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EOK: Πρός μιά ἐτεροὸαρή συμφωνία;
NATO: ’Egdvofiog ἄνευ ὅρων

(~15
ΕΥΤΥΧΗΣ ἐπέστρεψε καί πάλι ὁ 31. Καραμανλής ἀπό τό τα»ξίδι του στή Δυτική Εὐρώπη; Ρώμη - Παρίσι - Δουόλίνο.
“Ὀλα, εἶπε, πήγαν καλά. Δέν ὑπάρχουν πιά ἐπιφυλάξεις οὔτε
γιά τήν ἐνταξή μας στὴν EOK, οὔτε γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ
«γνωστοῦ χρονοδιαγράμματος». Ὑπάρχουν μόνο - πρόσθεσε «ὁρισμένα θέματα, τά ὁποῖα θά ἁπαιτήσουν ψυχραιμη διαπραγματευση».
’ cO πρωθυπουργός δέν 011/00595 ποιά εἶναι τά «ὁρισμένα»
αὐτά θέματα. Καί ἔπραξε σοφά. Γιατί ἡ ἀπαρίθμησή τους καί
μόνο, θα χαλοῦσε τήν ὡραία εἰκόνα πού, μέ τόση προσπάθεια,
ἐπιχειρεῖ νά συνθέσει - καί παρουσιάσει - ἡ κυὸέρνηση.
Ποιά εἶναι ὅμως τά θέματα αὐτά; Ἡ σειρά εἶναι μακροσκελής; Παράνομες ἀντισταθμιστικές εἰσφορές, σέ 6άρος ὃασικῶν
ἀγροτικῶν μας προϊόντων - Παράνομοι ποσοτικοί περιορισμοί
σέ ὃάρος σημαντικῶν έξαγόμενων διομηχανικῶν μας προϊόντων - Κίνδυνος νά μείνουν ἔξω ἀπό τήν κοινή ἀγροτική πολιτική, γιά 5-7 χρόνια, τό λάδι καί άλλα 6ασικά ἀγροτικά μας
προϊόντα — Κίνδυνος νά συνεχιστεῖ, γιά ἀπροσδιόριστο χρονικό διάστημα, ἡ πολιτική τῶν ποσοτικῶν περιορισμῶν σέ 60—
ρος σειρᾶς ὃιομηχανικῶν μας προϊόντων, ὅπως τά κλωστοῦφαντουργικά, 31.0. — Κίνδυνος νά ὐποχρεωθεῖ ἡ χώρα σέ μερικότερες ἥ γενικότερες ἀναδιαρθρώσεις τῆς ὅιομηχανικής καί
ἀγροτικής της παραγωγῆς, μέ 60101] ὅχι τά δικά της συμφέροντα, ἀλλά τά συμφέροντα τῶν «τριῶν μεγάλων» (Δυτικῆς
Γερμανίας, Γαλλίας καί Βρετανίας) τῆς EOK. Κοντολογής;
Ἀπό τήν Ἑλλάδα ζητεῖται νά πληρώσει τό ἀντίτιμο τῆς διευρυνσης τῆς ΕΟΚ. Καί νά δεχτεῖ μιά ἐτεροὸαρή συμφωνία, που
θά τήν τοποθετεῖ σέ μειονεκτική θέση, σέ σχέση μέ τούς ἄλλους
ἑταίρους τῆς EOK.
T0 παραπάνω δέν εἶναι οὐτε αὐθαίρετα, οὔτε ἐγκέφαλικά
Προκὺπτουν 0610010 1000 0310 τίς προτάσεις τοῦ ὑπεύθυνου
γιά τή διεύρυνση κ. Νατάλι, ὅσο καί ἀπό τήν ἴδια τήν πρακτική
των καθ’ ὅλα παράνομων ἀντισταθμιστικων εἰσφορῶν, 05 60ρος ἀγροτικών καί 6ιομηχανικῶν μας προϊόντων. Προκύπτουν
4

031000, 0310 10 πῶς ἡ Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή τῆς EOK 01/11λαμὸάνεται τή «χρησιμοποίηση», ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς, τῆς
μεταόατικής περιόδου; Οχι 001/ 31591060 προστασίας τῆς σχετικά καθυστερημένης έλληνικής οἰκονομίας, ἀπό τήν παραγωγή
των προηγμένων χωρων τῆς EOK, ἤ σάν περίοδο ὂαθμιαίας
προσαρμογής τῆςέλληνικής οἰκονομίας στίς συνθῆκες τῆς 51/ταξης, ἀλλά σάν περίοδο προστασίας τῆς... EOK 0310 τήν ἑλληνικὴ παραγωγήέ
Μπρός στά δεδομένα αὐτά, πῶς ἀντιδρᾱ ἡ ἐπίσημη έλληνική
πλευρά; Δίνει, πρίν 031’ ὅλα, τήν ἐντυπωση πώς δέν συνειδητοποιεῖ οὔτε τούς ἐκόιασμούς που ἐπιχειροῦνται σέ ὅάρος της,
οὐτε τήν 3109061001] τοῦ πνεύματος καί τοῦ γράμματος τῆς
συμφωνίας σύνδεσης - μιᾶς συμφωνίας πού εἶχε σάν 319003111311] τήν ἰσότιμη ἐνταξηέ Στήν πραγματικότητα, οἱ διεξαγόμενες σήμερα διαπραγματευεις ἔχουν ἀποσχετισθεῖ ἀπό 11’] συμφωνία σύνδεοης τοῦ 1962, μέ ὅλες τίς συναφεῖς ἐπιπτώσεις.
Καί, 656010, ὅταν ἡ κὺριά σου στόχευση εἶναι ἁπλῶς η 51/10E1]
— ἡ ταχυτέρη δυνατή 51'10E1] — εἶναι φυσικά νά μή
δίνεις τή σημασία καί τό 6άρος πού πρέπει στοὺς ὅρους τής
ἐνταξης... Αποτέλεσμαῑ Ἡ προτεινόμενη σήμερα, ἀπό τήν Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή τῆς EOK, συμφωνία ἐνταξης, ὅχι μόνο νά
μήν ἀνταποκρίνεται στοὺς ἀρχικά καθορισμένσυς στόχους καί
προοπτικές, ἀλλά 3101 νά θίγει - μέ τούς ὅρους που θέτει - τήν
ἀξιοπρέπεια καί τά συμφέροντα τῆς χώρας.
Παρ’ ὅλα αὐτά, δέν λείπουν οἱ ἀναλυτές ἐκεῖνοι (ἀπ’ ὅσους,
φυσικά, ὑποστηρίζουν τήν ένταξη...) πού ἐπιμένουν ὅτι ἡ ἑλληνική πλευρά διαθέτει στά χέρια της ἀρκετά «ἀτού», γιά νά ἐπιτυχει μιά ἰσότιμη καί ἐπωφελή ένταξη. eH ἐλληνική πλευρά —
λένε - μπορεῖ νά ἀξιοποιήσει καί τη γεωγραφική της 6501], καί
τήν «ἀδήριτη» οἰκονομική ἀνάγκη τῆς Εὐρωπαῖκῆς Κοινότητας νά ἐπεκταθεῐ πρός Νότο. Καί ἀπόκειται, τελικά, στήν ἴδια
τήν κυὸέρνηση ’- καθώς οἱ διαπραγματεὺσεις μπαίνουν στήν
κρισιμότερή Ιτους φάση - νά χειρισθεῐ τό ὅλο θέμα μέ αἵσθημα
εὐθύνης...

Ἀτλαντισμός καί ἀδιέξοδα
H προτεινόμενη 0310 τήν Ἐκτελεστική Ἐπιτροπὴ τῆς EOK

συμφωνία 51ταξης καί οἱ ἐπιχειρούμενοι 5316100001, δέν εἶναι,
ὡστόσο, ἄσχετοι μέ τήν πολιτική τοῦ ἀτλαντισμοῡ πού - μέ
πεῖσμα εἰδωλολάτρη... - ἐπιμένει ν’ ἀκολουθεῖ ἡ κυὸέρνηση τῆς
«Νέας Δημοκρατίας».
Τόν συσχετισμό αὐτό, δέν παραδέχεται, φυσικά, ὁ κ. Καραμανλής που, σ ὅλες του τίς ἐπαφές 05 τους δημοσιογράφους,
ὑποστηρίζει ὅτι ἄλλο 01 διαπραγματεύσεις γιά τίς «εἰδικές
σχέσεις» 05 10 NATO, 3101 ἄλλο οἱ διαπραγματεύσεις γιά τήν
ένταξη... Ωστόσο, χιλιάδες τηλεθεατές τῆς ΕΡΤ, εἶχαν τήν εὐκαιρία νά διαπιστώσουν - ζωντανά, στή μικρὴ ὀθόνη - τό πῶς
λ.χ. ὁ Ἰταλός πρωθυπουργός κ. Ἀντρεότι, συνδεσε τήν ἐπί-

σκεψη τοῦ κ. Καραμανλη στή Ρώμη, μέ τήν ἐ’νταξη, ἀλλά καί μέ
.,NATO που εῖναι, ὅπως εἶπε, «σημαντικό ὅργανο γιά τήν

ἄμυνα τῆς Εὐρώπης, στήν ὑπηρεσία τῆς εἰρήνης», κλπ. "000
γιά τήν Ελλάδα - πρόσθεσε ὁ Ἰταλός πρωθυπουργός - δέν
μπορεῖ παρά νά καταστεῖ 3101 πάλι πλῆρες μέλος τοῦ NATO,
ἀφοῡ τῆς δσθοῡν οἱ «δέουσεςικανοποιήσεις»...
“Ὀμως 1131015 651/ μαρτυρεῖ ὅτι δῖνον-[αι στήν Ελλάδα
ὁποιεσδήποτε «ἱκανοποιήσεις», καθώς έτοιμάζεται νά ἐπανέλθει οτό στρατιωτικό σκέλος τοῦ ΝΑΤΟ.

Τήν ἐπάνοδο αὐτή, 091005701 6156751; σχολιαστές τοποθε101'37 ἤδη μέσα στό N0506910. K01 07 πρέπει νά παρακολουθήσουμε 11] συλλογιστική ὁρισμένων ἀνώτερων στελεχῶν τοῦ ἐλληνικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, τό γεγονός αὐτό 60131953151
70 πανηγυρισθεῖ (Ξ) ἀπό ἐλληνικῆς πλευρᾶς, ἐφόσον 1] Στρατιωτική Ἐπιτροπή τοῦ NATO «ἀπέρριψε τίς τουρκικές ἐνστάσεις 710 11]7 53107060 τῆς Ἑλλάδας στή στρατιωτική δομή τῆς
Συμμαχίας καί παρέπεμψε τό ὅλο θέμα στήν Ἐπιτροπή Ἀμυντικής Σχεδιάσεως»...
Οἱ προτεινόμενοί «πανηγυρισμοί» στηρίζονται σέ δυό δεδο051/0:
1'19 (1)10: Στό ὅτι δέν πέρα-σε ἡ γραμμή Ἐτσεὸίτ, ἀλλά ἡ
γραμμή... K910101959! "O3110; 51701 γνωστό, 1] 1009311311] 6501]

1]107: «Πρῶτα λὺση στό Αἰγαῖο 3101 ὕστερα ἐπανένταξη 11'];
. Ελλάδας στό NATO», ἐνῶ ἡ 0059131071311] ἠταν; «Πρῶτοι ἐπιστροφή τῆς Ελλάδας στό NATO 3101 ὕστερα λύση στό Αἰ-

Ἀμφιλαγίες καί
δολιχοδρομήσεις

FIA MIA άκόμα φορά τό Κυπριακό θά συζητηθεῖ (στίς 7 8 τοῦ μήνα) στή Γενική Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ. Ἤδη ἐπίσημη κυπριακή διακομματική άντιπροσωπεία (περιλαμβανομένου καί τοῡ K. Κληρίδη πού δήλωσε ότι θά πειθαρχήσει στή γραμμή τοῦ Ἐθνικοῡ Συμβουλίου...) 69iσκεται στή Νέα ’Υόρκη γιά νά ύποστηρίξει τίς κυπριακές
θέσεις.

γαιο»...

Δ εὐτερο; Στό ὅτι ἐπανερχόμεναι στό NATO, θά μπο-

ροῡμε νά 00E1]11]00005 11; διαφορές μας 05 11]7 Τουρκία ἀπό
«πλεονεκτική θέση», ἐφόσον θά μποροῦμε 10 ἁσκήσουμε καί
μεῖς τό δικαίωμα τοῦ 6510 3101— συνεπῶς- «ἡ Ἀγκυρα δέν θά
μπορεῖ 70 5311601151 τίς ἀπόψεις της»...
”Ολοι, ώστόσο, ἀπό κυὸερνητικής πλευρᾶς, καμώνονται πώς
«λησμονούν» τίς προϋποθέσεις 3101’) εἶχε θέσει 0 ἴδιος 0 31. Κωραμανλῆς, προκειμένου νά ἐπανέλθει 1] χώρα στό 01901311011310
NATO, 1] σημαντικότερη ἀπό τίς ὁποῖες ἦταν νά « ἐκλείψ 0 υ ν 0 1 λ ό γ 0 1 » , που ἐπέὸαλαν τήν ἀποχώρηση τῆς εΕλλάδας 0310 10 στρατιωτικό ΝΑΤΟ, τόν Αὐγουστο τού ’74.“
Ἀλλά o1 λόγοι παραμένουν, καθώς συνεχίζεται ἡ 1009311311] 310τοχή τοῦ 40% 101') κυπριακοῦ ἐδάφους καί ἡ "A731090 — ὁλσένα
προκλητικότερη - ἐπιμένει 0107 3106091000 «ζωνῶν ἐπιχειρησιατικῆς εὐθύνης» στό Αἰγαῖο, ἀρνεῖται τή διαδικασία τῆς Χάγης καί προὸάλλει άπανωτούς ὅρους γιά τήν ἀερσπορική σύνδεση τῶν νησιὼν μέ τήν ἠπειρωτική ξΕλλάδαέ
”Αλλο τοσο, 1] 3106597101311] πλευρά καμώνεται πώς δέν 0711λαμὸάνεται ὅτι. ὅλοι οῖ ἐταῐροι τῆς Συμμαχίας, ἡ Στρατιωτική
Ἐπιτροπή 1] Πολιτική Ἐπιτροπή, 1] ’E311190311] ’A00711311'];
Σχεδιάσεως τοῦ NATO, κλπ., 53100007 70 διαφσρίζουν τίς «εἰδικές- σχέσεις» ἀπό τήν πλήρη ἐπαν ένταξη καί 611 10 μόνο μέλημά τους τώρα, 51701 πως νά «ἐξευμενισθεῖ» 1] Τουρκία, ὥστε

70 « 0070175051» 011]7 έλληνική 531075710E1], μέ πλήρει’ςεγγυή051; 656010 ὅτι, εὐθύς 0510 11]7 531075710E1] αὐτή, θά 310609106007 οἱ. «ζώνες εὐθύνης» στό Αἰγαῖο, 05 0059131071311] 310950—
6001], 031916501590 05 0059131071311] «ἐπιδιαιτησιά», ”Ηδη, γιά
τό σκοπό αὐτό, ἐτοιμόιζεται νά 0510651 011]7 ”A731090 0 7571310;
790000150; 101') NATO A007; 3101 ἡ Ἀμερικανίδα ὐφυπουργός
Ἐξωτερικῶν κ, Μπένσον, προκειμένου - ὅπως μετέδωσαν τά

διεθνή εἰδησεογραφικά πρακτορεῖα - «νά 09007 11; 1009311315;
ἀντιρρήσεις, ὡς πρός τούς ὅρους ἐπανένταξης 11']; (Ελλάδας
στό ΝΑΤΟ»...
Τό 531100610 ἀπ’ ὅλα τά παραπάνω 0010, 07031031151 μόνα

του; Ἐνώ αἴτημα 101') ἐλληνικού λαοῦ παραμένει 1] ὁριστικὴ
ἔξοδος τῆς χώρας ἀπό τό ΝΑΤΟ, ἡ 31065971]01] τῆς «Νέας Δημοκρατίας» ἐπαναφέρει τή χώρα στή στρατιωτική δομή τῆς
Συμμαχίας... (Καί, κατά τήν προσφιλή της τακτική, κρατεῖ τά
πάντα ὑπό συσκότιση). Ἐνώ αἴτημα τοῦ ἐλληνικσῡ λαοῦ
παραμένει «μιά άλλη ἐξωτερική πολιτική», μέ 070170010 3190;
ὅλες τίς κατευθύνσεις, ἡ κυ6έρνηση τῆς «Νέας Δημοκρατίας»
δέχεται - παρά τή φοὸερή ἐμπειρία - 11] μεσολάόηση τοῦ
Λουνς καί τήν ἀμερικανική ἐπιδιαιτησία στό Αἰγαῖο.
η
"00(1); 5101,1] 3106597001] ἁπλῶς ἐπιδεινώνει τά 0615E060 της,
10 031010, 656010, 657 60 λύσουν οὔτε 0 Οὐώρρεν Κρίστοφερ
(501(3) 3101 ὄιν θεωρεῖται «εὐφυέστερος» ἐμισάριος 031 6,11 6
Κλάρκ Κλίφορντ), οὕτε ἡ ’E311190311] Σχεδιάσεως 101') NATO,
οὐτε 0 νατοϊκότερσς 101') NATO, ὑπουργὸς ’E671311']; Ἀμύνης 31.

’A65910q3, 6 ὁποῖος, ὅπως ἀναφέρεται, δέν ἀποκρύπτει 107 ἐνθουσιασμό του γιά τόν «γυρισμό στίς Μυκήνες»...
ΑΝΤΗΝΩΡ

ΣΤΗΝ KYFIPO ὁλόκληρα τό περασμένο δεκαπενθήμερο καλύφθηκε άπό τή φιλολογία μιάς διαμάχης πού δίχασε τίς πολιτικές δυνάμεις πού στηρίζουν τόν πρόεδρο Κυπριανοῡ. Ἑπίκεντρο ήταν μιά άλλη προσφυγήῑ Νά ζητήσει ἠ Κύπρος άπό τό
Συμθούλιο Ἀσφαλείας τή λήψη τῶν πρακτικῶν μέτρων κατά
τῆς Τουρκίας πού προνοεῖ τό ψήφισμα τῆς περσινής Γ.Σ. f] ὅχι,

άφοῡ ήδη 6ρισκόμαστε μπροστά σέ μιά νέα συζήτηση τοῡ Κυπριακοῡ 011] Γ.Σ.; Τά ἐπιχειρήματα πού άντιπαρατέθηκαν - «ol
HFIA διαθὲτουν Βέτο καί ἡ άποτυχία μιᾶς τέτοιας προσφυγῆς
θεωρεῖται σίγουρη», «τό κυπριακό Πρέπει νά Θρίσκεται σέ μιά
συνεχή κινητικότητα καί άλοίμονο άν δέν ζητάμε τήν ’ἐφαρ-

μογή τῶν εὺνοϊκῶν άποφάσεων πού παίρνουμε» - μοιάζουν νά
παραθλέπσυν τή 6ασική παράλειψη;
ο Γιατί ἡ κυπριακή κυ6έρνηση δέν προσέφυγε άμέσως μετά τή
λήψη τῆς περσινῆς άπόφασης τῆς Γ.Σ.τοῡ ΟΗΕ στό Συμθσύλιο
Ἀσφαλείας ζητωντας τήν ἐφαρμογή της άφοῡ κατά γενική
ὁμολογία ἡ άπόφαση αὐτή ήταν ἡ πιό [σχυρή πού εἶχε πετύχει
ποτέ ἡ κυπριακή πολιτική; Γιατί δηλαδή περίμενε νά περάσει ὀ
καιρός γιά νά προῧάλει τό γεγονός- ἐπιχείρημα της νέας συ-

ζήτησηςῑ
ΔΕΝ EXEI 656010 κανένσς αὺταπάτες γιά τό τί μπορεῖ νά ση-

μαίνουν ol άποφάσεις τοῦ OHE (ἡ Κύπρος προσφεύγει συνέχεια άπό τόν Αύγουστο τοῡ 1954). Ἀποτελρῡν ὅμως ὅλα αὑτά

σαφεῖς ἐνδείξεις γιά τόν τρόπο μέ τόν όποῖο άντιλαμβάνεται 6
K06570; μιά 6ασική κατευθυντήρια γραμμή τοῡ Κυπριακοῡ; τήν
Διεθνοποίηση. Γιατί εἶναι οί έλληνικές δολιχοδρομήσεις 0700500 στή γραμμή τοὺ-ι«6156706; προβλήματος» άπό τη μιά καί
τῆς ύπολανθάνουσας««ἐλληνοτουρκικής διαφοράς» άπό τήν

άλλη πού ὸδήγησαν στίς κάθε φορά ἐπιζήμιες κρίσεις τοῦ κυπριακοῡ.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ κατεύθυνση τῆς άποδιεθνοποίησης 6956nKav πολλοί «ἐθέλοντές» νά σπρώξουν τόν τελευταῖα καιρό. Δέν εἶναι
μόνο σί μόνιμες πιέσεις τῶν ΗΠΑ μέσω τῶν K065 φορά προεδρικῶν κομισάριων. Εἶναι τώρα τελευταῖα καί οί αὑξανόμενες
«ύποδείξεις» τοῡ NATO πρός τήν Ἀθήνα πού χρησιμοποιεῑ τά
κανάλια τῆς EOK γιά ἐγκατάλειψη τῆς γραμμῆς τοῡ ΟΗΕ καί
τήν ἐξεύρεση ἑνός «κλειστοῡ» - ἐντός τῆς συμμαχίας διακανονισμοῡ τοῦ προθλήματος. Ol «ύποδείξεις» αύτές εἶναι ἰδιαίτερα εὑαίσθητες στὴν Ἀθήνα άφοῡ ἐξαρτοῡν τήν πραγμάτωση
τῆς «νέας μεγάλης ἰδέας τοῦ ἔθνους», τῆς ἐνταξης δηλαδή
τῆς χώρας στήν EOK.
ΕΤΣΙ ὅσο αίσιόδοξη κι’ άν εἶναι ὴ κυπριακή άντιπροσωπεία 011]
Νέα Ὑόρκη ὅτι θά καταφέρει τελικά νά πείσει τήν «ἐπιτροπή
ἐπαφῆς» τῶν Ἀδεσμεύτων νά προσθέσει άκόμα πιό προωθημένα σημεῖα (π.χ. διεθνής διάσκεψη άποστολή στήν Κύπρο ἐκπροσώπων τοῦ Συμθουλίου Ἀσφαλείας) 011] φετινή άπόφαση,
τό ἐρώτημα πού αἰωρεῖται άπό τώρα εἶναιῑ
ο Τί θά κάνει τόσο ὴ κυπριακή ὅσα καί σέ δεύτερα πλάνο ὴ
έλληνική K06597n01]; Θά ἐγκαταλείψει καί τή φετινή άπόφαση
της Γ.Σ. τήν έπομένη άπό 11] λ’ήψη της καί θά άποδεχθεῖ καί
νέους άμερικανούς, νατσῑκούς i] πάσης φύσεως άλλους άπεσταλμένους πού 60 θελήσουν (αὑτό εἶναι 6έ6αιο)· νά προσφέρουν 11;««καλές τους ὺπηρεσίες» ἥ θά ἐπιμείνει άτεγκτα στό
γράμμα καί τό πνεῦμα τῶν άποφάσεων τοῦ ΟΗΕ; 'H πολιτική
τῶν άμφιλογιων καί τῶν δολιχοδρομήσεων ἐπεσωρευσαν μέχρι
σήμερα μόνο δεινά στό πολύπαθο νησί.
“K

ΔΗΜΟΝΙΚΟΣ
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ΔΥΟ ΕΠΙΒΙΞΒΑΙΩΤΙΚΙΞΣ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ
Δυό «διαψεύσεις» γιά τό σημείωμα «Φιλοξενούμενος
τοῦ Μητσοτάκη» στό προηγούμενα τεῦχος έπιθεθαίωσαν
οὐσιαστικά τίς «διακριτικές έπαφές» καί τήν ι’νκόγνιτο πα-

ρουσία στην Ἀθήνα τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς κυπριακής Δεξιᾶς K.
Γλαύκου. Κληρίδη. 'H πρώτη ἡταν τοῦ «οἰκοδεσπότη» τοῦ K.
Κληρίδη, τοῦ κ. Μητσοτάκη. Δέν ἦταν φιλοξενούμενός του,
λέει, ὁ K. Κληρίδης ἀλλά «εύκαιριακά» εἶχε μιά συνάντηση
μαζί του. 'H δεύτερη προέρχεται προφανῶς ἀπό τό «γραφεῙο τύπου» τοῦ K. Κληρίδη στην Ἀθήνα καί ὑπογράφεται
ἀπό τόν ἀνταποκριτη τών κυπριακῶν ἐφημερίδων «Μεσημθρινη» (η ἐφημερίδα αὐτή ὑπῆρξε γιά ἕνα διάστημα τό ἐκφραστικό ὀργανο τῆς ΕΟΚΑ B’) καί «Ἀλήθεια» K. Ἀνδρέα Γ.
Δημητρόπουλο.
“
Δημοσιεύουμε ὀλόκληρη τη «διάψευση» πού μᾶς ἔστειλε ὁ
κ. Δημητρόπουλος γιά λογαριασμό τοῦ K. Κληρίδη μιά καί
εἶναι ἀρκετά άποκαλυπτικη.·
«Κύριε Διευθυντά, ὁ ἀρχηγός τοῦ Δημοκρατικοῠ Συναγερμοῡ K. Γλαῦκος ίΟιηρίδης μέ ἐξουσιοδότησε νά σᾱς
πληροφορήσω ὅτι εἶναι ἀπολύ-πυς ἀνακριθές τό ἀναγραφέν

πριακής ἀντιπροοωπείας στόν ΟΗΕ» ἐγιναν oi συναντήσεις.
Τά καθήκοντα ὅμως τῆς κυπριακής ἀντιπροσωπείας ὅπως
καί τήν ἀκολουθητέα γραμμή καθόρισε η κυπριακή πολιτική
ὴγεσία μέσα στά πλαίσια τοῦ Ἐθνικοῦ Συμθουλίου τῆς Κύπρου. 'O K. Κληρίδης κληθηκε νά τά ἀποδεχθεῖ καί τά ἀποδέχθηκε. Τί ἤθῶε τίς «διευκρινήσεις»,’ Δέν Θέλουμε νά πιστέψουμε πώς oi φόθοι πού στό προηγούμενο τεῦχος ἐκφράσαμε γιά πολλαπλές γραμμές τῆς Ἀθήνας στό Κυπριακό,
ἐπιστροφή, δηλαδή,στόν «καλό καιρό» τῆς Ἀποστασίας ἀρχισαν κιόλας νά τεκμηριώνονται...

Ο... ΦΩΤΙΣΜΙΞΝΟΣ ΑΒΕΡΩΦ
Δέν εἶναι θέθαια τυχαία ὴ χρονική σύμπτωση τῆς δικαίωσης
τοῦ δικτάτορα Μεταξᾶ ἀπό τόν K. Ἀθέρωφ σέ συνέντευξη
του στήν ΥΕΝΕΔ. ‘O σημερινός ὺπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης
ἀνακάλυψε πώς ὁ κορυφαῖος τῆς 4ης Αὐγούστου ὑπῆρξε
ἕνας «φωτισμένος δικτάτορας» τήν ὥρα ἀκριθως πού στό
κυ6έρνητικό κόμμα ὁ καυγάς τῶν ἐπιγόνων ἀγγιζε μιά ἀπό
τίς δραματικότερες φάσεις του...

ὑπουργοῦ Συντονισμοῠ κ. Μητσοτάκη κατά τήν πρόσφα-

Στην ἀνοικτη τώρα σύγκρουση ὁ K. Ἀθέρωφ γιά νά ἰσχυροποιησει τίς θέσειςτου, θθει νά εἶναι ὸ «φανατικός ἐθνικό-

την παραμονήν είς Ἀθήνας. Ἀληθές εἶναι ὅτι ὁ K. Γλ. ΙΟιηρί-

φρων», ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἀκραιφνοῦς δεξιᾶς πτέρυγας τῆς

δης συνηντήθη μέ τόν ὑπουργόν Συντονισμοῠ ὅπως καί μέ
τόν πρωθυπουργόν κ. Κ. Καραμανλήν στόι πλαίσια τῶν
νέων καθηκόντων του ὡς μέλους τῆς κυπριακῆς ἀντιπροσωπείας στόν Ο.Η.Ἐθνών. Τά ἐν συνεχεία ἀναφερόμενα είς
τό αὐτό δημοσίευμα, στηριζόμενα θασικῶς είς τήν ἀνύπαρκτον φιλοξενία, καταρρίπτονται ἀφ’ ἑαυτῶν».

Ν.Δ. ἔστω θρυκολακιάζοντας τίς πίό μισαλλόδοξες καί ἀπεχθεῖς μέρες τῆς σύγχρονης ἱστορίας τῆς χώρας. Γιά νά ἀντιπαρατεθεῖ μέ ἐπιτυχία ἀπέναντι o’ έναν ἀλλο στυλοθάτη τῆς

είς τό φυλ. 110 τοῦ ANTI περί φιλοξενίας του ὑπό τοῠ

Ἕτσι λοιπόν] "OXI μόνο μέ τόν κ. Μητσοτάκη ἀλλά καί μέ
τόν ίδιο τόν πρωθυπουργό συναντηθηκε καί συνομίλησε ὁ K.
Κληρίδης. Χωρίς οὔτε μιά ἀνακοίνωση, χωρίς την παραμικρη δημοσιότητα λές καί oi συναντήσεις αύτές δέν ένδιέφεραν κανένα ἡ τά θέματα πού συζητήθηκαν δέν ἀφοροῦσαν
κανενα...
Ἐνδιέφεραν καί ἀφοροῦσαν θέθαια πολλούς. Ὀλόκληρο
τόν ἑλληνικά καί κυπριακό λαό ἁφοροῡσαν ἀφοῦ τό Κυπριακό καί η παραπέρα πορεία του ἠταν τό θέμα τῶν συνομιλιῶν τοῦ K. Κληρίδη. Τό λέει ὀ ἴδιος στην «διάψευσή» του;
«Στά πλαίσια τῶν νέων καθηκόντων του ὡς μέλους τῆς κυ-

"Eva «τεχνικό» πρόβλημα
ἢ πῶς δέν λειτου ργεῖ
ὁ λαῖκός ἐλεγχοςε
Ἡ περίπτωση
τοῦ κσνονισμοῡ τῆς Βουλῆς.

ε’ξάρτησης, τό συντονιστη τῆς

Σύμμαχους α’ αὑτό τό έπικίνδυνο γιά τη δημοκρατία παιΜεταξάδες καί Μανιαδάκηδες. ΕῙναι σήμερα ὁ ὠκεανός τῶν

«σταγονιδίων» καί τό πλῆθος τῶν Ἀθέρωφ-χουντοπροσκυνημένων ἀξιωματικῶν πού ὁ ίδιος διατηρεῖ καί μέ περισσή
φροντίδα ἐκτρέφει οτούς κόλπους τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.
Τώρα ἀνοίγει τήν πόρτα, ἐπίσημα δηλαδή πιά, καί στίς πάσης’“φύσεως ἀκροδεξιές συμμορίες ποῦ ἐχουν σάν ίνδαλμα
τόν «ἀναστυλωθέντα» δημιουργό τοῦ... «τρίτου ἑλληνικοῦ
πολιτισμοῦ», τό... φωτισμένο δικτάτορα Μεταξᾱ.

σλήματά τους. Ὄλα αὑτά 6έ6αια κσνοναρ-

χοῡνται σύμφωνα μέ τίς έπιταγές μιάς
αξιολογικῆς, κυρίαρχης, κλίμακας πού διαμορφώνει θεσμικά πλαίσια στήν άσκηση
τῶν λειτουργιῶν τῆς πολιτικῆς. ᾼύτό σημαίνει έξειδίκευση καί καταμερισμό μαζί μέ
διαφοροποίηση τοῦ έργου στό έσωτερικό
τῆς κοινότητας τῆς «πολιτικῆς τάξης». Σημαίνει καί γραφειοκρατικοποίηση τῆς τελευταίας πού συνεισφέρει καί τήν άπόκλιση άπό τήν ἐκπροσωπευτική δεοντολοσμοῡ. Καί ή άπόκλιση καταλήγει
στρέθλωση τῆς έκπροσώπησης.
ΣΤΑ πλαίσια αὑτά ὁ «Κανονισμός
λῆς» ἀποτελεῖ ένα θεσμικό κόμθο
«έκλογικευμένη» διαδικασία δράσης

στήν
Βουστήν
τῶν

ἐκλεκτοί τοῦ Λαοῡ έκπροσωποῡν κάποια

Βουλευτῶν. Ὀρίζει καί όριοθετεῖ τίς άρμο-

συμφέροντα, προσπαθοῦν νά ύλοποιήσουν
κάποιες προσδοκίες τῶν έκπροσωπουμένων καί νά «προωθήσουν λύσεις» στά προ-

διότητες (ή έξουσίες κατά δρισμένους...)
τῆς Βουλῆς, τό πῶς λειτουργεῖ κλπ. Μιά
ἀπ’ αύτές τίς άρμοδιότητες εἶναι καί ἡ
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ἄλλοτε καί

χνίδι ὁ κ. Ἀθέρωφ δέν κάλεσε μόνο τούς πάσης φύσεως

γἰα τοῡ κλασικοῡ, άστικοῡ, φιλελευθερι-

ΜΕΣΑ ἀπ’ τή Βουλῆ (ὑποτίθεται ὅτι) ol

Ἀποστασίας,

τώρα, K. Μητσοτάκη ἐπενδύει τίς δικές του μετοχές σέ σίγουρα, σταθερά καί δοκιμασμένα κεφάλαια.

άσκηση «κοινοθουλευτικοῡ ἐλέγχου» (ἦ
κατ’ ἅλλους πάλι «ἐλέγχου τῆς λαϊκῆς
άντιπροσωπείας») στήν κυ6έρνηση «διά
πράξεις ἡ παραλείψεις της κλπ.». Αύτά
πάλι θεωρητικά. 'H πρακτική λοιπόν έπισφραγίζει μέ καταφάνερο τρόπο τήν άπόκλιση άπό τό θεωρητικά πρότυπο συνδέοντάς την μέ τήν συγκεκριμένη του ύλοποίηση στήν προκειμένηΙ περίπτωση μέ τόν
Κανονισμό τῆς Βουλῆς.
Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ λοιπόν Θεμελιώνεται στήν
ΠΡΑΞΗ, μέσα στό θεσμό. Καί πιό συγκεκριμένα μέσα άπό τήν ἀλυσιτελῆ του λε ιτουργία. "Av οἱ «ἐρωτήσεις, ἐπερωτήσεις, άναφοραί» εἶναι συστατικά στοιχεῖα στή διαμόρφωση τῆς «νομοθετικῆς θούλησης»
(δηλαδή σέ μιά βαθμίδα τῆς πολιτικῆς πρακτικῆς μέσα στήν έκπροσώπηση)· άν μέ τόν
τρόπο αὑτό oi έκπροσωπούμενοι άναπαρίστανται στό πολιτειακό πεδίο σάν (ὑποτίθεται) ἐνεργοί συναυτουργοί του· άν αύτή

Ο ΣΪΑΘΜΑΡΧΗΣ ΤΗΣ CIA
Ἀποκαλύπτοντας στό προηγούμενα τεῦχος τοῦ ANTI τῆν
ταυτότητα τοῦ σημερινού σταθμάρχη τῆς CIA στῆν Ἀθῆνα
παραθέσαμε δίπλα ἀπό τῆ διεύθυνσῆ του (Γκύζη 24, ψυχικό)
δυό τηλέφωνα. Τό ἕνα τοῦ σπιτιοῦ του (6712831) Kai τό ἀλλο
(6434770) τοῦ γραφείου του στῆν ἀμερικανικῆ πρεσθεία... Τό
δεύτερα ὅμως τηλέφωνο εἶναι λάθας. Δέν πρόκειται γιά τό
προσώπικό του τηλέφωνο στῆν πρεσθεία, ὅπως γράψαμε,
ἀλλά γιά τό τηλέφωνο τοῦ γραφείου τύπου τῆς πρεσθείας.
Πῶς τῆν πάθαμε,Διασταυρώνοντας τίς πληροφορίες μας τηλεφωνῆσαμε στό
σπίτι τοῦ σταθμάρχη ὅπου πετύχαμε τόν ίδιο. Στῆ σύντομη
συνομιλία μας μέ τόν κ. CLAIR ELROY GEORGE ζητῆσαμε
μιά συνέντευξη καί τό τηλέφωνο στό γραφεῖα του στῆν πρεσθεία. Μᾱς ἐδωσε ὁ ίδιος τό «προσωπικό» του - ὅπως εἷπε -

τηλέφωνο στῆν πρεσθεία γιά νά κλείσουμε τῆν ἑπομένη ἕνα
ραντεθοῦ. ”Οπως ἀποδείχτηκε ὅμως μᾶς τῆν ἐσκασε
Ti νά κάνουμεί Τῆν πάθαμε καί μεῖς - ὅπως τόσαι ἄλλοι... ἀπό ἐναν πράκτορα, καί μάλιστα σταθμάρχηί... Στούς ἀνθρώπους αύτούς δέν μπορεῖ κανείς νά έχει έμπιστοσύνη
οὐτε καί ὅταν σέ πληροφοροῦν γιά ἐναν ἀριθμό τηλεφώνου...
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ποντῆ... Ἐνῶ οπαταλεῖ καθημερινά ἐκατομμύρια γιά ἔργα
θιτρίνας — πολλά Θά ὀφείλουν οτόν κ. Μάνο oi ι’διῶτες-Ιδιοκτῆτες τῶν καταστημάτων τῆς ὀδοῦ Βουκουρεστίου, πεζό-

δρομου τώρα - δέν διαθέτει οὔτε τίς ὣάχιστες πιστώσεις γιά
τῆν κατασκευή ἔστω καί μικρῆς κλίμακας ἀποχετευτικῶν ἐργων στίς γειτονιές τοῦ Λεκανοπεδίου

OI I'EPMANOI EANAPXONTAI
ΠΛΗΜΜΥΡίΞΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ
Μέ τίς πρῶτες θροχές τοῦ χειμώνα Ἀθῆνα, Πειραιᾱς καί
Θεσσαλονίκη ἀπειλῆθηκαν ξανά ἀπό καταστρεπτικές πλημμύρες. ”Εκατοντάδες ὑπόγεια, καταστῆματα καί σπίτια ὑπέστησαν γιά μιά ἀκόμα φορά τίς συνέπειες μιᾶς άδιάφορης
καί ἀλλοπρόσαλλης κυ6έρνητικῆς πολιτικῆς... Πρέπει νά εῙναι μεγάλου θαθμοῦ ῆ ἀποστέωση, ῆ ἀγνοια καί ῆ παντελῆς
- ἐλλειψη ἴχνους ένδιαφέροντος γιά τόν ὓληνα πολίτη ἀπό
μέρους τῆς κυ6έρνησης γιά τό πρόθλημα τῆς ἀντιπλημμυρικῆς προστασίας. Πολύ περισσότερο ὅταν ὑπάρχει τό προηγούμενα ἀπωλειῶν σέ ἀνθρώπινες ζωές...
Χωρίς κανένα πρόγραμμα, φερόμενη εὑκαιριακά τεῑδε-κακεῖσε, ἀνεπαρκῆς σέ ἀρμόδιες ὑπηρεσίες, ῆ κυ6έρνηση ἐπιδεικνύοντας μιάν ἀνευ προηγουμένου ἀλαζονεία στό θέμα
«ποιότητα τῆς ζωῆς» δέν πῆρε ἀπολύτως κανένα μέτρα γιά
νά θεραπεύσει - στό δυνατό θαθμό - τίς ὅσες δραματικές
ἀπώλειες ἔδειξε πώς μπορεῖ νά ἐπιφέρει μιά ξαφνικῆ νερο-

ἠ ἀναπαράσταση - ἐκπροσώπηση ἀποτελεῖ
τό Θεμέλια λίθο τῆς έκπροσωπευτικῆς δημακρατίας (θλ. ἀστικοῦ «πολιτικοῦ συστήματος»), τότε κάπου «χάνει» τό πράγμα
στήν έλληνική βουλή. Δηλαδή στό καθαυτό
θεσμικό της παράγωγο πού εἶναι ό κανονισμός της.
ΕΤΣΙ, πέρσι μέσα ἀπό τή διαδικασία τοῦ
κοινοθαυλευτικοῦ ἐλέγχου, μέσα ἀπό τίς
χιλιάδες ἐρωτήσεις, ἀναφορές, κλπ. (θλέπετε ή ἐκπροσώπηση εἶναι καθημερινή
ύπόθεση καί... δέν λειτουργεῖ κάθε 4 χρόνια, γι* αύτό καί τόσα τηλεγραφήματα πρός
θουλευτάς ἐκ μέρους πολιτῶν...) κατάφεραν νά συζητηθοῦν μόνο 155 ἐρωτήσεις
καί ἀλλες 192 ἀναφορές. Δυστοκία είς τάς
ἐδρας τῶν ἐκπροσώπων, δυστοκία καί στό
θεσμό τους. Αὺτό ἀπΙ τή μιά. Ἕχαυμε δηλαδή τό φαινόμενα τοῦ... ἐκφυλισμοῦ τῆς
ἐκπροσώπησης. Γιατί μέ τόν τρόπο π.χ. τῆς
ἐγγραφης άπάντησης τοῦ κάθε ὑπου-

Σέ πολλές κινηματογραφικές αίθουσες πρώτης προθολῆς
τῆς Ἀθῆνας ἀρχισαν τόν τελευταῖα καιρό νά προθάλλονται
στῆ θέση τῶν έλληνικῶν ἐπικαίρων τά «Νέα τῆς “Ομοσπονδιακῆς Γερμανίας». Καλογυρισμένη, ἐγχρωμη καί λουσαρισμένη ῆ γερμανικῆ προπαγάνδα ρεκλαμάρει τίς «ἐπιτεύξεις»
τῆς σύγχρονης Γερμανίας, τίς ἀνετες συνθῆκες ἐργασίας καί
τῆ θιομηχανικῆ πρόοδο. Καί δέν μπῆκαμε ἀκόμα στῆν EOK...
Τό γερμανικό πρότυπο προθάλλεται στῆ χώρα μας μέ τῆν
ἀδεια τῶν έλληνικῶν ἀρχῶν σάν παράδειγμα πρός μίμηση.
Χωρίς κανένας νά διαμαρτυρηθεῖ. Γιατί ἄλλωστε,Ἀπό τούς Γερμανούς δέν δανειστῆκαμε τόν περίφημο
«ἀντι-τρομοκρατικό νόμο», τά ἀστυνομικά σκολιά καί τά
πάσης φύσεως ἀλλα «μέτρα καταστολῆς»; Αύτοί δέν ὑποστηρίζουν παντοῦ καί πάντα τίς Ιαλληνικές Θέσεις στῆ λεγό-

μενη «ἑλληνοτουρκικῆ διαμάχη»,· Στό κάτω-κάτω ὑπῆρξαν
καί μερικοί... ἀξιόλογοι Ἕλληνες πού συνεργάστηκαν μαζί
τους σέ μιά περίοδο τῆς πρόσφατης ἱστορίας τῆς χώρας.
"Ac, μῆν είμαστε καί ἀγνώμονες...
’

ργείου σέ στύλ «τό θέμα μελετᾶται» ό
ἐλεγχος τῆς κυ6έρνησης παραπέμπεται
στούς διαδρόμους τῶν κυβερνητικῶν ὑπηρεσιῶν καί χρονίζει στά ἀρχεῖα τῆς Βαυλῆς
ἀργότερα. Τό θέμα ὅμως ρωτήθηκε, ἀναφέρθηκε. Βέθαια. Δέν μορφῶθηκε σέ πρακτική ἐπίλυση ὅμως. Δέν ύλοποιήθηκε
πάνω του ή «ἀποσταλή τοῦ ἐκλεκτοῦ τῶν

έκλογέων».
ΚΑΙ ΠΙΟ συγκεκριμένο ἀκόμα εἶναι όταν
ἀνύποπτος συνεργός τοῦ ἐκφυλισμοῦ εἶναι
ό συνήγορος τῆς δημοκρατικότητας τῆς
ἐκπροσώπευσης καί κατήγορος τῆς παραμόρφωσης τοῦ «κοιναθουλευτικοῦ ἐλέγχου» καί ἀποδυνάμωσης τῆς ἐξουσίας τῶν
λα’ίκῶν ἀντιπροσώπων. Ὅπως τό ΚΚΕ γιά
παράδειγμα. Ξέρει ότι άμα λήξει ή σύνοδος
τῆς Βουλῆς πρέπει νά είσαγάγει «ἐκ νέου»
τίς ἐρωτήσεις, ἀναφορές κλπ. πού δέν συζητήθηκαν, ἀλλιῶς ἀν δέν τίς είσαγάγει ἐκ
νέου, δέν ἐγγράφονται στήν ἠμερήσιαδιά-

ταξη. Τό ΚΚΕ γιά τίς ἐρωτήσεις τοῦ καλοκαιριαῦ συναινεῖ στό νά θεωρηθαῦν κατατεθειμένες στίς 3/10/78. Μέ, τόν τρόπο αὺτό, ἡ πρώτη ἐρώτησή ταυ μέ ἡμερομηνία
19/6/78 ἐχει αὔξοντα ἀριθμό στήν ήμερήσια διάταξη 275. Ὁπότε μέ τόν ῶς τά τώρα
ρυθμό ed συζητηθεῑ τό... 1981.
AYTAPXIKO κράτος. Γραφειοκρατικοποίηση τῶν λειτουργιῶν τῆς λαϊκῆς ἀντιπρασωπείας, καταμερισμός λειτουργιῶν,
ἐξειδίκευση τῆς πολιτικῆς τάξης. ”Ολα
αὑτά ΣΥΝ ὅμως καί τό ἀλυσιτελές τῆς...
γραφειοκρατικοποίησης,
έξειδίκευσης,
κλπ. Ὀ τροχός γυρνάει στόν ἀέρα καί ή
άμαξα δέν λέει νά προχωρήσει. Ol ταξιδιῶτες ὅμως ἀδημαναῡν καί στρέφονται
ἀδολα στούς θεωρητικούς τοῡ «τέλους τῆς
πολιτικῆς» τούς μόνους ἀναρμόδιους γιά
τίς λειτουργίες τῆς πολιτικῆς κοινωνίας,
καί γιά τόν τρόπο πού πρέπει νά ἀλλάξει
ριζικά.
’
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Συζήτησις μέ τόν Ρώσον Νάθαρχον
- Κήριε Νάθαρχε, καλός ήρθατε sic τήν Ἐλλάδα κέ χέρω
πού γνορίζετε ἀπτέστως τήν γλόσαν, ὥστε νά μήν χριασθόμαι διερμηνέα. Κέ θά ήθελον προτίστως νά μάθο Eva πράγμα. Πῶς ἐν μέσω τόσων χιλιάδων ἐπισκεπτῶν πού περιεργάζοντε τά πλοῖα,σας, ἐξεχωρίσατε ἐμένα,
-’Σάς ἀνεγνώρισα ἀμέσως ἀπό τό χρῶμα τῆς ἐπιδερμίδας Σας πού εἶναι μάθρον, μοῦ ἀπήντησεν ὀ Νάθαρχος τῆς
Μάθρης Θαλάσης.
(Eic τήν Ρωσίαν 0i ἀσκούμενοι είς τήν Μάθρην Θάλασαν

ήμποροῦν ἐν ριττῆ ὀφθαλμοῦ κέ ἀπό μεγάλης ἀποστάσεως
νά διακρίνουν ποῖοι ὑποψήφιοι Δημοτικοί Σύμθουλοι ἐχουν
ἀποτύχη εἰς τάς ἐκλογάς.) ·
,
— Περιτόν νά σάς -ιτῶ κήριε Μπόστ, οηνέχισεν ὀ Νάθαρχος, πόσον ἐληττήθην κέ ἐγώ κέ ὅλα μας τά πληρόματαὶ,
πού δέν ἐξελέγη ὀ κήριος Θεοδοράκης. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι έιτί
συνόλου 360.000 περίπου Ἀθηνέων ψηφοφόρων τό ίδικόν
σας ψηφοδέλτιαν συνεκέντροσε 60.000 ψήφους,
- Μάλιστα κήριε Νάθαρχε. Λαμθάνω τήν τιμήν νόι ἀναφέρω ότη ἐπί 6 Ἀθηνέων μόνον Evac ἀπεφάνθη δτι ὀ Θεοδωράκης κάνη διά Δήμαρχός, ὲνῶ ἐπί 150.000 πού ἐψήφισαν τόν κύριον Πλητᾱν, Evac sic τούς 4 Ἀθηνέους ἀπε-

φάνθη ὅτι εῙνε ἀπαρέτητος κέ κάνη διά-Δημοτικός σύνδουλος ὀ κήριος Γκιονάκης.

’

- Ποῦ ὀφείλεται ἀφτό,
- Τί νά σάς πῶ κήριε Νάθαρχε, θά σάς γελάσω. Ἴσως ἐχει
γράψη καλήτερα τραγούδια κέ διεθνός νά εἶναι ποιό γνοστός. Ἐκτός τούτου ὼς ήθοποιός, δέν ἀντιμετόπισεν δη-

σκολίας, ἐνῶ διά τόν Θεοδαράκην πού ήτο μουσικοσυνθέτης ὑπῆρχον ἀντιρήσεις. Εἰς τήν χώραν μας τά έ-ιταγκέλματα πέζουν μεγάλαν ρόλον sic τήν πολιτικήν.
- Ναί, ἀφτό τό ἐπρόσεξα κέ ἐγώ. Πρό ὀλίγου, πρίν ἀπό
ἐσάς, μιλοῦσα μέ τόν Ὑπουργόν Ἐθνικῆς σας Ἀμύνης τόν

Ἠχον μεγάλην ἐπιθημείαν νά έπιθεορήσο ἀπό πλησήον
τόν Ρωσικόν Στόλον τῆς Ρωσίας πού ἐκατάπλεφσεν είς τά

χορικά μσς είδατα, κέ ἐπί τῆ ἐφκερεία νά ἐλάμβανον κέ καμίαν νέαν ἐπιστολήν τῆς Χριατίνας ἀπό τήν Σιθηρείαν. Πρός
τόν σκοπόν ἀφτόν κατῆλθον είς τόν Πειρεᾱ κραδένων ἀλησίδα κέ ρώπαλον, λαμβάνων παραλήλος κέ πολάς ἀλλος
προφηλάξεις, λόγον τῆς τρομοκρατίας πού ἐξασκεῖ ἐκεῖ ὀ
ἐκλεγείς Δήμαρχός τῶν ἀριστερῶν Κηριακᾱκος, ὅστε κέ sic
1Tspl’Trr00Iv πού ή κάθαδός Μαυ ἐκεῖ γίνη ἀντιληπτή νά sips
έτοιμος διά πᾶσαν ἐπίθεσιν τραμπούκων ἐπί τῆς σοματικῆς
Μαυ ἀκερεότητος,
Καθήν στιγμήν λοιπόν πού ἐθάθμαζα τά ίσχηρά πλοῖα
τῆς Ἀνατολής ἀπό τήν προκημαίαν τῆς Δήσεος, ἤκουσα
ἐθδιακρίτως ἀπό τήν ναθαρχίδα νά μέ καλοῦν ἐπάνω.
- Κήριε Μπόστ, γιατί δέν έρχεστε ἐπάνω νά μιλήσομαι,
‘O οὕτω ὀμιλών, ἐπρόκειτο διά τόν Διοικητήν τοῦ Στόλου, Νάθαρχον τῆς Μάθρης Θαλάσης. ”Αφησα ἀμέσως τήν
ἀλησίδα κέ τό ρώπαλον ἐπί τῆς ἀποθάθρας κέ ἐντός ὀλίγου
ἀνῆλθον ἐπί τοῦ καταστρόματος.

ἐ

κήριον Ἀθέρωφ, πού ήλθεν νά μάς συνχαρῆ διά τήν ἐδῶ
ἀφιξίν μας. Λοιπόν, όπος μοῦ ἀνέφερεν, τό ἀρχικόν του
ἐπάγκελμα ήτο κτηνοτρόφος. Τοῦτο ὅμος δέν τόν ήμπόδισεν νά γίνη ὑπουργός Γεοργίας. Κατόπιν προήχθη εἰς
Ὑπουργόν ’ξξωτερικῶν κέ τόρα διατελεῖ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, χορίς οὐδείς νά διαμαρτηρηθῆ διά τό πῶς δίδετε Eva τόσο σημαντικόν ὑπουργίαν sic Eva κτηνοτρόφον.
Διατή ἐγείρετε κατακραθγή κατά τῶν μουσικοσηνθετῶν
πού διεκδικοῦν μίαν δημοσίαν θέσιν κέ ἀλλοι ἀναλαμθάνουν
ὑψηλάς γεφηρικάς θέσεις χορίς νά προκαλῖτε σάλος, Ἀφτό
μοῦ φένετε ἀκατανόηταν.
- Κητάξτε κύριε Νάθαρχε τί σηνθένει κέ μήν ἐξάπτεσθε.
Ἀναγνορίζο ὅτι κέ ἐσάς ἐξοργίζει ἀφτό τό φενόμενον, ἀλά
σάς διαφέθγει ή ἐφυῖα κέ ἐμφυτος κλίσις πρός μάθησιν μιάς
ὁχι συνήθους κάρας. ‘O κήριας Ἀθέρωφ εῙνε συνγραφέφς,
κτηνοτρόφος, ἐχει μιλήσει μέ πολάς ξένας προσοπικότητας
κέ ὅταν τοῦ ἐπρατάθη τό ὑπουργῖον Ἀμήνης, δέν εῘπε,
«ἐγώ είμε κτηνοτρόφος τί ξέρω ἀπό τορπιλακάτους κέ
ήποθρήχεια» ἀλά μέ ἀδάμαστον θέλησιν, ἐκατσεν, ἐμελέτηosv, ήνοιξεν στρατιοτικά ένχειρίδεια κέ ἀρεοπορικούς χάρτας κέ σήμερον έχει τόσην κατάρτησιν πού γνορίζει καί τί
εἶναι τά σταγονίδεια κέ sic πόσον ἀριθμόν ἀνέρχοντε ἐντός
είς ἐκάοτην στ’ρατιοτικήν μονάδα. Σήμερον θεορῆτε ὀ πλέον
ἐπιτελικός νοῦς sic ὀλόκληρον τήν ἐπικράτειαν. Ἀλά διατή
αναφέρεσθε sic τόν κήριον ’”Αθέρωφ κέ δέν λέγετε κέ διά τόν
κηριον Ράλην, Κέ ἀφτός, ἀπό ὑπουργός Πεδίας, ἐγινεν ἀφταμάτως ὑπουργός Ἐξοτερικόν, χωρίς νά προκληθῆ ἀντί-

δρασις sic τήν κοινήν γνόμην. Ἐάν ἐμενεν ὑπουργός Πεδίας,
σήμερον ή ἐνταξίς μας είς τήν Καινήν ἀγοράν, ea ήτο προθληματική. Eic τάς Βρηξέλας, μέ κάθε του ἐμφάνισιν ἐκεῖ,

χαλάει κόσμον. Δέν διαθάσατε ἐφημερίδας Τά ἀγροτικά
μας προιόντα θά διακινοῦντε ἐλεφθέρως ἀπό τό 1985.
— Ἕως τότε ὅμως, ’ίσος 0i ἀνθροπαι νά τρέφοντε μέ θερμίδας sic χάπια κέ ἰ’σος λόγον τῆς μολήνσεος τῆς ἀτμοσφέρας νά μήν παράγοντε πλέον ἀγροτικά προϊόντα. Ὀπότε
μικρόν τό όφελός σας.
— ”Ασχετον. ‘H Ἑλλάς ἐλαθε καθησηχαστικάς διαθεθεόσεις ὅτη μέ συμπάθιαν ἐξετάζοντε τά μέχρι τοῠ 1985
προϊόντα της. Ἐάν τό 1986 ’ίδομεν ότι ἐξα προτιμόντε τά
χάπια κέ 0i ντομάται μας μένουν ἀζήτητοι, πάλιν sic τάς
Βρυξέλας θά συζητήσομεν ὼς ἰσότιμα μέλη τό προκύψαν
θέμα κέ οὐδέν ἀποκλείει νά φυτέθομαι χάπια ὅστε νά συμθαδίζομαι μέ τά ἀλα προηγμένα κράτη τῆς Καινῆς Ἀγορᾶς.
- Βλέπα ὅτι μέ τήν κάθοδόν σας sic τήν πολιτικήν,
ἐθρύνθη ὀ πολιτικός σας ὁρίζων. ΕῙνε κέ ἀφτό ἕνα μέγα
ὅφελος.
- Κύριε Νάθαρχε, διά νά εἷμαι εἰλικρινής, τό μόνον Μαυ
ὅφελος εἶναι 2.500.000 πού ἐπῆρα διά νά ήττοστηρίξο τόν
κήριον Θεοδοράκην.
- Ti σκέπτεσθε νά τά κάνετε ἀφτά τά χρήματα,-

- Θέλο νά ἀγοράσο Eva πλῖον κέ νά γίνο ἐφοπλιστής.
”Οπουδήτιτοτε ἀλλοῦ νά τά θάλο, θά μοῦ τά φορολογήσουν
ἀγρίας κέ θά τά χάσω. Δι’ ἀφτό, μέ ε’ίδατε νά κητάζο μέ
προσοχήν τά σκάφη σας. Προτιμό Eva μικρόν πολεμικόν,
μέχρι 3 ἐκατομηρίων κέ τά ήπόλοιπα νά τά ἐξοφλήσο μέ
γραμμάτια.
- Τά ἐχετε πάρή ἀφτά τά χρήματα,
- ”Οχι, ἀκόμα, Ἀλλά πολοί φίλοι διέδοσαν ὅτι τά πῆρα κι
έτσι δέν μοῦ μένει ἡ παραμικρά ἀμφιθολεία ὅτη ἐντός ὀλίγων ήμερῶν θά τά ἐχω. ”Οταν τόσοι καλῶς πληροφορημένοι ίσχηρίζοντε ότι τό ποσόν ἀφτό μού κατεκηρόθη, εῙνε
ὀσάν νά τά ἐχο ήδη πάρη. Ὁ ἀείμνηστος Ὀνάσης ἐλεγεν
ότι τό πρόταν ἐκατομήριον εῙνε δήσκολον νά ἀποκτήση κανείς. Μετά τά κέρδη ἐρχοντε, διότη ὅλαι σοῦ ἀνοίγουν πιστόσεις. Τώρα πού ἐχο διόμιση ἐκατομήρια, ἀντιλαμβάνεσθε πόσοι φαρδεῖς ὁρίζοντες Μοῦ διανοίγοντε μέ ἀφτό τό
ἀρχικόν κεφάλεαν. Κέ σάς διαθεθεῶ κήριε Νάθαρχε ὅτη ἐάν
ἐγνόριζα ότι αἱ ὑποστηρήξεις πληρόνοντε τόσον καλά, θά

· κγκΛοφοΡΗῑε ,
σμικρος Hindu:
πανέζυπνος καὶ ἀπολαυστικός
ὁ Ρενὲ Γκοσσινύ,
ὁ δημιουργός τοῦ πασίγνωστου Ἀστερίξ,
τοῦ Λοὺκυ Λούκ, τοῦ Μεγάλου Βεζύρη Ίζνογκούντ,
· ἔγραψε τὰ κείμενα.

ὁ Ζάν - Ζὰκ Σανπὲ,
ἕνας ἀπ’ τούς μεγαλύτερους σύγχρονους γελοιογρὰφους, '
ἐ’κανε τὰ σκίτσα.

οι δυό τουςΔ δημιούργησαν τὸν
ΜΙΚΡΟ ΝΙΚΟΛΑ
ἕνα πανὲξυπνο βιβλία γιὰ παιδιά
( πού ὃιαβάζεται κι ἀπὸ μεγάλους)

ἐρχόμουν sic συνφονίαν μέ Πλητάν, ὀττότε θά ἐξεκίνων τάς
ἐφοπλιστικάς Μαυ ἐργασίας μέ ἀρχικόν κεφάλεον κατατεθιμένον τουλάχιστον 5 ἐκατομηρίων. Ἀλά Βλέπετε ἐμάς
τούς καλιτέχνας μάς τρόγει ὀ ἐνθουσιασμός κέ δι’ ἀφτό
πάντοτε ζημιόναμαι. ”Ηδη ἀπό ἀφτάς τάς Δημαρχιακάς ἐκλογάς ἐχασα καθαρά 2.500.000 δραχμάς.
- Ἐλπίζο νά πάτε καλήτερα sic τάς προσεχεῖς θουλεφτικάς.

- ”Ολοι ἀφτό ἐφχόμεθα.
- Κυτάξτε λοιπόν νά είσθε προσεκτικός sic T0 μέλλον.

- Τό ἀφτό έχω νά σηστήσο καί είς Σάς, διά τό συνφέρον
ἀμφοτέρων τῶν Κρατῶν.
- Διατί τό λέτε ἀφτό, Τί ἐννοεῖται,
- Διότι ἐμεῖς σάς στείλαμε δύο πολεμικά sic τήν Ὀδησόν

κέ ἐσεῑς ἐθρετε τήν ἐφκερίαν νά μάς στείλετε ἐδῶ πέντε. Δέν
ἐπιτρέπετε, λόγον τῶν διεθνῶν σχέσεων πού έχομαι νά μάς
φέρνετε sic δήσκολον Θέσιν, στέλοντες διόμιση φοράς
περισσότερα πλοῖα τῶν ἐπισκεφθέντων. Δηλαδή ἐάν ἐστέλαμε sic τήν Ὀδησόν 10 πλοῖα διά φιλοφρόνησιν, ἐσεῖς ea
ήσθο ἱκανοί νά μάς ἀποστέλατε ἐδῶ ὀλόκληρον τήν δήναμιν

Σκωπτικὸς, τρυφερός. ιιι-ινὲξυτινος.> ὁ ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, πρῶτος τόμος στῆ σειiad Oi ΙΙΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ MIKPOY ΝΙΚΟΛΑ, κυκλοφορεῑ τώρα καί στήν Ἐλλάδα, ἀπὸ τίς ΕΚΔΟΣΕΙΣ TEKMHPIO.

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟ ETA. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
κενψικη· mom”.-

ι

ΕΚΔΟΣΕΙΣ TEKMHPIO - 8678535
ἃ. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΟΡΕΙΑ - Σόλωνος 77 - 3631622.

τής Μάθρης Θαλάσης κέ νά μάς καταστήσετε ὑπόπτους sic

τά όματα τῶν Συμάχων μέ ἀνυπολογίσταυς συνειτείας διά
τήν ἐθνικήν μας ἀνεξαρτησίαν, Δι ἀφτό σάς παρακαλό,
πρός ἀποφηγήν μελοντικῶν παρεξηγήσεων, ὅταν σάς στέ-

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ TEKMHPIO

λομαι δύο, δύο νά μάς στέλνετε κι ἐσεῖς.

Ἀφτά εῙ-ιτα sic τόν Ρῶσον Νάθαρχον τῆς Μάθρης Θαλάσης. Κέ κατόπιν ἀφοῦ ἐχερέτησα στρατιοτικός, ἐλαθα τήν
ἀλησίδα Μαυ κέ τό ρώπαλόν Μου κέ μέ σφοδρά ἀντικομμουνιοτικά συνθήματα ἐξηφανίσθην ἐντός τοῦ Πειραιῶς.

. ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

’τα δικαιωματα Ila:

«Νίωοαῖ. ο,τιΑΦοΡΑ τοΝ EPI'AZOMENO

τΑ NEA φοΡοΛοΓικΑ METPA
ἤ πῶς διαιωνίζεται
ή ὑπανάπτυξη καί προάγεται ἡ φοροδιαφυγή
K. Κίτσος
”Εχουμε καλλιεργῆσει μιά έσφαλμένη ἀντι’ληψη.· ότι ῆ έλ-

καί τῶν Δυ-τικογερμανῶνί Ἀνάπτυξη καί ιἰπανάπτυξη, χαρα-

ληνική, εἶναι ἀναπτυγμένη πιά οὐκονομία. Στό αιἰτοϊκανο-

κτηρίζονται ἀπό τόν τρ α’πο παραγωγῆς τοῦ ἐθνικοῡ εἰσοδῆματος. Καί σῆμερα, ἀπό κάτι πολύ πιό δύσκολα νά ἀποκτηΘεῑ.· Ἀπό τῆν ἱκανότητα τῆς πολιτικῆς, ,οἰκονομικῆς καί
συνδικαλιστικῆς ῆγεσίας κάθε χώρας vci ἀναλύει μέ

ποιητικά τοῦτο συμπέρασμα όδηγηθῆκαμε ἀπό T0 γεγονός
ότι τό λεγόμενα «κατά κεφαλήν» εἰσόδημά μσς ἔχει ὑπερβεῖ τό ὅρια τῶν 2000 δολλαρίων - κάτω ἀπό τό όποῐο δρά ῆ
ὑπανάπτυξη - καί προσεγγίζει τά 3000 δολλάρια. Ξεχνάμε,
πρῶτον; ὄτι αὑτά τά 3000 δολλάρια εἶναι πληθωριστικά. Ἠ

πραγματικῆ ἀγοραστικῆ ἰκανότητα T00 ποσοῦ στό ἐσωτερικό τῆς χώρας, εἶναι πολύ μικρότερη. Φτάνει δέ τά 1500
δολλάρια. Δηλαδῆ, μέ τό σημερινό μέσα ἐτήσια εἰσόδημά
της, κάθε «ἐλληνικῆ κεφαλῆ» ἀγοράζει ὅσα εἴδη ἀγόραζε

με’ τό μισό 11000 τό 7970, π.χ. Ξεχνάμε, δεύτερα, ότι ῆ ἀνάπτυξη καί ῆ καθυστέρηση δέν εἶναι μόνα ῆ διαφορά ἐνός

διαλεκτική συνέπεια, καί ἀχι μέ ἰδιοτελεῖς σκαπιμότητες τίς
ε’Θνικές δυνατότητες καί τίς διεθνεῐς συγκυριές, γιά νά
σχεδιάσει καί καθοδηγῆσει σωστά τήν κινητοποιήση τῶν δυνατοτῆτων ὥστε va' έκμεταλλευθεῐ, στό μέγιστο δυνατώ, τίς συγκυριές. Καί ὅλα αιἰτά, ἀχι γιά τήν ἐξ·
υπηρέτηση

κάποιων

ἀφῃρημένων

καί

ἀπροσδιόριστων

«ἀναπτυξιακῶν» στόχων ἀλλά γιά τῆν ἀνιίψωση τοῦ ἐπιπέδου ζωῆς τῶν ἐργαζομένων. Καί ἐδῶ, ἀκριβῶς, γιά τῆν συνεχῆ καί συνεπῆ προσέγγιση αὑτοῦ τοῦ τελικοῡ σκοποῦ,

ἀριθμητικοῡ μεγέθους. "Av yl’ αιἰτό ἐπρόκειτα, τότε τό
Κοιιβέιτ εἶναι πιό ἀναπτιιγμένη οἰκονομία ἀπό τίς Η.Π.Α. ῆ
τῆ Δυτ. Γερμανιά. Ἀφοῦ, τό «κατα κουβεϊτιανῆν κεφαλήν»

χρειάζετσι ῆ παρακολούθηση τῶν πολιτικά καί οἰκονομικά
ὑπευθύνων ἀπό τούς ὑπευθύνους τῶν συνδικαλιστικῶν 0p-

εἰσόδημα εἶναι τό διπλάσια περι’που,ἀπσ’ τῶν Ἀμερικανῶν

γανωσεων.

ΤΟΥΤΑ τά χαρακτηριστικὰ τῆς «ἀνάπτυξης» δέν ὑπάρχουν στήν Ἐλλάδα. Ἠ φορολογική πολιτική, ὅσα τήν ἐμπνέουν, ὅσα
τήν ύλοπαιοῦν, ὅσα τήν παραβιάζουν,
προσφέρουν μερικές ἀπό τίς πιό πειστικές

ἀποδείξεις γιά τό ὑπανάπτυκτο τῆς ἐλληνικῆς οἰκονομίας.
ΠΡΙΝ άπό τριάντα χρόνια, ὅταν κανείς,
δηλαδή, δέν σκεπτόταν νά ὑποστηρίξει ’ότι
ή έλληνική οἰκονομία καταλέγεται ἀνάμεσα
στίς.«άναπτυγμένες», oi ἐ μ μ ε σ o 1 φόροι
άπόδιδαν στόν κρατικό προϋπολογισμό τά

σύνολο τοῦ άπασχολούμενου πληθυσμοῦ,

εἶναι 83% ἐνῶ σέ μάς εἶναι 50% nspinou.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ, κατά ἐπαγγελματικές κατηγαρίες, τοῦ πληθυσμοῦ, μέ τόσα ἐντονη

ὑπεροχή τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν πού εἶναι, μετά τούς άγρότες, στήν 0110—
λυτη πλειοψηφία τους, μικροπαραγωγοί καί
μεταπράτες ἡ μεσάζοντες - ἀποκαλύπτει

ὅτι ή έλληνική οἰκονομία δέ βρίσκεται στό
ἐπίπεδα πού χαρακτηρίζει, μέ τά σημερινά
δεδομένα, τήν βιομηχανική ἀνάπτυξη. Ἀπό
δῶ πηγάζει καί ή άντίφαση. Μιά μή ἀναπτυ-

76% ῶς 80% τῶν συνολικῶν φορολογικῶν

γμένη, δηλαδή, οἰκονομία νά εἶναι ὑπο-

του ἐσόδων. Oi ά μ ε σα ι φόροι κάλυπταν
τό ὑπόλοιπα ποσοστό. Ἠ σχέση ἀμεσων καί

χρεωμένη v0 ἀνταποκριθεῑ σέ ἀπαιτήσεις
ά ν α πτ υ γ μ έ ν η ς
κοινωνικῆς
ζωῆς,
ὅπως τήν διαμορφώνει ή καταναλωτική
ἐπίδοση τῶν πραγματικά βιαμηχανικά ἐξ·
ελιγμένων χωρῶν. Καί αὑτές οἰ ἀπαιτήσεις,
ἀρχίζουν 0110 τούς χώρους στάθμευσης
τῶν αὑτοκινήτων, τό ὑγιεινό περιβάλλον,
τούς παιδόκηπους κλπ, γιά νά φτάσουν ὥς

ἐμμεσων φόρων ήταν ή ἀπόδειξη τῆς οἰκονομικῆς μας καθυστέρησης. Γιατί ἡ προσ-

φυγή στήν ’ἐμμεση φορολογία ῶς κύριας
Πηγῆς γιά τήν άντληση δημοσιονομικῶν
πόρων, σημαίνει ἀπουσία ἰδιωτικοῦ ῆ ἐπιχειρηματικοῦ εἰσαδήματος πού συλλαμβάνεται μέ τήν άμεση φορολαγία. Τώρα, πού
ὑποτίθεται ὅτι ἀναπτυχθήκαμε, πού ὑπάρχαυν, συνεπῶς, ίδιωτικά καί ἐπιχειρηματικὰ

είσοδήματα, γιά τή «δίκαιη» φορολόγηση·
τῶν όποίων δέν ἀρκοῦν 0i ’ἐμμεσοι φόροι,
ή σχέση ἐμμεσων καί άμεσων φόρων διατηρεῖται περίπου ἡ ’ίδιαῑ 75-76% oi ’ἐμμεσοι
φόρου
ΓΙΑΤΙ συμβαίνει αιίτός Ἀπλούστατα, γιατί
ή έλληνική οἰκονομία, παρά τήν αϋξηση
τῆς βιομηχανικῆς της παραγωγῆς, παρά τό

γεγονός ὅτι άνέβηκε τό ύλικό ἐπίπεδα
ζωῆς τοῡ πληθυσμοῦ, δέν ἀναπτύχθηκε
σάν μηχανισμός παραγωγῆς, σάν κρατικήδιοικητική όργάνωση γιά τήν ἐξυπηρέτηση
αὐτοῦ τοῦ παραγωγικαῦ μηχανισμοῦ, σάν

κλίμα γιά τήν προσφορά κοινωνικῶν ιἰπηρεσιῶν. Oi μισθωτοί στήν Ἑλλάδα, ἀντιπροσωπεύουν στό σύνολο τοῦ ἀπσσχολούμενου πληθυσμοῦ, τήν μειοψηφία, ἐνῶ oi
ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες - στο ύς ὁποίους
συμπεριλαμβάνονται καί 0i άγρότες - συνισταῦν τήν πλειοψηφία. Στίς χῶρες τῆς

Ε.Ο.Κ. συμβαίνει τό διαμετρικά ἀντίθετα.
'O μέσας ὅρος - ἐκεῖ - μισθωτῶν πρός τό
10

στος σάν προϋπόθεση γιά νά τά βγάλει
πέρα μέ τόν ἀνταγωνισμό. ”Ὀ,τι τήν ἐνδιαφέρει, εἶναι τό μεγάλα καί γρήγορο κέρδος, μέ ὅποιους τρόπους καί 0v ἐξασφαλίζεται. ’Ἐνας ἀπ’ αὺτούς τούς τρόπους ”ίσως
ό ἀποτελεσματικότερος - εἶναι ἡ φοραδιαφυγή. Ποῦ γίνεται δυνατή, διότι ἀκριβῶ ς δέν ὑπάρχει φορασυλλεκτικός μηχανισμός ἱκανός νά τήν ἐμποδίσει. Δέν ἐχει
«χτιστεῖ» γιά τέτοια καθήκοντα. Ἀντίθετα.
‘H χαμηλή παραγωγικότητα καί αὑτοῦ τοῦ
μηχανισμοῦ, δέν ἐπιτρέπει στό προσωπικό
ταυ ἰκαναπαιητικές ἀμαιβές. Ὲξίσου, τουλάχιστον, ἰκαναπαιητικές μέ τό είσόδημα
τοῦ
«ἐλεύθερου
ἐπαγγελματία»
τοῦ
όποίου καλεῖται νά βεβαιώσει τό φορολογητέο εἰσόδημα. Καί ό ἵδιας δέν ἐργάζεται
περισσότερα ἀπό ὅσα ὀ φορολογικός
ὺπάλληλος. Πρακαλεῖται, ἐτσι, ό τελευταῖος νά ζητήσει τήν συμπλήρωση τοῦ
ἀνεπαρκοῦς μισθοῦ του μέ κάποια ποσα-

τήν ἐπιστημονική ’έρευνα καί τήν τεχνολο-

στό ἀπό τό φοροδιαφεῦγον εἰσόθημα τοῦ

γική πρόοδο.
ΓΙΑ ΝΑ ἐκπληρώσει τήν σύγχρανη ἀπο-

«ύπόχρεαυ». Φαῡλος κύκλαςί

στολή του τό κράτος, χρειάζεται μεγάλα

κλο» θέλησον νά διαρρήξουν τά τελευταῖα

ἐσοδα. Γιά νά τά βρεῖ, πρέπει νά διαθέτει

φορολογικά μέτρα. Δημιουργῶντας φορο-

όργάνωση, πού, δχι μόνο θά ἐπιτρέπει τήν

λογικά κριτήρια, ἀπό τά όποῖα δέ βά μπορεῖ
νά ξεφύγει ό ὑπόχρεος, ἐστω καί μέ τήν
ἀναχή ἐνός «εύκαμπτου» φαροτεχνικοῦ
ὀργάνου.
’ Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ εἶναι καταδικασμένη - ὅπως
καί δλες οἰ προηγούμενες - σέ πλήρη ἀποτυχία. Αύτή, μάλιστα, μέ τίς ἀτέλειές της,
θά πρακαλέσει ἀρνητικότητες πολύ πιό
σοβαρές ἀπό κεῖνες τῆς ἀπλῆς φαροδιαφυγῆς. Εἶναι ή μία πλευρά τοῦ θέματας, η
ἀμεσα συνδεδεμένη μέ τά φορολογικά μέτρα. ‘H άλλη πλευρά, πού ἀχρηστεύει, ἐπίσης, όσες εἰσπρακτικές βελτιώσεις ἀναμένονται ἀπό τό κατασκεύασμα τοῦ κ. Ἀθ.
Κανελλόπουλαυ, εἶναι ἠ σπατάλη τῆς
κρατικῆς μηχανῆς. Πού δέν ἐπιτρέπει νά
φανοῡν καί ἀποδῶσουν τά χρήματα πού
συλλέγονται ἀπό τούς φόρους. Αὺτή, μάλιστα, ή σπατάλη αὺξάνει μέ τέτοιαυς γρήγαρους ρυθμούς, ὥστε νά εἶναι ὅλα καί λι-

«βεβαίωση» - ὅπως λένε στή φορολογική
όραλαγία - τῶν είσοδημάτων, ἀλλά καί τήν
παρεμπόδιση διαφυγῆς τους. Τέταια όργάνωση, μόνα Eva 0 ν α π τ υ γ μ ἐν ο παραγωγικά κράτος μπορεῖ νά διαθέτει. Προηγμένη, ἀνταγωνιστική παραγωγή δέν γίνεται χωρίς τή βοήθεια κατάλληλαυ γι’ αύτή
τή δουλειά μηχανισμοῦ, ”Οταν, ὅμως, ή
παραγωγική δραστηριότητα ἀναπτύσσεται
σέ βιατεχνικά ἐπίπεδα, δέν ἐκβιάζεται ή
δημιουργία διοικητικοῦ μηχανισμοῦ, ἀπό
τόν όποῖα περνάνε oi διάφορες διαδικασίες
ἰδιωτικῆς ἐπιχειρη ματικῆς δράσης - κατάλληλου γιά νά στηρίξει μεγάλη, διεθνῶς ἀνταγωνιοτική οἰκονομία. Ἔται, ό διοικητικός

μηχανισμός πού λειτουργεῖ σήμερα στήν
Ἑλλάδα, ἐξυπηρετεῖ τήν μικρή παραγωγή,
τήν μικρή ἐπιχειρηματική μονάδα. Ἠ
όπαία, δέν παλυνοιάζεται γιά χαμηλό κό-

ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ὅτι αυτόν τόν «φαῦλα κύ-

γώτεραὸσα κάνει 0 K0011K0c προῦπαλογισμός - τακτικός καί ἐπενδὺσεων - ὑπέρ
τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου καί τῆς οίκονομίας, ἐνῶ παλλαπλασιάζονται τά έσοδά
του. Ξαναγυρίζουμε, δηλαδή, στό μείονέκτημα τῆς ὑπανάπτυκτης οἰκονομίας καί
τῆς όργάνωσης ποὺ τήν ἐξουσιάζει, ώς κύριου ὑπεύθυνου γιά τήν «νόμιμη» καί τήν
παράνομη φαραδιαφυγή, καθώς καί γιά 111v
ἀδυναμία της νά ἀξιοπαιήσει ἐστω καί ὅσα
είσοδηματεύει τό κράτος.
ΔΥΟ EINAI 10 K0010 στοιχεῖα τῶν νέων
φοραλογικῶν μέτρων;
O 10 τεκμήρια, καί
Ο τό «πόθεν ἐσχες». Σέ Eva 1'1 600 χρόνια θά δοῦμε πόση ζημιά έχουν κάνειί
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ἀμφιβολία ὅτι ἠ φοροδιαφυγή ἀπό ὅσους ἐχουν εἰσαδήματα πολύ
μεγαλύτερα ἀπ’ αὑτά τῶν μισθωτῶν - πού

λικά φράγκα. Στόν ἡμέτερα Ὡρωπό, ἕνα
στρέμα κοντά στήν παραλία, ἐμπλαυτι-

«ὑπόχρεου», καί μέ βάση αὑτό, φορολο-

γεῖται. Συνεπῶς, 0v τό αὑτοκίνητο 1'1 10 00τοκίνητα πού διαθέτει ή αἰκογένεια εἶναι
λίγων «ϊππων»· ἀν, σέ συνεργασία μέ τόν
ἰδιοκτήτη - άφοῦ τόν συμφέρει K1' αὑτόν -

ἀποκρύπτεται τό μεγάλα voiKi' ἀν 10 σκάφος ἀνήκει σέ κάποια ἐφοπλιστική έταιρία,
καί, μάλιστα, ἀλλοδαπή· ἀν δέν ὑπάρχει
ὑπηρετικό πρασωπικό, ἀλλά «βοηθητικό»
τῆς ἐπαγγελματικῆς ἐπιχείρησης τοῦ φοραλαγοὺμενου· ἀν τά ταξίδια στό ἐξωτε-

ρικό περιορίζονται σέ Eva 10 χρόνο, ἀλλά
πολύμηνο, 0v ὅλα αὑτά συμβαίνουν - καί
συμβαίνουν, δυστυχῶς - τί γίνεται τότε μέ
τό ὑ ψ 0 c 100 εἰσοδήματος τοῦ ὑποχρέους
Πῶς θά προσδιοριστεῖ στίς πραγματικές

του διαστάσεις, γιά νά φορολογηθεῖ;
Ἀπάντηση; κάπου πρέπει 0 φοροκλέπτης
«πόθεν ἐσχες» αὑτές, ἀκριβῶς, τίς «ἐπενMAKAPI νά ἠταν ἐτσι. Ἀλλά δέν εἶναι. ‘H
δραστηριότητα

πού

γνωρίζει

αὑτόν

τόν

καιρό 111 μεγαλύτερη ἀνθηση εἶναι ή παράνομη ἐξαγωγή κεφαλαίωνί Δέν
πρόκειται μόνα γιά τούς μεγαλοεπιχειρηματίες, πού ἐκπατρίζουν κεφάλαια μέ τίς
ύποτιμολογήσεις τῶν προϊόντων πού ἐξάγουν καί τίς ύπερκοστολογήσεις τῶν μηχανημάτων, πρώτων ὑλῶν “ή ἐτοιμων
προϊόντων πού εἰσάγουν. Πρόκειται γιά
ὅσους διαθέτουν εἰσόδημά πού θά φορο-

λογηθεῖ βαριά 1'1 γιά περιουσιακά στοιχεῖα,
ἀγνωστα ῶς τώρα, πού θά ’ρθουν στήν

ἐλληνικῆς οἰκονομίας.
ΑΥΤΗΝ τήν ἀνεπιθύμητη συνέπεια ἀπό
τήν ἐφαρμογή τῶν μέτρων, τήν ἐπιτείνει ἡ

ΚΑΙ φτάναυμε στό ἀλλα σκέλος τῆς φορολογικῆς πολιτικῆςε τήν νόμιμη φοροαπαλλαγή. Πλῆθος oi περιπτώσεις καί τά
ἐπιχειρήματα γιά τήν κάθε περίπτωση.
Ἀνεξιχνίαστης σκοπιμότητας 0i ns01000τερες κατηγορίες ἀπαλλασομένων. Γιά τήν

ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας, ὑποστηρίζετσι
συνήθως ή γιά τήν συγκράτηση τοῦ πληθυσμοῦ στήν ὕπαιθρα. Ἐδῶ συμβαίνουν τά
πιό ἀντιφατικά.
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ τῆς φορολογίας oi 10κοι τῶν καταθέσεων. Φθάνουν τώρα τά πενήντα δισεκατομμὺρια δραχμές, περίπου,
τό χρόνο, Γιά νά προσελκύεται τό ἰδιωτικό
ἀποταμίευμα στίς Τράπεζες - ὑποστηρίζει
0 νομοθέτης - καί γιά νά ἀποκαθίσταται ἡ
ἀγοραστική ἀξία αὑτοῦ τοῦ χρήματος, πού,
μένοντας ἀκίνητα (γιά τόν ἀποταμιευτή)

βρίσκει - ἀγωγούς γιά 111 διοχέτευση τοῦ
«πλεονάζοντος» εἰσοδήματός του στό ἐξωτερικό, ”Οπαυ ἀγοράζει, συνήθως, ἀκίνητα. Τά ὅποῖα - ἐκτός τῶν ἀλλων - εἶναι καί

φθηνότερα ἀπό ὅ,τι ατήν Ἐλλάδα. Ἀναφέραυμε Eva παράδειγμα. Σέ γαλλικές ἐφημερίδες διαφημίζονται ἐξοχικές κατοικίες
πέντε δωματίων, σέ ἐκταση δέκα στρεμάτων, μέ πισίνα, μέ πλήρη ήλεκτρονικό ἐξοπλισμό, καί σέ μιά μικρή ἀπόσταση ἀπό 10
Σαίν Τρσπέ ῆ ἀλλα πασίγνωστα παραθεριστικά κέντρα, στήν τιμή τῶν πέντε ἐκαταμμυρίων δραχμῶν - ἐξακόσιες χιλιάδες γαλ-

νά τούς κάνουν πελάτες τους.

KATI ἀνάλογα γίνεται καί μέ τήν φοροαπαλλαγή τοῦ ἀγρατικοῦ εἰσοδήματος. Ἀπ’
φτωχότεραι - ποὺ εἷναι καί oi nsp10001s001
— 0y001sc. T0 εἰσόδημά τους - στήν καλύτερη περίπτωση ~ εἶναι τόσα ὅσα καί τοῦ
ἀπαλλασσόμενου μισθωτοῦ ἀστικοῦ ἐπαγγέλματος. ”Ἐτσι κι’ ἀλλιῶς, έπομένως, δέν
θά Πλήρωναν φόρο, ἀν ’ίσχυε καί γι’ αὑτούς
ὅ,τι ἰσχύει γιά τούς ἀστούς φορολογοὺμενους. Ἐκεῖνοι πού κερδίζουν εἶναι oi μεγαλοκτηματίες καί oi ἀγροτικές ἐπιχειρήσεις.

Καί τοῦτο, ή φοροαπαλλαγή, δηλαδή, ἰδιοκτητῶν καλλιεργήσιμης γῆς, πού δέν
ἀσχολοῦνται κάν οἰ ἵδιοι μέ τήν καλλιέρ-

γειά της, δέν ἐχει τήν παραμικρή ἀναπτυξιακή - γιά τίς καθυστερημένες ἀγροτικές
περιοχές τῆς χώρας - σημασία. A010 n00
συμβαίνει, εἶναι νά μετατρέπουν τό ἀφο-

ρολόγητο ἀγροτικό τους εἰσόδημά σέ
ὑψηλή δαπάνη, οτά ἀστικά κέντρα. Τό πιό
ἀστεῖα στήν ὅλη ὑπόθεση εἰναι ὅτι γιά τήν
ἐνίσχυση αὑτοῦ τοῦ ἀφορολόγητου ἀγρο«
τικοῦ εἰσοδήματος. 0 KpaT1K0c προῦπολογισμός δίνει πολυπαίκιλες ἐπιδοτήσεις
στούς ἀγρότες. Τό μεγαλύτερα ποσοστό -

ἀναλογικά - αὑτῶν τῶν ἐπιδατήσεων περιέρχεται σέ ὅσους ἐχουν καί 111 μεγαλύτερη
παραγωγή σέ όγκο προϊόντων. '0 προὺπολογισμός ἐξασφαλίζει τά κεφάλαια τῶν

ἐπιδοτήσεων ἀπό τίς φορολογίες 1'1 0110
δάνεια, ποὺ - μακροπρόθεσμα - σημαίνουν
καί αὑτά φορολογίαί
ME TO καθεστώς, δηλαδή, τοῦ ἀφορολόγητου τῶν ἀγροτικῶν εἰσοδημάτων - οὑσιαστικά

ἀνεξάρτητα

τοῦ

ὑψαυς

των -

τροφοδοτεῖται ’ένα ὑψηλό εἰσόδημα. πού
μεταναστεὺει - ἐγκαταλείποντας τήν ὑπαιθρο - στά ἀστικά κέντρα, γιατί ἐκεῖ μπορεῖ
νά δαπανηθεῖ ἀπολαυστικά καί... ἀφορολόγηταί

ἀντίρρηση σέ ὅλα αὑτά. 'H ἀντίρρηση ἀρχί-Ι
ζει ἀπό τήν ὥρα ποὺ αὑτό τό ἀφορολόγητο
χρῆμα μπορεῖ νά εἶναι καί ἐπιχειρηματικά
κέρδη παὺ ἐπρεπε νά φοραλογηθοῦν, 1‘1
πού κατευθύνεται σέ δανειαδοτήσεις, ὅχι
γιά ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας, ἀλλά, καί
πάλι, γιά νά τροφοδοτεῑται ἡ λαθραία ἐξαγωγή κερδῶν.

θμός τέτοιων προσώπων ἀναζητεῖ - καί

γωγικές ἐπενδὺσεις - τώρα καί στό ἐξωτερικό - καί ἐτσι ἀποκτοῦν τήν «πιστωτική
ἐπιφάνεια» πού ἀπαιτοῦν oi Τράπεζες γιά

ὑποτιμᾶται λόγω τοῦ πληθωρισμοῦ. Καμιά

ἐπιφάνεια καί θά πρέπει νά φορολογηθοῦν

ἐπίσης, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἐπάγγελμα πού
άσκοῦν. ”Ενας συνεχῶς μεγαλύτερος ἀρι-

ὅσα γίνεται περισσότερα κέρδη ἀπό τήν
φοραλαγία, τά ἀκινηταποιοῦν σέ μή παρα-

αὑτήν τήν φοροαπαλλαγή δέν κερδίζουν oi
τίας τῆς καθυστερημένης διάρθρωσης τῆς

νά ««ἐπενδύσει»» τά είσοδήματά του. Μέ τό
δύ σεις» συλλαμβάνουν τά μέτρα.

σωρεύουν

καταθέσεις, συνεπῶς, παὺ γιά νά συγκεν-

διασπάθιση τοῦ δημοσίου χρήματος. Εἶναι

ἐπισημαίνεται - ἐτσι λένε τά νέα φοραλο-

ὅσοι

τρωθαῦν ἀπαλλάσονται τῆς φορολογίας,
χρησιμαπαιοῦνται γιά τήν πιστοδότηση
ἐκείνων πού καταφέρνουν v0 ἀπακρύψουν

πασίγνωστα ὅσα συμβαίνουν. Τό κακό εἶναι
ὅτι στή σπατάλη πρωτοστατοῦν ἐκεῖναι
πού κύριο μέλημά τους ὑποτίθεται ὅτι εἶναι
ἡ προστασία τῶν συμφερόντων τοῦ δημοσίου. Δημιουργοῦνται, ἀπό τήν έπίδοση,
ὑψηλά εἰσαδήματα, τά όποῖα φυσικά, δέν
πρέπει νά φοραλογηθοῦν, Γιατί 0v ήταν νά
ἐπιστρέψει τό χρῆμα πού ἐτσι ξαδεύεται,
στό δημόσια, δέν ὑπῆρχε κανένας λόγος
νά «ἐκταμιευθεῖ». Συνεργάζανται, λοιπόν,
ὅλοι γιά τήν διευκόλυνση τῆς φοροδιαφυγῆς, γιά τήν διαιώνιση τοῦ γενικώτερου
συστήματος πού τήν ἐκτρέφει καί 111 συντηρει

γικά μέτρα - τό ’ὑψας τοῦ εἰσαδήματος τοῦ

ἀλλά

κωνῌ) πουλιέται τέσσερα ἐκατομμὺρια
δραχμέςί ”Ενας ἀκόμα «όμφάλιος λῶρος»
πού συνδέει τή φοροδιαφυγή μέ τήν καθυστερημένη όργάνωση τῆς ἐλληνικῆς οἰκονομίας. Καί εἶναι ἀπόδειξη καθυστέρησης
άναμφισβήτητης, τό γεγονός ὅτι ή τιμή τῆς
γῆς γίνεται αἰτία ἐκπατρισμαῦ κεφαλαίων.
ΚΑΘΕ ἀλλο, συνεπῶς, παρά πείθουν, τά.
τεκμήρια καί τό «πόθεν ἐσχες» - λογικά,
κατά τά ἀλλα, μέτρα γιά τήν περισταλή τῆς
φοροδιαφυγῆς - ὅτι θά λειτουργήσουν θετικά γιά τό σκοπό ποὺ ἐπιβλήθηκαν, ἐξαι-

φορολογοῦνται ὅ,τι κι’ ἀν κάνουν - εἶναι

τικό πρασωπικό, τά ταξίδια στό ἐξωτερικό,

μονάδες,

κέρδη - ἀδιάφορα μέ ποιούς τρόπους. Oi

σμένα μόνα μέ τά σκουπίδια τῶν περιοί-

ἀπαράδεκτο καθεστώς. Μέ τό «πολύιππον»
αὑτοκίνητο, τό ἀκριβό νοίκι, τό «σκάφος
ἀναψυχῆς», τά πολλά ἀκίνητα, τό ὑπηρε-

γωγικές

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ἐφαρμόζει τή μέθαδο τῶν
φοραλογικῶν ἀπαλλαγῶν στίς διάφορες
ἐπιχειρηματικές δραστηριότητες, γιά νά
ένθαρρύνει τίς παραγωγικές ἐπενδὺσεις.
Καί στηρίζει τήν δυνατότητα ἐπενδυτικοῦ
ἐργου, στά δάνεια 1100 naipvouv oi ἐπενδυτές ἀπό τίς Τράπεζες. Ἀλλά 10 K01111010
δανειοδότησης ἀπό τίς Τράπεζες, δέν ’έχει
καμιά σχέση μέ τίς ἐπενδυτικές ἀναπτυξιακές ἐπιδιώξεις τῆς οἰκονομίας. 'H Τράπεζα ἐνδιαφέρεται, πρίν ἀπ’ ὅλα, νά ξαναπάρει τό χρῆμα πού δάνεισε καί τοὺς τόκους ταυ. Τό κατευθύνει, λοιπόν, σέ ὅσους
προσφέρουν ἐπαρκεῖς ἐγγυήσεις. Αὑταί,
δέν εἶναι ὅσοι διακινδυνεύουν νέες παρα-

TEAIKO «κέρδος» ἀπό τίς νόμιμες φοροαπαλλαγές εἶναι ή ἐπίταση τῆς καταναλωτικῆς δαπάνης, καί τώρα, τῆς λαθραίας
μετανάστευσης κεφαλαίων. Δυό κακά, ἐναντίον τῶν δποίων, ἀκριβῶς, σκόπευε τό

νέα φαρολαγικό νομοθέτημα, μέ τήν ἐξόρμησή του γιά τή σύλληψη τῶν φορσφυγάδων. Τά διογκώνει ἀντί νά τά πλήττει.
Ἀναπόφευκτο. Ἠ φορολογική πολιτική δέν
εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό τήν οἰκονομική πολιτική στή χώρα 1100 ἐφαρμόζεται. ‘H δεύτερη, ὑπαγορεύει τήν πρώτη, καί ἐκείνη
ὑπηρετεῖ τήν οἰκονομία. ”Οοο συνεχίζεται 0
πραγματικός ἐλεγχος τῆς ἐξουσίας ἀπό
δυνάμεις 1100 δέν ἐχουν τήν ἰκανότητα ή
τη βούληση νά σχεδιάσαυν καί καθοδηγήσαυν ἐκσυγχρονισμένη καί δυναμική οἰκονομική πολιτική, ἐνῶ, ἀντίθετα, τούς βολεὺει ή ὑπανάπτυξη, ή ἀποτελεσμάτική
φορολογική πολιτική θά εἶναι ἀνέφικτη. Καί
ὅσα μορφολογικά αὑστηρότερη θά γίνεται.

τόσα θά χάνει ἀπό τίς οὑσιαστικές της ἐπιδιώξεις. Δέν ἀπειλεῖ κανείς στά σοβαρά
κάπαιον 1100 δέν θέλει νά θίξει...
l
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«Ὁ
ἐπίσημος ἐργατικός
συνὸικαλισμός κεῖται σήμερα
κι’ ὀργανωτικά καί ἰὸεολογικά
ἐρείπια. Ἄνευ προγράμματος,
ἄνευ ἰὸεολογικοῦ προσανατολισμσῦ, κατατρεχόμενος ἀπό
τάς ἔριδας καί τάς ἀσχημίας
τῶν ἐκ περιστάσεως «ἡγετῶν»

του - ἔνιοι τῶν ὁποίων ὁέν εἷναι μόνον ἄπειροι καί ἀκατάλληλοι ἀλλά καί μειωμένης ἠθικῆς ὑποστάσεως ὁιαὸραματίζουν ρόλο ἐν κυριολεξία
παρασιτικόν. .. »
ΤΟ δριμύτατα αὐτό κατηγορητήριο πού - ἀντιπροσωπεύει ἀπόλυτα τήν
κατάσταση πού ἐπικρατεῖ σήμερα στήν
κορυφή τοῦ «ἐπίσημου ἐργατικοῦ συνδικαλισμαῦ» ἀνήκει στόν ὑπουργό ἐργασίας, κ. Λάσκαρη. Γ ιά τήν ἀποφυγή
«παρεξηγήσεων» θόι πρέπει νά ἀναφερθεῖ ὅτι οἱ «διαπιστώσεις» αὑτές τοῦ κ.
Λάσκαρη ἐγιναν τό 1971. Πρέπει ὅμως
ἀκόμα νά σημειωθεῖ ὅτι διατηροῦν καί
σήμερα τήν ἐπικαιρότητά τους. ”Ὀ,τι
ἐπεσήμανε ὀ κ. Λάσκαρης γιά τήν συνδικαλιστική «ἡγεσία» τοῦ 1971 ἰσχύει
ἀπόλυτα γιά τούς «διαδόχους» της τοῦ
1978 τόσα αὐτούς πού «κατασκεύασε» ὁ
κ. ὐπαυργός τό 1974 ὅσα καί αὐτούς πού
συνεχίζουν ἀπό τότε (τό 1971) νά ἀποτελοῦν «ἡγεσία» χάρη στό χουντοκυδερνητικό συνδικαλιστικό μέτωπα πού συγκρότησε ἡ κυ6έρνηση γιά νά ἀντιμετωπίσει τούς ἐργαζόμενους καί τούς διεκδικητικαύς τους ἀγῶνες.
ΤΟ «συνέδρια» τῆς ΓΣΕΕ στήν Καλαμάτα (8 — 12 Νοεμδρίου) ἀποτελεῖ
ἁπλῶς τήν τυπική ὀλοκλήρωση τοῦ κυδερνητικαῦ σχεδίου γιά τήν πλήρη
ἀλωση τῆς ΓΣΕΕ ἀπό τούς συνδικαλιστικούς πράκτορες τοῦ κ. Λάσκαρη καί
ἀποσκοπεῖ αὐσιαστικά στήν «ἀναπαραγωγή» καί διαιώνιση τῆς ίδεολογίας πού
χαρακτηρίζει μεταπολεμικά τό «ἐπίσημα
συνδικαλιστικό κίνημα» ἤ «τόν μεγάλα
12

ἀσθενή καί τήν ἀχίλειο πτέρνα τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας» γιά νά θυμηθοῦμε καί
πάλι τίς «διαπιστώσεις» τοῦ ὑπουργοῦ
ἐργασίας. Τό «συνέδρια» ἀποτελεῖ τή
«φυσιολογική» κατάληξη τοῦ σχεδίου
τῆς κυ6έρνησης γιά τήν μετατροπή τῆς
ΓΣΕΕ σέ πρακταρεῖα τοῦ (ἀστικοῦ) κράτους καί διεκπεραιωτή τῶν 11.11659111111κῶν ἀποφάσεων.
ΓΙΑ τήν ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου αὐτοῦ
συγκρατήθηκε «μέτωπα» τῶν συνδικαλιστῶν πού ἐλκουν τήν «δύναμή» τους ἀπό
τό γραφεῖα τοῦ κ. Λάσκαρη καί τῶν
ἐπωνύμων πρακτόρων τῆς χούντας πού
κατά τήν περίοδο τῆς δικτατορίας έδρασαν στόν συνδικαλιστικό χῶρο, όχι μόνα
σάν «ἰδεολογικά» ὄργανα τῆς χούντας,
ἀλλά καί σάν καταδότες καί συνεργάτες
τῆς ἀσφάλειας καί τῆς ΕΣΑ.
ΤΟ «μαῦρα μέτωπα» πρός δόξα τῆς
νέας Δημοκρατίας μας ἀνέλαβε γιά λαγαριασμό τῆς κυ6έρνησης νά «ξεκαθαρίσει» τό συνδικαλιστικό κίνημα ἀπό τά
«ἀνήσυχα» στοιχεῖα - δηλαδή τούς συνεπεῖς συνδικαλιστές καί τίς δργανώσεις
τους - καί νά τό μετατρέψαυν σέ ἀσπόνδυλο γραφειοκρατικό μηχανισμό.
ΤΑ πραξικοπήματα στά συνέδρια τῶν
ὀμοσπονδιῶν καί τῶν ἐργατικῶν κέντρων - πού προηγήθηκαν τοῦ «συνεδρίου» τῆς Καλαμάτας - ἐδωσαν τόν
«ἐπιθυμητό» συσχετισμό δυνάμεων ὥστε
ἡ «ἐπανεκλογή» τοῦ «μαύραυ μετώπου»
νά εἶναι ἐκ τῶν προτέρων ἐξασφαλι-

ςΟ «ὲφαψ ίας»
κ. Λάσκαρης,
δραστικές, ἀκόμα καί παρακρατικές
«ἡγεσίες» τήν στιγμή πού ἡ ριζοσπαστικσποίησή τους ἀποδείχτηκε έμπρακτα
στίς δημοτικές ἐκλογές καί ἀποδεικνύεται καθημερινὰ ἀπό τούς ἀπεργιακαύς
ἀγῶνες πού ἀναλαμβάνουν παρά τήν
ἀπουσία ἤ τήν ἀντίδραση τῆς «ἐπίσημης
συνδικαλιστικῆς ἡγεσίας».
ΤΟ ὀξύμωρο αὐτό φαινόμενα δέν μπορεῑ νά μᾶς τό ἐξηγήσει ὀ, κατά τά ἀλλα,
λαλίστατος κ. Λάσκαρης καί ἡ «δημακρατική» δεξιά πού δέν δίστασε νά
προσδώσει τόν τίτλο τοῦ «ἐλεύθερου δημοκρατικοῦ συνδικαλιστοῦ» στόν ὑδριστή τοῦ Παλυτεχνείου καί στόν καταδότη στήν Ἀσφάλεια δημοκρατικῶν ἐργαζομένων καί συνδικαλιστῶν, στόν
«συνδικαλιστικό ἀντιπρόσωπα» στήν
Ἑλλάδα τῆς «μαύρης Διεθνοῦς» τοῦ κ.
Στράαυς, στόν ὑμνητή τῆς «ἐθνεγερσίας
τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967», καί σέ ἀλλα
«ἐκλεκτά» μέλη τοῦ ὑπονόμου τῆς ἀμειδόμενης - «ἐθνικοφροσύνης».
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ τῆς κυ6έρνησης γιά τήν
φασιστικοποίηση τοῦ συνδικαλιστικοῦ
κινήματος ὅρίσκονται σέ ἀπόλυτη «ἁρμονία» μέ τήν γενική κατεύθυνση πού

,ἐκπορεύεται ἀπό «συμμαχικές» ὑπηρε-

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ δημοκρατικων ἀντιπροσώπων, διαγραφές ἀγωνιστικῶν σωματείων, νοθεῖες, ξυλοδαρμαί, συμμεταχή
στά συνέδρια σωματείων - σφραγίδων
ἦταν μερικές ἀπό τίς πιό «ἀποδοτικές»
μεθόδους γιά τήν πλαστογράφηση τῆς
θελήσεως τῶν ’ἐργαζομένων οἱ ὁποῖοι
ἐμφανίζονται ὅτι έκλέγουν δεξιές, ἀντιὲ

σίες, πού θέλουν νά ἀδρανοποιήσουν τόν
«εὐαίσθητα» χῶρο τοῦ συνδικαλισμοῠ
γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀπώτερων πολιτικῶν τους πραοπτικῶν.
OI «ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ» πού ἐξέφρασε ὀ
γνωστός γιά τόν ρόλο του στήν Ἐλλάδα
ἀμερικανός συνδικαλιστικός (καί «ἀλλου
εἴδους») παράγοντας Ἴρδιν Μπράουν
εἶναι ἐνδεικτικές; ἡ ἀνοδος τῆς ἀριστερᾶς στήν Ἐλλάδα — ἀναφέρει — ἐγκυμονεῖ σοὸαρούς κινδύνους γιά τήν «σταθερότητα» στήν περιοχή τῆς Μεσαγείου καί
θά πρέπει ἐγκαιρα νά ἀντιμετωπισθεῐ...
ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ κίνημα, κατ’

ἐξσχήν «εὐαίσθητσς» τομέας, ἀποτελεῖ
τόν πρῶτα στόχοῑ Τό «συνέδρια» τῆς
Καλαμάτας θά ὁλοκληρώσει τήν «κάθαρση» τοῦ συνδικαλισμοῦ ἀπό τά «μιάσματα» καί θά τό ἀποδώσει «λευκά» - ἤ
μᾶλλον γαλάζιο - στό έθνος καί τούς
«παραδασιακούς τσυ συμμάχους».
ΤΟ ΚΛΙΜΑ τραμπουκισμοῦ καί αὐθαιρεσιῶν πού ἐπικράτησε στό Γενικό
Συμδούλια τῆς ΓΣΕΕ εἶναι ἐνδεικτικός
δημοκρατικαί ἀντιπρόσωποι έτρωγαν
κατά σύστημα ξύλα κάθε φορά πού ζητοῦσαν, ὅπως εἶχαν τό δικαίωμα, τόν
λόγο, ὁ δημοκρατικός τύπος καί τά κόμματα ἐγιναν στόχος χυδαίων ὕδρεων ἀπό
«γνωστσύς» θεράποντες τῆς χούντας,
τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, τοῦ κ. Λά-

τευσης ἀπό τήν ΓΣΕΕ τό «Μαῦρο Μέτωπσ» ἐκτός ἀπό τήν «κάθαρση» τῆς
συνομσσπονδίας ἀποδλέπει καί στήν όργανωτική διάσπαση τοῦ κινήματος μέ
τήν - ἐνδεχόμενη- δημιουργία ἄλλου
συνδικαλιστικοῦ σχήματος ἀπό τήν
ἀντιπολίτευση.
ΣΕ ΕΝΑ τέτσιο ἐνδεχόμενα (πού πρακτικά, δέν ἀποκλείεται ἄν λάδουμε ὑπ’
ὅψη ὀρισμένες τάσεις 01011 χῶρο τῆς
ἀντιπολίτευσης) ἡ χουντσκυὸερνητική
ΓΣΕΕ πιστεύει ὅτι θά ἐλέγξει τό συνδικαλιστικό κίνημα ἐπισείσντας στούς ἐργαζόμενους τό «φόδητρα» τοῦ «λαῖκοῦ
μετώπου», τοῦ «κσμμουνιστικοῦ κινδύνου», κ.ἀ. φαιδρά συνθήματα. Δηλαδή ἡ
ΓΣΕΕ τρέφει τήν αὐταπάτη ὅτι οἱ ἐργα-

τό 1977 ποσόν 345.768.866 δρχ. γιά

τήν «ἐνίσχυση» τῶν συνδικάτων γιά
νά πληρωθεῖ ἐτσι ἡ ρήση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐργασίας ὅτι πληρώνει τίς ὀργανώσεις... «γιά νά μήν πέσουν στά νύχια (ἔ) τῶν κομμάτων...» Ἀπό τό
ποσό τῶν 345,7 ἐκατ. δρχ. ὁ «Ὀργανισμός Διαχειρίσεως Είδικῶν Πόρων
Ἐργασιακῶν Σωματείων», γνωστός
σάν ΟΔΕΠΕΣ καί δημιούργημα τῆς
χούντας «ἀπσρρόφησε» τά 155 ἐνῶ
ἀλλα 70 έκατσμμύρια διατέθηκαν στό
«ἀποθεματικόν κ. ὑπσυργοῦ Ἐργασίας». Τό «ἀπσθεματικό» αὐτό, τό
ὁποῖα ὁ κ. Λάσκαρης διαχειρίζεται
ἀναξέλεγκτα ἀποτελεῖ τό 6001110 όργανο ἐξαγορᾶς συνδικαλιστῶν καί
Ταῦ Ἀντ. Ἐργατικαῦ

τό νόθα συνέδρια
καί ’ὁ δραχμσφόρος ἐργαταπατερισμός
σκαρη καί τῆς σημερινῆς δισίκησης τῆς
ΓΣΕΕ, ἡ συζήτηση καί ἡ διατύπωση
ἀπόψεων ἀποτελοῦσε περιττή «πολυτέλεια» γιά τόν κ. Καρακίτσο 1101’) ἀγωνίζεται νά διατηρήσει τίς δραχμσφόρες θέσεις του 010v 111)659111111110 συνδικαλισμό
- πού τίς ἐπιδουλεύονται 6é6010 ἄλλοι,
πιό δραστήρισι καί πιό «ἐθνικόφρονες»
πράκτορες τῆς ἀκροδεξιᾶς 11.0.
TA «ΣΥΝΕΔΡΙΑ» σέ ἐπιμέρους ὀργανώσεις τῆς ΓΣΕΕ (πού ἐγιναν γιά τήν
«ἐκλογή» νέων διοικήσεων καί ἀντιπροσώπων γιά τήν Καλαμάτα) διανθίστηκαν

ζόμενσι θά φσδηθοῦν καί δέν θά ἀκολαυθήσουν τίς «ἐκτός ΓΣΕΕ» 1191010601)λίες ἤ θά «προσελκυσθσῦν» στό γραφειοκρατικό πρακτορεῖο τῆς ὁδοῦ Πατησίων μέ τό «δέλεαρ» τῆς ἐπιλύσεως
ὀρισμένων - ἐπουσιωδῶν - αἰτημάτων
του, (π.χ. «ἐλᾶτε μαζί μας πού τά έχουμε
καλά μέ τήν κυ6έρνηση καί θά δώσσυμε
λύσεις στά αἰτήματα καί μήν πηγαίνετε
μέ τούς κσμμσυνιστές πού σᾶς παρασύρουν σέ περιπέτειες καί δέν μποροῦν νά
σᾶς ἱκανοποιήσουν τά αἰτήματα...»)
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ὅμως ὅτι αἱ ἐργαταπατέεῖ τίπστα
ΓΣΕΕ δέν ἔχουν διδαχτ

μέ ἀνάλογες ἐνέργειες, γεγονός πού δεί-

χνει ὅτι ἡ χουντσκυδερνητική συνδικαλιστική ὀμάδα έχει ἀποὸάλει κάθε «ἐνδοιασμό» καί προχωρεῖ στήν ἐφαρμογή
τῶν σχεδίων της ἀδιαφορώντας ἀκόμα
καί γιά τίς ἐντυπώσεις πού δημιουργοῦνται στό ἐξωτερικό σέ «ρεφσρμιστικσύς»
ἀλλά ὅχι φασιστικσπσιημένσυς συνδικαλιστικσύς κύκλους.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ «πνεῦμα» πού πρυτανεύει στίς ἐνέργειες τοῦ «Μαύρου Μετώπου» 01011 συνδικαλισμό εἷναιῑ «πετάξτε ἔξω τούς ἀριστερούς». Τήν πορεία
αὐτή τήν εἶχαν προδιαγράψει ἀπό πέρυσι γνωστά στελέχη τῆς συνδικαλιστικῆς χούντας ὅταν σέ ὀλομέλειες τῆς διοικήσεως τῆς ΓΣΕΕ κραύγαζαν πρός τήν
ἀντιπολίτευσηε «ἀρκετά σᾶς ἀνεχθήκαμε», «νά φύγετε ἀπ’ ἐδῶ», κά.
ΜΕ ΤΗΝ «δυναμική» ἀπομάκρυνση
τῆς ίτριπρόσωπης ἀριστερῆς] ἀντιπολί-

ρες τῆς
ἀπό
τήν ἱστορία τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος τῆς χώρας πρίν ἀπό τήν χούντα
ἡ ΓΣΕΕ τοῦ Μακρῆ δέν ἐπαιζε κανένα
οὐσιαστικό ρόλο καί ἧταν πρακτορεῖσ
τῆς κυ6έρνησης τήν στιγμή πού ἡ ἐργα111111 τάξηισυσπειρωμένη στά «1.15 σωματεῖα» ἐδινε καί κέρδιζε τίς μάχες. Τό ἴδια
συνέδη καί στήν μεταχουντική τετραετία
ὅταν ἡ ΓΣΕΕ ἐπαιζε τόν ρόλο 101') ἀπεργασπάστη καί τοῦ πειθήνιου ὅργανσυ
τοῦ κ. Λάσκαρη καί οἱ ἐργαζόμενοι μέ
πρωτοδαυλία τῶν ὀργανώσεών τους ἐπιδεδαίωναν στήν πράξη ὅτι τό πραγματικό συνδικαλιστικό κίνημα δέν μποροῦσε νά ἐλεγχθεῖ ἀπό τούς σφραγιδοφύλακες καί τούς ἐργαταπατέρες τῆς Γενικῆς Συνομασπανδίας.
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ «στήριγμα» ταῦ ἐργατοπατερισμοῦ καί εἰδικότερα 101') 1111659νητικσῦ - κρατικοῦ συνδικαλισμοῦ ἀπστελεῖ ἡ Ἐργατική Ἑστία μέ τόν πακτωλό
τῶν έκατσμμυρίων πού διαθέτει γιά τήν
χρηματοδότηση τσῦ — 1101’ εὐφημισμό «ἐλεύθερου δημοκρατικοῦ συνδικαλισμΟυ».

Ο ΑΠΟ ἐπίσημα στοιχεῖα - πού
γιά πρώτη φορά ἐρχονται στήν δημοσιότητα - ἡ Ἐργατική Ἐστία διέθεσε

«συνδικαλιστῶν».
ΤΗΝ ὕπαρξη τσῦ ὀργανισμσῦ αὐτοῦ
πρσδλέπει ὁ νόμος πού διέπει τήν Ἐργατική Ἑστία καί «διευκρινίζει» ὅτι τό
ποσό αὐτό διατίθεται «κατά ’τήν κρίσιν
τοῦ κ. ὑπουργοῦ» γιά τήν
ἐνίσχυση
συνδικαλιστικῶν σκοπῶν, χωρίς ὃέὸαια,
νά καθαρίζει ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ σκοποί
οὔτε καί ποιά τά κριτήρια χαρηγήσεως.

ἑῗ ἶ ,
......

ἐξ.
έχει χαρακτηρίσει τό «ἀπσθεματικό τοῦ
κ. ὑπσυργοῦ» σάν τά ’«μυστικά κονδύλια» τοῦ συνδικαλισμοῦ πού διανέμονται
γιά τήν ἐξαγσρά συνειδήσεων, ψήφων,
κ.ἀ. Μιά άλλη 60011111 «κοινωφελή»
ἀπσστολή τῆς Ἐργατικῆς Ἑστίας ἀπατελεῖ ἡ οἰκονομική ἐνίσχυση τοῦ «Ταμείου
Ἐργατικῶν Στελεχῶν» ἤ Ταμείου Ἐργατσπατέρων ὅπως έχει καθιερωθεῖ νά λέγεται. Τό Ταμεῖο αὑτό εἶναι δημιούργημα τῆς δικτατορίας Μεταξᾶκαί ἐχει
σάν «ἀποστολὴ» τήν χορήγηση συντάξεως στούς «κοινωνικούς ἀγωνιστές»
δηλαδή στούς ἐργαταπατέρες καί τούς
ἐργατοκαπήλσυς.
H AIKTATOPIA τῆς 4ης Αὐγούστου
σκέφθηκε ὅτι θά ἐπρεπε νά «ἀνταμείψει»
γιά τίς «ὑπηρεσίες» τους τούς ἀσπόνδυλους νεκροθάφτες τῶν ἐργατικῶν δικαιωμάτων πού εἶχε τοπαθετήσει στήν
ἡγεσία τῶν συνδικαλιστικῶν ὀργανώσεων. Οἱ μετέπειτα κυ6έρνήσεις εἶδαν
ὅτι τό ταμεῖα αὐτό ἀποτελεῖ «ἐγγύηση»
γιά τήν άσκηση ἀπόλυτου ἐλέγχου πάνω
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γνωστό ὑπόμνημά του πρός τόν ἀρχηγό
τῆς χούντας, ὑποστήριζε, ὅτι «ὀ ὀργανισμός τῆς Ἐργατικῆς Ἑστίας - ἐκ τῶν

πλέον διαδεδλημένωνέν Ἐλλάδι ἀλλά
καί διεθνῶς, λόγω τῶν ἀρμοδιστήτων
του εἰς τά συνδικαλιστικά θέματα θά
ἐδει ἀναμσρφσύμενσς νά ἐξελιχθῆ εἰς
_ ἀποτελεσματικώτατον φορέα θεραπείας
κοινωνικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐργαζομένων...» «... Συγκεκριμένως ὀ ὀργανισμός
αὐτός θά ὠφειλεν νά ἀσχοληθεῖ ἀπσκλειστικῶς καί μόνον μέ τήν ἐπιμόρφω_ σιν καί τήν ψυχαγωγίαν τῶν ἐργαταϋπαλλήλων, τήν δημιουργίαν κέντρων
διακσπῶν διά τούς ἐργαζομένους, τήν
ἵδρυσιν καί συντήρησιν - ἐν συνεργασία
μέ τούς δήμους καί τὰς κοινότητας δρεφσκσμικῶν σταθμῶν δι’ ἀνήλικα τέκνα ἐργαζομένων μητέρων κ.α.κ.». Τήν
ἐποχή ἐκείνη δέν ὑπῆρχε ἡ «non/060v—
στό κίνημα καί ὅχι μόνα τό διατήρησαν
λευτική τροχοπέδη» τήν «ἀπουσία» τῆς
ἀλλά 6ρῆκαν καί τρόπους γιά νά ἐνισχύὁποίας ἐπεσήμανε στήν δικτατορία ὁ κ.
σσυν τούς πόρους του. ”Ετσι σήμερα οἱ
Λάσκαρης σάν στοιχεῖα πού θά «διευκόἐργαζόμενοι - πού πληρώνσυν ὑπόχρεωλυνε» τήν λήψη μέτρων γιά τήν «ἀναετικη, κράτηση ὑπέρ τῆς Ἐργατικῆς
μόρφωση» τοῦ συνδικαλισμοῦ.
Εστιας - ἐχουν ἐπωμισθεῖ τό δάρος τῆς
ΟΤΑΝ ὅμως ἐπανῆλθε τό 1974 ἡ «κοισυνταξιοδστήσεως αὐτῶν πού ὀ κρατινσδσυλευτική τροχοπέδη» κἀί ὁ κ. Λάκος - καί παρακρατικός - μηχανισμός
σκαρης φόρεσε τόν «δημοκρατικό» του
τσποθέτησε σάν συνδικαλιστική ἡγεσία.
μανδύα καί ἐγινε ὑπσυργός κοινοδσυΤΟ 1977 ἡ Ἐργατική Ἑστία «ἐνίλευτικῆς κυ6έρνησης, λησμόνησε τίς
σχυσε» τό ταμεῖο τῶν Ἐργατσπατέρων
ὑποδείξεις του πρός τήν δικτατορία καί
με 61.205.859 δρχ. ”Αλλωστε ὀ κ. Λάὅπλισε τήν Ἐργατική Ἐστία μέ πρόσσκαρης ἐπιδεικνύει ἰδιαίτερη «εὐαισθηθετα δικαιώματα γιά τόν πληρέστερο
σια» ρτά «προδλήματα» τῶν συνταξισύἐλεγχα τοῦ συνδικαλιστικσῦ κινήματος
χων εργατσπατέρων καί ἐχει ἀνακηρυκαί τήν «ἀπαδστικότερη» ἐξαγορά τῶν
χθει ἀπ αὐτούς σάν προστάτης τῆς
«συνδικαλιστῶν» καί τῶν ἐργαταπατέρων
τάξεως τους(ί) Κατά τόν κ. ὑπουργό ἡ
(αὐξηση τῶν ἐσόδων τῆς ΕΕ, αὐξηση τῆς
συνταξιοδότηση τῶν «κοινωνικῶν ἀγω«ἐνισχύσεως» τῶν συνδικάτων, ἐνίσχυση
νιστῶν» ἀποτελεῖ ἠθική ὑποχρέωση (1)
τοῦ ταμείου Ἐργατσπατέρων, ὑπερτρστου κρατσυς.
φική αὔξηση τῶν «μυστικῶν κονδυΑΠΟ ΤΗΝ πλευρά του ἴσως ὁ κ. ΛάMOW», mi.)
σκαρης νά ἔχει δίκισ; τό (ἀστικό) κράτος
ΤΟ ὑπόμνημα τοῦ κ. Λάσκαρη πρός
αφειλειινά «προστατεύσει» τά γεράματα
τόν ἀρχιδικτάτσρα κατέληγε «μετ’ ἐξ·
σσων to ὑπηρέτησαν πιστά σάν «συνδιόχου τιμῆς» μέ τήν ἀκόλαυθη ἀρκετά
καλιστές».
ἀπσκαλυπτική παράγραφο;

’ ΓΙΑ ΤΗΝ «ἱστορία» πάντως ἀξίζει νά
ανῖαφειρθεῖ ὅτι ὀ κ. Λάσκαρης στίς 11
Αυγουστσυ 1971 ὅταν εἶχε ἀναλάδει τόν
ρόλο του «ἐμπειρογνώμσνα» τῆς χούντας
για τα συνδικαλιστικά θέματα μέ
τό

«περαίνων, κύριε πρόεὸρε, ἐπιτρέψατέ μου νά σᾶς εὐχαριστήσω, καί
αὖθις ὁιά τήν προσφοράν σας ὅπως
καταλάὸω ὑψηλόν τι ἀξίωμα παρ’

ὑμῖν. Ἐν προκειμένω θέλω νά πιστεύω ὅτι Ὑμεῖς εἶσθε εἰς θέσιν κάλλιον παντός ἄλλου νά ἀντιληφθῆτε
καί ἑκτιμήσητε τούς λόγους δι’ οὕς
συναρτῶ ἀπολύτως τήν ἠθικήν μου
ἱκανοποίησιν ὡς καί τήν ὑλικήν ἀποκατάστασίν μου πρός τήν δικαίωσιν
τῶν ἀρχῶν ὑπό τῶν ὁποίων ἐμφοροῦμαι ώς καί τῶν ἀπόψεων ὁιά τήν υἱοθέτησιν καί τήν ἐφαρμογήν τῶν
ὁποίων μάχομαι.»
Καί πραγματικά ὀ κ. Λάσκαρης ἐξακολουθεῖ - σάν μέλος τῆς (κοινοδουλευτικῆς) κυ6έρνήσεως καί τῆς «κοινο6συλευτικῆς» τροχοπέδης - ὅπου δίνει
καί... μαθήματα δημοκρατικῆς καί κοινσδσυλευτικῆς δεαντολογίας - νά μάχεται γιά τήνΙ «δικαίωσιν τῶν ἀρχῶν του»,
ὅπως εἶναι - «ὁ συνδικαλισμός δέον νά
σκοπῆ δι’ ὅλων αὐτοῦ τῶν δυνάμεων τήν
ἐκτόνωσιν τῶν παθῶν πρός διασφάλισιν
τῆς τάξεως κατά τό στάδιον τῆς μεταδατικῆς περιόδου» (ΣΣ. ὀ κ. Λάσκαρης ἐνναεῖ τήν «κοινσδσυλευτικοποίηση» τῆς
δικτατορίας πού ἐπιχειρήθηκε δυό χρόνια ἀργότερα μέ τόν θλιδερό Μαρκε-

ζίνη).
...«τό ἐργατικό κίνημα ὀφείλει νά ἐγγυηθεῖ τήν κοινωνικήν εἰρήνην».
«ὁ συνδικαλισμός γίνεται φορεύς
συνυπάρξεως τῶν τάξεων καί ὅργανσν
συνεργασίας μεταξύ αὐτῶν, καθημερινῶς
καί περισσότερον εἰς τούς δημοσίους θεσμούς».
...«τό ἐργατικόν κίνημα ἀσύνδετον
,πρός τήν κρατικήν δραστηριότητα ἐπενεργεῖ ὡς φυγόκεντρος δύναμις ὡς πρός
τούς πάσης φύσεως στόχους τῆς ἐθνικῆς
πολιτικῆς· τό ἀντίθετον τό μεταδάλλει
εἰς κεντρομόλον δύναμιν πρός ἐπίτευξι,ν
κοινῶν στόχων».
ΤΟ «ΣΥΝΕΔΡΙΟ» τῆς Καλαμάτας θά
δώσει στόν κ. Λάσκαρη τήν «ἱκανοπσίηση» ὅτι ἡ διοίκηση πού θά «ἐκλεγεῖ»
θά ἐνστερνισθεῖ τό πνεῦμα του καί θά εἰναι έτοιμη νά τοπαθετήσει «τόν ἐργατι-,
κόν συνδικαλισμόν εἰς θέσιν συμπαραστάτου τσῦ κυ6έρνητικσῦ ἐργσυ» καί νά
κατευθύνει «τήν δράσιν του πρός ἐπίτευξιν ὑπερτάτων ἐθνικῶν στόχων»... E]
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Δίσκσι ἀντιεμπορικσίς

owwedo

Ἀντι-εμπρρικσί;
Ἀντι-ι-χιιπορικοίι

Ο Καί ὅμως πουλάει
μέ ἐκπτωση, 10%, 20%, 50’,

Ο ”Οχι τιμές πολυτελείας
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δισκοι
σφισσες

κισφσς 5 και σκαδημιας
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γιωργος τσιλὸερικης

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;

Στροφή πρός τά Ἀριστερά
ἀλλά καί ἐγγενεῖς δυσχέρειες
στήν ἀνάπτυξη τῆς
δημοκρατικῆς συνεργασίας
ΣΑΝ «νίκη τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων», καταγράφτηκε τό ἀποτέλεσμα τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν τῆς 15ης καί 22ης Ὀκτωόρίου 1978.
Καί ἡ διατύπωση δέν ἧταν σχῆμα λόγου. Στούς πολυάνθρωπους δήμους τῆς Ἀθήνας καί τοῦ Πειραιᾶ, ἀλλά καί σέ μιά σειρά ἄλλες μεγάλες πόλεις - Θεσσαλονίκη, Πάτρα, ”Ηράκλειο, Xανιά, Λάρισα, Καλα-

μάτα, Κοζάνη, Κέρκυρα, ”Αργος, Βέροια, κλπ - ἐπικράτησαν οἱ συνδυασμοί τῆς δημοκρατικῆς συνεργασίας. Ἡ δεξιά, μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, ὅπως στήν Καόάλα λ.χ., ὑπέστη δεινή ἥττα, Καί μαζί της, ἡττήθηκε τόσα ἡ χούντα, ὅσα καί ἡ πολιτική συνεργασία (ὅπου σημειώθηκε...) τῆς δεξιᾶς μέ τή χουντική παράταξη.

AB.” εκΑῑειιιιῦυτΑ . ,
Λευ εμεεολυπειῑ ,
Λευ εκΑ-εε κόεςιλ
ABM εκΑεε ν λοιετεεΑ
mum ΕΓΩ ΘΑ EINAI

ΩΣΤΟΣΟ θά ἧταν λάθας ἄν οἱ δημοκρατικές δυνάμεις ἐφησύχαζαν, ἄν τά ἐπινίκια ἀνέστελλαν τόν προόληματισμό καί τήν άνατομία
ὄάθους, ἄν δέν φρόντιζαν νά συναγάγουν κάποια - ἐπί μέρους ἥ καθολικότερα - συμπεράσματα ἀπό τήν ἔκόαση τῆς ἐκλογικῆς μάχης.
Ἀκόμα, ἄν δέν φρόντιζαν, ἀπό τώρα, νά καταστρώσουν ἕνα πρόγραμμα «συμπεριφορᾶς» ἀπέναντι στούς νέους δημάρχους καί κοινο-τάρχες τῆς δημοκρατικῆς συνεργασίας στή όάση ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τοῦ
θεσμοῦ τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης δέν ταυτίζεται, κατ’ ἀνάγκη, μέ
τήν κομματικοποίηση.

Ὁ χαρακτῆρας τῆς μάχης
ΓΙΑ τόν κάθε δημοκρατικά πολίτη, οἱ
δῆμοι καί οἱ κοινότητες δέν μπορεῖ νά
εἶναι ἀπλές διοικητικές γεωγραφικές μανάδες, διεκπεραιωτές τῶν ἐπιταγῶν τῆς
κεντρικῆς ἐξουσίας. Ἀντίθετα σάν δαθμίδες ἀσκησης λαϊκῆς ἐξουσίας, ἀπατελοῦν ἀναντικατάστατο φορέα καί ὅργανα γιά τή διεκδίκηση, ὑποστήριξη καί
λύση τῶν λαῖκῶν πρσὸλημάτων.

ΑΛΛΗ ώστόσσ, ἧταν - καί εἶναι - ἡ
κυ6έρνητική «φιλοσοφία» γιά τήν τσπική αὐτοδιοίκηση; εΟ θεσμός πρέπει νά
κρατηθεῖ ἀπσγυμνωμένσς ἀπό τό οὐσιαστικό περιεχόμενό του. Οἱ δῆμοι καί οἱ
κοινότητες δέν πρέπει, σέ καμιά περίπτωση, ν’ ἀπστελέσσυν φύτρα δημοκρατικῆς ἀναγέννησης τῆς πατρίδας ἤ σταιχεῖα δόμησης γιά μιά γνήσια λαϊκή ἐξουσία. Ὁ δήμαρχος καί 6 κσινστάρχης

πρέπει νά ὑπάγονται στήν ἀπόλυτη δικαιοδοσία τοῦ νσμάρχη, κά.
ΚΑΤΩ ἀπό τά δεδομένα αὐτά καί μέ
τίς δημοκρατικές δυνάμεις ἀπσφασισμένες ν’ ἀγωνισθσῦν γιά τήν ἀνανέωση καί
διεύρυνση τοῦ θεσμσῦ, ἧταν φυσικό οἱ
δημοτικές ἐκλογές νά κινηθσῦν σέ πο λιτικό

ἐπίπεδα.

Γιατί,

δέὸαια,

ὅταν ζητας λ.χ., ν’ ἀυτοδοθοῦν οτά όργανα τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης ὅλες οἱ
ἀρμσδιότητες γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν
προδλημάτων πού ἐχουν σχέση μέ τήν
ποιότητα ζωῆς τῶν δημοτῶν ῆ ἀξιώνεις
μιά άλλη πολιτική περιφερειακῆς ἀνάπτυξης ή εἰσηγεῖσαι μιά άλλη ἀναδιάταξη τῶν δημοσίων δαπανῶν (μέ πρῶτα
ποσσστό 8% ὑπέρ τοῦ θεσμοῦ), δέν κά-

νεις ἀλλο παρά νά ὑποὸάλεις πσλιτ ι κ ά αἰτήματα.
ΑΥΤΑ ὅλα, ἀποτελοῦν κσινό τόπο.

Καί δέδαια, δέν θά σημειώνονταν ἰδιαί-

τερα, ἀν ἡ κυ6έρνηση παραδεχόταν ὅτι
οἰ ιδημοτικές ἐκλογές εἶναι - καί γιά τήν,
ἰ’δια - πολιτική πράξη. Δέν τό παραδέχτηκε, μέχρι τέλους. Ἀκόμα καί ὅταν
ἀπσσπσῦσε, ἀπό τούς κόλπους της,
ὑπουργό, γιά νά τόν χρίσει ὑποψήφιό
της δήμαρχσ, στήν Ἀθήνα. Ἀκόμα καί
ὅταν 6 ἀντιπρόεδρός της κ. Παπακωνσταντίνου, ἐδινε πράσινσ φῶς σέ ὅουλευτές καί στελέχη τῆς «Ν.Δ.» νά ψηφίσουν στάν Πειραιᾶ τόν χουντικό ὑποψήφιο Σκυλίτσηί
Η

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ὑπσκρισία,

δέν

ἀναστέλλει, ὡστόσσ, τήν ὑπσχρέωση τῶν
ἐκλεγμένων σήμερα δημάρχων τῆς δημοκρατικῆς συνεργασίας, νά ἐργασθοῦν μέ
συνέπεια καί ὑψηλό αἰσθημα εὐθύνης
γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ θεσμσῦ. Καί ἡ ἐκπροσώπηση τῶν δημοκρατικῶν κομμάτων καί συνδυασμῶν στά δημοτικά καί
κοινστικά συμὸούλια, ἡ ἀντιπαράθεση
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ἰδεῶν, σάν στοιχεῖα τῆς δημοκρατίας,
δέν μπορεῖ, σέ καμιά περίπτωση ν’ ἀποτελέσει ἐμπόδια - ἀπεναντίας, μάλιστα στήν ἀναγέννηση καί διεύρυνση τῆς τσπικῆς αὐτοδιοίκησης.

καί μέ κυβερνητικούς, οἱ δημοκρατικαί
κέρδισαν τούς 14. ”Εχασαν μόνα στήν
Ἃγία
Παρασκευή
(Σ.
Κατσάρας,
50,38%), στάν Ἀσπρόπυργσ (Σ. Λιάσκσς, 53,13%) καί στά Μέγαρα (Ε. Κού-

σης, 52,72 %).
Οἱ έκλογές καί ἡ δεξιά
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ γνώριζε ὅτι στίς ἐκλσγές αὑτές θά ἡττηθεῐ. FL’ αὐτό καί
ἐπέμενε στόν ἰσχυρισμό της ὅτι «δέν τίς
κσμματικαπσιεῖ»... Ἀπό τήν άλλη,
ἔτρεφε τήν ἐλπίδα ὅτι, ὅπου οἱ δημοκρατικές δυνάμεις θά κατέὸαιναν διασπασμένες, ἐκεῖ θά μποροῦσε νά σημειώσει
κάποιες ἐπιτυχίες. Γιά νά τίς ἐξασφαλίσει δέν εἶχε ὀποισυσδήπστε «ἰδεολογικούς» ἀντιπερισπασμούςί Συνεργάστηκε
ἐτσι, καί μέ τήν ἀκρα δεξιά, καί μέ τήν
χουντσδεξιά.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εἶναι γνωστά;
Στήν περιοχή τῆς Ἀττικῆς λ.χ., σέ σύνολο 34 δήμων, οἱ δημοκρατικαί κέρδισαν
τούς 29, σῖ κυδερνητικσί τούς 4 καί οἱ
χουντικσί τόν ένα. Εἰδικότερα, στό λεκανοπέδισ τῆς Ἀττικῆς, ἀπό τούς 17 δήμους, ὅπου συγκρούσθηκαν δημοκρατι-

OI AHMOKPATIKOI κέρδισαν, κατά
κανόνα, καί ὅπου ἀντιμετώπισαν χουντικούς ἤ χουντοδεξιούς. Σέ ἑπτά δήμους
τοῦ Πειραιᾶ (Πειραιάς, Ν. Σμύρνη, “Αγ.

Δημήτριος, “Ηλιούπσλη, Κερατσίνι, Χαῖδάρι, Καματερό), ἀλλά καί στό Περιστέρι, στό Κερατσίνι, στό Μπραχάμι,
στήν Ἀγ. Βαρὸάρα, ἀλλά καί σέ περιφέρειες ὅπως τό Ληξσύρι, τά Φιλιατρά, τήν
Ὑπάτη καί σέ πόλεις ὅπως ἡ Καλαμάτα
ῆ ἡ Λάρισα κλπ., οἱ χουντικσί- ἡττήθηκαν.
Ο, ΟΠΟΙΟΣ πολιτικός στρουθοκαμηλισμός ὅμως, εἶναι ἀπαράδεκτος. Καί θά
ἧταν ἀπαράδεκτο ἀν δέν σημειώναμε
ἐδῶ ὅτι, τέσσερα χρόνια μετά τὴν κατάρρευση τῆς δικτατορίας,Ι οἱ χουντικοί
μπόρεσαν νά ρίξσυν πρσγεφυρώματα σέ
έξι δήμους μέ δικσύς τους δημάρχους
(Μαρούσι, Αἴγισ, Ρέθυμνσ, Παραμυθιά
Θεσπρωτίας, Φιλιππιάδα καί· Χρυσσύπσλη), ἐνῶ σέ ἀλλους 18 ἔχουν ἤδη μιά
παρουσία — ἰσχνή ἤ λιγότερσ ἰσχνὴ. Φυσικόι δέν μιλᾶμε γιά τόν ἴδια τόν Πειραιᾶ, ὅπου μόνα ἡ «συναναπνσὴ» καί 6
συναγερμός ὅλων τῶν δημακρατῶν, μπόρεσαν ν’ ἀπστρέψσυν τὴν ἃλωση τοῦ δὴμου ἀπό τό χουντικό Σκυλίτση.

Τί εἴδους «διεύρυνση»ξῖ

Πειραιᾶ ἀπό τὴ χαυντική ἐπέλαση.
ΤΗ ΣΤΑΣΗ αῦτὴ τῆς «προοδευτικῆς
πτέρυγας» τῆς «Ν.Δ.», πού ἀρχηγός της
φέρεται ὀ πρώην πρωθυπαυργός Π. Κανελλόπουλσς, δέν παρέλειψε νά σημειώσει ὀ γραμματέας τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΚΚΕΪΕσωτερικοῦ Μπάμπης
Δρακόπουλος; «Τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν - δήλωσε - ἀπόδειξε ὅτι στό χῶρο
τῆς «Ν.Δ.» ὑπάρχσυν τίμιες καί εἰλικρινεῖς δυνάμεις πού, ἀν καί συντηρητικές,
ἀρνοῦνται καί ἀποδοκιμάζουν κάθε συνεργασία καί συναλλαγὴ μέ τὴ χούντα (...)
‘H δημοκρατική ἀντιδικτατορική ἐν·
ότητα, γιά τὴν ὀπαία ἔχει μιλήσει τό
ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ, λειτούργησε εὐρύτατα καί μέ χειρσπιαστά ἀποτελέσματα».
ΕΤΣΙ ὅμως ἐρχόμαστε στή συνεχιζόμενη - καί ἐντεινόμενη - διαπάλη μεταξύ
τῶν διαφόρων πτερύγων τῆς «Νέας Δη-

μοκρατίας». Τή διαπάλη αὐτή, σημειώνσυν καί τά «Πολιτικὰ Θέματα», περιοδικό πού διάκειται ἰδιαίτερα φιλικά
πρός τό κιιὸερνητικό κόμμα; «Τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλαγῶν - γράφει — ἀναζωπύρωσαν, στή «Νέα Δημοκρατία», τή
δυσαρμονία ἀνάμεσα στούς «παραδοσιακσύς» καί τούς «προοδειιτικούς». Οἱ

πρῶτοι ἀντλησαν καινούρια ἐπιχειρήματα ὑπέρ τῆς (ἰπόψεως ὅτι πρέπει
«πάση θυσία» νά κλείσει τό ρῆγμα στούς
κόλπους τῆς δεξιᾶς (...) Ἡ «προοδεύτικὴ» πτέρυγα, ἀντίστροφα, πού περιλαμὸάνει καί τούς «διευρυμένσυς», θεωρεῖ ὅτι 6 έναγκαλισμός τῶν χουντικῶν
’ὑποψηφίων ῆ ἔστω ἡ οὐδέτερη στάση
ἀπέναντί τους, ζημίωσε τή «Νέα Δημοκρατία», κλπ.».

ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ αὐτὴ τῆς ἡγεσίας ἀκριδέστερα ἐνός τμήματος τῆς ἡγεσίας
- τῆς «Νέας Δημοκρατίας» μέ τὴν χουντικὴ ἀκροδεξιά, τὴν κατάγγειλε σύσσωμη
ἡ δημοκρατικὴ ἀντιπολίτευση. «Ἀπστελεῖ-δὴλωσε ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ,Α.
Παπανδρέου -μιά ,πολιτικὴ ἐπιλογὴ, πού
ἐγκυμσνεῖ πολλούς κινδύνους γιά τόν
τόπσ». Ἀλλά τήν ἐπιλσγή κατάγγειλε καί
ἡ «πολιτισμένη πτέρυγα» τῆς «Νέας Δημοκρατίας», μέ ἐκφραστικό ὄργανα τήν

«Καθημερινὴ», πού δέ δίστασε νά ρίξει
τό δάρος της γιά τήν πραάσπιση τοῦ
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ΜΕΣΑ στὴ διαπάλη αὑτὴ, ἰδιαίτερη
θέση κατέχει ἡ μετωπική σύγκρουση
Ἀὅέρωφ-Μητσοτάκη. Ὁ πρῶτος, μέσω
τοῦ πρώην δουλευτῆ τῆς ΕΡΕ, Γ. Βολουδάκη, φέρεται νά ὑπονόμευσε τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ «διευρυνσία» Π. Γαλάνη,
στά Χανιά. Καί ὀ K. Μητσοτάκης, μέσω
ταῦ δουλευτῆ Ἰωαννίνων τῆς «Ν.Δ.»
Πανούρη, φέρεται νά ἐργάσθηκε γιά νά

μή ὂγοῦν στό Μέτσοδο καί οτὴν Κόνιτσα
οἰ ἂνθρωποι τοῦ Ε. Ἀδέρωφ... Γεγονός
πάντως παραμένει πώς ὀρισμένοι «διευρυνσίες» (Π. Γαλάνης στα Χανιά, Ι.

ΘἊι-ιοκτι-ιζσυνιε
AA‘I'KH ΒΑΣΗ ι-ιΑτι

o

MONO EMEI: εκόΜε

ΛΑϊκΑ
ευΝΘι-ιΜΑτΑ

Μαυριδόγλαυ στή Χία, Δ. Κογιεόίνας
στήν Κέρκυρα κλπ) δέν εὐτύχησαν στὴν
ἐκλογή τους, πράγμα πού ἐνίσχυσε τὴν
«τάση Ἀὅέρωφ», πού ἀπροκάλυπτα
ὑπσστηρίζει τώρα τή «διεύρυνση», ἀλλά
πρός τά δεξιάί
Η ΨΗΦΟΣ στίς δημοτικές ἐκλαγές λέγσυν τώρα αἱ ἄνθρωποι τοῦ Ε. Ἀδέρωφ καί, φυσικά, 6 ἴδιος... - ἀπόδειξε
ὅτι ὀ λαός «ξεπέρασε πιά τήν ὑπόθεση
τῆς ἑπταετίας» (ξεπέρασε, δηλαδή, τὴ
χούνταί) καί ἦλθε, συνεπῶς, τό πλήρωμα
τοῦ χρόνου, γιά ν’ ὀποκατασταθεῖ ἡ ένότητα τῆς «ἐθνικόφρσνος παρατάξεως».
Ἀντίθετα, οῖ ἅνθρωποι τοῦ Κ. Μητσοτάκη ὑποστηρίζσυν ὅτι ὅπου ἡ «διεύρυνση» (ἰπότυχε, αὐτό ὀφείλεται ἀποκλειστικά σέ ἀκροδεξιά στελέχη τῆς Ν.Δ.
πού θέλουν νά ἐπαναφέρουν τὴ «Ν.Δ.»
στό μοντέλο τῆς παλιᾶς EPE.

Οἱ ἐκλογές καί ἡ δημοκρατικὴ
συνεργασια
Πολλά πρσδλήματα ’τέθηκαν - καί
ἀλλα τόσα ἀνέκυψαν — 0111 διάρκεια τῶν
συνεννοήσεων γιά τήν ἐδραίωση καί
ἀνάπτυξη τῆς δημοκρατικῆς συνεργασίας.

Τά

κόμματα

τῆς

δημοκρατικῆς

ἀντιπολίτευσης δρέθηκαν σύμφωνα στίς
ἐκτιμήσεις τους; ”Οτι οἱ δῆμοι καί οἱ
κοινότητες

ἀντιμετωπίζουν

πιεστικά

προδλήματα, γιά τὴ λύση τῶν ὁποίων
ἀπαιτεῖται σωστὴ πολιτική ἐπιλογὴ, συνεχής ἀγωνιστική διεκδίκηση, ”Οτι ἡ δημοκρατική συνεργασία, ἐφόσον συμφωνηθεῖ, θά πρέπει νά στηρίζεται στήν
ἀρχή τῆς ἰσοτιμίας, χωρίς ἀποκλεισμαύς
καί ἡγεμονισμούς, πού θά στσχεύει στὴν
ἐκλογὴ δημοκρατικῶν καί ἀποτελέσματικῶν δημοτικῶν καί κοινοτικῶν συμδουλίων.
Τί ἐγινε ὅμως στήν πράξη; Τό ΠΑΣΟΚ
ἔσπευσε ν’ ἀνακαινώσει στὴν Ἀθήνα τό
δικό του ὑποψήφια, τόν Δ. Μπέη, ἐνῶ
συνεχίζονταν ἀκόμα οἱ συνεννοήσεις μέ
τό ΚΚΕ. (Τήν πράξη αὐτή τσῦ ΠΑΣΟΚ,
τό ΚΚΕ χαρακτήρισε σάν «ἀπρασχημάτιστη ἐκδήλωση ἡγεμονισμοῦ»)
Τό
ΚΚΕ, 0‘ ὅλη τή διάρκεια τῶν διαπρα-

Η NEA AHMOKPATIA
Θελει NA πΑεειτόε
ψι-ιφοφσεόῑ Μαυ

γματεύσεων γιά τὴ δημοκρατική συνεργασία, ἀρνήθηκε νά παρακαθήσει σέ σύσκεψη ὅπου παρευρίσκσνταν καί ἀντιπρόσωποι τοῦ ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ, στή
δάση τῆς γνωστῆς θεωρίας «ἔνα εἶναι τό
κόμμα». (Τήν ἐνέργεια αὐτὴ, τό ΚΚΕ
Ἐσωτερικοῦ κατάγγειλε σάν προαπάθεια τοῦ·«ἡγεμσνιστικοῦ» ΚΚΕ νά 0611—
σει ἀπό τό πσλιτικό πρασκήνισ τό
πρόσωπα τοῦ ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ)... Ἀπό
τὴν πλευρά του, τό ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ,
θεωρώντας δεδομένη τὴν ἐχθρική στάση
τοῦ ΚΚΕ, ἀπόρριψε — σάν παγίδες ἀνεπίσημες προτάσεις τοπικῶν παραγόντων τσῦ ΚΚΕ γιά συνεργασία σέ 691005νους δήμους, ὅπως στό Περιστέρι ἤ στὴν
Ἡλιούπολη. (Στό Περιστέρι λ.χ., ζητήθηκε ἀπό τό ΚΚΕ Ἐσωτερικσῦ νά ὑπσστηρίξει τήν ὑπσψηφιότητα τοῦ Δ. Φωλόπσυλαυ, ἐνῶ, στήν Ἡλιούπολη, ζητή-

θηκε ὅπως ὀ ὑποψήφιος τοῦ ΚΚΕ Ἐσωτερικσῦ Χ..Μηχιώτης δηλώσει ὅτι κατέρχεται σάν ὑπερκομματικός ὑποψήφιος)
Τέλος ἡ ἐμμονή τῆς ΕΔΗΚ στὴν ὐποψηφιότητα Κυριακάκαυ - σάν ἀντάλλαγμα γιά τήν ὑπσστὴριξὴ της πρός τὴν
ὑπσψηφιότητα Μπέη, στήν Ἀθήνα... εἶχε σάν ἀποτέλεσμα 6 ἀγῶνας τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων κατά τῆς ὑπσψηφιότητας Σκυλίτση, νά εἶναι ἀκόμα πιό
δύσκολος, λόγω τῆς προηγούμενης - ὅχι
τόσον ἀπσδοτικῆς — θητείας τοῦ Κυριακάκου, στό δῆμο.
Οἱ δυσχέρειες καί οἱ ἐσωτερικές αὐτές
ἀντιφάσεις, μέσα στά κόμματα τῆς δημακρατικῆς συνεργασίας, κορυφώθηκαν
στὴν περίπτωση τῆς Ἀθήνας, ὅπου, στόν
πρῶτα γύρο, μέ τήν κάθοδο δύο δημακρατικῶν ὑποψηφίων, τοῦ Δ. Μπέη καί
τσῦ Μίκη Θεοδωράκη, κινδύνεψε ὀ δή00; ν’ ἀλωθεῖ ἀπό τόν ὑποψήφια τῆς δεξιᾶς.
Παραμένει
θετικό
στοιχεῖα,
ὡστόσα, τό ὅτι, παρά 111 διάσπαση αὐτὴ,

οἱ συμφωνίες πσύ εἶχαν ἐπιτευχθεῖ σέ
ἀλλους δ’ήμσυς, δέν ἀνατινάχθησαν στόν
ἀέρα. Καί εἶναι ἀκόμα πιό θετικό, τό ὅτι,
στό δεύτερα γύρο, ἡ δημοκρατική συνεργασία - μέ ὀρισμένες πάντοτε ἐξαιρέσεις,
Χαλαργός, Βύρωνας, Νέα Φιλαδέλφεια,
Καλαμαριά, 11.61. — λειτούργησε καί ἀπόδωσε.

XAQHKE 0 1:02:40:
NA ΠΑΡει εΜευΑ)
/

Πρός μιά «ἐαμογενή συσπεί-

ρωαη»; ,
Δέν χωρεῖ ἀμφιδολία πώς τά συνολικά
ἀποτελέσματα τῶν δημοτικῶν ἐκλσγῶν,
ὑπσγραμμίζσυν τήν ἀνσδσ τῆς δύναμης
καί ἐπιρροῆς τῆς ἀριστερᾶς. Καί, ἰδιαίτερα, τοῦ ΚΚΕ, πού μπόρεσε, τελικά, ν’

ἀναδείξει 31 δικούς του ὑπσψὴφιους στή
θέση δημάρχων.

Τήν ἐπιτυχία τοῦ ΚΚΕ ἦρθε ἐξ ἄλλου
νά ἀναγνωρίσει μιά (ix/00010611111100 κύρσυς ἐπισημσποίησηῑ Ἡ ἀνακοίνωση τῆς
K.E. τοῦ ΚΚΕ έσ. τῆς 31110 παραδέχεται-ὅτι στή σημαντικὴ ἀνοδο τῶν ψήφων

τῶν κομμάτων τῆς Ἀριστερᾶς «τή μεγαλύτερη αὔξηση παρουσίασε τό δογματικό ’
KKE». Καί ἀφρῦ ἀναφέρει ὅτι καί τό
ΚΚΕ ἐσ. ἀνέπτυξε τίς δυνάμεις του,
ὅμως, συνεχίζει, εἶναι «σαφῶς μεγαλύτερη ἡ αὔξηση ψήφων τοῦ δογματικοί]
ΚΚΕ».
Τήν ἀνοδό 100 αὐτή, τό ΚΚΕ ἐπιχειρεῖ
ἤδη ν’ ἀξιοπαιήσει μέ τὴ διαγραφόμενη
προσπάθειά του νά συμπήξει — ὑπό τόν
Μίκη Θεοδωράκη — ἕναν εὐρύτερα πσλιτικό ὀργανισμό πού θά «συσπειρώσει
ὅλες τίς ἐαμογενεῖς δυνάμεις».
Εἶναι πρόωρα, φυσικά, νά πεῖ κανείς

εεηοτε.αλ MAE
κυεεεωλει εΝΑ
4531c KOMMA 3

Αψιιετε NA κΑΝὸΜε
ΕΝΑ ΠΤΟ όΕ-ΞΙΟ

ἀν ἡ προσπάθεια αὐτή, θά στεφθεῖ ἀπό
ἐπιτυχία. Πάντως, παραμένει γεγονός ὅτι
ἡ ἀπόφαση τῆς ἡγεσίας τοῦ ΚΚΕ νά κατε6άσει 16 M11111 Θεοδωράκη σάν ὑπσ11111010 δήμαρχο Ἀθηναίων — 05 πλήρη
γνώση ὅτι δέν εἶχε πιθανότητες νά μπεῖ
016 δεύτερα γύρσ- δέν εἶχε ἄλλο στόχα
παρά νά προλειάνει 16 ἔδαφος
γιά τὴ συσπείρωση αὐτή, ὀπό τήν ’ὁποία
ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ πολλά πρασδοκά;
Πρῶτο, νΙ ἀπσσπάσει τίς ἐαμογενεῖς
ἐκεῖνες δυνάμεις πού σήμερα στεγάζονται στό ΠΑΣΟΚ, Δεύτερο, «νά θέσει
τέρμα στό πείραμα τοῦ εὐρωκομμσυνι00011 στὴν Ἑλλάδα», πού σημαίνει, στὴν
άπλσελληνική, νά θέσει τέρμα στήν
ύπαρξη τοῦ ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ, T9110, νά
φέρει στίς γραμμές του ὅσα «ἐαμογενῆ»
στοιχεῖα 6ρίσκονται σήμερα στήν ΕΔΑ ἤ
παραμένσυν ἀδρανῆ.

Τήν πρασπάθειά της αὐτή, ἡ ἡγεσία
τοῦ ΚΚΕ προτίθεται νά ἐνισχύσει μέ τήν
ἔκδοση «πλατιᾶς», ἀπσγευματινής ἐφημερίδας τῆς ἀριστερᾶς. Οἱ σχετικές
προεργασίες μπορεῖ νά μὴν ἔχουν ἀκόμα
προχωρήσει πολύ, ἀλλά ἡ πρόθεση, ἡ
κατεύθυνση, ἡ στόχευση, ὑπάρχαυν.

ΠΑΣΟΚε «Θύλακες ὀργανωτικῆς ἀδυναμίας»)
Τό ΠΑΣΟΚ — 05 ἀντίθεση μέ τίς κυ6ερνητικές ἐκτιμήσεις, ἀλλά καί μέ. τίς
ἐκτιμήσεις ἄλλων παρατηρητῶν —- πιστεύει ὅτι ὅχι μόνο δέν μείωσε τίς δυνάμεις του, ἀλλά, ἀντίθετα, τίς αὐξησε σημαντικά. Αὐτό, τουλάχιστσν, ὑπσγραμμίζει ὀ ἴδιος 6 11965690; 1011 κινήματος.
«Τό ΠΑΣΟΚ - δὴλωσε 6 A. Παπανδρέου, στόν πολιτικό 0111/161111111011 «B11-

ματος» Σπ. Λιναρδάτσ - εἶναι 6αθύτατα
ἱκανοπσιημένσ ἀπό τά ἀποτελέσματα
τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν. Εἶναι σαφές ὅτι
ἔχει αὐξήσει σημαντικά τήν ἐκλαγική 1011
δύναμη, σέ σχέση μέ τόν Νοέμ6ρη 1011
1977». Καί 11 ἄνοδος αὐτή (1011 ΠΑΣΟΚ
καί γενικότερα τῶν δυνάμεων τῆς ἀριστερᾶς), ἀποτελεῖ, κατά τόν Α. Παπανδρέσυ, στοιχεῖα ἀνάσχεσης γιά σκέψεις
πού μπορεῖ νά ὑπῆρχον, ἀπό κυ6ερνητικῆς πλευρᾶς, γιά ἐπίσπευση τῶν ἐκλοῶν..
γ Ωστόσσ, στήν ἴδια αὐτή συνέντευξὴ ·
του, ὀ A. Παπανδρέου, ἀναγνωρίζει πώς
σέ ὅρισμένες περιοχές «δόθηκε ἡ ἐντύπωση ὅτι ὑπῆρξε κάποια κάμψη τοῦ
ΠΑΣΟΚ». 'H κάμψη αὐτὴ, κατά τόν
πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὀφείλεται σέ «θύλακες όργανωτικῆς ἀδυναμίας» ἤ σέ
«λάθη τακτικῆς», σέ ταπικό ἐπίπεδα, πού
τελικά ὅμως, δέν ἐκφράζουν τὴν πραγματικὴ ἐκλογική δύναμη τοῦ ΠΑΣΟΚ,
Τίς «ὀργανωτικές ἀδυναμίες» τοῦ
ΠΑΣΟΚ, ὅπως ἐκδηλώθηκαν στίς ἐκλαγές αὑτές, ἐπισήμαναν ὅχι λίγσι - ἐκτός
ΠΑΣΟΚ - παρατηρητές. Καί ἦσαν, κυρίως, κρούσματα ἀπραθυμίας, ἀπειθαρχίας, ἀλλά καί ἔλλειψη - σέ ὅρισμένες
περιπτώσεις - εὐλυγισίας, πολιτικότητας, κ.ἄ.
Πέρα ἀπό τίς ἀδυναμίες αὐτές, δέν
χωρεῖ ἀμφι6σλία πώς, στίς ἐκλογές 01’115;, ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος τσῦ ΠΑΣΟΚ
ἧταν στραμμένη στά προὸλὴμιατα τῆς τσπικῆς αὐτοδιοίκησης καί μόνα. O A.

H0110v695011 ἀπόφυγε νά δώσει προεκτάσεις. Στίς δημοτικές ἐκλογές - δή-

J

Ἑξαναγκασμοί

ἑνός

ψηφοφόρου
καί ἐκκλήσεις
ἑνός

δημότηυ.
Πολλές ἐκκλήσεις καί πολλές
δηλώσεις
«πρασωπικατήτωιν»
διαδάσαμε στίς ἐφημερίδες πρίν
ἀπό τίς ἐκλογές γιά τήν ὑπερψήφιση τοῦ ἑνός ἢ τοῦ ἄλλου ὑποψηφίσυ, τοῦ ένός ἢ τοῦ ἄλλου
συνδυασμοῦ. Πολύ σωστά καί
πολύ εὐσταχα ὁ Βασ. Φίλιας στό
ἄρθρα του στήν «Ἐλευθεροτυπία» τῆς

4110178

κατάγγειλε

αὐτή τήν 11095060011 τῶν «ἐπώνυμων» γιά ἐπηρεασμό καί ἀποδυνάμωση τῆς δημοκρατικῆς λειτουργίας τῶν «ἀνώνυμων», Γιατί
οἱ ἐκκλήσεις καί οἱ δήλώσεις τῶν
«πρασωπικοτήτων» δέν ἔχουν
σκοπό 6έ6αια τήν ἀνάλυση τῶν
δεδομένων τῆς πραγματικότητας
γιά νά διαμορφωθοῦν καί νά
δια-παιδαγωγηθσῦν αἰ πολίτες, νά
γίνουν πιό ὑπεύθυνοι στίς ἐκλο-

γές τους. Δέν προσπαθοῦν νά
16

ἐπηρεάσουν μ’ αὐτά πού λένε,
ἀλλά ἐπειδή τά λένε αὐτοί, οἰ
ἐπαΐοντες, οἱ «εἰδικσί», αἱ γνωστοί, οἱ γραμματισμένοι. Ὑπαγράφουν ἄλλωστε καινές δηλώσεις, ὅπου οἱ διάφορες ἀποχρώσεις χάνσνται, ἡ διαλεκτικὴ δίνει
111, θέση της στό «μαῦρα» καί
«ἆσπρο».
Πρασωπικά δέν είχα καμιά ἐκκληση νά κάνω, γιατί δέν ῆξερα
τί νά προτείνω. ”Av ἤμουνα δημότης μιᾶς ἄλλης πάλης, ἴσως νά
πρασεταιριζὸμουνα σέ σχέση μέ

τά ταπικά πρσὸλήματα.1(ι’ ἐνπάσει περιπτώσει, σέ παλλές ἀπ’ αὐτές ὑπῆρχαν καί χουντικσί ὑπαψήφιοι, καί τά πράγματα γίνονταν ἔτσι πιό ἁπλά - ὅπως καί

στόν Πειραιᾶ (ὅπου ὅμως δέν
πῆγαν στόν 10 γύρο νά ψηφίσουν
38% τῶν πσλιτῶν) κυρίως στόν

20 γύρο, ιὈμως στήν Ἀθήνα,
ὅπου εἷμαι δημότης, τά πράγματα
δέν, ἦσαν καθόλου ὁπλά, καί γι·
αὐτό
δέν
καταλαδαίνω τίς
«πρασωπικότητες» πού ὑπόγ-ρα
ψαν ἁπλσπσιητικές ἐκκλήσεις.
Πιστεύω πολύ στήν ταπική αὐτοδισίκηση, ὥστε νά μὴν ἔχω ξεχάσει 1600 ευκολα τί ἔκανε ἡ «δητ
μοκρατική συνεργασία» (sic!) 010
A1100 τῆς Ἀθήνας. Μέ τό ἄρθρα

τσῦ «Ἀντί» τῆς 23/9/78 «Ἡ Δημοκρατική Συνεργασία καί πῶς

δέν λειτούργησε στό Δῆμο τῆς
Ἀθήνας»
ξεκαθάρισα ἀκόμα
περισσότερα τίς ἀπόψεις 0011: νά
ποιά εἶναι ἡ ἀντιπαλίτευση, δημακράτες, φιλελεύθεροι, σσσιαλίζοντες, σοσιαλιστές, ποπουλιστές,
κομμουνιστές (καί τῶν δύο ΚΚ).
Τσύς δόθηκε μιά τεράστια εὐκαιρία νά δείξσυν τί θά ἔπρεπε νά
κάνουν γιά μιά πόλη πού κατάντησε
ἀκατοίκητη
ὅπως
ἡ
Ἀθήνα, γιά μιά πόλη πού ἔχει
ἐπείγουσα ἀνάγκη ἀπό ἔργα κοινωνικης ὑπαδσμῆς, ἀπό καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες, ἀπό
-παιδικσύς σταθμούς, γηπιαγωγεῖα, πάρκα κλπ. κλπ. Ἀντί γι’
αὐτά ὅλα, ἀντί νά 6οηθήσουν 16
δήμαρχο γιά κινηταπσίηση δημοτικῆς σωτηρίας, μᾶς ἔδωσαν ἔνα
ἄθλια 65000 011190-κομματικῶν
διενέξεῶν, ὅπου σπαταλήθηκε
ὅλη τους ἡ ἐνέργεια. Δέν θά
’πρεπε νά τιμωρηθσῦνε ὅλα αὐτά
τά κόμματα πού έκπροσωπήθηκαν 0111<(δημοκρατική συνεργασία» Καί ποιά ἄλλη τιμωρία
61065151 6 πολίτης ἀπό τήν ψήφσ
του;
Οἱ ἴδιοι ὅμως σχεδόν 11015601,ναν καί τώρα, διεκδικώντας τούς

ἦ
ψήφους τῶν δημοκρατικῶν καί
προοδευτικῶν πολιτῶν. Μέ δυό
ὅμως χωριστά ψηφοδέλτια. Ἐπικεφαλῆς στό ἐ’να, ἔνας «ἐπιτυχήμένος» δήμαρχος ἐνός περιφερειακοῦ δήμου, πού δέν ἔ6γαλε
τά μαῦρα γυαλιά του, οὐτε καί
γιά νά φωταγραφηθεῐ γιά τίς
ἀφίσες του. ”Εκανε, λέει, εἰδικές
σπουδές στό Παρίσι - πρίν 25
χρόνιαί ἤδη ὑπολόγιζε ὅτι θά γινόταν δήμαρχος - πάνω στὴν Τοπική Αὐτοδιοίκηση. Τί εἴδους εἰναι αὐτές οἱ σπουδές καί ποῦ γίνονται; 1Ἐκανε ἔνα D.E.S. ἤ ἔνα
doctorat πάνω σέ θέμα Τοπικῆς
Αὐτοδιοίκησης, καί πότε καί 11011
61100015611015; Πέρα ἀπ’ αὐτό; μέ
ποιές δημοκρατικές διαδικασίες
ύποδείχτηκε σάν ὑποψήφιος δὴμαρχσς ἀπό τό «δημοκρατικά»
κόμμα πού τόν πρόὸαλε καί ἀπό
τά «δημοκρατικά» κόμματα πού
τόν ὑποστήριξαν; νΟντας κομματικά ἄστεγος ἴσως νά μήν ξέρω
λεπτομέρειες, πού γνωρίζουν οἱ
«προσωπικότητες» πού ὑπόγραψαν τήν ἔκκληση ὑπέρ αὐτοῦ...
Στό ἄλλο «δημοκρατικά» ψηφαδέλτισ δρέθηκε ἐπικεφαλῆς
ἔνας μουσουργός, πού πέρα ἀπό
τό ταλέντσ του δέν τοῦ ἔλειψε τό
θάρρος καί ἡ παρρησία στά παλι-

λωσε - ὁ λαός ψήφισε γιά μιά ἀκηδεμόνευτη αὐτόδιοίκηση, γιά μιά γνήσια
διόικητικὴ ἀπσκέντρωση. ”Av ἔδινε γενικότερες προεκτάσεις, τότε ἴσως ἡ πόλιτικὴ ἀναμέτρηση μέ τὴν κυ6έρνηση - σέ
ἐπίπεδα 6ουλευτικῶν πιά ἐκλσγῶν - νά
ἧταν ἀναπόφευκτη. Καί φαίνεται πώς ἡ
ἡγεσία τοῦ ΠΑΣΟΚ ἔκρινε πώς οὕτε ἡ
συγκυρία περιστάσεων, ἀλλ’ οὐτε ἡ ἐσωτερικὴ ὀργανωτικὴ κατάσταση τοῦ κόμματός, προσφέρονταν γιά τὴν ἀναμέτρηση αὐτή.

ΚΚΕ Ἑσωτ.; Καλύτερα, σέ
σύγκριση μέ τὴ «Συμμαχία»

18.318, Γιαλύρη 16.935 καί Προδατᾶς
15.893, πού κατέλα6αν, ἀντίστοιχα, τήν
τέταρτη, πέμπτη καί ἔκτη θέση στό συνδυασμό, ἀπέναντι στίς 32704 ψήφους

πού συγκέντρωσε ὁ πρῶτος, δ Κουρῆς Χ.
καί τίς 10.818 πού συγκέντρωσε ἡ Κρικέλη Ἀνδριανή, πού κατέλα6ε τὴν 21η
θέση), θεωρεῖται ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ
ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ, σάν μιά καθ’ ὅλα
ἀξιοπρεπὴς ἐμφάνιση. Ἀλλά καί τό ὅτι,
γιά πρώτη φορά, τό ΚΚΕ Ἐσωτερικσῦ
ἀπόκτησε δημοτικούς ’συμ6ούλόυς σέ
περιοχές ὅπως εἶναι ἡ - Ἔδεσσα, ἡ
Νάσυσα, ἡ Κοζάνη, ἡ Χαλκηδόνα, κλπ.,
θεωρεῖται ἀξιοσημείωτη πρόοδος.

ἐκλογές αὑτές, ἔχει διεθνή σημασία καί
6αρύτητα. Δείχνει - ὅπως σημειώνει καί
ὴ OYNITA — «μιά στρόφή πρός τά ἀριστερά, πού συμ6αδίζει μέ μιά ἀνάλόγη
ἐξέλιξη στίς ἄλλες χῶρες τῆς Δυτικῆς
Εὐρώπης»; Ἐπιτυχία τῆς ἀριστερᾶς
στήν Ἰσλανδία, κάμψη τοῦ κόμματός τσῦ
Στράους 0111 Δυτική Γερμανία, ἥττα τῶν
κυ6έρνητικῶν ὑπσψηφίων στίς ἐπαναληπτικές ἐκλογές στὴ Γαλλία, κ.ἄ.
εΩστόσο, ἀπόκειται στά κόμματα τῆς
ἐλληνικῆς ἀριστερᾶς, νά δώσουν 0111
στροφή αὐτή εὖρος καί 6άθας. Μέ τήν
οἰκοδόμηση μιᾶς ἰσότιμης, πέρα ἀπό
ἡγεμονισμούς, δογματισμαύς καί ἀποκλεισμσύς, συνεργασίας.
ΑΝΤΗΝΩΡ

'H μελέτη μιᾶς πείρας
Ἱκανόπόιημένό, ἀπό τά ἀποτελέσματα
τῶν έκλσγῶν, φαίνεται νά εἶναι καί τό
ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ, Τό «2,7» τῆς Συμμαχίας, ἧταν ἤδη μιά ἀπεχθὴς κληρόνσμιά.
Καί ὀ «ἀπηνής» ἐναντίον του πόλεμος,
ἀπό πλευρᾶς ΚΚΕ, δέν τοῦ ἄφηναν εὐρύ
ἔδαφος, γιά ἀνάπτυξη πρωτόδουλιῶν.
Παρ’ ὅλα αὐτά, ὅχι μόνα διατήρησε τίς
θέσεις πόύ εἶχε κατακτήσει στούς δήμους
καί κοινότητες τό 1975, ἀλλά καί τίς
ἀνέπτυξε ἀρκετά σημαντικά. Βέ6αια οἱ
10 δήμαρχοι (δικοί του ἤ συνεργαζόμεναι) πόύ ἀναδείχτηκαν ἀπό τίς ἐκλογές
αὐτές, δέν ἀντιρραποῦν τούς 31 δημάρχους πού ἀνέδειξε τό ΚΚΕ, πού διπλασίασε - καί σέ ὅρισμένες περιπτώσεις,
τριπλασίασε - τὴ δύναμὴ του. Πάντως, ὁ
ἀριθμός τῶν ψήφων πού συγκέντρωσαν
σί ὑποψήφιοι δημοτικοί σύμ6ουλοι τοῦ
ΚΚΕ Ἐσωτ. στήν Ἀθήνα (Γκάζκας

τικά του γραφτά, ὅπως καί στήν
ἀγωνιστική του πράξη. Γεμάτος
ἰδέες, ζωντάνιαῖιαί ζεστασιά, ὅντας πέρσι στό Συνέδριο τῆς Κρὴτης ό πιό δριμύς κατήγορος τοῦ
ὀλοκληρωτικόῦ καί γραφειοκρατικσῦ σοσιαλισμοῦ (σάν ἀπογσητευμένός ἐραστὴς, ὅπως εἷπε ἐνας
ρουμάνας ἀντιπρόσωπος), 6ρέθηκε ξαφνικά ἐκπρόσωπος αὐτῶν
πού χυδαιολογοῦσαν μέχρι χτές
μέ τόν πιό σταλινικο-ζιτανωφικό
τρόπο σέ 6άρος του. Πολύ θά
’θελα νά μποροῦσα νά ψηφίσω γι’
αὐτόν πρόσωπικά - ἄν εἶχε δείξει
προσήλωση κι’ ἐπιμονὴ σέ κάποιες δύσκαλες ἰδέες γιά νά 6γεῖ
ὀ σοσιαλισμός ἀπό τή λάσπη τοῦ
ὀλόκληρωτισμσῦ. Γιατί νά δεχτῶ
τήν καπηλεία τῆς ἱερῆς λέξης
«δημοκρατία» ἀπό ἔναν ταλαντοῦχο μουσουργό, ὅταν δέν δέχομαι τήν καπηλεία της ἀπό τόν κ.
Κάρτερ στό Ἴράν καί 0111 Νικαράγουα;

Ἀπέναντι στούς δύο «δημοκρατικούς» ὑπσψηφίους ὁ ἐκπρόσωπος
τῆς
κυ6ερνητικῆς
παράταξης, πού μᾶλλον δημιουργόῦσε εὐνοϊκή ἐντύπωση, καί πού
δέν ἦταν σάν ’Υπόυργός Πολιτισμόῦ καθόλου χειρότερός ἀπό
τόν κ, Τρυπάνη (ἄν κι’ αὐτό δέν

Ἀσφαλῶς, ἡ ἀνάλυση καί μελέτη μιᾶς
ἐκλογικῆς ἀναμέτρησης, δέν σταματᾶ μέ
τὴν ἐξαγγελία τῶν ἀποτελεσμάτων της.
Ἀπό τὴν πλευρά αὐτή, εἶναι ἐνδεικτική
ἡ δὴλωση τοῦ προέδρου-τσῦ ΠΑΣΟΚ ὅτι
«ἡ μελέτη τῆς πείρας ἀπό τὴν πρόσφατη
ἐκλογικὴ μάχη, εἶναι χρησιμότατη γιά
τὴν πορεία τοῦ κινήματος», Καί τό ἴδια,
ἀσφαλῶς, ἰσχύει καί γιά τά ἀλλα πόλιτικά κόμματα πού καλοῦνται νά μετουσιώσσυν σέ συγκεκριμένη ὀργανωτικὴ
πολιτικὴ καί πράξη τά διδάγματα καί
συμπεράσματα πού ἄντλησαν -— ἤ θά ἀντλὴσόυν - ἀπό τίς δημοτικές ἐκλογές,
τόσα τοῦ πρώτου, ὅσα καί τοῦ δεύτερου
γύρσυ.
”Οπως καί ἄν ἔχει τό πράγμα, ἡ νίκη
τῶν δημόκρατικῶν δυνάμεων - παρ’ ὅλες
τίς ἀδυναμίες καί ἀντιφάσεις τους - στίς

ἧταν πολύ δύσκολα), ἀλλά πού
τοῦ χρειάστηκαν 9 μῆνες γιά νά

6ιαστές τῆς πολιτικῆς μου συνείδησης - κι ἐννοῶ τούς δυό ἀλλους κυρίως, κι’ ὅχι τόν ἐκπρό-

καταλάόει τί εἶχε γίνει στίς 21
σωπο τῆς κυ6έρνητικῆς παράταἈπριλίαυ, καί νά γίνει ἀντίπαξης, γιατί αὐτός δέν μόῦ δηλος τῆς χούντας μόνα στίς 13 Δεμιουργοῦσε συνειδησιακά προκεμὸρίου 1967. Ἀναμφισὸήτητα,
βλήματα (ἴσως δημιόυργσῦσε
μετά ἀπό αὐτή τὴν ἡμερομηνία στούς ἀκροδεξιόύς).
ἤ μᾶλλον λίγες μέρες ἀργότερα,
Στόν 20 γύρα ἀποφάσισα νά
ὅταν τότε καί μόνα τότε καταρπάω νά ψηφίσω καί νά ρίξω
γήθηκε ἀπό Δήμαρχός - ἔκανε
λευκό. Τό ἐκλόγικό μου τμῆμα
ὅ,τι μπόρόῦσε ἀπό τό ἐξωτερικό
ἧταν τό 387 καί 6ρισκότανε στό
γιά τήν πτώση τῆς χούντας. Δέν
Δημότικό Σχσλεῖο τῆς ὁδοῦ Ναυἧταν, ὅμως, ἀνάγκη ν’ ἀπαντήσει
πλίου 12 στόν Κολωνό, ὅπου
σέ κάπόιόν πού κακόπιστα τοῦ τό
πρίν ἀπό 40 χρόνια είχα πρωτοἀρνήθηκε αὐτό, ὅτι κακόπαθε καί
πάει σχσλεῐο. Δέν τό εἶχα ξαναταλαιπωρήθηκε «οτήν ἐξορία».
δεῖ ἔκτοτε τό σχαλεῖα μου. Ἔχει
Γιατί ἀν αὐτός «ταλαιπωρήθηκε»
ἐπειδὴ κυκλαφαροῦσε στό Λαν- “ μείνει τό μόνα χαμηλό χτίσμα,
μέσα σέ μιά συνοικία πού γέμισε
δίνό μέ τήν άσπρη του Τζάγπολυκατοικίες. Μιά μικρή 101κουαρ, τί νά ποῦνε αἱ ἄλλοι πού
μεντένια ἄθλια αὐλή, χωρίς ἐνα
πραγματικά
ταλαυτωρὴθηκαν;
δέντρσ, μέ βρώμικα παραγκοειδῆ
Κανένας δέν πρέπει ν’ ἀναφέρει
οὐρητήρια. Μπῆκα μέσα καί τρόπερισσότερα ἀπ’ ὅσα ἔκανε ἦ
μαξα ἀπό τήν ἀθλιότητα; πῶς εἶἔπαθε.
ναι δυνατόν τά νέα παιδιά νά
Στόν 10 γύρα ἔμεινα ἐκτός
ἀποκτᾶνε τίς πρῶτες γνώσεις
Ἀθηνῶν, καί δέν γύρισα ἔγκαιρα
τους καί νά ζαῦνε γιά ’πρώτη
νά ψηφίσω,’χωρίς 6έ6αια νά φόφορά κοινωνικά ὅλα μαζί, σ·
6ᾱμαι ὅτι θ’ αὐξήσω τό πόσοστό
αὐτό τό ἄθλια καί πεπαλαιωμένσ
ἀποχῆς τῶν χουντικῶν. Ἴσως νά
κτίρισ, στό γεμάτο ἀνέχεια αὐτό
ἧταν ὀ χειρότερός τρόπος νά διαπεριδάλλον, χωρίς διακόσμηση,
μαρτυρηθῶ, ἀλλά δέν 6ρήκα άλχωρίς φωτεινότητα, χωρίς τή
λον καλύτερσν, ἀπέναντι α’ ἐκχαρά καί τήν ἄνεση τῆς σύγχρο-

..ὂψ-...χςρῑη 35011,g . ·

νης ,ἀρχιτεκτονικῆς Γιατί ἀφέθηκαν α’ αὐτή τήν κατάσταση τά
πρωταρχικά κοινωνικά ἀγαθά,
ὅπως τά σχσλεῖα, γιά ν’ ἀναπτυχθεῖ μιά πολυέξόδη (ὅχι μόνό γιά
τά ἀτόμικά 6αλάντια, ἀλλά καί
γιά τό κοινωνικό σύνολο, λόγω
τῶν ἐξόδων κινήσεως τῶν σχόλικῶν λεωφόρείων) παραπαιδεία,
γιά ὅσους μποροῦν καί πληρώνσυν, στό Ψυχικό καί στά ἀλλα
«προνόμιαῦχα» προάστια ,τῶν
Ἀθηνῶν; Γέμισα ὀργή κι’ ἀγανάχτηση, καί κατάλα6α, ὅτι δέν
μποροῦσα, μέσα o’ αὐτό τό σχολεῖα - ἐκλργικό κέντρα νά ρίξω
λευκή ψήφα, ὅπως τό εἰχα ἀποφασίσει. Κι’ ἐψήφισα γι· αὐτούς
πού θά ἔπρεπε νά ἔχω τιμωρήσει
γιά ὅσα ἔκαναν γιά μιά τριετία
στό Δῆμο τῆς Ἀθήνας, γιά ὅσους
μᾶς ξεκούφαναν αὑτές τίς μέρες
γιά τή δημοκρατία, ἐνῶ ξέρσυμε
καλά ὅτι αἱ ἀτασθαλίες καί όί
μωρίες τῶν δημόκρατοκαπήλων
στρώνουν τό δρόμο στίς ἑρπύστριες τῶν τάνκς. Τά γράφω αὐτά
τήν ἑπομένη τῆς «μεγάλης νίκης
τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων»,
τούς προειδόποιῶ σάν πολίτης
πού ἐκ6ιάστηκε, κάνω ἀπό τώρα

τήν ἔκκλησή μου...
Σπήλιος Παπασπηλιόπσυλος
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ΠΥΡΓΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ;
MEI'A τήν μεταπαλίτευση τό πολιτικό
φρόνημα τῶν κατοίκων τοῦ χωριόῦ ἐκφράοτηκε μέ τούς ἐξῆς ἀριθμαὺς;
Α’) ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (1974)

1) Νέα Δημοκρατία
2) E.A.H.K.
3) Π.Α.Σ.Ο.Κ.

ψῆφοι
281
45
11

Ποσαστό
83.1%
13.3%
3.2%

-

-

4) ”Ενωμένη Ἀριστερά

5) Ε.Δ.Ε
1
. 0.4%
Σύνολό .................. -...............
‘ 338
100%
θ’) ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

1) Ἀβασίλευτη

116

43.7%

2) Βασιλευομένη ·

149

56.3%

Σύνολο ................................
256

100%

Γ’) ΒΟΥΛΕΎΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (1977)

1) Νέα Δημοκρατία

Οἱ πρόσφατες δημοτικές ἐκλογές δόθηκαν μέ ἀρκετό πεῖσμα στούς
περισσότερους δήμους καί κοινότητες καί ό τῦπσς κάλυψε μέ πολλές
λεπτομέρειες τήν ἐκλογική μάχη. To' ANTI, προσπάθησε νά φωτίσει
τίς πόικίλες ὄψεις αὑτῆς τῆς πολιτικῆς ἀναμέτρησης καί, πέρα ἀπό
τήν ἀνάλυση τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν στούς μεγάλους δήμους, παρουσίασε τήν εἰκόνα τῆς έκλσγικῆς μάχης στῆν κλίμακα τῆς μικρῆς
κοινότητας στῆν ἐπαρχία.
Τό ἀρθρο τοῦ M. I'KANIOY ποὺ ἀκολουθεῖ δίνει λεπτομερειακά ὅλη

τήν ἰδιαιτερότητα τῶν ἐκλογῶν σέ μιά κοινότητα τῆς Σαντορὶνης.

231

70.60%

2) E.A.H.K.
3) Π.Α.Σ.Ο.Κ

36
35

11.20%
11.00%

4) KKE
5) Συμμαχία
6) ’Ξθνική Παράταξη

6
2
14

1 .90%
0.70%
4.30%

2

0.70%

7) /\.A.E.

Σύνολο ...................................

327

100%

Ἀπό τό χωριό κατάγεται πολιτευτής τῆς
δεξιάς,’σήμερα βουλευτής τῆς Νέας Δημόκρατιας.
-Τ

\

ΣΓΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΞΣ δημοτικές ἐκλογές,
στήν Κοινότητα Πύργου Καλλίστης, τῆς
ἸΞπαρχίας Θήρας, τοῦ Νομοῦ Κυκλάδων,

τήν παραγωγή λίγου πρώιμου μπιζελιοῦ καί

Βιοτεχνόπσιεῖται καί Ὶἐμπόρικοποιεῖται ή
λαῖκή τέχνη. Στό ’ίδια τό χωριό αὑξάνεται
καί σταθεροποιεῖται n τάση ἐπιστροφῆς
τῶν Πυργιωτῶν στόν τόπο τους. Μέ τήν
ἀνοικοδόμηση τῶν ἐγκαταλειμένων σπιτιῶν

φοι 125. Τό πρῶτα ψηφαδέλτιο ἐβγαλε τόν
Πρόεδρο τῆς Κοινότητας καί δυό σύμβου-

λίγης ἀλλά καλῆς ποιότητας φάβας, ἐξασφάλιζαν τά 80% περίπου τοῦ εἰσοδήματας ταῦ χωρισῦ. Τό ὑπόλοιπα 20% κάλυτπαν τά ἐμβάσματα τῶν ναυτικῶν, τῶν
μεταναστῶν καί τῶν ἐργαζομένων στά μεγάλα ἀστικά κέντρα. Ἠ ἔγγειος ἰδιοκτησία
(ἀμπέλια, κριθαροχώραφα, ντσματόταποι)
δέν πῆρε ποτέ καταδυναστευτικά σχήματα.

τους, τή μόνιμη ἐγκατάσταση συνταξιόύχων. Μεγάλες ἐκτάσεις παραλιακῆς καλλιεργήσιμης γῆς τοῦ χωριόῦ οἰκόπεδο-

Σήμερα οἰ ἐνναιες μικρή, μεσαία καί με-

ποιοῦνται καί παυλιῶνται σέ ξένους; ἀλλό-

λαυς. Τό δεύτερα, δυό σύμβουλους.

γάλη ἰδιοκτησία ἐκφράζονται μέ τσὺς ἐξῆς

άναμετρήθηκαν δυό συνδυασμοίῑ 'H «KOI-

NOTIKH ΕΝΩΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» καί ή «NEA
ΠΝΟΗ». Ἠ διαλογή τῶν ψήφων ἔδωσε τό
έξῆς ἀποτέλεσμα
«Κοινοτική ”Ενωσις
Παραγωγῶν» ψῆφοι 155. «Νέα Πνοή» ψῆ-

τους, τόν παραθερισμό τῶν οἰκογενειῶν

ΤΟ ΧΩΡΙΟ βρίσκεται στό κέντρα τοῦ νό-

ἀριθμούς στρεμμάτων; Μικρή μέχρι 10· με-

δαποὺς ῆ Ἕλληνες. Τήν ’ἰδια τύχη έχουν
καί πολλά ἀμπέλια στίς περιφέρειες τοῦ

τιόυ μισοῦ τοῦ νησιοῦ. Ἀπέχει 8 χιλιόμε-

σαία μέχρι 30· μεγάλη πάνω ἀπό 30 στρέμ-

χωρισῦ.

τρα ἀπό τήν πρωτεύουσα Φηρά καί εἶναι τό

ματα. Στά 92 νόικοκυριά τοῦ χωριοῦ ἡ «μι-

ψηλότερο χωριό τῆς Σανταρίνης. Σήμερα
ζοῦ·’ α’ αὑτό 400 περίπου κάτοικόι. Στούς
ἐκλογικόύς του καταλόγους εἶναι γραμμένσι 503 ψηφοφόροι. ’Ἀντρες 255, γυναῖκες
248. Στίς ἐκλογές ψήφισαν 280. Ἀπ’ αὑ-

κρή» καί «μεγάλη» ἰδιοκτησία κατέχουν
ποσοστά 21% καί 16% ἀντίστοιχα,

στοὺς ἵδισυς τούς συνοικισμοὺς του; Καστέλλι καί Ξέπορτό. Μεγάλας ἀριθμός σπιτιῶν ἐπισκευάζονται κατάλληλα καί νσικιάζονται σάν πανσιόν καί δωμάτια. Τό χωριό
ἀποκτάει Ταχυδρομεῖο καί Ταχυδραμικό
Ταμιευτήριο. ”
OI ΑΛΛΑΓΕΣ αὑτές συνοδεύτηκαν ἀπό
μιά παράλληλη καί συνεχή μείωση τῆς
ἀγρατικῆς παραγωγῆς. Μπσραῦμε εὔκολα
νά ἐντοπίσουμε τά α’ίτια; 'H οἰκόπεδαποίηση τῆς γῆς, ἡ βαθμιαία ἐγκατάλειψη
τῆς καλλιέργειας ἀπό ἐλλειψη ἐργατικῶν

τόὺς 30 περίπου ήρθαν ἀπό τήν Ἀθήνα.
Στούς ὑπόλοιπόυς 250 πρέπει νά προστε-

θόῦν 120 περίπου τῶν ήλικιῶν μέχρι 21
χρόνων (τό Δημοτικό Σχόλεῖο τοῦ χωριοῦ
ἔχει 45 παιδιά. Στό Γυμνάσιο καί Λύκειο
τῶν Φηρῶν φαιτοῦν 18 παιδιά). Ἀκόμα
πρέπει νά ὑπολογιστσῦν καί δυό μέ τρεῖς

δεκάδες

στρατευμένοι,

ὑπερήλικες

καί

ἀρρωστόι, πού δέν ψήφισαν.
MEXPI 10 XPONIA πρίν ή οἰκονομία τοῦ
χωριόῦ
εἶχε
χαρακτήρα
ἀποκλειστικά
ἀγροτικό, Ἠ παραγωγή κρασισῦ ἐξαιρετικῆς ποιότητας, νταματοπελτέ ἀπό ξερικές

ντομάτες καί κριθαρισὺ γιά μπύρα, μαζί μέ
20

ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ δέκα χρόνια διαφοροποιήθηκαν σημαντικά οἰ όίκονομικές καί
κοινωνικές δομές τοῦ χωρισῦ. Στό νησί
εἰσβάλλει ό τουρισμός. Προσθέτονται νέες
Δημόσιες Ὑπηρεσίες (Εἰρηναδικεῖο, Λιμάνι
Ἀθηνιόὺ, Ὑγειανομικός Σταθμός). Καινού-

ριοι Δημόσιοι καί Κοινωνικοί Ὀργανισμοί
κάνόυν τήν ἐμφάνισή τους (ΞΡΤ, ΕΟΤ, ΙΚΑ)
καί μεγάλες οἰκονομικές μονάδες ἰδρύαυν
ὑποκαταστήματα καί γραφεῖα στά Φηρά
(Τράπεζες, (Ολυμπιακή Ἀερόπορία). Γίνονται ατό νησί σημαντικά δημόσια ἔργα (ἀεροδρόμιο, λιμάνι, ’ὑπσσταθμοί τηλεόρασης
ΕΡΤ καί ΥΕΝΕΔ), καθώς καί μεγάλα ἰδιωτικά (ξενοδοχεῖα, μπαγκαλόους). Χρηματο-

δοτοῦνται καί ἐπεκτείνονται αἰ παλιές βιόμηχανίες όρυχείων, κρασισῦ καί ντομάτας.

Ἑπίσης

σπίτια

καί τόποι

μέσα

χεριῶν, ή άστάθεια στίς τιμές τῶν προῖόντων της. 'H ἀγρατική οίκονόμία χάνει τήν
ἀποκλειστικότητά της. 'H καινοὺρια πραγματικότητα δημιουργεῖ νέες ἀνάγκες. Καλαῦνται νά τίς ἰκαναπαιήσουν νέες οἰκονομικές

δραστηριότητες

καί

ἐπαγγέλματα,

πού ἐμφανίζονται καί ἀναπτύσσονται ραγδαῖα. Τό χωριό ἀποκτάει τούς πρώτους

σμοῦ ἔχουν μέση ήλικία 28 χρόνων. Πέντε

ὑπάλληλους καί ἐργάτες του. Oi πρῶτοι
πρόσλαμβάνσνται ἀπό τίς Δημόσιες Ὑπηρεσίες, τούς Ὀργανισμούς καί τίς ξενοδο-

ἔχουν ἀπαλυτήριο γυμνασίου (55%). δυό

χειακές ἐπιχειρήσεις.

ἔβγαλαν τό δημοτικά (22%). Τέσσερεις εί-

Oi δεύτεραι δαυ-

μερική φοίτηση στό γυμνάσια (22%). δυό

λεύουν στά ἔργα τοῦ νησιοῦ καί στήν oi-

ναι ἐργολάβοι οἰκοδομῶν, τρεῖς ἐργάτες

κοδομή, πόὺ oi ρυθμοί ἀνάπτυξής της εἶναι

οἰκοδομῆς, ”ἐνας ὑποψήφιας ὑπάλληλος,
ἔνας ἐπαγγελματίας. Παλιτικά δυό ἐντάσ-

ταχύτατοι.

”ΙΞνας

ἐπαγγελματιῶν

ἀριθμός

(ἐργολάβοι

πετυχημένων

οἰκοδομῶν,

σσνται στό χῶρο τῆς δεξιάς, τέσσερεις στό

ήλεκτρόλόγοι, μαραγκοί, ἰδιοκτῆτες ἐνοι-

χῶρο τοῦ ΠΑΣΟΚ, δυό στό χῶρο τῆς ἀρι-

κιαζόμενων δωματίων καί πανσιόν) άνα-

στερᾶς, ἔνας δέν ἔχει σχηματισμένες θέ-

πτὺσσεται γρήγαρα. Oi γνωστές παραδοσιακές
μαρφές
ἐμπορίας
(μπακάλικο,
φαῦρνος) ἀριθμητικά διπλασιάζονται καί

σεις.
O ΠΑΛΙΟΣ κόσμος ἐκφράστηκε μέ τό

παράλληλα αὑξάνσυν τά κἐρδη τους. Τό
Καφενεῖο μετατρέπεται σέ ἐστιατόρια- τα-

βέρνα. Oi νέες αὑτές οἰκονομικές δραστηριότητες σέ σχέση μέ τίς παλιές ἀγροτικές
ἔχουν σταθερότητα καί μεγαλύτερα εἰσαδήματα, πού ἐπί πλέον συναδεύσνται ἀπό

συνδυασμό «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» (ΚΕΤ). Κατέβηκε μέ ὑποψήφιο πρόεδρα καί 9 ὑποψήφιους σὺμβουλους. Τό ’ίδιό
σύμβολα, τό στάχι μέσα σέ κ’ύκλο, διαλέχτηκε γιά ἔμβλημα κί’ αὑτοῦ τοῦ συνδυασμοῦ. Ἠ μέση ἡλικία τῶν ύποψηφίων του

ἰ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

““κοιΝοτικΗ εΝιιΣιΣ nAPArnrnN..
’

(K. E. Π.)

άσφάλιση καί πολύ καλύτερες συνθῆκες
ἐργασίας. Oi ἐργάτες οἰκοδομῆς ἔχουν
δουλειά σχεδόν ὀλόκληρό τό χρόνό καί τά
μερακάματα φθάνόυν μέχρι 1500 δρχ. Τά

εἶναι 52 χρόνων. ”ίΞνας ἔχει ἀπολυτήριο
γυμνασίου, δύο ἔβγαλαν τό δημότικό,
ἐφτά εἶναι ἀναλφάβητσι. Ἐφτά εἶναι κτηματίες μέ ἀγροτική ἰδιοκτησία 50 στρεμμάτων κατά μέσο ὅρα, δυό εἶναι ἐπαγγελμα-

θετα ψηφοδέλτιο. Ἠ ἀποσκίρτηση οτάθηκε
ἀπσφασιστικό γεγονός. 'O ὑπόψήφιας αὑ-

κέρδη τῶν ἐργολάβων καί τῶν ἐπαγγελματιῶν ξεπερνόῦν κατά πολύ τά μεσαία καί

τίες δίχως κτήματα, ἔνας ἐπαγγελματίας
μέ κτήματα. Πολιτικά ἔξι ἀνήκουν στό

λιός κόσμος δέν λησμόνησε τή

μεγάλα ἀγροτικά εἰσοδήματα τοῦ χωρισῦ.
ΠΑΡΑ τήν ἀναμφισβήτητη οἰκονομική

χῶρο τῆς ἀκροδεξιάς, τρεῖς στό χῶρο τῆς
δεξιάς ἔνας στήν ἀντιπολίτευση.

τοῦ χωριόῦ κινήθηκε σέ δυό ἐπίπεδαῑ Στό
ἀτσμικό μέ τήν προσπάθεια ἐπηρεασμσῦ

O ΑΓΩΝΑΣ ἀρχισε μέ μιά «εἰρηνική» ἐπίθεση τοῦ κατεστημένσυ κατά τῆς ἀντίπαλης κίνησης. Σκόπός ἡ ἀφομοιωτική ἐξου-

τοῦ φρονήματος τοῦ κάθε ἐνόρίτη του ξε·χωριστά. Στό συλλαγικό μέ παιμενικές
συμβουλές στό σύνολο τοῦ ἐκκλησιάσμα-

δετέρωσή της κατά τή γέννησή της; Πρατάθηκε νά κατέβει στίς ἐκλογές ἔνας συνδυσσμός μέ ὑποψήφιο πρόεδρα κοινῆς ἐμπιστσσὺνης καί μέ ’ίσσ ἀριθμό ύποψηφίων

τος. 'O εὑνοούμενος συνδυασμός φορτί-

συμβούλων ἀπό κάθε παράταξη. Ἠ πρό-

παλο ψηφοδέλτιο ἀποσιωπήθηκε τελείως.

ταση συνόδεύτηκε μέ τίς κλασικές ἐπικλήσεις γιά όμόνοια, σύμπνοια, συνεργασία,

κοινό καλό κλπ. ”ίΞνας συνταξιοῦχος ταχυ-

Ὀ-έπηρεασμός λειτούργησε ἀντιδιασταλικά. Μιά ἀντίθετη θέση τῆς Μοναστηριακῆς
Κοινότητας ἀντιμετωπίστηκε εὑκολα. 'O

δρόμικός στήν ὅγδόη δεκαετία τῆς ζωῆς
του, προβλήθηκε γιά κατάλληλος πρόεδρος. Πρόσωπο μέ γενική άναγνώριση καί
ἐκτίμηση στό χωριό. Ταξιδεμένος, μορφωμένσς, παλιός ἀριστερός. Παράλληλα καί

πού εἶδε μέ συμπάθεια τήν κίνηση τῆς
«Νέας Πνοῆς», τελικά δέν ψήφισε τήν Κυριακή. Τέλος ὅλη ή προσπάθεια περιβλήθηκε καί ἀπό Ἐπισκοπικό κὺρος μέ τήν

της άνοδο ή νέα τάξη εἶναι ἀριθμητικά

περιόρισμένη καί ἔχει ἀκόμα μικρή κοινωνική ἀκτινοβόλία. Oi προσβάσεις της στά
κέντρα πολιτικῆς ἐξουσίας τῆς ἐπαρχίας
(κοινοτική ἀρχή, κσμματαρχισμός, προσδέσεις μέ κυβερνητικοὺς βουλευτές) εἶναι
ἀνύπαρκτες. Παρά τό ἀσύγκριτα καλύτερο
μορφωτικό της ἐπίπεδα (σί ἀντιπρόσωποί

της ἔχουν βγάλει ὅλοι τό Δημότικό καί oi
περισσότερόι τό Γυμνάσιό. Ἀκόμα κάνει
τήν ἐμφάνισή της τεχνική καί πανεπιστημιακή μόρφωση) ἰδεολόγικά καί πολιτιστι-

κά, κατά μεγάλα βαθμό, ταυτίζεται μέ τήν
παλιά ἀγροτική
τάξη.
Διαφοροπαιεῖται
ὅμως πολιτικά, ἀκόλουθώντας πρααδευτικά κόμματικά σχήματα. Ὠστόσο oi συν-

θῆκες γιά μιά σοβαρή προσπάθεια κατάληψης τῆς Κόινότικῆς ἀρχῆς καί γιά μιά
προώθηση, μέ τόν τρόπο αὑτό, τοῦ κὺρους
της στάν κόινωνικὸ της χῶρο, εἶναι ἀντικειμενικά εὑνοῖκές.
O ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «NEA I’INOH» εἶναι δικό
της δημιούργημα καί ἔκφραση. Κατέβηκε

τελευταῖός ἐκπρόσωπος πολιάς ἀρχόντικῆς οἰκόγένειας τοῦ Πύργου Καλλίστης. Oi
κοινές

κοινωνικές

ρίζες,

ή

προσέγγιση

συμφερόντων, ή ήλικία Kai ό ἀδύνατος χαρακτῆρας του πρόδιέγραφαν εύκόλο τόν
ἐπηρεασμό τσυ καί σίγουρη τή συνεργασία

τός ἐκλέχτηκε σύμβουλος μέ μεγάλα ἀρι-

θμό σταυρῶν.
“
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ τοῦ ἀγῶνα του ό παμεγάλη

σύμμαχη δὺναμη; τήν ἐκκλησία. 'O παπάς

στηκε μέ τίς κατά κόσμο καί ἐκκλησία ἀρετές;«”Αξιοι νόικοκυραῖοι, καλοί Χριστιανοί,

σοβαροί καί φρόνιμοι ἀνθρωποι». Τό ἀντί-

Ἠγούμενος

τοῦ

κοντινσῦ

Μοναστηριοῦ,

ἀναφόρά τοῦ ὀνόματος ταῦ Σεβασμιωτά-

τόυ.
OI KATHFOPIt). της «κομματικοποίησης» .
καί τοῦ «κομμαυνιστῆ», μέ τίς όποῖες παλεμήθηκε, στά πλαίσια τοῦ «νόμιμου» ἐκ-

τόυ μέ τήν κρατόὺσα τάξη πραγμάτων.

λογικοῦ ἀγῶνα, ὀ συνδυασμός τῆς «Νέας
Πνοῆς» καί oi ὑποψήφιοί του, στό ἐκλογικό

δανεισμός τοῦ συμβόλου αὑτοῦ τῆς ἐργατικῆς τάξηςΙ παὺ ἔγινε μέ τήν ἐκλογή τοῦ
ἐμβλήματός της, πιστοποιεῖ τήν καταγωγή
της καί πρόσδιορίζει τό χῶρό δράσης της.
'O συνδυασμός ἀπαρτίστηκε ἀπό τόν ὑποψήφιο Πρόεδρα καί 8 ὑποψήφιους σύμβουλους. 'O δέκατος λίγα πρίν ἀπό τήν ἐκλογή
ἀποσκίρτησε καί πρασχώρησε στό ἀντί-

Η ΠΑΓΙΔΑ ἀν καί καλά στημένη, δέν
ἔφερε ἀποτέλεσμα. Oi ἐκπρόσωποι τῆς

τούργησον διπλά καί ἰσοδύναμα; Τόσο σάν
ἠθική καί Χριστιανική ἀπαξία ὅσα καί σάν

παλα ψηφοδέλτιο. Oi ἐννιά τοῦ συνδυα-

σμοῦ τῆς «Νέας Πνοῆς» προτάθηκε νά β’ά-

μέ ἔμβλημα ’ἐνα στάχι μέσα σέ κύκλα. 'O

σῶμα τοῦ χωριοὺ,

νέας κίνησης ἀπέριψαν τήν πρόταση. Σέ
μιά δεύτερη φάση, ἀντικείμενα ἐπίθεσης

ἔγινε ὅ πιό σημαντικός μηχανισμός ψηφοθηρίας στούς μικρούς έκλσγικοὺς χώρους;
Ἠ συγγένεια. Στο ὑς πατεράδες - ἀγρότες
Ki' αὑτοί - τῶν ύποψηφίων τοῦ συνδυα-

”NEA

HNOH..

ρος στρατιωτικός ἐκπρόσωπος τοῦ νησιοῦ.
Ἠταν ἡ πρώτη του ἐπίσκεψη στό χωριό.

Μερικά κρούσματα παράνομης ψηφσθηρίας όπαδῶν τοῦ νικητῆ συνδυασμοῦ ἀπό
ψηφοφόρους τοῦ ἀντίπαλαυ, στό δρόμα

θετο ψηφοδέλτιο τῆς ΚΕΠ. Στόχσς ή διάσπαση τῶν ψήφων τῆς οίκογένειάς τους
Kai τῶν συγγενῶν της, πού ἐπηρεάζονται
ἀπ’ αὑτήν. Oi προσπάθειες ἀκολούθησον

γιά τό ἐκλογικό τμῆμα, δέν πῆραν ἀξιόλσγη
ἔκταση. Ἠ ἀνακοίνωση τοῦ ἀποτελέσματος

- πιέσεις. Τό ἐγχείρημα μερικά πέτυχε. Σέ
μιά περίπτωση στούς δυό ἀντίβετους συνδυασμούς συμπεριλήφθηκαν σάν ὑποψήφιαι σύμβουλοι πατέρας καί γιός.
Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ τοῦ ἰδισυ τοῦ συνδυασμοῦ

τῆς «Νέας Πνοῆς» ήταν ό ἐπόμενος στό-

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

κοινωνικός καί ἐθνικός κίνδυνός. Ἀκόμα;

Τήν ήμέρα τῆς ἐκλογῆς ἐπισκέφτηκε τό
χωριό καί τό ἐκλόγικό του τμῆμα ό ἀνώτε-

λουν ὑπσψηφιότητα σὺμβουλσυ στό ἀντί-

τό γνωστό σχῆμα; προτάσεις - συμβουλές

ί

πρόπαγανδιστικά λει-

χος. Ἐπίμονες πιέσεις ’ἐντεχνη ἐκμετάλλευση μικρόδιαφωνιῶν στούς κόλπους τοῦ
συνδυασμοῦ αὑτοῦ καί, ὅπως λέγεται. ή

ὑπόσχεση χορήγησης ἐνός δανείου, εἶχαν
σάν ἀποτέλεσμα τήν άποσκίρτηση ἐνός
ύποψήφισυ τῆς «Νέας Πνοῆς» στό ἀντί-

τῆς διαλογῆς συνόδεὺτηκε ἀπό τίς κωδω-

νοκραυσίες τῆς κεντρικῆς ἐκκλησίας.
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῆς Κυριακῆς τῶν ἐκλσγῶν
στό σπίτι τοῦ καινσὺριου Πρόεδρσυ ἔγινε
τό γλέντι τῶν νικητῶν. Σφάχτηκε ἔνα γουρούνι. Oi πανηγυριῶτες ἐπέστρεψαν στά
σπίτια τους, τίς πρῶτες πρωῖνές ώρες,
τραγουδώντας στούς δρόμους τοῦ χωριοῦ

σκωπτικά δίστιχα (μαντινάδες) γιά τοὺς ήττημένους. Τό ἰ’διο βράδυ στό καφενεῑσ τοῦ
χωριοῦ oi σύμβουλοι τοῦ νικημένόυ συνδυασμοῦ θεώρησαν τό ἀποτέλεσμα σάν

οὑσιαστική νίκη τους. Ἀποφάσισαν νά
γισρτάσόυν κι“ αὑτοί τήν ἀλλη μέρα στῆν
πλατεία τοῦ χωριοῦ μέ τρία ἀρνιά καί χορό.
21

Σελίδες ἀπό τὴν ἱστορία τοῦ
Ἑλληνικοῦ Λαῑκοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Στρατοῦ .

Ἀσκήσεις

Μάκης
τοῦ ἐφεδρικσῦ
ΕΛΑΣ Ἀθήνας
Τοῦ ΙΞΡΑΝΙΣΤΗ

ΓΙΑ TON ΕΛΑΣ τῆς Ἀθήνας, ὑπάρχόυν ἐλάχιστες πληροφόρίες, ἀλλά κιῇ αὐτές σκόρπιες σέ
ποικίλα δημόσιεύματα, σπάνια σήμερα καί δυσκόλόὸρετα. Ἀπό τά στοιχεῖα αὐτά μπορό-ῦμε κάπως νά ἀνασυνθέσόυμε τήν ὀργανωτικὴ του διάρθρωση - μέ ἀρκετά ὅμως κενά, ὅσον ἀφόρά
κυρίως τὴν στελέχωση τῶν διαφόρων μονάδων του — καθώς καί μερικές ἀπό τίς μαχητικές ἐκδη-

λώσεις του στὴν Ἀθήνα. Ἐκεῖνο ὅμως πού λείπει ὀλότελα, εἰναι οἱ πληροφόρίες καί τά στοιχεῖα
γιά τόν τρόπο στρατολογίας, όργάνωσης καί ἐκπαίδευσης τῶν στελεχῶν καίμαχητῶν του.

ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ὀργανωτικὴ διάρθρωσὴ του παίρνει ὀ ΕΛΑΣ Ἀθήνας ὅταν τόν Σεπτέμ6ρη
τοῦ 1943 συγκρότὴθηκε τό“Α’ Σῶμα Στρατόῦ μέ Στρατωτικό ’Διόικητὴ τόν μόνιμα συνταγματάρχη πυρο6ολικοῦ ΓΙΑΝΝΗ ΠΥΡΙΟΧΟ (ψευδώνυμό ΠΥΡΡΟΣ) καί πολιτικό τόν ΣΠΥΡΟ
ΚΩΤΣΑΚΗ (ψευδώνυμό ΝΕΣΤΟΡΑΣ). Ἀπό δῶκαί πέρα, ἀρχίζει καί ἡ συστηματικὴ ἐκπαίδευση τῶν στελεχῶν καί μαχητῶν. Ἀποκόρύφωμα τῆς πρακτικῆς ἐκπαίδευσης εἰναι οἱ << ἀσκήσ ε ι ς μάχη ς >> ὅπου μελετόύνται θεωρητικά, ἀλλά καί πρακτικά, ὅλες οἱ πιθανές μαρφές ἀγώνα
πού θά εἶχε νά ἀντιμετωπίσει ό ΕΛΑΣ μελλόντικά.
ΓΙΑ ΤΙΣ ἀσκήσεις μάχης τοῦ ΕΛΑΣ δέν ὑπάρχόυν πληροφόρίες καί ἀπ’ ὅσα ξέρόυμε, μιά
μοναδικὴ καί σύντομη ἀναφσρά α’ αὐτές ἔγινε παλιότερα σέ εἰδικευμένό περιόδικόίί. Στό σχετικό
ἀπόσπασμα (σ. 38) δια6άζουμεῑ<<σΗ ε’κπαίδευση... περιλαμόάνει ἀσκήσεις μάχης... Στίς ἀσκήσεις
ἔπαιρναν μέρος ὅλα τά στελέχη μέχρι τούς διμοιρίτες, καθώς καί ὁ ἀπαραίτητος ἀριθμός μαχητῶν... Στίς ἀσκήσεις ἐξεταζόταν καί ἡ κάνανική λειτουργία τῶν Σταθμῶν Διαίκησης, ταῦ Κέντραυ Πληραφαριῶν καί ταῦ Κέντραυ Συνδέσμων καί διἀὄιόάσεων. Σύμφωνα μέ τό ἑνιαῐα πρόγραμμα ἑκπαίδευσης γίνονται στίς ταξιαρχίες καί τά Συντάγματα διάφαρες ἀσκήσεις μάχης. Τά
Τάγματα μέ τή σειρά ταυς ὀργανώναυν ἀσκήσεις Λόχαυ μέ εἰδικό θέμα γιά κάθε άσκηση».
ΠΕΡΑ ὅμως ἀπό αὐτὴ τὴ σύντομη ἀναφορά δέν ἔχουμε ἀλλες μαρτυρίες. Τό κενό αὐτό ἔρχεται
νά καλύψει σήμερα τό ΑΝΤΙ, δημοσιεύοντας μιά σειρά αὐθεντικά ντόκόυμέντα τῆς ἐποχῆς, πού
παρέχόυνε πόλύτιμες πληροφόρίες πάνω στό θέμα αὐτό.
Ἐπειδὴ θεωρόῦμε ὅτι τά ντόκόυμέντα πού παρόυσιάζσυμε ἔχουν μεγάλη σημασία γιά τὴν ἱστορία τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης, διαθέσαμε γιά τὴ ὃημοσίευσὴ τους ἀρκετές σελίδες στό σημερινό
τευχός.
* Βλ. Ι. Ἀθηναίαυ; Ἀπό τήν όργάνωση καί τή δράσι] ταῦ ΕΛΑΣ Ἀθήνας - Πειραιᾶ. Α’Σῶμα Στραταῦ. Περ. «Ἐθνική Ἀντίσταση», Συλλλαγή
δεύτερη (Αὔγουστος 1962). σα. 34 - 51.
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Ἀριθ . I

13m ° 4.,
”Αοκῃσις ὁλόκληροι.» τοῦ Δέχου orgy περιοχή δείσῃς του
I. ”Αντιιιίμενο daunting ,
’
”Ειιικρίβωσις ρήρορης κινητοποίησης δύναμης
Τήρησις ἀκριῖις ῑιιν ωνθηίίτωὲ ,υριις κλπ.
Δημιουργίιι συνδέσμων καί πιιφαν.
Γρίψιμο ουνθῗμιίτυν στούς-τοίχους καί στό δρόμο

Πιριιιδιιιικῇ
Στήν rip-'1:

ξαοφιίλιση των συνεργείων.

αὐτή lawman ,πρέπει vi συν θίσουν οἰ μαχητίς στῆν γρή·

γορη κινητοπο ηση. ..Στήν πρα ματικότ τα 62 χριιασῦῆ άσμλῧς

δύναμεις

a. νιί κινητοποιηθουν μίαν. σέ λίγες pa. , ιιυτδ θιῑ πρέπει νί τό μᾶθουν
ἶ τιί τῦρα
:1! νιί ουνηθῑσουν καί
,πιὲτίψσρν στῆν ἃναγκαιότητα

ἳρέἕῆἒρέἕὲ”κῖῗιῗρἲηξὲνῖξιὲιὲῗῖζτέἶοῖ ἓὲἲέ π’ἑῖἓξῗνέἷ ,ἳὲζξέμξξῗτξὲω
ἔδοσαν ἀρκετῆιπξιρα πᾶν οἱαὺτό. Baum ν πὲοσδν μαᾶ,πρέπει vi ε ναι
τήρησηΠτων ἐπαίρων καί ή αρνδτ-οη κατέ τήν ,Δρ α τῆς o κῃσης σήμερα, or.
Τ,

Σ3-114 Διατσγή Λόχου Ἀριθ. 1
”Ασκησις ὁλοκλήρου τοῦ Λόχου στήν περιοχή δράσης του
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Ἐξακρίβωσις γρήγορης κινητοποίησης δύναμης
Τήρησις ,ἀκριβῶς τῶν συνθημάτων, ὥρας κλπ.
Δημιουργία συνδέσμων καί ἐπαφῶν.
Γράψιμο συνθημάτων στούς τοίχους καί στό δρόμο.
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Περιπολιακή ἐξασφάλιση τῶν συνεργείων.
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Στήν πρώτη αὑτή άσκηση, πρέπει νά συνηθίσόυν οἰ μαχητές στήν γρήγορη κινητοποίηή
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ση. Στήν πραγματικότητα θά χρειασβεῖ ἀσφαλῶς oi δυνάμεις μσς νά κινητοπαιηθοῦν μέσα
σέ λίγες ὼρες, αὑτό θά πρέπει νά τό μάθουν ἀπ1 τά τώρα ἀλλά καί νά συνηθίσόυν καί νά
πιστέψουν στήν ἀναγκαιότητα αὑτή. Πρέπει παράλληλα νά μάθουν νά τηροῦν ἀκριβῶς τά

συνθήματα, τρόπο δράσης, ώρα κλπ. Oi γενικές κινητοποιήσεις πού ἔγιναν μέχρι τώρα
μάς ἔδοσαν ἀρκετή πείραπάνω 0’ αὑτό. Βασικόν προσόν μας πρέπει νά εἶναι ή τήρηση
τῶν ἐπαφῶν καί ή σύνδεση κατά τήν ὥρα τῆς άσκησης σήμερα, στή μάχη αϋριο. Ἕτσι
μόνο θά γίνει μπορετό νά ἀπόφευχθιοῦν άσκοπες θυσίες καί χάσιμα χρόνου. ”Εγκαιρη
κατατόπιση πάνω στίς άνάγκες μιάς μονάδας (όμάδας + διμοιρίας κλπ.) δυσκαλίες πού
Γ συναντάει, ἐπιτυχία άντικειμενικων σκοπῶν θά βοηθήσῃ τή δράση.

Συγχρόνως γιά νά ἔχη ή άσκηση καί πραχτική σημασία θά συνοδευτῆ ἀπό γράψιμα συνθημάτων, καί κίνηση περιπολιῶν ἀσφαλείας στήν περιοχή δράσης τοῦ Λόχου.
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2. Τόπος καί χρόνος ἀσκησης.
Ἠ άσκηση θά γίνη σ’ όλόκληρη τήν περιοχή τοῦ Λόχου, δηλαδή στό κομμάτι μεταξύ τῶν
όδῶν; Κηφισσίας - Ἀμπελακήπων - Λ. Ἀλεξάνδρας, Κόνιαρη (παρυφή δάσσυς Λυκαβηττοῦ) Δεινοκράτους, Γέλωνός, Δορυλαίου, Κεδένων, Κηφισσίας.
Ἀπό τάς 19.30’ἔως 20.45 μ.μ. στίς 5 Ναεμβρίου 1943
3. Ἀποστολές διμοιριῶν.
Βλέπε συνημμένη Διατσγή στρατιωτικῆς δράσης.

”Ασκηση μάχης τοῦ 4ου Λόχου, Ιαυ
Τάγματος τοῦ 3ου Συντάγματος (ΣΘ ”ίὶπως θγαίνει ἀπό τό κείμενα τῆς διαταγῆς,πρόκειται γιά τήν πρώτη άσκηση
μάχης όλόκληρου τοῦ Λόχου, ἐνῶ
ἔχουν προηγηθει· ἀσκήσεις κινητοποίη- .
σῆς μόνον. ‘H πρώτη αὐτή διαταγή συμπληρώνεται, ῶς πρός τῆνπαράγραφο 3
(ἁποσταλές διμοιριῶν) ποὺ ἔχει μείνει
κενή, μέ τήν εἰδικῆ διαταγῆ πρός τίς Διμοιρίες τοῦ Λόχου, πού δημοσιεύουμε
στή συνέχεια. Τό σύνθημα καί παρασύνθημα γιά τίς ἐφόδους καί ἀναγνωρίσεις (παράγραφος 5) εἶναι γραμμένο-μέ

τό χέρι πάνω στῆν διαταγῆ, καί τουτο
γιατί τά στοιχεῖα αὑτά δίνονταν· λίγα
πρίν ἀπό τήν ἑναρξη τῆς ἀσκησης. O
Μαρινάκης, ἀνάπηρος τσῦ Ἀλβανικοῦ
Μετῶπου, εἶχε ἐκτελεστεῐ πρόσφατα
ἀπό τοῦς Γερμανούς.

4. ’Υπεύθυνοι καί παρσκολουθηταί.
’Υπεύθυνοι γιά τή καλή, ἀκριβή καί ταχτική ἐκτέλεση τῆς ἀσκησης oi Διμοιρίτες μέ τούς
ἐαμικούς τους ἀντιπροσώπους. Ὑπεύθυνοι γιά τήν ἐκτέλεση τῶν Διαταγῶν στούς μαχητές oi όμαδάρχες, στοιχειάρχες. ’Υπεύθυνοι γιά τήν ἐκτέλεση τῶν ἀτομικῶν ἐντολῶν oi

μαχητές.
Τήν άσκηση βά παρακολουθήσουν καί ό Δ1τής τοῦ λόχου μέ τόν ἐαμικόν ῶς καί τό
ἐπιτελεῖο τοῦ τάγματος.
5. Σύνθημα καί παρασύνθημα.
Τό σύνθημα καί παρασύνθημα θά πάρσυν oi διμοιρίες ἀπό τό Λοχαγό | ώρα πρό τῆς
ἀσκήσεως καί θά τό διαβιβάσσυν στούς όμαδάρχες καί σταιχειάρχες 1Ο’πρό τῆς ἐνάρξεως.

Στίς πιθανές ἐφόδους ἀπό τοὺς Δ1τή, ἐαμικό καί Τάγμα ή ἀναγνώριση θά γίνεται μέ τίς
φρασεις; .
'Ep.: Ποιός αὑτόὺ; (πού θά ρωτάει ἐκεῖνος πού ὑφίσταται τήν ἔφοδο).
Ἀπ.; Τό σύνθημα (ἐκεῖνος πού κάνει τήν ἔφοδο).
”Αν-Ἀπ Τό παρασύνθημα (ό έφοδεῦον)
Στίς ἀναγνωρίσεις καθώς καί στίς ἐφόδους ἀπαγορεύεται ή χρησιμόπαίηση φαναριῶν ή
ἀλλσυ φωτός κι’ ἀπό τούς δύο (ἐφαδεὺον - ὑφιστάμενος τήν ἐφοδο).
Σὺνθημα ; Μαρινάκης
Παρασύνθημα·; ‘An’ τήν Κρῆτη,’
23

r 6. Συνθήμστσ γιά γράψιμο.
7. Κριτική τῆς άσκησης.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Τό ’ίδιο 60060 έάν εἶναι δυνατόν ’ή τήν άλλη μέρα θά γίνῃ κριτική ἀπ’ τίς διμοιρίες στίς

’

ΑΠΟ τά μέσα κι’ ὅλας τοῦ Ῑ943 γίνεται φανερά ὅτι ὁ Β’ Παγκὸσμιος
Πόλεμος προχωράει πρός τό τέλος
του μέ τήν ὰναπόφευκτη πιά συντριὸή τοῦ φασισμοῡ. Καμπή τοῦ 7:0λέμου ὀστοτέλεσε 1015 ἡ κρίσιμη μάχη
τοῦ Στάλινγκραντ - Σεπτέιιόρης 1942
ὥς Φλεὸάρης 1943 — πού έλειξε με’ τή
μεγάλη νίκη τοῦ Σοδιετικοῠ Στρατοῡ
καί τήν καταστροφή δλὸκληρης τῆς
6ης Γερμανικής Στρατιᾱς. Ἀπό τότε
άρχίζουνε καί οἱ πρῶτες στρατηγικές

όμάδες καί 10 60060 τῆς ἐπομένης θά γίνῃ συγκέντρωση Λάχου γιά κριτική.
Θά τονισθοῡν κυρίως τά σφάλματα καί oi ἀδυναμίες χωρίς νά άμεληθοῡν 6έ6αια Kai oi
ἐπιτυχίες. Θά ονομασθοῡν ἰδιάίτερα ὅσοι δουλεψαν καλά στή προπαρασκευὴ καί τήν ἐκ·
τελεση τῆς άσκηοης.
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΤΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
Γρήγορη κινητοποίηση.

Τήρηση ὥρας Kai τόπου.
Τάξη στήν ἐκτέλεση.

A511000yia ἐπαφῶν.
Συνομοτικά μέτρα (ὅχι φωνές, τραγοὺδια κλπ.).

'O 'E0111K039llgs14'31000wn09
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Κοινοποίηση
Σ3ΙΙ

ὑποχωρήσεις τῶν Γερμανῶν 010 Ἀνατολικό Μέτωπο. ”Ομως αὑτές οἰ

”Ασκηοη κινητοποίησης 4ου Λόχου τοῦ Σ5Ῐ I
yuf τίς 5/II/I943 (Παρασκευή)

ὑποχωρήσεις — πού 01710 1015 πολλαπλασιάζονται μέ έπιταχυνόμενο ρυΔιαταγή πρός τίς I II

Θμὸ - συνοδεύονται ἀπό τήν τακτική
τῆς «Καμμένης γῆς» πού ἐφαρμόζει
σε’ μεγάλη κλίμακα τό Γερμανικά Γενικό Ἐπιτελεῖο.
H TAKTIKH αὐτή δέν εἶναι τίποτ’
ἄλλο άπό τήν ὁλοκληρωτική έρήμωση
τῶν περισχὼν πού ἐγκαταλείπονταιι
καταστροφή ὅλων τῶν κατοικημένων
τόπων-πόλεων καί χωριῶν, ἀνατινάξεις τῶν μεταφορικῶν μέσων, καθώς
καί τῶν ὁδικῶν καί σιδηροδρομικῶν
ἀρτηριῶν,

πυρπόληση

τῆς

III

IV Διμοιρίες

I. Htgoygugj doxnogg
Γενικῆ Ξινητοποξηοη τοῦ Λόχουᾼπλ ν II Διμοιρία) χωρίς ὅπλα.
Συγκξντρωσ ις tug μαχ τιονκιατᾱ οτοιχεια ε. c καθορισμίνα ἐκ τῶν ηρομὲρων
σημεια ἐντός του 1011 a. της δράσης τῆς διμοιρίας,
meg. £3.30 ξυγκέντὲωση mg ἐκφορά uni στοιχεῖα.
Ι9ἶέί5>
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"A0Kn0n κινητοποίησης 4ου Λόχου τοῦ Z3/ly10 τίς 5/11/1943
(Παρασκευή)

γεΔιατσγή πρός τίς I II III IV Διμοιρίες

άπομείνει.

M’ AYTA τά δεδομένα εἶναι πιά
σίγουρο, πώς τήν ’ίδια τύχη έπιφυλάσσανε οἰ Γερμανοί καί στήν Ἑλλάδα,
ὅταν θά έρθει κι’ αὐτῆς ἡ σειρά νά
έκκενωθεῖ άπό τά στρατεύματα κατοχῆς. Ἀμεσότερα ἀπειλεῖται ἡ Ἀθήνα,

ἅν μάλιστα πραγματοποιηθοῦν ἑνδεχομένως στρατιωτικές ἀποδατικές ένέργειες τῶν Συμμάχων στήν Ἑλλάδα,
πράγμα πού άφήναν τότε νά ὲννοηθεῖ
σάν πιθανότατοἰ 1000 οἱ Βρετανικές
ὑπηρεσίες στό ἐξωτερικό, ὅσα καί
στήν ’ίδια τή χώρα, οἱ διάφοροι Βρετανοί Στρατιωτικοί Σύνδεσμοι πού
εἶχαν άποσπαστεῐ στάν ΕΛΑΣ.
Μπροστά

010v

κίνδυνο

αὐτό,

10

EAM προσανατολίζει 10 στρατιωτικά
του τμῆμα, δηλαδή 10v ΕΛΑΣ τῆς
Ἀθήνας νά προετοιμαστεῖ γιά τήν
ἀντιμετώπιση ἑνός τέτοιου ἐνδεχόμενου. Ἔτσι ἀπ’ τό καλοκαίρι κί’ ὅλας

τοῦ 1943 συντάσσονται καί κυκλοφοροῡν στα διάφορα κλιμάκια τοῦ
ΕΛΑΣ ὁδηγίες, μέ μορφή μαθημάτων,
γιά τούς τρόπους ἀντιμετώπισης τοῦ
ἐχθροῦ μέσα στήν ἰ’δια τήν Ἀθήνα.
Τέτοια μαθήματα-ὁδηγίες έχουμε ὑπ’

ὂψη Ma; τά ἑξῆςῑ
Μάθημα 10: Τακτική χρήσης τῶν
ὅπλων μέσα σέ κατοικημένο τόπο (μαχαίρι, πι24

I. Περιγροφή ἀσκησης
-Γενική κινητοποίηαη τοῦ Λόχου (πλήν || Διμοιρία) χωρίς ὅπλα. Συγκεντρωσις τῶν μαχη-

τωνδκατά στοιχεῖα εἰς καθορισμένα ἐκ τῶν προτέρων σημεῖα ἐντος τοῦ τομεα τῆς δράσης
της ιμοιριας.
Ὥρα 19.30 Συγκέντρωοη καί ἀναφορά 010 στοιχεῖα.
Ὥρα 19.35 Ἀναφορά οτήν δμάδα.
Ὥρα 19.40 Ἀναφορά στήν Διμοιρία.
.
”Ωὲεὲ 19.45 01 σύνδεσμοι τῶν Διμοιριῶν θά Θρίσκωνται στό Σταθμό ΔΙσι τοῦ Λόχου
γι
ναφορά.
Στίς 19.35 Δίχως άλλη Διατσγή θά ἀρχίσῃ τό γράψιμο τῶν συνθημάτων ἀπό συνεργεῑα
n00 θά καθορισθοῡν ἐκ τῶν προτέρων.
Στίς 20.35 Θά τελειώσῃ τό γράψιμο, θά παρθῄ ἀναφορά άπὸ τίς Διμοιρίες (γιά τή III
διμοιρία ἀπό 10 ἐαμικά) καί μέ διαταγή τους θά διαλυθοῡν τά στοιχεῖα.
Στίς 20.45 oi Διμοιρίτες μέ τούς ἐαμικούς θά θρίσκωνται σέ σημεῖα πού θά τούς οριοθῆ
προφορικῶς Kai. ὅπου θά συναντήσουν τόν Λοχαγὸ καί τόν έαμικό τοῡ Λόχου.

I

01 Διμοιρίτες μέ 1009 ἐαμικούς νά μελετήσουν τίς λεπτομέρειες τῆς ἐκτέλεοης τῆς
παρακάτω διαταγῆς Kai νά δώσουν τίς ἀναγκαῑες διατογές στούς όμαδάρχες σύμφωνα καί
με προφορική Διατσγή 7100 00 1009 δοθῇ καί νά κοθορίσουν 1009 τομεῑς δράσης κάθε
ὸμάδας. ”Ολη τήδουλειά θά ἐπιθλέπουν προσωπικῶς ol διμοιρίτες καί 01 ἑαμικοί.
ll. Σκοπὸς τῆς άσκησηςε
1. Ἑξακρίθωσις ταχύτητος κινητοποίησης.
. Μελέτη γιά τή λειτουργία [συνδέσμων καί ἐξάοκησή τους.
. Μελέτη γιά τή γρηγοράδα μεταθιθάσεως διαταγῶν λήψη καί ἐκτέλεση ἀποφάσεων
και γρηγοράδα μεταθὶθασης διαταγῶν.
4. Ἐξάσκηση στελεχῶν καί κυρίως δμαδαρχῶν στή Alon 100 τμήματος τους μές σέ
ωΙὉ

ωργικῆς παραγωγῆς καί τῶν ἐφοδίων
γενικά, έξολάθρευση μέ ὅλα τά μέσα
τῶν πληθυσμῶν, ὅσων εἶχαν ἀκόμα

γενικωτερα πλοισια (τῶν ὁμαδαρχῶν ατά πλαίσια τῆς διμοιρίας, τῶν Διμοιριτῶν
οτά πλαίσια τοῦ Λόχου).

5. Ἐξάσκησις ὸμάδων ΔΙοης [ὸμάδων καί διμοιριῶν (ομάδα ΔΙσης διμοιρίας = 3 μαχητές ἠτοι; 1 συνδεσμος γιά κάθε δμάδα)].
6. ‘H ἐξάσκηαη τῶν περιπόλων no0 θά ἀναλάθῃ τήν ἀσφάλεια καί ὺποοτήριξη τῶν
ἑμὲιομιὲἶὲἷν μεσ ολο 10v τομεα τῆς Διμοιρίας (μιά περίπολος ἀπὸ 13 γιά κάθε
Ill. 71:0'hrlc5lzém οἷά σημεῖα ἀναγνῶρισης (σύνθημα-παρασύνθημα).
|. Aluolpl0._ T0 τετράπλευρα Λεωφὸρος Ἀλεξάνδρας, Σοὺτσου, Δορυλαίου ......
ΙΙ. Διμοιρίο. Τάτρίγωνο. Λεωφ. Ἀλεξάνδρας. Ἀμπελόκηποι, Κηφησσίας, Σούτσου.
ΙΙΙ. ᾼΙΙ-ἑόμάς Ἱπποκράτους θά προθληθῇ είς I A/pla καί ὴ-όμάς Κρατικοῡ
οτήν Ill Διμοι-

στόλι, τουφέκι, χειροὅομόίὸα).
Μάθημα 20: Ὁμοίως (αὐτόματα, ὄλμος, ὁυναμίτης, φωτιά).
Μάθημα 3o: Τό τάκνς καί θωρακι-

Εἰδική Διατσγή γιά τή III Διμοιρία.
ξτίς 2οἑ15 μιά ὁμάδα πού θάχῃ μικρά τομέα θά ἀφίσῃ τόν τομέα τῆς Διμοιρίας διά
ν {ween στή παρυφή τοῦ δάσους τοῡ Λυκαθηττοῡ καί νά ουγκεντρωθῇ στά ἐκεῖ
ἀποχωρητήρια. Στήν ὁμάδο αύτή εἶναι ἐπί κεφαλῆς 0 Δ1τήςι τῆς III Διμοιρίας.
Στίς 2035 θά έκφωνηθούν συνθήματα μέ χωνί ἀπ’ τήν ὁμάδα αύτή. M510 τήν ἐκφωνηση 0 Διμοιρίτης ed διαλύσῃ τήν ὁμάδα Kal Θά πάῃ v0 συναντήσῃ τό Λοχαγό
καί εαμικό τοῡ Λόχου.
IV. F10 τήν προσκόληση τῶν ὸμάδων Ἱπποκρατείου Kai K0011K00 01I9 | Kai III Διμοιρίες νά
σιῑὲνεννοηθοῡν προφορικῶς oI έπί κεφαλῆς τῶν Νοσοκομείων μέ τίς | καί III Διμοι-

σμένο αὐτοκίνητο μέσα
~

σέ κατοικημένο τόπο.
Μάθημα 40: Ἄμυνα ἐναντίον ἀεροπλάνων ὁρώντων σέ κατοικημένο τόπο.
Μάθημα 50:
Μάθημα 60: Προσαρμογή μεθόδων
ὁιοίκησης τοῦ στρατοῦ
μέσα σέ ’κατοικημένο
τόπο.
Μάθημα 70: Ὁὸηγίες γιά τή συντήρηση, προφύλαξη καί
καλή λειτουργία ὁπλισμοῦῙ.
ΚΑΛΗ εἶναι 65601101 αὐτή ἡ Θεωρητική προετοιμασία,
μένει ὅμως

V. Ἠ ll Διμοιρία μέσα σέ τομέά πού θά καθορισθῇ προφορικά στό Διμοιρίτη της θά θγάλῃ
περίπολο δυνάμης ὁμάδσς πού 60 περιπολῇ μέ τό διμοιρίτη έπί κεφαλῆς ἀπό
19.30-20.40 ὁπότε καί θά διαλυθῇ
Στίς 19.45 0 Σύνδεσμος τῆς περιπόλου νά θρῑσκεται στό Σταθμό Διοικήσεως τοῡ
Λόχου γιά ἀναφορά.
Στίς 20.45 0 Διμοιρίτης θά προσέλθῃ για νά συναντήσῃ τό Λοχαγό καί έαμικό τού
Λόχου (περίτι-τερα σταθμοῦ τράμ Ἀμπελακήπων).
VI. Τήν ὥρα τῆς ἀσκησης μιά ὁμάδα τῆς II Διμοιρίας θά κάνῃ ἀνοιχτό έρανο μέ κουπόνια
τοῡ ΕΑΜ-ΕΛΛΑΣ στά δημόσια κέντρα τῆς περιοχῆς Λόχου.
VII. Σταθμός Δίσεως Λόχου; (Πλατεῑα στέγης πατρίδος).
Ο ΔΙΤής Τοῦ :30:

Κοινοῃοίησις

I τάγμα

(ὑπογραφὴ)

γράμμα κενό χωρίς τήν ἐφαρμογή της
στήν πράξη. Ὑπάρχει ἐξ άλλου καί
μιά δλόκληρη ἀκόμα σειρά 71906111μάτων, που θά παρουσιαστοῡν καί
γιά τά ὁποῖα Θά πρέπει νά έχουν μελετηθεί λύσεις; γρήγορη συγκέντρωση
τῶν μαχητῶν σε’ περίπτωση ἀνάγκης,
συγκράτηση τῶν μαχητικῶν τμημάτων, κατανομή, ἐντολές, συνδέσεις,
σχέδιά ἐνέργειας, πληροφορίες, ἐφοδιασμός, τροφοδοσία, περίθαλψη
τραυματιῶν καί χίλια δυό ἄλλα πράγματα.

κριτική τῆς ᾶσκησης
πῆραν μέρος ἀπ· τίς διμοιρίες.· ΙΔιμοιρία

· 11 -

III Διμοιριά

44

V Ἱπποκράτεια 70
Κρατικό
6

Δέν εἶχε γίνει καλή προπαρασκευὴ (δέν εἶχαν ολες oI όμαδες μπογιές καί πινέλα).
Δέν εἶχαν μελετηθὴ τά συνθήματα.
Δέν λειτούργησον καλά oI έπαφές (μεταξύ ὸμάδας-Διμοιρίος, διμοιρίας-Λόχου).
,Δέν γνώριζαν oI μαχητές τό σύνθημα-παρασύνθημα.
·
Γιά πρώτη άσκηση, ἐπιτυχία Ικανοποιητική.

ΟΛΑ αὐτά ὅμως,μὸνον με’ πρα-

κτική έξάσκηςῑῃ μπορεῖ νά ἀντιμετωπιστοῡν καί νά μαθευτοῡν. ”Ετσι, καί
γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ σκοποῦ
αὐτοῦ άρχίσανε ἀπό τά τέλη τοῦ 1943
νά πραγματοποιοῦνται στήν Ἀθήνα
πρακτικές ἀσκήσεις - «ἀσκήσεις μάχης» κατά τήν στρατιωτική ὁρολογία
- μικρῶν άρχικά τμημάτων, Λάχων
δηλαδή καί Διμοιριῶν, που ἀργότερα

22

‘II Διμοιρία

(ὑπογραφὴ)
κυνί-γον·Η

mam.“

μιν
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Τῆν ὥρα. τῆς Gannon; μιί ὁμᾶὁιι τῆς II Διμοιρῑα Gd πάχη ἀνοοχτὲ
Ερωυο μέ κουιιόνια του ΕΜΓ-ΕΛΑΣ στί δημόσια η ντρα της περιοχηι
Λόχου.
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0 Δ1τής τοῦ Λόχου

θά ἰ-’λεξιχθοῡν σέ ἀσκήσεις Ταγμάτων,

Συνταγμάτων καί T11E109x110v.’A71:‘
Κοινστιοίῃσις

.—
Συμπληρωματικη διαταγή για την
άσκηση τοῦ Λόχου στίς 5.11.1943, με’
177v όποία δι’νονται οί τελευταῐες λεπτο- μέρειες καί καθαρίζονται έπακριθώς οι·
ὠρες, τοπογραφικά πλαίσια καί στόχοι
τῶν Διμοιριῶν, Στήν άσκηση συμμετέχουν καί 01' όργανωμένσι στόν ΕΛΑΣ
έλαφρά άνάπηροι τῶν Νοοοκομείων

M

x,

1'3!

ἔξω’ 11; ἕνεκα.
Ἵτῖιυυι ῥέον ι’(οἰί ἓψοιειέ εξ θέματα)
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I ’Σῖγμα

if

I —-—
E/‘I‘M‘I‘M"

-Ἰπποκράτειο καί Γενικό Κρατικό, πού

προσκαλοῦνται στίς Ι καί ΙΙΙ Διμοιρίες

“7’
Io

ἀντίστοιχα, Ἀξιοπρόσεχτο ατη διαταγή

Μῑήιιιιῖ

01‘/1r} εἶναι ότι πάνω στό άντίτυπό της

ζ

που ἔχει διασωθεῑ, ύπάρχει χειρόγραφη
93
ἠ «Κριτικη τῆς άσκησης», ὅπου ἐπιση-

-

μαίνονται οι” άδυναμίες πού παρουσιάὲ
στηκαν στήν διεξαγωγή της. Ἔχει διασωθεῐ ἐξ άλλου (δέν δημοσιεύεται) καί

ᾖ·

Διατσγή τοι] Συντάγματος 11000106160-

_ I'JWa/uEa-y 11137? n‘ fatal {1114.51 ¢;A44,ug'al optima/'11, 177.1,.)

ζει συγχαρητήρια σέ στελέχη καίμαχη> τές τοι] Λόχου καί ἀνάμεσα στά ἄλλα

£4!“- δίη. Μψ“ὧργαριῑ<υιωι’.ίᾶῖι’ώ’τκ ζμ
“1‘41 μείαιιθιῐ ιι· ιηῦ.“μ.ι

η’ ι’)ίίλ, 740349 μί ῶννίμ)

P‘V'M‘ Maw} η’ ρ’δυμκ-ΛΒΜΗΨ*

«για τά ὡραία άσπρα συνθήματα» στά

καταστρώματα ὅλων τῶν δρόμων τῆς
περιοχῆς τῆς άσκησης.

n". Ῡθίνιῆι

η”ὅιιφᾶι :EDMI}

It‘IJVWW:

14111 1" 7
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Ὀργανωτική

διά ρ-

θρωση τοῦ
Ἀθήνας

ΕΛΑΣ

ἵν.) - ι’ζι g ς 1'

Διιτιγῆ

πρό τξς 1.11.11I. n Διμοιρίας τοῦ 5ου not 4ου Λόχου n! πρός
τὶν ’Ξιιιμιλητιίιν καί ”ῖγιιονομικῆν ὑπηρεσίαν 4ου Λόχου
‘ Γενική κινητοποίησις ὢν Δθχιν στό τιμία τοῦ 4ου Λόχου
27ης Ησαμβρίσυ I94}

(στῆν τελική της μορφή ἀπὸ Σεπτέμ6ρη 1943).

d Ιρίῦν τῆς

Q

ἵ

,”ιι ι

Α”ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Στρατιωτικός; Γιάννης Πυριόχος (ψευδ. Πύρρος) Συντα-

-ἱί mutual wan-u.“(“not ίις) Μ ”(only a 4 ὁμου*
τοι 1 Διμοιρίες σί n!
ομ.ίί ..ὄρ r. τουτο σί h"
”(new στό «out: αυτ σί κοινῆ συννMnoulpcuc_ τῆς ﬁnk-on:ξτες ιιινητπν
owing τι( ’.μισ
,εννιστίττι διν-ς oi Muou'τ
hi μίαν 6ὸόν ·
νεῖον(
“21m

.

γματάρχης Πυροθολικοῦ. Πολιτικός·
Σπύρος Κωτσάκης (ψευδ. Νέστωρας).
I TAEIAPXIA Στρατιωτικοί.· α) Μαρκάκης, ἀντίρχης πυροθολικοῦ (διαδοχικά)

’

6) Στάθης Δεληθοριάς, ἀντίρχης πυρο-

η in:J'Rx'l'ﬁiw.
L,“
σοι

ΞΗ
Ammo
οωηὲΞΨὲἷξνιτίῆὲὀξη

θολικοῦ Πολιτικοί.· α) Γιάννης Λογοθέτης, (ψευδ. Κοσμάς), 6) Μανῶλης Σιγα-“

)

rung:.......
ις τοι 4w Δυχου ὀ “no; :41

νος, γ) Γιῶργης Σπανὸς.

Io Σὺνταγμαε Στρατιωτικός; Μαρκάκης
(ψευδ. Ἀχιλλέας).

o All]: rot 4ου mar

,Μ

I Tdyua: Στρατιωτικός.· Ὀρέστης Βαλα-

λάκης, ταγμίρχης πυρίκοῦ.
ll Tdypa: Στρατιωτικός Παπαδόπουλος
ταγμίρχης ἱππικοῦ.
Ill Tdypu: Στρατιωτικός; Γεῶρ. Μουστάκας, έφ. ύπίγὸς πεζικοῦ. Περιφέρειαῑ
Νοτιοανατολικές συνουαεςῑ Κατσιπόδι,
Δουργούτι, Ν.Κόσμος, Ν.Σμύρνη, Χαροκὸπου, Καλλιθέα μέχρι Βουλιαγμένηίὲκτάς Φαλήρου), Πλάκα, Κουκάκι,
Σφαγεῑα.
2ο Σύνταγμαε Στρατιωτικός.’ Γιάννης Κιλισμάνῆς (ψευδ. Γύλος). Περιφέρεια;

Z3— I/4 Kai 3 I

Ἀνατολικές συνοικίες; Γὸυδί, Ἀ-μπελό
κηποι (ὅρια), Ἠλύσια, Κουπονια, Ζω-

’ἰ

θ ulna: 1'0! 40.1010!

εμπ

Περδικάρι, Κουντουριῶτικα, Κυψέλη,
Γαλάται, Τέρμα Πατησίων, N. Ἰωνία,

(Ποδαράδες),

Ν.

νομικῆν ὑπηρεσίαν 4ου Λόχου

Γενική κινητοποίησις τῶν Λάχων ατο τομέα τοῦ 4ου Λόχου τό θράδυ τῆς 27ης Νοεμθρίου
1943
A' Μαχητικά τμήματα
1. Περιγραφή. Τά μαχητικά τμήματα (Διμοιρίες) θά δράσουν σέ 4 δρισμένους τομεῑς ῆτοι
2 Διμοιρίες σέ κάθε τομεα. Πρός τοῦτο oi ἡγήτορες τῶν τμημάτων πού
θά δράσουν στό τομέα σύτο σέ κοινή συνεργασία νά μελετήσουν τίς
λεπτομέρειες τῆς όργάνωσης τῆς κινητοποίησης θάσειτῆς διαταγῆς ταύτης. Συνιστάται ὅπως oi Διμοιρίτες καθορίσουν σάν τομέα δράσης τῶν

Φιλαδέλφεια, Καλο-

γρέζο.
4o Σύνταγμα (ἀρχικά Bo Ἀνεξαρτητο

Διατσγή

’πρός τίς Ι. ΙΙ, III: IV Διμοιρίες τοῦ 3ου καί 4ου Λόχου καί πρός τῆν Ἐπιμελητείαν καί ’Υγειο-

~

1944.

0 Emma: ποτ 3.- m:

”'47

γράφου, Καισαριανῆ, Βύρωνας, Παγκράτι, Γούθα μέχρι Ν. Ἑλθετία.
II ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Πολιτικός· Γιώργης Βαντίτσος (ψευδ. Γούσιας) ἀπό Αύγουστο
30 Σὺνταγμα; Στρατιωτικός.· Μαυροθολασσίτης, ταγμίρχης πεζικοῦ Πολιτικός;
Γιῶργος Διαμαντόπουλος (ψευδ. Ἀρίστος). Περιφέρεια; Βόρειες συνοικίες;
Κολωνάκι, Δεξαμενῆ, Ἑξάρχεια, Νεάπολη, Γκύζη, Ἀμπελόκηποι, (ὅρια),

OA/‘I'EITOIJHW

2. ΤομεῑςῘ

Σύνταγμα). Περιφέρεισ; Δυτικές συνοι-

κίες; Βοτανικὸς, Ἀσύρματος, Θησεῑο,
Ἀλυσίδα (ὅρια), Σφαγεῑα. Τρεῖς Γέφυρες, Περιστέρι, Κολοκυνθοῦ, Σεπὸλια,

ὁμάδων τους ἀνά μίαγ ὁδόν γιά κάθε ὸμάδα των μέσα στόν τομέα δράσης τῆς Διμοιρίας τους.
1) Τό τρίγωνον Λεωφ. Κηφισσιάς - Λεωφ. Ἀλεξάνδρας - οδ. Σούτσου.
2)Ι Τό τετράπλευρον Σούτσου - Λεωφ. Ἀλεξάνδρας - Κυριακοῦ - Δορυλαίου.
3) ‘O χῶρος μεταξύ τοῦ πρῶτου Συντίτος Πεζικοῦ καί δάσους Λυκαθητ-

τοῦ ἀπό τήν Γεννάδιο Βιθλιοθήκη μέχρι τῶν Πολύκατοικιῶν Κουντουριῶ-

Κολωνός.

50 Ἀνεξάρτητο Σύνταγμα Προαστείων.
IV TAEIAPXIA Go Ἀνεξάρτητο Σύντα-

ιτῑῗΤό τετράπλευρον Κυριακοῦ- Λεωφ. Ἀλεξάνδρας- Κόνιαρη Πολύκα-

γμα Πειραιᾶ. Στρατιωτικός.· Σωτήρης
Κύθελος, ταγμίχης πεζικοῦ. Πολιτικός.-

τδυίιέςςτομέας ἀνατίθεται στῆν ΙΙΙην Διμοιρίαν τοῦ 3ου Λόχου ένισχυομένην ἀπό τήν 2ο δμάδα (Κωστοπούλου) τῆς ||| Διμοιρίας τοῦ 4ου Λόχου καί
ἓξιυιτδὲιὲιδα τῆς IV τοῦ Sou Λόχου. Εἰς αύτές τίς δμάδες ἀνατίθεται ῆ ὁδός

Νίκανδρος Κεπέσης.
ΙΤάγμαι Κοκκινιά

II Τάγμα Ν.Φάληρο, Καστέλλα, Μοσχάτο.
III Τάγμα; Κέντρου
’Υπηρεσία Ἐπιμελητείας
. Ύπηρεσία Μεταφορῶν
”ΥπηρεσΙα Πληροφοριῶν
Ἐπιμελητεία
’Υγειονομικῆ ”Υπηρεσία

'O 2ος Τομεύς ἀνατίθεται στίς I καί IV Διμοιρίες τοῦ 4ου Λόχου.

3. Δράση.

'0 3ος Τομεύς ἀνατίθεται στίς ΙΙες Διμοιρ., τῶν Sou καί 4ου Λόχου.
,
'O 4ος Τομεύς ἀνατίθεται στίς l τοῦ 3ου Λόχου καί ||| τοῦ 4ουΛόχου (πλήν
μιάς ὁμάδας πού διετέθη στὸν 1ον τομέα) ἐνιαχυμένες ἀπό δυνάμεις μαχητῶν τοῦ E.A. M. τῆς συνοικίας Κουντουριῶτη.
1) Γράψιμο συνθημάτων (μέ άσθέστη στῆν άσφαλτό καί κόκκινο στούς
Ἐ

12)) ίΙ)Ἰαε>Ξιςι-ἰολίες.

3) Μπλοκάρισμα ὅλων τῶν κέντρων (καφενεῖα, τοθερνες κλπ.) ἀπό εἰδικά
αποστιὲισματα πού θά καθορισθοῦν μέ προφορική διαταγή.

26

B' Ἐπιμελητεία. Ἀνοιχτός έρανος με ’ἐνσημα καί ἀποδείξεις σέ ὅλα τό τομέα τοῦ Λόχου.
Γιά τήν ἐπιτυχία νά γίνῃ συνεννόησις τῆς έπιμελητείας τοῦ Λόχου μέ

ἃ ’ζ

τούς ὑπευθύνους τῆς έπιμελητείας τῶν Διμοιριῶν καί νά καταρτισθοῦν
οἰκονομικαί όμάδες (εϊ δυνατόν ἀπό κορίτσια).
I'"Yvenovo‘1m16v. Ὀ ἰατρός τοῦ Λόχου μέ τόν θοηθό του θά εὑρίσκεται στόν σταθμό Διοίκησης ὅλου τοῦ τομέα. Ἀνα δύο ἀδελφοί τραυματιοφορεῑς θά διατεθοῦν

εἰς, τούς τομεῖς δράσης. Πρός τοῦτο νά φροντίσῃ ό Ἐαμικός τῆς IV Διμοιρίας τοῦ 4ου Λόχου νά φέρῃ σέ ἐπαφή τίς ἀδελφές ἀπό τήν προηγουμένην ῆμέρα μέ τόν ἡγήτορα τμημάτων τοῦ 4ου Λόχου σέ κάθε το-

μέα.
Δ’ Ὦραι.

Συγκέντρωσις τμημάτων στάς 6.10’.

Οί Σύνδεσμοι (ἐνας σέ κάθε τομεα) θά εὑρίσκωνται γιά άναφορά εἰς τόν
σταθμόν Διοίκησης τοῦ ὅλου τομέως τήν 6. 30.

Ἐναρξις ἐργασίας τήν 6.15 (ἀμέσως μετά τήν ἀναφορά στίς όμάδες).
Μπλοκάρισμα τῶν κέντρων στίς 7.
Ἐκφῶνησις συνθημάτων με χωνί στίς 7.25’ .
Πέρας τῆς ὅλης ἐργασίας στίς 730’ ὅτε χωρίς άλλη Διαταγῆ τά τμήματα

θά διαλυθοῦν.
Μετά τό πέρας τῆς ἐργασίας θά γίνῃ πρόχειρος κριτική ἀπό τούς Διίτάς
τῶν Λόχων ἐαμικούς Διμοιρίτες καί ”Εαμικούς Διμοιριῶν.

, ξέ
J

’ζ’ῑρὲλιω ; ~ ι.

\J

‘H IV Διμοιρία τοῦ Sou Λόχου θά ενιοχὺσῃ τόν 1ον τομέα μέ μιά όμάδα πού θά δράσῃ
μέ μιά όμάδα τῆς ΙΙΙης Διμοιρίας τοῦ 4ου Λόχου στῆν όδόν Σούτσου. Οί άλλες δυό όμάδες
θα ἐγκαταστήσουν 4 φυλάκια μεσ“ τό δασίλιο τοῦ Λυκαθηττοῦ σέ τρόπο πού νά φυλάγεται
τελείως τό πρός Νότον πλευρόν τοῦ 4ου Τομέα. Μετά τό πέρας τῆς ἐργασίας τά φυλάκια
θά συμπτυχθοῦν με κατεύθυνση πρός τό 10 Σύνίγμα ἀπό ἐκεῖ πρός τῆ θάση τους.

Ε’ Σκοπὸς.

ἔξ

...

4,3.

ομ

111011101 C4;131

Είδική Διατσγή γιά τῆ IV Διμοιρίαν τοῦ 3ου Λόχου

όσο μποροῐμε νά 0111110013111 καί ἀπό
τά κτοκουμενταποί) 611161101111 δέν

φαίνεται νά ἔγινε ποτέ άσκηση μάχης
ὁλόκληρου τοῦ Α’ Σώματος Στρατοῦ.
χωρίς ὅμως νά μποροῦμε ν’ ἀποκλεί-

σουμε τελείως ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενα,
γιά τό ὁποῐο ὅμως δέν ἐχστατ διασωθεῐ γραπτά ἣ ἄλλα τεκμήριαῖ.
Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ γιά τήν προε-

τοιμασία καί, τήν διεξαγωγή μιᾶς
(”ισκησηςῄιιάχης εἶναι ὁ ἑξῆςῑ Λίγες

μέρες πρίν ἀπ’ τήν πραγματοποίηση
τῆς (”ισκησης, ἡ στρατιωτική μονάδα

πού οἱ δυνάμεις της πρόκειται νά πά-

'H κινητοποίησις ἕχει σκοπούςῑ
1) Τό μπλακάρισμα τῶν κέντρων σύμφωνα μέ προφορικές διαταγές (ὅσον
ἀφορά τήν στάσιν καί τόν τρόπον ἐνεργείας) πρός τίς Διμοιρίες καί τά
ἀποσπάσματα πού θά δράσουν.
2) Τήν· στρατιωτικήν ἐξάσκησιν τῶν στελεχῶν ὅσον ἀφορά τήν ἐξάσκησιν
τῆς Δίσεως στό τμῆμα των ἀφ’ ἐνός καί τήν Διοίκησιν σέ όρισμένο τομέα
σέ συνεργασία καί μέ ἀλλα φιλικά τμήματα δρῶντα στόν αὑτό τομέα.
Κυρίως ἡ ἐξάσκησις αὑτή θά θοηθήσῃ τούς Λοχαγούς καί διμοιρίτες εἰς
τό νά λάθουν μίαν ἰδέαν τοῦ πῶς σέ κοινή συνεργασία μέ ἡγήτορες φιλίων τμημάτων θά μπορέσουν νά ἐπιτύχουν τό μέγιστον ἀποτέλεσμα ἀπό
τά τμῆματά τους πού θά δράσουν ἐντός τοῦ αὑτοῦ τομέα. (Ὲπεξήγησηῑ
πρέπει ἀποτέλεσμα | + ἀποτέλεσμα II = ἀποτέλεσμα | + II).
3) Τήν στρατιωτικήν ἐξάσκησιν τῶν όμαδάρχῶν καί μαχητῶν ὅσον ἀφορά
τό πῶς θά ἐκτελεσθοῦν ὅλες ol δοθεῖσες ἐντολές σέ όρισμένο χρονικό
διάστημαα) γλήγορα θ) μέ ἀπόλυτη ἀσφάλεια γ) χωρίς σύγχυοι.

4) Γιά τήν ὑγειονομικήν ὑπηρεσίαν νά λάθούν μίαν εἰκόνα τοῦ πῶς θά
λειτουργῆσῃ ἡ ὑπηρεσία των μέσ’ τό πλαίσιον δράσης τοῦ Λόχου.
5)Γιά τήν ἐπιμελητείαν ή διάθέση ἐνσήμων καί ἀποδείξεων.
6) Τήν λειτουργίαν τῶν συνδέσμων ὅσον ἀφορά τήν μεταθίθασιν ἀναφορῶν καί διαταγῶν.
7) Τήν λειτουργίαν τῆς ἀναγνωρίσεως μέ τό σύνθημα καί παρασύνθημα.
Β) Τῆν διαφῶτηση τῆς συνοικίας (μέ τήν ἀναγραφή καί ἐκφωνήσεις συν, θημάτων).
ΣΤ’ Ὁπλισμόςε ‘H κινητοποίησις θα γίνῃ ἐ ν ό πλως. Θά ληφθοῦν ὅμως ὅλα τά μέτρα
ἀσφαλείας τῶν ἐνόπλων σύμφωνα καί μέ προφορικές ἐντολές. 'O
όπλισμός δέν θά χρησιμοποιηθ ,ῆ παρά μόνον κατό-

ροιινε μέρος στήν (”ἰσκηση, ἐκδίδει μιά

διαταγή μέ τήν ὁποία καθαρίζει τόπο
καί χρόνο τῆς άσκησης, σκοπό καί

στόχους, καθώς καί τίς άποστολές
τῶν ’ὑφισταμένων της μονάδων, καθορίζοντας συγχρόνως καί τά γεωγραφικά ὅρια τῆς καθιμιας. M1" ὣάση

τή διαταγή αὐτή η (ιμί-,σςω ὑποδεεστερη μονάδα ἐκδίδιι 111 δική της
διατα,ή με τήν οποία ι·λοποιεῐ τίς

πιν Διαταγῆς τῶν Διμοιριτῶν ἡ όμαδαρχῶν καί σέ
ἀπόλυτη μόνον ἀνάγκη. Σέ περίπτωση πού ἐμπλα-

κῶμεν δέν θά εἶναι ἀνεχτό νά ἀποφύγουν τόν ἀγῶνα
διαλυόμενοι ῆ ἀφίνοντες- έστω καί ἐνα μαχητή νά
συ λλη φ 6 Ιῆ. Μετά τό τέλος τῆς ἐργασίας ol φέροντες ὁπλισμόν να
φροντίσουν τό ταχύτερον νά ἀφίσουν τόν όπλισμόν κόπου οὑτως ὥστε
νά μή φέρουν μαζί των ὅπλα (σωματικαί έρευναι παρά Γερμανικῶν περιπόλων).

Z' Ἀναγνώρηση. Μέ τό σύνθημα; ’ E 0 ύ ’σ αι Λ ε ω ν ί 6 0; καί παρασυνθήματος Ν αἰ
Π 0 v τ ε λῆ. Σύνθημα κινδύνους Τό τραγούδι; 40 παλληκάρια ἀπό τή Λεθαδειά (δυνατά καί ἀπό πολλούς).

παραπάνω εντολες μέσα 0111 δικά της
τοπογραφικά ὅρια, καθορίζοντας καί

τίς άποστολές τῶν τμημάτων που
ὑπάγονται α’ αὑτήν. Ὀ ἴδιος μηχανι-

Λεπτομέρειες καί εΙδικές ἐντολές

δίνονται πιά

1. Πρέπει νά ἀποφευχθῇ ό πω α δ ῆ πο τ ε συνάντηση μέ γερμαν. περίπολο ῆ καί μεμο, νωμένους Γερμανούς.
2. 'O Εαμικός τῆς ||| Διμοιρίας τοῦ 4ου Λόχου θά παραμείνῃ στό πόστο του καθ’ ὅλην τήν
διάρκεια τῆς κινητοποίησης, διά τήν ἀντιμετώπηση ἀπροόπτων.
3. Κάθε τομέας θά περιπολῆται ἀπο όμάδα πού θά θγῆ ἀπ’ τή δύναμη τοῦ τομέα ἐκτός τῶν
ἀλλων μέτρων ἀσφαλ. πού θά πάρουν γιά τά συνεργεῑα θαψίματος.
4. Σταθεροί Σκοποίῑ
Ὀ Πρῶτος τομέας θά έχῃ δύο σταθερούς σκοπούς (γωνία Ἀλεξάνδρας - Σούτσου καί

προφορικά στούς ἰ’διους τούς μαχητες.

Ὀ 2ος θά έχῃ 2 σταθ. σκοπούς (γωνία Ἀλεξ. - Κυριακοῦ καί Δορυλ. - Κυριακοῦ στή

σμός συνεχίζεται μέχρι καί τόν Λόχο

ποὺ ἐκδίδι-ἰ τήν διαταγή άσκησης γιά
τίς διμοιρίες του. Ἐδῶ σταματάει καί

ἡ έκδοση γραπτῶν ὃιαταγῶν, γιατί οἱ
ἐντολές τῶν διμοιριτῶν πρός τίς όμάδες καί τά στοιχεῖα

Δορυλαίου - Σούτσου στό Φαρμακεῑο).
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Γερμανικῆ σκοπιά).

·”Αοκηση μάχης Διλοχίας (3ος καί 4ος
Λόχος) τοῦ I Τάγματας, Βόα-Σύνταγματας πού έγινε στίς 27.11.1943, γιά την
άξιοποίηση καί αὑξηση τῆς πείρας που

'O 3ος θά έχῃ 1 σκοπό στή τελευταία πολυκατοικία (γωνία Δάσ. Λυκαθητοῦ).

’33:;0’021ﬁgf0)? σκοπούς (γωνία Ἀλεξ. - Κόνιαρη καί στῆ παρυφή τοῦ δάσους στά
5. Τῆν ὥρα τῆς ἐκφωνῆσεως τῶν συνθημ. 115 χωνί δηλ. ὥρα 7. 20 ἠ περίπολος τοῦ 4ου
τομέα κλιμακομένη καταλλήλως θά φυλάξῃ τήν όδό Κόνιαρη ἀπό Ἀλεξανδρ. μέχρι
ῗὲιᾷχὲρητῆρια- ἡ δέ περίπολος τοῦ 3ου τομέα ἀπό ἀποχωρητῆρια μέχρι τελ. πολυκα-

εἶχε αποκτηθεῖ στήν άσκηση Λόχου τῆς

5,1’1.43. ‘H άσκηση αὐτη ἔχει έπιπλέον
τήν ίδιομαρφία ότι γίνεται ἐνωρίς τό
άπόγευμα, όσο δἠλαδή εἶναι ἀκόμα μέ-

6. Στήν άσκηση θά διευθύνουν τά τμήματα προαωπικῶς ol Διμοιρίτες καί· Εαμικοί Διμοι-

ρα. Σ1ὄλη ἐξ άλλου την περιοχη ὑπάρχουν καί γερμανικαί καταυλισμοί. Κοντά
σε’ μιά γερμανική ακοπιά δέ, έγκαθίστα-

B) Γυναικεῑες Φυλακές (Φρουρά Χωροφυλάκων).
γ) ”Οδός Κόνιαρη ἀπό Λ. Ἀλεξάνδρας.
8. Τήν ἐκφῶνησι τῶν συνθημάτων θά κάνῃ ό συναγωνιστὴς ................ καθ’ ὑπαγόρευσιν
_
66306162662165? ΙΙΙ Διμοιρίας τοῦ 4ου Λόχου ό ὁποῖος τήν ὥρα αύτῆ θά ἀσχοληθῇ

ται κι ἕνας ἐλασίτης φρουρός (θλ. κεφ. ·
«Λεπτομέρειες», §4). Σέ ἀντίθεση μέ 117v
άσκηση Λόχου ποι] προηγήθηκε, ἐτουτη
ἠ άσκηση.ἓξγίνεται μέ ὅπλα. Κι ἐπειδη

7. ’ἕάῇίνδυνα σημεῖα α) 9ον Στρατιωτ. Νοσοκομεῑον (”Ὲλενα).

o A/THZ TOY 4ou AOXOY

ὑπάρχει πιθανότητα σὺγκρσυαης μέ
τούς γερμανούς, η Διατσγή προθλέπει
ὅτι ἀν παραστεῖ ἀνάγκη, δέν θά πρέπει

(ὑπογραφὴ)
O ΔΙΤΗΣ ΤΟΥ 3ου ΛΟΧΟΥ

νά άπαφευχθεῑ r7 συμπλοκή (θλ. ’κεφ.
ZT'), ε’νῶ ἐξ άλλου, ὀ γιατρός τοῦ Λόχου, ό Βοηθός του καί άνά δύο άδελφές

0 EAMIKOZ TOY 4ou AOXOY
(ὑπογραφὴ)

νοσσκόμες 05 κάθε τομέα, ἕπαιρναν

μέρος στην άσκηση (θλ. κὲφ. F’ Ύγειονομικόν). ,Τελικά ὅμως, r7 άσκηση ἔληξε
χωρίς συμπλοκή.

O ΕΑΜΙΚΟΣ ΤΟΥ 300 AOXOY
Κοινοποίηαις

AN ΟΜΩΣ στίς ἀσκήσεις μάχης
101') ΕΛΑΣ τῆς Ἀθήνας, τηροῦνται

67.5; οἱ «προδιαγραφές» τοῦ ἑλληνικοῦ τακτικοῦ στρατοῦ γιά παρόμοιες
περιπτώσεις, στίς καθαρά στρατιωτικές ἀποστολές προστίθενται καί άλλες πού ἀπαγορεύονται ἀπ’ τίς τότε
εἰδικές συνθῆκες, δηλαδή τήν ξενική
κατοχὴ καί τήν παρανομία. E101
πάνω στό καθαρά στρατιωτικά σκέλος τής άσκηοης μπολιάζε-ιαι καί τό
ἀντιστασιακό, μέ τή διανομή παράνομων έντὺπων, γράψιμο συνθημάτων
σέ τοίχους καί δρόμους, ἀνάρτηοη
πανώ σέ δέντρα καί 013911010 τῶν
τράμ, διεξαγωγή ἐράνων καί ἐκφωνηση δελτίων εἰδήσεων ἀπ’ τά χωνιά
Μέ τέτοια χωνιά ποῦ ἀνακοινώνανε
στίς γειτονιές ὅτι 6 ΕΛΑΣ έκανε μό-

λις πρίν λίγο άσκηση μάχης στήν
περιοχή, τερματίζεται καί ἡ ἐπιχείΜΕΤΑ τό τέλος τῆς άσκησης, οἱ μετέχοντες α’ αὑτήν παραδίνανε στούς
άρμόδιους γιά τή φύλαξή του τόν
ὁπλισμό καί 6,τι ἄλλο ὑλικό χρησιμόποιήθηκε καί ένω οἱ μαχητές έπιστρέφανε στά σπίτια ἧ τίς δουλειές
τους,οἱ 6αθμοφόροι συναντιοῦνται
ἱεραρχικά καί διαδοχικά, σέ κάποια
σημεῖο πού έχει προκαθοριστεῖ γιά
μιά πρώτη ἀνταλλαγή γνωμῶν, διαπιστώσεις καί κριτική τῆς άσκησης. Οἱ
συναντήσεις αὑτές γίνονται ἱεραρχικά
ἀπ’ τά κάτω πρός τά πάνω. Ἀνταμώνονται δηλαδή πρῶτα οἱ διμοιρίτες μέ
1013; ὑπεύθυνους τοῦ λόχου (στρα-

τιωτικό καί πολιτικό). Οἱ ὑπεύθυνοι
των τριῶν ἤ τεσσάρων λόχων συναντᾶνε μετά 101’); 6130 ὑπεύθυνους τοῦ

τάγματος καί ἀναφέρουνε τά τῆς διεξαγωγῆς τῆς άσκησης στούς λόχους.
Οἱ ὑπεύθυνοι τῶν Ταγμάτων ἀναφέρουν καί κατατοπίζουν 1013; ὑπεύθυ28

ῨΛ.Δ.Σ.
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I. Ταξιαρχία
ΘΕΜΑ
Ἀριθ. πρωτ. 526
ἀσκήσεως κινητοποιήσεως καί καταλήψεως θάσεως, ἐξορμήσεως

Ἐπιτελεῑον Γρ. Ill

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤᾼΣΤΑΣ1Σ50 ἐχθρός κατόπιν ἐπιχειρήσεων συνεπτήχθη εἰς διάφορα τμῆματα της πόλεως Αθηνων ὅπομ συμπιέζεται πανταχόθεν.
11. ΕΙΔΙΚΗΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. "Ev τμῆμα τό ὁποῖον έχει ῶς περίμετρον τήν Λεωφόρον Βασι-

λισσης Σοφιας - Λεωφόρος Ἀμαλίας - Ρέμα Ἰλισσοῦ - ἀπό Γεφύρας όδοῡ Ἀναπαύσεως
μέχρι Γεφύρας όδοῦ Ριζάρη συμπεριλαμθανομένης. Ὀδός Ριζάρη- Λεωφ. Βασ. Σοφίας
έχει περισφυχθῆ ὑπό τμημάτων τῆς I Ταξιαρχίας.

ΙΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ. Νά καταληφθῇ; ῆ θάσις ἐξορμήσεως ὑπό τῶν μονάδων
τῆς Ταξιαρχίας πρός ἐπίθεσιν κατά τῆς ἐξωτερικῆς περιμέτρου τοῦ ἐχθροῦ άφοῦ όδηγηθοῖιῐςοτά τμήματα 115 εύρεῑαν ἀρθρωαιν ἕκαστον ἀπό τήν περιοχήν του, εἰς τήν 600w ἐξ·
ορ
εως του.
IV. ΕΛΙΓΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ. καταλήψεως τῆς θάσεως ἐξορμήσεως μίαν ὥραν πρό τῆς
ἀνατολῆς τοῦ Ἡλίου πρός ἐπίθεσιν διά τήν περετάίρω περίσφυξιν τοῦ έχθροῦ εἰς τήν
θόριον ’περιοχήν του. Οδήγησις τῶν τμημάτων εὶς χώρους ουγκεντρώαεως ἀπό τοῦ μεσονυκτιού,αναλόγως τῶν ἀποστάσεων.
ΥρΔΙΑΤΑεΙΣ )(AI ΑΠΟΣΤῼΛΑΙ -_1) | _ZL3vl/110 πεζικοῦ (6 λόχοι) νά διαιρεθῇ σέ 2 τμήματα 4
Δρχὲὲ ιζπῶό] ἱὲζωῒίσιν του 6/100 100 Ταγματος 2 λόχοι ὑπό τήν ΔΙσιν τοῦ ἀρχαιοτέρου

ΑΠΟΣΤΟᾼΗ θά καταλάθῃ ῶς 600w ἐξορμήσεως τά κέντρα - Πλατ. Μακρύγιάννη - τά οἰκήματα της Λεωφ. Αμαλίας — 10 κτίρια Ζαθορίτου, Ξενοδ. Ἀγγλίας, τό κτίριον τῆς Μεγ.
Βρετάννιας, τό κτίριον τοῦ τέως ὑπουργ. τῶν ἐξωτερικῶν τά οἰκήματα τῆς Λεωφ. Βασ.
Σοφίας μέχρι ἐκκλησίας Ἀγίου Νικολάου συμπεριλαμθανομένης- ὁλόκληρον τήν Ριζά010v σχολήν, ἐπίσκοπῶ. 0) νά ἐπιτηροῦν τάς κινήσεις τοῦ ἐχθροῦ 6) νά ἀπαγορεύσῃ εἰς
τοῦτον χρήσιμοποιων τάς μεγάλας ἀρτηρίας νά διαφύγη καί διασπαρῆ ἐντός τῶν Ἀθηνῶν
καί γ) νά άπασχολῆ συνεχῶς τόν ἐχθρόν διά συγκεντρωσεως πυρῶν εἰς όρισμένο σημεῖα
καί δημιουργίας ψευ-τοεπιθέσεων ὑπό μικρῶν τμημάτων.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ τοῦ | συνίτος ll/l τάγματος ό στρατῶνας Χωροφυλακῆς M01100γιάννη- τῆς Διλοχίας εἰς τό κτήριον Στρατ. Λέσχης

2) Σύν1μα (2 τάγματα) ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Θά καταλάθη τήν θάσιν ἐξορμήσεωςῑ τά κέντρα - παλ.
Σκοπευτήριον - λόφος ἀγίου Σπυρίδωνος - πλατ. Προσκόπων - ἀνατολικόν τμῆμα λόχου
Ἀρδηττοῦ μέχρι γεφύρας Μέτς (OXI) εἰς 11112 τάγμα γέφυρα Μέτς (NAI) δυτικόν τμῆμα

’ἧς

ψ’·ἕέἶ”“

,,

,
Ἰ
t

δάσους Ἀρδηττοῦ - οἰκήματα καί όδοί N. A. γεφύρας Μέτς - τά πρῶτα οἰκήματα τῆς όδοῦ
Ἀναπαύσεως μέχρι Λεωφ. Συγγροῦ (OXI) εἰς 112 τάγμα ἐπί σκοπῶ νά ἐνεργήσουν ἐπίθεσιν
μέ ἀξονας Δ. τμῆμα δάσους Ἀρδηττοῦ - γέφυρα Σταδίου - δάσος Ζαππείου Ἀγελάδων καί
Ἀκαδημαϊκόν Γυμναστῆριον (ἐν τάγμα) καί Δ. τμῆμα δάσους Ἀρδηττοῦ γέφυρα Μέτς άλσος Ζαππείου καί στῆλες Ὀλυμπίου Διός μετά τῆς περιοχῆς του.
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΣΕΩΣ 2ου Συν1τος (θά γνωσθῇ) τοῦ 11112 τάγματος άγιος Σπύρίδων τοῦ
112τάγματος ἐντός τοῦ Νεκροταφείου καί παρά τήν ε’ίσοδον τούτου.
3) Ἐφεδρεῑαι. Τό 1112 τάγμα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ θα καταλάθη θέσιν ὅπισθεν τοῦ λόφου Ἀρδηττοῦ ἐπιτηρητικά στοιχεῖα έπί τοῦ λόφου διά τῆν Χοάνην τοῦ Σταδίου. Νά προπαρα-

σκευάση ἐνίσχυσιν τῆς ἐπιθέσεως α) πρός τό 11112 τάγμα 6) πρός τό 112 τάγμα. Σταθμός
ΔΙσεως, παρά τῆν θέσιν ἀναμονῆς τοῦ τάγματος.
4) Ὥρα περατώσεως καταλήψεως τῆς θάσεως ἐξορμήσεως ή τετάρτη ῶρα τῆς X. ἡμέρας.
111.ΤΡοΠΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ τά τάγματα θά κινητοποιηθοῦν ἀπό τάς περιοχάς των εἰς ὥρας
μετά τό μεσονύκτιον καθορισθηαομένας ὑπό τῶν δ1τῶν ταγμάτων οὑτως ὥστε τήν 3ην
ὥραν τῆς ῆ.μέρας νά εὑρίσκονται εἰς χώρους συγκεντρωσεως ως ἐξῆς; 1111 τάγμα περί
τῆν πλατ. Πλάκας 1ης διλοχίας περί τόν ἀγιον Γεώργιον Καρύταην τοῦ 11112 τάγματος. Τό

ἀλαας Συγγροῦ τοῦ 112 τάγματος ό πρό τοῦ Νεκρ. χῶρος τοῦ 1112 ή θέσις ἀναμονῆς του.
Τά τάγματα θά κινητοποιηθοῦν ἐκ τῶν περιοχῶν των εἰς κλιμάκια διμοιριῶν ῆ δέ μετακίνησίς των θά γίνῃ δι’ όδεύσεων έκ τῶν προτέρων γνωρισθεισῶν καί εἰς διαστήματα χρόνου
οὑτως ὥστε νά άπακλεισθῆ ἐνδεχόμενος αἰφνιδιασμός νά λάθουν δέ ὅλα τά μέτρα ἀπο-

κρύψεως καί καλύψεως τῶν τμημάτων.
ΣΤΑΘΜΟΣ Δ1Σ1ΞΩΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ (Θά γνωσθῇ).

Αθήναι 14. 5. 44
Πολιτ. Καθοδ.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Στρατ. Καθοδηγητῆς
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
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νους τοῦ Συντάγματος πού κι’ αὐταί
συναντῶνται στή συνέχεια μέ τή διοίκηση τῆς Ττῗξιαρχίας. ”Ολη αὐτή ἡ

ΕΛΑΣ
”Ασκησις Στελεχῶν

διαδικασία δέν ὅαστάει πάνω ἀπό.

μιάν ὥρα - συχνά καί πολύ λιγότερο
- έτσι πού σε’ σύντομα χρονικό διάστημα τό Α’Σῶμα Στρατοῦ καί συχνά
καί ἡ K.E. τοῦ ΕΛΑΣ έχουνε μιά
πλήρη εἰκόνα γιά τήν ἐπιτυχία ἤ καί
τίς ἐνδεχόμενες ἀδυναμίες πού παρουσιαστήκανε κατά τήν διεξαγωγή
τῆς άσκησης. Στοιχεῖα γιά μιά τέτοια
κριτική έχουν διασωθεῖ μέ τή μορφή
χειρόγραφης σημείωσης πάνω στήν
δακτυλογραφημένη διαταγή άσκησης
μάχης τῆς 5111143 πού θά δοῦμε σέ
λίγο, (σημειώνανται μέ πλάγια στοιχεῖα στό κάτω τμῆμα τῆς διαταγῆς).

“5:55:25: ιι.

10V Zuv/pa
ἀριθ.
πρωτ. 2Πεζικου

Συν1τος μέχρι Διμοιριτῶν συμπεριλαμθανομένων.
Θέμα

l.
ΙΙ.

FENIKH ΚΑΤΑΣΓΑΣΙΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Ill.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

IV.

ΕΛΙΓΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

ῶς το ληφθέν σχετικόν θέμα

V. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΣΥΝΙΤΟΣ διό τήν ἀσκῃσινε
Iov Τάγμα; Διοικητῆς Τάγματος; 'O ἐπιτελής τοῦ Τάγματος. (Θά συμμετάσχῃ τῆς ἀσκήσεως μόνον ό 3ος λόχος).
Ilov Tdypa: Διοικητῆς ό Διοικητῆς τοῦ Τάγματος. (Θά συμμετασχουν καί 013 λόχοι του).
lllov Τάγμα; Διοικητῆς Τάγματοςῑ ό ἐπιτελής τοῦ Τάγματος. (Θά συμμετάαχουν τῆς ἀσκήσεως 012 λόχοι του).

τΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ τῶν ὀργανωτικῶν αὐτῶν πρασπαθειῶν δέν ἀργήσανε νά φανοῦν, ὅταν ἀπ’ τό καλοκαίρι κι’ ὅλας τοῦ 1944, ὅλες σχεδόν
οἱ περιφεριακές συνοικίες τῆς Ἀθήνας εῖναι οὑσιαστικά ἐλεύθερες καί
φρουροῦνται ἀπ’ τόν ΕΛΑΣ πού γιά
τό σκοπό αὐτό ἔχει έγκαταστήσει ἀπό
τήν άνοιξη τοῦ 1944 σέ κάθε γειτανιά
ἕνα μόνιμα φρουραρχεῖο, έπανὸρωμένα μέ μιά μικρή ένοπλη δύναμη. FL’
αὑτό κι’ ὅταν οἱ γερμανοί ἀποφασίζσυν κάποια ἐπιδρομή - γιά λόγους
γοήτρου - σέ ἀθηναϊκή συνοικία, τήν
ἀπατολμάνε μόνα μέ μεγάλες δυνάμεις, ὑποστηριζόμενες ἀπό μηχανοκί-

VI. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
ll Tdypa: Θά καταλάθῃ τά οἰκοίμάτα καί τάς παρόδους τάς κειμένας ἐπί τῆς Λεωφ. Συγγροῦ ἀπό τῆς διασταυρώσεως τῆς λεωφόρου μετά τῆς ὁδοῦ ἀναπαύσεως, τάς κειμένας ἐν
συνεχεία ἐπί τῆς Λεωφόρου Ἀμαλίας, τά περιθάλλοντα τήν Πλατεῑαν Συν1τος οἰκήματα,
ως καί τά οἰκήματα κείμενα ἐπί τῆς Λεωφόρου Ἀμαλίας μέχρι τῆς όδοῦ Σέκερη (ναί), ἐπί
σκοπῳῑ
α) Νά ἐπιτηρῇ τάς κινήσεις τοῦ ἐχθροῦ.
6) Νά ἀπαγορεύσῃ εἰς τόν ἐχθρόν νά χρήσιμοποιήοῃ τάς κυρίας ἀρτηρίας τῆς όδοῦ Ἀνα-

παύσεως, τῆς Λεωφ. ”Ολγας, τῆς κυρίας είσόδου τοῦ Ζαππείού, τῆς δυτικῆς είσόδοὺ τού Ἐθνικοῦ κήπου (ἐναντι Ξυλοθραύστου), τάς γύρω τῶν Παλαιῶν Ἀνακτόρων εἰσόδους ῶς καί τήν θορείαν ε’ίσοδον τοῦ ”Εθνικοῡ κήπου, ῶς καί τούς μεταξύ
τῶν ἀνω κυρίων ἀρτηριῶν χώρους, διά τῆς ἐγκαταστάσεως ἀνά μιάς όμάδος πολυθόλων ἐναντι ἐκάοτης κυρίας ἀρτηρίας, ὥστε νά καταστῇ ἀδύνατος ή τυχόν ἀπόπειρα τοῦ ἐχθροῦ νά διαφύγῃ διά τῶν ἀρτηριῶν τούτων πρό τῆς πιέαεως ῆ ἐξασκεῑ
ἐπί τούτου τό ἐκ·τοῦ λόφου Ἀρδηττοῦ ἐπιτιθέμενον κατ’ αὑτοῦ φίλιον 2ον Συν1μα
πεζικοῦ.
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γ) Διά τριῶν όμάδων νά ἐπιχειρηθῇ ε’ίσδυοις εἰς τόν ἐχθρικόν χῶρον καί εἰς τά σημεῖα
Πύλη Ἀδριανοῦ-Στῆλαι Ὀλυμπίου Διός, Νότιος παρυφή Ἐθνικοῦ κήπου (δίοδος

μεταξύ Ἐθνικοῦ κήπου καί Ζαππείου), καί Σκάλα Πλατείας Συν1τος - Μνημεῑον
Ἀγνώστου Στρατιώτου καί διά συγκεντρωτικῶν πυρῶν, ν’ ἀπασχολεῖται ό ἐχθρός.

υ

Δεκέμθρης 1941
Συγκρότηση τῆς K.E. τοῦ ΕΛΑΣ.
16 Φλεθάρη 1942
Πρώτη προκηρυξη τῆς K.E. τοῦ ΕΛΑΣ.
Φλεθάρης 1942
Συγκρότηση Στρατιωτικῶν Ἐπιτροτῐών
στῆν Ἀθήνα-Πειραιάῑ
Ἀθῆναι πέντε ὑποτομεῑς.
Πειραιάς; δύο ὑποτομεῑς.

τέλη 1942
Οἱ Ὑποτομείς συγκροτοῦντοιι
σέ Τάγματοι. ”Ανοιξη 1943
Συγκροτεῖται στῆν Ἀθήναή 1η Ταξιαρχία μέ δύο Συντάγμαιτοις
Ἱο Σύνταγμα; στίς ΒΔσυνοικίες.
20 Σύνταγμα; στίς Ν.Α. συνοικίες.
Τάγμα προαστείων.
Τάγμα Φοιτητών.
Στόν-Πειραιά τό 60 ”Ανεξόιρτητο
Σύνταγμα.

Ill. Τάγμα; (2 λόχοι). Θά καταλάθῃ τά οἰκήματα καί τάς παρόδους τάς κειμένας ἐπί τῆς
Λεωφ. Βασ. Σοφίας ἀπό τῆς όδοῦ Κούμπαρη μέχρι καί τῆς ἐκκλησίας Ἀγ. Νικολάου συμπεριλαμθανομένης ὥς καί ὁλόκληρον τήν Ριζάρειον σχολήν, ἐπί οκοπῶ;
α) Νά ἐπιτηρῇ τάς κινήσεις τοῦ ἐχθροῦ.
6) Νά ἀπαγορεύσῃ εἰς τόν ἐχθρόν νά χρήσιμοποιῆσῃ τάς κυρίας ἀρτηρίας, ”Ηρώδου τοῦ

Ἀττικοῦ, Πλατείας Ρηγίλλης καί όδοῦ Ριζάρη, ώς καί τάς μεταξύ τῶν ἀνω κυρίων
ἀρτηριῶν χώρους, διά τῆς ἐγκαταστάσεως ἀνά μιάς ὸμάδος πολυθόλων έναντι
έκάοτης κυρίας ἀρτηρίας, ὥστε (ῶς ή ,Β’ άποστολή II Τάγματος).
γ) Διά δυό όμάδων ν’ ἀπασχολῇ συνεχῶς τόν ἐχθρόν διά συγκεντρώσεως πυρῶν κατά τοῦ
χώρου πέριξ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου (Μέγαρόν Δουκίσης Πλακεντίας) καί κατά
στρατώνων 11ου Συν1τος όρειθ. Πυρ1κοῦ ἀπό γεφύρας Ἠλισσοῦ“ ἐπί 0600 Ριζάρη καί
Ἀνατολικῶς ταύτης.

’

Vll. ΕΦΕΔΡΕΙΑΙ
Iov Τάγμα (1 λόφος) ώς ἐφεδρεία Συν1τος.
11ον Τάγμα (1 λόχος) ἐφεδρεία Τάγματος.
111ον Τάγμα (2 Διμοιρίαι) ἐφεδρεία Τάγματος.

VIII. ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Ιου Τάγματος Παλαιά Βουλῆ (όδός Σταδίου).
11ου Τάγματος Πλατεῑα Πλάκας.

111ου Τάγματος Ἀγγλική Πρεσθεία (Τέως Μέγαρόν Ἐλ. Βενιζέλού).
ἸΞφεδρικοί Λόχοι ΙΙου Τάγματος; Πλατεῑα Πλάκας. Δύο ἐφεδρικαί Διμοιρίαι 111ου Τάγμα-

τος; Ἀγγλική Πρεσθεία.

,

Σεπτέμ6ρη 1943

, Συγκρότηση τοῦ Α’ Σώματος Στρατοῡε
I καί II Ταξιαρχῐες
80 Ἀνεξάρτητο Σύνταγμα } Ἀθήνα
Τάγμα Φοιτητὼν
VI Ταξιαρχίοι
Πειραιόις

ΙΧ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ Δ1ΑΒΙΒΑΣΕΙΣ;
α) Ἐσωτερικός Σύνδεσμος; Διά πεζῶν μαχητῶν ή ποδιλατιστῶν.
6) Σύνδεσμος μετά γειτονικῶν μονάδων;

Τό Ilov Τάγμα; διά τῆς όδοῦ Ἀναπαύσεως θά συνδεθῇ διά συνδέσμου πυρός (2-3 Ιένοπλοι
μαχηταί) μετά τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ 2ου πεζ. Συν1τος. Τό III Τάγμα δμοίως διά τῆς ιόδού
Ριζάρη νά ουνδεθῇ μετά τοῦ δεξιοῦ τοῦ 2 Πεζ. Συν1τος.

X. ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ;

,—
Οἱ διαταγές ἀσκησης μάχης άριθμ. 4,5
καί 6 άποτελαῡν μιά ἑνότητα καί άφοροῡν ἀσκήσεις όλόκληρης τῆς l Ταξιαρχίας τοῡ ΕΛΑΣ μέ τά δύο δηλαδή Συντάγματά της, τό 70 καί τό 2ο.
Ἠ Διατσγή άριθμ. 4 με’ ήμερομηνία
14.5.44 εἶναι τής ,Ταξιαρχίας καί 0’ αύτήν καθαρίζονται· διάταξη καί ἀποσταλές τῶν ὑπ’ αὐτήν Συνταγμάτων,σταθμοι’ συγκέντρωσης καίδιαίκησης, καθώς καί αι’ τρόποι ἐνεργείας. 'H Διατσγή
ἀριθ. 5 (22.5.44) εἶναι τοῦ 7ου Συντάγματος (τῆς / Ταξιαρχίας) καί ἐκδίδεται
γιά τήν καταναμή τῶν ἀποστολῶν στά
ὑπ’ αὑτό τμήματα, δηλαδή τά τ’ρία Τάγματά του, 6άσει τῶν ἐντολῶν τῆς Τα-

ξιαρχίας-

.

'H Διατσγή ἀριθ. 6 (24.5.44), εἶναι τοῦ
1 Τάγματος τοῦ -Ίου Συντάγματος καί
ἀφορά τούς Λόχους καί τίς, Διμοιρίες
του.
'H σειρά ὅλων αὐτῶν τῶν Διαταγών

για τήν ἴδια άσκηση, παρουσιάζει τό ξεχωριστό ένδιαφεραν ότι ύλοποιεῑ τόν
τρόπο ἐνεργείας τῶν διαφόρων μονάδων τοῦ ΕΛΑΣ, ἀπό ἐπίπεδα Ταξιαρχίας
_ μέχρι καί Διμοιρίας. Ἡ άσκηση αὑτη
πραγματαποιήθηκε τήν,νύχτα τῆς 2526.5.44, ή δέ κινητοποίηοη τῶν δυνάμεων τοῦ ΕΛΑΣ σέ τόσα μεγάλη ἕκταση
καί μέ τρόπο άρκετά ἐμφανῆ, πού ἐγινε
ἀντιληπτός ἀπό τούς ἐχθρούς, εἶχε σάν
συνέπεια νά τεθοῦν ὅλες 01' γερμανικές

μονάδες τοῦ λεκαναπέδιου Αττικής σέ
αὐστηρά συναγερμό, πού κράτησε μιά

όλόκληρη θδομάδα.
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Ιον Τάγμα; Παλαιά Βουλῆ
Ilov Τάγμα; Περί τήν πλατεῖαν Πλάκας.
lllov Τάγμα; Πλατεῑα Κολωνακίου.

XI. Ὦρα συγκεντρωσεως Ταγμάτων είς χῶρον συγκεντρώσεωςεή 3η πρωϊνή ὥρα τῆς Χ
””3909-

Xll. Ὦρα καταλήψεως τῆς Βάσεως ἐξορμήσεωςε ή 4η πρωϊνή ὥρα τῆς Χ ἡμέρας.
XIII. 'H X ἡμέρα θά όρισθῇ διά νεωτέρας διαταγῆς.
XIV." ΣΓΑΘΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (Θά γνωσθῇ).
ΟΔΗΓΙΑΙ
ἐκτελέσεως τῆς ἀσκήσεως
1) Ἀνσγνώρισιςῑ OI Διοικηταί τῶν Ταγμάτων μετά τῶν οἰκείων διοικητῶν τῶν λόχων θά
άναγνωρίσουν ἐπί τόπου τόν χῶρον τῆς 6άσεως ἐξορμήσεως τοῦ Τάγματος των καί θά
όρίσουν τά ὅρια τῆς 6άσεως ἐξορμήσεως ἐκάστου λόχου.

2) OI Διοικηταί τῶν λόχων μετά τῶν οἰκείων Διμοιριτῶν θ’ άναγνωρίσουν ἐπί τόπου τάς
θέσεις τῶν Διμοιριῶν.
3) Θά όρισθοῦν ἐπίσης oI Σταθμοί Διοικήσεως τῶν λόχων, θά άναγνωρισθοῦν οἱ Σ.Δ. τῶν
Ταγμάτων, οί χῶροι συγκεντρωσεως καί σί χῶροι τῶν Ἐφεδρειῶν, ὥστε έκοστος θαθμαφόρος νά γνωρίζῃ έπακρι6ῶς τας θέσεις ἀς δέον νά καταλάθῃ τό τμῆμα του κατά τῆν 4η
πρωϊνῆν ὥραν τῆς X ήμέρας. J
4) Ἐπίσης θά άναγνωρισθοῦν ἐπακριθῶς τά δρομολόγια άτινα θά άκολουθῆσουν τά τμήματα άπό τοῦ χώρου συγκεντρωσεως εἰς τόν χῶρον καταλήψεως τῆς 6άσεως ἐξορμήσεως
ὥστε νά μή ἐπέλθῃ σύγχυσης, ἀπώλεια δρομολογίου ῆ διασταύρωσης τμημάτων.
5) Κινητοποίησις; AI Διμοιρίαι τῶν λόχων θά συγκεντρωθοῦν εἰς τόν χῶρον σταθμεύσεώς
των καί θά τεθοῦν είς κίνησιν πρός τόν χῶρον συγκεντρωσεως τοῦ λόχου, ὅν δέον v0

γνωρίζουν ἐπακριθῶς οί Διοικηταί τῶν λόχων κατόπιν προηγηθείσης ἀναγνωρίσεως μετά
τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Τάγματος.
OἘκαστος λόχος θά ἀποτελέσῃ ἰδίαν φάλαγγα μέ ἀποστάσεις μεταξύ Διμοιριῶν 100-150

μέτρα συνδεομένων μεταξύ των διά θαθμοφόρων ὥστε νά μή ἀπολεσθῇ ό σύνδεσμος
λόγῳ τῆς νυκτός. Εἰς τάς δύο παραλλήλους όδούς ἐκάστη Διμοιρία θ’ ἀποσπάσῃ ἀριθμόν
τινά μαχητῶν οἵτινες θά 6αδίζουν μέ τόν αὑτόν θηματισμόν καί θά πλαγιοφυλάσσουν τήν
Διμοιρίαν.
- Οί Διοικηταί ’τῶν Ταγμάτων θά όρίσουν ἐν τῇ Διαταγῇ των πρός τούς λόχους τήν ὥραν
ἐκκινήσεως έκάσταυ λόχου ῶς καί τό ἀκολουθητέον δρομολόγιον λαμθάνοντες ὑπ1 ὅψιν
τόν χρόνον ὅν άπαιτείται νά διανύσῃ ἕκαστος λόχος ἀπό τοῦ χώρου αταθμεύσεώς του εἰς

ραιά, ὅταν άποπειράθηκαν ν’, ἀνατι-

νάξουν τίς ὲνκαταστάσεις τήςἸ-Ιλεκτρικῆς Ἐτάιρείας, 6ρέθηκαν ἀντιμέτωποι μέ 10 60 Σύνταγμα τοῦ ΕΛΑΣ
πού μετά ἀπό σκληρή μάχη, ἀνάγκασε
τούς Γερμανούς νά ἐγκαταλείψουν 10
ἐγχείρημά τους καί νά ἀποχωρήσουν,
σώζοντας ἔται τήν μοναδική, τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, μονάδα παραγωγῆς ἠλεκτρικσῦ ρεύματος στῆν περιοχή τῆς
Ἀθήνας. Στή μάχη τῆς Ἰ-Ιλεκτρικής ὁ
ΕΛΑΣ εἶχε 17 νεκρούς καί πάνω ἀπό
30 τραυματίες.
ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ τῆς Ἀπελευθέρωσης ἡ

δύναμη τοῦ ΕΛΑΣ Ἀθήνας ἔχει αύξηθεῐ σημαντικά, καί - στά χαρτιά
ὅμως - φτάνει τίς 23.ΟΟΟ.Στήν πραγματικότητα, δέ ξεπερνᾱ τούς 5 6.000 άντρες, πράγμα πού ἐπιδε6αιώνεται ,καί άπὸ τόν ἀριθμό τῶν
ὅπλων διαφόρων τύπων πού διαθέτει

τόν χῶρον συγκεντρωσεως, ὥστε ἅπαντες οί λόχοι νά έχουν συγκεντρωθεῑ τήν 3ην πρωϊνήν ὥραν εἰς τόν χῶρον 00y1<5v10100510q.

— Ὀμοίως θά όρισθῇ ή ὥρα ἐκινήσεως ἐκάστου λόχου ἐκ τού χώρου συγκεντρωσεως εις
τήν θάση ἐξορμήσεως του ὥστε ή κατάληψή της νά ἐχῃ ἀποπερατωθῇ τήν 4ην πρωϊνήν
ώραν.
- 'H πορεία πρός τόν χῶρον συγκεντρωσεως, ή προσωρινή στάθμευσις ἐτιί αύτοὺ καί ή
πορεία πρός κατάληψιν τῆς 6άσεως ἐξορμήσεως ῶς γινομένη ἐντός νυκτός καθ’ ἤν ό

προσανατσλισμός εἶναι εϋκολον νά ἀπολεσθῇ ἀπαιτεῖ λεπτομερῆ ἀναγνώρισιν καί χάραξιν
τῶν δρομολογίων. Ἀπώλεια δρομολογίου, σύγχυσις, διασταυρώσεις μονάδων ἠ ἀμφιθολία
περί τού ἀκριθούς χώρου καταλήψεως θέλει μάς όδηγήσει εἰς τήν περιπλάνησιν καί εἰς
τάς ἀκτῖνας τού ήλιου α’ίτινες Θά μάς ἀφαιρέσουν τό ἥμισυ, ἀν όχι τό ὅλον,τῆς ἐπιτυχίας.
1Ο)ΟἰΔι“οικηταί τῶν Ταγμάτωνῑ Ἀφού ἐκδώσουν τάς διαταγάς των πρός τούς λόχους (ἐγ-

γράφως) συμφώνως τῇ παρούσῃ διαταγῇ καί ταῖς ,όδηγίαις ἀφού ένεργήσουσι τάς ἐνδεικνυομένας ἀναγνωρίσεις καί ἀφού θεθαιωθῶσιν 011 ἀπαντες 0'1 011' αύτούς θαθμοφόροι
(Διοικηταί λόχων καί Διμοιρίται) ένημερώθησαν πλήρως θά ύποθάλωσιν είς τό ΣύνΙγμα
ἀντίγραφον τῆς ἐκδοθείσης ΔΙγῂς των ”ίνα ύποθληθῇ αὕτη εἰς τήν Ταξιαρχίαν καί ν’ ἀναφέρωσιν ότι εἶναι έτοιμοι διά τήν ἐκτέλεσιν τῆς ἀσκήσεως. Ἐπίσης θά ἀναφέρωσι ταυτοχρόνως ποίαν ὥραν τῆς ῆμέρας θεωροῦν ῶς κατάλληλοτέραν διά τήν ἐκτέλεσιν της
ἀσκήσεως ὥστε νά παρευρεθούν ἅπαντες οί θαθμοφόροι δεδομένου ότι οί πλειστοι τού1των ἐργάζονται.

11) Κατά τήν ὥραν τῆς ἀσκήσεως; OI A101Kn101 τῶν λόχων 90 διέλθωσι διά τοῦ χώρου τῶν
Διμοιριτῶν των θά θεθαιῶνται ὅτι οὖτοι εὑρίσκονται εἰς τάς θέσεις των, θά ἀλληλοχαιρετῶνται καί μετά τόν χαιρετισμόν ἕκαστος διμοιρίτης θά εἶναι ἐλεύθερος. Μετά ό Διοικητής ἑκάστου λόχου,θά με’ταθαίνῃ εἰς τόν Σ.Δ. τοῦ Τάγματός του, θά ἀναφέρῃ καί θά εἶναι
ἐλεύθερος.
OI Διοικηταί τῶν Ταγμάτων ἀφού λάθωσι τάς ἀναφοράς τῶν λόχων των Θά μεταθαίνωσιν
εἰς τόν Σ.Δ. τοῦ Συνίτος, θά ἀναφέρωσι καί κατόπιν e0 5Iv01 ἐλεύθεροι.

"AI-1000 11 προπαρασκευαοτική ἐργασία διά τήν ἀσκησιν δεον νά ’ἐχῃ ἀποπερατωθῇ μέχρι
τῆς ἑσπέρας τῆς 24ης Μαΐου 1944.
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νητα καί θωρακισμένα ὀχήματα, συχνά δέ καί μέ συνοὸεία ἀπό τάνκς.
Ἀλλά καί στίς περιπτώσεις αὑτές οἱ
γερμανικές ἐπιδρσμὲς δέν εἴτανε
ἁπλοί περίπατοι καί συχνά ἐξελίχθηκαν σέ πραγματικές μάχες μέ τά ἓνοπλα ἐλασίτικα τμήματα, ὅπως συνἑὸη π.χ. μέ 111 μάχη τῆς Κοκκινιᾱς
(6-8 Μαρτίου 1944) καί τήν ἡρωϊκή
ἄμυνα τῶν τριῶν ἑπονιτῶν 010
Φρουραρχεῖο τοῦ Ὑμηττοῦ , (28
Ἀπριλίου 1944).
H ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ τῆς Ἀθήνας, στίς 12 Ὀκτωὸρίου 1944 ἔγινε
τελικά ἀναίμακτα, άφοῦ τά γερμανικά στρατεύματα ἐκκενώσανε τήν
πρωτεύουσα χωρίς νά προκαλέσουνε
καταστροφές. Καί μόνον 010v Πει-
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οτόλια - περίστροφα 1.300). Τί
ὑπάρχει ὅμως στήν ἀντίπαλη παράταξη, Οὐσιαστικά μόνα ἡ Ἀστυνομία.
Πόλεων - περίπου 6.000 ἄνδρες στήν ὁποία ὅμως ἕνα μεγάλα ποσοστό
κυρίως άστυφυλάκων,άλλά καί ἀξιω-

ματικῶν, γύρω στό 30% εἶναι ὀργανωμένοι στό EAM, καθώς καί μερικές
μικροαομάὸες συνεργατῶν τῶν γερμανων (ΕΔΕΣ Ἀθήνας, Χίτες) πού
ὅμως μόνη φροντίδα τους εἶναι νά
κρυφτοῡνε γιά νά γλυτώσουν ἀπό τή
ὃίκαιη ὀργή τοῦ λαοῦ.
Μ’ AYTO τό συσχετισμό δυνάμεων, ἡ κατάληψή τῆς Ἀθήνας ἀπό
τίς ἐαμικές ὀργανώσεις ἧταν 10 εὐκολότερο τῶν πραγμάτων, άν μάλιστα
λάὸουμε ὑπ ὅψη τήν συμπαράσταση.
τῆς μεγαλύτερης μάζας τοῦ ἀθηναϊκοῦ λαοῦ πού ἠταν ὀργανωμὲνος
κατά 10 70% στό EAM
ΠΡΕΠΕΙ εξ άλλου νά σημειωθεῖ011
μέ τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἀθήνας
καί γιά ἀρκετές μέρες, ὑπῆρξε ἕνα
πραγματικά κενά ἐξουσίας, πού θά
ὃικαιολογοῦσε καί τυπικά τήν κατάληψή της. Ὑπήρχε 6έ6αια ἡ ἀπὸ 27
Σεπτὲὂμόρη 1944, διαταγή τοῦ ὄρετανοῠ στρατηγοῦ Σκόμπι, πού ἐκδό-

, 6M:

,

_

‘12:: τΞΙ
β

" l ’ΞΕ-Ἓξ,

Μὶν-*ι 943.1411}. πμειρῖώιιᾱεωιῦι
Ἰ

,-

1111115515550.11- C5 0160,- 0000» ιιιυιιιρτωμ
6411111111116. 0.4914be (4111 11: 114,111). σω, 1.1m:
“Bum ν] *ὁωῧιοτδί

Μῆτις ’ψίίυι νη
ΕΛΑΣ·
1 ΣΙ-’ΝΤ- Ὶ ΤάΥμῦ

ίπξ -Ἢνιιᾳέβιι ”I" 16.11,.

AIATAI'H
mama“: στελεχῶν μέχρι καί διμοιριτῶν

5153515111.:‘110100100111: 'O ἐχθρός κατόπιν ἐπιχειρήσεων συνεπτύχθει εἰς διάφορα τμήματα
τῆς πόλεως ἀπό τά ότιοῑα πρέπει νά ἐκδιωχθεῑ.

31

,

Θηκε ἀμέσως μετά τήν ὑπογραφὴ τοῦ
Συμφώνου τῆς Καζὲρτας καί πού
011'11I παράγραφο 3 τόνιζε ὅτι «Ὁ
ΕΛΑΣ όιετάχθη ὅπως κρατήσει τάς
(δυνάμεις του ἐκτός περιοχῆς Ἀττικῆς». Ἐδῶ ὅμως ὑπανοεῖται φανερά
ὅτι ὁ μόνιμος -,τακτικός ΕΛΑΣ. εἶναι
ἐκεῖνος πού θά μείνει ἔξω ἀπό τήν
Ἀττική καί ὄχι 6έ6αια ὁ ἐφεδρικός
ΕΛΑΣ Ἀθήνας, πού εἶναι γνωστό
καί στούς 6ρετανούς ὅτι αὑτός δρίσκεται ἤδη μέσα στήν πόλη. ”E101 ἡ
ὁποιαδήποτε ἐνέργεια τοῦ Α’Σώματος Στρατοῦ δέν θά μποροῦσε νά
θεωρηθεῐ, ούτε οὐσιαστικά, οὔτε καί
111111110 ὅτι ἔρχεται σέ σύγκρουση μέ
τή διαταγή τοῦ Σκόμπι.

Είδική κατάστασιςε Ἕνα τμήμα του έχει καταλάθει τόν χῶρον A. Βασ. Σοφίας- Λ. Ἀμαλίας
- Ρέμμα’ Ιλισοῦ- ἀπό γέφυρα όδοῦ Αναπαύσεως μέχρι Γέφυρα 0600 Ριζάρι.
11. Ἀποοτολή Συντάγματος; H κατάληψις καταλλήλου 6άσεως ἐξορμήσεως πρός ἐκτέλεσιν έπιθέσεως διά τήν έκδίωξιν τοῦ ἐχθροῦ εἰς τόν χῶρον ἀπό Ριζαρ. Σχολή- A. Βασ.
Σοφίας- Περιοχή Πλατ. Συνταγμ- Λεωφ. Αμαλίας- ’.Οδ Ἀντιστάσεως- Λ. Συγγροῦ.

111. Συγκρότηοις συντάγματος.
1) Τό ll. 110i Ill Τάγμα διά τήν ἐκτέλεσιν τῆς ἐπιχειρήσεως.
2) Τό | Τάγμα ἐφεδρεία Συν1ματος.
111 Ἀποοτολή l Τάγματος. ι
Tc’) I Τάγμα θά λάθει μέρος εἰς τήν ἀσκησιν διά τοῦ 3 A0xou. OI λόχοι 1 - 2 ἐφεδρεία καί
εἰς τήν διάθεσιν τοῦ Συντάγματος ὑπ’ όψιν. ‘H μετάθαοις τοῦ 3ου Λόχου εἰς τόν τόπο
συγκεντρωσεως θά γίνει μέ μεγάλην κατά Βάθος καί πλάτος κλιμάκωσιν κατά διμοιρίας.
ν Δρομολόγια μεταδόσεως καί τρόποι κλιμακῶσεως Θου Λόχου.
Ἠ μετάθασις τοῦ Λόχου ἐκ τοῦ Στρατονισμοῦ του εἰς τόν τόπον συγκεντρώσεως θά γίνει

ὡς ἑξῆς·
1. I Διμοιρία διά δρομολογίου καθορισθηοαμένου 0110 τοῦ Διοικηῐοῡωωωι
σία μετά τοῦ οἰκείου διμοιρίτου.
2. ll Διμοιρία διά τῆς πρώτης παραλλήλου ἀριστερά τοῦ δρομολογίου τῆς 1 διμοιρίας.
3.111Διμοιρία ’όπισθεν τῆς | καί II 610 τοῦ δρομολογίου τῆς | διμοιρίας.

111 Τόπος συγκεντρωσεως καί Σ.Δ. 3ου Λόχου.

ΤΟ EAM ὅμως, ὅχι μόνον δέν 110—
τέλα6ε τότε τήν πρωτεύουσα, ἀλλά
ἔσπευσε λίγες μόλις μέρες μετά τήν
ἀπελευθέρωση νά διαλύσει τόν
ΕΛΑΣ Αθήνας.Σέ άκτίφ στελεχῶν
ενός τμήματος τοῦ ΕΛΑΣ ἐπιπέδου
συντάγματος - πού εγινε στίς 17
0111106911 1944, πέντε δηλαδή ἡμερες
μετά τήν ἀπελευθέρωση, 1190111011καν πρόχειρα καί συνοπτικά πρακτικά, πού περιέχουν ὅμως ἀποκαλυπτικά, γιά τήν περίπτωσή μας,
στοιχεῖα. Θά κλείσουμε λοιπόν 10
σύντομα τοῦτο μελέτημα, μέ μερικά
χαρακτηριστικὰ ἀποσπάσματα ἀπό
τά ἱστορικά αὐτά πρακτικά, ὅπου
ἀνάμεσα στά ἄλλα διαὸάζουμεῑ
«Φρουραρχεῑα. Ὅταν ἱὸρύθηκαν πρό
2 — 3 μηνων εἶχαν σκοπό τήν περιφρούρηση τῆς συνοικίας. Τώρα πού
ἐξεπλήρωσαν τό προορισμό τους
πρέπει νά ὁιαλυθοῦν» καί 10 σημαντικότερο; «θά ἀρχίσει ἡ άποσυμφόρηση»(διά6αζε διάλυση τοῦ ΕΛΑΣ).
«Ὅσοι ἐλασίτες μποροῦν νά ξαναγυρίσουν στή ὁουλειά τους, θά πᾶνε».
Μόνον κάποια χαλαρή ἑπαφή μεταξύ
των μαχητῶν θά ἑξακολουθήσει, ὅταν
«θά ἀρχίσει ἡ λειτουργία τοῦ Σπιτιοῦ
τοῦ φαντάρου, εἷὸος καντίνας, μέ
μορφωτικά καί ψυχαγωγικά μέσα».
Τήν ι’δια ὥρα ὅμως, πού 10 EAM
εν εργοῦσε μ αὐτή τήν εντιμότητα, οἱ
ἀντίπαλοί του εἶχαν στήσει 111 ὅλας
τίς παγίδες γιά νά τσακίσουν 10 μεγαλειωδες ἁντιστασιακό κίνημα πού
εῐχε δημιουργήσει καί νά ὑποτάξουν
πάλι τόν ελληνικό λαό στά συμφέροντά τους. E101 ὅμως, ὅταν ένωμὲνοι, ἀντίπαλοι καί Βρετανοί, ἐξαπολύσανε τήν ἐπίθεση τους τόν Δεκέμ6911, αύτοί μέν δρεθήκανε πανέτοιμοι,
ἐνῶ ὁ ΕΛΑΣ τῆς Ἀθήνας, πού θά
ἔδινε τή μεγάλη μάχη, οὐσιαστικά δέν
ὑπῆρχε καί ἀνασυγκροτήθηκε τίς
ἠμὲρες ἐκεῖνες άμὲθοδα καί ἐκ τῶν
ἐνόντων.
ΕΡΑΝΙΣΤΙ-ΙΣ
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VII Σύνδεσμοι καί δισθιθόσεις μερίμνει τοὺ Διοικ. τοῦ Λόχου διό πεζῶν όνιχνευτῶν, συνδέσμων καί διαθιθαστῶν.
VIII Ὥρα Συγκέντρωσης τοῡ λόχου ἡ 3η πρωϊνή τῆς ήμέρας X.
IX Ἠμέρα όσκήσεως θό καθορισθεῑ διό νεωτέρας διαταγῆς.
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(Ιιωτοτιιπιά τοῦ πρὼτότυπυυ (χειρόγραφον)
τηιί ἠιιιικοιιιωθέιήις γιά τήν ὑπογραφή τοῦ
Σιιμᾳώιιοιι τῆς Κιιζέρτας. Οἱ ιῖιπογραφές ἀριστερά εἶναι τοῦ ἀρχιστρατήγου Οὐίλσον καί τοῦ
(ιριταιιυιῖ ι’·ποιιργοὺ Μακμίλαν καί όεξιά τοῦ
πριιιθιιποιιργοῡ Γ. Παπαιιὸρέου, τοῦ ἀρχηγοῦ
τοῦ ΕΔ ΕΣ N. Ζέρόα καί τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ ΕΛΑΣ
,Στέφανο ι· Σαράφη.

2. '0 A101K. τοῦ 3ου Λόχου ἐν συνεργασία μετά τῶν διμοιριτῶν θά κάνῃ όναγνώριση τοῦ
δρομολόγιου πού θό όκολουθήσῃ ό λόχος γιό νό μεταθῇ 0110 τόν τόπο στρατωνισμοῡ
εἰς τόν τόπο συγκεντρωσεως. Τό δρομολόγια αὺτό πρέπει νά ἐξασφαλίζειῑ 0) ἐλευθ.

κινήσεως, 6) άσφάλεισ.
3. 'H κατά 6άθος καί πλάτος κλιμάκωσις τῶν διμοιριῶν 6άση τῶν διό τῆς παρούσης διδομένων ἐντολῶν καί διό πρωτοθουλίας τοῦ Λόχου, ὅσον όφορό τήν κατά στοιχεῖα καί
όμόδες κλιμάκωσιν.

4. N0 ὑπολογισθῇ ό ἀπαιτούμενος χρόνος διό τήν μετό6ασιν εἰς τόν τόπον συγκεντρωσεως λαμ6ανομένων ὑπ’ όψιν ἐνδεχομένων δυσχεριῶν καί ἐκτιμήσεις τῶν σημείων εἰς
0 πιθανόν v0 εὑρίσκονται ἐμπόδια.
5. Πρωταρχικόν καθῆκον τοὺ λόχου ἡ διατήρησις τῆς ἐπαφῆς τῶν κινουμένων διμοιριῶν

μεταξύ των ῶς καί μετά τοῦ Δ1τοῡ τοὺ Τάγματος. Ὲξασφάλισις 0110 παγίδας διά χρησιμοποιήσεως όνιχνευτῶν καί περιπόλων.
6. Μόλις φθόσει ὸ λόχος εἰς τόν τόπον συγκέντρωσης μερίμνει τοῦ Δ1τοῡ τοῦ Λόχου
πρέπει νό ἐπίτιὶιχει όμέσως τήν ἐπαφήν με τό όνῶτερο κλιμάκιον εἰς τήν διάθεσιν τοῦ
όποίου εὑρίσκεται ῶς ἐφεδρεία διό v0 δυνηθῇ σέ σύντομο χρον. διάστημα νά ἐμπλακῇ
εἰς τόν Ἀγῶνα μόλις τοῦτο άπαιτήσουν oi άνάγκαι τοῦ άγῶνος.

7. Νό ληφθῇ ὑπ’ όψιν ὅτι λόγω τῇς νυκτός 0'1 δυσκολίαι αὺξόνουν, 0'1 παγίδαι εἶναι εὺκολότεραι καί ή όπῶλεια τῶν δρομολογίων πιθανή. Διό τόν λόγο τοῦτον νό μελετηθοῡν

καλό τό σημεία. V καί VII τῆς παρούσης, ὥστε ἅπαντες οἱ μαχηταί καί κυρίως οἱ 6άθ-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

μοφόροι νά τά γνωρίζουν καλό.
Β. Ἔχετε ὑπ όψιν σας ὅτι όπῶλεια χρόνου, περιπλανήσεις καί καθιστερήσεις δύνανται νά

Σήμ. Ἄπό τά δημοσιεύματα γιά τόν Δεκέμὸρη
ὶὲχοιιν πιριληφϋιί 0111-‘1qu μόνον πού περιέχὺυν
στοιχεῖα ἦ πληροφόρίες σχετικές μέ τό θέμα μας.
”Ι-ζχοιιν f‘m'm]; Inwtlri ὑπ’ ὁψη πληροφόρίες πού
ιἰπιὶρχοιιν 01" γενικά δημοσιεύματα γιά, τήν
”Αντίοτιιση ἡ Ἀπομνημονεύματα ἀγωνιστῶν (ΓΙ.
Ροῡσος. Θ. Χατζῆς 7.11.)
Ἰ. Ἀθηναῖος (Νίκανδρος Κεπέοης;); Ἀπό τήν
όργάνωση καί δράσι] τοῦ ΕΛΑΣ ἈθήναςΠι-ιριιιά, πιρ. «Ἐθν. Ἀντίσταση», συλλ. 2η

ἐχουν καταστρεπτικά ἀποτελέσματα διό τήν διεξαγωγήν τοῦ όλου όγῶνος.
9. Νό προσεχθῇ καί ἐνισχυθῇ ή όνόπτυξη τῆς πρωτοθουλίας τῶν ἐπικεφαλεῑς τῶν μικρῶν
κυρίως τμημάτων (στοιχεῖα - όμόδες) τά όποῖα καί θό παίζουν πρωτεύοντα ρόλον.
10. 'H παροῦσα νό μελετηθῇ ὑπό τοῡ δ1τοῡ τοῡ λόχου καί διμοιριτῶν, νά συζητηθῇ καί νό
προταθοῡν ἐνδεχόμεναι τροποποιήσεις διό τήν καλλιτέραν διεξαγωγήν τῆς ἀσκήσεως.

Ἀθῆναι 24.5.44
ό Δ1τής τοῦ Τάγματος

Πάραλήπτάι
123ος Λόχοι
Κοινοπ. 1 Σόνταγμ. (υ.τ.α)

(Λῦ-,ιοιιστος 11)(12). σο. 34-51

'Aoufvgu; [1101311]; Ἡ μάχη τῆς Ἀθήνας, περ.
«Νιῖος Κιἰ(ιμο;»,τχ.1 (Γενάρης 1970), σο.
48-56

Ἐλασίτης (Πιιριόχος;); Ἡ όργάνωση τοῦ Ἐθνικοῦ Στριιτιιῦ, περ. «Κομμουνιοτική Ἐπι(Ιι-ιίιρηυη»,τχ.38 (Ἰοιίνης 1945), (m. 28-31
Ιίιλιιηιιιιὴς, Γιάννης Μερικιῖῑς ἀπό τίς μάχες τοῦ
1ἰΛΛΣ τῆς Ἀθήνας. περ. «Ἐθν. Ἀντίστιιση» συλλ. 1οη (Ὀκτ. 1971), σο. 61-64
Κιιπυάκης. Σπιίροςῑ Ὀ ΕΛΑΣ ἐιπιλευθερώνει
ml"; 50 Ἀκρονιιιιπλιῶτες ἀπό τή Σωτηρία
(7 Ἀπρίλη 11)-13). περ. «ῈΟν. Ἀντίοτιισηιι.
συλλ. 13η (Σιιπτ. I077). σο. 21-28
Κι’·(ὶελος, Συ)τήρης; Ἠ μάχη ἀπελειιθέρωσης τοῦ
Πειραιᾶ 12-13 Ὀκτωὸρίου 1944, ἐφ.
«ΛΥΓΗ», 10101976

’1“ζ(ιμ(ιλιιιίκιι;, Ν. ; ”Από τή δράοη τής Ὀργάνω(11]; τῶν (ἰστιινομικιῑιν καί χωροφυλάκιυν τῆς
Ἀθήνας στήν περίοδο τῆς χιτλερικὴς κατοχὴς, πι-ρ, «Ἐθν. Ἀντίσταση», συλλ. 1οη
(ι’)κτ. 1971), 110. HIS-107

Φάνης (Bun. Μπιιρτζώτας)ῑ Ἀγώνας 33 ἡμερῶν. περ. «Κομμουνιοτική Ἐπιθεώρηοη»,
τχ. 34 ((Ιιλώάρης I945). σσ. 11-13
ΣΗ Μ Ι;“ ΙΩΣΕΙΣ
Ι, Σέ ἄλλο (II/11001111110 θά μᾶς ὁοθεῑ ἡ εὐκαιρία ιἰἱ π(ιροιισι(ἱυωιιμε μιά σειρά ὀργανωτικά
ντοκοιιμίιιτιι τοιι ΕΛΑΣ Ἀθήνας, πού καλύπτοι-ι’ ὁλόκληρι] τήν ἱεραρχία.· ἀπό τό Α’ Σ.
Στρατυιῑ μίχρι τήν ὸιμοιρία καί τίς ὁμάὸες μά-
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I ” ιν τι Ιιτ οτιο .”0 ὶχῆρόςί
ουμπιιυθιίς ravage" ἔχει ἴεριέριοθί σί
εὼςῗυῐῐλέξιὲἓ

τῃὸξτνιῖναι

νιῗζδξιξῑ ὀὲξοὲεἶεμῐιος
ιρῖιὶιλιέου τριιοᾶιξιξέιουζέἑοὲσ “his”:

wow κιρί τοῦ ἐχθροῦ ὅτι “v οιαθίτ

ιυροβολικό.

"Mu buvluuc εὑρίσκονται σί στενή Ιιιοή μί :20 1χΘρ6.
III.Λιιοοτολὲτῇς Εσνιῑὸᾳ, ζῑ . ’Β μανείς 541ρῗροιιιιμίνου vi ὶιιοιθῇ ἐν on.
:3: 1.231.111»; τηέἷῦπτὲιςῖτοιξι 1.1353351!Q‘sgioecéﬁé'éi‘igﬁgczaohgmr’ouI

ίζινιὸῃιιιο. ου αὑτοῦ ιιρ6ς ςιρίὸὸόιν, ιιι

ἐν τῆ (ὃν.

νεργι (ις :

Δυτικδν διιόν .6661; ιιουοτοζῦὸι,κορυφή λ6 υ Στρίφη ιιι( ἐκεῖθεν πρός 5661
ῖοοῖται. 1 τιον ὅ ιον. nut“: Κείγγνι ος ΣΣολιινος.

Alov'οπως τ ν

μ ριν E κει( ὅρινΩ ῑχεὶ ὁὸ γήοει τίῖ ὑπ’ αὐτοῦ’( μονιίὺιιι

54 I ,541/11cἐκ,του κόρου ουγκεντριιοεὼς εἰς τῆν Mow?ζορμῆοευς -(τῆν a
Θιί χι ιιιταληφθ” ἦ βασις ἐξορμῆσαι )
Ἐ Ησνιῑς 5417111 ΘιΞ-παριμε (νε εἵς ἐφιὸ ιῑιν- .
'0 σύνδεσμος μετ’( τῆς 542 μονίθος pep μνη τῆς 541 μονίὸος. .
I
’ δία. Ενε
I) νιί 6. Θῖ ἢ μονίς 541 ἐκ τῧν ὅρων go
ντρὸοευς CI
mm ιιί τό »ἄντρον βάρους της haw?» τοῦ Κάνου t-rnlmn

111:.
2. Θιὶ ἧταν εὐχῆς ι’·’ργω ἄν ιῑπιζόιιτις ἀγωνιan": τῆς ἐποχῆς ἐκείνης σιιμπληρώιιιινε μέ
”gumunmfg111111111111“: τήν ίστορική αὐτή ὄιερκιῐνηση.
3. Ἰ. Ἀθηναῖος, 0. l2] (ὄλ. ἒὸώ 6167.103190(ρία).
4. Mmgr'; (ὶγγλικές 0111/(lung πού ἔφτασαν
(mi N. Πιλοπύνιιησο καί λίγοι ἀλεξιππωτιστές
που «ι’-’πιστιιι υτόιι Ἰοθμό TI]; Κορίνθου καί τό ἀεροὸρόμιο τῆς Ἰ;“).ι·ιισιίιας, εἶναι ἀμελητὲες.

ΜΟ ΝΑΣ 541

ὀ
Διατσγή Ἐπιχειρήσεων

, Σ.Δ. 21.5.1944
I. Γενική Κότόοτόση. 'O ἐχθρός συμπιεσθείς πανταχόθεν ἔχει περιορισθῇ σε χῶρον τοῦ
όποίου ἡ ἐξωτερική περίμετρος εἶναι ή ἐξήςῑ Πατησίων (από Βεραντζέρου) - Πλατεῑα
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Κάνιγγος - Σόλωνος - Χαριλάου Τρικουι-ιη - Λεωφάρος Ἀλεξάνδρας - Πατησίων.
ΙὈτι εἶναι γνωστό Περί τοὺ ἐχθροῦ ὃτι δέν διαθέτη ιτυροθολικο.
Φίλιαι δυνάμεις εὑρίσκονται σέ στενή ἐι-ιαφή μέ τον ἐχθρά.
ΙΙ. Ἀποστολή τῇς μονάδος 541. Ἠ μονάς 541 Προκειμένσυ νά ἐπιτεθή ἐν στενῷ συνδέσμῳ

δεξιά μετά τῆς ὸμάδος 542, άριστερά ....... κατά τοῦ ἐχθροῦ διά τήν κατάληψιν τῆς Un'
αὺτοῦ κατεχομένης τοποθεσίας, δι’ ἐξουδετερώσεως του ἠ ἐξαναγκασμοῡ αὑτοῦ
Πρός Παράδοσιν, Kai ἐν τῇ ζώνη ἐνεργείσς; Δυτικόν ὁριον. ”Οδάς Μουστοξύδη, Koρυφή λόφου Στρέφη καί ἐκεῖθεν Πρὸς ὁδον Τοσίτσα. Νότιον ὅριον. Πλατεῑα Κάνιγγος
- Σόλωνος.

Δέον άι-ιως τήν ἡμέραν Η καί ὥραν Ω έχει ὁδηγήσει τάς [ιι-ι’ αυτοῦ μονάδος 54111,
541111 ἐκ τοῦ χώρου συγκεντρωσεως είς τήν θάσιν ἐξορμήσεως. (τήν Ω ώρα θά ἐχῃ

καταληφθῇ ή 6άσις ἐξορμήσεως).
'H Μονάς 5411111 θά ι-ιαραμείνῇ εἰς ἐφεδρείαν.
'0 σύνδεσμος μετά τῇς 542 μονάδος μερίμνῃ τῇς 541 μονάδος.
III. Ἰδέα ἐνεργείας I) νά άχθῇ ή μονάς 541 ἐκ τῶν χώρων συγκεντρωσεως εἰς τήν 6άσιν
ἐξορμήσεως μέ τό κέντρον θάρους της ἐναντίον τοῦ λόφου Στρέφη.

2) Ἐι-ιίθεσις ἐφ’ ὅλου τοῦ μετώιτου μέ κυρίαν ι-ιροσπάθειαν ἐι-ιί τῇς κατευθυνσεως γωνία
Λεωφάρος Ἀλεξάνδρας, Χαριλάου Τρικουτιη, Κορυφή Στρέφη, Θεμιστοκλέους,
Στουρνάρα, διά συγκλινουσῶν ἐπιθέσεων and) τῶν ὁδῶν Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας καί
Χαριλάου Τρικουιτη.
IV. Διάταξις τῶν μονάδων 54111 καί 541111
I) Βάσις ἐξορμήσεως
a) Προκεχωρημένον άριον τῇς γραμμῆς ἐξορμήσεως ή Πρώτη Παράλληλσς τῇς ἐξωτερικῆς Περιμέτρου τσῡ ἐχθροῦ (ήτοι Πατησίων, Γλάδοτωνος, Γσμὸέτα, Θεμιστοκλέους,

Ἀκαδημίας, Μαυρομιχάλη, Ἀχιλλέως Παράσχσυ).
6) Ὀι-ιὶσθιον ὅριον 6άσεως Πανει-ιιστημίου, Ἰιτιτοκράτους, Διδὸτου, Βορειοδυτική naρυφή Λυκαθηττοῡ, Μηουκουθάλσ, Ραγκσθῇ.
2) ”Ορια ζωνῶν ἐνεργείας
·
54111 ἀριστεράν ὅριον τά ἀριστερὸν τῆς 541
Δεξιόν ὅριον Μεθώνης, Χ. Τρικούι-ιη, Καλλιδρομίου, ”Ιητιοκράτους, Σεργίου Πατριάρχου.

541111 άριοτεράν ὅριον τά δεξιόν τῇς 54111
Δεξιόν ὅριον το δεξιον τῆς 541
5411111 ύι-ι· ὁψιν.
V) Ἀποστολαί 54111, 541111
1) Πρό τῆς ἐπιθέσεως
a) Συγκέντρωση τῶν δυνάμεων.
'H συγκέντρωσις θά γίνη στούς ι-ιροκαθορισθέντας χώρους συγκεντρωσεως καί ἐκεῖθεν

τά τμήματα θά άχθοῡν μέ εὐρεῖαν άραίωσιν καί διά κεκαλυμμένων οδεύσεων τιρος
κατάληψιν τῆς 6άσεως ἐξορμήσεως.

Τήν 0-2 ὥραν τό 541111 νά έχῇ άι-ιοσυρη τά τμήμστά του ἐκ τῇς ζώνης ἐνεργείας καί τῆς
Baa. ἐξορμήσεως τῇς 54111
6) Ἠ κατάληψις τῆς 6άσεως ἐξορμήσεως νά έχῃ ι-ιερατωθῇ τήν Ω ὥραν.

2) Ἐκτέλεαις ἐπιθέσεως
'H 541/I νά ἐπιτεθῇ ἐν συνδέσμῳ άριστερᾱ καί δεξιᾷ μετά τῇς 541111 Πρός κατάληψιν εἰς
Πρῶτον χρόνον τῇς ἐξωτερικῆς ι-ιεριμέτρου τοῡ ἐχθροῦ (θά υτιοδειχθσῡν τετράγωνα κσ-

τεχάμενα ὺι-ιό τοῦ ἐχθροῦ καί ὑιτσστηριζομενα one ι-ιυρος αὐτομάτων άτιλων). Εἰς δεύτερον χρόνον [ιι-ι’ ὄψιν.
Τά 541111 νά ἐτιιτεθῇ ἐν τῇ κατευθύνσει τῇς 541 μονάδος διά τήν κατάληψιν είς Πρῶτον

χρόνον τοῦ τριγώνου Χαριλάου Τρικουτιη, Κομνηνὼν, Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας (Ba υπο-

δειχθοῡν ὁμοίως ώς είς 54111) είς δεύτερον χρόνον ὑπ’ άψιν.
'H διαταγή α’ριθμ. 7 άφορᾱ άσκηση
μάχης τῆς 22544, Που ἔγινε φαίνεται

'H 54l/ll διά διμοιρίας Πεζικοὺ νά τηρῇ τάν σύνδεσμον μετά τῇς 54211 μονάδος.
'H 5411111ἐφεόρεία ὑπ’ ὄψιν.

στα ηλαίσια καί Παράλληλα με’ την dwi-

1ΙΙ)Συμπληρωματικά μέσαε Εἰς τό 54111 μία διμοιρία δυναμιτιστών, εἰς τό 541111 2 διμοιρίες

στοιχη της I Ταξιαρχίας τῆς 24.5.44 n00
εϊδαμε Προηγουμένως. Ἠ μονάδα 541

δυναμιτιοτών (θά ἐξετασθῇ η χρησιμοῐτοίησίς των κατά τήν άσκησιν).
VII) Σύνδεσμοι καί διαθιθάσειςῑ
α) Σταθμός διοικήσεως
Θά ὁρισθῇ Προηγουμένως, θά γνωσθῇ ὅμως Προφορικώς.

(not) ἀναφέρεται ὲδὼ μέ τόν συνθημα-

τικο ἀριθμό της) εἶναι τό 3o Σάνταγμα
τῆς I/ Ταξιαρχίας τοῡ ΕΛΑΣ, ἐνῶ η 542
Μονάδα τιού Παίρνει Ki’ σι’]τή μέρος

στην άσκηση, καλύπτοντας τάν δεξιά
τομεα τῆς 541, εἶναι τό 4ο Σύνταγμα τῆς
ἴδιος Ταξιαρχίας. (6λ. Πίνακα ὀργανωτι-

κής διάρθρωσης τοῦ ΕΛΑΣ ”ΑΘηνσς).
”Εάν η άιτόθεση μσς αὐτη ἀληθεύει, ἐάν
δηλαδή γίνανε συγχράνως Περίτιου σι’
ἀσκήσεις μάχης τῶν I καί II Ταξιαρχιῶν,

τότε ε’χσυμε μιά εὐρύτατη κινητοιῇιοίηση
τοι] A’ Σωμστος Στρατοῡ, ὅπου ἴσως τιήpav μέρος καί οἱ ἄλλες μονάδες του,

δηλαδή τό 50 Ἀνεξ. Σύνταγμα Προαστείων καί τά 60 Σάνταγμα IOU Πειραιᾶ.

Ἐλλείψει ὅμως άρκετὼν στοιχείων, r)
άιτοψη αὐτη [τροτείνεται μονα σάν LindΘεση,
’
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6) ”Αξων διαθιθάσεως

'Yn' ὄψιν,

,

i

I'IAPAAHHTAI:
Ἐνδιαφερόμενοι (3)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ὀμοίως (3)

I
I

, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΔΩΔΩΝΗ»
3, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 3613029, 3637973
ἐκ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ἕ ΚΩΣΤΑΣ ΑΞΕΛΟΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
*- ΖΑΝ BAA
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ
ΤΟΥ ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΥ
ἦ· ΚΑΡΛ ΓΙΑΣΠΕΡΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

*ΧοΣΕ 0PTEFKA Y ΓΚΑΣΣΕΤ
Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ
*ΝΙΚΟΛΑΪ ΙΡΙΜΠΑ ΤΖΙΑΚΩΦ
Η ΚΛΕΙΩ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΑΣΤῙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
*- ΙΜ Μ. KANT
AOKIMIA
*Σ ΚΙΡΚΕΡΓΚΩΡ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ
*- ΜΠΕΝΕΝΤΕΤΤΟ ΚΡΟΤΣΕ
ΚΕΙΜΕΝΑ

alt XPHZTOY MAAEBITZH
— Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
- IIOAITEIA KAI EPHMIA
— H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
TOY XAiNTEl‘KEP

*ᾖ Μ. ΜΠΟΧΕΝΣΚΙ
ΙΣΤΟΡΙΑ ,ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΦΙΆΟΣΟΦῙΑΣ

εκ ANTPE MHPETON
ΜΑΝῙΦΕΣΤΑ
ΤΟΥ ΣοΥΡΡΕΑΛΙΣΜοΥ
*- TONTOP ΠΑΒΛΩΦ
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ
*E. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ
- ΨΥΧΟΛΟΙῚΑ
- ΛΟΓΙΚΗ
- Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η APETH
— ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤῙΚΟ ΒΙΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
- ΤΟ ΔΙΚΑῙΟ ΤΗΣ ΠΥΓΜΗΣ
- Η ΠΑῙΔΕΙΑ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
*- ΠΑΟΥΛ ΤΙΛΛΙΧ
ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ
ἦ ΤΖΩΡΤΖ ΤΟΜΣΟΝ
ΑΠΟ TON ΜΑΡΞ
ΣΤΟΝ MAO

an MAPTIN XAΪΝΤΕΓΚΕΡ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

*ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΜΑΡΣΕΛ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ EXEIN
*EYTYXH ΜΠΙΤΣΑΚΗ
ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

ἦ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝτ
1. MAPTIN ΧΑΪΝΤΕΓΚΕΡ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
2. K. R. POPER
,
Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΙ OI ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ

3. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕῩΝΩΝ
ΜΑΘΗ ΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1940:
cH πνευματική ἐπιστράτευση
Μιά ἅγνωστη ὥς τώρα πτυχή τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου εἶναι εκείνη ἡ επιστράτευση τῶν πνευματικῶν ανθώπων τοῦ τόπου, πού ὃιατάχθηκε ἀπό τόν Ἰ.
Μεταξᾶ καί πού καταδείχνει τίς ἀντιδράσεις μιᾶς φωτισμενης κοινωνικής
μερίδας ἀπέναντι στή μυθολογία τῆς «ἀντρίκιας στάσης» ~101') ὃιχτάτσρα.
Τό ὑλικό που ὑπάρχει προσφέρεται για μιά ἀναλυτικότερη ὃιαπραγμόι
τευση ἀπ’ ὅτι αὐτή ἡ συνσπτική παρουσίαση κάποιων γεγονότων ἀπὸ
τίς στῆλες τοῦ «ΑΝΤΙ».
τοῦ Γ. Παναγιώτου

Τό ἱστορικά
Μέ τόν Ἀναγκσστικό Νόμο 2702 τοῦ 1940 «περί όργανώσεως τῆς
πνευματικῆς ἐπιστρατεύοεως» συστηθηκε τμῆμα πνευματικῆς
ἐπιστράτευσης στό ύφυπουργεῑο τύπου, μέ ἐπικεφσλῆς τό Θεο-

Ἀνώτατο Γνωμοδοτικό Συμθούλιο Πνευμστικῆς Ἐπιστρατεύσεως,
ὁργανο πού πρόθλεπε καί τό ἐδάφιο 2 τοῦ άρθρου 2 τοῦ AN. Μέλη
του ὁρίστηκαν, μέ πρόεδρο τό Νικολούδη, oi: Μσρίνος Γερουλάνος, πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας, Γεώργιος Φωτεινός, πρύτανις τοῦ
Πανεπιστημίσυ Ἀθηνῶν, Ἀνσστάσιος Οἰκσνομόπουλος, πρύτανις
τοῦ Ἀριστοτελείου, Νικόλαος Κιτσίκης, πρύτανις τοῦ Πολυτε-

λούδ .
λόλῖΊΞ ῗόκὲγγρσὲο 39722/N/13.11.40 ὁ ύφυπουργός άνακοίνωσε στά
πνευματικά σωματεῒσ πώςῑ ««ἐπιφορτισθείς παρά τού κ. Προέδρου
τῆς Κυθερνήσεως μέ τήν τιμήν τῆς ὁργανῶσεως τῶν πνευματικῶν

χνείου, Ἰούλιος Δισλέτος, πρύτανις τῆς ΑΣΟΕΕ, Βασίλειος Παπαδάκης, πρόεδρος τοῦ ΔΣ τῇς ΠΑΣΠΕ, Κωστῆς Μπαστιάς, Γενικὸς

τόν
δυνάμεων τῇς χώρας κατά τήν διάρκειαν τοῦ πολέμου πρός

ύφυπουργείου Τύπου, Γεώργιος Βλάχσς, διευθυντής τῆς «Καθη-

σκοπόν τῆς ἐξάρσεως τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος καί τῆς διαφωτίσεως τῆς κοινῆς γνώμης τοῦ ἐσωτερικοῡ καί ἐξωτερικοῡ, ποιοῦμαι
ἐκκλησιν πρός τό σωμστεῑον σας ὅπως συντρέξη τό κράτος πρός
τόν σκοπόν αύτόν. Συνεπῶς παρακαλῶ ύμᾱς ὅπως κατά τήν πρώτην μεθ’ ἐμοῦ συνάντησίν σας μοῦ ύποθάλητε πίνακα τῶν μελῶν
σσςϊνα ἐν καιρῶ καλέσω αύτούς είς συνεργασίαν».
Στίς 21.11.40 τό γρσφεῖο πνευματικῆς ἐπιοτράτευσης καθόρισε
μέ ἐγκύκλιό του τό φάσμα ἐνεργειῶν τοῦ γραφείου; «”Εχομεν τήν
τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμῖν, ὁτι. συμφώνως πρός τήν κηρυχθεῑσσν
τῆς χώρας Πρός τόν
ἐπιστράτευσιν τῶν πνευματικῶν δυνάμεων
τόν καθορισμόν τῶν
καί
δράσεως
τῆς
ιήσεως
σκοπόν συστηματσπο
ἐθέσσμεν
σχετικῶν κατευθύνσεων ἐν τῷ κάθ’ ἡμᾶς ύφυπουργεῖσν,
τάς πρῶτος Βάσεις τῶν διαφόρων κλάδων δρασεως οι ὁποιοι άρχιι-

μερινῆς», Ἀχιλλεύς Κύρου, διευθυντής τῆς «ῚΞστίαςη καί Μιχσήλ

δέ, _Ba
ζουν καί λειτουργοῦν ἐντός Τῶν ἠμερων. συν τῳ χρόνῳ
άναγκων.
άνσπτυχθοῦν άναλὸγως τῶν ἐκάστοτε παρσυσιαζσμένων

ξένου κόσμου
01 κλάδοι οὑτοι εἶναι oi άκόλουθοιε διαφώτισις τοῦ
δι’ ὀλληλογραφῑας μετά τοῦ ἐξωτερικοῡ, ήθική ἐνίσχυσις τοῦ λσσῡ
61' ὀλληλογραφῑας ἐν τῷ ἐσωτερικῷ, ἰδία τῶν ἐξ άεροπορικῶν ἐπιδρομῶν δοκιμασθεισῶν περιφερειῶν, ἐπίσκεψις τῶν αύτῶν περι-

φερειῶν ἐπί τῶ σκοπῶ προφορικής-ἐνθαρρυνσεως-των πληθυμσς θεμασμών ἐκδόσεις διαφωτιστικῶν μελετων ἐπι των ἐθνικων
va Kai ἁρθρογρσφία εἰς τόν ἐξωτερικόν τύπον, ἐκδόσεις σχετιεἰςιτόν ἡμερηκῶν μελετῶν διά τὸ ἐσωτερικόν καί άρθρογραφία
όμιλιαι εις δημόσιος
σιον καί περιοδικόν τύπον τοῦ ἐσωτερικου,

μετα του
συγκεντρωσεις ῶς καί άπό ραδιοφωνουῐ συνεργασια
ν
ἐκπαιδευτικω
κλήρου εἰς τάς ἐνεργείας μσς-χρησιμόποιησις των
Asnoupvdlv. χρησιμοποίησις της ἐθνικης νεολαίας. Πασσν σχετι-

και μετα ’προσικήν εἰσήγησιν ὑμῶν θέλομεν εὐγνωμόνως δεχθει
OXﬁQ μελετήση. Διά τήν ταχυτέραν διεκπεραιωσιν της ἐργασιας θα
ἐκ λόγων
προσπαθήσωμεν v' άποφύγωμεν πάσαν χρονοτριθην
ή διαφωρσφειοκρστικῶν. Ἐπειδή προέχει, ῶς αντιλαμθάνεσθε,
παρακαλοῦς,
ἁλληλογραῳία
Τσχεῑῦς
διὰ
κόσμου
ἴισι τοῡ ξένου
ενῗθερμῶς ὑμᾶς ὅπως εύσρεστηθῆτε κι’ άπευθύνητε φιλικάς ἐπιτηἓ-[ολάς καί καταλλήλους ἐκκλήσεις χωρίς v' άποκλείωνται καί
τάς ἐν τῇ
A ροφήματα ἐπί τῶν ἐθνικῶν μσς θεμάτων πρός πάσας
φιλικῶς μεθ’ ὑμῶν
ἐλῖοδσπῆ πλήν τῆς Ἰταλίας, συνδεομένας
ἐπίδραΞ οσωπικότητσς, αἳτινες άσκοῦν καθ’ οίονδήποτε τρόπον

ιηι τῆς δημοσίας ζωῆς ιαῑννώμηε τῆς χώρας των.. πρὸς ἠθικήν,
σὶἰ
Kai UAlKﬁV ἁκόμη συνδρομήν υπέρ της ἐθνικης μσς υποθέσεως. A_1
τόπον του προορισμου
ἐπιστολαί αύταί θά διαθιθασθωσιν εις. τόν
και πρός
5 iuvn τοῦ γραφείου πνευματικης ἐπιστρατευσεως

τωΥ ἓ ἔαρσκαλοῦμεν νά σταλῶοιν ἡμῖν άνοικτσί».
TOUT.

'v vonoinOTI τοῦ «φιλόδοξου» αὺτοῦ προγράμματος τῶν

ὲηῖὲρτέτευμένων
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λογοκρινόμενων

ἐπιστολῶν

συστηθηκε

καί·

διευθυντής Γραμμάτων-Καλῶν Τεχνῶν τοῦ ύπουργείου Παιδείας,
Δημήτριος Σὸολόπουλος, Διευθυντής Λα“ίκῆς διαφωτίσεως τοῦ

Ἀργυρόπουλος, πρόεδρος τῆς Ἐταιρείας Ἐλλήνων Λσγοτεχνῶν.
Γιά νά μήν ύπάρξουν παρανοήσεις σχετικά μέ τίς «άρμοδιὸτητες» τῶν παραπάνω τιτλούχων ἐκδίδεται ἠ 321 τῇς 2.1.41 ἐγκύ-

κλιος πού ὁρίζει πώς «τά ὁρισθέντα πρόσωπα ἐχουν συμθουλευτικήν ἰδιότητα, τῆς κατευθύνσεως τῆς πνευματικῆς ἐπιστρατεύοεως
παραμενούσης εἰς χεῖρας τοῦ άρμοδίου ύφυπουργοῦ» καί ὁτι «ή
πνευματική ἐπιστράτευσις παραμένει ἔργον κυρίως οἰκειοθελοῦς
προσφοράς εἰς τόν καθόλου ἐθνικόν άγῶνσ, προσφοράς ὅμως,
ἐλεγχομένης καί ρυθμιζομένης ύπό τοῦ κράτουςη. 'H ἐγκύκλιος
ἐκδόθηκε, καθώς στό κείμενό της τό ’ίδιο ὁμολογεῖται γιά νά «ἐκλείψουν αί μέχρι τοῦδε, ἐλάχισται εύτυχῶς, άκουσθεῖσαι μεμψι-

μοιρίαι, ώς καί τινες παρανοήσεις τσῦ σκοποῦ καί τοῦ τρόπου καθ’
όν άσκεῖται ή πνευματική ἐπιστράτευσιςη. Μέ τή γερμανική ἐπίθεση καθορίστηκε καί δεύτερη φάση ἐξόρμησης τῶν πνευματικῶν
ανθρώπων τοῦ τόπου, πού oi στόχοι της προγραμματίστηκαν σέ
σύσκεψη πού πραγματοποιήθηκε στίς Β.4.41 στό ύφυπουργεῑο Τύ-

που (σχετική καί ἡ 92791Γ17.4.41 πρόσκληση τοῦ ύφυπουργείου).

Τά ἀποτελέσματα
Ἠ προσπάθεια πού άνάλαθε τό ύφυπουργεῑο Τύπου δέν ῆταν
δυνατά νά ἐχει σοθαρή άπήχηση στούς κλάδους τῶν διανοούμενων, πού τουλάχιοτο σέ κάτι δισφέρουν and τούς χειροκροτητές
ψηφοφόρους. ”Οταν oi ἅνθρωποι τῶν γραμμάτων καί τῆς τέχνης
σήκωσαν τό Βάρος τῶν ἐξευτελιστικῶν κσταπιέσεων τοῦ διχτστο-

ρικοῦβκαθεστῶτος, τά «άουτο ντά φέ» τοῦ καψίμστος θιθλίων, στίς
στῆλες τοῦ Ὀλυμπίου Διός, τίς ἐξορίες καί τίς συνεχεῖς άπαγορεύσεις (πού ἐφτασαν ῶς τό σημεῑο καί οτή διάρκεισ πού διαφημίζονταν ό Θεσμὸς τῆς «ἐπιστράτευσηςιι νά συλλσμθάνεται ό Kopδάτος καί ὁ Μέξης γιό ...άντιφασιστική προπαγάνδα) ήταν ἐξαιρετικά δύσκολο νά πειστοῦν, πσρὸλσ τά άκέρισ άντιφασιστικά τους
φρονήματα, πώς ἠταν δυνατό νά σοθαρευτοῦν ξαφνικά oi στυλο-

θάτες τοῦ μεταξικοῦ καθεστῶτος καί νά τό ρίξσυν στόν ἐνεργά
άντιμουσολινικό άγῶνσ,
Ούσιαστικά τό περίφημο γραφεῖο ἧταν μιά άπσκεντρωμένη δημόσια ὑπηρεσία κρατικῇς λογοκρισίας, χωρίς πολύ δουλειά (ποῦ
άφηνε νά τοῦ πάρουν τό μεροκάμστο ὁ κ. Πσξινὸςς) Kai oi δραστηριότητές του πενιχρότατες.
'0 AN 2702 τῆς 9.11.40 πρόθλεπε τή συγκέντρωση στατιοτικοῦ
ύλικοῦ, άνάμεσα στίς άλλες ρυθμίσεις του, γιά νά διακριθωθοῦν
τά χρήσιμα προσόντα τῶν πνευματικῶν ανθρώπων μέ στάχο τήν
πύ κνωση τῶν ἐπιστρατευμένων.
’

Στά ἀρχεῖα τοῦ ὑπουργείου 6ρέθηκσν 56 στατιστικό δελτία (μέ
ἀντίστοιχες ἀπαντήσεις) πού άφοροῦν ἀποκλειστικά λογοτέχνες,

καλλιτεχνικοῦ τμήματος» , τοῦ Γ. Κοτζιούλσ πού στά ἐρωτήματα

’ίσως καί ἐπειδή 6 σχεδισσμός τῆς ὑπηρεσίας, ὅπως τόν ε’ἰδσμε
προηγούμενα, νά ἀπευθυνότσν ἀποτελεσματικὸτερα πρός τήν
ἀγρα ύποστήριξης τοῦ καθεστῶτος ἀπό ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων. Συγκεντρωτικά ή δειγματοληψίσ τῶν δελτίων ἀποδίδει τά
ἐξῇς στοιχεῖα;
21 ἀποδέχονται πῶς εἶναι κατάλληλοι γιά νά πραγματοποιήσουν

ὡρες μπορεῖ νά διαθέτειἐπί τοῦ παρόντος ἀεργος» ή στῖς πσρστηρήσειςκατάγομαι ἀπό τήν ”»Ηπειρον , τοῦ Γ. Σπαταλά πού δη-

ἰδιωτικό ἐπάγγελμα ἀναφέρειἀδιόριστος φιλόλογος» Kai ποιές

λῶνει ἰδιωτικό ἐπάγγελμα «πρώην λογοτέχνης, νῦν δενδροκόμος,
κηπουρός», τοῦ Κλέωνα Παράσχου πού στήν ύγειινή κατάσταση
ἀπσντάει σαρκαστικά «ὑπόκειμαι εἰςκ σύστηράν δίαιταν», ῆ τέλος
τοῦ Α. Γιαλούρη πού δηλῶνει «δέν δύναμαι νά κάνω διάλεξιν στερούμενος εύγλωττίσς»,.
_
Μορφολογικά σημειώνω πώς 55 ἀπαντήσεις εἶναι χειρόγρσφες
καί μία-τοῦ Φρέρη-δαχτυλόγραφη.
Τό ἐρωτήματολόγιο περιλάμθσνε τίς παρακάτω ἐρωτήσεις; a)
Όνομστεπώνυμον, 6) Φιλολογικόν ὄνομα, γ) Ηλικία, δ) Ιδιωτικόν
ἐπάγγελμα, ε) εἰδικότης στά γράμματα, στ) Εἰδικότης εἰς τάς ξέ-

διαλέξεις.
4 πώς εἶναι κατάλληλοι γιά πορεῖες προκειμένου νά μεταθοῦν

στό μέτωπο καί νά ἐνδυναμώσουν τούς στρατευμένους.
28 γνωρίζοντας ξένες γλῶσσες εἶναι πρόθυμοι νά μεταφράζουν

, πρόπαγανδιστικά κείμενα. I
25 θεωροῦν 611 μποροῦν νά γράψουν κατάλληλα μελετήμστσ.
I
11 Kpivouv τόν ἐαυτό τους ύπερήλικα κσίσυνεπῶς άκστάλληλσ
γιά ὁποιαδήποτε δραστηριότητα.
Ἐξ ἀλλου 10 εἶναι ήδη ἐπιστρατευμένοι, ε’ίτε λόγω δημοσιοϋπαλληλικῆς ἰδιότητας, εἴτε ῶς ἐφεδρσι. Πάντως κανένας δέν ἀποδέχεται ἀσμένως τήν ἰδέα τῆς ύπηρέτησης τοῦ καθεστῶτος

νας γλώσσας, ζ) “Υγειινή κατάστασις, η) Οίκογενειακή κατάστασις,
θ) Ποίας ὥρας δύχσται νά διαθέτει καί ι) Παρατηρήσεις.
Τά 56 άτομα πού ἀπήντηόαν εἶναι περίπου τό ἐνα τρίτο τοῦ δυ- ·
νσμικσῦ τῆς ΕΕΛ, ἐκείνου τοῦ καιροῦ. Ἀπσξίωσαν v άποκριθοῡν 6

Ἀγγελος Σικελισνός κι 6 NiKoq Καζσντζάκης- νομίζω ἐνσυνείδητα
Μεταξά καί πολλοί θρίσκουν τήν εύκσιρίσ μέ σαρδώνειο χιοῦμορ
, νά μυκτηρίσουν, 600 οί περιστάσεις τούς τό ἐπιτρέπουν, τήν

- ἀλλά καί ό Παλαμάς, ὁ’Ἀγρας, 6 Μαλακάσης, 6 Γρυπάρης, ή 6

Μυριθίλης, λογοτέχνες μέ συντηριτική τοποθέτηση. Βέ6αια σέ

I κατάσταση.
1
0'1 56 συγγραφεῖς πού ἀπάντησσν στό στατιστικό δελτίο, πού ή

καμιά περίπτωση καί μέ κανένα ἐπιχείρημα ή ἀπάντηση στό ἐρω-

τηματολόγιο δέ συνιστά καί ἀποδοχή τοῦ καθεστῶτος.
Σήμερα ἐπιζοῡν 11 6116 τούς 56 ἀποστολεῖς τῶν άπαντήσεων,
ἀπό τούς ὁποίους δύο, ὁ Παντελής Πρεθελάκης K1' 6 Μελῆς Νικολαῑδης λίγο πολύ ὑπηρέτησαν τόν τρίτο ἐλληνικό πολιτισμό.
Πάντως τόσο ὑπερθολικά κόπτονταν ή μεταξική δικτατορία γιά
τήν καταδίκη τῆς ίταλικῆς ἐπίθεσης πού, στίς 3.11.40 άπαγόρευσε

I διανομή του μεθοδεύτηκε ἀπό τή συνδικαλιστική τους όργάνωση
’1η ὁποία μετεῖχε μέ τόν πρόεδρό της Μ. “Αργυρόπουλο στό συντο-

I V1011K6 όργσνο τοῦ γραφείου, εἶναι οἰ παρακάτω;
,
Μ. “Αργυρὸπουλος, Γρ. Ξενόπουλος, K. Κσρθσῖος, N. Λαύρας, Α.
ῐῑΤραυλαντώνης, Σ. Θεοδωρόπουλος, Γαλάτεια Καζσντζάκη, A. Μελσχροινός Ρήγας Γκόλφης, A. Μιλάνος- Στρατηγόπουλος, Αἰμιλία

τή δημοσίευση ψηφίσματος διαμαρτυρίας τῶν ἐλλήνων λογοτῦ

Δάφνη, Σ. Δάφνης, K. Ούράνης, Ν. Γκινόπουλος, Γ. Ροντάκης, Φ.
I Γιοφύλλης, Μυρτιώτισσσ, Ν. Ποριώτης, Κ. Αθανασιάδης, A. Καρ, ζής, Μ. Νικολαῑδης, Τ. Παπατσώνης, Γ. Δοὺρσς, Γ. Σταμπολής, Π.

χνῶν, ὅπως ἀπαγόρευσε ἐπίσης καὶ“τήν ἀποστολή ἐκκλησης πρός
τά σωματεῖα συγγραφέων τοῦ ἐξωτερικοῦ γιά τήν ύποστήριξη τῆς
χώρας,μέ τό πρόσχημα ότι... θά γίνει μσζική διαμαρτυρία ὅλων
τῶν πολιτιστικῶν φορέων μέ ἀντικείμενα τήν καταδίκη τῆς έπι-

Πρε6ελάκης, Μαριέτα Μινώτου, N. Κατηφόρης, Τατιάνα Σταύρου,

. ,A. Παυλίδης, Ἰωάννσ Μπσυλου6άλα - Ἀναγνώστου, A. Κουκούλας,
‘ N. Χάγερ - Μπουφίδης, Χ. Λε6άντας, Θρ. Καστσνάκης, Κλεαρέτη
1 Δίπλα - Μαλάμου, Κ. Ἐμμανουήλ, Μ. Στασινόπουλος, Κ. Ἀλέπης,
Δ. Οίκονομίδης, 1.Μ. Πσνσγιωτόπουλος, I. Οίκονομίδης, Λιλή Ἰα, κωθίδη, Α. Δρί6σς,·Π. Χάρης, Γιάννης Ρίτσος, Γ. Τσουκαλάς, Γ. Ko, τζιούλας, M. Ροδάς, Γ. Σπαταλάς, Σοφία Μαυροειδή - Παπαδάκη,
“Ηλίας Βενέζης, Εἰρήνη ή Ἀθηναία, Κλέων Παράσχος, A. Γιαλού-

δρομῆς

0i ἀπαντήσεις
Καταχωροῦντσι ἐδῶ καί oi ἀπαντήσεις ἀναλυτικά τῶν 56 λογοτεχνῶν ἐπειδή ἀποτελοῦν μιά πρώτης τάξης πηγή πλη ροφόρησης γιά
τόν 6ι6λιογράφο, τόν 6ιογράφο καί τόν μελετητή τῶν έλληνικῶν
γραμμάτων, ἀλλά καί ῶς μνημεῖο μιάς ἐποχῆς ταραγμένης πού τόν
τόπο μσς τόν σκίσζε ἡ φανερή δικτατορία, μιά στίς τόσες φανερές

ρης, B. Δασκαλάκης καί B. Φρέρης.

Χσρσκτηριοτικές εἶναι oi ἀπσντήσεις; τοῦ Ξενόπουλου στό ἐρώI τημα ὑγιεινή κατάστασις «ῶς ἐκ τῆς ἡλικίας μου δέν κάνω οὔτε
‘ περίπατον», τοῦ Κ. Καρθσίου στό γιά τήν οἰκογενεισκή κατάσταση
ἐρώτημα, «ἐγγσμος μέ γυνσίκσ» (προφανῶς ἐννοεῑ πώς 1'] γυναίκα
του ζοῦσε, ἀλλά τό σκῶμμα εἶναι όλοφάνερο), τῆς Γαλάτεισς Κα-

καί ἀφανεῖς δουλώσεις τῇς Ἐλλάδας.
Oi ἐρωτήσεις δέν πρόκειται 6έ6αια νά ἐπαναληφθοῦν. Oi ἀπαν-

’ ζαντζάκη στό ἐρώτημα ἰδιωτικό ἐπάγγελμα ««οίκοκυρικά», τοῦ ’,Εμ-

τήσεις 0' αὑτές νοοῦντσι μέ τή σειρά πού ἀναφέρθηκε πιό πάνω

μανουήλ στό περί ἰδιωτικοῦ ἐπαγγέλματος ««κσθηγητής τῆς φιλο-

Kai καθαρίζονται μέ τά μικρά α- ι.
Χωρίς κσνέναν ἐπιμέρους σχολιασμὸ παραδίδονται ἐδῶ οί ἀπαντήσεις. Τόν ὑπομνηματισμό τους χρωστῶ στόν ἐπαρκῆ ἀναγνώστη

λογίας παραμένων ἀπό ἐτους ἀνευ θέσεως ἤ ἀλλης τινός ἐργασίας», 6 I. Οἰκονομίδης μάς πληροφορεῖ 611 «εἶναι καθηγητής γυ, μνασίου ἀπεσπασμένος εἰς τήν κεντρικήν διοίκησην τῆς EON ῶς

μιας εύρύτερης ἀνάπτυξης, ὅπου θεωρῶ ἀνσγκσίσ καί τήν ἀναπαραγωγή τῶν χειρογράφων.

ύποδιευθυντής τοῦ III ἐπιτελικοῦ γραφείου καί προϊστάμενος τού

1. Μιχαὴλ Δημητρίου Ἀργυρόπουλος 6) Ρήγας Paγιάς, γ) 76, δ) δικηγόρος. ε)
τά λοιπά ἐκτός θεάτρου.
Εἰδικότερα
διαλέξεις,
ποίηση καί ἀνστολικσί ἀναμνήσεις, ς) ”Ομιλῶ γαλλικά.
ζ) Γεροντική. “Ὀχι ταξείδια.
Ἐργασίσ μάλλον γραφείου,
η) Νυμφευμένος. Δύο τέκνα ἀπό τόν. α’ γάμο τῆς
συζύγου μου, θ) διά διαλέξεις ὅταν πρέπει. Δι’ ἀλλην
ἐργασίαν τήν νύκτα σπίτι.
2. Γρηγόριος Ξενόπουλος
73, ούδέν, ἀπό ὁλα ἐκτός
ἀπό στίχους, όμιλῶ μόνον
γαλλικά. Μετσφράζω μόνον
ἀπό γαλλικά (ἀλλοτε μετέφραζσ καί ἀπό γερμανικό
-ἀλλά τά ξέχασα), ῶς ἐκ τῆς
ἡλικίας μου δέν κάμνω
-οὑτε περίπατον. Μόλις καί
ᾎμετά Βίας εἰμπορῶ ἀκόμη

ἐν ἀποστρατεία, ποίηση καί
λογοτεχνική
μετάφραση.
μετάφραση ἀπό τά γερμανικά γαλλικά τά ἀγγλικά καί

μέ ὁλιγώτερη εύκολίσ ἀπό
τά ίταλικά καί ἰστισνικά, ἐργασία γραφείου, ἐγγαμος
με γυναῖκα, τίς ὢρες πού
ἐργάζονται τά δημόσια

/ /
Δ,
,,
1.52.1.“ f ' 1.. ς.

γλώσσης, ἀπό τριετίας πάσχω ἐκ πολυνευρίτιδσς τῶν
ποδῶν 1‘) 6r10ia μοῦ ἐμποδί-

ζει πάσσν κίνησιν, άγαμος,

’
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δύο κόρας ἐγγάμους. Διά
τσξείδια πορείας σωματι-

κούς κόπους σύδεμίαν. εἰμπορῶ νά γράφω ὁμιλίας
διαλέξεις νά τίς διαθάζει
ἀλλος ἡ κι ἐγώ ὁ “ίδιος (Tl-Xἀπό ραδιοφώνου).
3. Κλέανδρος Λάκων, Κ.
Καρθαῑος 62-63, ἀνώτατος
ἀξιωματικός τοῦ ατρατσῡ

λεξικό τοῦ Ἐλευθερουδάκη ἐχω ἐργαστεῖ στή
χαρτογραφική
ὑπηρεσία
τοῦ στρατοῦ καί στό Γενικό

σίας είς τό γραφεῖον, ἐγ-

Ἐπιτελεῑο τοῦ στρατοῦ.
4. Νικόλαος Η. Πετιμεζάς
Πετιμεζάς - Λαὺρας, 66,
Πολιτικός συνταξισ ῦχσς καί

γαμος πατήρ δύο τέκνων
ἐγγάμων.
, 5. Ἀντώνιος K. Τραυλαντώνης 75, συνταξιοῦχος
έκπσιδευτικὸς αύμθουλος,
πεζογραφία, δύναμαι ὁπωσοῦν νά μεταφράζω ἐκ τῆς
γαλλικῆς καί τῆς ἰτσλικῆς

δημοσιογράφσς,

ποίησις-

πεζογραφία, ὑποφέρων ἐκ
νόσου

μή

ἐπιτρεπούσης

κόπους άλλως πλήν ἐργα-

νον κατ’ οἰκον τάς “άλλας

ἡμέρας έχω νοσηλείαν.
6. Σπύρος I. Θεοδωρόπουλος, “Ἀγις Θέρος, 64, δικηγόρος, ποίηση - διαλέξεις δοκίμια, ἀπό γαλλικά καί
“ιτσλικά, ἐτοιμος γιά ταξίδια

γραφεῖα ή καί άλλες ῶρες,
έχω ἐργαστεῖ κάπου ἐξι
νά ἐργάζομαι είς τό σπίτι·
μου. εἷμαι ἐγγαμος καί ἐχω

κατά ΧΔευτέρσν - Τετάρτην

- Παρασκευήν καί Κυριακήν δύναμαι νά δισθέτω
τάς ὧρας 2-4 μ.μ. ἀλλά μό-

καί πορεῖες καί μεγάλες
ἀκόμη ἡ γραφείου άρθρα -

ὁργάνωσις ὑπηρεσίας, ἐγγαμος χωρίς παιδιά, 12-2
μ.μ. στάς Ἀθήνας τά ἀπογεύμστσ στήν Κηφιοιά στό

σπίτι μου.
7. Γαλάτεια Καζσντζάκη,
52, οἰκοκυρικά, πεζογραφία

I

,
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διαλέξεις

-

θέατρο

-

μεταφράσεις, εἰς τήν γαλλικήν συνομιλία καί μετά-

πλέξιμσ μσλλίνων εἰδῶν γιά
τό στρατό μσς.

φρασις ἐκ τῆς γαλλικῆς,
διά μετρίους σωματικούς

κόπους καί ἐργασίαν γραφείου πλήν λογιστικῆς, έγγαμσς ἀτεκνος ἀνευ γονέων, μ.μ.
8. Ἀπόστολος Μελαχρινός.
Κλήμης Πορφυρογέννητσς,
54, λογοτέχνης ἐκδίδει τό
περιοδικόν

«ὁ

15. Ροντάκης Γιῶργος τοῦ
Κωνσταντίνου,
Γκοὺρας
Ἀλεπούργητος, 63. ὑπάλληλος, γιά τώρα πεζογραφίσ, γαλλικά, ἄρρωστος ῶς
1'] 6ε6σίωσις τσῡ γιατροῡ Κ.
A. Μαρούλη 13.Χ1.40, ἀγαμσς.
16. Σπύρος Ν. Μουσούρης,
Φῶτος Γιοφὺλλης. 53, δημοσιογράφσς, ποίηση - πεζογρσφία - ἱστορικά δοκί-

Κύκλος»,

ποίησις καί μετάφρασις
ἀπό τά ἀρχαῖα τρσγωδιῶν,
γαλλική ἐκ τῆς γαλλικῆς,
καλή, χήρος ’ένσ υἰόν, τίς
πρωινές.

Β· Δημ· Δημητριάδης, Ρήγας Γκόλφης, 56 συμθσλαιογράφος
σύμθσυλσς
συμ6ολαιογρσφικοῦ

συλ-

λόγου Ἀθηνῶν Ἀν. μέλος

ζογρσφία - ἱστορικά - διαλέξεις,
μετρία
ἐργασία
γραφείου είς Ἀθήνας, ἐγγαμος πατήρ 2 τέκνων,
10-12π.μ. ,

12 Θρασύθσυλος Ζωϊόπουλος, Στεφ. Δάφνης, 56 τμημστάρχης τῆς Ἐθνικῆς θι6λιοθήκης (τμῆμα εἰσαγωγῆς), είς τ’ ἀναφερόμενα
ε’ἰδη τοῦ έντεχνου λόγου,
δύναμαι v6 μεταφράσω ἀπό

μια - διαλέξεις - θέατρο,

ζογράφος
διαλέξεις,
μετάφραση ἀπό τά γαλλικά
- καίὸλίγσ ἀγγλικά, “ικανότης
γιά ταξίδια - μετρίους σωματικούς κόπους καί ἐργασία γραφείου, έγγαμος μέ
δυό παιδιά, ἀπογευμστινές
ώρες τρεῖς μέρες τήν
έθδομάδα.
22. Τάκης K. Παπατσώνης,
45. διευθυντής ύπουργείου
Οἰκονομικῶν, ποίηση - δοκίμισ - κριτική - μετάφρασις, γαλλικά - ἀγγλικά ~
ἰτσλικά - ίστισνικά ὁμιλία
καί, μετάφρασις ἀρκετή

γνῶσις

τῆς

νεομανικῆς

μετάφρασις ἐκ τῆς γερμα-

ταξείδια νσί, μά πορεῖες λίγες,ἐργασίσ γραφείου ναί,
παντρεμένος χωρίς παιδιά.
6116 τήν σύγή ῶς τό μεσημέρι καί κάποτε καί τά ἀπογεύμστσ ἐργάζομαι εἰς τήν
ἐφημερίδα «Ἀσύρματος»
τίς ἀλλες ῶρες γράφω γιά
περιοδικά μπορῶ νά οἰκονομήσω ὥρα τ’ ἀπόγευμα ἠ
τή νύχτα.
Μυρτιῶτισσα,

ἀπογευμστινάς 4-6.
28. Τατιάνα Δ. Σταύρου, 40.
κανένα,
πεζογράφος,
νικῆς, πορεῖαι μέτριοι. Μέ-

τοῦ

ταμείου

ἀσφαλίσεως

Kai 6116 τάς

τριοι σωματικοί κόποι. Ἐργασία γραφείου οἰαδήποτε,
έγγσμος ἐν τέκνον μήτηρ,
μ.μ. ἀργά τήν νύκτσ, πρόθυμος νά προσφέρω oiavδήποτε
ὑπηρεσίαν
μή
παρσκωλύουσσν τήν έν τῶ
ύπουργείω ’κυρίαν ἐργα-

διαλέ-

συμθολσιογράφων, ποίηση

κτους της, δυστυχῶς λόγω
χρονίας
παθήσεως
ἐκ

- κριτική, ἐργασία κατ’ οἶκον, ἐγγσμος σύζυγον καί

θρογχικοῦ

θυγατέρα, κατ’ οἶκον νύκτα.
1D. Ἀναοτάσιος Μιλάνος Στρατηγόπουλος, Λοῡμεν
(ψευδώνυμον είς κριτικά
σημειώμστα ἐπί λογοτεχνικῶν καί καλλιτεχνικῶν ἐργων), 53. δημοσιογράφσς,
ποίησις - πεζογραφίσ —ίστορικσί συγγραφαί - διαλέξεις - μεταφράσεις, γαλλική - ἀγγλική μετάφρασις
ἐκ ταύτης - ὁμιλία, ἰκανότης 61' ἐργασίαν γραφείου
καί διά ταξείδια δχι ὁμως
καί πορείας, ἐγγσμος 110τήρ τριῶν ἐνηλίκων τέκνων, μίαν ὥρα μετά μεσημθρίαν, νομίζω 611 ὴ
ἀποτελεσματικωτέρα χρησιμοποίησις

τῶν

κατάρρου

δέν

εἷμαι ίκανός διά ταξείδια
πορείας καί σωματικούς
κόπους ἀκόμη καί λὸγω
ἀρθρίτιδος, έγγαμος χωρίς
γονεῖς καί παιδιά, δύναμαι
νά ἐργάζωμαι π.μ. άν ἡ δημοσία ὑπηρεσία μοῡ τό ἐπιτρέπει. Σημειωτέον ὅμως
611 εἰς τήν Ἐθνικήν Βι6λιοθήκην λόγω ἐλλείψεως

ὑπαλλήλων ἐχω πολλήν ἐργασίαν.
13. Κώστος Ούράνης, 50,
δη μοσιογράφος, ποίηση καί
πεζογραφία, γαλλικά πορτογαλικά καί ἀγγλικά. ”Ημ-

πορῶ νά μεταφράζω 6116
γαλλικά, ἀγγλικά, πορτογαλικά καί νά μεταφράζω

λογοτε-

χνῶν εἶναι ’ὴ δημοσίευσις
τῶν ἐργων τῶν σχετικῶν
πρός τήν ἐξσρσιν τῶν ὴθικῶν ἀξιῶν μερίμνη τοῦ
κράτους καί 1’] διάδοσις
τούτων.

λου, Αίμιλία Στεφ. Δάφνη,

55, ποίησις καί πεζογρσφίσ

δύναμαι

νά
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ξιοῦχος), λίγο ἀπΙ ὅλα ἐξω
ἀπό διαλέξεις, καλή ἐργασία
γραφείου,
ἐγγαμος
ἀνευ τέκνων, 3-6 μ.μ.
19.
Κωνστσντίνος
Ἀιτ.
“Αθανασιάδης,
Λαέρτης
Λάρμης, 62. ύποναύσρχσς
ε.σ., ποίηση - θέατρο - πεζογρσφία, ἀπό ἀγγλικά καί
γαλλικά εἰς τά ἐλληνικό,
μετρία ένεκεν ἀρθριτισμῶν

11. ΑΙμιλΙα Θρασ. 2111101100-

μεταφράζω

έργα λογοτεχνικά 6116 τήν
γσλλικήν γλῶσσαν, συνεπείσ προσφάτου ἐγχειρίσεως δέν δύναμαι νά ὑπο6άλλωμαι 0015 εἰς μετρίους σωματικούς κόπους,
ἐγγσμος χωρίς παιδιά καί
χωρίς γονεῖς, ἐπειδή θλίθομσι μή δυναμένη νά
ὑπηρετήσω άλλως τήν πστρίδα καταγίνομαι εἰς τό

συντα-

εἰς τήν γαλλικήν, ἰκσνὸς
μόνον δι’ ἐργασίαν γραφείου λόγω κσκῆς κσταστάσεως ὑγείας, έγγαμος
καί μέ ἐνσ τέκνον, 16 πρωϊνὸν.
14. Νικολ. Σ. Γκινόπουλος,
60, πρ, γυμνασιάρχης. πε-

πού συχνά μέ ἐμποδίζουν
νά περπατῶ. έγγσμος χωρίς παιδιά, 10-12 π.μ.
20. Γεώργιος Ἀθανασίοιι
Καρζῄς, Λίνος Καρζής, 45,
δικηγόρος, ποίηση - πεζογρσφίσ - δοκίμισ, ὁμιλίσ
γαλλικά - μετάφρασις ἀπό
τά γαλλικά, ἀρίστη ἰκανότης διά ταξείδια καί πορείας, έγγαμος ἀνευ τέκνων, τάς μεσημὸρινάς.
21. Μελής Νικολσῐδης, 42,
διευθυντής τοῦ περιοδικοῡ

μιο, ὁμιλῶ εύχερῶς τά γαλ-

λικά καί μπορῶ νά μεταφράσω ἀπό ἐλληνικά στά
γαλλικά. Ἐιτίσης κατέχω τά
γερμανικό 6116 τά ὁποῖα
μπορῶ νά μεταφράσω στό
ἐλληνικό. Ξέρω καί άρκετά
16 ἀγγλικά, ὑγεία έχω καλή
ἀλλά οίκογενειακές μου
συνθῇκες δέν μοῦ ἐπιτρέπουν ταξείδια, ἐγγσμος
έχω θρέφσς 3 μηνῶν καί
μητέρα χήρα, μπορῶ νά
έργσστῶ στό σπίτι μου ὁχι
ὁμως έξω καί ὁρισμένες
ώρες ἐπειδή ἐχω μωρὸ

ἐπόπτης

τευθέντσς

θεολο-

συναδέλφους

μου στήν ὑπηρεσία 100
ύπουργείου, έγγαμος, διά
τούς παραπάνω λόγους oi
ἀπσρσίτητες γιά τή σωματική μου περίθσλψη καί τήν
ἀνάπαυσή μου ὡρες έχουν
περιορισθῇ στό ἐλάχιστα.
24. Γεώργιος K. Σταμπολής,
36, τμημστάρχης Α’τάξεως
Ὑπουργεὶου Οίκονομικῶν,
,ι ’Ποίηση - πεζογρσφίσ ‘ δράμα - διαλέξεις, γαλλικά
καί ὁλίγσ ἀγγλικά, καλή μέ
ίκσνότητσ καί διά ταξείδια
καί πορείας, άγαμος χήρα
μήτηρ, λόγω τῆς ἐν τῶ
ύπουργείω κατόπιν τοῦ πολέμου ύπερθολικῆς ἐπιθαρύνσεώς μου ύπηρεσιακῶς
δέν διαθέτω ἀτυχῶς χρόvov.

παιδί καί ὁ σύζυγὸς μου ἐξ

32. Νίκος Χάγερ Μπουφίδης,·ίΖ, ὑπάλληλος τραπέζης καί ἀρχισυντάκτης ἐλληνικοῦ ρεπορτάζ περιοδι-

Ζωή»

καί

συντάξεως

τοῦ

γραφείου πνευματικῆς ἐπι-

περιοδικοῦ «Νεολσίαη, πε-

ἡμέραν τό ἀπόγευμα 2-4.

ἀνταποκριθῶ στά καθήκοντά μου ώς δημοσίου
ὑπαλλήλου ἀνσγκσσμένος
ν’ ἀναπληρώνω Kai στρα-

ποίησις

25. Πρεθελάκης Παντελής
διευθυντής καλῶν τεχνῶν
(ὑπό τήν ἰδιότητα αὑτήν εἷνσι ἐπιστρατευμένος ήδη
καί διευθυντής τοῦ κσλλιτεχνικοῦ
τμήματος
τοῦ

«Πνευμστική

κά, ἀκροσφαλής μέτρια,
ἐγγσμσς μέ τρίσ παιδιά,
δύο ὥρας ἡμέραν παρ’

πωση μόλις κατορθώνω v"

Γεωργίας,

(ναμτικός

τική - μεταφρσστής. γαλλι-

τρική, πάσχοντας ἀτυχῶς
ἀπό πνευματική ὑπερκό-

23. Γεωργισς Δούρας. 45,
ὑπάλληλος
ύπουργείου

γελμα

μετάφραση 6116 τά γαλλικά,
ἀρίστη, ἐγγαμος ἀπό 16
πρωῖ ῶς τίς 2 τό ἀπόγευμα.
29. Λεωνίδας Παυλίδης, 45,
λογοτέχνης, ποίηση - κρι-

30. “ίωάννα Μπουκουθάλα “Αναγνώατου, 34, καθηγήτρισ πιάνου καί συντάκτης
περιοδικοῦ
τύπου.
έχω
ἀσχοληθεῖ μέ ὁλα τά ε’ίδη
ἐκτός ἀπό ίστορικὸ δοκί-

σίαν μου.

συχνάς μετακινήσεις καί
ταξείδια, διαζευγμένη τέκνον ένα. μάλλον ἀπογευματινάς.
1B. Νικόλαος Ἀναστ. Ποριώτης, 71, χωρίς ἐπάγ-

ἰτσλικά - γαλλικά -

27. Νίκος Κατηφόρης, 38,
δικηγὸρος, πεζογραφίσ θέατρο - γαλλικά (μετάφραση), ἐργασία γραφείου,
ἐγγαμος γονεῖς Eva παιδί,

56,

τήν ίταλικήν γλῶσσαν ὁχι

26. Μαριέττα Γιαννοπούλου - Μινώτου, Μαριέττα
“Ειπσνηοία, 33, πεζογρσφία
- ἱστορικά - λαογρσφικά παιδικό θέατρο - μεταφράἀγγλικά, λὸγω οἰκογενεισκῶν ύποχρεώσεων τά τσξείδια μσῡ εἶναι ἀδύνατα,
ἐγγσμος ένα παιδί, προμεσημ6ρινάς, προκειμένου νά
μού ἀνατεθῇ ἐργασία δέχομαι νά ἀναλά6ω κατ’ οἶκον.

ποίησις, μεταφράοτρισ ξένων
ποιημάτων.
λόγοι

όμως

’3‘ἓ01ν:
σεις,

17. Θεῶνη Δ. Δρακοπούλου,

,ὒν
ἓῖ
1 \,),

-

στρατεύσεως).

άλλου εἶναι ἀξιωματικός
καί ἐχει φύγει.
31.

Λέων

Κουκούλας,46,

δη μόσιος
ὑπάλληλος,
ποίησις - πεζογρσφίσ - 60κίμια - θέατρο ὁμιλία καί
μετάφρασις γαλλικά καί
γερμανικό, ὑγείσ καλή, έγγαμος χωρίς παιδιά, 4-Β

μ-ιι

κοῡ

«Θεατής»,

ποίησις —

πεζογρσφία - θέατρο, γαλλικά μετρίους σωματικούς
κόπους, παντρεμένος μέ

'1

παιδί. Συντηρῶ καί γριά μητέρα μ.μ. καί νύχτσ (ἐπειδή
μένω σέ προάστεια εί δυνατόν δουλειά στό σπίτι),
πρόθυμος μέ ἐνθουσιασμό
v16 ὁ,τιδήποτε 1100 ἀνατεθῆ προκειμένου νά 6011ἓήσω τήν μαχομένη πστρί0.

σθείσς Ἀθηνῶν, ποίησις διαλέξεις ~ ἀπαγγελία, ὁμιλία Kai μετάφρασις ἀπό ξένες γλῶσσες; ἀγγλικά γερμανικό
γαλλικά.
Μετάφρασις
είς
E9100
γλώσσσς; Γερμανικά - ἀγγλικά.«
Σημείωσις;
έχω

σθεῖ γιά τὸ γραφεῖο Τύπου
καί τουρισμοῦ στό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τὸ 1933
Kai 1934. 'H ἐκδοση τοῦ
ύπουργείου «La Gréce Ac-tuelle» εἶναι -σχεδόν ὁλόκληρη δική μου ἐργασία
τόσον τό κείμενον ὅσον καί
αί γραφικσί παραστάσεις

νάκης,

της. Ἐπίσης καί 16 φυλλά-

Θράσος

Καστσνά-

κης, 40. καθηγητὴς στή
σχολή Ἀνστολικῶν γλωσσῶν

τοῦ

Παρισιοῦ,

πεζο-

γραφία, γαλλικά,
καλή,
πσντρε μένος, τά πρωῖνά.
35. Κλεαρέτη Δίπλα - Μαλάμου, ποίησις καί πεζογρσφίσ, μετάφρασις ἀπό
γαλλικά καί ίταλικά, ἐγγαμος, καμίσ γιατί θά χρησι-

μσποιηθῶ

ἀπό

τόν

Ἐρ.

Σταυρό.

36. Kalaup Ἐμμανουήλ, 37,
καθηγητής τῆς φιλολογίας
παραμένων ἀπό έτους ἀνευ
θέσεως ἢ άλλης τινός ἐργασίας, ποίησις - μεταφράσεις - κριτικά 60600. ὁμιλῶ
τήν γαλλικήν μεταφράζω ἐκ
ταύτης καί εἰς ταύτην.
”Ομιλῶ τήν ίταλικήν καί
μεταφράὲω
έκ
ταύτης
μεταφρά ω ἐκ τῆς ἀγγλιῖ
κῆς, καλή, ἐργασία γραφείου, άγσμος, τήν νὺχτα.
37. Μιχαήλ Δ. Στασινόπουλος, 37, πάρεδρος Συμθουλίου “Επικρστείας. Καθηγητής τῆς Παντείου σχολῆς,
ποίησις. γαλλικά - γερμαv1K6 ἐργασία γραφείου,
άγσμος,μ.μ.
36. Κούλης Ἀλέπης, 37.
ὑπάλληλος ύπουργείου Οίκονομικῶν, ποίησις, μετάφρασις ἐκ τοῦ γαλλικοῦ,

πάσχω ἀπό ρευμστοαρθριτισμὸν.

“Ικσνὸτης

διά 10-

45.

ήθοποιός, ποίηση, φύματικός, ’άγσμος καί χωρίς γονεις.
46. Γεώργιος Τσουκαλάς,
36, 6ι6λιοπῶλης, ναί δι’
ὁλα, ἐγγσμος πατήρ 5 τέκνων, εἶμσι στρατιώτης.
47. Γιῶργος Κοτζιούλας,
31 , ’ἀδιὸριστος φιλόλογος,
κάπως ἀπ’ ὁλσ ἐκτός τοῦ
θεάτρου, μετάφρασις 116νον ὁχι κσί ὁμιλία ἀπό τήν
γαλλικήν, ἱκανότης καί διάθεσις διά ταξείδια μολονότι
όχι ἀπολὺτως ὑγιής, άγσμος μακράν τῆς οἰκογενείας του, ἐπί τοῦ παρόντος άεργος, κατάγομαι ἀπό
τήν ”Ηπειρον.
46. Μιχ. Λ. Ροδάς, 57, δημοσιογράφσς, διαλέξεις πεζογραφία, ἠ ὑγεία μου
δέν 1100 ἐπιτρέπει πορείας
καί ταξείδια ἐπί τοῦ 11006v-_
100 λόγω παθήσεως στομάχου, ἐγγαμος, ήμπορῶ
νά δισθέσω μόλις 2 ὥρας
κατ’ οἶκον.
49. Γεράσιμος Γ. Σπαταλάς,
54, πρώην λογοτέχνης νῦν
δενδροκόμος - κηπουρός,
ποίησις - θέατρον - μελέτη
φιλολογική
διαλέξεις,
μεταφραστής ἐκ τοῦ ἀρχαίου,ἐλληνικοὺ καί τοῦ
ίταλικοῦ εἰς “όλσ τά ,ε’ίδη
τοῦ λόγου, καλή, προστάτης οἰκογενείσς, 66 εἶχσ
ὥρας
δισθεσίμσυς
ἐάν
έμενσ εἰς τάς Ἀθήνας ἀλλά

ξένας γλώσσας, ίκσνὸτης
61' οἱανδήποτε ἐργασίαν,
έγγαμος μέ μίαν κόρην,

μόνον τήν νύκτα, ἀπεσπασμένος εἰς τήν κεντρικήν
διοίκησιν τῆς EON ῶς ύποδιευθυντής τοῦ ΙΙΙ ἐπιτελικοῦ γραφείου Kai προιστά-

μενος τοῦ

καλλιτεχνικσῡ

τμήματος.
42. Λιλή Πατρικίου, 36,
ὑπάλληλος
6ι6λιοθήκης,

I'16vv110

Ρίτσος,

κατοικῶ μονίμως
γάλσ Πεῦκο καί

31,

εἰς Μεόπισθεν

ποίηση - πεζογραφίσ - δοκίμισ - διαλέξεις, ή ὑγεία
μου δέν μού ἐπιτρέπει νά
κινοὺμσι ἐξω τῶν Ἀθηνῶν,
μητέρα 3 ἀνηλίκων τέκνων*
δισζευγμένη, ὁχι ὁρισμένας.
43. “Ανσστάσιος Δρίθας, 41,
συντάκτης εἰς περιοδικά
Kai ἐφημερίδας, ποίησις τεχνοκριτική - δοκίμιο,
καλή άγσμος, ἀπόγευμα.
44.

“ίωάννης Νικ.

μεταφράσεις,

6116 τήν ἀγγλικήν, ὑπόκειμαι εἰς αὐστηράν δίαιταν.

μετάφρασις

ἐργάζομαι ὁλσς τάς διαθε-

ῶς τήν νύκτα, έχω ἐργα-

41. 0|110v011|6110 Ἰωάννης,
49, κσθηγητής γυμνασίου,
ποίησις - μεταφράσεις διαλέξεις, μετάφρασις ἀπό

τήν γαλλικήν. Μετάφρασις

σίμους ώρας μου.

ὁλσς τάς ὥρας ἀπό 3 μ.μ.

διον «La Gréce et la Crise
Mondiale». Γιά κάτι ἀναλογον Θά μποροῦσα νά ε’ίμουνσ χρήσιμος.
40. “Ιωάννης Μ. ηανσγιωη
τόπουλος, 40, Λυκειάρχης,
μετάφρασις ἀπὸ τά γαλλικά
δι’ ἐργασίαν γραφείου, ἐγγσμος μεθ’ ἐνὸς τέκνου,
μετά τήν 511v 11.11. καθ’ ἐκάστην πλήν Τρίτης” καί Σσ66άτου 615 δύναμαι νά δισθέσω ὁλόκληρον 16 ἀπόγευμα

5i0 τήν γαλλικήν Kai ἀπό

ληλος), ποίησις - κριτική ἀπό γαλλικά - ἀγγλικά, ἐγγσμος, εἷμαι ἤδη ἀπεσπασμένη ἀπό 16 ὑπουργεῖον
Ἐθνικῆς Παιδείας εἰςκ 16
ὑπουργεῖον Τύπου 6151':θυνσις ραδιοφωνὶας ώρα
σχολικῶν ἐργασιῶν ὁπου

σπουδάσει στήν Γερμανία,
σίσδήποτε
ἐργασία γραφείου, έγγσμος ένσ παιδί 7
ἐτῶν καί γέρους γονεῖς,

33. Κυριάκος Δ. Χατζηδάκης. Χρῆοτος Λε6άντας,
36. συντάκτης εἰς ἐφημερίδας
Διευθυντής
γραφείου τύπου δήμου Πειραιῶς, πεζογρσφία, iKav61110 1151010 λόγω προσφάτου ἀσθενείας, έγγσμσς
ἀνευ τέκνων, οίσδήποτε
καί κστά τάς ὥρας τῆς
ὑπηρεσίας μου 610v πρόκειται περί ἐκτάκτου ἀνάγκης.
34. Θρασύθουλος Καστα-

λολογίας (δημόσιος ὑπάλ-

τοὺ ἀερολιμένος.
50. Σοφία Μαυροειδή - Παπαδάκη, 37, καθηγήτρια φι-

51. Ἠλίας Μιχ. Μέλλος,
Ἠλίας ’Βενὲζης, 42. ὑπάλ-

“Ικσνός διά ἐργασίαν γρσ-

φείου, άγσμος, “Ἐχω πατέρα, πρός τό παρόν λόγω

ἀπασχολήσεώς
μου
μέ
κατάρτισιν πατριωτικῆς ἀνθολογίας 11-1 π.μ. Μετ’ ὁλίγσς ἡμέρας όλας 160 πρωϊνάς ώρας. Κστσρτίζω ἀνθολογίσν πατριωτικῶν ποιημάτων πσῡ 1100 6v59505 6
οἶκος «Ἀετὸς» (κ. Κίμων l.

ληλος τραπέζης Ἑλλάδος,

πεζογρσφία, καλή 616 K665

Θεοδωρόπουλος).

54. Ἀντώνιος Γιαλούρης,
65, τέως δικηγόρσς τώρα
συνταξιοῦχος, πεζογρσφία

δέν δύναμαι νά κάνω διάλεξιν
στερούμενος
εὑγλωττίας καί λόγω γήρστος
καί ἀσθενείας, νά μετα-

φράσω ἐκ τῆς γαλλικῆς.
ἀνίκανος v6 κάμω τεξείδισ

ἐργασίαν, έγγαμος μέ ένσ
παιδί, μετά τάς 7 τό ἀπόγευμα ὁπὸτε τελειώνει 1'1

ἐπαγγελματική μου ἐργασισ.
52. ΕΙρήνη Δημητρακοπούλου, ΕΙρήνη 1'1 Ἀθηναία, 50,
συγγραφεύς
ὑπάλληλος
ἐποπτείας τύπου στό ύφυ-

ή σωματικούς κόπους v'
ἀσχοληθῶ εἰς ἐργασίαν
γραφείου λόγω γήρατος
ἀσθενείας
καί έλαφράς
6λά6ης τῆς ἀκοῆς δύναμαι
v6 γράφω κατ’ οἶκον κανέν
διήγημα 1"1 δραματικήν 0K11—
v1'1v 6υζαντινῆς ἐποχῆς. Νά
μεταφράσω κατΙ οἶκον ἐκ
τῆς γαλλικῆς.
55. Δασκαλάκης Βασίλειος,

43,

τμηματάρχης

ργείου

Γεωργίας,

ύπουπεζο-

πουργεῑο τύπου καί τουρι-

γρσφίσ μεταφράσεις,
γαλλικά - ἀγγλικά - νορθηγικά - δσνικά — σουηδικά -

σμοῦ, ψυχογραφικό διήγημα - κριτική, γνωρίζω τήν

ἐγγσμος

γαλλικήν, μετρίας ὑγιεινῆς

έφεδρος λοχαγός.

καταστάσεως ἱκανή γιά ἐργασία γραφείου, εἷμαι χήρα
χωρίς παιδιά ἀλλά προστατεὺω μητέρα Kai ἀνύπαντρες άδελφές, 6116 1i0 2“12
μ.μ. ὥς τίς 5 ὁπου πηγαίνω
στό ὑπουργεῖο.
53. Κλέων Παράσχος, 46,
συγγραφεύς
ὑπάλληλος
ὑφυπουργείου τύπου καί
τουρισμοῦ (λογοκρισία θι6λίων), κριτική - ποίησις μεταφράσεις, ὁμιλία εἰς
τήν γαλλικήν. Μετάφρασις

ίταλικά, πορεῖαι Kai ταξίδια,

μέ Eva τέκνον,

56. Βελισάριος Φρέρης, 40,
ήλεκτρικῆς
· ὑπάλληλος
ἐτσιρίσς Ἀθηνῶν - Πειραιῶς τμῆμα
δημοσιεύσεων.
Τέως
ὑπάλληλος
τηλ1κῆς ἐτσιρίσς

Eastern. ‘

ὁμιλία Γαλλικά - Ἀγγλικά.
Μετσφράσεις ἐκ τοῦ γαλλικοῦ καί άγγλικοὺ ἐπί τοῦ
παρόντος ἐργασία κατ’ οἶK0v λόγω ἀνσρρώσεως, σύζυγος - παιδί - πατέρας.
τακτικός συνεργάτης τσῦ
περιοδικοῦ «Νεσλσίαυ.

3.1. AENIN
ΑΠΑΝΤΑ

Μαρμα-

ριάδηςι Πέτρος Χάρης. 36.
γραμματεύς τῆς ΑΣΚΤ. 6111-

κυκλοφόρησε ὁ 19ος τόμος

γηματογράφσς - κριτικὸς

ΖΗΤΗΣΤΕ TA ΑΠΑΝΤΑ Β.Ι.ΛΕΝ1Ν
016 6ι6λιοπωλεῑα «ΣΥΓΧΡΟΝΗ EI'IOXH»
AGHNA: Ἀκαδημίας 78, τηλ. 3608132
ΠΕΙΡΑΙΑΣ; Καραίσκου 86, 1n)1. 4122221

1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ; Ἀριστοτέλους 7,
ξείδια καί πορείας πολύ μικρά, άγσμος, λόγω τῆς ἀνω
“ιδιὸτητός μου ώς δημοσίου
ὑπαλλήλου δέν δύναμαι νά

τάς καθορίσω.
39. 0|K0v011|6110 Δημήτριος

καί διευθυντής τῆς «Νέας
Ἐστίσς», γαλλικά (ὁμιλία
καί

μετάφρασις),

καλή,

τοῦ Νικολάου, 40, γραμμα-

ᾱναμοῡ. Προστότης μητρός.

τεύς

ἀπογευμστινάς.

ἀμερικανικῆς

πρε-

τηλ.261069

καί σέ ὅλα τά κεντρικά 6ι6λιοπωλεῖα
KENTPIKH ΔιΑοεΣΗι
AOHNA: εκΔοῑΕιῑ ««ΣΥΓΧΡΟΝΗ El10XH» Zw066xou πηγῆς, 1s,
τηλ. 3623.649
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗι Ἀριστοτέλους 7, τηλ. 261069

.,
39

"E110 6162110
και
μιά ἐποχή

Στό προηγούμενο τεῦχος (ἀρ. 110) δημοσιεύσαμε τήν ἐπιστολή τοῦ παλιοῡ
ἀγωνιστῇ ἀπό τά Χανιά ΓΙΑΝΝΗ ΛΙΟΝΑΚΗ πού σημείωνε μιά σειρά ἀπό παρατηρήσεις στό 6ι6λίο τοῦ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ; «Ὁ ἐμφύλιος στή σκιά τῆς Ἀκροναυπλίας» καί στήν κριτική του παρουσίαση ἀπό τόν ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ.
Στό ἵδιο τεῦχος δημοσιεύσαμε καί τό ἀπαντητικό σχόλιο τοῡ συνεργάτη μσς Δ.
Ραυτόπουλου, στόν Γ. Λιονάκη. Ὁ συγγραφέας τοῦ 6ι6λίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ μᾱς ἔστειλε τήν ἀπάντησή του πού δημοσιεύουμε στή συνέχεια.

Ὁ Γιάννης Μανούσακας γράφεις

ἀπαντήσωῇἀφοῦ ἡ ἀπαντήσῃ 6γαίνει
ἀπό τό ἴδιο τό τερατῶδες περιεχόμενό

της. Ἀπορῶ ὅμως τί νά έχει αὐτός ὁ ἀν-

1

θρωπος μέ 16 1600 1011 πάθος, 6 ὁποῖος
καί δέν μέ γνωρίζει, άφοῦ μονάχα μιά
φορά καί γιά ἐλάχιστα λεπτά, κράτησε
κάποια συνάντηοή μας. Τί ἐχει μαζί μου
αὐτός 1101’1 δέν θά ἐπρεπε νά μιλάέι γιά
τά τέτοια νά μσῦ κρατάει ἐναν τόσο «ὀγκωδέστατο» φάκελο, εἰλικρινά τόν λυπᾶμαι. Θά ἀπαντήσω ὅμως 0’ ἕνα σημεῖο
τῆς ἐπιστολῆς, 0’ αὐτό πού ἀφορᾶ τήν
προσπάθεια τοῦ ἐπιστολογράφου, νζ
ἀποδείξει ἐχθρότητα ἀπέναντί μου μιᾶς
κοπέλας, τῆς B. Κλάδου, μέ τήν ὁποία τά
τρία χρόνια τῆς συνεργασίας μας, οὐδέποτε ἦρθα σέ σύγκρουση τόσο στίς ἀμέτρητες συνεργασίες καί συνεδριάσεις,
600 1101 στήν καθημερινή ζωή. Στήν ἐπιστολή ἀναφέρει - ὁ Γ. Λιονάκης - ὅτι ἡ
609161 6199010111 κοπέλα, εἰσηγεῖται ἀπόφαση σύλληψής μου καί «παραδειγματικῆς τιμωρίας» - θανάτωσής μου δηλαδή.
Ἡ προσπάθεια αὐτή δέν ἀποόλέπει πουθενά ἀλλοῦ ἐχτός στό νά μετατοπιοτοῦν
οἱ εὐθύνες ἀπό τήν πλάτη τῆς· «ἡγεσίας»
Κοκοόλῆ ('0 Λιονάκης εἶναι γαμπρός
τοῦ Κοκοόλῆ), στήν ἀρρωστη τότε, στήν
πεθαμένη σέ λίγσ ἀγωνίστρια, γιά τίς τέτοιες μακάόριες ἀποφάσεις καί ξεχωριστά, γιά τή δολοφονία τῶν πιό σημαντικῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ἐνόπλου κινήματος
τῆς Κρήτης Στεφανῆ Κουτσοὺπη,
Φώντα Κωδονίδη, Κώστα Κωντοκωνσταντῆ (Κωστάκη), Γιάννη Φραγγιαδάκη
(Ἀνταίου) καί γιά τά τόσα ἄλλα κακοπάθεια καί κακουργίες σέ 66190g τῶν
ἀγωνιστῶν πού ἀπέμειναν μετά ἀπό τή
διάλυση τοῦ ἁντάρτικου καί γιά τά
ὁποῖα κάνω λόγο στό ὑπό ἐκδοση 6ι6λίο
μου, «‘O Φυγόδικος». Σχετικά 6 T0011—
πανάκης στό όιόλίο «35 χρόνια ἀντίσταση», κσντά 0161 τόσα ἀλλα ἀναφέρεις
«... Δέν πρόλαὸα νά γυρίσω καί μαθαίνουμε πώς πιάστηκε 6 “Ηλιακάκης.
”Οπως άποδείχτηκε ἀπό στοιχεῖα πού

4o

ἐχουμε γιά τόν Κοκοόλή, τούς ἐστελνε
στό. Χανιά σκόπιμα γιά νά πιαστοῦν.
vE101 εἶχε στείλει καί τόν Μπολουδάκη,
τόν Μπελεσὰκη, τόν Μπαντελιούση, γιά

νά πᾶνε νά τοῦ ἑτοιμάσουνε 16 ἔδαφος
στά Χανιά καί σκοτώθηκαν...»
Στό διόλίο 6 «Ἐμφύλιος» ἀναφέρω
ὅτι στό ἐπόμενο διόλίο μου θά μιλήσω
γιά τή 110190 τῶν ἀγωνιστῶν πού ἐμειναν
016 Λευκά ”Ορη, καί τή δική μου μοίρα,
φυσικά, 11516. 61116 τήν ἥττα μας. Στήν δέ
403 σελίδα τοῦ ἴδιου όιόλίου, κάνω λόγο
γιά 111/0v ἀπ’ αὐτούς τούς δολοφονημέ-

νσυς, τόν Κώστα Κοντοκωσταντήῑ «Εἶναι ὁ Κωστάκης μας, λέω, ὅπως τόν λέγαμε στά Χανιά κι’ ὅπως τόν ἐμαθαν οἱ
ἀντάρτες στό 6011116. Αὐτός 6 ὡραῖος
σύντροφος, 6 σεμνός, ὁ εὔψυχος, 6
πάντα ἀλληλέγγυος 111’ 6 εὐγενικός, πού
μετά ἀπό λίγα χρόνια τόν δολοφόνησε
ένας ψευτοκομμουνιστής, πού παράστηνε τόν καθοδηγητή στα Λευκά "0911».
(Ἐδῶ φυσικά ἐννοῶ τήν ἠθική αὐτουργία γιά τήν ὁποία καί μόνο κάνω λόγο
ἐδῶ καί στό όιόλίο μου). Αὐτά τά ἐλάχιστα στάθηκαν ἀφορμή γιά νά μήν κολλάει ὕπνος στήν ἀπίθανη ἐκείνη ἡγεσία,
πού εἶχε τήν πολιτική εὐθὺνη γιό. τή ζωή,
τήν ὑπόσταση καί τό θάνατο τοῦ κάθε
ἀντάρτη καί νά ξεσπάσει μ’ ἐπιστολές
στό περιοδικό σας καί στήν «Αὐγή», στά
πιό ἀπίθανα ἀερολογήματα καί λασπώματα; (Καταδικάζομαι ἀπ’ ,τόν Τσιτήλο
τό 1947 καί καταφεύγω 0111 σπηλιά καί
κεῖ γράφω τόν Ἐμφύλιοί... Μά στή σπηλιά 6ρέθηκα τό 49 ἀρχές καί 6 Ἐμφύλιος
γράφτηκε 16 1973-1975, διαφορά δυό
καί εἰκοσιπέντε χρόνια ἀντίστοιχαί)
Ἀνακρίόειες πού κοντά στ’ ἄλλο. ἀπο-

6λέπόυνε σέ μιά σύγχιση καί 011011611011... Δέν μπορεῖτε ὅμως νά κρυφτεῖτε
θ’ ἀπαντήσετε; Πῶς καί γιατί χάθηκαν οἱ
ἀγωνιστές; «... Καί τώρα σύντροφοι, θά
πῶ μέ τή σειρά μου γιά τόν προδότη τόν
Κωστὰκη...» Τά θυμόσαστε αὑτά;... Τά
Κοκόόλισι μεγαλεῖαί... Νά όάζετε τοὺς
ἀγωνιστές διά τῆς όίας νά ἐγκρίνουνε τά
μακάὸρια ἔργα, μιᾶς ἀπίθανης, μιᾶς οὐρανοκατέόατης, ’ὑπόπτης ἀπό τά έργα
της, ἀχρηστης 111’ ἀχρείαστης ἡγεσίαςί...
Ποῦ τόν πήγατε τόν Κουτσούπη, πού
ὃρισκόταν καί πρίν ἀπό διακόσια χρόνια
0161 Λευκά ”Ορηί... Τόν Κωδωνίδηί τόν

ἀφταστο σέ λεόεντιά ἀντραί Τόν Ἀνταῐο;... έναν ἐπιστήμονα καί δημοσιογράφοί K01 τόν πιό ἀγαπημένο μας ἀντάρτη τόν Κοντοκωνοταντήί N61 115115
ἐδῶί Γιατί στήν ψυχή μου εἶναι οἱ συντρόφοι μου, στήν ἡλικία τά παιδιά μου,
εἶναι σί φίλοι μου, τί τούς κάνατε, πῆτε
μου ἕνα γιατί;... Ἐσεῖς πού 1106600015 v’
6111:011010011’10515 μνῆμες πεθαμένων συντρόφων... Νά δώσετε λόγοί Πῶς καί
γιατί ἐξοντώθηκαν; Ὁ «ἡγέτης» 661 έδινε
λέει λόγο στό... «Κόμμαί» Σέ ποιό τάχατες κόμμα;... Ὁ λαός εἶναι πάνω ἀπό τό
κόμμα... N61 115115 τώρα καί 661 11616015
1101 γιά τή σύλληψη τή δική μου ποιός εἶναι που τήν... «όργάνωσε...» “Ὀπως καί
για ὅλα τά ἔργα σας. K01 νά ξέρετε πώς
ἡ ἱστορία δέν ἀμνηστεύει, κί’ 6 Θάνατος
δέν κάνει τοὺς ἀνθρώπους καλύτερους.
Χωρίς ἐντροπὴ 6 Λιονάκης λέει ἀκόμα καί τώρα - ὅτι πήρατε ἀπόφαση
θανάτωσής μου - μή τάχατες ἔχει ἰσχύ
καί τώρα, γιά μοῦ έδωσε 6 Λιονάκης
ἀμνηστεία; — γιατί λέει χαλοῦσα τίς...
γιάφκεςί (Τοῦτα ὅμως ὅλα τά σχετικά μέ
τήν ἀπόφαση γιά τήν ἐχτέλεσή μου, ἐρχέται
ἀλλος
έπιστολογράφος,
στήν
«Αὐγή», πού μάλιστα 0111160111151 νά εἶναι
ἡ γυναίκα τοῦ «ἡγέτη» - Ἀργυρώ Πολυχρονάκη Κοκοόλῆ - νά τ’ ἀνατρέψει,
πού κοντά στ’ ἀλλα ρωτάει καί τοῦτα
δὼς «Γιατί μετά τό σκοτωμό τῆς Βαγγέλας Κλάδου - τοῦ τελευταίου μέλους τοῦ
γραφείου περιοχῆς - δέν ἐπεδίωξε ὁ
Μανούσακας σάν στέλεχος τῆς ἐπιτροπῆς περιοχῆς ποὺ ἧταν, νά μᾶς δρεῖ ἐμᾶς
ὅσους μείναμε, νά μᾶς όοηθήσει, νά μᾶς
καθοδηγήσει; Τί ἐκανε αὐτό τό διάστημα;» Μιλᾶνε 1101 οἱ δυό γιά τόν ἴδιο
110196: Ὁ ένας μέ θέλει καταδικασμένο
σέ θάνατο, 6 ἀλλος μέ θέλει γιά 11060611γησηί... Ὑπάρχει φυσικά στήν ὑπόθεση ἡ
ἀλήθεια πού θά ἐρθει 6έ6αια 01611 καιρό
της... “Ὀπως καί γιά ὅλες ἐκεῖνες τίς ἀπίθανες ἀθλιότητες. Ἀλλά ὅσο γιά τόν
ἐπιστολογράφο κὺριο Λιονάκη ἤ ἔχει
πάθει σχετική 6λάόη - ἡ μνήμη του - γιά
τό ἐχει γυρίσει ἀλά παλιά... «παλιά μου
τέχνη 1160111vo...». Προϊόν 6έ6αια μιᾶς
φουρτούνσις πού φέρνει στήν ἐπιφάνεια
τά λαφριά, δέν ἐχει λόγους νά σέόεται
τόν ἑαυτό του, οὔτε τίποτα έχει γιά νά τό

χάσει. Εἶναι λοιπόν λέφτερος ἀπό τόν

Ωιτ-..ν ,μή ,

Στό περιοδικό σας «Ἀντί» δημοσιεύτηκε ἐπιστολή-λίὸελος, τοῦ κυρίου
Γ ιάννη Αιονάκη, γεμάτη ἀπό διασυρμούς, κακοήθειες καί ἀνείπωτα ψεύδη,
γιά μένα καί τό διόλίο μου «‘O Ἐμφύλιος», στήν ὁποία καί δέν προτίθεμαι νά

ἑαυτό, του, νά λέει, ὅ,τι θέλειί... Εὐθύνη
δέν ἔχει, γιά τίποτα δέν πληρώνει...
«Γιάφκες» χαλούσανε καί κεῖνοι οἱ άντρεςί ἤ μήπως χαθήκαν γιατί τούς τσίμπησε ρογαλίδα μαύρη τῆς Κρήτης τό θεριό, ἤ μή καί τούς κέντρωσε ό σκορπιός,
’γιά ἡ ὀχιά τούς δάγκωσε;... “Ὀπως κάποτες θέλησε νά ἐξηγήσει κάποιος, ἧταν
καί δημοσιογράφσς,
Ἀπειλεῑτε κιόλας; «”Ας τολμήσει...»
λέει ἄλλος ἐπιστολογράφος.
Ἀγνοώντας, ἴσως, ὅτι τήν τέτοια κατηγορία ἀνθρώπων, δέν τήν φοόᾶται, μά
οὔτε καί συμόιόάζεται μαζί τους, ένας
πού ὑπηρετεῖ τήν ἀλήθεια, πού ὁ κομμουνισμός ὁ δικός του εἰναι μ’ ἀνθρώπινο πρόσωπα καί πού πιστεύει, ὅτιῑ
«ὅποιος τήν παρασιωπᾶ- τήν ἀλήθεια —
εἶναι κι αὐτός ένας ἐγκληματίάς» καί στή
δύναμη τῆς ὁποίας καί στήν κρίση τῶν
ἀναγνωστῶν του, ἐμπιστεύεται τά ἔργα
τῆς ζωῆς του ὁλόκληρης. Η οἰκογενειακότητα Κοκοόλῆ στῆν ὁποία ἀνήκει καί
ὁ ἐπιστολογράφος, ἔπρεπε ὕστερ’ ἀπό τά
τέτοια ἔργα της, νά μή ξητάει καί ρέστανικημένη κιόλας ὅπως εἶναι, στήν περίπτωσή μου μόνο 6έ6αια, άφοῦ δέν τά
κατάφερε νά ἐφαρμόσει τήν ἀπόφαση...
Καί ζῶ - μά νά χαίρεται τή ζωή καί τήν

ο»

“

ι»α

ἐλευθερία της πού ἀπόμεινε ἐτσι
ἀὸλαφτηῐ Οὔτε φυλακές πῆγε, οὔτε θανάτους γνώρισε. ”Ελυσε κιόλας ὅλα της
τά προόλήματα - πρωτόφαντο στό κί-ῑ,

νημα; τῆς ζήσης7 τῆς μόρφώσης, (σπουτ”’
δές) καί κεῖνο τῆς ἀναπαραγωγῆς τοῦ
«εἴδους».

Γιατί πρέπει νά τό ποῦμε πώς ἀπό
τούς σαράντα ἀντάρτες πού εἶχε στήν
«ἐξουσία» της, ἡ κατάσταση κείνη, ἀν
ἀφαιρέσουμε πέντε πού πέσανε ζωντανοί
- αἰτία πάλι ἡ πολιτική Κοόοόλή - στά
χέρια τοῦ ἀντίπαλου, καί κακοπάθησαν

πάνω ἀπό δέκα χρόνια στίς φύλακές, κι
ἀκόμα δυό πού σώθηκαν, γιατί αὐτοί
ἔμειναν ἐξω τῆς ἐπιροῆς τοῦ Κοκοόλῆ,
καί φυσικά τούς ἰδιους καί τήν παρέα,
τό ὅλον έξη, οὔτε ἕνας δέ θρίσκεται σήμερα στή ζωή ἀπό κείνους τούς ἀτσαλένιους ἀνθρώπουςί... “Ἐτσι ἀπόμεινε λευκός καί ἀμόλυντος ὁ Νίκος Κοκοόλής, ἡ
ἀδερφή τοῦ Κοκσόλῆ (Λιονάκη τώρα), ἡ
γυναίκα τοῦ Κοκοὸλῆ, ό ἀντρας τῆς
ἀδερφῆς τοῦ Κοκοόλῆ, ὁ ἀδερφός τοῦ
ἄντρα τῆς ἀδερφῆς τοῦ Κοκοόλῆ καί ό
κουμπάρος τῆς οἰκογένειας Κσκσόλῆ, ὁ
μοναδικός κιόλας πού ἠταν καθαυτοῦ
ἀντάρτης κι ἀκόμα ἕνας ὁ μικρός Λιονάκης. Γιατι εἰχαμε ὃλέπετε καί παντρολο-

γήματα στά λευκά ”Ορη - ἀλλά μόνο γιά
τά δυό ἀὸέρφια Κοκοόλῆ... Κι ὅταν τέλειωσαν, ὅλα ἐτσι, μή ἔχοντας τί ἄλλο νά
πράξουν, τοῦ δώσανε γιά τήν Τασκένδη...
Ὑπάρχει μιά ἀπσψη - φιλοσοφία ἀντιδραστική 6έ6αια, ὅπως λένε, ἀλλά
νά πού στήν περίπτωσή μας 6γαίνει ἀληθινή; « O πόλεμος λέει, εἶναι ευεργετικός, γιατί ξεκαθαρίζει τό ἀνθρωπινο εῖδος ἀπό τούς σάπιους ὀργανισμούςί...
“Ολοι ἐμεῐς λοιπόν, ἤμασταν οἱ σάπιοι
καί χαθήκαμε1,..“’οποιος θελήσει νά
γνωρίσει τήν οἰκογένεια Κοκοῧλῆ - καί
τούς συμπεθέρους 6έ6αια - θά καταλάόει καί τήν ἀξία τῆς θεωρίας αὐτῆς... Md
εἶναι καθώς φαίνεται τῆς μοίρας... Μετά
ἀπό τόσα χρόνια, ὅπου ὁ Στάλιν ἐξ·
ώθηκε ἀπό τό Μαυσωλεῖο καί τά δικά
μας Σταλινάκια, Ζαχαριάδης, Μπαρζώτας καί σία, πετάχτηκαν ἀπό τό κίνημα,
νά παιδευόμαστε, ν’ ἀπειλούμαστε ,κι’
ὅλας καί προδότες νά μᾶς κάνουν, ὕστερ’
ἀπό μισό αἰῶνα ἀγῶνες - ἀκόμις, αὐτά
τά ρετάλια, τά Σταλινίδια...

Εὐχαριστῶ
Γ ιάννης Μανούσακας

1

μηνιαιο περιοδικο κομιξ με ελληνες και ξενους σκιτσογραφους
Ο κυκλοφορει καθε 15
του μηνός O περιπτερα - κεντρικά 6|Θλιοπωλεια.
ἓξὲξ

,ΒΙΒΛΙΑ
,ΔΙΣΚΟΙ
.ΑΦΙΣΣΕΣ
- εκπῐωσπ εως 20%-

ὄιαιίογος

1ἱίΙΙίΕΙίΙΞ 14

ῘΣΙΜΙΣΚΗ 26 ΤΗΛ. 237466
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

O Τί μπορεῑτὲ νά δισβάσετε
γιά τήν Ἐθνική Ἀντίσταση
O Ἀφιέρωμα στόν Κ. Θεοτόκη

O Οί πλανόδιοι τυπογράφοι

Μήν τό χέεσετείΙ Τώρα, κάθε μήναί
O Κριτικές νέων βιβλίων
O ”Ολες οἱ νέες ἐκδόσεις
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Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΗΜΕΡΑ
τοῦ Remi HESS*
TON ’ίοὺνιο πού πέρασε, μιά συνάντηση θεσμικῆς ἀνάλυσης συγκέντρωσε στό Παρισι ἐνσν ἰκσνοποιητικό ἀριθμό
κοινωνιολόγων, καθηγητῶν, κοινωνικῶν λειτουργῶν, ψυ-

χολόγων, έργαζόμενων στόν τομέσ τῆς ὑγείας, ἀγωνιστῶνποὺ κηρύσσονταν ὑπέρ τῆς θεσμικῆς ἀνάλυσης. Στό Παρίσι ὑπῆρχσν πολλές ἀπουσίες, ἀλλά οἱ 150 παρόντες ἀντιπρασώπευσν άρκετά αὑτό τό θεωρητικά ρεὺμα πού ἐμφανίστηκε ἐδῶ καί τριάντσ χρόνια· καί πού ἀπό τότε δέν σταματά νά ἀναπτύσσεται καί νά ἐξσπλώνετσι σ’ ὅλο τόν κόσμο. Ἀπό αὑτή τήν άποψη εἶναι 6έ6αιο ὅτι οἱ Ἰταλοί, Γερμανοί, Ἕλληνες, Μαροκινοί, Τυνήσιοι καί Βέλγοι πού συγκεντρώθηκαν στό Παρίσι, ἀλλά καί μερικοί πού ἀντιπροσώπευσν τήν Λατινική Ἀμερική, έδωσσν στή θεσμική ἀνάλυση
μία κοσμοπολίτικη εἰκόνα πού ἀντιστοιχεῖ σωστά στήν σημερινή της πραγματικότητα.

. Η Θεσμική ἀνάλυση γεννήθηκε κατά τή διάρκεισ τοῦ τελευταίου παγκόσμιου πολέμου σέ μιά ὁρεινή γαλλική περι-

(transversalité) δηλαδή ἐνός σύνολου θεσμικῶν ἐξαρτήσεων πού τοῦ ξσνάδιναν μία κοινωνικότητσ, μία κοινωνική
ἀποδσχή ἀρχικά στό νοσοκομεῖο, ’ἐπειτσ προοδευτικά ἐξω
απο συτο.
,
ΑΠΟ τό 1960, σύτο 10 θεσμικό κίνημα πού ήτσν μέχρι
τότε περιορισμένο στόν θεραπευτικό χῶρο (16 ἱδρύματα

v16 τρελούς) ἀνοίχτηκε στόν χῶρο τῆς παιδαγωγικῆς. Δάσκσλοι τοῦ δημοτικοῦ, πού εἶχαν νά κάνουν μέ παιδιά μέ
οίκογενειακές ή κοινωνικές δυσκολίες, ἐνδισφέρθηκαν γι’
αὑτό τό κίνημα, προσπσθώντσς v6 μεταφέρουν τή θεωρία
καί τήν πρακτική τῆς θεσμικῆς ψυχοθεραπείσς στό οχο-

λεῖσ.
ΑΝΑΜΕΣΑ 016 1960 καί 1968, ή «θεσμική παιδαγωγική»
εἶχε πολύ πέραση. Προερχόμενοι ἀπό τά κινήματα τῆς παιδαγωγικῆς ἀνανέωσης (ἰδιαίτερσ τό κίνημα Freinet), 0'1 δάσκσλοι πού ἐνδιαφέρονταν γιά τήν προσφορά τῆς θεσμικῆς
ψυχοθεραπείας τήν ἐφάρμοσαν στούς θεσμούς τῆς τάξης

τους. Ἀνσκάλυψαν ἐτσι ὅτι μέσα στήν παιδαγωγική πράξη,

οχή (τό Μασίφ Σαντράλ),στά πλαίσια ἐνός ψυχιατρείου. 0‘1
αὑτό πού μετράει, εἶναι τόσο ὁ τρόπος πού ὁργανῶνεται ἡ

θερσπευτές ἀναγκάστηκσν νά προθληματιστοῡν γιά τά α’ίτια τοὺ θεσμικοῦ κλεισίματος στό ὁποῖο καταδίκαζαν τούς
ἀσθενεῖς τους, γιατί ή άνέχεια πού όφείλόνταν οτόν πόλεμο δέν τούς ἐπέτρεπε πιά νά θρέψουν τούς ἀσθενεῖς.

Ἀποφάσισαν ν’ ἀνοίξουν τό νοσοκομεῖο καί νά ἐμπιστευθοῦν τούς ἀθενεῖς στούς κτημστίες τῆς περιοχῆς. Μέ ἀντάλλαγμα ἐργασία, 0'1 ἀσθενεῖς τρέφοντσν ἐτσι... ’Ἐγινε
γρήγορσ ἀντιληπτό ὅτι ἐκτός ἀπό αὑτό τό πλεονέκτημα
τῆς φυσικῆς ἐπιθίωσης. ή ἐμπειρία ἐπέτρεπε στίς περισσότερες περιπτώσεις μιά ξεκάθσρη θερσπευτική πρόοδο.
Η σκέψη πού ἐπακολούθησε αὑτή τήν ἐμπειρία ὁδήγησε
τούς γιστρούς στήν ἀνακάλυψη ὅτι ή ψυχιατρική θεραπεία
ήταν περισσότερα συνδεδεμένη μέ τόν θ ε σ μ 6 τῆς θεραπείας, παρά μέ τήν θεραπεία κσθαυτή. Πρίν ἀπό τήν

ἀντι-ψυχιατρική, καί μέ τρόπο ἀκόμα πιό συνετό, ή θεσμική
ψυχιατρική ξανσσμφισθήτησε ἐτσι Eva μεγάλο ἀριθμό προλήψεων γιά τήν τρέλσ.
Η θεσμική ψυχιατρική καί ψυχοθεραπεία ἀνσπτύχθηκσν
στήν Γαλλία κατά τήν περίοδο 1950-60. Κατ’ σὺτή τήν περίοδο θέλησαν νά πολλαπλασιάσουν μέσα στό νοσοκομεῖο
(ίδρυμσ) τούς τόπους ὅπου οἱ ἀρρωστοι (ὅπως 0'1 θερσπευτές) μποροὺσσν νά ἐκφραστοῦν, νά ἀναλάθουν εὑθύνες...
"E101 ή κουζίνσ ἐγινε ἐνας χῶρος θεραπευτικός, κατά τόν
’ίδιο τρόπο ὅπως καί ή καθημερινή γενική συνέλευση, κλπ.
Πολλαπλσσιάσθηκσν oi λέσχες πού τίς δισχειρίζοντσν
ἀμεσα 0'1 '16101 0'1 ἀρρωστοι, τά ἐργαστήρια κτλ. Αύτοί 0'1 16ποι ὁνομάσθηκσν «ίνστιτοῦτσ». Τοὺς ξεχώρισσν ἀπό τό
ἵδρυμα πού ἀντιοτοιχοῦσε στό σύνολο τῆς όργάνωσης. 0'1
ρόλοι λοιπόν τῶν θερσπευτῶν καί τῶν θεραπευομένων λειτουργοὺσσν ἐναλλσκτικά. Προοδευτικά 6 ἀσθενής ἐμπσινε
0’ ένα στάδια ἀναδόμησης μιᾶς ἐ γ κ a ρ 016 τ η τ a ς *‘,

‘ 'O Remi HESS δημοσίευσε τό 1975 ἕνα ἐργο πάνω

στήν Θεσμικη Παιδαγωγικη καί ἕνα ἀλλο πάνω στήν κοινωνιοανάλυση, Μόλις δημοσιέψε στά γαλλικά ἕνα ἐργο.”’
«Κέντρο καί Περιφέρεια» πού εἶναι εἰσαγωγὴ στή θεσμική ἀνάλυση. Εἶναι καθηγητὴς στό πανεπιστημιο τῆς
Vincennes,

016 τμῆμα τῶν Ἐπιστημῶν τῆς Ἐκιταίδευ-

τάξη, πού τήν εὑθὺνη της τήν ἐμπιστεύονται στούς μαθητές ...ὅσο καί τό ’ίδιο τό περιεχόμενα τῶν μαθημάτων πού
μεταδίνεται. Ὁ μαθητής δισμορφώνετσι τόσο στήν έπσφή
μέ τήν δομή, ὅσο καί στήν ἐπσφή μέ τό περιεχόμενο αὑτῆς
τῆς δομῆς. Αὑτή ή νέα ἀντίληψη τῆς παιδαγωγικῆς πράξης
ὁδήγησε τούς καθηγητές στό νά ἐφαρμόσουν μιά παιδαγωγική 016 πλαίσια μιάς «παιδαγωγικῆς σὺτοδισχείρισης»,
ὅπου 6 δάσκσλος δέν ἀρνεῖται τό ρόλο τοῦ εἰδικοῦ, πού
έχει άρμοδιότητες πού τά παιδιά δέν ἐχουν, ἀλλά πού δέν
ἐπιθάλλει αὑτές τίς άρμοδιότητες καί κυρίως πού δέν ἀντλεῖ ἀπ’ αὑτές μιά πολιτική ἐξουσία μέσα στήν τάξη.
Η χρησιμόπαίηση τοῦ χρόνου όργσνώνονταν κάθε 6660-

μάδα ἀπό Eva «συμθοὺλιο», ὅπου ὁ δάσκσλος εἶχε μιά
ψῆφσ ’ίδισς ἀξίας μέ κάθε μαθητή. O'1 συγκεκριμένοι τρόποι
τῆς θεσμικῆς παιδαγωγικῆς ποίκιλσν ἀνάλογα μέ τήν ήλικία
καί μέ τό ἐπίπεδο τῶν μαθητῶν. Αύτό πού μποροῦμε νά
ποῦμε εἶναι ὅτι ή θεσμική παιδαγωγική “έδωσε στό θεσμικό
κίνημα πιό στερεές θεωρητικές 6άσεις. Πολυάριθμο θεω-

ρητικά καί πρακτικά γραπτά άρχισσν νά ἐμφανίζονται τήν
ἐποχή σὺτή.
'O Μάης τοῦ ’68 ξέσπσσεστή Γαλλία καί μετάθεσε μονομιάς τήν προθληματική ἀπό τό μικροκοινωνικό στό μακρο-

κοινωνικό πεδίο.
ΠΟΛΛΟΙ ἀπό τούς θεωρητικοὺς τῆς θεσμικῆς ἀνάλυσης
(Oury, Guattari γιά τήν ψυχοθεραπείσ· Lobrot, Lourau, La-passade γιά τήν Παιδαγωγική) ἀμφιοθητήθηκαν 6σθιά ἀπό
τό κίνημα τοῦ Μάη. Μερικοί ἔστρεψαν τήν ἐρευνά τους σε
μιά κατεύθυνση κοινωνικο-πολιτική, ἀλλοι περισσότερα σέ
μιά κατεύθυνση ψυχολογική (Lobrot)
ΣΤΗΝ περίοδο 1968-78 ἀνσπτύχθηκε ἕνα τρίτο ρεῦμσ
μέσα στό θεσμικό κίνημα, τό ρεὺμα τῆς κοινωνιοανάλυσης.
Ἠ κοινωνιοανάλυση εἶναι ή θεσμική ἀνάλυση σέ κατάσταση
ἐπέμ6ασης. Αὑτό θέλει νά πεῖ ὅτι μιά όμάδα, μιά όργάνωση
ἤ ἐνσς θεσμός σέ κρίση, σέ δυσκολία... πού ψάχνει v6 δεῖ
καθαρώτερα μέσα στίς ἀντιφάσεις πού τόν δισπερνοὺν,
καλεῖ έναν εἰδικό, τόν ««κοινωνιοσναλυτή» (τίς περισσότερες φορές ἐξ ἀλλου πρόκειται γιά ἐνα γκρούπ) πού θά
θοηθήσει τά μέλη τῆς όμάδας, τῆς όργάνωσης ἤ τοῦ
θεσμοῦ-πελάτη νά αὑτσαναλυθοῦν.

σης. To’ ἀρθρο γράφτηκε εἰδικά για τό ’“Αντί» σάν ἕνα
ΜΠΟΡΟΥΜΕ νά ποῦμε ὅτι ,αὑτό τό κοινωνιοανάλυτικό
πρῶτα ἐρέθισμα για’ συζητηση 016 θέματα πού άφοροῦν ρεῦμσ εἶναι ή κοινωνιολογική μορφή τοῦ θεσμικοῦ κινήματη θεσμική ἀνάλυση.
τος. Αὑτό τό ρεὺμα προέρχεται ἀπό μιά συνάντηση μεταξύ
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ρουσιάσουμε σύντομα τή θεσμική ἀνάλυση σήμερα, εἶναι
ὅτι ὑλοποιεῖτσι ἀπό μιά τρισντσριά ’ἐργσ πού δημοσιεύθηκαν ἀπό τό 1968 καί ὅτι εἶναι άντικείμενο μιάς διδασκαλίας

τῆς ψυχοκοινωνιολογικῆς γαλλικῆς παράδοσης, τῆς γιουγκοσλάθικης πολιτικῆς ἐπιρροῆς (0'1 σύτοδιαχειριστικές 110λιτικές θεωρίες πρίν τό 1968), τοῦ ἀντι-γραφειοκρατικοὺ
κοινωνιολογικοὺ ρεὺματος (τό περιοδικό «Σοσιαλισμός ἤ
Βαρθαρότητα» πού ἐμψύχωνε ὁ Καστοριάδης) καί τοῦ κι-

καί μιάς ἐρευνσς 016 πλαίσια τοῦ πανεπιστημίου τῆς Vin--

cennes (Πσρίσι VIII). Δεκσπέντε περίπου καθηγητές τοῦ
πανεπιστήμιου Paris VIII, πού ἀνήκουν 016 τμήματα τῶν
ἐπιστημῶν τῆς ἀγωγῆς, τῶν πολιτικῶν ἐπιστημῶν καί τῆς
οἰκονομικῆς καί κοινωνικῇς διοίκησης, σχηματίζουν κατά
κάποιο τρόπο Eva κέντρο στό ὁποῖο ἀναφέρεται μία περιφέρεια. Αὑτή ή θεσμοποίηση τοῦ κινήματος, δέν σημαίνει

νήματος τῆς θεσμικῆς ψυχοθεραπείας καί πσιδαγωγικῆς.
Η κοινωνιοανάλυση έχει 1116 συγκεκριμένη μεθοδολογία
πού τήν διαφοροποιεῖ ἀπό τίς πσραδοσιακές κοινωνιολογικές μεθόδους (τεχνικές ἐξέτασης, συνέντευξης...) Ἠ σκοπιμότητά της εἷναι νά συγκεντρωσει ὅλους τούς ἀνθρώπους πού ἀπό κοντά ή ἀπό μακριά συντελοὺν στή λειτουργία τοῦ ὑπό ἀνάλυση ἱδρύματος. Ἠ διάρκεισ τῆς ἐργασίας

’ἀραγε τήν ἀποτυχίσ τῆς προφητείσς;

ΤΑ χρόνια πού ἐρχονται 66 ἐπιτρέψουν νά ἀπσντήσουμε
σ’ αὑτό το ἐρώτημα. Εἶναι δύσκολο νά μείνεις «Θεσμοθέτης» 30 χρόνια. Τό μέλλον τῆς θεσμικῆς ἀνάλυσης θά ἧταν
νά εἰσδύσει σέ χώρους μέχρι τώρα ἀπρόσιτους ή v6 61160θύνει καί νά περάσει ἀπό ”ένα «ἀναλυτικό» σέ ἐνα «ἐνεργητικό» 016610. Δηλαδή; άφοῦ ἐχουμε ἀνσλύσει τίς κοινωνικές σχέσεις γιά νά τίς μετασχηματίσουμε εύκολότερα, νά
μετασχηματίσουμε περισσότερο τίς κοινωνικές σχέσεις v16
νά σπρώξουμε πιό μπροστά τήν ἀνάλυση. Εἶναι ὁ δρόμος

τῆς ἐπέμ6ασης ποικίλει μεταξύ δύο ήμερῶν καί δύο ἐθδο-

μάδων. Αὑτή ή ἐργασία πρέπει v6 εἶναι «σύτοδιαχειριζόμενη». Αὑτό ὑπονοεῖ ὅτι ἡ τιμή πληρωμῆς τῶν ἐπεμθρινόντων
π.χ. γίνεται άντικείμενο δισπραγμάτευσης στή διάρκεισ τῆς
ἐπέμ6ασης. Αὑτή ή δισπραγμάτευση γίνεται μέ ὅλους τούς

μετέχοντες στήν ἀνάλυση. Αὑτή ή τεχνική ”έχει τό πλεονέκτημα v6 φανερῶνει τίς ἀντιφάσεις τοῦ ίδρύματος; στήν
πραγματικότητα, τόν περισσότερα καιρό ὅλα τά ἐρωτήματα
γύρω ἀπό τό χρῆμα εἶναι συγκαλημμένσ στό σύνολο τῶν
μελῶν ἐνός θεσμοὺ. Πίσω ἀπό αὑτά τά ἐρωτήματα, 6ρίσκε-

τῶν ἀντι-θεσμῶν, δηλαδή τῶν πραγματικῶν κοινωνικῶν

τσι τό πρό6λημσ τῆς κοινωνικῇς δύναμης πού γίνεται ἀντικείμενο μιάς ἀνάλυσης; πῶς δομεῖτσι; σέ σχέση μέ τί;...
Η κοινωνιοανάλυση ἀνσπτύχθηκε αὑτά τά 10 τελευταῖα-

χώρων, ὅπου 66 τείναμε νά μήν ἀναπαράγουμε πιά τίς κοινωνικές σχέσεις κυρισρχίσς πού μάς ἐπιθάλλει ή ἀνάπτυξη

χρόνια 016 πεδία τῆς ἐκπαίδευσης, τῆς κοινωνικῇς ἐργασίας, τῆς ὑγείας, λίγο μέσα στήν παραγωγή ή μέσσ στίς
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τοῦ κρατικοὺ φαινομένου.

ἐπίσημες 1'] ἀνεπίσημες πολιτικές ὁργανώσεις. Μποροῦμε

“ Σ.τ,Μ. έγκαρσιότητα (transversalité) εἶναι τό σύνολο

νά ἐφαρμόσουμε τή θεσμική ἀνάλυση οτήν ἀνάλυση τῶν
καθημερινῶν κοινωνικῶν σχέσεων (σχέσεις γονεῖς-παιδιά,
σχέσεις ἀνδρες-γυναῖκες...) Μποροὺμε νά ποῦμε ὅτι στήν

τῶν συμμετοχῶν η’ τῶν ἐξαρτήσεων τοῦ μελετωμένου

ὑποκειμένου (ἀτόμου, ὁμάδας, θεσμοὺ) σέ η’ ἀπό όμάδες η’ Θεσμούς. Αὑτές σι’ συμμέτοχές η’ ἐξαρτήσεις δισ-Ι

συνάντηση τοῦ Παρισιοῦ, 6 χῶρος αὑτός ἐγινε τό ἀντικείμενο μιάς κάποιας έρευνσς...

κρίνονται σέ

AYTO 1106 εἶναι σημσντικό νά ποῦμε ἀκόμη, γιά νά πα-

«κατακόρυφες» (τοποθέτηση σέ κάποιο

ἐπίπεδο τῆς πυραμιδικής ἱεραρχιάς) καί «ὁριζόντιες».
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'EthdZetal 1'1 κλσσσική
λογοτεκνία τοὺ 19ου αἰώ-

0'1 δυο-τρεῖς δεκαετίες
πρίν ἀπό 11'1v ἐπανάστασπ
τοὺ 1917. Στά Χρόνια αὑτά
ἐμφανίζονται μερικά Βαρυσήμαντα ὀνόματα 0111 λογοτεχνίσ (Γκόρκι, Μπλόκ, '
Μπέλι, ΜερεΖκόφσκι,
Μπριούσωφ, - Μπούνιν,
Άντρέγιεφ, Ἁννενσκι, Ἀκ-

Λέρμοντωφ, Τουργκέντεφ,

ΚΕΔΡΟΣ

Ἀφιέρωμα στή μεσαι(ovum περίοδο καί 011'1 λο-

μάτοθα,
Μαγιακόφσκι
κά.) καί στῄ θεωρητική
σκέψπ(ΠλεΧάνωφ,Σεστώφ,

Ντοοτογιέφσια, Τολστόπ,

Μ περντιάγτεφ, Λένιν, Λου-
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vorexvia 106 18ου αἰώνα.

Τσέχωφ, κά).

νατσάρσκι κλπ.).

ΕΚΔοΣΕΙΣ

Α’ “3“”

να.

(Πούσκιν, Γκόγκολ,

43

Διαφημιστικά
θησαυρίσματα
Στό τεῦχος 107 (σελ. 30) δημοσιεύτηκε τό άρθρο τοῦ Γ. ΜΑΡΚΑΚΗ μέ
τίτλο «Διαφήμισηῑ «Θησαυροίγκαί
παγίδες». Σέ ἀπάντηοη, ὁ διαφημιστής κ. N. ΔΗΜΟΥ μᾶς ἔστειλε ’τό
κείμενα πού ἀκολουθεῖ. Στή συνέχεια
δημοσιεύσυμε τό σχόλια τοῦ κ. Γ.
Μαρκάκη στόν ὁποῖο θέσαμε ὑπ’ ὄψη
τό κείμενό τοῦ κ. Ν.Δ.
«Σκανδαλισμένος ἀπό αὐτήν τή συζήτηση», ὅπως παρατήρησε ὁ ὑπεύθυνος γιά τίς διαφημίσεις συνεργάτης
τοῦ περιοδικοῦ, έγραψε τό δικό του
σχόλια πού ἀφορά μιάν ἀλλη ἀποψη
τῆς δισφημιστικῆς λειτουργίας. ’
Τό «ANTI» θεωρεῖ ὅτι τό θέμα εἶναι ἀνοιχτό καί ἐπιφυλάσσεται μελλοντικά νά ἐπανέλθει.

ὀ NIKoz AHMOY γράφει
"010v στόν πρόλογο τοῦ θιθλίου «Διαφήμιση καί “Ανθρωπος» ἐγραφσ πώς ἡ «δισφήμιση εἶναι πραγματικός θησαυρός v16 16
μελετητή», ὅλα τά περίμενσ ἐκτός ἀπό τό
ὅτι ἡ φράση μου αὑτή θά ὁδηγοῦσε κάποιον στό συμπέρασμα ὅτι ἡ διαφήμιση εἶναι «θησαυρός γιά τούς δισφημιστές». 'O
K. Γ. Μαρκάκης (ΑΝΤΙ·9.9.78) ὅμως, πού 1106

16101 οἰ δισφημιστές, δέν ὑπάρχαυν ἀντικειμενικές καί συστηματικές ἐρευνες. Δέν

έχουμε ἀποδείξεις ’γιά τήν πραγματική έκταση τῶν ἀποτελεσμάτων της, οὔτε ρεσλιστικές ἀποτιμήσεις τῆς ἐπίδρσσής της στό
κοινωνυώ γίγνεσθαι. Τή θεωροῦμε σ’ίτια
ὁρισμένων φαινομένων ἐνῶ θά μποροῦσε
κάλλιστα νά εἶναι τό άποτέλεσμά τους. Τήν
έχουμε φορτώσει Eva σωρό ἀμσρτήμστα,
χωρίς ποτέ νά έρευνήσουμε ἀν έχει πραγματικά σχέση μ’ αὑτά.
Εἷνσι εὑκολο νά φορτισθεῖ μέ ἐμπάθεια
μιά συζήτηση v16 111 610011111011. Πρῶτσ γιατί, αὑτή καθ’ 06111. εἶναι μιά φορτική καί
ἐναχλητική παρένθεση 0111 ζωή μσς.
”Ἐπειτσ γιατί εἶναι ή περισσότερα αἰσθητή
ἐκδήλωση τοῦ καπιτσλιστικοῦ συστήματος
καί τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας - κι’ ἐτσι
εἰσπράττει αὑτή τά, ἀνσθέμστα. Πολλές
φαρές μάλιστα δέρνουμε τό σαμάρι ἀντί
γιά τό γάιδσρο. Χτυπάμε 111 διαφήμιση, ἐνῶ

ρεύνητο. Γιατί νοιώθω τήν ἀνάγκη νά
καταλά6ω τί κάνω καί γιατί τό κάνω. Καί

γιατί ἠ ἐπαγγελματική μου τρι6ή μέ 111
610011111011 1106 έχει δώσει,άρκετά στοιχεῖα
γιά νά ξέρω πώς πολλά ἀπ’ ὅσα λέγονται γι’
αὑτήν, εἶναι λάθας. Καί ὅταν γράφω v16 11'1
610011111011 προσπσθῶ νά μή γράφω σάν
δισφημιστής. Ἠ μελέτη μου δέν γίνεται μέ
στόχο νά ἀποδείξει κάτι. Ἀντίθετα αἰσθάνομαι ἐλεύθερος νά κρίνω καί νά K010κρίνω (κσί τό ἐχω κανείς π.χ. 016 60600

μάς φταίει τό σύστημα τοῦ ὁποίου ἐλάχι-

1106 v16 11'1 «P6nav011 106 ψυχικοῦ περι-

στο (ἀλλά ἰδιαίτερσ ὁρατὸ) μέρος εἶναι 11
610011111011.
Σκόπας μου σ“ αὑτό τό κείμενα δέν εἶναι
νά ὑπερασπισθῶ 111 610011111011 — ἀλλά νά
πσρατρύνω (άλλη μιά φορά) στήν καλύτερη
κατανόησή της. Εἶναι ἀδιανόητα Eva 1600
011110v11K6 φαινόμενα νά συζητιέται σέ (κσκό) δημοσιογρσφικὸ ἐπίπεδο. E1v01 τραγικὸ, οἰκονομολόγοι, καθηγητές, κοινωνιολόγαι, νά γράφουν πράγματα γιά 11'1 διαφήμιση πού καί ὁ τελευταῖος διαφημιοτής ξέρει (ἀπό τήν καθημερινή του πείρα) πώς εἶναι ἐκατό τά ἐκστὸ λσθεμένσ. ’Ἐχουμε

6άλλοντος»

ὅμως φτάσει στό σημεῖα αί δισφημιστές v6

ξέρουν πιό πολλά γιά 111 610011111011 6116
τούς μελετητές της - πού εἶναι σάν νά ξέρουν πιό πολλά οί σκαφτιάδες 1116 111 γῆ.
ἀπό τούς γεωλόγους. Καί οί μέν διαφημιοτές κάνουν τή δουλειά τους - άλλαι θησαυρίζοντας K1‘ ἀλλοι ἐλπίζοντας νά πλουκάνει τήν τιμή τῆς πσρερμηνείας (καί πρύ,
τίσσυν κάποτε. (Οί περισσότεροι - ἀλίμονο
ἐπίσης, πσράλειψε νά ἀναφέρει τήν πηγή
- δέν θησαυρίζουν. Ἀπλῶς ζοῦν). Καί δουτῆς παραπομπῆς του),ε1ναιχαρακτηριστική
λειά τους 6έ6αια δέν εἶναι νά μελετάνε τίς
περίπτωση. Γράφει Eva ἐκτενές άρθρο γιά
ἐπιπτώσεις τῆς διαφήμισης.
τὴ διαφήμιση - χωρίς νά ξέρει οῡτε τά
Κάποιιοι ὅμως πρέπει νά τῆν μελετήσουν.
στοιχειώδη πράγματα γι’ 06111. «Ἀπαντᾱ»
Καί εἶναι σίγουρο πώς 1'1 μελέτη της θά
σέ τεκμηριωμένα ἐπιχειρήματα μέ γενιὁδηγήσει σέ πολύ ἐνδιαφέροντα συμπεράκεύσεις, χωρίς νά κομίζει οὑτε Eva νέο
σματα. “Ὀχι μόνο γιά τό ἀν 1'1 610011111011 εἶστοιχεῖα. ”E101 ἐπιθεθαιώνει τήν ἀποψή
ναι «καλή» 1‘1 «K0K11», χρήσιμη ᾔ άχρηστη.
μου πώς ὴ διαφήμιση στῆν Ἐλλάδα ἐχει
Ἠ μελέτη τῆς διαφήμισης 66‘ μάς μάθει
όπσδσὺς (ἰσως) καί ἀντιπάλους (ἀφθοπολλά γιά τόν άνθρωπο - περισσότερα
νους), ἀλλάδέν έχει μελετητές.
“ίσως ἀπό ὁποιαδήποτε άλλη δραστηριόἨ διαφήμιση εἶναι Eva σύνθετο οἰκονομι- ’ τητά του. Στόν καινωνικὸ καί οἰκονομικό
χῶρο ή διαφήμιση μπορεῖ νά φωτίσει αὑκό, κοινωνικὸ καί ψυχολογικό φαινόμενα.
σισστυ<ές πλευρές τῆς ἀνθρώπινης συμπε'H κατανόησή της - 1'1 ἀνάλυση τῶν μηχανιριφορσς.
σμῶν της, τῶν σίτίων καί τῶν ἀποτελεσμάἘδῶ καί πολλά χρόνια, μελετάω 111 διστων της, προϋποθέτει τέτοια ἒὺρὺτητσ
φήμιση καί πσρατρὺνω κι’ ἀλλους νά τήν
γνώσεων, τέτοια πολυ - ἐπιστημονική
μελετοῡν’. Αὑτό δέν τό κάνω σάν 1610011111—
κατάρτιση, πού δύσκολα θά συναντήσει
στής (ἡ μελέτη αὑτή μοῡ εἶναι ἐπαγγελμακανείς 0' Eva μεμονωμένο μελετητή. Ἴσως
τικά ἀχρηστη, ἴσως καί ἐπιζήμια), οὔτε μέ
αὑτός νά εἶναι ένσς λόγος πού - ὅχι μόνο
τόν ἀπώτερο σκοπό νά «προθάλλω» 111
0111 χώρα μσς ἀλλά καί ἐξω - 11 610011111011
διαφήμιση (Γ.Μ.). Ἠ διαφήμιση δέν έχει
σπάνια έχει γίνει ἀντικείμενα συστηματιἀνάγκη ἀπό προθολή. 'H καλή ἥ κακή της
κῆς καί ἐπιστημονικῆς μελέτης. ’Ἐνσς άλλος λόγος εἶναι πώς ή διαφήμιση εἶναι
φήμη δέν ἐπηρεάζει τήν ἀπόδοσή της,
οὑτε τήν θέση της στὴν οίκοναμική διαδι«πσρίσςι» γιά τούς ἀκαδημσϊκούς δάσκσλους καί τούς διαναοὺμενους, σί ὁποῖοι
κασία. (Ἀπόδειξηῑ Ἐνῶ ὴ δημοτικότητσ τῆς
ἀποφασίζουν νά κστέθουν στό ἐπίπεδα
διαφήμισης πέφτει, ή ἀποτελεσματικὸτητά
της, μόνο ὅταν πρόκειται v6 111 6ρίσουν.
της σύξάνει ...). 0616 εἶναι πού νιώθω τήν
ἀνάγκη νά «παινέψω τό σπίτι μου».
Ἀπό τήν άλλη μεριά ὅλοι θεωροῦν πώς
έχουν δικαίωμα νά μιλάνε v16 11'1 διαφήμιΠρασωπικά ἀλλοῦ εἶναι ἐμένα τό σπίτι μου
ση. “Ἐτσι σέ μία τρομακτική ἐνδεισ γνώ- ὴ διαφήμιση εἶναι μόνο τό ἐπάγγελμα
σεων καί στοιχείων, ἀντιπαρατίθετσι μιά
πού μοῦ δίνει τά πρός ’τό ζεῖν. Καί δέν εἶναι
ἐπάγγελμα «διαθλητό» (Γ.Μ.). ”Αλλωστε
πλημμυρίδσ ἀπό γνῶμες. Κι’ ὅμως ἐλάχιστα
γνωρίζουμε v16 111 διαφήμιση. Ἐκτὸς ἀπό
δέν ὑπάρχουν δισθλητά ἐπαγγέλματα τά στοιχεῖα πού ἀπό χρόνια θησσυρίζουν οί
ὑπάρχουν καλοί καί κακοί ἐπαγγελματίες.
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“Υπάρχουν ἐπίσης διαθλητές κοινωνικές
συνθῇκες πού δημιουργοῦν ’ίσως διαθλητές ἀνάγκες ἐπαγγελμάτων. Ἀλίμανοί Κι’
ἀν ἀκόμα πρέπει νά κστατάξουμε τούς
δισφημιστές στά ἐπαγγελματικά «ἀναγκαῖα
κακά» - μαζί μέ τούς δεσμοφὺλσκες, τούς
στρατιωτυωύς, τούς δήμιους καί τούς νεκροθάφτες - πάλι «δισθλητοί» δέν θά ἡταν
Μελετάω τήν διαφήμιση, γιατί 1106 εἶναι
ἀδύνατα νά λειτουργῶ 0' Eva χῶρο ἀδιε-

στόν

«Οἰκονομικό Ταχυδρὸ-

110»). Περισσὸτερο ἀπό τό νά ἐπιθάλω
ἀπόψεις γιά 111 610011111011 - προσπσθῶ νά
ἀμφισθητήσω τά χιλισειπωμένσ «κλισέ»
πού στερεότυπα ἐρχοντσι καί ξανάρχοντσι

σάν τήν κάλπικη δεκάρα. K01 νά πετύχω νά
προθλημστίσω (“ίσως) μερικαὺς.
"Av 61066111006116 μιά ἐπιστημονική μεθοδολογία, θά δοῦμε πώς δέν εἶναι ἀπλό
νά ξεστομίζουμε ίσχυρισμοὺς ὅπως «11
610011111011 εἶναι τό 6001K6 ὅπλα τῶν μοναπωλίων», 1'1 «ή διαφήμιση εἶναι παρσσιτικό
ἐπάγγελμα», 1'1 «ή διαφήμιση ὑπαδουλώνει
τά μέσα μσζικῆς ἐπικαινωνίας», «ἀπο6λακῶνειτόν κατανσλωτή». Τέταιες ἐκφράσεις
δέν εἶναι κάν ἐπιστημονικά «σημαντικές» —
61v01 συνθήματα. (”Αλλοι εἶναι αί δισφημιστές -ἀλλοι χρησιμαπαιοῦν τά slogansl).
Θά προτιμοῦσα νά δῶ π.χ. μιά στατιστική

μελέτη πού νά δείχνει 111 δισφημιστική 60πάνη τῶν ἐπιχειρήσεων σέ σχέση μέ τό
ὑψος τῶν κεφαλαίων τους 1'1 111v μονοπω-

λισκή 1'1 1111 διάρθρωση τοῦ κλάδσυ. Πρῶτα
τά ναύμερα, τά στοιχεῖα, τά ντοκουμέντσ
καί μετά τά συμπεράσματα. Γιατί, ἀλίμονο,
ὅλα αὑτά τά συνθήματα, ὅχι μόνο δέν εἶναι

σὺτσπόόεικτα ἀλλά, ἀντίθετα, ὅλες οί ἐνδείξεις πού έχουμε μέχρι σήμερα τείνουν
νά ἐνισχύσουν τίς ἀντίπσλες θέσεις. Μπορεῖ νά ὑποστηρίξει κανείς άνετσ (καί μέ
άρκετά στοιχεῖα) πώς ὅσα πιό μονοπωλιαὲ
κός εἶναι 6 κλάδος, τόσο λιγότερη διαφήμιση κόνει, πῶς ή διαφήμιση εἶναι παραγωγυ<ό ἐπάγγελμα, πώς ἐνισχύει τήν ἐλευθεροτυπίσ καί πώς πλουτίζει τίς γνώσεις καί
όξύνει τήν κρίση τοῦ κστανσλωτῆ...
'H 6v1161K10 γιά 111 610011111011 φέρνει σέ
φῶς προθλήματσ πού ή ἐκτσση καί τό 6άθος τους ξεπερνοῦν συνήθως τίς δυνάμεις
τῶν συζητητῶν. ”Οαοι π.χ. καταφέρονται

ἐνάντια 0111 610011111011 66 πρέπει ἀκόμα νά
μάς ποῦν, ἀν K01 πῶς εἶναι δυνατή 1'1
ϋπσρξη ἐνός συστήματος ,μσζικῆς παραγωγῆς κσί διακίνησης ἀγαθῶν χωρίς διαφήμι011. χωρίς 111 μσζική ἐπικοινωνία παραγωγοῦ - κστανσλωτῆ. 'AK6110 66 ήταν ἐνδιαφέρον νά διερευνηθεῖ ἐπιστημονικά 6 κλασικός ἰσχυρισμός πώς 1'1 610011111011 δημιουργεῖ ἀνθρώπινες ἀνάγκες - σέ ἀντιδιασταλή μέ τήν ἀντίθετη άπαψη πώς 0'1
ήδη ὑπσρκτές ἀνάγκες δημιουργοῦν τά
προϊόντα καί - κατ’ ἐπέκτσοη - καί 11'1 61aφήμισή τους. Ἔπειτα θά ήτσν 0K6n1110 νά
δοῦμε άν καί πῶς μπορεῖ νά διατηρηθεῖ
κάποιο μίνιμαυμ ἐλευθερίας ἐκλογῆς σέ
μιά ἀγορά - χωρίς πληροφόρηση καί ἐν-

ημέρωση τοῦ κστανσλωτή. Τέλος, γιά τόν
’ίδιο κστανσλωτή 66 πρέπει νά ἐξετάσουμε
6v εἶναι πράγματι «ἀπόλυτα ἐρμσιο 016
610011111011K6 συνθήματα» (ὅπως λένε ὅλαι
οί ἀντίπαλοι τῆς διαφήμισης - καί 6 Γ.Μ.) 1‘1
μήπως εἰναι (στό μέσα ὅρα) 6 ὥριμος ἀγοραστής πού ἀκούει τή διαφήμιση τοῦ ἐνὸς
K01 106 άλλου καί τελικά κρίνει καί διαλέγει. Γιατί μού φαίνεται πάντα περίεργα νά
θεωροῦμε τόν «κυρίαρχο A06» άξιο νά κυ6έρνήσει 111 χώρα του καί νά μήν,τοὺ ἀναγνωρίζουμε τήν ἰκανότητα v6 K01V61 6,11

ἀκούει καί νά ἀποφασίζει τί ἀγοράζει.
Καί μιά τελική 6va0006 0111 «δράση μου

εἶναι 6v0110 ἐπαγγέλματος - κοινῶς γραφιάς. Καί ή ἐφορίσ - ἀπό τό 1963 - ἐτσι μέ
λέει. Καί 0111 610011111011 γράφοντας ζῶ). "Av
6 Γ.Μ. θέλει- μέ τό ζόρι - v6 μέ 6γάλει νά
ἀντιφάσκω, μπορῶ νά τόν παρσπέμψω στό

6ι6λίο μου «Δρόμος τῆς Ἐπικοινωνίσς»
ὅπου καταφέρομαι 611600 Evav110v τῆς κσκῆς χρήσης τῶν κατευθυναμένων μορφῶν

ἐπικοινωνίσς (σελ. 45 - 47). “Ὀχι 6έ6αια ἐναντίον τῶν τεχνικῶν (0'1 τεχνικές σί ’ίδιες
εἶναι ούδέτερες). T6 ’ίδιο καί 016 «Θέμστσ
Ἐπικοινωνίας» (σελ.143 - 184). ’Ἐπίσης
ὅμως μπορῶ νά τόν πσρσπέμψω στό «Ἐγχειρίδια Ἐλευθερίας» (σελ. 52) ὅπου λέω

τήν ὁνομάζει ὁ κ. Μαρκάκης (θά πείραζε νά
τήν ἐλεγε κσυγγραφική»; T6 «συγγρα-

ὅτι όχι μόνο δέν φοθάμαι, ἀλλά χαίρομαι
νά ἀντιφάσκω- γιατί ὅσα μπορεῖ κανείς νά
ἀντιφάσκει, τουλάχιστον δέν 66 v1V61 δογ-

φέας» δέν εἶναι τίτλος 0616 καπλιμέντο,

ματικόςί

τήν ὅχι δισφημιστική» ὅπως τόσο σεμνά

Τό

χωρία πάντως πού διάλεξε

ἀπό 111 «Δυστυχία τοῦ v6 εἷσσι Ἕλληνας»,
εἶναι μάλλον ὅχετο μέ τό θέμα 1100.
"A0 γυρίσουμε 0111 διαφήμιση. Χρειαζὸμσστε λιγότερη ἐμπάθεια καί περισσότερη
μελέτη. Λιγότερη κσζουϊστική καί περισσότερα σταιχεῖα. Καί πρέπει νά σταματήσουν

οί ἀφελεῖς τοπαθετήσεις «ὑπέρ» 11 «κατά»
τῆς διαφήμισης. Μπορεῑ κανείς νά εἶναι
ὑπέρ 11 K016 1110 ἰατρικῆς 11 τῆς ήλεκτρολσγίας; Πρέπει ὁπωσδήποτε νά διαχωρήσουμε τήν τεχνική ἀπό τή χρήση της. Καί
πρίν νά πάρσυμε. θέση, πρέπει ,νά άρχίσουμε νά δισθάζουμε. Θά χσρῶ πολύ κάπατε νά ἀπσντήσω (δισφωνώντας ῆ συμφωνώντσς, ἀδιάφορα) 0‘ ἐνα δοκίμιο συστηματικό-καί τεκμηριωμένο. ίΞῑστε ἐναν-

τίον τῆς διαφήμισης; Θαυμάσισί Κατε6άστε
τά πλακάτ K1' άρχίστε 111 μελέτηί.

ὀ ΓΙΑΝΝΗΣ ινιΑΡκΑκι-ιῑ γράψειε
'O καθένας πού διάθασε τό άρθρο μου
στό ANTI 1170 9.9 78 σχετικά μέ τήν διαφή-

μιση, μπορεῖ v0’ ἀντιληφθεῐ ἀμέσως πώς τά
παραπάνω δέν ἀπαντοὺν καθόλου 0’ αὑτό.
Ὅμως ό K. Δήμου ειναι ἀναμφισβήτητα

ίκανός, "Av παρακολουθήσει κανείς 10' ἀρθρσ του σπίν ἐφημερίδα «Τό Βήμα» στίς 9
καί 23 'Iouv1’ou K01’ 14 Ἰουλίου, μέ τά ὁποῖα
άπαντά στίς ἀπόψεις τῶν καθηγητῶν Θ.
Λισνοῡ καί Γ. Κουμαντου, σχετικά μέ τήν
διαφήμιση, θά διαπιστώσει πως ἐχει άρκετά
όπλσ, ἐστω καί 6v πολλά ἀπό αὑτά εἶναι
καπνογόνα. Ὅμως τό ένσ άρθρο ἀπό αὑτά
(23 “Ιουνιόυ) μέ τό όποίο ἀπαντᾱ 010v K. Θ.

Λιανό, τελειώνει μέ τήν «πρόκληση» γιά
συγκεκριμένη ἀπάντηση (καί ἀπόδειξη) 010'
ἐρωτήματα τά 60010 εἶχε θέσει στό ἀλλα
άρθρο του (9 Ἰουνίου) γιατί «Ἀλλιῶς μπορεῖ νά ὑποπτευθοὺν 01' ἀναγνῶστες μσς
πώς (γι’ άλλη μιά φορά) ή ὑπεροψία εἶναι
ἐνδειξη ἀμηχανίας», ὅπως κατά λέξη
ἔγραφε.

Τώρα, γιατί αὑτός ό ἱκανός συζητητής ”πληροφόρησης) νά ἔχει ὁποιαδήποτε γνω-

ἀντιμετωπίζει τό άρθρο μου μέ ὑπεροψία
καί χωρίς συγκεκριμένες ἀπαντήσεις (μέ
στοιχεῖα καί ἐπιχειρήματα, ὅπως ἔγραφε
πώς ἀπάνιησε στόν κ. Λιανό, χωρίς ὅμως
νά δίδει πραγματικά στοιχεῖα) 01d συγκεκριμένο ἐρωτήματά μου, αὑτό ἀς τό συμπεράνει ό καθένας.
Τό κακό γιό τόν κ. Δήμου εἶναι πῶς, έκτός ἀπό τόν κίνδυνο πού διατρέχει v0’ x0ρακτηριστεῖ γιό ὑπεροψία

(όπότε καλῶς

πληρώνεται ἀπό ἄλλους μέ τό 1’διο νόμισμα), κινδυνεύει νά χαρακτηριστεῑ πώς
πέφτει στό 1’διο σφάλμα για τό όποῑο κατηγορεῖ ἄλλους’ τήν Θεωρητικολογία, στήν
όποία ἐκτρέπεται ἀκρότητας, πιστεύοντας
πώς δέν θά 1017 606661 ἀντίπαλος μέ συ-

μη, έσ-ιω καί ἀν αὑτή ή γνώμη καί οί ἀπόψεις θγσίνουν ἀπό τήν καθημερινή πραγματικότητα. Νέος μεσαίωνας Aomdv;

Τό μόνο πού μπορεῖ νά πεῖ κανείς σχετικά μ’ αύτή τήν «ἀπάντηση»,εἶνσι πώς, αὑ-

τός πού τήν ὑπογράφει καταφέρνειΙ νά
μειώσει τό ποιοτικό ἐπίπεδο αὑτοῦ πού
ἔγραψε τά 6ι6λίο πού ἀναφέρονται 0’ αύτή,

δηλαδή τοὺ συγγραφέα Ν. Δήμου. Καί εἶναι
λυπηρό αὑτό, γιατί έτσι δίδει ἀφορμή v0'
ὑποψιαστεῑ κανείς, πῶς, ἴσως στῆν περίπτωση του ἰσχύει αὑτό πού γράφει 010v
ἀφορισμό 759 τοὺ 6ι6λίου του «Ἠ δυστυχία
1017 να εἷσσι "EA/\nva0»: «Ἕλληνας δισνοούμενας εἶναι αὑτός πού προσπσθεΐ νά

τήν διαφήμιση. Καί ἀρνούμενος στόν K0Θένα πού ὑφίσταται τήν ἀσκήμια στήν
όποία ἔχει φτάσει ή σημερινή διαφήμιση

Θρεῖ ίδέες, γιά νά δικαιολογήσει τίς πράξεις του» ή γιά νά δικαιολογήσει ἕνα τομέσ
τῆς δράσης του (τῆς δισφημιστικής) ὅπως
μποροῦμε νά συμπληρώσουμε για va' ἀκριθολογήσουμε στήν περίπτωση 1017 K. Δ.

(για 117v οημερινή πραγματικότητα μιλοῡμε
κ. Δήμου καί όχι γιά ίδεατές καταστάσεις

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ

στημαπκή ἐπιστημονική μελέτη γύρω ἀπό

Ὀ συνεργάτης μσς γράφεις ἱ
Λειτουργώντας μέσα στό ANTI καί ὅλέποντας τά πράγματα ἀπό τή ὁική μου σκοπιά,
οκανόαλίστηκα ἀπό τή συζήτηση μεταξύ τοῦ
κ. Γ. Μαρκάκη καί τοῦ κ. Ν. Δήμου καί θέλησα νId καταθέσω καί ἐγώ μιάν ὄποψη πολύ
μερική 6έ6αια καί πού ἀφορᾱ τήν ἐμπειρία
μοι ἀπό τό περιοὸικό. Προφανῶς τό θέμα
ἔχει πολλις διαστάσεις, καί θά ἧταν ἑνὸιαφέ-

ρον, νά κάνει κάποιας τίς<γενικές θεωρητικές
αναγω)ες1. Πιστεύω ὅμως ὅτι καί ἡ δημοσίευση μερικῶν ἁπλῶν πληροφοριιῦν εἶναι τό
ἴὸιο χρήσιμη.
Πσιά εἶναι ἀλήθεια ἡ συμπεριφορά τῶν
«πελατῶν» καί τῶν ἐπαγγελματιῶν διαφημιστῶν ἀπέναντι στά πολιτικά περιοὸικά,· Πόσα
εἶν01 1’1-710711117177 ἡ (διαφήμιση καί ἡ στάση τῶν
ὸιιιφημιστῶν καί τῶν πελατῶν; Εχω τήν ε’ν11’1πωση ὅτι ἡ παραχώρηση ὁιαφημίσεων καί ἡ
ἐπιλογ 77 εἶναι, τίς πιό πολλές φαρές, μιά καθαρά πολιτική καί ε’μπορική- μέ τήν χειρότερη σημασία τῆς λέξης - πράξη. Ἰδού τά
71090651171010 μου· καί ὅσοι καμωνονται πώς
ὁ ιἰποκλεισμός ὁρισμένων ὁιαφημιστικῶν με’σων ὸείι ἔχει σχέση μέ τήν πολιτική- ἢ τή συν(ιλλαγ77 ἅς γράψουν φλύαρα- ἀλλά ὅχι πει-στικά- τις θεωρητικοποιήσεις τους.ΠΑΡΛΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΩΤΟ·

Κρατικές

καί

ἰὸιωτικές ὸιιιφημίσεις καί πολιτικά ἔντυπα.
Στό προηγούίιειο τεῦχος τοῦ ANTI ὁέν
ὑπάρχει σι’ τι μιά κρατική διαφήμιση ἥ
(διαφήμιση κάποιας μεγάλης ἐμπορικῆς ἐπι-

χείρησης. Αὐτό συμ6αίνει, σε’ σπάνιες μόνον
περιπτώσεις καί, φοὸοῦμαι πώς γίνεται γιά
τήν ε’ξασφάλιση τοῦ ἄλλοθι μιᾶς «ἴσης μεταχείρισης». Στό ANTI οἱ διαφημίσεις, στή συντριπτική πλειοψηφία, ἀφοροῦν 6ι6λίο, ἐφημερίδες καί ἔντυπα (τά τελευταῖα συνήθως
ὕστερα ἀπό συμφωνία γιά ἀμοιὸαία προὅολή). Ἀλλά ἄς ὁοῦμε 6116 ἄλλα πολιτικά
περιοδικά πού, τυχαίνει, νά εἶναι καί φιλοκυ6ερνητικά.· τά «Πολιτικά θέματα» καί τή
«Νέα Πολι-τική».
Ποιά εἶναι ἡ κυκλοφορία αὐτῶν τῶν περιοόικῶν,· Τό 115 καί 1110 ἀντίσταιχα τῆς κυκλοφορίας τοῦ ANTI. Θά περίμενε λοιπόν
κανείς πώς σύμφωνα μέ τίς(«καθαρές» ἀρχές
τοῦ ὁιαφημιστικοῦ μέσου καί οἱ ὁιαφημιστικές καταχωρήσεις θά ἧταν ἀντίστοιχα περιορισμένες. Πόσες εἶναι ὅμως οἱ σελίδες τῶν
ὁιαφημιοτικῶν καταχωρήσεων στά περιοδικά
αὐτά,” Πολλαπλάσιες ἀπό τίς ὁιαφημιστικες
καταχωρήσεις τοῦ περιοὸικοῦ μσς. Εἰδικά ἡ
«Νέα Πολιτική» - πού τυχαίνει νά. ἔχει γιά
ἱόρυτές της ὁύο οημερινούς ὑπουργούς τῆς
Νέας Δημοκρατίας - ἔχει 13 ὁλοσέλιὸες 61aφημίσεις ἀπό τίς ἀκόλουθες τράπεζες καί ἐπιχειρήσεις· I) Ἴον 2) Lanciu 3) Fimisco 4) Interamerican 5) ”Ελσα 6) ETBA 7) Κλαουὸᾶτος 8) Λαϊνόπουλος 9) Ἐμπορική Τράπεζα
IQ) Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια 11) Ὀλυμπιακή 12) Ναυπηγεῐα Ἐλευσῖνος καί 13)
Ἠπειρωτική Ἀτμοπλοΐα.

Ἀλήθεια πῶς λέγεται αὐτό,’
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ.”

Ἐμπορική

συναλλαγή-

Στό τεῦχος τῆς 27/8 τῶν «Πολιτικῶν Θεμάτων» καταχωρεῑται ὁλοσέλιὸη διαφήμιση τῆς
Μεγάλης Σοὸιετικῆς Ἐγκυκλοπαίὸειας. Ὅταν
καί μεῑς ἀντίστοιχα ζητήσαμε δισφημιστική
καταχώρηση γιά τό ANTI μᾶς ὁόθηκε ἡ ἀπάντηση ὅτι ὁέν εἴμαστε φιλικά προσκείμενοι
πρός τήν ἐπιχείρηση άφοῦ τήν κριτικάρουμε]
Σιιγκεκριμένα μᾶς ὑπενθύμισαν ὅτι σε’ 016/116
711/: 1111-711: 107. σελ. 7)“γράφουμε.·
”Ἐνσν άρκετά πρωτότυ πο τρόπο διὰλῑξι 6 K. Μπρὶζνιῑφ
(ἠ οἱ ούμθουλοί του) για, νά Δπικσινιυνήσει με’ τόν ἐλληνικό
λσό- γιά πμίιτη φ ορά άπύττεότ[που θρίσιιιτσι στήννέξου
σΙα.
”ιΟχαρι-ιισμόςτο ῦοΣ817ch ῡήγιξτη Βρίσκ1:101 σε’ δήλκυσή
του, ποὺ περιλαμθὲνετισ στ’νοπρόλ
ογο ὲνο(ιθθλίου
κυκλοφόρησεκ- ιττατάσ
σ’μτΠυ-ιση..
τήν11706717771771:
ὰνσχώρησ
011-70
κ.Ράλλη 0'01 σὲἒι1611KK17πρωτι ouoa.iKa
κ.Μττρεειι’νζ
ιιιρU711ανV606c «1‘1/617176

ἐπΙΕιικσ ζητήμστο μεταξύυιικΣοΒετκής 1011707700:
Kai Ε’λλαέἔςκυῗ
πλήν ὁμως Exam: τήθσρύτητα πουυμπcoup νάιῑεὶχε, άφου
01616010010nKaAoitﬂqupnpmfm-Hﬂ χρησιμσ 110ι’σαη ναόν
Βιαφημισ-ιικκά 01161!

()1 AU}’σι μσς αὐτοί ἧταν ἀρκετοκ(για νά
κοποῦμε» ἀπό τή λίστα τῶν ὸιαφημιστικῶν
μέσων. Πῶς λέγεται ὅμως αυτό,· Μήπως φίμωση τοῦ δικαιώματος τῆς κριτικῆς με’ τήν

ἕξανορά τῆς ὂιαφήμισης,·
Καλὲς εἶναι λοιπόν οἱ φλύαρες θεωρητικοποιὴσεις ἀλλά ὁέν μᾶς ἐξήγηααν ποτέ πώς ἡ
διαφήμιση, ἐκτός τῶν ἄλλων, εἶναι καί μεάο
πολιτικῆς καί ἐμπορικῆς συναλλαγῆς μέ τά

ἴόια τά μέσα ἐπικοινωνίας.
45

“

Ἡ κ. Tad-[00v ε’πιακέφθηκε
τά μεθοριακά q πλάκια
καί διένειμε ὁέιιιιιιι.

(ἐφημερίὺες)

”Αξιος ό μισθός τους...
Ἔγινε κι’σύτό.Γιατίόχι; Ὑπῆρχε ἐξάλλου ἡ περίπτωση τοῦ
«εἰρηναποιοῦ» Κίσινγκερ. Τώρα ὅμως τό δίδυμα ΣαντάτΜπεγκίν ξεπέρασε κάθε προηγούμενα. Καταξιώθηκαν καί
τ υ π ικ ά στή διεθνή κοινή γνώμη καί στίς συνειδήσεις μοις σάν
μεγάλοι εἰρηνοποιοί... Ὁ κυνισμός δέν ἐχει 6έ6αια ὅρια. Ὁ
μακελλάρης τῶν Παλαιστινίωιν στό Ντέρ-Γιαοίν, πρωθυπουργός τώρα τοῦ Ἰσραήλ, Μεναχέμ Μπεγκίν ἔχει 6έ6αια σέ ἀτομική δραστηριότητα τό ἀντίστοιχό του στό σφαγέα τῶν αἰγυπτίων ἐργατῶν καί φοιτητῶν, Ἀνουάρ Σαντάτ. ’
”Ομως καί οἱ δυό μαζί, ἐνωμένοι τώρα μέ τίς δάφνες τοῦ «εἰρηνοποιοῦ» ἔχουν νά ἐπιδείξουν καί ἀπομένει νά ὁλοκληρώσαυν, ἕνα πολύ μεγάλα ἔργα τόν ἀφανισμό τοῦ παλαιστινιακοῦ
ἔθνους. Ἄξιος ὁ μισθός τους. "Ag χαίρονται τό μέγα ’ὅραόεῖο
πού ἔφτασε στόν ἔσχατα ὅαθμό ἀνυποληψίας...

τοῦ Γρηνόρη

—— Διαδικασία Κοινωνικοποίησης

καί
M. Νικολινάκοςε Εἰσαγωγή
στῆν Πολιτική Οἰκονομία.
Στή Ε’περίοδο (20111 ἕως

Γ. Δροσόπουλος; ”Αντρας —
Γυναίκα - Παιδί.
“Η εἴσοδος γιά τό κοινό εἶναι
ἐλεύθερη καί μετά ἀπό κάθε μάθημα ἀκολουθεῖ συζήτηση.

- ΜΜΨΜΜΜΜΜΨ

ίί

κν ,

Εἰκοσιδύο
Πρωτοχρονιές
«Εἰκοσιδύο Πρωτοχρονιές» εἶναι
ὁ τίτλος μιᾶς ἐνδιαφέρουσας ταινίας-ντοκυμαντέρ μικροῦ μήκους
πού γύρισε ὁ νέος κινηματογραφιστής Βαγγέλης Δημητρίου μέ
δική του παραγωγή.
Τό ντοκυμαντέρ ἀποτελεῖ μιά
πρόοπάθεια νά μεταφερθεῖ στόν
κινηματογράφο τό γνωστό ὁμώνυμα διήγημα τοῦ Ἀνδρέα Νενεδάκη, πού περιλαμὸάνεται στή
συλλογή κειμένων «Οἱ Μαργαρίτες τοῦ “Αγίου».
Μέσα σέ 22 Πρωτοχρονιές, τῶν
ταραγμένων χρόνων ἀπό τό 1941
μέχρι τό 1962, ένοις ἀνώνυμος
Ἕλληνας καταγράφει τίς ἀλλαγές, πού φέρνει κάθε καινούριος
χρόνος στόν ἴδια, σέ δικά του
πρόσωπα καί στό κοινωνικό του
περιὸάλλσν.
Οἱ ἡμερολογιακές καταγραφές,
σύντομες καί σχεδόν ἐπιγραμματικές, ἀναφέρονται στήν Κατοχή,
στήν πείνα καί τόν θάνατο, στῆν
Ἐθνική Ἀντίσταση καί τούς
ἀγῶνες ἐναντίον τοῦ κατακτητῆ,
στόν ἐμφύλια πόλεμο καί τίς συν έπειές του.
’
“H ταινία, πού φιλοδοξεῖ νά
ἔχει τόν χαρακτῆρα μιᾶς ,μαρτυρίας-ντοκοὺμέντου, χρήσιμοποιεῖ
ἀποκλειστικά σάν όπτικό ,ὑλικό
φωτογραφίες, κάρτες καί γράμματα ἀπό οἰκογενειακό ἀλμπουμ
καθώς καί φωτογραφίες ἀπό
περιοχές καί πρόσωπα πού σχετίζονται μέ όρισμένο γεγονότα τῆς
περιόδου 1941-1962.

Τό σενάριο εἶναι ἐπίσης τοῦ B.
Δημητρίου, ἡ μουσική τοῦ Γ.
Παπαδάκη, τό μοντάζ τοῦ Τὸλη
Μαστρόκαλαυ, ἡ φωτογραφία
τῶν Ἠλία Παπαγεωργακόπουλου
καί Σωτήρη Σωτηρόπουλου ἐνῶ
’ τό σπηκάζ, ἔκανε ὁ Σπύρος Σακκάς.
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Ὁ ἀνεμος θά φέρει τή

ὅροχή
Εἶναι ὁ τίτλος τοῦ ἔργου τοῦ
Γιάννη Σκλάόου πού θά παρουσιάσει τό χειμώνα ἡ ETAIPIA
ΘΕΑΤΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΕΘΗ.)
Ἡ σκηνοθεαία εἶναι τοῦ Μιχάλη Παπανικολάου. Ἡ σκηνογραφία καί τά κοστούμια τῆς Λίτσας Ἐγγλέζου καί οἱ χορογράφίες τῆς Ἐριιφίλης Λάλου.
“Ο Θίασος ἀποτελεῖται ἀπό
τούς ἠθοποιοὺς
Αννα Ἰαοονίδου, Κώστα Mataκάλη. Τάκη Κιιραθανάση, Χριοτίνα Αὐλιανοῡ, Τάοο Πολυχρο-

νόποιιλο, Χριοτίνα Στὸγια, Θωμᾶ
Ἀθαναοίου. Θάλεια Σκαρλὰτου,
Σταμάτη Τζεὶιέπη. Γιάννη Νάπα
καί Γιάννη Βερσῆ.

Ἀναόολή
στράτευσης
Ἑκατόν πενήντα ἔλληνες σπουδαστές στό Βελιγράδι 6ρίσκονται
σέ ἐκκρεμότητα. Συγκεκριμένα,
ἀντιμετωπίζουν τό πρό6λημα τῆς
ἀναῧολῆς στράτευσης. Σύμφωνα
μέ τό ύπουργικό διάταγμα Φ
6070131121811

τῆς

211977

οἱ

φοιτητές τῶν σοσιαλιοτικῶν χωρῶν - πλήν τῆς Ρουμανίας - στεροῦνται αὐτοῦ τοῦ δικαιώματος,
Ἕτσι, ὑπάρχουν φοιτητές πού
διακόπτουν τίς σπουδές τους γιά
νά στρατευτοῦν κι ἄλλοι πού
παραμένουν ἀνυπότακτοι. Μέ
ἐπιστολή πού μᾶς ἔστειλε ἡ έλληνική φοιτητική ἔνωση Βελιγραδίου ζητοῦν τή συμπαράσταση
στό αἴτημά τους. Τό σημειώνουμε· ἀλλά θά φτάσει στ’ αὐτιά
τῶν ἁρμοδίων τοῦ Ὑπουργείου
Παιδείας;

-—~ Α.

Τό Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο
τοῦ
«Φιλοπρόοδαυ
“Ομίλου
Ὑμηττοῦ» θά λειτουργήσει καί
φέτος γιά δεύτερη κατά συνέχεια
χρονιά. Τό φετινό πρόγραμμα
περιλαμὸάνει τέσσερις κύκλους
μαθημάτων. Κάθε κύκλος ὁλοκληρὼνεται σέ 5 μαθήματα πού
θά γίνονται κάθε Δευτέρα καί
’1 ετάρτη. (7-Βμ.μ. καί 9-10). Ἀπό
τίς 16110 ἄρχισαν κι’ ὅλας καί
όλοκληρώνονται (ὥς τίς 13111)
τά μαθήματα - διαλέξεις τῆς Α’
περιόδου, ἀπό 1013;:
Ἀ. Στάγκος; Σύγχρονη διεθνής
Πολιτική.
Ἀ. Λεντάκηςῑ ‘H θέση τῆς γυναίκας οτή σύγχρανη κοινωνία.
Β. Φίλιαςῑ ”Ατομο - Καινωνία

18112) οἱ ὁμιλητές καί τά θέματα
εἶναιῑ
Ἀ. Γιαννίτσης; Προόλήματα
ἐλληνικῆς ἐκθισμηχάνισης.
Γ. Καψῆς - Κ. Σκούραςῑ Τά
μέσα μσζικῆς έπικοινωνίας.
Κ. Κασιμάτη; Συνδικαλισμός
καί οἱ Οἰκονομικο - Κοινωνικές
ἐπιδράσεις του.
Δ. Γεωργούλης; Παλεοδομικός
καί περιόαλλοντολογικός σχεδιασμός οτή ούγχρονη καπιτσλιστική
κοινωνία.
Στήν Γ’περίαδο, τέλος (811 712179) θά διδάξουν οἱς
N. Διαμαντοῦροςῑ Κράτος καί
Καινωνία στόν ἐλληνικό 19ο
αἰώνα.
.
Μ. Παπαγιαννάκηςῖ Ἡ Μεσόγειος στό σύστημα διεθνῶν σχέσεων.
Γ. Δερτιλῆς; Ἱστορικές 6άσεις
τῆς ἐλληνικῆς ἀνάπτυξης (1840 -

Πᾱῧκππῖτῑῑτῖπττῂῃ. «τ,

Τό ἐλεύθερο
Πανεπιστήμιο

Διεθνής συνάντηση συγγραφέων
στό Κεμπέκ
Ἡ σπουδαιότερη πνευματική ἐκδήλωση στόν Καναδά εἷναι, πέρα ἀπό κάθε ἀμφιὸολία, ἡ Διεθνής Συνάντηση Συγγραφέων στό Κεμπέκ, πού γίνεται κάθε χρόνο, ἀπό τό 1971
καί μετά, στίς ἀρχές τοῦ Ὀκτώόρη στό Μοντρεάλ καί διαρκεῑ μιά ὄδομάδα. Ἱδρυτής αὐτῆς τῆς ἑκδήλωσης εἶναι τό
γαλλόφωνο περιοδικά Libcrté τοῦ Μοντρεάλ, πού ἔχει κιόλας 25 χρόνια ζωῆς, ἐνῶ ἐπιχορηγήσεις δίνονται ἀπό τό
Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ τοῦ Κεμπέκ, τό Συμὸούλιο Τεχνῶν
τοῦ Kai/add καί τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τοῦ Καναδᾶ.
“Η Διεθνής Συνάντηση ἔχει στόχο της νά φέρει 0’ ἐπαφή
τούς γαλλόφωνους συγγραφεῖς τοῦ Κεμπέκ με’ συγγραφεῖς
ἄλλων χωρῶν, γιά νά συζητηθοῦν προόλήματα τῆς σύγχρονης λογοτεχνίας. Οἱ προσκέκλημένοι συγγραφεῖς ἔχουν τήν
ὑπσχρέωση νά κάμουν μιά «ἀνακοίνωση» στά γαλλικά,
πάνω στό εἰδικό θέμα πού καθαρίζεται γιά τήν συνάντηση
καί τό σύνολο αὐτῶν τῶν (ςάνακοινώσεωω), μαζί με’ τίς διάφορες παρεμὸάσεις, δημοσιεύεται σε’ εἰδικό τεῦχος τοῦ
περιοδικοῦ Liberte’.
Ἡ Ἑλλάδα ἄρχισε ν’ ἀντιπροσωπεύεται’συστηματικά σε’
αὐτή τήν ἐκδήλωση ἀπό πέρσι, με’ τήν συμμεταχή τοῦ συνεργάτη τοῦ «Ἀντί» ’Άρη Φακίνου, ἐνῶ φέτος πῆρε, μέρος ὁ
Φίλιππος Δρακονταειδής πού ἔγραψε καί τό σύντομο σημείωμα πού ἀκολουθεῖ. Τό ANTI σέ προσεχῆ του τεύχη θά
ἀσχοληθεῖ ἑκτενέστερα μέ τά προόλήματα καί τήν πολιτική
«Φυσιογνωμία» τοῦ Καναδᾶ.
Τοῦ Φ. Δ. Δρακονταειδή---1
Πρέπει νά ποῦμε ἐδῶ ὅτι ὁ σημερινός Καναδάς 6ρίσκεται σέ
κρίσιμη ἱστορικὴ καμπὴ, καθώς
τό γαλλόφωνο τμῆμα του, ἡ
ἐπαρχία δηλαδή τοῦ Κεμπέκ μέ
πρωτεύουσα τό Μοντρεάλ, προσπαθεῖ ν’ ἀποτινάξει τόν καθαρά
ὀποικιακό ζυγὸ τοῦ οἰκονομικά
ἰσχυροῦ ἀγγλόφωνου Καναδά,
πού συνδέεται στενά μέ τίς
Η.Π.Α.

OL ρίζες τοῦ προὸλὴματος 6ρίσκονται στήν ἱστορικὴ συγκυρία
πού ἔκαμε τόν γαλλόφωνο Καναδά νά περάσει στήν ἀγγλική
κατοχὴ. ”Av ἡ ἀνακάλυψη τοῦ
Καναδά ἔγινε ἀπό τόν Γάλλο Ζάκ
Καρτιέ 01d 1534 κι’ ἀν ἡ πόλη
τοῦ Κεμπέκ ἱδρύθηκε ἀπὸ τόν
Γἀλλο Σαμπλαίν στά 1608, ἡ
Γαλλία ἀναγκάστηκε νά παραχωρήσει αὐτή τήν κτήση της στήν
Ἀγγλία στά 1760, ὕστερ’ ἀπό τήν
οἰκονομική χρεωκοπία πού δημιούργησε ἡ ξέφρενη ἐπεκτατική
πολιτική τῶν Λουδοόίκων καί
πού ὁδήγησε λίγα χρόνια ἀργότερα οτήν ἐπανάσταση.
Ἐκείνη τήν ἐποχή κατοικοῦσαν
στόν Καναδά 15.000 περίπου
ἄποικοι ἀπό τήν Γαλλία, ἀγροκαλλιεργητές στήν πλειοψηφία
τους, χωρίς· ἰδιαίτερη πολιτικὴ
όργάνωση, ἀλλά κάτω ἀπό τήν
ἐκκλησιαστική κηδεμονία, καθώς
ἡ χώρα ἧταν μοιρασμένη σ’ ἐνορίες πράγμα ταιριαστό μέ τίς
ἀντιλήψεις τῆς μητρόπολης, ὅπου

6
όασιλιάς-ἐκπρόσωπος
τοῦ
Θεοῦ στήν γῆ δέν μποροῦσε νά
ὑποκατασταθεῖ στά ῦπερπόντια

ἐδάφη παρά ἀπό κληρικούς.
Ἡ παραχώρηση τοῦ Καναδά
(τῆς Νέας Γαλλίας, ὅπως λεγόταν
τότε) στούς ”Αγγλους κατέστρεψε
τίς ὑπάρχουσες κοινωνικές δομές
κί’ ἐπέόαλε τήν «ἀποικιοποίηση»,
άφοῦ οἱ νέοι κύριοι τῆς χώρας, μέ
προχωρημένες οἰκονομικές ἰδέες,
μέ ἀστικές κιόλας ἀντιλήψεις,
σκόπευαν νά ἐκμεταλλευθοῦν τόν
φυσικό πλοῦτσ. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική ἐξουσία τῆς προηγούμενης μητρόπολης, ὅπως κι αἱ ἀνώτερες ὁμάδες τῶν Γάλλων ἀποίκων συνέδεσαν τήν τύχη τους μέ τούς Ἀγγλους ἀφέντες, ὅοήθησαν στήν
παγίωση τῆς νέας κατάστασης κί’
ἀπόλαυσαν τά ψιχία τῆς συνεργασίας. Ἡ ὅιομηχανική ἀνάπτυξη τοῦ 19ου αἰώνα, ἡ δημιουργία τῶν Η.Π.Α. κιῖ ὁ καπιταλισμός στήν ἰμπεριαλιοτική του
τάση φίμωσαν τόν γαλλόφωνο
πληθυσμό καί κατέόαλαν κάθε
προσπάθεια γιά νά τόν ἀφομοιώσουν, νά τόν ἀποκόψουν ἀπό τήν
γλῶσσα του καί τίς παραδόσεις
του. Οἱ γαλλόφωνοι τῆς ἐπαρχίας
τοῦ Κεμπέκ ἔγιναν ἄνθρωποι
δεύτερης κατηγορίας· στόν ἴδια
τους τόν τόπο, χωρίς νά παρα6λέπουμε ὅτι ὁ ἀγγλόφωνος πληθυσμός μεταόλήθηκε σέ «ὑπηρέτη» τῶν Η.Π.Α., λόγω τῆς ἐξ·

άρτησής του ἀπό τόν «μεγάλα
γείτονα». Ἀναφέρουμε ὅτι συχνά
ἐπαναλαμὸάνεται ἡ φράση πώς
«οἱ Ἀμερικάνοι πολέμησαν στόν
πρῶτο καί στόν δεύτερα παγκόσμιο πόλεμο μέχρι τόν τελευταῖο
Καναδά», πού δίνει σαφή εἰκόνα
τῆς ἀποικιοποίησης, μέ τήν διαφορά ὅτι 6 γαλλόφωνος πληθυσμός 6ρισκόταν στή 6άση τῆς πυραμίδας.
“Ὀταν τό 1967 ὁ στρατηγός ντέ
Γκώλ ἀναφώνησε «Ζήτω 16 ἐλεύθερο Κεμπέκ», ὁ ὶγαλλόφωνος
Καναδάς 6ρισκόταν» κιόλας στό
δρόμα τῆς ἀποτίναξης τοῦ. ἀγγλοαμερικανικοῦ ζυγοῦ. Τό ζήτημα παρεμόολῆς τῆς Γαλλίας
ἐκείνη τὴν συγκεκριμένη στιγμή
ἀποτελεῖ ξεχωριστό παράγοντα,
τοῦ ὁποίου ἡ δαρύτητα εἶναι σήμερα άρκετά μικρή. Πάντως,
μπροστά στόν φόόο ὅτι ἡ κατάσταση μποροῦσε νά «ἐκτραχυνθεῖ» σέ αὑτό τό κομμάτι τοῦ Καναδᾶ, τό πλουσιότερο τῆς χώρας,
οἱ ἀγγλόφωνοι ἀρχισαν τίς παραχωρήσεις. Ἀπό τότε ἀρχίζει μιά
ραγδαία ἀλλαγὴ, πού ἐκδηλώνεται μέ τὴν ἐπιδολή τῆς γαλλικῆς
σάν κυρίαρχης γλώσσας στό
Κεμπέκ, μέ τὴν νίκη τῆς ἐθνικιστῶν στίς τοπικές ἐκλογές, μέ
πράξεις ἀπελπισίας, ὅπως ἡ δολοφονία τοῦ ὑπουργαῦ Λαπόρτ
τό 1970, μέ τήν ἐπιόολή στρατιωτικοῦ νόμου κι’ ἀντιποίνων στό
Κεμπέκ ἀπό τήν κεντρικὴ κυ6έρνηση, μέ τὴν ἀνάληψη τῆς πρωθυπουργῖιας στήν ἐπαρχιακή κυ6έρνηση ἀπό τόν Λεόέκ κλπ. Σὴμερα γίνονται προετοιμασίες γιά
δημοψήφισμα, ὅπου 6 λαός θά
κληθεῖ ν’ ἀποφασίσει γιά τήν
τύχη του. Πολλοί πιστεύουν πώς
εἶναι νωρίς γιά πλήρη ἀνεξαρτησία καί προτιμσῦν μιά μορφή πολιτικῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ Κεμπέκ
στό πλαίσια οἰκονομικῆς ἰσόρροπης συνεργασίας μέ τό ἀγγλόφωνο τμῆμα τῆς χώρας. Γιά πληρέστερη ἐνημέρωση προτείνουμε
τό 6ι6λίο τοῦ καθηγητῆ κοινωνιολογίας τοῦ πανεπιστημίου τοῦ
Μοντρεάλ Marcel Rioux: La

Question Du Quebec, ἔκδοση
1976 Parti Pris.
Γίνεται κατανοητό πώς ἡ παρουσίαση τῆς σημερινῆς πνευματικῆς

ὁντότητας τοῦ γαλλόφωνου Κεμπέκ παίζει σημαντικά ρόλο στὴν
προώθηση τῶν ἐπιδιώξεων ἀνεξαρτησίας αὐτῆς τῆς ἐπαρχίας
πού εἶναι 14 φαρές μεγαλύτερη
ἀπό τήν Ἑλλάδα, μέ πληθυσμό 6
ἐκ. (30% περίπου τοῦ συνολικοῦ
πληθυσμοῦ τοῦ Καναδά).
6άση τῆς πυραμίδας.
Στή φειινή Διεθνη Συνάντηση
Συγγραφέων πῆραν μέρος 45
συγγραφεῖς, ἀπό τούς ὁποίους 18
ξένοι. Ἀνάμεσα σέ αὐτούς ἧταν ὁ
Μίλαν Κουντέρα (Τσεχοσλ.), 6
Μανουέλ Σκόρσα (Περαῦ), 6
Ἐρνέστο Σαμπάτο (Ἀργεντινή),
6 Μπερνάρ Νοέλ (Γαλλία), ὁ
Χέρμπερτ Γκόλντ (Η.Π.Α.), δ’
Πώλ Γκόμα (Ρουμανία), ὁ Πέτερ
Σνάιντερ (Γερμανία) κλπ. Τό
θέμα τῆς συνάντησης ἧταν «Πραγματικότητα καί Λογοτεχνία» κι’
ἔδωσε ἀφορμή γιά πολύ ἐνδιαφέρουσες «ἀνακοινώσεις», πού κάλυψαν τήν σημερινή πραγματικότητα, ἔτσι ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται
ἀπό τίς πολυεθνικές ἐταιρεῖες, τά
κινήματα τῶν μειονοτὴτων, τήν
τάση τῶν κυ6έρνήσεων νά θέλουν
νά ἐξαλείψουν τήν ἴδια πραγματικότητα ἀπό τὴν πραγματικότητα κλπ.
Στήν ἐπιτυχία τῆς συνάντησης
συνέόαλαν ἀποφασιστικά ἡ φιλοξενία τῶν ὀργανωτῶν, ἡ ραδιοφωνική καί δημοσιογραφική κάλυψη, ἡ παρουσία τῶν ἀρχῶν τοῦ
Κεμπέκ, τό ἓνδιαφέρον τῶν συγγραφέων τοῦ Κεμπέκ νά πληροφορηθοῦν γιά τίς λογοτεχνίες άλλων χωρῶν. Ἰδιαίτερα πρέπει ν’
ἀναφέρουμε τό ἐνδιαφέρον γιά
τήν Ἑλλάδα, πού πάντα συνσδευόταν ἀπό τήν εὐχή νά γίνει
πλατιά γνωστὴ ἡ έλληνική λογοτεχνία στόν Καναδά, δεδομένου
μάλιστα ὅτι στόν γαλλόφωνο Καναδά ῦπάρχουν τουλάχιστον δύο
πανεπιστημιακές ἐδρες γιά τήν
I
νεοελληνική γλώσσα.
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19ο Φεστιόάλ Ἑλληνικοῦ Κινηματογράφου ·

Ἰδεολογικές Μετατοπίσεις

Αἰσθητικές Κατακτήσεις

λόπουλος, 6 όασικότερος ἐκφραστής τῶν συνταρακτικῶν ἀλλαγῶν τῆς ἐλληνικῆς ὀθόνης).
Μέ τήν «λογική» λοιπόν τῆς
Ἐπιτροπῆς, οἱ τρεῖς άμεσα πολιτικές ταινίες τοῦ Φεστιῧάλ - ἀνεξάρτητα ἀπό τὴν ἀξία τους ἀποκλείστηκαν ἀπό τά όραόεῖα
(ἡ «“Ηλικία τῆς θάλασσας» τοῦ
T. Παπαγιαννίδη, τό «Παράσταση γιά Eva ρόλο» τοῦ Δ. Γρηγοράτου καί ἡ «Καγκελόπορτα»

τοῦ Δ. Μακρῆ). Εἶναι δέ κατι

τοῦ Δημήτρη Δανίκα
παραπάνω ἀπό σίγουρο, πῶς ἀν

Μέσα 0’ ἕνα κλίμα γενικῆς κατακραυγῆς γιά τά ὅραὸεῖα, τέλειωσε τό 190 Φεστιόάλ Ἑλληνικοῦ Κινηματογράφου, στή
Θεσσαλονίκη. Ἡ συνολική παρέμὸαση τῆς Κριτικῆς Ἐπιτροπῆς μέ τίς ἀποφάσεις της, διαστρέόλωσε τή φυσιογνωμία τῆς
φετινῆς κινηματογραφικῆς δημιουργίας. πού τή συγκροτοῦσαν
δύο στοιχεῖα;
α) ‘H δυναμική παρουσία ἐξη
(6) Σκηνοθετῶν / Γρηγορᾱτος,

σαν δύο ἐντελῶς ἀνόμοια Φεστι-

Λυκουρέσης, Μακρής, Παναγιω-

τεράστιες καί πού μόνο μιά Κριτική Ἐπιτροπή, διορισμένη ἀπό
τήν Κυόέρνηση θά μποροῦσε νά
ἀποκρύψει τό ἀγεφύρωτο χάσμα,
ἀνάμεσά τους.
Σ’ αὐτή του τή διάσταση, άν
δεῖ κανείς τό Φεστιὸάλ, εἶναι 6έ6αιο πώς θά διαπιστώσει, τίς πολιτικές καί ἰδεολόγικές σκοπιμότητες τῶν ἐπιλογῶν τῆς Κριτικῆς
Ἐπιτροπῆς πού συνοψισμένες,
Elven:
NA ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ἀφοῦ δέν ἀποκλείστηκε ἀπό τὴν
Προκριματική Ἐπιτροπή - ἡ πολιτικοποιημένη ἔκφραση ἐνός κινηματογράφου πού ἡ ἀνανέωση
καί ἡ ἀναδημιουργία του (ἀπό τό
1967 καί μετά) ἀρθρώθηκε μέσα
ἀπό ριζοσπαστικοποιημένο ἰδεολογικό Λόγο. Ἂν 6 Ἑλληνικός
Κινηματογράφος ἀποτέλεσε καί
ἀποτελεῖ τόν πρῶτα, ἀπ’ ὅλες τίς
ἀλλες Τέχνες στόχο τῆς κρατικῆς
ἐξουσίας, εἶναι γιατί «6511.11116γραψε τήν δήλωση μετανοίας
του» (εἶχε πεῖ 6 Θόδωρος Ἀγγε-

τόπουλος, Παπαγιαννίδης, Φέρρης 1 πού ἐλέγχοντας στόν ἕνα ἤ

τόν ἀλλο 6a μό τά ἐκφραστικό
τους μέσα, διερευνοῦσαν σύγχρονα ἤ ἱστορικά, κοινωνικά
προόλὴματα, καί

6) ‘O ἀπόηχας ἑνός «νεκροῦ»
Κινηματογράφου, πού ἀν καί
ἀφομοιωμένος ἀπό τόν τηλεσπτικό μηχανισμό, ἐντούτοις συντηρεῖτε καί ἀναπαράγεται, εἴτε
ἀπό τόν κρατικό χρηματοδοτικό
μηχανισμό, τοῦ «Ἑλληνικοῦ Κέντρου Κινηματογράφου» 1 Ντίνος
Δημόπουλος «Ὁ ἥλιος τοῦ θανάτου», Νίκας Κούνδουρος «1922»
/ ἦ ἀπό ὀργανωμένους παραγωγούς / Ἀγγελος Μάλλιαρης
«Ὑπόθεση Πόλκ» 1 ἤ κι’ ἀκόμα
ἀπό μεμονωμένες «ἀθεράπευτες»
περιπτώσεις 1 Τάκης Κανελλόπουλας «Τό ρσμαντικό σημείωμα», Δημήτρης Κολλάτος
«Νίκας Μερτ-ῆς» 1.
Ἐτσι συγκεντρωμένα τά δύο
«μπλόκ» τῶν ταινιῶν, συνιστοῦ-

6άλ, πού οἱ διαφορές τους ἧταν

«ΠΑΡΑΣΪΑΣΗ ΓῙΑ ΕΝΑ POAO»: Τό πιό ε’ρευνητικο ἐλληνικό ντσκυμαντέρ γιά τόν ρόλο τῶν ἰμπεριαλιστικῶν δυνάμεων καί τῶν ντόπιων
ἐκφραστῶν τους, στίς πολιτικές ἑξελίξεις στήν Ἑλλάδα ἀπό τό 1922 μέ· ,,
χρι σήμερα. Μιά ὑποδειγματική ὁουλιά ἀνάλυσης καί σύνθεο-ης με’ σπάνια κινηματογραφημένα αὑθεντικά ντοκουμέντα (παράδοση τῶν ὅπλων, _
ἀντάρτικο, ἐπέμ6αση τῶνἌγγλων, σύσκεψη στό Πεντάγωνο μετά τό Πο*
λυτεχνεῖο κ.ἄ), ἀπό τόν Διονύαη Γρηγορᾶτσ.
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οἱ ταινίες τῶν Κανελλόπουλαυ,
Κολλάτου καί Δημόπουλου, συγ-

κέντρωναν στοιχεῖα μιᾶς ἀφηγηματικῆς συνοχῆς, τότε θά ’ταν οἱ
6ασικές ὑποψήφιες στήν 696651101]. Ὡστόσο, παγιδευμένη
ἀπό μιά διεθνή ἀναγνώριση («Oi
τεμπέληδες τῆς εῦφορης κοιλάδας» τοῦ Παναγιωτόπουλου, A’
6966510 016 Λακάρνο), συμφιλιωμένη μέ τό σεναριακό ἐρωτικό
μέρος τῆς ταινίας τοῦ Κ. Φέρρη
«Δύο φεγγάρια τόν Αὕγουστο»
καί ἀναγκασμένη στή δράόευση
ἐνός πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, ὅπως τοῦ Τ. Λυκουρέση
μέ τήν «Χρυσομαλλούσα» (ὅλοι
οἱ πρωτοεμφανιζόμενοι εἶχαν πολιτικές ταινίες) ἡ Κριτική Ἐπιτροπή συμόιόάστηκε καί ἴσως
ὂολεύτηκε στὴν ἰδέα νά ἀπονείμει
ὃραόεῖα ΚΑΙ σέ σκηνοθέτες τοῦ
λεγόμενου Νέου Ἑλληνικοῦ Κινηματογράφου.
Ἶ-ίταν μιά «ὑποχώρηση»
ὑπαγορευμένη
ἀπό
1116,
πραγματικότητα πού 016
ἰδιαίτερα
χαραχτηριστικά αὐτῆς τῆς πραγματικότητας εἶναι ἀναγκασμένη ἡ ἄρχουσα ταξη νά
κάνει τίς ἐπόμενες ἐπιλο-

γές τηςἼσως γι“ αὑτό ἀκριόῶς τό λόγο
- καί προοπτικά - οἱ ἐπιλογές
αὑτές δέν ἔχουν νά κάνουν μέ

κάποια ὑπαναχωρηση, ἀλλά μέ
ἔνα σαφή ἔπαναπροσδιαρισμό
τῆς σχέσης τῆς κρατικῆς ἐξουσίας
μέ τόν Ἑλληνικά Κινηματογράφο. Θά ’ταν τό λιγότερο ἀφε- “
λές νά πιστεύει κανείς ὅτι μετά
τόν πιστοποιημένο θάνατο τοῦ
λεγόμενου «ἐμπορικοῦ κινηματογράφου», ἡ ἄρχουσα τάξη θά
περιορίζεται ἀποκλειστικά καί
μόνο στήν νεκρανάστασή του.
Καθυστερημένοι ἀπελπιστικά οἱ
κρατικοί ἰδεολόγικαί μηχανισμοί,
μέσα στίς γενικότερες κοινωνικές
καί πολιτικές ἀναπροσαρμογές
τους, θά ἔχουν-νά ἐπιλέξουν, ἀπό
τώρα καί στό ἑξῆς, όχι ἀνάμεσα
στόν Κούνδουρο ἤ τόν Παναγιωτόπουλο, ἀλλά σέ μιά ταινία πού
θά φαίνεται πολιτική καί σέ μιά
πού θά εἶναι. Αῦτή ἀκριὸῶς ἡ
ἰδεολόγικὴ μετατόπιση,
εἶναι
ἴσως, τό καινούριο στοιχεῖα τοῦ
φετινοῦ Φεστιὸάλ.
Η ΔΕΥΤΕΡΗ καί αὐτή πολιτική σκοπιμότητα, τῶν όραόείων,
ἧταν νά δικαιωθεῖ ἡ παραγωγὴ
τοῦ «Ἑλληνικοῦ Κέντρου Κινηματογράφου» καί νά ἀναδειχθεῖ
σάν 6 μοναδικός καταξιώμένος
φορέας, πού μέ τίς ταινίες του,
ἐκφράζει καί τίς ἰδεολόγικές κυ6έρνητικές ἐπιλογές. ”E101 16
«1922» 1013 Νίκου Κούνδουρου
«σάρωσε» 7 6ρα6εῐα καί μερικές
ἀκόμα
τιμητικές
διακρίσεις.
Ἀκόμοι μέ δευτερεύουοες διακρίσεις, δραόεύτηκαν, 6 «“Ήλιος
τοῦ θανάτου» τοῦ Δημόπουλου
καί τό «Ρομαντικό σημείωμα»
τοῦ Τ. Κανελλόπουλου (συμμετέχει στήν παραγωγή καί τό Κέντρο). Καί δέν θά ’ναι καθόλου
περίεργα ἀν σύντομα ἀνακοινωθεῖ ἡ ἀγορά τῆς ταινίας τοῦ Κ.
Φέρρη ἀπό τό Ε.Κ.Κ. Οἱ ταινίες
αὑτές, μέ τίς διακρίσεις πού 66θηκαν στῆν «Ὑπόθεση Πόλκ»
τοῦ Μάλλιαρη, συγκέντρωσαν
τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν
6ρα6είων.

«H KAFKEAOIIOPTA»: T6 μυθιστόρημα τοῦ Α. Φραγκιᾶ τό «χειριζεται», με’ προσωπικό ὕφος, ὁ Δημήτρης Μακρῆς, τοποθετώντας τά
πρόσωπά του οτήν καμπή τῶν ἀποφασιστικῶν ἐξελίξεων, τῆς δεκαετίας
τοῦ '60. Τό φίλμ εἶναι 16‘ μ.μ. με’ ρεαλιστική ἀφήγηοη πού ἀνατρέπεται
ἀπό διαχρσνικές σκηνές ἐπέμ6ασης. Ὁ Βαγγέλης Καζάν (μὲ τό ἀκορντεόν στή φωτογραφία) ἕνας ἀπ’ τούς «άδικημένους» τοῦ φετινοῦ Φεστιὸάλ, πού ὁιεκδικοῦσε τό ὄραὸεῑο ἑρμηνείας.

,Κλείνοντας τό κεφάλαιο τῆς
69665001]; καί πού ἀναφέρθηκαμε διεξοδικά 0’ αὐτό μιά καί
προσδιορίζει σάν πυξίδα τίς κατευθύνσεις καί τίς ἐπιλογές, τόσο
τῶν Σκηνοθετῶν, ὅσα καί τῆς ἐξ·
συσίας, θά πρέπει νά σημειώσουμε καί τήν ἀπαράδεκτη κατανομή τῶν «δεύτερων» 690651107.
Στή Φωτσγραφία, τό Μοντάζ,
016 Σκηνικά καί στίς ἑρμηνεῖες, ἡ
ἐπιλογή τοῦ συμὸιὸασμοῦ, ἀνά-

11500016 Νέο καί τό Παλιό, ἧταν

δαιώνεται ὅχι σάν σύμπτωμα,
ἀλλά σάν κυρίαρχο φαινόμενο, ἡ
πρόὸλεψη, ὅτι;
Ὀ Νέος “Ελληνικός Κινηματογράφος, διευρυ μένος στή θεματική του καί
ὥριμος 0167 χειρισμό τῶν
ἐκφραστικῶν του μέσων
θά ξεπεράσει τά ὅρια τοῦ
Φεστιὸάλ,
6άζοντας σέ
καινούρια 6άση 11'1 σχέση
του μέ τό κοινό καί μ’ αὐτόν
ἀκόμα τόν
ἑτήσιο
κρατικό,
κινηματογρα-

ὁλοφάνερη. Δέν ὑπάρχει πιό έκφ ικ6 θ 50μ6 .
” ”
δηλο παράδειγμα ἀπό τήν συνΜ’ ἄλλα λόγια οἱ ταινίες αὑτές
696650011 στή διεὺθυνση φωτοδιεκδικοῦν 016 006096 « εἰσιτήγραφίας, τοῦ Νίκου Καδουκίδη
(«1922»)
καί
τοῦ
Ἀντρέα
ρια», τήν ἀναγνώριση τοῦ κόσμου - τῶν κριτικῶν καί τῶν εἰΜπέλλη («Τεμπέληδες»). ‘O 15δικῶν τήν ἔχουν - καί τοποθετεῐλευταῖος δίκαια κατάγγειλε τήν
ἐπιτροπή μέ δήλωσή του, 611 «...
ται σέ μιά διαφορειική 6601] ἡ
οἱ κρατικοί φορεῖς μόνιμα μποῦσχέση τῶν κινηματογραφιστῶιν μέ
τό Φεστιὸάλ (Κράτος). Τό τελευ110169007 τήν ἀνεξάρτητη παραγωγή καί μέσω τῶν ὅραὸείων
ταῖο πρέπει ν’ ἀπασχολήσει 016
006096, 16 συνδικαλιστικά καί
προσπαθοῦν νά κρύψουν τά προ6λήματα τοῦ ἑλληνικοῦ κινημα; , πολιτιστικά Σωματεῖα τῶν κινητογράφου». Ἀνάλογη ἧταν ἡ
ματογραφιστῶν καί τῶν κριτικῶν
περίπτωση τοῦ Βαγγέλη Καζάν
716 76 ἑπαναπροσδυοριστεῖ ὁ χα11013 διεκδικοῦσε τό πρῶτο 690ραχτήρας τοῦ Φεστιὸάλ, ἀπό πε6510 ἀνδρικῆς ἑρμηνείας («Καγδίο συναλλαγῆς (16 119610; ἐξ,κελόπορτα») καί πού «16 ”7005»
αγοράζει μέ τά ἑκατομμὺρια) σέ
6116 167 B. A6770 («1922»).
χῶρο πολιτιστικῆς ζύμωσης.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΤΑΙΝΪΕΣ

Πρίν περάσουμε στήν 6159513—
νηση τῶν ἰδεολόγικῶν μετατοπίσεων, ὅπως αὑτές έκφράστηκαν
μέσα ἀπό έξι (6) 101715;, ἴσως θά
πρέπει ν’ ἀναφερθοῦμε - σύντομα - στίς ὑπόλοιπες (5) πού α’
ὅλο τους 16 φάσμα εἶναι ἀποτυπωμένα τά ἴχνη (αἰσθητικά καί
θεματικά) μιᾶς τόσο καθυστερημένης καί ἀναχρονιστικής κινηματογραφίας 600 χαραχτηριζόταν ἡ δικιά μας, σάν 0070116λουθη τῆς «ἐλληνικῆς πραγματικότητας» μέ τά ἑκατοντάδες ᾰλλοθί της.
Αὐτή ἡ τόσο «σκληρή» πραγματικότητα, ἀπογυμνώνει ἀπό
κάθε πρόσχημα 1013; Σκηνοθέτες
(Κούνδουρο, Δημόπουλσ, Κολλάτο, Κανελλόπουλο, Μάλλιαρη)
6άζοντάς τους σε’ ὑπαρξιακό καί
σέ «ἐμπορικό» ἀδιέξοδο. Καμιά
6116 τίς ταινίες αὐτῶν τῶν Σκηνοθετῶν - ἐκτός τοῦ Κοὺνδουρου
- δέν μπορεῖ νά διεκδικήσει 016
006096, μιά θέση στήν ἀγορά,
ἐκτός φυσικά τῆς τελευταίαςέ Μ’
ἄλλα λόγια ἡ ἀποτυχία τους
ἧταν, ἀπό μέτρια ὥς πλήρης.
Ἀντίθετη εἶναι ἡ περίπτωση
τῶν ὑπόλοιπων έξι (6) ταινιῶν;
«Τεμπέληδες τῆς εὔφορης κοιλάδας», τοῦ Ν. Παναγιωτόπουλου,
«Δύο φεγγάρια τόν Αὔγουστο»
τοῦ Κώστα Φέρρη, «Χρυσομαλλσὺσα» τοῦ Τώνη Λυκουρέση,
«Παρὰο-ταση 716 ένα ρόλο» τοῦ
Διονύση Γρηγοράτου, «Ἡ ἡλικία
τῆς θαλάσσας» τοῦ Τάκη Hana-V
γιαννίδη καί «Καγκελόπορτα»
τοῦ Δημήτρη Μακρῆ. Μέ 16
μπλόκ αὐτό τῶν ταινιῶν, ἐπιδε-

Τό 6ασικό καί κοινό γνώρισμα
καί τῶν έξι (6) ταινιῶν, εἶναι ἡ
κυριαρχία τῶν σκηνοθετῶν τους,
πάνω 016 έκφραστικά τους μέσα.
Αὐτὸ διαπιστῶθηκε ἰδιαίτερα
στήν περίπτωση τοῦ Νίκου Παναγιωτόπουλου, ὅπου 716 πρώτη
φορά μιά ταινία, ἐλληνικῆς προέλευσης, διεκδικεῖ τήν εὐρωπαϊκή
1001611110 ἑνός ὥριμου καί συγκροτημένου δημιουργοῦ. Καί ἡ
θεματική (ένα μεταφορικό σχῆμα
716 τήν κατάδειξη τῆς σήψης τῆς
ἄρχουσας τάξης τόσο «τεμπέλικης», 600 καί καταοτρεπτικῆς)
καί ἡ σκηνοθεσία τῆς ταινίας,
εἰσάγουν 0167 ἑλληνικό χῶρο τήν
δυτικοευρωπαϊκή κινηματογραφική κουλτούρα, πού δέν μπορεῖ
παρά 76 σημαίνει δύο ἀλληλοεξαρτώμενα πράγματα; α) Τήν
ἀνάγκη διεξόδου τῆς ἑλληνικής
ταινίας στό χῶρο τῆς Εὐρώπης,
μιά καί ἡ ντόπια διανομὴ δέν ἑξασφαλίζει τήν ἀναπαραγωγή, καί
6) Τήν τάση (πρός 16 710967 ὑπολανθάνουσα) 716 τήν διεθνοποίηοη τῆς ἑλληνικῆς παραγωγῆς,
πράγμα πού θά έναρμονίζεται
καί μέ τίς 60916 ἰδεολογικές-πολιτιστικές συνέπειες τῆς εἰσόδου
τῆς Ἑλλάδας στήν Κοινὴ Ἀγορά.
Ἒτσι ἡ ταινία τοῦ Παναγιωτόπουλου σάν σύμπτωμα τῆς «Εὐρωπαϊκῆς» (σέ ἀντιδιαστολή τῆς
ἀνατολίτικης ἥ ((ἀμερικάνικης»)
Ἑλλάδας, 6άζει 111605196 ἀπό
προὸλήματα, χωρίςάκόμα ἡ θεωρητική του προσέγγιση νά μπορεῖ
76 16 ἀποκρυσταλλώσει.
- Παραπλήσιο, ἀλλά καί μακρινό
(ἀνάλογα μέ τίς 16101159611115;

ωτική σχ an πού 657
ὁλοκληρωνεται, 0' ἕναν ἔρημο χῶρο (Ἀθήινα), ὅπου 16 φανταστικό
(ὄνειρο, φυγή) ἀναιρεῖται, ἀλλά καί ουμπληρώνεται 6.716 16 πραγματικά
(καθορωτικό τό περιὸάλλον στό κομμάτιασμα τῶν άνθρώπινων σχέσεων). H Μυρτώ Παράσχη καί ὁ Σπύρος Σακκᾶς (φωτογραφία) συγκρούονται πρίν τήν πρώτη καί μοναδική ἐρωτική τους ἐπαφή.

«Η ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑΜ Τά «κομμάτιωὶτῆς σύγχρονης ἐπαρχίας πού
τά συνθέτει ὁ Τώνης Λυκουρέσης μέσα άπὸ μιά ἐρωτική σχέση (ἀνατρεπτική μιᾶς ἀναχρονιοτικῆς ἠθικῆς) καί με’ ἄξονα τήν πολιτικοποιημένη
ἀναὸίωση μιᾶς «λαϊκῆς ὁμιλίας», πού προκαλεῖ τήν ὅίαιη ρήξη ἀνάμεσα
στίς «ἀρχές» καί τούς κατοίκους ἑνός χωριοῦ τῆς Ζακύνθου. Πρώτη με·
γάλου μήκους ταινία τοῦ σκηνοθέτη.

«ΤΕΜῙΪΕΛΗΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΦΟΡΗΣ ΚΟῙΛΑΔΑΣΜ Ἀπό τήν ὀκνηρία
(μή παραγωγικότητα) 0167 ὁιαρκὴ ὕπνο (οὴψη) τῆς ἄρχουσας τάξης, πού
ἡ παραμονή της 01177 ἐξουσία ἐγκυμονεῖ τεράστιους κινδύνους. Ἡ θεματική καί ἠ αίσθητική τοῦ Νίκου 17070711016110'0101) εἶναι τά ὅασικά κλει616 νιά 1171«»5!0060 έλληνικῶν 1017107 01777 Δυτική Εὐρώπη (φωτογραφία μέ τήν Ὄλγα Καρλάτου (ὑπέηρέτρια) πού κουὸαλάει στίς πλάτες
της ἕναν ἀπό τούς τέσσερεις ἀφέντες της (Νικῆτας Τσακίρογλου). 'Y1106517140111177 ἠ «φωτογραφική» ὐουλιά τοῦ Ἀντρέα Μπέλλη καί ἡ ἀτμόσφαιρα τῶν ντεκόρ τοῦ Διονύση Φωτόπουλου.
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του) εἶναι καί τό φίλμ τοῦ Κώστα
Φέρρη «Δύο φεγγάρια τόν Αύγουστο» τό ὁποῖο σφραγίζει τήν
ἰδιόρυθμη περίπτωση ἑνός σκηνοθέτη πού μέ τήν πληθωρική του
φαντασία καί μέσα ἀπό τό φίλτρο
τῆς προσωπικής του «ὀπτικῆς», .
ξεπέρασε τᾲ ὅρια, τῆς θεματικής

τῆς ἐρωτικῆς σχέσης. Ἀκόμα,
ὂσο οἰκεία στόν «ἀπαιτητικό»
θεατή εἶναι ἡ προὸληματική τοῦ
Παναγιωτόπουλου (γι’ αὐτό ᾰλλωστε πιό καταναλώσιμη), ἄλλο
τόσο προοωπική εἶναι ἡ ταινία
τοῦ Φέρρη πού λειτουργεῖ σάν

PM μαρτυρία (ἤ μαρτύριο) ζωῆςΣάν ἓνα ὅίωμα ὅασανιστικό καί
πού θά μπορεῖ νά ἑρμηνευτεῐ,
ἀνάλογα μέ τόν δέκτη του. Γι’
αὐτό εἶναι σίγουρο πώς ἡ ταινία
θά συγκινήσει, ἀνεξάρτητα ἀπό
τίς πολιτικές ἀπόψεις τοῦ κάθε
θεατή, μιά καί στό παιχνίδι
τοῦ

«O ΙῚΩΡΓΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΤΙ-[ΡΙΑΝΙΚΑΜ Ἴσως ἧταν τό
μεγαλύτερο σκάνδαλα τοῦ φετινοῦ Φεστιὸάλ ἡ μή ἀπονομή
ὅραόειόυ μικροῦ μήκους ταινίας
α’ αὐτή τήν ἔξοχη δουλιά τοῦ
Λευτέρη
Ξανθόπουλου.
Γιά
πρώτη φορά στάν ἐλληνικό κινηματογράφο καταγράφεται ἡ
πολιτιστική καί κοινωνική «οὐδετερότητα», τῶν μεταναστῶν
σῑήν Δυτική Γερμανία, Ἡ φωτογραφία τοῦ «Γιώργου» χαρακτηριστική, σάν σύμὸολο τῶν
ἀνθρώπων τοῦ χωριοῦ πού ε’νσωματώθηκαν, χωρίς ὅμως νά
ἀφομοιωθοῦν ἀπό τόν κοινωνικό «κοσμοπολίτικο» χῶρο τῆς
Εὐρώπης.

φανταστικοῦ-πραγματικοῦ

(ὅνειρο, ἐφιάλτης, παραμύθι,
φυγή) ὅλοι θ’ ἀνακαλύψουν τά
στοιχεῖα ἑνός «παράλογου» καί
σχιζοφρενοῦς κόσμου, ὅπως εἶναι
ὁ καθημερινὸς μας χῶρος. Μέσα
ἐκεῖ συνθλίόονται καί συναρμολογοῡνται τά κομμάτια τῶν άνθρωπινων σχέσεων.
Καί ὁ Δημήτρης Μακρῆς, μέσα
ἀπό τίς ἀνθρώπινες σχέσεις
(φορτισμένες ὅμως ἀπό τό πολιτικό τους παρελθόν) ἐπιχειρεῖ νά
συναρμολσγήσει τήν ἰδεολογική
φυσιογνωμία ἑνός σπαραγμένου

ἀπό τίς ἀντιφάσεις του, χώρου,
πρῶτο
σάν
χρησιμοποιώντας
ῦλικό τό μυθιστόρημα τοῦ Ἀ.
Φραγκιᾱ «Καγκελόπορτα».
Τά πρόσωπα τῆς ταινίας 6ρίσκονται σέ μιά καμπή, στό σταυροδρόμι τῶν ἐξελίξεων πού καθόρισαν τή δεκαετία τοῦ ’60, μέ
ὅασικό ᾶξονά τους, τήν ἀνάπτυξη
τῶν μονοπωλιακῶν μονάδων καί
τήν καταστροφή τῆς διοτεχνίας.
Ὁ Μακρής ἀρθρώνει τήν ἀφήγησή του, στήν ραχοκοκαλιά -τῆς
Ἀγγελόπουλου,
τοῦ
γραφῆς
παράγοντας ὅμως ένα ἐντελῶς
διαφορετικό ἀποτέλεσμα. Σ’ αὐτή
τή διαφοροποίηση ουνέόαλε καί

ὁ τρόπος χρηαιμοποίηοης τῆς

«H HAIKIA ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣΜ "Eva ντοκυμαντέρ «Φιξιόν» μέ «ἄδεισυς» χώρους,
φορζωμένους ἀπό τῆ μνήμη καί
την ιστορικη πορεία τῆς λαϊκῆς
συνείδήοης ἀπό τή Μικρααιατική Καταστροφή μέχρι σήμερα.
“Απόπειρα ἀνανέωσης τοῦ ντο-

κυμαντέρ ἀπό τόν Τάκη Παπαγιαννίδη, μέσα ἀπό τήν διαλεκτική σχέση ἑνός λόγου «μέ
ὑπόθεση» καί μιᾶς οκηνοθετημένης εἰκόνας συμπληρωμένης
ἀπό αὑθεντικά ντοκουμέντσ.
Πρώτη μεγάλου μήκους ταινία
τοῦ σκηνοθέτη.

50

ταινίας 16 μ.μ., δημιουργὼντας
ένα ὀπτικό ἀποτέλεσμα «περιθῶριακό» καί ἀνατρεπτικό γιά τόν
ρεαλισμό τῆς εἰκόνας.
‘O Τωνης Λυκουρέσης οτή
«Χρυσομαλλούσα», ἀνα-συνθέτει
τό πρόσωπο τῆς ἐπαρχίας, μέσα
ἀπό τρεῖς «δρόμους»ῑ α) Τόν πολιτιστικό, ὅπου σέ μιά περιοχή
τῆς Ζακύνθου ἀναὸιῶνεται μιά
«λαϊκή ὁμιλία» μέ πολιτικό περιεχόμενο, πράγμα πού προκαλεῐ
καί τήν σύγκρουση ἀνάμεσα στίς
«ἀρχές» καί τούς κατοίκους, 6)
Τόν ἐρωτικό, μέσα ἀπό μιά σχέση
μιᾶς μετανάστριας ἀπό τήν Γερμανία μέ τόν δάσκαλο τοῦ χωριοῦ, θίγοντας ἐτσι τήν «ἠθική»
ἐπικρατούσα τάξη καί γ) Τόν
κοινωνικό χῶρο τῆς ἐπαρχίας μέ
τάάλλοπρόσαλλα χαραχτηριστικά
της, τήν καθυστέρηση καί τίς
ἀντιφάσεις της. Στήν σύμ-πτυξή
τους, οἰγτρεῖς «δρόμοι» ἐγγράφουν τήν διαστρεὸλωμένη φυσιογνωμία τῆς ἐπαρχίας, ἀφήνοντας
σαν «γεύοη» (ἐπίτευγμα σάν·
γραφή) στό θεατή τήν παρουσία
περιοσότερο ἑνός ντοκυμαντέρ,

παρά μιᾶς ταινίας «μέ ὑπόθεση».
Περνὼντας ἀπό τήν ἀπόλαυση
τῶν ταινιῶν «μέ ὑπόθεση» οτά
ντοκυμαντέρ, ἐπισημαίνουμε τήν
παρουσία τῆς πρώτης πραγματικά ἐρευνητικῆς ταινίας Τό
«Παράσταση γιά ἕνα ρόλο» τοῦ
Διονύση Γρηγοράτου - διάρκειας
3.30 ὡρῶν - εἶναι τό ἀπόσταγμα
μιᾶς κολοσσιαίας δουλιᾶς τοῦ
σκηνοθέτη γιά τόν ρόλο τῶν ἰμπεριαλιστῶν οτήν Ἑλλάδα καί
τῶν ντόπιων ἐκφραστῶν τους,
ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή μέχρι σήμερα. Εἶναι ἴσως
τό πιό πλῆρες ὑπάρχον ἐλληνικό
ντοκουμέντσ, στό ὁποῖο καταγράφεται τόσο
συστηματικά,
άποδειχτικά καί μέ τόσα ἀδιά- ·
σειστα καί πρωτο «δημοσιευμένα
κείμενα», τό πολιτικό, κοινωνικό,

στρατιωτικό καί πολιτιστικό πλέγμα ἐξάρτησης τῆς Ἐλλάδας. ἀπό
τίς ἀγγλοαμερικανικές ἰμπεριαλιστικές δυνάμεις. Ὁ Γρηγορᾱτος,
σάν ἀληθινός ἐρευνητὴς καί κινηματογραφιστής, ἀνάλωσε 21/2
χρόνια ζωῆς στήν συλλογή αὐτῶν
τῶν στοιχείων, τά ὁποῖα τά συνθέτει μέ σχολιασμένες ἐπεμὸάσεις, ἀκολουθωντας τήν μπρεχτική μέθοδο-ἀνάλυσης καί ἀναπαραστατικότητας. Τό πρόὸλημα
τῆς ταινίας, ὀργάνωσης τοῦ δεύτερου μέρους τοῦ ὑλικοῦ του, εἷναι καθαρά χρονικό, μιά καί,
ὅπως μάθαμε, εἶχε ἐλάχιστο
χρόνο γιά μοντάζ.
Σ’ ένα ἐντελῶς διαφορετικό
ἐπίπεδο, ἀναπτύσσει τήν θεματική του ὁ Τάκης Παπαγιαννίδης
στῆν «“Ηλικία τῆς θάλασσας».
Μιά περίπτωση ἀνανέωσης τοῦ
ντοκυμαντέρ πού ξεπερνάει τά
ὅριά του ἀγγίζοντας τήν περιοχή
τῆς ταινίας «μέ ὑπόθεση», μέσα
ἀπό τήν διαλεκτική σχέση τῆς εἰ·
κόνας (ἄδειας ἀπό πρόσωπα,
τόσο ὅμως φορτισμένης ἀπὸ μνῆμες) μέ τόν ἧχο (μυθιστόρηματική
αφήγηση μιᾶς οἰκογένειας ἀγωνιστῶν πού τό ὁδοιπορικό τους
ἁρχίζει μέ τήν Μικρασιατική
Καταστροφή καί καταλήγει στίς
μέρες μας). “Ο Παπαγιαννίδης
δέν ἔχει σάν πρόθεοη νά καταγράψει ἱστορικά τό χρονικό τῆς
Ἑλλάδας, ἀλλά μέσα ἀπό τό
«σῶμα» τῆς ἱστορίας νά ἀναδείξει τό έπος τῆς λαϊκῆς συνείδησης
πού τή φορτίζει’μ’ ἐνανιπληθωρικό συναίσθηματικό λόγο. Αύτή

εἶναι καί ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ
φίλμ καί ἀπό μιαν άλλη σκοπιά ἡ
«ἀδυναμία» του.
OI MIKPOY ΜΗΚΟΥΣ
νΑν ἡ ἀπόφαση τῆς Κριτικῆς
Ἐπιτροπῆς παραμόρφωσε τήν
δυναμική φυοιογνωμία τοῦ φετινοῦ Φεστιδάλ, μέ τά ὅραὸεῖα πού
έδωσε στίς μεγάλου μήκους ταινίες, τότε καί ἡ Κριτική ἀλλά καί
ἡ προκριματική ἐγκλημάτισαν
πάνω στίς μικροῦ μήκους ταινίες

«κόὸοντας» μερικές πού ξεπερνοῦσαν τό ἐπίπεδο αὐτῶν πού
πέρασαν καί ὅραὸεύοντας τίς πιό
«ἀνώδυνες», ’Ἑτοι κανείς δέν
μπορεῖ νά μιλήσει διεξοδικά γιά
- φετινή σοδιά τῶν μικροῦ μήκους ταινιῶν - άφοῦ δέν τίς εἷδαμε ὅλες - ἁπλῶς μπορεῖ μέ
ἐπιφύλαξη νά διαπιστώσει συμπτώματα μιᾰς ποιοτικῆς κάμψης
σέ σχέση μέ ἄλλες χρονιές. Βέ6αιο ἀκόμα εῖναι πώς οἱ μικροῦ
μήκους ταινίες ἧταν τά πρῶτα,
καί μεγαλύτερα θύματα τοῦ φετινοῦ ουμόιὸασμοῦ Κράτους καί
Σκηνοθετῶπν (στό παζάρι τῆς
προκριματικῆς ἐπιτροπῆς ὅπου ἡ
προσοχή καί δικαιολογημένα
μέσα στίς συγκεκριμένες συνθῆκες, ἡ μάχη δόθηκε γιά νά περάσουν ὅλες οἱ μεγάλου μήκους).
Ἕτσι «χάθηκε» ἀπό τό Φεστιὸάλ
ἡ ταινία τῆς Γ. Ἀγγελή «Θεσσαλονίκη 6,5 Ρίχτερ», ἡ ταινία τοῦ
Τριτσιμπίδα καί μερικῶν άλλων
σκηνοθετῶν, καί δέν δραόεύτηκαν οἱ δύο οημαντικώτερες; τό
«Ὀ Γιῶργος ἀπ’ τά Σωτηριάνικα» τοῦ Λευτέρη Ξανθόπουλου

καί τά «Σπάτα» τῆς Ἀλίντας
Δημητρίου. Ἀπό τήν άλλη ἡ Κριτική Ἐπιτροπή «ἀσελγώντας» μέ
τόν χειρότερο τρόπο στό σῶμα
τοῦ Νέου Ἑλληνικοῦ Κινηματογράφου, ἀπόνειμε τά ὅραόεῐα σέ
κατασκευάσματα. Περιττό εἶναι

νά ποῦμε ὅτι τά κριτήρια πού κυ«

ριάρχησαν ἧταν καί πάλι πολιτικά.
Στήν κατάληξη, πάντως, ὕλης
αὐτῆς τῆς διαδρομῆς, ὁ Ἑλληνικός Κινηματογράφος δέν ἔχει νά
περιμένει - πιά - τό ἑπόμενο Φεστιόάλ, ἀλλά τήν ἐπικοινωνία του
μέ ἕνα κοινό πού Θά τοῦ τροφοδοτήσει τό ὁξυγόνο γιά τήν ἀναπαραγωγή καί γιά τήν παραπέρα
ἀνάπτυξη του.

ΠΡΩΤοΠοΡΙΑ
BIBAIA ΔΙΣΚοι ΑΦΙΣΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΚΩΛΕἸἸἩ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΤΗΛ. 32.49.557

λει νά δείξει καί δείχνει εἰρωνικά
ὁ ποιητής.
Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ;

’0 Γιάννης Καρατζόγλου
παρουσιάζει
τήν ποιητικὴ συλλογὴ
τοῦ Πάνου Θεοδωρίδης
«ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ».
Ἔκδοση «Ἐγνατία» I977

Δέν εἶναι καθόλου ἀθέμιτη ἡ
ἐπιλογὴ πού κάνουμε, ὅταν ὁρισμένα κείμενα μᾶς θέλγουν. Τό
περίεργο ἔγκειται σέ ὁρισμένα
κείμενα πού γιά νά μιλήσουμε γι’
αὑτά πέρασαν μιά διαδικασία
μέσα μας; ἀπορίας ἀρχικά, Gae—
μιαίας προσέγγισης, ἀποδοχῆς
ἀργότερα.
Νομίζω πῶς κάπως ’έτσι λειτουργεῖ ἡ ποιητικὴ συλλογὴ
«Προσπέκτους» τοῦ Π, Θεοδωρίδη, ἑνός ποιητῆ, μουσικοῦ, ἀρχιτέκτονα, ἱστορικοῦ τοπογράφου, μιᾶς καθώς φαίνεται πολύμοχθης προσωπικότητας.
Ἀπ’ τὴν ἀρχὴ θά ’θελοι νά ξεδιαλύνω δύο ἐπιφυλάξειςῑ δέν
γνωρίζω προσωπικά τόν ποιητή
καί δεύτερο, κανείς δέν μοῦ ὑπέδειξε ὴ ἀνάθεσε αὐτή τὴν 6ι6λιοκρισία.
”Ως τά τώρα ἐξ ἄλλου λίγες εῖχα
σχέσεις μέ τό εἶδος. Ὼστόσο, οἱ
ἀρχικές μου δηλώσεις πιστοποιοῦν μιά «σχετική» μόνο ἀμεροληψία; εἷμαι κί’ ἐγώ ποιητής,
καί ea ἀναρωτιόταν κανείς, οἱ
ἐπιλογές μου δέν εἶναι διαμορφωμένες σέ σημεῖο ἀναφορᾶς
πρός τίς δικές μου αἰσθητικές ἰδεολογικές ἐπιλογές; Δύσκολη
ἀπάντηση, συνήθως καταφατική,
κι“ ἀκόμη, μιά παρουσίαση τοῦ
Π.Θ. πού δηλῶνει ἀπ’ τήν ἀρχή
γιά όρισμένα «κείμενα πού θέλγουν» δέν εἶναι θετική προκατάΛοιπόν ναί σέ ὅλα; ea ἐξηγήσω
τό κλίμα, τήν ποιητική, τί ὃγαίνει
μέσα ἀπ’ “όλα αὐτά, καί ἐλπίζω νά
δικαιωθῶ. Τό λιγότερο νά δικαιολογηθῶ.
ἱ
Ἔκδσσηῑ « Ἐγνατία-Τράμ», τόν
Δεκέμὸρη 1977. Ὁ ποιητής μέχρι
τότε δημοσίεψε σκόρπια ποιὴματά του, στὴν «Νέα Πορεία»
καί τό «Τράμ» - στό τελευταῖο τά
σημαντικότερα, ἴσως ὡς τότε
ποιήματά του, τά «Ποιὴματα τῆς

ἔΡωμανίας»
Αὐτὴ ἡ προϊστορία. Τόν Δε-

κέμὸρη τοῦ ’77, ἠρθε πολύ σοφά
νά δώσει μιάν ὁλοκληρωμένη
συλλογὴ, τὴν πιό 6αθιά ποιητική
συλλογὴ τῶν τελευταίων χρόνων.
(Μήπως γι’ αὐτό ἡ ἐπιλογὴ,
Ἴσως. Θά τό δοῦμε παρακάτω)
Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ;

Προτάσσεται, γιατί σημασιοδοτεῐ μέ τό πρῶτο ποιὴμα τήν ἐκ·
ταση καί τήν ποιότητά του.
«...Άπό Θεσσαλονίκη δεξιά
σου 1 Οἱ θηριώδεις ταγματασφαλίτες Ὀμπαρλῆδες 1 Κατσικοῡν
ψηλότερο. Οἱ ἐνέδριες τῶν TEA /
Τό ’49 γινόταν παρακάτω. Ὅ,τι

ἀπόμεινε 1 Δέν ἀξίζει νά συχωρεθεῖ. Τό Κιλκίς 1 Ἀπέχει άρκετάτριάντα χρόνιοι...»
Εἶναι οἱ μνῆμες, τά ἀκούσματα
τῆς μνήμης καλύτερα, μπλεγμένες
μ’ Eva ὁδυνηρό σήμερα,
«...αέ κόσμους ὄαρετούς, με’
λοῦμπεν πλυθυσμό 1 πού λαχταράει Μεταξᾶ, θυμᾶται ἀκόμα 1 τό
Γεωργαλᾶ μικρό στό Πάϊκο κι
ἧταν στά MAY ὡς ἀργά»
Ἐτσι, ὅταν μπαίνει.0’ Eva πο-

λιτικό ποίημα μέ τὴν αὐστηρότερη έννοια τοῦ ὅρου, δέν ἐκπλήσσουν οἱ στίχοι «...καί λέω ἡ
δεξιά καλά κρατεῖ δέν ἔχει ξύλο
γιά τήν ὥρα»
Ἐκεῖνο ὅμως πού ἐπίσης σημειώνεται ἐδῶ εἶναι μιά ἀναφορά
στήν τόσο πρόσκαιρη ἐπικαιρότητα τοῦ συσχετισμοῦ καί τῆς
διάταξης τῶν πολιτικῶν δυνά-

μεων ὅπως - προφανῶς - ἧταν
τοῦ Νοέμὸρη τοῦ 1977, καί σάν
τέτοια, παρά τό ἓνδιαφέρον της
χάνει σέ ποιητικὴ ὄαρύτητα, ἐκτός ἀπ’ τό ὅαθιά πραγματικό
στίχο «...τουλάχιστον δέν ἔχει
ξύλο»

Μέσα στόν πολιτικό χῶρο τοῦ
ποιητῆ ea δοῦμε μαζί του
«...Βαλκανικούς στρατούς στό
παράθυρο» καί ὅ,τι συνείρει γιά
τόν ἀναγνώστη ὁ στίχος «...κάπου τά ξέρω ὅλα αὐτά, κάπου τά
θυμᾶμαι.· τήν ἀνόητη προσήλωση
στά ὅουνά...»
Ὁ εἰκονοκλαστικός κόσμος τοῦ
ποιητῆ παίρνει ἀπό ἐδῶ καί
μπρός μιά ξεκάθαρη θέση, ἐνάντια στά ἀπολιθωμένα κέντρα λήψης ἀποφάσεων καί στά στελέχη
τοῦ κόμματος (πού συνήθως
ἀναφέρονται σάν «στελεχάρες»)
καί τῆς δραστηριότητάς τους μέ
τήν «συμπληρωματική τους ἀνακοίνωση»... ἀντίθετη πρός τούς
σεχταριστές καί τούς διπροσώπους γραφειοκράτες»
Παίρνει ὁ Π. Θεοδωρίδης
ὕστερα ἀπ’ ὅλα αῦτά ξεκάθαρη
κομματικὴ θέση;
Καί ναί, καί ὅχι. Ἐνῶ ea μποροῦσε νά πεῖ κανείς ὅτι στό μεγαλύτερο τμῆμα τῆς συλλογῆς
ὑπάρχει μιά ἑμμεοη «τοποθέ-

τηση» μὲ τήν χρήση λέξεων - οημάτων τοῦ αὐτοπροσδιορισμένου
σάν «ἀνανεωτικοῦ κομμουνιστικοῦ» χώρου, αύτοαναιρεῖται ἡ
ἴδια ἡ χρήση τέτοιας φρασεολογίας στό στόμα μιᾶς «στελεχάρας
- φράξιας δεξιᾶς, σοσιαλδημοκράτη» πού μιλώντας γιά τόν κυρίως κομμουνιστικό χῶρο ἀναφέρει τά μύρια ὅσα γιά «ἐξάρτηση
ἀπ’ τὴ Μόσχοι» κλπ. καί κάταλήγει «καί σένα ea σέ καθαρίσουνε
ἀν ἀνεόοῦν στά πράγματα», κι’
εἶναι σημαντικά δηλωτική τοῦ
πνεύματος ὁρισμένων, πού τοποθετημένοι α’ Evav κομματικό
χῶρο συγκεκριμένο, λειτουργοῦν
μέ τόν ἀντικομμουνισμό πού θέ-

Ὁ κοινωνικὸς χῶρος πού ἐπιλέγει νά κινηθεῖ ὁ Θεοδωρίδης,
εἶναι κύρια ’ὁ ἀγροτικός, προϊόν
μᾶλλον τῆς ἐπαγγελματικῆς του
συνάφειας μέ τὴν ἀγροτιά.

Εἶναι Eva πλαίσιο αὐστηρά,
(...«στό Γκορνίτσεὸο νυχτώνει
νωρίς 1 Στεφάνια Μέ Στάνες 1
”Ανθρωποι Λίγοι Ἐπιφυλακτικοί
1 Δέ Θέλουν Φωτογραφίες 1 Δέ
θέλουν Ἀποτυπώσεις 1 Χορεύουν») ἕνας κόσμος ἀπογοηι
τευμένος, (...«τόσο τό λίπασμα,
τόσο ὁ σπόρος 1 Τόσο τά μῆλα,
τόσο τό ψωμί 1 Πᾶμε στήν Γερμανία») ἀποπρσσανατολισμένος
(...«49 ἀγρότες στό καφενεῖο 1
καί ἡ φωτογραφία τοῦ Κένεντι 1
πανω στήν τηλεόραση...»), αὐτός
εἶναι ἕνας κόσμος οἰκεῖος γιά τόν
ποιητή, πού κινεῖται μέσα του μέ
ἀγάπη, καί καμιά φορά θαυμασμό (...«κάποτε στήν Ἔδεσσα 1
ἕνα μπουκάλι Ἀμυνταίου 1 ἀξίζει
ὅσο αὐτά πού γράφουμε»)
Ο ΓΕΩΦΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ;
Οἱ γεωγραφικές συντεταγμένες
τοῦ ποιητή, ὁρίζουν ἐναν ὂασικά
μή ἀστικό τόπο. Μέσα ἀπ’ τίς
συνεχεῖς ἀναφορές τοπονυμίων
τῆς περιφέρειας, 6ρίσκουμε τὴ
συγκινησιακή προτίμησή του,
καμιά φορά καί μέ κλήσεις ὅπως
«...Ἔι, ἐλᾶτε κατά Χαλκηδόνα
πάρς 1 Γιαννιτσά περιφέρεια 1 νά
δῆτε δάκρι καί ἀπονιά 1 στά
Κουφάλια τό σιτάρι πλάγιασε 1
καί ὄρέχει ἀκόμη στήν Ἀρδαία».
Ἡ γεωγραφία τοῦ Θεοδωρίδη εἶναι τό Κιλκίς, τά Γιανιτσά, τό
Πάικο, τό Δεμίρ καπού, τό Βαγιοχῶρι, τό Βαγιανό, τό Movaχήτι, τό Κηπουρειό, ἡ Ἀμφίπολη,
ὁ Μικρόκαμπος, ἡ Ρεντίνα, ἡ
Βόλόη, ἡ Κέλλη (Γκορνίτσεὸο), ἡ
Καστοριά, ἡ Χαλκιδική, ἐνῶ ἡ
Θεσσαλονίκη ἀνφέρεται σ’ Eva
μόνο ποίημα.
Οἱ συντεταγμένες του τόν περικλείουν ἐτσι σζτόν γεωγραφικό
τόπο τοῦ χωριοῦ, πού θά γράψει
«Τά χωριά τῆς Ἐλλάδας.] Τά χωριά τῆς Ἐλλάδας.] 1 μέ διαφορές
παρέες κοιταγμένα...» ἡ κάπου
ἀλλοῦ; «Ἀχ, ἀνατολή μου καταπράσινη 1 κεντρικοδυτική Μακεδονία 1 Ἀρχοντῆ τούμπα, Καρτζόλακκος,
Σιὸρί 1 Ἀπανομή,
Χαλάστρα,
Λιτοὸόι 1 Παλιάμπελα, παλιοχῶρες, παλιούρια καί
Βαρδαρόφτσα».
Στήν ἐπαφὴ του μέ τον χῶρο
αὐτό, γνωρίζει καί ἀναγνωρίζει
καμιά φορά καί τὴν ῗτληθυσμιακή
του σύνθεση πού τοῦ μιλάει, σέ
ἀντιπαράθεση μέ τὴν μικροαστική νοοτροπίαῑ «...φιλαρμονική
Γιαννιτσῶν 1 διεύθυνση Σαμσαρέλλου 1 στό παλιό γήπεδο.
Σκέφτομαι 1 Βλάχους, Σέρὸους,
Μακεδόνες 1 νά σέρνουν τήν
φωνή καί τήν γκάιντα 1 ἀκούω
ἐξαίφνης τήν μπάντα 1 καί συμμαζεύομαι»

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΟΡΙΟΘΙΞΤΗΣΗ;

Μετὰ τά παραπάνω ὅπου εἶναι
φανερή μιά ἀντικειμενική ποιητική, ἀναρωτιέται κανείς πῶς
συντάσσεται ἡ προσωπικὴ ὁριοθέτηση τοῦ ποιητῆ.
Ἀρκετά εἶναι τά ποιήματα τοῦ
«Προσπέκτους», ὅπου μέσα ἀπό
τίς ἐπαγγελματικές διώσεις τοῦ
ποιητή, ὅπου δίνονται, εἴτε ὀποσπασματικά, εἴτε ᾰμεσα, ἀποτελοῦν ἀφορμή γιά πολιτικές διαπιστώσεις (...«Ἀρώστησα μετρώντας ὑπομονετικά1ποῦ μᾶς
ὁδηγεῖ ὁ Καραμανλῆς») ἤ ἐρωτικές ἐπικαλύψεις (....«ὁ ἔρωτας
θόλωνε τήν τελευταία ἐπιμέτρηση») ἤ προσωπικές ἐκμυστηρεύσεις. Ἀλλοῦ, ὑπάρχουν «ἐσωτερικοί» μονόλογοι (...«ἀνήκω
στήν δεκαετία τοῦ ἑξῆντα... θέλω
τά
χρόνια
μου
λίγα
κί’
ἄσχημα»...) διαπιστώσεις (...«τελευταία τό παράκανα πίνω πολλές μπίρες1χαραμίζω τά λεφτά
μου καί ξενοκοιτάζω»...) πού
ἔχουν προσωπικό τόνο, ἤ πού
προσπαθοῦν νά λειτουργήσουν
ἀντικειμενικά (...«Στήν πόλη
αὐτή δέν ἔχει φίλους...») Σημαίνουσες λέξεις ἐδῶ, ἡ «ἐπιμέτρηοη», «οἱ μπίρες», «οἱ τοπογράφοι», οἱ «ἀποτυπώσεις», τό
«πιΟῖὸ».

-

Σέ ὅρισμένες στιγμές σημαίνουσα καί μιά λανθάνουσα εἰρωνία (...«ὁ στίχος τοῦ Σεφέρη» τό
ζεστό νερό μοῦ θυμίζει κάθε
πρωΐ1ζεστό νερό κάθε πρωΐ] ἀδύνατο νά τό πιστέψω1κι’ ὁΣαὸὅίέ
δης δέν 6άθαινε ποτέ τήν ἔρευνα1τόσο πολύ.’ μοῦ ἧταν ἀδιανόητο πῶς ὁ Σεφέρης1σηκωνόταν
στίς ἕξι ἄναόε θερμοσίφωνα... »)
πού εἴτε ἐκδηλώνεται σέ σχέση μέ
τά πρόσωπα καί τά πράγματα,

εἴτε σέ σχέση μέ τά πρόσωπα καί
τά πράγματα, εἴτε σέ σχέση μέ
τόν ίδιο τόν ποιητή, ὅπως π.χ. τό
ποίημα «Τό σεντόνι» γραμμένο ὲ
la maniére τοῦ Καὸάφη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Ὁ Π. Θεοδωρίδης μέ τή συλλσγή του <<Προσπέκτους>>πραγμάτωσε μιά κυριολεκτικά γοητευτική, σίγουρα προσωπικὴ, πολύπλευρα ἐνδιαφέρουσα ποίηση.
Μιά ποίηση γιά τὴν ὁποία αἰσθάνεσαι τήν ὑπσχρέωση νά μιλήσεις
γιά τήν εὐρηματικότητά της, τήν
κοινωνικὴ καί πολιτική της
παρατηρητικότητα, καί τίς κάποτε ἐντονες διαπιστώσεις της τίς
πάντοτε διωμένες, όπωςδείχνει τό
τελευταῖο παράδειγμα, ἐδῶ;
...«εἷναι τό πρόόλημα πῶς μιλᾶνε καθαρά. Στό Λαό1 δέ χωράει λέξη ὅαρειά καί ψεύτικη,
μήτε] ὅλαμένη καί μισή ἀρχοντική
μπαρούφα».
Ἐλπίζω νά δικαιολογήθηκα
γιά τήν κριτική ἐπιλογὴ, ἄν καί ἡ
πειστικότερη ἐκδοχή γιά τήν ἀξία
μιᾶς ποίησης δέν εἶναι άλλη ἀπ’
τήν ἴδια τήν ποίηση.
I
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Ἀγσ-πητό Ἀντί,

Στό τεῦχος 107 καί στή στήλη
«διάλογος» εἶδα μέ λύπη μου Eva
γράμμα, 7:013 :6 μίσος του καί ὴ

συκοφάντηση ἐνάντια στό ΕΚΚΕ
καί τή Λ.Δ. Κίνας μέ ἀνάγκασαν
νά γράψω δυό λόγια.
Ὀ κ. Παπαδολαμπάκης λοιπόν, ἀπ’ ότιῖραίνεται, εἶναι ἐναντίον τοῦ ΕΚΚΕ καί τῆς Λ.Δ. Κίνας καί προσπαθεῖ νά τό ἐξηγήσει ἀντιπαραθέτοντας όχι πολιτικὴ γραμμή καί πραχτική τοῦ
EKKE καί τοῦ δικοῦ του χώρου,

(ἀλήθεια, ποιός εἶναιῑ).

ἀλλά

συναισθηματικές φρασοῦλες, καί
άναμασῶντας παλιές, ξεφτισμένες καί καθόλου πρωτότυπες,
ἀλήθεια, κατηγορίες στό EKKE
καί στή Λ.Δ. Κίνας.
Μᾶς λέει ὁ κ. Παπαδολαμπάκης ὅτι τό EKKE τολμάει ἑά κρίνει τούς κουὸανέζους «ἐπαναστάτες» καί ἀναρωτιέται τί εἶναι,
τέλος πάντων, τό ΕΚΚΕ. Λοιπόν
κ.

Παπαδολαμπάκη, τό

ΕΚΚΕ

εἶναι πρωτοπόρα κομμουνιοτική
όργάνωση πού ἱδρύθηκε τό 1970
στή Δ. Γερμανία καί ἀμέσως
ἑὸαλε τίς δυνάμεις του στόν
ἀγώνα ἐνάντια στό φασισμό καί
τήν άμερικανοκρατία. Γιά τούς
ἀγῶνες αὐτούς τό ΕΚΚΕ χτυπήθηκε, κυνηγὴθηκε, δεκάδες μέλη
καί στελέχη του φυλακίστηκαν
Ικαί ὅασανίστηκαν καί σήμερα
παλεύουν στήν πρώτη γραμμὴ γιά
τήν ἀνεξαρτησία τοῦ λαοῦ. Ποιά
καί πόσα παιδιά «καλῶν οἰκογενειῶν» τό ἐκαναν αὐτό κ. Παπαδολαμπάκη;
“Ὀσο γιά τούς νεκρούς τοῦ
ΠΑΜ καί τοῦ Ρήγα (πού τούς
σέόομαι καί τούς τιμῶ) καλά ea
κάνει νά μή μιλάει. Διότι ea τρίζουν τά κόκαλά τους μέ τή

γραμμή τῆς ἡγεσίας τους περί
συμμετοχῆς στό φασιστικό δημοψήφισμα, ύποστήριξη τῆς «φιλελευθεροποίηοης» τοῦ Μαρκεζίνη,
ἀποχώρηση ἀπό τό Πολυτεχνεῖο

τίς πρῶτες μέρες τῆς ἐξέγεροης
κλπ.
Τό EKKE κ. Παπαδολαμπάκη
παλεύει γιά νά χτίσει ξανά τό
ΚΚΕ,

τό

ἐπαναστατικό

ΚΚΕ,

αὐτό πού οί Κολιγιάννης, Παρτσαλίδης καί ἡ ἡγεσία τῶν 2
«Κ»Κ διάλυσαν καί μετέτρεψαν
σέ ρεὸιζιονιστικό κόμμα γιά νά
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ἐπακολουθήσει ἡ διάσπαση τό
‘68. T6 EKKE ἐφαρμόζει τό
Μαρξισμό-Λενινισμό, τή σκέψη
Mao Τσέ Τούγκ στή χώρα μας
καί
όρίοκεται
στήν
πρώτη
γραμμὴ τῶν ἀγώνων τοῦ λαοῦ.
Ἐνῶ έσεῖς κ. Παπαδολαμπάκη
συγκαλύπτετε τή διάλυση τοῦ
κόμματος, συγκαλύπτετε τίς ἡγεσίες αὑτές καί τροφοδοτεῖτε τό
χτύπημα τῆς ἐργατικῆς τάξης καί
τοῦ λαοῦ.
Διαμαρτύρεται ὁ κ. Παπαδολαμπάκης γιατί ἡ ΑΑΣΠΕ ἔκανε
ἐκδήλωση ἐνάντια στό λεγόμενο
«Φεο-τιὸάλ νεολαίας» τῆς Κού6ας. Κάποιος ἔπρεπε νά πεῖ
στούς φοιτητές τί εἶναι αὐτό τό
Φεστιδάλ καί τί εῖναι ἡ Κούὸα
σήμερα. Κι’ άφοῦ δέν τό ἐκαναν
οἱ συμμετέχοντες, τό ἔκανε ἡ

νας.
Ἕνα ἀξιοσημείωτο σημεῖο τοῦ
γράμματος τοῦ κ. Παπαδολαμπάκη εἶναι καί τό ὅτι ἐξομοιώνει
τό EKKE μέ τούς φασίστες καί
ζητάει ἀπό τά κόμματα τῆς
«Ἀριστερᾱς» τό χτύπημά του.
Αῦτό κ. Παπαδολαμπάκη λέγεται

ΑΑΣΠΕ.

στικῶν. 'H AA. Κίνας προχω-

“

νΑδικα προσπαθεῑ ὁ κ. Παπαδολαμπάκης νά δικαιολογήσει τίς
γκαγκστερικές ἐπεμόάσεις τῶν
κουὸανέζων στήν Ἀφρική. “O
κόσμος τό ’χει τούμπανο κι’ αῦτός,κρυφό καμάρι. Τήν Κούόα
τήν κατάγγειλαν ἡ Γ ιουγκοσλα6ία, ή Σομαλία, ἡ Καμπότζη, τό
Σουδάν καί ἄλλες ἀδέσμευτες
χῶρες γιά τίς ἐπεμὸάσεις της.
“Ολοένα περισσότεροι ἄνθρωποι
στόν κόσμο συνειδητοποιοῦν τό
ρόλο τῆς Κούόας ἀλλά καί τῆς
Σοόιετικῆς Ἔνωοης σάν δύναμης
έπεκτατικῆς καί ἰμπεριαλιστικῆς
καί αὑτό τό. γεγονός τίποτε· δέν
μπορεῖ νά τό ἀνατρέψει. Εἶναι ἡ
ροὴ τῆς ἱστορίας κ. Παπαδολαμπάκη κί’ ὅποιος πάει κόντρα έχει
ἀσχημο τέλος.
“Ὀσο γιά τά κατά καιρούς φο6ερά καί τρομερά ντοκουμέντα
ἐνάντια στή Λ.Δ. Κίνας πού πλασάρουν οἱ ἁπανταχοῦ ἀντικινέζοι, τά πράγματα εἶναι καθαρά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΟΥΝΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ.

ἤ

Τό μίσος σας ἐνάντια στό
ΕΚΚΕ καί τή Λ.Δ. Κίνας εἶναι
πρωτοφανές, ἀλλά ὅχι ἀνεξήγητο; Σήμερα στόν κόσμο ὀξύνεται ἡ πάλη τῶν λαῶν καί τῶν χωρῶν τοῦ 3ου κόσμου, ἐνάντια στίς
ύπερδυνάμεις. Σημαντικές νίκες
καταχτάει τό παγκόσμιο άντιηγεμονίστικο κίνημα πρός ὄφελος
τῶν λαῶν καί εἰς ὅάρος τῶν
ὑπερδυνάμεων καί τῶν ἀντιδραράει ἀποφασιστικά στήν οἰκοδόμηση τοῦ σοσιαλισμοῦ.
Στή χώρα μας τό ΕΚΚΕ ἀναπτύσσεται καί δυναμώνει. Ὁ
Λαός μας ξεκαθαρίζει κάθε μέρα
τούς ἐχθρούς του καί τούς φίλους
του. Ἡ ἀντιηγεμονίστικη γραμμὴ
κερδίζει συνεχῶς ἐδαφος. ”Αρα κ.
Παπαδολαμπάκη τά πράγματα
εἶναι θαυμάσια γιά τούς λαούς

Κουόανέζους Ἐπαναστάτες, ὁ
ἐπιστολογράφος ὅμως ύπερπηδᾱ
τά ἐμπόδια καί κρίνει τὴν Κίνα,
τό Κράτος πού ἐχει φθάσει πιό
κοντά καί ἀπό τὴν Σ. Ἐνωση καί
ἀπό ἀλλα κράτη στὸν σοσιαλισμό
καί τόν Κομμουνισμό.
Βρίσκει λοιπόν ὁ ἐπιστολογράφος άπό τίς φωτογραφίες πού
τίς δημοσίεψαν οἱ ἴδιοι οἱ δολοφόνοιτῶνλαῶν,οίἈμερικάνοι,ὅτι
ὴ Κίνα ἔχει σχέσεις μέ τίς Ε.Π.Α.
καί τὴν κατακρίνει. Ἀλήθεια δέν
διερωτᾶται, δέν μπαίνει σέ προ6ληματισμούς γιατί τίς δημοσίεψαν οἱ Ἀμερικάνοι, Προκειμένου νά στηρίξει τήν θέση του δέν
κοιτᾱ («λεπτομέρειες») καί παίζει
τό παιχνίδι τοῦ καπιταλισμοῦ.
Τέλος, πιστεύω ὅτι θά κατάλαόε ὁ ἐπιστολογράφος ὅτι δέν
πρέπει νά κριτικάρει ἐτσι εὔκολα
σοσιαλιστικές χῶρες πού ἐχουν
προσφέρει πολλά στὴν παγκόσμια ὑπόθεση τοῦ σοσιαλισμοῦ.
Εὑχαριστῶ
B. ΤΣΙΡΟΣ

”Αγαπητό «Ἀντί»,
Διάοασα τήν ἐπιστολή στίς
στῆλες σου κάποιου «κυρίου»
Μανώλη Παπαδολαμπάκη, σο-

ΙΞΚΚΙΞ, KOYBA, ΑΦΡΙΚΗ...
καί τό δικό μας λαό καί ἀσχημα
γιά τούς ἡγεμονιστές.
Μὴπως γι’ αὑτό γράψατε τό
γράμμα αὐτό,
Φιλικά
Νίκος Ἐπιτροπάκης
/

Προοδευτιίκό «Ἀντί»,
Στό τεῦχος 107 ἀνάμεσα σέ
πολλά γράμματα ὑπῆρχε καί Eva
γράμμα σχετικά μέ τήν ΚΟΥΒΑ

‘H AA. Κίνας κ. Παπαδολαμκαί τό «E.K» K.E.
πάκη, ὑπσστηρίζει κάθε λαό,
“O Ἐπιστολογράφος πολύ σωκάθε χώρα πού δέχεται ἐπίθεση
στά κριτικάρει τό >«Ε.Κ>>Κ,ΙΞ καί
ἀπό τίς μεγάλες δυνάμεις, ἀπό τίς
μέ τήν δριμύτητα πού πρέπει.
ύπερδυνάμεις. Ἡ πολιτικὴ της
“Ὀμως, σχετικά με’ τίς σχέσεις τῆς
εἶναις Ἕνωση ὅλων τῶν δυνάΚίνας μέ τὴν Ε,Ι.,Α. σφάλλει σέ
μεων ένάντια στίς 2 ὑπερδυνάρ
μεγάλω 6:191:13.
μεις καί ἀπόκρουση τοῦ ἐπεχταῦ
τισμοῦ τους. Ἡ ΣΕ. πραγματοΠῶς μπορεῖ καί μιλάει γιά τὴν
ποίησε πέρσι μεγάλη ἐπίθεση
Μεγάλη Σοσιαλιστική Κίνα; Πῶς
στήν Ἀφρική μέσω τῆς Κούὸας
μπορεῖ νά ξέρει τί εἴδους σχέσεις
καί ὅμως άπότυχε. Αὐτὴ εἶναι’ έχει ἡ Σοσιαλιστική Κίνα μέ τίς
ἀπόδειξη τῆς πολιτικῆς ὀρθότηΕ.Π.Α. Ma 6έ6αια τό «E.K»K.E.
τας τῶν ἐκτιμήσεων τῆς Λ.Δ. Κίδέν μπορεῖ νά κριτικάρει τούς

δαρά ἀνησυχοῦντος γιά τὴν τύχη
τῆς ἀριστερᾶς φαίνεται καί έτσι
ἐστοφάσισε νά τήν σώσει προτείνοντας «τήν διάλυση τῶν φασιστικῶν καί προὸσκατόρικων ὀργανώσεων τύπου ΕΚΚΙΞ»
Βέ6αια, τό λιγώτερο πού θά
μποροῦσα νά τίς χαρακτηρίσω,
ὅρισμένες τοποθετήσεις τοῦ κυρίου αὐτοῦ, εἰναιῑ ἀστεῖες. Γ ιατί

6έ6αια ἡ δράση τοῦ ΕΚΚΕ καί

τῆς ΑΑΣΠΕ στό φασισμό εἶναι
γνωστὴ.
Νίιάιματιά στίς ἐφημερίδες λίγο
μετα τα γεγονότα καί τήν αἱματοχυσία τοῦ Πολυτεχνείου πείθει.
Ἐκεῖ ἡ χούντα πανηγύριζε ὅτι
«ἐξηρθρώθησαν
δίκτυα
τοῦ
ΚΚΕ» κλπ. Θά δεῖ λοιπόν ὅτι
πάνω ἀπό 25 ἀγωνιστές τοῦ
EKKE καί τῆς ΑΑΣΠΙΞ εἴχανε
συλληφθεῑ καί πάνω ἀπό 50
καταζητοῦνταν καί ὅχι μόνο
αὐτό, ἀλλά μιά ματιά 0ng καταλήψεις Νομικῆς καί Πολυτε-

χνείου καί φέρνει μιά σειρά ἀπό
στελέχη τοῦ ΕΚΚΕ καί τῆς AA—
ΣΠΕ στήν πρώτη γραμμή (Κουμάνταρος, Μαυρογέννης, Κούλογλου, Ρσζάκης κλπ.).
”Αλλοι 6έ6αια ἀποκαλούσανε
τήν κατάληψη, προῦοκάτοια (ἡ
«Α-ΕΦΕΕ «Κ»ΝΕ) καί ἄλλοι
στηλιτεύανε

τίμιους

ἀγωνιστές,

σάν προδοκάτορες (ἡ «Κ»ΝΕ,
τόν Δ. Μαυρογένη).
Βέ6αια, ὃλέπουμε καί ἄλλα εὐὲ
τράπελα σἀὐτό τό γράμμα. “Ὀτι
τάχα οἱ Κσυὸανοί ἔχουν χύσει τό
αἷμα τους γιά τήν ἐλευθερία τῶν
λαῶν τῆς Ἀφρικῆς (Ἀλήθεια
ποιά ἡ γνώμη του γιά τόν Τρόσκι
καί τὴν ἐξαγωγή ἐπανάστασηςι)

Φυσικά :6 αἷμα ἀπό ποιούς χύθηκε εἰναι γνωστό. Γνωστές οἱ
σφαγές τῶν Κουὸανῶν μισθοφόρων τοῠ Ρώσικου σοσιαλιμπεριαλισμοῦ, πού κάνανε στό Ὀγκαντέν, στήν Ἐρυθραία, κτυπώντας
τά ἐθνικοαπελευθερωτικά κινήματα.
”Αλλωστε τό κίνημα τῆς Ἐρυθραίας δέν εἶχε καλεστεῐ στό Φεστιὸάλ, ἀλλά εἴχανε προσκληθεῖ
οἱ φαλαγγίτες τοῦ Φράνκο ἀπό
τὴν Ἰσπανία. Καί μιά καί τοῦ
ἀρέσουνε τά στοιχεῖα, μήπως εἶδε
φωτογραφίες μέ διαδηλώσεις
πλῆθος
λαοῦ στή Λουάντα μέ
κεντρικό σύνθημα «Κουὸανοί,
Σοόιετικοί go home!»
Πάντως Eva εἶναι γνωστό 6:: 6
ἑλληνικός λαός 30 χρόνια δέν
ἀγοράστηκε ἀπό τό δολάριο, δέν
θά έξαγοραστεῖ τώρα, 6έ6αια,
ἀπό τά ρούὸλια.
Καί μιά συμὸουλή. Γιατί νά
μήν έρθουνε καί ἐδῶ οἱ Κσυὸανοί
νά χύσουνε τό αἷμα τους καί γιά
τήν δικιά μας ἐλευθερία, “Ἀλλωοτε σέ λίγο στούς Ρώσους θά μείνουνε στά Βαλκάνια μόνο τρεῖςῑ
'O Ζίὸκωφ, 6 Φλωράκης καί ἡ...
Χριστίνα. Αὐτά.

Κουτσούρης Δημήτρης

Αὐτό πού χωλαίνει τήν ἀνά-

H

XIAH' TOY AAAIENTE

Τό άρθρο τοῦ Γιάννη Γκαφάνη γιά
τή Χιλή, στό τεῦχος 108, σχολιάζουν
τά δυό γράμματα πού ἀκολουθοῦν.Ὁ φοιτητής Γιάννης Π. γράφει.·

Ἀγαπητό «ΑΝΤΙ»,
Στό τεῦχος 108 διάὸασα ἕνα
άρθρο τοῦ Γιάννη Γκαφάνη σχετικά μέ τήν ἀνατροπὴ τοῦ ΑΙlende. Θά ὴθελα, ἐδῶ, νά πῶ δυό
λόγια πάνω στό ζήτημα τοῦ «ρόλου τοῦ στρατοῦ». Μᾶς λέει 6
συγγραφέας τοῦ ἀρθρου;
Οἱ ἀριστεριστές κατηγοροῦν
τόν Allende ἐπειδὴ δέν ἔδωσε
ὅπλα στό λαό. Ἀλλά 6 Allende
δέν ἔδωοε ὅπλα στό λαό γιατί
εἶχε διαλέξει τόν κοινοὸουλευτικό δρόμο. Καί εἶχε διαλέξει τόνΥ
κοινοόουλευτικό δρόμο γιατί ἡ-

Ἐπανάσταση ἦταν ἀδύνατη. Καί
ἡ Ἐπανάσταση ἧταν ἀδύνατη

ἐπειδὴ ὁ χιλιανός στρατός ἧταν
πολύ καλά ὀργανωμένος. Λαμ7:96! Οῠτε πού τοῦ πέρασε ἀπ’ τό
μυαλό τοῦ Γιάννη Γκαφάνη 6::

θά μποροῦσε νά εἶχε δημιουργηθεῐ Eva κίνημα στρατιωτῶν πού
θά ἐμπόδιζε τούς ἀντιδραστικούς
ἀξιωματικούς νά ἐφαρμόσουν τά
σχέδιά τους. Κάτι τέτοιο εἶναι
ἀδιανόητο γι’ αὐτὸνὶ (Χαρακτὴ-

ριστικό εἶναι ,καί τό γεγονός ὅτι
ὅταν μιλάει γιά «“έλεγχο τοῦ
στρατοῦ ἀπ’ τάν Allende», :6
μυαλό του δέν πάει πέρα ἀπ’ τούς
ἀξιωματικοὺς - 6λ. παράγραφο
«Μερικά συμπεράσματα»; ἀπάντηση στὴν 4η «ἐπίκριση»). Εἴμαι
6έ6αιος πῶς 6:av μέ τό καλό
σχηματιστεῖ μιά κυ6έρνηση τῆς
Ἀριστερᾶς καί στήν Ἑλλάδα,
καί άφοῦ αὐτή ἡ κυ6έρνηση ἀνατραπεῖ ἀπ’ τόν στρατό, θά δρεθεῐ
πάλι κάποιος Γιάννης Γκαφάνης
νά μᾶς πεῖ πῶς δέν μποροῦσε νά
γίνει ἀλλιῶς, άφοῦ ὁ στρατός ἧταν

λυση καί μειῶνε( τή σφαιρικότητα τῆς θεώρησης εἶναι ἡ ἀπουσία τής θέσης πού πήραν οἱ σοσιαλιστικές χῶρες. Τόιάν ἔδωσαν
ἤ ὅχι ὅσήθεια καί ἀν ναί, ποιά,
"Av ἔδωσαν δάνεια καί σέ τί με-

καλά ὀργανωμένος. Τώρα ὅμως
πού ἔχουμε καιρό μπροστά μας,
κανείς δέν μιλάει γιά τὴν ἀναγκαιότητα δημιουργίας κινήματος
γέθη; ’”-’“ῗ ’
”Av ἔστειλαν ἀγαθά καί σέ τί
φαντάρων μέσα στόν ἀστικό
στρατό.
ὕψος;
.
Στή σκόπιμη πτώση τῆς τιμῆς
Ἔτσι, ὅταν αὐριο αὐτός 6
στρατός θά μᾶς σφάζει, ἐμεῐς θά
τοῦ χαλκοῦ στά χρηματιστήρια
προτάξουμε (γιά μζά ἀκόμα
μετάλλων τῆς Ν. Ὑόρκης καί
Λονδίνου, πῶς ἀντέδρασαν, ὅπως
φορά) ἡρωικά τά γυμνά μας
καί στό σαμποτάρισμα τῆς ζήτηστήθη, θά σφίξουμε σέ γροθιά τά
ἄοπλα χέρια μας, καί θά πεθάσης χαλκοῦ ἀπό τήν καπιταλιστικὴ διεθνή,
νουμε μ’ Eva χαμόγελο ἱκανοποίησης, ἔχοντας ἥσυχη τή συνείἘπίσης ποιά ἧταν ἡ ἐπί μέρους
προσφορά τῆς ΕΣΣΔ, τῶν Σοσιαδησὴ μας.
Καί γιά νά γυρίσουμε πάλι στὴ
λιστικῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης,
τῆς Κίνας καί τῆς Κούὸας, 7:013
Χιλή;
_
”Ας μή νομίσει κανείς πώς κα6:av ἔγινε ἡ ἐπανάστασή της, τά
τηγορῶ τὴν Unidad Popular
πλοῖα δέν σταμάτησαν ἐπί μῆνες
ἐπειδὴ δέν ἔκανε δουλειά στό νά μεταφέρουν· ἀγαθά ἀπ’ τά λιστρατό ἤ ἐπειδὴ δέν φρόντισε νά
μάνια τῆς ’Av. Εὐρώπης καί ἓὁπλιστεῖ 6 λαός. Ἡ U.P. ἀπ’ τή ” κλεισαν άρκετά ζαχαρου ργεῖα στίς
σοσιαλιστικές χῶρες γιά νά ύποφύση της δέν ἧταν σέ θέση νά κάνει οὐτε τό Eva, οὐτε τό ἄλλο. Μ’
οτηριχθεῖ ἡ παραγωγή στὴ νέα
σοσιαλιστικὴ χώρα. I
αὐτὴ τήν ἔννοια, λοιπόν, ἡ πτώση
τῆς κυ6έρνησης Allende ἧταν
πράγματι ἀναπόφευκτη.
Εὐχαριστῶ
Στράτος Β.
Συντροφικά,
Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ Π.
φοιτητὴς
ΓΙΑ MIA AH ΜΟΣΙΕΥΣΗ
Γιά τό ἴδιο θέμα μᾶς γράφει - ἀνάιιεσα σέ ἄλλα - καί ὁ Στράτος B:

Ἀγαπητό ΑΝΤΙ
Μέ 6ρίσκουν σύμφωνο οἱ ἀναλύσεις τῆς Κοινωνικῆς δομῆς, τοῦ
συσχετισμοῦ τῶν δυνάμεων, τά

ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ, τό οἰκονομικό δυναμικό, τό ρόλο τῶν
πολυεθνικῶν ἑταιριῶν καί μονοπωλίων, καθώς καί τὴν ἀντίδραση τοῦ διεθνοῦς ἰμπεριαλισμοῦ γιά τὴν ἀνάσχεση τῆς πραγμάτωσης σοοιαλιστικοῦ μετασχηματισμοῦ μέσα σέ συνθηκες
πλουραλιστικές.

Μερικές σκέψεις του πάνω στή
συζήτηση τοῦ συνεργάτη μας κ.
Σπ. Παπασπηλιόπουλου μέ τόν
καθηγητή R.G. Schwartzenberg
(τχ. 104), μᾶς στέλνει ὁ φοιτητής
Γ. Μεντζελίδης;

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον προκάλεσε ἡ συζήτηση τοῦ συνεργάτη
τοῦ περιοδικσῦ κ. Παπασπηλιόπουλου μέ τόν καθηγητή τοῦ Πα,νεπιστὴμιου τοῦ Παρισιοῦ κ.
R.G. Schwurlzcnbm'g μέ θέμα
«Δημοκρατικά

καθεστῶτα

καί

αὐταρχικοί μηχανισμοί», συζή-
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τηση

πού

δημοσιεύθηκε

στό

ἕνα ὁποιοδήποτε δημοκρατικά
καθεστώς. T6 θέμα αὐτό τῶν θεΚατ’ ἀρχὴν, ἡ εἰσαγωγὴ στή
σμοποιημένων ἀντιεξουσιῶν θά
συζήτηση, ἀναλυτική ἀλλά καί
πρέπει νά μᾶς ἀπασχολὴσει
πολύ ἀπλὴ δίνει στόν ἀναγνώστη
ἰδιαίτερα.
τή δυνατότητα νά κατανοήσει τό
Τέλος, οἱ θέσεις του γιά τὴν
πνεῦμα τοῦ κ. Schwartzenberg μέ
Ἑνωμένη Σοσιαλιστική Εὐρώπη,
τὴ μεθοδολογική παρουσίαση τοῦ
θέσεις πού ἐκφράζονται μέ τὴ
ἔργου του μέσα 67:6 τίς ἑνότητές
σύντομη ἀνάλυση πού κάνει γιά
του. Μέ τὴν μέθοδο αὐτή ἀποτήν «κατανομή» τῆς ἐξουσίας
φεύγει τούς ἐπικίνδυνους ἐγκεστὴν Εὐρώπη καί στά Εὐρωφαλισμούς καί τό «καλούπωμα»
παϊκά κράτη, ἐκτός τοῦ ὅτι 67:0—
θά λέγαμε, τῆς σκέψης τοῦ συζητελοῦν καί μία τέτοια μέθοδο ἀπό
τητῆ. Ἀντίθετα μέ τὴν εἰσαγωγὴ
πλευρᾶς πολιτικῆς ἀνάλυσης τῆς
πού γίνεται στὴ συζήτηση δίνονΕὐρωπαϊκής ἐξουσίας. ἀποτεται τά χαρακτηριστικὰ στοιχεῖα
λοῦν καί μία σοὸαρή διέξοδο ποτῆς σκέψης τοῦ κ. Schwartzen-- λιτικῆς σκέψης τῆς Εὐρωπαῖκῆς
berg, μέ ἀναφορά 0’ ὅλο του τό
Ἀριστερᾶς.
ἔργο καί γίνεται δυνατό ὥστε τά
Ἀφοῦ ἐκφράσω τά συγχαρηἐρωτήματικά τοῦ ἀναγνώστῃ νά
τήριά μου στὴ σύνταξη τοῦ
ἀπαντηθοῦν μέσα ἀπό τήν ἴδια τή
«»ANT1 γιά τήν πρωτοπσριακή
συζήτηση. Θά ἧταν νομίζω μαὁμολογουμένως, τόσο ἀπό πλευταιοπονία, ἀλλά ἴσως καί ὑπερρᾶς θέματος, 600 και ἀπό 7:7ευ
δολὴ νά κριτικάρουμε τίς ἀπό- ἢ ρᾶς παρετσίασης δημοσίευση,
ψεις τοῦ, κ. Schartzenberg τήν
θέλω νά κλείσω μέ δίο θά λεγα
στιγμή πού »δέν έχουμε μελετήσει
« αἰτήματα».
ὅλο του τό ἔργα. Ἐκεῖνο πού
α) νά δημοσιεύσει τό ΑΝΤΙ συπρέπει ὁπωσδήποτε νά ἐπισηζητήσεις καί ἀναλύσεις πολιτικῆς
μανθεῖ εἶναι τά μέσα μέ τά ὁποῖα
σκέψης συστηματικά (καλό θά
6 καθηγητὴς Schwartzenberg
ﬁrm νάπαρουσιάσειείρίτερατό
στέκεται κριτικά ἀπέναντι 0’ δλα
έργο :01 κ. Schwartzenberg) καί
τά παραδοσιακά πολιτικά ἀξιώ6) νά ἔρθεισέ ἐπαφὴ ἡέδρατῆς
ματα (καί ἐδῶ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ)
πολιτικῆς ἐπιστήμης τῆς Νομικῆς
πράγμα πολύ σημαντικό γιά τήν
Σχολῆς τοῦ Παν1μίου Ἀθηνῶν μέ
έλληνική πολιτική σκέψη. Σίτόν κ. Schwartzenberg καί μέ άλγουρα μέσα ἀπό τίς ἀπαντήσεις
λους καθηγητές πολιτικῆς κοινωτου παρουσιάζεται σάν μιά ἀδονιολογίας (ἀπευθύνομαι στόν καγμάτιστη
ἀνοιχτὴ
πολιτική - θηγητή κ. Μεταξᾱ) μέ σκοπό τὴ
σκέψη, πού μπορεῖ νά εἶναι διαδιοργάνωση μιᾶς σειρᾶς σεμιναπαιδαγωγικά πολύτιμη. Οἱ ἀπόρίων καί διαλέξεων πολιτικῆς
ψεις του γιά τό «σοσιαλισμό» τῶν
κοινωνιολογίας οτήν Ἀθήνα καί
Ἀνατολικῶν χωρῶν καί τῶν χωσέ ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδας,
ρῶν τοῦ Τρίτου κόσμου εἶναι ἁρπράγμα πού θά 6οηθήσει πολύ
μονικά συνδεδεμένες μέ τόν
οτήν άνδρωση τῆς πολιτικῆς
τρόπο πού ἀντιλαμὸάνεται τό
Ἐπιστήμης, 7:013 6ρίσκεται σέ νησοσιαλιστικό μετασχηματισμό καί
πιακή κατάσταση στή χώρα μας.
τήν σοσιαλιστική ζωὴ καί κουλΓιῶργος Μεντζελίδης,
τούρα.
Φοιτητής
Πολιτικῶν ἐπιστημῶν
-Ἰδιαίτερα ἐπίσης σημαντικὴ
εἶναι ἡ κριτική πού γίνεται ἀπό
τόν

κ.

Schwartzenberg

τόσο

στούς ἀστικούς θεσμούς, ὅσο
στήν «ὑπάρχουσα σοσιαλιστική
ἐξουσία» ἀπό τήν μιά, καί ἀπό
τήν άλλη οἱ κατευθύνσεις 7:013 δίνει γιά τήν ἔκφραση τῆς «νόμιμης» ὅπως ὑπσστηρίζει, ἐξουσίας
μέσα ἀπό Eva χαρακτηριστικό
σύνολο « ἀντιεξουσιῶν» πού ή
ὐπαρξὴ τους εῖναι θεμελιακὴ γιά

ΑΓΝΩΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΧΤΙΤΣΗ
Ἀγαπητό «ΑΝΤΙ»
Μέ ἰδιαίτερη ἔκπληξη εἷδα στό
λογοτεχνικό παράρτημα τοῦ τελευταίου

"

’ - KEPAMlKA37071271141"?
AEPMATINA. AZHMlKAi
MFIPOYTZINA.
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τεύχους

105

τῆς

στό «ΑΝΤΙ» τοῦτα κείμενα πού
φέρουν τήν ὑπογραφὴ Α. ΜΠΟΡΕΑΛΗΣ - Eva ἀπό τά πολυάριθμα ψευδώνυμα τοῦ Νίκου Καχτίτση στό «EAAHNOKANA—
AIKO BHMA» στή διάρκεια τῆς
στρατιωτικῆς δικτατορίας στὴν
Ἑλλάδα, ὅπως Νίκος Μάρνης, Ν.
Καψωμένος, Νίκος Ἀνταῖος, Νίκος Φίδης κ.λ.π. - ἔχουν πράγματι γραφτεῖ ἀπό τόν ἀξέχαστο
ἐκεῖνο φίλο καί πολύτιμο γιά
πολλά χρόνια συνεργάτη μας
Νίκο Καχτίτοη πού τόσο πρόωρα
ἀλλοίμονο ἐχάσαμε μέ τόν ἀδόκητο θάνατό του.
Τό τρίτο ὅμως ἀπό τά κείμενα
,αὐτά μέ τίτλο ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ, ἀνὴκει
στόν ὑπογράφοντα καί εἶχε
γραφτεῖ γιά νά τονιστεῖ ἡ ἀποκαλυπτικὴ ἀξία τῆς ἑμπιστευτικῆς
ἔκθεσης πού ἔκανε 6 :6:e
Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς
Χούντας Π. Πιπινέλης στὴν ἔκτακτη ἐκείνη σύσκεψη στὴν Ἐλ6ετία στούς “Ἐλληνες διπλωματιρ
κούς ἐκπροσώπους τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος στήν Εὐρώπη,
τῆς ὁποίας τό ἐκτειαμένο ἀπόρρητο κείμενο πρῶτοι καί μόνοι
ἐμεῖς 6.7:6 :6v ἁπανταχοῦ ἑλληνικό Τύπο ἐφέραμε οτή δημοσιότητα μέ τὴν πλήρη καταχώρησή
του, σέ τρία συνεχόμενα φύλλα
τοῦ

ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ

ΒΗΜΑΤΟΣ τό

ΡΠΣΓΙΞΙΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601.
TnA: 732.713 -· 732.819

Ο Εκδότης;
“
ΧΡΗΣΤΟΣΓ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
0 ’Υπεύθυνος Τυηονροφείουῑ

ιοΑΝΝι-ιῖ BOYN‘APHZ
Δημοσθένους 153
Καλλιθέα
O Φωτοοτοιχειοθεσίαε
«ΦΩΤΟΚΥΠΑΡΟ» ΕΠΕ
’Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.

Τηλ. 748.314— 713.604
Ο Ἐκτύι-ιωση;
Ἐργοστ. Γραφικῶν Τεχνῶν

Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιστέρι.

Ο
Ο Κάθε ἐνυηόγραφο άρθρο
ἐκφράζει
τήν
Προσωιτική
ᾱιτοψη τοῦ συγγραφέα του.

O
0 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙ-

Δεκέμὸρη τοῦ

ἑὲἔίι. 260 δρχ. - ἐτήσια 520
Ἀλλωστε ἡ συλλογιστική, τό
ὕφος καί ἡ ὅλη δομή τοῦ ἄρθρου
αὐτοῦ εἶναι ὁλότελα διαφορετική
ἀπό τὴν τόσο χαρακτηριστικὴ
ίδιότυπη Καχτίτσειο γραφὴ καί
μοῦ κάνει έντύπωση πῶς διέφυγε
τοῦτο 67:6 τὴ δόκιμη κριτική
ἀντίληψη τοῦ συνεργάτη σας κ. Γ.
Παπαγεωργίου.
Μέ τὴν εὐκαιρία, θά ἧταν ἴσως
ἐνδιαφέρον γιά ὅσους καταγίνονται μέ τό ἔργο τοῦ μακαρίτη τούτου Ἕλληνα πεζογράφου Νίκου
“Καχτίτση, νά προσθέσω σήμερα
ἐδῶ, ὅτι ὅλα τά αὐτόγραφα τῆς
πολύχρονης συνεργασίας του
στὴν ὁμογενειακὴ αὐτή ἐφημερίδα, πολιτικά καί λογοτεχνικά,
διατηροῦνται στό προσωπικό μου
’ἀρχεῖο μαζί μέ κάμποσα ἄλλα
ἀνέκδοτα πού γιά διαφόρους λόγους δέν Ἰθέλησε τὴν τελευταία
στιγμή νά Ιδημοσιευτοῦν. ’

121811978 νά καταχωροῦνται,
ἀναδημοσιευόμενα 6.7:6 τήν ἐδῶ
ἑλληνόγλωσοη ἐφημερίδα «ΤΟ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ»,
Εὐχαριστῶ γιά τὴν φιλοξενία
μέ παρουσίαση τοῦ συνεργάτη
Φιλικώτατα
σας κ. Κ.Γ. Παπαγεωργίου τρία
Τάκης Πετρίτης
κείμενα - ἐπιφυλλίδες - τοῦ ἀληΒιόλιοθηκάριος
σμόνητου ἐδῶ ὁμογενῆ μας πεζοἙλληνικῆς Βιὸλιοθὴκης
γράφου Νίκου Καχτίτση.
Μόντρεαλ
Ἐπειδὴ συμ6αίνει νά εἷμαι
ένας 67:6 τούς πρώτους ἱδρυτές · ΣΣ. Τά κείμενα τοῦ Ν. Καχτίτση μᾶς
ἔστειλε φίλος τοῦ περιοδικοῦ ἀπό τόν
καί συνεργάτες τῆς Μοντρεαλινῆς
Καναδᾶ πού μετά ἀπό δική του
αὐτῆς ἐφημερίδας καί νά ἔχω
ἔρευνα πιστοποιοῦσε ὅτι καί τό κείδιατελέσει γιά περισσότερα ἀπό
μενο ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣδέκα χρόνια Διευθυντής τῆς ΣύνΤΩΣΗ ἀνῆκε στόν έκλεκτό πεζοταξής της καί στὴν περίοδο·
γράφσ. Ὁπωσδὴποτε ῆ διευκρινιστική
τῶν παραπάνω δημοσιευμάτων,
παρέμὸαση τοῦ κ. Τάκη Πετρίτη ἀποσπεύδω νά 06; γνωρίσω 6:: τά, Ιδείχνεται χρήσιμη καί τόν εὐχαριδυό ἀπό τά ἀναδημοσιευόμενα
οτοῦμε γι’ αὑτό.

Ὲτὴσια ”Οργονισμῶν,
Τραπεζῶν, κ.λι-ιῑ 1.200 δρχ.
Γιά φοιτητες ἐκητωση 15%.
O ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΕΞΩΤΕΡμ
Εὺρώηη - Μεσον. χῶρες;

ὲξάμηνηῑ άτιλή δολ. 10
μάεροῐι. δολ. 13
ἑτήσιαῑ άΠλή δολ. 20
άεροη. δολ. 25
Η.Π.Α. - Καναδάς -“Αν.“Ασία;
ἑξάμηνηῑ άτιλή δολ. 10
αεροιτ. δολ. ,17
ἐτήσιαι άηλή δολ. 20
deport. 60A. 34
Αὺστραλία- Ωκεανίαῑ,

\eedpnvn: 6nAr’1 60A. 10
άεροη. δολ. 24
ἐτήσιαῑ άηλή δολ. 20
άεροη. δολ. 47
Ο “Εμσάσματο, ἐπιτογὲςς
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.

OTIMH TEYXOYZ δρχ. 20
Ο ΠΑΛΗΑΤΕΥΧΗ;ΤΙΜΗ 30 ΔΡ.

Κεντρική διάθεσηῑ
O γιά τά 6ι6λιοηωλεῑο
τῆς Ἀθήνας;
Στά γραφεῖα τοῡ «ANTI»
Δημοχάρους 60,-τηλ. 732-713
O γιά τά Θιθλιοηωλεῑα
B. ”Ελλάδος;
Βιθλιοπωλεῑο
Ν. Κοτζιᾱυ καί Σία Ο.Ε.·
Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279-720,
Θεα1νίκη

3%
, .
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ζαλόγγου 9, τηλ. 36.19.724

KYKAOQOPOYN
Ο Λουί Ἀραγκόν
Οἱ καμπάνίες τῆς Βασιλείας

σταχυ
Εἶναι ἕνα κοινοὺργιο μαγαζί
ηοὺ ἄνοιξε στήν Ξάνθου 7
στὸ Κολωνάκι,
“ΕκεῙ δά (Spar-re τά κεραμικὰ τοῡ ἐργαστηρίου

“αντικειμενο,,
Ἠ διεύὸυνση τοῡέργαστηρίου εἶναιε
Φανερωμένης 48—X0A0pv6c τηλ. 65.21.725

Ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι
Ἐρωτικὰ γράμματα στή Λίλια Μπρίκ
Ο Τζών Γουαίην
Ἀπόφοιτος μέ μέτριο ὅαθμό
O Γκεόργκη Βελίτσκοφ
“Απλά θαύματα
Ο Τσέζαρε Παὸέζε
”Ενα ὡραῖο καλοκαίρι
Ο Ναταλία Μπαράσκαγια
Ἑπτά ἡμέρες μιᾶς γυναίκας

Ο Ἐτιέν Μπαλιμπάρ
Γιά τή δικτατορία τοῦ προλεταριάτου

Ο
Ἡ
Ο
Ἡ

Κὰρλος Καστίγια Ντέλ Πίνο
ἀλλοτρίωση τῆς γυναῖκας
Ἀντόνιο Λαμπριόλα
ὑλιστική ἀντίληψη τῆς ἱστορίας

ω’·μαγατι..
Διόοτου mu Ζωοόοκου Πηνης

excl απόιίαἶθ.

ψ ΙΠΓΙΟ
’«νὲ

. AIAOTOT κ ΔΕΛΦΩΝ 35

ξΓερμοινικοι ξ
ακοδημαϊκου επιπεὸου '

ἶ maﬁa/1717:6779 353429οξ
ΔῙΔοΤοΥ49 ο
οσοοοοο

-ν-Ες-,μὲ-ςῑ

ἁθιινα
Θεσσαλονίκη
πειραια
KCII συνΤΟμα Ο’Τόν *-

Τά μεγάλα κοταστημοτσ ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ μέλος

τῆς Παγκοσμίου ένώσεως μεγάλων Καταστημάτων
ἀποτελοῦν τόν μεγαλύτερο K01 τόν r116 σύγχρονο εμ-

Πορικό ὀργανισμό τῆς χώρας.
Συνεχιζοντας μιά Παράδοση 1106 άρχισε :6 1901 1'1
ABEE ΑΦΟΙ ΛΑΜΓΙΡΟΓΙΟΥΛΟΙ Προσφέρει στῆν Πελα-

τεία της ηοιότητα, άνεση K01 τιμές ότιως Πάντα σωστές. ,
Μέσα σέ έναν χῶρο ευχάριστο καί σωστά διαμορφωμένο μέ μουσική, 111-10p κλιμοτισμό, ζωντανές ἐκδηλώσεις, τό ἐμηειρο Προσωτιικό έξυτῐηρετεῑ μέ τρόπο μοναδικό τήν Πελατεῐα τῶν καταστημάτων.

σχεδιασμένο σύμφωνα μέ τίς τελευταῖες 0130610prφές τῶν μεγάλων συγχρόνων καταστημάτων ΠροθλέΠεται νά εἶναι έτοιμο τό φθινόπωρο τοῦ 1979.

ΑΨ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ ‘
ΑΘΗ ΝΑΙ · ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διαήέγουν ”pi-IL" and σᾶς-γιό σᾶς ,Ι

