ἐπιτεύχθηκε.·

ἸῺΡΑ HE TH
AIEYPYNZH
κΑοοΜΑι

α) ἠ διαὸολή καί κατασυκοφάντησις τῶν
συνδικαλιστῶν καί τῶν σκοπῶν τῶν ἐργατικῶν ἀγώνων, ὅ) ἡ διά μεθόδων ὄίας,
νοθείας, παρανόμων πράξεων, προώθησις εἰς τήν ἡγεσίαν τῶν συνδικαλιστικῶν
ὀργανισμῶν προσώπων προσκειμένων
ἀπολύτως εἰς τήν κυόέρνησιν καί τήν ἐργοδοσίαν καί ἐπιτελούντων διατεταγμένην ὑπηρεσίαν εἰς τόν συνδικαλιστικόν
χῶρον, γ) ἡ διαφθορά καί ὑποδούλωσις,
ὁ ἐκμαυλισμός τῶν στελεχῶν τοῦ κινήματος διά τῶν οἰκονομικῶν πιέσεων τῆς
Ἐργατικῆς Ἑστίας, δ) ή κατασυκοφάντησις καί δίωξις παντός τιμίου συνδικαλιστικοῦ στελέχους, ἡ ἄσκησις ψυχολογικῆς ὄίας καί ἡ οἰκονομική καί ὑπηρεσιακή του ἑξόντωσις...
O... Μέ τήν ὑποστήριξιν ὅλων τῶν παραγόντων τῆς πολιτικῆς ἀνωμαλίας καί τῶν
ἀντιδραστικῶν κύκλων καί τήν ἄφθονον
χρηματοδότησιν ἀπό τούς κρουνούς τῆς
Ἐργατικῆς Ἑστίας ἀρχίζει «μάχη»...
Ο... Αἱ ἀγωνιστικαί κινητοποιήσεις, αἱ
προσπάθειαι ἐπιλύσεως τῶν διαφόρων
προὸλημάτων τῶν ἐργαζομένων, ἡ προόολή καί ὑποστήριξις τῶν αἰτημάτων
τῶν διαφόρων κλάδων ἐργαζομένων καί
γενικώτερον ἡ μεγάλη προσπάθεια ἐξυψώσεως τῆς κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς
θέσεως τῆς ἐργατικῆς τάξεως ἔπρεπε νά
κτυπηθοῦν ἀνηλεῶς... Καί ἀρχίζει ἡ μεγάλη καί πρωτοφανής περίοὸος παρανομίας καί ἐξευτελισμοῦ τῶν συνδικαλιστικῶν θεσμῶν· περίοὸος πού θά ἀποτελέσει στίγμα διά τό πολιτιστικόν ἐπίπεδον
τῆς χώρας μας καί σκοτεινή σελίδα εἰς
τήν ἱστορίαν τοῦ συνδικαλιστικοῦ μας
κινήματος...
Ο... Ἡ διάστασις αὐτή κλιμακοῦται εἰς
τά ἑξῆς στάδια ἀποσκοποῦντα εἰς τήν
ἐξουδετέρωσιν τῶν γνησίων ἀντιπροσώπων τῶν ἐργαζομένων· α) ὑφίστανται
παρανόμως διαγεγραμμένα σωματεῖα, ὅ)
γίνονται νέαι διαγραφαί, παράνομοι καί
αὐθαίρετοι, γ) ἀποκλείονται ἀναιτιολογήτως καί παρανόμως ἀντιπρόσωποι, δ)
δέν ἐγγράφονται παρανόμως σωματεῖα,
ε) λειτουργεῑ «ὄιομηχανία» παραγωγῆς
ἀντισυνδέσμων καί σωματείων-φαντασμάτων.
Ο...οἱ γνωστοί κατ’ ἐπάγγελμα ἐργατοκάπηλοι κατεπάτησαν σκαιῶς ὑπό τά
ὄμματα τῆς ἀστυνομίας καί τήν ἀνεξήγητον ἀνοχή τοῦ δικαστικοῦ ἀντιπροσώπου
πᾶσαν ἔννοιαν νομιμότητος, ἀνθρωπίνης
ἀξιοπρεπείας καί ἠθικῆς...
Ο... Ὑπό τήν πίεσιν τῶν γνησίων ἐκπροσώπων τῶν ἐργαζομένων οἱ τρομοκράται

νόθον, ζητοῦμεν τήν ἀκύρωσίν του καί
θά τήν ζητοῦμεν διαρκῶς μέχρις ὅτου ἡ
δικαιοσύνη ἀναγνωρίσει τήν ἀκυρότητα
Ικολάσει δι’ αὐστηρῶν κυρώσεων τούς
ἀδιστακτους ὅιαστάς τῶν νόμων...
Ο... Οἱ ἀριθμοί δίνουν τήν ἀναμφισὸήτητον πλειοψηφίαν εἰς τάς δημοκρατικάς
δυνάμεις... Αἱ εὐθῦναι ὅμως τῶν πράξεων αὐτῶν ὄαρύνουν περισότερον ἐκείνους πού καθοδηγοῦν τάς ἐνεργείας καί
συγκαλύπτουν διά τῆς ἀνοχῆς των τάς
παρανόμους πράξεις καί τήν ἀδίστακτον
καταπάτησιν τῶν νόμων τῆς πολιτείας...
τοῦ συνδικαλισμοῦ ἀπέρριψαν τό πρωσωπεῐον καί τά προσχήματα καί παρενό- Οἱ Ἕλληνες ἐργαζόμενοι διερωτῶνται.· ὑπάρχει πράγματι νόμος,· Ὑφίσταμησαν εὐθέως, ἀδιστάκτως καί ἀναιται πράγματι κράτος δικαίου,· Ὑφίστανσχύντως...
ται πράγματι συνταγματικά δικαιώματα
Ο... Καταγγέλομεν εἰς τήν ἐργατικήν τάκαί συνδικαλιστικαί ἐλευθερίαι ὅταν
ξιν τῆς χώρας καί πάντα ἁρμόδιον τά
ἕνας ὁποιοσδήποτε ἐργατοπατέρας ἔχει
πρωτοφανῆ ταῦτα γεγονότα... Ἐπεκράτήν δύναμιν νά ἐνεργεῖ καί νά ὑποτάσει
τησεν ὁ νόμος τῆς ζούγκλας... Ἀξιοπρεεἰς τάς ἀνόμους ἐπιδιώξεις του τόν μηπεῖς ἐκπρόσωποι τῶν ἐργαζομένων ἐξχανισμόν ἀνασχέσεως τῶν παρανομιῶν,·
εδιώκοντο ὑπό τῆς ἀστυνομίας καί ἐνῶ
Ο... Εἶναι ὀδυνηρά καί ἐπικίνδυνα αὐτά
προσήρχοντο διά τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ
τά ἐρωτήματα καί φέρουν αὐτομάτως εἰς
νομίμου καθήκοντός των δέν τούς ἐπετρέπετο ὄχι μόνον ἡ εἴσοδος, ἀλλά οὔτε ἡ τά χείλη ὅλων τό τελικό ἐρώτημα· ποῖος
εὐθύνεται διά τήν ἀπαράδεκτον αὐτήν
προσέγγισις εἰς τό «φρούριον» τοῦ συνκατάστασιν,εδρίου.
Ο... Ἀναμένουν (οἱ ἐργαζόμενοι) ἀπό
Ο... Εἰς τούς ἄλλους τούς φίλα προσκειτήν κυὸέρνησιν τῆς χώρας μιάν ὑπεύθυμένους ἐπετρέπετο ἡ διέλευσις ἀπό τήν
ἀστυνομικήν στρατιάν ἐπί τῆς ἐπιδείξεως ’νον καί συγκεκριμένην ἀπάντησιν...
O... Αἰ διαπιστώσεις αὐταί μᾶς ὁδηγοῦν
ὑπόπτων σημειωμάτων ἤ καί καρτῶν αἱ
εἰς τήν ἀπόφασιν νά μήν μετάσχωμεν εἰς
ὁποῖαι ἐχορηγήθησαν κατά ὄούλησιν εἰς
τήν ψηφοφορίαν... Νά ἀφήσωμεν ἐλεύὅσους αὐθαιρέτως καί παρανόμως ἐκθερον ἔδαφος εἰς τάς παρανομίας καί
ρίθη ὅτι ἔπρεπε νά μετάσχουν τοῦ συντάς γκαγκστερικάς διαθέσεις... ’Άς ἐκλεεδρίου-τέρατος πού κατεξευτέλισεν τούς
γοῦν ὅσοι θέλουν ἀπό τήν κουστωδίαν
συνδικαλιστικούς θεσμούς...
τῶν ροπαλοφόρων...
Ο... Τά ἀνωτέρω ἐκτιθέμενα γεγονότα
Ο...
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Ο... Οἱ ἐργαζόμενοι Ἕλληνες ὅμως, ἀνεΟ... Ἡ ποδοπάτησις τῶν νόμων καί ἡ
ξαρτήτως ὅλων τῶν θλιὸερῶν αὐτῶν γεκαταρράκωσις τῶν συνδικαλιστικῶν θε- γονότων ἔχουν λάόει ἤδη ἀκλόνητον καί
σμῶν ἐγένετο ὑπό τά ὄμματα καί τήν
ἀμετακίνητον ἀπόφασιν νά προχωρήπροστασίαν τῆς ἀστυνομίας καί μέ τήν
σουν ἑνωμένοι καί συσπειρωμένοι γιά τά
ἀνεξήγητον ἀνοχήν τοῦ δικαστικοῦ
δίκαια καί ἀναφαίρετα δικαιώματά
ἀντιπροσώπου ὅστις κυριολεκτικῶς ἐπέ- τους...
τρεψεν τήν δημιουργίαν τῆς ἀπαραδέΟ... Ἡ δικαία θέλησίς των τελικά θά
κτου καταστάσεως.
ἐπιὸληθῆ ὅσα ἐμπόδια καί ἄν παρεμὸάλλουν οἱ σκοτεινοί κύκλοι τῆς ἀντιδράΟ... Τό συνέδριο καί τά ἀποτελέσματα
σεως καί θά πραγματοποιήσουν ἕνα γνήτῶν ἀρχαιρεσιῶν εἶναι νόθα... Δέν ἀντασιον, δημοκρατικόν, ἐλεύθερον καί ἀντιποκρίνονται οὐδέ κατ’ ἐλάχιστον εἰς τήν
θέλησιν τῶν γνησίων ἀντιπροσώπων τῶν προσωπευτικόν συνέδριον διά τήν ἀνάδειξιν μιᾶς συνεποῦς δημοκρατικῆς διοιἐργαζομένων. Εἶναι πρόκλησις πρός τήν
κήσεως πού θά ἀνταποκρίνεται στίς
ἀρχήν τῆς νομιμότητος. Εἶναι κατάλυσις
προσδοκίες τῶν ἐργαζομένων καί θά
τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν, τῶν νόμων καί
τεθῆ ἔτσι ἐπικεφαλῆς τῶν ἀγώνων των...
τῆς ἠθικῆς τάξεως, εἶναι ἰταμή ἐπιχείρηΟἱ δηλώσει τοῦ κ. Παπαγεωργίου εἶσις ἐξανδραποδισμοῦ τῶν Ἑλλήνων ἐρναι τόσο“«ὃι ακτικές», ὥστε τά σχόλια
γαζομένων. Τό καταγγέλομεν πρός πάνμᾶλλον περιττεύουν... I
τας καί θά τό καταγγέλομεν διαρκῶς ὡς
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Σ TON τόπο μας ὁέν ὑπάρχει πανεπιστήμιο. Αὐτό εἶναι μιά πολύ ὁυσάρεστη ὁιαπίστωση πού,
ὅταν τήν ἔκανα γιά πρώτη φορά*, εἶχε γιά μένα τό νόημα ὅτι ὁέν ὑπάρχει πανεπιστήμιο - ἐρευνητικό κέντρο. Φαίνεται ὅμως ὅτι γιά τούς ὑπεύθυνους ἐκείνους πού τό ὁιοικοῦν,’ ὁέν ὑπάρχει
οὔτε κάν πανεπιστήμιο-ἑκπαιὸευτικό ἵδρυμα. Αὐτή τήν πολύτιμη ὁμολογία τήν προσέφερε στήν
πρόσφατη σύσκεψη τῶν πρυτάνεων καί τῶν κυόερνητικῶν ἑκπροσώπων πού συζήτησε τό νέο
κυόερνητικό νόμο γιά τά Ἀνώτατα Ἐκπαιόευτικά Ἱὸρύματα, ὁ κ. E. Γ εωργαντόπουλος. Χωρίς
νά μοιάζει νά αἰσθάνεται τί εἴδους ἠθικά πρόόλημα ὁημιουργοῦσε καί γιά τόν ἴὸιο αὐτή ἡ παραὁοχή, ἐδήλωσε.-

«Συμφωνώ μέ τά μέτρα ὃελτιώοεως τῶν οπουδών καί τά ἱδρύματα κάποτε νά γίνουν ἐκπαιδευτικά καί νά σταματήσουμε νά εἴμαοτε ἐργοστάοια παραγωγῆς πτυχίων», (<<Έξόρμηση τῆς Κυριακῆς», 10 Σεπτέμόρη 1978, σ. 11. Οἱ ὑπογραμμίσεις προστέθηκαν ἀπό μένα).
ΟΥΤΕ κάν ἑκπαιὸευτικά ἱδρύματα 11011161}! Καί γιά νά ὁιορθωθεῐ αὐτή ἡ κατάσταση τί πρέπει
νά γίνει,· Μαστίγιο στούς φοιτητές. Αὐστηρότατες ἐξετάσεις καί διαγραφή τῶν φοιτητῶν «παρελθόντων ἐτῶν». Ἰὁού τά «μέτρα ὄελτιώσεως ’τῶν σπουὸῶν», πού θεσπίζει ὁ νέος νόμος καί άποὸέχεται ὁ 5-3. Γ εωργαντόπουλος.
Τοῦ Γιώργου Κατηφόρη
κάνει διάφοροι, κάθε ἄλλο παρά πανεπιοτημιακοί ὀργανιομοί.
‘H Ἐκκλησία παραδείγματος χάριν, δ μεγάλος αὐτός συντηρητής ἀρχαίων έλληνικών χειρογράφων. ’Ἰσως τό γεγονός ὅτι σέ
τέιοιες ἐποχές ἡ ουντήρηση μαλλον. παρα ἡ ἔρευνα ἐπαιζε τόν
κύριο ρόλο στήν παιδεία δεν εἶναι άσχετο με τό ὅτι σήμερα τίς
ὀνομάζουμε <<σκοτεινοὺς αἰῶνες».
Τ] ΕΜΠΟΔΙΖΙΞΙ τό πανεπιστὴμιό μας νά παίζει τόν πρωταρχικό του ρόλο τῆς ἐρευναςς Τό πρωτο που Θά οκεφτόταν
κανείς Θά ἦταν ἡ ἐλλειψη ὑλικών μέσων. Ὑποθέτω ὅτι τέτοια
ἒλλειψη ὑπάρχει, ἀλλά δέν εἶναι εὐκολο νά τήν ἀναλὺοουμε μέ
γενικότητες. Χρειάζονται συγκεκριμένοι προϋπολογιομοί καί
ουγκεκριμένα στοιχεῖα. Πάντως εἶναι ἡ μία κύρια πλευρά τοῦ
προόλήματος. Ὑπάρχει, ὅμως, καίὴ άλλη, ἡ πλευρά τοῦ ἐμψυχου ὑλικοῡ ἤ μᾶλλον τών θεσμῶν πού τό διαμορφώνουν. Αὐτή
εἶναι καί ἡ πλευρά που ἀντιμετωπίζει ὁ πρόσφατος νόμος.
Ποιός εἶναι ὁ ρόλος τοῦ πανεπιστημίου
TI ΔΕ λειτουργεῐ καλά στὴ διαμόρφωοη τών πανεπιστημιακῶν μας δασκάλων, Τρία εἶναι τά κύρια σημεῐα;
ΚΥΡΙΟΣ ρόλος τοῦ πανεπιοτημίου, ἀπό τότε που ὑπάρχει
‘H ἀνυπαρξία ὀργανωμένων μεταπτυχιακὼν σπουδών.
στή νεώτερη Εὐρώπη ὁ θεσμός, εἶναι νά ἀναζητᾶ καί νά παράἹ-Ι ἀνυπαρξία μιᾶς κατάλληλης προκαθηγητικῆς ἐπιστημονιγει καινούριες γνώσεις. Ἐπειδή, ὅμως, γνώσεις δέν παράγονται
κής 6αθμίδας.
στό κενό, τό πανεπιοτήμιο εἶναι ὑποχρέωμένο, μαζί μέ τίς ἀναἩ ἀνυπαρξία συστηματικῶν ἐπιστημονικών περιοδικών.
καλύψεις τών ἐρευνητών του νά παράγει κι’ αὐτούς τοὺς ἴδιους Οἱ τρεῖς αὐτές ἀλληλένδετες ἐλλείψεις δημιουργοῦν φραγμό,
τούς ἐρευνητές. Δηλαδή οἱ καθηγητές ἐρευνητές ὑποτίθεται οἱ
που ἐμποδίζει, ἐκτός ἀπό ἐξαιρέσεις, φοιτητές μέ κλίση πρός τό
ἴδιοι, πρέπει νά ὅάζουν στό δρόμο τῆς ἐρευνας τούς νέους ἐπιπανεπιοτημιακό ἐπάγγελμα, νά ἐξελιχθοῠν ὁμαλά καί δημιουρστήμονες. Πανεπιστήμιο που δέν παράγει, οὔτε νέες γνώσεις,
γικά στόν τομέα τους, ἀνανεώνοντας καί προωθώντας τήν ἐπιοὔτε νέους ἐρευνητές, δηλαδή που δέν ἀναπαράγει τή δραστηστημονική ἔρευνα. "
ριότητά του σέ ἀνώτερα ἐπίπεδα, δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπιζήΕΙΔΙ
ΚῼΤΙΞΡΑ
ἡ
ἀνυπαρξία
μεταπτυχιακών
σπουδών
ἦ
διώσει. Τό έλληνικό πανεπιστήμιο, (ἐκτός ἀπό μερικές ἐξαιρέσεις
χνει πρός ἄλλες ἐπαγγελματικές κατευθὺνσεις τά νέα μας ἐπικάπου κάπου, ὅπως οἱ τελευταῐες ἀνακαλύψεις οτήν ἀρχαιολοοτημονικά ταλέντα, ἤ οτέλνει ἐκείνους που ἐπιμένουν στήν
γία) ὂασίζεται καί γιά τή συγκέντρωση γνώσεων καί γιά τήν
προσπάθεια στά πανεπιστήμια τοῦ ἐξωτερικοῠ.Ἐκεῑ ἀποκτοῡν.
παραγωγή τοῦ διδακτικοῡ του προσωπικοῠ, στά μεγάλα πανεὅέόαια, ὁρισμένες γνώσεις, ἀλλά οὔτε στήν ἐξέλιξη τὴς ἐπιστήπιοτήμια τῆς Εὐρώπης καί τής Ἀμερικής. Μήν ἔχοντας αὐτόμης στόν τόπο μας συμὸάλλουν, οὔτε ἐπαφή άποκτοῦν μέ τοὺς
νομη λειτουργία παραγωγῆς καί ἀναπαραγωγής δέν μπορεῐ νά
Ἕλληνες καθηγητές που τελικά ἀποφασίζουν γιά τήν ἀξιοθεωρηθεῐ ζωντανό πανεπιοτήμιο.
ποίηοη τών νέων ἐπιστημόνων στόν τόπο μας. ‘H ἐλλειψη ἐπαΠΛΑΪ στόν πρωταρχικό του ρόλο τῆς ἐρευνας, τό πανεπιφῆς σημαίνει ἐλλειψη άμεσης γνώσης τῆς ἀξίας τῆς μεταπτυοτήμιο ἔχει κί’ ἐναν δεύτερα νά μεταδίδει γνώσεις παλιές καί
χιακής τους δουλειᾱς καί ἀνοίγει τό δρόμο καί σέ σφάλματα
νέες, σ“ ἕνα κυκλο εὐρυτερο, στοὺς φοιτητές του. Nd μήν παρά- καί σέ αὐθαιρεοίες στή διαδικασία τῆς κρίσης τῶν νέων ἐπιγει μόνον πανεπιστημιακοὺς, ἀλλά καί ἐξωπανεπιοτημιακοὺς
οτημόνων οτήν Ἑλλάδα.
ἐπιστήμονες. Αῠτό τό ἐργο πού πραγματοποιεῑται, ἂν καί ὃχι
ΑΣ ὑποθέοουμε, ὅμως, ὅτι αὑθαιρεσίες καί σφάλματα ξεπερπάντοτε τόσος-λαμπρά, οτήν Ἑλλάδα, δέν ἀρκεῖ γιά νά χαρα-, νιοῡνται κάπως. Ὑπάρχουν οτό έλληνικό πανεπιστήμιο προκτηρίσει τήν πανεπιστημιακή λειτουργία. Ἅπλή ουντήρηση καί
μετάδοοη παλιὼν γνώοεων δίχως ἀνανέωση ἔχουν στήν ἱστορία . * «Ἀντώ, 16 Όκτωὸρίου 1976 καί «Ἂν-τί», 22 Γενάρη 1977

KAAYTEPH εἰσαγωγὴ ἀπ’ αὑτήν οτό πνεῦμα τοῦ νέου νόμου
δέ θά μποροῡσε νά γίνει, ὄιν δ μοναδικός μας σκοπός ἧταν νά
τόν καταδικάσουμε. Δέ φτάνει ὅμως, αὐτό. Ἀπέναντι σέ μιά
κυὸέρνηοη που τό μόνο πού σκέφτεται εἶναι πῶς νά «τηρήσει
τήν τάξη» οτά πανεπιστήμια, μέ ἀστυνομικοῦ τύπου μέτρα, καί
ο” ένα καθηγητικό σῶμα που ἀγωνιᾶ μόνο γιά τήν τύχη τῶν
προνομίων του, τό προοδευτικό κίνημα έχει ἐκτός ἀπό τό κριτικό καί ἓνα θετικό καθῆκον. Πρέπει ἐμεῐς νά ὑποδεικνύουμε
τί σημαίνει. πῶς μπορεί νά φτιαχτεί ἕνα ἀληθινό πανεπιστήμιο.
Καί προόάλλοντας πάντα ἕνα τέτοιο πρόγραμμα νά κρίνουμε
ἀπό τή σκοπιά του τούς νόμους πού κάθε φορά κατασκευάζονται. Γι’ αὐτό à; ἀρχίσουμε συνοψίζοντας ξανά μερικά κύρια
προγραμμματικά σοιχεῐα.
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καθηγητικές θέσεις κ α τ ά λλ η λ ε ς νά ἀξιοποιήσουν νέους
ἐπιστήμονες; Ἡ ἀπάντηση, γιά λόγους που θά τοὺς δοῡμε εἶναι
ὅτι δέν ὑπάρχουν. Ἐτσι, στό νέο ἐπιστήμονα 11013 θά ’θελε νά
δουλέψει γιά τό πανεπιστήμιο, μπαίνει ἕνα ὠμό δίλημμα. "H,
ὕστερα ἀπό πολλά χρόνια προσπάθειας θά γίνει κάποτε καθηγητής - χωρίς στό μεταξὺ νά ἐχει τόν τρόπο νά δώσει σπουδαῖα
πράγματα - ἤ, έχοντας ξοδέψει τά χρόνια του, θα μείνει στό
τέλος δίχως τίποτα. Ἤ καθηγητής ἤ τίποτα. Αὑτό ὃέὸαια δέν
εἰναι πανεπιστημιακή καριέρα. Καταντάει τυχερό παιγνίδι μέ
π-άρα πολύ μεγάλα ρίσκα. Καί ἡ ἀτμόσφαιρα 1013 καζίνου δέν
εἰναι ἀσφαλῶς ἡ πιό κατάλληλη γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστημονικης ἐρευνας.
ΤΙΣ δύο αὑτές ἐλλείψεις τίς ὁλοκληρώνει καί τίς ἐπιδεινώνει
ή ἀνυπαρξία, στίς περισσότερες ἐπιστῆμες στόν τόπο μας, συστηματικῶν ἐπιστημονικῶν περιοδικῶν. Ἡ σημασία τοῦ ἐπιπημονικοῡ περιοδικοῡ στά ζητήματα 11013 μᾶς ἀπασχολοῡν
χρειάζεται μιά κάπως ίδιαίτερη ἀνάπτυξη.

έναν τρίτο ὲτιδιαιτητή. Οἱ ἐκθέσεις τους ἀνακοινώνονται στό
συγγραφέα, μέ τήν ,κάλυψηζ όέόαια, τῆς ἀνωνυμίας.
ΣΤΗΝ περίπτωση 11013 θόι ἀρχιζαν νά ἐκδίδονται τέτοιου εἴδους περιοδικά στόν τόπο μας, οἱ ἐγγυήσεις για τήν ἀντικειμένικότητα καί τήν ποιότητά τους θά μποροὺσαν, (ἄν τό θέλαμε,
γιατί κανείς θεσμόςηδέν ὑπάρχει 11013 νά ἐξασφαλίζεται αὐτόματα ἀπό τήν καταδολίευση ἐκείνων που τόν ἐφαρμόζουν) νά
εἶναι κυριολεκτικά κολοσσιαῖες. Χάρις στή γλωσσομάθέια τῶν
Ἑλλήνων Πανεπιοτημιακών, ἤ ἐοτω μέ μιά στοιχειώδη μεταφραστική ὑπηρεσία, οἱ ὑποψήφιες γιά δημοσίευση ἐργασίες θά
μποροῦσαν νά κρίνονται ἀπό τούς καλύτερους εἰδικοὺς κάθε
κλάδου οτήν Εὐρώπη ἤ στήν Ἀμερική. Πόσο αὐτό θά ἀνέόαζε
καί τό ἐπίπεδο καί τό αἴσθημα εὐθύνης, ἀλλά καί τό ἠθικό τῶν
Ἑλλήνων πανεπιστημιακῶν εἶναι, νομίζω, περιττό νά τό τονίσουμε.

εΗ θέση τῶν νέων ἐπιστημόνων

cO ρόλος τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ
Γ IA NA ἀναπτυχθεῖ ὁποιοσδήποτε ἐπιστημονικός κλάδος εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐλεύθερη, ἀνάμεσα στοὺς ἐρευνητές του, συζήτηση καί ὁ συναδελφικός, ἀναμεταξὺ τους, συναγωνισμός. Τό
στίὸο γιά τέτοιο συναγωνισμό, τό δημόσιο όῆμα γιά τή συζήτηση, τά προσφέρει τό ἐπιστημονικό περιοδικό. ’Ὀπου λειτουργεῖ αὐτός ό θεσμός, οἱ δημοσιεὺσεις στά περιοδικά, περισσότερο καί ἀπό τή δημοσίευση συγγραμμάτων, κρίνουν καί καθορίζουν τό κὺρος καί τήν ἐπαγγελματική ἐξέλιξη τῶν πανεπιστημιακων, ἐνῶ παράλληλα ἐνθαρρὺνουν τήν ἀναγκαία γιά τήν
πρόοδο ζύμωση τῶν ἰδεῶν. Δέ νοεῖται καθηγητής 11013 νά μήν
ἔχει διακριθεῐ σέ τέτοιου εἴδους δημοσιεὺσεις, δέν νοεῖται καθηγητής, μέ ἀξιώσεις νά τόν σέόεταί τό ἐπάγγελμα, 11013 νά μή
συνεχίζει τίς δημοσιεὺσεις, δέν νοεῖται ἀνάδειξη νέου πανεπιστῑῑμιακοὺ, δίχως ἕνα ἐλάχιστο ἀριθμό δημοσιεὺσεων. "0,11
ἦταν ἡ Ἀγορά γιά τούς ἀρχαίους Ἀθηναίους ρήτορες,εἷναι τό
ἐπιστημονικό περιοδικό γιά τούς σύγχρονους πανεπιστημιακοὺς.
ΠΩΣ θά μποροὺοε νά ἐπιδράσει στή λειτουργία τοῦ πανεπιστημίου μας ἡ συστηματική καί ὑπευθυνη ἐκδοση τέτοιων
περιοδικῶς Μέ πολλοὺς τρόπους. Πρῶτα θά δραστηριοποιοῡσε ὅσους τυχόν ἤδη καθηγητές έχουν στρογγυλοκαθήσει
στίς έδρες τους, χωρίς νά προωθοῦν τήν έρευνα, ὅάζοντάς τους
μπροστά στήν ἠθική, ὑποχρέωση καί στήν καθημερινή πρόκληση νά τροφοδοτοῦν τά περιοδικά μέ πρωτότυπες ἐργασίες.
Ὕστερα θά δημιουργοῦσε γιά τούς νέους πανεπιπημιακοὺς
ἕνα ὅργανο πού θά μποροῦσε νά τούς καθιερώνει μέ κάποια
μεγαλύτερη άντικειμενικότητα ἀπ’ ὅτι οἱ ἐπιτροπές γιά τήν
κρίση ὑποψηφίων καθηγητῶν.
OI ἐπιτροπές αὐτές, καί μέ τίς καλύτερες ἀκόμη προθέσεις,
(καί ὑπάρχουν πάντοτε, οἱ καλὺτερες προθέσεις;) δέν εἶναι δυνατόν, ἀπό τόν ἴδιο τόν τρόπο τῆς 6ε6ιασμένης διαδικασίας
τους νά κρίνουν μέ ὅση χρειάζεται ἐνόραση τό έργο νέων ἐπιστημόνων. (Ἐξαιροῦνται, φυσικά, οἱ περιπτώσεις ἐξαιρετικά
ταλαντοὺχων ἤ διασήμων ὑποψηφίων. Ἀλλά δέν εἶναι γι’ αὐτούς τό πρόὸλημα). Ἐνώ ἡ δημόσια, ἀντικέιμενική ἱεραρχία
ἐπιστημονικών ἱκανοτήτων πού ἕνα περιοδικό μπορεῖ νά καθιερώσει, θά κλόνιζε καί τελικά θά σάρωνε ὁποιαδήποτε ἀμέλεια ἤ καί εὐνοιοκρατία, γιατί ἡ εὔνοια καί τό προνόμιο δέν
ἁντέχουν πολὺ στό φῶς τῆς δημοσιότητας, τουλάχιστον στόν
τομέα τῆς πνευματικῆς παραγωγῆς. Δέν ὑπάρχει δημοκρατία
πιό ἁμείλικτη ἀπό τή δημοκρατία τοῦ τυπωμένου χαρτιοῖ·.
ΦΥΣΙΚΑ, γιά νά λεπουργήσει έτσι ἕνα ἐπιστημονιγιι ττι-ριοδικό χρειάζεται μερικές ἐγγυήσεις ἐγκυρότητας 011': δημοσιεὺσεις του. Οἱ ἐγγυήσεις ἐξασφαλίζονται μέ τό θειιμυ τῶν διαιτητῶν. Αὐτοί εἶναι τρίτοι, ἄσχετοι μέ τήν διεὺθυνση 1013
περιοδικοὺ, πανεπιστημιακοί 11013 γνωμοδοτοῦν γιά τό δημοσιεὺσιμο ἤ μή ἐνός άρθρου. Ἡ συμφωνία δύο διαιτητῶν ἀρκεῖ
γιά νά καλύψει μιά δημοσίευση, ἡ διαφωνία τους λὺνεται ἀπό

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ περιοδικό θά μποροῡσε έτσι νά ἀποτελέσει ένα 6ῆμα δημόσιας καθιέρωσης νέων ἐπιστημόνων 11013
δέ θά ἦταν εὔκολο σέ ὁποιαδήποτε καθηγητική ίεραρχία νά
ἀγνοήσει. ”Ας ἐρθουμε τώρα στήν ἐπαγγελματική τους κατοχὺρωση. Αῠτή πρέπει νά χαρακτηρίζεται ἀπό δύο πράγματα; α)
τή μονιμότητα, ὕστερα ἀπό σύντομη δοκιμαστική θητεία καί 6)
τό οὐσιαστικό περιεχόμενο τῆς δουλειᾶς. Τέτοιο περιεχόμενο
μπορεῖ νά ἐξασφαλισθεῖ μόνον μέ τήν ἰσότητα καθηγητῶν καί
προκαθηγητικοῦ προσωπικοῦ στό θέμα τῆς διδασκαλίας (γιά
τήν ἐρευνα, φυσικά, ἡ ἰσότητα εἶναι αὐτονόητη). Ἀλλά καί στή
διδασκαλία ἐπιὸάλλετῖῖιι ἰσότητα. Ὁ πανεπιστημιακός δάσκαλος, πού δέν εἶναι καθηγητής, έργο του δέν ἐχει νά μεταφέρει
στοὺς φοιτητές τή διδασκαλία κάποιου προῖστάμενου. Δέν θά
ὑπῆρχε τίποτα πιό ἀποόλακωτικό ἀπό τό μηχανικό καί ἐξαρτημένο αὐτό ρόλο. Στίς σχέσεις του μέ τούς φοιτητές, ό πανεπιστημιακός δάσκαλος τότε μόνον μπορεῖ νά δράσει σωστά, ὠφέλιμα καί γιά τό ἀκροατήριό του καί γιά τόν ἴδιον, ὅταν εἶναι σέ
θέση νά ὀιναπτὺξει δημιουργική, διδακτική πρωτοὸουλία, 1000
στήν ἐπιλογή, ὅσο καί στήν ἀνάπτυξη τοῦ ἀντικείμενου τῶν
διαλέξεών του. Στό ἐργο του αὑτό δέν ἐπιτρέπεται κανένας
ἐλεχος προϊσταμένων, ὁ μόνος έλεγγχος πού ἐπιῧάλλεται εἶναι
τῶν φοιτητών 11013 ἐχουν τήν ἀξίωση κάτι νά μάθουν.
ῌΙΝΑΙ καιρός νά γκρεμιστεῖ στά πανεπιστήμιά μας τό ταμ11013 τῆς διδασκαλίας. Τό εὐκολώτερο ἀπ’ ὅλα τά ἐργα ἐνός πανεπιστημιακοῦ δάσκαλου εἶναι νά κάνει διαλέξεις, νά ὀργανώνει φροντιστήρια καί ἐξετάσεις. Ἡ ἐρευνα, ἡ πρωτότυπη ἀνακάλυψη, ἡ συγγραφική δουλειά, αὐτά εἶναι τά δύσκολα. Τό νά
μελετήσει κανείς μιά σειρά συγγράμματα, νά κρατήσει συγκροτημένες σημειώσεις, νά τίς παρουσιάσει μέ μιά σειρά διαλέξεων
στοὺς φοιτητές καί νά τούς ἐξετάσει, αὐτό εἷναι κάτι πού κι’
ἕνας ἱκανός τελειόφοιτος ἤ μεταπτυχιακός σπουδαστής εἶναι σέ
θέση νά κάνει. Στά ἀγγλικά πανεπιστήμια, τουλάχιστον, πού
μοῦ εἶναι γνώριμα, στή διδασκαλία μπαίνουν, κυριαρχικά καί
δίχως ὁποιοδήποτε ἔλεγχο προϊσταμένων καθηγητῶν, παιδιά
ἀπό εἰκοσιτριῶν χρόνων, συχνά χωρίς νά ’χουν τελειώσει
ὁποιεσδήποτε μεταπτυχιακές σπουδές. Χωρίς νά ἐχουν ἀκόμη
διακριθεῖ στήν ἔρευνα τόσο,ὅσο παλιότεροι συνάδελφοί τους,
δέν ἐμποδίζονται νά εἶναι ἰσότιμοι δάσκαλοι. Πράγμα 11013 καί
τούς ἵδιους ἀνεὸάζει, ἀλλά καί τό περιεχόμενο τῆς διδασκαῙλίας πολλές φορές άνανεώνει.

εΗ θέση τῶν φοιτητῶν
ΙΣΩΣ ἡ θέση τῆς ἐπιμονῆς στό ἐρευνητικό έργο 1013 πανεπιστημίου καί τῆς ποιότητας 1013 προσωπικοῦ του νά μοιάζει
ὑπερὸολικά «ἐγωκεντρική» ἢ ἐλιτίστικη. Νομίζω ὅτι στίς συγκεκριμένες ἐλληνικές συνθῆκες εἶναι ἡ κοινωνικότερη, ἡ προοδευτικότερη 11013 601 μποροῠσε κανείς νά προτείνει. Ἔχει ὑποστηριχθεῖ (ἀπό τόν Πανεπιοτημιακό ”Ομιλο, «Βῆμα», 19 Φε21

ὅρουαρίσυ 1977) ὃτιὴ καλλιέργεια τῆς ἐπιστήμης δέν εἶναι αὐτοσκοπός, ἀλλά πρέπει νά ὑπηρετεῖ τήν πολιτιστική, κοινωνικὴ
καί οἰκονομική ἀνάπτυξη τῆς χώρας. Δέ θέλω νά ἐπεκταθῶ
στούς κινδύνους αὐτοῦ τοῦ συσχετισμοῦ - πόσο εὔκολα, λόγου
Ι χάριν, ἡ ὑπηρεσία πρός τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη θά μποροῦσε
νά παρερμηνευθεῖ σέ ὑπηρεσία πρός τόψιεγόιλο, ἰδιωτικό ἤ καί
δημόσισ, κεφάλαισ. ”Ας συμφωνήσουμε σέ Eva τουλάχιστον; ὅτι
γιά νά ὑπηρετήσει ὁποιοδήποτε καλό σκοπό, πέρα ἀπό τήν
ἐπιστήμη, (πού, ὅέὸαια, ἐστω καί μόνη αὐτή εἶναι ἕνας ἀρκετά
καλός σκοπός) τό πανεπιστήμιο πρέπει πρῶτα πρῶτα νά ἔχει
ὑπόσταση. Καί τέτσιαν ἀπαντάει μόνον ὅταν ἀποδείξει πώς
μπορεῐ νά φτιάχνει καινούριες γνώσεις. "Av δέ μπορεῐ νά τό
κάνει αὐτό, τί ἐχει νά προσφέρει στήν κσινωνία; Ἂν δέν ἐξασφαλίζει μιάν ἀξιοπρεπή θέση στό διεθνή καταμερισμό τῆς
πνευματικῆς δουλειᾱς, τί ἔχει νά δώσεί στήν Ἑλλάδα; Καί
ἰδίως, τί έχει νά διδάξει στούς φοιτητές του;
O ΦΟΓΓΗΤΗΣ δ’έν ἐχει νόημα νά διδάσκεται μόνον ἀποτελέσματα. Πρέπει νά διδάσκεται τρόπο ἐρευνας. Νά μαθαίνει,
ἀν ὃχι νά δημιουργεῖ, πρωτότυπες γνώσεις, τουλάχιστον νά λύνει προόλήματα. Ἀπ’ αὐτή τήν ἄποψη ἡ θέση του καίὸ τρόπος
ἐπικοινωνίας του μέ Eva πανεπιστήμιο - ἐρευνητικό κέντρο,
διαφέρει ριζικά ἀπ’ ὅτι σ’ Eva ἐκπαιδευτήριο ρουτίνας. Σ’ Eva
δημιουργικό πανεπιστήμιο ὁ φοιτητής σπρώχνεται νά ἀναπτύξει πρωτοὸουλία για νά ἀποκτήοει γνώσεις. Πρωτοὸουλία στά
ἐργαστήρια (πού εἶναι θέμα τῶν φυσικῶν ἐπιστημόνων νά μᾶς
έξηγήσουν πώς ea ’πρεπε νά τά ὀργανώσουμε) καί πρωτοόουλία στίς ὅιόλιοθῆκες.
TI EINAI πανεπιστήμιακή 6ι6λιοθήκη; Εἶναι Evag συνδυασμός ὅιὸλιοθήκης — ἀναγνωστηρίου καί 6ι6λιοθήκης - δανειστικῆς ὅιόλιοθήκης, πού λειτουργεῖ συνεχῶς, ἀπό τίς ἐννιά το
πρωί μέχρι τίς· ἐννιά τό ὅράδυ, μέ εἰδικευμένο προσωπικό καί
μέ τά 6ι6λία εὔκολα προσιτά στόν ἀναγνώστη. Εἶναι, ἀκόμη,
μιόι ὅιὸλιοθήκη πού καλύπτει ἐξαντλητικά τή ὃιὸλιογραφία τοῦ
κλάδου της καί πού συνεχῶς πλουτίζεται μέ ὅλες τίς νέες ἀξιόλογες ἐκδόσεις ὅιόλίων καί περιοδικών.

ENA πανεπιστήμιο - ἐρευνητικό κέντρο εἶναι σέ θέση νά
ὅάζει στή χρήση τών φοιτητών του 6ι6λιοθῆκες τέτοιου εἴδους.
Αὐτές οἱ 6ι6λισθῆκες ἐξασφαλίζουν τήν ὑλική 6άση στήν
κατάργηση τοῦ τρόπου ἐκείνου τῆς διδασκαλίας πού στηρίζεται στήν παπαγαλία τοῦ ἑνός συγγράμματος. Δέ μένει πιά γιά
τό διδακτικό προσωπικό παρά νά κατευθύνει, μέ κατάλληλες
ὂιὸλιογραφίες, τούς φοιτητές νά διαὸάζσυν μιά συγκροτημένη
σειρά ἀπό τμήματα ὅιόλίων ἤ ἄρθρων, ἀντί γιά τό ἕνα πάνσοφο καί ἀποκλειστικό σύγγραμμα. Ἔτσι ἀρχίζουν οἱ φοιτητές
νά ἐξοικειώνσνται μέ τό γεγονός ὅτι γιά Eva ζήτημα ὑπάρχσυν
διάφορες ἀπόψεις ἤ διάφοροι τρόποι ἀντιμετώπισης, καί ὅτι
μέρος τῆς δουλειᾶς τοῦ ἐπιστήμονα εἶναι νά ψάχνει καί νά διαλέγει.
ΔΕΝ ξέρω κάτω ἀπό ποιούς οἰκονομικοὺς ὅρους μποροῦν
νά φτιαχτσῦν στά πανεπιστήμιά μας τέτοιες ὃιόλιοθῆκες. Ἀλλά
καί χωρίς αὐτές.πανεπιστήμιο δέν γίνεται. ”Ο,τι κι’ ὄιν γράφουν
οἱ νόμοι γιά σύγχρονη διδασκαλία καί ἀφύπνιση τοῦ ἐρευνητικοῦ πνεύματος στούς φοιτητές, χωρίς τέτοιες ὂιόλιοθῆκες, εῖναι καταδικασμένο νά μείνει νεκρό γράμμα. Φυσικά, ἡ ἑλληνική ἐπιστημονική ὃιὸλιογραφία δέ θά ’ταν ἀρκετή ἀπό μόνη
της νά ἐξοπλίσει μιά σύγχρονη πανεπιστήμιακή 6ι6λιοθήκη.
Θά χρειαζόταν ξενόγλωσσα 6ι6λία, πράγμα πού προϋπσθὲτει
γλωσσσμαθεῐς φοιτητές, γιατί ὅέὸαια τά 6ι6λία δέν ἀγοράζονται γιά νά ἀπσθηκεύονται ἀχρησιμσποίητα στά ράφια. Χωρίς
τέτοιους φοιτητές, σοόαρές σπουδές στή σημερινή ἐποχή δέν
εἶναι πιά δυνατές.
ΕΤΣΙ, ἡ ἀλλαγή τοῦ πανεπιστημίου περνάει καί ἀπό τήν ἀλλαγή τῶν φοιτητῶν του. KL’ ἐδῶ ἀνακύπτει τό ἐρώτημα. Ἔχει
ὁποισσδήποτε δικαίωμα νά ὑποδεικνύει πρόσθετα ὅάρη γιά
τούς φοιτητές, σέ μιά στιγμή μάλιστα πού ἡ νομοθεσία. έτσικι’
ἀλλιῶς.-κινεῖται πρός τήν κατεύθυνση τοῦ νά αὐξήσει τήν
πίεση τῶν σπουδῶν ἐπάνω τους; Τό ἐρώτημα αὐτό μπορεῐ ν’όι
ἀπαντηθεί μόνο μέσα σ’ Eva γενικώτερο πλαίσιοῑπότε ἐχει τό
δικαίωμα Eva κράτος, μιά κοινωνία, νά ἀξιώνει ἀπό τούς φοι22

τητές νά φέρονται ὅπως οἱ έπαγγελματίες; Ἱ-Ι ἀπάντηση εἶναι,
νομίζω, ὁπλή. ”Οταν τούς ἀμοίὸει ὅπως τούς ἐπαγγελματίες. Τό
νά εἶναι κανείς φοιτητής ἀποτελεῖ, ἀπό τήν πλευρά τῶν προσπαθειῶν πού χρειάζονται ὅταν ἡ φοίτηση εἶναι συστηματική,
Eva δύσκολο καί ἀπαιτητικό ἐπάγγελμα. Πρέπει λοιπόν νά
ἀμοίόεται μέ φοιτητικό μισθό.
ΟΤΑΝ τό κράτος πληρώσει τέτοιους μισθούς, τότε ἔχει τό
δικαίωμα νά ἀξιώσει ἀπό τούς φοιτητές καί τίς σπουδές τους
νά τελειώνουν σέ τακτές καί σύντομες προθεσμίες καί στίς ἐξετάσεσις τους νά εἶναι τακτικοί καί καλά προετοιμασμένοι καί
νά τίς περνοῦν σέ μία περίοδο. Δέν έχει τέτσισ δικαίωμα ὅταν
οἱ φοιτητές ὂρίσκσνται ἀπό πλευρά εἰσοδήματσς, σέ μιά κατάσταση μεταξύ μποέμ, ἅνεργου δίχως ἐπίδομα καί οἰκογενειακοῦ παράσιτσυ. ‘H οἰκονομική τακτοποίηση τῶν φοιτητών καί
ἡ διοργότνωση ἑνός ἀληθινοῦ πανεπιστημίου εἶναι ἀλληλένδετα
θέματα.
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ τοῦ φοιτητικοῡ μισθοῦ εἶναι, κατά τή γνώμη
μου, ὥριμο νά τεθεῐ ἀπό τό φοιτητικό κίνημα. Βέὸαια, ἡ πρώτη
ἀντίρρηση πού θά ἀντιταχθεῑ εἶναι πώς ἡ Ἑλλάδα δέν εἶναι
πλούσια χώρα γιά νά ’χει τέτοιες πολυτέλειες. Ἀλλὰ ἡ Ἑλλάδα

’ δέν εἶναι πιά οὔτε φτωχή χώρα. Καί ἡ πρώτη ἐντύπωση πού
σχηματίζει κανείς εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες πού μέ ἰδιωτικές δαπάνες, μορφώνουν παιδιά, ξοδεύουν,σέ φροντιστήρια ἤ σέ ἐξ·
οδα παραμονῆς καί σπουὸών στό ἐξωτερικό,ποσά τέτοια πού
εἶναι ἐνδεχόμενο ὅτι θά ἧταν ἀπσλύτως ἐπαρκῆ, ἀν τούς γινόταν μιά ἀναδιανομή μέσα ἀπό Eva σωστό δημοσιονομικό μηχανισμό, γιά νά καλύψουν τίς δαπάνες ἑνός φοιτητικοῠ μισθοῦ.
Γιά νά γίνει, ὅμως, αὐτό δεκτό ἀπό τόν κόσμσ, προϋποτίθεται
ὅτι ea ἀποκτήσουμε πανεπιστήμιο ἱκανό νά ἐμπνέει σεὸασμό
στούς πολίτες. .
ΖΗΤΙ-ΙΜΑ τῶν ἴδιων τῶν φοιτητῶν εἶναι νά ἀποφασίσουν
ἄν θέλουν νά διεκδικήσουν τέτοιου εἴδους θεσμούς. ’Όπως καί
δικό τους πάλι ζήτημα εἶναι ὄιν θέλουν, ἔστω καί πρίν πετύχουν εὐνοϊκές γι’ αὐτούς μεταρρυθμίσεις, νά κάνουν τίς πρόσ-
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θετες προσπάθειες πού χρειάζονται γιὰ νά ἀνεόάσουν οἱ ἴδιοι
τήν ποιότητα τῶν σπουδῶν τους, ὅάζοντας ἐτσι καί τούς δασκάλους τους καί τό κράτος μπροστά στή συνεχή πίεση νά
φτιάξουν ἐνα πανεπιστήμιο ἀντάξιο πρός τό φοιτητικὸ του
ὑλικό. Τό φοιτητικό κίνημα μπορεῖ, ἀν θελήσει, νά γίνει μιά, ἡ
κύρια ἴσως, δύναμη, γιά νά ὑπάρξει στήν Ἑλλάδα πανεπιστήμιο. ,

,ιὉ τελευταῖος κυὸερνητικός νόμος.

σει καί δώσει καρπούς ὅλα τά μέχρι σήμερα χρόνια πού ἐπιμελητές καί ὅοηθοί δέν έπαψαν νά 6ρίσκονται σέ σχέση ἐξαρτήσης πρός τούς καθηγητές; Εἴχαμε καί καλά ἀποτελέσματα; 'H
εἰσηγητική έκθεση τοῦ νόμου δέ μιλάει καθόλου κολακευτικά
γι’ αὐτάε «Ἡ κατάσταση» γράφει, «πού ἐπικρατεῖ σήμερα στά
A.E.I. ἀπό ἀπόψεως ἐπιμελητῶν καί ἰὸίῶς ὅοηθῶν ὁέν δύναται
νά θεωρηθεῑ ἀπόλυτα ἱκανοποιητική. Ἐπί 1072 ἐπιμελητῶν, οἱ
ὁποῖοι ὑπηρετοῦν σήμερα στά A.E.I. μόνον οἱ 801 εἶναι ὁιὸάκτορες, καί ἐπί 3.375 ὅοηθῶν μόνον οἱ 409. Συνεπῶς, ὑπάρχουν σήμερα στά Α.Ε.Ι. 27] ἐπιμελητές καί 2.966 ὅοηθοί, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους ἔχουν συνολική ὁιάρκεια ὑπηρεσίας μεγαλύτερη ἀπό 10 ἔτη καί οἱ ὁποῖοι ὁέν ἔχουν ἀποκτήσει ἀκόμη
ὁιὸακτορικό ὁίπλωμα, πού εἶναι ἀπαραίτητο γιά τή συνὲχιση
τῆς ἀκαὸημαὶκῆς τους ωαὸιοὸρομίας».
ΔΕΚΑ χρόνια ὑπηρεσία καί οὔτε τῆς διδακτορίας τό ὅήμα
δέν κατώρθωσαν νά κὰνουν, (γιά ἀνεξάρτητες ἐπιοτημονικές
δημοσιεύσεις, φυσικά, δέ νομίζω ὅτι μπορεῖ νά γίνεται οὔτε
λόγος). Σέ τί τούς χρησίμευσε ἡ «ὂοήθεια» τῶν ὡρίμων καθηγητῶν τους; Μήπως ea '1av σωστό νά ποῦμε ὅτι τούς ἐξουθένωσε ἡ ἐξαρτημένη τους θέση; Μήπως θά ’πρεπε μᾶλλον νά
συμπεράνουμε ὅτι ἡ στειρότητα, πού τόσο πανηγυρικά διαπιστώνει ἡ ἒκθεση, δέν ἀναφέρεται μόνο στούς ὃοηθούς καί τούς
ἐπιμελητές, ἀλλά καί στούς καθηγητές - 0’ αὐτούς πρό πάντων.
”Οτι ὂοηθοί, ἐπιμελητές, ἀλλά κι αὐτοί οἱ ἴδιοι οἱ καθηγητές
εἶναι θύματα ἐνός συστήματος πού ἐμποδίζει τούς νέους ἐπιστήμονες νά ζ ω ο γ ο ν ο ῦ ν , μέ τή δραστηριότητά τους, τίς
νέες ἰδέες τους, ἀλλά καί μέ τό συναγωνισμό τους πρός ὅλες τίς
κατευθύνσεις, πρός τήν κατεύθυνση καί τῶν καθηγητῶν τους,
νά ζωογονοῦν τήν πανεπιστημιακή ἀτμὸσφαιρα; Καί τί κάνει
γιά νά σπάσει τό ἀδιέξοδο ὁ νόμος; Ἀντί νά ἀνοίξει τό δρόμο
τῆς πρωτοὸουλίας τῶν νέων πανεπιστημιακῶν, σπεύδει άλλη
μιόι φορά νά τούς τόν κλείσει.

ΑΝ τώρα κρίνουμε, μέ ὂάοη τίς παραπάνω ἀπόψεις, τόν τελευταῖο νόμο γιά τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα,τό
μόνο πού· μποροῦμε νά ποῦμε εἶναι πώς ἀποτελεῖ μέτρο ἀντιδραστικό καί ὅήμα πρός τά πίσω.
OI ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ τοῦ νόμου, στήλι εἰσαγωγική ἐκθεση, ἰσχυρίζονται ὅτι τό κείμενὸ τους ἀποτελεῖ τμῆμα ἑνός συγκροτημένου κυὸερνητικοῦ προγράμματος γιά τήν Ἀνώτατη Παιδεία.
Τέτοιο πρόγραμμα δέν ἔχει, μέχρι σήμερα,δημοσιευθεῖ. Ἀντίθετα, καί στά δυό κύρια ἀντικείμενα πού ὁ νόμος ρυθμίζει - τό
θέμα τοῦ ἐπιστημονικοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ καί τῶν ἐξετάσεων καί διάρκειας σπουδῶν ἐχουν δημιουργηθεῖ μέσα οτόν
πανεπιστημιακὸ χῶρο ἀπειλητικές καταστάσεις, πού σ’ αῦτές
καί ὅχι σέ κανένα συστηματικό πρόγραμμα, ἀντιδρᾶ ἡ κυὸέρνηση.
ΣΙΞ ΟΤΙ ἀφορᾶ τή διάρκεια τῶν σπουδῶν καί τίς ἐξετάσεις
ἰσχύουν,νομίζω, οἱ παρατηρήσεις πού διατυπώθηκαν οτό
προηγούμενο κεφάλαιο τοῦ ἄρθρου ὥστε δέ χρειάζεται νά
ἐπανέλθουμε εἰδικά. Πρέπει, ὅμως νά δοῦμε μέ κάποια μεγαλύτερη προσοχή τίς σχετικές μέ τό «ἐπικουρικό διδακτικό
προσωπικό» διατάξεις, ((<Ἐπικουρικό>> καί ὅχι «ὅοηθητικό»
γιατί, ὅπως ἐξηγεῖ ἡ εἰσηγητική ἐκθεση τό «ὅοηθητικός» προσ6άλει, ἐνῶ ἡ ἴδια λέξη, μεταφρασμένη στήν καθαρεύουσα τοῦ
«ἐπικουρικός». εἶναι, φαίνεται,τιμητική. Σ’ αῦτὸ τό ἐπίπεδο
O ΝΟΜΟΣ δίνει, ἀπό τήν ἄλλη μερικά, τήν ἐντύπωση ὁτι
σοόαρότητας κινοῦνται οἱ συντάκτες τοῦ νόμου).
λύνει τουλάχιστον τό ζήτημα τῆς μονιμότητας σέ προκαθηγήTI ΕΙΔΟΣ δουλειά καθορίζει στούς «ἐπικουρικούς» πανεπιτική ὅαθμίδα. Πρόκειται ὅμως, γιά ὀφθαλμαπάτη. Γιατί ἡ μοστημιακούς δάσκαλους ô νόμος; Ἕνα εἶναι τό χαρακτηριστικό
νιμότητα τῶν ἐπιμελητῶν, 016 ὅαθμὸ πού θεσπίζεται, εἶναι μέτης; ἡ πνευματική ύποτέλεια. eH ἀφαίρεση τῆς πρωτοὸουλίας
τρο μεταὸατικό καί ὅχι θεσμικό. Μονιμοποιοῦνται δηλαδή
καί ἡ ἐξάρτηοη. Τό άρθρο 9 τοῦ νόμου (τά καθήκοντα τῶν ἐπιὅσοι ἐπιμελητές καί ὂοηθοί ὑπηρετοῦν σήμερα καί ἐχουν διδαμελητῶν) μιλάει μόνο τους
κτορικά διπλώματα. ”Οσον καιρό συνεχίζουν νά εἶναι, αὐτοί οἰ
«Ἔργον τῶν ἐπιμελητῶν, ἐκτός τῆς μή ὁιὸακτικῆς ἐργασίας
ἴδιοι, ἐπιμελητές, συνεχίζεται καί ἡ μονιμότητά τους. Ἀλλά γιά
τούς νέους πού ea διορισθοῦν ἤ γιά ὅσες ἀπό τίς σημερινές
τῶν, εἶναι ἡ ὑ πο 60 ή θ η a ι ς εἰς τό διδακτικόν, ἐξεταστικόν
καί ἐρευνητικόν ἔργον τῶν καθηγητῶν, ἐντός τῶν ὑπό τοῦ τοθέσεις ἐπιμελητῶν ἀδειάσουν, ἡ μονιμότητα δέν ἰσχύει. Ἀντίμέῶς καθοριζομένῶν ὁρίων, ἰὸίως ὁιά τῆς ἀσκήσεως τῶν φοιθετα ἰσχύει τριετής θητεία, ἀνανεώσιμη γιά ἄλλα τρία χρόνια.
τητῶν καθ’ ὁμάὸας, ὁιά τῆς ὁιεξαγωγῆς φροντιστηρίων καί ὁιά
”Αν σ’ αὐτό προσθέσει κανείς ὅτι,οῦτετῶν ἐντεταλμένων ὑφητῆς συμμετοχῆς εἰς τάς ὑπό τῶν καθηγητῶν ὁιεξαγομένας ἐρεύγητῶν, οὔτε τῶν ἐκτάκτων καθηγητῶν οἰ θέσεις εἶναι μόνιμες,
νας. Οἱ ἐπιμεληταί ὁικαιοῦνται καί εἰς τήν ὁιεξαγωγήν ἰὸίων
καταλήγουμε οτό συμπέρασμα ὅτι ὁ νόμος, ὅχι μόνον τήν πνευἐρευνῶν, καθώς καί εἰς πᾶσαν ἄλλην ἐργασίαν ἡ ὁποία ἀποματική ὑποτέλεια τοῦ μή καθηγητικοῦ προσωπικοῦ, θεσπίζει,
θλέπει εἰς τήν περαιτέρω ἐπιοτημονικήν των ἐξέλιξιν, χρησιμοἀλλά καί τήν ἐπαγγελματική του ἀνασφάλεια. Εὔκολα μπορεῖ
ποιοῦντες τά ἀναγκαῖα τεχνικά μέσα τοῦΑ.Ε.1., ἐφ’ ὅσον
ὁποιοσδήποτε νά καταλάὸει μέ πόση ψυχική ἠρεμία μπορεῖ νά
τοῦτο ὀέν παραὸλάπτει τό κατά τό προηγούἀφιερωθεῖ στήν ἐπιστήμη ὁ νέος πανεπιστημιακός, ὅταν κρέμεται πάνω ἀπό τό κεφάλι του ἡ δαμόκλεια σπάθη τῆς ὀπόλυσης
μενον ἐὸάφιον ἔργο αὐτῶν». (οἱ ὑπογραμμίσεις εἷτουλάχιστον για δύο τριετίες. Καί ἄν ἄνθρωπος κάτω ἀπό τέναι ὁικές μου).
KYPIO λοιπόν, ἐργο τῶν ἐπιμελητῶν, πού ὕστερα ἀπό τά
τοια ἀπειλή εἶναι δυνατόν νά κρατήσει κριτική οτάση ἀπέναντι
στούς προϊσταμένους του, πού ea ἀποφασίσουν γιά τήν τύχη
δραστικὰ (καί ὀρθά) μέτρα τοῦ νόμου γιά τήν προώθηση τῶν
του. “Οποιαδήποτε ἐλπίδα ὅτι θά μποροῦσε νά δημιουργηθή
ἐντεταλμένων ὑφηγητῶν, θά ἀποτελοῦν τή μόνη μή καθηγητική
ἀπό νέους πανεπιστημιακούς ἕνα ἀντίόαρο πρός τούς σημεριἐπαγγελματική ὅαθμίδα. εἷναιὸχι τό νά ἀναπτύξουν μέ πρωτο” νούς καθηγητές καί ἐνα φυτώριο γιά καθηγητές μέ νέο πνεῦμα,
6ουλία τήν ἐπιστημονική τους δουλειά, ἀλλά νά καταδικαστοῦν σέ ὅοηθητικό ρόλο. Τὸ,δεύτερο ἐδάφιο τοῦ ἄρθρου 9
ὂγαλμένους duré νέες, ὑγιέστερες διαδικασίες, χαντακώνεται
ἀποτελεῖ κυριολεκτικά ράπισμα στήν αὐτόνομη ἐπιστημονική
ἀπό τόν τελευταῖο νόμο. Καί τό μόνο πού γίνεται εἶναι νά ἐξπροσωπικότητα τῶν νέων πανεπιστημιακῶν. Τόσο μόνον τούς
αγορασθεῖ ἡ σιωπή ὅσων ὑπηρετοῦν, μέ τό μέτρο τῆς μονιμοποίησης πού ἰσχύει μόνο γι’ αὐτούς. Μονιμοποίηση, δηλαδή,
ἐπιτρέπει νά ἀναπτυχθοῦν, ὅσο δέν παραὸλάπτεται ὁ ὑποτελής
τους ρὸλοςέ Θά ’φτανε καί μόνη της αὐτή ἡ διατύπωση γιά νά
γιά τούς ἀνθρώπους πού μπορεῖ ἴσως νά εἶναι θαυμάσιοι ἐπιστήμονες, ἀλλά πάντως ἐχουν ὑποστεῖ ἐπί δεκαετίες τίς συνἀποκαλύψει πόσο ἐχθρικά διατεθειμένο ἀπέναντι σέ ὁποιαδήέπειες ἐνός ἀσφυκτικοῦ πνευματικοῦ κλίματος στό σημερινό
ποτε ἀνοιγμα εἶναι τό πανεπιστημιακὸ μας καθεστώς.
πανεπιστήμιο. Ἀνασφάλεια ἐπαγγελματική, ἀπό τήν ἄλλη μεΕΧΕΙ, ὃέὸαια, ἀκουστεῑ τό ἐπιχείρημα ὅτι ἡ ἐξάρτηση τῶν
ριά, γιά ὅσους τυχόν νέους ἐπιστήμονες ea μποροῦσε κανείς νά
ἐπιμελητῶν ἀπὸ τούς καθηγητές δέν ἀποτελεῖ πνευματική ὑποπεριμένει νά ἀνανεώσουν τό πανεπιοτήμιο, ὥστε νά τό κάνουν
τέλεια, ἀλλά ὃοήθεια τῶν «ὡρίμων ἐπιστημόνων» στούς λιγώκάποτε νά ὑπάρξει.Ἕνας νόμος τόσο 6αθειά ποτισμένος ἀπό
τερο ὥριμους. Αὐτή ἡ ὃοήθεια περίμενε ἄραγε τήν τελευταία
τό πνεῦμα τῆς πνευματικῆς ὑποτέλειας γιά τούς ἐπιστήμονες δέ
νομοθεσία γιὰ νά ἐκδηλωθεῖ; Δέ θά ’πρεπε νά εἶχε λειτουργή23

661 μποροὺσε νά ’ναι καλὺτερος στό θέμα τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ
τῶν σπουδῶν. Ἐξαίροντας φραστικά τήν ἀνάγκη σύγχρονης
διδασκαλίας, ὁ νόμος φροντίζει v0 1101'9V51‘ καί τά μέτρα του;
Τό ἀρθρο 15§6 ὁρίζειῑ η, -* η .
«Ἑντός ἕξ μηνῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος τοῦ παρόντος
ὅλαι αἱ Σχολαί τῶν Α.Ε.Ι. ὑποχρεοῦνται νά ὑποόάλουν π ρ ό ς
ἔγκρισιν εἰς τό ὑπουργεῐον- Ἐθνικῆς Παιὸείας καί Θρησκευμάτων καί ὁημοοίευσιν εἰς’τήν Ἐφημερίὸα τῆς K11659101οεως προτάσεις ὁιά νέα ἑκουγχρονιομένα προγράμματα σπουὁῶν. Τά προγράμματα τοῦτα, ὁύνανται ,νά τροποποιοῦνται
κατά τήν αὐτήν ὁιαὸικασίαν». Ε Ἴ η A
KI' ΕΤΣΙ κλείνει 6 κύκλος τῆς πνευματικῆς ἐξάρτησης.
Ὑποταγή- τῆς προκαθηγητικῆς ὃαθμίδας· στοὺς καθηγητές,
ἀλλά καί τῶν καθηγητῶν ὑποταγή στό ὑπουργεῖο ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Καί ὅέόαια τό ὑπουργεῑο 60 κρίνει
τά θέματα τοῦ ἐκσυγχρονισμοῡ σύμφωνα μέ τό λαμπρό ἐκεῖνο
πνεῦμα, 1101’) δεῖγμα του E60105 παρεμποδίζοντας v0 χρησιμοποιηθεῑ στή διδασκαλία τῆς ἱστορίας τό ὅιόλίο τοῦ Σὸορώνου.
Πῶς εἶναι δυνατόν v0 ὑπάρξει πανεπιστήμιο ὅταν χρειάζεται,
ἀκόμη καί γιά τό διδακτικό του πρόγραμμα, ἀκόμη καί γιά τά
6ι6λία του, τήν ἐγκριση τῆς πνευματικῆς χωροφυλακῆς 1013
ὑπουργείου Παιδείας;

Ἕδρα, τομέας καί προοδευτικό κίνημα.
ΤῈΛΟΣ, 6 νόμος ρυθμίζει καί τό πολυθρύλητο θέμα τῆς
ἕδρας ἐναντι τοὺ τομέα. T6 ρυθμίζει διατηρώντας τίς έδρες καί
έντάσσοντόις τις σέ τομεῖς, πράγμα 1101’) ἀφαιρεῖ ἀπό τήν ἰδέα
Χτοὺ τομέα ὁποιαδήποτε μεταρρυθμιστική δύναμη. Τή δύναμη
ὅμως αὑτή, ἐστω καί στήν ἀρχική μορφή 1013 τομέα, δέ θα πρεπει v61 τήν ὑπερῧάλουμε. ”Αν θελήσουμε v0 δοὺμε ρεαλιστικα
τό πρόόλημα, 60 πρέπει v0 διαπιστώσουμε ὅτι ὁ τομέας, ἀπό
μόνος του, δέν καταργοῠσε τό καθηγητικό μονοπώλιο οτή δουλειά του πανεπιοτημίου.Εἰναι, ἴσως, γεγονός ὅτι, ὅπως τόν εἰχαν ἀρχικά συλλόῶει οἱ ἐμπνευστές του ἐπί ὑφυπουργίας An:
μήτρη Τσάτσου, πρόόλεπε μιάν 51391315911 ἐκπροσώπηση του
ἐπιστημονικοὺ διδακτικοῠ προσωπικοῡ στή λήψη τῶν πανεπιστημιακῶν ἀποφάσεων. Ἀλλά ένα ἐπιστημονικό διδακτικὸ
προσωπικό ὂαρυμένο μέ τίς δουλειές τῆς ἐπαγγελματικῆς ἀνασφάλειας καί τῆς πνευματικῆς ὑποτέλειας, πού τό μέτρο τοῦ
τομέα αὑτό καί μόνο δέν ἀρκοὺσε v0 καταργήσει, πῶς 60 μποροῦσε v0 ἀντιταχθεῐ στίς ὑπαγορεύσεις τῶν προϊσταμένων του
καθηγητῶν, μέσα στίς κοινές συνεδριάσεις; T6 -καλὺτερο που
ἒχει κανείς v0 πεῖ γιά τόν τομέα εἰναι πώς 661 ἠταν ἕνα καλο
μέτρσζ ἀν εἶχε προηγηθεῐ μιά οὐσιαστική μεταρρυθμιση στούς
πανεπιστημιακοὺς θεσμοὺς, καί ἰδίως στή θέση τοῦ ἐπιστημονικοὺ διδακτικσὺ προσωπικοῦ. Δέν μποροῦσε ὅμως, κατά κανένα τρόπο, v0 ὑποκαταστήσει μιά τέτοια μεταρρὺθμιση. Θόι
ἧταν 00 v’ ἀρχιζε κανείς v0 χτίζει ἀπό 161 κεραμίδια.
EINAI, ὡστόσο,γεγονός ὅτι 6 τομέας ἔδωσε, γιά ἕνα 610στημα, τήν ἐντὺπωση πώς 661 λειτουργοῦσε 00v πανάκεια. Θά
πνδὺαζε 16v ἐκσυγχρονισμό, τόν ἐκδημοκρατισμό καί τή συνδιοίκηση, ἔχοντας 16 119606510 119006v ὅτι δέν ἀνέτρεπε τήν
οὑσιαστική δύναμη τῶν καθηγητῶν, ὥστε v61 προκαλέσει τόν
πόλεμό τους. ἵΗταν μιά μαγική συνταγή 1101’) 661 μᾶς ἐκανε v0
ἀλλάξουμε, μένοντας οἱ ἴδιοι. Εἶχε, δηλαδή, ὅλα τά χαρακτηρι- ’ἦ
στικά τῆς σοσιαλδημοκρατικῆς μανούόρας. T600 1101’) 619505,
τελικά καί στῆν κυὸέρνηση καί, μέ 11011010 νερωμένη μορφή,
υἱοθετήθηκε ἀπό τό νόμο.
ΝΟΜΙΖΩ ὅτι έφτασε 11161 ἡ στιγμή v0 τεθεῐ στοὺς προοδευτικοὺς πανεπιστημιακούς, ἰδιαίτερα 016 Δημήτρη T061100 καί
τό Δημήτρη Φατοῡρο, 1101') στίς μέρες τῆς πρώτης μεταχουντικῆς κυὸέρνησης εἶχαν τήν πολιτική εὑθύνη,τῆς Ἀνώτατης
Παιδείας 016 Ὑπουργεῐο Παιδείας - ἀξιζε τόν κόπο v61 εἰναιὴ
ἰδέα τοῦ τομέα 16 μόνο σύνθημα πού ἁπόμενε ἀπό τό πέρασμά
τους ἀπό τήν 1615 11116E9v11011; Δέ 661 ’ταν ἴσως προτιμώτερονά,

μήν εἶχαν ἐξαντλήσει τήν ἐπινοητικότητά τους στό v0 6ροὺν
μιόι μορφή πανεπιστημιακῆς μεταρρυθμιοης συνδιαλλακτικῆς
24

καί ἀμεσα έφαρμόσιμης - καί γι’ αὑτό ρηχῆς; Δέ 60 ’ταν προτ
τιμώτερο v0 εἶχαν χρησιμοποιήσει τήν κυόερνητική τους θέση
ὥστε νά προὸάλλουν, γιά μακροπρόθεσμους ἀγῶνες, Eva 1196γραμμα - ὅραμα ἀληθινῆς ἀλλαγῆς, δηλαδή δημιουργίας πανεπιστημιου;
ΤΟ ΠΡΟΟΔΙΞΥΤΙΚΟ κίνημα εἶχε καί ἔχει, νομίζω, ἀκόμη τῆ
δύναμη v0 61511611111051, καί v0 ἐπιὸἀλλει στό πανεπιστήμιο
ἀληθινὴ καί οὐσιαστική ἀλλαγὴ. "Av σήμερα, μέ 16 νέο νόμο,
δέχεται μιαν ἀκόμη ἥττα, ὁ λόγος δέν 6910115101 σέ ἀντικειμένικές ἀδυναμίες. Ἀντίθετα, 016v τομέα τοῦ πανεπιστημίου,
ἀντικειμενικά τό κίνημα εἶναι ἰσχυρό.Ὓποκειμενικα“πόισχει.
Δέν ἐχει κατορθώσει v0 προσδιορίσει Eva στόχο, ἀρκετά
πλατὺ, ὥστε v0 ἑνοποιήσει ὃλες τίς ὁμάδες πού ζητοῦν τήν ἀλλαγή, ἀρκετὰ ριζοσπαστικό, ὥστε v0 ἐμπνέει μαχητικότητα καί
ἀρκετά ὑψηλόν, ὥστε v0 ἐπιόἀλλεται ἠθικα, ἀκόμη καί στοὺς
ἀντίπαλους μας.
ΤΕΤΟΙΟΣ στόχος ὑπάρχει. Δέν πρέπει νά γίνει ἀποκλειστικός γιά τό φοιτητικό κίνημα, ἀξίζει ὅμως v0 εἶναι ἓνας ἀπό
τοὺς κὺριους στόχους του. 'O στόχος εἶναι ἡ δημιουργία πανεπιστημίου στήν Ἑλλάδα. Πανεπιστημίου μέ σὺγχρονες διὸλιοθῆκες, μέ σὺγχρονα ἐργαστήρια, μέ γλωσσομαθεῖς φοιτητές, μέ
φοιτητικό μισθό, μέ δικό του ἐκδοτικό οἶκο, μέ τά ἐπιστημονικά του περιοδικα, μέ νέους ἐπιστήμονες σέ μόνιμες καί 013σιαστικές θέσεις. Μέ ζωντανό διάλογο, μέ ἵσο συναγωνισμό
ὅλων τῶν πανεπιστημιακῶν 016v πνευματικό στίὸο, μέ δημιουργική ἐπιστημονική ζωή, καί μέ ἀληθινή αὑτονομία ἀπέ->
ναντι σέ ὅλες τίς κυὸερνὴσεις. Αὑτά μποροῦμε v0 10 115113χουμε, γιατί τέτοιες ἐπιδιώξεις μποροῦν v0 ἐμπνεὺσουν μεγάλους ἀγῶνες. Λιγώτερα δέν μποροῦμε v0 πετύχουμε, γιατί μέ
τά λιγώτερα οἱ δυνάμεις μας φθείρονται 0’ Eva μικρόψυχο, μίζερο συνδικαλισμό. ”Ας μήν ξεχνᾱμε τό σύνθημα 1013 M011 τοῦ
’68: Γίνετε ἐπιτέλους ρεαλιστές. Ζητεῖστε τό
ἀ δ 1’) v a 1 o . I
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I TAYAANAH
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ φέτος ὁυό χρόνια ἀπό τό αἱματηρό στρα-

, τιωτικό πραξικόπημα τοῦ Ὁκτώόρη τοῦ 1976 στήν Ταϋλάνὸη, τό
ὄγὸοο κατά σειρά στήν πρόσφατη ἱστορία τῆς χώρας. Τό πραξικό., πημα ἧρθε νά διαλύσει τίς ἐλπίδες πού γεννήθηκαν τόν Ὀκτώὸρη τοῦ
1973, ὕστερα ἀπό τήν ἡρωική ἐξέγερση τῶν φοιτητῶν πού ὁὸήγησε

στή πτώση τῆς ὁικτατορικῆς τριανὸρίας τῶν Θανόμ - Πραπάς - Να’ ρόγκ καί τήν ἀποκατάσταση τῶν πολιτικῶν ἐλευθεριῶν.
OI ΑΠΟΗΧΟΙ τῆς σημαντικῆς ἐκείνης πολιτικῆς παρέμόασης τῶν
Î φοιτητῶν στή μακρινή αὐτή χώρα τῆς νοτιανατολικῆς Ἀσίας ἔφθασαν τότε μέχρι τήν Ἑλλάδα. "00m ἔζησαν τίς ὄραματικές στιγμές τοῦ

Πολυτεχνείου, τό Νοέμὸρη τοῦ 1973, ἕνα μῆνα ὁηλαόή μετά τήν ἐξέγερση τῶν φοιτητῶν στή Μπανγκόκ, θά θυμοῦνται πώς ἕνα ἀπό τά
"55 συνθήματα πού ἀκούγονταν στήν Ἀθήνα τίς μέρες τῆς κατάληψης
-Ῑςῦ ἠταν καί τό «Ἀπόψε θά γίνει Ταϋλάνὸη».
ΟΜΩΣ οἱ ὁημοκρατικές ἑλευθερίες τοῦ λαοῦ τῆς Ταϋλάνὸης ξα,“ῖ ναμπῆκαν ἀπό τόν Ὁκτώόρη τοῦ 1976 καί ὄρίσκονται ἀπό τότε στό
.χ;- ψυγεῐο... Μιά νέα ἀμερικανοκίνητη στρατιωτική δικτατορία ἔθεσε
ἵ τέρμα στό ἐλπιὸοφόρο ἄνοιγμα ἀνάμεσα στά 1973 καί 1976. cH ἀντίσταση στό ὁικτατορικό καθεστώς πῆρε γρήγορα τή μορφή τοῦ ἀντάρj' τικου καθώς ὁημοκράτες ἀντιφασίστες τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμμα'_ τος, τοῦ Ἑθνικοῦ Ἀντιφασιστικοῦ Μετώπου καί τοῦ κινήματος τῆς
14ης Ὀκτώόρη ἀνέθηκαν στά ὅουνά καί μπῆκαν στήν παρανομία.
Τό ANTI ὁημοσιεύει σήμερα ὁυό χαρακτηριστικά κείμενα γιά τίς
ἓξελίξεις οτήν TaüÂo’wÔn:
Ο Ἕνα ζωντανό ρεπορτάζ τῆς Σύλὸια Κατόρι γιά τό ἀντάρτικο τοῦ
Κ.Κ. γραμμὲνο γιά τή γαλλική ἐφημερίὸα «Humanite Rouge». Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού τό Κ.Κ. Ταϋλάνὸης ἐπέτρεψε σ’ ἓναν ξὲνο
ἀνταποκριτή νά ὃιεισδύσει στίς γραμμὲς τοῦ ἀντάρτικου καί νά
κάνει μιά περιγραφή καί μιά πολιτική ἀποτίμηση τῆς ἀντίστασης.
...Χ

O Ἕνα λεπτομερειακό ρεπορτάζ τοῦ Βού Τσίγκ Βάν πού καταγράφει
μερα με τή μέρα τίς πολιτικὲς ἑξελίξεις πού όὸήγησαν στό πραξικόπημα τῆς 6ης Ὀκτώὸρη τοῦ 1976.

H ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ τῆς 14ης Ὀκτώὸρη 1973, δέν μπόρεσε
νά γιορτάσει τήν τρίτη ἑπετειό της. Ἡ εὕθραστη ἐλευθερία τοῦ
λαοῦ τῆς Ταϋλάνδης ξαναμπήκε στό ψυγεῖο ὕστερα ἀπό ἀκόμα
ἕνα, - τό ὄγδοο στή σειρά - στρατιωτικό πραξικόπημα. ἴΗταν
Τετάρτη 6 Ὀκτωὸρίου, 1976. "Yotega ἀπό μιά πρωτοφανή
σφαγή, πού κράτησε ὥρες στό πανεπιστήμιο «Thamassat» τῆς
Μπανγκόκ ἀνάμεσα σε ἒνοπλσυς ἀστυνομικούς καί ἀκροδέξυους φοιτητὲς ἀπό τή μιά καί σε ἀριστεροὺς φοιτητὲς ἀπό τήν
άλλη, οἱ στρατιωτικοί ξαναπῆραν τήν ἐξουσία. ‘O «μικρός»
ἀπολογισμός; Τριάντα ἀριστεροί φοιτητὲς νεκροί καί χιλιάδες
πληγωμὲνοι. ‘H αἱματοχυσία σημάδεψε τό ὃαρόμειρο τῆς πολιτικῆς κρίσης πού προκλήθηκε ἀπό τήν ἐπιστροφή στήν Ταϋλάνδη τοῦ πρώην δικτάτορα στρατηγοῦ Θανόμ Κιτικαχόρν...
OI ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ἀνελαὸαν τήν ἐξουσία στίς 6 τάάπόγευμα στ’ ὄνομα τῆς Διοικητικής Μεταρρυθμιστικής Ἐπιτροπῆς (ARC). Ἡ χώρα μπῆκε κάτω ἀπό στρατιωτικό νόμο, τό
σύνταγμα ἀναστάληκε, τά πολιτικά κόμματα ἀπαγορεύτηκαν
καί ἑπιόλήθηκε λογοκρισία. Ἡ ARC με ἀλλεπάλληλα διαγγέλματα καί ἀνακοινωθὲντα ἀπό τό ραδιόφωνο «ἀνάγγειλε» τήν
ἴδια μὲρα ὅτι ἡ κοινοόουλευτική δημοκρατία χρεσκόπησε στήν

Ταϋλάνδη καί ὅτι τό πραξικόπημα ἧταν ἀναγκαῖο γιά νά ἐπι6ἀλλει τό «νόμο καί τήν τάξη», νά ἰσχυροποιήσει- τήν ἐθνική
ἀσφάλεια καί νά ἐμποδίσει μιά κσμμουνιστική συνωμοσία νά
ἀναλἀὸει τήν ἐξουσία στή χώρα.
ΚΑΛΑ ὅὲὂαια ὅλα αὐτά. ,Ἦταν οί συνηθισμὲνες ὅαρὺγδουπες ὃικαιολογίες. Ἐκεῖνο ὅμως πού ἠχοῦσε κάπως παράξενα
στ’ αὐτιά τῶν Ταϋλανὸέζων ἦταν μιά ἀνακοίνωση πού ἔλεγε
ὅτι μιά ὁμάδα «καταφερόταν καί ἒόριξε τή μοναρχία με σκοπό
νά τήν καταστρέψει». ‘H ἀνακοίνωση πρόσθετε πώς τό πράξικόπημα ἔγινε γιά νά διατηρήσει τήν μρναρχία «γιά πάντα» καί
νά προπατέψει τό ὂασιλιά καί τήν ὃασιλική οἰκογενεια.
ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αὐτή ὑπέγραφε ὁ 6οχρονος ναύαρχος
Σανγκάτ Τσαλορίο, πρώην ἀρχηγός τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.
Μιά μόνο μὲρα προηγουμένως ὁ Σανγκάτ εἶχε ὁρκιστεῖ ὑπουργός Ἀμυνας στήν καινούρια κυὸἑρνηση συνασπισμοῦ τοῦ Σενί.
Αὐτός ἧταν τώρα ὁ ἐπικεφαλής τῆς A.R.C. πού τήν ἀποτελοῦσαν ἀνώτεροι ἀξιωματικοί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. ‘O ἀναπληρωτής τοῦ Σανγκάτ ἦταν ὁ ἀρχηγός τῆς ἀεροπορίας πτέραρχος Καμόλ Θεζατούγκα που μιά ὅδομάδα πρίν τό πραξικόπημα διαδεχθηκε τόν Σανγκάτ στήν ἀρχηγία τῶν Ἐνόπλων
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ἀσφάλεια. Ὁ στρατηγός Κριάνγκσακ Τσαμάναντ έγινε γραμματέας τῆς A.R.C. Συμμετεῖχαν ἐπίσης 6 ἀρχηγός τοῦ ναυτικοῦ, ναύαρχος Ἀμόρν Σιρικάγια, 6 ἀρχηγός τοῦ στρατοῦ
στρατηγός Σέρμ Ναναχόρν καί 6 ἀρχηγός τῆς Ἀστυνομίας
Σρίζονκ Μαχίν Θοραθέπ. -

T0 KYNHTÎ ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΑΣ
ΤΟ ΠΡΩΙ τῆς ἑπομένης μέρας ἡ ἀστυνομία ἐξαπόλυπ ἕνα
τεράστιο ἀνθρωποκυνηγητό σ’ ὁλόκληρη τήν Μπανκόγκ. Ἔνοπλοι ἀστυφύλακες σταματοῦσαν τά λεωφορεῐα στσύς δρόμους
γιά νά κάνουν έλεγχο ταυτοτήτων. Πολλοί φοιτητές συνελήφθησαν ὰκόμα καί στίς πιό ἀπόμακρες συνοικίες. Παρ’ ὅλα
αὑτά, τά καταστήματα λειτούργησαν κανονικά, ὅπως κάθε
μέρα καί μέχρι τό ἀπόγευμα δέν ὑπῆρχε οὔτε ἕνα στρατιωτικά
ἀπόσπασμα στοὺς δρόμους. Τά έξι τάνκς πού εἶχαν τοποθετηθεῖ κοντά σέ σημαντικά κυὸερνητικά κτίρια διατάχθηκαν νά
ἀποχωρήσουν. ”Ολα έδειχναν 611 ἧταν κάτω ἀπό έλεγχο...
MIA AHOHEIPA ἀντι-πραξικοπήματσς ὅμως, μέ ἡγέτη τόν
ῦπαρχηγό τοῦ Στρατοῦ Τσαλάρτ Χιρανιαζερί, δημιούργησε
πολλές ἀμφιὸολίες γιά τήν ἑνότητα τοῦ Στρατοῦ καί τήν ὑποστήριξή του στή Χούντα. Ὁ στρατηγός Τσαλάρτ έκδιώχθηκε
ὅέόαια ἀμέσως ἀπό τίς τάξεις τοῦ στρατοῦ μετά τήν ἀποτυχία
τοῦ ἀντι-πραξικόπήματος.
ΠΑΝΩ ἀπό 3 χιλιάδες ἄτομα, οἱ περισσότεροισπουδαστές,
συνελήφθησαν μέσα σέ μιά 6δσμάδα ἀπό τό πραξικόπημα. ‘H
Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή τῆς Ἕνωσης Φσιτητῶν τῆς Ταῦλάνδης
(NSCT) παραπέμφθηκε στίς 12 Ὀκτωὸρίου σέ δίκη γιατί σέ
μιά συγκέντρωση «γελοιοποίησαν τόν Πρίγκιπα ἀναρτώντας
ένα ὁμοίωμά του ». Ἑκατοντάδες ἄλλοι φοιτητές πέρασαν στήν
παρανομία οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ὁποίους προσπάθησαν νά
πιάσουν «έπαφή» μέ τό κσμμουνιστικό κόμμα τῆς Ταϋλάνδης.
Οἱ πληροφορίες μιλοῦν γιά χιλιάδες συλλήψεις «ὑπονσμευτῶν»
περιλαμόανομένων δασκάλων, φοιτητῶν, δημοσιογράφων, στίς
ἀμέσως ἑπόμενες ἡμέρες ἀπό τήν ἀποτυχημένη ἀπόπειρα ἀντιπραξικσπήματσς. Μέ τό διάταγμα 22 πού ἐκδόθηκε στίς 14
Ὀκτωόρίου θεσπίζονταν «έκτακτα μέτρα ἀσφαλείας» περιλαμόανομένης καί τῆς ἵδρυσης «κόκκινων ζωνῶν» καί τή σύλληψη «ὁποιουδήποτε ὁ ὁποῖος ὑποκινεῖ ἀναταραχές».

Γ ΡΗΓΟΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΥΝΤΑΣ
Η ΧΟΥΝΤΑ κινήθηκε πολὺ γρήγορα γιά νά ἑξασφαλίσει τήν
ὑποστήριξη τοῦ ὅασιλιᾶ πρός τό νέο καθεστώς, Τήν ΠέμπτηβἹ
Ὀκτωόρίου 6 6ασιλιάς Μπουμιμπόλ Ἀντουλιαντέζ έδωσε τίς
εὐλογίες του στή νέα «ἡγετική ὁμάδα». cH A.R.C. διόρισε τότε
τρεῖς συμὸουλευτικές έπιτροπές ἀπό 18 τεχνοκράτες. ΊῙΗταν
ἕνας ἔξυπνος ἑλιγμός 11013 ἀποσκοποῦσε νά δώσει καί πολιτικό
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χαρακτήρα σέ μιά καθαρά στρατιωτική ἐπιχείρηση καί νά πλατύνει τή 66011 ὑποστήριξης πρός τό νέσ καθεστώς. Ἀνάμεσα
στοὺς πολίτες «συμὸούλους» τῆς Χούντας περιλαμὸάνονταν
καί μερικά «ἀξιόλογα» ὀνόματα, ὅπως 6 69. Θανάτ Χομάν,
ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἀπό τό 1959 μέχρι τό 1971, 6 Σανθόρν
Χανγκλαντερόν, παλιός γενικός γραμματέας τοῦ ΣΕΑΤΟ 11.6.
O ΒΑΣΙΛΙΑΣ Μπουμιμπόλ ἀποδέχθηκε τόν πρωθυπουργό
πού τοῦ πρότεινε ἡ A.R.C. καί 6911105 16v Θανίν Κραϊὸιτσιέν,
πρόεδρο μέχρι τότε τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου, έπικεφαλῆς
τῆς νέας κυὸέρνησης τῆς χώρας. Μέ μήνυμά του, τά μεσάνυχτα
ἀπό τό ραδιόφωνο καί τήν τηλεόραση,ὁ Θανίν ἀνακοίνωνε τό
σχηματισμό πολιτικῆς κυόέρνησης μέσα σέ δυό ὂδομάδες.
Προειδσποίησε ἐπίσης ὅτι ἡ μεταὸατική περίοδος ἀπό τήν
«καθοδηγούμενη δημοκρατία» o’ ἕνα κοινοὸουλευτικό 0130111110 μέ ἐκλογές,θά ἀπαιτήσει «τουλάχιστον 16 χρόνια»... Ἡ
ἄμεση προσφυγή στή ὃοήθεια καί ὑποστήριξη πολιτικῶν
προσώπων φανερώνει,ἵσως,ὅτι ἡ νέα χούντα άντιμετώπιζε
δυσκολίες μέ τό στρατόῖ
OI ΑΚΡΙΒΕΙΣ κινήσεις καί «ἀντικινήσεις» τῶν διαφόρων
ὁμάδων ἐξουσίας τό 241090 πρίν ἁκριόῶς ἀπό τό πραξικόπημα
μέσα 016 στρατὸ εἶναι ἄγνωστες καί ἴσως δέν θά ἀποκαλυφθοῦν ποτέ. Ἡ μαρτυρία ὅμως τῆς πολιτικῆς κρίσης πού ξέσπασε μέ τήν ἐπιστροφή τοῦ Θανόμ Κιτικαχόρν καί πού ἀποκορυφώθηκε μέ τήν ἀντεπαναστατική στρατιωτική παρέμῧαση
κάθε ἄλλο παρά ὁδηγεῖ 016 συμπέρασμα ὅτι ἡ στρατιωτική
συνωμοσία δούλεψε σάν ὀρχήστρα.

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΟΜ
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ τοῦ πρώην δικτάτορα Θανόμ στίς 19 Σεπτεμὸρίου 1978· λειτούργησε σάν Θρυαλλίδα πού πυροδότησε
μιά τεράστια πολιτική κρίση. ‘O Θανόμ Κιτικαχόρν, ὁ γυιός
τοῦ Ναρόγκ καί ὁ στρατηγός Πραπάς εἶχαν ἐγκαταλείψει τή
χώρα (τόν Ὀκτώὸριο τοῦ 1973) ὅταν ἡ στρατιωτική δικτατορία τους ἀνατράπηκε ἀπό τήν έπανάσταση πού ξεσήκωσαν οἱ
φοιτητές καί κατέφυγαν (τούς δόθηκε πολιτικό άσυλο) στή
Φορμόζα, τή Σιγκαπούρη καί τή Δυτική Γ ερμανία. Ἀπό τότε
οἱ δυό γηραιοί δικτάτορες προσπάθησαν έπανειλημμένα νά γυρίσουν στήν Ταϋλάνδη, ἀλλά κάθε φορά ποὺ ἀκουγόταν 11611
τέτοιο ξεσηκώνονταν διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις καί τελικά
πολιτική κρίση στήν εῦθραστη δημοκρατία.
ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Ντόν Μουάγκ τῆς Μπανγκόκ «ὑποδέχθηκαν» τόν Θανόμ κυδερνητικοί ἐπίσημοι καί δημοσιογράφοι. “Οδηγήθηκε μυστικά καί ἀπομονώθηκε στό μοναστήρι
Μπαὸορνίὸες. ‘O Θανόμ δήλωσε 611 δέν πρόκειται νά φύγει
ξανά 6.116 τήν Ταϋλάνδη καί 611 εἶναι πρόθυμος νά ἀντιμετωπίσει τίς νόμιμες κατηγορίες. Δήλωσε ἀκόμα γιά νά κερδίσει τή
συμπάθεια τοῦ λαοῦ καί τῆς ὅουδιστικῆς ἱεραρχίας ὅτι θά γίνει
μσναχόςέ...
OI ΔῙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ τῶν φοιτητῶν ἐναντίον τῆς παρουσίας
τοῦ Θανόν δέν ἄργησαν νά ξεσπάσουν. Στίς 29 Σεπτεμὸρίου,
10 χιλιάδες φοιτητές μαζεὺτηκαν 016 πάρκο Σανάμ Λουάνγκ
τῆς Μπανγκόκ καί παρέμειναν μέχρι ἀργά τό ὂράδυ χωρίς νά
σημειωθεῖ ὁποιαδήποτε σύγκρουση, παρ’ ὅλο πού μιά τέτοια
έξέλιξη ἧταν σχεδόν σίγουρη. Μερικοί ταραξίες μόνο προκάλε- ’
σαν μικροκαυγάδες καί μιά προσπάθεια «κάποιων» νά πετάξουν μέσα 016 πλῆθος φαρμακερά φίδια, ἀπέτυχε. Στήν ἐπαρχία Νακχόν ὅμως, ,δυό διαδηλωτές 11013 κολλοῦσαν ἀφίσες έναντίον τοῦ Θανόμ στραγγαλίστηκαν, ένῶ μιά 661160 ρίχτηκε σέ
λεωφορεῖο μέ φοιτητές πού ἐπέστρεφαν ἀπό τήν ἐπαρχία Θονμπούρι. Στήν Μπανγκόκ,μιά ὁμάδα φοιτητῶν 11013 τοιχοκσλλοῦσε ἀφίσες,ξυλοκοπήθηκε ἄγρια.
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ἡ ἐφημερίδα Thaireth, 16 γραφεῖα τῆς ὁποίας
λεηλατήθηκαν ἀπό «ἀγνώστους» στίς 4 Ὀκτωόρίου,κατάγγειλε .
ὅτι 016v στραγγαλισμό τῶν δυό διαδηλωτῶν «εἶχε ὃάλει τό χέρι
της ὴ ἀστυνομία». Τόσο 6 πρωθυπουργός Σενί, 600 καί 6 γενικός διοικητὴς τῆς Ἀστυνομίας, ὃέχθηκαν τήν μαρτυρία πού
ἀναμίγνυε τήν άστυνομία στίς δολοφονίες... ,
· Η ΠΑΡΟΧΗ, ἀπό 16 μοναστήρι Μπαόορνίὸες, φιλοξενίας

στόν Θανόμέκανε πολλοὺς πολίτες νά διερωτῶνται μέχρι ποῦ
φθάνειὴ κάλυψη τοῦ πρώην δικτάτορα ἀπό τή ὅουδιστική ἐκ·
κλησία τή στιγμή πού ὃφειλε νά κρατήσει μιά οῦδέτερη στάση
σ’ αὐτή τή διαμάχη ποῦ ἀνέόαζε τό θερμόμετρσ τῆς πολιτικῆς
ζωῆς, Ἀλλά καί μέσα στοὺς κόλπους τῆς ὅουδιστικῆς ἐκκλησίας, ἡ π μστασία πού παρεῖχε ὁ ἡγούμενος τοῦ Μπαόορνίὸες
στό Gang: εἶχε προκαλέσει διαφωνίες.
ΣΕ MIA κυὸέρνηση συνασπισμοῦ, ὅπως ἦταν ἡ κυὸέρνηση
τοῦ Σενί, τό θέμα τοῦ Θανόμ προκάλεσε πολλές καί ὀξεῖες
διαφωνίες, πράγμα πού ἐδειχνε καθαρά τήν πολύ λεπτή ἰσορροπία δυνάμεων στήν ὁποία στηριζόταν. Ἀκόμα καί μέσα στό
Δημοκρατικό Κόμμα ἡ παρουσία τοῦ Θανόμ ἔσπασε τήν ἐνότητα. Οἱ δημοκρατικοί ὑπουργοί Νταμρόγκ Λαθιπιπάτ καί
Σουρίν Μαστίτ, θά ἄφηναν ἐλεύθερο τόν Θανόμ νά ἐγκαταλείψει τή χώρα γιά νά πάει νά ἐγκατασταθεῖ σ’ έναΤαϋλανδέζικο
ὅουδιστικό μοναστήρι στήν Ἰνδία μέ τό σκεπτικό τῆς «διατήρησης τῆς εἰρήνης» τῆς χώρας . Τελικά ὁ δημοκρατικός πρωθυπουργός Σενί ἀναγνώρισε δημόσια «τό δικαίωμα τοῦ Θανόμ
σάν πολίτη τῆς Ταῦλάνδης,νά παραμείνει στό ἔδαφος τῆς χώρας, δικαίωμα πού προστατεύεται ἀπό τό ἴδιο τό Σύνταγμα».
Ἀντίθετα, ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου τῶν δικηγόρων, Μαρούτ
Μπουνάκ,κάλεσε τήν κυόέρνηση στίς 20 Σεπτεμὸρίου νά διατάξει ἀνακρίσεις γιά νά ἀποδειχθεῖ ἡ ἐνοχή ἤ μή τοῦ Θανόμ
στήν κατηγορία ὅτι σκότωσε πάνω ἀπό 70 φοιτητές κατά τή
διάκρεια τῆς ἐπανάστασης τοῦ Ὀκτωόρίου, 1973. ξΟ πρόεδρος
τῆς Ἔνωσης Πολιτικῶν Ἐλευθεριῶν τάχθηκε ἐπίσης ὑπέρ τῆς
ἀποψης τῆς διεξαγωγής ἀνακρίσεων σέ δάρος τοῦ Θανόμ ἀντί
τῆς ἐξορίας του. Στίς 22 Σεπτεμὸρίσυ ἡ Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων ἀνακοίνωσε ὅτι θά πιέσει τήν κυὸέρνηση νά ἀπελάσει
τόν Θανόμ καί νά ἐμποδίσει τήν ἐπιστροφή τῶν Ναρὸγκ καί
Πραπάς. “

Η ΑΚΡΑ ΔΕΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΙῈΡΜΟ
ΤΟ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟ μέτωπο ὅρισκόταν τήν ἴδια ὥρα σέ συναγερμό. Οἱ ἡγέτες τοῦ κινήματος Ναόαπόλ δέν εἶχαν καμιά
ἀναστολή καί διατυμπάνιζαν δημόσια τή θέση τους. ’Ὀλοι
τους ἐπισκέφθηκαν τό Μπαόορνίόες γιά νά «ὑποὸάλουν τά
σέὸη τους» στόν Θανόμ καί τόν ἡγούμενο. Τά μέλη μιᾶς ἀκροδεξιᾶς φοιτητικής ὀργάνωσης φύλαγαν μέ τή σειρά σκοπιές γιά
τήν ἀσφάλεια τοῦ Θανόμ. Ἕνα γεγονός πού γέμισε τή-Μπανγκόκ μέ ψιθύρους καί διάφορες πολιτικές ἐρμηνεῖες ἠταν οἱ
ἐπισκέψεις τοῦ 6ασιλιᾶ καί τοῦ διαδόχου στό Μπαῧορνίόες.
Καί οἱ δυό τους ὅμως ἔσπευσαν νά διαψεύσουν ἐπίσημα τίς
φήμες ὅτι συναντήθησαν μέ τό Θανόμ.

OI ΦΟῙΤΗΤΕΣ στό μεταξύ,ἐθεσαν τελεσιγραφικά τίς 2

Ὀκτωὸρίου σάν τελευταία μέρα ἀπέλασης τοῦ Θανόμ καί
ἀνήγγειλαν μιά μεγάλη διαδήλωση γιά τήν ἴδια μέρα. =H δια-

T0 K.K.T. ιδρυθηκε επίσημα τό
1941 καί ἔζησε σχεδόν πάντα στήν
παρανομία. Ἀρχικά ἀνπτῦσσεται
στοὺς ἐργάτες τῆς πόλης καί προοδευτικά ὠθεῖται στίς ἐπαρχίες ἀπό
μιά καταπίεση που ὑποστηρίχθηκε
ἀπό τίς Η.Π.Α. Καλεῖ στό 2ο συν’έδριό του τό 1952, γιά τή δημιουργία
ἑνός «ἐνιαίου δημοκρατικοῦ Μετώπου γιά τήν πάλη ἐνάντια στόν ἀμερικάνικο ἰμπεριαλισμό». Μετά ἀπό
μιά μακροχρόνια ἐσωκομματική συζήτηση, τό Κ.Κ.Τ. διαλέγει ὁριστικά
τόν ένοπλο ἀγῶνα - σύμφωνα μέ τή
μαοῖκή στρατηγική τῆς περικύκλωσης
τῶν πόλεων ἀπό τίς ἐπαρχίες - στό 30
του συνέδριο τό 1961. Τόν ἐπόμενο

ὸ] ωση ἀπέτυχε ἐξ α ς μιᾶς φοὸερής καταιγίδας που ἐνέσκηψε καί ὁρίστηκε νέα τήν ἑπομένη τό ἀπόγευμα. ‘H Ἕνωση
Φοιτητῶν (NSCT) ἐγκαινιάζοντας μιά πιό δυναμική γραμμή
ἀνακοίνωσε ὅτι ἐπιμένει στό τελεσίγραφό της καί ὅτι θά συντονίσει τή δράση της μαζί μέ τό Ἐθνικό Ἐργατικό Συμὸούλιο
γιά μιά «πανεθνική διαμαρτυρία» ποῦ περιλαμόάνει ἀπεργία,
ἀποχὴ ἀπό τά μαθήματα καί διαδηλώσεις μέχρι ô Θανόμ νά
ἐγκαταλείψει τή χώρα. Ἡ ἀλλαγή τῆς τακτικῆς ἠταν τό ὥριμο
ἀποτέλεσμα τῆς ἐκτίμησης πῶς αὐτή ἡ ἱστορία τοῦ Θανόμ δέν
θά έὸρισκε γρήγορα καί ἀνωδυνα λύση.
ΚΑΘΩΣ κανένα σημάδι δέν ἐδειχνε τό διέξοδο κάποιας λύσης, ἀλλά ἀντίθετα οἱ ἐνδείξεις συνηγοροῦσαν ὅτι τά πράγματα
θά ἐφταναν σέ ἀνοικτὴ ἀναμέτρηση τῶν ἀριστερῶν φοιτητῶν
καί τῶν δυνάμεων πού ὑποστήριζαν τό Θανόμ, ὁ πρωθυπουργός Σενί παραιτήθηκε στίς 24 Σεπτεμὸρίου ὕστερα ἀπό 160 μέρες ἐξουσίας. Δυό μέρες ἀργότερα, ὁ Σενί ξαναπῆρε τήν ἐντολή
ἀπό τό ὃασιλιά καί οἱ ἡγέτες τῶν κομμάτων τοῦ προηγούμενου
συνασπισμοῦ ὑπέγραψαν μιά κοινή συμφωνία νά συνεργαστοῦν μαζί του.

χρόνο εγκαθιστα έναν παράνομο ρα- θα
διοσταθμό ποῦ κάνει πέντε ἐκπομπές
τήν ἡμέρα.
Τό ἀντάρτικο ἀρχισε ταυτόχρονα
σχεδόν τό 1965 στό νοτιανατολικό
καί νότιο τμῆμα τῆς χώρας καί ἐκτείνεται στό Βορρὰ ἀπό τό 1967. Τό
1969 τό Κόμμα δημιουργεῖ τόν Λαϊκό
Ἀπελευθερωτικό Στρατό, διαθέτοντας ἤδη πολλές σίγουρες ὂάσεις καί
τίς πρῶτες του «ἀπελευθερωμένες
ζῶνες»; ‘H κυ6έρνηση θεωρεῖ ὅτι ἤδη
ἀπ’ αὐτόν τόν χρόνο περισσότερες
ἀπό τίς μισές ἀπό τίς 71 ἐπαρχίες εἶναι κάτω ἀπό τήν ἐπιρροή τῶν κομμουνιστῶν, Σύμφωνα μέ διάφορες ἐκτιμήσεις τό δυναμικό τῶν ἀνταρτῶν

κυμαίνονταν σημερα μεταξυ

12.000 καί 18.000 ἀνδρῶν.
Τό Κ.Κ.Τ. ἀπό τή μεριά του δέν
κάνει ἀσφαλῶς κανένα σχόλιο σ’
αὑτό τό ζήτημα... Ἡ ἐκταοη τῆς λαῖκῆς ὑποστήριξης μετράει ἐξ ἴσου, ὄιν
ὂχι περισσότερο, ἀπό τόν ἀριθμό τῶν
ἐνοπλων μαχητῶν. Γ
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ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ἡ κρίση κλιμακώθηκε ἀπό τίς διαδοχικές
διαδηλώσεις ὑπέρ καί κατά τοῦ Θανόμ πού σημειώθηκαν τήν
Κυριακή, τή Δευτέρα καί τήν Τρίτη στή Μπανγκόκ. Τό 26660110 16 ὀπόγευμα ἡ Ναὸαπόλ συγκρότησε διαδήλωση καί τό
ὃράδυ ἡ NSCT άρχισε μιά ὁλονύκτια διαμαρτυρία στό Πανεπιστήμιο Thamassat. Τή Δευτέρα γύρω οτούς 10.000 ὑποστηρικτές τοῦ Θανόμ διαδήλωσαν ἔξω 6116 γραφεῖο τοῦ πρωθυπουργοῡ,ὕστερα ἀπό τόν ἀποκλεισμό ἀπό τήν νέα κυὸέρνηοη
τοῦ Σενί δυό σημαντικῶν δεξιῶν προσωπικοτήτων πού περιλαμὸάνονταν στήν προηγούμενη κυόέρνηση. Ἀπό τήν ἄλλη,
ὀκτώ πανεπιστήμια ἔκλεισαν σέ ένδειξη συμπαραστασης πρός
τήν NSCT πού συνέχιζε τή διαμαρτυρία της 016 Thamassat.-T1’1
651315911 νύχτα οἱ φοιτητές αὑτοσχεδιάζοντας καί γιά νά ρεζιλέψουν τόν Θανόμ κρέμασαν τό σκιάχτρο ἑνός φοιτητῆ ἀπό
μιάν ἀγχόνη.
TH EHOMENH μέρα ὁ ραδιοσταθμός τῶν Ἐνόπλων δυνάμεων καί δεξιοί προῦοκάτορες διέδωσαν ὅτι τό «θύμα» δέν
ἧταν ἄλλος παρά 6 διάδοχος καί ὅτι τό ἔγκλημα τῆς «ἐξύόριon; μέλους τῆς ὂασιλικῆς οῑκογένειας» εἶχε συντελεσθεῖ. Δεξιά
στελέχη ὑπέὸαλαν μήνυση καί ζήτησαν τή σύλληψη ὁλόκληρης
τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς NSCT 716 νά δικαστεῑ μέ τήν
κατηγορία τοῦ «ἐγκλήματος καθοσιώσεως»...
ΑΡΓΟΤΕΡΑ τήν ἴδια μέρα δεξιοί διαδηλωτές μαζεύτηκαν σέ
ὀπόσταση 600 μέτρων ἀπό τό Πανεπιστήμιο καί ἔστησαν μιάν
ἐξέδρα. Ἐκτός 6.116 ἕνα τροχονόμο καί ἕνα αὐτοκίνητο τῆς
«ἀμέσου δράσεως» καμιά ἀοτυνομική δύναμη δέν ὑπῆρχε στήν
περιοχή. Τό ὅράδυ δεξιοί φοιτητές καί ἄλλοι ἄρχισαν νά μαζεύονται ἔξω ἀπό τό πανεπιστήμιο. Σύμφωνα μέ έκτιμήσεις
παρατηρητῶν ὑπῆρχαν τόσοι δεξιοί ἔξω, ὅσοι καί 691015901
φοιτητές μέσα στό Πανεπιοτήμιο.
ΤΗΝ ΑΥΓΗ ξέσπασε μιά φοόερή μάχη ἀνάμεσα στούς ἀριστερούς καί δεξιούς φοιτητές καί τήν ἀστυνομία, καθώς δεξιοί
προσπαθοῡσαν νά ἀνοίξουν δρόμο 716 νά μποῦν μέσα στό Πανεπιοτήμιο. εὈταν ἄρχισαν οἱ συμπλοκές,δυνάμεις τῆς Ἀστυνομίας μαζί μέ εἰδικά τμήματα τοῦ «στρατοῦ τῶν συνόρων»
πῆραν 16 μέρος τῶν δεξιῶν καί γάζωσαν κυριολεκτικά,μέ ἕνα
καταιγισμό πυρῶν αὐτομάτων ὅπλων καί ἀντιαρματικμῶν μπαζούκας.τό Πανεπιστήμιο. Τριάντα ἀριστεροί φοιτητές ἔπεσαν
νεκροί καί 200 τραυματίοτηκαν.

MIA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ὰνακοίνωση πού 5166011115 11516
προοπαθοῦσε νά ἐξηγήσει τήν αἰφνίδια ἐμφάνιση τῆς ἀστυνομίας. Οἱ ἁστυνομικές δυνάμεις, έλεγε ἡ ἀνακοίνωση, πήγαιναν
νά συλλάὸουν (τήν αὐγήέ) τούς ἡγέτες τῶν φοιτητῶν ὅταν έπεσαν πάνω στίς συγκρούσεις πού προκάλεσαν οἱ ἀριστεροί φοιτητές. Πρίν πάντως ἀπό τή σφαγή μιό. ραδιοφωνική ἀνακοίνωση καλοῦσε τούς γονιούς νά πείσουν τά παιδιά τους νά 57καταλείψουν 16 1111910 τοῦ Πανεπιστημίου γιατί «μποροῦσαν
νά 6ρεθοῦν ξαφνικά μπλεγμένα σέ φασαρίες»...
ΜΑΡΤΥΡΕΣ πού ὃρίσκονταν στό σημεῐο τῆς σφαγῆς δέν
ὅρίσκουν λόγια νά περιγράψουν τήν κτηνώδη 6101 τῶν δεξιῶν
φοιτητῶν, ὅταν ἡ ἀστυνομία μέ τά αὐτόματα ὅπλα «έόγαλε τό
φίδι ἀπό τήν τρύπα». Οἱ ἀριστεροί φοιτητές πού ἔπεφταν 016
χέρια τῶν δεξιῶν ἀντιπάλων τους ἀντιμετώπιζαν μιά κυριολεκτικά φρικιαστική μεταχείριση; λυντσαρισμένοι, μέ στριμμένα
λαρύγγια, τά μάτια ἔξω ἀπό τό (11660. Στά κορμιά τους ἦταν
ἐμφανεῖς οἱ πληγές ἀπό σιδερένιες ράὸδους. Ἔμοιαζαν νά
ἀποροῦν 716 ὅλα αὐτά. Δέν ἧταν λίγοι 01 691015901 πού ἀφοῡ
τούς περιέλουσαν μέ πετρέλαιο τούς έὸαλαν φωτιά σέ ἀνοικτό
χῶρο γιά νά τούς ὃλέπει τό πλῆθος τῶν -συγκεντρωμένων πού
γρήγορα ἒφτασε τίς 20 χιλιάδες.
ΧΙΛΙΟΙ τρακόσιοι περίπου ἀριστεροί φοιτητές συνελήφθησαν κατά τή διάρκεια καί μετά τή σφαγή πού μεταφέρθηκαν μέ
λεωφορεῖα τά ὁποῖα πετροόολοῦσαν οἱ δεξιοί ἔξω ἀπό τό χῶρο
τοῦ Πανεπιστημίου. Δέκα χιλιάδες δεξιοί κατευθύνθηκαν ἀργότερα στό κυόερνητικό μέγαρο καί ἀπαίτησαν ἀπό τό Σενί τήν ’ί
ἀπόλυση τριῶν διακεκριμένων ἀριστερῶν ὑπουργῶν ἀπό τήν
κυὸέρνηση καί τήν ὑπουργοποίηση δύο δεξιῶν προσωπικοτήmg,- ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓ ΟΣ μιλώντας οτό πλῆθος ἀπό τό καπό
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Πανεπισ-ι-ημιο Thamassal, 6 01111116911 τοῦ 1976.
ἑνός αὐτοκινήτου ὑποσχέθηκε ὅτι θά παραιτηθεῖ, ἄν δέν ἰκανοποιηθεῖ τό αἴτημα τῶν διαδηλωτῶν. T6 πλῆθος διαλύθηκε
μόνο ὕστερα ἀπό τήν ξαφνική ἐμφάνιση τοῦ διαδόχου τοῦ θρόνου πρίγκιπα Βαχιραλοκόρν,ὁ ὁποῖος ἧταν ντυμένος μέ στολή
λοχαγοῦ. ‘O πρίγκιπας ἀφοῦ ἑπαίνεσε τήν ἀνδρεία τῶν διαδηλωτῶν τούς ζήτησε νά διαλυθοῦν, πράγμα πού έγινε.
ΔΥΟ ὧρες ἀργότερα οἱ στρατιωτικοί ἁνελάμὸαναν τήν ἑξουσία καί ἡ Ταϋλάνδη ἓμπαινε ξανά κάτω 6116 1116 στρατιωτική δικτατορία, ὕστερα ἀπό τρία μόνο χρόνια εὕθραοτης δημοκρατιας.

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΙΟ ἧταν τό κλίμα οτή Μπανγκόκ τίς μέρες πρίν ἀπό 16
πραξικόπημα; Πῶς έὸλεπαν τήν «κρίση Θανόμ» οἱ δημοκρατικές ὁμάδες πίεοης καί οἱ φιλελεύθεροι πολιτικοί κύκλοι; Ὁ
Θανόμ δέν θά μποροῦσε 65601101 νά ἐπιστρέψει, ἄν δέν ἤθελαν
τήν ἐπιστροφή του σημαντικές ὁμάδες τοῦ στρατοῦ. Πολύ εὔστοχα παρατηρήθηκε ὅτι 6 πρῶτος διοικητὴς τοῦ Στρατοῦ
ὑποστράτηγος Γιό, ἕνα «παιδί» τῶν Θανόμ-Πραπάς, δεύτερος
στήν ἱεραρχία μετά τόν ὑπουργό ”Αμυνας, συνόδευσε προσωπικά, τόσο τόν Θανόμ, 600 11011 τόν Πραπάς κατά τήν ὄιφιξή
τους 016 ἀεροδρόμιοΝτόν Μουάγκ.
Η ΑΠΟΨΗ πῶς 6 Θανόμ γύρισε 716 νά ἡγηθεῐ ἑνός στρατιωτικοῦ πραξικοπήματος έχανε ἔδαφος στούς κύκλους τῆς
Μπανγκόκ, γιατί τή θεωροῦσαν ὑπεραπλουστευμένη. Θά μποροῦσε κανένας νά δεχτεῐ ὅτι 6 Θανόμ ὅρισκόταν οτήν Μπανγκόκ έπειδή ἁπλῶς ἤθελε νά γυρίσει οτήν πατρίδα. "Av ὅμως 6
Θανόμ κατάφερνε νά διασφαλίσει τό δικαίωμα παραμονῆς του,
τότε, εἶναι 656010 πώς ὁ Πραπάς καί 6 Ναρόγκ θά γύριζαν
πίσω. Τό ἐρώτημα πού πολιτικοί κύκλοι οτή Μπανγκόκ έόαζαν
ἧταν 101310: H600 θά έπιτάχυνε τήν προοπτική ὲνός πραξικο’πήματος ἡ ταυτόχρονη παρουσία τοῦ δικτατορικοῦ αὐτοέὔ τρίο
στῆν Ταῠλάνδη;

ΤΟ Γ ΕΓΟΝΟΣ ὅτι μερικοί στρατιωτικοί κύκλοι δέν ἦταν
καθόλου εὐχαριστημένοι μέ τήν νέα κατάσταση τῆς δημοκρατίας ἧταν κοινό μυστικό. Οἱ κύκλοι αὐτοί συντόνιζαν τίς
προοπάθειές τους γιά νά δημιουργήσουν μιά κατάσταση σύγ-

χυσης καί πόλωσης στήν πολιτική ζωή τῆς χώρας καί κάτι τέτοιο ἑξυπηρετσῦσε πολὺ καλά ἡ ἐπιστροφή τοῦ Θανόμ. Οἱ κυριότερες ὁμάδες μέσα στό στρατό ἧταν ἡ ὁμάδα τοῦ Κρίς Σι6άρα (πεθαμένου πιά), ἡ παλιά ὁμάδα τῶν Θανόμ-Πραπάς καί
ἡ ὁμάδα τοῦ πρώην ὑπσυργοῦ ”Αμυνας Πραμάρν Ἀντιρεκσάν.
Πολλοί πολιτικοί παρατηρητές σημείωναν ὅτι ἡ ἐπιστροφή τοῦ
Θανόμ εἶχε ὀξύνει σέ μεγάλο 6αθμό τίς σχέσεις τους.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ἀναμενόταν ὅτι ἡ ἐπιστροφή τοῦ Θανόμ
θά ξεσήκωνε θύελλα διαμαρτυριῶν ἀνάμεσα στό ἀριστερὸ φοιτητικό κίνημα ποὺ δέν μποροῦσε νά ξεχάσει πώς ἦταν ὁ Θανόμ, 6 Πραπάς καί 6 Ναρόγκ ποὺ διέταξαν 16 019016 νά ἀρχίσει πυρά ἐναντίον τῶν διαδηλωτῶν τόν Ὀκτὼὂρη 1973. Καλά
πληροφορημένοι κὺκλσι ἔλεγαν ὅτι οἱ φοιτητές θά ἒὸρισκαν
δυνατοὺς συμμάχους ἀνάμεσα στοὺς ἀριστεροὺς δημοκράτες
καί στοὺς ἀξιωματικοὺς τοῦ στρατοῦ ποὺ έκαναν καριέρα μετά
τήν ἀποπομπή, τῆς κλίκας τῶν Θανόμ-Πιραπάς.
OI ΔΕΞΙΕΣ πολιτικές δυνάμεις περιλαμὸανομένου καί τοῦ
κόμματος Κοινωνικῆς Δικαιοσύνης, ὅπως καί σί συντηρητικοί
δημοκράτες.ὅρίσκονταν σέ δίλημμα παρ’ὃλσποὺ εἶχαν στενοὺς
δεσμοὺς μέ ἀξιωματικοὺς ποὺ συνδέονταν μέ τή σειρά τους μέ
προσωπικότητες τοῦ καθεστῶτος Θανόμ-Πραπάς. Ἀπό τή μιά,
ἡ ὁμάδσ. Πραμάρν ἔπρεπε νά πιέσει τήν κυόέρνηση νά τηρήσει
μιά μαλακή στάση στό θέμα Θανόμ, σάν ἀντίὸαρο στήν πίεση
τῶν φοιτητῶν καί τῶν ἀριστερῶν δημοκρατῶν ποὺ ἀπαιτοῦσαν
τήν ἀπέλασή του. Κι’ αὐτό γιά νά διατηρήσει τή συμμαχίσι της
μέ ὅλες τίς δυνάμεις 1101’) ἦταν ἐναντίον τῆς ὁμάδας Κρίς Σι6άρα στό στρατό. Ὁ Πραμάρν, ὑπουργός ”Αμυνας στήν 111.1659νηση Κουκρίτ εἶχε χάσει τήν μάχη τῆς ἐξουσίας ἀπό τόν ἀρχηγό τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων - τότε - Κρίς Σιόάρα, 6 ὁποῖος
κατάφερε νά περάσει 16 δικὸ του κατάλσγο προαγωγῶν στό
στρατό. Ἀπό τήν ἄλλη,οἱ δεξιοί πολιτικοί δέν μπορσῦσαν νά
κρατήσουν πολὺ σκληρή γραμμή. A1’)16 μποροῦσε νά ὁδηγήσει
σέ παραίτηση τοῦ Σενί ἢ σέ μιά πολιτική κρίση ἀπό τήν ὁποία
οἱ ἀριστεροί δημοκρατικοί εἶχαν πολλές πιθανότητες νά ὅγοῦν
κερδισμένοι. ’Ὀπως ἀκριὸῶς έγινε καί στήν περίπτωση τῆς
παραίτηοης τοῦ ἡγετικοῦ στελέχους τῆς δεξιᾶς Ταόίτς ἀπό τή
θέση τοῦ ὑπουργοῦ ”Αμυνας στή προηγουμένη κυὸέρνηση συνασπισμοῦ τοῦ Σενί.
ΑΛΛΑ καί τό γεγονός ὅτι οἱ δεξιοί ἡγέτες ὑπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας γιά μιά νέα κυόέρνηση συνασπισμοῦ μέ 16
Σενί, ἔδειχνε τό φόὸο τους γιά τόν αὑξανόμενσ ρόλο τῶν ἀριστερῶν δημοκρατῶν καί τοῦ κόμματος τῆς Νέας Δύναμης. Φοδόντουσαν δηλαδή, μήπως μείνουν ἔξω ἀπό τήν νέα κυὸέρνηση
συνασπισμοῦ. εΗ γενική αἴσθηση πάντως στοὺς μή στρατιωτικοὺς κύκλους ἦταν ὅτι οἱ στρατιωτικές ὁμάδες καί οἱ ὑποστηρικτές τους εἶχαν νά κερδίσουν πολλά ἀπό τήν σὺγχυση καί τήν
άπσσταθεροποίηση τῆς πολιτικῆς ζωῆς. Γ ιατί αὑτό ὁδηγοῦσε
στήν ἀναξιοπιστία τῆς κοινοὸουλευτικής δημοκρατίας καί
άνοιγε 16 696110 γιά τήν ἐπιστροφή τῆς στρατιωτικῆς δικτατορίας.

ΑΣΤΑΘΕΣ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΤΟ SEMA τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Θανόμ καί ἡ χρησιμοποίηση
ἀπό τή δεξιά τοῦ γηραιοῦ δικτάτορα σάν ἀπσσταθεροπσιητικοῦ παράγοντα,πῆρε ἐθνικές διαστάσεις. “ Η διαμόρφωση τῶν
έξελίξεων μέσα στό 019016 τοποθέτησε τήν NSCT καί τοὺς
ἀριστεροὺς δημοκράτες στήν ἴδια ὄχθη μέ τήν ὁμάδα τοῦ Κρίς
ποὺ ζητοῦσε τήν ἀπέλαση τοῦ Θανόμ πρίν νά συμὸεῐ ὁ,τιδήποτε ποὺ θά ἀνέτρεπε τίς προσὸάσεις ποὺ εἶχε ἀποκτήσει ἡ
ὁμάδα αὐτή μετά τό 1973 στό στρατό. Στήν ἄλλη ὄχθη ἦταν σί
παλιοί ἀξιωματικοί ,ὅπως 6 ὑποστράτηγος Γ ιότ, οἱ συντηρητικοί δημοκράτες, τό ἀκροδεξιό κίνημα Ναὸαπόλ καί ἄλλες τέτσιες ὀργανώσεις, ἡ Ἀστυνσμία καί τά ὃσυδιστικά μοναστήια.
ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ κὺκλοι στή Μπανγκόκ πίστευαν ὅτι ἡ πολιτική
δυναμική ποὺ εἶχε ἀναπτυχθεῖ μέ τήν ἐπιστροφή τοῦ Θανόμ
ἀπειλοῡσε μερικές ἰσχυρές προσωπικότητες τῆς ὁμάδας τοῦ
Κρίς Σιόάρα. Τέτοιες προσωπικότητες ἦταν ὁ στρατηγός Σέρμ
Ναναχόρν, 6 στρατηγός Πραχόὸ Σουνταραγκσὺλ καί 6 Καμόλ

Θεζατσὺγκα καί ἄλλοι. Ἡ συλλογιστική αὐτή τεκμηριῶνεται μέ
16 ἐπιχείρημα ὅτι ἡ ἄλλη πλευρά ἤθελε νά πάρει τή ρε6άνς 0.116
τόν «προδότῃ» Κρίς ὁ ὁποῖος τόν Ὀκτώόρη τοῦ 1973 εὐθυγραμμίστηκε μέ ἐκείνους ποὺ έπεδίωκαν τήν πτώση τοῦ καθεστῶτος Θανόμ-Πραπάς, ἀφοῦ διέταξε τά στρατεύματά του νά
μήν πυροόολήσουν τοὺς διαδηλωτέςζ
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ποὺ φυσικά γεννιέται εἶναιε Πσιά ἀπ’ ὅλες
αὐτές τίς στρατιωτικές κλίκες κατέλαὸε τήν ἑξουσίσ.; εΟ Ἀρχηγὸς τῆς Ἀεροπορίας Καμόλ Θεζατοὺγκα, 6 ὑποδιοικητής τῶν
Ἐνὸπλων Δυνάμεων στρατηγός Κριάνγκσακ Τσαμάναντ καί 6
ἀρχηγός τοῦ στρατοῦ στρατηγός Σέρμ Ναναχόρν, διευθυντικοί
παράγοντες μέσα στήν A.R.C., θεωροῦνται στή Μπανγκόκ ὅτι
ἀποτελοῦν ἐξέχοντα στελέχη τῆς ὁμάδας Κρίς Σιὸάρα. Αῠτό
φαίνεται νά δείχνει πώς τό πραξικόπημα ἦταν δουλειά τῆς
ὁμάδας αὐτῆς. Μπορεῐ ἀκόμα κανείς νά ὑποθέσει ὅτι ὁ 6001—
λιάς θά εὐλογοῦσε πολὺ πιό εὔκολα μιά πρωτοὸουλία τῆς ὁμάδας Κρίς, 11090 τῆς κλίκας Θανόμ-Πραπάς. Πολὺ περισσότερο
ποὺ ὁ ἴδιος ὁ ὅασιλιάς ἦταν ἐκεῖνος ποὺ τό 1973 πίεσε τό Θανόμ καί τόν Πραπάς νά παραιτηθοῦν. 'O Κρίς Σιόάρα ἔκανε
τότε τίς ἀναγκαῐες «διευθετήσεις» γιά τήν έξορία τους.
ΤΟ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ ἀντι-πραξικὸπημα τοῦ στρατηγοῦ
Τσαλάρτ Χιρανιαζιρί ρίχνει περισσότερσ φῶς στή συνωμοσία.
Ὁ Τσαλάρτ καί ὅπως ἀποκαλυφθηκε ἀργότερα, ὁ στρατηγός
Βιτσὺν Γιαζαόατί, ἦρθαν σέ ἀντίθεση μέ 16 νέσ καθεστώς γιατί
«οἱ νέοι ἀξιωματικοί εἶχαν ἀγνοηθεῑ στή συγκρότηση τῆς
A.R.C.». Πρέπει ὅμως νά οημειωθοῦν ἐδῶ οἱ διαωνὸέσεις
ἀνάμεσα στοὺς νέους ἀξιωματικοὺς περιλαμὸανομένων καί τῶν
Τσαλάρτ, Βιτσὺν καί τοῦ στρατηγοῦ Τσαρτιχάι μέ τό δεξιό
Συνταγματικό κόμμα ποὺ συμμετεῖχε στήν κυὸέρνηση συνασπισμου.
O ΣΊῬΑΊἩΓΟΣ Τσαλάρτ ὑπηρετοῦσε σάν ὅοηθός ἀρχηγοῦ
στρατοῦ στό Ἐπιτελεῖο. Δυὸ μέρες πρίν ἀπό τίς ἐκλογές τῆς
4ης Ἀπριλίου πῆρε προαγωγή ἀπό τόν Πραμάρν, ὑπουργό
’Ἀμυνας τότε στήν κυὸέρνηση Κουκρίτ καί τσποθετήθηκε
ὑπαρχηγός τοῦ Στρατοῦ. Ὁ μέχρι τότε ὑπαρχηγός τοῦ στρατοῦ
στρατηγός Τσότ τόποθετήθηκε στή θέση τοῦ Γ ενικοῦ Ἐπιθεωρητή τοῦ Στρατοῦ. Τή θέση τοῦ ὑπαρχηγοῦ θά κατελάμὸανε
σύμφωνα μέ τήν ἰεραρχία ô στρατηγός Σέρμ Ναναχόρν, ένας
ἅνθρωπος τοῦ Κρίς Σιόάρα, τή μέρα ἀκριὸῶς (30 Σεπτεμ6ρίου) ποὺ θά ἀποστρατευόταν 6 στρατηγός Τσότ. Σ’ ὅλα αὑτά
ὁ Πραμάρν εἶχε ὃάλει τό χέρι του χωρίς νά πληροφορήσει καθόλου τήν ἱεραρχία. Τήν ἑπομένη τοῦ διορισμοῦ τοῦ Τσαλάρτ 6
στρατηγός Τσότ καί ὁ στρατηγός Κριανγκσάκ Τσαμάναντ, ἕνας
ἀξιωματικός μέ καριέρα 30 χρόνων πῆραν στό χέρι τίς «παρακλήσεις τους».
O ΠΡΑΜΑΡΝ προχώρηοε σ’ αὐτές τίς ἐκκαθαρίσεις γιατί
ἦταν σίγουρος πώς μιά νίκη τῶν Δημοκρατῶν θά τοῦ ἀφαιρσῦσε μεγάλο ποσσστό ἀπό τή δὺναμή 101). Εἶχε ἐπίσης «ἀνιχνεὺσει» τό χέρι τῶν ἀνθρώπων τοῦ Κρίς πίσω ἀπό τήν πτώση
τῆς κυὸέρνησης Κουκρίτ. Ὁ στρατηγός Κρίς Σι6άρα ἀρρώστησε 6αριά καί μεταφέρθηκε στό νοσοκομεῖο ὅπου πέθανε τό
πρωί τῆς 23 Ἀπριλίσυ,ὅταν κάποιοι ξήλωσαν 16 λαστιχένιο
σωληνάκι ἀπό τή συσκευὴ 101') 6901') ποὺ τόν κρατοῦσε στή
Ἣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ τῶν ἀνθρώπων 101') Κρίς Σιόάρα σήμερα στή
νέα χοὺντα φοόίζει έκείνσυς τοὺς ἀξιωματικοὺς ποὺ ἔχουν
στενές προσωπικές καί πολιτικές σχέσεις μέ τόν Πραμάρν. Παρ’ὃλο ποὺ πολλοί ξένοι παρατηρητές περιγράφουν 16 πραξικόπῆμα τῆς 6ης Ὀκτωὸρίου σάν ἕνα «παιγνίδι τῶν στρατηγῶν»
16 ἀντι-πραξικόπημα τοῦ Τσαλάρτ δίνει καί μιάν άλλη διάσταση; ιὈτι δηλαδή ἦταν ἕνα αἱματηρό ἑπεισόδιο στή συνεχιζόμενη,μέσα στό στρατό,πάλη γιά τήν ἐξουσία. Ἡ ὁλοφάνερη
συνέπεια, ἀλλά καί κατά κάποιο τρόπο ἀπόδειξη τῆς άποψης
αὐτῆς εἶναι ἡ ἀπομόνωση ὅλων τῶν ἀντιπάλων στρατιωτικῶν
ὁμάδων. .

H ΑΓΩΝΙΩΔΗΣ προσπάθεια τῆς Χσὺντας νά δημιουργήσει
ἕνα πολιτικό μέτωπσ γιά τό καθεστώς έκφράζει τή σπουδή της
νά ἐξασφαλίσει μεγαλὺτερη ἀκτίνα ὑπσστήριξης καί νά νομιμοποιήσει μιά καθαρά συνωμοτική έπιχείρηση. I
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Μὲ πυρομαχικά κι ἕνα ἀντιαρματικό μπαζοὺκας στούς δρόμους τῆς Μπανγκόκ.

Τό άντάρτικο

στή Ταϋλάνὸη δυναμώνει. . . , ι ,
τῆς Σύλθιας Κατόρι ._ » WM”:
γούμενο
ῶθηση,
στόν
ἑνοπλο
άγὼνα.
Ἀπὸ
,
ΓΙΑ πολλά χρόνια ἡ Ταϋλάνδη άντιμετωπίσθηκε μὸνο μέσα άπὸ 16 παραμορφωτικό
Πρίσμα μιᾶς σειράς 6116 μύθους πού συντηροῦνται μέ φροντίδα; χώρα τοῡ χαμόγελου, χὼρα τῆς Πολιτικῆς παθητικάτητας καί
τοῦ νωχελικοῡ θουδισμοῖ, χώρα τῶν ἰκανοποιημένων μικροϊδιοκτητῶν. Γιά πολύ
μεγάλο χρονικὸ διάστημα, ἡ καταπίεση τῆς
άγροτιᾱς, ol αύξανὸμενες κοινωκτἶ ες ἐντάσεις καί οί Πρὸοδοι τοῦ άγροτικού 6vτάρτικου τοῡ Κομμουνιστικοῠ Κόμματος
ἀγνοοῦνται σέ πολύ μεγάλο 6αθμό, κρυμμένα άπό αὺτό τό φανταστικό κατασκεύα0110.
ΣῘἨΝ πραγματικὸτητα, ή Ταϋλάνδη, δέ
διαφέρει άπὸ τίς άλλες χῶρες τῆς Ἀσίας,
σΙ ὅτι άφορᾱ τίς τεράστιες ἀντιθέσεις καί
τίς κοινωνικές άνισορροπίες r106 6xouv
συσσωρευτεῑ ἐδιῑ) καί πολύ καιρὸ. 'H ἐποχή
τῆς «γραφειοκρατικῆς πολιτωῆς», πού καθοδηγοῡνταν άπὸ μιά περιορισμένη «ἐλίτ»
πέρασε ὸριστικά καί ή χώρα μπῆκε άνεμ-

πὸδιατα στήν ἐποχή τῶν ταξικῶν άγὼνωντῆς σύγχρονης ἐποχῆς. T6v Ὀκτωθριο τοῦ
1976, ol στρατιωτικοί κατάρθωσαν 666010
νά ξαναπάρουν τήν ἐξουσία πού τοὺς εἶχε
φύγει 6116 16 χέρια τους 16 1973, 116 τί
άντίτιμο ὅμως
ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΣ ἑκατοντάδες φοιτητές
πού ήταν συγκεντρωμένοι 016 «κάμπους»
106 Πανεπιστημίου Thamassat, συλλαμθάνοντας χιλιάδες άλλους, ἐκμηδένισαν τίς
ἐλπίδες αὑτῶν πού ἐξακολουθοῡσσν v6 111στεὺσυν 06 1116 δυνατὸτητα εἰρηνικῆς ἐξἐλιξης τῆς ταϋλανδέζικης κοινωνίας μέ τόν
κοινοθουλευτικὸ δρὸμο καί δικαίωναν ὁριστικά τούς ὀπαδούς τού ἐνοπλου άγὼνα.
Ἔτσι 6116 τή μιά μέρα οτήν άλλη, χιλιάδες
φοιτητές ξέφευγαν άπὸ τήν καταπίεση γιά
v6 συνδεθοῦν μέ 16 άντάρτικο 1106 K080δηγούνταν άπὸ 16 K.K.T. στήν ϋπαιθρο. Χιλιάδες άλλων πού ήταν λιγὸτερο ἐκτεθειμένοι, ἔμειναν στήν πόλη άποφασισμένοι
νά συνεχίσουν τὸν άγὼνα τους μέσα άπό
τήν παρανομία.

OI ΗΓΕΤΕΣ τού Σοσιαλιστικοῡ Κὸμματος
συντάσσονται κι’ αύτοί ἐπίσης μέ 16v ἐν·
οπλο άγώνα. Γύρισε μιά σελίδα. Ol στρατιωτικοί ήρθαν νά δὼσουν μιά, χωρίς προη30

τότε ἡ κυθέρνηση τοῦ Μπανγκόκ δέν σταμάτησε νά θυθίζεται σέ οτρατιωτικές ἐπιχειρήσεις μεγάλης ἐμθέλειας, χωρίς πραγματική ἐπίδραση πάνω 0' ἐνα μετακινούμενο ατρατὸ πού οί δραωηριὸτητές του
θρίσκονται σέσυνεχῆ άνάπτυξη καί ἐκτείνονται 06 τρία μέτωπα, μέ μιά μεταθαλλὸμενη ἐνταση, σέ πάνω άπὸ τίς μισές 6116
τίς 71 ἐπαρχίες τῆς χωρας; στά θόρεια, τά
θορειοανατολικά καί 016 V6110. ’Ὀντας
πολύ λίγο γνωστό γιά μεγάλο χρονικό διάστημα, 16 K.K.T. άρχισε νά άνοίγεται πρός
τά ἐξω 6116 τότε πού ἐγινε 16 011101np6
στρατιωτικὸ πραξικόπημα τῆς 6ης ὈκτωΒρίου 1976. ’Ἐκανε ἐνα Θῆμα δίνοντάς μας
πρόσφατα τή δυνατότητα νά περάσουμε
δυὸ θδομάδες σέ μιά θάση τῶν ἐπαναστατῶν στά νότια τῆς χώρας, στή καρδιά τοῦ
άντάρτικου. Σ’ αύτή τήν περιοχή, ἐνέδρες
πού στήνονται άπὸ τοὺς άντάρτες, άντεπαναστατικές ἐπιχειρήσεις τῆς κυθέρνησης, με θσμθαρδισμούς, συσκοτίσεις, μετακινήσεις πληθυσμῶν, εἶναι σήμερα μιά
καθημερινή πραγματικότητα πού ἐξακολουθεῖ νά διαφεύγει 611' τήν προσοχὴ —- τελείως φυσικά - τῶν θιαστικῶν τουριστικῶν
ὁρδῶν πού 16 Θλέμμα τους περιορίζεται
στούς μολυσμένους δρόμους τοῡ Μπανγκόκ, στίς «α’ίθουσες τοῦ μασάζ» ἠ στίς
ήλιὸλουστες πλάζ τῆς Pattaya. Ol ἐπαρχίες
Surat, Tani, Nakon. Sri Tamarrat, Trang καί
Pattabung κατοικοῡνται Βααικά 6116 τούς
Thai. K016 συνέπεια δέν ὑπάρχει στίς
περιοχές αὺτές πρόδλημα μειονοτήτων,
αύτὸ ὅμως δέν σημαίνει 611 τίς άγγιζε λιγότερο ὴ ἐξέγερση. Πιό νότια, στά μαλαιοιανά σύνορα, οτίς ἐπαρχίες Satun, Songkla, Yala, Narativat καί Pattani, συγκεντρωνεται 1116 μουσουλμανική μειονότητα
άπὸ τή μαλαισιανή ἐθνὸτητα, ίσχυρή, μ’
ἐνα ἐκατομμύριο κατοίκους, καταπιεσμένη
πάντα 6116 τήν κεντρική ἐξουσία 106
Μπανγκόκ. Σ’ αύτή τήν περιοχή, παράλληλα με τούς άντάρτες τοῡ Κ.Κ.Τ., κάνουν
ἐπιχειρήσεις ol άντάρτες 106 μαλαισιανοῡ
κομμουνιστικοῡ κόμματος, 1106 άπωθήθηκαν οτήν Ταϋλάνδηιάπό τήν καταπίεση ἐναντίον τους καί διάφορες μουσουλμανικές
αύτονομιστικές ή άπελευθερωτικές 6116-

; "L'Éan ἔπ’-ΩΧ
l. -- ,..5. LP "1 [—— "1T"—
δες. Ἠ ὁροσειρά τοῡ Banthad 1106 διακλαδωνεται 0' ὅλες αύτές τίς ἐπαρχίες, μέ τίς
πηγές τοῦ πόσιμου νεροῡ καί 16 άνὼμαλο
ἐδαφός της, καλυμμένο 6116 1116 πολύ nuκνή θλάστηση, παρουσιάζει εὺνοϊκές συνΘῆκες γιά τήν άνάπτυξη 106 άντάρτικου. 'O
Βασιλικός στρατός, ύποστηριζὸμενος 016
κάτω νότιο τμῆμα τῆς χώρας, άπὸ 16 μαλαισιανὸ στρατό, άρχισε 6116 16 Δεκὲμθριο
τοῡ 1976 τίς 1116 σημαντικές άντεπαναστατικές του ἐπιχειρήσεις πού πληρωθηκαν
πολύ άκρι6ά 6116 τόν άμαχο πληθυσμό. Τεράστιες ποσότητες θομθῶν χρησιμοποιήθηκαν χωρίς μεγάλη ἐπιτυχία. “

Μὲ 16 A0'1'K6 Ἀπελευθερωτικό
Στρατό
ΓΙΑ νά φθάσουμε,οτή Θάση τῶν άνταρτῶν,” περπατάγαμε πολλές μέρες άπὸ 16
ξημέρῳμα ὡς 16 Βράδυ, 0' ἐνα ἐδαφος
άπὸκρημνο, δύσθατο, μέσα 06 1116 άφὸρητη
ζέστη, Φυτεῑες άνανά καί καφέ καί μετά ὴ
ζούγκλα. Μερικές φορές άκούγαμε 6116,
110Kp16 16 661160 τῆς μηχανῆς ἑνός άναγνωριστικοῡ άεροπλάνου. 01 φοιτητές
κλείνουν τήν πορεία φέρνοντας στωϊκά
“ στήν πλάτη τους ὅπως ὅλοι, 30 κιλά θάρος.
Σ’ ὅλη τήν διαδρομή, ποτε δέ θά ἓχουμε
ἐνα πραγματικό συναίσθημα άνασφάλειας.
Παντοῡ 6 πληθυσμὸς μσς περιὸάλλει μ’
ἓναν προστατευτικὸ ίστὸ. Ἠ λαϊκή ύποοτήριξη, αὺτή εἶναι ἡ πραγματική δύναμη
τοῦ Λ.Α.Σ. (Λαϊκάς Ἀπελευθερωτικος
Στρατος). Παντοῡ, ή φάλαγγα πληροφορείται 6116 11in y16 τίς κινήσεις 106 ἐχθρού
άπὸ άνώνυμους χωρικούς...

ΠΑΝΤΟΥ ατά χωριά πού διασχίζουμε, 6
πληθυσμὸς γνέφει συμπαθητικά στούς μαχητές 106 Λ.Α.Σ. τούς «Tor Por Tor» ὅπως
τοὺς λένε συνήθως. A616 16 α’ίσθημα
άσφάλειας εἶναι ἐντυπωσιακὸ καί ἐξηγήσιμο ταυτόχρονα. ’Ὀλα τά χρόνια στά
Θουνά αὑτά, ol αγρότες αύτοί ἡταν άναγ-

κασμένσι νά θγάζσυν μέ κόπο ὑπ’ τή γῆ ό,τι
χρειάζονταν γιά νά ζήσουν. Δέν ὑπάρχσυν
σχεδόν καθόλου δρόμοι, καθόλου ήλεκτρικό, καθόλου γιατροὶ α’ αὑτά τά διάσπαρτα χωριά ὅπου ἡ κεντρική έξουσία
οὐδέποτε είχε άλλο μέλημα άπό τό νά
στέλνει τούς υπαλλήλους της κατά περιοδικά διαστήματα, γιά νά άποσπάσσυν φόρους. Σέ πολλές περισχές έξ άλλου, γνώρισε τήν έξαπόλυση «έκκαθαριστικῶν» έπιχειρήσεων μέ τίς συνακόλουθες φρικαλεότητες; θιασμοί, θασανιστήρια καί έκτέλεση
ὑπόπτων. “Ἐτσι, όταν τό κομμουνιστικό
κόμμα άρχισε νά άνατττὺσσει τό μακρόχρονο έργσ τῆς πολιτικῆς διαπαιδαγωγησης, άπευθυνονταν ήδη σέ άνθρὼπους ἤδη
πεισμένους. Παράλληλα μπόρεσε νά άνατιτυξει μιά πολυτιμη τεχνική καί ἰατρική
θοήθεια, που θελτίωνε σημαντικά τήν
κατάσταση ὑγείας καί τίς άποδόσεις τῶν
άγροτικῶν καλλιεργειῶν.

Ἠ ζσύγκλα ὁδηγεῖ τά χωριά
«Στά περισσότερα ἀπ’ αὑτά τά χωριά, μοῡ
έξηγοῡν, έχουμε τώρα αὺτό που άπσκαλοῡμε χωρικούς στρατιῶτες. Εἶναι άγρότες
πού ένώθηκαν μαζί μσς, ζοῡνε στά χωριά
καί χρησιμοποιοῡν τά ὅπλα τους σέ ὀρισμένες περιπτώσεις».
EINAI τελικά ἡ τελευταία θαθμίδα τοῦ
Λ.Α.Σ. τό όποῑο περιλαμθάνει άλλες δύος
τίς «τοπικές δυνάμεις» ἥ «άντάρτικες δυνάμειςιι που δροῡν στήν περιοχή τῆς
ἐπαρχίας καί ζοῡν στή ζουγκλα. Τέλος ol
«κυριες δυνάμεις» που άποτελοῡνται άπό
στοιχεῖα στρατολογουμενα άπό τίς τάξεις
τῶν τοπικῶν δυνάμεων; τά πιό γερά στοιχεῖα άπό φυσική καί πολιτική άπσψη.
'0 Chovan, λαμπρός διανοούμενος καί
όργανωτής, πρίν άπό τίς 6 Ὀκτώθρη, στά
πανεπιστήμια, έξηγεῑῑ «Στήν πραγματικότητα, ἄν δεῖς τή διαδικασία τῆς δουλειᾱς
μας, σί τοπικές δυνάμεις ἔχουν μιά πολύ
μεγάλη σπουδαιότητα. EIvaz αὺτές πού
nâvs στά χωριά γιά νά καθοδηγήσουν τήν
πολιτική δουλειά καί νά ξυπνήσσυν τήν
συνείδηση τῶν ἀνθρώπων, καί όργανώνουν
τοὺς χωρικους στρατιῶτες, ὅταν ή κατάσταση είναι ῶριμη». 1
Ὸ Chovan συνεχίζει; «Ἀγριότητες που
διαπράττονται άπό τόν έχθρό μποροῡν νά
δημιουργήσουν τίς προϋπσθέσεις μέσα
στίς όποῑες ή δουλεία τῆς πολιτικῆς ὲρμηνείας εἶναι εϋκολη, Σέ άλλες περιοχές ή
δουλειά αὺτή μπορεῑ νά είναι ντιό δύσκσλη.
Πρέπει νά πᾱς νά ζήσεις στό χωριό χωρίς
νά σέ άνακσλύψουνε, νά βοηθήσεις τούς
ἀνθρώπους νά λύσουνε τά προθλήματά
τους γιά νά κερδίσεις τήν έμπιστοσύνη
τους».
ΑΠΟ τίς 6 Ὀκτωθρη ὅμως, άναπτύχθηκε
μιά καινουρια μορφή έπαφῆς. Ol άντάρτες
μπαίνουν ένοπλοι στά χωριά καί σέ πολυάριθμες όμάδες γιά νά μιλήσουν στοὺς χωρικούς. Στήν πάλη που καθοδηγεῑται τὼρα
άπό τόν Λ.Α.Σ., ή πολιτική δουλειά εἶναι
άπόλυτα οὺσιαστική. Ἀπό τήν άνάπτυξή
της έξαρτάται τόσσ ὴ θαθμιαία διαφοροποίηση τῆς στρατιωτικῆς δομῆς, ὅσα καί ή
πρόοδος μέσα άπό τρία στρατηγικά στάδια
που διακρίνει τό κόμμαῑ άμυνα, άντιπαράθεση καί έπίθεση.
ΠΡΑΓΜΑΤΙ, στίς άρχικές φάσεις τῆς δουλειάς σέ μιά περιοχή, στό στάδιο τῆς άμυνας, εἶναι ol τοπικές δυνάμεις αὺτές πού
τοποθετημένες κάτω άπό τίς άμεσες διαταγές τοῦ κόμματος, έξασφαλίζουν άπό
μόνες τους τά τρία καθήκοντα τοῦ Λ.Α.Σ.,

Ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ στρατοῦ ψάχνει γιά ἀντάρτες μέσα σέ πυκνά ὸάσος.

δηλαδή τή μαζική (πολιτική) δουλειά, τή
δουλειά στήν παραγωγή καί τήν ένοπλη
πάλη. Προσδευτικά, πραγματοποιεῑται ένας
καταμερισμός τῶν καθηκόντων. 'H μάζα
τῶν συμπαθοὺντων καί σί χωρικοί στρατιῶτες έξασφαλίζσυν τή δουλειά στήν παραγωγή. Ol τοπικές δυνάμεις συνεχίζουν καί
έπεκτείνουν τή «μαζική δουλειάιι. Οί κύριες δυνάμεις, όργανωνονται σέ συντάγματα ἠ σέ τάγματα γιά τή μάχη. Μ’ αὑτόν
τόν τρόπο, ἡ στρατηγική τοῡ Κ.Κ.Τ. μπορεῑ
νά ίδωθεῑ σά μιά προσαρμογή τῆς μαοϊκῆς
θεωρίας τῆς περικυκλωσης τῶν πόλεων
άπό τίς ὲπρχίες, ένῶ τό πρωτότυπο σημεῖα
στήν προκειμένη περίπτωση εἶναι ό ουσιαστικός ρόλος τῶν θάσεων που εἶναι έγκατεστημένες στή ζούγκλα. «Ἠ (Ikoan ὁδηγεῖτά χωριά», αὑτός εἶναι ό κανόνας.

Ἡ θάση τοῡ άντάρτικου
Η ΒΑΣΗ στεγάζει άντάρτικες δυνάμεις
έδῶ καί ὲφτά χρόνια. Σημεῖο συνδεσης τῶν
μονάδων που εἶναι ὺπευθυνες γιά τήν πολιτική δουλειά στήν ἐπαρχία, δέχεται έξ
’ίσου καί όμάδες που ἔχουν περισσότερο
πολεμική άποοτολή, ol όποῑες κάνουν έπιθέσεις οτους άστυνσμικοὺς σταθμούς *τοῦ
έχθρσὺ καί τοῦ στήνουν παγίδες. Κατά
συνέπεια, τό δυναμυώ τῆς θάσης μεταθάλλεται συνεχῶς, άλλά διπλασιάστηκε
άπό τόν ὲρχομό τῶν κατοίκων τῶν πόλεων
άιτό τόν Ὀκτωθρη τοὺ 1976.
ΣΕ κάθε τομέα δουλειας, τό κόμμα
προστιαθεῑ νά «άναμίξει» άγρότες, εργάτες
καί φοιτητές. Ὠστόσσ θρίσκει κανείς περισσότερους άγρότες στοάς άγρους ῆ στίς
όμάδες μάχης, ένῶ οἱ φοιτητές εἶναι
περισσότεροι στίς μονάδες τῶν ντοκουμέντων καί τῆς προπαγάνδας.
H ZQH εῖναι πολὺ ᾱηλῆ, (ma ôév λείπει
τίποτα. Ἰκανσπσισῡνται ol θασικές άνάγκες
τροφῆς καί τό κόμμα προσφέρει τά θασικά;
τσιγάρα, σαπούνι, παπουτσια, όδοντόπαστα, στολές κλπ.
Η ΒΑΣΗ εἶναι πάντα ένεργητική, άλλά ή
άτμόσφαιρα δέν εἶναι τεταμένη καί δέν
ὑπάρχει άκαμτττη πειθαρχία, οὔτε καί φανερή ίεραρχία. Ἠ έκτέλση τῶν καθηκόντων
θασίζεται σέ μιά αὺτοπειθαρχία που ό καθένας τήν άπσδέχεται έλευθερα.
ΑΥΤο ’ίσως που μέ έντυπωσίασε περισσότερο, εἶναι ή άδελφοσυνη καί ἡ ζεστασιά

τῶν σχέσεων άνάμεσα στούς άνθρωπσυς.
Ὅμως, αὑτό ποὺ εἶναι δυνατό στῆν κλίμακα μιάς κοινότητας ανθρώπων οί όποῑοι
ένώνονται μεταξύ τους άπό ένα ίδιο [6(1νικό, μπορεῑ νά έπεκταθεῑ στό συνολο τῆς
κοινωνίας; έδῶ Θρίσκεται πράγματι όλο τό
πρόθλημα.
EN ΠΑΣΙΞΙ περιπτώσει οί μαχητές τοῦ
Λ.Α.Σ. εἶναι εἰλικρινά πεισμένοι γι αὑτό,
«Ἀρχίσαμε νά χτίζουμε τίς θάσεις τῆς καινουριας κοινωνίας» μου λένε. Ὅταν θίγω
τό ζήτηματῶν συγκρουσεων ή τῶν τιμωριῶν
σέ περίπτωση παραθίασης τῶν κανόνων
τοῦ κόμματος, “μσῡ άπαντοῡν. «Ὅταν ἐμφανίζονται αὑτά τά ζητήματα, ρυθμίζονται
μέ τήν εὐκαιρία τῆς συνεδρίας γιά αὺτοκριτική Πού γίνεται κάθε θδομάδα».
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ διαπαιδαγωγηση περιλαμθάνει τή μελέτη τοῦ Κομμσυνιστικοῡ Μανιφέστου, κυρίως ὅμως έκλεκτά έργα τοῦ
Μάο ἢ κείμενα τοῦ κόμματος πού έμπνέονται άπό τή σκέψη τοῦ Μάο. Αὺτή ἡ
πολιτική διαπαιδαγωγηση έχει προτεραιότητα σέ σχέση μέ τή στρατιωτική διαπαιδαγωγηση. Πρέπει νά άποτρέπει κάθε τάση
μιλιταρισμοῡ καί οὶ μαχητές πρέπει νά τή
θάλουν σέ έφαρμογή στίς σχέσεις που διατηροῦν μεταξύ τους καί μέ τό λαό; «Πρέπει
νά ξέρσυν πολύ καθαρά, γιατί πήραμε τά
ὅπλα καί ότι ή ἐπανάσταση Θά ὠφελήσει
τοὺς (pwaqu άγρότες καί τούς έργάτεςιὲ.

Ποιός δρόμος ὁδηγεῖ
στο ανταρτικο;
ΠΩΣ άποφάσισαν αὺτοί που εἶναι έδῶ νά
συναντήσουν μιά μέρα τό ανταρτικο; Ποιά
ήταν ή τροχιά τους; “Ἀς πάρουμε μερικές
περιπτωσεις που άπεικονίζουν ἐξ ’ίσου καί
τή διαφορετικότητα τῆς κοινωνικῆς καταγωγῆς.”Ο Chart ἕνα άπό τά στελέχη τῆς
θάσης, ἢταν ένας εὔπορος έμπορος καί
έντυπωσιάστηκε άπό τήν κινέζικη ἐπανάσταση. Συνδέεται μέ τό Κ.Κ.Τ. άπό τό 1958.
Τά μέτρα καταπίεσης πού έθαλε σέ ἐνέργεια ά στρατάρχης Sarit τόν ὑποχρεωνσυν
νά φύγει στό θουνό εκείνη τήν έποχή.
Δυσθατα χρόνια άπό στερήσεις, φυγή, μέχρι τήν ἐποχή που άρχισε ή ένοπλη πάλη
τό 1965. “ίΞχσντας σκοτωθεῑ δυο άπό τά
παιδιά του. ή γυναίκα του καί άλλα έξι παιδια τσιι συνδέθηκαν μέ τόν Λ.Α.Σ.
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'O Saeng εἶναι 40 χρονῶν. Φτωχός αγρότης. Ἐργαζεται 18 ῶρες τή μέρα καί μόλις
τα φέρνει θόλτο να θρέψει τήν οίκογένεια
του. Μή Βλέποντος διέξοδο στή μιζέρια
του συνδέετσι μέ τό ανταρτικο τό 1972. 'H
αστυνομία ἔχοντας πληροφορηθεῑ γι’ αύτόν σκοτῶνει 8 συγγενικα του ατομσ. «Δέν

έχω πιά τίποτσ νά χάσω, μοῡ λέει ἤρεμα,Θά γυρίσω σπίτι μου μόνο μετά την άπελευθέρωση». ~
‘H Deng, 22 χρονῶν, ἔχοντας μπεῑ στή
φυλακή μετα τήν απεργίσ Mata — κατι σαν
ταϋλονδέζικη ἐκδοχή τῆς γολλικῆς Lip —
συνδέετοι μέ τό ανταρτικο ἀπ’ τή στιγμή
τῆς αποφυλακισής της. «Ζῶ κολύτερσ έδῶ
ἀπ’ ὃτι στό ἐργοστάσισ Θά πολεμήσω μέχρι
τέλους ένάντισ στην έκμετάλλευση», δηλῶνει. Καί σίγουρο ὑπαρχουν παρα πολλοί
φοιτητές πού ἐκανον τό αποφασιστικό
θῆμσ μετα τόν Ὀκτῶθρη τοῡ 1976. Ol πορεῑες τους μοιαζουν.

Διανοούμενοι στή ζούγκλσ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ τού πραξικοπήματος τοῡ
1976 στό ανταρτικο ἡταν οημαντική. Συρροή από φοιτητές καί δισνοούμενους στήν
αρχή, πού εἶχον πολέψει στό χῶρο τῆς πόλης καί πού τῶρο ἡ μσζική παρουσία τους
οτή ζούγκλσ, αποτελοῡν ένα από τα πιό
ίδιαίτερο χαρακτηριστικὰ τοῦ ταϋλσνδέζικου ανταρτικου. Ποιές θα ’ναι ol συνέπειες
απ· αὑτό τό φαινόμενο; 'Ev πασει περιπτωσει ’ίσως θα ’ναι ποικίλες, μακροπρόθεσμα.
Ὀρισμένες απ· αύτές εἶναι ήδη φανερές.
'H θελτίωση τῶν δικτύων σύνδεσης μέ τίς
πόλεις πού διακλοδῶνονται τῶρο σέ μια
μαζα συμπαθούντων σί ὁποῖοι παρέμειναν
στό χῶρο τῆς πόλης, ήδη ἐχει προκολέσει
μια αίσθητή θελτίωση τῶν ύλυ(ῶν συνθηκῶν ύπαρξης τοῡ ανταρτικου. Μια αλλη
αμεση συνέπεια εἶναι ἡ Θελτίωση καί ἡ
ἐπέκταση τῆς προπσγανδας τοῡ Κ.Κ.Τ. σέ
όλα τα ἐπίπεδα. Στὸ πολιτιστικό ἐπίπεδο ἐξ
’ίσου τα αποτελέσματα εἶναι φανεραῑ φτιαχτηκαν καινούρια θεστρικα ἔργα, ζωντανα,
όχι δογματικα, θσσισμένα στα διαφορα
ἐπεισόδια τῆς παλης τοῦ φοιτητικοῡ καί
ἐργατικοῦ κινήματος στή διαρκεια τῶν τελευταίων πέντε χρόνων. Ἠ ἐπίπτωση πανω
στό ’ίδιο τό κόμμα εἶναι δύσκολο να μετρηθεῑ. Ὀπωσδήποτε ύπαρχουν ήδη όρισμένα
καθαρα δείγματος μπροστα σέ μια μαζα
από καινουριοφερμένους πού πρέπει να
ἐνταχθούν, ὸδηγημένο να δίνει ὑπαντήσεις
σέ μια πληθῶρα από ἐρωτήματα, τό κόμμα
προτρέπει τα πιό ὥριμσ στελέχη του να
ανοπτύξουν τίς θεωρητικές τους γνώσεις.
’Υπαρχουν ὅμως συζητήσεις πανω στήν
πολιτωή γραμμή; Ὺπαρχουν συγκρούσεις
απόψεων; Φαινομενικα δέν ύπαρχουν. Δέν
ύπαρχουν ἐκεῖ πού θρισκόμαστε. Ὑπαρχουν πολλοί λόγοι γι’ αύτό. Οί περισσότεροι από τούς στρατευμένους διανοούμενους εἶχαν ἤδη κερδηθεῑ από τήν πολιτική
γραμμή τοῡ Κ.Κ.Τ. 011' τα πρίν. 'H κύρια συζήτηση στούς κόλπους τοῡ φοιτητικοῡ κινήματος ανσφέρονταν στό κατα πόσο θα
συνέφερε ή ἐνοπλη πάλη, ένσ ζήτημα πού
τῶρο ἐχει ξεπεραστεῑ. Τῶρα, εἶναι τα προθλήματα προσαρμογῆς σέ μια καινούρια
ζωή, ἱδωμένη μέσα απ“ τήν προοπτική τοῦ
κόμματος σέ ό,τι αφσρα τό ρόλο τῶν δισνοούμενων. Ὀ Thon, κοθηγητής, παρατηρεῑῑ «Χρειάζετσι κσιρό για νά ἀλλάξεις.
Ἐδῶ αρχισσ μιά κσινούρισ ζωή... Ἔθαλσ
κατά μέρος τό παρελθόν μου... Τό κόμμα
μού ανάθεσε τό καθῆκον νά διδάξω τὸν
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μαρξισμό... Ὅταν Βλέπω τόν Chart qu τόν
Dun πού Θυσίσσσν τήν ζωή τους, πού ηοτέ
δέν εὶχανε ὅλα σύτά πού ἐγώ εἶχσ στην
πόλη, σύτο μέ θοηθάει νά άλλάξω...»
Σημαντυ<α ἐνισχυμένος από τίς καινοῡριες
δυναμεις πού ἐνταχθηκαν από τό 1976. ό
Λ.Α.Σ. θεωρεῖ σήμερα ότι θρίσκετοι ᾱκὸμα
στό σταδιο τῆς αμυνας· στό σταδιο αὺτό ὁ
ἐλεγχος τοῡ ἐδάφους καί ή λα’ίκή ὑποστήριξη εἶναι τα συστατικα τῆς ἐπιτυχίας στίς
περισσότερες περιοχές. 'O κανόνας εἶναι
ότι δέν θρισκόμαστε ἐκεῖ ὅπου ἐπιτίθεται ό
ἐχθρός. Ὀπωσδήποτε, μπορεῑ να θλᾴψει
στό μαξιμουμ μόνο τίς τοπικές δυνάμεις,
αλλα ol κύριες δυνάμεις μσς δέν μποροῡν
να θιχτοῡν. 'O ἐχθρός ξέρει κολα ποὺ θρίσκονται τα «φρούρια μσς». Αὺτές ὅμως είναι ζῶνες πού δέν τολμα να διακινδυνὲψει.
Εἶχε μια πολύ ασχημη ἐμπειρία στό Kao
Khor στα νοτιοανατολικα τῆς χώρας, τό
1976. Ἔχασε πολλα ταγμστα στρατιωτῶν
πού περικυκλῶθηκαν καί δέν μποροῡσαν
πια να ξεφύγουν. Μια ίδιαίτερη σημασίσ
ἔχει δοθεῑ στή δουλεια πολιτικῆς προπαγανδσς πρός τούς κυθερνητικούς στρατιᾶ)τες. «"Orav κάνουμε έπίθεση σέ στρατιωτικές θέσεις κρστᾱμε τούς άφοπλισμένους
στρστιῶτες για να τούς έξηγήσουμε τό
νόημα τοῦ άγώνσ μσς καί να τούς ποῡμε,
ότι ἄν στό μέλλον μᾱς πσρσδοθοῡν δέν θα
τούς κανουμε κσνένα κακό. Μετὰ τούς
άφήνουμε. "Av ὺπάρχουν τρουμστίες, τούς
φροντίζουμε καί ζητᾱμε άπὸ τούς χωρικούς να τούς nâve στό νοσοκομεῑο. Τώρσ,
ύπάρχουν περιπτώσεις πού μονάδες ὸλόκληρες μᾶς παραδίδονται χωρίς νά πολεμησουν i7 καί συνδέονται μσζί μσς ακόμσι.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ἡ πολιτική σημασῑα τῶν
στρατιωτικῶν ἐνεργειῶν παντα λαμθανετσι
ὑπ’ ὃψη πρίν από καθε τι αλλο. ΙἈν μια ἐπίθεση κινδυνεύει να ἐννοηθεῑ λαθεμένα
από το υς ανθρώπους, ἡ να προκαλέσει τήν
καταπίεση 0' ἕνα χωριό ὅπου ό Λ.Α.Σ. δέν
ἕχει μπορέσει ακόμσ να όργονῶσει τήν αύτοαμυνσ, τότε ἡ ἐπίθεση αύτὴ δέν θα γίνει.

Μειονότητες
MIA αλλη πλευρα πού τονίζει ίδισίτερσ
τό Κ.Κ.Τ. από πολιτική αποψη εἶναι τό ζήτημα τῶν ἐθνικῶν μειονοτήτων - κομια
τριανταρια - πού παντο τους καταπιέζονταν από τήν κεντρική ἐξουσία, ὅπως οί
Mongs, ol Meoscrrô θόρειο τμῆμα τῆς χὼρας καί ol μουσουλμανοι στό νότο, κλπ.
Στό πρόγραμμα του απὸ 10 σημεῖα, τό
1976, τό Κ.Κ.Τ. ὁρίζει ότι ol μειονότητες
έχουν πλήρες δικαίωμα στή διατήρηση τῆς
γλῶσσας τους, τῆς κουλτούρας τους καί
στήν ἐπιλογή τῶν δικῶν τους αρχῶν διακυGépvncmq- ,
«Ὀρισμένσ μέλη καί στελέχη τοῦ Κ.Κ.Τ.
ἐργάζονται ένεργητικά στή θάση αὐτῆς τῆς
πολιτικῆς, μας διευκρινίζει ὁ Chouan καί
σὺτή η ἐργασία στό έσωτερικό τῶν μειονοτήτων είνσι πολύ σημαντικὴ. Πσίρνει αρκετὸ κσιρό για νά τούς πάρουμε μέ τό μέρος μσς, άλλά ἤδη έχουμε σημαντικές έπιτυχίες, 'H ἀρχή εἶναι δύσκολη, τά πράγματα ὅμως προχωροῦν γοργά ἀπ’ τὴ στιγμή
πού σέ κάθε μειονότητσ ὺπαρχουν συνειδητοί ἄνθρωποι πού τούς έχουμε μσζί
μῦς»TI ὲλπίζουν για τό μέλλον, αύτοί ol αγρότες, οὶ διανοούμενοι -καί ol ἐργαζόμενοι
πού πήρανε τα όπλο; Να αποτιναξουν τήν
κατσπίεση πού μέ τήν μια ἠ τήν αλλη

μορφή τούς ἐσπρωξε στό ανταρτικο.
ΤΟ Κ.Κ.Τ. διακρίνει 3 πολιτικά σταδιαῑ
ἐγκοθίδρυση μιας «ἐθνικῆς δημοκρατίας»
αρχικα, κατόπιν σοσιαλιστικός μετασχηματισμός τῆς κοινωνίας καί τέλος παράλληλα
μέ τό μαροσμό τοῦ Κρατους, ἐγκαθίδρυση
Toü κομμουνισμοῡ.
ΤΟ ἐνιοῑο Μέτωπο, πού 6ρίσκετοι τῶρο
σέ μια φαση διεύρυνσης μέ τή συμμετοχή
τῶν ’σοσιολιοτῶν ήγετῶν καί αλλων λσϊκῶν
ὁργανῶσεων, ol όποῑες ταχθηκαν μέ τόν
ἐνοπλο αγῶνα από τότε πού ἐγινε τό πραξικόπημα, ἕχει σα λειτουργία του να συγκεντρῶσει τίς εύρύτερες δυνάμεις πού εῐναι ἐπιδεκτωές στό να συμπορατσχθοῡν με
τούς δύο κύριους στόχους τῆς πρῶτης
φασης; ἐθνική ανεξαρτησία καί λαϊκή κυριαρχίσ.
«Πρόκειτσι, λέει ό Chouan, γιά τήν απολλσγή ἀπό τόν ίμπερισλισμό καί τόν ημι-

φεουδσρχισμό. Οί ὁργσνώσεις τοῦ Μετώ- .

που 6d τσχθοῡν ύπό τήν ηγεσίσ τοῦ Κ.Κ.Τ.,
χωρίς να συγχωνεύοντσι μσζί του. 'H πολιτική συμμαχιῶν τοῦ κόμματος δέ Θίγει τήν
σὺτονομία τῶν διαφόρων όργσνώσεων πού
δέχονται ὸρισμένες αρχές οί ὀποῖες ἔχουν
τεΘεῑ άπὸ τό Κ.Κ.Τ. Ἤδη, μοῡ ἐξήγησσν,
προγμστοιτοιοῡντσι τώρα άλλογές οτήν
ἀγροτική δομὴ, παράλληλα μέ τόν ένοπλο
ἀγῶνα. 'H εὐρύτητα αὐτῶν τῶν άλλσγῶν
έξσρτᾱτσι από τίς τοπικές συνθῆκες καί
άπό τή στάση τῶν ίδιοκτητῶν.· καταλήψεις
γσιῶν ἢ άπλή μείωση τῶν τόκων αγρομίσΘωσης; «Ol καταλήψεις γῆς, ὅταν λσθσίέ
νουν χώρα, γίνονται άπὸ τίς μάζες πού κινητοποιοῡνται άπό τήν ίδεολογίσ μσς»,
ΣΤΗΝ περίπτωση αύτή οί ’ίδιες οί μαζες
μοιραζουν τή γῆ μεταξύ τους, ἐνῶ τό
κόμμα ασκεῑ μια ἐποπτεία. Σ· όλες τίς απελευθερωμένες ζῶνες, ἡ ἐξουσία ασκεῑται
από τίς μαζες μέ τή μορφή μικρῶν διοικητικῶν μονάδων πού ὁνομαζονται «τοπική
ἐξουσία» κατω από τήν ἐποπτεία τοῡ κόμματος. Στήν πραγματικότητα συγκροτοῡνται από πολιτοφυλακές χωρικῶν πού ἐκπροσωποῡν τούς ανθρῶπους τοῡ τόπου.
Τή στιγμή τῆς απελευθέρωσης, ol διαφρρες αὺτές τοπικές ἐξουσίες Θα συγκροτήσουν τήν κρστική ἐξουσία.
Η ΚΙΝΑ θοηθαει τό Κ.Κ.Τ. στήν προσπαθεια του, Μοῡ αποντοῡν; «Ἠ Κίνσ θοηθησε
τό κόμμα μσς στό παρελθόν. Ἀπό τήν
έποχή ὅμως πού τό κινεζικό κράτος άποκστέστησε διπλωμστικές σχέσεις μέ τήν Taüλάνδη, τό 1975, έκοψε σύτή τη θοήθεια.
Στό έπίπεδο ὅμως τοῦ κινέζικου κόμματος
ή θοήθεισ σύτή έξσκολούθησε. Ἠ κύρισ
συμπαραστσση δέν εἶναι χρηματική ἢ
ύλικὴ, αλλά ἠθική καί ίδεολογική. Στό ἐπίπεδα τοῦ κράτους πού θά οίκοόομηθεῖ Θά
δεχτοῡμε τή Βοήθεισ διαφόρων κροτῶν,
ἀρκεῖ νά εἶναι χωρίς προῦποθέσεις. Mnoροῡμε νά δεχτοῡμε σχέσεις μόνο μέ κόμματα noü έχουν μιά μσρξιστική - λενινιστική γραμμή. Πρέπει νά ὺπογρσμμιστεῑ
καθαρά ὅτι, αν τό Κ.Κ.Τ. ἔχει ἀπόψεις πού
έχουν τήν ἵδισ κστεύθυνση μέ τό Κ.Κ. K. δέγ
είνοι διόλου ὺποτσγμένο a' αύτό. Τά διδάγμστσ άπό τὴν κινεζική έησνάστσση εἶναι
ίδεολογικά...» ,

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ τήν ούξσνόμενη πίεση τῆς
λσῖκής αντίστασης στήν κοταπίεση τοῡ
στρατιωτικοῦ καθεστῶτος τῆς Τοϋλανδης,
ύπαρχει καθε λόγος να σκεφτόμαστε ότι ὴ
μακρα πορεία τοῡ Κ.Κ.Τ. θα συνεχιστεῑ
τῶρο μέ ἕνα ρυθμό πού όλο καί περισσότερο ἐπιτσχὺνεται. ’ Ι
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ΕΚΛΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ ,
Havemompîou 44 — TnÀ 3615.783

Ἕνα ὅιὸλίο
καί
μιά ἐποχή
‘O Γιάννης Λιονάκης γράφεις
«Νά εἷμαι σ’ὅτι θά γράψω ὁίκαιος. Νά μήν ἔχω πάθος στήν
κρίοη μοι’, ὅταν κρίνω ἀνθρώπους καί καταστάσεις...»
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ εἶναι ἡ ἀπόσταση που
χωρίζει τοῦτα 101 λόγια τοῦ Γ . Mon/01'1001101 01110 τήν πράξη του. Ἔχοντας ἐπίγνωση τοῦ έργου που ὅάλθηκε νά 11901γματοποιήσει προσπαθεῖ μ’ αὐτὰ του 101
λόγια - νά προδιαθέσει τόν ἀναγνῶστη.
Ὡστόσο τόν Γ. M. δέν εἶναι καί τόσο
δύσκολο νά τόν καταλἀὸει κανείς, ὅταν
γνωρίζει φυσικά λίγο τή ζωή του, Πολύ
πιό δύσκολο εἶναι νά έννοήσουμε τοὺς
ὑμνητές του, ὅπως, δ κ. Δ. Ραφτόπουλος.
(Βλέπε ἀρθρο του οτό περιοδικό «ΑΝΤΙ» τχ. 93).Μένει ἀκατατανόητο 10 πῶς
μπόρεσε ô n. Δ. P. να πείσει τόν ἑαυτό
του γιά τήν ὀρθότητα τῶν γραφομένων
τοῦ Γ.Μ. - χωρίς νά ἔχει καμιά ἀπολύτως γνῶση τής πραγματικότητας - ὥστε
νά εἶναι σέ θέση νά στρέφεται μέ τόση
ὃεὸαιότητα ἐναντίον έκείνων,νποὺ, ἀνεξάρτητα ἀπό ἀδυναμία, ἐλλείψεις καί
λάθη, έγιναν ὁλοκαύτωμα στόν έπαναστατικό δημοκρατικό έκεῖνο ἀγῶνα,

ΑΣ AOYME ὅμως, τί γράφει ὁ ἴδιος ὁ
n. Δ.Ρ.; «Τό ζήτημα ὁὲν εἶναι θαρρῶγράφει- νά ποῦμε ἄν ό Γ.Μ. ἱστορικά
« ἔ χει ὁίκιο». Τό ὁίκισ του εἶναι σάν τά
Λευκά Ὀρη ὅπου ξεψύχισε τό καταπρόὸομένο ἀντάρτικο τῆς Κρήτης...».
‘O ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ὃλέπει έδῶ πόοο σίγουρος εἶναι ὁ Δ.Ρ. γιά τό δίκιο τοῦ Γ.Μ.
καί γιά τήν προδοσία τοῦ ἀντάρτικου
τῆς Κρήτηςέ Μάλιστα ὁ Δ.Ρ. τό ὀνομάζει
ὅχι προδομένο, ἀλλά καταπροδομένο,
που σημαίνει κὰτι παραπάνω ἀπό προδομένσέ Καί ὁ Δ.Ρ. συνεχίζειῑ «Προπαντός ὅμως τό ἔργο τοῦτο εἶναι ἕνα ἔπος
καί μιά ἐλεγεῖα, μνημεῑο ἑνός ἀγῶνα».
Καί τό ὑμνολόγημα τοῦ Δ.Ρ. συνεχίζεται
ἀκράτητσ; «Τό ὄλέπω - γράφει - σά μιά
μεγάλη τοιχογραφία ὅπου προὸάλλουν
φωτεινές κάι σκοτεινές μορφές...>>.
ΝΟΜΙΖΩ πῶς έδῶ 0 Δ.Ρ. γιά v01 εἶναι
πιό κατανοητός στοὺς ἀναγνῶστες του,
ἒπρετε νά γράψει, πῶς προὸάλλουν σκοτεινές μορφές σάν τοῦ Μπελογιάννη καί
φωτεινές σάν τοῦ Γ. Μανουσακα καί τή
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['10 τό 6ι6λίο τοῦ Πάννη MavouoâKa «Ὀ ἐμφύλιος» σῑή σκιά τῆς Ἀκρονσυι-ιλιάς), ἐκδόσεις ΔΩΡΙΚΟΣ, 7978) ἕχσυμε επανειλημμένα ἁναφερθεῐ. Στό
τεῦχος 73 εἴχαμε δημοσιεύσει ἀηοσιτάσμστσ λίγο ηρίν τήν ἕκδοσή του. Στή
συνέχεια, στό τεῦχος 89 0 K./'Ianay5wpy1’ou Παρουσίσσε κριτικά τό 6ι6λιό
μετὰ τήν κυκλοφορίσ του. Στό τεῦχος 93 δημοσιεῦσσμετήν ἐκτενή Παρουσίαση τοῦ 6ι6λιόυ ἀπό τόν Δημ. Ρσφτόιτουλο. _
'O Παλιός ἀγωνιστής Γ ΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ Παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τήν τελευταία αὐτή Παρουσίσοη μᾶς ἔστειλε τό γράμμα Ποῦ- ἀκολουθεῖ. Στή συνέχεια, δημοσιεύουμε σχόλιο τοῦ συνεργάτη μσς AHM.PAYTQI'IOY/\OY,010V
οιτοῐο Θέσσμε ῦιτόψη τό γράμμα τοῦ Γ ιάννη Λισνόκη. ’
δική 1011! Γενικόι πρέπει νά ποῦμε, πῶς διακρίνει πολύ εὔκολα τίς ἀντιφάσεις
καί τίς κηλίδες στό κείμενο τοῦ Κ.ΓΙ.
μέ τόν τρόπο που γράφει ὁ Δ.Ρ. γίνεται
ἀδυνατεῖ ὅμως νά διακρίνει τοὺς 11011601—
συνένοχος στή διαόολή καί λασπολογία
τῶν ἀγωνιστῶν πού έχει ὃάλει στόχο του δες τή λάσπη ποὺ ρίχνει ὁ Γ.Μ. στοὺς
ὁ Γ.Μ.Ὁ Δ.Ρ. έχει πειστεῖ, σέ τέτοιο 601- νεκρούς ἀγωνιστές. Σημάδι nL’ αὐτό
ἀλάθητο τῆς κρίσης του. Ὁ ἀναγνῶστης
θμό (πῶς;) γιά τό ἀληθές τοῦ λόγου τοῦ
πού θά ’περνε ἄκριτα τά λόγια τοῦ Γ.
Γ .M. . ὥστε τοῦ εἶναι ἀχρείαστη καί
Μανούσακα, τά λιόανίσματα καί τοὺς
περιττή ὁποιαδήποτε ἄλλη πηγή πληροδιθύραμόους κριτικῶν ὅπως δ Δ.Ρ., στήν
φόρησης. Τό περιεχόμενο τοῦ «Ἐμφὺκαλύτερη περίπτωση θά δημιουργοῡσε
λισυ» τοῦ Γ.Μ. τό θεωρεῖ ἀπόλυτη ἀλήμία εἰκόνα πού θὰ ἧταν διαμετρικά
θεια καί ὅλες τίς ἀλλες πιθανές πηγές τίς
ἀντίθετη ἀπό τήν πραγματικὴ.
ἀποκαλεῖ a prion' στερεμένες καί δηληΟ Γ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, στόν «Ἐμφύτηριασμένες;
λιο» του, εἶναι ἱκανός νά ὑποστηρίξει ὅτι
ςἌν ἤθελε νά ἀναζ-ητήσει κανείς ——
εἶναι ένας Ἡρακλῆς, μᾶλλον 611 ὑπῆρξε
γράφει ὁ Δ.Ρ - μιά ὁικαίωση τοῦ κειμέὁ σύγχρΟνΟς Ἡρακλής που κράτησε ὅλη
νου αὐτοῦ ἔξω ἀπό τό ἴὸιο (I), ὁέν θά
τή γῆ στήν πλάτη του καί τήν στριφσγὺχρειαζόταν κάν νά τό παραόάλει μέ τίς
ριζε κατὰ που ἤθελε 111‘ ἀν τοῡ ξέφυγε
ἱστορικές πηγὲς - ποιές πηγές,· τίς
καί τοῦ ’πεσε εἶναι γιατί σκόνταψε σ’ ἕνα
στερεμὲνες ἥ τίς ὁηλητηριασμένεςρ).
Προξενεῖ κατάπληξη ἡ στάση αὐτή ἑνός “ χαλίκι πού ὅρέθηκε μπροστά στά πόδια
10v! Μέ ἕνανέγωκεντριομό πρωτόφαντο,
«εἰδικοῦ». Καί δέν ὑπάρχει ἄλλος τρόπού τόν ἀνακαλύπτει ὁ ἀναγνώστης καί
πος νά κρίνει κανείς, όχι πιά τόνΓ.Μ.καί
010 6ι6λικό στὺλ τοῦ κειμένου του, ὁ
τό έργο του, ἀλλά τόν ἴδιο τόν κριτικό
Γ.Μ. οὔτε λίγο οὔτε πολύ θέλει νά πεῖ ὅτι
του, τόν Δ.Ρ. δηλαδή, παρά ἀν τοῦ πεῖ,
ὑπῆρξε ὁ ὀμφαλός τῆς γῆς καί κεῖνος
πῶς στερεμένη καί δηλητηριασμένη σίπού τοῦ τό ἀμφισὸήτησε έγινε ὁ αἴτιος
γουρα πρέπει νά εἶναι ἡ ,σκέψη καί ἡ
τῆς καταστροφῆς τοῦ Νῶε.
κρίση ἡ δική τουέ Γιατί πέρνει θέση ἐνΚΡΙΣΙΞΙΣ, σκέψεις καί συμπεράσματα
αντίον ἀγωνιστῶν καί ὅρίζει τή μνήμη
τους στηριζόμενος στή μαρτυρία ἑνός
ἀγωνιστῶν καί τοῦ λαοῦ, πού χρονικά
ἀνθρώπου 1101’J ὂχι μόνο έγκατάλειψε
ἀνήκουν σέ κατοπινότερη ἐποχή, 101
ἀπό τήν ἀρχή αὐτόν τόν ἀγῶνα, ἀλλά
ἰδιοποιεῖται, 101 παρουσιάζει σάν δικές
ὑπάρχουν στοιχεῖα που λένε πῶς τάχτηκε του, τάχα, ἀπόψεις ἐκείνου τοῦ καιροῦ
καί τά ἀντιπαραθέτει (ποῦ νομίζετεῄ ὂχι
κάποτε καί ἐναντίον του.
στή στρατηγική καί ταχτική τῆς τοτινής
O Δ.Ρ. ὅμως δέν σταματᾶ ἐδῶ, εἶναι
ἠγεσίας τοῦ KKE — τής ὁποίας ὑπῆρξε
τόσο ἀκράδαντα πεπεισμένος στήν ἀλήὰποσταλμένος καί ἔνθερμος ὑποστηρίθεια τοῦ Γ.Μ., ὥστε δέν ἀνέχεται καμιά
ἀπολύτως ἀντίρρηση. Κατακρίνει τόν K. χτής στή Κρήτη, ὁ ἴδιος έλεγε 611 εἶναι
ἀποσταλμένος ἀπό τόν ἀρχηγό, δηλ. τόν
Παπαγεωργίου πού τόλμησε - σέ ἄρθρο
Ζαχαριάδη - ἀλλά οτή γραμμή τῆς Κομτου στό περιοδικὸ «ANTI» (τχ. 89) νά
ματικής Ὀργάνωσης Κρήτης (ΚΟΚ),
ἑκφράσει καί τήν ἐλάχιστη ἀμφιὸολία
στήν ἀντικείμενικὸτητα τῶν γραφομένων σάμπως ἡ KOK ἧταν αὐτοκέφαλη καί
μποροῦσε νά ἔχει καί νά ἐφαρμόζει δική
τοῦ Γ.Μ., ἄν καί οἱ ἀπόψεις καί τοῦ
της, ξεχωριστή γραμμήῑῑ
Κ.Π. εἶναι ἑνός ἄλλου εἴδους ὑμνολογία
Σ· ΟΛΗ τή μακρά διάρκεια τοῦ 61στόνῚ Γ.Μ. καί τὸν«Ἐμφὺλιο»του.«Τό
6λίου του ὁ Γ.Μ. καταὸἀλλει ἀπεγνω«Ψεύτικες» ἥ «λογάὸικες» - γράφει ὁ
σμένη προσπὰθεια νά παραπλανήσει τόν
Δ.Ρ.,θά ἔπρεπε νά ὄαρύνει πολύ στήν
ἀναγνώστῃ ρίχνοντας τήν εὺθὺνη τῆς ἥτπένα του (έννοεῖ τόν Κ.Π) πρίν γραφτας, ὅχι στόν πραγματικό ὑπεύθυνο,
τεῖ. Γράφτηκε καί προσθέτει ἀκόμα
στήν ἡγεσία δηλαδή τοῦ KKE καί τή λαμιάν ἀντίφαση μέσα στήν ἀντίφαση καί
θεμένη γραμμή της, ἀλλά στήν KOK καί
μιά κηλίὸα».
προσωπικά στούς ἀγωνιοτές Γ. Τσιτῆλο,
O A.P., ὅπως ὅλέπει· ὁ ἀναγνῶστης, M. Μακριδάκη, M. Σιγανό καί ἄλλους.

Ἀπαλλάσει μόνον τόν έαυτό του μιά πού
τόσο σκληρά ἀγωνίστηκε κατά τῶν
φοόιτσιάρηδων καί δειλῶν αὐτῶν, ὅπως
τούς ὀνομάζει, πού τά κομένα κεφάλια
τους περιφέρονταν ἐπί πίνακι γιά νά
μεταπειστοῡν κι’ οἱ ἄλλοι «ἀντεπαναστάτες» σάν κι” αὐτούς καί νά γίνουν
«έπαναστάτες» τύπου Γ. Μανούσακα.

NAI, «ἐπαναστάτες» τύπου Γ .M.!
Γιατί ὁ Γ.Μ έφτασε κι’ ὡς τό σημεῖο,
μέσα στό φοόερό κλίμα τῆς τρομοκρατίας στά 1949, νά ἐνθαρρύνει τρομοκρατημένους ἀριστεροὺς νά πάρουν ὅπλα
καί νά γίνουν ΜΑΥΔΕΣέ Πρόθεση τοῦ,
συγγραφέα τοῦ «έμφύλιου» δέν εἶναι νά
συγγράψει ἱστορία, ἤ ἔστω, νά ὅοηθήσει
στή συγγραφή της, πρόθεση του εἶναι νά
συσκοτίσει τά πράματα, νά σπιλώσει
τούς καλύτερους ἀγωνιστές καί νά δικαιώσει τόν ἑαυτό του, θέτοντας ὑπό
ἀμφισῧήτηση ἐρωτιματικά, πού ἔχουν
προκύψει, γιά τό ἂτομο του. Ἡ μέθοδος
πού χρησιμοποιεῖ εἶναι παμπόνηρη, με·
φιοτοφελική. Πίσω ἀπό πυκνά προπετάσματα καπνοῦ, πού δημιουργεῖ μέ τίς
όμορφες περιγραφές τοπίων, ἠθῶν, ἐθίμων, πίσω ἀπό τίς συναισθηματικές κορῶνες - δολώματα γιὰ τούς ἀνήξερους
καί καλόπιστους - ρίχνει λάσπη ἀσταμάτητα στούς ἀγωνιστές.
EINAI καταπληχτική ἡ ἀντίθεση ἀνάμεσα στό πλῆθος τῶν ψυχικῶν καί συναισθηματικῶν περιγραφῶν, παραστάσεων καί εἰκόνων πού περιέχονται οτόν
«έμφύλιο» καί τόν ψυχικό κόσμο τοῦ
συγγραφέα του, ὅπως τόν γνωρίσαμε τότε. “Ὀλος ὁ κόσμος τόν χαρακτήριζε
«στιφό», «ἀγέλαστο», «γκρινιάρη», «κακεντρεχή». Κανείς δέν τόν ἤθελε, δέν τόν
συμπαθοῡσε. Καί δέν μπορεῖ νά έννοήσει
κανείς ἀλλιῶς αὐτή τήν «εὐφορία» τοῦ
Γ .Μ. παρά, σάν χαρά καί ἱκανοποίηση
πού αὐτός ζεῖ, ένῶ ἐκεῖνοι πέθαναν καί
ἔχει τή δυνατότητα, «δημιούργησε» καί
τίς προϋποθέσεις γιά νά τούς ἑκδικηθεῖ,
ὲνῶ ἐκεῖνοι εἶναι νεκροί, ἀνίκανοι νά
ὑπερασπιστοῦν τόν ἑαυτό τους καί τήν
ἀλήθεια. Καί ἃς προσθὲσουμε μέ τήν εύκαιρία αύτή ἐδῶ, πώς γιά τή «δημιουργία» αὐτῶν τῶν προῦποθέσεων χρειάστηκε καί ἡ συνεισφορά καί ὡρισμένων
ἄλλων πού νόμισαν πώς μποροῦν νά λύνουν προὸλήματα τοῦ κινήματος
ἀγνοώντας ἤ καί περιφρονώντας τά γεγονότα, τήν ἱστορία.

ΠΡΩΤΟΣ στόχος τοῦ Γ.Μ. γιά νά πε· τύχει τόν ἀντικειμένικό του σκοπό, εἶναι
ἡ μέ κάθε τρόπο ἀμαύρωση τῆς μνήμης
τῶν ἀγωνιστῶν Γ. Τσιτήλου καί Μ. Μακριδάκη, πρώτου καί δεύτερου γραμματέα τῆς KOK πού σκοτώθηκαν τόν
Ὀκτώόρη τοῦ 1948. Ὕστερα ἀκολουθεῖ
ἡ σειρά τοῦ ἀγωνιστή M. Σιγανοῡ καί
ἄλλων. Ὁ ἀναγνώστης, πού δέν γνωρίζει
περισσότερα πράματα, ἴσως θεωρεῖ τυχαία τή σειρά πού ἀκολουθεῖ ὁ DM. ἠ

τουλάχιστον ὅτι εἶναι ἡ φυσιολογική, μιά
πσύ οἱ ἀγωνιστές αὐτοί ἧταν τά κυριότερα στελέχη τοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήματος στή Κρήτη καί μιά πού αὐτοί - κατά
τόν DM. — ἧταν καί οἱ φορεῖς τῶν «ἀντεπαναστατικῶν» ἀντιλήψεων. “O ἀναγνώστης ὅμως, πού ὂλέπει ἔτσι τό ζήτημα, κάνει ἄθελά του ἕνα λάθος, γιατί δέν
γνωρίζει τί εἶναι αὐτό πού ΚΑΙΕΙ τόν

καλούς κατά τά ἄλλα - ἀγωνιστές τούς
ἀνεόάζει ψηλά, πολύ ψηλά, ἐνῶ γιά ἁλλους κάνει τό ἐντελῶς ἀντίθετο καί μερικούς ἄλλους τούς παρασιωπᾶ. Ἡ σύγχυση αὐτή πού δημιουργεῖ, τοῦ δίνει
ἄνεση νά κινεῖται ἐλεύθερα πρός ὃποια
κατεύθυνση καί νά ρίχνει τά ὂέλη του
έκεῖ πού αὐτός θέλει. Βάζει στό στόμα
καί στό μυαλό ἀγωνιστῶν καί ἁπλῶν ἀνθρώπων τοῦ λαοῦ φράσεις καί ἰδέες πού
οὐδέποτε εἰπώθηκαν, ἤ διανοήθηκαν,
γιά νά δικαιολογήσει τή ὃική του πολιτεία. Ξοδεὺει πολύ μελάνι καί χαρτί γιά
νά δημιουργήσει τήν ἐντύπωση ἁπλότητας καί ταπεινοφροσύνης γιά τόν ἑαυτό
του.

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ τοῦ «ἐμφύλιου»
γνωρίζει καλά, πώς ἄν δέν ἀμαυρωθεῖ ἡ
μνήμη τῶν ἀγωνιστῶν Τσιτήλου, Μακριδάκη, Σιγανοῦ καί ἄλλων, αὐτός δέν
μπορεῖ νά ἐπιζήσει, θά πεθάνει ἀπό
ἀσφυξία. Αύτή ἡ ἰδέα κυριαρχεῖ πάνω
ΑΛΟΙΜΟΝΟ ὅμως, σέ κεῖνον πού μέ
στόν DM. καί πάνω της καταστρώνει τά
ὁποιαδήποτε «ἀπερισκεψία» του μείωνε
στρατηγικά καί ταχτικά του πλάνα. Ξετήν ὑψηλή προσωπικότητά του. ’Ἐπεφτε
κινώντας λοιπόν, τή συγγραφή τοῦ λιὸέπάνω του σάν κεραυνός. Ἔμεινε ἀξέχαλου του, στήν ἀρχή ρίχνει μικροπιτσιστη στή μνήμη ὅλων ἡ συμπεριφορά του
λιές, πού στήν πορεία ὁλοένα τίς δυνα
πρός
τόν
ἀγωνιστή
Γ.
Κοδέλλα
(καπετάν
ώνει, μετά ρίχνει λάσπη μέ τίς χοῦφτες
Γιώργη).
Ὁ
DM.
(ςθεώρησε
ἀσυγχώρητο
κι’ ὕστερα τή λάσπη τή ρίχνει μέ τό πιτό «λάθος» τοῦ καπετάν Γιώργη πού δέν
νάκι.όχι γιά νά τούς σπιλώσει μονάχα,
τό ἀποκάλεσε «καπέτάν Γιάννη» κατά τή
ἀλλά γιά νά τούς σκεπάσει ὁλωσδιόλου,
γιά νά σὸύσει ἐντελῶς - ὅπως πιστεύει — προσφώνησή του καί ρίχτηκε πάνω του
σάν
τίγρης
καί
ἀφοῡ
τόν
καθίὸρισε
τόν
τήν ἀγωνιοτική τους μνήμη. Εἶναι τόσο
διέταξε νά στέκεται πότε προσοχή καί
τό μίσος του ἐναντίον τους.ὥστε φτάνει
πότε ἀνάπαυση γιά νά τόν ταπεινώσει.
ὡς τό σημεῖο νά χαιρεκακεῖ πού ἔμειναν
O «ἀρχηγός τού δημοκρατικοῦ στραἄταφα τά ἀκέφαλα κουφάρια τους καί
τοῦ » - έτσι ἤθελε νά ὀνομάζει τόν ἑαυτό
τά ’φαγαν τά ὂρνια τοῦ ὂουνοῡ. Φοὸερό
κι“ ὅμως ἀληθινό, ὅσο κι· ὄιν προσπαθεί του καί ἀπαιτοῦσε νά τόν ἀποκαλοῡν
καί οἱ ἄλλοι - χαραχτηρίζει ύποκριτικά
νά τό κρύψει ὁ «ὑπερεπαναστάτης» αύτόν έαυτό του ἀγράμματο, ἐνῶ τότε ἧταν
τός, πού κάποιοι τόν ὠνόμασαν καί Μαἐκεῖνος πού ὅλα τά ἤξερε, ὁ παντογνώκρυγιάννηέ
στης. Ἡ ὑποκριοία ὅμως, τοῦ DM. ξεπερνᾶ κάθε ὃριο, ὅταν ἀφιερώνει τόν
Η ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ του καί ὁ φθόνος
«Ἐμφύλιο» τουῑ<<Στή ὁιαλεχτή ἀγωνίτου ἐναντίον τῶν ἀγωνιστῶν Γ ,Τσιτήλου οτρια Βαγγελιώ Κλάὸου καί στούς ἄλκαί M. Μακριδάκη φθάνει ὡς τό ἀπίλους νεκρούς τῆς ὄποιας παράταξης».
θανο σημεῑο νά προσπαθεῐ νά ἀποδόσει
Ἂν τά ἀψυχα ὀστά τῆς ἀγωνίστριας
0‘ αὐτούς τήν πατρότητα τῆς «ἐντολῆς»
Βαγγελιὼς Κλάδου - σκορπισμένα στίς
τοῦ σκοτωμοῡ τοῦ πατέρα Μπολούδη,
κακοτράχαλες μαδάρες τῶν Λευκῶν
ἀπό τό γυιό του Χρήστοέ Μῆαλύτερο
Ὁρέων - μπορούσαν νά μιλήσουν, σίψέμα δέν εἰπώθηκε ποτέέ Μόνον ἄνθρω- γουρα θά τοῦ πετοῠσαν στά μοῡτρα καί
ποι σάν τόν Γ. Μ.. γεμάτοι φθόνο καί μί- τά ὅιόλία του καί τίς ἀφιερώσεις του.
σος, μποροῡσαν νά γράψουν ἕνα τέτοιο
πράμα. Καταπονημένος καί ἐξαντλημέΗ ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΚΛΑΔΟΥ, μετά τόν
νος ἀπό τίς συνεχεῖς διώξεις καί στερήθάνατο τοῦ [ἶ Τσιτήλου, τοῦ Μ. Μακρισεις, μέ τεντωμένα τά νεῦρα του ὡς τό
ὁάκη, καθώς καί τή σύλληψη τοῦ Μ. Σισημεῖο διάρρηξης, σέ μιά στιγμή πού θό- γανοῦ, ἀνάλαόε - σάν ἐκλεγμένο μέλος
λωσε τό μυαλό του ἔκανε ὁ ἀλύγιστος
τοῦ Γραφείου περιοχῆς - καθήκοντα
ἀγωνιστής Χρήστος Μπολούδης αὐτό τό
γραμματέα τῆς Κομματικῆς Ὁργάνωσης
μεγάλο κακό. Νά προσπαθεῖ ὡστόσο σήΠεριοχῆς Κρήτης. Στίς τρομερὰ 6150740μερα ὁ DM. νά ρίξει τήν εὐθιίνη γιά τό
λες ἑκεῑνες συνθῆκες, τόσο ἡ Ὀργάνωση,
τραγικό αὐτό συμὸάν, σέ δυό πεθαμέὅσο καίὴ Βαγγελιώ προσωπικά ὄρέθηκε
νους πρίν 30 χρόνια ἀγωνιστές, εἶναι
ἀντιμέτωπη μέ τίς ἴντριγκες καί τίς ὁιαΑΠΥΘΜΕΝΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΞ Δέν εἶναι λυτικές ὁραστηριότητες τοῦ Γ.Μ. Στά
1949 οἱ ἐνέργειες αὐτές τοῦ Γ.Μ. ἔθεσαν
μόνο ψέμα καί συκοφαντία, ἀλλά εἶναι
ταυτόχρονα καί περιφρόνηοη στή στοισέ κίνὸυνο πρόσωπα καί πράματα τῆς
χειώδη νοημοσύνη τοῦάναγνώστη. Γιατί
ὀργάνωοης. Ὅμως ἡ κατάσταση ἔφτασε
στό ἀπροχώρητο τήν ἄνοιξη καί τό καποιός ἧταν δυνατό νά εἰσηγηθεῖ στόν
Χρήστο ’Μπολούδη κάτι τέτοιο, χωρίς
λοκαίρι τοῦ ἴὸιου χρόνου, ὅταν ὁ Γ. Μ.
τόν κίνδυνο νά πληρώσει αὐτός πρῶτος,
πέρασε σέ ἀνοιχτή καί πολύπλευρη
μέ τό κεφάλι του, τό τόλμημα του;
ὁράση ἐναντίον, τόσο τῆς ὀργάνωοης,
ὅσο καί τῆς Βαγγελιῶς Κλάὸου.
ΘΑ ΑΝΑΦΙΞΡΩ έὸω μία ἀπό τις
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ τοῦ<<Ἐμφύλιου>> δί«έπαναο-ιατικές» δραστηριότητες τοῦ
νει ψεύτικα ἧ παραμορφωμένα πορΓ.Μ., τότε Στην Ἀνατολική Κρήτη
τραῖτα ἀγωνιστῶν. Μερικούς ἁπλούς —
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ὑπῆρχε ἓνα ἀκόμα μέλος τῆς Κ.Ο.ΙἹ.Κ.
καί ἀποφασίστηκε νά κληθεῐ νά έλθει
οτά Χανιά. Εἶχαν ὅλα ταχτσποιηθεῑ
(σύνδεσμοι, γιάφκες κλπ.) όταν έγινε γιά
τελευταία φορά έλεγχσς, γιά νά 656mmθεῑ ἡ ὀργάνωση ὅτι τίπστε τό σσΰαρό δέν
εἶχε παραλειφθεῑ γιά τήν ἀσφάλεια τῆς
κίνησης τοῦ ἀγωνιστὴ αὐτοῦ. Ἀποκαλύφτηκε τότε, ὅτι ὁ Γ.Μ., που κατάφερε
νά πληροφορηθεί τό γεγονός, μέ μιά σύντονιομένη ένέργεια.χάλασε ὅλη τή δουλειά (γιάφκες, συνδέσμους κλπ.) σέ μιά
ὁλόκληρη περιφέρεια. "Av ἡ Βαγγελιώ
Κλάδου δέν προλάὸαινε νά εἰδοποιήσει,
ὁ ἀγωνιστής αὐτὸς σίγουρα θά πιάνονταν, ἡ θά ἐξοπώνονταν.Ἱ-Ι ἐνέργεια
αὐτή τοί1 Γ.Μ. ἔκανε νά ξεχυλίσει τό ποτήρι. Ἡ Βαγγελιώ κάλεσε ἀμέσως συνέλευση στήν ὁποία πήραν μέρος οἱ
περισοότεροι ζῶντες ἀγωνιστές. Ἡ συνέλευση αὐτή ἕγινε στίς Ἀλικαμπιώτικες
Μαδάρες στό τέλος τοῦ καλοκαιριοῡ

τή Βαγγελιώ καί ἀποφασίστηκε νά συλληφθεῐ δ Γ.Μ. καί νά τιμωρηθεῐ παραδειγματικά. Νά έφαρμοστεῐ - εἷπε παλιότερη ἀπόφαση γιά τόν Γ.Μ. πού ἀνέστειλε μέ προσωπική του ἐπέμὸαση ὁ Γ.
Τσιτῆλος. Καί ἡ Βαγγελιω Κλάδου διευκρίνισε ὅτι, στά 1947, Ô Γ.Μ. γιά ἐγκληματική του ἐνέργεια σέ θάρος τοῦ ἀγωνιστή γιατροῡ Μανωλη Σιγανοῡ καί
πλαστογραφία, καθαιρέθηκε ἀπό ὅλα τά
πόστα πού κατεῖχε καί καταδικάστηκε
παμψηφεί. Σώθηκε χάρη στήν προσωπική έπέμὸαση τοῦ Γ. Τσιτήλου. Διώχτηκε ὅμως, ἀπό τό ἀντάρτικο. Ὁ «ἀρχηγός του δημοκρατικοῦ στρατοὺ» που
πληροφορήθηκε τά συμὸάντα, κατάλαὸε
πως τέλειωσαν τά ψέματα καί λάκησε.
Πήγε καί κρύφτηκε στή σπηλιά τοῦ Λυ6ικοῡ, πῆρε τήν «πλάκα» καί τά «μολυ6δοκόντυλά» του καί καταπιάστηκε μέ
τή συγγραφή τοῦ «Ἐμφυὶιίουηουκαί τήν
ἀφιέρωση του ’ «στή ὸιαλεχτή ἀγωνίστρια Βαγγελιώ Κλάὸου....>>

Κλάδου“, ἴσως ξεχάστηκαν, ἴσως κανείς
νά μήν τά ξέρει, μπορεῐ λοιπόν δ Γ.Μ. νά
τὴς ἀφιερωνει τό λίὸελό του συσκοτίζοντας περισσότερο τά πράματα,στοιχείο
ὡστόσο άπαραίτητο γιά τήν ἐπιτυχία του
σκοποῦ του συνεπικουροὺμενος ἀπό
ἀνῶνυμους καί έπωνυμους κριτικοὺς,
ὅπως ὁ κ. Δ. Ραφτόπουλος.
ΣΤΗΝ παραπάνω συνέλευση ἡ Βαγγελιά) Κλάδου κατάγγειλε κι’ ᾶλλες «ἐπαναστατικέςὲ) δραστηριότητες τοῦ Γ.Μ.
καί πλάνα ποὺ κατάστρωνε, που, ἀν
κατάφερνενά τά ὺλοπσιήσει θά εἶχαν
κλάψει πολλές μανάδες. Ξαναεμφανίστηκε δ Γ.Μ. μέ καινοὺριες «ἐπαναστατικές» δραστηριότητες καί μετά τό θάνατο τῆς Βαγγελιῶς. Ἀλλά καί πάλι δέν
τά κατάφερε παρά τή ζημία που προξένησε, ὅπου καί ὅπως μπόρεσε, Καί τότε,
τό καλό τό παλικάρι, θυμήθηκε καί τό
ἄλλο μονοπάτι. Τό φθινόπωρο τοὺ
19_52, ὀργάνωσε τή «συλληψη» του, γιά
νά ρήξει τό φρουριο ἀπό τά ιιέσαὶ....

H ΣΥΝΕΛΙΞΥΣΗ πληροφορήθηκε λεπτομερὼς γιά τίς ένέργειες τοῦ Γ.Μ. ἀπό

ΟΛΑ αὐτά ὅμως, 29 χρόνια μετά τό
θάνατο
τῆς ἀγωνίστριας
Βαγγελιῶς

Χανιά Ἰοὺλης 1978
ΓΙΑΝΝΙ-ΙΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ

Μέ τούς πιστούς τοῦ Ἀλάθητου ἡ συζήτηση ἐξ ὁρισμοῦ εἶναι ἀδύνατη, Δέν
θά άπαντοῡσα λοιπόν στόν κ. Γιαν. Λιονάκη άν τό άρθρο μου, πού προκαλεῐ τήν
ὀργή του. ὃημοσιευόταν μαζί μέ τή δική
του γνώμη, ὅπως δέν άπάντησα στόν
κριτικὸ κ. Κ. Παπαγεωργίου, που θίχτηκε ἀπό τίς παρατηρήσεις μου πάνω
στήν κριτική του γιά τόν «Ἐμφύλιο» τοῦ
Γ ιαν. Μανοὺσακα καί ἀπάντησε ταυτόχρονα. Ὕστερα ἀπό 7 μῆνες ὅμως, δέν
μπορῶ νά ἐμπιστευτῶ τίς ἀπόψεις μου
στόν μονόλσγο τοῦ κ. Λιονάκη,

οὔτε ἡ πληρότητα τῶν γεγονότων, ἡ
άκρίὸεια καί ἀντικειμενικότητα ὅλων
τῶν λόγων, κρίσεων κλπ. Κριτήριο γιά
τήν ἀποτίμηση τῆς προσφορᾶς του εἶναι
ἡ δύναμη καί ἡ ἠθική τῆς προσωπικής
του μαρτυρίας. Καί έρχόμάοτε στήν οὐσια.

τσια. ”Ολα γιάὐτούς εἶναι μοιραῑα, τυχαῖα, μυστηριώδη. Ἔτσι, ὁμολογῶντας
τό πολύ πολύ κάτι «ἀδυναμίες, ἐλλείψεις
καί λάθη» ξοφλανε ὂχι μόνσ μέ τους νεκρούς, παρά καί μέ τοὺς ζωντανσύς που
μαρτύρησαν, που έπαναστάτησαν, που
λύγισαν.

2. «Καταπροδομένο» εἶναι, κ.
Λιονάκη, τό άντάρτικο τῆς Κρήτης, ὁλόκληρο τό άντιστασιακό καί έπαναστατικό κίνημα τῆς Ἑλλάδας, ὅσο κι’ άν έξοργίζονται τά ἒνοχα ἱερατεῖα μπροστά
στήν ἀλήθεια πού δέν τήν ΔΙΟΙΚΟΥΝ
πιά (παρά μόνο ὅπου έχουν στρατόπεδα
συγκεντρώσεως, φυλακές καί ψυχιατρεῖα). Καταπροδομένα εἶναι, ὁ σσσιαλισμός καίὴ ὲπανάσταση κ. Λιονάκη, μέ
Μάρξ ἤ χωρίς Μάρξ γιά κριτήρισ, μέ
ὅποιο λογικό (μή θρησκευτικό) κριτήριο.
Αὐτά εἶναι τά Λευκά ”Ορη.

"Av πολλοί ἀπό τούς ὑπευθύνους ἐκείνου τοῦ ἀγώνα εἶναι άνάμεσα στοὺς νεκρούς του, αὐτό σέ τίπστα δέν ἀλλάξει
τά παραπάνω (ὁ Στάλιν δέν θά ἧταν λιγότερο ἐγκληματίας άν εἶχε σκοτωθεῐ
ἀπό καμιά γερμανική ὅόμόα). Καί προπαντός ὁ ἀνώνυμος ἀγωνιστής δέν εἶναι
λιγότερο σεὸαστός ἐπειδή θυσιάστηκε
χωρίς δικαίωση.

1. Δέν διεκδικῶ τό ἀλάθητο, οὔτε τό
ἀναγνώρισα στό Μανοὺσακα. Ἀμφισὸήτησα μάλιστα τά θεωρητικά ἐφόδια τοῦ
συγγραφέα τοῦ «Ἐμφύλιου» γιά μιά
μαρξιστική — λενινιστική, ὅπως τή θέλει,
τοποθέτηση τῶν γεγονότων καί τόνιζα
ὅτι ἡ μαρτυρία του «διέπεται ὁλόκληρη
ἀπό μιά κριτική τῆς πράξης τοῦ κινήματος άπό τή λαϊκή σκοπιά κυρίως», Γιά
νά λέμε ὅμως καί τοῦ στραὸοῠ τό δίκιο,
σέ ὁρισμένα σημεῖα τοῦ ἄρθρου μου θά
ὃφειλα νά ἤμουνα πιό σαφής καί νά αὐτοπεριοριζόμουνα λιγότερο στήν έκταση.
Ἔγραφα; «Τό ζήτημα δέν εἶναι, θαρρῶ,
νά πσῡμε ἂν ὁ Γ.Μ. «ἔχει δίκιο». Τό δίκιο του εἶναι σάν τά Λευκά ”Ορη ὅπου
ξεψύχησε τό καταπροδομένο ἀντάρτικο
τῆς Κρήτης», Ἐννοοῦσα. ὅπως τό λέω
σέ ἄλλο σημεῖα ότι ὁ Γ.Μ. δέν γράφει οὔτε ἱστορία, οὔτε κάν χρονικό, ἀλλά
ἀπομνημονεύματα. Ἐκεῖνο πού κρίνεται,
λοιπόν, στό έργο του δέν εἶναι ἡ ἱστορική μέθοδος, ἡ συστηματικότητα, τό
ντσκσυμεντάρισμα (ἀδύνατο ἄλλωστε),
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Πρόκειται γιά τή μεγάλη ίστορική
προδοσία (πολιτική καί ἰδεολογγική) τῆς
ἐποχῆς μας. Τά ἱερατεῐα καί τά παπαδάκια προτιμοῦν μιά σειρά προσωπικές
προδοσίες καί ἕνα ξόρκι ἀπό «ἀδυναμίες, ἐλλείψεις καί λάθη» γιά νά ἐξηγήσούν, τήν έλληνική τραγωδία, τήν Οὐγγαρία, Πολωνία, Τσεχοσλοὸακία, γιά νά
έξηγήσουν ὅ,τι δέν μπορσῡν νά ἀρνηθοῡν; πῶς συμόαίνει π.χ. ἡ Κίνα νά ζητάει σήμερα τή συμμαχία τῶν ΗΠΑ καί
τοῦ NATO κατάτῆς ΕΣΣΔ καί ἡ τελευταία νά στρέψει τό Βιετνάμ κατά τῆς Κίνας. Ἀλλά τά ἱερατεῖα καί τά παπαδάκια τό ματεριαλισμό καί τή διαλεχτική
τά γράφουν οτά παλιά, τους τά παποὺ-

3. "000 γιά τό κίνημα τῆς Κρήτης, δέν
ἤμουν ἐκεῖ, ἀλλά πῶς τό ξέρει ὁ κ. Γ.Λ.
ὅτι δέν έχω «καμιά άπολύτως γνώση τῆς
πραγματικότητας;>> Μήπως ὅφειλα - γιά
r νά έχω τό δικαίωμα νά γράψω τώρα - νά
π
ημουνα τότε παρών σ’ὅλες τίς σκηνές
πού περιγράφει ὁ Μανούσακας; Ἶ-Ιταν ὁ
,ἴδιος ὁ κ. Γ.Λ. μπρσστά, Δέν γνώρισά,
πράγματι, τά πρόσωπα κού καταδικάζει
ὁ Μανούσακας. Γ La τήν πραγματικότητα
τῆς γραφειοκρατίας καί τοῦ μηχανισμοῡ
ὡστόσο.έχω καί παραέχω γνώση καί
ξέρω ὅτι ἡγέτες σάν αὐτούς που περιγράφει ὁ Μανούσακας ἤ πολύ χειρότεροι, δέν εἶναι έφευρήματα προσωπικοῡ
πάθους, ἀλλά ὀδυνηρή πραγματικότητα.

Μπορεῐ ὂέὸαια ὁ κ. Γ.Λ. νά ἔχει τή
γνώμη ὅτι γιά τά παθήματα τοῦ έλληνικοῦ κινήματος καί γιά τήν τραγωδία τῆς

Κρήτης φταίει ô Μανούσακας καί ὄχι ἡ
ἡγεσία τοῦ κινήματος αὐτοῦ. Ἥ ὅτι ὅλα
ἔγιναν καλά, σωστά, συνεπή καί μόνο
ἀπό κάτι ψιλοαδυναμίες, ψιλοελλείψεις
καί ψιλολάθη συσσωρεύτηκαν τόσες καταστροφές. "Ag μείνει μέ τό κομπολόι
του.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔῩΣΣΕΑΣ

4. Ἔρχεται ὅμως ὁ ἴδιος νὰ δικαιώσει
τό Μανούσακα, χωρίς νά τό θέλει 6éὂαια.
Στὸ σφοδρό του πάθος, προστάτης αὐτός τής μνήμης τῶν νεκρῶν ἀγωνιστῶν,
δέν διστάζει νά σπιλώνει τή μνήμη τοῦ
ζωντανοῦ Μανούσακα, ὅγάζοντάς τον τί ἄλλο; - προδότη. Τό σπαραγμό τοῦ
Μανούσακα γιόι τό χαμὸ τῶν συναγωνιστῶν του, ἁκόμα m” αὐτῶν πού ἀντιμαχὸταν, τόν κάνει ὁ κ. ΓΛ. «εὐφορία»,
χαρά καί ἰκανοποίηση που ζεῖ αὐτός ἐνῶ
οἱ ἄλλοι εἶναι νεκροί. Ἐπωφελεῐται 6é—
6αια, ὁ ἐντιμότατος, ἀπό τό ὅτι ὅλοι οἱ
ἀναγνῶστες τοῦ σημειώματός του δέν
ἔχουν διαδάσει τό 6ι6λίο τοῦ Μανούσακα, οὔτε τό ἔχουν μπροστά στα μάτια
τους, γιὰ νά δοῦν ὅτι ὂλο εἶναι ἕνας θρῆνος γιά τούς νεκρούς ἀγωνιστές καί μιά
6λαστήμια σχεδόν γιά τήν δική του ἐπιὅίωση.
Τό ἦθος τῆς πολεμικῆς τό ἔχει μάθει σε
καλό σχολεῐο, φαίνεται, ὁ κ. Γ.Λ. Μοῦ
ὑπαγορεύει ὅτι ἔπρεπε (ἤθελα, δηλαδή)
νά γράψω, γιά νά εἶναι πιό κατανοητός,
λέει, «σκοτεινὲς μορφὲς σάν τοῦ Μπελογιάννη καί φωτεινές σάν τοῦ Μανούσακα». ME’ θέλει, ἀμετι Μουχαμετη,
ὑόριστή τῆς μνήμης τοῦ Μπελογιάννη.
Καί παίρνει τό Μπελογιάννη μάρτυρα
ὑπερασπίσεως, Καί ὕστερα μιλάει γιά
«λασπολογία» καί ΑΠΥΘΜΕΝΗ KA—
ΚΟΗΘΕΙΑ. Τί τό ἤθελε τό ὄνομα τοῦ
Μπελογιάννη στήν πολεμική του; Φτάνοντας ὁ ἴδιος στήν προδοτολογία καί
συνεχίζοντάς την σάν καλός κομματικος,
πιό φυσικό θά ἤτανε νά θυμηθεὶ τό
ὄνομα τοῦ Πλουμπίδη ἤ τοῦ Βαὸούδη
πού καί μετά τήν ἐκτελεσὴ τους τό κόμμα
ὅεόαίῶνε ἀκόμα τήν «προδοσία» τους
καί ὅτι ζοῦν καί 6ασιλεύουν στό Σικαγο...

Φτάνουν αὐτὰ, γιατί τό κεφάλαιο
«Προδοσολογία-ὕὸρη, δοῦρκος» τῆς
ζωῆς τοῦ ἑλληνικοῦ Κ.Κ. καί τοῦ σταλινικοῦ πρωτότυπου πού ἀκολούθησε πιστά ὅσο κανένα ἄλλο κόμμα, εἶναι ἀτελεύτητο καί ἀδυσσαλέο.
Ὁ Μανούσακας, τουλάχιστον, δὲν χαραχτήρισε «προδόῑη» κανὲναν ἀπό τούς
ἀνθρώπους πού ἐπικρίνει. Τώρα ἔρχεται
ὁ κ. ΓΛ. νά τόν 6γᾲλει αὐτόνε προδότη,
λιποτὰχτη, συνεργάτη τοῦ ἀντίπαλου. ‘H
ἀμοιόή τῆς προδοσίας του εἶναι φαίνεται
μισός αἰῶνας διωγμῶν, καταφρόνιας καί
φτώχειας πού συνεχίζεται, ἐνῶ οἱ... μονολιθικοί «ἀπαρὰτσκοι»ἒχουν ξεχάσει
καί τί θά πεῖ μεροκάματο. ”Αξιος ὁ μισθός σας κ. Γιάννη Λιονόικη.

Ζαλόγγου 9, τηλ. 36.19.724
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TO
AENTPO
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

μηνιαιο περιοδικο κομιξ με ελληνες και ξενους σκιτσογραφους
Ο κυκλοφορει καθε 15
του μηνος O περιπτερα - κεντρικα 8|Θλιοπωλεια.

Δίσκοι ἀντιεμπορικοί;
Ἀντι-εμπορικοί;
3Αντι-εμπορικοῄ

Ο Καί ὅμως πουλάει
μ’ ἒκπτωση, ΙΟΟῶῥῖθῆ, 50%
ἳ
Ὀχι τιμες πολυτελείας
ΕΛΑΤΕ ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚῙ
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Δη μήτρης Ραυτόπουλος
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ΓΙΑ TON MAPE
Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ, ἀποτελεῖ ἕνα εἰσαγωγικό σημείωμα τοῦ Ἀλτουσέρ μέ
τήν εὐκαιρία τῆς ἔκὸοοης τοῦ ὄιόλίου του στά ἀγγλικά καί στά γερμανικά. Μπορεῖ
νά θεωρηθεῐ σάν γενικός σκελετός πού προτείνεται ἀπό τόν Λουί Ἀλτουσέρ γιά τήν
«ἀνάγνωση» τοῦ ὄιόλίου του «Γιά τόν Μάρξ». Δίνοντας τίς ἀφετηριακές συλλήψεις
πού τόν ὁὸήγησαν νά προτείνει μιά ἄλλη θεώρηση τοῦ σύνολου ἔργου τοῦ Μάρξ, ὁ
συγγραφέας θεμελιώνει οὐσιαστικά μιάν ἄλλη ἑρμηνευτική ἐκδοχή γιά τή μαρξιστική
θεωρίαίφιλοσοφία σέ μιά ἐποχή πού τό κομμουνιστικό κίνημα ἀντιμετώπιζε τά καινούρια προὸλήματα πού, ἀφοροῦσαν πρῶτα ἀπ’ὅλα αὐτό τό ἴὸιο.

τοῦ Λουι Αλτουσὲρ

Td Γιά τόν Μάρξ κυκλοφορησε οτὴ Γ αλλία στά 1965. Ὠστόσο μονάχα
ὴ ΕΙσσΥωγή του-(εΣήμεραι) γράφτηκε κείνη τὴ χρονιά. Ὀλα τἦ άλλα
κεφάλαια εἶχαν δημοσιευτεῖ πιά πρίν, στό διάστημα 1960-1964. μέ τη
μορφή άρθρων σέ ἐφημερίδες τοῦ Γ αλλικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κομματος. Τά συγκέντρωσα a' αῦτὸ τόν τόμο μέ τή μορφή ποῦ πρωτογράφτηκαν, χωρίς διορθώσεις ἢ άλλαγές.
Γ ιά νά καταλάθετε αῦτά τά δοκίμια καί νά τά κρίνετε, οῦσιαστική
προῦπάθεση εἶναι νά καταλύσετε ὅτι εἶναι ίδέες, κείμενα καί δημοσιεῦσεις ένός κομμουνισιή φιλόσοφου, μέσαγ σέ μιά είδικη ίδεολογική καί θεωρητική συγκυρία, Πρέπει λοιπόν v' άντιμετωπίσετε τά
κείμενα σάν αῦτό ποῦ εἶναι. Είναι φιλοσοφικά δοκίμια, τά πρῶτα στάδια μιᾶς μακροπρόθεσμης διερεῦνηαης, προκαταρκτικά άποτελέσματα ποῦ εἶναι φανερά δτι χρειάζονται διόρθωση- ὴ διερεῦνηὸη
αῦτή άφορᾱ τη συγκεκριμένη φῦση τῶν άρχῶν τῆς ἐπιστήμης καί τῆς
φιλοσοφίας ποῦ θεμελίωσε ὸ Μάρξ. Παρ’ δλα αῦτά, τοῦτα τά φιλοσοφικά δοκίμια δέν προέρχονται άπό μιά έρευνα, άπλῶς λόγια καί
θεωρητική, Elva: ταυτόχρονα έπεμθάοεις σέ μιά καθοριστικη συγκυρία. ’

Ὁπως δείχνει ὴ Είσαγωγή, ὴ συγκυρία αῦτή εἶναι πρίν ἀπ’ δλα ὴ
θεωρητική καί ίδεολογική συγκυρία ατη Γ αλλία, καί πιό αυγκεκριμένα
ἡ σημερινή συγκυρία τοῦ Γ αλλικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος καί τῆς
γαλλικὴς φιλοσοφίας. Παράλληλα ὅμως μ’ αῦτη τήν είδικά γαλλική
συγκυρία, εἶναι καί ὴ σημερινή ίδεολογική καί θεωρητική συγκυρία
μέσα στό διεθνές κομμουνιστικό κίνημα.
Φυσικά, τά δοκίμια ποῦ θά διαθάσετε δέ θσοίζονται οτά πολιτικά
στοιχεῖα τῆς συγκυρίας (τήν πολιτική τῶν Κομμουνιστικῶν Κομμάτων,
τή διάσπαση τοῦ διεθνοῦς κομμουνιοτικοῦ κινήματος).
Ἀσχολοῦνται μέ τά ίδεολογικά καί θεωρητικά Προβλήματα πού
ῦπάρχουν μέσα σέ, καί ποῦ παράγονται and αῦτη τη συγκυρία. Ἀπὸ
ὁρισμένες ἀπόψεις τά προθλήματα αῦτά εἶναι καινοῦργια and άλλες
ἀπόψεις πάλι, μᾶς κάνουν ν’ άνατρέξουμε οτό παρελθόν, σέ διαμάχες ποῦ ἀπό καιρό χαρακτηρίζουν τήν ἱστορία τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος.
Μιά έξέταση τῶν πρόσφατων στοιχείων αῦτὴς τῆς συγκυρίας ’άποκαλύπτει δτι, dnd rd θάνατο τοῦ Στάλιν καί μετά, τό διεθνές κομμουνιοτικο κίνημα ζεῖ σέ μιά ουγκυρία ὅπου δεοπόζουν dud μεγάλα γεγονότα; η κριτική τῆς «προσωπολατρίαςι άπὸ rd Είκοοτό Συνέδριο,
καί ὴ ρηξη ποῦ έγινε άνάμεσα a1d Κινέζικο Κομμουνιοτικό Κάμμα καί
rd Σοθιετικά Κομμουνιοτικό Κάμμα.
'H άποκηρυξη τῆς ιπροοωπολατρίας», οί άπότομες ουνθηκες καί
φόρμες μέσα στίς ὀποῖες συντελέστηκε, είχαν Βαθῦτατο άντίχτυπο,
δχι μόνο a'rdv πολιτικά χῶρο άλλά καί ατόν ίδεολογικό. Στά παρακάτω θά άσχοληθῶ μόνο μέ τίς ίδεολογικές άντιδράσεις τῶν κομμουνιστῶν διανοοῦμενων.
'H κριτική τοῦ οταλινικοῦ ιδογματισμοῦ- σέ γενικές γραμμές «Βιώθηκει άπά τοῦς κομμουνιστές διανοούμενους σάν αάπελευθέρωσηι.
Αῦτή ὴ -άπελευθέρωσηι γέννησε μιά θαθιά ίδεολογική άντίθεαη, μέ
-φιλελεύθερες- καί ιηθικές- τάσεις, ποῦ avadiqu ξανά αῦθόρμητα
τά παλιά φιλοσοφικά Θέματα τῆς ιέλευθερίαςι, τοῦ ιάνθρώπου», τοῦ
«άνθρώπινου προσώπου. καί τῆς -άλλοτρίωαηςι, Αῦτή ὴ ίδεολογικη
τάοη άναζήτηοε θεωρητική δικαίωση στά νεανικά έργα τοῦ Μάρξ,
ποῦ πραγματικά περιέχουν ὅλα rd ἐπιχειρήματα μιᾶς φιλοσοφίας τοῦ
άνθρώπου, τῆς άλλοτρίωσης καί τῆς χειραφέτησής του. OI auv9r‘1xec;_~
38

αἷίτές, παράδοξα, στράφηκαν κατά τῆς μαρξιστικης φιλοσοφίας. Ἀπὸ,
τή δεκαετία τοῦ 7930, τά νεανικά έργα τοῦ Μάρξ έχουν γίνει ὅπλα
τῶν μικροαστῶν διανοοῦμενων στή μάχη τους ένάντια οτο μαρξισμά
σιγά σιγά ὅμως, κι έπειτα μαζικά, μπαίνουν οτήν ῦπηρεσία μιᾶς νέας
«ἑρμηνείας» τοῦ μαρξισμοῦ, ποῦ σήμερα άναπτῦσσεται άπροκάλυπτα

dnd πολλοῦς κομμουνιστές διανοούμενοιις, «άπελευθερωμένουςι
άπό rd οταλινικό δογματιομο, dnd rd Είκοστό Συνέδριο. Τά θέματα
τοῦ «μαρξιοτικοῦ ἀνθρωπισμοῦ» καί τῆς «άνθρωπιστικῆςι ἑρμηνείας

τοῦ έργου τοῦ Μάρξ, έπιθλήθηκαν προοδευτικά καί άναπότρεπτα
οτην πρόσφατη μαρξιοτικη φιλοσοφία άκόμα φαί μέσα ard Σοθιετικό
καί rd Δυτικά Κομμουνιστικά Κόμματα.
'Av αὺτήῆ ίδεολογική άντίθεση, χαρακτηριστική κυρίως τῶν κομμουνιστῶν διανοουμένων, κατάφερε ν’ά έξελιχθεῑ τόοο, παρά τήν κάποια άντίσταση ποῦ ουνάντησε, εἶναι έπειδή έπωφελήθηκε άπό τήν
άμεση ἢ ἐμμεση ῦποστήριξη κάποιων πολιτικῶν συνθημάτων, άπό τά
Κομμουνιστικά Κόμματα τῆς ΕΣΣΔ καί τῆς Δῦσης. Ἀπὸ -τή μιά μεριά,
γιά παράδειγμα, τό Είκοοτό Δεῦτερο Συνέδριο τοῦ ΚΚΣΕ διακηρυξε
πώς μέ τήν έξαφάνιση τῆς πάλης τῶν τάξεων, ὴ δικτατορία τοῦ προλεταριάτου εξεπεράστηκε» στήν ΕΣΣΔ, πώς τό σοθιετικό κράτος δέν
εἶναι πιά ταξικό κράτος άλλά «κράτος ὸλόκληρου τοῦ λαοῦι’ καί πώς
ὴ ΕΣΣΔ εχει ξεκινήσει τήν σοίκοδόμηση τοῦ κομμουνισμοῦι, καθοδηγημένηὟξιτώ rd «άνθρώπιστικό» σύνθημα, «”Ολα γιά rdv Ἄνθρωποι.
Ἀπὸ τήν άλλη μεριά, γιά παράδειγμα, τά Δυτικά Κομμουνιστικά Κομματα άκολοῦθησαν πολιτική ένόῐητας μέ τοῦς σοσιαλιστές, τοῦς δημοκράτες καί τοῦς καθολικοῦς, καθοδηγημένα άπό ὡρισμένα συνθηματα ποῦ θρίσκοιιν σχετική άπήχηοη, κι ὅπου τονίζεται rd «είρηνικά
πέρααμα οτό σοσιαλιομόι, d ιμαρξιοτικόςι ἢ «σοοιαλιοτικός ἀνθρωπισμός», d ιδιάλογοςι κλπ.. _
Οί «άνθρωπιοτικέςι έρμηνεῑες τῆς μαρξιοτικῆς θεωρίας ποῦ έχουν
άναπτυχθεῖ κάτω ἀπ’ αῦτές τίς καθοριοτικές ουνθῆκες, άντιπροσωπεῦουν νέο φαινόμενο σέ σῦγκριση μέ τὴν άμέοως προηγοῦμενη
περίοδο (rd διάστημα 7930-1956). Ἕχουν ὅμως πολλά ίατορικά προηγούμενα οτὴν ίστορία τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος. 'O Μάρξ, d Ἔνγκελς
καί ὁ Λένιν, γιά ν’ άναφερθῶ μάνο σ’ αῦτοῦς, πάλεψαν άδιάκοπα ένάντια στίς ίδεολογικές έρμηνεῑες κάθε ίδεαλιστῆ άνθρωπιστῆ, πού
ἡταν ἀπειλή γιά τη μαρξιοτικη θεωρία. Θ’ άρκεστῶ έδῶ νά θυμίσω τη
ρήξη τοῦ Μάρξ μέ τόν άνθρωπισμό τοῦ Φάυερμπαχ, τὴ μάχη τοῦ
Ἕνγκελς ένάντια οτόν Ντῦρινγκ, rd μακρόχρονο άγώνα τοῦ Λένιν μέ
τοῦς ρωσους ποπουλιστές, κλπ, ”Ολο αῦτό τό παρελθόν, ὅλη αῦτη ὴ
κληρογομιά, εἶναι όλοφάνερα μέρος τῆς σημερινῆς Θεωρητικῆς καί
ἱδεολογικής συγκυρίας τοῦ διεθνοῦς κομμουνιστικοῦ κινήματος.

Γ ιά νά ξαναγυρίσουμε στίς πρόοφατες άπόψεις αῦτῆς τῆς συγκυρίας, θά προσθέσω τὴν παρακάτω παρατήρηαη.
Στό κείμενο «Μαρξισμός καί Ἀνθρωπισμόςν, γραμμένο στά 1963,
ὲρμηνευσα ἤδη rd οημερινό πληθωρισμό τῶν θεμάτων τοῦ μαρξιοτικοῦ ἢ οοσιαλιστικοῦ «Ἀνθρωπιομοῦι σάν ὶδεολογικὸ φαινόμενο. Δέν
καταδικάζω μέ κανένα τρόπο τήν ίδεολογία σάν κοινωνικὴ πραγματικότητα.· ὅπως λέει ὸ Μάρξ, μέσα στην ίδεολογιά οί ἅνθρωποι ιουνειδητοποιοῦνι τήν ταξική τους σῦγκρουση καί «πολεμοῦν γι’ αῦτήνι·
στίς θρησκευτικές,Ι ηθικές, νομικές, πολιτικές κλπ. μορφές της, ι’]
ίδεολογία άποτελεῑ άντικειμενική κοινωνικὴ πραγματικότητα ὴ ίδεολογική πάλη είναι οργανικό τμῆμα τῆς τοξικῆς πάλης. Ἀπό τὴν άλλη
ὅμως, κρίνω τά θεωρητικά ἀποτελέσματα τῆς ίδεολογίας, ποῦ πάντα
εἶναι άπειλή ἢ ὲμπόδιοστήν έπιοτημονικη γνώση. Καί ἑπισημαίνω ὅτι
ὀ πληθωρισμός τῶν θεμάτων τοῦ «μαρξιοτικοῦ άνθρωπισμοῦι πού
σφετερίζονται τή μαρξιοτικη θεωρία, θά πρέπει νά έρμηνευτεῑ σάν
πιθανό ίοτορικό σύμπτωμα μιᾱς διπλῆς άνικανότητας κι ἑνός διπλοῦ

κινδύνου. Μιάς ἀνικανότητας να σκεφτοῦν τό συγκεκριμένο χαρα, κτήρα τῆς μαρξιστικῆς Θεωρίας καί, συσχετικά, ένός ἀντίστοιχου κινδύνου να τή μπερδέψουν μέ τίς προμαρξιστικές ἱδεολογικές ἐρμηνεῑες. Μιᾱς ἀνικανότητσς να λύσουν rd πραγματικα (κατα θαση πολιτικά καί οἰκονομικὰ) προθλήματα πού Béret ή συγκυρίσ ἀπό τά Εἱκοστα Συνέδριο καί μετα, κι ἕνας κίνδυνος νά συγκαλύψουν αῦτά τά
προθλήματα μέ τήν πλαστή ιλύση» κάποιας καθαρά ὶδεολογικής
φόρμουλας. ,

.. /‘

Ἀκριθώς μέσα σ· αῦτή τή συγκυρία συνέλαθσ καί δημοσίεψα rd κείμενα πού θα διαθάσετε. Πρέπει νά rd συσχετίσετε μ’ aùU7 U7 συγκυρία, για να ἐκτιμήσετε ἀλοκληρωμένα τή φύση καί τή λειτουργία
τους.· εἶναι φιλοσοφικά δοκίμισ, πού ἀντικείμενό τους ἐχουν θεωρητικές ἐρευνες, καί σκοπό τους μιά έπέμθσση στή σημερινή
θεωρητικο-ίδεολογική συγκυρία, adv άντίδραση στίς ἐπικίνδυνες τάσεις της.
Πολύ σχηματικα, θα ἐλεγα δτι αῦτά τά θεωρητικά κείμενα περιέχουν μιά διπλή «ἐπέμθαση» ῆ, ἀν προτιμᾱτε, σέπεμθαίνουνι σέ δύο
μέτωπα, για ν’ άνιχνεύσουν, σύμφωνα μέ τή θαυμάσια διστύπωση τοῦ·
Λένιν, μιά σὸριοθετική γραμμή· ἀνάμεσα στή μαρξιστική θεωρία-ἀπό
r17 μιά μεριά, καί τίς ίδεολογικές τάσεις ποῦ εἶναι ξένες στό μαρξισμό, άπο τήν άλλη.
Ἀντικειμενικός σκοπός τῆς πρώτης ἐπέμθασης είναι «να χαράξει
μια ὁριοθετική γραμμή» ἀναμεσα στή μαρξιστική θεωρία καί τίς μορφές τοῦ φιλοσοφικοῦ (καί πολιτικοῦ) ύποκειμενισμοῦ πού τήν ἐκθέτουν ή τήν ἀπειλοῦν; πάνω ἀπ’-ἀλα, τοῦ ἐμπειρισμοῡ καί τῶν παραλλαγών του, κλασικών καί σύγχρονων - τοῦ πραγματισμοῦ, τοῦ θολονταρισμοῦ, τοῦ ἱστορικισμοῦ κλπ. Οῦσιαστικα-στοιχεῖα σῦτῆς ’τῆς πρώτης ἐπέμθασης είναι; μια ἀνσγνώριαη τῆς σημασίας τῆς μαρξιστικῆς
θεωρίας στήν ἐπαναστατική ταξική πάλη, μιά διάκριση τῶν διαφορων
πρακτικῶν, μιά κατάδειξη τοῦ συγκεκριμένου χαρακτῆρα τῆς «θεωρητικῆς πρακτικῆς», μιά Πρώτη διερεύνηση τοῦ ἐπαναστατικοῦ προσδιορισμοῦ τῆς μαρξιστικῆς θεωρίας (μιά καθολική διάκριση ἀνάμεσα
στήν ἱδεησλιατική καί τήν ῦλιστική διαλεκτική) κλπ.
Αύτήγή πρώτη έπέμθαση έδράζετσι οῦσιαστικά στα πεδίο τῆς άντι- I
παραθεσης Μάρξ-Χέγκελ.
Ἀντικειμενικάς σκοπός τῆς δεύτερης επέμθασης είναι «νά χαραξει 1
μια ὸριοθετική γραμμή· ἀναμεσα στίς πραγματικές θεωρητικές 6dσεις τῆς μαρξιοτικῆς ἐπιστήμης τῆς ἱστορίας καί τῆς μαρξιστικῆς φιλοσοφίας ἀπό τή μιά, καί, ἀπό τήν ἀλλη, στίς προμαρξιστικές ἱδεαλιστικές ἐννοιες πάνω στίς ὀποῑες Βασίζονται οἱ σύγχρονες ἐρμηνεῑες
τοῦ μαρξισμοῦ σαν ’φιλοσοφίας τοῦ ἀνθρώπου· ῆ «ἀνθρωπισμοῦ».
Ούαιαστικά στοιχεῖα αύτῆς τῆς δεύτερης ἐπέμθασης εἴναι.· ή Kardδειξη μιᾱς «ἐπιστημολογικῆς τομῆςι στήν ἱστορία τῆς μαρξιστικῆς
σκέψης, μιᾱς θασικῆς διαφορᾶς άνάμεσα στήν ἱδεολογική «προθληματική» τῶν νεανικών έργων τοῦ Μάρξ καί τήν ἐπιστημονική ιπροθλημστική» τοῦ Κεφαλαίου· πρώτες διερευνήσεις στό συγκεκριμένο
χαρακτῆρα τῆς θεωρητικῆς ἀνακαλυψης τοῦ Μαρξ κλπ.

Ἠ δεύτερη aùU7 ἐπέμθαση ἐδραζεται ούσιαστικά στά πεδίο τῆς
ἀντιπαραθεσης, νεανικών ἐργων Μαρξ-Κεφαλαῑου.
Πίσω ἀπό τίς λεπτομέρειες τῶν ἐπιχειρημάτων, τών ἀναλύσεων τῶν,
κειμένων καί τῶν θεωρητικῶν συζητήσεων, αῦτές οἱ δύο ἐπεμᾶάσεις
άποκαλύπτουν μια μεγαλύτερη ἀντίθεση.· τήν άντίθεση πού χωρίζει
τήν ἐπιστήμη ἀπό τήν ίδεολογία r'7, ἀκριθέστερα, πού χωρίζει μιά νέα
ἐπιστήμη πού ὁδεύει στήν αύτοσυγκρότησή της, ἀπό τίς προεπιστημονικές θεωρητικές ἱδεολογίες πού καταλαμθάνουν τό «πεδίου μέσα
στό ὸποῖο ἐδραιώνεται. Τό σημεῑο αύτό εἱναι σημαντικό· αῦτό πού
ἀντιμετωπίζουμε μέσα στήν ἀντίθεση ἐπιστήμης / Ιδεολογιών ἀφορᾱ
τή σχέση «τομῆςι ἀνάμεσα ατήν ἐπιστήμη καί τή θεωρητῖκή ἱδεολογίσ μέσα στήν ὁποία rd ἀντικείμενα τοῦ ὁποίου δίνει U7 γνώαη, εἱχε
Ιιπερασει ἀπά U7 σκέψηι πρίν ἀπὸ U7 θεμελίωση τῆς ἐπισπῖμης. Αὺτή
ή τομή ἀφήνει ἀνέπαφα τάν ἀντικειμενικό κοινωνικα χῶρο πού καταλαμβάνεται ἀπό ίδεολογίες (θρησκεία, ήθική, νομικές καί πολιτικές
ἱδεολογίες κλπ.). Καί σ’ αῦτά τό χώρο τῶν μή θεωρητικῶν ἱδεολογικῶν, ύπάρχουν «χασμαται καί -τομέςι, ἀλλά εἶναι πολιτικές ψ2ίάποτέλεσματα τῆς πολιτικῆς πρακτικῆς, τῶν μεγάλων επαναστατικῶν γεγονότων) κι δχι «επιστημολογικές».
AùU7 ἡ ἀντίθεση ἐπιστήμης καί -ἱδεολογίας, καί ὴ ἐννοια τῆς «ἐπιστημολογικής τομῆςις πού μᾱς θοηθάει να στοχαστοῡμε τόν ἱστορικό
χαρακτῆρα της, ἀναφέρονται σέ μιά θέση που, ἀν καί ὺπάρχει πάντα
στό θάθος αὑτῶν τῶν ἀναλύσεων, δέν ἀναπτύσσεται ποτε καθαρά;
τή θέση δτι ή ἀνακαλυψη τοὺ Μάρξ εἰναι ἐπιστημονική ἀνακαλυψη
χωρίς ἱστορικά προηγούμενα, καί στή φύση καί στά ἀποτελέσματα

Πραγματικά, συμφωνώντας μέ τήν παραδοση ὅπου ἀνατρέχουν
σταθερά οἱ κλασικοί τοῡ μαρξισμοῡ, μποροῡμε νά ἱσχυριστοῡμε πώς
ὁ Μάρξ ’ίδρυσε μιά νέα επιστήμηῑ τήν ἐπιστήμη τῆς ἱστορίας τῶν
«κοινωνικῶν σχηματισμῶν». Γιά νά γίνω περισσότερο ἀκριθής, θα

ἐλεγα ὅτι ὸ Μάρξ ιάνοιξε» στήν ἐπιστημονική γνώση μιά νέα «ῆπειρο», τήν ῆπειρο,τῆς ἱστορίας - ὅπως άκριθῶς ὸ Θαλῆς ἀνσιξε τήν
εῆπειροι τῶν μαθηματικῶν στήν ἐπιστημονική γνώση καί ό Γαλιλαῖος
τήν ιῆπειρο» τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης,
Θά πρόσθετα δτι, ὁπως ακριθώς ή ίδρυση τών μαθηματικῶν ἀπό
τόν Θαλῆ ιπροκαλεσε- τή γέννηση τῆς πλστωνικῆς φιλοσοφίας, ὁπως
ἀκριβῶς ή ίδρυση τῆς φυσικῆς ἀπὸ ,τόν Γ αλιλαῑο -προκάλεσει τή
γέννηση τῆς ,καρτεσιανῆς φιλοσοφίας κλπ., ἐτσι καί ή ἱδρυση τῆς
ἐπιστήμης τῆς ἱστορίας ἀπό τόν Μαρξ «προκαλεσε- τή γέννηση μιᾶς
νέας, θεωρητικά καί πρακτικά ἐπαναστατικῆς φιλοσοφίσς; τῆς μαρξιστικῆς φιλοσοφίας ῆ διαλεκτικοῦ ύλισμοῦ. Τό γεγονός δτι, ἀπό τή
σκοπιά τῆς θεωρητικῆς της έπεξεργασίας, αύτή ή ἀνεπαναληπτη φιλοσοφία ὑστερεῖ ἀκάμα σέ σχέση μέ U7 μσρξιστική ἐπισπῚμη τῆς
ἱστορίας (τόν ἱστορικά ύλισμό), ἑρμηνεύεται ἀπα ἱστορικοπολιτικούς
λόγους καί ἐπίσης ταυτόχρονα ἀπό θεωρητικούς,· οἱ μεγαλες φιλοσοφικές ἐπαναστάσεις ἀκολουθοῦν πάντα καί επαρασύρονταιι ἀπό
μεγάλες ἐπιστημονικές ἐπαναστάσεις πού «δροῦν» μέσα τους, ἀλλά
ἀπαιτεῖται μακροχρονη θεωρητική ἐργασία καί μακρόχρονη ἱστορική
ώρίμανση πρίν ἀποκτήσουν μιά σαφή καί κατάλληλη μορφή. "Av rd
θάρος ρίχνεται στή μαρξιστική φιλοσοφία στα κείμενα πού θα διαθάσετε, εἶναι για ν’ ἀποτιμήσει καί τήν πραγματικάτητά της καί τό δικαίωμα της νά ἀπάρχει, ἀλλά καί τήν καθυστέρησή της, καί ν’ ἀρχίσει
νά τήν ἐφοδιαζει μέ μιά θεωρητική μορφή ῦπσρξης καπως πιό ταιριστή or") φύση της.
,Α Ἃ

Φυσικά στα κείμενα αύτά ῦπάρχουν, καί καποιες φορές είναι εῦνόητο,- ὄχι μόνο, λάθη καί ἀνακρίθειες, ἀλλα καί ἀποσιωπήσεις - ή ήμι-ἀποσιωπήσεις. Οῦτε ή ἀδυναμία να εἱπωθοῦν ὅλα μεμιᾱς, οῦτε οἱ
ἐπιτακτικές πιέσεις τῆς συγκυρίας φτάνουν να ἐξηγήσουν ἀπόλυτα
αῦτές τίς ἀποσιωπήσεις καί rd ἀποτελέσματα τους. Ἠ ἀλήθεια εἶναι
πώς δέν είχσ τότε τα ἐφόδια για μια καταλληλη άντιμετώπιση ὀρισμένων θεμάτων, μερικά δύσκολα σημεῖα μοῦ φαίνονταν σκοτεινά·
κατα συνέπεια, στα κείμενα μου δέν ἐλαθα ύπόψη δρισμένσ σημαντικα προθλήματσ καί πραγματικάτητες, ὅπως θα ’πρεπε. Σάν «αύτοκριτική», θα ’θελα νά τονίσω δύο σημεῖα εἱδικότερα.
"Av καί έπισήμανα U7 ζωτική ἀνάγκη μιᾱς θεωρίας για έπανσστατική
πρακτική, καί ἐπομένως ἀπέρριψα ὄλες τίς μορφές τοῦ ἐμπειρισμοῦ,
δέ συζήτησα τό πρόθλημα τῆς «ἐνωσης θεωρίας καί πρακτικῆς· πού
ἔπαιξε τόσα σημαντικό ρόλο οτή μαρξιστική-λενινιστική πσραδοση.
Μίλησα θέθαια για τήν ἐνωση θεωρίας καί πρακτικῆς μέσα στή «θεωρητική πρακτικήι, ἀλλα δέ μπῆκα στό θέμα τῆς ἐνωσης θεωρίας καί
πρακτικῆς μέσα στήν πολιτική Πρακτική. "Ac; γίνω πιό συγκεκριμένος.’
δέν ἐξέτασα U7 γενική μορφή τῆς ἱστορικῆς ῦπαρξης αῦτῆς τῆς ἐνωσης.· τή «συγχώνευση» τῆς μαρξιστικῆς θεωρίας καί τοῦ ἐργατικοῦ
κινήματος. Δέν έξέτσσα τίς συγκεκριμένες μορφές ϋπαρξης αύτῆς
τῆς «συγχώνευσηςι (αργάνωση τῆς τοξικῆς πάλης - συνδικατα κόμματα - μέσα καί μέθοδοι κσθοδήγησης τῆς ταξικῆς πάλης ἀπ’ αῦτές τίς ὀργανώσεις κλπ.). Δέν ἐδωσα ἀκριβεῖς ἐνδείξεις ὅσα αφορᾱ
τή λειτουργία, τή θέση καί τό ρόλο τῆς μαρξιστικῆς θεωρίας a’ αῦτές
τίς συγκεκριμένες μορφές ϋπαρξης; ποῦ καί πῶς ἐπεμθαίνει ή μαρξιστική θεωρία οτήν ἀνάπτυξη τῆς πολιτικῆς πρακτικῆς, ποῦ καί πῶς
ή πολιτική πρακτική έπεμθαίνει στήν ἀναπτυξη τῆς μσρξιστικῆς θεωρίας.
'H πείρα μου μ’ ἔχει διδάξει ὅτι ή σιωπή μου α’ αῦτα rd ζητήματα
δέν ἐμεινε χωρίς συνέπειες για μερικές (αθεωρητίστικεςι) «ἀναγνώσειςι τών δοκιμίων μου. .
Παρόμοια, ἀν ἐπέμεινα στό θεωρητικά ἐπαναστστικό χαρακτήρα τῆς
ἀνακαλυψης τοῦ Μαρξ, καί έπισήμανα δτι ὸ Μάρξ ἵδρυσε μια νέα
ἐπιστήμη καί μιά νέα φιλοσοφία, άφησα ἀπροσδιάριοτη U7 διαφορά
πού ξεχωρίζει τή φιλοσοφία ἀπό τήν ἐπιστήμη, μιά διαφορά πού ἐχει
ώστασο μεγάλη αημασία. Δέν ἐδειξα τί εἶναι αῦτό, σάν κάτι ξεχωριστό ἀπό τήν ἐπιστήμη, πού ἀποτελεῖ τήν καθαυτὸ φιλοσοφίαῑ τήν ὀργανική σχέση ἀνάμεσα σέ κάθε φιλοσοφία, σάν θεωρητική ἐπιστήμη
ἐατω καί μέσα στίς θεωρητικές μορφές ῦπαρξης καί τίς ῦπερθολές
της, καί τήν πολιτική. Δέν έπισήμανα τή φύση αῦτῆς τῆς σχέσης πού,
στή μαρξιστική φιλοσοφία, δέν έχει τίποτα κοινό μέ μιά πραγματιστική σχέση. Ἔτσι δέν ἐδειξα άρκετά καθαρά τί ξεχωρίζει ἀπ’ aùU7
U7v ἀποψη τή μαρξιστική φιλοσοφία ἀπό τίς παλιάτερες φιλοσοφίες.
'H πείρα μου μ’ ἔχει διδαξει δτι ή ήμι-ἀποσιώπηση α’ αῦτα rd ζητήματα ,δέν ἐμεινε χωρίς συνέπειες γιά ὃρισμένες (σθετικιστικέςι)
«ἀναγνώσεις. τῶν δοκιμίων μου.
Θα ξσναγυρίσω δμως α’ αῦτα τά δυό σημαντικά ζητήματα, πού
συνδέονται στενότατα ἀπά θεωρητική καί πρακτική ἀποψη, σέ κάποιες αλλες μελέτες. ·
Τό ὅιὸλίο τοῦ Λουί Ἀλτουσέρ «Γιά τόν Μαρξ» κυκλοφορεῖ σέ λίγες
μέρες ἀπό τίς ἐκδόσεις «Γράμμιιτα». Στήν ἑλληνική ἔκὸοση τοῦ ὅιὸλίου,
περάαμὸάνεται καίμιά συνέντευξη πού ἔὸωσε ὁ Λ. Ἀλτουσέρ στήν ἐφημερίὸα τοῦ Ἰταλικοῦ Κ.Κ. «UNITA» τό Φεὸρουάριο τοῦ 1968.
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'E p μ η ν ε i α τῶν λέξεων καί φράσεις Παραδείγματα για τή χρήση τους.
Ἐτ υ μολογίαστίς Περισσότερες λέξεις.
Ὀρθογραφίαμεβασητήνέα

ὑπηρεσιῶν, ὸργανισμῶν κτλ.

TO ΜΕΓΑΛο ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ «παιδεία» εἶναι
γραμμένο μέ βαση τή Νεοελληνική Γραμματική
τοῦ Μ. Τριανταφυλλίδη, ὅπως αναπροσαρμόστηκε
πρόσφατα ἀπό τό Κ.Ε.Μ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΡΑΓΓΕΔΙΑΣ

Πρός τόν Ἐκδοῐικό Ὀργᾶνισμό ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ - ΠΑΙΔΕΙᾸ
Ἃγίου Μηνᾶ 11 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παρακαλῶ νά μοῦ owners: T6 Μεγαλο Λεξικό τῆς Ἐγκμκλοτῐαὶὗειας «Π α 1 6 ε i α» ἱ καί ὀναλαμθάνωὲ
v6 δώσω προκαταθολή 500 δραχμῶν καί τό ὑπόλοιπα νά 1'6 ἐξοφλήσω oé δυό συναλλαγμαῐικές τῶν 1.000 δρκ. ἡ
καθεμιῷ κὰθε τρεῖς μῆνες. ONOMOTEHONYMO..............; . . . . . . . . . . . . . _ .............. , .................. YnorPA'q’H
ΔΙΕΥΘΥΝΣῌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ΤΗΛ, . . . . . . . . . . . .
ΠΟΛΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EHAI‘I‘EAMA'................L- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αὐταρχισμοῦ
συνέχεια;

Μονοπώλια
καί
τηλεόραση
Μέ τήν ἀνάθεση σέ ὅμιλο ἐπιχειρηματιῶν τῆς ἔγχρωμης τηλεόραοης, ἡ κυὸερνητική πολιτική ἀπέναντι στά μέσα μαζικῆς
ἑνημέρωσης κλείνει τόν κύκλο της καί ἐπισφραγίζει τή λογική
τῆς μονοπώλησης. Λειτουργώντας ἀντίθετα μέ τή ὁεοντολογία πού ὑποτίθεται ὅτι διέπει τήν πληροφόρηση καί τή ὁιαμόρφωση τῆς κοινῆς γνώμης σέ ἕνα πλουραλιστικό καθεστώς, ἡ
κυόέρνηση συμπληρώνει τήν κρατική μονοπώληση·τῶν πληροφοριακῶν καί ἰὸεολογικῶν ἀγωγῶν μέ τήν ἰὸιωτική μονοπώληση. Εἶναι ἡ ἴὸια πολιτική καί ἀντίληψη σέ ὁυό ἀλληλοσυμπληρούμενα ἐπίπεδα.
Ἡ μονοπώληοη ἀπό ἰὸιῶτες τῆς ἔγχρωμης τηλεόρασης, χωρίς
τόν ἔλεγχό τους ἀπό ἄλλους πολιτικούς ἥ κοινωνικούς φορεῖς
τοῦ ἀντιπολιτευτικοῦ χώρου (ἐννοεῖται ὅτι ἡ κυόέρνηση, καί μέ
τήν πράξη ἀνάθεσης τῆς «ἔγχρωμης» καί ἀργότερα μετά τή λειτουργία της, δέν αἰσθάνεται καμιά ἀνάγκη νά ἐλέγξει τήν
«ἰὸιωτική πρωτοόουλία») ἔχει ἐπιπτώσεις πού ὁ καθένας μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ, ἄν πάρει ὑπόψη του ὅτι τό κανάλι τῆς ἔγ·χρωμης τηλεόρασης θά ἔχει μιά μεγάλη ἀκροαματικότητα
(χρώματος γάρ). . ,Τή στιγμή πού τό πνεῦμα τοῦ αὐταρχικοῦμονοκομματισμοῦ τῆς κυὸέρνησης ἔχει ὁιαπεράσει καί τό τελευταῖο κύτταρο τοῦ κυκλώματος πληροφόρησης - ὁιαμόρφωσης,
τῆς κοινῆς γνώμης, τή στιγμῆῒπού οἱ ὁημοκρατικές ὁυνάμειςζ
ζητοῦν νά ἔχουνε λόγο γιά τό τί καίητό πῶς τῶν προγραμμάτων, τῆς ποιότητας, κλπ. τοῦ ραὸιοτηλεορασιακοῦ κυκλώματος, ἡ κυὸέρνηση ὁίνει τήν ἐναλλακτική λύση τῆς ἀνεξέλεγκτης ἰὸιωτικοποίησης τῶν μαζικῶν μέσων ἐνημέρωσης.
Κι’ αὐτή ἡ ’ἀνεξέλεγκτη ἰὸιωτικοποίηση, μέ φορέα της τόν
Ὅμιλο Λεόέντη, θά σημαίνει ἕνα ἀκόμα ὅῆμα στόν ἤδη συντελούμενο ἐξανδραποδισμό τῆς συνείδηοης τῶν θεατῶν - πολιτων.

Μιόι τιμητική
διάκριση
Ἡ Ἕνωση τῶν Σοὸιετικῶν
Συγγραφέων ἀπένειμε οτόν Ἕλληνα συγγραφέα ΜΗΤΣΟ ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ τό μετάλλα)
«Τολοτόι» σάν τιμητική διάκριοη
γιό. τήν προσφορά του στή μελέτη
καί ἑκλαῑκευση τῆς Ρώσικης Ao—
γοτεχνίας. Τό μετάλλιο ἀπονεμήθηκε μέ τήν εὐκαιρία τῆς τρίτοun; ἒκδοσης τῆς Ἱστορίας τῆς
Ρώσικης Λογοτεχνίας, ἀπό τίς
Ἐκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ. Τό ἓργο
κρίνεται «μνημειακό» καί τονίζεται έτσι ἡ σημασία καί ἡ ἐγκυρότητά του. Σέ δημοσίευμα, ἐξ ἄλλου, τῆς
(Ἐπιθεώρηοης τοῦ Βιὸλίου»,
-ΚεντρικοῡὈργάνου τῆς Κρατικῆς Ἐπιτροπῆς Τύπου τῆς ΕΣΣΔ
- ὑπογραμμίζεται ἡ συμ6ολή τοῦ
Μ. Ἀλεξανδρόπουλου, μέ μιά
σειρά ἐκδόσεις πού κυκλοφόρησαν τά τελευταῖα χρόνια, στά ἑλληνικά, γιά τήν ἑνημέρωση τοῦ
ἀναγνωστεκοῦ κοινοῦ «πάνω στόι
ἀξιολογώτερα φαινόμενα τῆς ρώσικης πνευματικῆς ἱστορίας». .

’ , 1:5 48. _
Καρφώματα
Στίς 30 Ὀκτωὸρίου στήν Αἴθουσα ΣΥΛΛΟΓ Η (Βαο. Σοφίας
4), ἀνοίγει ἡ ἒκθεση τῆς ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΒΟΛΑΝΑΚΗ ποὺ θὰ λειτουργήσει ὡς τίς 15 Νοεμὸρίου.
Τά ἔργα πού θά παρουσιόισει ἡ
ζωγράφος στήν πέμπτη ἀτομική
της ἒκθεση εἶναι συνθέσεις πού
ἀναπτύσσουν καί ἀξιοποιοῦν τίς
διαφορετικές δυνατότητες πού
προσφέρει τό ὑλικό πού χρησιμοποιεῐ ἀποκαλύπτοντας τίς
ἰδιότητές του.
‘H Τατιὰνα Βολανάκη δουλεύει με ἕνα ἰδιότυπο ὑλικό, τά
καρφιά, ἤδη ἀπό τό 1970, χρονιὰ
πού πρωτοπαρουσίασε δουλειά
της-

Πολύ εῦοτοχα, ἡ Ντ. Ἠλιοποὺλου-Ρογκάν σημειώνει 016
πρόγραμμα τῆς έκθεσης;

«Καρφιά κάθε λσγῆς - τσιμεντοκαρφα, κοσκινόπροκες, κινέζικα - ἀπό σίὸερο κι’ ἀπό
μπροῦντζο, σέ ὁιαφορετικές ôtaστάσεις καί κλίμακα, ἄλλοτε
ἀραιά - ὁιάσπαρτα - κι’ ἄλλοτε
σέ πιό συμπαγεῐς συνὸυασμούς
ὁιαταγμένα πού φορές φαρές
ὁρίζουν στή σύναξή τους - μπηγμένα σέ ὁιαφορετικά ὅάθη - μιάν
ἐπιφάνεια κυματιστή, ἀφημέιά
στή φυσική τους κατάσταση ἧ
ὅαμμένα μέ σμάλτο σέ ἀποχρώσεις κυρίως τοῦ πράσινον καί τοῦ
μπλέ. Μέ αὐτά τά «μέσα» ὁιάλεξε
νά ἐκφράὸει τά ὂιώματά της ἡ
Τατιάνα καί τό πετυχαίνει αὐτό
μέ μιά ὁιπλή ἀμεσότητα.· Εἶναι ἡ
ἀπροκάλυπτη παρουσία τῆς πρώτης ὕλης κι’ ἡ έπισήμανση τῆς αὐτοὸύναμα ὑποὸλητικῆς ὑπόστασης
τοῦ «καρφιοῦ» πού προκαλεῖ
στό θεατή λογῆς-λογῆς ἐρεθίσματα.»

Disco-sound — μπου- εΥλικά γιά τίς
κατασκευές
ζούκι
“Ὀταν ἡ λαϊκή παράδοοη, τά
ἐθνικά καί τοπικά στοιχεῖα μιᾶς
χώρας, δεθοῦν καί συνδυαοτοῦν
μέ τήν πρόοδο καί τίς διεθνεῖς
κατακτήσεις, τότε μποροῦμε νά
ἔχουμε ἕνα, ἴσως, ἀξιόλογο ἀποτέλεσμα. Ἀν ὅμως προσπαθήσουμε νά κάνουμε κάτι τέτουο
ἐπιφανειακά καί εὐκαιριακά,
τότε σερὸίρουμε 01:6 κοινό.., φασόλια ἀλά ἀμερικάνα... Ἐτσι,
«δισκογραφικές ἑταιρείεῷ καί
((κατασκευαστὲς» μουσικῆς
σκέφτηκαν νά ὲνώσουν τό χάσμα
τῶν πολιτισμῶν καί τῶν γενεῶν
καί μᾶς σέρόιραν ἂλμπουμ ρόκ μέ
μῒῐθυζῡΰκῑ, πού πιθανόν νά
ἔχει καί «γκράν congé»!
Πάντως, καλὺτερα νομίζουμε
θά ἧταν, ὅταν οἱ κάθε λογής συνθέτες, στερεύουν ὀπό ἰδέες καί
δημιοὶργική διάθεση, νά ἀσχολοῦνται καί λίγο μέ τά «οἰκιακά»
καί νά μήν ταλαιπωροῦν τή μουσική, ἀλλά καί τό κοινό, με τά
κατορθώματα τους.

Σωοτά συντονισμένη καί μέ
σημαντικό ἑπιστημονικό ἐνδιαφέρον ἧταν ἡ σύνοδος τῆς RILEM (Διεθνής Ἕνωση Ἐργαστηρίων καί Ὓλικὼν γιὰ τίς
Κατασκευές) πού ἒγινε στίς ἀρχές
τοῦ μήνα 01:6 Εὐγενίδειο. Ἡ RILEM είναι ἡ ἐπιστημονική ἓνωση
40 χωρῶν καί ἀσχολεῖται μέ τήν
ἔρευνα καί τήν τυποποίηση τῶν
κατασκευαστικῶν ὑλικῶν. Στή
φετινή σύνοδο μετείχαν ἐκπρόσωποι ἀπό 22 χῶρες καί οἱ ἀνακοινώσεις καί οἱ προτάσεις που
ἒγιναν ἦταν οὐσιαστικές καί
ἐποικοδομητικές στόν τόσο κρίσιμο τομέα τῶν ὑλικῶν γιά τήν
κατασκευή. Ὀ καθηγητὴς Θ. Π.
Τάσιος, πρόεδρος τῆς RILEM γιά
τό διάστημα 1977-78, συντόνισε
μέ ἐπάρκεια τίς ἐργασίες τῆς
συνόδου που τοποθετήθηκε ὑποδειγματικά μέ τή συνδρομή τοῦ
ὑπουργείου Πολιτισμοῡ καί τοῦ
E.M. Πολυτεχνείου.
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TO ΠῢΛΙΤιΣΤῙΚο KINHMA
KAI 01- NEOI
T0 Πολιτιστικόκίνημα τῆς νεολαίας τείνει τά τελευταῖα
χρόνια νά αὐτονομηθεῐ ἀπό τήν κυρίαρχη κουλτούρα καί νά
ἑπιόάλλει τό ὁικό του πρόσωπα. Νέες ἀπόψεις ἐπεξεργάζονται καί κάποιες ἄλλες προοπτικές ἀνοίγονται μέ τίς
πρωτοὸουλίες καί τό συγκεκριμένο ἔργο πού ἐπιτελοῦν
ὁμάὸες νέων στούς ὀργανωμένους φορεῖς τῆς Νεολαίας (πολιτικές νεολαῑες, φοιτητικά ὄργανα, συνεδικάτα κλπ.).
T0 ΑΝ TI πραγματοποίησε μιά ἔρευνα στήν ὁποία συμμετεῑχαν στελέχη τοῦ πολιτιστικοῦ κινήματος τῆς Νεολαίας.
ΣΕ προηγούμενα τεύχη ὁημοσιεύσαμε κείμενα τῶν.· Θ.
ΠΛΑΤΙΑ, Β. MAYPOYAH, καί τοῦ Φοιτητικοῦ Ὀμίλου
Θεάτρου καί Κινηματογράφου τοῦ Α.Π.Θ. Σήμερα, ὁημοσιεύουμε τήν ἄποψη τοῦ ΑΝΔΡΕΑ K YPANH πού ὁούλεψε
στό πολιτιστικό τμῆμα τοῦ ΕΜΠ.
Πολύς λόγος γίνεται στίς μέρες
μας γιά τήν κακή πολιτιστική πολιτική τῆς κυὸέρνησης καί τήν
καλή, που θά ἑφάρμοζε στήν
θέοη της ἡ ἀντι-πολίτευση. Θυμίζοντας πως κάποιος ἄλλος πού
πολύ θυμιατίζουν, δέν λανσάρισε
καμιά καινοὺρια πολιτική οἰκονομία, ἀλλὰ ἐπιχείρησε μιά κριτική τῆς πολιτικῆς οἰκονομίας,
λέω πῶς, ἐντεὶξῶς σχηματικά καί
συνθημστολογικά φυσικά, αὑτό
που χρειάζειαι εἶναι μιά κριτική
τῆς πολιτιστικῆς πολιτικῆς. Ὄχι
γιατί ἡ Α ἤ Β πολιτική δέν εἶναι
σωστή (γιὰ ποιούς σωστή;), ἀλλά
γιατί ἐιπό τήν ἴδια της τή φὺση
σάν πολιτική, δέν μπορεῐ παρά
νά δουλεύει στήν κατεὺθυνση τοῦ
ὀργανωμένου καί προγράμματισμένου εὐνουχισμοῦ, τοῦ ὁποίου
εἴμαστε, σέ μῆαλὺτερο ἠ μικρότερο ὃαθμὸ, καθημερινὰ θύματα.

’Όλοι ὃσδίζουν μέ τά πόδια, ἄν
παρατηρήσουμε ὅμως λίγο θά
μποροὺσαμε νά διαπιστώσουμε
πώς καθένας 6αδίζει μέ προσωπικό χαρακτηριστικό τρόπο. Σήμερα ὑπάρχουν καί τά ἀνσπηρικά
καροτσάκισ, περισσότερο ἤ λιγότερο αὐτόματα. Φτιάχτηκαν γιά
εἰδικές περιπτώσεις ἀναπήρων.
Ἀν, τώρα, ἀπολαμᾶινουμε μιά...
συμπαθητική προσπάθεια νά πεισθεῐ ὁ κόσμος νά κινεῖται, ὃχι
6αδίζοντας, ἀλλά μέ καροτσάκι,
γιατί ἒτσι ἡ κίνηση εἶναι πιό...
τακτική, καθαρή, μοντέρνα, δείχνει κα.λὸ γοῦστο, κλπ., εἴμαστε
θεατές καί θύματα μιᾶς ἐπιχείρησης μαζικῆς διομηχανικής παρσγωγῆς ἀνσπήρων. (Δέν ἓχω τίποτα με τήν τεχνολογία, ἀλλά μ’
αὐτούς ποὺ τή χρησιμοποιοῦν
σάν ἄλλοθι τῆς προσπάθειὰς τους
νά συντηρήσουν καί ἑδραιώσουν
μιά συγκεκριμένη θὲση τους στήν
κοινωνία).
Αίσθητήρια ὄργανα έχουμε μάτια, αὐτιά, αἰσθητήρια τῆς ἁφῆς,
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τῆς γεὺσης, έγκὲφαλο, νευρικό
σύστημα. Ἔχουμε, ὅμως, ὂλέμμα,
ἀκοή, ἁφή, γεύση, σκέψη, συναίσθηση. "Av δεχόμαστε πώς θέλουμε νά γίνουμε ὑποκείμενα τῆς
ζωῆς μσς, τῆς ἱστορίας μσς, τί σόι
ὃλέμμα, κοή, συναίσθηση,
σκέψη έχουμε; Ἐχουμε αἰσθήσεις
καθ’ ἑαυτές, νοῦ καθ’ ἑαυτόν,
συνείδηση καθ’ ἑαυτήν, κι· ἄν ὃχι
ἤ ἓν μέρει, τί δυνάμεις εἶναι ἐκεῖ·
νες πού ὃοηθοῦν στό νά τείνουμε
ἦ ἀπομακρυνόμαστε ἀπ’, αὐτήν
τήν κατεύθυνση; Τήν κατεύθυνση, τελικά, τῆς δυνητικῆς κοινωνίας ὑποκειμένων (στήν κυριολεξία τῶν ὅρων); Ποιές εἶναι
ἑκεῖνες οἱ δυνάμεις ποὺ θά ἀνατρέψουν τήν μέχρι τά τώρα ἱστορία, ἱστορία πού ἀπ’ τήν άλλη
κρύόει 16 σπέρμα τῆς κοινωνίας
τοῦ ὀνείρου pug; Ποιές εἶναι
ἑκεῖνες οἱ δυνάμεις πού δέν γίνεται παρά νὰ θέλουν αὑτήν τήν
ἀνατροπή; Πρόκειται μόνο γιά

συγκεκριμένες κοινωνικές ὁμάδες
ἤ ἄτομα ἡ καί γιά μιά κάποια
φωτίτσα πού ἀργοκαίει καί ἄλλοτε σκάει μέσα μσς, σ’ὅλους
Hag;
T6 ANTI προγρσμμάτισε μιά
ἔρευνα γιά τά πολιτιστικά προ6λήματα, τά προόλήματα αὑτοῦ
πού λέμε πολιτιστική ζωή. Ὑπ’
ἀριθμ. 1 πρόὸλημσ τῆς πολιτιστικής ζωῆς ὅλέπω τόν προγραμματισμό της ἀπό κάποιους, έτσι
ὥστε νά ἐξυπηρειοῦνται συγκεκριμένα συμφέροντα, νά ἀναπαράγονται συγκεκριμένες σχέσεις
ἐξουσίας, τελικά σχέσεις παρσγωγής. ‘H ἐξουσία προσπαθεῑ νά
προγραμματίζει τήν πολιτιστική
ζωή μσς πρός τήν κατεύθυνση τῆς
συντήρηοής της σάν τέτοιας, κάθε
ἄλλο παρά μᾶς θέλει παραγωγούς
τῆς ζωῆς pug, προοπτική που
ἀπειλεῖ νά τήν καταστρέψει.
Συντηρεῖ ἡγεμονεύοντας,
κατακτώντας τή συγκατάθεσή
μσς, μιλώντσς έν ὀνόματι pug.
Αὐτή τή συγκατάθεση δέν τήν
κατακτᾶ πείθοντας μόνο, ἑξηγώντας μέ λογικές δισδικασίες
τήν πρακτική της. Κύρια επιὸάλλεται γοητεύοντας, στηριγμένη σέ
σχέσεις γοητείας πού στήθηκσν
στή διάρκεια μιᾶς δλόκληρης
ἱστορίας καί οἱ καταδολές τους
ζοῦν στό σήμερα μέσα μσς
(ὑπάρχει φυσικά, καί μιά ὁλόκληρη ἀντικειμενοποιημένη ἰδεολογική παραγωγή, ἐννοῶ
προϊόντα κουλτοὺρας συνοδευο’ μένα ἀπό τήν ἑρμηνεία που αὐτή
τούς δίνει). Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, δέν ὑφωτάμεθα μόνο τή λογοκρισία τοῦ κράτους, γιά τήν
ὁποία πολλές φορές μιλᾶμε, ἀλλά
καί κάτι ἄλλο πού μερικοί χαρακτήρισαν αὐτολογοκρισία. Ἔτσι
ζῶντας, ὅλέποντας, ἀκοὺγοντας,
στήνοντας-διαλὺοντας σχέσεις,
κλπἿ κάνουμε ὲπιλογές, δεχόμαστε καί ὀπορρίπτουμε πράγματα
στή ὃάση τσῦ γοὺοτου, τῆς συνήθειας, τῆς ἓλξης ἢ τῆς ὀπώθησης

κλπ., συνθῆκες ποὺ δέν εἴμαστε
σέ θέση, τήν ἴδια τουλάχιστον
στιγμή, νά ἑρμηνέψουμε καί εἶναι
πράγματι ὑπό ἀμφισόήτηοη τό
κατά πόσο τότε ἐλέγχουμε τίς
ἀντιδράσεις μσς, τό κατά πόσο
τότε μιλᾶμε ἐμεῐς οἱ ἴδιοι ἤ κάτι
ἄλλο Τί ἄλλα
‘H ἐξουσία συντηρεῐ προγραμματίζοντσς. Ὑπάρχει, ὅμως, ένας
κατ’ ἑξοχήν ἐχθρός Ι»ιόιθε προγραμματισμοῦ. Τό πραγματικά
καινοὺριο, ἡ κατ’ ἐξοχὴν διαφορά μέ ·τό παλιὸ, τό “Αλλο.
Αὑτὸ, ὅταν· δέν προόλέπεται,
προὸλέπονται οἱ συνθῆκες ποὺ
θά ἀποκλείσουν τή γέννησή του,
προὸλέπεται ὁ θάνατος τοῦ άλλου, προὸλέπεται ὁ ΘΑΝΑΤΟΣ.
Δέν κατέχω τίς γνώσεις νά μιλήσω πιό ἐπιστημονικά γιά 16
θέμα. Ἡ ἐμπειρία πάντως μοῦ
λέει πώς ἔλεγχος τοῦ μέλλοντος ἀπὸ μᾶς, εἰδικά για σᾶς —— σημαίνει καί ἔλεγχος τοῦ πόθου, τῆς
φαντασίας, τῆς περιέργεισς ἴσως καί τήν καταστροφή τους,
αὑτό δηλαδή πού λέμε εὐνουχισμο.

Ἡ ἐξουσία συντηρεῖ. Μιλώντας
γιά πολιτιστική ἀνάπτυξη καί ὲννοωντας διαδικασίες μέσα ἀπ’ τίς
ὁποῐες θ’ ὀποὸεχθοῡμε τίς ἀξίες
καί τά προτυπα πού ἐκείνη λανσάρει. Ἐτσι πολιτιστική ἀνάπτυξη σημαίνει έκμάθηση τοῦ...
ὡραίου καί τοῦ... ἀληθινοῦ. Λές
καί ὑπάρχει τό ὡραῖο, 16 ἀληθινό. Ἔτσι, ἕνας περί ὡραίου λόγος, μπορεῖ νά εἶναι ὁ κατ’ έξοχήν φασιστικὸς λόγος.
T6 παρελθόν εἶναι αἱμάτινο,
ΚΟΚΚΙΝΟ, πλούσιο σέ ἀντιθέσεις, ἀπειλητικὸ, ὴ μνήμη του εἶναι ἁπειλητική. Πλοὺσια ἡ ἐμπειρία στίς μέρες μσς ἀπό ἒξυπνα
συντονισμένες προσπάθειες νά
ξαναγράψουμε τήν ἱστορία οτά
δικά μσς χρώματα (ρετρό κλπ.)
νά καταστρέψουμε κάθε ἱστορική
σχέση μέ τό παρελθόν, τήν [στορική μνήμη τελικά.

6άση τῆς χαράς -“πού δέν ἔχει τί,
Συντηρεῖ 016 μέτρο πού καταπώς, πού, - κατ’ ἐξοχὴν 6άοη ἐξφέρνει νά στήσει ἕνα μέλλον λεῖο,
(5189011;καλύπτοντας καί ὄχι λύνοντας τίς
ἀντιθέσεις. Πῶς; Κύρια διοχεΟἱ πολιτιστικές ἐκδηλώσεις στὴ
τεύοντας ποσότητα πληροφορίας
διάρκεια τῆς δικτατορίας εἶχαν
(μέσα μαζικῆς πληροφόρησης,
ἕνα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό
καί όχι - ἀκόμα τουλάχιστον χαρακτήρα ἀντίθεσης 016 11065ἐπικοινωνίας, ὅπως 66 116; 60505
στώς (θεάματα σέ συγκεκριμένά ἦταν) πληροφορίας πού ὑπόνους κινΙφους, θέατρα, 061mm—
,σχεται λύσεις, συνταγές, γιά ὅσο
λίες, μπουάτ, προσπάθειες γιά
γίνεται περισσότερο καθημερινὰ
πολιτιστικές ἐκδηλώσεις σέ σχοπροόλὴματα’ πληροφορίας πού
λεῖα καί ἄλλα). Στίς ἀρχές μετά
έρχεται νά ἰσοπεδώσει κάθε ἀτοτὴ μετσπολίτευση , οἱ πολιτιστιμικότητα (((προτείνει » Ἡθική
κές ἐκδηλώσεις συνέχισαν νά
καί ὃχι ἠθικὴ ἀτομικότητα), ἐπιἔχουν τό χαρακτὴρα κράχτη γιά
6ἀλλοντας μιά κοινωνικὴ λογικὴ
τή μαζικοποίηση πολιτικῶν ἐκπού μόνο κοινωνικὴ δέν εἶναι.
δηλώσεων. Σ’ αὐτὴ τήν κατεύΣύμπτωμα ἡ πλήξη, ἡ τεμπελιά,
θυνση οτήθηκαν οτίς σχολές, τίς
ἡ ὃαρεμάρα, κατάσταοη πού
γειτονιές, 106; χώρους δουλειᾶς,
ἀφαιρεῖ τή διάθεοη γιά ὅ,τιδὴ_ σύλλογοι πολιτιστικοί, πού ἀνέποτε ἐνεργητικό. Πῶς 66 τὴν ἀλ6αζαν μουσικές, ἐκθέσεις, διαλέλάξουμε; "Eva; θαρραλέος μίλησε
ξεις. ῗΗ πορεία τους, ὅσο ὑπῆρχε
γιά καινούρια 6ία.
ἔντονο πολιτικό κίνημα, ἧταν
ἀνοδική, μετά στάσιμη. Αύτές οἱ
Κάθε πολιτιστικό προϊόν πού
πόλιτιστικές πρωτοόουλίες δέν
ἀρνεῖται σέ μεγαλύτερο ἤ μικρόκατόρθωσαν νά παρέμὸουν στήν
τερο 6αθμό τὴν κοινωνικὴ λοκαθημερινή ζωή καί νά στήσουν
γικὴ, εἶναι καί σέ μεγαλύτεροῆ
ἕνα μαζικό πολιτιστικό κίνημα.
μικρότερο 606116 ρήγμα οτό ἐπιΘέλοντας νά ὀποφύγω τά αὐθαίχειρούμενο μπετονάρισμα. Εἶναι
ρετα συμπεράσματα γιά ἄλλους
ρῆγμα ἕνα πολιτιστικό ’κίνημα,
χώρους, θά ἀναφερθῶ κύρια οτό
δυνατότητα γιά άρθρωοη ἀντίλοφοιτητικό χῶρο, ἀπ’ τόν ὁποῖο
γου, ἀντίοτασης, εἶναι αὐτοάέχω καί ᾰμεση ἐμπειρία δουλειᾶς
μυνα ἡ ἐρασιτεχνικὴ καλλιτε3 έτῶν.
χνικὴ παραγωγή. Εἶναι ρὴγματα,
ἐκδηλώσεις οτηριγμένες ·στόν
Τό χειμῶνα τοῦ ’74-’75, στὴπόθο, τὴ φαντασία, τὴ θέληοη νονται πολιτιστικά τμήματα, ἀπό
τόσο φῶς πού αἱμορραγεῖ,
ἄτομα εἴτε έντονα πολιτικοποιηΘΕΛΩ νά ἀναστηθεῖ - Εἶναι 0f]μένα, εἴτε ἐνδιαφερόμενα γιά τὴν
γμα κάθε ἐργασία πού 601166 τὴ
κοινωνικὴ διάσταση τῶν φαινοσυνειδητοποίηση καί εὐαισθητομένων τῆς κουλτούρας. Μόλις
ποίησὴ μας, τελικά προσπαθεῖ
περνοῦν μερικοί μῆνες, ἀρχίζουν
καί ἀλλάξει τὴν πραγματικότητα
χοντρικά νά διαμορφώνονται δυὸ
τό ἀνρώπινο ἄτομο. Εἶναι ρήγμα
τάσεις, 016 ἐσωτερικό αὐτῶν τῶν
κάθε ἐπανατοποθὲτηση τῶν καὁμάδων πρωτοὸουλίας. Ἀπ’ τὴ
θημερινῶν προὸλημάτων στὴ
μιά μεριά, ἡ πολιτιστικὴ δουλειά

ο l'u'l μιᾱ Ἔιιαναστατικὴ Προοπτικὴ
’ τών Auuuùv "Ayüvœv
ο I'Iù τὴν ’Λντρωσιι τοῦ Λενινιστικοὺ Ρεὺματος

Στό φύλλο τῆς 2O Ὀχτώβρη
ο Συμπεράσματα ἀπ’ τίς Δημοτικὲς ὲκλογές.

ο ‘H κατάσταση τοῦ φ.κ. καὶ cl προοπτικές του
μετὰ τὴν ψήφιση τοῦ Νόμου-πλαίσια.
ο 60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ KKE: æ
Ἀπ’ τὴν κόκκινη σημαία τοῦ Λενινισμοῦ στὸ Βοῦν
κο τῆς ρεὸιζιονιστικῆς ἀποστασίας. l" Περίοδος

1931-1936.

ο NIKAPAFOYA: Συνέντευξη μὲ ὲκπρόσωπο τοῦ ,π
μετώπου Σαντινίστα.
ο TA'Y'AANAH: Ἀνάλυση τῆς κατάστασης.
ο ΤΥΝΗΣΙΑε Τὸ καθεστὼς Μπουργκίμπα ἑτοιμάξ
ζεται νὰ δολοφονήσει 100 ἐργατικὰ στελέχηΗ

KYKAO‘POPEI KAOE ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡᾹΣΚΕΥΗ

νοεῖται σάν μέσον γιά τό πέρασμα μερικῶν συνθημάτων πάνω
στόν ἰμπεριαλισμό, τό φασισμό,
τούς Ἀμερικάνους κλπ., ἀπό τὴν
ἄλλη ἀντιμετωπίζεται σχετικά
αὐτόνομα σάν προσπάθεια παρέμὸασης στὴ καθημερινή ζωή
μοις, στούς ἴδιους τούς χώρους
δουλειᾱς μας. Μιᾶς παρέμὸασης
πού δέν θά ’ναι περιορισμένη
στόν «ἐλεύθερο χρόνο» μας,
ξεκομμένη ἀπ’ τὴν ὑπόλοιπὴ μας
δραστηριότητα σέ,Χ εἰδικούς χώρους. Στόχος, ὁ δεύτερος, μεγαλεπὴὸολος, πάνω 601’ τίς δυνάμεις μας. Σ’ αύτὴ τὴν πορεία, ξεκαθαρίζουμε πώς ἀπευθυνόμαστε
στούς φοιτητές καί ὃχι οτό λαό.
Μερικές φορές, τά Δ. Σ. τῶν σχολῶν παίζουν ἀρνητικό ρόλο. Παρεμόαίνουν στίς διαδικασίες,
προωθοῦν ἤ ἀποκλείουν ἐκδηλώσεις, εὐνοώντας στὴν πράξη τό
χτύπημα τῆς αὐτόνομης πρωτο6ουλιακής λειτουργίας, ἀπαραίτητου στοιχείου γιά τὴν ἐπιδίωση
τέτοιων φορέων. Οἱ ὀργανώσεις
ἐλάχιστα καταφέρνουν νά προσφέρουν, εἴτε ἀπό ἀδυναμία ἐναλλακτικῶν προτάσεων. εἴτε 6116
ὑποτίμηση τῶν διαστάσεων τοῦ
προὸλὴματος, εἴτε καί σκόπιμα
(ζωὴ νά ’χουν οί τεχνικοί τῆς ἐξ·
ουσίας, εἶναι μπόλικοι στίς μέρες
μας, σ’ ὅλους τούς χώρους). Ἔτσι
στὴνονται ἐκδηλώσεις πού δέν
κάνουν τίποτε ἄλλο, ἀπό τό νά
ἀναπαρὰγουν τίς πολιτιστικές
σχέσεις πού ύπάρχουν.
N6 γυρίσουμε λίγο πίσω. Στό
πολιτιστικό κίνημα πού ἀνέπτυξε
016 παρελθόν ἡ Ἀριστερά. Τυχαίνει, ἀνήκοντας σέ μιά μεταγενέστερη γενιά, νά μὴν έχω σχέοη
άλλη μέ τό κίνημα 0616, 11006
μόνο μέ τήν ἐπιόίωσὴ του οτό σήμερα. ,Αὐτό πού καθαρά ὂλέπω
εἶναι πώς τό κράτος τῆς Δεξιᾶς,
εὐτυχῶς ἦ δυστυχῶς δέ χτίζεται
οὒτε στηρίζεται μόνο ἀπό τίς μονάδες ἀποκατάστασης τῆς τάξης.
Ἀνθίζει διακριτικὰ καί ὕπουλα
στίς εἰκόνες τῶν εἰδικῶν ἀπορρυπαντικῶν μέ τούς μπλέ καί
πράσινους κόκκους, στίς ἐλκυστικές διτρίνες, οτό ἀφηρημένο
ξέφρενο 66610110 0106; δρόμους,
οτό φλερτάκι τῆς πάλευκης ὀδοντόκρεμας, στήν άρνηση τῆς δεσποινίδος 016 ψηοτὴρι «τοῦ
ἀγνώστου περιθωριακοῦ νεαροῦ
στήν Ὁμόνοια - 6, νά χαθής,
ὅλάκα - στίς είδικές μέρες καί
ὠρες πού 6 1160110; ἔχει χαρές καί
έορτές, ψωνίζει καί ψωνίζεται,
016v θαυμασμό γιά τό ἀψογον
τοῦ μηχανήματος στὴν καθημερινή ζωή, τελικά, ὅπου, ὅποτε

- οί πληγές μας σωπαίνουν, ἡ ἐξουσία μιλᾶ, λειαίνει 0106; ἤχους
τοῦ τροχοῦ 016 μέταλλο, 6116;01110; σπίθες. Κι’ αὐτή τὴ μακά6ρια καθημερινή μελωδία, ἡ
Ἀριστερά φαίνεται νά μὴν τὴν
ἔχει πάρει 016 006006. Τὴν ἀπωθεῖ, ἀλλά δέν τήν καταστρέφει.
Μιλᾱ γιά τὴ λιτότητα, 16 πάγωμα
τῶν μισθῶν, γιά τό πόσο καλά θά
ἦταν ἄν... Ἀλλά δέν είμαι κα-

θόλου σίγουρος γιά 16 κατά πόσο
οτήν πράξη ἀρνεῖται ἥ ὅχι νά
παίξει τό ρόλο τοῦ 11500110660—
λητή πού θά ὂοηθὴσει τήν ἐξουσία νά λύσει τίς ἀντιφάσεις της,
1106 τεχνικές καί λίγη ἐξυπνάδα,
ἴσως v6 χρειάζονται μόνο σήμερα
πιά γιά νά λυθοῦν. Ἔτσι, τραγουδώντας 6 ἐργάτης τό «πάγωσε
ἡ τσιμινιέρα», κάθε ἄλλο παρά
ἀρνεῖται τόν συγκεκριμένο ρόλο
του, ἀντίθετα ἀποδέχεται παραπονιάρικα τὴν ἀδυναμία του νά
’τόν ἀρνηθεῖ καί δένεται περισσό-

τερο ἀπ’ὅτι πρίν μαζί του. Ἔτσι
πάρατηρεῖ κανείς 16 τραγικό
φαινόμενο, φορεῖς τῆς Ἀριστερᾶς νά καλλιεργοῡν 016 μέλη
τους τὴν ἀγάπη γιά ὅ,τι πιό μίζερο καί νεκρικό κουὸαλᾶνε.
Ἔτσι 6 κωφάλαλος, καμαρώνει
μαζοχιστικά ἀπέναντι σ’ αὐτούς
πού λαλοῦν κι’ ἀκοῦν τὴ λαλιά
τους.
Τί κάνουμε τώραζ Σίγουρα δέν
ἐπιχειροῦμε νά συγκροτὴσουμε
μιάν ὁλοκληρωμένη (;) λογικὴ γιά
τὴν πολιτιστικὴ παρέμὸαση, μέ τί
πλάτες ἄλλωστε. Τώρα δημιουργοῦμε ρὴγματα, ἀποσπασματικές
ἐνέργειες, πρωτοὸουλίες, πού
παρεμῧαίνοντας, ἀπελευθερώνοντας ἄν θέλουμε, αὐξάνουν τό
606116 συνειδητοποίησης μας,
ἀνοίγουν προοπτικές οτό γεγονός
τῆς παραγωγῆς τῆς ζωῆς pas ἀπό
μᾶς τούς ῖδιους.
Κυρίαρχα φαινόμενα σήμερα
016 φοιτητικό χῶρο, μιά γυμνασιακή ἀντίληψη σπασικλιάοτικη,
εἴτε λούφας σέ σχέοη μέ τά μαθήματα καί παραπέρα ἀποτελμάτωση συνοδευμένη ἀπό ένα
έντονο φαινόμενο ἀποξένωσης,
μοναξιᾶς, έλλειψης έπικοινωνίας,
καί μιᾶς παθητικῆς ἀντιμετώπισής τους, ἀπογοὴτευση, πλήξη.
Συχνά μιλώντας για ἐπικοινωνία,
μιλᾶμε γιά κάτι πού χάθηκε. Πιστεύω πώς πρέπει νά μιλᾶμε γιά
11611. 1106 θέλουμε καί ποτέ δέν
ὑπῆρξε.
Πρέπει νά φτιάξουμε γέφυρες
γιά νά ἐπικοινωνήσουμε τήν ὥρα
πού μαζεύονται μηχανές γιά νά
καταστρέψουν καί τούς λίγους
χώρους ἐπικοινωνίας πού ἀπομένουν, τήν ὥρα πού δέν μᾶς ἀφησαν γιά νά μαζευόμαστε, παρά
χώρους πού ἐνῶ εῖμαστε ὅλοι
μαζί, δέν κάνουμε τίποτε ὅλοι
μαζί. Σ’ αὐτούς 106; χώρους
0106; ὁποίους τό παιγνίδι είναι
σέ δίωξη παραμονεύουν οἱ ἐλπίδες μας. Νά ξανακερδίσουμε μέ
τὴν καθημερινή μας πολιτικὴ
πράξη — 111’ όχι μέ Πολιτικές- τό
ὑπέρ πάντων ἀνθρώπινο δικαίωμα νά ἀντιμετωπίζουμε τὴ
ζωή καί τά προδλὴματά της μέ τὴ
σοὸαρότητα ἑνός παιδιοῦ πού
χαίρεται τό παιγνίδι του. Ἂν
έχουμε ἀνακαλύψει τὴ μιζέρια.
καιρός ν’ ἀνακαλύψουμε καί τὴ
δυναμικὴ τηςέ Καιρός νά ὅροῦν
τὴ θέση τους στὰ 6661] 106 σκουπιδοντενεκέ τῆς ἱστορίας, ὅσοι
πόθησαν νά γράψουν τὴν ἱστορία
της- '
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cH καθολικότητοι ’τῆς ’μεγαλόπολης
Αἴτιοι - ἐπιπτώσεις
Τῆς Ντόρας Ἠλιοπούλου Ρογκάν
Mé τήν εὐκαιρία τοῦ 30οῦ Συνεὸρίου τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης
Τεχνοκριτῶν στήν Ἐλὸετία (27/8 — 5/9/1978) καί τή ὁημοσίευση μιᾶς πολύ ένὸιαφέρουσας μελέτης τοῦ Ἐλὸετοῦ καθηγητῆ καί ὁιευθυντῆ τοῦ Μουσείου Καλῶν Τεχνῶν τῆς Λωζάνης
P. Μπερζέ μέ τόν τίτλο «Σηματολογία», πού θίγει καίρια σημεῖα τῆς ἐπιὸίωσης στίς σημερινές πόλεις, ζητήσαμε ἀπό τόν
ἴὸιο νά μᾶς «θέσει» μερικούς προόληματισμούς σχετικούς μέ.· τή λειτουργία τῆς πύλης στίς μέρες μσς, τίς προϋποθέσεις πού
ὑπάρχουν γιά μιά κοινωνικότητα, τίς ψυχολογικές ἐπιπτώσεις
στούς πολίτες, καθώς καί τίς ἀναμεταξύ τους σχέσεις.
Ὁ P. Μπερζέ, προσωπικότητα ὁιεθνοῦς κύρους, (διευθύνει
παράλληλα ἶπειραματικές ἔρευνες γύρω ἀπό τήν αἰσθητική τῶν
μέσων μαζικῆς ἑνημέρωσης· εἶναι ἐπίτιμος πρόεδρος ,τῆς ὄιεθνοῦς Ἕνωσης Τεχνοκριτῶν- σύμόουλος τῆς Οὐνέσκο καί διευθυντής μελετῶν στό Συμὸούλιο τῆς Εὐρώπης. Συνεργάζεται μέ
τίς τηλεοράσεις πολλῶν κρατῶν καί μελετάει έὸῶ καί πολλά
χρόνια ὅ,τι ἀφορᾶ τό ὅίντεο. Ἔχει συγγράφει πολλά ὅιὸλία καί
ὁημοσιεύσει ἕνα μεγάλο ἀριθμό ἀπό μελέτες.
Στή συνέχεια ἀκολουθεῖ ἡ συνέντευξη μέ τόν P. Μπερζέ.
EP: Ποιό εἶναι κατά τή γνώμη
σας τό κυριότερο γνώρισμα τῆς
σημερινῆς πόλης καί μάλιστα, σέ
ἀντιὸιαστολή μέ τήν ἕκφραση
«σύγχρονη πόλη» πού θεωρεῖται
πιά τετριμμένη ἀπό τή στιγμή πού
ὁ ἐπιταχυνόμενοι, στίς μέρες μας,
ρυθμοί ἀναθεωροῦν καθημερινά
τή μορφή τῆς πάλης.
ΑΠ; Ἕνα πρῶτο κύρισ χαρακτηριστικό εἶναι ἡ γενίκευση τῆς
ἀνάπτυξης τῶν «μεγαλοπόλεων»,
σέ ὅλα τά γεωγραφικά πλάτη καί
σέ δλες τίς κλίμακες, ὀ.πὸ τήν πιό
μεγάλη πόλη μέχρι τήν πιό μικρή,
σύμφωνα, 6έ6αια, μέ τήν ἀρχή
τῶν ἀναλογιῶν. Συναντᾱμε έτσι
σχεδόν παντοῦ τίς ἴδιες συγκεντρωτικές τάσεις σέ ὅτι άφορᾶ 16v
μηχανισμό τῶν διαφόρων ἐξουσιῶν, τήν ἴδια «μορφολογία» καί
«σηματολογία». Μορφολογικὰ
π.χ. 6 σκελετός τῆς σημερινής 116λης ἀποτελεῖται οὖοιαστικά ἀπὸ
δύο τεμνόμενους ἄξονεςῑ ‘O ἕνας
- ὁριζόντιος - περιλαμὸάνει τά
προάστεια στήν περιφέρεια m” 6
δεύτερος - κάθετος - ἀντιπροσωπεὺει τό διοικητικό καί τό έμπορικό κέντρο. Ἀντίστοιχωστή
σηματολογία. παρατηροῦμε μιά
γενικευμένη, ὲντατική προσπαθεια νά υἱοθετηθεῖ ἀπό ὅλες τίς
χῶρες 6 ἴδιος τρόπος σηματοδότηοης. Βέόαια, τά παραδείγματα
αὑτά δέν εἶναι παρά «μερικές»
μὸνσ διαπιστώσεις, ἑνός πολύ γενικότερου κακοῦ; Τῆς συνωμοτικής, σέ χαρακτήρα, ἐκστρατείας
που γιά νά ἐξυπηρετήσει 16 «σὺστημα» ἔχει στόχο τήν «οὐδετέροποίηση» τῶν πάντων, ἒτσι ὥστε
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ἐνημέρωοης. Ἀναφέρω,
τῆς πόλης. Ἐδιῖ) θίγεται καίρια
χαρακτηριστικὰ πάνω 0' αὑτό 16
16 δημιουργικὸ ένστιχτο τοῦ ἀνσημεῐο, τήν τεράστια κατανάθρώπου καί 16 «εὖρος» τῆς διαλωση ἀπό ἀμερικάνικα «σήνόησής του που αὑτοματοποιεῖριαλς» στίς τηλεοράσεις τῶν
ται στά περιορισμένα ὅρια τῆς
Ἀφρικανικῶν κρατῶν καί τῶν
σχέσης ἄρνηση - θέση; κάτι πού
χωρῶν τῆς Λατινικῆς ἀμερικής,
έκδηλώνεται μέ μιά πρωτοφανή
μέ ἀποτέλεσμα νά «πολώνεται» ἡ ένταση στίς συζητήσεις στήν τηδιανόηση τοῦ θεατή 016 σημεῖο
λεὸραση, ὅπου οἱ μόνες δυνατές
ποὺ νά μή θεωρεῖ ἁπλῶς 06v
ἀπαντήσεις εἶναι Eva ναί ἤ Eva
ὑποδειγματικό αὐτόν τόν τρόπο
ὅχι. Σκεφτήκαμε πόση ὀπισθοζωῆς, ἀλλά καί σάν τόν μόνο δυδρόμηση ὑπάρχει έδῶ, συγκρινατό νά τοῦ προσφέρει τή στοιτικά μέ τόν ἀρχαῖο έλληνικό
π.χ. 6 κάτοικος τοῦ Τόκιο, τῆς
χειώδη εὐτυχία.
τρόπο σκέψης που Θεμελιωμένος
Ἀθήνας ἤ τοῦ Παρισιοῦ, νάφταEP: Μπορεῑται νά μᾶς περιπάνω στή λσγική εἶναι ἀνοιχτός
νει 016 οημεῖο v6 μήν αἰσθάνεται γράψετε συνοπτικά μερικούς χασέ όλα τά δυνατά ἐπιχειρήματα.
κάτοικος τῶν πόλεων αὐτῶν καί
ρακτηριστικούς τρόπους λειτουρΚι“ ἆλλοι, ὅμως, παράγοντες
v6 μετατρέπεται, χωρίς ὁ ἴδιος νά γίας τῆς σημερινῆς πύλης, καθώς
ωμόάλλσυν στήν πνευματική καί
τό καταλάὸει, σέ Evav «πολεο-δί- καί μερικὲς ἀντιπροσωπευτικές
ψυχική ὀποτελμάτωση τοῦ ποune»: πιόνι μιᾶς προμελετημένης
ἀντιὸράσεις τῶν κατοίκων της;
λεο-δίαιτου. Ἡ πόλη δέν προσ«ἀγωγῆς»φέρεται πιά γιά τίς ἐξερευνήσεις
AH: ’Όλες οἱ πόλεις στίς
ΕΡ.· Ποιά εἶναι κατά τή γνώμη
ὁποῖες 6 κάτοικος ἔχει πάψει νά
καῖ τίς περιπατητικές ἀναγνωρίσας τά σοὸαρότερα αἴτια γι’ αὐ- ’ναι 6 συγκεκριμένος κάτοικος κι’
σεις πού τόνωναν ἄλλοτε, μέ λοτήν τήν κατάσταση;
γῆς-λογῆς ἐρεθίσματα, τή φανταἔχει γίνει ἁπλῶς καί μόνο πολεοσία καί τήν περιέργεια τῶν καΑΠ; Ὑπάρχει μιά ὀρθή συγκυδίαιτσς λειτουργοῦν μέ τόν ϊδιο
ρία. Ἀρχικά, 16 έδαφος προτοίκων της. Σήμερα, ἀκόμα καί
196110: Σύμφωνα, δηλαδή, μέ τίς
λειάνθηκε -ἀπό τή θέσπιοη 016
γιά νά πάει κανείς στή δουλειά
ἀρχές ἑνός παντοδύναμου συστήδυτικό κόσμο ἑνός προτυπου πού
του - δηλαδή, ἁπλῶς καί μόνο
ματος ποὺ ἀπσδεικνύεται ἀκόμα
τείνει v6 γίνει σέ διεθνή κλίμακα
γιά νά ὲξασφαλίσει τήν έπιὸίωσή
πιό ἐπικίνδυνο ἀπό τή στιγμή
κοινή παραδοχή; Πρόκειται γιά
πού δέν ἀφήνει ποτέ νά φανεῖ ἡ
,του - χρειάζεται νά ἀκολουθήσει
τήν ἁλυσσιδωτή σχέση ἀνάμεσα
προέλευσή του κι’ ἡ πραγματική
μιάν «εἰδική» στρατηγική καί νά
σέ τρεῖς προτεραιότητες - τήν
του δύναμη. Ὕπσυλα τό σύστημα
κινητοποιήσει «μέσα» καί «196έπιστημονική, τήν τεχνολογική
πους» μιά που μέ τήν κυκλοφοαὐτό δικτυώνεται κι’ ἁπλώνει τά
καί τήν οἰκονομική - πού ἀνάριακή συμφόρηση 6 χρόνος μεταπλοκάμια του σέ ὅλες τίς διαδιλογα μέ τίς ἑκάστοτε προϋποθέκασίες καίτοὊς τρόπους λειτουρτρέπεται ὸλοένα καί περισσότερο
σεις διαδέχονται ἡ μιά τήν άλλη
σέ χρῆμα. Τονώνεται ἒτσι στόν
γίας μιᾶς πόλης μέχρι καί οτίς
μέ μιὰ διαφορετική ένταση καί
πολεο-δίαιτο ἡ καθημερινή ρουπαραμικρές λεπτομέρειες. Τί πιό
ταχύτητα. Ἱ-Ι κατάσταση αὐτή
τίνα μέ ἀποτέλεσμα νά ἀφοπλίζεἀνώδυνο π.χέ σέ πρώτη ὂψή, ἀπό
ένισχύθηκε κατ’ ,ἀναλογίαν ὀπός
ται συνεχῶς ἀπό τά μέσα πού τοῦ
τά σταυροδᾷόμια μέ τά φανάρια
α) τήν ἤδη διεθνῶς παραδεγμένη
ἐξασφάλιζαν μιά στοιχειώδη ψυγιά τήν κυκλοφορία -σήμα καταἱεράρχηση τῶν δεδομένων σύμχική ίσορροπία. Φτάνει, ἀκόμα
τεθέν τῆς πόλης τά τελευταῖα 50
φωνα μέ τά ὁποῖα Eva κράτος
χρόνια. Κι’ ὅμως, διαπιστώνσυμε, '016 σημεῖο νά μήν μπορεῖ νά
θεωρεῖται ἀνεπτυγμένο ἢ ὑπό- έδῶ, μέσ· ἀπὸ τόν τρόπσ τῆς λειἀναλάὸει ὁλότελα - κι’ αὐτό εἷἀνάπτυξιν. 6) τήν ἀξιολόγηση
ναι Eva ἄλλο χαρακτηριστικό
τουργίας τους - κόκκινος στάση τῶν σχέσεων ἀνάμεσα 016 ἐθνικό πράσινο ; ἐκκίνηση, τήν πιό
γνώρισμα τῆς διαὸίωοης στή σηκαί τό κατά κεφαλήν εἰσόδημα σέ θερμή - μιά που μέ τούς σηματομερινή πόλη - οὔτε καί τήν εὐκάθε χώρα. γ) 16 ὂαθμό τής διάθὺνη τῆς προσωπικῆς του ἀσφάδότες εἶναι σέ μεγάλη κλίμακα
δοσης σέ κάθε τόπο τοῦ Ἀμεριλειας. Κι’ αὐτό γιατί ἀκόμα κι’
, ὕποσϊήριξη
διαδομένη, τῆς
κάνικσυ τρόπου ζωῆς-συνώνυμου «δυαδικῆς συμπεριφορᾶς» μέ
ὅταν διασχίζει Eva δρόμο, τήν
τῆς «εὐημερίας» - μέ ὅλα τά συν-ι έναν ὀλέθριο άντίχτυπο οτήν ἀνπροστασία τῆς σωματικῆς του
επακόλουθαῐ τήν κσυλτούρα τῆς
ἀκεραιότητας τήν ἔχει ἀναλάόει ἡ
θρώπινη διανόηση. Τό κακό ξεκόκα-κόλα, τίς ὑπερ-ἀγορές καί
περνάει E101, κατά πολύ τό ἀρνη- τεχνολογία. Ἡ ριζική αὐτή ἀνατά ξενοδσχεῖα, 16 εἰκονογραφικό
θεώρηση τῆς θέο-ης τοῦ «πολεοτικό - αἰσθητικά - φαινόμενο τῆς
ρεπερτὸτιο, 16 σήματα καί πάνω
δίαιτου» σέ σχέση μέ 16 χῶρο τῆς
«τεχνολογικῆς χλωρίδας» ’πού
ἀπ’ ὅλα τήν έντατική πλὺση ἑγάντ”ικαθιστᾶ ὁλσένα καί περισσό- πόλης ἔχει σάν ἀποτέλεσμα νά

του παρέχεται μιά ἀσφάλεια καί
μιά προστασία «μέ πίστωση».
ΕΡ.· Στήν παραδοσιακή της
μορφή ἡ πόλη γοήτευε τούς κατοίκους της, ὁιευκόλυνε τήν ἐπικοινωνία ἀναμεταξύ . τους καί
τούς μετέὸιὸε ἕνα συναίσθημα
ἀσφάλειας μέσ’ ἀπό χώρους σύμὸολα, ὅπως τό Παλάτι, τό
Δημαρχεῐο, ἡ Πλατεία. Μέ τί
ἔχουν ἀντικατασταθεῖ οἱ χῶροι
αὐτοί στή σημερινή πόλη,’
AH: Ku1’ ἀρχήν ὁ δρόμος
«κατ’ ἐξοχὴν χῶρος ἐπικοινωνίας» ἔχει μεταόληθεῐ σέ μιά πολύμορφη παγίδα ἀπό τά μεταφορικά μέσα, τή μόλυνση, τό θόρυόο καί τά ὀπτικά ἐρεθίσματα
πού φορτίζουν σέ ἕναν ἐπικίνδυνο ὄαθμό τήν άνθρώπινη διανόηση προκαλώντας της ἕνα «no—
ρεσμό». Τά πάντα εῖναι, ἐδῶ,
προμελετημένα ὥστε νά ὁλοκληρὼνεται σταδιακά ἡ αὐτομάτοποίηση τοῦ ἀνθρώπου; Στενεύουν
π.χ. τά πεζοδρόμια, ὥστε νά
((σπρὼχνεται» κανείς πιό εὔκολα
μέσα στά μαγαζιά ἐνῶ, συγχρόνως μέ τίς ἀφίσες καί τήν κατάλληλη διακόσμηση, τό μάτι μας δέν
ὅλέπει πάρα πάνω ἀπό τό ἐπίπεδο τοῦ ἰσογείου μιᾶς οἰκοδομῆς, τό χῶρο, δηλαδή, ὅπου δρίσκονται τά μαγαζιά. Ἕνα δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα
τῆς προσπάθειας πού γίνεται γιά
τήν ψυχικὴ ἀπομόνωση τοῦ ἀνθρώπου στή σημερινή πόλη - θά
μποροῦσα νά ἀναφέρω έναν ἀτέλειωτο άριθμό 6.116 ἄλλα —- εἶναι
ὅτι ὁ κατ’ ἐξοχὴν χῶρος ἐπικοινωνίας - ἡ ἱπλατεία - ἔχει ἐξ·
οστρακιστεῖ ἀπό τά πάρκιγκ, τίς
σύγχρονες αύτές «πληγές» πού
ἀποτελοῦν τό σήμα κατατεθέν τῆς
mes πόλης, ἐνισχύσντας τό αῖσθημα τῆς ἀνθρώπινης μοναξιᾱς.

Ἡ σημερινή πόλη λειτουργῶντας, όχι πιά γύρω ἀπό μιάν
«ἀγορά» ἦ γύρω ἀπό μιά πλατεία, χαρακτηρίζεται ἀπό μιάν
ἰδιαίτερα κυνική ἀντίφαση. Ἐνῶ
τῆς παρέχονται ἀπό τήν τεχνολογία ὅλα τά δυνατά μέσα νά θεσπίσει μιά ούσιαστική ἐπικοινωνία ἀνάμεσα στούς κατοίκους,
ὅλέπουμε - μέ έναν ὕπουλο
τρόπο. μιά πού τά φαινόμενα,
ἐδῶ, εἶναι έτσι προμελετημένα
ὥστε νά ὀπατοῦν - νά μεγαλώνει,
ἀντί νά μικραίνει,τό χάσμα ἀνάμεσα στούς κατοίκους καί νά
ἐλαττὼνεται ἡ άντίσταση τῶν τελευταίων ὰντίκρυ στόν κίνδυνο
τῆς ούδετερότητας. Λειτουργώντας μὲ μιάν ἀντίστροφη φορά, τά
σύγχρονα μέσα προσφέρουν μιά
«πλαστή» ἐπικοινωνία πού μέ τίς
ψευδαισθήσεις πού δημιουργεῖ,
δέν ἐπιτρέπει τήν άνόπτυξη τῶν
προϋπσθέσεων γιά μιά οὐσιαστική ἐπικοινωνία; κάτι πού
ἀποτελεῖ μιά ούτοπία ἀπό τή στιγμή πού προϋποθέτει τρόπους
καί μέσα πού δέν εἶναι ἐκετελεστικά ὄργανα τού «συστήματος».

Mé τό προχώρημα τῆς δράσης.
γινόταν ὕλο καί περισσότερο δ
ἥρωας πού προόάλλοντας ἀπό τά
δεδομένα ἐνός φριχτσῦ μύθου,
ὀποφασίζει νά κσνταροχτυπηθεῑ
μαζί τους γιά νά ῳτάσει κάπου;
Στήν αὐτοαναγνὼριση καί στήν
κάθαρση. Νά φτάσει στή γνώση
ἀπό τό «Θὲαῖρο Ἒέχνης»
τῆς ἀνθρώπινης κατάστασης, πού
τῆς Ἄννυς Θ. Κολτσιδοποὺλου.
τελικά κλείνει μέσα της καί τόν
πυρήνα
τοῦ
τραγικοῦ.
Ἡ
μοίρα,
Ὁ «Οἰδίπους Τύραννος», ἡ τραγωὸία ὑπόδειγμα κατά τόν
κρῆ-τύχη, ἡ σύμπτωση, ἐπαιξαν 16
Ἀριστοτέλη, ἀπασχόλησε καί ἀπασχολεζ φιλόλογους, φιλόσοψ παιγνίδι τους πρίν 6.116 τήν ἀναφους, θεατρολόγους, ἱστορικούς, κοινωνιολόγους, πολιτικούς.
γνώριση. Κι· ὅταν αὐτή ἡ ἀνα-,
ψυχίατρους, ψυχολόγους, ἀστρολόγους, κριτικούς καί σκηνογνώριση μπαίνει στά κανάλια τοῦ
θέτες. "an γιά τούς ἑρμηνευτές τοῦ ὁμόνυμου ρόλου, ἐκεῖνοι
ἀνθρώπινα μπορετοῦ, πρωταγωνιστής εἶναι πιά ὁ Οἰδίποδας.
εἶναι πού - καθώς καί σ’ ὅλους τούς μεγάλους ρόλους - παίζουν τόν ρόλο τοῦ κυματοθραύστη ἀπ’ ὅλες αὐτές τίς ἀλληλο- Ἔχει ὅλη τήν ἐλευθερία ἐπιλογῶν
συγκρουόμενες ἤ συγγενεύουσες ἀπόψεις, μαρξιστικές ἥ ἀντι- καί πράξεων. Κι’ αύτή τήν ἐλευθερία,
τήν
προχωράει
μέχρι
τέμαρξιστικές, ἀκαὸημαικές ἥ ἐπαναστατικές. Ἀναλογίζομαι,
λους. Ὁ Οἰδίποδας τοῦ Λαζάνη
πόσο ἕτοιμος, νηφάλιος κι’ ὀχυρωμένος θά πρέπει νά ’ναι ὁ
προχώρησε τό τυραννικό του
ἠθοποιός αὐτός γιά νά μπορεῖ νά δημιουργεῖ μέσα a’ αὐτόν τόν
πείσμα ὡς τό τραγικό. KL‘ 61av
καταιγισμό ἀπόψεων, πόσο ὥριμος nL’ ἐνήμερος, γιά νά μπορεί πιά γνώστης «δεινός» στέκει τυἔστω νά τίς ἀπορρίψει. Πόσο μακριά θά πρέπει νά ’ναι ἡ
φλωμὲνος στή μέση τῆς σκηνῆς,
ἐδωσε τήν ἐντύπωση, πώς μόλις
προεργασία στοχασμοῦ καί πρακτικῆς πάνω σ’ ἕναν τόσο ποεἶχε φωτίσει σέ 6άθος, τό εἰρωλυὸουλεμένο καμὸά, πάνω σέ μιά τόσο «ἐπιχωματωμένη» ἑπινικό σχεδόν ἐρώτημα τῆς Σφίγφάνεια.
γας, λίγο πρίν ἀφήσει πίσω του,
Ἀλλη μιά φορά, προὸάλλει αύΘήὸας, «μεσοτοιχία» μέ τό σόπιο
ξανά λυτρωμένη, τήν πόλη τῆς
τόματα τό ἐρώτημαῑ Ἀπασ-χόπαλάτι τῶν Λαὸδακηδῶν, ἐμοιαΘήὸας.
λησε ποτέ κριτές καί θεατές τοῦ
ζαν μέ στοές ἀὸύσσου. Τό σπαἈπό τούς ύπόλοιπουςρόλους
ραχτικό continuum τῆς μουσικῆς
425 π.Χ. τό τί «ἐννοοῦσε» ὁ Σο(Τειρεσίαςε Βάσος Ἀνδρονίδης,
φοκλής μέ τήν ἀριστουργηματική
τοῦ Γιάννη Χρήστου - στερνὸ
Θεράπων; Γιῶργος Ἁρμένης,
δραματοποίηση τοῦ οἰκείου τους
ἐργο τοῦ συνθέτη — μέ τίς ἐλάχι- Ἐξάγγελος-κορυφαῖος Ἀντιῖγν-ης
μύθου, μέ τήν παραδολική ἤ ἂχι
στες ἐξάρσεις του, εἶχε μιά σπάΘεοδωρακόπουλος), ξεχώρισαν ὁ
σημασία του, μέ τά ὅρια τῆς μοίνια ὑποόλητική δύναμη κι’ ἀποΚρέων τοῦ Μίμη Κουγιουμτζή κι’
ρας καί τῆς ἐλευθερίας, μέ τήν
τελοῦσε ἀνα-πόσπαστο στοιχεῖο
ὁ κορίνθιος ὅοσκὸς τοῦ Γιάννη
στήν παρουσία τοῦ χοροῦ.
τύχη ἤ τήν ἀνάγκη ’Ὀλα τοῦτα,
Μόρτζου.
ὀπασχολοῦν ἐμᾶς καί μαζί μ’
“Η Ἰοκάστη τῆς Ρένης Πιττακῆ,
Ἡ μετάφραση τοῦ Μίνου Βοαὐτά, ἡ ἐπίἙνωση τοῦ πόσο εὐθύ- μιά ἐξοχη παρουσία nL’ ἑρμηνεία.
λανάκη, πού μιλήθηκε ἀπ’ ὅλους
δολα σκόπευαν τότε τά μηνύματα
Ἦταν Μαρία Μαγδαληνή καί
ἄψογα, καθήλωσε Eva πολυάριθτῶν ποιητῶν καί πόσο τεθλαv Κασσιανή μαζί, πού ἐξώθησε ἀπ’
μο ,λιοινό μέ μιά γλῶσσα ἄμεση,
σμένα τὼρα, μέσα ἀπ’ τίς ποικίτή μήτρα της τό μιασμένο γεννοεὑρηματική καί συναρπαστική.
λες ἐπιχωματώσεις, προσχώσεις,
δόλημα, γιά νά τό ἐπιστρέψει ἡ
Μαζί μέ τήν ὑποὸλητικότητα
κι· ὁποξηράνσεις τῶν αἰώνων. Τό
μοίρα ὂασιλικό πορθητή της.
τῆς ἐναρξης, τήν ἀνέλιξη τοῦ χοπροσωπικό μου δέος· μεγαλώνει
‘O Οἰδίποδας τοῦ Γιώργου
ροῦ καί τῆς δράσης, μαζί μέ τίς
κάθε φορά μπρός στό φάσμα τῆς
Λαζάνη, χωρικός, ἁψίκορος καί
κινήσεις τῶν στιγματισμένων χεὀδυνηρῆς παραπλάνησης πού , στακάτος, τύραννος ἀλλά ὑπεύριῶν τῶν Λαὸδακηδῶν καί τόν
ὑπάρχει ἀδιάκοπα ἀνάμεσα στόν
θυνος, σκληρός ἀλλά τελικά δίσπαραγμό τής μουσικῆς «μονοτόκλασικό κόσμο καί τόν ἄλλο, τόν
καιος, εἰσὸάλει στή σκηνή ἀπονίας», θά μείνει n1’ 6 λόγος, ἕνα
δικό μας, τόν ἀκατονόμαστο.
φασισμένος νά ὅοηθήσει τό λαό
ἀπ’ τά στοιχεῖα ἐκεῖνα πού γράτου. Οὔτε μιά στιγμή δέν διστάζει φονται στή μνήμη καί στήν [στοἩ παράσταση τοῦ Θεάτρου
ν’ ἀντιμετωπίσει τήν ἀλήθεια,
Τέχνης, μᾶς ἐδωσε σίγουρα μιά
ρία τῶν «δεινῶν» Ἐπιδαυρίων.
ἀπ’ τίς πιό ὑποὸλητικές ἑρμηνεῖες ὅσο θανάσιμα κι’ ἂν τόν ζυγώνει,
ἀρχαίου δράματος, πού εἷδαμε τά
τελευταῖα χρόνια στήν Ἐπίδαυρο.
‘O δάσκαλος Κούν ἔστησε καί
δίδαξε ἕνα χορό, πού γεννιόταν
συνέχεια μέσ’ ἀπ’ τόν λοιμό, τό
ἐρεὸος, τήν κατάρα, ἓναν χορό
πού γεννοῦσε κι’ αύτός μέ τή
σειρά του λές, τά πρόσωπα τοῦ
δράματος. Μέσα ἀπό μιά κίνηση
ἀέναη, γεμάτη γωνίες καί δύνες
έὸγαιναν ἦχοι, ὀσμές καί σχή
ματα μιᾶς ἀμείλικτης λαϊκής στάσης, μιᾶς ἐπιθετικής ἀναμονής
καί τέλος μιᾶς σπαρακτικής γνώσης, ζυμωμένης μ’ ἀνθρωπιά καί
σύνεση, ’ ”
Τά σκηνικά τοῦ Διονύση Φωτόπουλου, ὃοήθησαν πολύ στήν αῖσθηση αὐτή τοῦ ἀέναου γεννώσλήματος τῆς ὀδύνης καί τοῦ σκότους. Ἐκεῑνες οἱ τρύπες στά ξύλινα άποσυντεθημένα τείχη τῆς
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“Η Βασιλική Πωταγιάννη
γράφει γιά τό διὸλίο
τοῦ Ἀλέξη Σεὸαστάκηε
«Καπετάν Μπουκουῧάλας Τό Ἀντάρτικο ἱππικό
τῆς θεσσαλίας»
Ἐκδ. «Διογένης», 1978

' τόν 01101011101151-

Ἐμεινα νά στοχάζουμαι πολύ
ώρα τελειώνοντας ἐτοῦτο τό 61—
6λίο. Καί πολύ καιρό θά μέ ἀκολουθεῖ· πάλι καί πάλι στίς σελίδες του θά σκύψω γυρεύοντας νά
ξαναζωντανέψω τό μεγαλεῐο τῆς
μεγάλης ἐποχῆς τῆς Ἐθγικής
Ἀντίστασης, γυρεύοντας τό θάρρος γιὰ τό μέλλον.
Ποτάμια μέσα μους Ἡ περηφάνια- ἡ 1111190- 16 γέλιο- ἡ ὀδύνη· τό 9000000. M16. γνώση καί
μιὰ σοφία στάλαζαν.

Εἶπα νά γράψω γιά τοῦτο τό
ὅιὸλίο, ὅμως τί νά ’ταν; Κριτική;
Ἀπλά μιά παρουσίαση; Ἀστεῖα
ἀντηχοῦσαν αὐτά. Ἀκοῦς τό κόχλασμα ἑνός ἐξεγερμένου λαοῦ,
ἀκοῡς τίς καμπάνες του καί τό
ποδοὸολητό τῶν ἀλόγων - οἱ κανόνες, τά πλαίσια σαρώνονται.
K1‘ εἶπα, άς δώσω ἔστω καί λιγοστά, ὅπως φτάνουν ἀπό τήν
ψυχή μου, λιγσστά ἔστω ἀπό
ἐκεῖνα 11013 μ’ ὰψήλωσαν, 11013 05
0611110011, 11013 μέ τρικὺμισαν γιατί αὐτό τό ἔργο εἶναι ὠκεανός
καί δέν μπορεῑς εὔκολα νά τό κυκλώσεις. Θά ’ρθουν ἄλλοι, εἰδικοί - τό πιστεύω - 11013 90 59511—
νήσουν τόν ἀπέραντο ὲτοῦτο
61196 καί 90 ξεχωρίσουν τά ὅσα,
τόν καθένα τους, πλουτίζουν; σεναριογράφον συγγραφεῖς· ἱστορικοί· στρατιωτικοί· κτλ.

T6 6ι6λίο τό ἔγραψαν δυό φωνές; Τοῦ ἀφηγητή Μπουκουόάλα·
καπετάνιου τοῦ ἀντάρτικου ἱππικοῦ τῆς Θεσσαλίας καί τοῦ συγγραφέα Ἀλέξη Σεὸαστάκη ὅταν ἔξόριοτοι ἦταν καί οἱ δύο
στή Λέρο στά χρόνια τῆς δικτατορίας.
Μὰ ἔχουμε, ἔδῶ, μιά δημιουργία. Ἡ ἀφήγηση τοῦ Καπετάν
Μπουκουὸάλα ὰνασαίνει, πάλλει,
ὼαὸλύζει ζωή, ἀκριὸῶς γιατί
τήν καταγράφει 6 συγγραφέας
Ἀλέξης Σεόαοτάκης. ‘H ποίηση,
ἡ ζωντάνια, οἱ εἰκόνες - κύματα
- κύματα. Ἡ τέχνη καί 16 ἱστορικό γῆονός συνταιριασμένα.
Πρωταγωνιστής, ὅλος 6 λαός
στήν 1116 ἀψηλή του ὥρα, μέ τά
ἐξαίσια κατορθώματα του, τό
φόὸο του, τήν ἐπιείκεια, τή συμπόνια, τίς πονηριές του, τή σοφία
του. Πρωταγωνιστές οἱ ἡγέτες
του, καί οἱ ἐχθροί, καί τ’ ἄλογα.
Ὁ συγγραφέας ἀκούει μές 0.116
τίς φλέόες τοῦ Μπουκουὸάλα τό
61100110016 τῆς Ἀντίστασης καί
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ἀκούει
τήν
ψυχή της.

K095 στιγμή πλλαμὸάνει ἀπό
τήν ἀφήγηση 16 οὐσιαστικό,
ἐκεῖνο 11013 ἀναδείχνει καί.ζωντανεύει τίς ἀνθρώπινες πλευρές.
Δέν εἶναι ἡ οτεγνή, ἀκριὸής ἔκ95011 μαχῶν ἦ συνελεύσεων λ.χ. I
Εἶναι ἡ τρικυμία μιᾶς μοναδικῆς
ἱστορικῆς ἐποχῆς τῶν Ἑλλήνων.
Γλώσσα λιτή, αὐστηρή, ὥς τήν
ἂκρα οἰκονομία, τόσο 11013 ἀκούγεται έντός σου καθώς στίχος δημοτικοῦ τραγουδιοῦ.

Ὕψος, ἀφηγητή καί συγγραφέα, σεμνό καί, ταυτόχρονα, περήφανο, πονεμένο - μιά ἔλεγεία.
Τό ὕφος, 11013 εἶναι τό ἴδιο τό
ἦθος τοῦ ἀνθρώπου.
Στρωτά προχωρεῖ ἡ ἁφήγηση.
Κόποτε, στό τώρα, 110950660015101 μιά θύμηση ἀπ“ ἐκεῖνα πού,
πολὺ ἀργότερα συνέόησαν. Mû
κι’ έτοῦτο εἶναι ένα στοιχεῐο πού
τήν ἔκφραση τήν πλουτίζει, τήν
χλοῑζει καί σέ συναρπάζει 609131590.

Ἀφηγητής καί συγγραφέας
πορεύονται σά μιά καρδιά.

Πρῶτά εἶναι ὁ πόλεμος τῆς
Ἀλῧανίας. Ὁ Μπουκουὸάλας εῖναι ὁ ἴδιος ἀλὸανομάχος. Πίκρα
ἀπό τήν προδοσία φιλοχιτλερικῶν ἀξιωματικῶν. Ἕνας τέτοιΟς
ἀξιωματικός λέειῑ «Θά σᾶς
σπάσω τά κεφάλια. Γιά ἰδές μοῦτρα 11013 90 τολμήσουν ν’ ἀντιμετωπίσουν τόν ἀήττητο γερμανικό
019016!»

Σὲ λίγο, ἡ γνωριμία τῶν·Ἑλλήνων μέ τό ἀληθινό πρόσωπο τῶν
«εὐγενῶν ἐχθρῶν».
Ὁ τρόμος, ἡ ἁρπαγή τοῦ πλούτου, τά στρατόπεδα, οἱ ἐκτελέσεις, ὅιασμοί γυναικῶν, ἡ πείνα.
Ἀκοῦς τόν ἀφηγητή νά λέει;
«Εῑναι πολλές γυναῖκες. Φωνάζουν. Τά παιδιά μας πεινοῦν.
Θέλουμε ψωμίέ ψωμίέ ψωμίὶ»
Καί 6 συνεργάτης τοῦ ἐχθροῦ
ἀπό τό παράθυρο τοῦ ξενοδοχεὼυ - εἶναι στή Λάρισα 11013 γίνεται ἡ διαδήλωση —- καί ὁ συνεργάτης; ,«Τί ζητεῖ ό ὅχλος; νΑρτον;
Οὔτε κόκκοςῑ»

Ἀρχίζουν νά ἐμφανίζονται οἱ
πρῶτες ὀργανώσεις τῶν 0110690σμάτων τῆς Θεσσαλίας Λεγεωνάριοι, ΕΣΠο, EEE — λογιῶ λογιώ φονιάδες, φιλόδοξοι, κλέφτες, ἑξαγορασμένοι σμίγουν.
Καί οἱ πρῶτες ὁμάδες ἀνταρτῶν στόν ”Ολυμπο - «τό ἀντάρτικο πού εἶναι ἡ άνώτερη μορφήΥ
ἀγῶνα». Ἴ

Δημιουργεῖται, τό E.A.M./—
αὐτό τό γιγάντιο κίνημα πού «ὁ
λαός τό εἶδε σάν μιά σύγχρονη
καί σέ πολύ ψηλότερη 60011 το- ’
ποθετημένη φιλική Ἐταιρεία γιά

τήν ἑπανάσταση».
Οἱ πολιτικές ὀργανώσεις
ὰπλώνουν ὡς καί 016 1116 μικρό
χωριό τῶν Θεσσαλικῶν ὅουνῶν,
τῶν Θεσσαλικῶν κάμπων. «Μιά
καινσύρια ζωή φοὺσκωνε». ‘O
λαός ξαναόρίσκει τό ἠθικό του
ἀνάστημα. Ἀγώνας νά μή διαφθαρεῖ, νά μή συναδερφωθεῖ μέ
τόν ἔχθρό.
Φτάνουν οἱ Ἐγγλέζοι, πού "ô
καθένας ἀπό αὐτούς εἶναι κι’
ἕνας κατάσκοπος, ἤ πράκτορας
κάποιας ἑταιρείας, ἤ κουὸαλάει
δηλητήριο, καθώς ἐκεῖνος 11013
ἔπεσε μέ τήν πρώτη ἀποστολὴ
οτόν ”Ολυμ.πο.

Γίνονται μάχες μέ Ἰταλούς, μέ
Γερμανούς.
Καί μέ αὐτό τό, σχεδόν, ὁμαλό
κὺλισμα τῆς ἀφήγηοης, θά μᾶς
ὀποκαλυφθοῡν «μέ τέχνη καί μέ
γλώσσα εὐγενική» κατορθώματα
πού μοιάζουν μ’ ἐκεῖνα τῶν ὁμηρικῶν ἡρώων, μ’ ἐκεῖνα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ’21. Ἀκόμη καί τά
ἀστεῖα, τά γέλια, τά τραγοὺδια,
τά ὅροντήματα τοῦ χοροῦ - οἱ
ἴδιοι, λές, ἥρωες τά συνεχίζουν
ἀπό-τά πανάρχαια χρόνια, ὥς τά
τωρα.
Δέν γίνεται νά ξεχάσεις εἰκόνα
σάν κι’ ἑτουτη. [Ἔχει γίνει μάχη
μέ τούς Ἰταλσύς]; «Ἔχουν ξαπλώσει 016 χαντάκι τόν ἀντάρτη
ἱππέα Σπυράκο. Σφίγγεται ἡ
καρδιά μου. Τόν ἀγα-ποῦσα ξεχωριοτά. ἲΗταν ὀρφανό, θεόφτωχο, ἦρθε ἀντάρτης 16 χρονῶν.
Ἀψήφιστο παλικαρόπουλο.
Στή μάχη, στίς καλαμποκιές, εἶχε
διαπρέψει. Ἀπό Γερμανό πού
σκότωσε, εἶχε πάρει ἕνα καινουριο αὐτόματο στάγιερ. Τό ’χε κα0091

Ἐσκυψα καί τοῦ χάιδεψα τό
κεφάλι. ’

- Μή ‘cpo60001, Σπυράκο. Νικήσαμε. Θά πᾶς 016 νοσοκομεῖο
καί θά γιάνεις.

Μέ κοίταζε σιωπηλά. ’Ύστερα
μοῡ εἶπες
- Δῶσε μου τό λόγο σου.

- Γιά τί πράμα;
- Νά μοῦ φυλάξεις τό στάγιερ.
Δέν θέλω νά τό χάσω.
Βοὺρκωσα.
Τήν ἄλλη μέρα 11590115.»

Εἰκόνες ὅπου ἡ ἀνθρωπιά, ἡ

συμπόνια, ἀγγίζουν τά ἀκατόρθωτα. Ἐτοῦτο, πάλι; «Στή μάχη
τοῦ Δεμερλί, πρός τό χάραμα, κι’
ἐνῶ ὀποχωρούσαμε, μιά γυναίκα,
ἀκουμπισμένη σ’ έναν τοῖχο, θήλαζε τό μωρό της. Ἡ κοιλιά της
ἀνοιγμένη ἀπό ριπή γερμανικοῡ
πολυόόλου. Μισσπεθαμένη καί
ὅύζαινε τό μωρό της. Δέν εἶχαμε
01315 ἕνα φορεῖο. KL’ ἔπρεπε ν’
ἁποχωρήσουμε ἔφιπποι καί μέ τή
μεγαλύτερη ταχύτητα. Εἶπα
01013; 01110915; 110 φτιάξουν ἕνα
πρόχειρο ξυλοκρέὸατο.

- Mû ἔτσι ἦ ἀλλιῶς πεθαίνει.
’ξδῶ χανόμασ-τε, 0v μᾱς πάρει ἡ
μερα-

Τήν πήραμε. Καί πέθανε.
’ Φροντίσαμε γιά τό ὅρέφος.»
Βέὸαια, ὁ Γουντχάουζ, 6 1196.κτορας τῶν Ἐγγλέζων, πάντα
σημειώνει... Εἶναι ἀνήσυχος, ἀπό
τό δυνάμωμα τοῦ Ε.Λ.Α.Σ., ἀπό
τά καινούρια πράματα 11013 ξεσηκώνουν 1013; ἁπλούς καί τούς
_ φτωχούς.

Καί εἶναι, πάλι, καί κεῖνο τό
ἔπος τῆς Μάχης τῆς Σοδειᾱς 016,
Θεσσαλικό κὰμπο, 11013 «ἧταν
ουνηθισμένο φαινόμενο v0 ὃλέπεις 1013; 0v10915;, ὅπλο χιαστί,
νά δίνουν ἕνα χέρι στή συγκομιδή». Χιλιάδες σώζονται ἀπό
’τήν πείνα, γιατί «ὁ ἱδρώτας ἀνάμιχτος μ’ αἷμα ποτίζει τή 95000—
λική γῆ», Οἱ Γερμανοί δέν κατόρθωσαν ν’ ἁρπάξουν τό στάρι.
Μορφές, θά περάσουν, ἀλησμόνητες. Καθώς τοῦ Κώστα
Γαμὸέτα πού ἐκτελέστηκε ὀιττόν
1013; Γερμανούς, τοῦ ”Αρη, τοῦ
Περονόσπορου, τοῦ Καραντάου
ἀκόμη 11013 κάθεται σέ περιστρεφόμενη πολυθρόνα κουρείου καί
δίνει διαταγές, τῶν παιδιῶν 11013
εἶναι «λιγόσωμα, μιά στάλα» κι’
ὅμως πολεμοῦν. Μορφές 11013 μέ
τήν ἀντρειωσύνη καί τό ἦθος
τους σέ κάμουν νά σηκώνεις, κι’
5013, 69910 16 κεφάλι σου.
Ἀλλά ἡ ἀπελευθέρωση δέν θά
’ναι τό πανηγύρι τῆς λευτεριάς.
Ἡ κόλαση ἀνοίγει τίς πὺλες της
1110,1013; ἀγωνιστές καί 1013; δικούς τους. Πόσοι 0091139110011,
σφάχτηκαν, προπηλακίστηκαν
ἀπό τίς συμμορίες τῆς δεξιᾶς, ὀργανωμένες ἀπό 1013; συνεργάτες
τῶν κατακτητῶν καί 0116 1013; ξέ-
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νους. Οἱ φύλακές καί τά νησιά’
δέν εἶχαν τόπο νά χωρέσουν τόσα
παλικάρια.
Καί τοῦτο μόνο τό μέρος ἀπό
τήν ἀφήγηση, ἀρκεῖ γιά νά ζωντανέψει ὅλο ἐκεῖνο τό μαρτύριο
τοῦ λαούς
«Ἔμεινε στά χωριά δ γυναικόκοσμος. Στήν περυοχή K0—
10691, 11665 νύχτα οἱ συμμορίες
ἁλωνίζουν. Ἐδῶ παίρνουν φριχτή ἕκταση οἱ 61601101. Φωνάζουν
ἀπ’ τό δρόμος
- K011566115 1116!

Τήν ἁρπάζουν. Χάνονται μέσ’
στή νύχτα. Καμιά φορά, ἀπό τή
φρίκη, ἡ φαμίλια ἔχει διαλέξει
αὐτήν πού θά θυσιαστεῖ. Τήν κατεὸάζουν στό δρόμο γιά νά σωθοῦν 01 άλλες γυναῖκες.
Ἀπ’ τή συγκομιδὴ τῆς νύχτας,
δέν γύριζαν ὅλες. Μερικές έμεναν
ξεκοιλιασμένες, 016 χαντάκια
τῶν χωραφιῶν. Ὕστερα ὀπό 1:6
ὂργιο, τίς άνοιγαν μέ ξιφολόγχες».
Καί τούτη τή φρίκη 66 εἶναι
καί 6 Μακρυγιάννης πού θά μᾶς
τήν ἀνιστορίσειῑ
«Μοῠ λέγει ἡ παπαδιά; ((’Ὀταν
ἦρθαν 01 Τοῦρκοι, ἐμεῐς ἤμαστε
μέσα εἰς τό ὂάλτο, ’στό νερό τόσες ψυχές, νά γλυτώσουμεν- καί
ἦρθαν o1 T01')91101 11011 1169 πιάσανε’ καί ἧταν τό σῶμα μας
καταματωμένο ἀπό τίς ἀὸδέλλες
—- μᾶς φάγαν- καί τά παιδιά πεταμένα μέσα - γιομάτο τό νερό,
σάν μπακακάκια πλέγαν· m‘
ἄλλα ζωντανά κι’ ἄλλα τελείωναν. Καί μ’ έπιασαν οἱ Τοῦρκοι
καί μέ κοιμήθηκαν τριάντα 6111631161 μ’ ἀφάνισαν κι“ έμέναμκαί τίς
άλλες».

(Ὀμως, τότε, ἐκεῖνο τόν ἐξευτελισμό τῶν Ἑλληνίδων νά τόν
διαπράττουν Τοῦρκοι - Τώρα, οἱ
Ἕλληνες... - αύτό πού εἶναι πιό
φοῦερό, πιό φριχτό.
Καί εἶναι, συχνά, πού φέρνεις
στό νοῦ σου τό Μακρυγιάννη,
διαὸάζοντας ἑτοῡτο τό 6ι6λίο.
KL’ ἒτσι, καθώς σ’ ἐκεῖνον, ἡ ἴδια
σεμνότη, ἡ ἴδια παληκαριά, ἡ
ἴδια πίκρα, ἡ ἴδια ἀρετή καί 6
συγκρατημένος λυγμός. Καί καθώς γιά ἐκεῖνον, ἔται, καί γιά τό
Μπουκουὸάλα, μπορεῖς νά ξαναπεῑς τά λόγια τοῦ Σεφέρη; πώς
((...εἶναι ὁ ἀτέλειωτος καί 6 τραγικός ἀγώνας ἑνός ἀνθρώπου,
πού μέ ὅλα τά ένστικτα τῆς ψυχῆς
101) ριζωμένα 66616 μέσα 016
σπλάχνα του, ἀναζητᾶ τήν ἐλευθερία. τό 611110, τήν ἀνθρωπιά».

rO ἀφηγητής θά ἀνταμειφτεῐ
γιά τούς ἀγῶνες του μέ ὅλες τίς
6αθμίδες τῆς κόλασης. Ἀκοῦς;
«mué 6ασάνισαν, μοῦ σπάσαν
τό χὲρι, δυό πλευρά, πέσαν μέ τά
δόντια σάν κανίόαλοι, μοῦ ’κοψαν ένα κομμάτι αὐτί. Καί 0‘ ἂλλες μεταγωγές, μ’ έδερναν ἄγρια.
Στίς φύλακές Τρικάλων, πρίν ἀπ’
τή δίκη, 115' ἔδειραν ἄγρια, μού
ξύρισαν τό κεφάλι. Γ νώρισα τήν
ἀπομόνωση, μῆνες ὁλόκληρους

01:6 01101661. Πέρασα ἀπ’ τίς φυλακές Λάρισας, Τρικάλων, Αἴγινας, Ἀ6έρωφ, Γιούρας, Κεφαλονιᾶς, Καλαμίου, “Αλικαρνασσοῡ,
Κέρκυρας. Ἔμεινα ὅπως χιλιάδες
ἄλλοι, ἐπί χρόνια, μέ τήν ἀγωνία
τῆς ἐκτέλεσης. Ἡ νύχτα ἦταν
ἐφιάλτης».

Καί ὁ Μακρυγιάννης μέ ἀνάλογες τυραγνιές 66 τιμηθεῖ...
«...Καί ἕξι μῆνες φυλακωμένος
σέ δυό ἀδρασκελιές κάμαρη. Καί
γιατρό νά μή ὃλέπομε, οὔτε ν’
ἀφήνουν κανένα νά μᾶς ἰδεῖ.
“Ὀλοι θέλουν νά χαθοῦμε. Μᾶς
κάνουν ἀνάκρισες ὁλονῶν, κατ’
οἶκον ἔρευνα σπίτια, κατώγια,
ταόάνια, κασέλες, εἰκόνες δικές
σου (τοῦ Θεοῦ)».
Καί παντοῦ ἀλλοῦ θά συλλογίζεσαι 16 Μακρυγιάννη, λές“κι’
ἧταν συμμαχητής μέ 16 Μπουκουὸάλα - γιατί εἶναι ἡ ἴδια
110196 πού δέρνει ἀκόμη τούτη τή
χωρα.
Δέν ξέρεις ποῦ νά σταθεῖς
115910061590. Ἀρχαῖες παραδόσεις λειτουργοῦν 6116116 μέσα στό
λαό - ἀγωνιοτή - πέρα ἀπό τήν
ἀρχαία Ἀθήνα, νιώθεις, νά φτάνουν ὥς σήμερα. «Σφάζουν ἀρνιά, στήνουν χορό. Κλέφτικο
τραγούδι, χορός, τσάμικο, ντουφεκιές. Ξεσκᾶνε ἀπ’ τό μακελιό,
τή θλίψη. Χτές 6 θάνατος, σήμερα ἡ χαρά. ΙὈπως 16 παλιά τά
χρόνια. Τέτοια ρίζα ἧταν ἐκεῖνος
6 κόσμος μσς».

Πλατιές συρμές πόνου γιά κείνους πού χάθηκαν, για κείνους
πού ζοῦν στήν προσφυγιά· καί
καλωσύνης, καί κατανόησης, μιά
6αθύτατη ἓγνοια γιά τή ζωή - σέ
τοῦτα 16 ἐνθυμήματα. Καί μιά
σοφία διάχυτηῑ «Οἱ πίκρες εἶναι
γιά τούς ἀνθρώπους». Ἡ, κι’ αύτός, πάλι, ὁ λόγος τῆς αὐτογνωσίας, πώς «πρέπει 6 ἅνθρωπος νά
εἶναι συνετός, μετριόῳρων, προπάντων στίς σχέσεις του μέ τούς
συνανθρώπους 101)». Καί πώς,
«αὐτό, γιά τόν ἐπαναστάτη
ἐθνικό ἀγωνιστή, ἰσχύει χίλιες
φορές περισσότερσ». Καί εἶναι
καί μιά ἀστέρευτη πηγή πολιτικοῦ ἤθους, πατριωτισμοῦ, ἕνα
δοξαστικό, ένα κάλεσμα νά διδαχτεῖς - ἀφοῡ 16 666131590 Εἶναι
τής πατρίδας ἐκφράζει αὐτό 16
έργο.

Ἡ Πωλίνα Αάμψα
παρουσιάζει τό ὅιῧλίο
τῆς Μαρίας Ἠλωύε «La formètion de la conscience nationale en
republique populaire du Congo».
’E11660519: «anthropos»,
1169101 1977-.
16 1113910 πρόόλημα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ χῶρες πού μόλις
πρίν λίγα χρόνια ἀνεξαρτηκοποιήθηκαν ἀπ’ τήν 6110111101196116, εἶναι ἡ συγκρότησή τους σάν
ἔθνη. Εἰδικα στίς ἀφρικάνικες
χῶρες, ὃπου ἐπί πολλούς αἰῶνες
ὑπῆρχαν δύο παράλληλες 10109159 — μιά έπίσημη, τῶν ἀποικισκρατούμενων κρατῶν καί μιά
ἀνεπίσημη, τῶν ἀφρικάνικων
πληθυσμῶν - δημιουργήθηκε μιὰ
ὂξυνοη στηριγμένη στήν 16161159611116 τῶν διαφόρων στρωμάτων τοῦ πληθυσμοῡ, ἀντί νά ἀναζητηθεῖ μιά ἑνότητα ἡ ἐθνική
συγκρότηση εἶναι ενα ἀπ’ τά 1116
δύσκολα ἔργα. Οἱ άφρικάνικοι
λαοί ἀπ’ τή 1116, ἔχοντας ὑποστεῐ
τήν ἐπιρροὴ μιᾶς ξένης κουλτούρας κι’ ἀπ’ τήν άλλη, ἔχοντας πολιτιστικές 91959 11013 δέν μπορούν
νά ἑκφράσουν πάντα τόν σημερινό κόσμο, δυσκολεύονται νά
ὅροῦν μιά ἐθνική ταυτότητα. Ἡ
πολλαπλότητα τῶν γλωσσῶν καί
τῶν ἐθνοτήτων πού ὑπάρχουν,
δέν 60116651 στήν προσπάθεια
δημιουργίας μιᾶς ἐθνικῆς συνεί6110119. «Ἡ δημιουργία τής Ἐθνικής συνείδησης 011'1 Aa'1'111'1 Δημοκρατία τοῦ Κογκό» τῆς M.
Ἡλιού. εἶναι μιὰ μελέτη πάνω
στό πρόὸλημα τῆς ἀναζήτησης
τῆς έθνικής ταυτοτητας μέσα ἀπ’
τήν παιδεία. Ἡ παιδεία εἶναι
ἴσως ὁ 1116 11660910111169 τομέας
016 11961111 11013 ἔχουν ὑποστεῐ ἀλλεπάλληλες ἰμπεριαλιστικές
ῂτεμὸάσεις. Μέσα ἀπ’ τήν

M.P.S.
Camping Center
K161paq 3,
6116 Ἀκαδημίας 78
τηλ. 36.15.438

γλῶσσα καί τήν ἰδεολογία πού
κυριαρχεῖ σ’ ἕνα ἐκπαιδευτικό
σύστημα, πλάθεται καί ἡ συνείδηση τῶν νέων πολιτῶνγιά τό
ἐθνικό τους εἶναι. Στή Λαϊκή Δημοκρατία 101') Κογκό, ἔχουν γίνει
τά τελευταῖα χρόνια μεγάλες
προσπάθειες γιά μιά ριζική ἐπανάσταση στήν παιδεία.
«Τά σχολεῖα τού λαοῦ» πού
δημιουργήθηκαν ἀπ’ τό 1970 στό
Κογκό, προσπαθοῡν νά ἐντάξσυν
τήν ἀφρικάνικη παράδσση καί τίς
ἀφρικάνικεςγλῶσσες στό ἐκπαιδευτικό σύστημα. Ἡ προσπάθεια
αὐτή 6910115161 ὅμως καί πάλι
ἀντιμέτωπη μέ πολλά προόλήματα πού πηγάζουν ἀπ’ τό συγκεκριμένο 101091116 παρελθόν τῆς
χώρας, ἀλλά κι’ ἀπό τεχνικές
δυσκολίες πού δέν εἶναι εύκολο
νά ξεπεραστοὺν μονσμιᾱς, ἔστω
κι’ ὄιν ὑπάρχει Eva; σωστός
προσανατολισμός τής 12111161651)τικής πολιτικῆς.

Ἡ Μαρία Ἡλιού μέ τήν ἀνάλυσή της τοῦ πολύπλευρου προὃλήματος τῆς ὃιαμόρφωσης τῆς
ἐθνικῆς συνείδησης, ἀλλά καί τῶν
συγκεκριμένων δυσκολιῶν πού
άντιμετωπίζει ἡ ἀναδιοργάνωση
τῆς παιδείας τῆς Λ.Δ.Κ., προχωράει σημαντικά τήν προὸληματική πού ὑπάρχει σήμερα γύρω
ἀπ’ τήν εθνική συγκρότηση νέων,
σχετικά, ἐθνῶν. “H τεράστια
ἐρευνητική δουλειά πού ἀπο-κτήθηκε γιά τή «Δημιουργίᾶ τῆς
Ἐθνικής Συνείδησης στή Λ.Δ.Κ»,
ἀλλά καί ἡ θεωρητική ἀναζήτηση
πού διαφαίνεται, δίνουν στό 61ὅλίο τής M.H. διαστάσεις πού
ξεπερνοῦν 16 προόλήματα τοῦ
Κογκό καί ἀγγίζουν, ὅλες τίς χῶρες πού μάχονται γιά μιά ἑθνική
καί πολιτιστική ἀνεξαρτησία.

Anoraks
Vestes
Sleepings bags
ZKnvéq
Σακκίδισ

M6 τελειώνσντας τό κύριο ἒργο
ἔχεις καί τήν «Ἀποδελτίωση»
ἑνός κειμένου πού εἶχε γράψει 6
Μπουκουὸάλας στίς φύλακές 16
1952-1953, — μιά δυσκολότατη
ἐργασία τοῦ ἐκδότη, ἐργασία
ὑπομονῆς καί εὐθύνης - ὅπου,
ἐκτός ἀπό 16 (ἓνδιαφέρον πού
παρουσιάζει γιά τούς εἰδικούς,
συχνά 66 69519 11011116110. πού δίνουν μέ ζωντάνιαιτό ὲιτος τῆς
Ἐθνικής Ἀντίστασηςτ

«Συχνά μέσα στό πανδαιμόνιο
τῶν ριπῶν καί τῶν ἐκρήξεων,
ἀκούγονταν ἡ φωνή κανενός ἀντάρτη πού τραγουδοῦσε».
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. ME’ ἀφορμή τά ὁημοσιεύματα
τοῦ ANTI γιά τά 60 χρόνια τοῦ
Κομμουνιοτικοῦ κινήματος στήν
Ἐλλάδα, πήραμε μερικά γράμματα ἀπό παλαίμαχους ἀγωνιστές πού παροιισιάζουν ἰὸιαίτερσ
ἐνὸιαφέρον.

Ο Ὁ Λευτέρης Χασάπης, παλαίμαχος συνδικαλιστής, γράφει γιά
τήν περίοὸο κυρίως μετά τό 6o
Συνέὁριο τοῦ ΚΚΕ.·
Σχετικάςμέ τό 60 Συνέδριο τοῦ
Κ.Κ,Ε. που συνῆλθε στά τέλη τοῦ
1935 που δημοσιεὺει τό «ANTI»
τεῦχος 100.
T6 κόμμα ἐκείνη τήν ἐποχή δέν
ἦταν νόμιμο, ὅπως γράφει τό
«ANTI», ἀλλά μισοπαράνομο. Τό
συνέδριο συνῆλθε ὁλότελα παράνομα. Σ’ ἕνα ἀκραῑο, μοναχικό
σπίτι τῆς Κηφισιᾱς. Εἶχε ένοπλη
φρουρά, μέ έπικεφαλής, ἄν θυμαμαι καλά, τό Θ. Κλάρα
(«APH»).
Δέν ἀναφέρεται μιά δασική
ἀπόφαση τοῦ συνεδρίου. «Τό
Ἑνιαῖο Ἀγροτικό Κόμμα». Τότε
ὑπῆρχε ἡ ἀντίληψη ὅτι τό Ἀγροτικό Κόμμα, λόγω τῆς σύνθεσής
του, ἀπό κληρούχους ἀγροτικῶν
κτημάτων, δέν ἦταν ἐπαναστατικό καί συνεπῶς σύμμαχος τοῦ
προλεταριὰτου. Ἀκόμα ὅτι ἦταν
πολυπληθέστερο καί μποροῦσε
νά ὑποσκελίσει τό Κόμμα τοῦ
προλεταριάτου.
Μέσα 0’ ὃλες τίς πάρα πολλές
ζημιές τοῦ Ζαχαρυάδη, ὑπῆρχε
καί μιά έπιτυχία. Ἴσως καταλάθος, ὅπως ωμόαίνει καμιά φορά
πού πᾶς νά κάνεις καλό καί κάνεις ζημιά. Καί 10 ἀντίθετο.
Τήν εἰσήγηση τοῦ Ζαχαριάδη
στή 12 Ὀλομέλεια, 25 — 27
Ἰοὺνη τοῦ 1945, δέν τή σχολιάζεῑε καθόλου, καί μένει ἡ ὲντὺπωση στόν ἀναγνώστη ὅτι πολύ
σωστά ἔκανε τήν έκτίμηση, 6 Ζαχαριάδης, τῶν λαθὼν καί τῶν
ἐπιτυχιῶν τοῦ έαμικοῦ ἀγῶνα.
Δέν ξέρω τί νόημα ὅγάλατε
ἐσεῖς μέσα ἀπό τόν κυκεῶνα
φρασεολογίας, τά ἀναριχήματα
καί τά καταριχήματα, σάν νά
’παιζε τσίρκο. Γιά νά καλύψει,
μέσα στήν πολυλογία του καί τά
σκαμπανεόάσματά του, τήν ὲνοχή
τῶν Ἀγγλων γιά τό χτύπημα τοῦ
έαμικοῠ ἀγώνα καί τή σφαγή τῶν
ἀγωνιστῶν.
«Τότες παρέσυρε τούς ἀφελεῖς
”Αγγλους ἡ ντόπια ἀντίδραση καί
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τούς ἔπεισε ὅτι τό ΕΑΜ εἶναι
ἐχθρική ὀργάνωση γι’ αὐτούς καί
μόνον αὐτοί μποροῦν νά ἐξασφαλίσουν τά συμφέροντα τῶν Ἀγγλων στήν Ἑλλάδα».

Λές καί περίμεναν οἱ Ἀγγλω
νά τούς διαφωτίσουν «τά κοπέλια τους».
ἵΟτι δέν κατανοήσαμε τά συμφέροντα τῶν 'AWÀÇW στή Μεσόγειο κτλ. c'0'171 ἔπρεπε νά στηριχτοῦμε σέ ὃυό πόλους, 010 609961
καί 010 v010, κι· ἕνα σωρό κουρουφέξαλα που δέν ὅγαίνει κανένα νόημα. Δέν E590) 6v ὂγάλατε
ὲσεῖς. ·

Πῶς στηριζόμαστε, καί μέ τί
τρόπο δέν μᾶς λέει; M6 6 ὅορρᾶς
εἶχε τούς δικούς του μπελάδες
καί διαπραγματεύονταν μέ τούς
ῑμπεριαλιστές μέ πάρα πολύ ἄνισες δυνάμεις.
Ὁ νότος ἧταν ἡ άόυσσος πού
λυσσομανοῡσε νά μᾶς καταδροχθίσει.
Μήπως δέν εἴχαμε δικ-ές μας
δυνάμεις νά στηριχθοῦμεῐ Ἀλλά
τό θέμα αὐτό τό ὲξιστορῶ, λεπτομερειακά, α’ ἄλλα μου γραφτά.
Ὅτι οἱ Ἀγγλοι ἦρθαν σέ μᾶς
ὀστό ἀνάγκη εἷναι ἀπόλυτα σωστό. Ὀχι ὅμως «ἀπό δυσπιστία,
ἀπό προκατάληψη, καί δηλητηριασμένοι» ἀπό τίς διαὸολές
τάχα τῆς ντόπιας ἀντίδρασης κι’
6:16 τά λαθάκια τοῦ EAM πού
ἀφήνει νά ἐννοηθεῖ. Ἀλλά ἀπό
ἰμπεριαλιστικό μίσος κατά τοῦ
λαϊκοῦ κινήματος. _
Ταυτόχρονα καταδικάζει τό
κίνημα τῆς Μέσης Ἀνατολής
πάλι μέ ὂολταρίσματα ἀπό δῶ κι’
ἀπό κεῖ, «ἔπρεπε ἀλλά δέν
ἔπρεπε» καί τά τοιαῦτα, γιά νά
καταλήξει ὅτι προῧοκάρανε τά
ἑλληνόπαιδα τό κίνημα καί οἱ
καθοδηγητές του ὅπως 6 Σαλᾶς
κι’ ἂλλοι πού τό ιιςαθοδήγησαν.
Μήπως δέν ἥξερε ὁ Ζαχαριάδης μέ τί προῧοκάτσιες κατόρθωσε 6 Τσώρτσιλ v6 κλείσει τά
παιδιά τῶν Ἑλλήνων 016 συρματοπλέγματα τῆς ἐρήμουέ
Mû; ἧρθε ἀπ’ τό Νταχάου,
μᾶλλον μᾶς τόν φέρανε οἱ Ἀμερικανοί 6ιαστικοί καί λαχανιασμένοι, γιά v6 μᾶς λέει μποῡρδες.
Μᾶς θάμπωνε αὐτός 6 ἀγύρτης
τόσα χρόνια μέ τά παχιά του -λόγια.

Καί γιά V6 19151de μὲ τήν

ποιότητα ὁρωμένων ἀπ’ αὐτούς
πού ἀναφέρει τό «ANTI»:
Σχετικά μέ τό Ροῦσσο, λέει ὁ
Ἰωαννίδης στή μαγνητοφωνημένη
ταινία, οἱ μνῆμες, πού τή δημοσίευσε ἡ «ΑΥΓΗ», «ὅτι στό Λί6ανο 6 Ροῦσος 6 Πετρής ἤθελε νά
κλείσουμε συμφωνία γιατί ἤθελε
νά γίνει ὑπουργὸς».
Αὐτά γιά τόν έναν ἀπό τούς
τρεῖς. Ὁ Τσίπας ἐξελίχτηκε πράκτοραςὶ Τόν στεῖλαν στή Πελοπόννησο, σά μέλος τοῦ Π.Γ.,κι’
ἀντί νά πάει ἐκεῖ, πήγε στή δουλγαρική πρεσὸεία καί ηήρε τό ἀεροπλάνο γιόι τή Σόφια. Δέν ξέρω
γιατί τόν φέραν ξανό. οἱ Βούλγαροι στή Μακεδονία. Τόν ὃοὺτηξε
ἡ πολιτοφυλακή τοῦ EAM καί
τόν ἒῧγαλε στό ὅουνό. Ἀπό
ὅποιο τμῆμα τοῦ ΕΛΑΣ κι· ἀν
παιρναγε τόν φτύναν οἱ ἀντάρτες. Ἀλλά 6 προστάτης κάθε
προδότη Ἰωαννίδης καί δολοφόνος τόσων γενναίων ἀγωνιστῶν,
τοῦ χάρισε τήν ποινή, δηλαδή τή
ζωή, καί τόν έὸαλε νοσοκόμο σ’
ἀντάρτικο νοσοκομεῖο.

Μέσα «στήν Παλιά Κεντρική
Ἐπιτροπή», ὅπως ἀποδείχθηκε,
ὑπῆρχαν καλοί σύντροφοι, ἀλλά
111’ ἕνας τουλάχιστον πού ἀποδείχτηκε... προδότηςε Ὁ Δ. Παπαγιάννης. Στήν Ἀκροναυπλία καί
στό Λαζαρέτο τόν εἶχαμε ἀπομονωμένο, ἀλλά 6 Ἰωαννίδης έδωσε
καί 0‘ αὐτόν χάρη καί κομματικό
πόστο. Γιά νά ἀποδειχτεῑ τελικά
10 1952 φανερά χαφιές.
· Δέν μιλᾶτε γιά τόν ἐρχομό τοῦ
Σιάντου, πού ἡ πμὸολή του στήν
ἀνασυγκρότηση τοῦ κόμματος
ἧταν τεράστια. Οὔτε γιά τόν Καραγιώργη, πού ἧρθε μαζί μέ τούς
τρεῖς, που ἀναφέρετε, .κι’ αὐτός
ἀπό τήν Κίμωλο.
Ἐπίσης γι’ αὐτούς πού δραπέτευσαν ἀπό τή Γαῡδσ Βαφειάδης,
Στρίγκος κι’ ἄλλοι. Τόν Πλουμ-

,πίδη καί τόσους ἄλλους πού
δραπέτευσαν ἀπό νοσοκομεῐα, κί’
αὐτούς πού ὅρέθηκαν μέ τήν κατοχή ἔξω. Μόνο αὐτοί οἰ τρεῖς
κάναν αὐτά τά θαύματα; Ροῦσος,
Χρὺσα καί Καρακίτσοςέ
Εἶναι τελείως μεροληπτικό τό
κείμενο αὐτό. Σά νά 16 γράφει 6
ἴδιος 6 Ζαχαριάδης. ’Όσσυς αὐτός συκοφαντήσε καί χτύπησε
πολιτικά, δέν ἀναφέρονται οὔτε

τά ὀνόματά τους, παρ’ ὀλο πού

ἦταν καθοριστική ἡ συμῧολή τους
στή συγκρότηση τοῦ κόμματος
καί σ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἀντίστασης.
Ἴσως ἀκόμα νά εἶναι ἐπηρεασμένη ὄιν δέν εἶναι... ἡ σύνταξη
τοῦ «ANTI» ἀπό τούς παλιοὺς
ἁμαρτωλούς που προσπαθοῦσαν
νά φορτώσουν τίς δικές τους εὐθύνες 010 Στάλιν καί γενικά στὴ
ΣΕ. Τό ὅτι δέν εἶναι ἀντικείμενική κι’ ἀνεξάρτητη ἡ σύνταξη
τοῦ «ANTI» φαίνεται ἀκόμα πιό
καθαρά κι’ ἀπ’ τό παρακάτω;
«Τό τσάκισμα τοῦ κινήματος, εἶναι 656010 ὅτι λιγότερη εὐθύνη
φέρνει ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ καί
πρέπει ἀλλοῡ ν’ ἀναζητηθοῡν οἱ
λόγοι τους, “Ὀταν κάποτε ὁ ἱστορικός θά θελήσει νά σκύψει μέ
νηφαλιότητα πάνω 016 γεγονότα
τῆς περιόδου 1941 — 45, 66 δια111016051 611 ἡ τραγική ἀπόληξη
τοῦ κινήματος δέν ὀφείλεται τόσο
στίς ὅποιες ἀδυναμίες τῆς ἡγεσίας, ἀλλά σέ διεθνεῖς συγκυρίες
κί’ ἀποφάσεις ἔξω καί ἐρήμην
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ».
Ἕνα αὐθαίρετα κί’ 6160100111—
010, δίχως τεκμήρια, συμπέρασμα
«ἐρήμην τοῦ λαοῦ». Μά ἡ ἡγεσία
τοῦ KKE πού εἶχε τήν εὐθύνη v6
ἐνημε ώνει τό λαό καί νά ἐνεργεῖ
σύμφ να μέ τή θέλησή του καί τή
δύναμη πού τοῦ εἶχε δώσει, τόν
ἀγνόησε. Ὀχι μόνο ἐρήμην τοῦ
λαοῦ, ἀλλὰ ὁλόκληρου τοῦ κόμματος καί τοῦ ἀντάρτικου, ἔκανε
τά ὀλέθρια παζάρια της μέ τούς
ἐμιγκρέδες καί τούς ”Αγγλους.
Μιλᾶτε καί γιά τό μέλλοντικό
ίστορικό μέ τέτοιον τρόπο σά νύ.
προκαθορίζετε τή γνώμη του,
((’Ἀμα σκύψει μέ νηφαλιότητα
016 γεγονότα τοῦ ’1941 - 45, θά
δισπιστώσει ὅτι ἡ τραγική ἀπόληξη δέν ὀφείλεται τόσο στίς
ὅποιες ἀδυναμίες τοῦ κινήματος,
ἀλλά σέ διεθνεῖς ουγκυρίες 11.01.»
Δέν μποροῦμε v6 προὸλέψουμε
ἀπό τή μιά μέρα στήν ἄλλη τί 66
01111651 καί μᾶς ξαφνιάξσυν, κάθε
τόσο, ἀναπάντεχα γεγονότα, καί
θέλουμε νά μαντέψουμε, ἡ v6
προκαταλάόουμε καί τό μελλοντικό ἱστορικά.

Τό πρόὸλημα δέν εἶναι τόσο
ἁπλό, έχει 6άθος καί τραγικές
ουνέπείες. Συνδέεται μέ δεκάδες
χιλιάδες ἀδικοχαμένων ἀγωνιστᾶξμ Μὲ ταλαιπωρία καί κατα-

τρὴμούς ἑκατοντάδων χιλιάδων
οἰκογενειῶν τοῦ έαμικοῦ λαοῦ.
Θέλει ἔρευνα ὅασανιστική καί
ἐπιχειρήματα νά πείθουν. Δέν
λύνεται μέ φετφάδες μέσα ἀπό τά
γραφεῖα τοῦ «ANTI». T6 [διο καί
«οἱ διεθνεῖς συγκυρίες» έχουν τίς
αἰτίες τους. Συνδέσνται μέ τή
διεθνή κατάσταση πού δημιουργήθηκε μετά τό Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Αὐτές οί· «συγκυρίες»
ἐξαρτὴθηκαν, κυρίως, ἀπό τό συσχετισμό τῶν δυνάμεων κι· 6116
τίς προθέσεις τῶν ἰμπεριαλιστῶν,
πού ὅρέθηκαν μετά τόν πόλεμο μέ
ἀσύγκριτα ἰσχυρότερες δυνάμεις
ὀπό τήν καταστραμμένη ΣΕ.
Δέν λύνονται μέ λίγα καλοειπωμένα, καλόηχα καί καλοφτιασμένα λόγια. Ἀν καί μαντεύω
καλά, ἀπό τόν Καρακίτοη προέρχονται ὁρισμένες ἀπ’ αὐτές τίς
πληροφορίες. Πάντως, ἄν εἶναι
αὐτός, θέλει πάντα νά προόάλλει
τόν ἑαυτό του. Κι ὁ Μάργαρης
πού ἔγραψε τή σφαγή τῶν φαντάρων στό Μακρονήσι καί τοῦ
ζήτησε πληροφορίες γιά τό κάτεργο τῆς ΣΦΑ στό Μακρονήσι
τοῦ εἶπε ὅτι «τόν ρίξανε στή θάλασσα οἱ άλφαμίτες 111‘ έχασε τήν
ἀρὸίλα του κι’ ἄλλα γύρω ἀπό
τόν ἑαυτό του». Δηλαδή ὅλη ἡ
φρικτή ίστορία τῆς ,ΣΦΑ ἧταν ἡ
άρὸίλα του. Δέν έχασε ὅμως μόνο
τήν άρὸίλα του, ἀλλά ὁλόκλῃρο
τό χαμένο ἑαυτό του. “
Νά μέ συγχωρεῖτε γιά τό ὕφος
τῆς κριτικῆς μου. Ἀλλά πῶς νά
τό κάνουμεέ Εἶμαι ἀπό τούς λίγους, τούς ἐλάχιστους, πού
περισσέψανε 6116 11’] σφαγή. “Ὀχι
65’6010 ἀνάμεσα ἀπό τούς «μεγάλους καί τρανούς». Αὐτουνῶν δέ
μάτωσε οὕτε ἡ μύτη τους. Ἀλλά
ἀπό τούς παρακατιανούς που
ἧταν συνεχῶς στόκέντρο αὐτό
τῆς δίνης τῶν γεγονότων. Κι’ εἶμαι 60016 λαὸωμένος 6.11' αὐτές
τίς έξελίξεις καί τ’ ὀποτελέσματά
τους. Κι’ ὅταν συναντῶ τέτοιες,
αὐθαίρετες κρίσεις εἶναι σά νά
μοῦ σγαρλίζει τίς πληγές, πονῶ,
κι’ έξοργίζομαι.

Λευτέρης Χασάπης

Ο Ὁ φίλος Λευτέρης Χασάπης
ἔχει λάθος ὄὲὄαια ὅταν γράφει·
«ἄνκαί μαντεύω καλά, ἀπό τόν
Καρακίτσή προέρχονται ὁρισμέιἐς ἀπ’ αὐτές τίς πληροφορίες».
Ἐκὸοχές καί ἀφηγήσεις ἔχουν
γραφτεῐ πολλός γιά τά περιστατικά ἐκείνης τῆς ἐποχῆς αὐτές
ἦταν καί οἱ πηγές τοῦ περιοδικου.
Ο ΚΑΙ MIA ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀποστολῆς τοῦ γράμματός του, ὁ Λ.Χ.
μᾶς ἐπεσήμανε ὁυό λάθη πού παρεισέφρυσαν στήν προσωπική
του μαρτυρία πού, μέ τίτλο
«ΜΕΡΕΣ TOY ’36» δημοσιεύτηκε στό τεῦχος 105 (σελ. 23-24).
Στή σελίὸα 24, α’στήλη, ἀράὸα
28 ἀπό πάνυ), πρέπει νά 61060—
mu": «...καί τό γραμματέα τοῦ

Ἐργατικοῦ Κέντρου τῆς Ἀθήνας
τοῦ Ἐνιυτικοῦ Συνὸικάτου, τό
Βαρουξῆ», ἀντί τοῦ λανθασμένου
ὀνόματος «Βαρνάὸα».

Στήν ὶὸια σελίδα, ὅ’ στήλη,
ἀράὸα 18, πρέπει νά ὸιαὸαστεῖ.·
«Σέ μιά ἱλη ἱππικοῦ ἀπό τή Λάρισα...» ἀντί τοῦ λανθασμένου;
«Σ ’ ἕνα σύνταγμα πεζικοῦ ......
O Κυρίως γιά τήν περίοὸο μετά
τό 6o Συνέὸριο, γράφει καί ὁ
ῗέἑρὲναυαάιώτης Δημήτρης ΜιχεἈγῦ-τῐητό «ΑΝΤΙ»,

Σάν ἀναγνώστης σου παρακαλῶ νά μοῠ ἐπιτραπεῖ νά γράψω
λίγα διευκρινιστιπά, άναφορικά
μέ τά σχόλια πού γράφτηκαν
γύρω 6.116 16 6o συνέδριο τοῦ
K.K.E., 1100 έγινε τό 1935. Καί
φρονῶ 611 16 γεγονότα καί τά
περιστατικά 6001116 πρέπει νά
τοποθετοῡνται καί νά κρίνονται
σύμφωνα μέ τίς τότε συνθῆκες
καί ὅχι μέσα ἀπό τό πρίσμα τῶν
40 χρόνων, πού πέρασαν ἀπό
τότε.
Κατ’ ἀρχήν κάνω μιά ἀπαραίτητη διόρθωση τοῦ ὀνόματός μου,
ὅτι δηλαδή δέν ὀνομάζομαι
ΓῐΑΝΝΙ-ΙΣ, ὅπως λαθεμένα
ἔγραψε ὁ συντάκτης ἀπό τά λεγόμενα «ἐπίσημα κείμενα», ἀλλά
ὀνομάζομαι ΔΗΜΗΤΡΗΣ MIΧΕΛΙΔΗΣ καί προχωράω πάρα
περα.
Ιον) Τό 6ο συνέδριο τοῦ
Κ.Κ.Ε. δέν έγινε σέ ουνθῆκες νομιμότητας, ἀλλά "wwe σέ συνθῆκες ὁλοκληρωτικῆς παρανομίας
6.116 τήν ἀρχή τῆς προπαρασκευῆς του, τή σύγκληση καί τή
λήξη τῶν ἐργασιῶν του. Διότι τό
Κ.Κ.Ε., ἀπό τήν ψήφιση τοῦ
ἰδιωνύμου ,καί μετά ἦταν ἤδη οὐσιαστικά καί τυπικά στήν παρανομία καί ἔξω ἀπό τό «Ρίζο» καί
τήν «KOMEH» του πού κιάὐτά
έόγαιναν μέ χίλια δάσανα, κανένα εἶδος γραφείου καί πουθενά, δέν εἶχε. “Ὀλα γίνονταν
παράνομα.

. 20v) Στό 60 ουνέδριο ’δέν πῆραν μέρος ὅλες οἱ τοπικές ὀργανώσεις τοῦ Κόμματος, γιατί αὐτό
ἦταν ἀδύνατο, ἀλλά πήραν μέρος
ἀντιπρόσωποι ἀπό τίς Δώδεκα
μέγάλες περιφερειακές ὀργανώσεις τοῦ K.K.E. πού φυσικά καί
νόμιμα εἶχαν ὲκλεγεῖ ἀπό τίς
ἀντίστοιχες περιφερειακές συνδιασκέψεις πού έγιναν ἐπίσης
παράνομα. Ὁ γράφων τό παρόν
καί σύνεδρος, ἦταν στό συνέδριο
- ἐκπρόσωπος τῆς περιφερειακῆς
ὁργάνωσης Ἀνατολικῆς Μακεδονίας πού ’χει ἕδρα τή ΚΑΒΑΛΑ - καί έχει ἰδία ἀντίληψη
γιατί συμμετεῖχε στό τακτικό
προεδρεῖο καί στήν πολιτική έπιτροπή τοῦ συνεδρίου.
30v) T6 60 συνέδριο ἒγινε τό
χειμώνα τοῦ 1935, ἀλλά δέν έγινε
μέσα στήν Ἀθήνα. Ἔγινε ἀπό
τήν πρώτη,ὡς τήν τελευταία μέρα
στό Ρωσοχῶρι, στή σημερινή

Δροσυά Ἀττικῆς, σέ οἴκημα μέσα
σέ δάσος.
Σωστό εἶναι ὅτι ὂασικό θέμα
τοῦ 6ου συνεδρίου ἧταν ὁ ἐπερχόμενος φασισμός πού ἠδη εἶχε
ὲγκατασταθεῖ 016 669510 σύνορα
τῆς χώρας μας οὐσιαοτικά καί
τυπικά. Καί γι’ αὐτόν ἀκριὸῶς τό
λόγο τό K.K.E., 6116 1116 μπροστά
καί πολύ περισσότερο μετά 16
1935, έπαιρνε τά ἀνάλογα μέτρα
του, συνεπῶς δέν εἶναι σωστό
αὐτό πού γράφεται ὅτι τάχα ὃρέθηκε ἀπροετοίμαστο στῆ Δικτατορία τῆς 4ης Αὐγούστου.
Ἡ σύλληψη τοῦ Ἀρχηγοῡ καί
ἐλαχίστων παρανόμων στελεχῶν
ἧταν μέν 006096 χτύπημα, ἀλλά
ὃχι καί ἀνεπανόρθωτο. Τά 90%
τῶν συλληφθέντων τότε ἀγωνιστῶν ἤτανε μαζικά συνδικαλιστικά στελέχη, φυσικά ἐκτεθειμένα στόν έχθρό. “Ομως τά 90%
τῶν παρανόμων στελῆςῶν παράμειναν στή θέση τους καί αὐτά
συνέχισαν ἀδιάκοπα τόν ἀγώνα,
ὡς τό τέλος τοῦ 1939. Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια γιά τόν 6.110—
κεφαλισμό τοῦ Κόμματος καί
οὔτε αὐτό θά πετύχενε ἡ Δικτατορία ἄν ἀπό προηγούμενα δέν
ὑπῆρχε στίς γραμμές του ὁ μυστικός πράκτορας Κουτσογιάννης
καί ένας ἀκόμη πού σπούδασε
στό Κουΐὸ στρατηγός καί πού δέν
συνελήφθη ποτέ, όχι 6έ6αια ἀπό
έξυπνάδα του.

Ἀκόμη δέν εἴναι σωστό 611 ἡ
K.E. τοῦ 6ου συνεδρίου δῆθεν
ἧταν σκάρτη, ἶσα-ἴσα ἧταν ἡ πιό
άποδοτική καί ἱκανή στό Κ.Κ.Ε.
καί ἀπό ὅλες τίς προηγούμενες
καί ἀπό τίς μεταγενέστερες καθοδηγήσεις του. ‘H K.E. τοῦ 6ου
συνεδρίου ὀργάνωσε τούς τεράστιους μαζικούς ἀγῶνες τοῦ
1935-1936 πού 1600 ’ τρόμαξαν
τήν κυρίαρχη τάξη τῶν ἐκμεταλλευτῶν. Ἐκείνη πάλεψε τέσσερα

λίου. μέσα σέ έλάχιστες ώρες, ὅλα
έγιναν κυριολωιτικά λίμπα, δέν
έγινε οὔτε μιά συγκέντρωση δέκα
ἀτόμων καί ὅλοι μεγάλοι καί μικροί «ἡγέτες», ἀπό τήν πρώτη
στιγμή, μπῆκαν μέσα στή φάκα μέ
σιγουριά.
Ἐνῶ τό 1936 16 K.K.E. δέν
ξαφνιάστηκε καί ἱκανοποιητικά
εἶχε προετοιμαστεῖ γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς δικτατορίας καί τήν
ἴδια μέρα τῆς 4ης Αὐγούστου 6vτέδρασε κυρίως στήν Ἀνατολική
Μακεδονία καί στή Θράκη μέ
μαζικές πολιτικές άπεργίες. Μάλιστα στή Καῧάλα μέ τούς 12.000
πειθαρχικοὺς καπνεργάτες εἴχαμε
ἐπιτυχία έκατό τοῖς ἑκατό καί
κρατήσαμε τήν ἀπεργία δύο 660—
μάδες κάτω ἀπό πολύ δύσκολες
συνθῆκες, γιατί νομίζαμε ὅτι τό
ἴδω γινόταν καί στίς άλλες περιοχὲς τῆς χώρας.
Τήν ἀπεργία έκείνη καί γιά τήν
ὁποία δέν γράφτηκε τίποτα, τή
λύσαμε στίς 20 Αὐγούστου καί
μάλιστα ἀπ’ εὐθείας ἡ ΠΕ. τοῦ
Κόμματος, γιατί ἡ Διοίκηση τοῦ
καπνεργατικοῦ Σωματείου
«Ἀνεξαρτησία» μέ τό Κ. Βοτάνη
Γ ραμματέα του, εἶχε συλληφθῆ.
Ἐγώ ὁ ἴδιος ἔγραψα στό κηρόχαρτο καί έὸγαλα στόν πολύγραφο τήν προκήρυξη γιὰ τή
λύση τῆς Ἀπεργίας. "Yon-:90 6116
δυό τρεῖς 6δομάδες 016 ψιλά
γράψανε καί οἱ Ἀθηναϊκές ἐφημερίδες «Ἐληξαν οἱ ἀπεργίες στή
Μακεδονωι καί’τή Θράκη». Αὐτή
εἶναι ἡ ἀλήθεια γιὰ τό πῶς 16
K.K.E. άντιμετώπισε ἀπό τή
πρώτη ὥρα τή Μοναρχοφασιστική Δικτατορία.
Γῆονός εἶναι 611 6116 τά 27
μέλη τῆς K.E. TOÜ 6ου συνεδρίου,
μέχρι 16 τέλος τοῦ 1939 συνελήφθησαν τά 25 ἀγωνιζόμενα, ἕνας
ἀναγκάστηκε καί παραδόθηκε
μόνος του καί ἕνας δέν συνελή-

ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
χρόνια ἑνάντια στή μοναρχοφασιστική δικτατορία. Αὐτή ἀνασυγκρότησε ταχέως τό Κάμμα τό
1941. Αὐτή ὀργάνωσε τή μεγαλειώδη Ἐθνική μας ἀντίσταση
καί ἔστησε τήν ὲαμική λαῖκή κυριαρχία σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, πλήν
ἀπό τό ἁμαρτωλό τρίγωνο Ὁμόvow — Σύνταγμα - Κολωνάκι».
Τέλος ἐκείνη ἡ K.E. τοῦ 6ου
συνεδρίου ἔκανε τό 1116 σημαντικό. Διαφύλαξε τήν ἰδεολογική,
τήν πολιτική καί τήν ὀργανωτική
ἑνότητα τοῦ Κ.Κ.Ε., ἀφοῦ κανένα
6.116 16 μέλη της δέν διανοήθηκε
νά φὺγει καί 4δέν ἔφυγε στό ἐξ·
ωτερικό. Ὄλα πέσανε ἑδῶ. _
Ἐπίσης δέν ἀνταποκρίνεται
στήν ἀλήθεια τό σχόλιο 611 16
K.K.E. δέν ἀντέδρασε κατά τήν
4η Αὐγούστου. Σέ ἀντιπαραὸολή
μέ τήν 21η Ἀπριλίου, μοιάζει
σάν τή μέρα μέ τὴ νύχτα, ἀφοῦ
εἶναι γνωστό ὅτι τήν 21 Ἀπρι-

φθη διόλου ὅχι 6.116 ἀτσιδοσύνη,
ἀλλά μᾶλλον γιατί ἔπαιζε τό ρόλο
Μαλινόφσκι.
Μέσα στή φυλακή τῆς Κέρκυρας, πέντε-έξι κάνανε δηλώσεις,
ἀλλά καί ἀπό αὐτούς οἱ τέσσερεις
συνέχωαν τόν ἀγῶνα σάν ἐαμίτες, ὁ ἕνας ἐξετελέσθη καί μόνον
δύο δέχτηκαν νά παίξουν τό παιχνίδι τοῦ Μανιαδάκη.
Αὐτή ἡ περίπτωση ἧταν λυπηρή, ἀλλά καί ὂασικά ἀσήμαντη, ἀφοῦ τό Κ.Κ.Ε. δέν κούτσαινε. ”Αλλωστε δέν ἧταν ἡ
πρώτη φορά πού 6116 τίς γραμμές
του καί στό ἀπώτερο παρελθόν
καί μετά τήν ἀπελευθέρωση οὐκ
ὀλίγα ἡγετικά στελέχη σιωπηρά ἦ
καί μέ ψευτοπροσχήματα πέρασαν στήν ἀντίδραση.
Γενικά ἡ ἀποστασία δέν εἰναι
φυτό πού φυτρώνει μόνον στό
δικό μας”-χωράφι, πολύ περισσότερο φυτρώνει 016 ἀστικά ἀμπε49

λοχώραφα. ”Οπως εἶναι γνωοτό 6
Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἧταν ὁ
πολιτικός ἀρχηγός τοῦ κινήματος
100 1935 καί ὅμως λίγους μῆνες
ἀργότερα εύλόγησε μέ τά τέσσερα
καί τό κάλπικο Δημοψήφισμα
καί τή Μοναρχική παλινόρθωση.
Ἐνῶ ἀντίθετα ὁ 611015 μοναρχίκὸς Στρατηγός Παπούλιας, 6
Κοιμήοης καί ὁ Βολάνης, τουφεκίσθηκαν γιά τήν πρώτη νεοελληνική Δημοκρατία. ·
Ἀπομένει ἡ περίπτωση τῆς λεγομένης ((Προσωρινής>» πού πράγματι ἦταν Eva ἀπό τά σπάνια
περιστατικά μέσα στό παγκόσμιο
Κομ. Κίνημα. Αὐτό έγινε τό 1940
ἀφοῦ πρῶτα ἀποκεφαλίοτηκε τό
K.K.E. nui εἶναι Ëvu δεῖγμα ἀπό
τόν ἀδυσώπητο μυστικό πόλεμο
πού γίνεται nui τώρα ἀνάμεσα
οτήν ἐπανάσταση nui τήν ἀντεπανὰσταση, ἕνα ’έπισόδειο στόν
ἀνελέητο 1051n6 πόλεμο πού διεξάγεται 016 σκοτεινά. Τέτοια
περιστατικά χαφιεδικής διείσδυ0111 μέ τῇ μιὰ ἤ μὲ τήν ἄλλη
μορφή γίνονται καί ἀλλοῡ nui
016 μακρινό παρελθόν παρουσιάστ-ηκαν καί στό Κόμμα τῶν
μπολσεὸίκων μέ τόν 110.116 Γκαπόν, τόν Ἀζεφ nui τόν Μαλικόφοκι. ”Αρα δέν ἦταν καί τόσο
μεγάλη ντροπή γιά ένα Κόμμα,
ὅπως τό Κ.Κ.Ε., πού στό ἐνεργητικό του ἔχει ἀμέτρητες ἀγωνιστικές περγαμηνές. ”Αξιο ἀπορίας εἶναι τό γεγονός ὅτι, 0015
016 παρελθόν, 0015 τώρα, κανένα
ἀπό τά δύο σκέλη 100 ἄλλοτε μονολιθικοῠ Κ.Κ.Ε., δέν τόλμησε νά·
ξεκαθαρίσει ἀνοιχτά αὐτό τό
δυσάρεστο θέμα. Παράμεινε λίγο-πολύ σκοτεινό nui πρόσφατα
χρησιμοποιήθηκε σάν 61110 10σπολογίας στήν ἰδεολογική διαμάχη, ἑνώ θαυμάσια θά μποροῦσε
νά εἶχε ὁλότελα ξεκαθαριοτεῖ μέ
μιά έπίσημη καί Δημόσια ἀπόφαση.
Ἀναφορικά μέ 16 γεγονότα
πού έγιναν στό Κ.Κ.Ε. ἀπό 16
1938 μέχρι τό 1941 καί στό τέλος
100 περασμένου χρόνου 1977,
ἔγραψα nui κυκλοφόρησα ἕνα
616110 μέ τίτλο «Μιά παραλειπό-·
μενη σελίδα ἀπό τήν ἱστορία τοῦ
Κ.Κ.Ε.» μέ 16 611010 71000116161100
νά φέρω στό φῶς μερικά ἄγνωστα γεγονότα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης
ἀπ’ ὅπου μέ 016 νηφάλια σκέψη
θά ἧταν δυνατόν νά ὂγοῦν ἀνάλογα διδάγματα καί γιά τό παρόν
καί γιά τό ἀγνωστο μέλλον.

Αύτά εἷχα νά πώ ἀπό τίς στῆ-

λες τοῦ «ANTI», ἔξω ἀπό τά
«Ἐπίσημα κείμενα» γύρω ἀπό τά
60 χρόνια τοῦ Κ.Κ.Ε. καί πιστεύω ὅτι εἶναι μιά πμὸολή (πή
outﬁt-nonΕὐχαριστώ γιά τή φιλοξενία.
Δημήτρης Μιχελίὸης

O Γιά τήν περίοὸο τοῦ Ἐμφυλιόυ - μετά τό 7o Συνέὸριο - ὁ
Δημήτρης Τριγώνης, γράφει.K0015 Διευθυντά,
Στό τεῦχος 101 1013 115010611100
00; (Σάόὂατο, 17 Ἰούνη 1978), 6
«Ἐρανιστής», κάνει λόγο γιά τό
7o Συνέδριο 100 KKE (1—6
Ὁκτώόρη 1945), πού ἀποτελεῖτό Συνέδριο - μιά, ἴσως τή σπουδαιότερη, ἀπό τίς φάσεις τῆς
ἱστορίας 100 KKE καί 100 ἑλληνικοῡ κομμουνιστικοῠ κινήματος,
Φάοη, τόσο ἀποκαλυπτική, ὅσο
καί διδακτική. Γιατί φανερώνει
πῶς καί 1100 ὁδήγησε ἕνα ὑπέρλαμπρο κίνημα ὅπως 16 ἑλληνικό,
μιά πρακτορειακή, ἀνάξια καί
ἀνίκανη ἡγεσία καί ἕνας «ἀρχηγός» ὅχι ἁπλῶς «ἀνεπαρκής».
Ἀρκεῖ ν’ἀναφερθοῦμε στό εἰσαγωγικό σημείωμα τοῦ Π. Ρούσ000 πού παραθέτει 6 «Ἐρανιστής», 016 ὁποῑο μιλάει ὅτι; «ἡ
παρουσία 100 0. Ζαχαριάδη,
ὕστερα ἀπό σχεδόν έννιάχρονη
φυλάκιση 016 μπουντρούμια τῆς
4ης Αὐγούστου καί 016 κάτεργα
100 X11150, άφησε τή σφραγίδα
της σέ ὅλο τό έργο τοῦ συνεδρίου
καί έδωσε νέα πνοή στό Κόμμα»,
γιά νά νιώσουμε ὅλο 16 μέγεθος
τῆς κατάπτωσης τῆς πρακτορειακής καί προδοτικής αὐτῆς «ἡγεσίας». Ἀρκεῖ ἀκόμα ν’ἀναφέρουμε τή συνέχεια 100 οημειώματος 100 ΓΙ. Ρούσσου στό ὁποῖο
λέει; «Βασικό έργο τοῦ 7ου συνεδρίου ἦταν v6 λύσει τό ἐναγώνιο
νεοελληνικό πρόὸλημα 1106; 16
1100 καί πῶς θά τραὸήξει ἡ Ἑλλάδα γιά νά ὅγεῑ ὀπό 16 χάος καί
τή χρόνια κρίση της. Καί τό
έλυσε(11) κατά τρόπο ξεκάθαρο,
ὅπως συμφέρει 016v ἑλληνικό
λαό», γιά νά 60005, ἀκόμα μιά
φορά, ποιοί εἶχαν ἀναλάὸει τή
διεκπεραίωοη τῶν τυχῶν τῆς ἐρ-

·γατικής τάξης καί τοῦ έλληνικοῦ
1000. Ὁ «Ἐρανιστής», μέ τή δημοσίευση αὐτῶν τῶν ἀρθρων,
προσφέρει μιάν ἀνεκτίμητη ὑπηρεσία 016v έλληνικό λαό καί στό
έλληνικό κομμουνιστικό κίνημα.
Δέν θά ύπεισέλθει στίς λεπτομέρειες τῶν «προῧλημάτων» πού
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ἀπασχόλησαν τό 70 συνέδριο,
01315 οτήν «ὡριμότητα», τῶν στελεχῶν καί τή «δημοκρατικότητα»
στήν προσυνεδριακή συμμετοχή
τῶν μελῶν τοῦ κόμματος, πού
ἀραδιάζει 6 Π. Ροῦσσος. Ἐκεῖνοι
πού πήραν τότε μέρος οτήν ἑτοιμασία 1013 7ου συνεδρίου ὡς ὁ
ὑποφαινόμενος εἶναι ἕνας ἀπό
αὐτούς, θυμοῦνται τήν «ὡριμό11110» αὐτή τῶν στελεχῶν καί
τρέμουν, ὅταν ἡ μόνη συμμετοχή
100; στή «συζήτηση» τῶν θεμάτων —— τῶν «στελεχῶν» αὐτῶν πού
πλαισίωναν τότε τήν K.O.A, —
δέν ἦταν ἀλλη, ἀπό ένα ὑμνολόγιο στό «μεγάλο ἀρχηγό».

Τό 70 συνέδριο ἦταν τό τελευταῖο πρίν ἀπό τήν έναρξη 100
65015000 ένοπλου ἀγῶνα, ὅπως
εἶναι γνωστό. Εἶναι ἀδύνατο, σ’αὐτό τό γράμμα, v6 γίνει κριτική
στό πῶς ὀργανώθηκε καί διεξήχθηκε 6 ἀγώνας 0016;, 6 ὁποῖος
ἦταν - ὅπως ὁμολογήθηκε, κατόπιν ἑορτῆς, - λάθος. Σεὸόμενος
τό χῶρο 100 115010611100, θά
σταθῶ, μέ λίγα λόγια, σ’ένα μόνο

μειοῖ .

Τό ΚΚΕ εἶναι· ἡ πρωτοπορία
τής ἐργατικής 1651];. Kui ἡ ἐργατική 1651] εἶναι ἡ πρωτοπόρα
τάξη τῆς κοινωνίας. Καί τήν κοινωνία τήν ἀποτελεῖ ὁλόκληρος 6
λαός. ‘H ἐργατική τάξη, συνεπῶς,
καί τό Κόμμα της εἶναι ἡ πρωτοπορία τοῦ λαοῦ καί τά συμφέροντα τοῦ λαοῦ έξυπηρετεῖ καί
γι’ αὐτά ἀγωνίζεται. "O10 αὐτά,
εἶναι πασίγνωστα καί δέν ἐπιθυμῶ καθόλου νά νομισθεῖ ὅτι
«κομίζω γλαῦκα εἰς Ἀθήνας>>ἔ
Θέλω, ὅμως, νά καταλήξω στό
Ἔνοπλος ἀγώνας σημαίνει πόλεμος. Καί πόλεμος δέν γίνεται
ποτέ μέ τήν ἐμπροσθοφυλακή
ἑνός στρατοῦ, ἤ τίς ἑπίλεκτες
ὁμάδες κρούοης 100. Τόν πόλεμο
τόν κάνει ὁλόκληρος ὁ στρατός.
Ἔτσι, καί στήν περίπτωση τοῦ
2ου ἔνοπλου ἀγώνα 1946-1949,
αὐτός ὁ ἀγώνας - γιά νά εἶχε
ἀποτέλεσμα - έπρεπε νά διεξαχθεῖ ἀπό ὁλόκληρο τό δημοκρατικό λαό ἤ 11’] 01Jv19111'11n1'] πλειοψηφία του. Καί ὃχι μονὰχα ἀπό
τήν πρωτοπορία 100! A016 διδάσκει ἡ στρατιωτική ἐπιστήμη.
’Ὀμως 016 1946-49 6 δημοκρατικός ἑλληνικός λαός παρέμεινε στό
σύνολό 100 ἀπαθής, ἀδιάφορος ἤ
καί - γιατί νά μήν τό 110005 θαρρετά; - ἐχθρικά διακείμενος σ’
αὐτόνὶ Τό «λάθος», πού ἐκ τῶν
ὑστέρων ἀνακάλυψαν, δέν ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τό ἀληθές

Ἡ τυχοδιωκτική, ἡ μαρξιστικά
ἀμαθής, ἡ πρακτορειακή καί 10χάρπαστη αὐτή ἡγεσία, 0016
0110166); έκανεῑ Μή μπορώντας
νά ξεσηκώσει τούς Ἕλληνες δημοκράτες στήν ένοπλη πάλη κατά
1013 μοναρχοφασισμοῦ, διότί οἱ
μάζες 100 ἑλληνικοῡ δημοκρατικοῦ λαοῦ, μέ τό ἀλάνθαστο 1101111116 100; αἰσθητήριο, ἀντιλή.φθηκαν ’έγκαιρα τήν πεπονό-

φλουδα πού είχαν πατήσει οἱ τυχοδιῶκτες, ἔμειναν ἀπαθεῖς. Καί
τότε, οἱ «στρατηγοί» τῆς ἡγεσίας
καί 6 «στρατάρχης» καί 131101110;
γιά 1100601161000; Ζαχαριάδηςζῖἱ
δέν δίστασαν καθόλου νά ρίξουγὲᾖ
μέσα στή φωτιὰ τῆς μάχης 111???πρωτοπορία 100 1000 καί νά τήν·Ι
κάψουν τελικά μέσα στίς φλόγεςζ
τηςέ :
Ἀπέκοψαν καί ἀπομόνωσανξ
τήν πρωτοπορία ἀπό τόν δημοκρατικό 106! “Av 16 λάθος γιάῖ
τόν ένοπλο ἀγώνα ὀφείλεται στήν .
πολιτική τους 0100600600, 1‘1 1
συνέχειά 100‘, νά θελήσουν μέ μό- ’
v5; 11; 60v6051; τῆς πρωτοπορίας I
νά φέρουν τό ἀποτέλεσμα πούἐπεδίωκαν, τούς κατατάσσει στήν ·
κατηγορία τῶν παρανοϊκῶν έγ-Δ
κληματιῶνέ

Καί ὁ Μάρκος Βαφειάδης; ’
Ἴδιες εἶναι οἱ εὐθύνες του, μαζί
μέ ἐκεῖνες τῶν ὑπόλοιπων «φωστήρων» 1013 κινήματός μας.
Ἴδιες, γιατί δέν διεφώνησε μέ τήν
τέτοιας μορφῆς διεξαγωγή 100
ένοπλσυ ἀγώνα, ἀλλά μονάχα μέ
τήν ἐσφαλμένη - κατά τή γνώμη ἶ
μου - ἀπσψή του, ὅτι ὁ Δ.Σ.]Ξ.
ἔπρεπε νά διατηρήσει τήν παρτι- ἱ
ζάνικη μορφή του.
“Ο δεύτερος, ἔνοπλος ἀγῶνας»,
1946-49, αὐτός καθεαυτός, ἔχει.
πάρα πολλές πλευρές πού πρέπει
νά μελετηθοῡν, νά ἀνσλυθοῦν καί
νά κριτικαριστοῦν κάτω ἀπό τό
φῶς τοῦ μαρξισμοῡ. Ἔχω τή
γνώμη πώς τό ’περιοδικό σας θά .
προσφέρει μιά μεγάλη ὑπηρεσία
στό κομμουνιστικό, ἀλλά καί γενικά στό λαϊκό δημοκρατικὸ κίνημα, ἀν έπαιρνε μιά τέτοια σχετική πρωτοόουλία.
Δημήτρης Τριγῷνης “

Ο Ἀπό ἔναι’ ἄλλο παλαιγιαχοῖ
ἀγωνιστή, τόν Ἐ. Ματσούκα πού
ζεῖ στήν Ὀράντια τῆς Ιόιγιανίας, :
πήραμε πρόσφατα ἕνα γράμμα ;
του καί ἕνα minim/10 κείμενό του ’
πού τό τιτλοφορεῑ «Nd τό ὁιαὸά- ἶ
σουν...» Τά ὁημοσιεύουμε στή

συνέχεια μέ μικρός ἐπεμόάσεις
uni στίξη καί τή σύντ(ιξη.·

Κύριε Διευθυντή,
Δέξου καί ἀπό ἓναν ἁγνό ἀγω- νιστή, μέ τά κολυόογρόιμματά 100 ἶ
τῆς 20; Δημοτικσῡ, τήν καλημέρα V
μου, 61111 016 φορά.
Πήρες καί 6.110 τέτοια γραφτά
μου· μά 000 φαίνεται, πώς ὅταν τούς έριξες μιά ματιά καί εἶδες τά ;
κολυόογράμματά μου τά ἀφησεςξ
στήν πάντα καί θά εἶπεςῑ ὁ Θα-.
νάσης Χατζής έχει δίκιο 016 γραφόμενά του καί ὅχι ἐτούτοςὶ
τῆς 20; 1651]; τοῦ Δημοτικοῡ.
Δέν 100 61101110005 διόλου ἐξ·
ηγηματικά, οὔτε γιατί δέν τά δηὲξ,
μοσιεύουμε. ἔστω καί 06v 016}λογο. Δικαιᾎυμά σου ἧταν καί 513;"
ναι. Μόνον πού ἀνθρώπινα, πα-ῗ
τριωτικά,ὤφειλες ἕνα γράμμα 0‘
έναν γέρο πού ξόδεψε τή ζωή του

στόν ὰγώνα. Ἕνα γράμμα πού νά
155116 γιατί καί τό πῶς.
Ἐ. Ματσούκας
Ὀράντεα, Ρουμανίας.
Αὔγουστος 197B

ΣΣ. 7Hmv παράλειψή ya; πού
ὸέν σοῦ ἀπαντήσαμε, φίλε Ματσούκα. Τά γρφτά σου ὑπάρχουν.
Θά ἔρθει ἡ ὥρα νά ὀημοσιευτοῦν.

Καί ἃς εἶναι κάπου-κάπου τραχιά στόν τρόπο τους.

Τά ἔζησα αὐτά πού θά πῶ μέσα
στήν πιό ἀπαίσια προδοσία. Καί
φυσικά ἐγώ καί ὅλοι μας τά πληρώσαμε καί τά πληρώνουμε μέ
έκατόμὸες αἵματος γνήσιων πατριωτῶν. ’Ὀσοι ζήσαμε, ξανά καί
ξανά στή σκλαόιά, εῖμαστε τρισχειρότερα τώρα. ἀπό τότε ποὺ
ζούσαμε τίς σφαγές μας. Μέ τρέξιμο καί φευγιό προσφυγοποιήθηκαν ἑκατοντάδες χιλιάδες σέ
ὅλα τά μέρη τοῦ πλανήτη μας.
Τήν πούλησαν ξανά τήν Κολοκοτρωνέικη περήφανη Ἑλλάδα
καί ὑπάρχει ἡ ἀπειλή θερμοπυρηνικοῡ πολέμου πού θά τήν ἑξαφανίσει σάν ἔθνος-κράτος.
Σχεδὸν τό σύνολο αὐτῆς μας
τῆς σφαγῆς καί καταστροφῆς πού τήν θεωρῶ χειρότερη ἀπό
τήν Μικρασιατική καταστροφή ἀποτέλεσε καί ἀποτελεῖ εὐθύνη
τῆς σημερινῆς ἡγεσίας τοῦ ΚΚΕ.
Ἐπί κατοχῆς καί στή συνέχεια, 6
πανάξιος λαϊκός Κομμουνιστής
Μπρόζ Τίτο, κατάμουτρα μᾶς
φωνάζει καί δηλώνει; «Μά καί
τόν ΕΛΑΣ πουλήσατε; Καί μέ τί
θὰ ὑπερασπίσει ὁ λαός 00g τή
ζωή του, τήν πατρίδα, τή λευτεριὰ; Δέν θέλω νά μέ ἀποκαλεῖτε
σ. Τίτο, γιατί ἐγώ σύντροφος τοῦ
ὀπορτουνισμοῡ δέν εἷμαι».

Καί τώρα, σήμερα, θέτω ἐρωτήματα γιά λύση πού εἶναι ένα
εἶδος αἰνίγματαῑ
“A; ὀπαντήσουν ὅλοι τους πού
διεκδικοῦν τό ΚΚΕ καί τήν
6οχρονη ἱστορία του. Τούς γνωρίζουμε. Καί αὐτοί εῖναι τά ἡγετικά στελέχη. Καί λέγονται KKE,
KKEéo. καί ΚΚΕ μαοϊστές.
Ταυτόχρονα, άς μοῦ ἐπιτρέψουνΙ οἱ σεὸαστοί ἐπιστήμονες
τῆς Ἀνθρωπολογίας, τῆς Ζωολογίας, τῆς Κοινωνιολογίας, ἄν θέλουν νά μᾶς ποῦν, τήν 6αρύτατη
γνώμη τους 016 πρῶτο αἴνιγμά
μους

Καί εἶναι ἐτοῠτο τό αἴνιγμά
μους
Μπορεῖ νά ὑπάρξει 151010 φαινόμενο πού ὅταν καί ἐφόσον
ἀποκοπεῖ τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου
καί πεταχτεί 16 κάτω ἀπό τό
λαιμό μέρος καί μένει ἡ κεφαλή
μόνο, νά λειτουργεῐ τότε,ὅπως
καί πρώτα,
Καί σάν νά μήν συνέὸη ἀπολύτως τίποτα νά συνεχίζει νά μιλᾱ,
νά 6γάζει ἀναφωνήσεις, νά κάνει
χαρτοπόλεμο, νά γράφει ἄρθρα
καί νά δίνει γραμμή; Νά δίνει 5v—
1015; γιά ἐκτέλεση 0' 013101111013;

11013 εἶναι κάτω ἀπό τήν Κεντρική
Ἐπιτροπή (τοῦ πρώην καί δολοφονημένου KKE);

Καί πιό συγκεκριμέναῑ ’Ὀπως
ἀποδείχθηκε τό 510; 1958, συνῆλθε ἡ 8η ὁλομέλεια μέ τήν ἔγκριση Μόσχας καί τήν ἡγεσία τοῦ
Κ. Κολιγιάννη πού ἧταν άδελφωμένος μέ τόν Δ. Παρτσαλίδη. Αὐτόν, ἄλλοτε καί μέ ὲπανάληψη ἡ
Κ.Διεθνής τόν πέταξε σάν πολύ
ὲπιζήμιο δεξιό ὀπορτουνιστή.
Μά... πάλι 6ρέθηκε σέ ἡγεσία, μά
καί πάλι διαγράφεται ἀπό τίς τάξεις μας, 016 Βουκουρέστι Ρουμανίας μαζί μέ λοιπούς ὁμοίους
τους καί πρώτη φίρμα τόν Ἀπόστολο Γκρόζο, πρώην φανατικό
Ζαχαριαδικό. ι
Παίρνει λοιπόν ἀπόφαση ἡ 8η
ὁλομέλεια, μά δέν τήν δημοσίεψαν μέχρι σήμερα. Διαλύει, ἐξαφανίζει ἀπ’ τή ζωή τῆς χώρας
μας τό Κ.Κ.Ε. καί δίνει ἐντολή
στά μέλη τῶν Κομματικῶν 60σεων νά πᾶν καί νά ἐγγραφοῦν
στό κόμμα ΕΔΑ. Καί αὐτοί, πειθαρχικά, μονολιθικά πῆγαν καί
ἒγιναν ΕΔΑίτες.
Μά αὑτό γίνεται μόνσ γιά τούς
κομμουνιστές κάτω στή χώρα
μας. Ὁ Χαρ. Φλωράκης, 6 Λουλές, ὁ Κώστας χειροκροτοῦν καί
ὁλόθερμα ἐγκρίνουν τή διάλυση
1013 K.K.E. Ἔτσι ἡ κεφαλή 01111έχωε νά λειτουργεῖ μέ τήν 51κριοη τῆς Μόσχας καί Φλωράκη
- Λουλέδων. Ἐπί 10 ὁλόκληρα
χρόνια (1958-1968) πραγματοποιεῖ σειρά δλομέλειες καί μάλιστα καί τό 80 Συνέδριο. Ἀλλά
δέν ὅρίσκεται οὔτε ένας κομμου1110111; 6.116 τήν Ἑλλάδα. Γιάννης
πίνει - Γιάννης κερνάει. Μά καί
ξεσπάει ὅρώμικος καυγάς γιά τό
ποιά παράταξη θά ἐπικρατήσει·
Κολιγιαννικοί, 1'1 Παρτσαλιδικοί.
Μιλᾶν καί ξεφωνίζουν γιά 12η
ὁλομέλεια. Μά άφοῦ τό διαλύσαν
τό Κ.Κ.Ε., γιά ποιές 6101151515;
καί συνέδρια ἔχουν δικαίωμα λό’
γου; Ὁ K. Κολιγιάννης μιλάει
καί γράφει ἄρθρα έπεξηγηματικά
«πώς, ναί μέν διαλήσαμε τίς κομματικές παράνομες 6άσεις κάτω
στή χώρα μας, μά κρατήσαμε
κομματικά στηρίγματα στίς 6001—_
κές πόλεις καί 5101, λέει, δικαιοὺμαστε νά λεγόμαστε
Κ.Κ.Ε».

Ἔρχεται μετά ἀπό 15 χρόνια ὁ
νεοδιορισμένος Κώστας Λουλές
ἑδῶ στήν Ὀράντεα Ρουμανίας
καί σέ ἐρώτησή μας ἀπαντάει;
«Ψέμματα, σᾶς λέγαν ὅλα αὐτά
τά χρόνια πώς εἵχαμε κομματικά
στηρίγματα, τίποτα δέν εἷχαμε.
Ἐμένα εἶχαν ὑπεύθυνο 661151 γιά
νά συγκροτήσουμε κομματικά
στηρίγματα», Μά τότες ἀφοῦ εἶναι 5101, σημαίνει πώς ἐπί χρόνια
καί χρόνια μᾶς λέγαν ψέμματα.
Καί συνεπῶς καί ἐσεῐς K. Λουλέ
καί Χ. Φλωράκη είστε συνυπεύθυνοι τῆς δολοφονίας τοῦ ἡρωϊκοῦ Κ.Κ.Ε. καί δέν δικαιοῦστε,
01315 116 διεκδικεῖτε τήν ἱστορία

1011 καί νά μιλᾱτε γιά γιορτασμό
περί 6οχρονών του... Γιά κάντε
τήν ἀφαίρεση ἀπ’ τήν δολοφονία
του μέχρι χούντας 1967. Λύστε
01316 16 αἴνιγμα. Ποιά εἶναι ἡ
πραγματικότητα;
”Αλλο αἵνιγμαε Ὑπάρχει ἐπίσημο ὂιὸλίσ πού λέει πῶς ἡ Γκεστάπο εἶπε στούς έξόριστους
στήν Κίμωλο καί Φολέγανδρο,
«μιά καί ἥσαστε πολέμιοι τῆς
Μεταξικής Δικτατορίας, εἷστε
τώρα ἐλεύθεροι, πᾱτε στά σπίτια
00;».
(O A. Ἀποστόλου μιλάει γιά
δραπέτευσή τους ἀπό τά δύο
αὐτά νησιά, ἑνῶ νομιμότατα ἔφυγαν ὅλοι μέ ἕνα πλεούμενο καί
νόμιμα ἒγινε ἡ ἀποόίόασή τους
στό λιμάνι Πειραιᾶ. Καί ἔρχεται
τό αἴνιγμα, ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια
καί πῶς μόνο ἀπ’ αὐτά τά δύο
νησιά ἒφυγαν ἑλεύθερα;

Καί ἕνα τρίτο ἐρώτημα-αἴνιγμα
11013 πρέπει νά δοθεῑ 113011:
Καί 01316 εἶναιῑ ἐπί κατοχῆς
ποιός ἦταν γραμματέας” τοῦ
K.K.E. καί ἀπό πιό κομματικό
σῶμα εἶχε ἐκλεγεῐ, Καί τί ἒγιναν
οἱ σύντροφοι 016 χωριό Μποῦκλες, περιοχή Βοϊὸοντίνας
Γ ιουγκοσλαὸίας; Θά περιμένω
ἀπό 16 περιοδικό ANTI νά δώσει
ἥ ὂρεῐ τήν λύση τους.
Ε. Ματσούκας
Ὀδράντεα Ρουμανίας
Αὔγουστος 1978

Ο ’0 Ἀθ. Στίνας, μέ ἀφορμή τό
ἄρθρο τοῦ K. Σκλάόου γιά τή
στρατηγική τοῦ Σ.Ε.Κ,Ε. Κ.Κ.Ε., γράφει.Κύριε Διευθυντα,
Θά μοῦ ἐπιτρέψετε μερικές
πολύ σύντομες παρατηρήσεις 016
ἄρθρο τοῦ K. Σκλάόου (ANTI τχ.

Ἀναφέρεται 6 Σκλάόος στίς
ἀποφάσεις τῆς Συνδιάσκεψης τοῦ
Φεθρουαρίου 1922 τοῦ ΚΚΕ, τίς
6ρίσκει σωστές καί σύμφωνες μέ
τίς ἀπόψεις πσύ ὃ ἴδιος ὑποστήριξε τό 1928. T6 οὐσιῶδες περιεχόμενο αὐτῶν τῶν ἀποφάσεων
εἶναι 16 ἀκόλουθος «T6 Κόμμα
διατρέχον ἀκόμα περίοδον ὀργανώσεως καί προπαγάνδας ἔχει
ἀνάγκη μακρᾶς νομίμου ὑπάρξεως... Ἡ ὀξύτης τῆς ἐπιθετικότητος τοῦ κόμματος δέν δύναται
νά ὑπερὸεῖ τά ὅρια τῆς πολιτικῆς
ἀντοχής τῆς ὲργατικῆς τάξης καί
τῆς ὃλης ἱκανότητος τοῦ κινήματος».
A1316 ἡθελαν καί 01316 ἐπιθυμοῦσαν οἱ τότε ἡγέτες τοῦ ΚΚΕ.
Ἔπρεπε ὅμως νά συμφωνήσει
μαζί τους καί ἡ Ἱστορία. Ἔπρεπε
δηλαδή νά ὑπάρχουν οἱ κατάλληλες γι’ αὐτό συνθῆκες, δηλαδή
ἔπρεπε στή γ ’σσα τῆς πάλης
τῶν τάξεων ν περιορίσουν οἰ
μάζες τή δραστηριότητά τους αὑστηρά μέσα στά πλαίσια τῆς
ἀστικής νομιμότητας, νά μήν δίνουν ἀφορμές στήν Ἀστυνομία
κλπ. Ἱ-Ι Ἱστορία ὅμως 65v 1013;
ἔκανε τό χατήρι καί δέν 1013;

ἒδωσε τό χρόνο πού χρειάζονταν
γιά νά δημιουργήσουν αὐτό τό
ἰδεῶδες κόμμα. Τόν ἴδιο χρόνο
ἀπεργίες συγκλονίζανε τή χώρα
καί ἡ κυῧέρνηση τίς άντιμετώπιζε
. μέ τόν χωροφύλακα, τά δικαστήρια καί τίς φύλακές. Κατόπι ἡ
κατάρρευση τοῦ μικρασιατικοῦ
μετώπου καί οἱ θύελλες καί οἱ
καταιγίδες πού αὐτή ἡ κατάρρευση ἐξαπέλυσε στή χώρα. Καί
μέσα σ’ αὐτές τίς-συνθήκες πού ἡ
Ἱστορία ἀνεόάζει ἀπό τά 661611
011111 ἐπιφάνεια τίς πιό ριζοσπαστικές ὸργανώσεις, τό κόμμα τοῦ
ἑλληνικοῠ προλεταριάτου γίνεται
σκόνη.
Αὐτή τήν Ἱστορία πού τόσο
τραγικά διέψευσε τά ὄνειρα καί
τίς ἐλπίδες γιά μιά εἰρηνική περίοδο ἀγνοεῖ 6 Σκλάὸος, ἀγνοεῖ τήν
πραγματικότητα πού ζοῦμε. ἀπό
τό 1914, ἀγνοεῖ τήν κόλαση μέσα
στήν ὁποία ἔχει 6υθίσει 16.6wθρώπινο γένος 6 καπιταλισμός.
Τό κριτήριο, ἄν εἶναι ἤ δέν εῖναι σωστή μία θεωρία, μία
611011111, μία ἰδέα, δέν εἶναι καί
δέν· μπορεῑ νά εἴναι,ἄν αὐτές εἶναι ἦ δέν εἶναι σύμφωνες p‘ ὅσα
γράψανε καί εἰπανε ὁ Μάρξ καί
6 Ἔνγκελς πρίν ἀπό 150 χρόνια,
ἀλλά ἄν 01315; 6011661115 ἦ δέν
601160115 01111590 τίςμάζες στήν
πάλη τους γιά 11’1 χειραφέτησή
τους καί γιά τήν άνατροπή ἑνός
καθεστῶτος πού ἀπειλεῖ αὐτ-ἠ τή
ὂωλογική ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου
εἴτε μέσω 5116;, 0013111111111; φρίκης, θερμοπυρηνικοῦ πολέμου,
εἴτε με τά δηλητήρια δίχως ἀντίδοτα πού παράγει-καί πού δέν
μπορεῑ νά μήν παραγει.

Πρίν ἀπό τό 1914 τά Σοσιαλδημοκρατικά κόμματα ὑπερασπίζανε καί ὃιαδίδανε στήν πλειοψηφία τους, αὐτή τή θεωρία γιά
τήν εἰρηνική, ὂαθμιαία, μέ δόσεις
καί μέσω τῶν ἐκλογῶν, μετατροπή τῆς Καπιταλιστικής κοινωνίας σέ Σοσιαλιστική. Οἱ έργάτες
ἀρκετά έπηρεάστηκαν ἀπ’ αὐτές
τίς ἰδέες. Κατόπι ἧρθε 6 πόλεμος,
ἡ σφαγή τῶν ἐργατῶν μεταξύ
τους καί τέλος ἡ ρωσική ἐπανάσταση καί μέ μιά μικρή καθυστέρηση ἡ γερμανική, αὐστριακή,
σύγγρική κλπ. Ὁ πόλεμος ἀνάμεσα 01013; λαούς, μετατρέπεται
σέ πόλεμο τῶν λαῶν ἐναντίον τῶν
ἑκμεταλλευτῶν τους. Στή Γ ερμανία, τόν Νοέμὸρη 1013 ’18, οἱ μάζες άνατρέπουν τό καθεστώς καί
ὴ ἐξουσία περνάει στά χέρια τῶν
ἐργατικῶν καί στρατιωτικῶν
συμ6ουλίων, Ποιός ἡμέρωσε τίς
έπαναστατημένες μάζες καί ποιός
ἔσωσε τήν καπιταλιστική κοινωνία; Ἡ Σοσιαλδημοκρατία μέ τήν
ὑπόσχεση τῆς ὁμαλῆς δημοκρατικῆς πορείας κλπ. T6 ἴδιο καί
στήν Ἰταλία τόν Σεπτέμὸρη τοῦ
'21 καί παντοῡ ὅπου οἱ ἐργαζόμενες μάζες ὰπλώσανε τό χέρι
τους γιά τήν ἐξουσία.
Ξέρουμε σήμερα πού καταλήξανε αὐτές οἱ ὑποσχέσειςῑ Στόν
Μουσσλίνι, στόν Χίτλερ καί στή
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δεύτερη ἰμπεριαλιστική σφαγή.
Αὐτός εἶναι ὁ ρόλος, ὴ ἱστορική «ἀποστολὴ» τῆς θεωρίας γιὰ
τή δῆθεν δῃμοκρατική καί εἰρηνική πορεία γιά τό Σοσιαλισμό;
Νά παραλύει, νόι συγκρατεῖ καί
νά ἑνημερώνει τίς ἑπαναοτατημέ-

νες μάζες, 610v ἡ Ἰστορία δη-Ἰ
μιουργεῖ συνθῆκες πού κάνουν
δυνατή τήν ἀνατροπὴ τοῦ Καπιταλισμοῡ. Τό κύριο δίδαγμα ﬂ]; ἐποχῆς
μας εἶναι τό ἀκόλουθοῑ Οἱ λαϊκές
ὲξεγερσεις, οἱ πραγματικές λαϊκές
ἐξεγέρσεις καί ὂχι τό ἀντάρτικο ἦ
τά κινήματα «δυναμικῶν» μειοψηφιῶν, εἶναι αὐθόρμητα φαινόμενα καί ἔχουν τήν κακή ἡ τήν
καλή συνήθεια νά ξεσποῦν, ὅταν
κανείς δέν τίς περιμένει. Καί τό
κύριο καθῆκον τῶν ἐπαναοτατῶν
εἶναι νά κάνουν ἀρχή καί συνείδηση στίς μάζες ὅτι στήν ἐξ·
έγερσή τους αὐτή πρέπει δίχως
νά πάρουν ἀνάσα νά προχωρήσουν μέχρι τό τέλος, μέχρι πού
ὅλες οἱ ἐξουσίες νά περάσουν στὰ
χέρια τους, στά χέρια τῶν ἐργατικῶν Συμὸουλίων, ὀργάνων πού
ἐκλέγονται ἀπ’ αὐτές, πού ἀνακαλοῦνται ἀπ’ αὐτές ὁποτεὸήποτέ, πού ὲξαρτῶνται ἂμεσα ἀπ’
αὑτές. Ἡ ἀνατροπή τοῦ Καπιταλισμοῦ, ὅπως καί ἡ οἰκοδόμηση
τῆς Σοσιαλιστικής Κοινωνίας εἶναι ἓργο τῆς αὐτόνομης καί συνευδητῆς δράσης τῆς ἴδιας τῆς μάζας καί κανενός ἄλλου πού ἐνεργεῖ δῆθεν γιά λογαριασμό της.
Τίς ἀπόψεις τοῦ Σκλάὸου τίς
ἢξερα ἀπό τό ’27 - “28. Αὐτή
ἦταν καί ἡ πρώτη καί μόνη σο6αρή πολιτική πλατφόρμα τῆς
ἑνιαίας ἀντιπολίτευσης καί αὐτήν
ύποστηρίξανε 6 Μάξιμος καί 6
Νικσλινᾱκος στήν Περιφερειακή
Συνδιάσκεψη τοῦ Πειραιᾶ τό ’28.
Ἐκεῖνο πού δέν ἤξερα nui πού
δέν περίμενα, εἶναι αὐτὰ πού
γράφει 016 κεφάλαιο «“Η Ἑλλάδα στόν πόλεμο ’14 - ’18»
Ὀ Σκλάὸος ξεχνὰει ὅτι τό 00σιαλυστικό κίνημα ἦταν nui γιά
τσύς μαρξιστές καί γιά τούς
ἀναρχικούς, ἕνα παγκόσμιο κίνημα, μιᾶς παγκόσμιας τάξης γιά
μιά παγκόσμια κοινωνία. eH
πάλη 016 ὲσωτερικό τῆς χώρας
ἐναντίον τῆς ἀρχούσας τάξης καί
ἡ ἂλληλεγγύη μέ τίς ἐργαζόμενες
μάζες ὅλου τοῦ κόσμου, αὐτές εῖ-
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v01 οἰ δύο θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ
συγχρόνου κινήματος τῶν μαζῶν
για τήν κοινωνικὴ τους χειραφέτηοη. ’

Ἀ. Στίνας
Ὁ Κώστας Σκλάὸος ἐξ ἄλλου,
μέ ἐπιστολή τοι) ἐπισημαίνει ἕνα
τυπσγραφικό λάθος οτό ἄρθρο
του πού ὁημοσιεύσαμε στό τεῦχος
106.
Φίλε κ. Διευθυντὰ,
Παρακαλῶ τούς τυχόν ἀναγνῶοτες τοῦ ἄρθρου μου
«Σ.Ε.Κ.ΙΞ.-ΚΚΕ» 016 τχ. 106/26.
8. 78 τοῦ ΑΝΤΙ στήν 0. 39, πρώτη
στήλη, σειρόι 5η ἀπ’ τά κάτω, νά
ἀντικαταστήσουν τό «νά συνεπιδράσουν» μέ τό σωστό καί διαλεκτικό « νά ἀπεπιδρὰσουν».
Καί μέ ἀφορμή μιά παρατήρησή του 0T6 ἴὸιο ἄρθρο, συνεχίζει σχολιάζοντας τά πρόσφατα
γεγονότα τῆς Περσίας· «

διεθνές ἐπίπεδο, 6 Σάχης καί τό
καθεστώς του ἔχει τή συμπαρασταση ὅλων τῶν ἀντισοὸιετικῶν
δυνάμεων, τῶν H.H.A., τοῦ
NATO καί τῆς Κίνας, ὲνῶ οἱ Σο6ιετικ-οί .nui οἱ σύμμαχοι των
παρακολουθοῦν ἐπιφυλακτικοί,
ξέροντας ὅτι ἡ ἐνδεχόμενη
«ὀκτωὸριανή» ἐξέλιξη τῆς περσικῆς ἀστικοδημοκρατικής ἐπανάστασης, θὰ μποροῦσε νά προκαλέσει ἀναμέτρηση ἀνάμεσα στσύς
δυό συνασπισμούς τοπικά ἡ
ἀκόμα καί 06 ’παγκόσμια κλίμακα, ὰναμέτρηση πού ὁπωσδήποτε
δέν τήν ἐπιδιώκουν, καθώς εἶναι
κυριευμένοι ἀπ’ τήν έφεση για
τήν οἰκονομική των ἀνάπτυξη.

Μέσα στή χώρα, ἡ παλλαῐκή
ὲξέγερση ὅρίσκεται ἀντιμέτωπη
μέ τό αὐτοκρατορικιό καθεστώς
καί 16 φοόερό κατασταλτικό μηχανισμό του, πού διαθέτει ὅλα τά
σύγρονα μέσα μαζικής ἑξόντωσηςΤό πρόσφατο λουτρό αἵματος
Η ΑΣΤΙΚΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
στήν Τεχεράνη μᾶς θυμίζει τήν
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
εἰσαγωγὴ τοῦ Ἔνγκελς 016 ἔργο
τοῦ
Κ.
Μάρξ
«Οἱ
ταξικοί
ἀγῶνες
Στή 0. 40, στήλη πρώτη, λίγο
στή
Γαλλία»
καί
ἰδιαίτερα
τήν
πιό πάνω ἀπ’ τόν ὑπότιτλο «τό
παρακάτω παράγραφοε «Ἄς μήν
30 EKTAKTO ΣΥΝΙΞΔΡΙΟ κλπ»,
ἧςουμε καμιά αὐταπάτη’ μιά
χαρακτηρίζω τή ρωσική ἐπανάπραγματικὴ νίκη τῆς ἐξὲνερσὴς
σταση «σάν τήν τελευταία ἀστιενάντια στούς στρατιωτικούς,
κοδημοκρατική ἐπανάσταση τῆς
ὅπως ἀνάμεσα σέ δυό στρατοὺς,
Εὐρώπης καί γενικότερα τῆς
εἶναι κάτι τό πάρα πολύ σπάνιο,
ἱστορίας».
ἀλλ’ ἐπίσης πολύ σπάνια 6&0Τήν κρίση αὐτή τήν ἐξέφερα
όλέπανε σέ κατι τέτοιο οἱ μαχηκάνοντας, τήν ὥρα πού ἔγραψα,
τές τῆς ἐξέγερσης. Γι’ αὺτούς
μιά πολύ συνοπτική ἐπισκόπηση
τοῦ ούγχρονου κόσμου, ἀλλά νά, ὲιτρόκειτο μόνο νά κάμψουν τά
στρατιωτικὰ τμήματα μέ ἠθικές
πού τά γῆνονότα στήν Περαία
ἐπιδράσεις πού δέν παίζουν καμᾶς δημιουργοῦν τήν ἐντύπωση
νένα ἤ παίζουν πολύ μικρό ρόλο
ὅτι στή χώρα αὐτή ὅριοκόμαστε
στόν ἀγώνα ἀνάμεσα στούς στραἴσως μπροστά στίς ἀπαρχές μιᾶς
τούς δύο ἐμπολέμων χωρῶν. "Av
ἀστικοδημοκρατικής ἐπανάστααὐτό ἐπιτύχει ὁ στρατός ἀχρησης πού, ἔξω ἀπ’ τόν εὖρωπαϊκό
στεύεται καίὴ ἐξέγερση νικᾱ. Ἂν
χῶρο, ἀκολουθεῖ ἐν τούτοις τήν
αὐτό ἀποτύχει, τότε ὑπερισχύει,
πορεία τῶν εὐρωπαϊκῶν ἀστικοκαί ὅταν ἀκόμη 6 019016; εἶναι
δημοκρατικῶν ἐπαναστάσεων.
ἀριθμητικὰ κατώτερος, ἡ ὑπερ’Ὀπως 0’ αύτές, έτσι καί στήν
οχή
στόν
δπλισμό
καί
τήν
ἐκγύ,Περσία, ἡ ἀστικοδημοκρατική
μναοη,
τῆς
ἑνιαίας
διοίκησης,
τῆς
ὲπανάσταση φαίνεται ὅτι πῆρε τή
σχεδιασμένης χρησιμοποίησης
μορφή μιᾶς παλλαϊκής ἐξέγερσης
τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων καί
κάτω ἀπό συντηρητική ἡγεσία τῆς
πειθαρχίας».
Αύτὰ
γράφει
6
τούς θρησκευ’τικούς ήγέτες —— πού
Ἐνγκελς γιά τούς ἀγῶνες τῶν
ὅμως, ἐπιδιώκοντας τήν κατάὁδοφραγμάτων ἔχοντας ὑπ’ ὄψη
λυση τής ἀπόλυτης μοναρχίας,
του τίς γαλλικές ἐπαναστάσεις
ἀκολουθοῦνται ἀπό πολιτικές
τοῦ 1830, τοῦ 1848 καί τήν Παδυνάμεις, μέ ριζοσπαστικώτερες
ρισινή Κομμούνα τοῦ 1870.
κοινωνικοπολιτικές ἐπιδιώξεις
(ἀστοί, ὀπαδοί ’τῆς συνταγματιΣτό λουτρό αἵματος τῆς Τεχεκής ὂασιλείας, ἀστοί δημοκράτες,
ράνης, ἡ λαῐκή ἐξέγερση δέν ἦταν
σοσιαλιστές καί κομμουνιστές).
ὒιοπλη, δέν ὕψωσε ὁδοφράγμαὝστερα ἀπ’ 16 τελευταῐο λουτα, ἦταν ἐπαναστατική ἀλλὰ εἰτρό αἵματος στήν Τεχεράνη, ἕνα
ρηνική, προσπαθησε νά ἀσκήσει
ἠθική ἐπίδραση πάνω 016 0190—
εἶναι 16 καυτό ἐρώτημαῑ θά μπορεσει ἡ παλλαϊκή ἐξέγερση νά
16, ἀλλά δέν 16 κατώρθωσε· ὁ
ὲτιόεὸαιώσει 16 χαρακτήρα της
στρατός τήν κτύπησε χωρίς ὲνσάν ἀπικοδημοκρατικής ἐπαναδοιασμό, φανερώνοντας έτσι τήν
στασης καταλύοντας τήν ἀπόλυτη αὐτοκυριαρχία καί τήν 0111:0115μοναρχία καί ἐξασφαλίζοντας
ποίθηση τοῦ ἀπολυταρχικσῠ κα6101 τήν παραπέρα ἐξέλιξη τῆς
θεστῶτος, πού ’ναι κι’ αὐτό ἄλλος
χωρας
6V0; δυσμενής 690; γιά τήν έκ6αση τῆς ἐπανάστασης.
Δυστυχῶς οἱ συνθῆκες γιὰ τήν
ἀνάπτυξη τῆς ἀστικοδημοκρατι-- Καί ἡ φύση ἔτρεξε νὰ όοηθήσει
τό Σάχη μέ τούς καταστρεπτικούς
κής επανὰστασης εἶναι 016v
ἀκρότατο 600116 ἀντίξοες. Στό της σεισμούς, πού ἀποτελέσανε

γιά τό καθεστώς ἕνα εὐπρόσδεκτο ἀντιπερισπασμό, ἐνάντια ·
στήν παλλαϊκή ἐξέγερση.
Ἀλλὰ ὃποια κι“ ἂν εἶναι ἡ
ἆμεση ἓκὸαση τῶν περσικῶν γεγονότων, ἕνα εἶναι 666010: ἡ
ἀμφισῧήτηση τοῦ ἀπολυταρχικού
καθεστῶτος θά δεσπόσει ἀπό ἐδῶ
κι’ έμπρός στήν κοινωνικοπολιτική ζωή τῆς χώρας μέ 666010 τελικό ἀποτέλεσμα 016 προσεχές ἦ
016 ἀπώτερο μέλλον καί κάτω
ἀπό εὐνοϊκώτερες ἑξωτερικές καί
ὲσωτερικές συνθῆκες, τήν πτώση
τῆς ἀπόλυτηςιμοναρχίας καί τήν
ἑπιὸολή ἑνός καθεστῶτος C1610στης λαϊκῆς κυριαρχίας.

Ἀθήνα, 23.9.1928
' K. Σκλάὸος
Ο
OI KAHETANIOI ΤΟΥ ΕΛΑΣ

Μερικές σκέψεις του πάνω στή
ὁιᾳμάχη τοῦ Γ. Γούσια καί τοῦ
Καπετάν Κίσσαόου πού δημοσιεύσαμε στά τεύχη 93 καί 103,
μᾶς στέλνει ὁ φίλος Θ. Καρατζᾶς
ἀπ’ τό Κλότεν τῆς Ἐλόετίας.
Ἁγαπητό ANTI
Σέ τελευταῑο ’τεῦχος σου ἄνοιξες τίς στῆλες σου στίς προσωπικές καί ἀτέλειωτες ὁιαμάχες τῶν
ἀγωνιστῶν τοῦ ΕΛΑΣ.
Τί νά πεῖ κανείς γιά τό μαριγουλισμό τῶν ἡρώων ἐκείνης τῆς
ἐποχῆς,’Ποιόν καπετάνιο νά πρωτοπιστέψει,· ’Όλοι ἔχουν ὁίκιο κι’
ὅλοι ἅὸικο,· Ἐμεῐς οἱ νεώτεροι
ὁέν ἔχουμε τίς τρομερές ἐμπειρίες
τοῦ τότε, ὅμως κουόαλᾶμε στήν
πλάτη μας τήν κληρονομιά τῆς
dvrûnuarjç καί τά ὁιὸάγματα
ἀπό τήν ἧττα, πέρα ἀπό τίς ἀναπόφευκτες συναισθηματικές φορτίσεις,πού ἴσως ὁικαιολογημένα
χαρακτηρίζουν τά ἱστορικά ἀφηγήματα καί τίς «μοναδικές ἀλήθειες» - πληγές τῶν ἀγωνιστῶν.
Ὅμως μάθαμε καί μιάν ἄλληὠμή-ἀλήθεια, καθόλου μοναὸική,
ὅτι κάτω ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ
ΚΚΕ,ἀγωνίσθηκαν καί ἡττήθηκαν καί αὐτή τήν ἥττα πληρώvoyait-:3 1606;316ng ” ἀγωνιστής
ἦταν ὁ ἀνώνυμος λαός, ἡ λαϊκή
ὃάση, ἡ ξεκομένη ἀπό τήν ἡγετική ὁμάδα τῶν C.T.V τῶν Ἀθηνῶν,οἱ ὁποῖοι έὸλεπαν στόν
ΕΛΑΣ τήν ἀντανάκλαση τοῦ
«έπίλεκτου» ἑαυτοῦ τους καί οἱ
ὁποῖοι διαλεκτικά (;) σκεπτόμενοι προσπάθησαν νά μειώσουν
(ἄλλος λίγο, ἄλλος πολύ) τή σημασία τοῦ ἀγώνα πού πήρε 6vοπλη μορφή στήν ϋπαιθρο καί
στά 6ουνά - ἀκουσονέ - καί ὃχι
στήν πόλη κατά πώς πρόόλεπε ὁ
δελτιοποιημένος μαρξισμός τους.
Μιλᾶμε, ἐπίσης γιά τούς ἐγκληματίες τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί
τήν κορυὸατιτιῶσα δεξιὰ μέ τούς
φονιάδες, τούς συνεργάτες καί
τούς δοσίλογους καί τίς 2000 οἱκογένειες - τρωκτικά τοῦ Κολωνακίου. Ὅμως αὐτοί ὅλοι ἦταν τό

ἀποτέλεσμα τῆς πολιτικῆς ἀνεπάρκειας καί αὐτάρκειας τῆς
ἡγετικής ὁμάδας τοῦ ΚΚΙΞ, ἡ
ὁποία ἐπέμενε νά διατηρεῖ γιά
τόν ἑαυτό της τό δικαίωμα τοῦ
«ἀλάνθαστου» καί ἡ ὁποία 6611—
γησε Ev0 νικηφόρο κίνημα καί
έναν λαό στό καλοστημένο
ίκρίωμα τῶν ’Ἁγγλων ’καί τοῦ
Πσπανδρέου. "Av στήν ἱστορία
(τήν ἀντικειμενική - ὅσο γίνεται)
μετρᾶ τό αῖτιο καί τό ἀποτέλεσμα,ὅπως αὐτό διαφαίνεται σέ
κάθε κρίση μέσα ἀπό τήν E11001015 μορφή ταξικῆς σύγκρουσης, τότε δέν μένει παρά νά
σκεφτοῦμε ὅτι 6 Ἑλληνικός λαός,
0‘ αὐτή τήν ἱστορικὴ συγκυρία,
έχασε 111 μάχη, ἀμαχητί σχεδόν.
Ἐχασε - ὄχι στά 6ovv0 ὅπου
ἵδρυσε τήν δική του κυόέρνηση
-έχασε στό Λίόανο, στήν Καζέρτα γιά νά ὁδηγηθεῖ τελικά στή
συνισταμένη : Βάρκιζα, πρός δόξαν τῶν σημερινῶν έπιὸητόρων
του. Οἱ ἡγέτες τοῦ ΕΛΑΣ πειθάρχησανὶ Σέ ποιόν φορέα; Σ’
Eva κόμμα - ἱερατεῖο; Σ’ Eva
κόμμα ἀνίκανο νά ἀφομοιώσει τό
πολιτικό μήνυμα τοῦ EAM—
EAA2; 2’ Eva κόμμα πού δροῦσε
πάντα μονοσήμαντα ἀπό τήν κορυφή; 2’ ἕνα κόμμα ὅπου ὁ έμπειρισμός καί ἡ πολιτική τύφλωση μαζί μέ τά ἀοτικά ὀπωθημένα ἀρκετῶν μελῶν του χόρευαν
τό χορό τοῦ θανάτου πίσω ἀπό
τίς πλάτες τους; Ποιό εἶναι σήμερα τό ἀποτέλεσμα; Νά ὑπάρχει
ὁ θεσμός τοῦ «ἐσωτερικοῦ
ἐχθροῦ» γιά τά καλά ριζωμένος
καί νά ἀποκαλεῖται «συμμορίτης» ἀπό τή συμμορία τῆς δεξιᾶς,
ποιός; Ὁ ἀντάρτης, ὁ πραγματικός λαϊκός ἀγωνιστής πού πολέμησε μέ τήν ὑποστήριξη ἑνός
λαοῦ. Σάν νά μή φτάνει 01316,
σήμερα 0711}1(irv1-:101_1101 ἀπό 1013;
ἡγέτες του. Γιατί τί ἄλλο κάνετε
κύριοι ὅταν τή λασπολογία τήν
λέτε ἱστορία; Τότε, πμόάλλατε
οτή δημιουργία τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι, ἡ τωρινή σας στάση έκτός ἀπό τίς διασπάσεις τῆς ἀριστερᾶς καί τό ἀντιενωτικό κλίμα
πού φροντίζει νά συντηρεῐ, 09κετά έξυπνα, ἐπιχαίρει ἰδιαίτερα
γιά τή δυνατότητα πού τῆς δίνε101 δηλ. νά παραχαράξει ἀκόμα
περισσότερο τήν ἱστορία, μέσα
ἀπό τίς διενέξεις σας, ὥστε ἡ
«ἐπίσημη ἐκδοχή» νά διαχέεται
οτό λαό μέ ὅλα τά μαζικά καί μαγικά μέσα πλύσεις ἐγκεφάλου.
Δόξα τῶ θεῶ οὕτε «τίς φωτιές
l καί τά τσεκούρια» τῆς λείπουνε,οὕτε καί «αἱ ἀκόρεσται Βαρ6άραι». Ὑπήρξατε σὺμὸολα μιᾶς
ἱστορικῆς συγκυρίας καί νομίζω
ὅτι πρέπει νά μείνειε ἐκεῖ πού
σᾶς ἀνὺψωσε ὁ Ἑλληνικός λαός.
Εἶναι ἡ καλύτερη ὑπηρεσία πού
μπορεῑτε ἀκόμη νά τοῦ προσφέρετε καί ὅχι νά ἀναζητᾱτε διέξοδο στή σωρευμένη σας πίκρα
ἀπό τίς στῆλες τοῦ τύπου.

Θόδωρος Καρατζᾱς

Ο Kai-711111 γιά τά ὁημοσιεύματα
γιά τά 60 χρόνια τοῦ K011110vaστικοῦ κινήματος στήν Ἑλλάδα,
ὁ ἀναγνώστης N. Παδιώτης,
γράψει’

Ἀγαπητό Ἀντί
Σέ διαὸάζω περίπου Eva
χρόνο. Μέχρι σήμερα 01013;
ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ, διάόαζα ἀρκετά
γράμματα, μέσα στά ὁποῖα καί
ὁρωμένα πού έόαζαν σέ ἀμφι0611111011 τήν ἀδέσμευτη στάση
σου ἀπέναντι στούς ἐπώνυμους
φορεῖς τῆς ἀριστερᾶς.
Χωρίς νά εἷμαι ὁπαδός αὐτῆς
τῆς ἀμφισόἠτησης καί χωρίς
προκαταλήψεις ἀπέναντί σου,
ἔχω νά έπισημάνω κάτι 71013 11013
δημωύργησε διάφορους ἐνδοιασμούς, Ἐξηγιέμαιε Στό τεῦχος
σου 102 (Σελ. 34), δια6άζω; «Μέτό χρονικό τῆς ΓΣυνδιάσκεψης
(σημ. 10-13 Ὀχτώὸρη 1950) 71013
δημοσιεύουμε σήμερα, κλείνουμε
τήν ἀναδρομή στήν ἱστορία τῶν
συνεδρίων τοῦ Κ.Κ.Ε....» Ρωτάω;
H016; 0013 εἶπε πώς ἡ «ἱστορία
τῶν συνεδρίων τοῦ K.K.E.» οταματάει μόλις 016 70 Συνέδριο;
Ἐνῶ 6 τίτλος τῆς ἀναδρομής πού
κάνεις λέει; «ΑΦΙΙΞΡΩΜΑ στά
60 χρόνια τοῦ E.K.K.» πῶς κό6εις τήν ἀναδρομή μόλις 0161 42
χρόνια (1918-1950) τοῦ Ε.Κ.Κ.;
Τά ὑπόλοιπα 18 χρόνια τί έγιναν;
Γ ιατί δέν γίνεται λόγος γιά τό 80
καί 9o Συνέδριο τοῦ Κ.Κ.Ε.;
Γιατί δέ συνεχίζεις τήν ἀναδρομή
- ΑΦΠΞΡΩΜΑ έσύ Eva 09101596
— άδέσμευτο περιοδικό;

Εὐχάριστῶ
Νίκος Παδιώτης

Γιά τό σχόλιό μας (τεῦχος 103,
σελ. ’7), ὁ 017.0; N. Παδιώτης

Ἀγαπητό ANTI,
Γράφω πρώτη φορά 016
«ANTI» παρ’ ὅλο 71013 16 δια6άζω 0.116 τότε πσύ ὅγῆκε... Ἴσως
γιατί Eva 0.116 10 τελευταῖα ἀρθρα σας (άνώνυμο, ἄρα τήν εὐθὺνη τήν παίρνει τό περιοδικό)
μέ πέρασε ἀπό 1013; διοταγμοὺς
μου. Εἶναι γιά τόν γιατρό Τοιρώνη. Μέ μιά πρόταση θά ’ρχιζαῑ
((...δέν εἶναι 6ασικά μιά πολιτική
ὑπόθεση...). Συνεχίζετε ὅμως μέ
τήν παράθεση μιᾶς Ἰπλοῦσιας σέ
τρομοκρατία, (περισσότερο γιά
μᾶς, παρά γιά τό γιατρό) τιμωρία
ἀπό τό κράτος τῆς Δεξιάς. Καί
φυσικά 01316 εἶναι «πολιτική».
Στήν ὑπόθεση ὑπάρχουν διώξεις
ἐπαγγελματικές, ψυχολογικές,
σωματικές γιά τό γιατρό. Καί
01316 εἶναι πολιτική. Καί τά
παραπάνω έγιναν γιατί ὁ Τσιρώνης τά διάλεξε γιά μιά ὁλόκληρη
ζωή καί αὑτό εἶναι ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
Μήπως οἰ ἰδιόρρυθμοι δέν δροῦν
μέ κάποιο τρόπο πού τούς διακρίνει ἀπ’ τά 71966010 ἦ τούς
ταυτίζει; Ἐχτός ἂν ἐννοεῖται μέ
τό ἰδιόρρυθμος αὑτό πού δέ λέτε
καθαρά, ἀλλά τό λέει ὁ κόσμος
λίγο τρελός, παλαδοὺτσικος κλπ,
δηλ. ἄνθρωπος 71013 110v51 φασαρία γυά τήν πλάκα του. (“Av ὅμως
τέτοιοι γίνουν πολλοί καί κάνουν
φασαρία γιά τόν ἴδιο λόγο πώς
60 1013; 715115;). Μπορεῖ ἡ συμπεριφορά του νά προκαλοῦσε τόν
περίγελο (ἀπό ποιούς θά ἤθελα
νά ξέρω,..) ἀλλά σ’ 013111 μπαίνει
τό γράψιμο συνθημάτων στίς
ἠμιπορνογραφικές διαφημίσεις;
τό ὅτι δέν ἂφηνε τούς γύρω νά
ἀκούσουν τήν αὐνανιστική τηλεόραση καί τό Μουντιάλ; ἤ τό
ὅτι προκαλοῦσε τούς περαστικούς γιά τή χρήση τοῦ Συντάγμα-

τος 0111 μετάδοοη ἰδεῶν, ὅποιων
καί ὄιν εἶναι αὑτῶν;

Γ ΙΑ ΤΟ Γ ΙΑΤΡΟ ΤΣΙΡΩΝΗ
γράφει σέ ἄλλο αημεῐο τοῦ γράμ,-.γ
ματός του.Ι

'H ἀεροπειρατεία ἧταν ἀπό
ἰδιορρυθμία; Ἤ ἔπρεπε νά περιμένει τόν Παπανδρέου νά πεῖ τό
...Στό τεῦχος σου 1Οό (σελ. 7)
ΝΑΙ γυά τήν ένωση τῶν ἀντισταὑπάρχει ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ ἂρθρο
σιακῶν ὁμάδων, στή δικτατορία;
(τονίζω τό ἀνυπόγραφο, ξέρεις
Ἀποκαλώντας τό προσωπικό
ἐσύ γιατί) μέ τίτλο; «Ὁ «161769θάρρος «ίδιορρυθμία» - γιατί
ρυθμος» γιατρός καί μέ ὑποσηέτσι τελικά μοῦ φαίνεται μείωση; «Ἡ πρώτη σελίδα τῆς
παραλληλίζεστε μέ τήν ὅποψη ὅτι
ίίΚαθημερινήςἝ.. καί τοῦ “Ριζοτό πολιτικό θάρρος εἶναι τό μόνο
σπάστη”>>, παραθέτοντας τίς
«006096»... Καί ὅμως τά πανἀντίστοιχες σελίδες τῶν δύο ἐφη- τοειδῆ φασιστίδια ἤ οἱ Σταλινίμερίδων.
σκοι ἀπ’ τό πρῶτο ἀμφισὸητοῦνται καί κινδυνεύουν.
Ρωτάω; Τί μπορεῐ νά σημαίνει
Εἶχε
ρίξει
6
Τσιρώνης
καί
κααὐτή ἡ ὑποσημείωση; Ποιό
να-δύο
μπιστολιές...
Δέν
εἶναι
σκοπό ἄραγε ἐξυπηρετεῄ Ἡ συγἀπό τά πράγματα 71013 μέ ἐνθουκεκριμένη ἀντιπαράθεοη τῆς
σιάζουν.
’Ὀμως
610v
τά
ὑπολείπρώτης οελίδας δύο ἐφημερίδων
ματα
τῶν
Μ.Α.Υδων
(ὔλέπε
μέ ἐντελῶς διαφορετικό περιεχόTEA,
χωροφ.)
ρίχνουν
γιά
τό
Γ.
μενο, 71013 ἀποσκοπεῄ
Παπαδόπουλο, τό ὃαφτίζετε πολιτική πράξη καί ὃχι ἰδιορρυθμία
Σχετικά μέ τό ἴὸιο σχόλιο, ὁ φί- κτῶν ὁργάνων αὐτῶν ἀπό τόν έμλος Κ. Σταμπουλόπουλος μᾶς
φύλιο - έστω καί δοτή.

γραφέα

Mati 16: «λογική» διαδοχή...

στήν α-κοινωνική παράλογη
ουμπεριφορά τοῦ «γιατροῦ» παίζει τό σκοπό - ἀρκετά φιλολογικά ἐκφρασμένο - τοῦ «τοῦτο
ποιεῖν καί τό E1590 1111 ἀφιέναι».
'O Τσιρώνης δέν χρευαζόταν
τήν ἑλληνική κοινωνία νά έπέμὸει
γιατί πρῶτα δέν νομίζω ὅτι εἶναι
άνίκανη, ὅπως γράφετε καί μετά
01316 ἀφορᾱ τή γειτονιά του 71013
έκφράστηκε καθαρά μετά τή «αὐτοκτονία» τσυ

"A; μήν εἴμαστε τόσο φτιαχτά
ρομαντικοί πολίτες καί ὁμάδες
τέτοιες. Ἐκτός κι’ ἂν ἒχουμε καθορίσει τήν ἀνάγκη 2-3 πίστεων
γιά τόν κόσμο, γιατί άλλιῶς τί θά
τοῦ πουλᾶμε;
Εὐχαριστῶ
Σταμπουλόπουλος Κώστας
Γ ιατρός
Ο

ΣΙΩΝΙΣἸἘΣ, XIAIA2TE2 KAI
XPI2TIANOI
ME’ ἀφορμή ἕνα ὸημοσίευμα
τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλίτικου
Συμὸουλίου, ὁμάὸα Χριστιανῶν,
μᾶς γράφει·
Δημοσιεὺτηκε στίς 15-9-1978
οτήν «Ἐλευθεροτυπία» «διαμαρτυρία τοῦ Κεντρικοὺ Ἰσραηλιτικοῦ Συμὸούλιου, στήν ὁποία ἀρνεῖται τόν χαρακτηρισμό τῶν Χιλιαστὼν σάν Σιωνιοτῶν, καί χαρακτηρίζει «πλαστὰ» τά «Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών».
’Ὀμωςῑ 1) Δέν νμᾶς εἶπαν
ΠΟΙΟΙ ἀποτελοῦσαν τό δικαστή910 τῆς Βέρνης (1939). "000 γιά
τήν «οὐδέτερη» Ἐλὸετία, ὑπενθυμίζω έδῶ μόνο τό ὅτιεῖναι
έδρα πολλῶν φρσὺτων, ὅπως π.χ.
τῆς LUF (L‘ UNIONE
UNIVERSELE FRAMASO-NIQUE — Παγκόσμια Ἐλευθεροτεκτονική Ἒνωση).
2) Ἀναφέρουν ἄρθρο τῶν
TIMES (12-2-1978) γιά νά
«ἀποδείξουν» τή «πλαστότητα»
τῶν «Πρωτοκόλλων». Οἱ Σιωνιστές ποτέ δέν έπαψαν νά ἐφευρίσκουν «ἀποδείξεις». Ἀπό 16
1901 71013 πρωτοδημοσιεύτηκαν
τά Π. ἀπό τόν S. Nüus (τοὺ
παραδόθηκαν ἀπό τόν A]. Nie.
Souhotin), οἰ Σιωνιοτές ὕλο
«ἀποδείξεις» μᾶς φέρνουν, ἀλλά
δέ μᾶς έξηγοῦν γιατί δέν ἐπιμένουν στίς ἀρχικές, ἀλλά ἐπινοοῡν
νεώτερες. (ἡ ἀπάντηση ὅγαίνει
μόνη της). Φέρνω παραδείγματα;
Ἂλλες «ἀποδείξεις» φέρνουν οἱ
περίφημοι TIMES στίς 18-‘81921, ἂλλες 6 Salomon Reinach
(«OPINION» 26-6-1920), ἀλλες
6 Lucielf Wol («The jewish logey
and the forget protocols of the
learned elders of Sion), ἄλλες 6
L. Fey («Vieilla France» 31-31921). Ὁ τελευταῖος μάλιστα
«ἀποκαλύπτει» ὡς συγγραφέα
τῶν Π. τόν Asher Ginsberg (E69.
Achad Haan), ἐνὼ οἱ TIMES τῆς
17-2-1978 «ἀποκαλύπτουν» τόν
M. Raslorleff.(!).
3) Κύριοι 1013 Κ. Ἰσρ. Συμ6.,
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μήπως εἶναι ψέματα ὅτι 6 ἡγέτης
σας Θ. Χέρτζλ (Hertzl) σέ ἐγκύκλιο τοῦ Σιωνιστικοῦ Κομιτάτου
τοῦ 1901 παραπονείται γιὰ ὑπεξαιρέσεις πού ἐπέτρεψαν οτούς
6εόήλους (Gentils)vd1 γνωρίσουν
τά μυστικά τῶν H;
Ἡγεσία '
4) Ἠ Σιωνιστική
πάντα δεχόνῑαν τήν ἀναγκαιόmm τοῦ «ἁντιΣΙΜῙ-ΙΤΙΣΜΟΥ»
(ὅχι αντιΣΙΩΝΙΣΜΟΥ), γιόι τόν
ἐξαναγκασμό τοῦ Ἑὸρ. λαοῦ νά
bead τή μεταναστευση πού
ἤθελε ἠγεσία. eO Χέρτζλ καί
Βαισμαν πήγαν ὲπανειλημμένα
στή Ρωσία καί σέ ἐπαφές μέ τόν
τότε ι’·πσυργό Φόν Πλέό τόν
επειιιιιν γιά τήν ὀργάνωση Πογκρομ διότι εἶχε «συμφέρον νά
ὑποστηρίξει τόν ἀποικισμό τῆς
1’1αὶ.ι.ι;]τίνης, γιατί μόνον έτσι θόι
έλυνε τό έόραϊκό πρόόλημα τῆς
Ρωσίας καί ἀκόμα οἱ Ἑὸραῖοι θὰ
σταματοῦσαν νά ὂοηθοῦν τό
ἀνερχόμενο σοσιαλιοτικό κίνημα», "Ag μή μιλήσουμε οτό παρόν
γιά πολύ μεταγενέστεροι Πογκρόμ
(NAZI), γιατί τότε θά φανεῖ καθαρὰ πώς οἱ πρῶτοι πού πληρώνουν τίς Σιωνιστικές πλεκτὰνες
εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ Ἑόραῐοι.

5) "000 γιὰ τήν «Σιωνιστικότητα» τῶν Χιλιαοτῶν, νά οἱ ὁμολογίες τους;
«Ἑκατομμύρια ζώντων οὐδέποτε
θά ἀποθάνωσι» σελ. 27&30 (6
πολυαγαπητός Θ. Χέρτζλ). «Τό
τετελεσμένον Μυστήριον» σελ.
72. (... ἡ μεγάλη μαρτυρία πρός
τόν Ἰουδαϊκό λαό).«Τό τετελεσμένο Μυοτήριον» - Τόμος Ζ
Γραφικῶν Μελετῶν ’(τρυφερή
Ἰουδαϊκή φιλοδοξία ὁ Σιωνισμός, πού ΘΑ ΗΔΟΚΙΜΗΣΕΙ).
«Τετ. Μυστ» σελ. 546. (Ὁ K11ριος ἐξήρανε τήν Χριστιανοσύνη
καί ἑζωογόνησε τόν Σιωνισμό καί
τόν Ἰουδαϊσμό).
6) M5 τήν εὐκαιρία, μοῦ λέτε
κ.κ. τοῦ Κ. Ἰσρ. Σ., γιατί ζητήσατε (653/16-6-78 ἔγγρ. Κ.Ι.Σ. &
785/28—7-78 61.1010) καί- φυσικά
- πει-ύχατε (A/20222/2212/287-78 A/y1’1 Ὑπ. Σ. & 16/28 — 2 —
78 ἑγκ. ΕΑΣ &66/8 — B — 78
ὅμοιο) νά ἀφαιρεθοῦν «ΟΛΕΣ
OI ΑΦΙΣΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΙΞΝΟΥ» ἀπό τά Ἑλληνικά λεωφορεῖα, ὡς δῆθεν
ὑδριστικές γιά τόν Ἰουδαϊσμό;
Σάν nae-11115911101 επιῧόιτες δέν εἴδαμε ποτέ παρά ἀπιὸλασφημικές, ἀντιχιλιαστικές, εἰκόνες καί
σταυροὺς. Μήπως τό K. Ἰσρ. Σ.

16 πονᾱνε τά 3 τελευταῖα;
Φιλικά
Π. Θέμας καί ὁμάδα Χριστιανῶν.
ΤΟ ΦΙΞΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΚΝΕ

Ἀγαπητό ANTI,
Στό τχ. 105 616601001 για τούς
ὂανδαλισμούς πού γίνανε τό
ὃράδυ τῆς 16 Ἰουλίου στόν
Ἀστακό καί μάλιστα στα γραφεῖα τοῦ ἐκπολιτιστικοῦ, 51111109φωτικοῦ καί έξωραϊστικοῠ Συλλόγου, πού εἶχαν σόιν σκοπό τήν
ματαίωση τῶν πολιτιστικῶν
προσπαθειῶν.
Στά πλαίσια τοῦ 4ου Φεστιόόιλ
ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ γίνανε προσπὰθειες νά γίνουν καί έκδηλώσεις
010'1 μεγάλα χωριά τοῦ νομοῦ μας.
Καί μετὰ ἀπό πολλοὺς ἀγῶνες
πραγματοποιήθηκαν ἀρκετές.
Αὐτὸ ὅμως δέν 69505 σέ πολλούς
καί μέ προσπάθειες μεγαλες ματαίωσαν 3-4 ἐκδηλώσεις. Αὐτά
έγιναν μέ τό νά ἐκφοὸίζουν τούς
ῖδιοκτῆτες τῶν κινηματογράφων
καί τῶν καφενείων ὅπου εἰχαν
προγραμματιστεῑ οἰ ἐκδηλωσεις.
Οἱ έκδηλώσεις ὅμως γίνανε έοτω
καί μέ κάποια καθυστέρηση.
Αὐτή τή ματαίωση τήν εἶδε καί
τήν κατέκρινε ἔντονα ὁ κόσμος.
Δέν εἶδα ὅμως πουθενόι καμιά
καταγγελία τῆς νεολαίας «Ρήγα
Φεραίου» καί Ν. ΠΑΣΟΚ, αὐτῶν
τῶν νεολαιίστικων παρατάξεων
γυά νά κατακρίνουν τούς αἷτιους
τῆς ματαίωσης τῶν έκδηλώσεων.

Μόνο ἡ KNE ἑνημέρωσε τόν
κόσμο πάνω στό θέμα.
Καί έρωτῶῑ «Πῶς αὐτές οἱ δυό
νεολαῐες δέν εἶδαν αὐτό τό γεγονός πού ὁπωσδήποτε εἶναι σημαντικό γιά τήν περιφέρεια μας;»
Γιά έναν δημοκράτη αὐτή ἡ
στόιση τῶν δύο νεολαιίοτικων
παρατάξεων, εἶναι ὅχι μόνο
ἄτοπη, ἀλλά δίνει τήν ἐντὺπωση
πώς ἦταν εὐχαριστημένες ἀπό τή
ματαίωση καί σκόπιμα δέν ἀντέδρασαν.

Tôt Φεστιόάλ τῆς ΚΝΕ ἔχουν
σκοπό τή σωστή ψυχαγωγία, τή
μόρφωση καί τόν ἀθλητισμό.
Καί έρωτῶ πάλιῑ Μήπως αὐτές οἱ παρατάξεις δέν ἐννοοῦν
αὐτές τίς έκδηλωσεις σάν τή σωστή ψυχαγωγία καί μόρφωση καί
ζητοῦν τόν ἀμερικὰνικο τρόπο;

Μήπως ζητοῦν ἡ παραμονή
τους στό «Ρήγα» νά εἶναι μιά
ἀπόλιιυση καί Θέλουν νά ξεχυ-

f

KENTPIKO ΩΔΕΙΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Γενική Διεὺθυνσηῑ ΚΩΣΤΑ ΚΛΑΒΒΑ

Τμήματα; θεωρητικῶν, τραγουδιοῦ, Πιάνου, ,Ι l
κιθάρας καί λοιπῶν ὁργάνων.
Ἀλκῢιάδου M, Πειρσιᾱς τηλ. 4124207
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ᾒοῦν ὁμαδικά στίς ἀκρογιαλιές
καί νά ἀφήνουν τήν φαντασία
τους ἐλεύθερη; “

Σάστλας Νίκος
Ἀγρότης - Ἀγρίνω

—uV'I:I-1
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601.
Τηλ; 732.713 -— 732.819

ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ç

Ἀγαπητό «Ἀντί»,
. A166aoa τή συνέντευξη τοῦ 11.
Ν. Δήμου στή συντακτιδα τοῦ
«Spiegel» πού ἀναδημοσιεύεις,
καθυστερημένα λόγω... ταχυδρομείου, ἐπειδή ὅμως πιστεύω 611
τέτοιες συνεπεύξεις έχουν πάντα
ἐπικαιρότητα, έπίτρεψέ μου νά
πῶ ὃυό λόγια πάνω α’ αὐτό.
Θά ἤθελα νά σταθῶ στό οημεῖο
πού 6 κ. Δήμου λέει ὅτι «οἱ Ἕλληνες πιστεύουν πώς εἶναι οῑ
φτωχοί συγγενεῖς τῆς Εὐρώπης
καί πώς τά ἄλλα εὐρωπαϊκά
κράτη τούς ἀδικοῦν μόνιμα».
Ἔστω καί 6v δεχθοῦμε ὅτι αὐτή
εἶναι ἡ στὰση τοῦ Ἕλληνος,
παραπέμπω τόν κ. Δήμου νά δια66051 τήν Ἑλληνική Ἱστορία καί
ένα πιό πρόσφατο κείμενο «Περί

,ἀντιστάσεως καί δημοκρατίας.
M16 κριτική θεώρηση τοῦ ἑλληνικοῦ προγράμματος τῆς Βαυαρικής Ραδιοφωνίας», Μόναχο,
1976, τοῦ Ματθαίου Καρδαμάκη,
καί τότε πιστεύω νά μπορέσει νά
δεῖ ὅτι ἡ πίστις αὐτή τοῦ ’Έλληνος στηρίζεται οτήν πραγματικότητα καί νά εὐχηθεῖ νά ὑπάρχει·
ὅπως κι ἐγώ εὔχομαι σ’ αὐτόν νά
μιμηθεῖ τούς ξένους, πού φαίνεται νά θαυμάζει, στήν ἱκανότητα
πού έχουν νά κρύὃουν τίς ἀτέλειες, μικρότητες, ἐλλείψεις (ἐθνικές
καί ἀτομικές) ἀκόμη καί ἐγκλήματα, καί νά προὸάλλουν ἀνύπαρκτες ἀρετές ἤ ὑπαρκτές μέν
ἀλλά σέ διαφορετική κλίμακα...
(σάν διαφημιστής, αὐτό θά τό
καταλάὸει πολύ καλά, ἐλπίζω).
Ἀπό αὐτά πού λέει ὑπάρχουν
ἀσφαλῶς ὁρισμένες ἀλήθειες,
ἀλλά 6g μήν ξεχνάει ὅτι χρησιμοποιοῦμε τά ψήγματα ἀληθείας,
πολλὲς φορές, έστω καί ἀσυνείδητα, γιά νά σχηματίσομε τό
ὅρωμερό ψέμα.
Καί ἀν ὁ Ἕλληνας εἶναι ὅπως
τόν περιγράφει, τί ἔκανε ὁ «διανοούμενος» κ. Δήμου γιά νά τόν
ἀλλάξει; Ἤ μήπως νομίζει ὅτι ἡ
ἄδικη, πικρή κριτική πού μοιάζει
μέ συκοφαντία εἶναι ἐποικοδομητική γιά ἕνα λαό; Ἐκτός ἀν χρησιμοποιεῖ τό κακό διαφημιστικό
τρύκ πού ἀπευθύνεται οτούς ξένους; ’Ὀλοι οἱ ’Έλληνες εἶναι κακοί ἐκτός ἀπό έμένα.
Εὐχαριοτῶ γιόι τή φιλοξενία.
Μέ φιλικοὺς χαιρετισμοὺς
M. Παπαθανασίου
Μπολώνια
Υ.Γ. ”Ας σημειώσει δ κ.Δήμου 611
ξέρω πολλοὺς Ἕλληνες πού δέν
εἶναι ἀριστεροί ἀλλά εἶναι ἀντιγερμανοί καί ἀντιαμερικανοί, καί
πού ξεπερνοῦν κατά πολύ τό
-10% τῶν ὑπολογισμῶν του.

0 Ἐκδότης; ”
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
O ’Υιτεὺθυνος Τυιτογραφείουῑ
IQANNH}: BOYN‘APHZ
Δημοσθένους 153
Καλλιθέα

O Φωτοστοιχειοθεσία;
«ΦΩΤΟΚΥΤΓΑΡΟ» ΕΠΕ
'B_00. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ. 743314- 713.604

Ο Ὲκτύτιωσηῑ
Ἐργοστ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιστὲρι. ’

Οκάθε ἐνυηόγραφο άρθρο
ἐκφράζει τήν ηροσωηική
άηοψη τοῦ συγγραφέα του.
ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΚΟΥ;

ΕΣΩΤΕΡΙ-

Ἐξαμ. 260 δρχ. - Ἐτὴσια 520
Ὲτήσια Ὀργανισμῶν, Ι
’Τροπεζῶν, κ,λπ; 1.200 δρχ.
Γιά φοιτητες ἐκπτωση 15%.
O ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
KOY: .
Εὐρώπη - Μεσογ. χῶρες;
ὲξάμηνης άηλη δολ. 10
deport. δολ. 13
ἐτήσια άπλή δολ. 20
άεροη. δολ. 25
I H.|'|.A. - Καναδάς -'Av.'A0iq:
ἑξάμηνηῑ άπλή δολ. 10
deport. δολ. _1-7
ἐτήσιαι ᾱηλή δολ. 20
deport. ὁολ. 34
Αῦοτρολίο - Ὼκεανία;
\tﬁdunvn: άηλή δολ. 10
άεροῐι. δολ. 24
ετήσιαῑ άηλή δολ. 20
ùepon. δολ. 47
O Ἐμθάρμοτο, επιτογέςῑ
’ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ 1
Δημοχάρους 60. ΑΘΗΝΑ 601.
OTIMH TEYXOYZ δρχ. 20
O ΠΑΛΗΑ TEYXHzTIMH 30 AP.

Κεντρική διάθεσηῑ
0 γιά τά 6ι6λιοῐτωλεῑο
τῆς “Αθήνος;
Στά γραφεῖα τοῦ «ANTI»
Δημοχάρους 60,- τηλ. 732-713
O γιά τά 6ι6λιοι-ιωλεῑα
Β. Ἑλλάδαςῑ
Βιθλιοηωλεῑο
Ν. Κοτζιᾱιξ καί Σία Ο.Ε.·
Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279-720,
Geo/vim

ψ . tomayaztn
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 . ΑΘΗΝΑ 142. ΤΗΛ. 36.18.457

Δισοτου και Ζωοῦοκσυ Hum

‘H
Σιμὸν ντὲ Μπωβουὰρ
ν Προλογίζει τήν ὲῐτίσημη ἐλληνική ἑκὸοση τοῡ μνημειακού εργού της

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΟ

’ Πού Θα κύκλοφορήσει σύντομα καί αῐτοκλειστικα
αιτο τις

’ Εκδὸσεις Γ λάρος
σὲ σύνεργασια μὲ τον γαλλικο ὲκδοτικο οῖκο

Gallimard

'H κορύφαία συγγραφέας καί φεμινίστρια τῆς éno-

χῆς μσς Θα δώσει για τούς ἐλληνες αναγνῶστες

τού βιβλίου ὲνα σύντομο διάγραμμα τῆς ἱστορίας x ,ἶ ..
Ἴ Kai γῆς ὲξὲλιξης Τῶν ἰδεῶν Vlà γυναῖκα, ed στα, _ . _ . _ . _ . , .;.;.;. ....
θέρωσή της καί Θα ἐκθέσει TÔ δικο της Πιστεύω για
τήν αύριανή κοινωνία τῶν όλοκληρωμὲνων ατομων.

Μέχρισήμερα οἰ é κδ οσε ις Γλα ρος Παρούσίασαν τρία αιτο τα σημαντικοτερα μύθιστορήματα
τῆς Μτιωβούαρῑ

1. Προδομένη γυναῖκα ~‘"§:§";:‘5 :5: I5F5‘~'5‘I: ’ξ’
2. Τό ἀιμα τῶν ἄλλων ἵζ’ ’ζ’ x ï:
3. Oi ὠραῑες εἰκόνες
Ἀμέσως μετα τήν ἐκδοση τοῦ Δ ε ύ τ ε ρ ο u φ ύτλων αιτο τα Πεζογραφήματα καί τὰ δοκίμια της.

Κεντρική διαθεση - τιαραγγελίεςῑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ’ΚΑΣΤΑΝΙΩ ΤΗ
ΠΕΤΡΟΥ ANTAIOY
Συμθολή στὴν ’ἱστορία τῆς ΕΠΟΝ
Τὸμος Α 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .

TAKH AAAMOY
7T6 λαῑκὸ τραγοίῶι τῆς Ἀντίστασης
MIKH ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
H ΑΛΛΑΓΗ
Προθλήματα ὲνὸτητας τῆς ἀριστερᾶς
ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
ΕΠΙΒΙΩΣΗ Ι Βασικος ὁδηγὸς διατροφῆς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
Ἐμεῖς οἱ ὲξωγήινοι (ἱπτάμενοι ὁίσκοι)

ΔΙΟΝΥΣΗ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ
Πουκάμισα ἐκστρατείας (Διηγήματα)
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ
Τό χαμένο κουμπί (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗ
Τὸ διπλὸ θιθλίο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗ
Σπουδές, (Διηγήματα)
ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Ὀ ἄνθρωπος μὲ τὸ ἄδειο
ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛῙΚΟΥ
ΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AEIA XATZOHOYAOY — KAPABIA
Ὁ δρόμος τοῦ θυμωμένου ποταμοῦ
AEIA XATZOHOYAOY — ΚΑΡΑΒΙΑ
Καλοκαίρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΊὈΚΗ Α
Ἀγὰπη Παρὰνομη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΛΟΥΚΑ ΔΑΡΑΚΗ .
Τά πρῶτα χρονια .« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡοΥ _ .
Ποιὴματα (1941-1974) . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . .
ΠΩΛ NOP

ι’5ο.
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T'o λιθαρακι μου (1967-1974)

ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Ἀσφὰλεια τοῦ καθεστῶτος, Πολιτικοί κρατούμενοι,
Ἐκτοπίσεις καί Τάξεις στήν Ἑλλάδα (1920-1974) . “
Μ.· ΠΑΠΑΔΟΛΑΜΠΑΚΗ
Ol Δικτὰτορες τῶν πολεων , . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . .
M. ΠΑΠΑΔΟΛΑΜΠΑΚΗ
Γιά μιὰ κοινοτική δομή καί μιὰ αὐτοδιαχείρῑση τοῦ
χώρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HANTAZH ’ῙῈΡΛΕΞΗ V
Πολιτική συμμετοχή
στὸ σίγγχρονο Κράτος
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΑῙἼΩΤΑΤΟΥ
OI ΤΑΙΝΙΕΣ I'IOPNO:
Ἀπελευθέρωση ἤ πρόσθετη καταπίεση,· . . . . . . . . . .
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΕΤΣΙΝΗ
Ἐπιστημονικοτεχνική καί θιομηχανική ὲπανὰσταση
Α. Π. ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ ’
Δημοτικισμός καί Παιδεία Ι

150

200

Fllââlçﬁ
τι mm
Ἀριστοφάνη, Νεφὲλες. Εἰσαγωγή, κείμενα, μεταφραση, σχόλια. Γιαναρᾱ Χρ., Ἀλήθεια καί ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας,
— ‘H νεοελληνική ταυτότητα.
- Τό Προνόμιο τῆς αιτεληισὶας (σημειώσεις για μία
κριτική αναμὲτρηση με τό ἀδιέξοδο τοῦ δυτικοῡ ἢ
καταναλωτικοῡ Πολιτισμοῡ).
- Πείνα καί δίψα (3η ἐκδοοη).
Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλου, Δαιμόνιο μεσημόρινο.
’Ἐντεκα κείμενα για τόν Παιταδιαμαντη,
’Φουρνιέ AA. ‘O μεγαλος Μώλν.
Πολυχρονόῐιουλου Π., Εἰσαγωγή στή Φιλοσοφία τῆς
ὸγωγῆς· Α
Μαριανσῡ Σ., Ἑρμηνευτική καί μεθοδολογικές Προσεγγίσεις τῶν κειμένων τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γραματειας.
äûvou Σ., Πολιτική καί ἰὸεολογία (Παιδεία καί ἰὸεολογία — ἰδεολογία καί αναγκαιὸτητα - Πολιτική συνείδηση καί ἰδεολογὶα - τὲχνη καί ἰὸεολογία - δημοκρατία καί σοσιαλισμος)
- Ποιητική τοῦ χώρου (Προαισθητικές κατηγορίες καί
τό νόημα τῆς τέχνης - για Luci φαινομενολογία τοῦ
ὡραίου - διαλεκτική τοῦ τραγικοῦ —— μια ἐκδοχή για
τήν τέχνη K.c"1) ‘_
Φλήντ Γκ., (Μετ. ‘A. Σακελλαρίου). Ὀ Πλάτων καί ἡ
ἐποχή του. g y
Λὲ Καρρὲ Τζὼν, Μια μικρή Πολη οτή Γερμανία (μυθιστὸρημα κατασκοηείας καί Πολιτικῆς φαντασίας). _
Ντὰρρελ Λ., Ἀλεξανδρινό Κουαρτέτο (ἠ Περίφημη
τετραλογία μὲ δημιουργική μεταφραοη τοῦ Αίμ.
Χουρμούζιου).
Χὰξλεῡ Λ., Γενναῑος νέος κόσμος (τὸ Περίφημο μυθιοτὸρημα εΠιοτημονικῆς φαντασίας).
Χορκάιμερ Μάξ, Ὑλισιιός καί μεταφυοική.
’Μπρὰντμπουρυ Ρ., Φαρεναιτ 451 — Καψτε τα 6ι6λία. -Ῠ
Σολωμοῡ Λ., ’Άι-ιαντα, Εἰσαγωγή, κείμενα, μεταφρασεις, γλωσαριο Ν, Τωμαδάκη. « ’
Ρούκουνα Ἐμμ., Ἐξωτερική Πολιτική 1914-1923.
Δημητροκάλλη Γ., Οἱ δίκογχοι χριο-τιανικοί ναοί (μελέτη αρχιτεκτονική).

Παλιούρα Αθ., ὈΖωγραφος Γεώργιος Κλότζας καί αἱ ’μικρογραφίαι τοῦ κὼδικος αὺτοῦ (μελέτη ἱστορική με jg?ἒτκὲονιῗιῗέ, Εἰσαγωγή οτή Παιδαγωγική ψυξφλογία.
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ΤΥΠΩΝΟ NTAI

Γκσμπιὲλ Μαρσὲλε Ὁ Προθληματικός ἄνθρωπος
Χόρχε Οὺσκατέσκουε Συνοιττική ἱστορία καί Θεωρία V
TOÜ Πολιτισμοῡ.
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