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ΕΙ ΚΟΝΑ
Ἕνα ἓργο τέχνης,
μιὰ ἀνεκτίμητη
μαρτυρία
γιὰ τὸν τόπο μας.

cH ἐπιλογὴ τῶν χαρακτικῶν
ἒγινε ὀ.πά
Γεννάὸειο Βιόλιοθήκη
Μουσεῑο Μπενάκη
Ἐθνολογικὸ Μουσεῖο
’Ναυτικὸ Μουσεῖο
Ἐθνικὴ Βιὸλιοθήκη τοῦ Παρισιοῦ
Βρεπανικὸ Μουσεῖο
Cabinet des Estampes τῆς Βασιλείας
Ἰδιωτικὲς συλλογὲς στὴν Ἑλλάδα
καὶ στὸ ἐξωτερικό.

Τόπος καὶ Εἰκόινα ἔγχρωμη,ἡ ἔκδοσηῶζΟΠΟΣ ΚΑΙ
ΕΙΚΟΝΑ»
ἀποτελειται
ἀπὸ
12
περιηγηῑων τόμους καὶ ἕνα ξεχωριστὸ τόμο

Χαρακϊῑκὰ ξένων
, για τὴν Ἑλλάδα. μὲ Θὲμα «ΑΘΗΝΑ».
Οἱ 5 πρῶτοι τόμοι περιέχουν γεΟἱ μοναδικὲς εἰκόνες ἀπὸ τὴν νικὰ Θέματα καὶ τὰ χαρακτικὰ
Ἑλλάδα τοῦ _150v μέχρι καὶ τοῦ διαδέχονται τὸ ἕνα τὸ ἄλλο κατὰ
19ου αἰώνα,εῐναι χαρακτικὰ,ποὺ τὴ χρονολογικὴ σειρὰ ποὺ τυπώσυνόὸευαν τὶς γραπτὲς ἑντυπώ- θηκαν. Οἱ ὑπόλοιποι ἀναφέρονσεις τῶν ξένων περιηγητῶν. ται σὲ εἰδικὰ θὲματαῑ
Θησαυροὶ σκορπισμὲνοι αἰῶνες Ἐνδυμασίες,ὅυζαντινὰ μνημεῖα,
τώρα σὲ μουσεῖα, ὅὶὸλιοθῆκες καὶ μουσουλμανικὰ κτίσματα, 6é·ἰδιωτικὲς συλλογές, συγκεντρώ- ματα λαϊκῆς ἀρχιτεκτονικῆς.
νοντα-ι ma πρώτη φορὰ στῆν ἕκ- τρεῖς τόμοι, εν ἀποτελὲσουν τὴν
ὃοση ((ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ» πιστὴ ἑπανὲκὸοση τῆς περίφημης
καὶ γίνονται κτῆμα κάθε φιλότε- «Flora Graeca» μὲ ἁπεικονίσεις
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νων μετέ τῆν μετιπολζτευση γιί τῆν ἐπέτεια 10‘a
Πολυτεχνείου, κιτιγριμμένοι στόν τῦπο ἇλλί καί
στῆν μνῆμη ὁλόκληρον τοῦ λιοῦ προκιλοῦν σῆμερμ
γιᾶ τίς ἇνὶλογες συγκρίσεις.
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ΔΕΗ EIHAI μόνο οἱ ” ἇνεμικοί “ γιορτισμοί τῶν
ὂυό τελευταίων χρόνων. Ni θυμηθεῖ κινένις -πέρι ἇπό τίς κυβερνητικὲς προθέσεις - τί πεζιρίμιτι μεταξύ τῶν διαφόρων ὁργινῶσεων τῆς νεολαίας γιί 16 πόσα μικριί ai πίει ἦ πορεία ;
ΣΠ. AINAPAATOY: ‘O «εὐφυής» δικτάτωρ καί ὁ κουτοιτόνηρος απολο-
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0 Ol χρωμαῑιοτές φωτογραφίες στΙς
σελίδες 29-32 εἶναι ἀπό τό ντοκυμανταΙρ τοῦ K. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΟΥΡΟΥ
ἐκτός ἀπό τήν μαυρόασηρη τῆς σελ,
29 noù Περιλαμθὰνεται στό 6ι6ΛΙο
τοῦ Γ. ΦΑΤΣΗ; Πολυτεχνεῖο - ἀπό
τήν κατάληψη στῆν εΙσΘολή - 'EK—
6όσεις «Ἑρμείας» 1974.

TO EI'IOMENO TEYXOZ
AŒÆPOMENO
στήν ηόλη τῆς
ΚΑΒΑΛΑΣ

'H κοινωνικὴ1 Πολιτική
καί Πολιτιοτική φυσιο-

γνωμὶα μιᾶς ἱστορικῆς
Πολιτείας.

Ἠ τό ἔχρωμο πανηγῦρι τῶν πίσης φῦσεως μικροπῷλητῶν ἔξω ἇπό τί κτίριι τοῦ Πολυτεχνείουῐ
Abri βέβιιά θᾶ ἧτιν τί λιγῶτερι πού θᾶ-εἷχε
κινένις vi πεῖ.
jTO EPQTHMA συνεπῶς “ πὸσο ζῶσι περιμένει ἐνίpeut μας ἦ μνῆμη τοῦ Πολυτεχνείου “ δέν μπσρεῖ
vi ἑξοφληθεῖ μέ τῆν πίστωση τῶν ὅποιωνδῆποτε δηλώσεων ποῦ κιτίντησιν vi σημαίνουν κᾶποιο ἦμερολογιικό καθῆκον. Πολύ περισσότερο ἆπιιτεῗ
μιᾶν ἔμπρακτη ἂπᾶντηση ποῦ ai ἇντιποκρίνετιι στό
μέτρα καί 16 νόημα τῆς θυσίις τῶν ἇνῶνυμων ἄγωνιστῶν τῶν ἡρωϊκῶν ἡμερῶν τῆς ἐξέγερσης τοῦ Πολυτεχνείου.
EINAI ΣΝΦΗΣ ἦ κυβέρνητιπῆ πρόθεση. Σχολικῆ γιορτῆ θέλει τῆν ἦρωῖκῆ ἐπέτεια ὁ κ. Στεφινόπουλος
καί ὁῆλωσε πρόσφατα στῆ Βουλῆ ὅτι “ αὑτό εἶναι
ἂρκετό ” ,Λές καί ἦ ἑξέγερση τοῦ ΠολυτεχνείουΙ
vi στόχευε ἕνα ἇπλό φοιτητικό ιῖτημι uni τίποτε ἔλλο.

EINAI βέβαια κιτινοητῆ ἠ κυβερνητικῆ “ ἀπροθυμίι " ,Πιντιχοῦ ἂποῦσα ἦ ὁεξιί ἇπό τούς λιῖιοός
ἇγῶνες καί ἇρκετές φαρές χέρι μέ χέρι μέ τούς
mie ’λογῆς τυρᾶννους,θί ἂνὲτρεπε τῆν ἶδιι τῆν
ἱσταρίι της ἔν πιμοῦσε τῆ θυσίι τῶν ἇγωνιστῦν
ταῦ Παλυτεᾷνείου ὅπως τῆς ἇξζζει. I
ΔΠΟ THE ἄλλη ὅμως ἇποτελεῒ χρέος ὅλων τῶν φορέων πού θέλουν σῆμερα vi ἐκφρᾶζουν τίς δημοκρατικές καί πραοὺευτικές ὁυνᾶμεις τῆς χῶριέ,

vi ὁῶσαυν στῆν ἑπέτειο τό μέγεθος ιαί“τ6 χρῦμι παῦ τιιριίζει στῆν κορυφιίι πρίξη -σῦμβολο
τῆς λιϊκῆῖς ἐντίστισης ἐνίντια στῆν τυραννίι.
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ναι ἐπάνω ὅρους κειμένη»... - ἄλλο τόσο, οἱ ἀνταγωνισμοί, οἰ
συγκρούσεις καί οἱ διαμαχες μεταξύ 6ασικῶν στελεχῶν τοῦ κυόερνητικοῡ κόμματος, δέν μποροῦν νά μείνουν μυστικές. ”Αλλωστε, τήν ὓπαρξή τους, φροντίζουν οἱ ἴδιοι οἱ ἐπιτελεῖς τῆς
«Ν,Δ,»να τήν κοινοποιοῦν, ὑπι ιορφή «ἰδιαίτερων, ἐμπιστευτικῶν συνομιλιὼν>>1 Ὁ κ. Μητσοτᾶκης, λ.χ.,· δέν ἀποκρύπτει
ὅτι πράγματι σημαδεύει, μέ τήν ἀποχώρηση τοῦ κ. Καραμανλή
ἀπό τήν ἐνεργό πολιτική, στήν ἀρχηγία τοῦ κόμματος καί, φυΟΛΑ, λοιπόν πᾱνε καλά στή «NÉa Δημοκρατία» - ἄν θά
σικά, στήν πρωθυπουργία. Τήν ἴδια ὅμως, ἀκριὸῶς, φιλοδοξία
πιστέψουμε τόν ύπουργό Ἐξωτερικῶν κ. Ράλλης Ἐν πρώτοις,
ἐχει καί ὁ ύπουργός Ἑθνικής Ἀμύνης κ. Ἀὃέρωεμ Καί, καθώς
δέν ὑπάρχουν στό κυὸερνητικό κόμμα οὔτε ἐσωτερικοί ἀνταμέσα στό κυὸερνητικόκόμμα, εἶναι ἀνύπαρκτες οἱ ὅποιες δηγωνισμοί, οὔτε έριδες, ούτε διαμάχες. ’Άλλο τόσο, δέν ὑπάρμοκρατικές διαδικασίες, ὡς πρός τήν ἐκλογή τῶν καθοδηγητιχουν, μέσα στούς κόλπους τῆς «NA.», στοιχεῖα πού νά συγγεκῶν ὀργάνων τοῦ κόμματος, εἶναι φυσικό διαπάλη για τή
νεύουν ἰδεολογικὰ μέ τήν ἀκροδεξιά, πού νά ἐργάζονται γιὰ
διαδοχή, νά παίρνει, ἀπό τώρα, τή μορφή προσωπικῶν - κάτήν ὼαόίωση τῶν μεθόδων τῆς παλιᾶς ΕΡΕ ἤ πού νά ἐξωθοῡν
ποτε καί μετωπικῶν - συγκρούσεων.
τό κόμμα σέ συνεργασία ἀκόμα καί μέ τά κατάλοιποι τῆς χούνἈλλὰ στή διαπάλη γιά τή διαδοχή ἐμπλέκονται - αὐτό πιά,
τας. Τρίτο, δέν εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ «NA.» εἶναι κόμμα τῆς Δεεἶναι κοινός τόπος - καί ἄλλα ἡγετικά στελέχη τοῦ κυὸερνητιξιᾶς, ὅτι φορτώνει τά ὂόιρη τῆς ἐθνικής ἀμύνας στούς ἐργαζόκοῦ κόμματος; Ὁ ἀντιπρόεδρος λ.χ. κ. Παπακωνσταντίνου,
μενους (καί ὅχι ο-τίς εύπορες τάξεις), ὅτι, σέ ὁποιαδήποτε διαπού πιστεύει ὅτι ἠ ἀπόσταση μεταξύ ἀντιπροεδρίας καί πρωμάχη μεταξύ ἐργαζομένων καί ἐργοδοσίας, σπεύδει, σχεδόν
θυπουργίας, εἶναι ἐλάχιστη,.. Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν κ.
πάντοτε, νά ταυτισθεῖ μέ τούς μεγαλοῶομήχανους καί μεγαΣτρατος πού πιστεύει ὅτι θά ἧταν μιά «συμὸιὸαστική λύση»,
λοεπιχειρηματίες. "000 για τή ς<διεύρυνση>>, εἶναι ἀνακρίὸεια μεταξύ τῶν ύποψηφιοτήτων Μητσοτόικη καί Ἀὅέρωφ. (”Οπως
ὅτι ἀπέτυχε, ὅπως ἀνακρίὸεια εἶναι δ ἰσχυρισμός ὅτι, στίς
εἶναι γνωστό, ὁ κ. Στράτος ἀντέδρασε ἰδιαίτερα έντονα, τήν
πρόσφατες δημοτικές ἐκλογές, ἡ «Νέα Δημοκρατία» ὑπέστη
ἐὸδομὰδα αὐτή, σέ ἀπόπειρα τοῦ ύπσυργοῦ Συντονισμοῦ νά
όποιαδήποτε ἥττα. «Οἱ δημοτικές ἐκλογές - ἐπιλέγει ὁ κ. Ράλοἰκειοποιηθεῖ ἁρμοδιότητες τοῦ ύπουργείου ἘσωτερικᾱΝ)... Ὁ
λης - δέν προσφέρονται γιά τή συναγωγή πολιτικῶν συμπεραύπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Ράλλης πού, παρά τή διαὸεόαίωσή
σμάτων», γιά νά προσθέσει, ὡστόσο, στήν ἀμέσως ἐπόμενη
του ὅτι συνεργαζεται εἰλικρινά μέ ὅλα τό, μέλη τοῦ ὑπουργικοῦ
παραγραφο, ὅτι «τό κόμμα τῆς «NA.» δέν μείωσε τή δύναμή
συμόουλίου, δύσκολα θὰ ἀνεχόταν τήν ἀναρρίχηση στήν πυρατου συγκριτικά μέ τίς ὅουλευτικές ἐκλογές τοῦ 1977»!
μίδα τῆς κομματικῆς καί κυδερνητικής ἐξουσίας, τοῦ «διευr ρυνσία» κ. Μητσοτόικη.

«ΝΕΑ ΔΗΜΟῌΡΑΤΙΑ>>ῑ Σιγή τοῦ
ἤ κάποιες δισῖἓίὲρτῖξές διεργασίες;

cH διαμάχη «ἐντός τῶν τειχῶν»

Οἱ προσανατολισμοί τῆς «NA.»

Ἀλλὰ ύπάρχουν ἤ ὅχι ἐριδες μέσα στούς κόλπους τῆς
«NA.», εῖναι κάτι πού μποροῦν νόι τό ξέρουν ὅλοι ὅσοι ζοῡν
στόν- τόπον αὐτόν. Καί ὅπως μιὰ πόλη φαντάζει ἀπό μακριὰ,
ἀν εῖναι χτισμένη πάνω σέ ὃσυνό - «οὐ δύναται πόλις κρυόή-

’Όμως καί ἡ ἰδεολογική κατεύθυνση - ὁ τελικός προσανατολισμός τῆς «NA.» — εἶναι γνωστό ὅτι ἐξακολουθεῖ ν’ ἀποτελεῖ
ἀντικείμενο ἐντονων συζητήσεων μέσα στίς γραμμές τοῦ κυδερνητικοῡ κόμματος. Οἱ γενικές κατευθύνσεις στήν ἐξωτερική

ΑΡΙΣΤΕΡΑ; Προὸληματισμοί καί ἐπανεκτιμήσεις
κινήματος στή χώρα μας.
AN KAI ἡ ἄποψη αὐτή δέν δηλώνεται εύκρινῶς, ἔχει πάντως
ἐγείρει σαφεῖς ἀντιρρήσεις καί δέν κρίνεται πιθανό ὅτι θά «περάσει» στήν προσεχή, ταχτική σύνοδο τῆς K.E. Κι’ αὐτό γιατί
ὑπάρχει 0 αυτο το θεμα σαφής συνεδριακή ἀπόφαση ἀντίθετη
καί ἐπομένῳς τό πρό6λἠμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ τίτλου εἶναι «ἐκτός
’συζηιήσεωῳ γιά τήν ὥρα.
ΑΛΛΑ καί πέρα ἀπ’ αὐτό μιά σειρά ἀλλα προὸλήματα πού
ἀντιμετωπίζει σήμερα τό ΚΚΕ ἐσωτ. ὅπως εἶναι ἡ κατάσταοη
στό «Ρήγα Φεραῖο», ἡ κυκλοφορία τῆς «Αύγής» ἀλλά καί ὅλα
τὰ ἐπιμέρους πού συναρτᾱγνται μέ τήν ἐπιρροὴ τοῦ κόμματος,
ὅρίσκονται «ὑπό συζήτηση». Ἀκόμα ἀπασχολεῖ τό κόμμα τό
ENAEIKTIKH π.χ. τῶν προόληματισμῶν πού συνέχουν αὐτή
θέμα τῆς φημολογούμενης δημιουργίας - μέ τή στήριξη τοῦ
τή στιγμή τό ΚΚΕ ἐσωτ. ὑπῆρξε ἡ πρόσφατη καί χωρίς δημοKKE — ἐνός «ΕΑΜογενοῦς» φορέα καί τῶν ἐπιπτώσεων πού
σιότητα σύνοδος τῆς Κεντρικής Ἐπιτροπῆς τοῦ κόμματος.
Ἔγινε αἴφνης γνωστό ὅτι προόλήματα, πού καί στό παρελθόν ῃ μπορεῖ να ἔχει ἡ λειτουργία του στό χῶρο τῆς Ἀριστερᾱς. ’Ὀλα
αύτὰ τά θέματα μαζί μέ τήν ἐξέταοη τῆς ὀργανωτικής κατόιἀπασχόλησαν τό κόμμα ἀλλα καί τό τελευταῖο συνέδριο, ὅπῳς
στασης τοῦ κόμματος θα ἀποτελέσουν τό ἀντικείμενο τῆς ταεἶναι τό πρόόλημα τῆς ὀνομασίας τοῦ κόμματος ἐπανέρχονται
καί συνδέονται — ἀπό μιά τουλόιχιστο ἄποψη πού ἐκδηλώθηκε κτικῆς συνόδου τῆς K.E. πού πρόκειται νά συνέλθει τίς πρῶτες
μέρες τοῦ Δεκέμὸρη μετὰ τή λήξη τῶν γιορτασμῶν πού ὀργα- καθαρὰ - μέ τό πρόὸλημα τῆς ένότητας ,τοῦ κομμουνιστικοῠ
OI ΔΗΜΟΤΙΚΙΞΣ ἐκλσγές φαίνεται πώς στάθηκαν ἡ ἀφετηρία γιὰ ὅλα τά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης νόι ἐπανεξετόισουν
τή γραμμή καί τίς δυνάμεις τους ἀφοῦ ἡ κινητοποίηση τῶν μηχανισμῶν τους στή διάρκεια τῆς προεκλογικής περιόδου έδωσε
τήν εὐκαιρία γιὰ «εὐκρινέστερες» ἐκτιμήσεις ἐνῶ τά ἀποτελέσματα «μέτρησαν» τό πόσο «περνάει» ἡ πολιτική τους γραμμή ·
στό ὅαθμό ὂέὸαια πού οἱ δημοτικές ἀποτελοῦν τέτοιο κριτήριο.
Ἔτσι αύτή τή στιγμή τά κόμματα τής ἀντιπολίτευσης δείχνουν
νόι «ἐνδοσκοποῦνται», νά ἐπιχειροῠν τήν τελική ἀποτίμηση τῆς
ἀναμέτρησης στό ἐπίπεδο τῆς τοπικής αύτοδιοίκησης καί προε-τοιμὰζουν τά ἑπόμενα δὴ ματα τους.
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πολιτική, μπορεῐ νά ἔχουν χαραχθεῑ ἀπό τόν πρωθυπουργό κ.
βαριαμίῐνλῆῑ «Ἀνήκομεν εἰς τήν Δύσιν» - Ἐνταξη στήν EOK —
Επανοδος, ύπό δρισμένες προϋποθέσεις, στό στρατιωτικό
NATO — Μικρά, διστακτικά, «ἀνοίγματα» καί πρός Ἀνατολας, κλπ. Πέραν ἀπό τίς κατευθύνσεις αὐτές ὡστόσσ, στὰ θέματα ἐσωτερικῆς πολιτικῆς, ὅπως καί στὰ θέματα ἰδεολογικῆς
υφᾩς καί ὀργανωττικῆς δομῆς τῆς «Νέας Δημοκρατίας», οί
δρομοι διαφορίζσνταιῑ Ἀκόμα καί ὁ φίλα πρῡῠκὲίμὲνῡς Οῑό
κΌὸῑΞΕΝητικό κόμμα τύπος, μιλᾶ για «παραδοσιακούς» καί
«προοδευτικούς», γιά «Κίνηοη Βόλόης», «Κίνηση Χίλτον» καί,
γενικόι, δίνει τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ «NA.» δέν εἶναι λόχος ἥ ούλΟῐμΟς - ὅπως ἐπιμένουν μερικοί - ἀλλά Eva εὐρύ κόμμα πού
μπορεῐ, σήμερα, νά εἶναι προσωπσπαγές, ἀλλὰ, αὔριο - μεθαύριο,ἶθά εἶναι, ὁπωσδήποτε, «κάτι ἄλλο>>ῐ
, Ειναι δύσκολο, ὃέὸαια, νόι πεῖ κανείς ἄν ἡ δρολογία αὐτή
ανταποκρίνεται στά πράγματα. Γεγονός πάντως εἶναι ὅτι οἱ λεγομενοι «παραδοσιακοί», μέ ἡγέτη τους τόν κ. Ἀὅέρωφ, πἀίrCrow στό ταμπλώ μιᾶς χρεωκοπημένης «ἐθνικῡφρῡῦὺνης»,
οπουι ὁ συντηρητισμός συναγαΝίζεται τόν στεῖρο ἀντικομμουνισμσ, καί ἡ νοσταλγία τῶν καλῶν ἡμερῶν τῆς παλιας ΕΡΕ,
φτανει μέχρι τόν ἐναγκαλισμό χσυντικῶν καί ἄλλων φασιστοειδῶν στοιχείων. Καί, φυσικά, οἱ «παραδοσιακοί» αὐτοί
ὲναντιώνσνται στή «διεύρυνση» (πρός κέντρο), ἐνῶ, ὃεὸαίως,
ἐπιθυμοῦν - καί ἐργάζονται ~ για μιά «διεύρυνση» τοῦ κόμματος πρός τήν ἂκρα δεξιά. Ἀντίθετα, οἱ «προοδευτικοί», ἐνώ
δέν παύουν νά πιστεύουν στήν ἀρχή τῆς «ἰδιωτικῆς πρωτσὸουῑ
λίας», δέχονται τόν «μεμετρημένο» κρατικό παρεμὸατισμό καί
ἐργάζονται γιό τήν οἰκοδόμηση ένός σύγχρονσυ, κεντροδεξιοῡ,
«ευρωπαϊκοῡ τύπου» κόμματος, ὅπου οἱ ένδοκομματικές δημοκρατικές διαδικασίες, ea δίνουν χέρι σέ κάποια φιλελεύθερη
ἐσαπεῗὲκή πολιτική, μέ κόποιες, στοιχειώδεις κοινωνικές παροχες, κ .
’Ὀλα τά παραπάνω αὐτά, ἀποτελοῦν, κατά τόν κ. Ράλλη,
«μυθιστορία πολιτικῆς φαντασίας», ἡ ὁποία, ἐκτός τῶν ἄλλων,
«ὰποπροσανατολίζει τήν κοινή γνώμη καί ὑπονομεύει τήν
ὁμαλή έξέλιξη τῆς δημοκρατίας», Ἀλλά ὑπονόμευση τῆς δημοκρατίας, θά ἧταν, ἀκριόῶς, ἄν μέσα στούς κόλπους τοῦ κυὸερνητικσῡ κόμματος, ἐπικρατοῦσε ἡ σιγή ἤ ἡ «ὁμοφωνία» τοῦ

νώνει τό ΚΚΕ ἐσωτ. γιά τά 60 χρόνια τοῦ κομμουνιστικσῡ κινήμοιτος 0τή χώρα μοις.
ΑΝ ΑΥΤΗ εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς τρέχουσας προὸληματικῆς
μέσα στό ΚΚΕ έσωτ. στό KKE συντελοῦνται ἀντίστοιχα διεργασίες πού συναρτὼνται μέ τήν κριτική τῆς γραμμῆς τῶν δημοτικῶν καί τήν «ἐσωκομματική δημοκρατία». Ἐκδηλώθηκε π.χ,
ή ᾶποψη πώς δ Μίκης Θεσδωράκης δέν ἀποτελεῖ κανένα «ὑπολογίσιμο σύμμαχο» καί πώς θά ἔπρεπε μέ πρωτοὸσυλία τοῦ
ΚΚΕ νόι εἶχε ἐπιτευχθεῑ γιά τίς δημοτικές μιὰ «πλατιά δημοκρατική συμμαχία» ἀπέναντι στήν κυὸέρνηση καί τή δεξιά.
ΣΤΗΝ ἀποψη αὐτή πού έκφρόιζεται κυρίως ἀπό νεολαίους
τῆς ΚΝΕ καί συγκεντρώνει ὑποστήριξη στίς δργανώσεις δάση
τῆς Ἀθήνας, ἀντιπαρατάσσσνται σάν ἀπαντηση τόι σημαντικά
κέρδη πού ἀποκόμισε τό κόμμα στίς δημοτικές. Κυρίως ὅμως
τονίζεται τό ἐπιχείρημα ὅτι «μέ αὐτή τήν τακτική μειώθηκε στό
ὲλόιχιστο ἡ ἐπιρροὴ τῶν ἀναθεωρητὼν»... Παρὰ ὅμως τά ἐπιχειρήματα αὔτα, ἡ κριτική πού συνεχίζεται στίς ὀργανώσεις
τοῦ κόμματος στήν Ἀθήνα, στάθηκε σέ μερικές περιπτώσεις
αἰτία διαφωνιῶν πού ἔφθασαν μέχρι «ἀναχωρήσεις» καί σέ
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τάφου... "Av ἡ γραμμή Λάσκαρη λ.χ., γιόι ἕνα κυόερνητικό συνδικαλισμό - μέ κορυφαία έκφρασή του τό ψευτοσυνέδριο τῆς
Καλαμὰτας - τύγχανε τῶν εῠλσγιῶν ὅλων τῶν δουλευτῶν τῆς
«NA.» κατι πού, εὐτυχῶς, δέν συμόαίνει... ”Αν ἡ γραμμή Παπακωνσταντίνου στίς δημοτικές ἐκλσγές,’γιά «συμψηφισμό»
τῶν ὑποψηφιοτήτων Πλυτᾶ - Σκυλίτση, δέν προσέκρουε στήν
έντονη ἀντίδραση σειρᾶς στελεχῶν τῆς «Ν.Δ.>> μέ ἐπικεφαλῆς
τόν κ. Π.Κανελλόπουλο. Βεὸαίως ἡ «NA.» παραμένει κόμμα τῆς Δεξιᾶς, πού κόνει
τό πᾶν γιόι νά πείσει τό μονοπωλιακό κεφαλαιο ὅτι δέν κάνει
ἂκαιρα «ἀνσίγματα», ὅτι δέν κατέχεται ἀπό «σοσιαλμανία»
(ὅπως ἄδικα κατηγορήθηκε - ἄλλωστε Ô κ. Παπαληγούρας
ἔχει, ἀπό καιρό, σφαγιασθεῐ...) καί ὅτι δέν πρόκειται ποτέ νά
ἐπιτρέψει ὅπως ἀνσίξουν οἱ «κοινωνικοί ἀσκοί» τοῦ Αἰόλσυὶ
Ἡ διαπίστωση· αύτή ὡστόσο, δέν ἀναιρεῖ κάποιες διεργασίες
πού ἤδη συντελοῦνται, μέσα στούς κόλπους-τοῦ κυὸερνητικοῦ
κόμματος, ὅσο καί ἂν δ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν κ. Ρόιλλης ἐπιχειρεῖ νά τίς ἀποκρύψει. ·
ΑΝΤΙ-ΙΝΩΡ

ὑπαινιγμούς γιά τήν έσωκομματική δημοκρατία.
Η ΚΥΟΦΟΡΙΑ ἐξάλλου τοῦ φορέα τῶν «ΕΑΜσγενῶν» πού
συνεχίζεται προκαλεῖ συζητήσεις καί διαφορετικές γνῶμες πού
ἀφοροῡν τίς πιθανότητες ἐπιτυχίας ἤ μή ἑνός τέτοιου ἐγχειρήματος. “Ὀλη αὐτή ἡ προὸληματική πού ἀκόμα ὅρίσκεται ὑπό
διαμόρφωση, σύν τό θέμα τοῦ προσώπου ἤ τῶν προσώπων πού
θα ἡγηθοῦν φαίνεται πώς ἀναδόιλλουν τήν ὁριστικὴ ἀπόφαση.
ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ἀπό τήν ἄλλη, ἡ διαπίοτωση τοῦ A. Παπανδρέσυ ὅτι στή διαδικασία τῶν δημοτικῶν παρατηρήθηκαν «θύ-’
λακες ὀργανωτικῆς ἀδυναμίας» ἐκφράζει τήν περιορισμένη
ἐπιτυχία τοῦ κινήματος σ’ ένα στόχο στόν δποίο ἀπό τήν ἀρχή
ἤδη τοῦ χρόνου εἶχε δώσει ξεχωριστή προτεραιότητα. Ἔτσι οἱ
έπανειλημμένες συνεδριόισεις τοῦ Ε.Γ., ἡ συνεδρίαση τῆς Κοινοὸουλευτικῆς Ὁμάδας καί ἡ ὰναμενόμενη σύγκληση μέσα στό
Δεκέμὸρη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κινήματσς φαίνεται
ὅτι - πέρα ἀπό ὁποιεσδήποτε πολιτικές ἐκτιμήσεις καί στρατηγικές ἐπιλογές - θά ἀποτελέσουν.μιόιν έπανεξέταση καί τῆς ὀργανωτικῆς δομῆς τοῦ ΠΑΣΟΚ.
ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ
5

ακόμα μια «προκατασκευασμένη ὑπόθεση» πού Θα μποροῦσε να εξυπηρετῆσει τῆν κυθέρνηση - ἕσ-,ω Καί μέ Τήν Θυματοποίηση
ἑνός
ανθρώπου
στόν
ἁντιτρομοκρατικό
της
Δικαζε-ται μεθαύριο Δευτέρα (20-11) 016~KaKoupy061Keio
αγώνα.
Ἕτσι
η
μεθαυριανῆ
δίκη,
ἐνέχει
ἀπό
πολλές
ἁπόψε,ς
Πειραιῶς, ἀντιμετωπίζοντας μια σειρα 6αριές κατηγορίες .
σημαντικὴ
σπουδαιότητα
ἀφοῦ
Θα
καταδειχθεῑ
ἀν
ὑπαρ(ἀνθρώποκτονία, παρανομη κατοχῆ ὅπλων κ.λ.π.) ὁ ἐργαχουν
καί
πόσο
λειτουργοῦν
στῆ
χώρα
ἐγγυῆσεις
καί
διαδιτης Γιαννης Σερίφης σχετικα μέ τα «γεγονότα τοῦ Ρέντη».
κασίες
ὅιασφαλιστικές
τῶν
ἀτομικῶν
ὣευθεριών,
’Ὀπώς εἶναι γνώστό, τόν Ὀκ-ιώθρη τοῦ ’77 μια ὁμαδα bur?OI «ΠΡΟΦΗΤΕΙΙΞΣ» ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

vwv «ἀνταρπῦν τῆς πόλης» προσπαΘησε να ἀνατιναξει τίς
έγκαταστασεις τῆς γερμανικῆς ἑταιρίας AE G οτό Ρέντη τῆν
ἑπομένη ἀκριβῶς ἀπό τίς ἀνεξῆγητες «αύτοκτονίες» τῶν
ὴγε-τῶν τῆς ΡΑΦ στα λευκα κολια τοῦ Σταμχαιμ.
Στῆ σύγκρουση πού ἕγινε μέ αστυνομικῆ περίπολοO δολοφονῆθηκε ὀ οίκονομολόγος Χρῆστος“Κασίμης, καί

Ο τραυματίστηκαν οὶ ἀστυφύλακες K. Πλέσσας καί Ι.
Στεργίου.
Λίγες μέρες ἀργότερα, συνελήφθη ὁ Γ. Σερίφης, δραστηριο συνδικαλιστικό στέλεχος, ((«ὺποκινοῦσε» απεργίες οτό
γερμανικό ἐργοστασιο) καί κομματικὰ ἀκάλυπτος. Χρειαστηκε ἕνας ὁλόκληρος χρόνος προφυλακισης για να «ἑπαληΘεύσει» τό Βούλευμα τίς ὸσες κατηγορίες εἶχε ἀπό τῆν
πρώτη στιγμῆ «διαπιστώσει» ὁ - τότε δίντῆς τῆς Ἀστυνομίας Πειραιῶς - Καραθανασης.
Τόσο μάλιστα θέθαιη ήταν η Ἀστυνομία για τίς «προφητικές» Ικανότητες τοῦ K. Καραθαναση ὥστε δέν περίμενε καν
τῆ δικαστικῆ απόφαση για να προαγαγει καί παρασημοφορῆσει «ἐπ’ ἀνδραγαθία» τούς δυό αστυφύλακες. Ούτε θέ6αια πῆρε ὺπόψη τῆν ἔκθεση τοῦ Ἰταλοῦ ίατροδικαστῆ
Ντουρόιντε πσύ;
O ἀποκλείει να χτυπῆθηκε ὁ Κασίμης με ὸπλο διαμετρηματος 7,65 “
O Θεωρεῖ πιΘανό να χτυπῆθηκε μέ 38αρι SMITH-WESSON — ἀπό αύτά δηλαδῆχπού χρησιμοποιοῦν 0i αστυφύλακες. .
Ἡ κοινή γνώμη φαίνεται να πιστεύει πώς πρόκειται για

’ Παραλλαγές πανω στα θέμα
τοῡ έξαναγκασμοῦ τῆς ψήφου...
Δεξιὸς κοινοταρχης έκλέχτηκε κατα τίς
ηρόσφατες δημοτικές-έκλογές στὸ χωριὸ
Δερθένι τῆς Κορινθίας. '0 συνδυασμὸς του
μέ τὸν τίτλο «Ἔργα» συγκέντρωσε 464
ψήφους ένῶ δεύτερος μέ 363 ψήφους
ήρθε ὸ χουντικὸς συνδυασμὸς «Ἀναγέννησιςυ. Τελευταῑος ἦρθε ὸ δημοκρατικός
συνδυασμὸς «Ἀλλαγή-Πρόοδος» noü συγκέντρωσε 287 ψήφους. Ἀξίζει να σημειωθεῖ
ὁτι για πρώτη φορα έδῶ καί χρόνια κατέθαινε στίς έκλογές δημοκρατικὸς συνδυασμὸςι... ,
Φίλος τοῦ περιοδικοῦ noü παρακολούonce ἀπὸ κοντα τήν προεκλογική κίνηση
καί κυρίως τήν Προεκλογική συμπεριφορα
τῶν ἀνθρώπων τοῦ συνδυασμοῦ Ποῦ κέρδισε τήν έκλογή κατέγραψε τούς συγκεκριμένους, τοὺς ηράκτικούς δηλαδή τρὸnoue, μέ τούς ὁποίους έιτηρεάσθηκε ἡ ὲκλογική Θούληαη τῶν ψηφοφὸρων. Ἰδού;
O 'H ύπὸσχεση σέ ἀρκετο ῦς νέους ἀηὸ
ντὸπιους κομματαρχες, εῦνοϊκῆς μεταχείρισης σέ διαγωνισμὸ για πρὸσληψη
ὺπαλλήλων.

Ο Ἠ ῦπόσχεση σέ 20-30 νέους τῆς

Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΙΞΘΝΗΣ

Την ώρα πού στῆν Νέα Ὑόρκη, στῆ Γενικῆ Συνέλευση τοῦ
ΟΗΕ oi συζητῆσεις καταδειχναν σαφῶςὸτι η Κύπρος Θα ἐξοισφόιλιζε ἕνα ακόμα πιό ίσχυρό ψῆφισμα ἀπὸ τό περσινό ἕνα ψήφισμα πού για πρώτη φορα ἀναφέρει ρητα”ὅτι η
τουρκικῆ στρατιωτική παρουσία στῆ-ν Κύπρο αποτϋίει κ αῖ
τ ο χ ῆ - οτό Βανκοῦθερ τοῦ Καναδᾱ ῆ λεγόμενη Σοσιαλιστικη
Διεθνῆς ἀνοιγε τίς αγκαλες της στόν πρώθυπουργο και το
κόμμα πού πραγματοποίησαν την εἰσθολῆ και διατηρουν
σῆμερα τῆν κατοχῆ τῆς μισῆς Κύπρου... ’
Δέν εἶναι ῆ πρώτη ’φορά που η γερμανοκρατουμενη διεθνῆς τῆς σοσιαλδημοκρατίας ἀποδεικνύει τῆν ποιοτητα της
«σοσιαλιστικῆς» της συλλογιστικῆς καί πρακτικῆς. Μιᾱς συλλογιστικῆς καί μιᾶς πολιτικῆς πρακτικῆς αμεσα σμναρτημένης με τῆν στρατηγική τῶν ΗΠΑ καί στῆν υπηρεσια, της διαχείρισης τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς της στην ξυρώπη...
ΙὈμώς τί να πεί κανένοις για τῆν «ἱερή ὀργῆ» που κατελαθε
μερικα φιλοκυθερνητικα ἓντυπα στῆ χώρα μας καί τό μένος
τους ἐναντίον τοῦ ΠΑΣΟΚ κυρίως καί τῶν ἀλλων μικρῶν 00σιαλιστικῶν σχηματισμῶν Θεώρώντας ται κόμματα αὐτα σαν
ἁμεσα ὑπεύθυνα για τῆν ἀπόφαση τῆς σοσιαλιοτικῆς διεθνοῦς; Nd θυμίσει ταχα κανένας ὅτι τίς καλύτερες σχέσεις μέ

-τα κόμματα τῆς σοσιαλδημοκρατίας πού σέ πολλές χῶρες
εῙναι σῆμερα κυθέρνηση, διατηρεῖ ῆ Néo: Δημοκρατία, ὅπως
π.χ. μέ τό κόμμα τοῦ K. Σμίτ,·

ϊδιας καί μὸνης θέσης τοῦ κλητήρα στὸ
τοπικὸ ῦτιοκαταστημα τῆς ΑΤΕ.
O Μερικοί κατοικοι εἶχαν Παρανομες
ηαροχές νεροῦ ἀπὸ τὸ δίκτυο ϋδρευσης. ’Όσοι ἀπὸ αὺτούς ἀνῆκαν στήν
ἀντιπολίτευση ηιέστηκαν να ψηφίσουν
16v συνδυασμὸ τῆς δεξιας για να μήν
ἔχουν νομικές συνέηειες.
Ο Μερικοί στρατιῶτες τιού ἀνῆκαν
στήν συμπολίτευση έξασφαλισαν αδεια
για να τιανε να ψηφίσουν.
O ‘Ynooxéoelq σέ γονεῖς μαθητῶν για
μεσολαθηση στίς Πανελλήνιες έξετασεις τῶν Λυκείων. Στὸ χωηιὸ θρισκόταν
ένας έπιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης
ὸ ὸτιοῑος ήταν ἀδελφὸς ῦηοψήφιου. '0
’ίδιοςέιθεωρητής ι-ιιεστικα ζητοῦσε ἀντατιὸδωση για έξυπηρετήσεις ι-ιοῦ εἶχε
κανει στὸ Παρελθὸν.
O Ἐξυπηρέτηση για τὸ διακανονισμὸ
ὸρισμένων θεμάτων σύνταξης ἀπὸ τὸ
ΙΚΑ μέ ένέργειες διευθῦντριας τοῦ ΙΚΑ,
noü εἶναι σῦζυγος ῦι-ιοψηφίου.
Ο 'O ντὸτιιος γιατρός, ι-ιροηγοῦμενος
Πρόεδρος τῆς Κοινὸτητας, καί ὸ ὸτιοῑος
κουραρει ὅλους σχεδὸν τούς κατοίκους
έριξε τὸ θάρος του ῦιτέρ τοῦ Πρώτου
συνδυασμοῦ ζητὼντας Πιεστικα τήν
ψῆφο τους σέ ανταπὸδωαη τῶν εῦεργετηματων τοῦ λειτουργήματὸς του καί

ρουσφετιῶν ,Ποῦ έχει κανει.
0 Κατιοιος δημόσιος ῦπαλληλος ἀντιμετὼτιιζε Προθλήματα για ένα τιαράΠτωμα 1106 εἶχε κανει. Στήν οἰκογέινεια
του ταξανε εῦνοϊκή μεταχείριση μέ ἀνταλλαγμα τήν ψῆφο.

ο Κάηοιος εἶχε ὸδικὸ ἀτύχημα. Τοῦ
δὸθηκε τιαρὸμοια ῦτιὸσχεση.

Ο Και-ιοιος ναυτικὸς Exam: 16 καράθι
noü θα μτιαρκαρε. Τοῦ ὺτιοσχέθηκαν
ηὼς θα τοῦ θρίσκανε ἀλλο,
O Καποιος ἀλλος «ëxaoe» τήν κόρη
του. Τοῦ eïnave πώς έχουν «μέσα» οτήν
Ἀσφαλεια καί θα τή θροῦνε.
ο ’Ἐνας φαρμακοιτοιός (ῦι-ιοψήφιος)
φιλοδώρησε μέ δέματα noü ειχαν φαρμακα, τιελατες του.
Τέλος, σημαντική ἀποχή τιαρουσιαστηκε
ατιὸ τήν Πλευρα τῆς αντιπολίτευσης noü
ὸφειλὸταν σέ δυὸ κυρίως λόγους; α) τήν
ἐλλειψη πληροφόρησης για τήν καθοδο
τοῦ δημοκρατικοῦ συνδυασμοῦ (μιας καί
στὸ Παρελθὸν δέν εἶχε Παρουσιαστεῑ naρόμοιος συνδυασμὸς για διεκδίκηση τῆς
κοινοτικής ἀρχῆς) καί 6) τή χρήοη ἀπειλῶν
καί ηιεστικῶν τηλεφωνηματων σέ ἀντιπολιτευομένους ψηφοφόρους για να μήν τιανε
στίς έκλογές αφοῦ ὅπως τούς ἐλεγαν ήταν
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’ KOITA ΝΑ bai

TA ...ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΣΥΝΑΝΪΗΣΙΞΩΝ
Ἀκόμα Kai άττλη άνάγνωση των διατάξεων τοι) νόμου
«περί Παροχης κινητρων διά την ένίοχυσιν της περιφέρειακης Kai οἰκονομικῆς ανατττύξεως» δέν άφηνει καμιά αμφιθολία ττως ὁ ουσιαστικος συντάκτης τοι) νόμου εἶναι ο Συνδεσμος Ἐλληνων Βιομηχάνων. Δέν εἶναι μόνο τό γεγονώς ττως
η Βιομηχανία αντιμετωττῐζεται ττερίττου σάν ὀ αποκλειστικός
ὰνατιτυξιακός φορέας στη χωρα μας, οὐτε μόνο oi ά το K ε ς δανειακές ενιοχύσεις που ηρΘαν νά άντικαταστησουν πιό εὐσχημα ὁμολογουμένως - τίς χαριστικές επιχορηγησεις
πρός τούς θιομηχάνους. ‘O K. Μητσοτάκης καί το έπιτελεῑο
του φρόντισαν νά διαμορφωσουν ἕνα νομο κινητρων κομ-

μένο καί ραμμένο στά μέτρα τοι) ΣΕΒ.
’ Ἠ έττιστολη τοι) Προέδρου τοι) ΣΕΒ κ. Κυριαζη Πρός τά

μέλη του τισι) αιτσκαλυψε Kai κατάθεσε Βουλη ὀ 6ουλευτης Τασος Ἰντζές εἷναι αττο αυτη την άποψη αρκετά
ατιοκοιλυιιτικη. T600 6 Πρόεδρος ὀσο Kai ὲκττροσωττοι τοι)
ΣΕΒ εἶχαν ειτανειλημμένες συναντήσεις ὀχι μονο μέ τόν K.
Μητσοτακη (ma Kai μέ τό K. Ραλλη Kai ἄλλους κυ6ερνητικους ειιιτελεις μέ θέμα ακριθως τά νεα κῘνητρα. Στην Émστολη τοι) 6 K. Κυριαζης ιιληροφορεῑ τά μέλη τοι) ΣΕΒ κατα
τρόπο «εμ ιιιστευτικό» για τό ποσο καρποφόρες
m:quch αυτέςρί συναντήσεις... ,
"Em: oi μικρομεσαῑες μονάδες, oi έπαγγελματίες, oi 6ιοτέχνες καί κυρίως oi αγροτες «διαγράφονται» από ανατττυξιακοί φορεῖς. Ἀπαίτηση κι’ aim? της «νέας μεγάλης ἰδέας του
’Ἐθνοιις», της ενταξης μας δηλαδη στην EOK, ὁπως 8έ6οιια
ὅικη της απαιτηοη εἶναι καί τό Θερμὸ — τωρρι - ειδι3λλιο κυ6έρνησης Kai ΣΕΒ που ξεττέρασε μερικές Παλιές «αντιαναιιτυξιακές τιαρεξηγησεις» τοι) τύπου της «σοσιαλμανίας»...

Τύπος καί ἅρχουσα ἰδεολογία
Δέν εἶναι ή Πρώτη φορα πού ὁρισμενες
ἐφημερίδες πλατιας κυκλοφορίας παρεμΘαίνουν 0‘ ἕνα «κοινωνικα γεγονός» ἐρμηνεύοντας το σύμφωνα με τή λογική πού θα
συμθαλλει στήν ανοδο τῆς κυκλοφορίας
τους.. v

Πρὸσφατα ή αφορμή για τήν ἐπικερδή
ἑρμηνεία δόθηκε από τήν ύπόθεση τῆς
Ἐλένης Καρυώτη καί τήν (παρόμοια της)
ὺπόθεση τῆς μανας καί κόρης Λίγδα. Δεν
ἐχουμε οὔτε τήν πρόθεση οὔτε καί τήν τεχνική δυνατότητα για μια προσέγγιση τῆς
οὐσίας-τῶν δύο «ὑποθέσεων». Μένουμε σὲ
μια πλευρα τοῦ θέματος. Πού αφορᾱ τήν
συγκεκριμένη ίδεολογική λειτουργία ἐφημερίδων πλατιας κυκλοφορίας στίς ὸποῑες
τή λογική τῆς μεγιστοποίησης τοῡ κέρδους
τους τήν ὺποατηρίζει καί τήν προωθεῖ ὴ
σύλληψή τους για τό τί καί 16 πῶς θα παρουσιασουν ἕνα θεμα.
Κι’ ή σύλληψη τούτη πρυτανεύεται από
ἕνα σκοπό. Τήν απόσπαση τῆς προσοχῆς
τοῡ «κοινοῦ» απὸ τήν πολυδιαστατη φύση
τοὺ «γεγονότος» καί τή συγκέντρωσή της
σέ προσωποποιημὲνες καί α - κοινωνικές
διαστασεις του. Ἠ παραμὸρφωση τῆς εἵ-

απὸ τή συνείδηοη τοῡ αναγνώστη - πολίτη
ἐπικίνδυνα για τήν πραξη της γνωστικα ψυχολογικα σημεῖα.
‘O αναγνώστης θιώνοντας καθημερινὰ
στήν κοινωνική του πρακτική τα ἐμπειρικα
Θεμελια τῆς αρχουσας ίδεολογίας, αναγνωριζὸμενος «αὐτόματα» σε μία ὁλόκληρη σειρα από σημεῖα, σύμ6ολα; κινήσεις κ λ π , ἐρχεται 016 τέλος συνήθως τῆς
δουλειᾱς του - αναφερόμαστε σαφῶς σὲ
απογευματινῆς κυκλοφορίας φύλλα - να
Ἕτσι ἐξαλείφεται, με τήν παρέμθαση τῆς
ὁλοκληρωσει «αναπαυτικα» τή συνειρμική
αρχουσας ίδεολογίας, ἡ ὁποία αναπαραγετου λειτουργία διαθαζοντας ίστορίες «poται μὲσα από τήν συγκεκριμενη μερίδα τοῦ
μαντικές», «σαδομαζοχιστικες», «μυστήτύπου, καί ή κοινωνικὴ παθολογία πού χαριες», «προσωπικές», κ λπ Καί «μαθαίνονρακτηρίζει 16 φαινόμενο, καί ἠ ψυχαναλυτας» π.χ. τήν ἱστορία τῆς Καρυωτη ἤ τῆς
τική πλευρα του καί ή πολιτική (αφοῡ...
Λίγδα, ἐξοργίζεται με 16 «στραθὸ δρόμοι·
κατα κακή τύχη 16 1949 ὅπου ἐπισημαίνεπού πῆραν... τα «πράγματα» καί ἐμεινε ή
δύστυχη τριαντα χρόνια (ἐγκλειστη λέμε
ται χρονολογικα ἡ ψυχοπαθεια τῆς Καἐμεῑς...) 0' ἕνα ὑπόγεια, χωρίς να ζήσει
ρυώτη, ,εἶναι μια χρονια ὅπου ἡ ἐξουσία
«σαν ανθρωπος κι αύτή»...
αρχίζει καί ἐπιθαλλει 16 λόγο καί τήν ταξη
της μέσα απὸ μια Βίαιη πρακτική· π.χ. ή
Μενει κατι θέθαια. Γιατί μια ὁρισμένη
σκηνή με τούς μαυροσκούφηδες στήν πλαμερίδα κοινοῡ - πολιτῶν προσορμίζεται με
τεία τού χωριοῡ). Mé τόν τρόπο αύτό ή αρ- κ τὲτοιο ἐνδιαφερον (;) σέ τέτοιου ε’ίδους
χουοα ίδεολογία, σε μια σχέση αλληλοαναπαραστασεις δια τού τύπου τέτοιου εἶσυμπλήρωσης με 16 οίκονομικό συμφέρον
δους φαινομένων; Γιατί εἶναι ἐπιρρεπής
- αϋξηση «τιραζ» τῆς ἐφημερίδας - απωθεῑ
016v ἀκρωτηριασμὸ του...;
δησης καταλήγει στήν χαλιναγώγηση τῆς
συνείδησης τοῡ κοινοῡ καί στήν κατασκευή ἐνός τύπου συνείδησης πού στα
επιμέρους της στοιχεῖα ἐτοιμαζεται για τήν
ἓνταξή της 016 χῶρο τῆς αρχουσας ίδεολογίας. T6 κοινωνικὸ φαινόμενο τῶν Καρυώτη - Λίγδα π.χ. μετασχηματίζεται σε μια
προσωπική δραματική ἱστορία ἔρωτα φενακίζοντας καί αποκρύπτοντας τίς αλλες
συνισταμενες τοῡ φαινομένου.
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Ἠ ἀνίατος φρενοθλάθεια τῆς Κωσταλεξίας

‘O σοφός γέρων

Μίαν φοράν κέ έναν κερόν, έζη εἰς ἐν ἀρχέον Κράτος ποῦ
ἤκουεν είς τό ὅνομα Κωσταλεξία (ἀπό κάποιον Κόσταν πού
τό διήφθηνε ’κέ πού ὲκατοικῑτυ καί ἀπό νοσταλγοῦς ὀπαδοῦς κάποιας Ἀλεξίας πού ὸ πατήρ της ἔλιπεν είς τά ξένα
κέ ὀνομάζετο κέ ἀφτὸς Κοσταντῖνος) κάπιος σοφός γέρων
ποῦ εἶχεν τρεῖς κόρας κέ ένα πεδί ἀγόρη. Τό άγόρη ὀνομάζετο Θύμιος κέ αΙ κόρε ἐλέγοντο Μαρία, ’”Ολημπία κέ
Ἑλένη. Ὁ πατήρ ἠτο πολή φιλόστοργος, πλήν μίαν ἡμέραν
ἠσθένησεν θαρήτατα κέ ἐκάλεσεν εἰς τό κρεθάτη τοῦ πόνου
τάς δύο του κόρας κέ τόν μονάκριθον Ιόν του διά νά τούς
πή τάς τελεφτέας του θελήσεις. .

”Ὀταν ὅλοι συνεκεντρόθισαν, ὁ γέρων ἐτοιμοθάνατος,
ἀφοῦ πρότον τοῦς ἀνήγκειλε ὅτη θά ἀποθάνη, ἀκολούθος
εἶπεν. ,
- - Πολυαγαπημένα μου πεδιά, χέρω πού ὅλοι εἶσθε ἐδῶ κέ
λείπει ἐφτηχός ἠ Ἑλένη, διὸτη θέλο νά σᾱς προτίνο κάτι δησάρεστον. Ἀπό μακροῦ χρόνου έχο ἀντιληφθή ὅτι ἠ Ἑλένη
ἔχει ἐλαφράν διάσισιν φρενῶν κέ διά τοῦτοάπετήτε ἡψίστη
’ΠΡΟΟΟΧΓΙ-

- Né τήνπᾱμε είς ένα ίατρόν, εἶπεν ὁ Θήμισς πού ἡτο

ἐφκατάστατος. “
_ — ”Οχι, εἰς ἰατρούς εἶπεν ὸ πνέων τά λοίσθια σοφός γέρων. Ἑάν τήν πάγετε είς ἰατρόν, θά σᾶς σηστήση ἐγκλισμόν
είς κλινικήν κέ τά ἐφθηνότερα ήμερήσια νοσήλεια ἀνέρχοντε
εἰς χιλίοις δραχμάς; Κέ εἰς ἀφτήν τήν περίπτοσιν Θήμιο πεδί
μου, θά εἷσε ἀναγκασμένος είς τήν φορολογικήν σου δήλοοιν νά ἐμφανίζης εἰσπράξεις ἀνω τῶν 365.000 ἐτησίος.

- ”Οχι, -ποτέ, εῘπον ταφτοχρόνος ή Μαρία κέ Ὀλημπία
πού ἦσαν είς ὅραν γάμου κέ δέν ἤθελον νά ἐλατσθή ἡ
προῖκα των ἀπό τόν Κοσταλεξίτηνέφορον. _
Μετά ἀπό ἀφτό τό κατηγορηματικόν κέ φωτισμένον OXI
τῶν δύο άνυπάνδρων ἀδελφῶν, σιοπή μακάΒριος ἔπεσεν
εΙς τό δομάτιον. Με-Γά ἀπό άρκετήν ὅραν Κὲ σκέψιν ὁ Θή-

μιος ποῦ εἶχεν κληρονομήσει ψήγματα σοφίας ἀπό τόν·

θνήσκοντα πατέρα του, ἐπρότινεν κατι πολή ἀνέξοδον,
(Do-r5 κέ τό μηστικόν τῆς ἀσθενίας νά διαφηλαχθῆ κέ ἡ ἠπόῖ
ληψιςτής οΙκογενίας νά κρατηθῇ είς ἡψηλά ἐπίπεδα.
- Τί θά ἐλέγατε πατέρα, ἐάν τήν κρύ6αμε εἰς καμίαν σπηλιά] ”Ετσι, οὔτε ἐξοδα θά έχομαι καί τήν τιμήν τῆς ἀδελφῆς
μας Ἑλένης θά ἠπερασπίσομαι. - ”Οχι, εἶπεν μέ κόπον ὅ σοφός γέρων. "OXI σπηλιές κέ τά
τιάφτα. Κέ είς τήν Θαθητέραν σπηλιάν νά τήν κρήψετε,
ἀργά ἡ γρήγορα θά τήν ἀνακαλήψη ὸ Πουλιανός κέ ea
ἐχετε φασαρίας.
- "E, τότε πατέρα, ’νά τήν πᾱμε είς τάς Ἀθήνας, νά ἐξετά- r
oouv τήν περίπτοσίν της oi ἀρμόδιοι κέ είς ἀφτσύς νά κλαφθόμλεν ὅτη είμεθα άποροι κέ ἐκεῖ ἀφτοί ἴσος μᾶς ἐθρουν
μιαν ηοιν. I
— ”Οχι, ὅχι εἰς τάς Ἀθήνας, ξαναεῑπεν ὸ γέρων μέ ὅσην
δήναμιν τοῦ ἀπέμενε. Ἐκεῖ πίπτουν τά μάρμαρα ἐπί τῶν
διερχομένων κέ ἐάν κανέν μάρμαρον ἀποκοληθή κέ έθρη
τήν δηστηχήἙλένην, ἡ κατάστασίς τηςθά χηροτερὲφοη.
Μακριά ἀπό τοῦς ίατρορς, Τάς σπηλιάς κέ τάς Ἀθήνας. ‘H
μοναδική λήσις εῘνε νά τήν παρασήρΠε μέ τρόπον είς ἐν δομάτειον ἠ ἠττόγιον κέ νά τήν ἐχετε ἐκεῖ μέχρι πλήρους ἰάσεως, τελίος ἀπομονομένην. Κηρία σας φροντίς όφίλει νά
εῘνε ἡ στέρησις πάσης πληροφορίας διά τό τί θά συμθή είς
τόν ἐξω κόσμον, διότη εἰς τό διάστημα τῶν 29 ἐτῶν ποῦ θά
κρατήση ἠ θεραπεία της, θά συνθοῦν πολά κέ δησάρεστα
πράγματα τά ὸπῖα Ιίσος κλονίσσυν τόν ψηχικόν της κόσμον.
’ Κέ ὁ σοφός γέρων μέ τρέμων φονήν κέ μόλις ἀκουομένην
ἀνέφερεν χρονολογικός κέ μέ μεγάλην προφητικήν ἱκανότητα, ὅλα ὅσα ἐπρόκιτο νά συνθοῦν ἀπό Τήν ἡμέραν ἐκείνην τοῦ 1949 Ké φθάνων μέχρι τόν Νοέμθριον τοῦ 1978, κέ
λέγων πράγματα τόσον πρωτοφανή κέ παράδοξα πού
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ήσαν ίκανά νά άποτρελάνουν κέ τόν πλέοννηφάλιον κάτοικον τῆς Κωσταλεξίας.
- Ἀκοῦστε ἀγαπητά μου πεδιά τί πρόκιτε νά γίνουν είς
τά ἐπόμενα ἐτη κέ διά πῖον λόγον πρέπει νά θάψετε τήν
ἀδελφήν σοις ÔOOV BaeñTÉpa μπορήτε διά νά Ἰμήν ἐπιθαρήνετε τήν φρενοθλάθιάν της. Μόλις ὅ ἐμφήλιοςτελιόση, χάριν τής είρηνέφσεος ὅλε al κηθερνήσεις τῆς Δεξιᾱς, διαγονιζόμενε ποῖαι θά φανοῦν ἀρεστότεραι εἰς τούς συμμάχους
θά ἀρχίσουν μέγα σπὸρ ἑκτελέσεων. ”Ετσι περί τό 1951 θά
ἐκτελεσθῇ μεταξή ἀλλων καί ὁ Νῑκος Μαλκίδης ἐπί ἀνηποταξία, διὸτη κατά τό διάστημα ποῦ ἡ κλάσις του εἶχε κληθή
οῦτος ήτο ἐξόριστος κέ ὅπας ἠτο φησικόν ἠτο ἀδήνατον νά
παρουσιασθή. Ἀλοίμονον δέ ἐάν ἀφτό τό μάθη ἠ Ἑλένη.
Θά τῆς φήγη κέ τό ὀλίγον μυαλό πού ἔχει. Δι’ ἀφτό σᾶς
ἐξορκίζο κέ νά ἔχετε τήν κατάρα μου, ἐάν τῆς προμηθέφσετε ἐφημερίδα. Ἑάν ἀγαπᾶτε τήν ἀδελφήν σας, νά τήν
κρατῆτε είς πλῆρες σκότος. Ἑπίσης περί τό 1952 θά ἐκτελεσθή ἐπί κατασκοπία κέ ὸ Μπελογιάνης μαζή μέ ἀλλους. Είς ’
ἐνα ἐξ ἀφτῶν, όνόματη Μπάτσην, θά γίνη πρότασις νά
ἠπσγράψη δήλοοιν μετανοίας διά νά γλητόση κέ ἀφοῦ ὰφτός θά τήν ηπογράψη κέθά τήν παραδόση είς τό ἐπίσημον
κράτος, τό ἐπίσι μον κράτος σεθόμενον τήν ἠπογραφήν του
θά τόν ἐκτελέση. Ἀκολούθως θά συνδοῦν ἐκλογαί τάς
ὁποίας θά κερδίση ἡ Δεξιά κέ ὸ φωτισμένος στρατάρχης
Παπάγσς θά κηρήξη τήν λήθην. Ἀκολούθως κέ μετά τόν
θάνατον τοῦ στρατάρχου, θά γίνη κηδεία καί μετά τήν κηδείαν, ἀνάστασις τῆς δεξιᾶς ὑπό νέον σχῆμα. Κατόπιν θά
λάθσυν χόραν ἐκλογέ κέ θά ἐχσμαι πάλιν ἐφτηχός δεξιάν.
Κατόπιν θά ἔχομαι πάλιν δεξιάν μέ θίαν κέ νοθίαν κέ διά νά
σπάση κάπος ἠ μονστονία θάχπέχομαι κέ κρουαζιέρας πριγκίπων κέ γάμους ἡψηλῶν προσόπων. Τό 1963 τά πράγματα θά ἐξελιχθοῦν ὸμαλός κέ θά έχσμαι πάλιν ἐφτηχός
κηθέρνησιν δεξιᾶς. Μία μικρά ἐπιπλσκή ίσος παρουσιασθή
κατά τά ἐτη 1964 κέ 1965, ἀλά πάλιν θά έθρομεν τήν ἀφτοκηριαρχίαν μας τόν Ἀπρίλιον τοῦ 1967. Πολοί ὀλίγοι φόνοι
θά συνθσῦν τό ἐτος ἀφτό κηρίος ἐξ ἀπροσεξίας τῶν ὁπλοφόρων κέ ἴσος ἕνα πτόμα ἀγνόστου δικηγόρου νά ἐθρεθή “
πεταμένσν εἰς Ρόδσν. Ἴσος νά έχομαι κέ ἐνα φόνον είς Θεσαλονίκην κάπιου Λαμπράκη - μέ σηνχορήτε - κάπιου
Τσαρουχᾱ ήθελα νά πῶ, πρό ή μετά τόν Χαλκίδην ἤ τόν
Πέτρουλαν, δέν ἐνθημοῠμαι καλός θρέ πεδιά, κέ μέ σηνχορήτε πού δέν ἐχσ καλήν διάθγειαν είς τάς μαντίας μου, κέ
ἐπίσης Ιίσος λάθουν χόραν μερικοί φόνοι κέ τραθματισμοί κέ
πέριξ τοῦ Πολητεχνίου, γύρω στό 1973. Ἀπό τό 1974 ὅμος
κέ μέχρι τό 1978, ἐκτός μερικῶν Κηπρείων πού θά έθρουν
τόν θάνατον, ἡ ζοή Θά κηλίση μᾶλον ὁμαλά, ἐκτός ὀλίγων
πλημηρῶν κέ σεισμῶν. ”Οσον διά τά νέα φορολογικά μέτρα
κέ τήν ἐγχείρησιν προστάτου τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, δέν νομίζο ὅτι ήφίσταται λόγος ἀποκρύψεως ἀφτῶν
τῶν γεγονότων ἀπό τήν Ἑλένην. Ἀφτά ἠμπορήτε νά τά
ἀναφέρετε εἰς τήν ἀδελφήν σας περί τόν Νοέμθρειον τοῦ
1978, ἀλά κέ πάλιν μετά προσοχῆς. υΟσον διά τά άλλα πού
μέ μαθηματικήν ἀκρίΒειαν πρόκιται νά συνδοῦν σᾶς ἐκλιπαρῶ καί σᾱς παρακαλό, τσιμουδειά. v0001 ὸλιγὸτερα
μάθη ἡ Ἑλένη, τόσον μεγαλητέρας ἐλπίδας ἰάσεως έχει.
Θέλω λοιπόν τόρα ὅλοι νά μοῦ ὅρκισθήτε ὅτι θά ἐχετε ὑπό
άφστηρήν περιφρούρησιν,κέ ἀπομόνοσιν τήν λατρεφτήν
μου Ἑλένην, ὅστε τά ἤδη κλονισμένα της νέθρα κέ ὴ ἑπισφαλής ἠγία της νά μήν πάθουν δησαρέστους ἐπιπλοκάς.
” - Ὀρκιζόμεθα, σεθαστέ πατέρα, εἶπαν ὅλα τά ἀδέλφια.
Κέ ἀκολούθως ὸ σοφός γέρων ἀπεθίοσεν.

(Νίωοεῖ.

Υ.Γ. (Κέ ,πού νά μάθη ἠ Ἑλένη ὅτι μπαίνουμε καί στήν Κοινή
Ἀγορά τό ἀργότερον μέχρι τό 82.)

ΤΟ 190 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Τοῦ Ἀντ. Ἔργατικοῠ

ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ τοῦ κυθερνητικοῡ σχεδίου για την απόκτηση τοῦ
απόλυτου τυπικοῡ ἐλέγχου πανω στή ΓΣΕΕ αποτέλεσε τό «συνέδρια»
τῆς Καλαματας ἀπό τό ὁποῖα αρχίζει πια ὴ αντίστροφη μέτρηση μέχρι
την αναπόφευκτη όργανωτικη καί ίδεολογική διασπαση τοῡ συνδικαλιστικοῡ κινήματος.
'H ἀπουσία τῆς αντιπολίτευσης από τήν διοίκηση τῆς Γ ΣΕΕ καί η
παραλληλη -«είσθολή» ατη συνομοσπονδία, «έπίλεκτων» χουντικῶν καί
παρακρατικῶν συνδικαλιστῶν, εἶναι δύο στοιχεῖα τα ὁποῖα «ανοίγουν»
νέους δρόμους στήν μεταπολεμικη πορεία τοῡ κινήματος.

h“

Συνδικαλιστική διεύρυνσ ~
πρός. τή χούντα
4*
ΤΟ «ZYNEAPIO» τῆς ΓΣΕΕ ὑπῆρξε σέ γενικές γραμμές τό αποκορυφωμα τῆς αγαατῆς συνεργασίας τῶν κυθερνητικῶν καί
τῶν χουντικῶν συνδικαλιατῶν πού προχωρησαν σέ μια απροσχηματιατη συναλλαγή
για να προαδέσουν τό συνδικαλιοτικό κίνημα ατό αρμα τῆς έργοδοαίας καί τῶν πολιτικῶν έκφραατῶν της.

ΤΟ ΠΟΣο «αντιπροαωπευτικό» ἡταν τό
«συνέδριο» τῆς Καλαματας αποδεικνὺεται
καί απὸ τό γεγονός ότι ή ΓΣΕΕ για να εξααφαλίσει τήν απόλυτη πλειοψηφία· καί να
προωθήσει ατὴν. νέα διοίκηση ὁριαμένα
στελέχη, δέν δίατααε να παραθιασει τό
καταστατικα ’της - ατήν πιστή τήρηση τοῡ
ὁποίου έδειχνε ίδιαίτερη «εὐαισθησία» για να απορρίψει τα αίτήματα τῆς αντιπολίτευσης (π.χ. απλή αναλογική ατίς έκλογές
τοῦ «συνεδρίου-ι).
’ Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ αυτή αφοροῡαε «ὑπερπήδηση» τοῡ ἐμποδίου πού ἐθετε τό καταατατικό για τή συμμετοχή ατό «ουνέδρια»
ἀντιπροσώπων που εἶχαν έκλεγέῑ τό τελευταῑο δεκαπενθήμερο πρίν από τήν έναρξη
τῆς «παραατασεως» τῆς Καλαματας, (τό
καταστατικα σαφῶς απαγὸρευε αὺτή τή
συμμετοχή). Στήν κατηγορία αὺτή ανῆκαν
έκατό περίπου σύνεδροι ὀπαδοί τοῡ χουντοκυθερνητικοῡ συνδικαλισμοῡ (μεταξὺ
αὐτῶν ἦταν καί 45 από τό Ἐργατικό Κέντρο Ἀθηνῶν).
ΑΝΑΛΟΓ Η παραθίαση τοῦ καταπατικοῡ
έγινε καί για τήν περίπτωση τῆς συμμέτοχής τῶν «ex officie» συνέδρων τοῡ «συνεδρίου» τοῦ 1976 ατήν Καθαλα. Στήν κατηγορία αὺτή ανῆκαν αλλοι 40 σύνεδροι,
μεταξύ τῶν ὁποίων ἠταν καί 6 λ o l ol έπίσημοι αυνδικαλιοτικοί έκπρὸσωποι τῆς
«Νέας Δημοκρατίας».
OI ΣΥΝΕΔΡΟΙ αὺτοί δέν έχουν έκλεγεῑ
από καμια όργανωση καί τυπικα καίόὺσιαοτικα δέν ὲκπροσωποῡν τίποτε περισσότερο από τόν έαυτό τους. Ἠ αυνδικαλιατική τους δραση αρχισε τό 1974 ὃταν 6 K.
Λασκαρης τοὺς διόριαε ατίς προσωρινές
διοικήσεις όργανώσεων. MË TÔV διορισμό
αὺτό αποκτοῡααν -ιαὺτοδίκαιω καί τό δικαίωμα τῆς αυμμετοχῆς καί,τοῡ ἐκλέγεσθαι ατο πρῶτο μεταχουντικό συνέδρια
τῆς ΓΣΕΕ. 'O νόμος ὅμως που τοὺς ἓδινε
αὺτό τό δικαίωμα εἶχε μεταθατικό χαρακτήρα καί τυπικα δέν μποροῡσαν να πα-

pouv μέρος ατο «συνέδρια» τῆς Καλαματας.
Η ΓΣΕΕ ένεργώντας σαν κρατική ὑπηρεσία ζήτηαε τή «γνώμη» τοῡ ὺπουργείου
Ἐργασίας αχετικα μέ τήν συμμεταχή τῶν
«συνδικαλιατῶν» τῶν δύο αὑτῶν κατηγοριῶν οτό «συνέδρια». Καί τό ὑπουργεῑο ζήτησε γνωμοδότηση από τό Νομικό Συμθούλιο τοῡ Κρατους μια καί τό ὅργανο αὐτό
ὑποτελεῖ τόν «φρουρό» τῶν συμφερόντων
τοῦ δημοσίου.
Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ τοῦ Ν.Σ.Κ. ἡταν, ὅπως

αναμενόταν αλλωστε, «θετική για τα συμ- ’
φέροντα τοῦ δημοσίου καί κατ’ έπέκτααη
καί τῆς ΓΣΕΕ». Ἀξίζει ὅμως να δοῡμε μερικα στοιχεῖα για τόν κύριο είσηγητή τῆς
ὺποθέαεως;
ΚΑΤΑ τήν έξέταση τῆς έλληνικῆς «ünoΘέσεως» στό Διεθνές Γ ραφεῖο Ἐργασίας
κατα τήν περίοδο τῆς δικτατορίας (που κατέληξε ατήν καταδίκη τῆς χούντας για τα
ανελεύθερα μέτρα της καί για τήν «αὺτονόητη» αντισυνδικαλιατική πολιτική της) 6
κύριος αὑτός σαν μόνιμα μέλος τῆς κυθερνητικῆς (δηλαδή τηςχουντικῆς) αντιπροσωπείας καί σαν «τεχνοκρατης» τόν
Ἀπρίλη τοῡ 1970 - μεταξύ τῶν αλλων
«έθνωφελῶν» δραστηριοτήτων του - ὑπέθαλε ατήν Ἐπιτροπή Συνδικαλιστικὼν
Ὲλευθεριῶν τοῦ Δ.Γ.Ε. «υπηρεσιακόν σημείωμα» τῆς Κ.Υ.Π. «περί τῶν στοιχείων
δρασεως τῆς ἐξετασθείσης μάρτυρος...»
EIXE προηγηθεῑ ἡ αυντριιττική για τήν
χουντα καταθεοη «τῆς ἐξετασθείσης μαρτυρος» ὁπότε ἡ δικτατορία καί οί «τεχνοκρατες» ὺιτηρέτες της ἓκριναν ακόπιμο ὅτι
τήν κρίοη τῆς ἐπιτροπῆς τοῡ Δ.Γ.Ε. θα
ἠταν δυνατόν να έπηρεασει, πέρα από τα
αδιαοειατα στοιχεῖα που προσκόμισε ὴ
μαρτυρας, ἡ πολιτική τοποθέτηαη καί ἡ
ουνδικαλιατική της δραατηριότητα κατα
τήν προχουντική περίοδο.
ΤΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ αημείωμα» πού υποθλήθηκε ατό Δ.Γ.Ε. αναφέρεί έπί λέξεις
«ἐπισυναπτεται περιληπτικόν σημείωμα
περί τῶν στοιχείων δρασεως τῆς ἐξετασθείσης μάρτυρος... Ἐπιφυλασσεται η
Ἑλληνική Κυθερνησις να αποστείλει
λεπτομερέστατον καί ἐπίσημον δελτίον
περί τῆς έν λόγω μάρτυρος... 'Ev Γενεύη, κτλ...» -

ΤΟ «ΣΗΜΕΙΩΜΑ» αὑτό έχει τόν χαρακτη-

ρισμό «απόρρητον» καί αναφέρει μεταξύ
τῶν αλλων καί τα ακόλουθαῑ
α... φανατικη κσμμουνίστρια, αδελφη
ἐπικίνδυνου κομμουνιστοῡ... Βαρύνεται
μέ ἑκουσίαν (I) κομμουνιστικην δρασιν... Ἐξετοπίσθη κατ’ έπαναληψιν...
Ἀνεμείχθη είςσυνδικαλιαμόν ὡς έκπρόσωπος τῶν 115 σωματείων τῆς
ΕΔΑ... Ἕλαθεν μέρος είς 77ην ὀλομέλειαν τῆς ΕΔΑ Ἀθηνῶν... Μετα την 21ην
Ἀπριλίου 1967 εἰσῆλθεν είς παράνομον
μηχανισμόν ΚΚΕ καί καταζητεῑται ὑπό
των Ἀρχιὶιν Ἀσφαλείας από 3ο-6-7967,,,»
ΣΤΑ ὀλίγα αὺτα «δημοκρατικα» θα πρέπει
ακόμα να προατεθεῑ ὅτι 6 έν λόγω συνήγορος τῆς χούντας ατό Διεθνές Συνέδριο
Ἐργασίας (παντοτε κατω από τήν «αδιαθλητη» ίδιότητα τοῦ «τεχνοκρατη» ἡ έατω
τοῦ δημοσίου υπαλλήλου...) διαθεθαίωνε
έγγραφως τήν διεθνή κοινότητα ατίς 13
Ἀπριλίου 1970 μέ αφορμή’τήν ἑξέτααη τῆς
«έλληνικῆς ὑποθέσεως» ατό ΔΓΕ καί τίς
καταθέαεις τῶν μαρτύρων ότι... «ἐπεχειρήθη κατα τό σύστημα τῆς αδιατακτου διαστρεθλώσεως τῶν παντωνῌ) η δημιουργία
ἐντυπωσεων είς θαρος τῆς συγχρόνου Ἐλλαδος...»(810).

Ἠ κατα τόν σύμθουλο τῆς ὲλληνικῆς
(χουντικής) αντιττροσωπείας «συγχρονος
Ἐλλας», r7 ὁποία ἐθαλλετο υπό τῆς αδιατακτου δημαγωγίας, κτλ.» ἠταν η Ἐλλαδα τῶν συνταγματαρχῶν...
Η MIA πτυχή τῆς «αντιπροαωπευτικότητος» τοῦ «συνεδρίου» ἡταν αὺτή που ὅπως
προαναφέρθηκε αφοροῡαε τίς περιιττώοεις
τῶν «έκπρόθεαμων» καί τῶν «εκ officio»
συνέδρων. 'H αλλη εἶναι περισσότερο
«mam»: αφοροῡαε τόν αποκλεισμό - μέ
πραξικοπηματικές ἢ καί «δημοκρατικές»
διαδικαοίες - τῆς αντιπολίτευσης μέσω τῶν
έπιμέρους συνεδρίων τῶν ἐργατικῶν κέντρων καί τῶν ὸμοσπονδιῶν πού έγιναν μέ
τα χουντικα καταστατικα καί μέ τό πλειοψηφικό.
ENAEIKTIKO παραδειγμα; πρόεδρος έρ9
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γατικού κέντρου, στέλεχος τῆς «Νέας Δημοκρατίας», δημοτικός σύμθουλος τού
χουντοκυθερνητικοῡ ψηφοδέλτιου τῆς Παλης του καί «ιθριαμθευτής» τού «συνέδριου» τῆς ὁργανωσης Πού ύΠοτίθεται ὅτι
έκΠροσωΠεῑ,“ εἶναι ύΠὸδικος για Πλαστογραφία καί καλΠονοθεῑες στίς έκλογές σωματείων Πού ἀνέδειξαν «έλεύθερους δημοκρατικούς συνδικαλιοτές». Περιττό να
αναφερθεῑ ὅτι στα «συνέδριο» τῆς Καλαματας «έξελέγη» Πανηγυρικα καί στή
χούντα κυθερνητική διοίκηση τῆς ΓΣΕΕ.
ΑΠΟ ΤΙΣ στήλες αύτές εἶχε έγκαιρα έΠισημανθεῑ ὃτι ἡ «Πολιτική τῆς γέφυρας»
Πρός τή χούντα noü ακολούθησε o ύΠουργας Ἐργασίας μετα τή λεγομένη «μεταΠολίτευση» ὁδηγοῡσε αναΠόφευκτα - 6οηΘούσης καί τῆς αΠειρίας καί τῶν Πολιτικῶν
σκοΠιμοτήτων καί αντιδικιῶν τῆς αντιΠολίτευσης - τό συνδικαλιστικα κίνημα σέ Πόλωση καί στή συνέχεια στή διασπαση, Παρα
τα «εύχολόγια» καί τούς αφορισμούς ὅτι
κατι τέτοιο θα έΠρεΠε να αΠοφευχΘεῑ.
Η ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ύοτερία (μέ ψυχροΠολεμικα καί σέ Πολλές ΠεριΠτώσεις
ἐντελῶς ἠλίθια συνθήματα καί έΠιχειρήματα) Πού έΠικρατησε στα «ouvéôplo»
έδωσε ένα αΠτα δεῖγμα τῆς νοοτροΠίας
Πού διακατέχει τόν χουντοκυθερνητικα

συνδικαλισμό, ὁ ὸΠοῑος, Παρα TÎQ φῦΝΟμε·
νικές διαφορές Πού ύΠοτίθεται ὅτι διαφοροΠοιούν τή μια ταση του αΠα τήν αλλη
(στήν ούσία Πρακειται για «δισφωνίεφ»
ὁφειλὸμενες σέ «διαφορές έκτιμήσεων»
για τή διανομή καί τήν κατανομή τῶν θέσεων τῆς ΓΣΕΕ) αΠοδειξε ὅτι δέν έχει να
ζηλέψει τίΠοτα αΠὸ τον μακρηθεοδωρικα
Προχατοχὸ του.
ΕΤΣΙ αύτή τη στιγμή ἡ διοίκηση τῆς ΓΣΕΕ
αΠοτελεῑ μιαν «ανθοδέσμη» αΠο χουντικούς Kai κυθερνητικούς συνδικαλιστές ol
ὸΠοῑοι αφού καταφεραν να «αΠαλλαγοῡν»
αΠα τήν έστω καί συμθολική Παρουσία τῆς
αντιΠολίτευσης θα αρχίσουν τήν «έσωτερική» τους αναμέτρηση, Πού αΠοτελεῑ αλλωστε Kai μια μικρογραφία τῆς αναμέτρησης Kai τῶν αντιθέσεων Πού μαστίζουν τα
κυθερνητικὸ σχῆμα Πού τούς καθοδηγεῑ.
Στή νέα διοίκηση τῆς ΓΣΕΕ oi «καθαρὸαιμοι» χουντικοί τυΠικα διΠλασίασαν τή δύναμή τους σέ σχέση μέ τίς θέσεις Πού κατεῑχαν μετα τό Πρῶτο μεταχουντικό συνέδριο τῆς ΓΣΕΕ. (Στήν Καθαλα τα 1976 ή
«καθαρὸαιμη» χσυντική Πτέρυγα μέ τήν
αΠλή αναλογική Kai μέ δικα της ψηφοδέλτιο εἶχε έκλέξει 8 συμθούλους. Z’ αύτούς
θα ΠρέΠει να Προστεθούν κι’ αλλοι 3 Πού
εἶχαν «Προσχωρήσει» ἠδη στή «Néo Δημοκρατία» καί εἶχαν έκλεγεῑ μέ τό κυθερνητικα ψηφοδέλτιο). Στήν Καλαματα χουντικοί Kai κυθερνητικοί εἶχαν καταρτίσει
ένιαῖο ψηφοδέλτιο Kai έδωσαν σκληρή
«έσωτερική» μαχη μέ ανταλλαγματα Kai
ὑποσχέσεις για τήν διανομή τῶν θέσεων.
Ἔτσι αΠα τήν «καθαρὸαιμη» χούντική
ὁμαδα έκλέχτηκαν 15, ένῶ σαν κυθερνητικοί ἐμφανίζονται oi ύΠὸλοιΠοι 20 χωρίς
ὅμως ὅλοι oi τελευταῖοι να Πείθουν για τήν
«εἱλικρίνεια» τῆς Πολιτικῆς τους τοΠοΘέT110119H ΣΥΝΘΕΣΗ τῆς νέας διοίκησης τῆς
ΓΣΕΕ σέ συνδυασμό μέ τήν γενικὸτερη
αντιδραστική νοοτροΠία Πού ὂΠως αΠόδειξαν oi έργασίες τοῦ «συνέδριου» τῆς KGλαματας διακατέχει το χουντοκυθερνητικὸ
συνδικαλισμα δέν αφήνει Πολλα Περιθώρια
αίσιοδοξίας για τήν Πορεία Πσύ θα ακολουθήσει τα συνδικαλιστικὸ κίνημα. Oi ένδείξεις Πείθουν ὅτι ἡ στιγμή τῆς διασπασης
δέν εἶναι καί Πολύ μακρια Παρα τα εύχολόγια τῆς αντιΠολὶτευσης ὅτι κατι τέτοιο δέν
τό έΠιθυμεῑ Kai οϋτε το έΠιδιώκει. ,
Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ δέν εἶναι αΠαραίτητο να
Προέλθει αΠὸ τήν αντιΠολίτευση μΠορεῑ
καλλιστα να Πρσωθηθεῑ αΠα τήν ΓΣΕΕ στα
Πλαίσια τῆς γενικώτερης Πολιτικῆς της για
την «καθαρση» τού κινήματος αΠα στοιχεῖα
ησύ
«ύΠονομεύουν
τήν κοινωνική YaTIVT]...».
ΣΤΗ νέα διοίκηση τῆς ΓΣΕΕέκκρεμούν oi
Πειθαρχικές διώξεις τῶν μεγαλύτερων
συνδικαλιστικῶν ὁργανώσεων τῆς χωρας
ςτραΠεζικοί, οἰκοδόμοι, νοσοκομειακοί,
Ελευσίνα, -Πατρα, Λαρισα κα.) oi αΠοῑές
"KÊTUYODOUVTGM ὅτι «δέν Πειθαρχησαν»
ΟΤῑΩ, EVTPÀÉQ καί τίς αΠοφασεις τῆς ΓΣΕΕ
KC”? TTIV Προηγούμενη συνδικαλιστική
Περιιοδο ςὸργανωσαν αΠεργιακές κινητοnelnoelq εναντίον τῆς συμΠαιγνίας κυθέρνησης-ΓΣΕΕ στα μισθολογικό καί καταραKÙJÛÉV (Πήν Πβὸξη τό «κύρος» τῆς ΓΣΕΕ
γιατι αΠὸδειξαν ὅτι τό συνδικαλιστικό κίνημα δέν έλέγχεται αΠα τούς κυθερνητιKOUQ Οφβσγιδοφύλακές τῆς ΓΣΕΕ),

ΑΥΤο σημαίνει ὃτι ἡ χουντοκυθερνητική
ΓΣΕΕ θα αΠοφασίσει για τό «συνδικαλι10

στικὸ μέλλον» τῶν ὁργανώσεων αὑτῶν.
Ἐαν 0τή «γραμμή» τῶν κυθερνητικῶν καί
αλλων καθοδηγητῶν της ἐπικρατήσει ὁριοτικα ἠ αΠοψη ὅτι ΠρὲΠει να γίνει ἡ «καθαρση» τῆς ΓΣΕΕ, τότε δέν μένει ἠ Παραμικρή αμφιθολία ὁτι σύντομα θα φτασουμε
καί τυΠικα στήν Προχουντική καταοταση,
ônou ύΠῆρχε μέν ἡ ΓΣΕΕ σαν «ἐπίσημος»
έκφραοτής τοῦ συνδικαλιπικοῡ κινήματος
(χωρίς ὅμως τήν Παραμικρή δύναμη καί
ακτινοθολία) αλλα τό Πραγματικό κίνημα
μέ τούς αγῶνες καί τίς διεκδικήσεις του
θρισκὸταν στα χέρια τῶν δημοκρατικῶν
δυναμεων Πού δέν μετεῑχαν στή ΓΣΕΕ γιατί
τα συνδικαλιστικὸ Παρακρατος τῆς έΠοχῆς
εἶχε διαγραψει τίς αντιΠροσωΠευτικές ὁργανὼσεις τῶν ἐργαζομένων καί τίς εἶχε
αντικαταστήσει μέ «φαντάσματα» καί διαστιαστικούς αντισυνδέσμους.
ΣΗΜΕΡΑ μερικα αΠα τα «χαρακτηριστικα» έκείνης τῆς έΠοχῆς έχουν ἤδη έμφανιστεῖ κατω αΠό αλλη ὅμως μορφή;
’ΥΠαρχει στήν Πραξη «Παραλληλο» καί
αντίρροΠο Πρός τή ΓΣΕΕ συνδικαλιστικὸ
κίνημα αΠοτελούμενο αΠὸ ὁργανωσειςμέλη τῆς ΓΣΕΕ - Πού δέν ακολουθοῡν τή
συμ6ι6αστική Πολιτική της - καί αΠό ὀργανωσεις Πού ἡ ΓΣΕΕ αρνεῑται να έγγραψει
στή δύναμή της.
EAN OI Πρῶτες διαγραψοῡν (καί αφοῡ
αΠοτύχουν τα σχέδια να έλεχθοῡν αΠό τήν
κυθέρνηση) φτανουμε αύταματα στήν
Προχουντική Περίοδο Πού δέν μΠοροῡμε
αντικειμενικα να Ποῡμε ὅτι ήταν ἰδιαίτερα
έΠωφελής για τα συμφέροντα τῶν ἐργαζομένων. Για τήν ιέίστορία» αξίζει να αναφερθεῖ ὅτι «θύματα» τῶν Προχουντικῶν έκκαθαρίσεων καί Πρωταγωνιστές τῶν αγωνων
για τήν καθαρση καί ταν έκδημοκρατισμα
τού κινήματος αΠό τα Παρακρατικα καί
διεφθαρμένα στοιχεῖα τοῡ μακρηθεοδωρισμού ἡταν στελέχη τῆς σημερινῆς ΓΣΕΕ
Πού έχουν συμμαχήσει μέ τα «ύΠόλοιΠα»
καί τούς χουντικούς έΠιγανους τῶν στοιχείων αὐτῶν για να διασπασουν καί να
αΠοδυναμωσουν τό συνδικαλιστικό κίνημα,
ύΠηρετωντας έτσι σωστα τα οἰκονομικα καί
Πολιτικα συμφέροντα αύτῶν Πού τούς
αναδειξαν σαν «συνδικαλιστική ἡγεσία»...
Η «EI'IIBAHTIKH» napouaia οτό συνδικαλιστικό Προσκήνιο, δηλ. στή ΓΣΕΕ, στελεχῶν ἠθικα καί Πολιτικα διαθλητῶν Πού κανονικα θα έΠρεΠε να εἶναι ὑπόθλητα αΠα
τήν Πολιτική καί συνδικαλιστική ζωή ανοίγει μια νέα σελίδα στή συνδικαλιστική
ίστορία καί αΠοτελεῑ Eva ἐιΠὸ τα μελανα
σημεῖα Πού θαρύνουν στήν κυθερνητική
Πολιτεία. Εἶναι Πραγματικό θλιθερό τό
θέαμα τῆς ούσιαστικῆς κοταληψης τῆς
ΓΣΕΕ - μόλις 4 χρόνια ὑπό τήν Πολιτική
έναλλαγή - καί ùnô τίς εύλογῑες καί τήν
ύΠοστήριξη τῆς «Νέας Δημοκρατίας» αΠό
«διακεκριμέναυ στελέχη τῆς συνδικαλιστικής χούντας Πού στα «συνέδρια» τῆς Καλαματας είχαν καί τό θρασος ὅχι μανο να
γίνουν τιμητές τῶν δημοκρατικῶν δυναμεων καί τῶν διεκδικητικῶν όγωνων τῶν
ἐργαζομένων αλλα να διακηρύξουν ὅτι τό
ίδεολογικό τους «Πιστεύω» ἡταν ὸ (στείρος) αντικομμουνισμὸς καί ἠ (αργυρώνητη)
’ «έθνικοφροσύνη».
O KATA τα αλλα λαλίστατος ύΠουργὸς
Ἐργασίας γνωστὸς για τή συνεργασία του
μέ τή χούντα, αρχιτέκτονας τῆς χουντοκυ6ερνητικῆς διοίκησης τῆς ΓΣΕΕ καί έμΠνευστής τοῡ «ἱστορικοῦ συμθιθασμοῡ»
τῶν «ιέθνικοφρανων δυναμεων» εἰσέρχεται
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σε μιά ίδιαίτερα ἑπικίνδυνη καμπή τῆς πολιτικῆς του σταδιοδρομίαςῑ ὴ σύνθεοη τῆς
νεας διοίκησης τῆς ΓΣΕΕ δεν τοῦ ἐπιτρεπει τούς πολλοὺς «χειρισμούς» 1101'1 ἑκανε
τήν προηγούμενη τριετία γιά να στηρίξει
τοὺς συνδικαλιστικούς του ὑποτακτικούς.

H ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ χουντική αμαδα πού
είσῆλθε στήν ΓΣΕΕ άπειλεῖ μακροπραθεσμα τήν «ίσορροπία» πού θὲλει να διατηρήσει 0 K. Λάσκαρης στήν ΓΣΕΕ γιατί αφ’
ἑνός ἐγείρει εϋλογες άξιῶσεις για v0 δώσει
τήν «άνοχή» της στήν ὴγετική αμαδα, αφ’
ἑτερου δε καθοδηγεῖται άπα αλλα κεντρα
κυθερνητικῶν (καί εξωκυθερνητικῶν καί
παρακυθερνητικῶν) άποφάσεων καί κατα
συνεπεια θα καθαρίζει τήν ἑκάστοτε σταση
τηςάνάλογα με τά συμφέροντα καί τίς επιδιὼξεις τῶν πατρανων της. Χαρακτηριοτικὸ
είναι 10 γεγονός 011 στή ΓΣΕΕ εἰσῆλθε με
τήν ὺποοτήριξη τσῡ K. A00K0pn K01 τῶν
συνδικαλιοτικῶν του εκπροσῶπων στελεχος 1101'1 θεωρεῖται 00v 0 άντιπρασωπος
τῆς «Μαύρης Διεθνοῡςυ στήν Ἐλλάδα καί
διατήρησε πρα τριετίας τη συνδικαλιοτική
ίδιατητα σε ἀντάλλαγμα «είδικῶν» ὑπηρεσιῶν, ποὺ προσέφερε στήν κυθὲρνηση καί
τά πολυεθνικά μονοπώλια (ιιὲσπασε»
απεργία στή Θεσσαλονίκη πού εἶχε κηρυχθεῖ με α’ίτημα τήν προστασία τῶν ἐργαζομενων καί τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς άπα
τήν ἑπικίνδυνη 6ιομηχανία «ΕΘΥΛ». Σὲ
«άντάλλαγμα» άτόνισε για τήν περίπτωσή
του 0 νόμος πού τοῦ άφαιροῡσε 10 δικαίωμα τοῦ ἐκλέγεσθαι ἐπειδή εἶχε καταλαθει πολιτική θεση κατά τήν περίοδο τῆς
δικτατορίας).
I TO ΣΤΕΛΕΧΟΣ αὺτὸ προορίζεται 010
μέλλον νά καταλαθει άνῶτατη θὲση οτήν
ίεραρχία τῆς ΓΣΕΕ μόλις 10 ἑπιτρεψουν οί
πολιτικες συνθήκες καί 0 K. Λασκαρης
«άποσὺρει» τήν ὺποοτήριξη του σε αρισμενα πρόσωπα πού ἔχει ὲπιθαλει 0110 10
1974 σάν συνδικαλιστική «ήγεσία». “
'H άρση τῆς ὺποστήριξής των μπορεῖ να
ὀφείλεται σε «άπῶλεια εμπιοτοσύνης»
πρὸς αὺτά, ὅπως συνεθη ταν Φεθρουαριο
ὅπου 15 χουντοκυθερνητικοί σύμθουλοι
τῆς ΓΣΕΕ με τήν καθοδήγηση κυθερνητικῶν παραγόντων «συνωμότησαν» για τήν
~ άνατροπή τοῡ προεδρείου τῆς ΓΣΕΕ καί
τήν αντικατάστασή του 0110 περισσοτερο
«εθνικὸφρονα» στελέχη. Μπορεῖ ὅμως να
εἶναι καί άποτὲλεσμα ενδοκυθερνητικῶν
άναμετρησεων καί άλλαγῶν τοι] ουσχετι-

opoù τῶν δυνάμεων 0' αὐτα 10 επίπεδο.
Εἶναι ἂλλωστε··γνωοτα 011 οἱ «καθαρααιμοι
ὲθνικὸφρονεφ Τῆς ΓΣΕΕ ἓθρῑσκῦν K01
epioKoUv Παντοτε πολιτικὸ καταφύγω
01qu ηροθσλὸμους ὺπουρνικῶν νβοφειων
noü ὁὲν διακρίνωνται γιά τήν ίδιαίτερη
προσήλωσή TOUQ Πρός TOÙQ δημοκρατικοὺς Θεσμούς·
ΓΙΑ τοὺς λόγους αὺτούς ἠ άποπροσανατολιο-τικα αὑτοχαρακτηριζόμενη «μετριοι-ιαθής» ὸμᾱδα τῆς ΓΣΕΕ, γιά νά διατηρήσει
τίς (imam Προσοδοφόρες θέσεις της εἶναι
αὺτονὸητο ὅτι θα πρεπει νά δώσει σαφεῖς
εγγυήσεις για τήν προσήλωσή της 010...
«éBVle ιδεώδη» ὥστε νά γίνει τουλαχιστον
ανεκτή. Τίς ἐξετάσεις αὺτες ἐδωοε ἤδη ἡ
«μετριοπαθήςυ ὴγετική ὸμαδά 010 «συνεδριο» τῆς Καλαμάτας ὅπου προκαλοῡσε
καί συντηροῡσε τήν ὀξύτητα με τήν αντιπολίτευση καί με συνεχεῖς «ἐκρήξεις»
άδιαλλαξῑας (Σ.Σ. σε κρίσιμες στιγμες τῶν
συνεδριασεων ανακοίνωσε «πληροφορίες»
011 ...ἡ αντιπολίτευοη θα προκαλοῡσε
ἐπεισόδια μεσα καί ἐξω 0110 τήν α’ίθουσα
τοι] «συνεδρίουὴ για νά «ουσπειρώσει»
τήν «ἑθνική» παράταξη καί παράλληλα να
αποκτήοει τήν «εμπιοτοσύνη» της.
AYTO τό τελευταῑο εἶναι ίδιαίτερα σημαντικὸ για 10v φερόμενα σαν ἑπικεφαλῆς
τῆς (λασκσρικῆς) ἡνετικῆς ὁμὰδσς τῆς
ΓΣΕΕ (πρόκειται για 10v «γνωστο» Καρακί100) ή θεαη τοῦ ὁποίου τουλαχιστον ατήν
προεδρία τοὺ Ἑργατικοῡ Κεντρου Ἀθηνῶν
άπειλεῑται αμεσα άπα ἕνα άνερχὸμενο
«άστὲρα» τοὺ χουντικοῡ συνδικαλιστικοῡ
πανθὲου. ”Ο“«άστερας» αὺτας προκατοχος
τοῦ K. K0p0K1100U 010 EKA K010 τήν δικτατορική περίοδο ὑπῆρξε - μεταξύ τῶν
πολλῶν «εθνωφελῶν» δραστηριοτήτων καί

αξιωματων - ίδρυτικα μέλος καί άνώτατο
διοικητικα στέλεχος τοῡ EI'IOK K01 κύριος
αμιλητής οτην «ἐργατικὴ» συγκεντρωοη
της 1ης Ἰουλίου 1973 πού ὑποτίθεται 011
αργανωσε ἡ ΓΣΕΕ γιά να γιορτασθεῖ ...ἡ
ανακήρυξη τῆς Δημοκρατίας (l) 0n0 τόν
Παπαδὸπουλο καί τήν συμμορία του...
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ 0 κύριος αὺτας ἐμφανίζεται τῶρα σαν εκπρὸοωπος ...τῶν ἐμποροϋπαλλήλῶν ὲνῶ τυπικά ἡταν δημοτικός
ὺπάλληλος καί ὲπί χούντας πρόεδρος τῆς
αργανῶσεώς τους (για τίς όθιδιακὲς συνδικαλιοτικες μεταμορφώσεις τῶν εργατοπατὲρων καί ὲργατοκαπήλων άξίζει νά αναφερθεῖ 011 στα καταστατικὸ μεγάλης ὁργανῶσεως ὺπαρχει διάταξη πού άναφερει 011
0 ἐπί διετία γενικός γραμματεύς τῆς αμοσπονδίας ἔχει 10 δικαίωμα v0 ἐγγράφεται
σε ὁποιαδήποτε ὁργάνωση μελος τῆς ὁμοσπονδίας καί να τήν ὲκπροσωπεῖί Σὺμφωνα
με τήν διάταξη αὺτή εἶναι δυνατόν ἕνας
επατπης αὺγῶν ἡμερας... (ΣΣ ὑπάρχει τε·
τοιο σωματεῖο στα μητρῶα τοῦ ΕΚΑ) να εγγραφεῑ καί να ὲκπροσωπεῑ τοὺς ἐργαζόμενους στοάς ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστεςί)
OI «ΣΗΜΑΔΙΑΚΕΣ» αὺτὲς περιτιτῶοεις
δείχνουν n10 αδρα αὑτό πού άποτελεῑ σήμερα τη χαρακτηριστικη τάση οταν κυθερνητικα συνδικαλισμὸ. Στήν Καλαμάτα αριστικοποιήθηκε καί θεσμοθετήθηκε 0
«ἱστορικός συμθιθασμὸς» τῶν κυθερνητικῶν καί τῶν χουντικῶν. Ἐπιτεύχθηκε 0
ἐλεγχος τῆς ἑπίσημης συνδικαλιστικῆς
ἡγεσίας καί εκχωρήθηκε ὴ διαχείριση τῶν
συνδικαλιοτικῶν άγῶνων οτούς δραχμοθίωτους ἑργατοπατερες. Στὸ ἑξῆς, οί διεκδικητικοί άγῶνες καί ol άναμετρήσεις θά
άναζητήοουν μια νεα πορεία. 'H περίοδος
τῆς άνακωχής ἔληξε.
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'O «εὐφυής δικτάτωρ»
καί ὁ κουτοπόνηρος
ἀπολογητής του

τοῦ Σπ. Λιναρδάτου
ΕΙΧΕ τούς λόγους του ὁ κ. Ἀὅὲρωφ, ὅταν ἀποφάσισε ὑπουργός αὐτός σε μία κσινσὸουλεΰτική κυόἑρνηση —- νά ἐξ·
υμνήσει ἕνα δικτάτορα καί νά χαρακτηρίσει τό καθεστώς του
«φωτισμὲνη δικτατορία». Ἀλλά, εἴτε οἱ λόγοι αὐτοί εἶναι
προσωπικοί - συμπάθεια ἢ καί εὐγνωμοσύνη πρός τόν I.
Μεταξα - εἴτε πολιτικοί - προσπάθεια γιά ὲπανὲνωση τῆς παλιᾱς δεξιᾶς - Θα περίμενε κανείς, δτι 6 κ. Ἀὅερωφ, πού ἔχει
γίνει γνωστός ὄχι μόνο ὡς πολιτικός,Ι ἀλλά καί ὡς λογοτεχνης
καί συγγραφέας ἱστορικῶν μελετῶν, Θά φρόντιζε νά διαφυλάξει τή σοόαρότητα του. Θά μποροῦσε, λόγου χάρη, νά ἰσχυριστεῐ, ὥχι ἀόασιμα, ὅτι, ἀνεξάρτητα ἀπό ὅποιες ἐπιφυλάξεις ἔχει
6 καθὲνας γιά τοὺς λόγους πού ἐκαναν τόν ἄλλοτε γερμανόφιλο δικτάτορα νά πεῖ τό «”Οχι» (γιά τήν ἀκρίὸεια τό «τότε
ἔχουμε πόλεμο») τίς πρῶτες πρωινες ὧρες τῆς 28ης Ὀκτω6ρίου 1940 στόν Ἰταλό πρεσόευτή, γεγσνός παραμένει, ὅτι,
ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη ἐπίσημα καί ὰντικειμενικά πιά ἦταν 6
ἡγὲτης ἑνός πατριῶτικσῦ ἀντιφασιστικοῦ ,πολέμου τοῦ λαοῦ
μας. Ἐνώς πολεμου, πού, ὅπως εἶπε ὁ ῗΑγγλος στρατηγός
Οὑίλσον, τόν ἁρχίζαμε με τό πραὸό πόδι, ἀφσῦ πολεμούσαμε
τόν φασισμό τοῦ Μουσολίνι, πωάζσντας οἱ ἴδιοι κάτω ἀπό
ἕνα καθεστώς ἀνελεύθερα, κακεκτυπο τοῦ μουσολινικοῦ φασισμοῠ καί τοῦ χιτλερικοῦ ναζισμοῦ, ἕνα καθεστώς πού ἐξ·
υμνοῠσε ἐπί τεσσερα χρόνια τά «ἀγαθά» τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ
καί λοιδωροῡσε τίς δημοκρατίες, που κρατοῦσε μακριά ἀπό τό
-στρατευμα ἑκατοντάδες 6ενιζελικοὺς ἀξιωματικούς καί εἶχε
’παραδώσει ὃασικά κλειδιά τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί γενικά
τοῦ κρατικσῦ μηχανισμοῦ σε λάτρεις τοῦ «ἀήττητου γερμανικσῡ στρατοῦ». (Τήν ἀντίφαση αὐτή τήν ωταλάὸαιναν οί θεματσφύλακες τοῦ καθεστῶτος. Γ ι αὑτό, ὅταν πέρασαν οἱ πρῶτες
μερες ἀπό τήν εἰσόολή, ἒόαλαν φρενο σὲ ἐφημερίδες καί περισδικα που εἶχαν ἀρχίσει νά δημοσιεύουν ἄρθρα ἐναντίον τοῦ
φασισμοῡ). “ ’
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, ὅσα εἷπε 6 κ. Ἀὅὲρωφ, στή συνεντευξή
του στήν ΥΙΞΝΕΔ στίς 28 Ὀκτωὸρίου, ôé στεκουν σε κανενα
σοὸαρό ἓλεγχσ. Γ ιατί ἀσφαλῶς τό ὅτι ὁ Μεταξάς ἀπέκρουσε τό
τελεσίγραφο τοῦ Μουσολίνι δὲν ἔχει καμία σχὲση με τό ἄν ἧταν

12.

φωτισμένη ἤ ὄχι ἡ δικτατορία του, ἀλλὰ με 16v τρόπο που ἐπιῖ
ὅλήθηκε ἡ τεταρτοαυγουστιανή τυραννία, με τά ὲσωτερικα και
διεθνῆ στηρίγματὰ της (ὂασιλιάς Γεώργιος, Ἀγγλοι,,κλπ).
Μεταξὰς δεν εἶχε δυνατότητες ἄλλης ἐπιλσγής, ’γι αυτό πολυ
νωρίς, καί ὁπωσδήποτε καθαρά ἀπό τόν Ἀπριλη του 1939, ,
εἶχε ξεκαθαρίσει τή θὲση του, ὅτι δηλαδή θά ὅρισκόταν στό
πλευρό τῆς Ἀγγλίας σε περίπτωση πού θά ὲπεκτεινόταγ πολεμος στή Μεσόγειο. vAv δέν τό ἔκανε, Bd εἶχε ὀινατραπει, Από
αὐτή τήν ἂποψη, 6 ἴδιος 6 Μεταξὰς ἦταν πσλυ πιό ειλικρινης
ἀπό τούς ὀψιμους ὑμνητες του, τόσο στίς ἐῃραφὲς στό Ημερολόγιό του, ἀλλὰ καί στή συνομιλία του με τους δημοσιογραφους ἀμεσως ὕστερα ἀπό τήν κήρυξη τοῦ πολέμου κατα της
Ἑλλάδος ἀπό τήν Ἰταλία, ὅταν τόνιζε, ὅτι, ἂν παραδινόμαστε
στούς Ἰταλούς, θόι δημιουργσῡσαν στά νησιά οἱ δημοκρατικοί
με τή ὂοήθεια τῆς Ἀγγλίας ἄλλη ἐλεύθερη ἑλληνικη κυὸερνηση.
ΤΟ «ἐπιχείρημα» τοῦ κ. Ἀὅερωφ, ὅτι ἧταν «φῶτιρμενη» Ἃἡ
δικτατορία τῆς 4ης Αὐγούστου, ἐπειδή 6 Μεταξας ηταν ευφυής, ἱμόνο σάν κουόἑντα καφενείου μπορεῖ νά-την ἀντιμετωπίσει κανείς. Γιατί ἀπό πότε 6 χαρακτήρας mag, δικτατοριας
καθορίζεται ἀπό τήν εὐφυία τοῦ δικτάτορα και ὅχι ἀπό τα
ἔργα της; Σ’ αὐτή τήν περίπτωση, ἂν δεχτοῡμε τόν τσυλλογισμο
τοῦ κ. ὑπουργοῦ Ἀμύνης, ἡ ναζιστική μάστιγα-και φασιΙο-τικη
τυραννίσι ἧταν... πολύ πιό φωτισμένα καθεστῶτα από την τε.ταρτοαυγουστιανή δικτατορία, ἀφοῦ εἶναι ἀναμφισὸήτητο, ὅτι
καί 6 Χίτλερ καί ὁ Μουσολίνι εἶχαν μεγαλιπερες ἱκανότητες
ἀπό τόν Μεταξά.... -Δεν πρόκειται λοιπόν ν’ ἀσχοληθῶ μὲντήν...
ποσότητα ἤ τήν ποιότητα τῆς εὐφυίας τοῦ Μεταξα. Θαεηθελα
μόνο νά παρατηρήσω, πώς, ἄν ἔδειξε κάποιες ἐπιτελικες ικανοτητες καί ἄν δικαιὼθηκε στίς προόλεψεις του για την ἀποτυχια
τῆς μικρασιατικής ἐκστρατείας, τόν δαρύνουν μεγάλο μερσς
τῆς εὐθύνης γιά τόν ἐθνικό διχασμό 016v πρῶτο παγκόσμιο 116,—
λεμο (τό ὁμολογεῖ καί ὁ ἴδιος οτό Ἡμερσλόγιό του), η ηθικη
αὐτουργία γιά τό κίνημα Γαργαλίδη - Λεοναρὸόπσυλου και.
περισσότερο ὅὲὂαια ἀπό ὅλα, ἡ κατάλυση τῶν λαικῶν ﬂange-ριῶν καί ἡ επιόολή τῆς δικτατορίας τῆς 4ης Αυγουστσυ, Η
«εὐφυία» του ἐξάλλου δεν τόν ἐμπόδισε νά πιστευει τό 1914 -

18 στῆν νίκη τῶν γερμανικῶν ὅπλων, στὰ τελη τοῦ μεσοπολὲμου στήν τελική ἐπικράτηση τῶν δλοκληρωτικῶν καθεστώτων
gulf οτή διάρκεια τῆς δικτατορίας του, ὥς τουλάχιστο τό 1939.
οτι ὁ κίνδυνος γιά τήν ἀκεραιότητα καί τήν ἆνεξαρτησία τῆς
Ελλάδας προερχόταν μόνο ἀπό τή Βουλγαρία, Αὐτὴ ἡ τελευταία του ἁντίληψη εἶχε δαρύτατες συνεπειες γιά τήν ἄμυνα τῆς
Χώραςῑ ἡ κυὸἑρνηση Μεταξᾶ κατανάλωσε τεράστια ’κονδύλια
γιὰ νά κατασκευάσει τήν ὀχυρωματική γραμμή στήν ἑλληνο6ουλγαρική μεθόριο πού καί αὐτή τήν ἃφησε ἡμιτελή, καί
παραμέλησε ἐντελῶς τήν ὀχύρωση τῆς Ἠπείρου καί τῆς Πίν- ’

AAAA κι ἄν ἀκόμα δεχτοῦμε, ὅτι τά θέματα τά σχετικά με
τίς ὲπιλσγὲς τοῦ Μεταξᾶ γιά τήν ἄμυνα τῆς χώρας οηκώνουν
ἀκὸμα συζήτηση καί ἔρευνα, ἐκεῖνο πού δέν ἀμφισὸὴτεῐται εἷναι, πῶς, ανεξάρτητα ἀπό τίς ὁποιεσδήποτε ἰκανότητες ἤ ἀντι-·
λήψεις τοῦ Ι. Μεταξᾶ ἡ 6ασιλομεταξική δικτατορία τῆς 4ης
Αὐγούστου ἧταν καθεστώς ὃάρὸαρο, σκοταδιστικό καί τυραννικό, κάθε ἄλλο δηλαδή ἀπό «φωτισμὲνο», ὅπως τό θέλει ὁ κ.
Ἀὅὲρωφ Ὀχι μόνο οἱ πολιτικες ἐλευθερίές, ἀλλά καί ὁποιαδήποτε κατοχύρωση τῶν ὰτομικῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν
εἶχε καταλυθεῑ καί κυριαρχοῦσε ἡ αὐθαιρεσία καί ὁ «νόμος
τοῦ Μανιαδάκη», ὲνῶ ὁ Μεταξάς χλεύαζε ἁκόμα καί τήν ἰδέα

να ἰσχύσει ὁποιοδήπστε σύνταγμα, ἔστω καί σαλαζαρικοῡ τύπου, καί διακήρυσσε τήν αἰωνιότητα τοῦ τυραννικοῦ καθεστῶτος του. Τά δασανιστήρισ. γιά τήν ἀπόσπαση «ὁμολογιῶν» καί
«ὃηλώσεων ἀττοκι καί μετανοίας» εἶχαν ἀναχθεῐ σε
ἐπιστήμη, μὲ τήν ἇὲιοποίησηῖΐῆς πείρας καί τῶν «διδαγμάτων»
τῆς Γκεστόστο καί’·ιτ,οῦ”Χίμλερ,“ μέ τόν δποῖο εἶχε στενή ἐπαφή ὁ
Μανιαδάκης. Δεκάᾷξξςν χιλιάδες πολίτες ὅασανίστηκαν στά
μπσυντρσύμια τῶν Ἂσφαλειῶν γιά τίς πολιτικες πεποιθήσεις
τους, ὲνῶ οἰ ἀριστεροί πολιτικοί. κρατούμενοι καί ἐξόριστοι
παρέμειναν στίς φυλακεςκαί τά νησιά,’καί κατά τή διάρκεια
τοῦ πολέμου, για νά παραδοθοῦν τελικά ἀπό τά κατάλοιπα τῆς
4ης Αὐγούστου στούς Γερμανούς κατακτητὲς καί, ὅσοι δὲν
κατάφεραν νά αποδράσουν,’ῑνά τουφεκιστοῦν. Ἒτσι, ἡ «φωτισμὲνη δικτατορία» τοῦ Μεταξᾶ καί τοῦ Γεωργίου Γλύξμπουργκ ὅχι μόνο παρεδωσε στούς κατακτητες ἓτοιμο τόν διαπαιδαγωγημένο με ἓντσνο ἀντικομμουνισμό, ἀντικοινοὸουλευτισμό καί ἀντιδημοκρατική μανία καταπιεστικὸ μηχανισμό.
ἀλλά καί ἦταν μία ἀπό τίς πιό 6ασικὲς αἰτίες πού οἱ ταξικὲς,
ἰδεολογικὲς καί πολιτικέςι συγκρούσεις πήραν τόσο ἄγρια καί
αἱματηρό χαραχτήρα στήχωρα μας τά ἑπόμενα χρόνια. Nd μιλήσσυμε τώρσ. για τόν -ἑξευτελισμό τῆς δικαιοσύνης, τήν ἐξάρθρωση τῆς Παιδείας, τό καψιμο τῶν 6ι6λίων ἀπό ὀρδὲς φασιστοειδῶν, τήν ἀπαγόρευση ἔργων ὔχι μόνο τοῦ Μάρξ, τοῦ Λενιν καί τοῦ Πλεχανωφ, ἀλλά καί τοῦ Χάινε, τοῦ Μπὲρναρ Σῶ,
τοῦ Φρόυντ, τοῦ Τσόἀιχ, τοῦ Τολστόι, τοῦ Ντοστογιεφσκυ, τοῦ
Γ καῖτε καί τοῦ.. Ντάρὸιν; Γιά τήν ἀπαγόρευση καί ἀρχαίων
τραγωδιῶν, ἧ ἱστορικῶν συγγραμμάτων ὅπως τῆς «Ἀντιγόνης»
τοῦ Σοφοκλή,.ἤ ἀκόμα nui τοῦ «Ἐπιτάφιου» τοῦ Περικλή,
ἐπειδὴ μιλοῦν ἐναντίον τῶν τυράννων ἥ «(La δημοκρατία· νά
θυμίσουμε τα ἀτελείωτα σκάνδαλα τῶν πρωτοπαλλήκαρων τῆς
δικτατορίας, τήν ὑποδούλωση τῶν συνδικάτων καί τόν ἐργατοπατερισμό, τήν προσπάθεια ἐξανδραποδισμοῦ καί χαφιεδοῑ
ποίησης τῆς νεολαίας στό διαφθορεῖο τῆς EON, τήν ἐξὸντωαη
παλιῶν ἀγωνιστῶν τοῦ συνδικαλισμοῦ ἠ καί συντηρητικῶν πο-

τοῦ Av-r. Αναγνόῠτου

ηεριόδους καί πρόσωπα τῆς ὲλληνικῆς ἰστορίας. καί ποια εὺΘύνη

ὅου, καθώς καί τόν ἀντιαρματικό εξοπλισμό τοῦ Στρατοῦ, τήν
Ἀεροπορία καί τό Ναυτικὸ. Ἐξαλλου ἡ σχεδόν μσνομανία τοῦ
δικτάτορα γιά τή ὂουλγὰρική ἀπειλή συνδυαζόταν καί μέ τήν
αλλη ὰντίληψή του, ὅτι δέν εἴμαστε σε Θὲοη νά ὰντιμετωπίσουμε ἰταλική εἰσὸολή, πού τελικά τήν ’ἀποκρούσαμε χάρη σὲ
πρωτοὸουλίες ἀξιωματικῶν, ὃπως τοῦ στρατηγοῦ ΚατσιμήἘ-ΩΟὉ
οτήν Ἴ-ίπειρο, ἄσχετες ἤ καί ἀντίθετες μέ τίς ὁδηγίες τοῦ Γ ΕΣ
για ὑποχώρηση πίσω ἀπό τόν ”Αραχθσ, καί χάρη στό ἠθικα τοῦ
Στρατοῡ καί τοῦ Λαοῦ. (Τίς σχετικές μαρτυρίες τῶν στρατηγῶν
Κατσιμήτρου, Καθενιῶτη, Μαχᾶ, τοῦ συνταγματάρχη Δαδάκη
καί ἄλλων παραθετω στό 6ι6λίο «Ἡ ἐξωτερική πολτική τῆς 4ης
Αὐγούστου καί ὁ πόλεμος τοῦ 1940 - 41»).

καί
τσεκουρι
στήν
ἱστορία
ΠΡΙΝ μέρες ὁ ὺπουργός Ἐθνικής Ἀμύνης, πού δηλῶνει πῶς
πανω από ὅλα εἶναι ὑγρότης. ἀλλα προσθετει θαρωνικό τίτλο στὸ
ἐπίθετο του (Τ οσίτσας) τιμήθηκε από καποια ἐπιτροπὴ παραγόντων τῆς Δεξιᾱς, με καποιο ίδιωτικὸ γαλλικό θραθεῑο για ῥρισμὲνα
ἔργα πού ἔγραψε -— στήν πρώτη τους μορφή - σιῄν γαλλική
γλῶσσα. Δὲν ξερουμε αν αναμεσα σ· αὺτα εἰναι τό «Φωτια καί Τσεκούρι». Ἐπειδὴ, ὅμως αὑτό τόν καιρό οἰ ἐνασχολήσεις τοῡ κ.
Ἀθερωφ επεκτείνονται στήν ἰστοριογραφία (γράφει, λὲει ἕνα θι6Mo για τα παρασκήνια τῶν συμφωνιῶν τῆς Ζυρίχηςί) καλό θα εἰναι να δοῡμε ποια αντίληψη ἔχει ὁ κ. Ἀθὲρωφ για μερικές αλλες

’ ἕχει σαν ίστορικός.
AZ δοῡμε λοιπόν, τίς πρῶτες σελίδες ùnô τό «Φωτια καί Τσεκούρικ, καί πού ἀναφέρονται στίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ αἰῶνα
μσς. Ἔτσι. ὲνῶ ὁ K. Ἀθέρωφ ὺποστηρίζει ὅτι περίπου... «παίζει στα
δαχτυλα τόν ἰστσρικό ὺλισμό καί τήν μαρξιστική ὁρολογία», κανοντας ἐπίδειξη τῶν γνώσεών του μσς λὲει ὃτι τότε «ὴ ἐργατικὴ
ταξη ἠταν πρακτικῶς ανύπαρκτη» ὲνῶ ὴ ado-rum ταξη ἠταν Πολὺ
σημαντικήιΙ Καί ἠταν πολὺ σημαντική γιατί - κατα τόν ἰστορικό κ.
Ἀθὲρωφ - ιπεριελαμθανε μόνα μικροαστοὺς, οἰ ὁποῖοι ἠταν Βαθύτατα ὲμηοτισμένοι - ὅπως καί ὅσοι ἀνῆκαν στίς ᾶλλες τάξεις (l) —
ἀπό τίς uses;- τῆς Θρησκείας καί τῆς Πατρίδος, τῆς Οἰκογένειας και
τῆς Ἰδιοκτηαίαςι. - _

ΧΩΡΙΣ να απασχολοῡν καθόλου τόν ίστορικό K. Ἀθερωφ λεπτομερειες ὅπως τό συνδικαλιστικό καί σοσιαλιστικό κίνημα καί οἰ
αγωνιστικὲς κινητοποιήσεις για αἰτήματα ὅπως ἠ ρύθμιση τῶν τσιφλικιῶν καί τῶν απαλλοτριὼσεων, μᾶς λεει ὃτι «οἱ μεγαλοαστοί ’
ἦσαν όλιγαριθμοιι, καί μαλιστα συνεχιζαν τήν «παραδοοη τῶν μεγάλων ἐθνικῶν εὐεργετῶν» καί πώς με τήν παρουσία τους ἐκαναν
πολλα καλα στήν χώρα καί κανενσ κακό, αφοῡ ξόδευαν καί (mo τό
πουγγί τους(ἰ).
ΜΙΛΩΝΤΑΣ ὁ κ. Ἀῠὲρωφ για τόν τραγικό Θανατο τοῡ Λιγδόπουλου κατα τήν ἐπιστροφή του από τή Μόσχα, δέν ὺποστηρίζει μόνο
ανακρίθειες ma καί προσπαθεῑ να κανει τόν δασκσλο τῆς ἰατορίας μέ δόλιες αντικομμουνιστικὲς αἰχμες. Ἒτσι, ol Τουρκολαζοί
πεῳατὲς πού σκότωσαν τόν Λιγδόπουλο καί κρεμαστηκαν στή
συνέχεια απὸ τοὺς μτιολσεθίκους, γίνονται από τόν κ. Ἀθερωφ
ὰοὺκρανοί» (Ι).ὲνῶ προσθετει δολιωτατα ὅτι ὁ Λιγδόπουλος, στήν
ἐπιστροφή του απὸ τήν Μόσχα ἔφερε μαζί του, για τό νεαρό τότε
ΚΚΕ, «πέντε χιλιάδες χρυσα δολλαρια». Μπορεῑ οἰ δολοφόνοι να
μήν ἑγιναν γνωστοί, αλλα ὁ πσνὲξὺπνος κ. Ἀθὲρωφ, μπόρεσε καί
ιῗὲτρησε δολλαριο πρός δολλαριο (ὁχι ρούθλια) τα χρήματα, noü
δῆθεν ἐφερνε ὁ Λιγδόπουλος. Καί καταλήγει ΘαΘυστὸχαστα με
αφορμή αὑτό τό περιστατικότ «Ἀλλά ὴ ῦλη φθείρεται καί χανεται
καί συχνά προκαλεῐ τήν ἀπώλεια τῶν πιό ἰσχυρῶν ἰδεῶν, Ol ἰδέες
ὁδηγοῦσαν στή ζωή καί τήν δραση, τό χρυσαφι ἄνοιξε τάφους».
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λιτικῶν, ὅπως ὁ Ἀνδρέας Μιχαλακόπουλος; Τά «ἔργα» τῆς
«φωτισμὲνης» δικτατορίας τῆς 4ης Αὐγούστου δέν ἔχουν τέλος. Καί μόνο τό γεγονός, ὅτι ἔχει γίνει γνωστὸς καί ὡς πνευματικός ἄνθρωπος Θά ἔπρεπε να κὰνει τόν κ. Ἀὅέρωφ πιό
προσεκτικό, τσυλόιχιστο ὅταν μιλᾱ γιά μιά περίοδο σκοταδισμοῡ καί διωγμοῦ τοῦ πνεύματος.
ΘΑ ΤΙΞΛΕΙΩΣΟΥΜΕ με μία «λεπτομέρεια» ἀπό τήν περιλάλητη αὐτή συνέντευξη τοῦ κ. ὑπουργοῡ Ἀμύνης μόνο καί
μόνο γιὰ νά ἐπιόεόαιωθεῐ μέ ἕνα ἀκόμα στοιχεῑο πόσο σεὸασμό
ἔδειξε ὁ κ. Ἀὅέρωφ στήν ἱστορίαέ Εἶπε, ἀνάμεσα στόι ἄλλα,
ὅτι, τό 1940, ὅπως καί τό 1821, ὁ ἑλληνικὸς λαός εἶχε ἀντιμέτωπη μία Ἱερά Συμμαχία, πού ὅπως καί ἡ παλαιὰ στόχο της
εἶχε να μήν ἀφήσει νά ἀλλὰξουν τά σύνορα τῶν κρατῶν. Καί
πρόσθεσεῑ «.. ἀλλὰ οἱ Ἕλληνες αὐτὰ δέν τά ὑπολογίζουν».
Πρόκειται, φυσικά, γιὰ τό ἀποκορυφωμα τῆς προχειρολογίας
καί τῆς ἀνευθυνολογίας καφενείου. Γιατί καί οἱ μαθητές τῶν
πρώτων τάξεων τῶν γυμνασίων ξέρουν, ὅτι ἡ Ἱερὰ Συμμαχία
ἀποσκοποῦσε στήν παρεμπόδιση τῶν ἐθνικῶν καί κοινωνικῶν
ἐξεγέρσεων, τῆς ἐθνικής καί κοινωνικής χειραφὲτηοης τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, πού ὁδηγσῡσε πραγματικά καί στήν ἀλλαγὴ
τοῦ χάρτη τής Εὐρώπης. Ἐνῶ ἡ ἐξίσου ἀντιδραστική «ἱερά
συμμαχία» τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου - u‘ αὐτό τόν ὅρο ὁ κ.
Ἀὃέρωφ εἶναι φανερά πώς ἐννοοῡσε τόν ’Άξονα - ἀπέὃλεπε
σι-ήν ἀναθεώρηση τῶν συνόρων πού εἶχαν προκὺψει ἀπό τήν
ἧττα τῶν κεντρικῶν αὐτοκρατοριων στόν Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο καί τή συνθήκη τῶν Βερσαλλιων καί στήν γερμανοϊταλική
κυριαρχία στήν Εὐρώπη. Οἱ Ἕλληνες, ὅπως καί οἱ Γάλλοι, οἱ
Γιουγκοσλάὸοι, οἱ Ρῶσοι προάσπιζαν τώρα τά σύνορα τους,
τήν ἀκεραιότητα των πατρίδων τους καί ὅχι ὅὲὂαιαὸ ’Ὰξονας
Ἀλλὰ 0' αὐτούς τούς παραλογισμοὺς καί τίς παραποιήσεις τής
ἱστορίας ὁδηγοῡν οἱ σκοπιμότητες. οἱ προχειρολογίες καί οἱ
ρητορισμοί, ὅταν ἀντιμετωπίζονται σχετικά πρόσφατα καί
συγκλονιστικὰ γεγονότα. Καί, τότε δέὸαια οἱ ἐπικλήσεις τῆς
ἱστορικῆς ἀντικειμενικότητας δέ σώζουν....

ΚΑΝΟΝΤΑΣ μιαν άνάλυση γιά τά σῖτια τῆς Μικρσσιατικῆς Καταοτροφῆς, ό κ. Ἀθέρωφ θυμίζει αὑτό πού λὲει κρυφά οτίς συζητήσεις του μέ τούς Βασιλοχουντικούς σήμερα; «Ἑσεῖς τό δόρυ, ἐγώ
ὴ άσπΙδσ». Γράφει λοιπόν ότι ό Πλαστήρας «ἐξετέλεσε χωρίς λογικές δικαιολογίες τούς Ἓξ». Φαίνεται πώς οἱ δεκάδες χιλιάδες νεκροί καί ό ξερριζωμὸς 5 έκστομμυρίων ανθρώπων γιά χάρη τοὺ
Θρόνου, δέν ήτσν άποτέλεσμσ τῆς τυφλής ὑποταγῆς οτό συμφέpov. γιά τήν διατήρηοή του. Γι’ σὺτό, ό ἱστορικός κ. Ἀθέρωφ, μσς
διδάσκει ὅτι ü λλ ε ς ήτσν 0l σῑτίες τῆς Μικρσσιστικῆς Καταστροφῆς. «Ἡ θέση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων» χωρίς νά ἐξηγεῑ ποιά
άκριθῶς καί γιατ[ ἡ ιμεγάλη σέ Θάθος άνσδιπλωση τοῦ ἐχθροῡιι
καί χωρίς νά μπαίνει σέ κόπο νά μσς πεῑ τί γινόταν τήν ἐποχή
ἐκείνη στόν έλληνικό οτρστό.
ΔΕΝ εἶναι μόνοοῖ δισστρεθλώσεις καί ol άτὲλειες, άλλά κι’ ὁ
πειρασμός τοῡ κ. Ἀθέρωφ νά άποπειραθεῑ, μέ άφορμή τή Μικρασιστική Καταστροφή, μιά κριτική τῆς θεωρίας τοῡ ἱστορικοῦ ὑλισμου (!). 'Aq>oü λοιπόν διαπιοτώνει ὅτι ή Μικρσσιατική Καταστροφή
δεν άπέδωσε τίπστσ στό ΚΚΕ καί στοὺς «δόλιους σκοπούς του»
ἐπιχειρεῖ μιά θουτιά στὸ πάνθεο τῶν μεγάλων φιλοσόφων καί θεωρητικων. Καί ὺποστηρίζει; «στήν περίπτωση αὐτή, ὸ ἱστορικός ὺλισμὸς διαψεύδεται Kal ὴπᾱται (ll), àvrl ὄπως θά περίμενε κανεις, νά
δικαιώνετσι Kal νά νικᾱ. Τό ύλικό οτοιχεῑο ὼθοῡσε Πρός τήν ἐπανάστσση. Τό συνσισθηματικό στοιχεῐο συγκρατοῡσε στήν Παράδοσηζ Νικητής ἀνεδείχθη τό δεύτερο. Ὅπως συμβαίνει συνήθως,
τό άυλο - ol ἱδέες - ἀπεδείχθη Ισχυρότερο άπό τήν ὕλη». Εἶναι
Παράδοση;οἰμεγάλοι ἱστορικοί ἱστοριογραφοῡν μετά φιλοσοφίας...

Kal συνεχίζει ό ῑοτορικός K. Ἀθέρωφ ὅχι μόνο μέ φιλοσοφικές
έμθρίθειες άλλά καί στοιχειώδη ἱστορικά λάθη (πού ώστόσο δέν
τόν ἐμποδίζουν νά θραθείιετσι). Ἕται, ὺποοτηρίζει ὅτι τό ΚΚΕ
πῆρε γιά πρώτη φορά μέρος σέ ἐκλογές τό 1923, ἐγώ εἶναι άναμφισθήτητσ ὅτι ἡ Πρώτη του συμμετοχή ἡτσν οτίς ἐκλογές τοῦ
Νοεμθρη 1920, ὅπου μάλιστα έλσ6ε τόν έντυπωσισκό άριθμό τῶν
100.000 ψήφων. Μέ φανερή πικρία άποκαλεῑ ἐφήμερη τήν ἐκλογική
έπιτυχίσ τοῡ ΚΚΕ στὶς ἐκλογές τοῡ 1926 (μέχρι τίς νέες τόν Αὐ14
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γουστο τοῡ 1928) ὅταν τό ΚΚΕ έθγσλε τούς δέκα πρώτους 6ουλευτές του.
ΓΡΑΦΕΙ ότι ό τροτσκιστής Πουλιόπουλος δισγράφτηκε ώς
ἐχθρός τοῦ προλεταριάτου τό 1927 (ψέμμα) καί - καθώς ξέρει
τόσο καλά τά ἱστορικά καί θεωρητικά προθλήμστα - τσυτίζει τήν
περίπτωσή του μέ αὺτή τοῦ Γκαρωντύ (!). Συνεχίζει μέ πολλά δισστρεθλωτικά καί άκστσνόητα γιά νά καταλήξει στήν άποψη «γι’
σὺτό ό Ζσχσριάδης έγινε ὴγέτης τοῦ ΚΚΕ τό 1928» éch εἶναι γνωστό ότι άνέλαθε γραμματέσς στά τέλη τοῡ 1931. ’Υποοτηρίζει ότι
τό 1931 πάρθηκε άπόφσση (καί μάλιστα στά σκοτεινά άδυτσ τοῡ
Κρεμλίνου) νά πάρει τό κόμμα χσρσκτήρα μπολσεθίκικο, ένῶ καί
για τούς μικρούς άθράθευτους ἱστορικοὺς εἶναι γνωοτό ότι αὑτό
ἐγινε άπό τό 1924, μετά τό τρίτο ’Ἐκτσκτσ Συνέδριο καί ήτσν γενικός ὅρος γιά όλσ τά κόμματα που ήτσν μέλη τῆς Κομμουνιστικῆς
Διεθνοῡς, Ἐπιμένει ότι άπό τήν Κομιντέρν ή περίοδος 1920-30 χαρακτηρίστηκε «περίοδος πάλης χωρίς άρχές» καί θγάζει θσρύγδουπσ συμπεράσματα, ἐνῶ άν άνοιγε κάποιο 6ι6λίο θά έθλεπε ότι
έτσι όνομάστηκε μόνο ή φρσξιονιστική πάλη τοῡ 1928-31.

BEBAIA δέν εἶναι άνάγκη νά άσχοληθεῑ κανείς περισσότερο μέ
τόθιθλίο τοὺ ὺπουργοῡ Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Ol πρῶτες κιόλσς σελίδες του δείχνουν τήν θεωρητική του κατάρτιοη άλλά καί τήν ἱστορική εὺθύνη, πού χαρακτηρίζει τόν συγγραφέα. ’Ἀλλωστε, έχει δημοσιεὺσει στό «ANTI» μιά ἐκτεταμένη καταλυτική κριτική γιά τόν
άνιστόρητο [στορικό κ. Ἀθέρωφ, ό συγγραφέας Δημ. Φωτιάδης.
Βέθσισ τά φτωχά μσς ἐλληνικά γράμματα έχουν τσλανιστεῑ άπό
λογῆς-λογῆς τσλέντα καί μάλιστα ὺῐιουργικά. 'O K. Μπάλκος δέν .
ἐχει πάρει όσο γνωρίζουμε κανένα ὁραθεῑο άκόμσ - άν καί τά
«κρυφά ταλέντσ» τοῦ ἓδωσσν τό... εΙσιτήριο γιά νά γίνει μέλος τῆς
«Ἀθηναϊκῆς Λέσχης» - άλλά δέν μπορεῑ παρά νά άπορεῑ κανεις
πῶς θιθλία μέ τόσο χονδροειδῆ ἱστορικά λάθη (πέρα άπόχτήν μισσλλοδοξίσ τους) παίρνουν θρσθεῑσ εἰς Παρισίους. Λέτε ὅμως νά

έχουν καμιά σχὲση μέ τά Μιράζ; D

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ἀποτίμηση τῶν συλλογικῶν ἐμπειριῶν πού προκύψανε ἀπό τό Νοέμόρη τοῦ
1973 - «ἑξέγερση», «κίνημα», «κορυφή ·τῆς
Άντίστασης ἐνάντια στή Χούντα» ὀνοματίστηκε
τό γεγονός - ἄφησε κενά, ἐρωτηματικά καί ὁημιούργησε ὅόισανους στῆ συνείὸηση τοῦ περί τά
κοινά ἀσχολούμενοι) πολίτη τῆς μεταπολιτευτικῆς μας πολιτικῆς πραγματικότητας.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ἐπέτειο τοῦ «Πολυτεχνείου»,
ὁ φάκελλος ἔχει σχεὸόν κλείσει. Τό πολιτικό μήνυμα ἑρμηνεύτηκε ἀπό μή αὐτόπτες μάρτυρες καί
ὁράστες, καί ἔτσι αὐτή ῆ ἱστορική «ἀποστασιοποίηση» ὁέν κατόρθωσε νά ὁώσει τό στίγμα καί
. νά προσφέρει τό ἑρμηνευτικό πλαίσιο γιά μιά
κοινωνική κατανόηση καί πρακτική ἐνσωμάτωση
στῆν καθημερινή πολιτική ὁράση τοῦ ἑπίὸικου
«μηνύματος τοῦ Πολυτεχνειόυ». Οἱ κυριάρχοι
μεταπολιτευτικοί πολιτικοί φορεῖς ἀποκαθιστοῦσαν τίς ἰσορροπίες τους, ἀπωθώντας τό ξάφνιασμα καί τίς ἀπορίες πού τούς προκαλοῦσαν
ὁρισμένα ὁυσεξήγητα ὁείγματα γιά τόν χαρακτήρα τῶν 3 ἡμερῶν τοῦ Νοέμόρη τοῦ ’73.
H ΑΠΩΘΗΣΗ τῶν «παράξενων» στοιχείων,
ὄασίστηκεσέ μιά πάγια ἀντίληψη περί κοινωνικῶν κινημάτων, πρωτοπορίας κλπ. Ἡ λογική τακτοποιήση τῶν λογαριασμῶ·ν’ὑποθήκευε ὄέὸαια
καί μιά ἀνάγκη νά ἐξετασθοῦν τά καινούρια
φαινόμενα συνείὸησης καί πρακτικῆς τῶν λαϊκῶν στρωμάτων στή ὁιάρκεια τῆς (δικτατορίας.
Τό «Πολυτεχνεῑο» ἀπόχτησε ἕνα χαρακτήρά ἑμὄαλωματικόστίς ἐλλείψεις πού ὲκὸηλώνουν οἱ πολιτικοί φορεῖς τοῦ προοὸευτικοῡ χώρου στήν

καθημερινή τους ὁράση. Ἔχοντας ντέ φάκτο τή
σ υ γ κ α τ ά θ ε ση τῆς λαϊκῆς συνείὸησης γιά τήν
ἱστορική ἀξία τοῦ «Πολυτεχνείου», εἶχαν καί
ἔχουν σάν κύριο μέλημα τήν a priori πλέον ἠθική
κ α τ ά φ α ση τῶν λαϊκῶν στρωμάτων στήν ἀναγνώριση τοῦ ἡγετικοῦ τους ρόλου.

ΕΝΑΣ πανηγυρικός τόνος θά ἀποτελέσει τό
τελετουργικό τῆς ὁιεκὸικούμενης κατάστασης
καί γλῶσσα τοῦ κομματικοῦ πατριωτισμοῦ θά
’ρθει γιά νά καλύψει τήν ἀπολιτικοποίηση καί
τήν ἔλλειψη σφαιρικῆς ἀντιμετώπισης τοῦ τριήμερου τοῦ Νοέμὸρη. Ἡ ῆθικιστική θεσμοποίηση
τῆς ἱστορικῆς μνήμης θά πάρει τή μορφή τῆς
«συμμετοχῆς στίς ἐκὸηλώσεις τῆς ἐπετείου».
ΔΕΝ εἶναι τυχαία οὔτε ῆ συγκεντροποίηση
τῶν πολιτικῶν ἐκὸῆλώσεων στό χῶρο ἀκριόῶς
τοῦ Πολυτεχνείου οὔτε καίή ἐπένὸυση τῆς πολιτικῆς ὁράσης τοῦ Νοέμόρη μέ στοιχεῖα θεάματος
ὅπου οἱ θεατές εἷναι οἱ ἐπισκέπτες στό χῶρο τοῦ
ὁράματος· τό οἴκημα τοῦ Μετσόὸιου Πολυτεχνειόυ. Συμπλήρωμα κι’ αὐτό μιᾶς πολιτικῆς
ἠθικῆς τῶν ἡμερῶν μας καί μιᾶς ἰὸιοκτητικῆς
σχέσης τῶν πολιτικῶν φορέων μέ γεγονότα πού
ὁέν τούς ἀνήκουν, πού τούς παραξένεψαν καί
πού τά άντιμετώπισαν προσπαθώντας νά τά οἰκειοποιηθοῡν οτά πλαίσια τῆς «ἱστορικῆς» τους
συνέχειας στήν πολιτική κονίστρα τῆς Ἑλλάὸας.
Τό «Πολυτεχνεῑο» θά μένει ἔτσι σάν μιά «λάμψη» (ἤ πρόσκληση θά λέναμε γιά μελέτη τῆς
στάσης τῶν φορέων πού ἀντιπολιτεύονταν τή ὄικτατορία στά 7 της χρόνια καί πιό πρίν) μέσα
στό «σκοτάὸι» τῆς «τυραννίας».
ὓ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΣ.· ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ
k
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ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΛΗρΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΪΟΥ
Oi «σφυγμομετρήσεις» τῆς Χούντοις
γιά τίς ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ
ΤΟ ΑΝΤΙ ὃίνει σήμερα ἑφτά ἀπόρρητα ἔγγραφοι τῷν
Ὑπηρεσιῶν Πληροφοριῶν τοῦ Στρατοῡ πού ἑκδὸθηκαν
στό κρίσιμο διάστημα 18-24 Νοέμόρη 1973 λίγο δηλαδή
μετά τά γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου καί λίγες μόνο μὲρες
πρίν ἀπό τήν άντικατάσταση τοῦ Πάπαὸὁπουλου καί
τοῦ «ὀστοῦ» πρωθυπουργοῦ του Μαρκεζίνη ἀπό τόν
Ἰωαννίὸη καί τήν ὁμάδα του.
Πρὸκειται γιά «δελτία πληροφοριών καί παρακολούθησης» πού συνοδεύονται ἀπο «ἐξαγωγή συμπερασμάτων» γιά τίς κινήσεις καί τίς πράξεις πολιτῶν ἀλλά καί
γενικότερα γιά τίς « ô ι α θ ε σ ε ις» τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ
ἀπέναντι στά γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου καί ἀπέναντι
στή δικτατορία.
ΕΙΝΑΙ χαρακτηριστικό πώς στά ὃελτία αὐτά-καταγράφονται καί ἀξιολογοῦνται καί οἱ πιὸ «μικρές» ἀκόμα
πληροφορίες τοῦ τύπου «τί ἀκούστηκε νά λὲει διερχόμενος πεζός». “Ὀπως ἀκόμα φαίνεται ἀπό τά ἔγγραφοι
αὐτά, οἱ ὑπηρεσίες Πληροφοριῶν τοῦ Στρατοῦ ἴεδιναν
ἐκεῐνες τίς μὲρες μεγάλη σημασία στίς φῆ με ς καί τούς
ψ ιθύ ρους καί ὃιοιτὺπωναν εἰσηγήσεις γιά τήν καταπολὲμησή τους ἀλλά καί τά γενικοτερα πολιτικά μέτρα.
ΑΞΙΖΕΙ νά σημειωθεῖ πώς αὐτά τά ὃελτία Πληροφοριῶν κυκλοφοροῦσαν σε 34 ἀντίτυπα καί διανεμονταν σέ
διάφορες στρατιωτικες ὑπηρεσίες «πρός ἐνημὲρωσιν»,
Συγκεκριμὲνα παραλήπτες τῶν ἐγγράφων· πού ἀποκαλύπτουμε σήμερα ἠταν; u
Ο Τό Στρατιώτικο Γραφεῖο Προεδρίας Δημοκρατίας

Ο Τό Στρατιωτικό Γραφεῖο Ἀντιπροεδρίας Δημοκ
ατια
3: "1:6 ςΣτρατιωτικο Γ ραφεῐο Ὑπουργοῦ ,Ἐθνικῆς
υν
O μζΓόηΓραφεῖο Ἀρχηγείου Ἐνόπλων Δυνάμεων ἛΥπηρεσία Ἀσφαλείοις Ἐν. Δυνάμεων
16

Ο Τά Ἀρχηγεῖα Στρατοῦ, ’Ναυτικοῦ καί Ἀεροποῗαὸἱ Διευθυντὲς Κλάδων - MEO — Διευθύνσεων
ἓιξΙὲΙΔΚΥΠ (φυσικάέ)
ΣΤΑ ἔγγραφα αὑτά διατυπώνοντοιι καί π ρ ο τ ά σ ε ι ς
γιόι πήν λήψη μέτρων (στρατιωτικῶν, πολιτικῶν, οἰκονομικῶν) με δάση τήν «διαμόρφωσιν τῆς Κοινής Γνώμης»
καί τά συμπεράσματα πού οἱ ἴδιοι ἔχουν ἐξαγάγει, Θά
μπορούσαμε νά ἐπισημανουμε ἀκόμη καί κάτι ἄλλο, πού
ὅμως δέν θά ἔπρεπε νά μᾶς ἐκπλήσσει πιά, ἀφοῦ ἀποτελεῖ χάρισμα καί τῆς μεταπολιτευτικῆς Δημοκρατίας καί
τῆς νεοὸημοκρατικής μας κυόἑρνησης.
Τίς «ἑκ-τιμήσεις τάσεων τῆς Κοινής Γνώμης Ἐσωτερικοῦ» πού ἔκανε ἡ δεύτερη Μικτή Ἐπιτελική Ὁμάὸα τοῦ
Ἀρχηγείου Ἑνόπλων Δυνάμεων. Τό ἓγγραφο αὐτό ὑπογράφει ὁ ὑποστράτηγος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ διευΘυντής (τότε) τοῦ Α’ κλάδου.
cH «Ἐκτίμησις Τὰσεων Κοινῆς Γνώμης Ἐσωτερικοῦ»
(πρὲπει νά ὑπάρχουν καί ἀνάλογες ἑκτιμήσεις τῆς κοινῆς
γνώμης τοῦ Ἐξωτερικοῦ πού μᾶλλον οἱ γνωστες «Ὑπηρεσίες τῶν κατά πόλεις καί χώρες Προξενείων καί Πρεσὸειῶν συνέτασσαν) περιλαμὸάνειῑ

Α) Πληροφορίες σχετικὲς μέ τόν Πρόεὸρο τῆς Δημοκρατίας, τὴν Κυόἐρνηση, τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις καί
«λοιπάς πληροφορίας»
Β) Ψίθυρους - Διαὸόσεις
Γ) Ἀνάλυση - Συμπεράσματα σχετικά μὲ τό τί προκύπτει ἀπό τίς πληροφορίες καί πώς διαμορφάηέττάι ἡ “
κοινή γνώμη, καί τέλος
Δ) Προτάσεις
Τό Δελτίο ἔχει ὡς ἑξήςε

ΑΡΧΗΙἾΙΞΙΟΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
2C1 MIKTH ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΑΣ
Ἀθῆναι 24 Νοεμθρίού 1973

ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

1. Πρόεδρος Δημοκρατίας
α. Ὀδοντίατρος έξεφρασθη ὑπέρ τοῦ Προέδρου διότι εἶναι πραγματικός Δημοκράτης, δέν ακολουθεῖ τα ακρα καί δίδει ἐλευθερίαν εἰς τόν λαόν.
6. Ὑπό συζύγου ἈξΙκοῦ ῶφθη ατομον αγνὼστων στοιχείων ἡλικίας 60-70 έτῶν χειρονομῶν απρεπῶς πρὸς φωτογραφίαν Προέδρου Δημοκρατίας εἰς Ἀπογευματινήν Ἑφημερίδα.

2. Κυθέρνησις
α. ’ἰδιῶται ύπαλληλοι, έκπαιδευτικοί, ἑμπόροι, ἐργάται ἑργοστασίου «Κεραμεικὸς», συνταξιοῦχοι καταφέρονται ἐναντίον τῆς Κυθερνήσεως δια τήν ύπερθολικήν αὔξησιν τιμαρίθμου καυσίμων,
ὴλεκτρικοῦ ρεύματος, τροφίμων καί λοιπῶν εἰδῶν.
6. Περίπου 15 ἰδιῶται διαφόρων έπαγγελματων έξεφρασθησαν
ύπέρ τῆς Κυθερνήσεως δια τα ὑπ’ αὑτῆς ληφθέντα μέτρα αποκαταστασεως τῆς ταξεως.

3. ’Ἐνοπλοι Δυνάμεις
ἱ α. Περίπου 10 ἰδιῶται (ἰατροί, έκπαιδευτικοί κ.λ.π.) έξεφρασθησσν ύπέρ τῆς έπεμθασεως καί τῆς αψὸγου συμπεριφορᾶς τῶν
Ἑνόπλων Δυναμεων.
6. Πέντε ἰδιῶται διαφόρων ίδιοτήτων έξεφρασθησαν κατα τῆς
έπεμθασεως τῶν Ἐνόπλων Δυναμεων καί ότι ή έπέμθασις τούτων
ήτο έσκεμμένη δια τήν επιθολήν τοῦ Στρατιωτικοῦ Νόμου.
γ. Πέντε ἰδιῶται έξεφρασθησαν ὅτι κακῶς ό Στρατός δέν έπενέθη ένωρίτερον όπότε καί εύκολῶτερον θα τούς διέλυε καί θύματα δέν θα ὑπῆρχον.
δ. Δύο ατομα έξέφρασαν τήν αποψιν ὅτι τα αρματα αντί να πατοῦν τα I.X. ἠδύναντο να τα παραμερίζουν καί τῶρα οἰ ἰδιοκτῆται
πρέπει ν’ αποζημιωθοῡν από τό Κρατος.

ε. Μερικοί φανατικοί παλαιοκομματικοί λέγουν ὅτι ό ὴθοποιός
Ἀντωνόπουλος έτραυματίσθη θανασίμως, ὅτι αἰ Βουγιουκλακη Καρέζη ὲδαρισαν ανηλεῶς καί ὅτι τα συνθήματα εἰς τό Πολυτεχνεῑον ἐγράφησαν ὺπὸ τοῦ Στρατοῦ καί τῆς Ἀστυνομίας.
ζ. Φοιτήτρια μετα δύο αδελφῶν της, ἡλικίας 17 καί 18 έτῶν ανεφερεν ὅτι ένεκλείσθησαν εἰς τό Πολυτεχνεῑον νομίζοντας ότι
έπρόκειτο περί φοιτητικοῡ αγῶνος.
η. Διετυπῶθη ύπό τινων ἰδιωτῶν ἡ αποψις ότι αἰ Ἀρχαί Ἀσφαλείας αἰφνιδιασθησαν έκ τῶν γεγονότων στερούμενοι πληροφοριων.
θ. Ὑπὸ τινων ἰδιωτῶν ἡ εύθύνη αποδίδεται εἰς τόν τύπον ὅστις
από μακροῦ δέν ενημερῶνει τόν λαόν μέ αμεροληψίαν.
ι. ’Υπό ἑτέρων έσχολιασθη ἡ μή παρεμθολή είς τας έκπομπας»
τοῦ P/Z Πολυτεχνείου,
κ. Τήν 23-11-73 ὑπῆρχον, εἰς μέν τήν Πλατεῑαν Κολοκοτρῶνη 2
ὀχήματα μεταφορᾶς προσωπικοῡ εἰς δέ τήν έμπροσθίαν πλευράν
τοῦ Πολυτεχνείου αντικαθεστωτικα συνθήματα. Ἀμφότερα απετὲλουν αντικείμενα περιεργείας καί λήψεως φωτογραφιῶν έκ μέρους διερχομένων, ἰδία τουριστῶν. ·
λ. Πολλοί φίλαθλοι ἐπιθυμοῦν τήν έπαναληψιν τῶν ποδοσφσιρικῶν συναντήσεων.
5. ψίθυροι - Διαδόσεις
5. '0 Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας δέν ἤθελε τήν ἑπιθολήν τοῦ
Στρατιωτικοῦ Νόμου αλλ’ έξηναγκασθη πρός τοῦτο ύπό τῶν 'Evόπλων Δυναμεων.
α. «'0 Γιῶργος έφυγε». Εἰς τό Πολυτεχνεῑον προῖστατο ὁ Παττακὸς καί λοιποί απότακτοι αξΙκοί.
6. Τό Γ’ ΣΣ δυσφορεῑ καί θα κινηθῆ κατα τῆς Κυθερνήσεως.
γ. Κατι γίνεται μέ τόν Ἰωαννίδη τῆς ΕΣΑ.

δ. Ἐντὸς τοῦ Πολυτεχνείου συνεπλακη ό Στρατός μέ τήν
Ἀστυνομίαν μέ πολλα θύματα.

ε. Εἰς τό Νεκροταφεῑον τῆς Ν. Σμύρνης εταφηθαν πολλοί στρατιωται.
ζ. Οἰ νεκροί εἰναι πολλοί, τούς έκαλυψαν εἰς ὸμαδικούς ταφους
καί ύπαρχουν χιλιαδες τραυματίες.
η. Οἰ νεκροί παραμένουν εἰς ψυκτικούς θαλαμους απ* ὅπου θα
μεταφέρωνται περιοδικῶς, δικαιολογούμενοι ὼς φονευθέντες εἰς
ι τροχαῑα ατυχήματα.
θ. Εἰς τα γήπεδα ΠΑΟ-Καραϊσκακη καί Στρατόπεδον Χαϊδαρίου
4. Aomai Πληροφορίαι
κρατοῦνται πολλοί συλληφθέντες.
α. Διατυποῦται ἡ αποψις ύπό 4 ατόμων ὅτι ὑπεύθυνοι τῶν έκι. Δέν δηλῶνουν τούς νεκρούς εἰς τόν Διεθνῆ E. Σταυρόν για να
τρόπων εἶναι ἡ Ἀστυνομία καί ἡ Σύγκλητος τοῦ Πολυτεχνείου, o'(μήν πᾱνε φυλακή.
τινες ἐπέτρεψαν τήν ε’ίσοδον ατόμῶν εἰς τό Πολυτεχνεῑον ανευ
κ. Τα συνθήματα εἰς Πολυτεχνεῑον έγραφησαν ἥ έτροποποιήἐλέγχου.
θησαν μετα τήν Δευτέραν.
6. Ἀρκετοί ίδιοκτῆται νυκτερινῶν Κέντρων, ἰδιῶται, απόστρατοι
λ. 'O Μαρκεζίνης μέ τήν αὔξησιν τῶν τιμῶν θα συγκεντρῶση τα
αξίκοί κ.λ.π. λέγουν ὅτι πρέπει να αρθή ό περιορισμὸς τῆς κυκλοχιλιαρικα από τόν κόσμον για να μή γίνη πληθωρισμὸς.
φορίας διότι ἡ ἀπαγόρευσις έχει ψυχολογικας καί οίκονομικας
G. Λοιπα Θέματα
ἐπιπτώσεις έπί τοῦ λαοῦ.
γ. Περίπου 10 ἰδιῶται διαφόρων έπαγγελματων έξεφρασθησαν
ΑΝΑΛΥΣΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
κατα τῶν όργανωτῶν τῆς ἀναρχίας οὓς καί κατεδίκασαν δια τα ἐκ7. Tl Προκύιπει ὲκ τῶν Πληροφοριῶν
τροπα έκ παραλλήλου δέ επεκρότησαν τόν περιορισμὸν τῶν τέως
α. Διαφαίνεται προσπαθεια έπιρρίψεως εὐθυνῶν εἰς τας 'Evπολιτικῶν εἰς τας οἰκείας των, δι’ οὓς, προσέθεσαν, ὅτι πρέπει εἴτε
ὁπλους Δυναμεις.
να παραπεμφθοῦν εἰς δίκην ἡ να εκτοπισθοῦν. Θεωροῦντες τούτους ἠθικοὺς αὐτουργούς.
6. Ὠς εἷς έκ τῶν λόγων τῆς αναταραχῆς προθαλλεται καί ὴ
ύπερθολική αὔξησις τοῦ τιμαρίθμου καί ἡ μή αντίστοιχος παροχή
δ. Είς Παλαιόν Φαληρον έργαται τραγουδοῦσαν τῆ συνοδείᾳ
αὺξήσεων.
μαγνητοφῶνου «Πότε θα κανη ξαστεριαη.
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ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

8. ‘H Κοινή Γνώμη φαίνεται ὅτις
α. Ἐηιθυμεῑ τήν ἂρσιν τῶν Περιοριστικών μέτρων.

8. Ὲῐιιθυμεῑ τήν διατήρησιν τοῡ Στρ. Νόμου ῐιρός έξασφαλισιν
τῆς ήρεμίας καί τόξεως.
γ. Καταδικόζει τά έκτροι-ια καί ἐγκρίνει τήν έπέμθασιν.

δ. Καταλογίζει εὐθύνας είς τήν Κυθέρνησιν δια τήν ἀπότομον
αὔξησιν τοῡ τιμαρίθμου.
ε. Τέλος εὑρίσκεται έν μερική συγχύσει.
9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

α. Ἀρσις Περιορισμῶν (Κυκλοφορίας, Ποδ. συναντήσεωνῖ κυνηYul): έκ μέρους τῆς Κυθερνήσεως τῆς διαφωτίσεως τῆς
κοινιῆς γνώμης Πρός έγκαιρον ᾱντιμετώι-ιισιν τῶν κυκλοφοροὺντων
ψευῗίιήζίις αὑστηρών μέτρων, κατά τῆς αἰσχροκερδίας καί σταθεροτιοίησιν τοῡ τιμαρίθμου.

ὙΠΙγος Γ εώργιος Πράσινος
Ἀκριθές Ἀντίγραφον Δίντής Α’ KÀÛÔOU
Βασίλειος Λέτσιος
ἈνθΙγός

Ὁ ὑποστράτηγος Γεώργιος Πράσινος, θεωρούνταν «ἐκ τῶν
ἀπορρήτων» τοῦ Γ . Παπαδόπουλου. Ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἐκκαθαριστεῐ ἀπό τούς Ἰωαννιδικούς, οἱ ὁποῖοι μετά τά γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου πήραν τήν ἐξουσία.
Ἀδελφός του εἶναι ὁ ὑποστράτηγος Δημήτριος Πράσινος,
«μικρός» στήν ἱεραρχία ἀξιωματικός τότε, ὁ ὁποῖος μετά τήν
μεταπολίτευση ὅρισκόταν στήν διοίκηση τοῦ ΕΑΤ - ΕΣΑ καί
ἔδειξε ἰδιαίτερο ἓνδιαφέρον, σέ συγκεντρώσεις νέων κύρια
ἀξιωματικῶν, 016 νά τούς παροτρύνει νά συνασπίζονται «κατά
παντός μή έθνικόφρονος». Ἰδιαίτερη ἀναφορά γιά τόν Δημήτριο Πράσινο, ὑπάρχει στό τεῦχος 110 τοῦ ANTI.

”Αν,πρίν κλείσωιμε τό κεφάλαιο αὑτό, έπιμέναμε λίγο στήν
φὺση τῶν «Πληροφοριῶν» καί τῶν «Ψιθὺρων» (ὄις θυμηθοῦμε
καί ἃς... δικαιολογήσουμε πῶς οἱ διάφοροι έκπρόσωποι τῆς
«Ἐθνικής Κυόερνήσεως» έπέμενὰν τόσο οτό χαρακτηρισμό «οἱ
ψιθυρισταί>>ί) θά μπορουσαμε νά παρατηρήσουμε τά παρακατω.
,Ο τῶσο λεπτομερὴς ἀναφορά λόγων ἠ πράξεων πολιτων σε τελείως διαφορετικόι σημεῖα τῆς πρωτεύουσας, ἀποδεικνὺει τόν τρόπο λειτουργίας καί ἀποτελεσματικότητας
âo‘ αυτόν τουλάχιστον τόν τομέα) τοῦ δικτύου παρακολούO ’Ὀρισμένοι ψίθυροι καί διαδόσεις, ἐφ’ ὅσον ἡ καταγραφηιτουςιὺπῆρξε ἁκριόής ἤ δέν ἀπὲὃλεπε καί σέ ἀλλους
σκοπους - ὰς μήν ξεχνᾶμε ὅτι τό δελτίο ἔχει ἡμερομηνία 24
Νοεμόρη - ἀποδείχθηκαν ἀπό τά γεγονότα όχι μόνο ἀκρι6εις ἀλλά καί προφητικοίέ
ο Οἱ «ἐγκέφαλοι» οἱ ὁποῖοι ὲπεξεργάστηκαν τά στοιχεῖα
που οἱ «ὑπηρεσίες» έθεσαν στή διάθεσή τους, δίνουν μιά
μαλλον δική τους κατεύθυνση στά συμπεράσματα, εἴτε ἀπό
διαθεοη καθησύχασης τῶν ἀνωτέρων τους εἴτε ἐπειδή δέν
παίρνουν ὑπ’ ὅψη τους (γιά τά... «ἔκτροπα» λόγου χάρη)
πως οταν ὅλα τά σκιάζει ἡ φοὸέρα, δέν εἶναι εὕκολο... νά
επικρίνει κανείς ἀνοιχτά τήν «έπέμὸαοη» τοῦ στρατοῦ.
Ο Τέλος, ἀντίθετα ἀπό τήν ἐξαγωγή συμπερασμάτων, οἱ
προτάσεις πού γίνονται εἶναι οὐσιαστικές, στήν κατεύθυνση
των συμφερόντων τοῦ δικτατορικοῦ καθεστῶτος. I
"ppqoç, πέρα ἀπ’ αὐτά, εἶναι ἀξιοσημείωτη ἡ γραφικότητα
που παρουσιάζουν αὐτές οἱ «έκτιμήσεις». ὅπου συμπλέκονται,
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μέ τόν πιό ἀπίθανο τρόπο, οἱ ἀπόψεις τῶν «ἰδιωτῶν διαφόρων
εἰδικοτήτων» μέ τά τραγούδια τῶν ἐργατῶν (πό Π, Φάληρο, τά
συμφέροντα τῶν ἰδιοκτητῶν νυκτερινῶν κέντρων καί τοὺς cptλάθλους πού «ἐπιθυμοῦν τήν έπανάληψιν τῶν ποδοσφαιρικῶν
συναντήσεων>>ί
Ἀλλά τό πιό ὡραῖο, πού ἀποδίδεται καί Moog «ἀμετανόητους παλαιοκομματικούς», οί ὁποῖοι ὅρίσκουν τίς πιό καταχθόνιες μεθόδους γιά νά ὑπονομεὺσουν τό καθεστώς, εἶναι ἡ
φήμη πού κυκλοφόρησε ὅτι ὁ “Aw/510g Ἀντωνόπουλος
«έτραυματίσθη θανασίμως» καί οἱ Βουγιουχλάκη _ Καρρζη
«έδάρησαν ἀνηλεῶς>>ἔ
Οἱ Στρατιώτικές Ὑπηρεσίες, ἐκτός ἀπό τήν παρακολούθηση
τῆς Κοινής Γνώμης, διέπρεψαν σέ συνεργασίσ μέ τήν Ἀστυνόμία καί τίς Ὑπηρεσίες Πληροφοριῶν καί στήν «παρακολοῡθηση» τῶν γεγονότων ὂχι μόνο στή διάρχεια τῆς ἑξέγεροης τοῦ
Πολυτεχνείου ἀλλά καί τίς έπόμενες μὲρες, ὅταν ἀφοῦ έδωσαν
«τήν ὑποστήριξίν των πρός ἀποκατάστασιν τῆς τάξεως ἐπέστρεψαν είς τά καθήκοντά των».
Σ’ ὅλο αὐτό τό διάστημα, ὅπως προκύπτει ἀπό τά ἔγγραφοι
πού ὃημοσιεύονται, ἡ 2α Μικτή Ἐπιτελική “Ομάδα τοῦ Ἀρχηγείου Ἐνόπλων Δυνάμεων μέ «Συνοπτικά Δελτία Πληροφοριῶν» πρός τούς ῖδιους σχεδόν παραλῆπτες μέ τό «Δελτίο Ἐκτιμήσεως Τάσεων τῆς Κοινῆς Γνώμης», ἀνέφερε τίς κινήσεις
πολιτῶν καθώς καί τό παραμικρό γεγονός πού ουνέὸαινε τόσο
στήν πρωτεύουσα ὅσο καί σέ ὁλόκληρη τὴ χώρα.
Δημοσιευουμε τά ἀπόρρητα αὐτά δελτία τῆς 18ης, 19ης,
21ης, 22ας καί 24ης Νοέμὸρη, πού ὑπογράφονταν ἀπό τόν
πρώην διοικητή τοῦ 32ου Συντάγματος Πεζοναυτῶν (μέ έδρα
τήν Ἀγία Παρασκευή) καί τότε Διευθυντή τῆς 2ας MEO, Taξίαρχο K. Μιχαλάκη, μέσα ἀπό τά ὁποῖα περιγράφεται (ἀπό τή
σκοπιά 6έ6αια τῶν στρατιωτικῶν ἀρχῶν) έστω καί μέ παρουσίαση μεμονομένων περιπτώσεων, ἡ κατάσταση, μετά τήν
πτώση τοῦ Πολυτεχνείου.

’Ὀταν ὁ Στρατός συνέδραμε τήν
Άστυνομία στίς προσπάθεῐές της
γιά τήν σύλληψη «ἀναρχικῶν
ἀτόμων μή συμμόρφουμένων πρός
’τάς ἰσχύουσας διατάξεις» (πᾶς
μή... συμμορφούμενος
ὄάρόαροςί), ἡ Ἀστυνομία Πόλεων
’ - «αἰτοῦσε» τήν ὁιάθεση «κλειστῶν
ὀχημάτων» γιά τήν μεταφορά 100
ἀπ’ αὐτούς (τούς... ὅάρόαρους).

Ἀθῆναι 18 Νοε 1973
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Yl'l. ΑΡΙΘ. 3
(Καλὺῐττον ηερίοδον ὑπό, 180800 έώς 181600 Νοε 73)
ΣΥΜΒΑΝΤΑ

1. Ἀθῆναι
α. Ἀῐτό τῆς 12000 τῆς σήμερον, είς διαφόρους ἁνοικτοὺς χώρους, είς τό κέντρον τῶν Ἀθηνῶν, ἥρχισε νό Παρατηρῆται ἀσυνήθης συγκέντρωσις ηεριέργων,

6. Περί τήν 121οΩ ηαρετηρήθη ὴ συγκρότησις μικροομόδων
(Περιοχή Μουσείου) καί ὴ έναρξις συλλήψεων οναρχικῶν ἀτόμων,
μή συμμορφουμένων πρὸς τα ἰσχυούσας διατάξεις.
γ. Τήν 12150 Πορετηρήθη ἀσυνήθης συγκέντρωσις έγγύς τοῦ
Πολυτεχνείου καί ὺι-ιό τῆς Ἀοτυνομίας έγένοντο εὺρεῑαι συλλήψεις. 'H Ἀστυνομία Πόλεων ήτήσατο καί διετέθησαν τέσσαρα
κλειστό ὀχήματα ὺῐιό τοῡ ΑΣ, διό τήν μεταφορὰν ἑκατό (100) Περίῐτου συλληφθέντων.
δ. Τήν ίδίαν ὥραν Παρετηρήθησαν συγκεντρώσεις είς τὰς ὁδοὺς
Χαλκοκονδὺλη καί Πατησίων έγγὺς Ὁμονοίας. ’ΥΠὸ τῆς Ἀοτυνο-

μίας καί τοῦ Στρατοῡ ἐγένετο χρῆσις δακρυγὸνων πρὸς διάλυσίν
των.
ε. Πληροφορία μή διασταυρωθεῖσα, ἐφερεν ὅτι ή Παμφοιτητική
Ὀργάνωσις, προσεκάλεσεν ὅλους τούς,φοιτητάς νά συγκεντρωθοῡν είς τά κέντρον τῶν Ἀθηνῶν. Ἐπίοης ὃτι ol οίκοδόμοι N.
Σμύρνης καί N. Ἰωνίας, είχον λάθει ἐντολήν άπό τάς ὁργανώσεις
των νά συγκεντρωθοῡν είς τό κέντρον τῶν Ἀθηνῶν σήμερον καί
αὔριον.
ζ. Τήν 123ΟΩ παρετηρήθησαν συγκεντρῶσεις είς τό Πεδίον
Ἄρεως καί στήν Λεωφόρον Ἀλεξάνδρας. Διά τήν διάλυσίν των
ἐγένετο χρῆσις δακρυγὸνων. ν
η. Τήν 1255Ω παρετηρήθη συγκέντρωσις είς τήν Πλατεῖαν Συντάγματος. Διά τήν διάλυσιν ταύτης διετέθησαν τμήματα Στρατοῡ
καί Ἀστυνομίας.
θ. 'An6 τῆς 1445Ω ἐπικρατεῖ ἠρεμία καθ’ άπασαν τήν περιοχὴν
πρωτευούσης.
2. Λοιπή Χώρα
Ούδέν
3. Ἐξωτερικὸν
Τήν 17 1300. ὁμάς ἐκ 50 Ἐλλήνων καί Γάλλων άναρχικῶν ἐπετέθη κατά τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου Παρισίων καταστρέψασα τὸ
άρχεῖον, τό ὁποῖον ἐπεχείρησεν άνεπῖτυχῶς καί νά Πυρπολήση.
Δέν ἐσημειώθησαν άπῶλειαι προσωπικοῡ. Ἠ ἐπέμθασις τῆς Γαλλικῆς Ἀστυνομίας ήτο μή ἔγκαιρος.
ΕΤΕΡΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

4. Είς συνεργεῖον ΕΗΣ Ἀγ. Μελετίου εύρέθησαν τρεῖς αὺτοσχέδιαι θάμθαι καί είς ύποσταθμὸν ΔΕΗ είς Πλατεῑαν Ἀττικῆς μία
θομθα μεγάλης ἰσχύος, αἵτινες καί ἐξουδετερῶθησαν.

5. 'EK τῶν μέχρι τοῦδε συγκεντρωθέντων στοιχείων αί ἐκατέρωθεν άπωλειαι είς προσωπικόν ἐχουν ῶς κάτωθι;
α. Νεκροί; 7 ίδιῶται
6. Τραυματίαι; 235 Ἰδιῶται, 35 Ἀατυνομικοί (32 άστυφύλακες
καί 3 Ἀξιωματικοί) καί 9 Στρατιωτικοί (θ ὁπλῖται καί 1 Ἀξιωματικὸς).

6. Ἐκτιμάται ὅτι ol άναρχικοί ἐνδεχομένως θά συνεχίσουν διά
μεμονωμένων ἐνεργειῶν (σαμποτάζ) ἡ άναρχικῶν ἐκδηλώσεων
περιωρισμένης ἐκτάσεως νά διαταράσσουν τήν έν γένει δραστηριὸτητα καί γαλήνην τῆς πρωτευούσης πρός δημιουργίαν ἐντυτιῶσεων καί ἐπηρεασμὸν τῆς κοινῆς γνωμης είς τὸ ἐσωτερικὸν καί
ἐξωτερικόν.
Ἀκριθές Ἀντίγραφον
Δημήτριος Γοῡτος
Λοχαγός Γραμμ. Α· Κλάδου
ἱ

θ. ἈξιὸΠίστος πηγή άνέφερεν ὅτι κεντροαριστερά στοιχεῖα
ἐδήλωσαν ὁτι αί άνατρεῐττικαί ἐκδηλῶσεις θά συνεχισθοῡν μέχρι
τελικῆς νίκης (ΑΣ12ονΙΞΓ).Ὶ
γ. Διασταυρωμέναι πληροφορίαι, φέρουν ὅτι ol άναρχικοί θά
προσθάλῡυν οίκίας Ἀξιωματικῶν τῆς Ἀστυνομίας Πὸλεων καί τῶν
λοιπῶν Κλάδων τῶν Ἐνὸτιλων Δυνάμεων (Α11, Ἀστ. Πόλεων).
δ. Κατὸ Τήν διάρκειαν τῆς νυκτάς 18119 ἐγένοντο δύο άνωνυμα
τηλεφωνήματα είς οίκίαν Ἀξιωματικού, πρὸς ἐκφοθισμόν τῆς συζύγου του. είς τήν ὁποίαν ἐλέγετο. οτι ἐντός ὀλίγου θά καῆ ὁλάκληρος ή Περιοχή (AZ/20v ΕΓ)
ε. Πληρῡφορίαι ἐκ διαφόρων πηγῶν. φέρουν ὅτι τήν 19 Νοε 73
01 οἰκοδόμοι θ’ άπεργήσουν καί ὅτι άναρχικά στοιχεῖα θά περιέρχωνται τά διάφορα ἐργοτάξια, διά νά παροτρύνουν τούς ἐργάτας
είς άποχήν ἐκ τῶν ’ἐργασιῶν των. (ΑΣ12ονΕΓ).
ζ. Ἀνσρχικά στοιχεῖα συνεκέντρωσαν τήν 18 Νοε 73 πέτρες, ἐπί
τῆς λεωφόρου Ἀλεξάνδρας, πιθανῶς μέ Πρόθεσιν μελλοντικῆς
χρησιμοποιήσεως κατά τῶν ὁργάνων τῆς τάξεως (ΑΣ12ονίΞΓ)
η. Κατὸ τήν διάρκειαν τῆς νυκτὸς 18119 Νοε 73 ἐπεκράτησεν
ἠρεμία καθ’ άπασαν τήν περιοχὴν Ἀθηνῶν. Συνελήφθησαν πέντε
(5) φοιτηταί ἐπί τῆς ὁδοῦ Μεσογείων, ῶς καί ἐλάχιστοι ἐτεροι ίδιῶται είς διάφορα σημεῖα τῶν Ἀθηνῶν, λόγῳ παρανόμου κυκλοφορίας (ΑΣ12ονΕΓ).
2. Λοιπή Χὼρα
Οὐδέν.

3. Ἐξωτερικὸν
Τήν 18 Νοε 73 καί περί ὥραν 1230 είς τήν πόλιν τῆς Οὺασιγκτῶνος, εἴκοσι περίπου άτομα φέροντα Ἐλληνικήν σημαίαν καί πανώ
μέ συνθήματα «Ἀμερικανικά ὅπλα σκοτῶνουν Ἕλληνας σπουδαστάς - ’Ὀχι άλλα ἐγκλήματα στήν Ἐλλάδα - Στήν Ἐλλάδα εἶναι
φασισμὸς». προέθησαν είς διαδήλωσιν.
'H διαδήλωσις ἐπραγματοποιήθη ἡσύχως ἐπί τού πεζοδρομίου
τῆς ὁδοῦ Μασσαχουσέτης καί είς άπόστασιν 300 μ. ἐκ τοῡ κτιρίου
τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσθείας (ΑΚΕΔ Οὺασιγκτῶνος).

Ἐκτιμᾱται ὅτι ol άναρχικοί ἐνδεχομένως θά ἐπιχειρήσουν μεμονωμένας πράξεις δολιοφθορῶν καί άναρχικάς -ἑκδηλῶσεις περιωρισμένης ἐκτάσεως πρὸς δημιουργίαν ἐντυπώσεων καί συντήρησιν τού κλίματος άναταραχῆς.

Ἀκριθές Ἀντίγραφον

Nyôq Δημήτριος Γοῡως Ταξίαρχος Κων1νος Μιχαλάκης
Διευθυντής 2αςΜΕΟ

Ταξίαρχος Κων1νος Μιχαλάκης
Διευθυντής 2ος MEO

Τά «άναρχικά στοιχεῖα» ἧταν
ἀπτόητα στήν προσπάθειά τους γιά
ἐπιὸολή... καθεστῶτος ἀνωμαλίας.
Στίς 18 καί 19 Νοέμόρη... μάζευαν
πέτρες οτή Λ. Ἀλεξάνδρας γιά νά
τίς χρησιμοποιήσουν κατά τῶν
Ἀστυνομικῶν, κυκλοφοροῦσαν
παράνομα τίς ἀπαγορευμένες ὧρες
καί ἐκὸήλωναν προθέσεις νά
κάψουν περιοχές ὅπου
κατοικοῦσαν Ἀξιωματικοί.

Ἀθῆναι 19 Νοε. 73
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠἈΡΙΘ. 4

Ὡστόσο οἱ «πάσης φύσεως»
άναρχικοί ἧταν ἀνένόοτοι... Τίς
ἑπόμενες μέρες ὁημιουργοῦσαν...
«κλίμα φοὸίας» μέ τρύκ καί
ἀῖτειλητικά συνθήματα. Ἡ φοόία
εἶχε φτάσει σέ τέτοιο σημεῑο πού ὁ
κόσμος ὁέν ἤξερε ποῦ νά κρυφτεῑ
γιά νά γλυτώσει ἀπ’ αὐτούς]

Ἀθῆναι 21 Νοε 73
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠἈΡ. 9
(Καλύπτον περίοδον άπὸ 210800 ἐως 211600 Νοε 73)
ΣΥΜΒΑΝΤΑ

1. Ἀθῆναι
α. Ἐπικράτεῖ άπόλυτος τάξις.
θ. Κατά τήν διάρκειαν τῆς νυκτὸς 20/21 έλαθον χῶραν αί κάτωθι
άναρχικαί ἐκδηλῶσειςῑ
(1) Εἰς περιοχὴν I" Νεκροταφείου Ἀθηνῶν ανηρτήθη πανώ διαστάσεων 0,80X0.90 μ. ἐπί τοῡ ὁποίου άνεγράφετο τά σύνθημα
«δολοφόνοι θά πεθάνετε διά τά αἱμα πού χύνετεη.
(2) Εἰς Ν. Ἠράκλειον “Αττικῆς;

(Καλύτττον Περίοδον άπά 181600 ἐως 190800 Νοε 73)
ΣΥΜΒΑΝΤΑ

1. Ἀθῆναι
α. Τάς ἐσπερινάς ὥρας τῆς 18 Νοε 73, τέσσαρα άτομα ἐπιθαίνοντα ἰδιωτικοῦ ὀχήματος, ἐτοποθέτησαν τσιμεντολίθους ἐπί τῆς
σιδηροδρομικῆς γραμμῆς ΟΣΕ, είς περιοχήν Ἀσπροπύργου καί
άκολούθως άπεμακρύνθησαν. Καταζητοῡνται θάσει περιγραφῆς
τού ὀχήματος (Ἀρχηγεῖον Χωρ1κῆς).

(α) Συνελήφθη ἐν άτομον τό ὁποῖον διέδιδε ψευδῶς ὅτι δέν
ἐφονεύθησαν εννέα άλλά διακόσιοι.

ﬂ

(θ) Συνελήφθη ἐν άτομον τά ὁποῖον παρωτρυνε άνήλικον ἐργάτριαν v' άναγράψη άντικυθερνητικά συνθήματα.
(3) Ἐλήφθη πληροφορία καθ’ ήν είς τά Γυμνάσιον άρρένων Βύρωνος θά κυκλοφορήση κατάστασις μεταξύ τῶν μαθητῶν, τῶν δύο
τελευταίων τάξεων ἵνα ύπογράψουν ὃτι δέχονται ν’ άπάσχουν τῶν
μαθημάτων των ὅταν λάθουν σχετικήν ἐντολήν. (Ἠ Πληροφορία
ἐρευνάται).
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(4) Είς Περιφέρειαν Ἀγίου Παντελεήμονος Ἀθηνῶν; (α) Ε’ίς
τινα Πολυκατοικίαν έρρίφθησαν τρεῑς Προκηρύξεις (τρίκ) αναγραφουσαι τα συνθήματα «Κατω ή Χοὺντα, Κατω ὁ Παῐταδόιτουλος.
Ζήτω ἡ Δημοκρατία».
(6) Είς ηολυκατοικίαν έτιί τῆς ὸδοῡ Λεμεσοῡ 56 έῐτεκολλήθη
τρίκ αναγραφον «Λαέ τῶρα τιρίν κοττασει ὁ αγῶνας, αντιταξου στή
δικτατορική Χούντα». ” ·
(γ) Είς Πολυκατοικίαν έῐτί τῆς όδοῡ Μανῆς Προδρόμου 5 ανεγραφη ἡ λέξις «εΘόνατος» μέ θέλος δεικνὺον τό διαμέριομα Ἀστυνομικου.
(5) Διεῐτιοτώθη ἡ ϋιταρξις τιαρανόμου ραδιοσταθμοῡ ἐίς περιοχήν Πεδίου Ἄρεως, όστις λειτουργεῑ περιοδικῶς, έκιτέμιτων μαυσικήν. Καταθόλλεται Προσηαθεια έντοιτισμοῡ του.
2. Λοιπή Χὼρα
α. Είς τα Γυμνόσια αρρένων Ξανθης καί Ναυπάκτου όνεγρόφησαν διαφορα αντικαθεστωτικα συνθήματα.
6. Είς Πεντόλοφον Κοζανης συνελήφθησαν τρεῖς μαθηταί, διότι
τήν Προηγουμένην νύκτα-εἶχον αναγραψει διάφορα ανικαθεστωτικό συνθήματα, είς τοὺς τοίχους τοῡ Γυμνασίου.
3. Ἐξωτερικόν

α. Κατα τήν δοθεῖσαν ουνέντευξιν τύπου είς Ρῶμην ό Ἀνδρέας
Παπανδρέου ανέφερεν τα κατωθι;
(1) Al Ἕνοτῑλοι δυνάμεις έχουν ὺῐτοστῆ διχασμόν. 'O Παπαδόηουλος λίαν συντόμως θ’ αντικαταοταθῇ ὑπό στρατιωτικῶν. Δέν
ὑφίσταται δυνατότης συμδιθασμοῡ μετα τῆς Χοὺντας. 'H μόνη λύσις ν’ αποφευχθῆ ἡ αίματοχυσία εἶναι ἡ ὁμεσος Παρόδοσις τῆς έξουσίας είς τας λαῖκας δυνάμεις.
(2) Al Κυθερνήσεις τῆς Εὐρώπης ὸφείλουν v' απομονώσουν τός
ΗΠΑ καί τό Ἑλληνικόν καθεστώς.
(3) Ἠτήσατο τήν αδειαν λειτουργίας Ραδιοφωνικοῡ Σταθμοῡ είς
Ἰταλίαν.
6. Είς ανωτέρω ἑκδήλωσιν αηό Ἰταλικῆς Πλευρᾱς Παρέστησανῑ
ό γραμματεύς καί εἶς θουλευτής τοῡ Σοοιαλιστικοῡ κόμματος, καί
στελέχη τοὺ Σοσιαλδημοκρατικοῡ καί Κομμουνιστικοῡ κόμματος
Ἰταλίας.
‘H κατάστασις συνεχίζει εἰσέτι νό Παραμένη ρευστή. Είς τό έξωτερικόν καταθόλλεταιι-ιροσηόθεια ὁργανῶσεως αντεθνικῶν έκδηλωσεων υτιό Ἐλλήνων καί ξένων αναρχικῶν Πρός δυσφήμισιν
τῆς Ἑλλάδος.
Ἀκριθές αντίγραφον .

Ταξίαρχος va/voç Μιχαλάκης

Βασίλειος
Λέτσιος
Δίντής
2ος
ΜΕο
ἈνΘΙγός ΠΖ Γραμμ, Α’ Κλαδου

Στίς 21 Νοέμόρη ἡ κατάσταση
«παρέμενε ρευστή». Στό ἐξωτερικό
ουναοπισμένοι ἕλληνες καί ξένοι
ἀναρχικοί ὄυσφημοῦσαν τήν
πατρίὸα μας...
Ἀθῆναι 22 Νοε 73
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠ’ AP. 10
(Καλυιττον Περίοδον αιτό 211600 έως 220600 Νοε 73)
ΣΥΜΒΑΝΤΑ

3. Ἐξωτερὺιόν
α. Κατα τας τελευταίας τρεῖς ἡμέρας έλαθον χώραν είς διαφόρους Πόλεις τῆς Ἰταλίας (Νεόῐτολη, Μτιολώνια, Φλωρεντία, Ρώμη)
διαδηλῶσεις ὸργανωθεῑσαι ὺῐτό αναρχικῶν καί κομμουνιστικῶν ὁργανωσεων Πρός ένδειξιν συμπαραοτόσεως καί Ἀλληλεγγύης Πρός
τοὺς Ἕλληνας αναρχικους.
Ἡ ’ίταλική κοινή γνώμη όρχισε να αντιλαμθανεται τήν Πραγματικὸτητα, ὅτι τα γεγονότα 17ης τρέχοντος μηνός ὑπετέλουν κομμουνιοτικήν έξὲγεροιν καί οὺχί φοιτητικήν διαδήλωσιν. Ἀντιθέτως
ἡ στασις τῶν Ἰταλικῶν αρχῶν ἐξακολουθεῖ να εἶναι ανθελληνική
αηροκαλὺιπως, Προθόλλουσα διό τῶν μέσων ένημερώσεως τας
θέσεις τῶν ανθελλῆνων αναρχικῶν.
6. Είς Γαλλίαν ἡ κομμουνιστυ<ή νεολαία Γαλλίας Προτίθεται τήν
23 Νοε ν’ ὑποστεὶλη είς Ἑλληνικήν Πρεσθείαν διαθημα συμπαραστόσεως Πρός τούς Ἕλληνας αναρχικούς. Ὁμοίως τήν 20 Νοε 73
έλαθεν χώραν συγκέντρωοις είς Παρισίους διαφόρων αναρχικῶν,
συνολικῆς δυνόμεως 3500 ἕως 4000 ότόμων. Μεταξύ αὑτῶν Παρίστατο η’Μελίνα Μερκουρη καί Περί τό ΒΟ ἕως 100 ἄτομα Ἐλληνικῆς καταγωγῆς.
γ. Τήν 19 Νοε 73 έλαθε χώραν έξωθεν τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσθείας είς Λονδῑνον διαμαρτυρία 10-12 ατόμων ατιό 1400 ὥρας μέχρι 2400 ὥρας. Τό ανωτέρω ἄτομα έφερον Πλακατ καθαρῶς κομμουνιστικα. Ὲγνῶσθη ὅτι αὶ συγκεντρῶσεις τῆς μορφῆς ταύτης θα
συνεχισθοῦν.

ENTYnnzIz Α

Οί αναρχικοί δύνανται να συνεχίσουν τήν διαστιοραν διαφόρων
τρίκ-συνθηματων-ῐτροκηρυξεων Πρός δημιουργίαν έντυιτώσεως·
έῐταναλήψεως αγῶνος. Είς τό Ἐξωτερικόν καταθαλλεται Προσπαθεια όργανώσεως αντεθνικῶν έκδηλωσεων ὺτιό Ἐλλήνων καί ξένων αναρχικῶν Πρός δυσφήμισιν τῆς Ἑλλάδος.
Ἀκριθές αντίγραφον
Δημήτριος Γοῡτος
Λοχίγός Γραμμ. Α’ Κλαδου

Ταξί χος va/voç Μιχαλάκης
Δίντης 2ος MEO

1. Ἀθῆναι
α. Συνεχίσθη ἡ Προσι-ιόθεια ùnô τῶν ùVGPXlK‘ÎDV. διὰ Τήν 6nμιουργίαν έντυτιῶσεων καί κλίματος φοθὶας, δια διασπορᾶς διαφόρων τρίκ καί αναγραφῆς αναρχικῶν καί απεῑληῑῑκῶν συνθημάτων6. Τός έοπερινός ὥρας τῆς 21 Νοε 73 κατεσχέθησαν έντός τῶν

Ἀθηνῶν δύο Παρανομοι ραδιοσταθμοί, 01 ὁποῖοι ότιό τῆς μεσημ- ,,
6ρίας εἶχον αρχίσει κατα διαστήματα να έκιτέμιτουν μουσικήν κα
διάφορα συνθηματικα. ·
2. Λοιπή Χὼρα

Ἀριθμὸς φοιτητῶν οἵτινες συμμετέσχον είς τὰς ῥναρχικάς ἐκ, .7 -· , ι , , -

δηλώσεις διέφυγον Πρός τός ἐπαρχίας (τόπους καταγωγῆς των),
εἴτε Πρός αηοφυγήν συλλήψεως των, εἴτε λόγῳ τῆς είκοσαημέρου “
Παυσεωςτῆς λειτουργίας τῶν Πανειτιστημίων.
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ὕ ()ταν «20.000 λεῦγες ὑπό τόν
τρόμον» οἱ ἐργάτες καί οἱ
οἰκοδόμοι προετοίμαζαν
συλλαλητήριο τοῦ ὁποίου θά
ἡγούνταν «ἐξιτρεμισταί ὄουλευταί _ÇÏ'-'

τῆς Ἑνώσεως Κέντρου».

Ἀθῆναι 24 Νοεμθρίου 1973

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 13
(Καλυπτον περίοδον από 240800 ἓως 241800 NOE 73)

1. Ἀθῆναι ,

ΣΥΜΒΑΙΝΟΝΤΑ

α. ΙΞίς Παιονίαν Ἀττικῆς συνελήφθησαν τήν πρωῖαν τῆς σήμερον τρεῖς νεαροί διότι ἔγραφον δι’ ἑλαιοχρώματος διαφορα συνθήματα ἐναντίον τῆς κυθερνήσεως καί τοὺ καθεστῶτος.
6. Κατα πληροφορίας B/2 ὑπό τῶν αντιτιθεμὲνων είς τήν παροῦσαν καταστασιν, προετοιμαζεται ή πραγματοποίησις συντόμως,
συλλαλητηρίου εἰς Ἀθήνας λόγῳ τῶν προκληθεντων θανατων
κατα τα τελευταῖα ἐπεισόδια. Ἐπιδιώκεται ή κινητοποίησις ὅσον τό
δυνατόν μεγαλυτερου αριθμοῦ ἐργατῶν, κυρίως οἰκοδόμων καί
ἑργατοτεχνιτῶν εργοστασίων καί ἐπιχειρήσεων. Toü συλλαλητηρίου θα ήγηθοῡν ὲξτρεμισταί θουλευταί τῆς Ἐνώσεως Κεντρου.
γ. Διεπιστωθη ή λειτουργία τριῶν Παρανόμων ραδιοοταθμῶν είς
περιοχήν Ἀθηνῶν, εξ αὐτῶν ὸ εἷς μεχρι τῆς μεσημθρίας εἶχε ὲντοπισθῆ καί εἶχε συλληφθῆ ὸ χειριστής αὑτοῦ.
δ. Mi:pr σήμερον ὰπό 20 Νοε 73 εξεδηλώθησαν 14 παράνομοι
ραδιοσταθμοί είς περιοχήν Ἀθηνῶν, ἐκπέμποντες μουσικήν. Ἐξ
αὐτῶν ὲνετοπίσθησαν καί συνελήφθησαν ὑπό τῆς ΚΥΠ ἐξ (6). Ἐπίσης ὑπό τοῦ Ἀρχηγείου Χωροφυλακῆς κατεσχέθησαν ἕτεροι ἐξ (6)
είς περιοχήν προαστείων Ἀττικῆς.
2. Λοιπή Χώρα

α. Τήν 23 Νοε 73 συνελήφθη είς ’Ἀγιον Ἰωάννην Πατρῶν ἐν
ᾰτομον διότι ὲξυθρισεν τόν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας.
6. Είς Ἰωαννινα συνελήφθη ἡ φοιτήτρια Πουλιγιαννη Ἀσπασία,
διότι εἶχε συμμετασχει εἰς τό ἐπεισόδια είς Πολυτεχνεῑον.
γ. Ὑπό τῆς Δ.)(. Αἰτωλοακαρνανίας συνελήφθη ό Μπετσος Σπυρίδων τοῦ Χρήστου ἑτῶν 14 ἰδιωτικῆς Σχολῆς διότι εἶχε συμμετασχει είς τό ἐπεισόδια ἔνθα εἶχε καί τραυματισθῆ ἐλαφρῶς.
δ. Τήν 22 Νοε 73 εὶς 112 ΠΜ. (Ἑλευσίνα) ἐπί αὺτοκινήτου
ἈξΙκοῦ τῆς Ἀεροπορίας όνεγραφη εἰς τό παμπρίζ διό τῆς χειρός,
ἡ φρᾱσις ΚΝΕ καί ΔΝΕ. Τό θεμα διερευνᾶται ὑπό τῆς Μονόδος.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ
3. Ὠς δελτίον πληροφοριῶν ὑπ’ ἁριθ. 11.

Ταξίσρχος
Ἀκριθὲς Ἀντίγραφον va/voc; Μιχσλσκης
Βασίλειος Λέτσιος Ἀνθίγός
ΔΙντής 2ας MEO

τάσσονταν Ἀξιωματικοί «νά ὁραστηριοποιηθοῦν εἰς τόν τομὲα
τῶν πληροφοριῶν καί νά ἀναφέρουν ἑφεξῆς ἐγγράφως καί ἱεραρχικῶς, πᾶσαν πληροφορίαν σχετικήν μέ ψιθύρους, ὂιαὸόσεις, μελλοντικάς ἐνεργείας, ἤ ἔν γένει προθέσεις τῶν ἁναρχικῶν, στάσιν ὀργανώσεων καί ἀτόμων».
Συγκεκριμὲνα σέ ἐπείγουσα διαταγή τοῦ στρατηγοῦ Ντὰὂου,
ὃιοικητή τοῦ I" Σώματος Στρατοῡ τότε καί σήμερα Ἀρχηγοῦ
τῶν Ἑνόπλων Δυνάμεων, (Ἀριθ. φ. 180 /33 /125 270) πού
εἶχε σάν θὲμα τήν ; «Δημοσίαν Τάξιν καί Ἀσφαλειαν» ἀναφερόταν;

I. Ἐκ περιελθουσῶν εἰς τό AZ. καί Σ. Στρατοῦ πληροφοριῶν, ὁιεπιστωθησαν τά κάτωθι.·

a) Κατά τάς προσφάτους ἀναρχικάς φοιτητικάς ἑκὸηλώσεις,
ἐκυκλοφόρουν καί ἐξακολουθοῦν νά κυκλοφοροῦν παντός εἴ·
ὁους ψίθυροι, οἵτινες ἐπιὸροῦν δυσμενῶς ἐπί τοῦ ἠθικοῦ τοῦ
ἐθνικόφρονος πληθυσμοῦ. Τοιοῦτοι ψίθυροι ὀιοχετεύθησαν
καί ὑπό ὁὸηγῶν φορτηγῶν αὐτοκινήτων, κινουμένων ἐπί τοῦ
ἐθνικοῦ ὀικτύου, πρός πρατηριούχους ὑγρῶν καυσίμων κατά
τήν ὁιάρκειαν ἐφοὸιασμοῦ τῶν ὀχημάτων των ὁιά καυσίμων.
ὅ) Ὑπῆρξαν περιπτώσεις Καθηγητῶν Γυμνασίων, οἵτινες
παρώτρυναν τούς ’μαθητάς των νά σιηιπαρασταθοῦν εἰς τόν
ἀγώνα τῶν ἀναρχικῶν φοιτητῶν.
2. Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἐντέλλομαι τά κάτισθι.α) Ἅπαντες οἱ ἀξιωματικοί νά ὀραστηριοποιηθοῦν εἰς τόν
τομέα τῶν πληροφοριῶν καί ἀναφέρουν ἐφεξῆς ἐγγράφως ἱεραρχικῶς, πᾶσαν πληροφορίαν σχετικήν μέ ψιθύρους, ὁιαόόσεις,μελλοντικάς ἐνεργείας, ἤ ἐν γένει προθέσεις τῶν ἀναρχικῶν, στάσιν ὀργανώσεων καί ἀτόμων.
ὅ) Οἱ Ἀξιωματικοί, οἵτινες ἔχουσι τέκνα εἰς τά Σχολεῑα Μέσης ἤ Δημοτικῆς Ἐκπαιὸεύσεως νά ἀναφέρουν ὡσαύτως περιπτώσεις Καθηγητῶν ἤ Διὸασκάλων; οἵτινες παρώτρυναν ἤ παροτρύνουν τούς μαθητάς τῶν τελευταίων τάξεων, ὅπως συμπαρασταθοῡν εἰς τόν ἀγῶνα τῶν ἀναρχικῶν φοιτητῶν, ἤ ἑπέὁειξαν ἀνοχήν εἰς ἐνεργείας συμπαραστάσεως ἐκ μέρους τῶν
μαθητῶν (ἔρανοι, συνθήματα κλπ.) ὡς καί οἱανὸήποτε ἑτέραν
πληροφορίαν, σχέσιν ἔχουσα μέ τήν τηρουμένην στάσιν ὑπό
τῶν καθηγητῶν καί Διὸασκάλων. ,
3. Ἀναφορά ἐπί τῆς παραγράφου 25 ἐντός πενθημέροι1 ἀπό
· λήψεως»,

’Ὁμως ἡ παρὲμόαση τῶν διάφορων Στρατιωτικὼν Ὑπηρε(Ἠ διαταγή εἶχε ἐκδοθεῑ στή Θεσσαλονίκη, στίς 30 Νοέμὸρη
σιῶν, καί ὅχι μόνον αὐτῶν, ôév σταμάτησε 0' αὐτό τό σημεῖα. “ 1973 καί εἶχε δημοσιευθεῖ στό τεῦχος 32 τοῦ ANTI.)
Ὑπάρχουν ἔγγραφοι καί διαταγές μὲ ὅόιση τίς ὁποῖες διαΡΕΠΟΡΤΕΡ
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ΠΟΛΥΤΙΞΧΝΙΞΙΟ - ΝΟΙΞΜΒΡΗΣ ’73
Ἐκτός ἀπό τά Συνοπτικά Δελτία Πληροφοριὼν ἀπ’ ὅπου
ὃίνεται μιὰ εἰκόνα τῆς κατάστασης πού ἐπικρατοῠοε στήν
Ἀθήνα μετὰ τίς 17 Νοέμὸρη, τό ΑΝΤΙ δίνει στή δημοσιώτητα ἒγγραφο τοῦ Ἀρχηγείου Ἐνὸπλων Δυνάμεων (Αἴθουοα Ἐπιχειρήσεων) 0τὸ ὁποῖο παρουοιόιζεταιή διάταξη
τῶν Στρατιωτικῶν Δυνάμεων στήν πρωτεύουσα. Τό ἔγγραφο, πού ὑπογραφότοιν ἀπό τόν Ταξίαρχο Κωνσταντῐνο Χανιώτη ὃιευθυντή τῆς 3ης MEO, ουνόδευε τό «Δελτίον Στρατιωτικής Καταοτὰσεως ὑπ. ἀριθ. 1, ἀπό 18.0800 μέχρι
18.1800 Νοεμὸρίρυ 1973»:

H AIATAEH ΤΩΝ
ΕΝΟΠΛΩΝ
ΪΜΗΜΑΪΩΝ

ΣΪΟ ΛΕΚΑΝΟΠΙΞΔΙΟ

"-«srî’n ' u .:

- ι 1 =qam;:«wy-ng-n>vg~ m
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Τό Ἀρχηγεῐο Ἐνόπλων Δυνάμεων εἶχε ἀκόμη (nix; l9
Noèuôgn οτήν διάθεοή του σάν ἐφεδρεῖες καί δυνάμεις
τῶν τριῶν Κλάὸων τῶν Ἐνὸπλων Δυνάμεων καί τοῦ Ἀρχηγείου Χωροφυλακής Λεκανοπεδίου Ἀττικῆς, Βοιωτίας καί
Κορίνθου.
Οἱ δυνάμεις αὐτὲς ἐκτός ἀπό τή χωροφυλακή ἀνέρχονταν
οτοὺς 3.154 ἄνδρες, ἁνάμεοοι στούς ὁποίους ἦταν καί 4 διμοιρίες τῆς Σχολής Ἰκάρων μέ ὃύνοιμη 120 ἀνδρῶν.

Συγκεκριμίπά. το Ἀρχηγεῐο Στρατοῠ ὃιὲθετε 2.034 ἆνὃρες, το Ἀρχηγεῑο Ναυτικοῠ 790 καί τό Ἀρχηγεῖο Ἀεροπορίας 330.
"AV οκεφθεῖ κοινείς ὅτι, οἱ ὃιοιθὲσιμεςμάχιμες δυνάμεις εἶναι πολύ περιηοοότερες ἀπό τίς ἐφεδρεῐες μποροῡμε νόι φοινταοτρῠμε τήν δύναμη τῶν μονάδων πού εἶχε κινητοποιηθεῖ
ἀπὸ τοὺς ὃικτάτορες γιόι νά ἀντιμετωπίοουν τόν ἄοπλο Ἑλληνικό la"). πού ὃιεκὸικοῦοε Δημοκρατία καί Ἐλευθερίαῖ
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στό Πολυτεχνεῐο
I καί τήν πτώση
τοῦ Παπαδόπουλου
τοῦ II Παηουτσὰνη

ΣΤΙΣ 21 Νοεμόρη 1973, τεσσερις
δηλαδή μερες μετα τὴν πτωοη τοῦ Πολυτεχνείου ἡ Γ ενική Γ ραμματεία Τὺπου
καί Πληροφοριῶν (((Τμῆμα Διεθνῶν
Θεματων» τῆς «Διευθὺνσεως Μελετῶν,’
Σχεδιασεων καί Προγραμματισμοῦ»)
ἐξέδωσε, ὅπως καί τακτικα ἄλλωστε

ἔκανε, δύο Δελτία περιορισμὲνης κυκλοφορίας,
ΤΟ ΕΝΑ ἦταν Δελτίο Ραδιοφωνικῶν
ἐκπομπῶν καί περιλαμόανε ἐκτενῆ
ἀποσπαοματα «εἰδήσεων ἑλληνικοῦ
ἐνδιαφεροντος» τῶν Ραδιοφωνικῶν
Σταθμώνῑ

Ο Δυτικῶν χωρῶν (BBC. ΡΩΥTEP, H.H.A., ΝΤΩΥΤΣΙΞ BEAAE,
ΡΩΜΗ, ΑΓΚΥΡΑ)

O KKE (Πρόκειται για τή φωνή

τῆς Ἀλήθειας)
Ο Κομμουνιστικων χωρῶν (Μόσχα,
Βουδαπεστη).
ΣΤΑ περιεχόμενα τῶν «εἰδήσεων ἐλληνικοῡ ἑνδιαφὲροντος» αὐτῶν τῶν
σταθμῶν περιλαμόανονταν εἰδήσεις,
σχόλια, ρεπορταζ καί δηλώσεις κομματων καί προσωπικοτήτων, σχετικα μὲ
τα γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου καί τήν
κατασταοη πού ἐπικρατοῦσε στή χώρα
μέχρι καί τίς 20 Νοεμὸρη.
ΤΟ AAAO Δελτίο (ἀριθμός τεύχους
270 - 21/11/73) περιλαμὸανε κύρια
ἄρθρα, ἀνταποκρίσεις καί σχόλια τόσο
για τα γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου όσο
καί για τήν κατασταοη στήν ὁποία εἶχε
περιέλθει ἡ «κυὸερνηοη» Μαρκεζίνη
καθώς καί δ ἴδιος ὁ Παπαδόπουλος
καί τίς προοπτικὲς πού δίαγραφονταν
γιατό μέλλον τῆς χώρας μετα ἀπό
αυτα.

OAA τά παραπανω προέρχονταν
ἀπό τίς μεγαλύτερες καί γνωστότερες
ἐφημερίδες τῆς Ἀμερικῆς, Γαλλίας,
Ἀγγλίας, Γερμανίας, Ἰταλίας, Βελγίου, Δανίας, Σοὸιετικής Ἕνωσης καί
Τουρκίας.
ΜΕΣΑ ἀπ’ αὐτα τα δελτία, πού εἶναι
ἄλλωστε χαρακτηριστικὰ, αφοῡ σε μερικα σημεῖα ό συν-τακτῆς ῆ οἱ συντακτες του διατυπώνουν κρίσεις καί σχό24

λια για τό κατα πόσο τα δημοσιεὺματα
εἶναι «εὐμενῆ» «δυσμενῆ» για τό καθεστώς ἥ κατα πόσο εἶναι «ἀντικειμενικα» ἤ όχι (Ξ), τό «ANTI» δίνει μια
εἰκόνα τῆς περιγραφῆς ἀλλα καί τῶν
ἑκτιμὴσεων τῶν μεσων μαζικῆς ἐνημέρωσης στό ἑξωτερικό, για τα γεγονότα
όσο καί για τίς μετέπειτα ἐξελίξεις.
ΕΚΤΟΣ ὅμως αὐτα, για να δοθεῐ
μια πληρεστερη εἰκόνα ἰδίως για τό
διάστημα πρίν καί μετὰ’τό Πολυτεχνεῑο, παρουσιαζουμε κρίσεις καί σχόλια τῶν ξένων μέσων μαζικής ἓνημερωσης, ὅπως αὐτα μεταφραζονταν καί
δημοσιεύονταν στό ; «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥHOY — Ἀναοκόπηση τοῦ Διεθνοῡς
Timon για τὴν Ἑλλάδα» τό ὁποῐο ἐκ·
διδόταν στήν Φραγκφοὺρτη ἀπό τήν
Διοίκηση τοῦ Συνδικατου Ἐργαζομὲνων στήν Μεταλλοόιομηχανία τῆς
Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς
Γερμανίας (IG — Metal] — Pressespiegel für griechische Kollegen).

Πρίν ἀπό τήν κατάληψη
Βρισκόμαστε στίς ἀρχὲς Νοεμὸρη
1973. Περίοδος ἕντονηςπολιτικοποίησης τοῦ Φοιτητικοῦ Κινήματος, ὅξυνοης τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, χρεωκοπίας τῆς γενικότερης πολιτικῆς τῆς
χοὺντας, Τό πείραμα τῆς «φιλελευθεροποίησης» ἔχει ἁρχίσει καί ό Μαρκεζίνης εἶναι ô δοτός «πρωθυπουργός»
τοῦ «προέδρου τῆς Δημοκρατίας» Παπαδόπουλου.
Μετα τήν καταληψηιτής Νομικῆς,
στί ς αρχές τοῦ ἴδιου χρόνου, τό μνημόσυνο τοῦ Γ. Παπανδρεον στίς 4 τοῦ
Νοὲμὸρη ἀποτελεῖ ἀφορμή για μια μαζική ’συγκεντρωση καί μια δυναμική
(Iv-1111091191501] με τήν Ἀστυνομία.
BBC (Αονδίνο 4-11-1973)
«οί ἐλπίὸες τοῦ Ἑλληνικοῦ καθεστῶτος περί εἰρηνικῆς μεταὸάσεως
πρός τήν Κοινοὸοι)λ.ε·υτική Δημοκρατία, ὑπέστησαν σοὸαρό πλῆγμα, ὅταν
ἐξέσπασαν σήμερα ἄγριες μάχες μεταξύ

τῆς Ἀστυ νομίας καί ὡρισμένων ὁιαὸηλωτῶν ἀπό 5 — 8000 ἀτόμων τά ὁποῖα
συγκεντρώθηκαν στήν Ἀθήνα κατά τήν
5η ἐπέτειο ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ πρώην
Γ εωργίου Παπαν,πρωθυπουργοῦ
ὁρέου» μεταδίδει.τό BBC στίς 4 τοῦ
Νοὲμὸρη για τα γεγονότα τοῦ μνημόσυνου, πού ἀποτέλεσαν καί προαγγελο
τῆς φοιτητικής ἐξέγερσης.
«Ὅταν ἐτελείωσαν οἱ συγκρούσεις
καί στούς ὁρόμους ὑπῆρχαν πέτρες καί
σπασμένα ρόπαλα, εἶχαν ἤὸη τραυματιστεῐ 60 ἄτομα, ἐνῶ ἄλλα 30 εἶχαν
συλληφθεῖ. Ἡ πρώτη κρίσιμη ὁοκιμασία γιά τήν κυὸέρνηση τοῦ κ. Μαρκεζίνη ἔδειξε στήν πραγματικότητα ὅτι
εἶναι μικρότερες ἀπό ποτέ ἄλλοτεοὶ
πιθανότητες ουμόιὸασμοῦ μεταξύ αὐτοῦ καί τῶν ἀντιπάλων του. Πρώην
πολιτικοί ἀπ’ ὅλα τά κόμματα παρέστησαν στήν ἀκολουθία ὡς ἐπίσης πολλοί κρατούμενοι οἱ ὁποῖοι ἀμνηστεύθηκαν προσφάτως ὑπό τοῦ προέδρου
κ. Παπαὸόπουλοίι καί ἐπιπλέον πολλοί
φοιτητές...»
Ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός αφοῦ
ἀναφέρεται στῆν ἐξὲλιξη τῶν γεγονότων μετα τό μνημόσυνο, ὑπογραμμίζειῑ
«Μιά ἐκόήλωση ἡ ὁποιά ἄρχισε μέ τήν
Ἀστυνομία νά τηρῆ κάποια ἀπόσταση,
ἐξελίχθηκε σέ σημεῐο πού νά ἀποτελεῖ
τό σοόαρώτερο ἀπό τά τρία πλήγματα
τά ὁποία ὑπέστη ὁ κ. Μαρκεζίνης. Τό
ΠΡΩΤΟ ἧταν ἀποτυχία τῶν προσπαθειῶν του, νά ἀνοίξη ὁιάλογο μέ τόν
πολιτικό κόσμο. Τό ΔΕΥΤΕΡΟ ἡ οἰκονομία. KAI T0 TPITO οἱ φοιτητές οἱ
ὁποῖοι ἀνεμίχθησαν περισσότερο ἀπό
ὁποιονὸήποτε ἄλλον σήμερα». (Ἀπό
τό Δελτίο Τύπου τοῦ Συνδικατου Ἐργαζσμὲνων).
Εἰδικότερα για τήν «φιλελευθεροποίηση» με τή γνωοτή προοπτική διὲνὲργειας ὲκλογῶν στίς 6 Νοεμὸρίου, ἡ
ἐφημερίδα FIGARO ἒγραφεῑ
FIGARO (Παρίσι 6-11-73)

«Στά μάτια τῆς ἀντιπολιτεύσεως οἱ
ἑκλογές φαίνονται ἀπό τώρα πλαστές
καί χαλκευμένες ἐξ αἰτίας τοῦ ἴὸιου

τοῦ συστήματος, διά τοῦ ὁποίου νομάρχες, δήμαρχοι, γραμματεῖς συνδικάτων κ.λ.π. εἰναι διορισμένοι ἀπό τήν
Κυόέρνηση καί δέν «μποροῦν συνεπῶς
νά ἀφήσουν νά ἐκδηλωθῆ ὁποιαδήποτε
ἀντιπολίτευση (...)
Πρόδηλον εἶναι ὅτι· ἡ κατάσταόη
αὐτή δέν πρόκειται νά διευκολύνη τά
πράγματα, διότι ἕνα μποϋκοτάρισμα
τῶν ἐκλογῶν ἀπό τήν Ε.Ρ.Ε., τήν E.K.
καί τό Κόμμα τῆς Ἀριστερᾶς (ΕΔΑ),
πού ἀντιπροσώπευαν τό 1963 ἄνω τοῦ
80% τοῦ πληθυσμοῦ, ἠμπορεῖ νά προκαλέση σοόαρές δυσχέρειες γιά τήν κυὄέρνηοη τοῦ κ. Μαρκεζίνη». (Ἀπό τό
Δελτίο Τὺπου τοῦ Συνὸικάτου Ἐργαζομὲνων). ’
ΤΟΣΟ οἱ ξένοι ραὸιοσταθμοί ὅσο
καί οἱ ἐφημερίδες ἀναφερόμενες στόι
γεγονότα τοῦ τριήμερου τῆς κατόληψης
τοῦ Πολυτεχνείου ἓκαναν μιά λεπτομερή περιγραφή τῆς κατάστασης, δίνοντας ὅμως κυρίως ὅάρος στίς συνἐπειες τοῦ ξεσηκωμοῦ στίς πολιτικὲς
ἐξελίξεις τῆς χώρας καί ἰδιαίτερα τίς
συνεπειες για τήν «φιλελεύθεροποίηῧη».
BBC (20-11-1973)
TO BBC στήν ἐκπομπή του τῆς ΖΟῆς
Νοέμὸρη (σύμφωνα με τό Δελτίο Ραδιοφωνικῶν Ἐκπομπῶν τῆς Γενικής
Γραμματείας Timon σελ. A2, A3, A4,
Α5, A6, A7) ἀφοῦ ἁναφερόταν στίς
δίκες πού εἶχαν ἀρχίσει στό Στρατοδικεῖο, στίς δηλώσεις Κανελλόπουλου ὁ
ὁποῖος ζήτησε σχηματισμό Κυὸερνησης
Ἐθνικής Ἑνότητας καί στὴν συνέντευξη πού ἐδωσε στή Ρώμη ὁ Ἀνδρέας
Παπανδρέου ἀνέφερεῑ
«Ὁ Ἀνταποκριτής ἀπό τήν Ἀθήνα,
μετέδωσε πρό ὀλίγου ὅτι ὁ Ἀρχηγός
τῶν Ένόπλων Δυνάμεων, στρατηγός
Ζαγοριανάκος καί ὁ πρωθυπουργός
Μαρκεζίνης ἐνεφανίσθησαν ὑπό τῆς
τηλεοράσεως τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Ὁ στρατηγός Ζαγοριανάκος ἐτόνισε
ὅτι ὁ στρατός οὐδένα ἐφόνευσε ὅτι οὐδείς συνελήφθη ὑπό τάς πύλας τοῦ Πολυτεχνείου καί ὅτι μόλις ἐτελείωσε τό
ἔργο του, τῆς ὅοηθείας πρός τήν
Ἀστυνομία, ὁ στρατός ἀπεσύρθη καί
πάλι.
ᾗ* Ὁ κ. Μαρκεζίνης συνεχάρη τάς Ἐν- όπλους Δυνάμεις οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς
ἀποστολήν τήν προστασίαν τῆς χώρας
ἀπό ἐσωτερικούς καί ἐξωτερικούς
ἐχθρούς καί ἔψεξε τούς πολιτικούς,
ὅπως εἷπε, πού δέν ἔχουν διδαχθεῖ τί-ἶ ποτα ἀπό τό παρελθόν. Ὁ κ. Μαρκεξίνης εἶπεν ἐπίσης ὅτι συμφωνεῖ ἀπολύÎ τως μέ τόν Πρόεδρον.
ᾗ Ἐξ ἄλλου ἐγνώσθη ὅτι ὁ ἰατροδικαᾗ. στής Ἀθηνῶν κ. Καψάσκης, εἶπεν ὅτι ὁ
ῗάριθμός τῶν νεκρῶν εἶναι ὁ ἐπίσημος
” ἀνακοινωθείς καί ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπῆρχαν ἄλλοι νεκροί ἐκ τῶν
ταραχῶν, διότι οὐδείς μπορεῖ νά ταφεῖ
ἄνευ δικῆς του ἀδείας».

ΤΟ BBC 0’ αὐτήν τήν ἐκπομπή του
ἀναφερθηκε ἀκόμη στίς διεθνεῖς ἀντιδράσεις καί μετέὃωσε συνεντευξη, σχετική με τά γεγονότα με τόν καθηγητή κ.
Σιώτη καί τόν ὃόκτορα κ. Μάρκο Δρανουμη-

ΡΩΥΤΕΡ (20-11-1973)
ΣΤΙΣ 20 τοῦ μηνός ἐπίσης, τό ΡΩΥTEP μετέὃωσε ρεπορτάζ ἀπό τά γεγονότα τῆς Ἀθήνας καί περιγραφή ἀμερικανοῦ δημοσιογράφου γιά τίς καταστροφές στό Πολυτεχνεῖο.
«Ἡ Ἑλληνική πρωτεύουσα, ἀνάφερε
τό ρεπορταζ, στρατοκρατεῐται ἀπό σήμερον, Ὡρισμένοι κεντρικοί δρόμοι
παραμένουν κλεισμένοι στήν τροχαῖαν
κυκλοφορίαν. Τάνκς καί στρατός μέ
στολή ἐκστρατείας σταθμεύου“ν στά
νευραλγικά σημεῖα τῆς πόλεως. Ὁ Τύπος εἶναι λογοκριμένος καί δημοσιεύει
τόν ἐπίσημο ἀπολογισμό τῶν νεκρῶν
ἀπό ἀδέσμευτες (ἀδέσποτες προφανῶς
θέλει νά πεῖ) σφαῖρες, στούς Il. Ἀλλά
’ γενική εἰναι ἡ πεποίθηση ὅτι ὁ αἱματηρός ἀπολογισμός τῶν δραματικῶν γεγονότων τοῦ Σαὸὅατοκύριακου εἶναι
πολύ τραγικώτερος καί ἡ σημερινή FIGARO ἐπικαλούμενη ὅπως γράφει
ἀνεπίσημες ἀλλά πολύ σοὸαρές πηγές,
γράφει, ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν θυμάτων ξεπερνάει τούς 100 νεκρούς. Σημειώνει
ὅτι οἱ οἰκογένειες τῶν Ἀθηνῶν γυρίζουν στά Ἀστυνομικά τμήματα ψάχνοντας γιά τά παιδιά τους καί ἀπηύθηναν ἕκκληση στόν Διεθνῆ Ἐρυθρό
Σταυρό...»
«Ξένοι δημοσιογράφοι, συνεχίζει τό
ΡΩΥΤΙΞΡ πάντοτε κατά τό Δελτίο τῆς
Γενικῆς Γραμματείας Τύπου καί Πληροφοριῶν, ἐπεσήμαναν χθές τήν καταστροφή πού εἶχε γίνει στό ἐσωτερικό
τοῦ Πολυτεχνείου μετά τήν ἐκδίωξη
τῶν σπουδαστῶν του ἀπό τά τάνκς.
Σχετικό τηλεγράφημα τοῦ «Ἀσσοσιέητεντ Πρές» μεταδίδει τά ἑξῆς χαρακτηριστικά] Ἠ Ἑλληνική κυόέρνηοη κάλεσε χθές τούς δημοσιογράφους σέ μία
ὀργανωμὲνη ἐπίσκεψη στό Πολυτεχνεῖο
Ἀθηνῶν τρεῖς μέρες μετά τήν ὂιαία
εἴσοδο τοῦ στρατοῦ καί τῆς Ἀστυνομίας πού ἐξεδίωκον τούς μαθητές πού
ἦσαν ἐγκατεστημένοι ἐκεῖ.
Τό θέαμα τῆς καταστροφῆς ὅπου ὅλα
ἦσαν (διακοπή), ἐρχόταν σέ κραυγαλέα
ἀντίθεση μέ ὅτι εἶχαν τήν εὐκαιρία νά
διαπιστώσουν σέ προηγούμενη ἐπίσκεψή τους τήν περασμένη Παρασκευή. Ἐπίσης τήν ἡμέρα καί ἐνῶ 3000
φοιτητές κατεῖχαν τό κτίριο τοῦ Πολυτεχνείου παντοῦ ὑπῆρχαν πινακίδες
πού συνιστοῦσαν νά ἀπαγορεύεται ἡ
πρόκληση ζημιῶν (...)
Ἡ κατάσταση εἶναι πολύ διαφορετική σήμερα, συνεχίζει ὁ· ἀμερικανός
δημοσιογρόιφος (...) Τό σχολεῖο δέν
ήταν 0’ αὐτήν τήν κατάσταση, ὅταν εἴχαμε ἔλθει τήν Παρασκευή. Δέν εἶναι
οἱ φοιτητές πού τά ἔκαναν αὐτά δή·

λωσε ἕνας Σκανδιναυός δημοσιογράφος στόν ὑπουργό παρά τῷ πρωθυπουργῶ κ. Σπ. Ζουρνατζῆ, ὁ ὁποῖος
δέν ἀπάντησε».
ΣΤΙΣ 20 Νοεμόρη ἡ «Φωνὴ τῆς
Ἀλήθειας» μετὲὃωσε ἀνταπόκριση
ὁμάὸας φοιτητῶν ἀπό τήν Ἀθήνα
γιὰ τά γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου.
καθώς καί ρεπορτόιζ. Ἀκόμη μεταδόθηκε σημείωμα τοῦ σταθμοῦ για
τά γεγονότα ὅπου μεταξὺ ἄλλων
ὑπογραμμιζότανι
(...) «Ὅλη ἡ στρατοκρατική φασιστική ζούγκλα πού πρόὸαλε στήν πιό
αἱματηρή της μορφή κατέδειξε τή θηριωδία τῆς δικτατορίας, θρυμμάτισε τή
μόστρα τῆς πολιτικοποίησης ἀλλά δέν
ἔκαμψε τήν ἀγωνιστική πορεία τοῦ
λαοῦ, τήν ἀπόφασή· του νά γκρεμίσει
τούς αἱμοσταγεῖς τυράννους, νά στηλώσει τήν κυριαρχία του στήν ξαναματωμένη πατρίδα». _
‘O ΣΤΑΘΜΟΣ μετέὃωσε ἀκόμη μή·
νυμα τοῦ πρώην πρωθυπουργοῡ Στ.
Στεφανόπουλου ὁ ὁποῖος ὃήλωσε ὅτι
τά αἱματηρὰ γεγονότα τῶν τελευταίων
ἡμερῶν εἶναι ρποτέλεσμα τῆς καταπίεσης πού συνεχίζεται σχεδόν ἑπτά χρόνια.
ΕΞ AAAOY σχόλιο συνεργάτη τοῦ
Ραδωφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Μόσχας
οτίς 20 ἐπίσης τοῦ μήνα, ἀνέφερε ὅτι;
«Ἡ ἐξαγγελθεῖσα φιλελεύθεροποίηση ἀποδείχτηκε ὅλο καί ὅλο
προσωπίδα, ἡ ὁποία πετάχτηκε μετά
τίς τελευταῖες ἐκδηλῶσεις τῶν φοιτητῶν καί τῶν ἐργαζομένων τῆς Ἀθήνας
καί τοῦ Πειραιᾶ, ὑπέρ τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων.
Σύμφωνα μέ τίς τελευταῐες πληροφορίες, οἱ Ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις ἔχουν τεθεῖ σέ· κατάσταση συναγερμοῦ. Στήν Ἀθήνα συγκεντρώνονται,στρατεύματα. Ἡ κατάσταση στή
χώρα ἔχει ὀξυνθεῖ στό ἔπακρο καί ἀπό
τώρα εἶναι δύσκολο νά δῆ κανείς πῶς
θά ἐξελιχθοῦν τά γεγονότα).
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_ Στίς
. - . v ἐφημερίδες
ΑΝΑΛΟΓΕΣ εἰκόνες έδωσαν καί οἱ
περιγραφές τῶν ἐφημερίδων πού ἐπέμειναν ἰδιαίτερα στήν πολιτική ἀνάλυση τῶν γεγονότων, Στό σύνολό τους
σχεδόν τά δημοσιεὺματά τους ποῦ
περώαμὸάνονται οτό Δελτίο ΥΤτὸπου
περιορισμένης κυκλοφορίας τῆς Γ.Γ.
Τῦπου καί Πληροφοριῶν ἀσχολοῦνται
ἰδιαίτερα μέ τήν «φιλελευθέροποίηση»
καί τήν τύχη της. Οἱ περισσότερες ἐξ
ἄλλου θεωροῦν ὅτι τό πείραμα ἀπέτυχε, ἡ ἴδια ἡ Κυὸέρνηση Μαρκεζίνη
δέν κατάφερε νά πείσει ἀλλά οὔτε καί
ν’ ὀποκηρὺξει τή σκληρότητα τοῦ καθεστῶτος καί παράλληλα έπισημαίνουν
ὅτι ὁ Παπαδὸπουλος στο μέλλον δέν
θά πρέπει νά αἰσθάνεται ἀσφαλής.
H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «THE WASHINGTON POST» (20-11-73) σε κύριο (’19990 της καί μέ τίτλο «Διαμαρτυρία έν
Ἑλλάδι», μεταξὺ ἄλλων ὑπογράμμιζε;

«Ὁ πρόεδρος Παπαὸόπουλος εἶχε
ὑποσχεθεῖ τόν παρελθόντα μῆνα τήν
ὁιενέργειαν ὅουλευτικῶν ἐκλογῶν τό
’ προσεχές ἔτος.
Εἰς τήν πραγματικότητα πῶς προτίθεται ὁ κ. Παπαὸόπουλος νά πηὸήση
ἀπό τήν ράχιν αὐτῆς τῆς τίγρεως;
Προφανῶς ὑπελόγισεν ὅτι κατόπιν ἑξαετοῦς στρατοκρατίας, ἡ Κυὸέρνησίς
του ἀπέκτησεν ἐπαρκῆ ἔλεγχον τῆς
καταστάσεως ἥ λαὶκήν ἀνεκτικότητα
ὁιά νά ὄαὸίσει ἐκ νέου πρός πολιτικήν
ὁιακυὸέρνησιν (...)»
Στή συνέχεια ἡ έφημερίδα ἀπολογεῖται έμμεσα γιά τήν ἀμερικανική πολιτική ἀπέναντι τῆς Ἑλλάδας «ὁμολογῶντας» κυνικά (γιατί ὅχι;) καί τίς
σκοπιμότητες ποῦ ὁὸήγησαν τήν Ἀμερικανική Κυὸέρνηση στή γνωστή της
πολιτική καί που έχουν μεγάλη σχέοη
μέ τά συμφέροντα τῷν ΗΠΑ στο χῶρο
τῆς Μέσης Ἀνατολής. Συγκεκριμένα;
«Διά τούς Ἀμερικανούς, ἐπισημαίνει ἡ «WASHINGTON POST»,
ὑπάρχει εἰδικόν μέλημα. Οἱ ὁιαμαρτυρόμενοι φοιτηταί ἀπηύθυναν ἐκ
νέου, τήν κατηγορίαν ὅτι οἱ ΗΠΑ
ὁιά τῆς ἑταιρικῆς σχέσεώς των μετά
τῆς κυόερνήσεως Παπαὸοπούλου
ἐντός τοῦ NATO ὁιατηρεῑ τήν κυὅέρνησιν εἰς τήν ἐξουσίαν. Ἡ Ἑλλάς πρέπει νά ἐγκαταλείψη τόσον
τόν ἀμερικανικό ἐναγκαλισμόν ὅσον
καί τό ΝΑΤΟ, ἐκραύγαζον. Ἡ κατηγορία ὁέν εἶναι ὀλιγώτερον ὁυσάρεστος ἐπειὸή, ἀπό πολλῶν ἀπόψεων, εἷναι ἄὸικος. Πάρα πολλοί
ἀντιτιθέμενοι εἰς τό καθεστώς Ἕλληνες μέμφονται τάς ΗΠΑ ὁιά τάς
ἰὸικάς των ἀὸυναμίας. Πρόκειται ἐν
πάση περιπτώσει περί σκληροῦ ὀιλήμματος.

Ὁ τελευταῖος πόλεμος εἰς τήν
Μέσην Ἀνατολήν, κατά τόν ὁποῖον
ὁ Ἀμερικανικός Ἕκτος Στόλος εἷχεν ἀναπτυχθεῐ ἐκτός τοῦ ἐν Ἀθή26

ναις «οἰκείου λιμένος» του, ὑπενθύμισεν ἐκ νέου τήν στρατηγικήν
ἀξίαν τοῦ ὁεσμοῦ μετά τῆς Ἑλλάὁος - παρ’ ὅλον ὅτι ὁέν ἐπετράπη
νά ὑπερίπτανται τῆς Ἑλλάὸος ἀμερικανικά ἀεροπλάνα μεταφέροντα
ὑλικόν πρός τό Ἰσραήλ.
Ἡ ἀμερικάνικη Κυόέρνηση, ἀπεφάσισεν πρό τινος χρόνου, νά ἀκολουθήσει τήν γραμμήν ὅτι ἠδύνατο
νά ἐξυπηρετήσει καλλίτερον τά
συμφέροντά της εἰς τήν Μεσόγειον
καί τήν Μέσην Ἀνατολή, τήν ὑπόθεσιν τοῦ ἀντιπροσωπευτικοῦ πολιτεύματος ἐν Ἑλλάδι (SIC!) ὁιά τῆς
συνεργασίας μετά τοῦ προέὸρου
Παπαὸόπουλου καί ὄχι ὁιά τῆς ἐναντιώσεως a’ αὐτόν...»
Οἱ TIMES τοῦ Αονδίνου σέ κύριο
ἄρθρο τους στίς 19 τοῦ Νοέμὸρη διατῦπωναν τήν άποψη ὅτι «μεταξύ τῶν
συνεργατῶν τοῦ προέὸρου Παπαὸόπουλου θά εὑρεθοῦν ἄνθρωποι πού θά
συμπεράνουν καί «θά ὑποστηρίξουν»
ὅτι «τό πείραμα μέ τήν “πολιτικήν”»
ἔφερεν ἤὸη τό ’ἀποτέλεσμα πού ἀνεμένετο, ἡ ὁέ ἀπάντησις πρέπει νά εἶναι ἡ
ἐπάνοὸος εἰς τήν ἀμιγῶς στρατιωτική
ὁιακυὸέρνησιν».
ΣΕ κὺριο ἄρθρο της ἡ ἑφημερίδα
«ΤΙ-[Ε GUARDIAN» τοῦ Λονδίνου
(19-11-73) μέ τίτλο «Τέλος τοῦ Ἑλληνικοῦ ἑπιτελικοῦ σχεδίου» τάνιζεῑ
«Τό ἔργον τοῦ πολιτικοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Μαρκεζίνη κατέστη ἀὸύνατον. Οὔτε ὁύναται οὗτος νά ἀποκηρύξει τήν σκληρότητα τοῦ καθεστῶτος
παραιτούμενος, οὔτε νά τήν υἱοθετήση
παραμένων καί ὸεχόμενος ὅτι εἶναι μία
μαριονέττα. Οὗτος ἔχει ἤὸη ἀποτύχει
νά πείση τούς ἡγέτας τῶν παλαιῶν ὁημοκρατικῶν κομμάτων νά συμμετάσχουν εἰς τά ἐκλογάς τοῦ προσεχοῦς
ἔτους. Δέν ἀξίζει πλέον τόν κόπον νά
ἐπιμείνη εἰς τήν προσπάθειάν του αὐτήν.
Αὐτός οὗτος ὁ κ. Παπαὸόπουλος ὁέν
ἔχει ἀρκετούς λόγους νά αἰσθάνεται
ἀσφαλές τό ἔδαφος. Οἱ πρώην στρατιωτικοί πνάὸελφοί του καί οἱ ἀὸιάλλακτοι νεαροί ἀξιωματικοί δύνανται
νά προὸάλλουν τό ἐπιχείρημα ὅτι ἡ τακτική του τῆς «ὁμαλοποιήσεως» καί ἡ
προσεκτική του σκηνοθεσία μιᾶς ὁημοκρατικῆς παρωὸίας πρός ἐξαπάτησιν
τῶν Βρυξελλῶν καί τῆς Οὐάσιγκϊον,
προκάλεσε αὐτό τό εἶὸος τῆς ὁημοσίας
καταστροφῆς, τό ὁποῖον ἀπεφεύχθη εἰς
τάς καλάς παλαιάς ἡμέρας τῶν πολιτικῶν κρατήσεων, τῶν εἰὸικῶν κέντρων
ἀνακρίσεων καί τοῦ στρατιωτικοῦ νόμου». ι “
«Δέν ἐπρόκειτο περί φοιτητικῆς
ἐξεγέρσεως ὁιά τήν κατάργησιν ἑνός
ὁοσμένου νόμου, Ἐπρόκειτο περί
ἀποπείρας στάσεως, περί προθέσεως ἐμφυλίου πολέμου...»
Δέν δίστασε νά χαρακτηρίσει τά γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου ἡ ὑπερσυντη-

ρητική ἐφημερίδα «L’ AURoliE» σὲ
άρθρο της μέ ἲίτλο «Δημοκρατία ἤ
επαναστασις;»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ἀφοῦ ἐπέκρινε
τοὺς ἡγέτες τῆς «μετριοπαθοῦςάντιπολιτεῦσεως» γιόῑ ἲή στάση τους διερωτιὸταν;
«Διατί ὅλα αὐτά; Διά νά ἐπιτραπῆ ἡ πορεία τῆς χώρας πρός κανονικήν ἑξέλιξιν», ἐτόνισεν ὁ κ.
Παπαὸόπουλθς. Μέ ἄλλα λόγια
φιλελευθέροποίηση ἔχει ἀναὸληθεῐ
ἀλλά ὄχι ἐγκαταληφθεῐ. Τό πρόγραμμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ.
Μαρκεζίνη θά ὁλοκληρωθῆ. Αἱ ἐκ·
λογαί θά ὁιεξαχθοῦν (.'..) οἱ μετριοπαθεῐς τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὑπερκερασθέντες ἀπό τήν θύελλαν πού
ἐξαπέλυσαν, θά ἀντελήφθησαν ἴσως
ὅτι ἡ συντομωτέρα ὁὸός πρός τήν
Δημοκρατία ὂέν ὁιέρχεται ἀπό τήν
ἐπανάστασιν» ’
MIA ...6tatp09&nm’1 άποψη, έρχεται
νά ὑποστηρίξει ἐφημερίδα τοῦ Μονάχου «SUDDEUTSCHE ZEITUNG».
Κλείνοντας σχόλιὸ της στίς 19-11—73
μέ τίτλοῑ «Οἱ ἑλληνικοί πέπλοι πέφτουν» ὑπογράμμιζε;
«Ἡ ἀπόπειρα δημιουργίας παραστάσεως πολιτικῶν ἐλευθεριῶν ἐκεῖ
ὅπου ὁέν ὑπῆρχαν αὗται ἤ ὑπῆρχαν
μόνο κατά παραχώρησιν, ἐναυάγησεν.
Ἡ ὁὸός ἀπό τῆς δικτατορίας πρός τήν
’δημοκρατίαν ὁιανοίγεται μόνον μέσω

τῆς ἀνατροπῆς τῶν ὁικτατόρων».
ΤΑ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου δέν
ἄφησαν 6έ6αια ἀδιάφορο καί τόν
Τουρκικὸ Τὺπο. Μέ τίτλο «Τό αἷμα,
ρέει εἰς Ἀθήνας» ἡ ἐφημερίδα
«CUMHURIYET» ἀφοῠ ἔκανε τήν διαπίοτωση ὅτι «ἐπί ἔτη τώρα, παραμένει
ὁ Παπαὸόπουλος εἰς τήν ἀρχήν, ὁιά
πρώτην, ὅμως, φοράν εὑρίσκεται ἀντιμέτωπος παρομοίας κρίσεως», ἔχοντας
ἴσως μιά... ἐμπειρία, καταλήγει στό
ἀπαισιόδοξο συμπέρασμα ὅτι; «Οἱ
στρατιωτικές χοῦντες ἀργά ἥ γρήγορα,
ἀντικαθίστανται ἀπό ἄλλες στρατιωτικές χοῦντες».

Η ΙΣΤΟΡΙΑ εὐτυχῶς γιά τή χώρα

μας, δέν δικαίωσε τήν τουρκική ἐφημερίδα. Τουλάχιστον ὅχι ἀπόλυτα.
ΣΤΙΣ 24 Νοέμὸρη ἡ Ἰωαννιδική
χοῦντα έκτὸπισε τόν Παπαδοπουλο.
Τό νέο καθεστώς, ἔγραψε στίς 26
. τοῦ ἵδιου μήνα ἡ «AACHENER
VOLKSZEITUNG», θέλει νά ἐπιδάλει ἡσυχιά καί τάξη. "Ag ἐλπίζουμε,
ὄχι τήν ἡσυχία τῶν νεκροταφείων
καί τήν τάξη τῶν φυλακῶν».
ΔΥΣΤΥΧΩΣ τά γεγονότα τῶν ἑπόμενων μηνῶν τόσο στήν Ἐλλάδα ὅσο
καί στήν Κύπρι) ἀποτέλεσαν τὴν πικρότερη ὃιὰψευση αὐτῶν τῶν ἑλπίδων...
____—
Σ.Σ. Στά ἀποσπάσματιι πού παραθέσαμε
τηρήσαμε τόσο τή ὸιατύπωση ὅσω καί τήν
ὀρθογραφία τῶν ἐντύπων, ὅποι· εἶχαν ὁημοσιευθεῑ.

‘H ἀπώλεια
τῆς ἐθνικῆς μας
μνημης
Στόν κρατικό μηχανιομό πού δέν ὃημιούργησε τήν
δεδαιότητα πώς ἐπανῆλθε ἡ Δημοκρατία οτή χώρα
μας, στήν στείρα κομματικοποίηση καί τήν 000L01οτική ἀδιαφορία τῆς Βουλής, ἀποδίὸει ô πατέρας τοῦ
Διομήδη Κομνηνοῦ, τήν μή ἀπονομὴ οὐσιαοτικῆς δικαιοσύνης καί τόν ἐκφυλιομό τοῦ νοήματος τοῦ Πολυτεχνείου.

Πέντε χρόνια μετὰ ἀπό τά γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου, ὁ κ. Γιόιννης Κομνηνὸς ἀφηγεῖται;
«Ἰδού λοιπόν, ξανά ἐγώ στό έδώλιο,”γιά νά θυμώοω
καλοπροαίρετους καί μή, 1100 90 007110100v 011 yiv5101 δῆθεν μιά
καπηλεία, ἐπειδή ἀπαντάώ σέ ἐρωτήσεις δημοσιογράφων σέ μιά
στιγμή πού 0 Τόπος κρίνει ἀναγκαῙο νά ἀπευθυνθεῑ καί σέ μένα.
'O λόγος πού σπανιώτατα ἀποδέχτηκα νά μιλήσω ήταν 011 0110
117v πρώτη στιγμή, ἀρχίζοντας ἀκόμη ἀπό τήν ἐποχή τῆς
κατάληψης τῆς Νομικῆς καί φθάνοντας μέχρι τά γεγονότα Τοῦ
Πολυτεχνείου καί στό χσμό 100 61Ko0 7100 11016100, 001100117K0 τήν
ἀντίληψη πώς δέν ήταν δυνατόν νά δῶ άποκλειστικόι καί μόνο τήν
προσώπική περίπτωση ἀλλά ήταν ἀνάγκη πολιτική καί
πανσνθρώπινη νά ἀναφερθῶ καί στούς ἀλλους συνομηλίκους του
1100 εἶχαν τήν 7610 710ip0, 10 7610 1110150w.

"010v ρωτήθηκα ἀπό δημοσιογράφους, τήν ἐποχή 1100 0
5ioayydéaq K. ΤσεΒάς ἐκανε τήν προανάκρισή του, 0v ἀνῆκε σέ
κόμμα καί σέ ποιό κόμμα ἀνήκω ἐγώ, γιά τόν γιό μου ἀπάντησα
011 10 1100 0v17K5, ἐκεῖνος μόνον γνωρίζει...
. Τό γεγονός εἶναι 011 11de ἀπ’ όλα ήταν οτρατευμένος στήν
ἀνθρώπινη ὰξιοπρέπεια.
Καί λέγοντας αὑτά, πίστευα θαθύτατα 011 6ivw 117v ἀληθινή
εἰκόνα, ὁχι ὰπλά 100 11016100, ἀλλά ὅλων τῶν παιδιῶν πού ήταν
μέσα στό ΠολυτεχνεῙο καί πού τραυματίσθηκαν 17 σακατεύτηκαν 17
πέθαναν ή ἐπέζησαν.
Δέν εἶδα, δηλαδή 10 θέμα κομματικά. Γ ιατί ἀργότερα, μέ 117
λεγόμενη ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας εἶδαμε όργσνώσεις,
μερικές ἀπό τίς ὁποῐες δέν ὑπῆρχαν τότε 17 εἶχαν λουφάξει, πού
ῆθώαν νά προσεταιριστοὺν ἀγωνιστές ή τήν μνήμη ἀγωνιστῶν.
Γ ιά μένα, oi ἀγωνιστές μέσα στό ΠολυτεχνεῙο ὅπως καί οτή
Νομική ήταν ἀπό τήν πρώτη στιγμή Ἕλληνες. Πιστεύω 011 εἶδα τό
ὀλο θέμα διακομματικά.
’Υπῆρξαν φίλοι Kai ἀγωνιστές 1100 ζῆσαν μαζί μου τά γεγονότα
αὑτῆς τῆς διετίας, 1100 πικραθήκανε γιατί δέν μιλοῦσα. Δέν μίλησα
γιατί ἀκριθώς εἶχα συναίσθηση τῆς Θαρύτατης εὐθύνης νά
προετοιμαοτώ γιατί τά κόμματα δέν θοήθησαν ὁσο θάπρεπε νά
θοηθήσουν, ἶοως γιατί εἶχαν σοθαρὸτερα προθλήματα ἐσωτερικῆς
9000m.
Δέν θοήθησαν τήν ὑπόθεση τοῦ Πολυτεχνείου Kai τῆς δίκης 000
θά μποροῡσαν νά 117 θοηθήσουν, ἴσως γιατῖ ήταν 17 011y7117 1100
ἔπρεπε νά ἀναδιοργανωθοῡν. Kai 10 εἶδαν σάν ἕνα συγκλονιστικό
έπεισόδιο, θέθαια, τῆς ίοτορίας τοῦ τόπου, ἀλλά σάν K011 1100 θά
ἐρχόταν 17 Ιστορία νά τό καταγράφει ἀργότερα καί δέν ήταν τῆς
στιγμῆς. Kai 0010 10: «δέν ήταν τῆς στιγμῆς» συνεχῖστηκε γιά
χρόνο πάρα πολύ, ώστε χάθηκαν στό μεταξύ ἀπειρες εὑκαιρίες.
Πολλοί ἀποτόλμησαν νά μιλήσουν γιά καπηλεία ξεχνώντας 011 17
συμθολή 17 61K17 7100 γιά νά γίνει 17 6qu 100 Πολυτεχνείου ήταν
οὑσιαοτική. Δηλαδή συγκέντρωσα 0610051010 στοιχεῖα, μάζεψα
ἀνθρώπους ὅσους Kai ὅπως μποροῡσα, τούς ἔπεισα νά
έμφανιστοὺν, παρά τό γεγονός 011 Kai ἐγώ μέσα μου εἶχα πάρα
πολλές ἀμφιθολίες κατά πόσο 17 δίκη αὑτή θά ήταν μιά 6qu 101100
Νυρεμθέργης 17 θά ήταν μιά δίκη φιάσκο.

’Λντιμετώπισα πολύ συχνά ἀνθρώπους 1100 ἀμφιταλαντεὺονταν
νά πάρουν τήν εὑθύνη; «καταθέστε». Ἀπό μιάν ἀποψη τούς
δικαιολογῶ, ὅπως δικαιολογῶ Kai ἐκείνους 1100 ὑπέφερον
μαρτύρια, έχασαν ἀνθρώπους καί τελικά δέν ἐμφανίστηκαν διόλου.
Τούς δικαιολογῶ γιατί 0 κρατικός μηχανισμός ἀπό τήν στιγμή πού
ἀποκαταστάθηκε r7 ὁμαλότητα, ὅπως λένε, ἀπό τήν πρώτη στιγμή
δέν κατάφερε νά πείσει τό λαό 011 εἶχε γίνει πραγματική 107117. Ἒτσι
δέν κατάφερε νά 100 ἀποσείσει τήν δυσπιστία γιά τίς τυχόν
ἐπιπτώσεις 1100 θά 51x5 17 ἑμφάνιση τῶν προσώπων τά ὁποῖα
εἶχαν ὑποφέρει, 17 τῶν ἀνθρώπων 1100 εἶχαν χάσει τούς δικοός
τους.

Ποιές ἐπιπτώσεις Ἀπλούστατα] Τό περίφημο «φακὸλλωμα».
Ἀμέσως μετά τό τριήμερο τοῦ Πολυτεχνείου καί προτοῦ ἀκόμη
γίνει ῆ κηδεία 100 Διομήδη, κινητοποιήθηκα νά 6ρῶ παιδιά 1100
1710v μέσα στό ΠολυτεχνεῙο καί κρύθονταν σέ διάφορα σπίτια καί
κλινικές; Αὑτό πού κύρια συνάντησα ήταν γονεῖς φοθισμένους γιά
τήν τύχη τῆς οίκογένειάς τους.
I Κανένας δέν πίστευε τότε 011 I7 ὑπόθεση Πολυτεχνείου ήταν μιά
διαθολεμένη εὐκαιρία νά ἀνατραπεῐ ὁ Παπαδόπουλος γιά νά
ἐπιθληθεῖ 0 Ἰωαννίδης.
Μιά ὀμάδα ἀνθρώπων, ἀνάμεσα o’ αὑτούς K1’ ἐγώ, τούς
κυνηγούσαμε ἐπί μῆνες ὁχι ὰπλά γιά νά τούς θροῦμε ἀλλά νά τούς
πείσουμε νά ἀντιδράσουν ὥστε νά ἐνημερώθεῑ r7 Διεθνής Κοινή
Γ νώμη.
Ὺπῆρχαν ἄνθρωποι, ἀνάμεσα 0’ αὐτούς, 1100 εἶχαν
συγκεκριμένους λόγους νά μή μιλήσουν.
Γιά παράδειγμα, ὑπῆρξε χήρα πού δέχτηκε τήν ἐκδοχή τῶν
ἀρχῶν 011 0 ἀνδρας της πέθανε ἀπό ήμιπληγία, γιατί ήταν
γυναίκα 110vi μέ 110vi, 1710v 0 μόνος της προστάτης καί μόνον έτσι
μπόρεσε νά εΙσπράξει τήν ἀποζημίωση ἀπό τήν ἀσφαλιστική
ἑταιρία.
Ὺπῆρξε περίπτωση κοπϋιλας 1100 110p000100117K5 τθιικά
καραθοτσακισμένη 1100 δήλωνε «ἀναρχική» καί 1100 δέν πίστευε 011
17 ἐξουσία θά 117 δικαιώσει. Καί τῆς εἶπα; «Δέν εἶναι θέμα νά σέ
δικαιώσει 17 ἐξουσίᾳ ἀλλά νά ἀποδείξεις 011 17 ἐξουσία δέν εἶναι σέ
θέση νά σέ δικαιώσει». Ἕτσι μέ πολλοὺς κόπους κρατώντας την
στά χέρια τήν ἀνεθάσαμε οτήν είσαγγϋιία 01100 y1v010v 17
11p00v0Kp1017.
Ὑπῆρξε μάνα πού μ’ έδιωξε ἀπό τό σπίτι της καί πού ἔπρεπε
σάν ἅνθρωπος νά καταλάθιυ τίς ἀντιρρήσεις της γιατί 7100 εἶπε;
«Ναί, τό παιδί μου τραυματίστηκε, ἀλλά 0v ἐμφανιστεῖ χαλάει ὁ
γάμος τῆς κόρης μου». 'H κόρη της ήταν ἀρραθωνιασμένη μέ
χώροφύλακα.
Ὑπῆρξαν ἀνθρωποι 1100 10 0v071010 τους ἀκούστηκαν
ἀργότερα οτή δίκη 100 Πολυτεχνείου 17 Kai 11piv'0110 117 δίκη (καί
ὅσοι ἀκούστηκαν πρίν ἀπό 117 δίκη αὑτοί έμφανίοτηκαν) 1100 7100
εἶπαν κατάφατσα, προτοῦ μπεῑ K1’ ὅλας 0 Δεκέμθρης 100 1973
ἀλλά κι’ ἀργότερα «Τί σχέση ἔχει 0 γιός μας μέ τό,δικό σας;»
Ἐπαιρναν δηλαδή τό θέμα μοιρολατρικά καί τούς συνέφερε νά
ὑποθέτουν 011 ένεργοῡσα δῆθεν γιά τό γιό μου. «Τό δικό μας τό
παιδί δέν εἶχε καμιά ἀνάμιξη», «Τό δικό μσς τό παιδί πῆγε ἀπό
06é01101r7».
Συγκεκριμένα ένας ἅνθρωπος ὑψηλοῦ μορφευτικοῡ ἐπιπέδου
ήταν πού μοῡ ’δωσε τήν ἀπάντηση 00117. Ὀ ἴδιος μ’ ἐπλησίασε
οτή δεύτερη δίκη καί 7100 ζήτησε συγγνώμη γιά τήν συμπεριφορά
του λέγοντάς μου 011 10 πρόθλημά του ήταν νά οωθεῖ ἀπό νευρική
κρίση r7 μητέρα τοῦ 11016100. KI’ ἐγώ ήμουν ὑποχρεωμένος καί
πάλι νά δέχ-ιώ 011 1710v ἀνθρώπινο ἀπό μέρους του.

Αὺτές τίς δυσκολίες ἀντιμετωπίσαμε. Ἀλλά φταῑνε τά πρόσωπα ,Ἔπαναλαμθάνω πώς όχι. Φταίει ὁ μηχανισμός τῆς Δημοκρατίας
πού δέν ἔπεισε 011 17 ἀποχουντοποίηση ὀχι μόνο θά γινότανε ἀλλά
καί δέν θά ἐθράδυνε νά γίνει.
Μετά εἶχαμε τίς πρώτες έκλογές. Τότε δυό κόμματα 7100 ζήτησαν
νά πολιτευτώ. Τούς 0110v11700: «Εὑχαριστώ ἀλλά συγκεντρώνω
στοιχεῖα γιά 117 6qu γιά τήν ὁποία δέν έχει γίνει ἀκόμα λόγος, καί
δέν εἶναι μέσα οτίς προθέσεις μου νά πολιτευθώ Kai νά καπηλευπῑ)
τήν προσπάθεια τῶν πραγματικῶν ἀντιστασιακών. Ἀς
πολιτευθοῡν oi 0v11010010K0i». Μερικοί 011J αὑτούς πολιτεύτηκαν,
μερικοί πού εἶχαν πάθει. Oi 115p100015p01 ὅμως δέν ήταν κάν
0v11010010Koi Kai ἀνάμεσα σ’ αύτούς πού πολιτεύτηκαν, ὑπῆρξαν
ἅνθρωποι πού εἶχαν συνεργαστεῖ μέ 117 χούντα ὁχι ἀπό καθαρά
πολιτική 0Ko11171011710‘0M0 ἐπειδή oi δουλειές τους καί 17
κοιλιόδουλη θολή τούς ἐπέτρεπαν v0 λένε «ἀναλαμβάνομεν
ἑργασΙες».

Ὑπάρχουν καί σήμερα στό κοινοθούλιο ἀνθρευποι πού
δούλεψαν τήν ἐποχή ἐκείνη σάν τεχνοκράτες.
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Τώρα κάθε Νοέμθρη ξαναγεννιέται τό θέμα Πολυτέγνεῑο, γίνεται
μιά καπηλεΙα, γι’ αὐτὸ εΙπα στην ἀρχή] Νά πάλι έμεῙς στό έδώλιο.
Τά παιδιά της Νομικης Σχολής Kai τοῦ Πολυτεχνείου ἀνοίξανε τό
δρὸμο στην έπάνοδο τοῡ κοινοθουλευτισμοῦ. Ἀλλά ol
περισσότεροι θουλευτές τί έκσναν; Ἐλάχιοτοι ἡταν ἐκεῖνοι πού
μίλησαν, πού συζητησαν ατη Βουλη, πού ἔθεσαν τό πρόθλημα.
«Θά ὑπάρξει μέριμνα γιά τά θύματα ;» «Θά ὑπάρξει μέριμνα γιά
τά par] τῶν οἰκογενειῶν πού oi χαμένοι ἡ oi σακατεμένοι
προατάτευανμ»
Κουθέντες εΙπώθηκαν καλοπροαίρετα, ἀλλὰ κανένας δέν ἐφτασε
νά ἀγγίξει τό θέμα σέ ὁλη του τη διάσταση. Περιθωριακά
είπώθηκαν πολλά καί μ’ έναν ἀναχρονιστικό καθωσπρεπισμό.
Ἀλλά κανένας δέν ἐπέμεινε.
Ἐχω την ὲντύπωση ὅτι ὅλοι ὲμείς oi συγγενεῖς θυμάτων
αΙσθανὸμαστε πάρα πολύ ἀσχημσ ὅταν κάθε 16-17-18 Νοέμθρη
καλούμαστε γιά νά ἀνεμίζονται τά σάθσνα χωρίς τό κράτος νά ἔχει
κάνει αὐτό πού ἔπρεπε.

Ἐπάνω στό τί έκανα καί στό τί άντιμετώπισα προσωπικά ἔχω
γράψει ἠδη ένα έργο Kai θά τό ἑκδόοω. ·

Μελέτησσ πολύ προτοῦ καθήσω νά τό γράψω καί πιθανῶς
ταλσντεύομαι σέ διάφορα σημεῖα. L
Στό θιθλίο θά ἀναφερθοῡν πράγματα πού δέν έχουν γρσφτεῖ,
γιατί εῙνσι προσωπικά μου θιωμστσ Kai ένέργειες στῙς ὸποίες μέ
θοηθησαν ἄνθρωποι καί νέοι Kai μεσηλικες. Ἄνθρωποι πού
πάλευαν γιά τη δικαΙωση τῆς έξέγερσης τοῦ Πολυτεχνείου στό
ὀνομα τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας.
Κάτι στό ὁποίο ἀξίζει νά ἀναφερθῶ εἶναι η Ιστορία τῆς
«EFL/4.6.5. ’67-’74» πού σημαίνει Ἐπιτροπη Ἀποκατάστασης
Θυμάπυν Ἑπταετίας ’67-'74.
'H ΕΠ.Α.Θ.Ε. γεννηθηκε στό μυαλό μου, ῶστόσο ἀπευθύνθηκσ
σέ ἀνθρώπους πού εῙχαν πολύ παλαιότερη Kai κυρίως
γνωστότερη άγωνιστικη δράση ἀπ’ ὄτι ἐγώ καί ένας 611‘ αὐτούς
ἠταν ὸ καθηγητης Φ. Βεγλερης. 'HTav 6 πρῶτος πού έπισσε τό
θέμα. Τόν συναντησα στό ἑξωτερικό ἀκριθῶς γι’ αὑτό Kai 1’
ἀγκάλιασε ὅσα μποροῦσε πιό ζεστά.
Ἐγινε λοιπόν συγκέντρωση Kai ζητησαμε νά εἶναι ὺπερκομματικη
ὴ έπιτροπη καί νά αυμμετάσχουν στό Διοικητικό Συμθούλιο
πρόσωπα ἀπ’ ὅλα τά κόμματα.
Ἡ ἰδέα ὑπῆρχε πρῘν ἀπό τη μΠαπολῘτευση Kai λῙγες μέρες
προτοῦ γίνει τό μακῶειό στην Κύπρο, πῆγα στό έξωτερικό,
ἀκριθῶς γιά νά κινητοποιηοω τούς ἀνθρώπους πού θρίσκονταν
εκει.
Μετά τη μεταπολίτευση μσζί μέ τόν καθηγητη Βεγλερη
άναζητησαμε τά ἀτομσ πού θά συμμετεῐχσν a’ αύτή την ἐπιτροπὴ.
Kai είπαμε νά εἶναι παιδιά πού eixav Θασανιοτεῑ ἢ πληγωθεῑ.

Θελησαμε νά θοηθησουμε την ἀποκατάσταση τῶν θυμάτων, Kai
ὁταν λέμε ἀποκατάσταση ἑννοοὺμε νά θοηθησουμε τούς
τραυματισμένους πού εῘχαν ἀνάγκη διπλῶν καί τριπλῶν
ἐγχειρήσεων η ψυχιατρικης φροντίδας.
Ἕνα κόμμα μᾶς πσίδεψε πολύ καί σύτό γιατί δέν ἦτσν δικη του η
έμπνευση. Τήν ἀσπαζόταν, άλλά θά ἤθελε νά ξεκινοῦσε ἀπό δικη
του πρωτοθουλία.
“Οταν καταφέραμε νά συστησουμε τήν Ἐπιτροπη πολλοί δέν
μττορουσαν να ξεπεράσουν την αὐστηρη κομματικοποίηση τους.
Ολη η κίνηση λοιπόν αποπροσανστολιζόταν If αὐτόν τόν
τρόπο ’KI' έπσιρνε άλλη μορφή.
-Οί ξενοι, oi ΣουηδοΙ, οΙ Ἐλθετοί, η Διεθνής ἈμνηστΙα θθαν νά
μσς στεῐλουν χρηματα, ἀλλά έμεῐς δέν μπορούσσμε νά τά
παραλάθουμε γιατῐ δέν είχσμε άκὸμσ ὺπὸσταση σάν ἐπιτροπὴ.
I Εντεκα μῆνες χρειάστηκαν γιά νά αποφασίσει 6 Πρωτοδίκης νά
εγκρινει το καταστατικό μσς, τό 7975.
’Ὀλες αύτές oî δυσκολίες κρατικοῡ μηχανισμοῦ Kai σὺστηρής
κομμαΤΙΚΟΠΟῙηΟης, γραμμῆς καί ἐντολῶν έκαναν την «ΕΠ.Α.Θ.Ε.
‘67-’74» νά σύτόδιαλυθεῖ.

Φτάνοντας σημερα OTer πέμπτη ἐπέτειο τῆς έξέγερσης τοῦ
Γίολυτεχνείου δέν ξέρω ἀν μποροῡμε νά μιλησουμε γιά ἀπώλεια
της Εθνικης μσς μνήμης. Μποροῡμε νά μιλησουμε, ἴσως γιά
επιπολαιοτητσ ἡ γιά έγκεφσλικη πλύση πού γίνεται ἀπ’ ὅλα τά
κρατικά μέσα σέ σημείο πού νά ὲκτονώνεται τό ένδισφέρον. Γ IaTi
ὅλα τά πράγματα έχουν τά ὅρια τους Kai τήν αντοχη τους. Γ IaTi
δέν εῙναι ὅλοι φτιαγμένοι μοιχητές. υΟμως μέ ἀπλούς
συμπαραστάτες, ὅταν Kai ὁποτε τούς περισσεύει χρόνος, δέν
γίνεται ἀγῶνας.

Ο) ἀγῶνες, γίνονται μέ ὁλοκαυτώματα. Kai γιά ὁλοκαυτώματα
μπο ουν νά μιλησουν μόνο ﬂax/0159 ἐξαιρέσεις πραγματικά
ψυ μένων ἀνθρώπων.
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Η MAPTYPIA
ΕΝΟΣ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟΥ
Στίς έπόμενες σελίδες δημοσιεύοντω για Πρώτη φορα μερικές φωτογραφίες απὸ τίς δραματικές ὡρειῑ τῆς 17ης καί 18119
τοῡ Νοέμθρη τοῦ '73. 0l φωτογραφῑες ηροέρχονται απὸ τήν
έρασιτεχνική ταινία noü τραθηξε 6 δικηγρρος κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΒΟΥΡΟΣ καί πού διασώζουν τήν ἓνταση Καί 16 κλίμα τοῦ Econκωμοῡ τοῦ Πολυτεχνείου. Ἀπὸ τίς εικόνες πού αποτύπωσε ὴ
ταινία κορυφαία εἶναι ἡ στιγμή ὅπου gym; ἄγνωστος νέος σταθηκε ἀπέναντι ατίς ὲρπύστριες ἑνός τεθωρακισμένουτὸ μεσημέρι τοῡ Σα66ατου 18/11/73 ατήν πλατειο Συνταγματος.

'0 δικηγόρος κ. Νικηφόρος Βοῡρος, ὑπῆρξε αὺτὸι-ιτης μαρτυρας τῶν γεγονότων τοῦ ΠολυτεχνιῑίουΙ τόσο οταν χῶρο τοῦ
ἱδρύματος, ὅσο καί τήν ἑπομένη μέρα στό Σύνταγμα.
'0 K. Ν. Βοῡρος, αποθανατισε μέ τήνικινηματογραφική του
μηχανή «τίς σκηνές τοῦ μεγαλείου»Ι ὅῃως εἶπε 6 ’ίδιος χαρακτηριστικα, 616v κατέθεσε σαν μαρτὺρας κατηγορίας στή δίκη
τοῡ Πολυτεχνείου.
‘O ’ίδιος θρέθηκε τό πρωί τῆς 17ης Νοὲμθρη οτὸ Σύνταγμα,
ὅπου κινηματογραφησε τίς συγκλονιοτικὲς οτιγμές, noü δημοσιεύει κατ’ αποκλειστικατητα 16 ANTI, ὅταν ένας νεαρὸς έπεσε
ατίς έρπύατριες ἑνὸς τανκ.
Να πῶς περιέγραψαν τή σκηνή αὺτή ol «SUNDAY TIMES» τοῦ
Λονδίνου; «(...) Χθές οί διαδηλώσεις ἐπεκτάθηκαν a’ ὅλη τήν
πόλη. Τα πλήθη υίοθέτησσν τήν τακτική τῶν αστραπιαίων ἐπιθέσεων μετα τίς ὀποῖες διελύοντο. Νέσ όδοφραγματα ὑψώθηκαν καί ὸ στρατός ἐπέστρεψε ρίχνοντας ριηές πολυᾶόλων στόν
ἀέρα (...) T6 καταστηματα ἔκλεισαν καί ὸ κόσμος ἐπέστρεψε o-ra'
σπίτισ του. Στήν πλατεία Συνταγματος έκστό περίπου διαδηλωτές κρσύγαζαν; Ντροπή] ντροπήΙΚστσριόνταν 16 πλήρωμα ἑνός
τανκ καί ϋψωναν ανοιχτή 117v παλαμη. "Eva αγόρι προχώρησε
καί είπε στόν σιόερόφρακτο ὸδηγό ἑνός rde: "Av είσαι ἄνδρας
πυροθόλσί 'O στρατιώτης τόν αγνόησε, ἀλλα καθώς 16 τανκ
έκανε να προχωρήσει, τό αγόρι ξσπλώθηκε καταγῆς».
, T6 16VK πέρασε 6116 πανω του αλλα καθώς τό αγὸρι Βρέθηκε
αναμεσα ατίς έρτιύατριες δέν κτυπήθηκε, T6 παιδί σηκώθηκε
λίγο ζαλισμένο χαιρέτισε μέ τα χέρια ψηλα καί 6 κόσμος γύρω
ζητωκραύγαζε καί 16v φυγαδευαε προς τήν αδὸ Μητροπόλεως.

'0 K. Βοῡρος, ατη δίκη τοῦ Πολυτεχνείου εἶχε κανει τήν
παρακατω καταθεοηῑ «'O μαρτυρας, δικηγόρος εἶπε ὅτι κατέ6αινε στό Πολυτεχνεῑο για τρεῖς λόγουςς για να ανταποκριθεῑ
ατήν γενική απαίτηση τῶν νέων - μεταξύ τῶν ὁποίων καί τοῦ
17χρονου γιοῠ του - για συμπαρασταση, για να αποθανατισει
«τίς σκηνές μεγαλείου» μέ τήν κινηματογραφική του μηχανη..
ΠΡ.; Τήν έχετε αὑτήν τήν ταινίας "Av vai να μας την καταθεσετε.

Μ.; Βε6αίως. I _

Συνεχίζοντας 6 μαρτυρας εἶπες ἠ ατμόσφαιρα που επικρστοῡσε στα Πολυτεχνεῑο θύμιζε πανηγύρι, Θυμαμαι χαρακτηριστικα μια γριοὺλα πού συγκινημένη έθγαλε ένα 59ορικοι από
τήν τααντα της για να 16 δώσει στοας φοιτητές, αλλα αυτοι δεν
16 δέχτηκαν. Ἐκεῖνο πού μοῡ ἔκανε ὲντύπωση ηταν ηπροτροπή τῆς αοτυνομίας πρὸς πολίτες να μι-ιαινοθγαινουν ελευθερα στό Πολυτεχνεῑο. , _
Στή 1 16 θραδι συναντησα ατη συμδολή Κοραη - Πανεπιστημίοίι ὠρυομένους αατυνομικούς πού μέ κατέθασαν απο το αυτοκίνητο, μέ τραὸηξαν απὸ τα μαλλια καί μέ γρονθοκόπησσν,
Λίγο αργατερα στα Ἑξαρχεια εἷδα αλλους έξαλλοιις αατυνομικοὺς να ἐπιτίθενται μέ σύρματα από οίκοδομή Kat νά θεριζουν
σαν αταχυα τούς φοιτητές πού έθγαιναν αηό 16 Πολυτεχνειο-»,
Μ.; ‘0 κόσμος φώναζε «Φύγετε, ἔρχονται οί Γερμανοί».
‘H πολιτική αγωγη δέν ὺποθαλλει ἐρωτήσεις 016v μαρτυρα.
'H ὑπε’ρασπιαη τῶν χουντικῶν ατήν ὁποία δίνεται οτήν συνέχεια 6 λόγος, αρχίζει τό γνωοτό τροπαριο περί απειλῆς τοῦ
τότε καθεστῶτος από αναρχικοὺς για να καταλήξει σέ ἐρωτήσεις ποὺ φθανουν μέχρι σημείου γελοιότητος καί προκαλοῡν
τήν ὀργή τοῦ προέδρου, ,
ΥΠ.; Κύριε μάρτυς. ’Ένας δικηγόρος εἶναι καλός μαρτυς στα
δικαστήρια; ·
ΠΡ.; Μα τί εἶναι αὺτα τα πραγματα κ. συνηγορῶν.
(“Από τα πρακτικα τῆς δίκης τοῡ Πολυτεχνείου απο τήν ἐφημερίδα «Αὺγή», 8 Νοέμθρη 1975).
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Τοῦ Νἰκου Ἀναστασόπουλου

Τά μέσα μαζικὴς
, , ἐνημὲρωσης
” καί οἱ φοιτητικὲς ἐξεγέρσεις
ΕΝΑ ἀπό τά κοινά σημεῖα ἀνάμεσα στά γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου καί τίς φοιτητικὲς ἐξεγέρσεις πού τό 1968 ὁόνησαν τίς μεγάλες καπιταλιστικές πρωτεύουσες τῆς Εὐρώπης1, εἶναι πώς καί
στίς ὁυό περιπτώσεις οἱ αἰτίες καί οἱ συνθῆκες τοῦ ξεσηκωμοῦ
ἦσαν συνάρτηση πολλῶν συγκυριακῶν ἀλληλεπιὸράσεων, ἄμεσα
συνδεδεμένων μέ τίς συγκεκριμένες συνθῆκες πού ἐπικρατοῦσαν
οἴην καθε χωρα. ΜΙΑ λοιπόν καί θά ’ταν ἀνεδαφικό
ν’ ἀναζητήσει κανείς λύσεις-κλειδιά γιά
ἕνα τόσο πολύπλοκο καί πολυσὺνθετο
φαινόμενο, θέλουμε νά διευκρινήσουμε
ἀπ’ τήν ἀρχή πώς ἡ ὁποιαὸήποτε ἒμφαση
στή συμὸολή τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης δέν ἀποόλέπει στή μονομερή ἐξήγηση τοῦ φαινομένου, ἀλλά ἁπλά καί
μὸνο στήν ἑπισήμανση ἑνός ἀπό τούς
κοινούς συντελεστὲς του. Πρέπει ἀκόμα
νά ὑπογραμμίσουμε πώς παρά τούς κινδύνους πού περικλείονται σε κάθε εἴδους
ὑπεραπλουστεὺσεις, ἐπιχειρήσαμε ὁρισμὲνες στοιχειώδεις ταξινομήσεις, πού
χωρίς νά θίγουν διεξοδικά τό θὲμα τους,
ὃιευκολὺνουν ἐντούτοις τήν παραπέρα
ἀνάπτυξη τῆς ἐπιχειρηματολογίας.
l ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ λοιπόν τίς φοιτητικὲς ἐξεγέρσεις τοῦ 1968 κάτω ἀπ’ αὐτό
τό πρίσμα, μποροῦμε νά ὃιακρίνουμε
ὃυό κοινά χαρακτηριστικὰ.
1. Ἀντικειμενικές συνθῆκες
Οἱ ταραχὲς ξὲσπασαν σὲ ὅιομηχανικά
ἀναπτυγμὲνες καπιταλιστικὲς χῶρες.
Ἐκὸηλώθηκαν γιά πρώτη φορά, στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’60, στίς ΗΠΑ καί
τήν Ἰαπωνία, καί κορυφώθηκαν τό 1968
στή Γερμανία, Γαλλία καί Ἰταλία.
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2. Ὑποκειμενικὲς συνθῆκες
Οἱ φοιτητὲς ἐμφανίστηκαν παντοῦ σάν
αὐτόνομες κοινωνικὲς ὁμάδες, με αἴτημα
τή ριζική ἀλλαγὴ τοῦ συστήματος τῆς
χώρας τους m’ ὅχι τήν ἁπλή τροποποίηση ἤ 6ελτίωσή του πού ἐπαγγὲλονταν μέχρι τότε τά διάφορα πολιτικά
κόμματα. Τό ξὲσπασμά τους ἦταν αὐθὸρμητο Ἆαί - παρά τίς δηλωμενες πολιτικὲς συμπάθειες ὡρισμένων ἀπό τούς
πρωτεργάτες τοῦ κινήματος - ἔξω ἀπό
κάθε πολιτικό ἒλεγχο. Ὁ ἀριστερισμός, ὁ
σουρεαλισμός, ὁ ἀναρχισμὸς, ὁ κάθε
μορφῆς καί ἀπόχρωσης -ισμός, ὂρέθηκαν ἓνωμὲνοι κάτω πό τήν κοινή σημαία τῆς ἐπαναστατικῆς ἀλλαγῆς. Τό
κοινό ὅραμα ἧταν ἡ ποιοτική ἀλλαγή τοῦ
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τρόπου ζωῆς, μιά μορφή διακυόέρνησης
πού δέν θά ’χε σχέση μέ κανένα ἀπό τά
ὑπάρχοντα κοινωνικοπολιτικά συστήματα (μέ μοναδική ἐξαίρεση ὁρισμένες
διαδικασίες δανεισμένες ἀπό τήν Κινέζικη πολιτιστική έπανάσταοη). Ἀποὸλέπαν σέμιά οὐτοπιστική (;)Υ κοινωνία,
ὅπου ὁ καθένας, μέσα ἀπό τή συμμετοχή
του στά κοινά. Θά ’χε τήν εύκαιρία”ν’
ἀνακαλύψει καί ν’ ἀξιοποιήσει τίς δυνατότητές του.
ΤΟ ΚΙΝΙ-ΙΜΑ τοῦ ’68 δὲν εἶχε, ἐκείνη
τήν ἐποχή, κανένα ἀντίχτυπο 010 ἑλλη-

νικό φοιτητικό κινημα, ὀχι μόνο γιατί

διεξοδικότερα μιά καί συνδέεται ἀμεσα
μέ τήν έπίδραση τῶν μέσων μαζικῆς ἐπικοινωνίας.
ΑΝ ὅμως οἱ αἰτίες τοῦ ξεσηκωμοῠ
ἦσαν διάφορες - ἀν καί πολλές φορές
συγκλίνουσες — κι’ ὁπωσδήποτε στενά

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ’68
AEN εἶναι τυχαῖο πώς οἱ διαφορετικές
ὅμως πολύ, ὅπως ἔδειξαν τά πράγματα,
συνθήκες «ὡρίμασαν» ὅλες τήν ἴδια χρο- .γιόι νά μετατραπεῐ ό ἀντικομμουνισμός
νιά. Οἱ ἀφορμές φυσικά προϋπῆρχαν καί
μέ τόν καιρό τά αἰτήματα συσσωρεύονταν ἀπειλητικὰ. Τό μόνο πού χρειαζόταν
ἧταν ὁ σπινθῆρας πού θά προκαλοῦσε
TO EEZKEHAZMA' τοῦ 110111101651..τίς ἁλυσιδωτές ἀντιδράσεις, κι’ αὐτό τό
σμοῦ πού κρυὸόταν κάτω ἀπό τή μάσκα
ρόλο τόν παίξανε τά μέσα μαζικῆς έντῶν «Δυτικῶν ἰδανικῶν», οἱ ἡρωικοί
ημέρωσης, σέ συνδυασμό μέ τό πολιτικό
ἀγῶνες τών πεινασμένων τού Τρίτου
κλίμα τῶν διεθνῶν έξελίξεων τῆς ἐποχῆς. Κόσμου ἐνάντια σ’ ἓναν ὑπέρτερο στρα-

Ἑλλάδα ἦταν μιά ὑπανάπτυκτη χώραῖ
κι“ ἑπομένως έλειπαν οἱ ἀντικειμενικές
συνθῆκες, ἀλλά κι’ ἐπειδή ἡ δικτατορία
εἶχε καταστείλει κάθε εἴδους φοιτητική
δραστηριότητα. Οἱ Ἕλληνες φοιτητές
ἀρχισαν νά κάνουν πάλι αἰσθητή τήν
παρουσία τους στά 1972, καί ἡ δραστηριότητά τους κλιμακώθηκε μέ τά γεγονότα τῆς Νομικῆς καί τελικά τοῦ Πολυτεχνείου.
ΣΤΑ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου λοιπόν μποροῦμε νά διακρίνουμε πώς παρά
τήν ἀπουσία τῶν ἀντικειμενικῶν συνθηκῶν (όχι μόνο οἰκονομική ὑπανάπτυξη
ἀλλά καί δικτατορία, σέ ἀντίθεση μέ τά
κοινοὸουλευτικά συστήματα τῶν 610m]χανικά ἀναπτυγμένων καπιταλιστικῶν
χωρῶν) ὀἱ ὑποκειμενικές συνθῆκες παρουσιάζουν έκπληκτικές ὁμοιότητες.
Σ“ ΟΛΗ τή διάρκεια τῆς κατάληψης
καί ἰδίως τίς δυό πρῶτες μέρες, αύτό πού
κυριαρχοῦσε ἦταν ό αύθορμιτισμός, ὁ ριζοσπαστισμός πού προχωροῡσε πολύ πιό
πέρα ἀπό τά παραδοσιακά πολιτικά
κόμματα, ἀστικὰ καί μή (εἶναι γνωστή ἡ
TO ΤΕΛΟΣ τοῦ ψυχροῦ πολέμου, ἡ
ἀρχικὴ ἐπιφυλακτικότητα όχι μόνο τῶν
Γαλλική ἀποικιοκρατική πολιτική στήν
ἀστικῶν κομμάτων ἀλλά καί τῶν δύο
Ἀλγερία, ό ἀγῶνας τῶν λαῶν τῆς Κούκομμουνιστικῶν) καθώς καί ἡ ἑπιὸλη6ας καί τοῦ Βιετνάμ ένάντια στίς ΗΠΑ,
τική ἑκπροσώπηση τῶν ἀριστερίστικων
ὅλα αὐτά ἦσαν ἰσχυρά ἐρεθίσματα γιά
τάσεων. Ἀλλά καί τά συνθήματα, οἱ μέμιά νεολαία γαλουχημένη μέ τήν πλύση
θοδοι ὃρὰσης, ὁ τρόπος λήψης ἀποφά- ἐγκεφάλου περί φιλελεύθερων ἰὸανικῶν
σεων ἀπό τίς ὁλονύχτιες ἀλλεπάλληλες
καί περί πολυκομματικῆς δημοκρατίας
συνελεύσεις, ὅλα Θυμίζουν τόν πυρετό
Δυτικοῦ τύπου, σέ ἀντιπαράθεση μέ τόν
τοῦ ’68 καί ἰδιαίτερα τόν Παρισινό
ὁλοκληρωτισμό καί τήν καταπίεση τοῦ
Μάη3.
Ἀνατολικοῦ στρατοπέδου.
ΔΕΝ πρόκειται ν’ ἀναφερθοῦμε στούς
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ τῆς εἰρηνικῆς συνύλόγους πού προκάλεσαν τόσο τόν φοιτη- παρξης πού ἀκολούθησε τό «λυώσιμο
τικό ξεσηκωμό τοῦ '68 000 καί τήν ἐξτῶν πάγων» ἀνάμεσα στίς δυό ὑπερδυέγερση τοῦ Πολυτεχνείου καί πού εἶναι,
νάμεις, σήμανε καί τό «λυώσιμο» πολλῶν
ὅπως ἀναφέραμε, πολλοί καί πολύπλοψευδαισθήσεων. Οἱ νέοι 6ρέθηκαν ξακοι. Ἀξίζει πάντως νά σημειωθεῐ πώς
φνικά ἀντιμέτωποι μέ τόν κυνισμό ἑνός
παρά τίς διαφορετικές συνθῆκες, εἶναι
πολιτικοῦ συστήματος, πού μέ τίς πράεύκολο νά ἑντοπίσουμε καί στίς δυό
ξεις του πρόδινε τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά
περιπτώσεις ἀρκετούς κοινούς συντελεπού μέχρι τότε πρόὸαλε σάν πρότυπο γιά
στές ὅπως,
μίμηση. Εἶναι χαρακτηριστικό πώς οἱ
Ο ἡ ριζική ἀλλαγή στή σύνθεση τοῦ φοιπρῶτες μαχητικές φοιτητικές κινητοτητικοῠ σώματος,, πού ἧταν συνέπεια τῆς ποιήσεις, στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ
ἐξάπλωσης τῆς ἀνώτερης ἐκπαίδευσης
’60, έγιναν στήν Ἰαπωνία καί τή Δυτική
,στίς καπιταλιστικές χῶρες, μετά τόν
Γερμανία - τό Δυτικό Βερολίνο συγκεΕ’Παγκόσμιο Πόλεμο4,
κριμένα - σέ δυό χῶρες δηλαδή πού
συνορεύουν μέ τίς ”δυό μεγάλες δυνάμεις
O ἡ διάσπαση τοῦ διεθνοῦς κομμουνιτοῦ κομμουνιστικοῦ στρατοπέδου καί
στικοῦ στρατοπέδου καί ἡ κατ’ ὲπέκταση
διάσπαση τοῦ KKE, καί
πού, ὅπως ἧταν ἑπόμενο, ὑπῆρξαν τό
Ο ὁ ἀντίχτυπος τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων, ἐπίκεντρο τῆς πιό κραυγαλέας ἀντικομστόν ὁποῐο Θ’ ἀναφερθοῡμε πιό κάτω
μουνιστικῆς ὑστερίας5. Δέν χρειάστηκε
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συνδεδεμένες μέ τίς ἐσωτερικές συνθῆκες
τῆς κάθε χώρας, τό πῶς καί τό πότε ἐκ·
δηλώθηκε αὐτός ὁ ξεσηκωμός ἦταν
ἀμεση συνάρτηση τοῦ ἴδιου κοινοῦ παρονομαστῆ; Τῆς συμόολῆς τῶν μέσων
μαζικῆς ένημέρωσης.

τιωτικό ἰμπεριαλιστικό μηχανισμό, ἡ
ὀδυνηρή διαπίστωση πώς «ἡ κοινωνία
(τους) τῆς ἀφθονίας» δέν ἦταν παρά ἕνα
σύστημα στυγνῆς έκμετάλλευσης πού
ὑπάκουε τυφλά στίς ἑκάστοτε ὀρέξεις
ἑνός ἀδηφάγου καταναλωτισμοῠ, ἡ συνειδητοποίηση τέλος πώς τίς «ἀποκαλύψεις» τους καί τήν ἀηδία τους συμμερίζονταν χιλιάδες ἄλλοι συνομήλικοί τους
σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο, ὅλες αὖτές οἱ
καινούριες ἐμπειρίες διαμόρφωσαν ριζικά τίς πεποιθήσεις τῶν φοιτητῶν καί
ὂάλαν τή σφραγίδα τους στίς νέες μορφές πάλης. Ὁ Τσέ Γκουεὸάρα καί ὁ Χό
Τσί Μίνχ γίνανε τά νέα τους εἴδωλα, ἐνῶ
οἱ καταλήψεις κτιρίων, οἱ ὅόμὸες Μολότωφ καί οἱ μετωπικές συγκρούσεις μέ τήν
ἀστυνομία γίνανε οἱ νέες έπαναστατικές
μορφές δράσης τους.
MIA πού φυσικά οὔτε ὁ Ἰμπεριαλισμός οὔτε τά έθνικοαπελευθερωτικά κινήματα ἧσαν μεταπολεμικά φαινόμενα,
μπαίνει τό έρώτημαῑ γιατί αὐτή ἡ σέ
παγκόσμια κλίμακα ἀντίδραση ἐμφανίστηκε τότε εἰδικά καί ὅχι πρίν μερικές
δεκαετίες ἤ ἑκατοντατίες; Μήπως ἡ
μεταπολεμική νεολαία έγινε πιό εὐαίσθητη στήν ἀδικία ἀπ’ ὅτι οἱ προηγούμενες γενιές;
FIA τήν ἀπάντηση, πού φαίνεται εύκολονόητη, ἀρκεῖ κανείς ν’ ἀναλογιστεῇ

ί

πόσοι ἀπό τούς Εὐρωπαίους, τούς
Ἀσιάτες ἤ ἀκόμα καί τούς Ἀμερικανούς
τοῦ περασμένου αἰώνα, εἶχαν ποτέ τους
πληροφορηθεῖ γιά τήν γενοκτονία τῶν
Ἰνδιάνων ἀπό τούς Εὐρωπαίους ἄποικους; Κι’ ἀκόμα πόσοι ένιωσαν συγκίνηση ἤ ἀποτροπιασμό ἀπό τή σφαγή τῆς
Χίου, ὅπως τήν ἀπεικόνισε ô Ντελακρουά έκτός ἀπό τίς λίγες δεκάδες τῶν
θαυμαστῶν του πού έπισκέφτηκαν τό
ἀτελιέ του;
ΑΝΤΙΘΕΤΑ στίς μέρες μας, ὁ κάθε
ἀναγνώστης ἐφημερίδας ἤ θεατής τηλεόρασης (δηλαδή πάνω ἀπ’ τό 70% τοῦ
πληθυσμοῦ τῶν 6ιομηχανικῶν χωρῶν)
μάθαινε τήν ἴδια μέρα μέ τούς ΚογκολέCou; γιόι τή δολοφονία τοῦ Λουμούμπα.
Τά σκελετωμένα κορμιόι τῶν παιδιῶν τῆς
Μπιάφρα καί τά θύματα τῆς ὅόμὸας
Ναπάλμ στό Βιετνάμ, στέλναν τό ἀπεγνωσμένομήνυμόι τους την ἴδια μέρα,
τήν ἴδια στιγμή, 0' έκατομμύρια ἀνθρώπους σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο.
Η ΣΥΜΒΟΛΗ '— κι’ ἧταν ἀναμφισόήτητα μεγάλη - τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων
στή διαμόρφωση τῆς μεταπολεμικής φοιτητικῆς γενιᾶς, δέν μπορεῑ νά ἰὸωθεῖ ξεκομμένα ἀπό τήν παράλληλη συμὸολή
τῶν μέσων μαζικής ένημέρωσης, πού δέν
ἀρκέστηκαν στό ρόλο τοῦ πληροφοριοδότη (συχνά κακόπιστου καί κακοπληροφορημένου) ἀλλὰ πολλές φορές, ὅπως
θά δοῠμε πιό κάτω, ἦταν αὐτά τά ἴδια
πού ὑποκίνησαν ἀλλὰ καί δημιούργησαν
τά γεγονότα.
ΠΕΡΙΊΤΟ φυσικά νά ὑπογραμμίσουμε
πώς τά μέσα μαζικής ένημέρωσης δέν
συντελέσανε μόνο στή διαμόρφωση τῶν
γεγονότων ἐκείνης τῆς περιόδου, ἀλλά
στή διαμόρφωση μιᾶς ὁλόκληρης γενιᾱς.
Κι ένῶ δέν πρόκειται ν’ ἀσχοληθοῦμε μέ
τή συμὸολή τους στίξ ριζοσπαστικές
μεταὸολές τῆς τελευταίας τριακονταετίας
πού ἀνατρέψανε συθέμελα τίς πολιτιστικές ἁξίες τῶν ἀναπτυγμένων καπιταλιστικῶν χωρῶν, δέν μποροῦμε ἀπ’ τήν
ἄλλη μεριόι ν’ ἀγνοήσουμε τό γεγονός
πώς ἡ έπαναστατημένη νεολαία τῆς δεκαετίας τοῦ ’60 ἦταν ἁκριόῶς τό προϊόν
αὐτῆς τῆς έποχής κι’ αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ. ςΗταν ἡ γενιόι πού δέν πάσχισε νά
μορφωθεῐ μέσα στίς ἀντιξοότητες οἰκονομικῶν κρίσεων ,καί παγκόσμιων πολέμων, ἀλλά πού πλούτισε τίς γνώσεις της
μέ τή ὂοηθεια τῶν κομπιοῡτερς καῖ τῶν
κλειστῶν τηλεοπτικὼν κυκλωμάτων.
Ἦταν ἡ γενιά πού ἀντρώθηκε μέσα στή
θύελλα τῶν έπιστημονικὼν ἀνακατατάξεων, πού ἔμαθε νά προσδοκᾱ τά πάντα
καί νά μήν έντυπωσιάζεται μέ τίποτα, ἡ
γενιά πού μέσα στή σύντομη ζωή της εἶδε
ν’ ἀνατρέπονται καί ν’ ἀναθεωροῦνται
χιλιόχρονες ἀξίες καί ἀντιλήψεις. σχετικά μέ τόν ἂνθρωπο, τή φύση, τό χῶρο,
τόν χρόνο τήν ἠθική. Ἡ σεξουαλική
ἀπελευθέρωση, ἕνας ἀπό τούς στόχους
τῶν φοιτητῶν πού ὸιογκώθηκε τόοο κακόπιστα ἀπό τά μέσα μαζικὴς ιῖνημέρωσης, ἡταν σέ τελευταία ἀναλύοι] momd
δημιούργημα αὐτῶν τῶν μέσων.

ΟΣΟ τώρα ἀφορᾶ τήν έπιρροή τους
στό φοιτητικό κίνημα τῆς δεκαετίας τοῦ
’60, καί εἰδικότερα στό Εὐρωπαϊκό niνημα τοῦ ‘68, θα μεθοδεύσουμε σχημα-.
τικά τή ωμόολή του σέ τρεῖς κατηγορίες.
1. Γνωστοποίηση τῶν διεθνῶν γεγονότων στόν πληθυσμό μιᾶς συγκεκριμέ"I; χώρας·
Πληροφόρηση π.χ. για τόν πόλεμο τοῦ
Βιετνάμ ἀπό τόν Τύπο, τήν Τηλεόραση
καί τό Ραδιόφωνο, μέ σύνέπεια τήν ἀνάλογη ἀντίδραση τοῦ φοιτητικοῦ κόσμου.
Τυπική ἀντίδραση ἣταν ἡ διοργάνωση,
ἀπό τούς φοιτητές τής πρωτεύουσας,
μιᾶςΙ διαδήλωσης στήν Ἀμερικανική
πρεσὸεία, πού κατέληγε σέ σύγκρουοη μέ
τήν ἀστυνομία.

2. Γ νωστοποίηση τῆς ἀντίδραοης τῶν
φοιτητῶν στόν ὑπόλοιπο πληθυσμό.
Στήν περίπτωση αὐτή ἡ ἁντίδραση
παύει νά εἶναι ἐσωτερική ὑπόθεση τοῦ
φοιτητικοῡ σώματος καί μετατρέπεται σέ
εἴδηση γιά ὁλόκληρο τόν πληθυσμό. Τό
θέμα έτσι παίρνει εύρύτερες διαστάσεις,
γιατί μιά μερίδα τοῦ πληθυσμοῡ ἀντιδρά
θετικὰ ἤ ἀρνητικά orig φοιτητικές ἐνέργειες. Σ’ αὐτή τήν ἀποφασιστική στιγμή,
ὁ ρόλος τῆς μαζικής ἐνημέρωσης γίνεται
κρίσιμος μιά καί τά μέσα πληροφόρησης
ποτέ ’σχεδόν δέν ἀρκοῦνται στήν ἁπλή
πληροφόρηση, ἀλλά προσπαθοῡν νά Ex:
μεταλλευτοῦν τά γεγονότα ἀνάλογα μέ τη
γενική πολιτική τους γραμμή ἤ τίς είδικές εύαισθησίες καί προκαταλήψεις ορισμένων δημοσιογράφων, M‘ αὐτό τόν
τρόπο μποροῡν νά προδιαθέσουν τόν
πληθυσμό εὐνοϊκα στή φοιτητική κινητοποίηση ἦ ἀκόμα καί να τόν παρακινήρ
σουν σέ ένεργή ουμπαραοταοη (π.χ. ο,
ρόλος τῆς Γαλλικής 1)(ιοιοφ(ι»νιίι; και
Τηλεόρασης (ORI'T) οτην πιρίυδιν τοι·
Man" ἦ νά migan iyllgizil (ῐταινη καί
νά παραούιψυν Πιιψὶ,«,),ι])ιι τόν Μηθυand ni ι’ννίιις οιτητικνι I'm» nm. (.‘r.‘/_. η
(Inﬁni ru”Ùllslilrllil‘V’Iqu1mm(“j'ﬂn'lﬂilnn
SI’RINHI’R «ml Avrian I'I οιιιινιίιῗ).

j. Γνωηῃιξωίηυη τών ὒωιητρικιίιν Hir-

λίξεων στόν ἔξω κόσμο.
Σ’ αὐτή τήν περίπτωση ἡ ἀρχικὴ (ἰντι(ιμερικανικη ὲκδήλιυοη των ([ποιτητιιιν καί
ἡ ἁλυσίδα τῶν Hennth ἦ αρνητικῶν
ἀντιδράσεων πού προκάλεοιε οτήν αυγκεκριμένη χώρα, μετατρέπεται m'- εἴδηση
γιὰ τόν ἔξω κόομο, ὁπότε ίρχόμαοτε
ξανὰ στήν περίπτωση τῆς In; κατηγορίας, μέ πιθανές ἀντίστοιχες αλυσιὸυπές
ἀντιδράσεις mi; (Wm; Kan)»: πού δὲχτηκαν τήν πληροᾳ-ορηοη, "Iirm, ἡ φοιτητική ἀναταραχή σι’· luit ου’-,’κεκριμένη
χώρα παύει πλέον νά εῖναι gm}. ἐσωτερική ύπόθεοη της χώρας αὐτῆς ἀλλὰ
μπορεῐ πολι’1 εὔκολα νά μιντατραπεῐ σέ
διεθνές γεγονός.
M' AYTO τόν τρόπω. ,ίσχυροποιεῐται
καί δυναμώνει τό ui’nﬂmiu μιᾶς διεθνοῠς
ἀλληλεγγύης καί παράλληλα πλουτίζεται
τό θεωρητικό καί πρακτικό οπλοστάοιο
μέ νέα υυνθῖμιατα, vit-ç τιικτικιὲς. νέους
τρόπους ("Lyan (πχ. ni l'umnn'i-‘Lîm φοιτητές ξεοηκώιὶηκαν μαζικα για δεύτερη
φορά ﬂ mi; (mg/i": rm" IW‘N. μί κύριους
στόχους την ἐκδίιωιιυη συμπαρασταοης
πρός τό λαό τοι· Ιὶιιῑτνίιμ καί τη μαΓῃ ρη η- lt kM'QH

Alliés-l“) White‘s ï 3‘

'Ç; {Emmi f
ἅτ(ὶῖ -χερὶα mi;
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ταίωση τῆς ἐγκατάστασης ένός καινούριου ἀεροδρόμιου ἔξω ἀπ’ τό Τόκιο).
Στήν ἀμυντική τους προπαρασκευὴ ἐνάντια στίς ἀστυνομικές ἐπιθέσεις χρησιμοποίησαν, για πρώτη φορά, κράνη,
ἀσπίδες καί ἀκόντια, μιά καινοτομία
πού ἐντυπωσίασε τά διεθνή πρακτορεῐα
εἰδήοεων. ‘H φωτογραφία τῶν κρανοφόρων Γιαπωνέζων φοιτητῶν φιγουράριζε
τήν ἄλλη μέρα στίς ἐφημερίδες καί τίς
τηλεοπτικές συσκευές ὅλου τοῦ κόσμου,
Ëva λίγες ὃδομάδες ἀργότερα ἀνάλογες
όμάδες κρούσης ἐμφανίστηκαν στούς
δρόμους τοῦ Βερολίνου, τοῦ Παρισιοῠ
καί τῆς Ρώμης.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ δεκάδες παρόμοια
παραδείγματα, καί μιά «ἡμερολογιακή»

μελέτη τῆς ἐξέλιξης τῶν γεγονότων θά’ χε ’ ‘e
πολλά ν’ ἀποκαλύψει γιά τά «δάνεια»
τῶν διαδοχικῶν φάσεων τοῦ κάθε κινήματος,· ἀπό γεγονότα πού εἶχαν συμόεῖ
πρίν λίγες μέρες ἥ λίγες ὧρες, σέ κάποια
άλλη γωνιά τῆς γῆς.

Θ’ ΑΡΚΕΣΤΟΥΜΕ ν’ ἀναφέρουμε
πώς τό ἐναυσμα γιά τήν κλιμάκωση τῶν
ταραχῶν στά Ἰταλικά Πανεπιστήμια,

δόθηκε μέ τή «Μάχη τῆς VALLE GI-'
ULIA» στή Ρώμη, τήν 1η τοῦ Μάρτη τοῦ
1968. Τό κορύφωμα τοῦ Γερμανικοῦ
φοιτητικοῦ κινήματος, πού, μέ τούς 400
τραυματίες καί τίς χιλιάδες συλλήψεις,
ἐμεινε γνωστό σάν «Πασχαλιάτικη ἐξ·
έγερση», ἐγινε τόν Ἀπρίλη τῆς ἴδιας
χρονιᾱς. Λίγες μέρες ἀργότερα ἅρχισε ὁ
Παρισινός Μάης. ’

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ποιοῦνται, μιά που μπροστὰ στήν πλήρη
ἐλλειψη πληροφόρησης ἤ μᾶλλον στή
διαστρεὸλωμένη πληροφόρηση πού διοχετεύεται ἀπό τά ἐλεγχόμενα μέσα ἐν·
ημέρωσης, ἡ κυκλοφορία μιᾶς παράνομης ἐφημερίδας ἤ ένός φυλλάδιου πού
περνάει κρυφά σέ χιλιάδες χέρια, παίζει
,μόνο οἱ συνθήκες ἀλλά καί οἱ προτε- αὐτόματα τό ρόλο μαζικοῦ ἐνημερωτικοῡ
μεσου.
ραιότητες εἶναι πολύ πιό διαφορετικές.
Ἡ πληροφόρηση γιά τίς διεθνεῖς ἐξελίENA ἄλλο γεγονός πού πρέπει νά ληξεις ἐρχεται αὐτόματα σέ δεύτερη μοίρα, φθεῖ ὑπ’ ὄψη σέ τέτοιες συνθῆκες, εἶναι
τό ποσοστό πληροφοριακής κάλυψης ὅχι
γιατί αὐτό πού προέχει εἶναι νά μάθει
κανείς τί γίνεται μέσα στόν ἴδιο του τόν
τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῠ ἀλλά τῶν κοιτόπο. Καί σέ μιὰ τέτοια περίπτωση ἀπο- νωνικῶν ἐκείνων ὁμάδων πού, ἀπό τά
κλείονται «ἐξ ὁρισμοῦ» τά πιό μαζικά
πράγματα, ἐπηρεάζονται πιό ἄμεσα καί
ἀπό τά μέσα ένημέρωσης, δηλαδή ἡ Τη- ἐχουν παράλληλα τή δυνατότητα ν’
λεόραση καί τό ντόπιο Ραδιόφωνο9, ένῶ ἀξιοποιήσουν συνθετικόι καί ἀποτελετό ἴδιο συμὸαίνει καί μέ τό μεγαλύτερο
σματικά τή δεδομένη πληροφορία. Στή
ποσοστό τοῦ Τύπου. Ἀκόμα καί ό ὁρισυγκεκριμένη περίπτωση τῶν Ἑλλήνων
σμός «μαζική ἐνημέρωση» σηκώνει ἀρ- φοιτητῶν - εἰδικά τή χρονιά 1972-73 μέ
κετό νερό καί τά κριτήρια ἐλαστικοτά μέτρα «φιλελευθέροποίηοης» πού

ΜΙΛΩΝΤΑΣ γιά μαζική ἐνημέρωση σέ
μιά χώρα πού ὅρίσκεται κάτω ἀπό δικτατορία καί λογοκριοία, εἶναι αὐτονόητο πώς -δέν μποροῡμε νά ἐφαρμόσουμε τά ἴδια ἀκριὸῶς κριτήρια πού
χρησιμοποιήσαμε προηγούμενα, γιατί
στήν περίπτωση τῆς χώρας αὐτῆς ὅχι

Μπιαφρα . “

συντεῖναν στή χαλάρωση τῆς λογοκρισιας - τό ποσοστό τῆς πληροφοριακής
τους κάλυψης ἀπό τά διαθέσιμα ἐνημερωτικά μέσα (ξένοι ραδιοφωνικοί όταθμοί, ἐπίσημος καί παράνομος Τύπος,
ὅιὸλία) ἧταν πολύ ψηλότερο ἀπό τόν
μεσο όρο κάλυψης τοῦ συνολικοῦ πληΘυσμοῦ πού συνήθως ἐξασφαλίζουν τά
μεσα μαζικῆς ἐνημέρωσηςω.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ὅτι δέν ἐπιχειροῦμε μιά διεξοδική ἀνάλυση τῶν λόγων
πού ὁδήγησαν στά γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου, ἀλλά μιά ἁπλή ἐπισήμανση
ὡρισμένων ἀπό τούς συντελεστές, θ’
ἀναφερθοῦμε σέ δυό ἀπό τίς ὂασικές αἰτίες πού δημιούργησαν τήν ἐξέγερσηε

—__—____—_
Ὅταν...

«τό θέματα προεθάλλοντο
καίὲγένοντο
πρωτοφανεῑς παραχωρήσεις»...
Karo) ὰπό τή σκιά τοῦ Στρατιωτικοῡ νόμου, ἡ Γενική γραμματεία Τύπου καί Πληροφοριῶν τοῦ ἀλήστου μνήμης τυχάρπαστου Ζουρνατζῆ, έξέδιδε Δελτία ἐνημέρωσης μέ τήν ένδειξηῑ
«Θέματα πρός προὸολήν», μέ τά ὁποῖα τροφοδοτοῡσε τά Μέσα
Μαζικής Ἐνημέρωσης.
Τήν 21η Νοέμόρη, τό Δελτίο μέ ἀριθμό 779 περιλάμόανε
σάν θέμα, σχόλιο ὅασισμένο οτήν «ὁμιλία τοῦ κ. Πρωθυπουργοῡ πρός τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων».
Ἱ-ί «ἅποψη» που διατυπωνε ἦταν πάγια; « Οἱ ἀναρχικοιζ 6dσει ἑνός καλῶς προετοιμασμένου σχεὸίου, συνεπικουρούμενοι
ὑπό τῶν ἀντιστασιωτῶν πάσης ἀποχρώσεως καί τῶν κατ’ ἐπίφασιν αὐτοκαλουμένων ·«ὸημοκρατικᾱ)ν» ἡγετῶν, ἠθέλησαν νά
παρεμποὸίσουν μέ ὅιαιότητας καί ἀσχημίας τήν πορεία πρός
τόν ἐλεύθερον καί (δημοκρατικόν πολιτικόν στῖὸον».

Ἰδού δλόκληρο τό γκαιμπελικό δελτίο «ἐνημερώσεως» τής
21ης Νοεμόρίου 1973: ’
36

1ἱ Ἡ ξαφνική ἐπιδείνωση τῆς οἰκονοέ
μιας στίς χρονιές 1972 καί 1973.

Ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα στή δεκαετία
1961-1971 εἶχε τό χαμηλότερο ποσοστό
πληθωρισμοῦ ἀνάμεσα στίς 24 χῶρες τοῦ

AEATION ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ 21 NOEMBPIOY 1973
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΝ _
ΑΡΙΘ. 779

O ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΗ

(Ἀπό τήν ὁμιλίαν τοῦ κ. Πρωθυπουργοῡ πρός τήν ἠγεσίαν τῶν
Ἐνόπλων Δυνόμεων).
1. 'H κήρυξις τοῡ Στρατιωτικοῡ Νόμου ήτο μία πρᾶξις, τήν ὁποίαν
οὺδόλως ἐπεθύμει ἡ Κυθέρνησις. Διότι τόσον ό Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὅσον καί ὸ κ. Πρωθυπουργός έθόδιζαν πρός τήν έξ-’
ασφάλισιν ὅλων τῶν Προϋποθέσεων διὰ τήν διεξαγωγὴν, συντόμως, ἐλευθέρων καί όδιαθλήτων έκλογῶν.
0' 'H είσήγησις περί κηρύξεως τοῡ Στρατιωτικοῡ Νόμου ἐγένετο,
με όλην τήν εὺθὺνην ἔναντι τοῡ Ἕθωυς, ὅταν κατέστη συνείδησις οτι ἡ ἔννομος τάξις εὑρίσκετο είς σοθαρόν κίνδυνον όπό τούς
αναρχικούς - μέ τήν συμπαρόστασιν τῶν όχαρακτηρίατων συνοδριπόρων, νοσταλνῶν τοῦ όμαρτωλοῡ Παρελθόντος - καί όταν
υπηρξε πλέον, θεθαιὸτης ὅτι οί όναρχικοί όπέθλεπον είς τόν κλονισμον καί τήν ὺπονόμευσιν τῆς έθνικῆς ὑποστάσεως.
0 O Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί ἡ Κυθέρνησις προσέφερον

ὁμαλήν πορείαν πρός τὰς κοινοθουλευτικός διαδικασίας. Προσεφερον πλήρεις ένγυήσεις διό τήν ἓκφρασιν τῆς λαϊκῆς έτυμηγοριας καί ακομη προέθαινον είς πρωτοφανεῑς παροχωρήσεις

(ίσοτιμος συμμετοχή είς τό κρατικό μέσα ένημερώσεως, χρηματοδοτησις προεκλογικοῡ ἀγῶνος κ.λ.π.) προκειμένου ἠ χώρα να προχωρήση πρὸς τήν Δημοκρστῑσν.

Ὀργανισμοῠ Οἰκονομικῆς Ἀνάπτυξης,
τό 1973 ἧταν πρώτη σέ πληθωρισμό, μέ
ποσοῦτὸ 30,6%“. Ἡ μαχητική συμμετοχή τῶν ἐργατῶν καί άγροτῶν στά γεγονότα τοῦ Νοέμόρη, ἦταν άμεση συνάρτηση τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης ἐκείνης τῆς περιόδου.

2. Τά μέτρα ςιφιλελευθεροποίησης» τοῦ
“ καθεστῶτος καί ἡ ((διευρυντική» λύση
Μαρκεζίνη.
Μιά ἀπό τίς άμεσες συνέπειες, ὅπως
ἀναφέραμε, ἦταν ἡ χαλάρωση τῆς λογοκρισίας, ἡ σχετική ἐλευθερία ἐκφρασης
τοῦ Τύπου καί ὁ ἐκδοτικός ὀργασμός.
"Av καί ὑπό ὁμαλές συνθῆκες δέν θά
μποροὺσαμε νά κατατάξουμε τά ὃιὸλία
στά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, στήν
περίοδο ἐκείνη καί σέ σχέση πάντα, μέ τό
φοιτητικό σῶμα, παίξανε ἁκριόῶς αὐτό
τό ρόλο καί μάλιστα μέ μεγάλη ἀποτελεσματικότητα. ·
ΣΠΑΝΙΑ έχει γνωρίσει ἡ Ἑλλάδα τόν
ἐκδοτικό ὀργασμό πού παρατηρήθηκε
στίς χρονιές 1972 καί 1973. Ἑκατοντάδες ὅιὸλία, προοδευτικά στήν συντριπτική τους πλειοψηφία, γινόντουσαν
ἀνάρπαστα ἀπό Eva άναγνωστικό κοινό
κατά δάση νεανικό καί κατ’ ἐξοχήν φοιτητικό. Δέν ὑπάρχει μέχρι στιγμῆς, ἀπ’
ὅσο γνωρίζουμε, καμιά μεθοδική καταγραφή τῶν διὸλίων που κυκλοφόρησαν
στή διάρκεια ἐκείνης τῆς περιόδου ἀπό
ποικιλώνυμους καί πολλές φορές 696x13—
610vg ἐκδοτικούς οἴκους, οὔτε τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀντιτύπων πού πούλησαν.
Ἔχουμε πάντως τήν πεποίθηση πώς αὐτός ὁ ἐκδοτικός ὀργασμός ἐπαιξε πρωταρχικό ρόλο τόσσ στήν ίδευλογική διαμόρφωση μεγάλου ἀριθμοῦ φοιτητῶν
600 καί στίς μορφές δράσης πού ἐφάρμοσαν (π.χ. μίμηση συνθημάτων καί τακτικῆς ἀπό τίς φοιτητικές ἐξεγέρσεις τοῦ

’68 καί ἰδιαίτερα ἀπό τόν Παρισινό
Μάη).
Ο ΤΥΓΙΟΣ ἀπ’ τήν άλλη μεριά - ἀναφερόμαστε στίς ἐφημερίδες πού δέν ἦσαν
φερέφωνα τῆς χοὺντας - ἀξιοπσίησε μέ
μεγάλη εὐελιξία τό ποσοστό ἐλευθερίας
κινήσεων πού τούς ἐπέτρεπε ἡ «φιλελευθεροποίηση». Ἐφημερίδες ὅπως τά
«NEa», τό «Βῆμα», ἡ «Βραὸυνή» nai ἡ
«Χριστιανικήφ, άρχισαν νά κάνδυν
ἀνοιχτή κριτική στήν πολιτική τῆς χοὺντας καί τῆς κυὸέρνησης Μαρκεζίνη, καί
νά ξεσκεπάζουν - γιά πρώτη φορά ἀπῖ
τήν κοινή θέα τῶν περιπτέρων - σκάνδαλα καί ἀδυναμίες τοῦ καθεστῶτος,
φέρνοντας ἐτσι Eva ἀντιστάθμισμα στή
μονόπλευρη καί διαστρεόλωτική πληροφόρηση πού διοχετευόταν μέχρι τότε ἀπό
τά ἐλεγχόμενα μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ὅμως - κι’ ἐδῶ ὑπῆρξε
ἡ μεγαλύτερη συμὸσλή τους - μέ τόν
τρόπο πού χειρίστηκαν ὁρισμένα θέματα,
πολλές φορές «προόοκάρισαν» καταστάσεις. Ἀρκεῖ γά θυμηθοῦμε τή φοιτητική στήλη τῶν «Νέων», τόν τρόπο δημοσιογραφικῆς κάλυψης τῶν γεγονότων
τῆς Νομικῆς ἥ τήν ἐντυπωσιακή προόολή
τῶν ἐπεισοδίων στό μνημόσυνο Παπανδρέου καί στίς δίκες πού ἀκολούθησον
στίς ἀρχές τοῦ Νοέμὸρη, λίγες μέρες δηλαδή πρίν τήν κατάληψη τοῦ Πολυτεχνείου. ‘H πλατιά πρωτοσέλιδη δημόσιότητα τῶν φοιτητικῶν κινητοποιήσεων,
ὅχι μόνο ἀνέὸασε τό κὺρος τῶν φοιτητῶν
στά μάτια τοῦ κόσμου, ἀλλά καί τοὺς
πρόόαλε σάν τούς μοναδικοὺς συνεπεῐς
καί ἀποφασισμένους ἐκφραστές τῶν λαϊκῶν αἰσθημάτων, Eva γεγονός πού συνέτεινε πολύ στήν ἀνεπιφὺλακτη λαϊκή
συμπαρασταση τίς μέρες τῆς κατάληψης.
Συγχρόνως ὅμως, ἡ τέτοιου εἴδους προόολή ἐνθάρρυνε καί δυνάμωσε τή φοιτη-

0 T6 λεγόμενα Πολιτικὰ κόμματα έδειξαν άπό τήν άρχήν 611 ἱδέν
ἐπεθύμουν τήν πορείαν πρὸς τάς έκλογάς. Καί ὴ πρόθεσίς των
αῦτη κατέστη έμφανής 610v υίοθέτησαν, πλήρως, τήν ἀναρχίαν
καί όταν ἐγένοντο κήρυκεςτοῡ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ. Ἀπέδειξαν,
οὕτω, 611 τρέμουν καί ἀπεχθάνονται πάσαν ἰδέαν άποκαταστάσεως
τῆς δημοκρατικῆς τάξεως. Ἀπέδειξαν, 611 φοθοῡνται v' άντιμετωπίσουν, έν ἐλευθερίᾳ καί γαλήνῃ, τήν κρίσιν τοῡ Ἑλληνικοῦ Λαοῡ.
2. 01 άναρχικοί καί ol συνοδοιπόροι, συνετιῶς, είς Eva στόχον
έσκόπευον. Τήν κατάλυσιν τῆς έννόμου τάξεως, τήν καταθαράθρωσιν τῆς Δημοκρατίας καί τήν διαιώνισιν τοῦ χάους καί τῆς oiκονομικῆς καταστροφῆς.
Ο Πρό τοῡ κινδύνου 16 Ἕθνος νά άφανισθῆ καί ὴ Δημοκρατία νά
άτιοθάνη, καί ὅταν κατέστη πλέον έκδηλον 611 ἡ έκτασις τῆς
άναρχίας ὺπερέθαινε τάς δυνατότητας τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας,
διετάχθησαν αἱ Ἒνοπλοι Δυνάμεις, συμφώνως μέ τούς κειμένους
νόμους, v6 παρέξουν τήν 4ίιποστήριξίν των πρός ἀποκατάστασιν
τῆς τάξεως.
Ο ‘H έπέμθασις τῶν Ἑνόπλων Δυνάμεων διά τήν άποκατάστασιν
τῆς σσθαρῶς άπειληθείσης έννόμου τάξεως, εἶναι ’ίσης άξίας μέ
τήν έπέμθασιν διά τήν προστασίαν τῆς χώρας 6116 ἐξωτερικόν
έχθρόν, ὡς καί άπὸ οἱανδήποτε εὶσθολέα.
0 Ὠς έτὸνισεν 6 K. Πρωθυπουργός, al περυττώσεις παρεμθάσεως
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων διά τήν άποκατάστασιν τῆς έννόμου τάξεως, πρέπει νά κρίνωνται μέ τά αὺτά κριτήρια διότι 6 έξωτερικός
ἐχθρός εἶναι θεατός, ένῶ 6 έσωτερικός εῖναι ὕπουλος. ’Ὀταν ἡ έννομος τάξις κλονισθῆ, κλονίζεται 16 έθνος είς 16 θάθρον του μέ

τική ἀγωνιστικότητα, μιά καί οἱ φοιτητές
ἄρχισαν νά συνειδητοποιοῠν μέρα μέ τή
μέρα τή ὅαριά εὐθύνη πού εἶχε ἀποθέσει
στούς ὤμους τους ἡ λαϊκή προσδοκία.
Θ’ ΑΝΑΦΙΞΡΘΟΥΜΕ χαρακτηριστικά στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο πρόόαλαν
οἱ ἐφημερίδες τή συμὸολή τῶν φοιτητῶν
στήν ἀνατροπὴ τῆς στρατιωτικῆς δικτατορίας στήν Ταϋλάνδη, ‘H «Χριστιανική», στό φὺλλο της τῆς 20 Ὀκτώόρη
1973, ἐδειχνε τή φωτογραφία ἑνός τραυματισμένου Ταϋλανδοῠ φοιτητῆ, μπροστά σ’ Eva τάνκ, μέ τόν τίτλο «Ταῦλανδοί φοιτητές ἀνατρέπουν τούς λακέδες
τοῦ Ἰμπεριαλισμοῡ», Τό κείμενο πού
ἀκολουθοῠσε ἧταν ἐςκόμα πιό «συγκεκριμένο>>ε

«Σὺμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροὲ ”
φορίες τῆς 15ης Ὀκτωὸρίου, πληροφορούμεθα ὅτι στήν μακρινή Ταϋλάνδη Eva Ἀμερικανικό προτεκτοράτο — ξέσπασε ἐπανάσταση κάτω ἀπό τήν ἡγεσία
τῶν ΦΟΙΤΗΤΩΝ (τά κεφαλαῐα τῆς ἐφη-

ἀποτέλεσμα νά κινδυνεύση, κατά τόν αὑτόν τρόπον, ὡς θά έκινδύνευε καί 6116 τόν έχθρικόν εἰσθολέα.
3. 'H Κυθέρνησις τοῡ κ. Μαρκεζίνη προητοίμαζε τήν ὸδόν πρός
τήν άληθῆ Δημοκρατίαν διά τῆς διεξαγωγῆς ἐλευθέρων έκλογῶν.
Ol άναρχικοί, θάσει ένός καλῶς προητοιμασμένου σχεδίου, συνεπικουρουμενοι 6116 τῶν άντιστασιακῶν πάσης άποχρὼσεως καί
τῶν κατ’ έπίφασιν αὺτοκαλουμένων «δημοκρατικῶν» ὴγετῶν, ἠθέλησαν νά παρεμποδίσουν, μέ θιαιότητας καί άσχημίας τήν πορείαν
πρός τόν ἐλεύθερον καί δημοκρατικόν πολιτικόν στῖθον.
Ο Εἶναι, συνεπῶς, 0'1 ’ίδιοι ὑπεύθυνοι, ῑστορικῶς, ἠθικῶς καί πολιτικῶς διά τά γεγονότα, τοὺς θανδαλισμούς καί 16 αἱμα πού έχύθη.
Παρά ταῦτα, 6 στόχος των νά παρεμποδίσουν τάς ὸμαλάς δημοκρατικάς έξελίξεις δέν θά έτιιτευχθῆ ποτέ.
Ο 'O K. Πρωθυπουργός ὑπῆρξε χθές κατηγορηματικός; «'H 6110στολή, εἶπε, πρός τήν πλήρη όμαλοποίησιν τῆς έν Ἐλλάδι πολιτικῆς τάξεως - ἡ όποία άπὸ δεκαετίας ὺπενομεὺθη, καί έκλονίσθη
6116 τοὺς τόσα παθόντας, αλλ’ οὐδέν διδαχθέντας, θά έλθη είς α’ίσιον πέρας. Ol ένδιαφερόμενοι v6 έπιτὺχουν 16 άντίθετον θά 6110τύχουν. 'O ἐχθρός τοῦ ’Ἐθνους καί τῆς Δημοκρατίας δέν θά περάση. Καί πάλιν έμεῑς θά ε’ίμεθα 01 νικηταί. T6 Κράτος, 16 "Eevoq, ὴ
ὑγιής Κοινωνία».

Αὐτά έλεγαν ἀνενδοίαστα οἱ ὑποόασταζόμενοι ἀπό τά ὅπλα
δικτάτορες καί τά φερέφωνά τους. Ποῦ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα
χάρις οτήν ἀμνήστευση πού τοὺς πρόσφερε ἡ ἐπινόηση τοῦ
«στιγμιαίου» ἀδικήματος... D
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μερίδας) καί μέ τή συμμετοχή ὁλόκληρου
τοῦ πληθυσμοῡ τῆς πρωτεύουσας Μπανγκόγκ, που σύντομα κατέληξε στήν ἀποπομπή τῶν τριῶν «ἀδελφῶν» στρατοκρατιῦν καί τήν ἑγκαθίδρυση κυὸερνησης
που ὀπολάμὸανε τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν
φοιτητῶν».12
ΣΙΞ ΑΝΑΛΟΓΟ κλίμα κυμαινόταν καί
ἡ ἑπιχειρηματολογία τῶν ἄλλων ἀντιχουντικιῦν ἐφημερίδων. δέν εἶναι ἑπομένως παράδοξο πώς ἕνα ἀπό τά συνθήματα πού κυριάρχησαν στή ὃιάρκεια τῆς
Νοεμὸριανής ἐξέγερσης ἦτανς «ΑΠΟΨΕ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ TAYAANAH».
AAAA καί τά ἴδια τά γεγονότα τοῡ
Πολυτεχνείου, πού τόν παλμό τους, χάρη
στόν Τύπο, συμμεριζόταν ἡ καθε γωνιέι
τῆς Ἐλλάδας, στάθηκαν πηγή ἔμπνευσης
για ἀνάλογες εκδηλώσεις σε ἄλλες πόλεις. π.χ. Καταληψη τῆς Πολυτεχνικής
Σχολής Θεσσαλονίκης στίς 16 τοῦ Νοεμ6911. κατάληψη τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν τήν ἴδια μερα.

ΑΦΗΣΑΜΙΞ τελευταίο τό φοιτητικό

\

ραδιοφωνικό σταθμό τοῦ Πολυτεχνείου,
πού ἐκεῐνες τίς μερες ὑπῆρξε τό κατ’ ἐξοχὴν μαζικό ἐνημερωτικό μεσο γιά τό
λαὸ τῆς πρωτεύουσας. Χωρίς ἀμφιῧολία,
ἡ πορεία τῶν «(n/0116th δίεν θά’ χε ποτε
κλιμακωθεῐ στήν παλλαϊκή συγκεντρωοη
τῆς l7 τοῦ Νοὲμόρη χωρίς τή συμὸολή
τοῦ ραδιοσταθμοῡ.
ΕΧΟΝΤΑΣ σάν 6άση τή μεθόδευση
πού ἐπιχειρήσαμε γιά τήν περίοδο τοῦ
‘68 θα παρατηρήσουμε πώς καί στήν
περίπτωση τοῦ Πολυτεχνείου (λαμὸάνοντας πάντα ὑπ’ ὕψη τίς εἰδικες συνθῆκες τῆς δικτατορίας καί τή συγκεκριμὲνη
ἔννοια πού ἀποδώσαμε, γι’ αὐτή τήν
περίπτωοη, στόν ὅρο μέσα μαζικής ἐν·
ημερωσης) ἡ διαδικασία ὑπῆρξε σχεδόν
ἡ ἴδια.
1.Γνωστοποίηση τῶν ἐσωτερικῶν
καί διεθνῶν γεγονότων στόν ,πληθυσμό
μιᾶς χώρας.
Ἐδῶ διευκρινίζουμε πώς ὅταν ἀναφερόμαστε στα ὃιὸλία σάν πηγή ἐνημερωσης, ἡ λὲξη πληθυσμός πρέπει ν’ ἀντικα-

τασταθεῖ ἀπό τή λεξη φοιτητες. Ἀλλά
καί ὅταν ἀναφερόμαστε στόν Τὺπο παράνομο ἤ νόμιμο - ἡ ἔννοια τῆς λεξης
πληθυσμὸς περιορίζετοιι, στήν ’περίπτωση αὐτή, σ’ ἐκείνους πού εἶχαν
πρόσόαση στό ἐνημερωτικό μεσο. (π.χ.
μερικες ἀντιπολιτευόμενες ἐφημερίδες
δέν κυκλοφοροῦσαν σ’ ὁρισμὲνες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος).
2. Γνωστοποίηση τῆς ἀντίδραοης τῶν
φοιτητῶν στόν ὑπόλοιπο πληθυσμό.
Στή φάση αὐτή, ἡ διαδικασία εἶναι
ἀκριόῶς ἡ ἴδια μ’ αὐτή πού περιγράψαμε
ὅταν ἀναφερόμαστε στήν περίοδο τοῦ

3. Γνωστοποίηση τῶν ἐσωτερικῶν ἐξελίξεων στόν ἔξω κόσμο.
Ὁ ἀντίχτυπος στό ἑξωτερικὸ, πού ἐκ·
δηλωνὸταν κυρίως μέ συγκεντρώσεις
συμπαραστασης καί διακηρύξεις διαμαρτυρίας, επανερχόταν σάν εἴδηση στό
ἐσωτερικό, ἀναπτερωνε τό ἠθικὸ καί δημιουργοῦσε νὲες ἁλυσιδωτὲς ἀντιδράσεις. El

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

I. Ter ἴὸια περίοὸο ἔχουμε τήν «Τσεχσσλοὸάκικη
ἄνοιξη» καθώς καί τῆν ἐξέγερση τῶν Πσλωνῶν φοιτητῶν, ἀλλά θ’ ἀναφερθῶ ἀπυκλειστικά στίς κοπιταλιστικές χῶρες γιά νά ὑπάρχει ἕνα κσινό σημεῖα
ἀναφορᾶς στῆ συσχέτιση τῶν ἐκεῖ φοιτητικῶν κινημάτων καί τοῦ Ἑλληνικοῦ.
2. Γιά τή ὁιαφωνία μεταξύ Ἐλλήνων οἰκονομολόγων καί κσινωνιολόγων γιά τό ἄν καί κατά 71600 ἡ
Ἐλλάὸα εἶναι «ὑπανάπτυκτη» ἤ «ὑπό ἀνάπτυξη»
καθώς καί 16 θεωρητικά καί πρακτικά προὸλήματα
πού (δημιουργεῖ ἡ ἀποὸσχή τοῦ ἑνός ἀπό τούς ὁύσ
αὐτούς ὁρισμούς, Βλ. Ν. Μουζέλης.’ α Σ ύ γ χ ρ 0 ν η
ὑπανάπτυξης»,
Ἐλλάὸα; ”Οψεις
Ἀθήνα 1978. «Ἐξάντας»,
3. Ἀξίζει ν’ ἀναφερθεῑ πώς ἀπύ τούς πρώτους που
πῆραι· μέρος στῆν κατάληψη τσῡ Πολυτεχνειόυ ἦτον
οἱ Ἓλληνες «Σιτουασιονίστ», οἱ 6710001’ ὁηλαὸή τοῦ
κινήματος πού ἔπαιξε πρωταρχικό ρόλσ στά γεγονότα 100 Παρισινοῦ Μάη.
4. Ἐνῶ πρίν ἀπό τό 1945, ὅασικός σκοπός τῆς ἀνώτερης έκπαίὸευσης ἦταν ῆ προετοιμασία τῶν ὅλαοτῶν τῆς ἄρχουσας τάξης, καθώς κι” ἑνός μικροῦ
ποσοστοῦ ἀπό τά μεσοαστικά στρώματα, γιά τή 01αιώνιση τῆς ἐξουσίας, ἡ κατάσταση ἄλλαξε ριζικά
μετά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ὁ μόνος τρόπος
γιά νά έὸραιωθεῖ ἡ ἀνταγωνιστικότητα τῆς κάθε
έθνικῆς οἰκονομίας στή ὁιεθνὴ ἀγορά, ἦταν ἡ 6.715γνωσμένη ἀναζήτηση νέων τεχνολογικῶν ἐξελίξεων,
πού τήν ἀξιοποίησή τους μποροῦσε νά ἐξασφαλίσει
μόνο ἕνα ὑψηλῆς κατάρτισης ἐξειὸικευμένο ἐργατικό
προσωπικό. Σάν ἄμεση συνέπεια, παρατηρήθηκε μιά
ἐντυπωσιακῆ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν σπουὸαστῶν,
πού ἀπό ὀλιγάριθμη ἑλιτίστικη μεισνότητα γίνανε
ξαφνικά μιά πολυάριθμη κοινωνικῇ ὁμάὺα. Μέσα
στή ὁεκαπενταετία 1950-1965, οἱ φοιτητές τῶν χωρῶν-μελῶν τοῦ Ὀργανισμοῡ Οἰκονομικῆς Ἀνάπτυξης αὐξήθηκαν κατά 250% (Βλ. Γ. Κᾳκλαμάνης;
κ Ἀνάλυση τῆς Σύγχρονης”Ελληνικῆς Ἀστικῆς ’1ὁεσλογίας», Ἀθήνα
1975, σελ. 159, σ. 3). "000 γιά τή μεταπσλεμική Ἐλλάὸα, ὁ ἀριθμός τῶν φοιτητῶν μέχρι τό 1960 εἶχε
αὐξηθεῖ κατά περίπου 100% ένῶ τό 1973 ἡ αὔξηση
εἶχε φτάσει στό 283%. Συγκεκριμένα στῆν περίοὁο
1960-61 0 ἀριθμός τῶν φοιτητῶν 100 Πανεπιστημίσυ καί τῶν ἄλλων ἀνώτερων ἐκπαιὼυτικῶν [0911μάτων ῆταν 28.302 ἐνῶ στή χρονιά 1972-73 ἔφτασε
τίς 80.3]4. Σ’ αὐτούς τούς ἀριθμούς δέν συμπεριλαμὸάνοντιιι ὅσοι φοιτοῦσαν στίς ἀνώτερες τεχνικές
καί ἐπαγγελματικές σχολές, καί πού στῆ χρονιά
1972-73 ἀριθμοῦσαν 10.632 σπουὸαστὲς. (Γιά στοιχεῖα σχετικά μέ τήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν φοιτητῶν στίς χρονιές 1960-71, Βλ. Δ. Βεργῆς.· α Τί ε ἷ-
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ναι Πα ιέπιστήμιο, Τί εἶναι πτυχ ι ο 1'11 0 ς », Ἀθήνα 1975, σελ. 42. Γιά τή χρονιά
1972-73, Βλ. Ἐθνική Στατιστική Ὑπηρεσία Ἑλλάὁος; «Στατιστική τῆς
Ἐκπαιὸεύσεως 1 9 72 - 73 ν, Ἀθήνα 1976, σελ. 119). Οἱ
φοιτητές τῶν μέσων τεχνικῶν καί ἐπαγγελματικῶν
σχολῶν, πού γνώρισαν ἰὸιαίτερη ἇνθηση στῆ 0109κεισ τῆς ὁικτατορίας, τή χρονιά 1972-73 ἦσαν

23.008. (Βλ. «Στατιστικῆ τῆς Ἐκπαι-

0 5 ὕ 05 ω ς 197243», σελ. 83).
5. T6 Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο τοῦ Βερσλίνσυ, πού
πρωτοστάτηω στήν ἐξέγερση τῶν Γερμανῶν φοιτητῶν, ἦταν (δημιούργημα τοῦ ψυχροῦ πολέμου καί
ἱὸρύθηκε ἠκριὸῶς σάν πρότυπσ-κσί «ἔκθεμα» τῆς
Δυτικῆς κουλτούρας. Οἱ φοιτητές 10v. μέρος ἀναπόσπαοτο τοῦ «ἐκθέματος», ἦσαν αὐτοί πού πρωτοστάτησαν στίς μεγάλες ἀντικομμουνιστικές ὁιαὸηλώσεις τό 1953, σέ συμπσράσταση γιά τούς ξεσηκωμένους ἐργάτες τοῦ Ἀνατολικσῦ Βερολίνου, καί 16
1956, γιά ν’ 6.7106071016001111 τή Σοὸιετική ἐπέμόσση
01er Οὐγγαρία.

6. Ἕνας νεαρὸς ὸημοσιογράφος τῆς Γ αλλικῆς P0ὁιοφωνίας :100 περιέγραφε, ἀπό ζωντανή ἀναμετάὁοση, τίς μάχες φοιτητῶν καί ἀστυνόμων στσύς 096μους τοῦ Παρισιοῦ, εἶπε σέ μιά στιγμή πού οἱ φοιτητές ὀπισθοχωροῦσαν κάτω ἀπό τήν άστυνομική
πίεση; «Ἡ μόνη ἐλπίὸα εἶναι νά φτάσουν οἱ ἐργάτες
μέ τό πρῶτα μετρό». Ἀναφέρεται στό ὅιὸλίο τοῦ B.
Brown: « Protest on Paris: Anatomy
of ιι r e v 0 ll ».New Jersey 1974, σελ. 137. Ἐν τῶ
μεταξύ εἷναι ἀκόμα θέμα συζητήσεων στῆ Γ αλλία ὄχι
τό ἄν συμπαραστάθηκε ὁ ORFT 016 κίνημα τοῦ Μάη
- αὐτό εἶναι ὀεὸομένο καί τό ἀπαιδεικνύουν καί 0l
μαζικές ἀπολύσεις πού άκολούθησαν —— ἀλλά 16 ποσοστό τῆς συμὸὀλῆς του στήν ἐξάπλιυση τοῦ κινήματος.

7. Ὁ ὸημοσιογραφικός ὀργανισμός Springer, πού
ἔλεγχε 16 90% τῆς κυκλοφορίας Δυτικογερμανικῶν
Κυριακάτικων ἑφημερίὁων καί τό 40% τῶν ἡμερήσιων (0' αὐτόν ἀναφερόταν ἔμμεσα ἡ ταινία «ἡ χαμένη τιμή τῆς Καταρίνα Μπλούμ») πρωτοστάτησε σέ
μιιὶ ὑστερική καί συκοφαντική ἀντιφοιτητική ἐκστρατειίι, παρακινώντας τούς ἀναγνῶστες του νά
σι,τντρίψουν τούς «ἀντάρτες». Ἠ πολεμική αὐτή εἷχε
τόν ἀνάλογα ἀντίχτυπο στόν γερμανικό πληθυσμό
καί ἐξηγεῑ σέ μεγάλο ὅαθμό τήν ἐχθρική στάση 100
κόσμου ἀπέναντι στούς φοιτητές. Ἀπ’ τήν ἄλλη μεριά ὅμως ὸυνάμωσε καί ἰσχυροποίησε τό Γ ερμανικό
φοιτητικό κίνημα, μιά·πού ἀνάγκασε τούς φοιτητές
νά ἑνωθοῦν καί νά συντονίσσυν τῆ ὁράση τους, προκειμένου ν’ (ὶμυνθοῦν στήν ἐναντίον τους ἐπίθεση.

Μιά ἀπό τίς ἑνέργειές τους ἦταν νά ὅάλουν φωτιά
στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Springer.
8. Εἶχε προηγηθεῑ ἡ μεγάλη φοιτητική κινητοποίηση
τοῦ 1960, ὲνάντια στήν ὑπογραφή τῆς Ἀμερικανσἰαπωνικῆς ἀμυντικῆς συμφωνίας, λίγο μετά 16 ἐπει-

06010 τῆς κατάριψης τοῦ ἀμερικανικοῡ κατασκοπευτικοῡ ἀεροπλάνου U—2 πάνω ἀπό τη Σοὸιετική
Ἕνωοη, καί τήν ἀποκάλυψη πώς 16 U-2 ἀπογειώνονταν ἀπό τήν Ἰαπωνία. Ὁ Ἀμερικανός Γ ραμματέας Τύπου Τζέιμς Χαγκερτυ ἀναγκάστηκε νά 010φύγει μέ ἑλικόπτερο, γιά ν’ ἀποφύγει τούς φοιτητές
πού εἶχαν μπλοκάρει τούς ὸρόμους τοῦ 6590090μίσυ, ἐνῶ ἡ κατάληψη τοῦ ἀερσὸρομίου λίγες μέρες
ἀργότερα - 15 Ἰουνίου 1960 - ἀπό 10.000 περίπου
φοιτητές, ἀνάγκασε τόν πρόεὸρο τῶν ΗΠΑ Ἀϊζενχάσυερ ν’ ἀναόάλει 16 προγραμματισμένσ καί πολυὁιαφημισμένο ταξίὸι τσυ.

9. Πρέπει νά τονιστεῑ ἡ πμὸολή τῶν ξένων 900wφωνικῶν σταθμῶν, πού σέ ἀνάλσγες περιπτώσεις
ἔπαιξαν τόν ρόλο τοῦ (brou/1510117100 σχεόόν πληροφοριοὸότη, σχετικά μέ τήν ἐσωτερική κατάσταση·
μιᾶς χώρας. Ἀνάλογο ρόλο παίξανε καί στόν καιρό
τῆς δικτατορίας οἱ ἑλληνικές ἐκπομπές τοῦ BBC, τῆς
Ντώυτσε Βέλε, τῆς Μόσχας, καθώς καί «ἡ φωνή τῆς
Ἀλήθειας».

10. Σύμφωνα μέ πρόχειρη ὁειγματοληπτική ἔρευνα,
ἕνα 90% περίπσυ τῶν Ἑλλήνων φοιτητῶν ἐκείνης
τῆς περιόδου, εἶχε πρόσὸαση 0’ ἕνα ἤ περισσότερα
ἀπό τά ὁιαθέσιμα ἐνημερωτικά μέσα πού ἀναφέραμε. Εἶναι ἕνα ποσοστό που ὁέν πρέπει ν’ ἀπέχει
πολύ ἀπ’ τήν πραγματικότητα, ἄν λάὸουμε ὑπ’ ὕψη
ὅτι οἱ φοιτητές σ’ δλο τόν κόσμο, λόγω τῶν εἰὸικῶν
συνθηκῶν πού εἶναι συνακόλουθες τῆς φοιτητικῆς
τους ίὸιότητας - π.χ. ἡλικία, πνευματικές ἀνησυχίες,
ἐλεύθερος χρόνος - ἀποτελοῦν τήν κοινωνικὴ ὁμάὸα
μέ τίς περισσότερες εὐκαιρίες πρόσὸασης καί 16 μεγαλύτερο ποσσστό κάλυψης ἀπό τά μέσα μαζικῆς
ἐνημέρωσης11 . Ἐφημερίὺα Guardian, 23 Φεὸρουαρίσυ 1974,
σελ. 6.
12. T6 κείμενο ὁέν ἀποτελεῖ κατά λέξη ἀπόδοση τοῦ
πρωτότυπου ρεπορτάζ, γιατί λόγω ἀὸυναμίας νά
προμηθευτοῦμε τό αὑθεντικό τεῦχος τῆς ἐφημερίὸας,
ἀρκεστήκαμε στῆ μετάφραση ἀπό μιά ἀγγλική ἀναὁημσσίευση τῆς ἐποχῆς. Ἀξίζει ἀκόμα ν’ ἀναφερθεῐ
πώς ἡ ἴὸια ἐφημερίὸα «Χριστιανική», μαζί μέ τά
«Νέα», εἶχαν ἀναὸημοσιεύσει μερικούς μῆνες 7190101590 τή Διακήρυξη τῆς Γ κρενόμπλ τοῦ 1945, γιά 16
φοιτητικό συνὸικαλισμό, ὅπου ἀνάμεσα 016 ἄλλα
καθαρίζεται ἡ τριπλῆ ίὸιότητα τοῦ φοιτητῆ - νέος,
μσρφωμένος, ἐργάτης - καί ὑπογραμμίζεται ἠ ὑποχρέωοή του ν’ ἀγωνιστεῑ 511611110 στόν φασισμό.

ΓιονΓκοΣΛΑΒιΑ;
Ἡ ἑργατική
αύτοδιαχείριση
στήν πρὰξη
τοῦ Ἀλέξη Μητρόπουλου

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΗ τῆς ἐργασίας τῶν ἐργαζομένων““ μέ τὰ κοινωνικὰ μέσα παραγωγῆς καί ἡ ἐργατική αὺτοδιαχείριση εἶναι κατὰ το
Σύνταγμα τῆς Γιουγκοσλαθίας τοῡ 1974 οί 6ὰσεις τῆς κσινωνικῆς
καί οἰκονομικῆς της ὁργὰνωσης. Συγκεκριμένα τό ὰρθρο 10 ὰναφέρει ὅτι; ἡ σοσιαλιστική κοινωνικο-οίκονομική ὁργὰνωση τῆς Σοσιαλιστικής Ὀμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γιουγκοσλαθίας θεμελιῶνεται στήν ἐλεύθερη συνεταίριση τῆς ἐργασίας μέ τὰ κοινωνικὰ μέσα παραγωγῆς καί στήν αύτοδιαχείριση τῶν ἐργατῶν στή
παραγωγή καί στήν κατανομή τοῡ κοινωνικοῦ Προϊόντος στίς 6001—
κές καί στίς ὰλλες ὁργανῶσεις τῆς συνεταιρισμένης ἐργασίας,καθῶς καί σ’ ὸλόκληρη τήν κοινωνική ὰναπαραγωγή.

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΗ τῆς ἐργασίας τῶν ἐργαζομένων μέ τὰ κοινωνικὰ
μέσα παραγωγῆς καί ἡ ἐργατικὴ αύτοδιαχείριση, σὰν ἐννοιες, ὰλληλοσυμπληρῶνονται. Προϋποθέτει ἡ μιὰ τήν ὰλλη. Δέν μποροῡμε
δηλαδή νὰ μιλᾱμε γιὰ αύτοοργὰνωση καί αύτοδιαχείριση τῶν
’παραγωγικῶν μονὰδων, κὰθε μορφῆς, ὰν δέν προηγηθῆ ὴ ἐνταξή
τους στό καθολικό σύστημα τῆς συνεταιρισμένης ἐργασίας καί ἡ
ὁργὰνωσή τους κατὰ τούς κανόνες πού ὑπαγορεύει τό σύστημα
τοῦτο. Κατὰ συνέπεια δέν μποροῡμε νὰ μιλᾱμε γιὰ ἐργατική αύτοδιαχείριση, ὰν δέν δοῡμε πρῶτα κατὰ ποιὰ τρόπο ὁργανῶνονται ol
διὰφορες ἐπιχειρήσεις, ποιές εἶναι οί μορφές ὁργὰνωσής τους ὴ
συνεταίρισης τους καί ποτε τελικὰ ὰρχίζουν ν’ αύτοδιαχειρίζονται.
Πρῶτα-πρῶτα λίγα ἐννοιολογικὰ.
ΤΗΝ ENNOIA_ τῆς συνεταιρισμένης ἐργασίας ἡ σύγχρονη γιουγκοσλα6ική θεωρία τήν ὰντιλαμθὰνεται σὰν τό σύστημα όργὰνωσης
τῆς ἐργασίας στὰ (μέ τὰ) κοινωνικὰ μέσα παραγωγῆς, τό ὁποῑο θασίζεται στήν ἐλεύθερη συνεταίριση τῆς ἐργασίας τῶν ἐργαζομένων καί τῶν(κοινωνικοποιημένων)κοινωνικῶν μέσων παραγωγῆς
καί στήν αύτοδιαχειριζόμενη ρύθμιση τῶν σχέσεων πού προκύπτόυν ὰπό τήν παραπὰνω συνεταίριση. Τὰ σπουδαιότερα λοιπόν
χαρακτηριστικὰ τού συστήματος τῆς συνεταίρισης τῆς ἐργασίας
μέ τὰ κοινωνικὰ μέσα παραγωγῆς εἶναι τὰ ἐξῆςς

α) Τό σύστημα τῆς ἐλεύθερης συνεταίρισης τῆς ἐργασίας τῶν
ἐργαζομένων μέ τὰ κοινωνικὰ μέσα παραγωγῆς.
6) Μέσα σ“ αὺτό οί ἐργαζόμενοι ἐλεύθερα,συνεταιρίζονται μέ τὰ
κοινωνικὰ μέσα τῆς παραγωγῆς διαθέτοντας «δικαίωμα γιὰ αύτοδιαχείριση», «δικαίωμα γιὰ ἐργασία μέ τὰ κοινωνικὰ μέσα παραγω,γῆςνῃ καί ὰλλα αύτοδιαχειριστικὰ δικαιώματα.
γ) ’Ὀλες οί σχέσεις πού γεννιῶνται μέσα 0' αύτό ρυθμίζονται αύτοδιαχειριστικὰ μέ τίς λεγόμενες «Κοινωνικές Συμθὰσεις» καί
«Αύτοδιαχειριζόμενες Συμφωνίες».
δ) Ἀποτελεῑ ἐνα όλοκληρωμένο σύστημα διότι μέσα σ“ αύτό ἐκτυλίσσεται ὁλόκληρη ἡ διαδικασία τῆς κσινωνικῆς παραγωγῆς (ép-

γασία στὰ κοινωνικὰ μέσα παραγωγῆς καί ὰνταλλαγή τῆς ἐργασίας) καί διότι ὰσκεῑται ἐξουσία τῶν ἐργαζομένων (ἐργατική αὺτοδιαχείριση) στῆ παραγωγή καί κατανομή τοῡ κοινωνικοῦ προϊόντος
στίς Βασικές καί ὰλλες Ὀργανῶσεις Συνεταιρισμένης Ἐργασίας
καί σ“ ὁλόκληρη τήν κοινωνική ὰναπαραγωγή.
‘H ἐργατική αύτοδιαχείριση, κατὰ τό Σύνταγμα καί τόν Νόμα, είναι μορφή ὰσκηοης τῆς ἐξουσίας ἐκ μέρους τῆς έργατικῆς τὰξης
καί ὅλου τοῡ ἐργαζόμενου λαοῦ καί πραγματοποιεῑται μέσα στίς
Ὀργανῶσεις τῆς Συνεταιριστικῆς Ἐργασίας, ὅπως εἶναι ἡ Βασική
Ὀργὰνωση Συνεταιρισμένης Ἐργασίας (0.0.U.R.), ή Ἑργατική
Ὀργὰνωση Συνεταιρισμένης Ἐργασίας (R.0.U.R.), ἡ Μικτή Ὀργὰνωση Συνεταιρισμένης Ἐργασίας (S.O.U.R.). ή Κοινότητα τῶν Βασικῶν Ὀργανῶσεων Συνεταιρισμένης Ἐργασίας (Ζ.Ο.Ο.), καθῶς
καί στίς ᾱλλες αὺτοδιαχειριζόμενες Ὀργανῶσεις.
Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ τῶν ἐργατῶν ὰποτελεῑ ἐπιπλέον καί συνταγματικό δικαίωμα μέ τό οποῑο δίνεται ἡ δυνατότητα σέ κὰθε ἐργαζόμενο -— ὰσκῶντας τό δικαίωμα νὰ ἐργὰζεται στὰ κοινωνικὰ μέσα
παραγωγῆς ὰπό κοινοῡ καί ίσότιμα μέ τούς ἄλλους ἐργαζομένους
- νὰ διαχειρίζεται τίς ύποθέσεις τῆς ἐπιχείρισης ἢ ὰλλης παραγωγικῆς μονὰδας, ὅπου ἐργάζεται, νὰ ρυθμίζει τίς διαπροσωπικές
σχέσεις πού γεννιῶνται κατὰ τήν παροχή τῆς ἐργασίας στίς Ὀργανῶσεις Συν. Ἐργασίας, ν’ ὰποφασίζει γιὰ τήν διανομή τῶν κερδῶν, καί νὰ λαμθὰνει ὰποδοχές γιὰ τήν ἐργασία πού παρέχει.
Ἐξ Ιίσου σπουδαῑο δικαίωμα, συνταγματικὰ κατοχυρωμένο σὰν
καθολικό καί ὰπαραθίαστο, εἶναι τό δικαίωμα τού ἐργαζομένου
(ὰμεσου παραγωγοῡ) νὰ ἐργὰζεται στὰ (μέ τὰ) κοινωνικὰ μέσα
παραγωγῆς. Τό δικαίωμα αύτό συντελεῖ στό νὰ μετασχηματίζεται ἡ
συνεταίριση τῆς ἐργασίας σέ αύτοδιαχειριζόμενη συνεταίριση τῆς
ἐργασίας οτὰ κοινωνικὰ μέσα παραγωγῆς.
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ μέρος τῆς μικρῆς ἐρευνὰς μας, θ’ ὰναφερθοῡμε
μόνο στίς Ὀργανῶσεις Συνεταιρισμένης Ἐργασίας καί θ’ ὰναλύσουμε κατὰ ποιό τρόπο κὰθε παραγωγική μονὰδα ὸργανῶνεται καί
λειτουργεῑ σὰν αύτοδιαχειριζόμενη.
Μέ τόν ὂρο «Ὀργανῶσεις Συνεταιρισμένης Ἐργασίας», ὁ Νόμος
χαρακτηρίζει τήν Βασική Ὀργὰνωση Συνεταιρισμένης Ἐργασίας
(στὸ ἐξῆς Β.Ο.Σ.Ε.), τήν Ἑργατική Ὀργὰνωση Συνεταιρισμένης
Ἐργασίας (Ε.Ο.Σ.ίΞ.), καί τήν Μικτή Ὀργὰνωση Συνεταιρισμένης
Ἐργασίας (Μ.Ο.Σ.Ε.). Τίς Ὀργανῶσεις αύτές πρέπει νὰ τίς φανταστοὺμε σὰν μιὰ πυραμίδα, ὅπου οτή Θὰση της θρίσκονται οί
Β.Ο.Σ.Ε., στῆ μέση ol E.O.ZZE. καί οτή κορυφή ol Μ.Ο.Σ.Ε.
ΠΥΡΑΜΙΔΙΚΗ πρέπει νὰ φανταστσῡμε καί τήν ὁργὰνωση τῶν
διαφόρων παραγωγικῶν μονὰδων (ὂλων αύτῶν πού διαθέτουν καί
χρησιμοποιοῡν κοινωνική περιουσία καί κοινωνικὰ μέσα παραγωγῆς). ”Ετσι, ἐργοστὰσια μέ μικρή δυναμικότητα, μέ λίγα στὴ διὰ·
θεσή τους μέσα παραγωγῆς καί μέ μικρό ὰπασχολούμενο ἐργατικό
δυναμικό, ὁργανῶνονται σὰν Β.Ο.Σ.Ε., ἐνῶ ὰντίθετα ἐργοστὰσια
καί ὰλλες παραγωγικές μονὰδες μέ μεγὰλη δυναμικότητα, μέ
πολλὰ παραγωγικὰ μέσα στή διὰθεσή τους καί μέ μεγὰλο ἐργατικό
δυναμικό όργανώνονται σὰν Ε.Ο.Σ.Ε. καί Μ.Ο.Σ.Ε.

Ἠ Βασική Ὀργὰνωση Συνεταιρισμένης Ἐργασίας
'H B.O.Z.E. εἶναι θεμελιῶδης καί Βασική μορφή συνεταίρισης τῆς
ἐργασίας καί τῶν κοινωνικῶν μέσων παραγωγῆς, στήν ὁποία οί ἐργαζόμενοι ("Jul-:00 καί ἰσότιμα μεταξύ τους πραγματώνουν τὰ κοι39

2. TO ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

EINAI K016 κανόνα συλλογικό ὅργανο καί ἐκλέγεται 6116 16 'Epγατικό Συμθοὺλιο, 16 611010 106 ἐμπιστεύέται τήν έκτέλεση καί
διέκπέραίωση τῶν ἐκτέλέστικῶν του αρμοδιοτήτων. Στίς μέγαλες
ἐπιχειρήσεις μποροῡν να συσταθοῡν περισσότερα 6116 ἐνα, ἐνῶ
στίς μικρές μπορέῑ v6 μήν συσταθῆ. 'H θητέία τῶν μελῶν του εἶναι
διέτής καί κανένας δέν μπορέῑ να ἐπανεκλέγῆ πέρισσότέρο 6116
666 φαρές συνεχῶς.
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ Ἦ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ καί παύεται ἐπίσης 6116 16 Ἐργατικό Συμθοὺλιο καί
μπορεῑ να εἶναι ατομικό ἥ συλλογικό. Ἔχει διέυθυντικές καί ἐκτελέστικές αρμοδιότητες, 1106 106 ἀνατίθενται 6116 16 'Epy011K6
ΣυμΘοὺλιο καί τό Ἐκτέλέστικό του Ὄργανο στα ὁποῖα καί ὑπαγέται διοικητικα. Ἐκλέγεται για 4 χρόνια καί μπορέῑ να ἐπανέκλέγεῑ
για πολλές φορές, αφοῡ λίγο πρίν τήν λήξη τῆς θητείας του (ἐνα
μήνα συνήθως) ἐπαναληφθεῑ ξανα 6116 τήν αρχή 1'1 διαδικασία για
τήν πρόσληψή του (Δημόσιος Διαγωνισμὸς, Ἑπιλογή του 6116 16
'Epv011K6 Συμθοὺλιο καί ἐκδοση απόφασής του για τήν ἐπιλογή
καί τό διορισμό του). Ἔχει δικαίωμα να συμμετέχει στίς διασκέψεις
τοῡ ἘργατικοῡΣυμθουλίου καί τῶν αλλων αὑτοδιαχειριστικῶν ὁργανων χωρίς να διαθέτέι ψῆφο.
4. ΟΡΓΑΝΟ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

νωνικο-οίκονομικα καί αλλα αὑτοδιαχειριστικα δικαίωματα τους κι*
αποφασίζουν για τήν οἰκονομική κατασταση καί πορεία της ἐπιχείρησης, ὴ όποία ὁργανώνέται σαν Β.Ο.Σ.Ε. '
ΑΠΟ AYTO συμπεραίνέται 611 ol ἐργαζόμενοι πραγματωνουν
πρωταρχικα τήν αὑτοδιαχέίριση στή Β.Ο.Σ.Ε., ένω 010 511111560 των
αλλων, συνθέτότερων μορφῶν συνέταίρισης, οί εργαζομένοιτων
συνέταιρισμένων Β.Ο.Σ.Ε. ἐκτέλοῡν 6116 κοινοῦ όρισμένα αυτοδιαχέιριστικα δικαιώματα 16 ὁποῖα σχέτίζονται μέ τή διαχέιριση
τῆς κοινῆς ἐργασίας καί τῶν κοινῶν ὑποθέσεων των συνέταιρισμένων Β.Ο.Σ.Ε. σέ Ε.Ο.Σ.Ε. καί Μ.Ο.Σ.ΙΞ.
ΓΙΑ ΝΑ όργανωθέῑ καί να λειτουργήσέι μια παραγωγική μοναδα
σαν Β.Ο.Σ.Ε. θα πρέπει να προϋπαρξουν ὸρισμένοι ὅροι που 6'N0μος τοὺς θεωρεῖ απαραίτητους για τήν ’ίδρυση μίας Β.Ο.Σ.Ε. Αυτοί
έΙναιῑ

Ἠ παραγωγική μοναδα ν’ αποτέλέῑ μια ἐργατικὴ κι’ έργασιακή
όλότητα.
ΤΟ αποτέλεσμα τῆς κοινῆς ἐργασίας τῶν ἐργαζομένων στή
Β.Ο.Σ.Ε. να μπορεῑ να ἐκφραστέῑ σαν αξία ἡ μέσα στήν E.O.Z‘.E.,
ὅπου συνεταιρίζέται ή Β.Ο.Σ.Ε., ἠ ἐξω στήν αγορα.
ΜΕΣΑ 0' 06111 να μποροῡν οί ἐργαζόμενοι να πραγματώνουν τα
κοινωνικα, οίκονομωα καί ἅλλα αὑτοδιαχειριστικα τους δικαιωματα, ὑποχρεώσεις καί καθήκοντα.
ΜΕΤΑ τήν σύστασή της (ὑπογραφὴ τῆς «αὺτοδιαχειριζόμένης
συμφωνίας» καί ἐγγραφή 016 Δικαστικό Βιθλίο) καί τήν απόκτηση
τῆς νομικῆς προσωπικότητας της ή Β.Ο.Σ.Ε. αρχίζει v' αὑτοοργανώνεται καί ν’ αὑτοδιαχειρίζεται μέ 11'1v ἐκλογή τῶν αὑτοδιαχειριστικων όργανων, συμθουλίων καί ἐπιτροπῶν. Τα αὑτοδιαχειριστικα
όργανα μίας παραγωγικῆς μοναδας ή ὁποία αποτελέῑται μόνα 6116
μια Β.Ο.Σ.Ε. εἶναι τα ἐξῆςῑ

EINAI ὅργανο ἐλέγχου καί προστασίας τῶν αὺτοδιαχέιριοτικῶν
δικαιωματων τῶν ἐργαζομένων. Εἶναι συλλογικό καί ἐκλέγεται σέ
αμέση καί μυστική ψηφοφορία 611' ὅλους τοὺς ἐργαζομένους πού
εἶναι καθολική γιατί δίένεργέῑται στίς διαφορές μικρότέρές μοναδές τῆς Β.Ο.Σ.Ε. (Jedinice Udruzenog Rada) ἐτσι ποὺ καθέ τέτοια
μοναδα να ἐχέι τόν αντιπρόσωπό της (16 λιγότερο ἐνα) 016 60γανο τοῦτο. Στήν ἐκλογή τοῡ ὁργανου τούτου (ἐλεγχος προσόντων ὑποψηφίων καίκὺρους ἐκλογῶν), λαμθανέι μέρος καί τό συνδικατο τῆς ἐπιχείρησης. Ἠ θητεία του έῙναι διετής καί καθέ μέλος
του μπορέῑ να ἐπανέκλεγέῖ μέχρι καί δέὺτέρη κατα συνέχεια
φορα. Ol σπουδαιότερες 6116 τίς αρμοδιότητές του έίναι να πληροφορέῑ τοὺς ἐργαζομένους για ὸ,τιδήποτε συμθαίνέι στήν ἐπιχέίρηση καί v6 6n06eixv51 στα αὑτοδιαχειριστικα ὅργανα παρανομίές, παραλείψεις ῆ αμέλέιες, διαθέτοντας καί δικαίωμα προσφυγῆς στίς Διαιτητικές ἙργοστασιακέςῈπιτροπές καίστα Δικαστήρια
Συνεταιρισμένης Ἐργασίας.
5. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗᾙΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΛΙΞΓΕΤΑΙ αμεσα 6116 τοὺς ἐργαζομένους κι’ ἐχει σαν κὺριο
σκοπό της τήν τήρηση τῆς ἐργοστασιακῆς κί’ έργατικῆς πειθαρχίας. Για τήν ἐκλογή 106 0610610x5101011K06 106106 όργανου
ίσχὺουν τα ϊδια 1106 ίσχὺουν καί για 16 ὃργανο τοῦ αὑτοδιαχειρι,ζόμενου ἐργατικοῦ ἐλέγχου.
6. ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ EPΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ

ἷὴὲᾆςξξ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕ-

1. ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

_'H Ἐργατική Ὀργανωση Συνεταιρισμένης Ἐργασίας

EINAI 16 ὄργανο ποὺ διαχέιρίζέται γένικα ὅλές τίς ὑποθέσεις
τῆς παραγωγικής μοναδας. Ἀποτέλέῖται 6116 τούς αντιπροσώπους
ὅλων τῶν ἐργαζομένων 1106 ἐκλέγονται σέ καθολική καί μυστική
ψηφοφορία. Σ· 0616 ὑποχρέωτικα αντιπροσωπέὺονται ὅλες οί λε.γόμένές μονάδες προόδου ἐργασίας καί παραγωγῆς (τα μικρότερα
τμήματα) στα ὁποῖα χωρίζεται ἡ παραγωγική μοναδα. Δικαίωμα να
έκλέγουν καί να ἐκλέγονται στό Ἐργατικό Συμθοὺλιο, καθώς καί
0' ὅλα τ· ἄλλα αὑτοδιαχειριστικα ὅργανα έχουν ὅλοι οί ἐργαζόμενοι οί ὁποῖοι θρίσκονται σέ κανονική ἐργασιακή σχέση. '0 χρόνος
θητείας του εἶναι διέτής (για 2 χρόνια) καί κανένας ἐργαζόμενος
δέν μπορέῖ να ἐκλέγεῑ καί για τρίτη κατα συνέχεια φορα, αν ὑπαρχουν ἐργαζόμενοι ποὺ δέν ἐχουν ἐκλέγέῑ οὔτε για μια. Τέλος στίς
ἐπιχειρήσεις, ὅπου απασχολοὺνται λιγότερο 6116 30 ἐργαζόμενοι,
δέν ἐκλέγεται Ἑργατ. Συμθοὺλιο καί στή πέρίπτωση αὑτή όλοι οί
ἐργαζόμενοι τῆς ἐπιχέίρισης 6116 K01v06 ἐκτέλοῡν τίς αρμοδιότητες τοῡ Ἑργατ. Συμθουλίου.

ΣΥΝΘΕΤΟΤΕΡΗ μορφή συνεταίρισης αποτέλεῑ ὴ Ἐργατική Ὀργανωση Συνεταιρισμένης Ἐργασίας (Ε.Ο.Σ.Ε.) η ὁποία ὁρίζεται σαν
ανεξαρτητη αὑτοδιαχειριζόμενη Ὀργανωση τῶν ἐργαζομένων, οί
ὁποῖοι συνδέονται μέ κοινα συμφέροντα στήν ἐργασία καί οί
ὁποῖοι εἶναι όργανωμένοι τουλαχιστον σέ δυό Β.Ο.Σ.Ε. ’Ὀπως γίνέται αντιληπτό, ἐδῶ πρόκειται για μέγαλὺτέρης δυναμικότητας
παραγωγικές μοναδες, οί όποῑές αποτέλοῡνται τό λιγότερο 6116
666 Βασικές Ὀργανωσεις, αν 656010 ἐξαιρέσουμέ τήν είδική περίπτωση ποὺ ἡ Ε.Ο.Σ.ΙΞ. δέν διαθέτέι καμια Β.Ο.Σ.Ε.,αλλα έῐναι ὁργανωμένη μόνη της σαν Β.Ο.Σ.Ε.
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ΣΤΗΝ Ε.Ο.Σ.Ε. λοιπόν πρόκειται για τήν ἐλευθέρη συνέταίριση
περισσότέρων 6116 660 Β.Ο.Σ.Ε. (δύο μικρῆς δυναμικότητας ἐπιχειρήσεων), 1106 μέχρι τὼρα δέν εἶχαν σχέσεις μεταξύ τους καί
1106 για λόγους κυρίως οίκονομικοὺς (αναπτυξη, ἐπέκταση κλπ.)
αποφασίζουν να ἐνωθοῡν καί να συνέταιρισθοῡν στα πλαίσια τῆς

ΣΧΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ZYN(EBT8|;IEZI)VIENHZ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

τά πιὸ κρίσιμα θέματα πού άπασχολοῡν τήν ἐπιχείριση σάν ὁλότητα. Γιά νά φέρρυμε ëvu παράδειγμα. Μιά Μ.0.Σ.Ε, που προέκυψε
άπὸ τήν συνεταίριση τεσσάρων (4) Β.Ο.Σ.Ε. καί δυό (2) E.O.Z.E. (ἡ
καθεμιά άπὸ δυὸ Β.Ο.Σ.Ε.) διαθέτει ἐπτά (7) Ὲργατικά Συμθούλια,
έπτά (7) Ἑκτελεστικά Ὄργανα, ἑπτά (7) Διευθυντικά Ὄργανα κλπ.
τά ὁποῖα ἐκλέγονται, παύονται κι’ ἐνεργοῦν στὸ ἑπίπεδο τῆς Ὀργάνωσης noü τά ἐξέλεξε.
ΑΥΤο σὲ γενικές γραμμές εἶναι 16 σύστημα τῆς συνεταίρισης
καί αὑτοοργάνωσης τῶν παραγωγικῶν μονάδων στὸ σύστημα ιτῆς
σοσιαλιστικῆς αὺτοδιαχείρισης. Ε’ίδαμε ἐπίσης ποιά εἶναι τά ὅργανα αὺτοδιαχείρισης καί ποιές ol άρμοδιότητές τους. Πρέπει
ὅμως νά προστεθεῑ ὅτι στίς σημαντικότερες γιά τήν πορεία τῆς
αὺτοδιαχειριζόμενης παραγωγικῆς μονάδας περιπτώσεως, οί έργαζὸμενοι άποφασίζουν στή ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ὅπου οί άποφάσεις λαμθάνονται ἢ μέ δημοψῆφισμα (σέ περίπτωση διάλυσης ἡ

. άλλαγῆς τῆς πορείας τῆς ἐπιχείρισης) ἥ μέ καθολική καί μυστική
ψηφοφορία (οτή περίπτωση ἐκλογῆς τῶν Ἑργατικῶν Συμθουλίων
καί τῶν άλλων αὺτοδιαχέιριστικῶν ὁργάνων), ὅπως ε’ίδαμε πιὸ
πάνω. Ἐκτός άπὸ τίς Ὀργανώσεις τῆς Συνεταιρισμένης Ἐργασίας
ὺπάρχουν καί άλλες αὺτοδιαχειριζομενες Ὀργανωσεις, σωματεῑα,
κοινότητες, άσφαλιστικοί άργανισμοὶ, άγροτικοί συνεταιρισμοί
κλπ. που ἐχουν 16v δικὸ τους τρόπο αὺτοοργάνωσης καί διαχείριαης, γιά τίς ὸποῑες ὅμως Θά κάνουμε άλλοῡ λόγο.
D

H ’Ἐνωση τούτη γίνεται μέ τήν ὑπογραφὴ έκ μέρους ὅλων τῶν
Β.Ο.Σ.Ε., πού Θά συναποτελέσουν τήν Ε.Ο.Σ.Εὗ, τῆς «αὺτοδιαχειριζὸμενης συμφωνίας γιά τήν συνεταίριση τῶν Β.Ο.Σ.Ε. στήν ὑπό
σὺσταση Ε.Ο.Σ.Ε.». Μετά τήν ὺπογραφή τῆς συμφωνίας ταύτης καί
τήν άπάκτηση τῆς νομικῆς της προσωπικὸτητας, ἡ νεοδημιουργηθείσα Ε.Ο.Σ.Ε. αὺτοοργανὼνεται καί ἐκλέγει τά αὑτοδιαχειριστικά
της ὄργανα. Ἠ αὑτοοργάνωση καί αὺτοδιαχείριοη τῆς Ε.Ο.Σ.Ε. γίνεται κατά 16v ἐξῆς τρόπο; οί ἐπί μέρους Β.Ο.Σ.Ε. διατηροῦν τήν
αὺτοδιαχειριζὸμενη φύση καί ὁργάνωσή τους καί σάν τέτοιες pueμίζουν τίς διάφορες σχέσεις τους μέ τά αὺτοδιαχειριζὸμενα ὅργανά τους. Ἀφ’ ἐτέρου ὴ νέα Ε.Ο.Σ.Ε. σάν μορφή κι’ αὺτή συνεταίρισης περισσοτέρων τῶν 6u6 Β.Ο.Σ.Ε., ἔχει ἐπίσης αὐτοδιαχειριζὸμενη φύση καί ὁργάνωση, ποὺ ἐκφράζεται καί πραγματώνεται μέ τά δικά της αὺτοδιαχειριζόμενα ὅργανα. Ἐπειδὴ δηλαδή
στήν Ε.Ο.Σ.Ε. ol ἐργαζόμενοι ἐργάζονται κατά Β.Ο.Σ.Ε. στά πλαίσια
τῶν ὁποίων καί συνεταιρίζονται τήν ἐργασία τους καί τά κοινωνικὰ
μέσα παραγωγῆς, 16 δικαίωμα τους νά διαχειρίζονται τήν Ε,Ο.Σ.Ε.
σάν μιάν ὸλότητα πραγματωνεται διά μέσου τῶν κοινῶν ὁργάνων
τῶν συνεταιριζομένων Β.Ο.Σ.Ε. καί τῶν άντιπροσώπων τῶν ἐργαζομένων στίς Β.Ο.Σ.Ε. στά κοινά ὅργανα τῆς Β.Ο.Σ.Ε.
ΕΤΣΙ άκριθῶς ἐκφράζεται καί πραγματώνεται ή αὑτοδιαχειριζὸμενη φύση καί τῶν άλλων συνθετότερων μορφῶν συνεταίρισης,
ὅπως θά δοῡμε καί στήν περίπτωση τῆς Μικτῆς Ὀργάνωσης
(Μ.Ο.Σ.Ε.). Σὺμφωνα μέ ὅσα ε’ίπαμε πιό πάνω τά αὺτοδιαχειριζὸμενα ὅργανα τῆς Ε.Ο.Σ.Ε. εἶναι τά ’ίδια μέ αὺτά τῆς Β.Ο.Σ.Ε. μέ τῆ
διαφορά ὅτι δέν ὑπάρχει πειθαρχικὴ Ἐπιτροπή γιατί αὺτή συγκροτεῖται μὸνο 016 ἐπίπεδα τῆς Β.Ο.Σ.Ε.
Παράλληλα ἡ καθεμιά άπό τίς Β.Ο.Σ.Ε. διαθὲ ιἐι τήν ξεχωριστή
της διοίκηση καί τά ίδιαίτερα αὺτοδιαχειριζὸμεια ὃργανά της. 'O
καταμερισμὸς τῶν άρμοδιοτήτων γίνεται ὡς ἑξῆςῑ σέ έπίπεδο
Ε.Ο.Σ.Ε. άποφασίζουν τά ὄργανα τῆς Ε.Ο.Σ.Ε., ένῶ 016 κατώτερο
έπίπεδο τῶν Β.Ο.Σ.Ε. άποφασίζουν τά ὄργανα τῆς B.O.Z.E.

'H Μικτή Ὀργάνωση Συνεταιρισμένης Ἐργασίας
0| MEI'AAYTEPEZ σέ δυναμικότητα καί παραγωγικότητα παραγωγικές μονάδες εἶναι ὁργανωμένες σάν Μικτὲς Ὀργανώσεις
Συνεταιρισμένης Ἐργασίας. 'H Μικτή Ὀργάνωση Συνεταιρισμένης
ΙἘργασίας (Μ.Ο.Σ.Ε.) δημιουργεῖται άπὸ τήν συνεταίριση δύο ἡ καί
περισσότερων Ἑργατικῶν Ὀργανὼσεων (Ε.Ο.Σ.Ε.) μετά άπό συμφωνία καί ὑπογραφὴ ἐκ μέρους ὅλων τῶν Ε.Ο.Σ.Ε., οί ὁποῑες σκοπεύουν νά συνιδρύσουν τήν Μ.Ο.Σ,Ε., τῆς «αὺτοδιαχειριζόμενης
συμφωνίας γιά τήν συνεταίριση τῶν Ε.Ο.Σ.Ε. στήν ὑπό σύσταση
MOLE.» καί τήν άπὸκτηση τῆς νομικῆς της προσωπικότητας. Γιά
τήν ’ίδρυσή της εἶναι άπαραίτητη καί ἡ συγκατάθεση τῶν Β.Ο.Σ.Ε.
πού εἶναι συνεταιρισμένες μέσα στίς Ε.Ο.Σ.Ε. ’
ΟΠΩΣ καί στήν περίπτωση τῆς συνεταίρισης τῶν Β.Ο.Σ.Ε. σέ
Ε.ΟΣ.Ε., ἐτσι καί τώρα μέ τήν συνεταίριση τῶν Ε.Ο.Σ.Ε. σέ
Μ.Ο.Σ.Ε., ἡ τελευταία αὺτοοργανώνεται καί ἐκλέγει τά αὐτοδιαχειριστικά της ὄργανα, τά ὁποῖα ἐκλέγονται άπό τοὺς άντιπροσώπους τῶν ἐργαζομένων στά ὅργανα τῶν Ε.Ο.Σ.Ε. που τήν συναποτελοῡν. Τά ὄργανα τοῡτα άποφασίζουν σέ άνώτατο έπίπεδο καί γιά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

’ Συνεταίριση τῶν ἐπιχειρήσεων ἥ συνεταίριση στην οἰκονομία, είναι ὴ
ἐνωση καί ὸ άπό κοινοῦ συντονισμός τῶν δραστηριοτητων διαφόρων παραγωγικῶν μονάδων, έτσι ὥστε μέ κοινές προσπάθειες καί κοινά προγράμματα
νά ἐπιτύχουν ὡρισμένα οίκονομικά ἀποτελέσματα.

” σΣυνεταΙριση τῆς ἐργασίας τῶν ἐργαζομένωνι. '0 ὅρος ατη γιουγκοσλα61m7 θεωρία άποδίδει n‘) μαρξιοτική ἐννοια.’ «συνεταίριση τῶν ἐλεύθερων
παραγωγῶνι, ὅπου είναι ὴ διαδικασία κατά τήν ὁποία r7 ἐργασία τῶν ᾰμεσων
παραγωγῶν σάν ἀξία καί δημιουργός ἀγαθῶν συνεταιρίζεται άπό κοινοῦ μέ
τά ἄλλα κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγῆς στό προτσές τῆς παραγωγικῆς
διαδικασίας.

H Γιά πρώτη φορά, μέ ἁφετηρία τήν ἐπιστημονικοτεχνική ἐπανάσταση, μιά διακλαδική
έπιστημονική ὸμάδα μαρξιστῶν ὲρευνητῶν
ἁποκρυπτογραφεῑ τήν πραγματικὸτητα,
έξερευνᾶ τό μέλλον καί σκιαγραφεῑ _
τήν πορεία τῆς ὁλοκλήρωσης τοῦ άνθρὼπου
μέσα στὸ σοσιαλισμό.
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cH Ἑταιρία σπουὸῶν
Νεοελληνικοῦ
Πολιτισμοῦ

Σχολικές ἑορτές
Ἠ συζιμ-ησι] an} Βοι·λὴ’γιά τήν ἐπέτειο τοῦ Πολυτεχνείου, ἡ
σχετική ρήσι] τοῖ- κ. Στεψανόπουλου ὅτι θά ἑορτάζεται σάν
σχολική γιορτή καί μαζί τό γεγονός ὅτι φέτος ἡ Ν. Δημοκρατία
θα «σιϊι-ορτασει>> κατα κάποιο τρόπο - σι’μμετοχή τῆς ONNE. J. μή ἀπαγόρευσι] τῆς πορείας (ἀλλά καί ὅριό της ὁ Ἄγνωστος Στρατιώτης) - (χιιυτίζουυ ὅλα μαζί, ἀρκετά καθαρά. τόν
τρόπο που ἐννοεῖ τήν ὸιιιτήρησι] τῆς ἐθνικῆς μνιῇιιης, ἡ ἄρχουσα ταξι).
Ἀξίζει Qua); τόν κόπο ιά θυμίσουμε μερικά παραὸείγματα
καί ἀπό ("i/IN; — σχσλικὲς ij μή - γιορτές καί ἐπετείους καί ὅσα
λέγονται σέ κα θε περίστασιμ
Ο mm- Αὔγουοτο ἑορταζουται οἱ γιορτές τοῦ μίσους
Ο ποτετ ὸίυ τιμᾶται ἡ ἓθιίκή (Ξυτίσταση
Ο τήν 28η Ὁκτωϋρίου ᾳίτσς. ὀ ιῖπουργός Ἐθιίκῆς Ἀμὺνης
ύρὴκι τήν ιυκαιριά νά ι’γκιιιιιιασιι τόν... φωτισμίνο (δικτάτορα
Μεταξα.
Ο ι] π’ργιιτική πριιιτοιιιιγια προιιιὶλλιται σάν ἑορτή «ἀνθέων
καί ασιιατῑυν» (αλλιὶ ποια χροιία π.χ. ἡ ὀποια Κυοέρνησι]
Farm/21' ἔστω καί ἕνα στι-φάη rm} ὲ’κι)πι·υτήρι(),·)
Ἀποσιιοπώντας, (διαστρέφοντας, αλλοιιίινοντας ἥ ἀντιστρὲφουτας τά πραγματικά πινριστατικιὶ τῆς ἱστορίας, ὸιαμορφώιψέται ,ιιιά μυθολογία μί σωρινά από ι’ὁεσλσγικίς στριιῗλώσειςς
’Έτσιῃιιιά ἐπέτειος ποις (ὶά μπορσῡσι· νά ἀφυπνίσει τίς συνειὸήσεις ἦ να φωτίσει τό πραγματικό νόημα τῆς ἱστορικῆς ὁιαὸικασιάς Em, υλίζεται σε ἕνα ἄχρωμο πανηγύρι. Of πιό μακρινὲς
ὧρες τῆς νειόθι-ρης ἱστορίας μας, τό '21 , οί ἀγροτικοί Stanza)ιιοί, ἡ Ιιιικρσσιατική καταστροφή ἰγουν ἓκπέσει σέ παραμυθίνιες ι’στορίις μέ κακούς (δράκοντες καί γενναῖα ,τριγκηπόπσυλω
Καί τότε ἀκολουθοῦν πομπές μέ «πλαστικές σημαῐες». Ἠ ίστορική μνήμη Flu περάσει στή οικαιοὸοσία τῶν παιίῃίιρικιὶιν τῆς
Ἁκαὸημίας καί τών σχολικῶν ἑορτῶν.
Ἀλλά τό Πολυτεχιψῐι) ποιός θα τό (διαφυλάξει σαν ἑνεργσ
ἱστορικιὶ μνιῇιιιμ Πσιός θα (Ξιάζητήσι-ι τό νόημα τοῦ ἐγχειρήματος καί τό ἀγωνιστικιὶ μήνυμα τῶν ἀνώιίιμων σπουὸαστών,·
(-)(2 καταλήξουμε μήπως στίς σχολικές ἑορτιῑς σιῖιιφιιινα μί τίς
ἐγκυκλίους τοῦ κ. Στιη,(ιιόπ()ι·λου,·

“H ταινιοθηκη

v

Εἴκοσι ὀκτώ χρόνια ἁδιιίκοπης
λειτουρζώας συμπληριῖηηι ([ιῑτος ἡ
’1“(ιιιίο(-)ι’]κη της Ἰξι.ι.αοιις. 1“ι(ἰ m
τιμήσει αῦτη τήν fui-nm ἕχει
Προγριιμμαῐίστι γιίι n') [075-70
hummer; έκὸηλιὶιοεις mm '15.}λαὸα (Hf/.17. καί τιί ἰ·έιιιτερικιί.
na πρώτη «gaga un. παρωνυμιμιεί οτήν Ἐλλάδα πιινώι-ηιμα μι1m"; Μεγάλους ’ἴλῃΎιοοῐιιυς του
·,ἰιιτιιοιίίζικου nuun“ira-19:11.4).ιι, συνερψιοία gn" 'n') Ἰιιπωνικο
kwer Km”ngr,=g«‘1q.nl‘nui τήν
ιιιτιιρικί) kuninu Kununiïu. (-)ιί
,Ἰνυριιυοιιιυῐουν ίικιίμιι «πονηράHum.» καινιιυριοι· Ιιι).>.ικον κιιῚΙμιιίῚι-,ᾞιίηου. Κλιιοικου Ιίρμιιι’·,ιιιυ κιγηιιιιιιι·,ἰ)ιιηου. καί Nui)ιιιιιϊ Ιταλικιιυ κινημαι-ιη’..)ίιηου.
I lu ,ιι-ιιιηι] ιμιριλ 1|1I'|\' “Ι·Ι,).(λι“ιιι “(I
HI”)|‘|"H"HI:I 7.!\‘l!ll«'l\1"’l_l'vn'[21'
σοι-λιιυ ι’ m τήν ’Λιγιριίι καί το
ἸιιρσηΛ μ, it: 2mm;n'inunni;
ωινιίτ {um κιίίἸε χώρα, Abra
4?

στήν Ἀθήνα.
Στύ Παρίοι ἑιρχιοε ἤδη ἡ
«Ἐϋδομάὸα Ἑλληνικου κινηματογραιμηι» σέ σιινι·ρ«,ἀοί(ι μέ
τοὺς κινηματογριίηους Τέχνης
καί Πειραμιιτισιιοῑ· καί προοίιλλοιπαι οἱ τιιινίεςῑ «ΛἹἹΙΛΛΣ
’74ν τοῦ M. Κακογιαννη, τί)
«BAl‘Y [ll-ZHONI» τοι* ll. Τίω-

Ιῖοὑλγιιρη, «Ο ΑΓΩΝΛΣ ΤΩΝ
ἸῪΦΛΩΝ» της M. Ilurm}.mf‘,
«Μ AzHMAN'I'ON ΛψονMIIN» τοι· Ἰ“. ιΙΙιιρι-ιίι nui ἡ
((ΙΧΝΑΗΛΙΠΧΣΤΛΣΗ» TUÜ
’ Λγγελύπο l ·λου.
’Λκὺμα οτιί Κέννιντι· Σέντερ
τῆς Οὐασιγκτον. ἡ Ταινιοθήκη
της Ἰἷλλαὸος ὤργιινιῐινει πανόραμα Ἑλληνικοί· Κινηματογρὰ«μιν που ιἰρχίζει αὕριο καί Où
κρατήσει μέχρι, τίς I4 Δεκεμὸρίου
μί· ἕντι-κα ταινίες μεγάλου μήκους
καί έντεκα μικροῦ.

Ἡ Ἑταιρία Σπουδῶν Νεοελληνικοῡ Πολιτισμοῦ τῆς Σχολής
Μωραΐτη ἐγκαινιὰζει φέτος μιὰ
σειρά Δ ια λ ύγ ω ν πού γίνονται ἤδη κόιθε Παρασκευή.
Πάνω στὸ θέμα «Ἡσχέοη μέ
τήν ἱστορία» θὰ συζητήσουν για
τήν Πεζογραφία οἱ Ἀλ. Κοτζιᾱς
καί Σ. Τσίρκας. γιά τήν Ποίηση
οἱ Δ. Μαρωνίτης καί Τ. Πατρίκιος, για τό Θέατρο οἱ I. Καμπανὲλης καί M. Πλωρίτης καί γιὰ
τόν κινηματογρὰφο οἱ Θ. Ἀγγελόπουλος καί Π. Βούλγαρης. Θ”
ἀκολουθήσουν οἱ διάλογοι;
«Προόλήματα τής πολιτιστικής
ἀποκέντρωσης» μέ τήν Ἑλ. Βαροπούλου καί τόν Δ. Φατοῠρο
καί «Ὀ Ἀρχιτέκτονας καί τό
ὑλικὸ του» μέ τοὺςΔ. Ἀντωνα«Tri
τελευταῖα
χρόνια,
στά
ὄικάκη καί Π. Λουκακη.
ὅλία Τέχνης προσὸίόεται τό κύΚὰθε Τετάρτη ἐξάλλου δ καθηριο ἑνὸιαφέρον στήν πλούσια,
γητὴς Λίνος Πολίτης παραδίδει
πολύχρῳμη και’γι·αλιοτερή εἰκομαθήματα Ἑλληνικῆς Παλαιονογράφηοη καί αὐτό σέ ὁιεθνές
γραφίας nui κὰθε Πέμπτη οἱ
ἐπίπεὸο. Ὁ ρόλος τοῦ συγγραφέα
Ἄννα Φραγκουὸἀκη, ὁ Ἀλέξης
συρικνώνεται ὅλο καί περισσότεΔημαράς καί ὁ Χρ. Φράγκος κάρο, καί ὁέν εἶναι καθόλου ὅέὸαιο
νουν διαλέξεις γιά τήν Νεοελλη- κ ὅτι αὐτό ὠφελεῖ τή γνώση καί τήν
νική Ἐκπαίδευση.
ἀγάπη γιά τήν τέχνη».
Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς πρώτης
Μέ τούς λόγους αὐτούς ἔκλεισε
περιόδου θὰ λήξουν στίς 22 Δεὁ Μανόλης Χατζηδάκης τήν πακεμὸρίου. Τό πρόγραμμα τῆς
ρουσίαση τοῦ τόμου «ΕΙΚΟΝΙΞΣ
δεύτερης περιόδου, πὸὺ Θ’ ἀρχί- ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ» ποὺ κυκλοφοσει οτίς 16 Ἰανουαρίου, θα ἀναρησε στή σειρά τῶν ἐπιδόσεων τῆς
κοινωθεῐ σύντομα.
Ἐθνικής Τράπεζας.
Πληροφορίες καί έγγραφές στά
Ὀ Μανόλης Χατζηδάκης δουγραφεῖα τῆς Ἑταιρίας, Σίνα 46
λεψε στό πνεῦμα τῶν λόγων αὐ(τηλ. 3639872) κάθε μὲρα 5.30 — τῶν καί εὐχαρίστησέ ὅσους στά9 μ.μ. ἐκτός ἀπο Σάοὸατο ,καί
θηκαν μέ κατανόηση ἀπέναντι
Κυριιική.
στό έργο του γιά νά τόν συνδράμουν στήν ὁλοκλήρωσή του;
«Ὁ καθηγητής κ. Ἄγγελος
Ἀγγεὶόπουλος πρόθυμα ὁέχθηκε
τή σχετική ,εἰσήγηση τοῦ κ. EX.
Κάσὸαγλη, γιατί ἔτσι ὁόθηκε
Τό «NARA/L)». τό εἰδικό
ἀφορμή νά καταγραφοῦν μέ
στὸν τόπο μιις πιμιοοικύ γιὰ τά
τρόπο συστηματικό ὅσες ἐμπειὃιὸλία καί τοὺς ιιιοὶιοιΙ ιλους, θά
κυκλοφορεῐ mi) [21]: κύνε μήνα- ρίες εἷχανέπίχρόνια συσσωρευθεῐ
Περισοὸτερι·ς πὶ,ι1ριιι,.ι)ριές γι“
ἀπό τήν ὲπίὸλεψη ἐργασιῶν γιά
αὐτή τή νέα περιόῡο τοι· «Διαὸά- tri συντήρηση τῶν εἰκόνων τῆς
Cu)» ὑπάρχουν uni ’καινουριο
Πάτμου - ἀπό τόν καλλιτεχνη κ.
(ἀριθ. 14) τεῦχος. ὅπου δημοΦώτη Ζαχαρίου - καθώς καί ἀπό
σιεύονται;
m’ σποραδική μελέτη τους, ἐνταἝνας ὁδηγός μέ ὅλα·τά 6ι6λία γμὲνη ὅμως σέ ἄλλες γενικότερες
για τήν Ἐθνική Ἀντίσταση (41- ουνθετικές ἐργασίες καί ἀκὸμη ἡ
Ἱερά Μονή τοῦ Ἃγ. Ἰωάννου
·44).
τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτμου πού
Ἕνα ἀφιέρωμα στὸ μεγὰλο
κοινωνικὸ πεζογρὰφο Κωνσταν- πρόθυμα συνεργάσθηκε καί εὐκόλυνε μέ κάθε τρόπο τίς προπατίνο Θεοτόκη (κείμενα Γ ιὰννη
ρασκευαστικές ἐργασίες».
Δάλλα καί Τάκη Καρόέλη).
Ἡ σημασία τοῦ νέου ἔργου τοῦ
Μία συναρπαστική ἱστορική
Μ.Χ. εἶναι ὅτι πέρα ἀπό τήν,
μελέτη τοῦ Διον. Φλάμπουρα γιά
τό πῶς διέρευσε τό μυστικὸ τῆς
ἀξιολόγηση, ταξινόμηση καί χροτυπογραφίας καί γιά τοὺς πλανολόγηση τῶν φορητῶν εἰκόνων
νόδιους τυπογράφους τοῦ 15ου
τοῦ μοναστικοῦ κέντρου τῆς Πάαιωνα.
τμου - nui ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς
ἐργασίας - προσφέρει τώρα τό
Κριτικές γιά καινοὺρια 6ι6λία
«κλειὸί» γιά τήν ἑρμηνεία καί τή
(ὃιῧλιογραφικό Δελτίο μέ τίς
καινοὺριες ἐκδόσεις· σχόλια, εἰ- χρονολόγηση σειρᾶς έργων καί
εἰκονογραφικῶν κύκλων πού ὥς
δήσεις ἀπό τόν κόσμο τοῦ 6i,6λίου, ἀνακοινώσεις, κοπυράϊτ τά σήμερα ἀποσπασματική καί
n.â.).
ἐλλειπή μόνον γνώση εἴχαμε.

Εἰκόνες
τῆς Πάτμου

Διαὸάζοντας
γιά τά ὅιϋλία

Μαθηματα
φιλο-σοφίας
”Αρχισαν ἀπό τίς 15 Ὀκτω6ρίου καί ουνεχίζονται μέχρι τίς
15 Δεκεμόρίου 161 μαθήματα καί
οεμιναρια τοῦ πρώτου ὃίμηνου
τῆς φετινής έκπαιδευτικής περιόδου τοῦ Κέντρου Φιλοσοφικῶν
Ἐρευνῶν.
Τό πρῶτο ὃίμηνο περιλαμὸανει
μαθήματα πανω στα θέματα;
Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας, Εἰσαγωγή στή Φιλοσοφία, Ἡ
Γλώσσα τῆς Φιλοσοφίας, Προ6λήματα μεθοδολογίας, Εἰσαγωγή στήν τυπική λογική, Φιλοσοφία τῆς Ἱστορίας, Προσωκρατική Φιλοσοφία.
Τό γενικό πρόγραμμα για τήν
(Pun/1'] περίοὸο περιλαμόανει
ακόμα δύο ὃίμηνα μαθημάτων
καί σεμιναρίων ἀπό 15 Ἰανουαρίου —— 16 Μαρτίου 1979 καί 19
Μαρτίου - 18 Matou 1979.
“Η συμμετοχή εἶναι δωρεάν καί
ένεργή μέ τήν ἔννοια ὅτι έκτός
ἀπό τήν παρακολούθηοη τοῦ μαθήματος, ἀπαιτεῑται καί προεργασία (μελέτη κειμένων, σῦντομες
εἰσηγησεις κλπ ). Οἱ ένὸιαφερόμενοι μποροῡν να δηλώσουν συμμετοχή στή γραμματεῖα τῆς ΚΦΕ,
ὁδός Χαρητος 3 καί ὢρες 11.ΟΟ
ὥς [3.00 καί 1800 ὥς 20.00.

’Ἐκθεση στον ’Υμηττό
Μια ἔκθεση ζωγραφικῆς πραγματοποιοῦν μέσα στα πλαίσια
μιιῗις ιῖίιρίιτερης έπιὸίωξης για
κοινωνικὴ λειτουργία της τέχνης.
οἰ καλλιτέχνις Βαγγέλης Δημητρὲιις, Μαρία Κοκκίνου. Βασω
Κυριακη καί Ἀσπασία Στασινοποῦλοιι. Ἐκθέτουν τή ὺουλεια
τοῦς στό ψιλοπροοὸο ’Ὁμιλο
’Υμηττοῦ (Θρακης-Σμύρνης-Ἀμισσοῦ, Πλ. Ὑμηττοῦ), 016 χιῦρο
τοί1 Ἐλεύθεροι· Πανεπιστήμιου,
απὸ τίς 15 ἓως τίς 25 τοῦ Νοέμὅρη. Ἠ ἴὸια ἓκθεση λειτούργησε
ἀπό τίς 10-24 Ὀκτώὸρη στήν
Ἰατρική Σχολή τοῦ Πανεπιστήμιου “Α(-)ηνων (Γουὸί) καί θά
μεταφερθεῖ αργότερα οτό ΙἹνευματικο Κέντρο Ζωγραφου.

in] μνημη τοι· Ἀλέξ.
Παπαναστασίου
Σῦμπληρώθηκαν έφίτος 50
χρόνια ἀπο 16 πρὼτο πρωτοκολλο - σι’·μί)(ιση για τήν ἰόρῦοη
της Ἀγροτικης Τραπεζιις της
’ίῖλλαοος καί 43 χρόνια ἀπό το
θανατο τοῦ οημοκρατη πολιτικοῦ
ηγέτη Ἀλέξανδρον Ηαπιιναστασίου.

Ὀ Παπαναοτασίοι· (ι’ ὅλη τοῦ
τη ζωή, ἀπο τήν ῦμφανιση τοῦ
στην πολιτική τό 1909. πρωτο-

στατησε καί αγωνίστηκε για-τη
λύοι] τοῦ αγροτικοῡ προολήματος
στήν Ἐλλάδα, τήν ἀποκατασταση
των ακτημόνων καλλιεργητιῐ)ν.
τήν έξύψωση καί, ὅελτίωση τῆς
θέσης τῶν ἀγροτιῦν καί τήν
ἵδρυση τῆς ὸικής τους Τραπεζας.
Για να τιμηθεῑ τό γεγονός καί ἡ
μνήμη τοῦ πρωτεργατη If]; ἵδρυσής της Ἀλέξανδροιι Παπαναστασίου. αποφασίοτηκε απο τήν
Ἀγροτική Τραπεζα τῆς Ἐλλαὸας
ἡ ὧργανωση μιας έκὸήλωσης στίς
28 Νοέμόρη 1978, ἡμέρα Τρίτη
καί ὥρα 7 μ.μ. στήν Ἀρχαιολογική Ἐταιρία μέ ὁμιλίες για τοὺς
ἀγῶνες του για τοῦς αγρότες καί
για τό ἔργο του γενικώτερα.
· Για τήν έκόήλωση αὐτή αποφασίστηκε ἡ οὐσταση τιμητικῆς
Ἐπιτροπῆς μέ Πρόεὸρο τόν
Διοικητή τῆς ATE καθηγητή A.
Πεπελαση καί μέλη τούςῑ K.
Κριμπα, (1). Βεγλερὴ, Δ. E6911-~

γένη, Διον. Καραγιωργα, Ὀὃ.
Νταὸίδη, Γερ. Νοταρα, Ν, Κολύμοα, Σπ. Παπασπηλιόπουλο,
καί Χρ. Νικολάου. Θα- συμμετέχοι·ν ἐπίσης ένας έκπρόσωπος
των Συλλόγων Προσωπικοῦ τῆς
Ἀγροτικὴς Τραπεζας καί σαν
γραμματεῖς οἰ Τοὺλα Ἀποστολοποῦλου-Γεωργιαὸη καί 6
Τηλέμαχος Ἀποστολόπουλος.
Για να τιμήσει If] μνήμη τοῦ
Ἀλέξανδρου Παπαναστασίου
καί τό ρόλο του στήν ἴδρυση τῆς
Ἀγροτικής Τραπεζας τὴς Ἑλλαὃας, ὁ Διοικητής Α. Πεπελασης,
ἐξήγγειλε If] χορήγηση δύο ὑποτροφιῶν <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» για μεταπτυχιακές σπουὸές σε γεωργο-κοινωνιολογία καί τήν απονομή
ὅραὸείου 100.000 ὃρχ. για τήν
καλύτερη ανέκὸοτη ἤ έκδομένη
μελέτη πανω στα προόλήματα τῆς
έλληνικής γεωργίας.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠοΣ
ΠΡΑῘΙΙΓΕ ÏO TANK! ΕΙΝΑΙ I'EPO OXHMA

Ὶσοπιᾶώνιι θλόκληρο Βάσεις
και λνώνει £11016 ἀνθρώπους.
Ἀλλά ἔχει ἕνα (Minium:
Χριιάζιται OBI-no.

Στρατηγά, τὸ βομβαρδιστικδ σου
εἰναι πανῑσχυροῑ
Τρεχιι ιιιο γμήγυριι ἀπὸ τὴ coma
nl μιτιιψίριι τεράστια φορτία.
Ἀλλὰ (lu ἔνι nit-noun:
Χριιάζιτιιι mura.
Στραηγέ, Κᾶνθρωηος εἰναι χρήσιμος.
Μπομῐ νά πιτάξιι καί μπαριῐ νὺ σιιπώυιι.
Ἀλλὰ ἔχει Eva Δλάι-τωμιιε

Wm
M. MI'IPEXT

T6 ποίημα αὐτό τοῦ Μπέρτολτ
Μπρέχτ ὃημοσιεὺεται ἀναμεσα
στήν ἄλλη ὕλη τοῦ λιθόγραφου
περιοδικοῦ «Δημοκρατικός Σοσιαλιστικός Ἀγώνας» πού ἐκδίδει ὁμάὸα δημοκρατῶν μεταναστῶν στή Σουηόία.
Διεύθυνοη τοῦ περιοδικοῦ; D.
MARKANTONATOS, TENSA
ALLE 37, 3 TRAPPOR, 163 64
SPANGA, SWEDEN.

T6 6011691 τῆς ποίησης
Τεῦχος l, Καλοκαίρι 1978, San
Francisco.
Ὁ ἐκδότης Ντίνος Σιώτης, μᾶς
εῖναι ἤδη γνωστὸς ἀπ’ τό Coffeehouse καί τίς ἐκδόσεις «τό
Καλώδιο». Ἔτσι τό ὅαπόρι παει
μακρια κουόαλώντας ποίηση ἑλληνική μέ ἰδιαίτερη ζεστασια κι’
ἀγαπη.
Ὀνόματα καινοῦρια καί παλια
ταξιὸεύουνῑ Κατερίνα Ἀγγελακη
Ροῦκ, ”Αγγελὸς Βαλσαμίὸης,
Γιῶργος Γερανης, Μᾶρκος Δραγόυμης, Ε.Χ. Κασὸαγλης, Μιχαήλ
Μήτρας . Νίκος Σπανιας, Ἀλέκος
Τασούλας, Ἀντώνης Φωστιέρης,

Νατασα Χατζιδακι, Γιῶργος
Χρονᾱς, κ.ἂ. _
Τήν ἐπιμέλεια τοῦ Ισυ τεύχους
εἶχαν οἱ Νάνος Βαλαωρίτης,
Θανασης Μαοκαλέρης καί Ντίνος Σιώτης.
Διεύθυνσηῑ ΤΟ VAPORI, 392
San Jose Avenue, San Francisco,
Ca 94110, U.S.»A.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΦΩΝΗ
Παραρτημα Λόγου - Τέχνης Ἱστορίας τῆς ἐφημερίδας «Φωνή
τῆς Ἀχαΐας» πού ἐκδίδεται οτό
Αἴγιο. Σεπτ - Ὀκτ. ’78.
Σύντομες εἰδήσεις, διηγήματα,
ποίηση καί κυρίως 1100011010011
106 6ι6λίου εἶναι ἡ ὕλη τῆς «Φιλολογικής Φωνής» Ἀπό καιρό
τώρα ἡ «Φ.Φ.» ἀποτελεῖ μια ζωντανή παρουσία στόν πνευματικό
περιοδικό τύπο τῆς ἐπαρχίας.

Διεύθυνση; Γ . Ἀνδρικόπουλος,
Νικ. Σολιώτη 16, Αἵγιο.

'0 ΔΡΑΓΩΝΑΣ
ἐγινε νέος
Mé 16 σύνθημα 0616 ξεκίνηοε If] νὲα ὲΠοχή του 16 Πιό
Παλιό Μεγαλο Καταστημα οτή
χώρα μσς. Mé τή μεταστὲγασή του 016 νὲο του κτίριο,
Αἰόλου 72. ὸ ΔΡΑΓΩΝΑΣ e6θυγραμμίσθηκε μέ τίς Πιό
σύγχρονες συνθῆκες τῆς
αγορας Ποὺ αΠαιτοῡν καλύτερη καί Ὶταχυτερη ἐξυπηρετηοη 106 K01vo6, oüvxpovouq
χώρους Πωλήσεως, μεγαλύτερη Ποικιλία καί νεα συστήματα.

T6 καινούργιο καταστημα
ἑντυΠωσιαζει αΠό τήν Πρώτη
στιγμή. Διαθέτει 10 ὀρόφους
Πωλήσεων, κυλιόμενες σκαλες K0l καφετερισ με 0116ραντη θέα. 'H Ποικιλία τών εἰ·
δῶν ἔχει ηλουτισθεῖ με ἐντελῶς νὲα ε’ίὸη. Τό ντύσιμο τῆς
νεολαίας 016 Παραὸοσιακό
JEAN SHOP εἶναι μία εὐχαριστη ἓκΠληξη. 'H NATALYS
ἄνοιξε ὲδῶ 16 Πρῶτο Inc,
τμῆμα σέ μεγαλο λαταστημα.
Παρόντα εἶναι ὅλα τα γνωστα
ὀνόματα 016 v1601110 καί τόν
olKOK6 ὲξοτιλισμό.

Ὑηαρχουν ακόμη καί 0610
1106 δέν φαίνονται μὲ τήν
Πρώτη ματια αλλα ἔχουν σημασία. Ἐξαντλητικός ἐλεγχος
Ποιότητας στήν Παραλαθὴ.
ἈΠοθὴκευση τοῦ 016K μέ τίς
Πιό συγχρονες μεθόδους.
Συνεχής ὲνημέρωση Πανω
στίς σύγχρονες τασεις, τή
μόὸσ K01 10 νέα Προϊόντα.
'O ΔΡΑΓΩΝΑΣ ξαναγινε
νέος. Εἶναι μια ὅμορφη αρχή
1·ιού δείχνει 0qu K061: στιγμή
εἶναι στιγμή για ανανέωση.

ΑΜΦΙ. Γ ιά τήν απελευθέρώση
τῶν ὁμοφυλόφιλων. Διπλό τεῦχος
Τό περωὸικό ΑΜΦΙ, ἔχοντας
σαν 6ασικό θέμα τήν προὸληματική τῶν ὁμοφυλόφιλων ξαφνιασε μέ τό πρῶτο τεῦχος του.
Ἷ-Ιταν ἕνας απελευθερώμένος λόγος πανω στή σεξουαλικότητα
καί τόν ἑρωτισμό. Τό διπλό τεῦχος-Ζ-Ξὸ περιέχειῑ Ἕνα ἄγνωστο
ποίημα τοῦ Γεωργίου Τερτσέτη;
ὀρφικός ὕμνος σέ ἕναν ὁμοφυλόφιλο ἔρωτα, τόν πλήρη φακελο
” πού ἔστειλε τό Α.Κ.Ο.Ε στήν Εὐρωπαϊκή ἐπιτροπὴ Ἀνθρωπίνων
Δικαιωματων τοῦ Συμόουλίου
τῆς Εὐρώπης, Συνεντεὺξεις τῶνῑ
Κώστα Γαὸρα, Φελίξ Γκουαταρι
κα. πανω 016 θέμα τῆς 0:10.111»
θέρωσης τῶν ὁμοφυλόφιλων καί
σῦντομο κατάλογο τῶν θέσεων
τῶν προοοιῑῦτικῶν καί κομμουνισηκῶν κομμάτων τῆς Εὐρώπης
πανω στοῦς ὸμοφυλὸφιλους.

ATEAIE
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Λειτουργεῑ για 7o χρόνο
. èqJéqu ἕνα ατελιὲ ὅπου 10
Παιδια ἡλικίας 4-14 ἑτῶν μΠοpo6v να μαθουν ζωγραφική,
γλυῐιτική, κατασκευή μαριονεττῶν, φλαουτο, φώτογραφικη τέχνη, καθε Δευτέρα,
Τριτη καί Τεταρτη αΠὸγευμα 5
μ.μ.-6.30 μ.μ.

‘H διδασκαλία γίνεται στα
γαλλικέι Ἠ διευθυνση 106
αῑελιε εἰναι; Λέοντος Σγουp06 15 (Τὲρμα Σίνα). Τηλ.
6710037 (3-5 1.1.11 ),
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Æ ÂGANAtIGYlam’AGY, ’ᾡς ζμ . η ἡ
-ΙΠΠΩῚ ὶ

Ἕνα συνέδρω ἀλληλεγγύης
στή Δύση
πρός ἓνοιν ἐπικριτή τοῦ
«Ὑπαρκτοῦ Σοσιοιλιομοῦ»
στήν Ἀνατολή

«MW 9‘ Wm»: ζ ï

τοῦ Π. Καρακὰση
ΑΡΧΙΣΕ τήν Πέμπτη καί τελειώνει αὔριο (16-19 τρεχ.)
στό Βερολίνο ἕνα συνέὸριο ἀλληλεγγύης πρός τό πρώην
στέλεχος τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Ἑνωτικοῦ Κόμματος τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας (SED) καί σημερινοῦ ἐπικριτῆ τοῦ συστήματος τῆς πατρίὸας του Ροῦντολφ Μπάρο. Τό συνέὸριο
εἶχε σάν θέμα; «Ἀνανέωση στήν Ἀ νατολική Εὐρώπη καί ἡ
Σοσιαλιστική Διέξοὸος». Ὁ P. Μπάρο καταὸικάστηκε πρίν
τρεῖς μῆνες ἀπό ἕνα δικαστήριο τῆς Ἀν. Γερμανίας σέ ὀκτώ
χρόνια φυλάκιση γιά τό ὄιόλίο του «Ἡ διέξοδος» στό ὁποῖο
κάνει κριτική τῆς γραφειοκρατίας στή χώρα του. Ὁ Tir/10g
τοῦ ὅιόλίου του ὁέν εἶναι ὅέὸαια ἄσχετος μέ τό θέμα τοῦ
συνέὸριου...

’ ἰιιιο 1610-19 minim;- «05 611116911
u un 112mm: :1.- nuanwm; .\

Βουτια στα Περασμενα
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΑ
Ime ἶιιίιι Ru.“ μώρῳ

AHMHTPH FEPMIAH

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
ΠεοτεΣτΑΝτικΗ ΗΘΙΚΗ
’ΣΥΝῘΫΙΞΑΤΑKAIΓT0BUNEYM‘A
τον mnmmzmov
Mnuwwq- M.I κι“mm, -., .,,,

ΦΟΡΕΙΣ τοῦ συνέδριου εἶναι
τό Εὑρωπαϊκὸ Ἐκὸοτικό Ἵὸρυμα
πού ἔχει ἐκδόσει τό ὂιόλίο του, οἰ
«Ἐπιτροπὲς Ἀγώνα γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Ρ. Μπάρο» στό
Παρίσι καί τό Βερολίνο καί
ἀκὸμα μιά σειρά γνωστές προσωῑ
πικότητες τῆς εὐρωπαῐκής ἀριστερᾶς ὅπως οἱ Ρενάτε Ντάμους,
Ἔλμαρ Ἀλτφάτερ, "Opan Νέγκτ
”Οσιπ Φλεντχάιμ,- ὁ πρύτανης τοῦ
Πολυτεχνείου τοῦ Δυτ. Βερολίνου Ρόλφ Μπέργκερ, ὁ Ροὺντι
Ντοῡσκε, ὁ Ἐρνέστ Μαντέλ, οἱ
συνδικαλιστές Τόμας Κόοτα,
Γιάκομπ Μονέτα, Χάιντς
Μπρὰντ, ὁ σοσιαλδημοξράτης
Πέτερ φὸν Ὀρτσεν καί Γ κέραρτ
Σρέντερ, oi εὐρωκομμουνιστές
Φερνὰντο Κλωντίν καί Μπολλὰτι, καί ἐκπρόσωποι τῆς λεγόμενης σοσιαλιστικής ἀντιπολίτευσης, ὅπως οἱ Βόλφ Μπίρμαν,
Γ ιοὺργκεν Φούκς, Τσένεκ Χεῖτζλαρ Γίρι Πέλικαν, Κλάους
Ματτχίσεν, Τσένεκ Μλυνάρ, πού
ζοῦν έξόριστοι στή Δυτική Εὐρωπη.
H ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ τῶν ὀργανωτῶν τοῦ συνέδριου εἶναι νά
συμπεριλὰὅουν ὂσο τό δυνατὸ
περισσότερες τάσεις καί κινήματα τής εὐρωπαϊκῆς ἀριστερᾶς,
στήν ἀνάλυση τῆς ἀνάπτυξης τοῦ

“ «ὑπαρκτοῠ σοσιαλισμοῦ» ποὺ
ἐπικρατεῖ στήν Ἀνατολική Εὐρωπη και τήν σημασία του για τό
ἐργατικό κίνημα καί τήν ἀριστερά οτὴ ·Δὺση. Ἔτσι ἔχουν

,προσκληθεῖ ἀντιπρόσωποι σοσιαλὸημοκρατικῶν, σοσιαλιστικῶν, κομμουνιστικῶν κομμάτων,
διαφόρων ὁμάὸων τῆς νέας μή
ὃογματικής ἀριστερᾶς, καί σο-

800m: κειμενα
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ι σιαλιστῶν τῇς Ἀνατολικής Εὐρώπης πού ζοῦν στήν ἐξορία. Οἱ
έργασίες καί οἱ συζητήσεις τοῦ
συνέδριου θά περιστρέφονται

,στήν οημερινή κατάσταση τῶν
44

ἀνατολικοευρωπαϊκῶν κοινωνιῶν καί τήν οημασία της για τόν
ἀγῶνα τῶν σοσιαλιοτῶν καί
κομμουνιστῶν στή Δυτ. Εὐρώπη.
Σίγουρο εἶναι πώς θὰ ἀκουστοῡν
πολλές, ὃιαφορετικές γνῶμες.
Ἕνα μέρος τῆς γερμανικής ἀριστερᾶς, συγκεκριμέκά τό γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα
(DKP/SEW) παραμένει ἀμέτοχο,
ἀντιμετωπίζοντας καχύποπτα
ἀπὸ ἀπόσταση τίς έξελίξεις. Ὁ
Βὸλφαγκ Ἀμπὲντροτ καί ὁ Βόλ»
φαγκ Φρίτς Χάουγκ πρώην μέλη
τῆς ΒΚΡ, στήν ἀρχή δημόσια δήλωσαν τήν ἀντίθεση τους στήν
συμπεριφορά τῶν ἀρχῶν τῆς Ἂν.
Γερμανίας ἀπέναντι στὸν Μπάρο,
ἀρνήθηκαν νά πάρουν μέρος σέ
μιά ἀποφασιοτική ἐνέργεια ὅπως
αὐτό τό συνέὸριο. Τό ἐπιχείρημα
τους ἠταν πώς ὁὲν ἐπιθυμοῦν νά
χαρακτηρισθοῠν «ἀντικομμουνι’στές».

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ ἐκδηλώνονται
ἀντιρρήσεις καί ὁιαφωνίες με ἐνέργειες ὅπως αὐτό τό συνέδρω.
Ἡ συλλογιστική εἶναι πώς ἡ δη,μόσια κριτική ἀπέναντι στίς συνθήκες πού ἐπικρατοῦν στήν ’Av.
Εὐρώπη καί ἡ ὑποστήριξη τῆς
έκεῐ ἀντιπολίτευσης ἀπό τήν 0vτικοευρωπαϊκή ἀριστερά, διευκολύνει καί πολύ περισσότερο
ὑπηρετεῖ τή δεξιά ἀντίδραση καί
τόν «ἀντικιηιμουνιιηιώ». Αὐτές οἱ
ἀντιρρήσεις Οά ἦταν δικαιολογημένες, ἀν ὅπως ἄλλωστε καί ni
ὀπαὸοί τοῦ «πραγματικοῦ σοοιαλισμοῡ» ὑποστηρίζουν, οἱ κοινωνίες τῆς ’Λν. Εὐρώπης εἶναι ἀπελευθερωμὲνες ἀπό ἀνταγωνιστικές, ἂν ὃχι κοινωνικές ἀντιφάσεις. Σύμφωνα μ’ αὐτή τή γνώμη
ἡ ἀντιπολίτευση προκαλεῖται οὐσιαστικά ἀπό ἔξω μέ τήν χρησιμοποίηση ἠθικά διανοητικα ἀναπήρων ἀτόμων. Ὀ ὸυτικός numταλισμὸς μπορεῐ καί «ὁυοφημεῖ»

- n.

ἤνοιξέῃοΩέ
Ροῦντολφ Mmigo: Θὰ συνεχιόω τό ὁρόμο μου. Τό τρανούὸι μου θά φτάσει a’ ὅλο
τό ι’ κόσμο.

τό σοσιαλισμό, όχι ἐξ αἰτίας τῆς
ἀντιπολίτευσης (σοσιαλιστικής)
ἀλλά λόγω τῆς καταπίεσης τοῦ
καθεστῶτος. Καί ἀφοῦ ἡ δεξιά
στή Δυση ἔχει τά μέσα καί ὅχι ἡ
ἀριστερά, κατευθὺνει καί τίς
συνειδήσεις τοῦ λαοῦ, κατορθώνει νά παρουοιὰζει τήν ἁπλή καί
πιστευτή θεωρία «Σοσιαλισμός
ἴσον Ἀστυνομοκρατία», ἀποσιωπῶντας τελείως τήν διεξοὸο
για ἕναν «αὑθεντικό σοσιαλισμό»
που προτείνουν σήμερα ἀνανεωτικὲς σοσιαλιστικὲς δυνάμεις.
AN ΣΤΑ κράτη τῶν «ἐργατῶν
καί τῶν ἀγροτών» οἱ ἐργάτες
συγκροτοῦνται σάν τάξη, ἐναντία
στό καθεστώς πού ἐπικρατεῖ, (τελευταῖα στήν Πολωνία τό 1976)
αὐτό ἔχει σχεση ὃχι· με «[μπεριαλιστικό ἀντιιμπεριαλισμό» ἀλλά
με τό χαρακτήρα τῆς κοινωνίας
σοὸιετικοῡ τύπου. Οἱ ἀντιδραστικοί τῆς Δίισης χρειάζονται τό
φάντασμα τοῦ τρόμου τοῦ «πραγματικοῦ σοσιαλισμοῡ». Καί αὐτός τοὺς παρέχει συχνά τά τελευταῖα χρόνια ἀφορμὲς, χειροπια(né; καταστάσεις γιὰ τη συντήρηση αὐτοῦ τοῦ φαντάσματος.
Ἐπιτυχημενες ὃιαρθρωτικες μεταρρυθμίσεις, νικηφόρες ἐξεγερσεις τῶν ἐργατῶν που δέν ἦταν
τίποτα ἄλλο παρα οοσιαλιοτικες
καί δημοκρατικες ἀνανεωτικὲς
προσπάθειες, καταπνίχτηκαν με
τά σοὸιετικά τάνκς. Τή στιγμή
που στίς σοσιαλιστικὲς χῶρες ἔρχεται στήν ἐπιφάνεια μιά δυσἀρεσκεια ὂχι μόνο λίγων διανοουμὲνών, μα καί ὅλο αὐξανόμενων μαζῶν τοῦ λαοῦ ὃὲν μποροῦν οἱ σοσιαλιστὲς νά ἐκδηλὼνουν ἐμπιστοσυνη στό σύστημα
τους. Τή στιγμή που εἰναι φανερό ·
πώς δέν ὑπάρχει μιὰ μακροπρόθεσμη τό.οη για εκὸημοκρατισμό.
Τουλάχιοτο ἀπό τήν ἐποχή τῆς
ἁποσταλινοποίησης ἀπό τόν
Χρουτσώφ.
Η ΣΟΣΙΛΛΙΣΤΙΚΗ ἀντιπολίτευση, περισσότερο παράνομη,
ἀποτελεῖται ἀπό πρόσωπα πού
(ιτὴν ἀρχή προοπαθησαν μὲ ιιιὰ
κριτική ουνεργασία, νά ἐπηρεά(MW (vomi: τοῐ· πολιτεύματος
τῆς χώρας τους. Ἀπὸ τις ἱτμῑιεινι

ρίες τους διδάχτηκαν, ὅτι ἡ κρατοῦσα γραφειοκρατία, κατευθὺνει τή δυναμή της - καί τά ἀπ’
αὐτήν προνόμια της που τά φυλάει με φόὸο ἐνάντια καί σε ἔντιμους κομματικῶς συντρόφους
καί πολίτες, ὅπως οτίς περιπτώσὲις τοῦ φιλοσόφου Ρὸμπερτ Χά6εμανν, Βόλφ Μπίρμαν καί
Ροῦντολφ Μπάρο στήν Ἀν. Γερμανια.
ΑΝ ΣΗΜΕΡΑ σπήν Ἀνατολική Εὐρώπη, ὑπάρχει μιά σοσιαλιστική ἀντιπολίτευση καί δίπλα της ἀντιδραστικες τάσεις,
αὐτό δέν ὀφείλεται μόνο οτήν
ἀπογοήτευση ἀπό τόν πραγματικό σοσιαλισμό, ἀλλά καί στή μή
ὑπάρχουσα ἀπό χρόνια ἀλληλεγγύη τῆς δυτικοευρωπαϊκής ἀριστερᾶς, ἀπό τά σοσιαλὸημοκρατικά μέχρι τά κομμουνιστικά
κόμματα καί τίς ἀριστερίοτικες
ὁμάδες. Γιατί οἱ περισσότεροι
«αἰρετικοί» ὃεν εἶχαν ποτε μιόι
συγκεκριμὲνη πολιτική γραμμή
γιά παράδειγμα ὅπως αὐτή πού
εἶναι σύμφωνη με τίς ὃλέψεις τοῦ
Στράους καί Σπρίνκερ, ἐκδὸτη
ῃτῆς Μπίλντ Τσαιτουνγκ στή Δυτ.
Γερμανία («Nd ὲλευθερωθοῦν οἱ
λαοί τῶν χωρῶν τοῦ «ἀνατολικοῡ
μπλόκ>>). Τό ἐκλογικό Υμοτίῧο-δίλημμα τοῦ Στράους στή Βαυαρία
σε κάθε ἐκλογική ἀναμετρηση εἰ·
ναι «Ἐλευθερία ἥ Σοσιαλισμός».
Η ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣΑ τάξη στή
Δυση καί ἡ κυριαρχοῦσα γραφειρκρατία τῆς Ἀνατολής ἔχουν
ἕνα κοινό ἓνδιαφέρον νά καταδικάσουν σε σιωπή τή σοσιαλιστική
ἀντιπολίτευση οτήν Ἀν. Εὐρώπη,
ὥστε νά μήν καταφανεῖ ἡ διεξοδος. Καί αὐτό ὑλοποιεῐται μὲ
πολλοὺς τρόπους ·στή Δὺοηε με
ἐναγκαλισμούς, συκοφαντίες,
ἀποσιώπηση. Ἀντίθετα στόν
ὑπαρκτό σοσιαλισμό ἡ τελευταία
μέθοδος εἶναι οἱ ψυχιατρικὲς
κλινικὲς. Καί γιά τούς ὃυό ἑλίτκὺκλους δυνάμεων εἶναι Ὶἕνα
πρόὸλημα πρώτου ὂαθμοῡ.

O ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Γιούργκεν
Φούξ, μετά ἀπό ιἰπὰνθρ(ι)πες
ἀνακρίσεις (ιτήν Πολιτική

,Ἀοιῑίἰλεια τοῦ Ἂν. Βερολίνοικ,Ι
’κι-ιτιγμορήθηκι ὅτι ἀκολουθεῖ τά ’
.
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ὕήματα τοῦ Σολζενίτσιν. Ἐὸῶ
καταφαίνεται καί ὅλος ὁ κυνι»
σμός καί ὁ φόὸος τῆς Κορυφῆς
στήν ’Av. Γερμανία καί τῶν ὀργάνων ἀσφαλείας της, ἀπό ἓναν
πολίτη ποί1 ἀρνεῖται κατηγορηματικά να ἀκολουθήσει τό δρόμο
τοῦ Σολζενίτσιν. Ἀπό τήν ἄλλη
μερια ὑπάρχει τό ἐρώτημαῑ
Κατανσεῖ τό Χριστιανοδημοκρα·
τικό Κόμμα τῆς Γερμανίας (CDU)
πού ζητάει τήν απελευθέρωση
,τοῦ Μπαρο τα ἐπιχειρήματα του;
Στήν πραξη παντως τα ἀποδοκιμαζει παταγωδῶς. Τί σημαίνει
λοιπόν στήν οὐσία ἡ λέξη «Ἀντικομμουνισμός» σαν πολιτικός
ὅρος Ποιός κραταει τή σφραγίδα
τοῦ ,αντικομμουνισμοῡ καί μέ
ποια κριτήρια σφραγίζεται καποιος σαν ἀντικομμουνιστής;
Ἀρκεῖ να κάνει κριτική κανείς
στα φιλοσοὸιετικα κομμουνιστικα κόμματα, για να κατηγορηθεῖ σαν ἀντικομμουνιστής, ἤ μήπως ἡ κριτική τῆς σιωπῆς εἶναι
ἀντικομμουνιστική πραξη; Παντως ὁ μὺθος τοῦ ἀντικομμουνισμοῠ, καλλιεργεῑται στήν Ἀνατ.
Εὐρώπη, ἀπό τίς Ἀρχές. καί
φαίνεται ὅτι ἀποτελεῖ ἀναγκαιότητα γι’ αὐτές.
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ὅτι οἱ σοσιαλιστές διαφωνοῦντες ὅραζουν στό
ἴδω καζανι μέ ξεκὰθαρα ἀντισοσιαλιστές. ἔχει ὂχι μόνο μακρινή
παραδοση - 1930 Χιτλερστροτοκισμός - ἀλλα καί σοὸαρές
διαστάσεις στή σημερινή πραγματικὸτητα. Δέ φτανει πια μόνο ν’
ἀποδειχτεῖ ὅτι ἡ στὰση τοῦ ἐπικριτῆ «ἀντικειμενικα» ὑπηρετεῖ
τόν ταξικό ἐχθρό, πρέπει να
ἀμφισὸητηθεῐ ἡ πολιτική καί
ἠθική ἀκεραιότητα του. Φυσικα
στή Δύση, ô ἀντικομμουνισμός,
δέν εἶναι μόνο μύθος. Σήμερα στή
Δυτ. Γερμανία τόν νιώθεις μέχρι
τό μεδούλι σου. ’Όμως ὅσοι χειρουργοῡν μέ τόν ὃρο αὐτό, δέν
κανουν τίποτα για ν’ ἀναλύσουν
τήν παραγματικότητα. Γ ιατί τό
πρόὸλημα δέν ὃρίσκεται στό ὅτι ἡ
CIA — παλιοί Ναζῆδες που κρατοῦν Θέσεις κλειὸιὰ - καί ὁ
Στραους, θέλουν «να ἐλευθερώσουν τήν Ἀνατολή», ἀλλα στό
μίσος τῶν μαζῶν πού καλλιεργεῖται μέ τόν ἀντικομμουνισμό, καί
ὁ ὁποῖος ἀναστέλλει ἀποφασιστικα τόν ἀγῶνα ὅλων τῶν μή
δογματικῶν ἀριστερῶν δυναμεων.

O ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΜΠΑΡΟ μέ τό
σοόαρό καί μεγόλο του πείραμα
νά ἀναλύσει τόν τρόπο λειτουργίας τῆς μή καπιταλιστικῆς κοινωνίας στήν Ἀν, Γερμανία, καί
γενικα του υπαρκτοῠ σοσιαλι.σμοῠ καί μέσα ἀπ’ αὐτή τήν κριτική ἀναλυση να καταλήξει στήν
ὑπόδειξη μιᾶς διεξόδου τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος τῆς χώρας
του, κέρδισε τή φιλοξενία τῶν
φυλακῶν τοῦ Μπαουτσεν.
Ἠ μεταπολεμική πολιτική κα46

τοχῆς τῆς Σοὸιετικῆς ”Ενωσης, ἡ
θεώρηση τῆς «λαϊκοδημοκρατικής» ἐξουσίας στῆν Ἂν. Γερμανία, ὅπως καί οἱ ἐμπειρίες ἀπό
αὐτήν τήν πολιτική (ὁδοφραγματα, τεῖχος Βερολίνου) εἶχαν
σαν ἀποτέλεσμα να διατρανωθεῖ
ὁ ἀντικομμουνισμός στή Δυτ.
Γερμανία καί τό Δυτ. Βερολίνσ.
Τόσο πού ἡ μεγάλη πλειοψηφία
τῆς έργατικῆς ταξης να μήν εἶναι
πιά μέ τήν ἀριστερά. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας
(KKPD) κατάφερε να πάρει στίς
ἐκλογές τοῦ 1946-47 τό 10% τῶν
ψήφων - εἶχε δυνατούς δεσμούς
στα ἐργατικα συνδικατα. Τό 1956
κηρύχθηκε παρανομο. Md πολύ
πιό πρίν δέν εἶχε οὐσιαστική δύναμη. Σήμερα εἶναι ἕνα κόμμα
τῶν 0,3% (DKP). Καί αὐτό σίγουρα ὅχι ἐξαιτίας τῶν «κακῶν»
καπιταλιστῶν. Στή διαρκεια τῆς
Ὀχτωόριανῆς Ἐπαναστασης,
παρόλη τήν καταδίωξη τῶν
μπολσεὸίκων πού ὁ μικροαστισμός καλλιεργοῦσε, πολλές ἐργατικές δυνάμεις σέχ ὅλη τήν Εὐρώπη, χαιρέτησαν τό καινοὺργιο
μήνυμα. Σήμερα, ἡ πραγματικότητα στήν Ἀνατολική Εὐρώπη, μετά ἐξι δεκαετίες «ἐργατικῆς ἐξ·
ουσίας» στή Σοὸιετική Ἕνωση,
καί τρεῖς δεκαετίες στίς ἅλλες
ἀνατολικές χῶρες, ἐπιδρᾶ καπως
ἀνασταλτικὰ στὸ σοσιαλιστικό
κίνημα τῶν καπιταλιστικῶν χωρῶν.
Η ΕΝΕΡΓΗ ἀλληλεγγὺη μέ τή
σοσιαλιστική ἀντιπολίτευση, καί
ἡ σοὸαρή συζήτηση γὺρω ἀπό τό
μοντέλο τῶν κοινωνιῶν στήν Ἀν.
Εὐρώπη, εἶναι ἕνα κσμμάτι τοῦ
ἀγώνα ἐναντία στό ἀντιδραστικό μπλόκ καί ὂχι σύμμαχός
του. Σκοπός της εἶναι να κανει
διαφανὲς στόν καθένα τήν θεμελιώδη διαφορά τοῦ «αὐθεντικοῦ
σοσιαλισμοῠ» ἀπό τόν «ὑπαρκτό
σοσιαλισμό». Μέ τή διαφορά πῶς
πρέπει,νά ἀποδειχτεῖ. "Ooo ôév
μελετᾶται σέ ὂαθος ἡ σοσιαλιστική διέξοδος τόσο περισσότερο
ἡ αντισταλινικὴ ἀριστερά θα
ταυτίζεται μέ τόν «ὑπαρκτό σοσιαλισμό». Τελευταῖα, παρατηρεῐται μια ὢθηση για τή μελέτη
τοῦ προὸλήματος (π.χ. Εὐρωκομμουνισμός). Ἡ ἴδια ἡ ὁμολογία
τῶν ἐξόριστων ἐπικριτῶν τοῦ συστήματος, εἶναι μια ἄλλη ἀρχή σ’
αὐτό τό προτσές, πού ἀρχίζει
συγκροτημένα μέ τό συνέδριο για
τό Ροῡντολφ Μπαρο, στό Δυτ.
Βερολίνσ.
Η ΜΟΡΦΗ τοῦ συνέδριου θα
εἶναι ἡ ἐξῆςῑ Τρεῖς ἐξέδρες συζήτησης πού θα ἀποτελέσουν ἀνοιχτές ἐκδηλώσεις μέ θέματαῑ

l) Ἡ Ὀχτωὸριανή Ἐπανάσταση καί ἡ σημασία της για τή
σημερινή Ἀριστερα.
2) Ἠ ’Ἀνοιξη τῆς Πραγας-Δι- '
αρθρωτικές προϋποθέσεις καί
μορφές κρίσης τοῦ συστήματος
στήν Ἀν. Εὐρώπη.
3) Παραγωγικός σκοπόςῑ Πλού-

ι’ρμαν, Φούξ.- ’E ριατοι σύντροφοι, κριτικοί
τῆς Ἀ ν. Γερμανίας.

σια ἀναπτυξη τῆς προσωπικότητας. Δίπλα στα τρία αὐτα
πόντιουμ θά λειτουργήσουν
ὁμαδες ἐργασίας μέ θέματαῑ
α) Ἐργατες καί Εὐφυία στό
προτσές κρίσης τῆς κοινωνίας καί
ανοιγμα στή Ἀν. Εὐρώπη (DDR
’53, Οὐγγαρία ’56, Τσεχοσλοόακία '68. Πολωνία ’76).
6) Ὁ ρόλος τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῡ καί τῶν ἀνατολικοευρωπαϊκῶν κομμουνιστικῶν κομματων κάτω ἀπό προϋποθέσεις
ἐπαναστασης καί μεταρρὺθμισης.

γ) Ἡ οἰκονομία ὡς «ὀργανωμένη ἀνευθυνότητα». Διέξοδος
Ιμιᾶς σοσιαλιστικῆς οἰκονομίας,
δ) Σοσιαλιστικὴ στρατηγική
καί ἡ σημασία της για προῦιομηχανικές κοινωνίες.

ε) Σταλινισμός καί δυτικοευρωπαϊκα κόμματα.

"gay/«11mm? Σοσιαλισμοῦ

στ) Σοσιαλισμός καί ψυχοκοινωνική χειραφέτηση τοῦ ἀνθρώπου.

ζ) Πατριαρχισμός στίς μή-καπιταλιστικές κοινωνίες.

η) Ἀναπτυξιακή - ΤεχνικήΚαταναλωτική κριτική κατα
Μπαρο,

U) Ἠ καταργηση τοῦ καταμεη
ρισμοῡ ἐργασίας καί ὁ ρόλος τῆς
πολιτείας στό δρόμο τῆς σοσιαλιστικής ἀλλαγῆς.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ τοῦ συνεδρίου θα
ἀποτελέσουν δυό γενικές συζητῆσεις;

Ο Οἱ συνθήκες ἀλλαγῆς ἑνός
ἐπαναστατικοῦ προτσές μεταρρύθμισης στήν, Ἀνατ. καί Δυτ.
Εὐρώπη. V
O Ποιοί εἶναι οἱ φορεῖς μιᾶς
σοσιαλιστικής ἀνανέωσης οτὴν
Ἀν. Εὐρώπη.
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ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΜΑΚΕΔ ΟΝΟΣ
Ἐπιμὲλεια.· Γιῶργος Βελουὸῆς
Σειρά.’ Νὲα Ἑλληνική Βιόλιοθήκη
Ἐκὸόσεις Ἑρμῆς

τό πληγωμὲνο του ὅραμα, ἡ μοναξια καί ἡ πίκρα ἀπό τσακισμένους ἀγῶνες για κοινωνικὴ ἁλλαγή.

Πρόκειται γιά τήν πεζή λαϊκή
διασκευή τῆς ἱστορίας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξὰνὸρου,’ που εἶναι
περισσότερο γνωοτή σάν «Ἡ
φυλλάδα τοῦ Μεγαλὲξαντρου».
Ἡ ἱστορία αὐτή, πού γραμμένη
γιά πρώτη φορά γύρω στά 300
μ.Χ. ἀπό ἐναν ἀνώνυμο ἀλεξανδρινό ὅρὲθηκε, ὅπως οημειώνει ὁ
ἐπιμελητής τῆς ἒκὸοσης, ἀπό τήν·
πρώτη κιόλας στιγμή μπολιασμένη μέ λογής σημάδια, τοπικὰ
καί κοσμοπολίτικα, εἰδωλολατρικά καί πρωτοχριστιανικὰ,
ἱστορικά καί μυθικὰ, γραφτόι καί
προφορικά ἀφηγηματικὰ στοιχεῖα, συγχωνευμὲνα ὅλα μαζί 0’
ἕνα πολιτισμικό ἀμὰλγαμα. Πολύ
ἐπιὸοηθητικὲς γιά τόν ἀναγνώστη, εἶναι ἀκόμα καί οἱ σημειώσεις τοῦ Γ. Βελουδή, καθώς 6οηθοῦν τόν πρῶτο στό νά λειτουργήσει σωστὰ σέ σχὲση μὲ τό κείμενο.

ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ IA ΤΡΙΔΗ
Τά νεόφυτα
(διηγήματα)
Ἐκὸόαεις Καστανιώτη

ΑΜΑΛΙΑΣ ΤΣΑΚΝΙΑ
Ἀφύλαχτη Διάὸαση
Κέδρος 1978

Εἶναι τό δεύτερο 6ι6λίο μέ
ποιήματα τῆς γνωστής μεταφράστριας τῆς «Κινέζικης Ποίησης»,
ὅπου ὃιερευνᾶ μέ εἰλικρίνεια τό
χώρο τῶν ἀτομικῶν συναισθημὰτωγ μιᾶς σύγχρονης γυναίκας. Οἱ
τραυματικές ἐμπειρίες της κρυσταλλώνονται σέ μιά διακριτική,
ὅσο καί ὢριμη γλώσσα πού συγκινεῖ.

KENTPIKH
ΔΙΑΘΕΣΗ;
«ΑΜΦΟΡΕΑΣ»
Βαλτετσίου 50
τηλ. 3638693

Ελληνικο
_ παραὸοσιακο
κεντημα
Ῡφαντα
Σκυλουντιας
K Χειροτεχνια
Κεραμικα

Ἠ εἰκόνα, διαυγής (ἰνιιγιίγει
στό αἴσθημα καί ἀποτελεῖ τήν
ἀφορμή για μιὰ ὸιειοὸιιτική. καΘηλιυτική παρατήρηοη, Δεῖγμα
γραφήςῑ ΠΑΝΣΕᾸΙΗΝΟΣ flu/Ir"
φεγγάρι rinôt/w/yu'z τόσα λίγι] (ιι}.mmu/rro1" Ιιιὰς ἀνήκει.
’Ἠ ἀλλοῠ mm: _‘_'I.QI7H: 1mμάτα I'd ,ιιετριὶς ταὶ ὸὲντρωκιιι τι(
πατήματα arle {mira-"ni ξέρΗς
πώς ἡ σιωπήϊέχιι ,ιιι-γάλη γλώσυαίῖσακίζει κόκιιῂι.

Γ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟῌΟΥ
’Ό,τι δέν εἶπα

Κὲὁρος ’78
(Ποιήματα)

Τό τὲταρτο αὐτό ποιητικό ὄι6λίο τοῦ Γ.Π. εἶναι ἀφιερωμὲνο
στήν πρόσφατα χαμένη μητέρα
του. Μὲσα ἀπό τά κόπως μακρόστιχα ποιήματα του. ἀφήνει νά
διαφανεῖ ἡ ψυχική του περιπέτεια στό χῶρο τῆς ἀνθρώπω-ης
ὕπαρξης, ὃπου τιαντοί1 κυριαρχεῐ

Παρουσιάζει πραγματικά ἑνὃιαφὲρον αὐτή ἡ πρώτη συλλογὴ
μέ διηγήματα τοῦ Γιοιννούκου
Ἰατρίόη. (Υπάρχει, μιόι ἰδιότυπη
ὀπτική γωνία ἀπ’ ὅπου ὅλὲπει
καί ἀφηγεῐται ὁ συγγραφέας,
κὰτι πού ὃίνει μιάν ἄλλη ὄαρὺτητα στα δρώμενα, ἀκόμη κι·
ὅταν τά θεωρήσει σάν κοινότυπα
κὰποτε. Εἶναι σάν νά ὖλὲπει τή
νεοελληνική πραγματικότητα ςιιὲ
τά μάτια τοῦ ἀνθρώπου που
ἔζησε γιά χρόνια μακριὰ.

ΑΛΙΚΗ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ - FOSS]
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Ποιήματα (1977-1978)
Ἐκὸ..· Πρόσπερος. Ἃ θήνα 1978

«Τό ποίημα τό γεννάει ἡ κοιλιά
μου», Μὲσα στό κλίμα αὐτό γεν»
νιέται ἡ ποίηση τῆς Α.Γ. F.
Ποίηοη αὐθεντική, γεμὰτη ἀπό
τοὺς αἰχμηρους τόνους τῆς ἐσωστρὲφειας καί συχρόνως διαυγής.
«Hé-[95; δουλεμὲνες κοπανέλλι»
πού τίς ἁγγίζεις m‘ ἔχουν τήν
ἁφή τοῦ «γεγονότος». ἀλλά καί
τή γοητεία τοῦ κεντήματος.
“Ὀραοη τοῦ κόσμου περασμένη
ἀπ’ τό ὃικό της μάτι καί ταυτόχρονα ἀνταπόκριση σέ ἤχους οἰκείους πού ἁνήκουν σέ ὅλους
μαςῑ «Ἔμαθα νά χαρίζομαι τή’
μοναξιόι / Σάν ἀναπηρική καρὲκλα / Δὲ χτυπέιω τίς πόρτες ,ι’
Στρίόω μέ χειρισμό ταχύ [1,Δὲν
πὲφτω πάνω οτους ὃιαόάτες»,
Ἀμεσότητα λόγου που >κορυφώνεται ὅταν ἡ περιγραφή-γίνεται γιόι μιά «στιγμή» μόνοι «Μόλις χωρίσουν οἱ κουρτίνες /. Θά
μπεῖ ἡ μέρα àJ't' τό παράθυρο /
Σά στρατιώτης αἰφνιδιασμοῡ κ’
Τίς εῖ;».
Ἐτσι. τό τρίτο ποιητικό ὅιὸλίο
τῆς Α.Γ.-Ρ. ἔρχεται τρυφερό, μοναχικό. γνήσιο νά μᾶς συγκινήσει.
ἀλλά καί να μᾶς ταράξει μὲ τόν
(ἧι-προσχημάτωτο τρόπο πού μιλᾱῑ
«Τό σῶμα εἶναι μαγαζί ψιλικιιτζίδικο Δὲν πρέπει νά ξατοίγε-

- ται ι Σὲ πολυσὺνθετςι δοῦναι λιιὃεῖν '_—\\' _u:rEî ὁ ἔρωτας μὲ τήν
Αὖλή τουϊτήν εἰιφορία στα
(φρουφρούτή ιιοναξιά πού τόν
οτολίζειςτό σαράκι, ὁ μπράοος niche; πού ὀὲν καταδέχωνται τοῖς μετρητοῐςηὰλαλιάζει τό
οιῑιιιιι Τεφτὲρι δεν κρατάει.δινει
· καί τό ψιλικατζιὸικο ρημάζει»,
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Ἀριστοφανη, Νεφελες. Εἰσαγωγή, κείμενο. μεταφραση, σχόλια.
Γιαναρᾱ Χρ., Ἀλήθεια καί ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.

“ - 'H νεοελληνική ταυτό,τητα.
- Το Προνόμιο τῆς αηελι-ιισίαο, (σημειώσεις για μια
κριτική αναμετρηση με τό αδιέξοόο τοῦ δυτικοῡ ἤ
καταναλωτικοῡ Πολιτισμοῡ).
- Πείνα καί δίψα (3η ἑκδοση).
Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλου, Δαιμόνιο μεσημθρινό.
Ἕντεκα κείμενα για τόν Παῐταόιαμαντη. ΙΦουρνιέ ΑΛ. ‘O μεγαλοις Μώλν.

Πολυχρονὸπουλου Π.. Εἰσαγωγή οτή Φιλοσοφία τῆς
ωγηςἳῆγαρισνοῡ Σ., Ἐρμηνευτική καί μεθοδολογικες Προσεγγίοεις τῶν κειμενων τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γραμματειας. Πανου Σ., Πολιτική καί ίδεολογίο (Παιδεία καί ίδεολογία - ἰδεολογία καί αναγκαιότητα - Πολιτική συνείδηση καί ἰόεολογία - τεχνη καί ἰδεολογία - δημοκρατία καί σοσιαλισμὸς) _ “
- Ποιητική τοῦ χώρου (Προαισθητικές κατηγορίες καί
τό νόημα τῆς τέχνης - για μια φαινομενολογία τοῡ
ὡραίου - διαλεκτική τοῦ τραγικοῦ - μια ἐκδοχή για
τήν τέχνη κά)
Φήλντ I'K., (Μετ. Ἀ. Σακελλαρίου), 'O Πλατων καί ή
ἐποχή του.
Λὲ Kappé Τζών, Μια μικρή Πολη στή Γερμανία (μυθιστορημα κατασκοηείας καί Πολιτικῆς φαντασίας).
Ντὲιρρελ Λ., Ἀλεξανδρινό Κουαρτέτο (ἠ Περίφημη
τετραλογία με δημιουργική μεταφραση τοῡ Αίμ.
Χουρμούζιου).
Χὰξλεϋ A., Γενναῑος νέος κόσμος (το ηερίφημο μυθιστορημα ετιιστημονικῆς φαντασίας).
Χορκχαιμερ Μαξ,”Υλισμὸ“ς καί μεταφυσική,
Μπραντμι-ιουρυ Ρ., Φαρεναιτ 451 — Καψτε τα 6ι6λία,
Σολωμοῡ Δ., Ἅπαντα, Εἰσαγωγή, κείμενα, μεταφρασεις, γλωσαριο Ν. Τωμαδακη. Ροὺκουνει Ἐμμ., Ἐξωτερική Πολιτική 1914-1923.
Δημητροκάλλη Γ., Οί δίκογχοι χριστιανικοί ναοί (μελέτη αρχιτεκτονική).
Παλιοὺρα Αθ.,Ὀ Ζωγραφος Γεὼργιος Κλὸντζας καί αί
μικρογραφίαι τοῦ κώόικος αὑτοῦ (μελέτη ίστορική με
εἰκόνες)
Στὸουνς, Εἱσαγωγή στή Παιδαγωγική ψυχολογία.
Μαστροδημῆτρη Π.Δ., «'O ὅρκος» τοῦ Μαρκορα.
(Μελέτη φιλολογική)
Ντελόηουλου Κυρ.,
Καθαφη ἰστορικα καί ἅλλα
Πρὸσωιτα.
ΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

k
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Γκαμπιὲλ Μαρσὲλε 'O Προθληματικός ἅνθρωπος
Χὸρχε Οὺσκατέσκου; Συνοιττική ἱστορία καί Θεωρία
τοῦ Πολιτισμοῡ.
Μπαμπινιὼτη Γ., Νεοελληνική κοινή.
Muplavoü Σ., Ἐρμηνευτική καί μεθοδολογική Προσἑγγιση τῶν κειμένων τῆς αρχαίας Ἑλληνικῆς γραμματειας.

Ὗ

HANS-WOLF RACK]. «annd
οτά περααιιένα» -ὑποόριίχια ἀρχαιολογία (μετάφραση καί συμπληρώσει ς.’ Ἠ Zia Ma ι ιρίγι α )

.τοῦ
Ὁ Ἰὂιὸλίου
ἀναγνώστης
παρακολουθεῖ σὲ μιά γλαφυρὴ,
ἀφηγηματικὴ μορφή τίς ὲπιτυχίες
καί τίς δυσκολίες ποίΙ ἁντιμετωπίζει ὁ νέος αὐτὸς κλάδος τῆς
ἀρχαιολογίας καί τά προὸλήματα
πού ἔχει νά λύσει. Τό ὃασικὸ
πρόὸλημα εἶναι νά μπορέσει μιά
μέρα νά δουλέψει ὁ (Ϊιρχαιολὸγος
ἄνετα μεσα στόν ὑγρό περίγυρο
καί νά μελετήσει τόν γύρω τοι·
κοσμο.
«Τό ὂιὸλίο ἀνακαλύπτει τό πολύτιμο ὑλικό που ὁίνουν τά ναυὰγια, τά φορτία πού δίνουν πληροφορίες γιά τή ζωή τῆς ἀντίστοιχης ἐποχῆς, για τίς σχέσεις
ἀνὰμεσα στούς ἀνθρώπους τῆς
ἐποχῆς ἐκιτνης, γιά τούς ἐμπορικούς δρόμους, γιά τά καράῦιά
καί τή ναυπηγική. Γιά τίς ἀρχαῖες
πόλεις ποί· ἀκμάσανε στόν καιρό
τους. Ἠ ὑποὸρύχια ἀρχαιολογία
συμπλήρωσις τίς ἄδειες θέσεις
πού ἄφησε ἡ ἱστορία.» Σὲ παράρτημα. ὁ ἀρχαιολογος Χ.Κριτζάς
ὃίνει, μιὰ σύντομη ἔκθεση για τήν
ἀνάπτυξη τῆς ὐποόρὺχιας ἀρχαιολογίας στήν Ἐλλάδα.
ΠΕΤΡΟΥ ΝΤο ΥΣΚΘ Y:

Ἡ Οἰκονομικιὶ Σ τρατηγική τοῦ
’ζαπεριαλισμοῡ καί ἠ Ἐλλάὸα
(νέες κατευθιῑνσεις καί οἱ (Sumτό τητες προσαρμογῆς)
Ἔκὸοοη Gutenberg
Τό ὅιὸλίο ἐπιχειρεῖ νά δώσει
ἀπαντήσεις στα κρίσιμα προὸλήματα που ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐλλάδα καί ἀναλύει κριτικά τίς 61αρθρωτικὲς (ἰλλαγὲς πού συντελοῦνται σἰ-ἠν Ἑλληνική οἰκονομία. Κατά τό συγγραφέα, μετα τό
1975 στήν οἰκονομική στρατηγική τοὺ ἰμπεριαλισμοῡ ἔχουν
μπιῑῖ νεες κατευθύνσεις. ὅπως ô
ἐξαγωγικός προσανατολισμός τῆς
οἰκονομίας τῶν καπιταλιστικῶν
χωρῶν. ἡ ἀλληλοὸιείσὸυση τῶν
οἰκονομιῶν τῶν καπιταλιστικῶν
χωρῶν, ή προῶθηση τῆς ἀλληλεξάρτησης τῶν ἐθνικῶν οἰκονομιῶν καί κοινωνιῶν σε ὅλη τή
σφαίρα δράσης τοῦ ίμπεριαλισμου.

ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΑΡΡΑ
Ὁ Πολικός καίὴ Μελένια
Κέὸρος 1978 ’
Στό ὃιὸλίο αὑτό τῆς E.M. ὁ μύθος λειτουργεῐ σέ δύο ἐπίπεδα.
Στό πρῶτο φαίνεται ἡ χαριτωμένη ἱστορία μιᾶς ἀρκουδο - οικογένειας. Στό δεύτερο, ἕνας πολικός ἀρκοῦὸος καί μιά ἀρκουόίτσα τοῦ δάσους φτιάχνουν με ἐνθουσιασμό οῑκογένεια σέ μιά μεσογειακή χώρα. Μέ τόν καιρό
ὅμως ὁ ἐνθουσιασμός πεφτει m”
ἀφήνει στή θέση του τό αἴσθημα

τῆς μοναξιᾱς· εΟὗδῑὶηοῦὸος κι“ ἡ
ἀρκούδα εἶναι δυο Ext-(Guam mm
δέν μποροῦν and nag" ἀλλά Οὔτε
καί ,xd’gm‘ Τή λύθη (Υ αὐτὴν τήν
κατασταοη ὀίνουν τά ἴδια τά ἀρκουδάκια τους. Mm Mm] Yeudm
ἀγάπη· Τρυφὲρόῖηἲα καί “(f-‘qu-

KAAITH Σο ΤΗΡῙΑΔ ΟΥ
Ἐν πλῷ (ποιήματα)
Διαγώνιος, Θρσσαλονίκη
«Τί νά κὰνω μέ τά χομμάτια /
πού κουδουνίζουν μέᾳα μου] ἀνάμνηῠη Τῆς ἳεῇευῖαῑας συναρμολόγησης -»
Méoa ἀπό τό ἓὋῖΟνα προσωπῑκό ῧφθς τῆς ΚιΣ- ἀνεδαίνει
στήν ἐπιφάνεια ἢ «ποίηοη», ἔτσι
κάπως σαν κῦμα πού ὅγάζει στὸν
ἁφρό κομμάϊια ἀπό ὁυναμιτισμὲνα ψάρια.
«Τά λόγια εἶναι γρίφοι] ὁὲν
προλαὸαίνουν νά δοῦν] ριζώνουν
(né χῶμα / κλαδῖὺῡυν ρίζες ἢ τίς
κοπρίζουν».
Γίνεται λόγος ἀπθκαλυπτικός
τῆς μοναξιᾱς πού εἰναι καθημερινή ὑπόθεση ὅλων, μά σταθερά
μοναδική γιά τόν καθ’ ἕνα «ὅταν
κλειδώνεσαι δίπλα μου» ἤ ἀλλοῡς
«τί ξέρεις ἒσύ γιά τήν ἀνυπαρξία,
μέσα οτά τείχη τῆς ἐφημερίδας».
Ἔτσι, είσὸόιλλῑῑι ἀπροκάλυπτα
καί εὐθὺὅολα μέσα μσς καί καταξιώνεται μὲ τόν ἓντονα διωματικὸ
χαρακτῆρα της, ἢ ποίηση τῆς
Κ.Σ. «Ὄσο κι ἄν ποοσπάθησες 7
δὲν τά κατάφερεςί οί κουῧέντες
σου μ’ ἀφήνουνί ξεσκὲπαστη τίς
νύχτεςΙ ὁ ἒρωῑάς 0ου Ôév ξεσταίνειΙ πιά τά πόδια μου] ἡ παρου-σία σου ἀπόμεινε κουὸάριχ ἀπό

Δαιμόνιο Μεσημόρινό _ ἔνηχα
κεᾲιενα γιά τόν Παπαὸιαμάντη.
Ἐκᾱ «Γρηνόρη» - Ἀθήνα 1978
Mé μιὰ σειρά δοκιμίων . πού
τά περισσότερα ἔχουν ἢδη δημοσιευτεῐ σκόρπια σέ περιοδικὰ καί
ἐφημερίδες. ὁ Ν.Δ.Τ. με πάθος
καί ἓνταση - καί σὲ ῶραῖο ἀναμφίὸολα ὕφος - ἀναπτύσσει τήν
ἀντι-κριτική του σὲ μερικοιῖις ἀπό
τούς σχολιαοτὲς καί μελετητὲς
τοῦ ἔργου τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἠ
ἀντι-κριτική του γίνεται ἀπό τή
θεση τῆς ὀρθοδοξίας καί ἐπισημαίνει τίς «ἀποσιωπήσεις» μιᾶς
ἀναλυτικῆς κριτικῆς. Ἀλλά κάθε
φορά ἡ κριτική γίνεται ἀπὸ κάποια «θὲση» - ὃμοια καί ἡ ἀποτίμηση τοῦ ἔργου τοῦ Παπαὸιαμάντη ἀπό τόν Ν.Δ.Τ γίνεται ἀπό
ὁρισμὲνη θὲση. Τό κέρδος ἀπό τή
συμόολή τοῦ Ν.Δ.Τ εἶναι ἡ «ἀπό
τά μέσα» τῆς ὁρθοὸοξίας θεῶρηση τοῦ ἔργου του καί ἡ κατά
συνεπειοι ἐπισήμανση κάποιων
«μυστικῶν» ἀρετῶν τοῦ μεγάλου
πεζογράφοι).

ΣΩΊῊΡΗΣ ΚΑΚΙΣΗΣ
Τά Σύρματα
Ἐκὸ. ; Ἐγνατία, σειρά Τράμ
Θεσσαλονίκη 1978

nui μιά ἀπόπειρα νά ἰχνηλατηθοῦν κόποιες πτυχὲς τοῦ μυστηριακοῠ δεσμοῦ ἀνάμεσα στό κακό
καί τήν ἀνθρώπινη μοίρα.

«Γιά μένα τόν ϊδιο κάποιος
ἑπαναλαμὸάνει τίς κινήσεις μου,
ὅουλιάζει ἀνεπαίσθητα τό μαξιλάρι τοῦ χόλ όταν κάθεται χωρίς
νά τόν ὃλὲπω».
Miaou στό κλίμα τῆς αὐτοπαρατήρησης κινεῖται ὁ ΣΙ( καί ἀγωνίζεται νά ὲνώσει τά κομμάτια
τοῦ ἑαυτοῦ του, τά κομμάτια τοῦ
κόσμου. Ἡ μνήμη, τό ὅνειρο, παρόντα, ἀγκαλιάζουν τήν εἰκόνα
γύρω του, ἄλλοτε ταραγμενα ni’
ἄλλοτε ἥμερα, ἔτσι ἀκριὸῶς ὅπως
ὅταν ὀνειρεύεσαι καί ξαφνικά 0’
ἁρπάζει ὁ ἐφιάλτης.

. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Τά ὅπλα τοῦ Ἀχιλλέα·
(Θεατρικό ἔργο μέ πρόλογο τοῦ
ΜΠΟΣΤ)
Κέδρος ’78

«'0 ὕπνος χωρίζει τά πράματα
στή μέση».

ΜΑΡΙΑΣ KAI’ABIA:
Λαὶκή Kim, "Eva Kartan Χαμόγελο

Ἀλλά κι’ ὁ θάνατος περιφερεται καί εἶναι «οἰκεῖος» μ’ ἓναν
ἰδιαίτερσ τρόπιν.. «γιιί νά κοιτίιιι)
τα συρματα στεκσμαι εοω· ο καθένας πού χάνουμε κι ἄλλο κενό
μὰς ἁφήνει- αλλιὼς γινόμαστε
μετά, ὅταν τελειώνει ὁ θάνατός
του καί ξεπαγώνουνε τά χερια
του. Δέν τούς ξεχνᾱμε πού ἤτανε
ζωντανοί καί φιλιόμαστε στὸ
στόμα». KL’ ὅλα κὰπως σὰ μέσα
ἀπό καθρὲφτες ἀντανακλοῦν τήν
εἰκόνα τοῦ πραγματικοῦ (;) τοῦ
μή πραγματικοῦ (;) - ἀξεὸιάλυτο.
Ἐτσι, κατασταλάζει σε μιά συγκεχυμένη, «ma ὅαθιά τρυφερή
αἰσθηση. .«Οἱ κουὸεντες λοιπόν δέν χάνονται, ἓχουνε m‘ αῠτὲς τόν τόπο
τους, τίς ψυχες τους, τή σημασία
τους».

Μιά ποίηση που ἀξεχώριστος ὁ
ἰδιωτικός τόνος ἀπ’ τή δημόσια
του διάσταση, σφραγίζεται ἀπό
μιά ἰδιαίτερη εὐαισθησία, αὐτή
που ταιριάζει στά παιδιά nui
στούς ποιητὲς.
«Tu παιδιὰ λοιπόν πεθαίνουνε
ἀπό πρίν· σταματοῠνε σ’ ἕνα εἶδος θανάτου καί μαθαίνουνε καί
τίς μεγάλες καί τίς, χωριστὲς
προεξοχὲς γιατί ἔχουνε χρόνο σ’
αὐτό πού κάνουνε, δέ 6ιαζονται,
τό σκοτάὸι εἶναι κύκλος χωρίς
χρῶμα γὺρω ἀπ’ τά μὰτια τους».
ΑΛ ΕΞΛΝΔΡΟΥ ΚΟΤΖΙΑ
Ἡ ἀπόπειρα
(δ’ ἔκὸοση)
Κέὸρος ’78

Πρόκειται γιά τό γνωστό μυθιστόρημα, «Ἠ Ἀπόπειρα», ἑνός
ἀπό τούς ἀντιπροσωπευτικότερους πεζογράφους τῆς μετα-πολεμικῆς γενιᾶς, πού γιά πρώτη
φορά εἶχε κυκλοφορήσει στά
1964 καί εἶχε μάλιστα πάρει τό
ὅραόεῐο πεζογραφίας τῆς ὁμὰδας
τῶν 12. Εἶναι μιά ἱστορία πού θά
μποροῡσε νά εἶχε συμόεἰ δέκα
χρόνια μετά τόν πόλεμο. Εἶναι,
ὅπως ὁιαπιστώνει ὁ ἀναγνώστης,
μιά ἀπόπειρα κατά τήν ἔννοια
του Ποινικοῡ Νόμου· ἀλλά εἶναι

Εἶναι ἕνα θεατρικό ἒργο cauρας, λεπτό καί μαζί νευρῶδες,
χωρίς τήν κραυγαλὲα ὃιάχυση
τοῦ λόγου στήν εῦφῧλη λαϊκιστική ὲκμετόιλευση πολιτικῶν θέσεων, τόσο πολὺ τῆς μόδας τελευταία, καί με 6αθιά γνώση τοῦ
συγγραφέα σχετικά με τή θεατρική ὃσμή.

Kepûplxû
αντικειμενο
σταχυ

Ξόνθοι] 7 KoÀmvr’nm

αντικειμενο
Δημητρίου Fouvopn («:0 Θεσσαλονίκη

Ἐκὸόσεις ΠΑ ΠΑ ΖΗΣΗ
’1ἰί malin ὑποτελεῖ μιιί μαρτυρια ἀπό τήν ὥρα τῆς πρόσφατης
girl/(1.2.11; πολιτικῆς ἀλλαγῆς. πού
συντελιιτιιι on] Λιιϊκή Kivu.
Προκειται γιιί μιά σειρὰ ταξιὸιωτικὼν ἐντυπώσειον ἀπό γμεῃύλες
πόλεις καί ἀπό τό ἐσωτερικό τῆς
χώρας, ἀπό τοὺς όρυζῶνες τῆς
Κεντρικὴς Κίνας. τήν γενέτειρα
τοῦ Muo ποί1 συμπληρώνονται ἀπό συνομιλίες nui συνεντεύξεις με ἡγετικά στελέχη τοι1 ΚΚΚ
nui παλαιούς ἀγωνιστες τῆς
Ἐπανάσταοης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ- _
Φονερωμευης 48 Xcmmnr;
TnA. 6521725

4'":-

ROMNEY ROBINSON:

Ὀὸηγός Μελέτης ςίά τήν ΟἶκοI'm/um} τοῦ διιηιηυΙΛγηι. Μετάφρ..·

I‘. Καζάκοι· - Νικ. Σταματάκη Τόμοι Α ’ —— H ’.
:H Οἰκσνσιιική τοι1 Sumuclmn
εἶναι τό εργο ποτ’· ἔχει ὃιὸάξει ἐπί
25 χρόνια σε εκατομμύρια σπουὸιιστες τίς οιισικες ἓννοιες καί
ἀρχες τῆς οἰκονομικῆς ἐπιστήμης.
Ὀ Ὀὸηγός Μελίτης γιά τήν Οἰκονομική τοῦ .S'mmlclxun εἶναι τό
συμπλήρωμα πού θα όοηθήσει τό
σπουὸαστή νά μάθει τίς όασικες
ἀρχες nui ἓννοιες τῆς οἰκονομιni]; ἐπιστήμης. Ὀ Ὀὸηγός Μελεn]; (ionﬂu σημαντικά στήν ὸημιοιιργική συμμετοχή στή ὸιὸαonukiu τοῦ μαθήματος nui ἐν·
θαρρύνει τή σι·μμετοχή αὐτή θετοντιις ἐρωτήσεις nui ὐποὸειχνοντιις τις σιοστες ἀπαντήσεις.

ἀπὸ κείμενα καὶ ἀναθήματα στὸ
A’ ἐτήσιο μνημόσυνο για τὰ
Θύματα τοῦ Πολυτεχνείου

.M_P_S_ CampingCenter Κιόφας 3,
ἀπό Ἀκαδημίας 78
τηλ. 36.15.438
4».

Α. ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ; «Ὁ Ἀὁερφοσκοτωμός» Ἐκὰ Δωρικός,
Ἀθήνα Ι 978.
Τό 6ι6λίο εἶναι χρονικό τῆς
ἐποχῆς τοῦ ἐμφύλιου πολέμου nui
περιγράφονται γεγονότα καί
καταστάσεις πού ἔζησε ὁ συγγραφέας, σάν ἀξιωματικός τοῦ
ἐθνικοῡ στρατοῦ. Τά γῆονότα
ἀναφέρονται με ἡμερολογιακή,
περίπου, σειρόι Δίνεται ἀνάγλυφη ἡ εἰκόνα μιᾶς ἐποχῆς,
ὅπου κυριαρχοῦσε τό πνεῦμα τῆς
μισαλλοδοξίας

Anoraks

Vestes
, Sleepings bags
4 ZKnvëq
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Ἕνα
ὑποδειγματικό
κέντρο
πρωτοποριακῆς
τέχνης 01:6
Ζάγκρεμπ

ἀμορφική τέχνη, ἀναῦίωση του
σουπρεματιομσῦ, τῶν
κονστρουκτιὸιστικών τάσεων,
δημιουργία πρωτοποριακῶν
ὁμάδων (Γκοργκόνα, xii.) -Γ τό
κέντρο ἐγκαινίασε τό 1961 μέ τό
γενικὸ χαρακτηρισμό «Νέες
Τάσεις» μιά σειρόι ἀπό
πολυδιάστατες έκδηλώσεις. Οἱ
τελευταῖες ἀποτελοῦν. κάθε
φορά, m‘ ἕνα «σταθμό» ὅχι
ἁπλῶς ἐπειδή σφυγμομετροῦν,
ἀλλά ἐπειδή παίζουν ἕναν ὲνεργό
ρὸλο οτή γένεση καί τήν ἐξέλιξη
τῶν νέων ρευμάτων τῆς τέχνης.

Κὺριο χαρακτηριστικό τῶν
δραστηριοτήτων τοῦ Κέντρου ,
αὐτοῦ εἶναι ὅτι σέ ἀντίθεοι] μέ
Τῆς Ντόρας
ὅτι γίνεται ἀλλοῦ δέν πρεσὸεύει
μιᾶπαθητική θεώρηση τῶν
Ἠλιοποὺλου Ρογκάν
καλλιτεχνικῶν γεγονότων.
Ἀντίθετα, ἐπιδιώκει μιά κατ’
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς πολύ
έξοχήν ἐνεργητική συμμετοχήῑ
ἀξιόλογης καί μέ ὃιεθνή
Ἕνα δυναμικό παρόν που νά
ἀπήχηση έκδήλωοης «Τάσεις 6»
σταθμίζει, νά ἐπηρεάζει, νά
πού έγινε πρόσφατα στό
διαφοροποιεῖ καί νὰ προφητεύει
Ζάγκρεμπ καί που περιλαμὸἁνει
τά γεγονότα. Νά παίζει,
τήν ὀργάνωση ἀπό τή Γκαλερί
κοντολογίς, ἓναν ἀποφασιστικό
(πρόκειται οτήν οὐσία γιά
ρόλο οτήν ἐξέλιξή τους, καί στίς
μουσεῖο) Σύγχρονης Τέχνης τῆς
διάφορες ζυμώσεις καί νά
πόλης ἑνός σεμιναρίου μέ γενικό
προὸἁλλει ἀκόμα καί τήν
θέμα τίς σχέσεις ἀνάμεσα στήν
παραμικρή χαρακτηριστική
Τέχνη καί τήν Κοινωνία (13-14
ένδειξη. Ὑλοποιεῖται ἀκόμα.
Ὀχτώὸρη 1978) καθώς καί μιάν
ὲδῶ, μέ τόν πιό ὑποδειγματικό
ἔκθεση-έπισκόπηοη τῶν
-τρόπο ἡ «θέση» ὅτι ἡ
καινοὺριων πρακτικῶν οτήν
πρωτοπορία δέν μπορεῖ στήν
τέχνη ἀπό τό 1966 μέχρι τό 1978
οὐσία της νά προὸληθεῖ μέσ“ ἀπό
(28/9-22/10, 1978) - θὰ
τό «σχῆμα» μιᾶς έκθεσης. Ἡ
παρουσιάσουμε πρῶτα ἀπ’ ὅλα,
mes ὲκδήλωση. ἐδῶ τονώνεται
έδὼ, 1τό ἰστορικό, τούς στόχους
καί τροχιοδρομεῖται σέ μιαν
καί τή σημασία τοῦ Κέντρου
ἀδιάσπαοτη ἑνότητα - μέ τή
αὐτοῦ πού, έδῶ καί δεκαεπτὰ
μορφή ἑνός πολύπτυχου — μέσ·
χρόνια συνεχίζει νὰ θεωρεῖται
ἀπό ἐπί μέρους παρουσιὰσεις,
ἀπό τά πιό πρωτοποριακά στόν
εἰδικές ἐκδόσεις, διαγωνισμούς,
κόσμο. Στή συνέχεια σέ μιάν
καί τήν ὀργάνωοη συνεδρίων,
ἄλλη δημοσίευση θὰ “
σεμιναρίων, ἐλεύθερων
ἀναφερθοῠμε οτήν έκθεση καί
συζητήσεων, κ.ᾰ. Στά τελευταῖα
στό σεμινάριο, καθώς καί στίς
διαπιστώνουμε μιὰν ἰδιαίτερα
ἂλλες πολύ ένδιαφέρουσες
έκδηλώσεις πού ὀργανώθηκαν μέ πρωτοποριακή ἀντιμετώπιση. Οἱ
ἀνακοινώσεις πλαισιωμένες ἀπό
τήν ἴδια εὐκαιρία.
ἐλεύθερες συζητήσεις καί
Τό 1961 συνενώθηκαν σέ έναν
παρεμόάσεις δέν ἀποτελοῦν μιά
ὀργανισμό που καλεῖται σήμερα
«σειρά» ἀπό ἀοριστίες καί
- οἱ γκαλερί τῆς πόλης τοῦ
κοινοτυπίες; συνηθισμένο
Ζάγκρεμπ - τρεῖς γκαλερί.
φαινόμενο οτήν πλειοψηφία τῶν
Πρόκειται; α) γιά τή γκαλερί τῆς
συνεδρίων. Οἱ κρίσεις κι’ οἱ
Σὺγχρονης Τέχνης πού ἱδρύθηκε
ἀντιρρήσεις που διατυπώνονται
τό 1954 ὃ) τή γκαλερί τῆς Nath
’ἐπί τόπου, ὲδῶ, ἤ ἀκόμα κι’ οἱ
Τέχνης (έτ. ἱδρ. 1952) γ) τή
διαμάχες, προσφέρουν πάντοτε
γκαλερί Benco Hozvat (ἔτ. [δρ.
κάτι τό οὐσιαστικό, σέ διεθνές
1947) μέ ἰδιωτικές συλλογές
έργων τῶν μεγάλων δασκάλων
ἐπίπεδο κι’ ἀποτελοῦν τό
περιεχόμενο πολύτιμων, για τήν
τῆς τέχνης καί δ) γιὰ τό ἀτελιέ
ἐνημέρωσή μας, έκδόσεων.
τοῦ περίφημου Γιουγκοσλάὸου
γλύπτη τοῦ 20οῦ αἰώνα I.
“Ἀς δοῦμε, ὅμως, τώρα ἀπὸ
Mestrovic (1883-1962). Ἀπό
πιό κοντα τὴν ἁλυσιδωτή σειρά
τοὺς τέσσερεις αὐτούς χώρους τό ἀπό τίς έκδηλώσεις αὐτές ἀπό
πιό δυναμικό καί πολύπλευρο
τίς ὁποῖες οἱ περισσότερες ἔχουν
εἶναι τό Κέντρο Σύγχρονης
χαρακτηριστεῖ μέ τόν τίτλο
Τέχνης που ἤδη ἀπό τό 1961
«Τὰσεις». Πολὺπτυχες καί
καθιερώθηκε σάν σημεῖο
πολυδυναμικές - μιά που
συνάντησης τῆς διεθνοῦς
ἀποτελοῦνται ἀπό πολλά σκέλη
πρωτοπορίας.
(ἐκθέσεις, σεμινάρια κά) - οἱ
Σέ ἕνα κλίμα χαρακτηρισμένο
ἐκδηλώσεις αὐτές ὀργανώνονται
ἀπὸ τήν τροκιοὸρόμηση
” μέ τίς φροντίδες εἰδικῶν που
διαφόρων καλλιτεχνικῶν τάσεων
δείχνουν μιά μεγάλη εὐαισθησία
στήν Κροατία - ἀφηρημένος
κί’ ὀξυδέρκεια σέ ὅτι ἀφορᾱ τά
ἐξπρεσιονισμὸς καί λυρισμός,
«σημεῖα» τῶν καιρῶν μας, ὅπως
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φαίνεται ἀπό τή δράσῃ-τῶν
τριῶν, διαδοχικά, διευθυν-[ῶψ
B. Bec, R. Pular καί Β,
Kelemen. Οἱ τελευταῖοι
πλαισιώνονται ἀπό· ἐπιστήμονες
πού σήμερα εἶναι oi; Μ,
Susovski, ἔφορος τοῦ Κέντρου
καί Κ. Pavlinic καί πού
ἐξασφαλίζουν μέ τήν
πολύπλευρη ὅοήθειᾱ τους τήν
ἄρτια λειτουργία τοῦ χώρου,
Ἠ έπιτυχία τῆς πρώτης
ἑκδήλωσης r6 1961 ὀφείλεται
στὸ δτι μόλις τότε, (Enema); Εἶχε
ἀρχίῡῑῑ νά συνειδῖΠῖοποιεῖται σέ
διεθνή κλίμακα τ ἀντίκρυ στόν
ἀφηρημένο ἐξπρεσιονιομό καί
τήν ἀμορφική τέχνη _ ἡ
ἀναὸίωση τοῦ
κονστρουκτιόισμοῡ πού
τροχιοδρόμησε ἀπό τότε καί
πέρα ὅλες τίς
νεο-κονστρουκτιόισττχρς τάσεις
ἀπὸ τή γεωμετρική ἀφαίρεση,
τήν ὀπτική καί τήν κινητική
τέχνη, μέχρι καί τήν
έννοιολογική, τήν τέχνη τῶν
ἠλεκτρονικῶν ἐγκειῑκῇῑλων7 τήν
κυόερνητική κ.ᾰ. Τὸσο οτήν
ἓκθεση, ὅσο καί στίς συζηῖήσεις
ῃοὺ ὀργανώθηκαν Οῗά πλαίσια
αὐτῆς τῆς ἑκδήλωοης,
έπισημάνθηκαν στή γένεσή τους
ἤ καί προφητεύθηκαν ἀπό τότε
μέχρι σήμερα - oi πιὸ
χαρακτηριστικές μεταλλαγές,
καθώς κι’ οἱ ζυμώσεις καί οἱ
διασυνδέσεις τῶν
πρωτοποριακῶν ρευμάῑων καί
θέσεων ἀναφορικά μέ τήν τέχνη.
Είδικὸτερα σέ ὅτι ἀφορᾱ τό
«σκέλος» -έκθέσεις κ εἴδαμε τό
1961 τίς κονστρουκτιὸιστικές
τάσεις. Τό 1963, τίς ἴδιες τάσεις,
μέ μιά πιό διεθνή
ἀντιπροσώπευση ἀπ’ ὅτι στήν
προηγουμένη έκθεοη. Τό 1965
τίς νεο-κονστρουκτιὸιστικές
τάσεις. Τό 1969 τίς
νεο-κονστρουκτιὸιστικές τάσεις,
μέ μιάν έμφαση οτήν τέχνη τῶν
ἠλεκτρονικῶν έγκεφάλων καί τήν
κυόερνητική τέχνη. T6 1973 —
στα πλαίσια μιᾶς ίδιαίτερα
διεθνοποιημένης έκθεσης - τίς
νεο-κονστρουκτιὸιστικὲς τάσεις
μέ μιὰν ἔμφαση στίς ὀπτικές
ἀναζητήσεις, τήν τέχνη τῶν
ἠλεκτρονικῶν ἑγκεφόιλων, τήν
ἐννοιολογική τέχνη, κ.ἄ. ‘H
φετινή ἒκθεση μέ τόν τίτλο
«Πρακτική τῆς Νέας Τέχνης»
ἀποτελεῖ μιάν ἀναδρομική ’
ἐπισκόπηση (1966-1978) τῶν
τάσεων που εἶχαν παρουσιαστεῖ
μέχρι τώρα καί τῶν προεκτόισεών
τους μέχρι σήμερα (ὅίντεο,
φίλμς, κά.) καί περιλαμὸάνει
μιά πλούσια συλλογή ἀπό
ντοκουμέντα (ἀφίσες, ἐκδόσεις,
φωτογραφίες, κά). Ἕνα ἀκόμα
χαρακτηριστικό γνώρισμα τῶν
παρουσιάσεων αὐτῶν εἶναι ἡ
ἀρκετά μεγάλη συμμετοχή
ἀξιόλογων πρωτοποριακῶν
ὁμάὸων ἀπό ἄλλα κράτη
ἀνάμεσα στίς ὁποῖες ἀναφέρουμε

τίς ; ANONYMA (Νέα Ὑόρκη).
CIBERN ETICA (Μιλάνο),
DVIZENIJE (Μόσχα), EFFECT
(Μόναχο), ΕΝΝΕ 65 (Πάδουα),
EQUIPO 57 (Ἰσπανία), MID
GRUPPO (Μιλάνο), T. GRUPPO
(Μιλάνο), κ.ἀ.

Ἀπό τά συνέδρια καί τά
συμπόσια, τίς διεθνεῐς
συναντήσεις καί τίς συζητήσεις
11013 ὀργανώθηκαν στά πλαίσια
τῶν ἐκδηλώσεων καί ὅπου πήραν
μέρος διεθνοῦς κύρους
προσωπικότητες στους τομεῖς τῆς
τέχνης, τῆς κοινωνιολογίας, τῆς
ἱστορίας, τῆς ψυχολογίας, κ.ά.
ἀλλά καί πολλοί νέοι
ἐπιστήμονες καί καλλιτέχνες
σημειώνουμε, ἐδῶ, ὅσες ἐγιναν
παράλληλα μέ τήν τρίτη
ἐκδήλωοη «Τάσεις 3» (1965) nut
11013 εἶχαν σάν κὺριο θέμαῑ Τή
διάδοση τῶν «μέσων» μέσ· ἀπό
τά ὁποῖα λειτουργεῖ ὁ σύγχρονος
καλλιτέχνης καί τά συνδεδεμένα
μέ αὐτά προόλήματα, τίς
κοινωνικές, τίς ψυχικές
έπιδράσεις, κά. ’Ὀλα αὑτά
ἐπισημάνθηκαν καί ἀναλὺθηκαν
ἀπό τρεῖς
ἀλληλοσυμπληρούμενες σκοπιέςῑ
α) τήν ἱστορική 6) ἐκείνην 11013
ἀποτελέστηκε ἀπό ἐπί τόπου
συζητήσεις καί κρίσεις καί γ) τήν
προκήρυξη ἑνός διαγωνισμσῡ,
κ.ά. ’Ὀλα ὅσα ἀνακοινώθηκαν
καί συζητήθηκαν, ἐδῶ, ἀπό τοὺς
Argan, Mestrovic, Richter,
Poppper, Basicervic, Moles,
Miecskovski, κ.ᾰ καθώς καί τά
γενικά συμπεράσματα 11013
διατυπώθηκαν ἀπό τοὺς
Mestrovic nut Putar ἀποτέλεσαν
τό περιεχόμενσ μιᾶς εἰδικής καί
ἐξαιρετικά ἐνημερωτικής
ἐκδοσης.
Ἡ ἀμέσως ἑπόμενη ἐκδήλωση
«Τάσεις 4» μέ κὺριο στόχο τήν
τέχνη τῶν ἠλεκτρονικῶν
ἐγκεφάλων καί τίς ὀπτικές
ἀναζητήσεις, στάθηκε ἡ πιό
μακρόπνοη ἀπ’ ὅλες, μιά πού οἱ
ἐκθέσεις καί 0t ἐπί μέρους
παρουσιάσεις, τά σεμινάρια καί
τό διεθνές συμπόσιο πού ἐγιναν
στά πλαίσιά της, κράτησαν
συνολικά ἕνα χρόνο
(1968-1969). Πρόκειται, ἐδῶ,
γιά ἕνα σταθμό γιὰ δύο κύριους
λόγους Πρῶτα γιατί
παρουσιάστηκε ἐδῶ ὅ,τι πιό
πρωτοποριακό ὑπῆρχε κι’ ἔπειτα
γιατί τά ὅσα προόλήθηκαν καί
συζητήθηκαν, πρόσφεραν τό
ὑλικό γιά δυό μνημειακές
ἐκδόσεις. Ἡ μιά ἀναλύει τούς
στόχους τής ἐκδήλωσης (τήν
κοινωνιολογική nut τήν
ψυχολογική διερεύνηση τῆς
τέχνης τῶν ἠλεκτρονικῶν
ἐγκεφάλων, τήν ἐπινόηση νέων
τρόπων δουλειᾶς, κ.ά) κι’
ἀποτελεῖ κι’ έναν κατάλσγο γιά
τούς καλλιτέχνες 11013
συμμμετὲχουν. Ἡ δεύτερη μέ τόν
τίτλο «Διάλογος μέ τὴ Μηχανή»
ἐπιμελημένη ἀπό τοὺς B.

Kelemen καί R. Putar ἀνήκει στή
σειρά τῶν διεθνῶς γνωστῶν
ἐκδόσεων τοῦ «BIT
INTERNATIONAL» πού
δημοσίευε τό Κεντρο nut
περιλαμὸάνει τίς ἀνακοινώσεις,
τίς εἰδικές μελέτες τῶν
ἐπιστημόνων καθώς καί τίς
ἐπεξηγήσεις τῶν ἴδιων τῶν
καλλιτεχνῶν 11013 ἐγιναν στά
πλαίσια τοῦ Συμποσίου (5-6
Μαΐου 1969). Ἀπό τά
περιεχόμενα ἀναφέρουμε, ἐδῶ τά
κείμενα τῶν; Asleben,
Horvat-Pintaric, Metzger,
Krampen. Walker, Naker-Wano,
Csuri, Mallary, Bonacic,
Gestner, Group Compos ’68
Adrian, καθώς καί τό
«Μανιφέστο» τῆς Ἀγγλικής
‘ Εταιρίας γιά τούς
ἠλεκτρονικοὺς ἐγκεφάλους μέ
ἕδρα τό Λονδίνο. Τέλος, τό
φετινό σεμινάριο (13-14
Ὀχτώῧρη) μέ κύρια θέμα τήν
Τέχνη καί τήν Κοινωνία
περιελάμὸανε τέσσερεις ἐπί
μέρους ἑνότητεςῑ Τήν παιδεία
nut τίς μεταλλαγές στίς
σύγχρονες κοινωνίες. Τό
ἀνθρωπινο περιὸάλλον. Τή
ὃημιουργικότητα καί τήν
προσωπικότητα. Τά μέσα καί τή
δράση.
Οἱ δραστηριότητες τοῦ
Κέντρου ὁλοκληρὼνονται ἀπό
ὑποδειγματικές σέ περιεχόμενο
καί σέ παρουσίαση ἐκδόσεις;
εἰδικὰ ἀφιερώματα, περιοδικά
κ.ά. Ἀνὰμεσά τους σημειωνουμε
τό Bit International 11013 κάθε
φορά εἶναι ἀφιερωμένο σέ μιάν
«εἰδική» θεματική ἑνότητα, π.χ.
«Θεωρία τῆς Πληροφόρησης»,
«Νέα Αἰσθητική», «Ντησάιν»,
«Διάλογος μέ τή Μηχανή» (ὄλ.
παραπάνω) n.ä. Ἰδιαίτερα
πολύτιμη στή σειρά αὐτή στέκει
ἡ μνημειακή ἐκδοση πάνω στήν
τηλεόραση καί τους σχετικους μ’
αὐτήν προὸληματισμοὺς 11013
ἐξετάζονται, ἐδῶ, ἀπ’ ὅλες τίς
δυνατές πλευρές. Μέ τόν γενικό
τίτλο «'H Τηλεόραση Σήμερα»
περιλαμὸάνει μελέτες ἀπό τίς
ὁποῖες οἱ περισσότερες
γράφτηκαν εἰδικά γι’ αὐτήν ἀπό
τούς ἀξιολογότερους εἰδικοὺς
(Schaeffer, Moles, Dorﬂes, Eco,
S. Gibbon, Horvat-Pintaric,
Mestrovic, Palmer, Krampen,
κά, καθώς καί τίς παρατηρήσεις
καί τίς δια-πιστώσεις ἀπό
ἐκείνους 11013 έχουν “
πειραματιστεί μέ αὐτό τό μέσον
στό διεθνή χῶρο; Margolies,
Barilli, Ognetti, Colombo.
Σήμερα τό Κέντρο ἐκδίδει
ἀνάλογα «ἀφιερώματα» στή
σειρά τῶν Documenti
(παρουσίαση τῆς πρωτοποριακής
ὁμάδας Gorgona, κά) καί
παράλληλα ὅγὰζει n1‘ ἕνα κατ’
ἐξοχήν πρωτοποριακό περιοδικὸς
τό «Spot» μέ ἀρχισυντάκτη τόν
R. Pular καί μέλος τῆς
συντακτικής ἐπιτροπῆς τόν Μ.

Susovski, κ.ὄι. Τό περιοδικό
αὑτὸ πληροφορώντας μσς
ἀποκλειστικά néo” ἀπό τή
φωτογραφία, ὄχι μόνο σέ ὅτι
ἀφορά τά καλλιτεχνικά, ἀλλά
καί στήν κοινωνιολογία, τήν
ψυχολογία. τήν πολιτική
ἐκφράζει μιά πραγματικότητα
11013 προὸάλλει μέ μιάν ἰδιαίτερη
ἐνταση στίς μέρες μας; τήν
καθιέρωση τοῦ μέσου αὐτοῦ σάν
τό κατ’ ἐξοχήν ἀποτελέσματικό
στήν ἀνίχνευση τοῦ
πολυδυναμικοῡ περιὸάλλοντος
στό ὁποῖσ ζοῠμε. Κὺριο
χαρακτηριστικό του στέκει
ἐπίσης ὅτι κάθε τεῦχος ἀποτελεῖ
καί μιά καινοτομία ἀφιερωμένη
σέ μιαν εἰδική ἑνότητα
(παρουσίαση τῆς φωτογραφικῆς
δραστηριότητας διαφόρων
κρατῶν, πειραματισμοί τῶν
νέων, πληροφόρηση πάνω σέ
ἰδιότυπα ντοκουμέντα, ὅπως τά
σχέδια τῶν φυλακισμένων nu).

Μέ τή Θέσπιση ἀπό τό 1974
καί πέρα τῆς τοπικῆς
αὐτοδιαχείρισης στή
Γιουγκοσλαὸία, τό Κέντρο αὐτό
ἀπέδειξε γρήγορα ὅτι ἀποτελεῖ
κι’ ἐδῶ ἕνα ὑπόδειγμα
λειτουργίας. Οἰκονομικά
ἐνισχυμένο ἀπό τό ἐνωμένο (γιά
τά πολιτιστικα ζητήματα)
συμόουλιο τῶν κοινοτήτων τῆς
πόλης τοῦ Ζάγκρεμπ κί’ ἀπό ’
ἐκεῖνο τῆς Δημοκρατίας τῆς
Κροατίας, ἀνταποκρίνεται
ὁλοένα καί περισσότερο στό
ρόλο τοῦ κέντρου-πιλότου στό
διεθνή χωρο. ‘H δραστήριότητά
του ἐγγράφεται στα πλαίσια μιᾶς
γενικότερης καλλιτεχνικής
ἀναδωργόινωσης τῆς
Γιουγκοσλαὸίας καί
πλαισιώνεται, ὅπως μᾶς
πληροφόρησε ό διευθυντής του
B. Kelemen ἀπό ἀλλες
προσπάθειες, ὅπως π.χ. ἐκεῖνες
11013 γίνονται; u) Στό Βελιγραδι
11013 ἤδη γὺρω στό 1950 - μέ τήν
κρίση τοῦ σοσιαλιστικοῦ
ρεαλισμοῡ - ἔπαιξε ἕνα
σπουδαῖο ρόλο μέσ’ ἀπό τό
Φοιτητικὸ Πολιτιστικό Κέντρο
11013 φιλοξένησε τήν πρωτοπορία
6) Στή Λιουμπλιάνα μέ τή
Μπιενάλε τῶν Γραφικὼν Τεχνῶν
γ) Στό Σαρὰγιεὸο κέντρα τοῦ
Γ ιουγκοσλαόικοῦ τμήματος τῆς
Διεθνοῦς Ἕνωσης Τεχνοκριτῶν
καί δ) Σέ πολλὰ ἀπό τά μέρη
11013 δέν εἶχαν δείξει μιὰν ἐντονη
δραστηριότητα πρίν ἀπό τόν
πόλεμσ, ὅπως π.χ. τά Σκόπια,
ὅπου τώρα λειτουργεῖ ἕνα
ὑποδειγματικό μουσεῖο
σὺγχρσνης τέχνης. Ἡ
Βοϊόοντίνα, 11013 μόνο πολύ
παλιότερα εἶχε μιά πολιτιστική
παράδσση. Τό Κόσσοῦο, ὅπου
μερικοί Ἀλὸανοί καλλιτέχνες
παίζουν ἕναν ἀξιόλογο ρόλο. Τό
Μαυροὸοὑνι, ἀπ’ ὅπου
προέρχονται πάρα πολλοί
καλλιτέχνες μέ έντονη
προσωπικότητα.
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.1ιὀ γράμματα τοῦ τεύχους 107
πού ὑπόγραψαν «ἕνας σοσιαλιστής νεολαῐος, μέλος τοῦ ΠΑΣΟΚ» καί ὁ I". Μεντζελίὸης προκάλεσαν πολλά ἀπαντητικά
γράμματα πού, μέρος ἀπό τά πιό
ἀντιπροσωπευτικά, ὁημοσιεύουμε
στή συνέχεια.
Ο Ὀ ΠΔ. γράφε-μ’
Σχετικά 115 τόν «σοσιαλισ-ιή
νεολαῖο τοῦ Π Α Σ O K» 60
ἢθελα v0 16v ρωτήοω γιατί ἀπευθύνεται στά ἁπλά 115111 τῆς Κ Ν E
(καί ὁχι 010 στελέχη). Μήπως τοῦ
ἔχουν ὺώοιι τήν [κ 1 6.11.111” ..ιι ει
ναι ἰδεολογικά άσταθή;
Ἕνα εἶναι τό σίγουρο, ὅτι τά
«ἁπλᾶ» μέλη τῆς ΚΝΕ καί τήν
ίδεολογική εὐστάθεια ἔχσυν (μιά
καί ἔχουν μιά κοσμοθεωρία), άλλιῶς δέν 60 ἦσαν 115111 τῆς KNE.
ἀλλά κάποιας ἄλλης πολιτικῆς
ὀργάνωσης νεολαίας καί τήν
πληροφόρηση ἔγβυν. Παραπερα
ἔχουν σφαιρικῄ ἀντίληψη γεγονότων, πραγμάτων καί θέσεων.
Θά ’θελα νά ρωτήσω ποιά εἶναι ἡ
65011 τοῦ KKE 016 Αἰγαῖο. Καί
ποῦ καί 11615 εἷπε τό ΚΚΕ ὃτι ὁ
Βιντὲλα εἶναι κεντρῶος δικτάτορας. Καί ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει ἡ πληροφόρηση (0' αὐτόν) τουλάχιστον
νά μᾶς πεῖ ποιά θέοη ἔχουν τά
κόμματα στήν Ἀργεντινή σχετικά
11.5 τήν κατάστασή τους καί ἰδιαίτερσ ἐκείνη τοῦ σοσιαλιστικοῦ
κόμματος. Ἡ ἐκτίμηση ὃτι τό καθεστώς τῆς Τουρκίας εἶναι φασιστικό εἶναι τραὸηγμένη ἀπό τά
110.1110. Θά ’θελα ἐπίσης. νά μοῦ
πεῖ, 11015; εἶναι οἱ σχέσεις τοῦ
KKE μέ τό ΚΚΣΕ, γιατί τουλάχιστον δὲν τίς ξὲρω ὅπως φαίνεται
πολύ καλά.

Θά ἦταν σκόπιμο νά πληροφορηθεῖ ὁρισμενα πράγματα προτοῦ
γράψει τό γράμμα.
Ἀν 65v εἶχε τήν ὑπογραφὴ
«σοσιαλιοτής νεολαῖος μέλος τοῦ
ΠΑΣΟΚ» 60 τόν ἔὸαζε 165010—
γικά 05 μιά 0116 τίς 11111900110ὸοῦλες EKKE, KKE 11-1, 11-1
KKE, KKE M-A καί λοιπές τροτσκιστικὲς όργανώσεις. Χωρίς
ῦέόαια ἡ ὑπογραφὴ νά μᾶς ἐγγυᾶται ότι 65v ἀνήκει. Γιατί ἂν
ἤθελε διάλογο γιὰ v0 λύσει 691σμένα προὸλήματα σχετικὰ 115 τίς
θέσεις τοῦ ΚΚΕ. θά πήγαινε στά
κομματικὰ γραφεῖα τοῦ KKE τῆς
"gonna-11; του να ρωτήοει καί νά
μάθει τίς θέσεις τοῦ ΚΚΕ καί
ἀπὸ κεῖ καί ὕστερα νά πεῖ τήν
γνώμη του.

Φιλικά
Π.Δ.
52

Ο Μιὰ μαθήτρια ἀπό τόν Πειoruu:
Ξὲρειε κ. Μεντζελίδη ὅτι ἡ Σο6ιετική ΙἘνωση κυὸερνᾶται ἀπό
τά Σοὸιὲτ καί ὅτι τά Σοὸιὲτ (ἔτσι
διαδίδεται) εἶναι καθαρά ὄργανα
τοῦ λαοῦ. Ἐχω λοιπόν τήν ἐντύπωση ὅτι 6 106; ιάποφασίζει καί
τιμωρεῖ.
Ἔπειτα ἐκφράζετε τήν ἀπορία,
,ῖιῑ τιίοοι πολίτεε πού ἔχουν χαρακτηριστεί ὰντικαθεοτωτικοί
τούς ἔχουν κατηγορήσει γιά πράχτορες τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ.
Ὅμως 65v ἔχσυμε δεῖ κανένα
πλῆθος σοὸιετικῶν πσλιτῶν, ἀλ.λά
11010 καιρούς τά φερὲφωνα τῆς
Δύο-ης καί ὁ κ. Κάρτερ (πού τόσο
μαίνεται περί ἀνθρωπίνων 61καιωμάτων) μᾱς παρουσιάζουν
ὁιαμαρτυρόμενους καί 6000v1σμὲνους ψευτοεπιστήμονες πού
ἔρχονται ν’ ὀπολαΰσουν τ’ ἀγαθά
τῆς Δύσης. Π.χ. 6 11. Μπουκόφσκιῑ Διωχτηκε futé τό Πανεπιστήμιο τῆς Σ.Ε. (ὂχι γιὰ πολιτικούς λόγους ὅπως θέλετε νά πιστεύετε) καί τὼρα νά τον καθηγητής (τί εύφυῑαέ) στήν Ὀλλανδία. Ἐχω τήν ταπεινή γνώμη ὅτι
τά κριτήρια εὐφυΐας εἶναι ἴδια 0‘
610 τόν κόσμο (...)
Βὲὅαια καταλαὸαίνω πόσο τῆς
μόδας εἶναι ὁ εὐρωκομμουνισμός,
ἀλλά σᾶς ἑρωτῶ; Ποιά εἶναι γενικά κι’ ἀόριστα τά κομμουνιστικά κόμματα τῆς Λύσης Περιορίστε το παρακαλῶ καί νά λὲτε
ὁ 0. Καρίγιο. Γιατί 0v εἷσαστε
κατάλληλα πληροφορημὲνος θά
ξὲρατε 611 110v5v0 ἄλλο Κ.Κ. 65v
μπλέκε-ιαι στά ἐσωκομματικά τοῦ

τήν αὑτοκριτική του. Ἔχετε καθήσει νά σκεφτεῖτε 611‘01 6vv0—
1151; τῆς ἑπανάστασης τότε εἶχαν
τελειώσει; Μήν παιδευόσαοτε.
Τραφεῖτε μὲ εὐρωκομμουνισμό.
Καί νά κλαῖτε ὡς ἄλλος ναρόντνικος γιά τήν «κατάντια τῆς ἐπανάσιιασης» καί μήν 1190611111011ζεστε γιατί ὁ λαός ἀγαποῦσε τόσο
τόν Στάλιν. Μείνετε δολεμὲνοι
καί ρομανῐικοί (...)

Καί τώρα ὁ συγαγ. νεολαῖος
τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ἐσύ συναγωνιστή, θά ’πρεπε
νά δικαιολογήσεις πρῶτα τίς,
κατά καιρούς, μικροοιστικὲς ἔξάρσεις τοῦ κ. Παπανδρὲου στό
ζήτημα τοῦ Αἰγαίου. Καί 65v
1101010601vu) (ἐκτός ἄν τυφλωθηκα ἀπό δογματισμό) ποῦ εἶναι
ὁ ψευτοδιεθνιομός τοῦ Κ.’Κ.Ε.;
Στό 611 0.116 τήν ἀρχή εἷπε 611 16
ζήτημα τοῦ, Αἰγαίου τό δημιουργοῦν ὀἱ Η.Π.Α. καί τό N.A.T.O.
μὲ τό νά ἐξοπλίζουν συνεχῶς τήν
Τουρκία; Ἥ στό 611 16 K.K.E
κήρυξε τούς ἀδελφικούς δεσμούς
του 115 16 10139111110 K.K. καί τόν
τοὺρκικο λαός M0 1615 60 ἔπρεπε
νά άσκοῦσε ἐπιθετική πολιτική
καί στό Κ.Κ. τῶν Η.Π.Α.

Στό δεύτερο σημεῖο, συναγωνιστή, μήν διαὸάζεις μόνο τήν Ἐξόρμηση. Διάόασε Λαῖκό Δρόμο,
Προλεταριακή Σημαία (καλὸ κόινει) 60 δεῖς 611 γράφουν (περί-

Ἔπειτα στό ϊρίτο σημεῖο 00v
λές ὅτι ἡ Σ.Ε. ὃοηθᾱ οἰκονομικὰ
τήν Ἀργεντινή καί τήν Τουρκία.
Μᾶλλον εἶσαι κοντόφθαλμος, M5
16 νά 601160 ἡ ΣΕ. 0615; τίς χῶρες, δέν ὅοηθᾶ τήν ἀστική τάξη
μόνο, ὅπως τόσο ἀριστερίστικα
15;, ἀλλά ἀναπτύσσει σχέσεις πού
ὅοηθᾶνε τούς ἐκεῖ λαούς, 6011θᾱνε στό παγκόσμιο ἐπαναστατικό κίνημα. Ὑπογράφοντας μιά
καινούρια συμφωνία 6 ἀμερικὰνικος ἰμπεριαλισμός κάνει ἕνα
δῆμοι πίσω καί οἱ προοδευτικες
δυνάμεις κερδίζουν ἔδαφος.
Τώρα γιατί ἡ ΣΕ. 65v 601160 τήν
Χιλή; Μᾶλλον 11951151 νά ρωτήσεις τήν κυὸἐρνηοη τοῦ Πινοσετ
κι’ ὅχι τῆς ΣΕ. Στό 1510910 σημεῖο σου - γιά τίς δίκες τῆς Μόσχας —— 15; γιά κάποιες καθημερινὲς ἐφημερίδες, ποιὲς; Τήν ἀντικουκουεδίτικη Αὐγή, τήν Βραδυνή, τήν Ἀκρόπολη, τήν Ἀπογευματινὴ, τά Νὲα 115 10 ὡραιότατα γυμνά κλπ. Ποιες ἀπ’ 0615;
65151; νά μᾶς πληροφορήοουν;
A615; μεταὸιόάζουν τά v50 106
Γαλλικοῦ Κ.Κ. καί τοῦ Ἰταλικοῦ.
Ἔ, τότε 6 Ρίζος, ὁ «0061516113110;» δέν 60 καταδίκαζε τόν
Μπερλίγκουερ καί τόν Μαρσαί;
(...)

Περνάμε τώρα στό τελευταῖο

H KPITIKH TOY FIAXOK

εργο Ë!) τά ἴδιοι πράγματα. Κι’
ὅπως εἶπε ὁ Λενιν ἀπό τούς φίΚ.Κ.Σ.Ε. Κι“ 611 στήν κοινή σύ-“ λους κρίνει κανείς καί πώς, 611
σκεψη τῶν ὃυτικοευρωπαῐκῶν
λέει ἡ ἀστική τάξη, ἐμεῖς λογικά
Κ.Κ. ὁιακηρύχθηκαν οἱ δεσμοί
θά πολεμᾱμε γιά τό ἀντίθετο.
τῶν Κ.Κ. μὲ τό Κ,Κ.Σ.Ε. πού
Λοιπὸν πού λές, εἶχε ξεκαθαριοτηρίζονται οτίς ἀρχες τοῦ προστεῖ στόν «Ρ» 611 6 Βιντέλα, 65λεταριακοῦ διεθνισμοῦ (ἄν τυχόν
6010 εἷναι δεξιός, ἀλλά δουλειά
ἔπεσαν στὰ χερια σας) καί τό
τῶν ἐκεῖ κομμουνιοτῶν εἶναι νά
Κ.Κ,Σ.ΙΞ,, 0615 1190011061105 νά
πολεμήσουν τά φαοιστικά στοιἔπιὸάλει γνῶμες κλπ. κλπ. ὅπως
,χεῐα πού άνὲρχονται.
τόσο συχνά ἀκούγεται.
Ἀκόμα καί στήν συνδιάσκεψη
τοῦ ἰσπανικοῦ Κ.Κ. (κάτι. σχετικά
εἶχε 6111100156051 16 ANTI) 6 0.
Ἀθανασῆιεφ παίρνει 65011 πού
ἴσως νά σᾶς [κανοποιοῦσε. "000
για κεῖνο τό «σταλινική τρομοκρατία» σᾶς ρωτῶ; ἔχετε πιάσει
noté σελίδα γραμμένη ἀπό τόν
I.B. Στάλιν, ἔχετε δεῖ τήν φλόγα
του γιά τήν ὲπανάσταση, τό μίσος
του γιά τήν Δούμα, τόν τσάρο,

Καί μήπως αὐτά ἔχουν δυναμώσειπολύ; ’

Ξερεις κάποια ἐποχή οἱ μπολσεὸίκοι (πρίν ἀπό τήν ἐπανάσταση) πολεμοῦσαν τήν Δοὺμα,
τούς καντὲ, 106; 00106; κι’ ὅχι
τόν 10090. Προὸληματίσουέ Μήπως 011116011151 16 E610; Μήπως 6
Βιντέλα εἶναι ἁπλῶς ἕνα σύμόολο
πού γύρω του τριγυρνοῦν χίλια
0110690011010, καιροφυλακτών10; ν’ ἁρπάξουν τήν ἐξουσία καί

,εἶναι πιό πολύ ἐπικίνδυνα ἀπό
τόν Βιντὲλα;

σημεῖο τοῦ γράμματός σας. Συναγωνιστή, ὄποιος μένει 010 10611
του εἶναι καί ὁ ἴδιος ἔνα λάθος.
Τό Κ.Κ.Ε. ἤ μᾶλλον 6 Ζαχαριάδης καί ἡ ἡγεσία του ἔκανε
10611 011’1v ἀντίσταση καί στόν
ἐμφύλιο, μά γι’ αὐτό 65v φταίει
0615 ἡ Σ.Ε., 0615 κανείς ἄλλος.
Φταίει 6 Ζαχαριάδης καί ή ἡγεσία του. \ χ
Τό Κ.Κ.Ε. 65v εἶναι κόμμα νεκρῶν. Τά 10611 του τοῦ ’ὁωσαν
ζωή, πείρα, ἡ Μακρόνησος καί ἡ
Γυάρος δύναμη (...)
K1‘ 600 10611 καί νά κάνει ἠ
ἔκανε ὅρίσκει πάντα τό δρόμο
πρός τόν σοσιαλισμό καί ἐπανερχεται σ’ αὐτόν. Ἔτσι 1551 16 1190105; τοῦ διαλεχτικοῦ ὑλισμοῦ,
ἔτσι ἔχει ἔπιὸεὸαιωθεῖ ἀπό τήν
ἱστορία καί 106; ἀγῶνες μας.

Μήν σπεύσετε νά με ὀνομάοετε

μσιινόμενη καί ὀργίλη κνίτισα, θα
’ναι πολύ ἄστοχος χαρακτηρισμός. ι
Φιλικά
Μιά μαθήτρια 6116 1611 H510616.

Ο Ἀναλυτικὰ, ό ἐργάτης B. Γεραμᾶς ἅπαντας
Θέμα Αἰγαίου
Τό KKE ἔχει διακηρὺξει κατ’
ἀρχήν δτι θα ὺπερασπιστεῑ τά
σύνορα τῆς χώρας μας, ἀπό κάθε
ξένη ἰμπεριαλιστική έπιῧουλή μέ
ὅλες του τίς δυνάμεις. Σχετικα μέ
τό πρόὸλημα 1o1'1-AIFAIOY, 16
θέμα δέν μπαίνει έτσι γενικα,
ἀλλά θα πρέπει να μιλᾱμε για τήν
ὑφαλοκρηπίδα τῶν νησιών (που
ὑπάρχει), καί πώς θά πρέπει νά
λυθεῖ αὐτή ἡ διαφορά που ῦπαρχει μέ τήν ΤΟΥΡΚΙΑ, σύμφωνα
μέ τοὺς διεθνεῐς κανόνες (περί
ναυσιπλοίας-αἰγιαλίτιδας ζώνης
κλπ.)

Τό KKE ἔχει δωκηρὺξει ἐπα· νειλημμένα ότι τό πρόὸλημα τῆς
αἰγιαλίτιδας ζώνης τῶν νησιῶν
τοῦ ΑΙΓΑΙΟΥ, πρέπει νά λυθεῖ,
μέσα στά πλαίσια τῆς Συμφωνίας
τοῦ ΕΛΣΙΝΚΙ, καί 016 ἀμοιόαῖα
συμφέροντα τῶν 61’10 γειτονικῶν
λαῶν, μακριά 6.116 τήν ἰμπεριαλιστική κηδεμονία (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ),
σεόόμενα καί 16 δύο μέρη τήν
έδαφική κυριαρχία 6' ένας τοῦ
ἄλλου.

Ἡ θέση τοῦ KKE εἶναι θέση
που έξυπηρετεῐ 16 συμφέροντα
τῶν δύο γειτονικῶν λαῶν, στήν
6601] τῆς ἀμοιὸαίας συνεργασίας,
τῆς καλῆς γειτονίας, τῆς ὕφεσης,
καί τῆς προόδου. Εἶναι δηλ. θέση
πατριωτική καί ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ. Τώρα τό πῶς ἀντιλαμῧάνεται ὁ φίλος μας τό διεθνισμό τῶν
Κομμ. Κομματων, εἶναι ,ἄλλο
θέμα καί δέν πιστεύω νά συμπίπτει μέ τήν δήλωση τοῦ ἀρχηγοῦ
τους «ΒΥΘῙΣΑΤΕ ΤΟ““ΧΟΡΑ“’».
Θέμα Βιντέλα-Μοντενέρος

T6 KKE οὐδέποτε ἀποκάλεπ
τό Βιντέλα «κεντρῶο διχτατορα»
(έπίσημο ὀργανο τοῦ ΚΚΕ εἶναι
ὁ Ριζοσπάστης), καταδικάζει τίς
συλλήψεις, τίς δολοφσνίες καί τίς
διώξεις τῆς φασιστικής κλίκας
τής κυόερνήσεως τῆς ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ, καί συμπαραστέκεται στόν
ἀγώνα τοῦ ΚΚἈργ. καί ὁλόκληῖ
ρου τοῦ λαοῦ τῆς Ἀργεντινής.
Τώρα για τοὺς MONTENEΡΟΣ, θα πρέπει νά ξέρει δτι τα
Κομμ. Κόμματα δέν ἐ-πικροτοῡν

ποτέ τίς ἑξτρεμιστικές όργανωσεις καί τόν ένοπλο· αγώνα (199‘
μοκρατικό) J101'1 γίνεται 6116 ÔEa‘
φορες μικροομάδες έξτρεμιοτωνὙποστηρίζουν ὅμως ἀνεπιφὺλαζ
κτα τήν ὀργανωμένη πάλη ἴου
λαοῦ. “

Βοήθεια τῆς ΣΕ. πρός τήν,
Τουρκία-Ἀργεντινή

Στήν Τουρκία, νομίζω ὅτι 69“
σκεται κυὸέρνηση μέ «σοσὲαλιζ
στικό» μανδύα, τό κόμμα του
Ἐτσεόίτ, 6 ὁποῖος 110901101613170"L
σάν «σοσιαλυστής» καί τέλος Υῑα
τήν Ἀργεντινή ίσχύουψ bl"
γράφω προηγούμενα. Ἡ ΣΕ. ἷζεν
κάνει τίποτε ἄλλο παρά νά Εκπληρώνει τό διεθνιστικό ’ἵης
χρέος ἀπέναντι στό λαό τῆς Ἀῼγεντινῆς σύμφωνα μέ τίς 111111111σειςπαντοτετοῡΚ.Κ.Ἀργεντινῆς-

Νομίζω ὃτι ἡ σκέψη του γιά ῑό
καθεστώς τῆς Τουρκίας δέν ἂγταποκρίνεται, οὔτε στίς έκτιμη“
σεις τοῦ ΠΑΣΟΚ, οὔτε τῆς ΝΠΑΣΟΚ.

Για τίς δίκες τῶν «ἀντικαθεστωτικῶν» στή ΣΕ. ,

Πολλά γραφτηκαν, πολύς 90·
01160; ξεσηκώθηκε για τίς δίκες
αὐτές, θόρυῦος 6 ὁποῖος κόπασὲ
ὅταν αὐτοί που τά κατεὺθυνΟιν
εἶδαν ὅτι δέν εἶχε απήχηση (Πό
Δημοκρατικό λαό τῆς πατρίδας
μας. Δέν θα ἀναφερθῶ περισσότερο, θα ἠθελα ὅμως να ἐπιστήσω
τήν προσοχή στό φίλο μας, νά
μήν πέφτει στίς παγίδες που 0137']1151 ἡ ἀντίδραση θέλοντας νά
ἀποπροσανατολίσει τό λαϊκό κίνημα τῆς χώρας της, ξεσηκώνῡν·
τας 9601.160 «για ἀνθρώπινὲς
έλευθερίες καί καταπατηση τῶν
δικαιωμάτων» στίς Σοσιαλιστικές
χῶρες. Ὑπάρχουν πάρα πολλά
παραδείγματα που δείχνουν ὅτι
κάθε ἀλλο παρα ένδιαφέρονϊαι
γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Τελειώνοντας θα πρέπει νά
ἀναφερθῶ στίς σχέσεις πού
ὑπάρχουν μεταξύ τοῦ ΚΚΕ καί
τοῦ ΚΚΣΕ. Εἶναι σχέσεις πού
στηρίζονται στήν ἰσότητα τῶν
δύο κομμάτων, στό δικαίωμα νά
καθορίζει 16 καθένα κόμμα τήν
πολιτική του σύμφωνα μέ τίς
συνθήκες που ὑπάρχουν στήν
χώρα του καί στό διεθνή χῶρο.
Εἶναι μέ λίγα λόγια σχέσεις πού
διέπονται 6.116 ἀδελφική φιλία
6.116 τόν ΜΑΡΞΙΣΜΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΜΟ καί τόν ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΟ
ΔΙΕΘΝΙΣΜΟ. '_O φίλος μοις κάνει τό λάθος καί πέφτει στα δί-

ΞΓεΡμ ανΙΚα
ακαὸημαϊκου εΠιΠέδου

ἶ Διαμανῗῑὸης ,363429οΞ
ΔΙΔ-ΟΤΟΥ490
' O. O Ο O Ο.

στική ἀναλυση.
Νά κάνουμε τώρα μιά ἀναφορά
στοὺς Μοντενέρος. Γι’ αὐτούς τά
συμπεράσματα εἶναι τά ἴδια καί
16 61’116 μέ 16 συμπεράσματει που
έξάγουμε για κάθε ἀριστερίστικη
Βασίλης Γεραμᾶς συμμορία πού ἡ δράση τους τίποτα τό 1101v6 δέν έχει μέ 16 συμ-ἐργάτης
φέρον τοῦ Λαοῦ.
Ἂς
περάσουμε
τώρα
στό
πρό0 Στόν νεολαῖο τοῦ . ΠΑΣΟΚ
όλημα
τῆς
ὅοήθειας
τῆς
ΣΕ.
σέ
ἅπαντα καί ὁ Κ.Π..·
χῶρες,
ὅπως
ἡ
Τουρκίσ
καί
ἡ
Συναγωνιστή, ἡ πρώτη ἐρώἈργεντινή. Τήν δεύτερη ας τήν
τησή σου ἀφορᾱ τό θέμα «Αἰἀφήσουμε καί 6; πάρουμε τήν
γαῖο»; Συγκεκριμένα χαρακτηρί- πρώτη σάν πιό ὲνὸιαφέρουσα σέ
ζεις τήν πολιτική τοῦ Κ.Κ.Ε. στό μᾶς. Μοῡ λές δτι ἔχει φασιστικόῃ
θέμα 01’116 «ψευτοδιεθνιστική».ι δικτατορικό καθεστώς. Φίλε μου,
Σοῦ ἀπαντῶ λοιπόν 61116 K.K.E.
δέν 16 λές καλά. Τό καθεστώς τῆς
καί σαν θεωρία καί σαν πράξη
’Τουρκίας εἶναι ἀστική 1101vo6o11—‘
δέν υἱοθετεῖ ποτέ τό πρῶτο συνῑ
λευτική «δημοκρατία». Ὀσο για
9511116 τῆς φρασης σου. Τό
τίς συμφωνίες μέ τή Σσό. Ἕνωση
Κ.Κ.Ε. ἐξετάζει τό πρόὸλημα μέ
· έχουν χαρακτήρα έμπορικό καί ἡ
γνώμονα τά συμφέροντα τοῦ Ἑλὑφή τους εἶναι τέτοια πού τα
ληνικοῦ καί τοῦ ΓΓουρκικοῡ Λαοῡ
ὀφέλη νά ἀποδίδονται σέ ποσοκαί μέ 6αση τήν ἐπιστημονική
στό 65% 016v Τουρκικό Λαό.
ἀναλυση καί τίς ἀρχές τοῦ ΜαρΕὐχαριστῶ για τή φιλοξενία
ξισμοῦ - Λενινισμοῦ καί τοῦ διεΚΠ.
θνοῦς δικαίου. Σέ σχέση μέ 16
1160011611111, ἄν ἕνα κόμμα θέλει
O Ὁ Γ. Δοιιλγεράκης 5711616111505νά έχει ένα κάποιο κὺρος στό
Tm γιά τήν ἀλλαγῇ καί τήν ἑνΛαὸ θα πρέπει νά ’έχει ἀντιληφτεῐ
· ότητα.611 πόλεμος καί συμφέροντα
“Av
116.1
611
6
Ζαχάρωφ
ἔχει
δίλαϊκά εῖναι δύο έννοιες ποὺ δέν
κιο, δέν κερδίζει τίποτα ὁ ἀγώσυνταυτίζονται; Ἔτσι καταλήνας για ἀλλαγὴ στήν· Ἑλλάδα.
γουμε στό ὅτι πρέπει νά κανει τά
'Av
πῶ
ὅτι
στή
ΣΕ.
δέν
ὑπάρχει
πάντα — μέχρις ἑνός σημείου σοσιαλισμός,
δέν
θά
πέσει
ἡ
65για νά τόν ἀποφυγει, πρέπει νά
ξιά
στήν
Ἑλλάδα.
Ἀπλῶς
θα
ρυθμίζει τήν πολιτική του μέ
εἰσπραξω
χειροκροτήματα
ἀπό
ὃάση τίς ἀρχὲς τῆς’ὕφεσης καί
τόν
«Ἐλεύθερος
Κόσμο».
τῆς εἰρήνης. Στό 611 ἡ 06161111“Αν“πῶ ὅτι 6 Βιντέλα εἶναι
στική κυόέρνηση τῆς Τουρκίας
μαῦρος δικτάτορας, δέν κερδίζει .
προέόαλε διεκδικήσεις στό χῶρο
τίποτα ὁ ἑλληνικός λαός. Κέρδος
τοῦ Αἰγαίου, δέν εἷναι-δυνατό νά
ὑπάρχει μόνο 6v πῶ; Ἐμπρός να
ἀπαντήσουμε μέ πολιτικήν τοῦ
φέρουμε τήν ἀλλαγή. Ἐμπρός
«ποδιόῦ» (π.χ. «δυθίσατε 16
στήν
ἑνότητα
για
τήν
ἀλλαγή.
X606», ἐπέκταση τῆς Αἰγιαλίτι’Ὀλσι ἰσότιμα καί καθ’ ἕνας μέ
δας ζώνης σέ 12 μίλια) χαρακτητίς δυνάμεις πού διαθέτει. Ἀπσμ
ριζόμενοι έτσι σάν μικροαστοί
ξιῶ ν’ ἀπαντήσω στίς ἐρωτήσεις
ἐθνικιστές, ἀλλά μέ λόγια καί
τοῦ
«σοσιαλωτακου»
μας,
καθώς
πράξεις πού να προασπίζουν καί
ἀπαξιῶ νά τοῦ θυμίσω 16 τρωτά ’
τά δικαιώματά μας, ἀλλά καί τήν
τῆς παραταξής του, πού, δέν εἷλαϊκή ὑπόθεση τῆς εἰρήνης. Θα

χτυα τῆς ἀντικομμουνιοτικής
προπαγάνδας ὃλέποντας τίς σχέσεις αὐτές σαν ἐξαρτηση (κατι
που δέν τό λέει ἀμεσα ἀλλά τό
έννοεῐ).
Φιλικα·

,ρωτήσεις πιθανόν πῶς συμπίπτει
ἡ θέση τοῦ Κ.Κ.Ε. καί τῆς Σοῧ.
Ἕνωσης; M6 εἶναι ἁπλό. "Av δύο
ἂνθρωποι σκέφτονται λογικά μέ
τά ἀντικειμενικά κριτήρια, 96
’χουν καί μία καί σαφή γνώμη σ’
ένα ζήτημα.
Ἀπορείς μέ 16 611 16 K.K.E.
διαφοροποιώντας τή θέση του
ἀπό τά ἄλλα Κ.Κ. ὑποστηρίζει
τόν Βιντέλα καί κατακρίνει τούς
ἀντιφρονσῦντες. (Για τόόθέμα
τῶν τελευταίων σέ παραπέμπω
στό γράμμα μου πρός τόν κ. Μεντζελίδη). Φίλε συναγωνιστή τό
Κ.Κ.Ε. καίΥ τά ἀλλα Κ.Κ. έχουν
σχέσεις διάφορες ἀπ’ αὐτές που
ὑπαρχουν μεταξύ τῶν ἄλλων
κομμάτων (μικροαστικῶν ἡ ἀστικῶν). Μέ 6άση αὑτό, τίς διαφορές τους τίς λύνουν στό ἐπίπεδο
τῶν συντροφικῶν σχέσεων καί μέ
κριτήριο τήν κοινή ἰδεολογία
τους. Τώρα, τό ποιός ἔχει δίκιο
θα τό ἀντιληφτεῖ ὁ 11695116; 6v
1161151 .1116 ὲπιστημονική, μαρξιC

ναι λίγα.
“Ὀλα αὐτα χάρις στήν ἑνότητα
που χρειάζεται... Για τήν ἑνότητα
016v ἀγώνα για ἀλλαγή.
Καλῶ ὅλους, ὅσους κατα καιρούς, κανουν πολεμικές σέ συναγωνιστές ἄλλων κομμάτων, v6
σταθμίσουν τίς εὐθύνες τους. Δέν
ὑπάρχει καιρός για χάσιμο, καί δ
καθένας 6; δεθεῖ,μέ r1611 ἀλλον,
ὅλοι μαζί ὲνωμένοι 96 φέρομε
τήν Ἀλλαγή.
Συμπερασματικά, γραφω; Ἐνότητα ἐκεῖ πού. συμφωνοῦμε
(στήν ἀλλαγή). Ἐκεῖ πού δέν
συμφωνοῦμε, 6; ἀφήσουμε τίς
ἀκαδημαϊκές συζητήσεις για ἀργότερα.

Γ. Δουλγερακης
Ἱ-Ιρακλειο
. Πάλι πρός ὀπαδούς τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀπαντά ὁ Β. Κοτρώιής;
’Κύριε διευθυντά,
Τό γράμμα μου τοῦτο πρέπει
να ἰδωθεῐ σαν μιά προσωπική
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μου ἁπάντηση εἰδικά στό γράμμα
τοῦ κὺριου Σιδηρόπουλου καί
ἀκόμα ὅτι δέν θά στελνόταν ποτέ
ἐάν ὁ έν λόγω κύριος δέν έριχνε
«μπιχτή» σχετικὰ μέ τόν Κίσινγκερ καί τά ἀριστερίστικα κινήματα. Σάν έτσι θά ἐπιθυμοῦσα νά
δημοσιευτεῑ ἡ παρακάτω ἑπιοτολή μου.
Γιά τόν κὺριο Σιδηρόπουλο;
l) 'O χαραχτηρισμός ἀπό μέρους μου τοῦ «ΠΑΣΟΚ» σάν
«μικροαστικοῡ, σωὸινιστικοὺ,
καί μιλιταριστικοῦ κόμματος»,
δέν ἀποτελεῖ ἀπό μόνος του καμιά 691010. Ἀπλά καθορίζεται ἡ
φὺση του, ὅπως ἐγώ τήν ἀντιλαμ6άνομαι. Τώρα ἄν οἱ ὀπαδοί του
ἔχουν τήν έντύπωση πώς τό
«ΠΑΣΟΚ» εἶναι κόμμα ἐργατικό
(παρά τήν δημοσιοϋπαλληλική
ὑφή τῶν μελῶν του), ἀντισωὸινιοτικό (παρά τό χολυγουντιανό
«ὂυθίστε τό Χόρα») καί ὂχι μιλιταριστικό (παρά τίς θέσεις τοῦ
«Ἀνδρέα» γιά τά πυρηνικά έργοστάσια), μέ γειά τους μέ χαρά
τους. Οἱ προόοκάτσιες ὅμως καί
οἱ κατηγορίες ὅρίσκονται στό
μυαλό τους καί ὅχι στό γράμμα
μου.
2) Ἡ έτικέτα πού μοῡ κόλλησε,
γιά εὐκολία του, ὁ έπιστολογράφος, τοῦ «πέραν τής παραδοσιακῆς ἀριστερᾶς» ἀριστεριστή, στε951101 καί αὐτή - ὅπως οἱ δικὲς
μου «κατηγορίες» — ἐπιχειρημάτων καί ἀπορῶ γιά τό ποιός εἶπε
στόν κ. Σιδηρόπουλο πώς εἶμαι
ἀριστεριστής καί έχω καί ...ὁμοῖδεάτες... Ψάχνω ἀκόμα νά δρῶ
τήν «ἀπερίσκεπτη καί ὅροντώ»
δικη» διακήρυξή μου περί ένοπλης ὲξέγερσης στό κείμενό μου,
μά τίποτε. Μοὺ φαίνεται ὅτι θά
χρειαστὼ κάποια ὂοήθεια πάνω
σέ αὑτό...
3) Ἀρνοῦμαι νά καταλάὸω τήν
ἔννοια τῆς «τσόντας» που ἀποδίδεται στό μέρος τής ἐπιστολῆς
μου ποὺ ἀναφέρεται στὰ κόμματα
καί εἰδικότερα στό «ΠΑΣΟΚ».
Μήπως λοιπόν τό «ΠΑΣΟΚ» δέν
θεωρεῖ σάν «ἀποδιοπομπαῐο
τράγο», τό φαινόμενο τῶν ΑΤΙΑ
καί τίς παραπλήσιες ἀσχολίες
ποὺ πιθανόν τοῦ στεροῦν ὀπαδοὺς; «Τσόντα» θά ἧταν ἄν
προσπαθοῦσα νά ἐπιχειρηματολογήσω πάνω στίς θέσεις μου
(πού μπορεῐ ὁποιοσδήποτε νά μή
τίς δεχτεῑ), γιατί πραγματικά τά
ἐπιχειρήματα ἧταν αὐτά πού δέν
εἶχαν λόγο ϋπαρξης σέ ἐκείνη τήν
ἐπιστολή. Τώρα ὅμως ὃλέπω ὅτι...
ὀλίγη μαρξιστίζουσα... ἐπιχειρηματολογία δέν θά κάνει κακό
στσὺς... δυό φίλους μου.
ΔΠιστεὺω νά έχουν 61060051 τήν
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ «ΠΑΣΟΚ». Ἐκεῖ στήν 1η κιόλας σελίδα ἀναφέρει σχετικά μέ τίς
ποικιλοειδεῑς διεκδικήσεις - στόν
ἀμέσως μετά τήν διχτατορία
χρονο σκεφτεῐτε τώρα; Λέγεται
ὅτι δέν ἦρθε ἡ ὥρα. "O11 τώρα
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προέχει τό έθνικό θέμα. M0 16
ἐπιχείρημα δέν εὐσταθεῖ. Πῶς εἶναι δυνατόν νά παραμένουν σέ
θέσεις κρίσιμες γιά τό ἔθνος έκεῖνοι ποὺ εὐθύνονται γιά τήν
ἐθνική συμφοράς Χάρις ὅμως
στήν «ουμπολιτευτική ἀντιπολιτευόμενη διάθεση» τοῦ «Ἀνδρέα» οήμερα 4 ἔτη μέ τήν ἐναλλαγῄ τῆς ἐξουσίας δέν έγινεῑ Α τιμωρία τῶν ἑνόχωνηής ἑπταετίας, Β - κάθαρση τοῦ κρατικοῦ
μηχανισμοῦ, Γ - «πλέρια» ἀποκατάσταση τῶν θυμάτων τῆς κατοχῆς, Δ - 0115011 ἀκύρωση ὅλων
τῶν ἀνελευθέρων καί καταπιεστικῶν έκτάκτων μέτρων τῆς
ἑπταετίας, καθώς καί τῶν παρόμοιων νομοθετημάτων τῶν προδικτατορικῶν κυὸερνήσεων (ἐδῶ
μάλιστα εἴχαμε καί πρόοδο μέ
ψήφιση καινούριων τέτοιων νομοθετημάτων - τό «ΠΑΣΟΚ»
ἀποχωροῡσε σέ τέτοιες ψηφοφορίες λές καί τά νομοσχέδια δέν θά
ψηφιζόντουσαν - ὅπως τό περι6όητο «τρομοκρατικό»), E — ἑξασφάλιση τῆς έλεὺθερης ἐπιστροφῆς τῶν πολιτικῶν προσφύγων στήν πατρίδα (έδῶ γελᾶνε),
ΣΤ - έξάλειψη τοῦ παρακράτους
καί τοῦ κομματικοῦ κράτους (δές
τόν κ. Μπέη ὑποψήφιο τοῦ
«ΠΑΣΟΚ» νά χαριεντίζεται σέ
φωτογραφίες μέ τόν «Ἀνδρέα»,
Ζ - άμεση ένταξη τῶν Ἐνόπλων
Δυνάμεων καί τῶν Σωμάτων
Ἀσφαλείας στήν ὑπηρεσία τοῦ
Ἔθνους καί τοῦ Λαοῦ καί ὑπο6ολή τους σέ ὀποτελεσματικό καί
πλήρη Elmo ἀπό τήν, νόμιμα
ἑκλεγμένη, πολιτική ἡγεσία (ἐδῶ
ὑπονοεῖ ὅτι πρέπει νά φὺγει ὁ
Ἀὅέρωφ καί νά άναλάὸει 6 σύντροφος Χοντροκοὺκης). ”Ολα τά
παραπάνω ἦσαν μέσα στοὺς στόχους τῶν... ἀλησμόνητων 6ασικῶν ἀρχῶν. Τώρα γιά τό τί ἀπό
ὅλα αὑτά ὁ «Ἀνδρέας» ἒοτω
ἵδρωσε γιά νά γίνει, θά πρότεινα
νά τό ὅρεῖτε στό ἑπόμενο «μάζωμά» σας καί κατά τήν διάρκεια
τοῦ «ζυμὼματος» οτήν KOB σας
- ἤ ἀλλιῶς πώς ξεφτυλίζεται ἡ
ἑλληνική γλῶσσα.

4) Αὐτό ἰσχύει καί γιά τόν κὺριο Μπιρλιράκη. Ὁ περίφημος
λαός «σας» ἔχει δώσει κατά καιρούς τήν έμπιοτοσὺνη του σέ
κόμματα 110,1 ὀργανώσεις κάθε
λογῆς πού τά περισσότερα ἀπό
αὑτά δέν άξιζαν οῠτε γιά φτὺσιμο. Καί ἄν ὑπάρχει ἀμφιὸολία
περί αὑτοῦ, σᾶς θυμίζω ὅτι δέν
δόθηκε ποτέ μεγαλὺτερη ἐμπιστοσὺνη, σέ πολιτικό κόμμα ἀπό
ἐκείνη που ἀπονεμήθηκε στό ναζιστικό κόμμα τοὺ Χίτλερ. Ἀλλά
ξέχασα, θά μοῦ πεῑτε, πώς έδῶ
έχουμε νά κάνουμε μέ τόν ἑλληνικό λαό πού εἶναι μοναδικός
στήν ἱστορία κτλ. Ναί, μά μήν ἐξ·
αγριωθεῖτε ἂν χαραχτηρίσω σάν
σωὸινιστικό ξανά τό «ΠΑΣΟΚ»
καί τήν ἰδεολογία πού περνάει.

"A; θυμηθοὺμε τώρα καί τόν·
«σύγχρονο κάτοχο τοῦ M09751-

στικοῡ ἰδεώδους» τόν Λένιν καλή του ὥρα - ἄς ποῦμε. Ὁ Λένιν λοιπόν ἔλεγε «“Ο λαός πιστεύει 010 φαντάσματα, αὐτό σημαίνει ὅτι καί ἐμείς πρέπει νά πιστεύουμε σέ αὐτά;»
5) Τέλος ἄν δέν κάνω λάθος, 6
κ. Κίσινγκερ πρέπει νά ἀπέτυχε
στήν προσπάθειά του. Τό ἀριστερίστικο κίνημά του, γιά τό ὁποῐο
ἀδιαφορῶ, ὅπως καί γιά κάθε
ἄλλη πολιτική ὀργάνωοη ἡ
ὁμάδα, μοιάζει σάν τό φάντασμα
στόν ἥλιο... καί 6 ἴδιος 6 κ. Κίσινγκερ παραιτήθηκε, ἴσως γιατί
σκέφτηκε, τί ὅλακεία εἶχε πεῖ.
Αὐτά καί εὐχαριστῶ γιά ἰή φιλοξενία. Καί πρίν κλείσω κάτι
ἄλλο. Τυχοῦσες ᾰλλες ἐπιστολές
θά μείνουν ἀναπάντητες, γιατί
δέν έχω οὔτε τόν χρόνο, οῠτε τήν
διάθεση νά χαλάω χαρτιά γιά
κάθε εὔθικτο.
Μέ ἐκτίμηση
Βαγγέλης Κοτρώνης

Ἀγίου Ἀνδρέου 8
Νέα Σμύρνη-ΑΘΗΝΑ

Ἐγώ γράφω κ α θ 0 9 0 τήν
διεὺθυνοή μου γιά νά μπορεῐ νά
διαπιστωθεῐ ἡ ταυτότητά μου, ἡ
δική τους ὅμως ἀνωνυμία (γιατί 6
καθένας μπορεῐ νά ὑπογράψει μέ
ὁποιοδήποτε ὄνομα θέλει) μέ 60ζει σέ ὑποψίες... -

Ἕνα γράμμα ἀπό τή φίλη Μ.Δ.
σχολιάζει τόν τόνο κάποιων ἐπιστολῶν τοῦ «Διαλόγου».·

Ἀγαπητό Ἀντίγ
_ Δῑαὸάζω πόξνῖα μέ ἓνδιαφέρον
Τίς σελίδες του «Διαλόγου» σου.
Σοῦ γράφω σήμερα ὅχι γιά v0 .
ἀναφὲρθω “É μῖρῑκὲς πραγματικά ·

ἑνδιαφέρουσες ἐπιστολὲς πού
προσκομίζῡυν μαρτυρίες καίζ
πληροφορίες- Θέλω 1161/0 νά ’
ἀναφερθῶ στῆν πληθώρα τῶν
γραμμάτων, véuw, ἐπί 16 πολύ,
παιδιῶν.
Κατ· ᾀρχήν θέλω νά παρατηρήσω ὅτι δέν τιμοῡν τή λέξη ;
ὃ ι ά λ 0 γ o ς Εἶναι aﬁn, Mum/6- 1

τητά τουςΙ ἑμπαθή,,χωρίς καμιά
οὐσιαοτικη ’ ἀνάπτυξη, ἐπιχειρηματολογίας καί ἀποτελοῦν ἕνα
κακοχωνεμὲνῡ ἀναμάσημα, ὅσων
διαὸάζουν (Γῑά κομματικὰ του ἔν’
τυπα 6 ,καθείς- ”Αλλά, ἀπό p;th
ἀπθψη, θεωρῶ πῶς ἔχουν ἐνδια‘PÉQOV Υιά ὅλους μᾶς. Γιατί ἀποτελοῦν ἕναν δείκτη τῆς προὸληματικῆς στό XŒQO τῆς Ἀριστερᾱς
γενικότερα, ἀλλά καί σταθμίζουν
τό εἶδος τῆς πολιτικῆς παιδείας
πού οἱ κομματικοί φορεῖς καλλιεργοῦν. Καί τότε φτάνουμε σέ
ἕνα μᾶλλον ἀπαισιόδοξο συμπέρασμα; Ἡ πολιτική διαπαιδαγώγηση τῆς νέας γενιᾱς γίνεται
ὅπως περίπου πρίν 30 καί 40
χρόνια; συνταγῡλόγῑα, τσιτατολΟγία, ὃθὙμΟ-ῖωμός καί έπαρση.
Δέν μεσολάὸησε λοιπόν τίποτα
αὐτές τίς δεκαὲτίες καί κάποια
πικρή πείρα δέν ἔκαμε μερικούς
ἀπό μᾱς λιγότερο πείσμονες;
Φιλικά
Μ.Δ.

Δίσκοι
ἀντιεμπορικοί;
Ἀντι-εμπορικοί;
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΟΥ 8ου TOMOY ΤΗΣ Β’ΠΙΞΡΙΟΔΟΥ (ΤΙΞΥΧῌ 90-102)
'14 Γενάρη -1 Ἰουλίου 1978
Καί ατούς δύο πίνακες - ὕλης καί συνεργατῶν - τά λήμματα άναγράφονται κατ’
άπόλυτη άλφαθητική σειρά. Στήν παραπομπή ὁ πρῶτος ἀριθμός δηλώνει τό τεῦχος
καί ὁ δεύτερος τήν σελίδα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΑΜΥΝΑ

ιττοΡιἈ

Ἀγκὸλα τεῦχος 91
Σοσιαλισμός καί Ἑλευθερίες τεύχη 92, 93
Μακρονὴσι τεῦχος 93
Λογοτεχνικο Παράρτημα τεῦχος 98
ΕΔΠ - Παιδεία τεῦχος 99
Γιά τό ANTI τεῦχος 100

- Προσφορά αἵματος καί χαρακτηρισμός

- Πρωτομαγιά τοῦ 1936 στήν Καθάλο 98111

- Ὀ κ. ἈΘέρωφ καί ὁ ΕΣΕΑ 9519

- Πρωτομαγιά τοῦ 1919; ἠ Προκήρυξη τοῦ
ΣΕΚΕ 98132

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΙΉΛΕΣ

Ἀντιθέσεις 9015, 9116, 92/6. 9316, 9416.
95/6. 96/7. 97/6. 98/5. 99/7. 100/6,
101/8, 102/6
Γελοιογραφία 90/6. 9118, 9218, 9315, 9518,
96/6. 97/5. 98/8._ 99/6. 10015, 101/6.

Διάλογος 90148, 91151, 92151, 93156,
94/49. 95147, 96145, 97/49, 98/50.
99/51, 100/60, 101/51, 102/51
Ἑτιισημαίνουμε 90137, 91142, 92136, 93147,
94140, 95142, 96139, 97141, 98/34.
99/44, 100/49, 101146, 102/42

Κύριο ’Ἀρθρο 90/3, 91/3, 92/3 93/3. 9413,
9513, 9613, 9713, 98/3, 99/3, 100/3,
101/3. 102/3
Πολιτικο δεκαι-ιενθήμερο 9014, 9114, 9214,
93/4, 9414, 9514, 96/4, 97/4, 98/4, 99/4,
100/4.101/4.102/3
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

- Ἀτιοστιάσματα άῐτο τό ἡμερολογιο τῆς
Α’ ύτιοδειγματικῆς άνταρτοομάδας
ΙΞΛΑΣ-ΕΠΟΝ 93120 “
- «Διακεκριμενοι ἅνδρες» γιά τό Μακρονήσι 93129
Ἀνταῖος, Π.; Oi Πρῶτοι ΕΠΟΝίτες φεύγουν
γιά τό 6ουνο 93119 “

- 'O στρατός Παρακολουθεῑ συστηματικά
τίς Πολιτικες εκδηλῶσεις 96113
Δημόνικος; Τά Πυρηνικά ὁτιλα noü ύτιάρχουν στήν Ἑλλάδα 9816
Καλούδης, Θ.; ’Ἐτσι σχεδιάστηκε ἠ «ει-ιιστροφή» μας στό ΝΑΤο 9017
Ρεττόρτερῑ ‘H Περιπετειο ἑνός στρατιώτη

Φάτσης, Γ.; Χουντικες Προκηρύξεις στό
στρατά 91110

Βελουδῆς, Γ.; Τρία ἑλληνικά 6ι6λία τοῦ
1823 92138 ’

Ἐρανισ-ιής - Παηαϊωάννου Κ.; Τό 10 συνεδριο τοῦ ΣΕΚΕ 97126

Ὲρανιστής; Τό 20 συνέδριο τοῦ ΣΕΚΕ

Ἐρανιστης; Τό 3ο συνὲδριο τοῦ ΚΚΕ
(ΕΓΚΔ) 98127
Ὲρανισϊής; Τό 40 συνεδριο, τοῦ ΚΚΕ

ΕΠΤΑΕΤΙΑ - ΧΟΥΝΤΑ

- Ἀι-ιό τή ΔΕΗ στά ΚΕΕΦ 9319

- Ποιοί καί ιτῶς μεθοδεύουν τήν άμνήστευοη τῶν χουντικῶν; 9418
- '0 γαλλικός Μάης καί οἰ ’Έλληνες τοῦ
Παρισιοῦ 99130
Ἀ6ραμὸτιουλος, N. (Ἠράκλειτος); «Ἐδῶ
Κορυδαλλόςί» 97110
ANTI: 'O Κουρκουλάκος, ἡ ΑΤΕ καί τάτάγματα ἀσφαλείας 91143 _

Ρετῐόρτερῑ Ἑργάτες καί ῦλικά τῆς ΔΕΗ
στήν εξυι-ιηρέτηση τῶν «ἡμετέρων»

Τερλεξής, Παντ.; Τά Παιδιά τῆς δικτατορίας 97112
Τσαρούχας, Κῶσταςῑ Σκάνδαλο χρυσοῦ τῆς
Χούντας 100110
ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

Ὲργατικός, Ἀντ.; OI εργατοιτατὲρες καί
τά... Πόστα τους 101110
Ἐργατικός, Ἀντ.; ‘H άτιεργία στή ΣΕΛΜΑΝ

Ἠλιᾞξχὲἒῑ Τραθήγματα 93148

Μουστάκης, Γ.; Παυλικιανοί- τό Βυζαντινό “
άντάρτικο 91134
Παναγιώτου, Γ.Α.; 'O «Ἑλληνικός Μάης»Ι
τοῦ 1936 9819

Μτιῖῧῃξκέψεις εῐτί ἐθνικῶν ι-ιρο8λημάτων
Μηόατῑ Ἠ δύσις τῆς Ἀνατολῆς 10219
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ANTI: Σοσιαλισμός καί ελευθερίες - μιά συζήτηση με τούς K. Βεργότιουλο, Εύτ.
Μι-ιιτσάκη, Μ. Νικολινάκο καί K. Τσουκαλᾱ 92123, 93138

Ζητουνιάτη, Γιούληῑ Ἡ ι-ιεριιτὲτεια τῶν
ναυτικῶν τοῦ «Αἰόλιαν Γουῑντ» 92120

Κατηφόρης, Γ.; Σοσιαλισμός, Ἐλευθερίες
καί Δημοκρατία στήν τιαραγωγή 101120
Μιτιτσάκης, Εύτ.; Τό Πρόδλημα τῆς αἰτιοκρατίας στή σύγχρονη Φυσική 101142

Μούρτζης, Xp.: «Δουλεύω ατοῦ Μτιοδοσάκη...» 94118

Νούτσος, Flaw: 'O «νεοθιταλισμός» τῆς
Πολιτικῆς ἑτιιχειρηματολογίας 102136

Μάργαρης, Ν.; ’Ἐνας «διάλογος» με τόν Π.
Κανελλότιουλο 93133 ·

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ - ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ

Buci-Glucksmann. Christine: Κράτος, Αύτοδιαχείριση καί Σοσιαλισμός 94131

Νικολάου, Ἑλ.; Μιά συζήτηση γιά τήν
Ἀντίσταση 101144

Ἰωάννου, Γ.; Τό κοτιάδι 9016, 9118, 9315,
9518, 9616, 9715, 98/8, 99/6, 100/5,
10116, 10218
Ἰωάννου, Γ.; Σχόλια 91/4, 92/6—8, 95/6,
96/5-8. 97/6-7. 99/5—7. 100/34
Κουῖνοε 'H, Μαφάλντα καί ὸ κόσμος της
9014, 9117, 92144, 9317, 9419

Ἀρμάος, Β.; Σχεδιο άι-ιο τό Μακρονήσι
Βοντίτσος, Γ. (Γούσιας); «'O Ζαχαριάδης
μοῦ cine...» 93122
Ζαχαριάδης, Ν.; Γιά »τόν ἐνοπτλο άγῶνα

Οίκονομίδης, Γ.; Τότε τιού Πολεμούσαμε
τούς Γερμανούς 91128
Παι-ιαϊωάννου, Κ.; Μακρονησι - ἠ δίκη τοῦ
Λαυρίου 93127
Προθελλέγιος, “Αρ.; 'H ὁργάνωση τῆς Ἐθν.
Ἀντίατασης 97136 ·

Σαμαρά, Βαγγελίτσα; Τιά τη «Θύελλα»
Χρηστίδης, Στ.; Λαϊκή δικαιοσύνη και αύτοδιοὶκηση οτήν Ἐλεύθερη Ἐλλάδα

Μιτόστῑ Γὲθμα ἐργασίας 9119
Μι-ιόστῑ Ἕνα εἶνε τό κῶμα 9219
Μτιὸστῑ Περί στρατοῦ 9417
Μτῐόστι Κύτα... κύτα δυο φορες 9515
Μηόστῑ Ἀνοικτή εῐτιοτολή 99113
Μιτοστῑ Τά νεα μετρο 10019

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ’

α. ἄρθρα,

Λύκας, Γ.; Φάρμακο καί καταναλωτισμός
Ζητουνιάτη, Γ.; Συνεδριο γυναικῶν ϋστερα
άτιο 32 χρόνια 96117
8. εἰδήσεις - ἐρευνες
Καραλής, Γ.; Τό μετρο καί Πῶς δεν μι-ιορεῑ
νά γίνει 100112
Σαλονικιός, Π.; Αύτοοργάνωση μτιροστά
στίς άνετιάρκειες τῆς κρατικής μηχανῆς

ἡ---Α
55

Τ.Γ.; Κυκλοφοροῡν ἑνεσεις χωρίς ἐλεγχο
Τσαεέεζιξὲας, Κ,; 'O ΟΣΕ ἀγοράζει «όσο θελει» Kai «ὅπως Θέλει» 102/6

mnpoz'

μὲνο κουμῐιί 95144 l _

Βὲλτσος, Γ.; M. Γλεζος, Τό φαινομενο της
αλλοτρίωσης οτή γλῶσσα 90146 Ι
Βελτσος, Γ.; Σεξουολικότητα κοί Πολιτικη
92148
Γιολούρης, Ν.; Θ. Φωτιαδης, Καρογκιόζης ό
Πρόσφυγος 96/42 _

_ ANTI: Φωτογραφικό ρεηορταζ and τα κοτε-

Ζήρος, Ἀλ,; Τρ. Πίττος, 'H μετακομιση

χόμενο ὲδαφη 91/12
ANTI: Συ“ζήτηοη για τό Κυπριοκό μέ τούς Λ.
Ἠγουμενίδη, Γ. Κρονιδιὼτη, Πλ. Σέρθο
Kai ’ᾼ. Χριστοδουλίδη 97118, 98112,
Δημητριαδης, Γ.; Τα γεγονότα τῆς Λαρνοκος κοί ό τύπος τῆς «φίλης» Δ. Γερμανίος 95/37

Ζήρος, Ἀλ.; Φ. Κονδύλης, Τό κυμα 101148,
Κοφετζῆς, T.: FK. Λούκοτς, Μορξισμος και
σταλινισμός 94147 I I
Λιαῐττιο, Φρ.; Π.Α. Ζαννας, Ἰστορίο και τε)(νη οτόν ’16αν τόν Τρομερό τοῦ Ἀ’ίζενοταιν 95145 _

Δημόνικοςῑ Oi ’ίδιες διαδικασίες ὸδηγοῡν·
στα ’ίδιο αδιεξοδα; 91112
Τσοξιὲὣόὲς, Γ.; Πόσο μόνη εἶναι ή Κύπρος;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ἥφαιστος, Π.; 'H Μεσογειοκή Πολιτική τῆς
EOK 90/10
Κοζακος, Π.; Ἀηό τήν αηοικιοκροτίο σε μία
νὲα διαπραγμοτευτική ίσορροτιία 94/35.

Μαρίνος, Γ.; 'O μὺθος τῆς κακῆς Ἀμερικῆς
Kai τῆς καλῆς Εὐρώπης 97140

Ντρὲς, Γ.; 'O μύθος τῆς κακῆς Ἀμερικής
καίτής καλῆς Εύρώι-ιης 95/26
Rowthzîrn. Bob: Πληθωρισμός Kai κρίση
10 38
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- ΕΔΠῑ σὺντομο ίατορικό 99110,13
Ἀναοτοσότ-ιουλος, Ν.; Oi φοιτητές σαν κοινωνική ταξη 92/30
ANTI: Φοιτητικὲς ὲκλογὲς '78. Στήν ἔρευνα
αποντοῡνῑ Τρ. Δρα8αλιαρης (ΚΝΕ), Γ.
Μηίκος (ΠΑΣΠ), Γ. Φλῶρος (Δημ. Ἀγώνος), Ἀλ. Καροκασογλου (ΑΑΣΠΕ), Π.
Θεολόγης (ΠΠΣΠ), Θ. Γορυφολακης (Σ.
,Πορεία), Δημ. Κοραγιαννης (ΕΧΟΝ), Σ.
Μαρτολης (ΑΠΣ), Θ. Δρί8ος (ΟΚΔΕ)
Γιοκουμὲλος, Ν.; Oi Θέσεις Kai τό αιτεργιακό α’ίτημο τοῦ ΕΔΠ 99110
Λιονταρης,’Θ.; Πονει-ιιστήμιο Πατροςῑ τό
χρονικό τῆς κοταληψης 95110
Λιονταρης, Θ.; Δικοστικες διώξεις καί Πονει-ιιστημιοκό ασυλο 102122
Λουλουδης, Λ.; Περο αι-[ό τό αηεργιοκό ο“ίτημα τοῡ ΕΔΠ 99115
Μορτίνος, Ν.; Τό κίνημα τοῦ ΕΔΠ καί oi
Προοπτικες για ἕνα δημοκρατικό Πανετιιστήμιο 99/8
Μεσσαρης, Κ,; Μια «αγνωοτηυ φοιτητική
ἓῦιῗριέγίο οτό Πονετῐιστήμιο Spaan
Μιχαλατος, Τ.; Μια αλλη αι-ιοψη για τα γεγονότα τῆς Πατρος 96/14
Ποῐτασοροντόιτουλος, Π.; Λυσ. Μουρίδης;
ό νέος γεν. διευθυντής τῆς Ἀνώτατης
Ἐκι-ιαίδευσης 90128
Παιτοσοραντόι-ιουλος, ’Π.; Ἀηειλεῑται üno—
Θαθμιοη τῶν ελληνικῶν τιτυχίων 91114
Ποιτασοροντότιουλος, Π.; Πονεηιστήμιο
Θρακηςῑ oi φοιτητὲς χανουν τή χρονια
Τερλεξής, Ποντ.ῑ Τα ι-ιοιδια τῆς δικτατορίας 97112

α. 8ι8λιοκριτική

Ἀλεξίου, "Ean ‘I. Κοροτζαφερη, Τό Xa—
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Λιοντακης, Χρ.; M. Δημακης, Τελευτοια
Ποιήματο - Α’ 96141
Μουζέτλης,Ι Ν.; Μελέτες γυρω στήν ελλη-

_ νική οἰκονομία 100/56 _ I

Ποπαγεωργίου, Κ,; M. Σαχτούρηςῑ Ποιηματο 1945-71 98146
Ροφτότιουλος, Μ.; Γ. Μονουσακος, ‘O εμφύλιος 93144
Φουργιώτης, Θ.; Κοινουριο 6ι8λία για τό
ΜΑΗ τοῦ ’68101148
Φροντζῆ, ’Ἀντειαῑ Γ. Ποτίλης, ’Υι-ιερ τῶν
κροτῶν 90146
Φροντζῆ, ’Ἀντειοῑ Κ. Ἀγγελακη-Ρούκ, Τα
σκόρτιιο χορτια τῆς Πηνελόπης 92/48

Χαλικιό, Μαγδο; Βι8λίο για τήν οντιψυχιοτρική 91146

Κολτσιδοι-ιούλου, "Avvu: 'H Oemplm Συντεχνία 102149
ε. κινηματογρόφος

Βακκος, K.: 'O Πορτογσλικος Klvnpmo.
γραφος 101150
Κολιιοδήμος, Π.; Τό κρατός καί ή Κρῑση τοῦ
Ἐλλ. Κινηματογραφου 99/46 I ’
Κολτσιδοιτούλου, "Avvu: Τσαρλι Τσῄῃλιν

Alanna, Φρίντο; «Oi γυναῖκες σήμερρ» Καὶ
ό φεμινισμός 94141
Alanna. Φρίντο; Ἠ κινηματογραφική λέσχη
τῆς Τρίπολης 96140
Μτιρουνιας, Γ.; «'O ôldôoÀOQ ηιθοναν» «Τό οκοτεινό ἀντικείμενο τοῦ nôeou»
100/52
ΞονΘόιτουλος, Λ.; ὈμΠΒ ΡΧρουζεν '73
102144
Ὀρφονός, Λ.; «'0 ἥλιος τῶν υαινῶν» 91/49
Ρεντζῆς, Θ.; Για μία αλλη ηολιτική 92/45
στ. λογοτεχνία
Ἑρνοτ, Μαξῑ Ποίηση .— μετᾰφβοοη Κώστο
Ταχτσή 94142
Ἠλιού, Μορίο; Ἀγωνιστική Κογκολὲζικη
Ποίηση 96133
Ζήρος, Ἀλέξηςῑ Σχολια 0' 'éva ουτόγροφο
_ TOÜ Γ. Θεοτοκα 98140
Μαρκογλου, Πρ.; Ἐτιεισόδιο 98/33
Πατιογεωργίου, Κ,; «Ποιήμοτο 1945-71» τοῦ
Μ. Σοχτουρη 98146
Πατιοδημητρίου, Σ.; Τραπεζο Τέχνης 98139

Glucksmann, Christine: N. Πουλοντζοςῑ
L'état. le pouvoir, le socialisme 94/31

Σεφερης, Γ.; Ἀνεκδοτεῦ. ἡμεβολογιοκές
σελίδες 98135 Τ
Τσντορόφ, Τσθετανῑ Ποιητική Kai Αίσθητικη 98143

6. θιθλιοπαρουσίοση
90146, 91147, 92/48, 93/55. 94/47, 95145,
97147, 99147, 100157, 101149,

Lopes, Henri: Ata Ozali 96/34
N’Dedeka, Maxime: Ποίηση 96135
ζ. μουσική

γ. εΙκαστικα

- Βοσίλης Ἀρμαοςῑ οχεδιο c'mô τό Μακρονήσι 93/28
Ἠλιοηούλου-Ρογκαν, Ντ.; Χρονικό ἐκθεσεων 90138
Ἠλιοι-ιούλου-Ρογκαν, Ντ.; Συνεντευξη με
τόν Ἀλ. Φοσιονό 90142
ἨλιοΠούλου-Ρογκαν, Ντ.; Συνεντευξη με
τό γλύιττη Σεζαρ 93154

Γολλικό·Ἰνοτιτοῡτο 94143
Ἠλιοι-ιούλου-Ρογκαν, Ντ.; ’Ἐκθεση Γ. Μόρολη 95143
ἨλιοΠούλου-Ρογκαν, Ντ.; Οί ἐκθέσεις τοῦ
Ἀμηιντίν Kai τοῦ Ἀλή Ντίνο 97144
ἨλιοΠούλου-Ρογκαν, Ντ.; ΜΙΤ- μικτα μεσα

Ἠλιοι-ιοὺλου-Ρογκαν, Ντ.; Βαλιος Σεμερτζίδης 101147
Ἠλιοῐτούλου-Ρογκαν, Ντ.; Καλλιτεχνική
ανογεννηση οτή συγχρονη Οὺγγορία

Ροφτοῐτούλου, Κοτ,; Μαριος Πρόαινος
99148
Στρούζο, ’Ἐφηῑ 13 ’Έλληνες καλλιτεχνες
στήν Ἰταλία 100150
δ. Θέοτρο

Δημουλίτσα, Ντόνηῑ Τα «ηοθήματο» οτό
ΚΘΒΕ 91150
Θεοδωρίδης, Μιχ.; 'O Σαὸθόηουλος, ἠ
Ἀριστερα καί τό τίολιτικό Θὲατρο 91144
Κολτσιδοῐτουλου, "Avvu: «Τό Ματς» στή
Νὲα Σκηνή 94145
Κολτσιδοτιούλου, "Avvu: «'H
ΜαναKoupüylo» and τόν ΘΟΚ,1ΟΟ155

Δεληγιαννης, Δ.; Μιχαλης Γρηγορίου συνεντευξη 92144
Λεωτοακος, Γ.; Ἀρχή μίας ακόμη Πολικῆς
νύχτος... 90143
Λεωτσακος, Γ.; Ὀι-ιερετικα καί αλλα 92/43

Λεωτσακος, Γ.; Oi Πιό αξιοΠρὸοεχτες ὲκδηλώσεις τοῦ τριμήνου 99/45
η. τηλεόραση
Ἀντωνόι-ιουλος, Τ.; 'H λειτουργία τῆς τηλεκριτικῆς 94/44
Ἀντωνόῐ-ιουλος, Τ.; Ποιός μιλαει στήν τηλεόροση; 96143
Ἀντωνόι-[ουλος, Τ.; Τηλεόροση Kai τρομοκροτίο 97146
Ἀντωνόῐτουλος, Τ.; Ἠ Μεγαλη Ἀηεργίο Kai
ἡ εἰκόνα της 102148

8. χορός _

Μέτσης, Γ. - Ρικακης, Α.; To’ Προ-φεστιθαλ
να γίνει ὲλληνικό 97142
nOAlTIKH ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ

α. Κόμματα
-Ἠ ΔΕ. τῆς ΕΔΑ 94113
Ἀγγελής, Θ.; Μια δειγμοτολειι-ιτική «αναγνωση» τοὺ 1Οου συνεδρίου τοῦ ΚΚΕ

Γλέζος, Μ.; 'H AA Kai οί δυο λύσεις για τό
σημερινό Πρόθλημα 92110
Ζητουνιατη, Γ.; Για τήν ΕΔΑ 94114
Ζουραρις, Κ,; Για τό 20 (100) συνεδριο τοῦ
ΚΚΕεο 100/20. 101/24
Κορρας, Ἠλ.; EKNA-EAHK: Μετοθολες
στήν κοινοθουλευτική δυνομη 90116
Κατσαρός, Δημ.; Τί αλλοξε στίς Θέσεις τοῦ
ΚΚΕεσ. and τό 1ο(9ο), στό 2ο(100) συνέδρια 95128
Κοτοορός, Δημ.; Oi Θέσεις τοι] ΚΚΕ για τό
100 συνεδριο καί oi αλλες Πολιτικες
δυναμεις 96118

Λεντακης, Α.; Mia ὁλλη ὅψη για τό ι-ιρο8λημα τῆς ΕΔΑ 93116
Ματζουρανης, Γ.; Τό ΠΑΣΟΚ, ἡ “TIÔNDOU”
καί oi «κίνδυνοι» για τό κοινωνικὸ καΘεοτώς 94/16
Πῦνογιώτου, Π.; Για- τήν κρίση τοῡ ΚΚΕεσ.
καίτοι] «Ρήγα Φεραίου» 95135

I'Iavayou, Γ.; Για τήν ΕΔΑ 94/12
Ρετιορτερῑ ΕΔΗΚ; η κρίοη γεννήθηκε με τό
κόμμα 90/12

PenépTep: 'H κοινοθουλευτική ὁμαδα τῆς
ΕΔΗΚ 90/15 .
Σκαλτοᾱς “Ορ.; ΕΔΑ 1975-78; ἕνας αι-ιολογισμός Προθεσεων 100124
Τσουδεροῡ, Βιργινίαῑ Ὑι-ιόμνημα Πρός τον
Γ. Μαῡρο 90118

6. Διεθνεῑς σχέσεις
- Ἐλλαόα - Του ρκία καί Πετρελαιο τοῦ Aiγαίου 94110
- Ἠ συμφωνία Ἐλλαδας - Ἰταλίας για τήν
υφαλοκρητῐίδα 94111
Ἀντήνωρῑ Προθληματισμοί αμερικανῶν Kai
στρατηγικὰ συμφέροντα 102110
Ἀντήνωρῑ Ὀ Σμίτ Kai τό εμι-ιαργκο 102113

Ρειτορτερῑ Ἠ «διεθνής» τῆς κρατικῆς τρομοκρατίας, η Ἐλλάδα, ἡ Δ. Γερμανίσ
Kai ἡ Ευρώτιη 9618

Ρετιορτερε Γερμανικες κομηίνες ἡ Πῶς
καταργεῖται τό ἑμιτέιργκο 102/14
γ. Πολιτική ζωή

- Ποιοί Kai Πῶς μεθοδευουν τήν ἀμνηστευση τῶν χουντικῶν; 94/8 “
Ἀναγνώοτης, Ἀντ.; Ta κρυφα τσλεντα τοὺ
K. Μηαλκου 102/15
Γλὲζῡς, Μ.; Ἠ ετῐίθεση κατα τῶν ἐλευθεpm 96/10 ’
Ζητουνιατη, Γ.; Ἔρευνες σε 13 στιίτια ὁριστερῶν 90/36
δ. εἰδήσεις-ἑρευνες
- Καί κείμενα τῆς EOK στήν καθαρεύουσαί
92/13
— 'H CIA Παει Παντοι] 91/6
— 'Anc‘> τη ΔΕΗ οτό ΚΕΕΦ 93/9

— EOK: "Ean «ιείδικώςἸ συνεργατης 101/15

'— «Πίετε ἐξ αὑτοῦ Πάντες» - ἈρχιεῐτίσκοΠος Ἰακωὸος 10016
- Ἠ ὺιτοθεοη Σερίφη 101112
- Ἠ υιτοθεση ΣΠυρόι-ιουλου 101113
Ρεῐτόρτερῑ Μτιὲλ Ἐτιόκ Μακλόοκυ 95114
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΙΕΝΘΗΣ

ξοιαῖζίῖξς, Δ.; 'O ὕστερος τριτοκοσῖιισμός
91126

Brown, Irene: Τό «ὅχι» τῆς Ἀφρικῆς 96/31

ἓαρὶῗτξις, Σ.; 'O ίδιαίτερος χαρακτῆρας
τῆς véaq Ἰταλικῆς κρίσης 94123

8. Ἀγκόλσ
Χαραλαμῐτίδης, Κ.; Το MPLA μσρξιστικό.
λενινιστικό κόμμα 91/17
Giuliano Giovanni: Ἠ ίταλική κρίοη. τό ΙΚΚ
Χοραλαμῐτίδης, Κ.; Συνεντευξη με τόν noKai μερικες ὶδιομορφίες 99120
λιτικο καθοδηγητή τοῡ MPLA Μανουελ
ντε Μορε 91122 '
Θ. Κογκό, Λ.Δ.
Χαραλαμιτίδης, Κ.; Ὀ «κόκκινοςηγσύαρχος
Ἠλιού, Μ.; Ποίηση τοῦ Κογκό 96133
για τήν Ἀγκόλσ 91124
Νγιὲἒυὲμπί,
Μαριενῑ
Πολιτικα
κείμενα
γ. Γαλλίσ
- Προκηρύξεις τοὺ Man 99/28
I. Λστινική Ἀμερική
— ‘O Γαλλικός Μαης Kai oi ’Έλληνες τοῡ
Τερὰν,
Λουῑς;
Ἔτσι
εκτελέοαμε
τόν
Τσε
Παρισιοῡ 99130
Tpoguïââo, Maup.: Βασανιστήρια οτήν ΚοΕυθυμιόιτουλος, Ἠλ.; Ἠ γαλλική ἀριστερὰ
μι-ιροοτα οτίς ἐκλογάς 92116
λομ8ία 94133
Δεψης, Δ.; Ἠ νοσταλγία τῆς ὲξέγερσης
Λαμψα, Πωλίνα; 'O Μαης Kai τό ηεριθωια. Μέση Ἀνατολή
piaKa κινήματα 99132
Σέρθας, Πλ.; Τό μεσανατολικό καί ἠ νεα
Λόμψα, Πωλίνα; Γαλλικό ΚΚ - Oi ρίζες Kai φόση τῶν «ιείρηνευτικῶν διαΠρογματεύσεων» 92114
κρίσεις népa and τήν εκλογική ἧττα
Σὲρθας, Πλ.; Ta Ἑνωμενα 'ApaelKa εμι102131
ρατα 102124
Morin, Edgar: 11in mi μετὸ τό ΠεριθωΣεμτιόι-Ἐλ, Γιουσὲφῑ Ναί στό PLO 94/20
ριακὰ κινήματα 99134
Τρωγόδης, Π.; ‘O Σαντατ, ὁ Μτιεκιν Kai ἡ
Touraine, Alain: Oi τελευταῖοι εκπρόσωτιοι
8ia ἄλλοτε καί τώρα 95116
τῆς επανσστατικῆς ίντελιγκεντοιας
Τρωγέιδης,
Π.;
Ἠ
είσΘολή
στο
Λὶ6ανο
95118
99128
δ. Δυτικη Γερμανίσ
I6.
Νσμίμπισ
Mahler-Bäker: Ὲῐτιοτροφή οτήν ηραγματιΧαραλαμτιίδης,
Κ.;
Συνὲντευξη
μὲ
τόν
κὸτητα 97/15 _
τιρόεδρο τοῡ SWAPO 92/18
ε. Δυτική Σσχάρσ
Καρρᾱς Ἠλ. - Τσαλακός, Γ.; Συνεντευξη με
ιγ. Νότισ Ἀφρική
τόν γραμματέα τοῦ POLISAFIIO. Bashir
- Θυμηθεῑτε τό Σοθὲτο 102/28
M. Sayed 90/31
Χρήστου, “Αγγ.; Ἠ ὲξέγερση τῶν μαύρων
Καρρᾱς Ἠλ.; Χρονολογικος Πίνακος, για τή
ἐργατῶν 102128
Δ. Σαχέιρα 90133
ιδ.ΤσνζσνΙσ
Καρρᾱς Ἠλ.; Ἠ γεννηση ἑνός ἔθνους
Καρρᾱς Ἠλ.; ‘O αγώνας τῶν Σαχραουί Kai ὴ Νυερὲρε, Τζοιζιλιουςῑ Πολιτικὰ κείμενα
μαροκινή Ἀριστερέι 95/21 .
ΤσαῖιῖιΊιέἓὲ, Γ. - Τσατσου, Μ.; 'O Νυερερε
Καρρας “Ηλ.; Πορτραῑτο τῆς Δ. Σαχάρας
καί ή Τανζανία 101136
95124
στ. Ἰρλσνδίσ
Τσιῇἐτὲζεῧιὲὲ Μ.; Ἠ γεννηοη τῆς Τανζανίας
ANTI: Συμι-ιαρόστσση στους Πολιτικούς
κρατουμενους 90136, 92132
1
TYnoz
ζ. Ἰσπσνίσ
Σαμοθρακης, Γ.; Ἠ κρίση τοῡ Κλωντινι— Τόν Ἀτιρίλη ἡ δίκη τοῦ «ANTI» 92/37
σμοῡ ξαναγύρισε 96124
- 'H αθώωοη τῆς «Ἑλευθεροτυτιίαςυ 9317
Σαμοθρακης, Γ.; Ἠ ίσττανική Πρόκληση
- Ἠ 86μ8α στό «ANTI» 94/5
101114
— 'H 6qu Kai ή ὰθώωση τοῡ «ANTI» 97/8
- ’Ἐτσι γεννήθηκε τό «ANTI» 100/32
Σαμοθρακης, Γ.; 'H Béon τοῦ ΚΚΣΕ anéΚαρρᾱς, Ἠλίας; Τό «ANTI» Kai ol ἀναγνῶναντι οτὸ ΚΚ Ἱσπανίας 101118
στες του 100135

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Ἀγγελακη Ρούκ, K. 92148
Ἀγγελής, Θ. 100116
Ἀλεξίου, E. 95/44
Ἀλῆ Ντίνο, 97144
Ἀμῐτιντίν, 97144
Ἀναγνώοτης, Ἀντ. 102115
Ἀναστασότῐουλος, Ν. 92130
Ἀνταῖος, Π. 93119
Ἀντήνωρ, 102110, 102113
Ἀντωνόῐτουλος, T. 94144, 96143, 97146,
102148
Ἀρμαος, B. 93/28
Βόκκας, K. 101/50
Βελουδής, Γ. 92138
Βελτοος, Γ. 90146, 92148
Βεργόηουλος, K. 92/23. 93138
Βοντίτσος, Γ. 93122

Brown. Irene 96/31

Γαρυφαλακης, Θ. 90121
Γιακουμελος, Ν. 991100
Γιαλούρης, N. 96/42
Γλέζος, M. 90/46. 92/10. 96/10
Γούσιας 93122
Γρηγορίου, Mix. 92/44

Glucksman, Christine 94/31
Δεληγιαννης, Δ. 92144
Δεψης, Δ. 99123
Δημακης, M. 96/41
Δημητριαδης, Γ. 95137
Δημόνικος 91112, 9816
Δημουλίτσα, Ντόνη 91150

Δραθαλιὰρης, Τρ. 90121
Δρίθας, Θ. 90121

Ἐρανιοτής 97126. 98120, 98127, 99136,
99/39. 100140, 101128, 102134
Ἐργατυώς, Ἀντ. 101110, 102118
’Ἐρνστ Μὰξ 94142

Εὺθυμιὸῐτουλος, Ἠλ. 92116
Ζαννας, Π. 95145
Ζαχσριάδης, Ν. , 93122, 93125
Ζήρας, Ἀλ. 94146, 98140, 101148
Ζητουνιατη, Γ. 90136, 92120, 94114, 96117
Ζουράρις, K. 100/20. 101/24

Ἠγουμενιδης, Λ. 97/13. 98/12, 100/27
Ἠλιοῐτούλου-Ρογκὲιν, Ντ. 90138, 90142,
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93154, 94142, 94143, 95143, 97144,
100/51, 101147, 102147
Ἠλιοὺ, M. 96/33
Ἠλιου, Φ. 93148
Ἡράκλειτος (N. ἈΘραμόῐ-ιουλος) 97110
Ἥφαιστος, Π. 90/10 ·

Νοῡτσος, Παν. 102/36
Ντρές, Γ. 95126
Νυερὲρε, Τζούλιους 101139
N'Debeka. Maxime 96/35
. Ξανθόηουλος, Λ. 102144

Θεοδωρίδης, Μιχ. 91/44
Θεολόγης, Π. 90121
Θεοτοκᾱς, Γ. 98140
Ἰωαννου, Γιαννης 9016, 9114, 9118, 9216-8.
9315, 9516, 9518, 9615-8, 9616, 97/5.
97/6—7. 98/8. 9915-7, 10015, 100134,
10116, 102/8

Καζακος, Π. 94135, 95138
Καλουδης, Θ. 9017
Κανελλόπουλος, Π. 93/33
- Καραγιαννης, Δημ. 90/21
Καρακασογλου, Ἀλ. 90121
Καραλῆς, Γ. 100112
Καρατζαφέρη, Ἰ. 95/44
Καρρᾱς Ἠλίας 90116, 90131, 90133, 95/19.
95121, 95124, 100135
Καρυώτης, Σ. 94123
Κατηφορης, Γ. 101120
Κατσαρός, Δημ. 95128, 96118
Καφετζής, T. 94/47
Κολιοδῆμος, Π. 99146
Κολτσιδοηούλου, ”Αννυ , 90144, 94145,
100155, 102149
Κονδὺλης, Φ. 101148
Κουῖνο 9014, 9117, 92144, 9317, 9419
Κρανιδιὼτης, Γ. 97118, 98112, 100127
Λαμψα, Πωλίνα 99132ς102131
Λεντακης, Ἀ. 93/16
Λεωτσακος, Γ. 90143, 92143, 99/45
ΛιαΠι-ια, Φρ. 94141, 95145, 96140
Λιο ατακης, Χρ. 96141
Λιονταρης, Θ. 95110, 102122
Λούκατς, Γκ. 94147
Λουλούδης, A. 99115
Λύκος, Γ. 93112

Lopes, Henri 96/34
Μανούοακας, Γ. 93144
Μαργαρης, N. 93/33
Μαρίνος, Γ. 97140
Μάρκογλου, Πρ. 98138
Μαρταλης, Σ. 90121
Μαρτῑνος, N. 9918
Ματζουρανης, Γ. 94/16
Μεσσαρης, K. 90/26
Μέτσης, Γ. 97142
MIT, 100/51
Μιχαλατος, T. 96114
Μόραλης, Γ. 95143
Μορέ, Μανουέλ ντὲ 91122
Μουζὲλης, N. 100/56
Μοὺρτζης, Χρ. 94118
Μουστακης, Γ. 91134
Μπάλκος, Ἀν. 102115
Μπὶκος, Γ. 90121
Μηιτσακης, Εὺτ. 92123, 93138, 101142
Μηόστ 9119, 9219, 9417, 9515, 99113, 10019,
10117, 10219
Μηρουνιᾱς, Γ. 100152

Οἰκονομίδης, Γ. 91128
Ὀρφανός, Λ. 91149
Παναγιώτου, Γ.Α. 9819
Παναγιώτου, Π. 95135
Παναγου, Γ. 94112
Παι-ιαγεωργίου, Κ. 98146
Παπαδημητρὶου, Σ. 98139
Παῐταϊωαννου, K. 93/27, 97/26

Παπασαραντόηουλος, Π. 90128, 91114,
102121
Πατίλης, Γ. 90146
Πίττας, Τρ. 94/46
Πουλαντζᾱς, N. 94/31
Πρασινος, M. 99148
Προθελέγγιος, Ἀρ. 97136
Ραφτοπούλου, Κ. 99148
Ραφτὸιτουλος, Μ. 93144
Ρεντζῆς, Θ. 92146
Ρεπόρτερ 90112, 90115, 9318, 95114, 96/8.

100114,101114,102114
Ρικακης, Ἀ. 97142

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
,Ἀθήνα 601.
Τηλ; 732.713 — 732.819

O Ἑκδότηςῑ "f
ΧΡΗΣΤ ΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131

O ’Υηεύθυνος Τυπογραφείου;
IQANNHZ BOYAI’APHZ
Δημοσθένους 153
Καλλιθέα ’

Ο Φωτοστοιχειοθεσίαῑ
«ΦΩΤΟΚΥΤΓΑΡΟ» EnE
“Boa. Ἀλεξάνδρου 2, Χὶλτον, · ’
O Ἑκτύτιωσηε
TnÀ.
7413.314— 713.604 Ἴ
Ἐργοοτ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιστὲρι.

ΟΚάΘε ὲνυιτόγραφο ᾱρθρσ
ὲκφράζει τήν Προσωπική
ᾱηοψη τοῦ συγγραφεῖ] του.

Flowthorn, Bob 102138

Σαοθόι-ιουλος, Διον. 91/44 '
Σαλονικιός, Π. 10217
Σαμαρᾱ, Βαγγελτίσα 91133
Σαμοθρακης, Γ. 96124, 101114, 101118
Σαχτούρης, M. 98/46
Σεζαρ 93154
Σεμερτζίδης Βαλλιας 101147
Σεμτῐαι-Ελ, Γιουσὲφ 94120

Σέρθας, Πλ. 92114, 97118, 98112, 100127,
102124
Σεφέρης, Γ. 98135
Σκαλτσᾱς, Ὀρ. 100124
Στρούζα, Ἔφη 100/50
Ταχτοής, K. 94/42
Τεραν, Λουῖς 94128
Τερλεξῆς, Παντ. 97112
Τοντορόφ, Τσθεταν 98143
Τρουχὶλλο, Μαυρ. 94133
Τρωγαδης, Παντ. 95116, 95118
Τσαλακός, Γ. 90131, 93111 . 10019, 101/36
Τσαντίλης, Δ. 91126
Τσαρούχας, Κ. 100110, 10216
Τσάτσου, M. 101136, 101138
Τσουδεροῡ, Β. 90118
Τσουκαλᾱς, Κ. 92123, 93738
Giuliano, Giovanni 99120
Touraine, Alain 99128

ΕΣΩΤΕΡΙ·
Ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ἐξαμ. 260 δρχ. - Ἐτήσια 520
Ὲτήσια Ὀργανισμῶν, Ι
Τραπεζῶν, κ,λι-ι; 1.200 δρχ.
Για φοιτητὲς ἕΚΠΤωΟΓΙ 15%.
0 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙ->
Εὐρώπη - Μεσογ. χῶρες;
ὲξάμηνηῑ ἀτιλή δολ. 10
deport. δολ. 13
ἐτήσιαι ᾱηλή ὀολ. 20
αεροτι. δολ. 25
Η.Π.Α. - Καναδας - Ἀν. Ἀσίαῑ
ἑξάμηνηῑ απλή δολ. 10
ἀεροη. δολ. ἱ17
ἐτήσιαι ὰηλή δολ. 20
_ ὰεροη. δολ. 34
Αὺστραλία - Ὠκεανίαῑ
χὲξαμηνηῑ ἁηλή δολ. 10
ᾱεροι-ι. δολ. 24
ἐτήσια cum δολ. 20
deport. δολ. 47
0 Ἐμσόρματα, ἑπιταγέῑςῑ
’ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60. ΑΘΗΝΑ 601.
οτιΜΗ TEYXOYZ 6p)(. 20
Ο ΠΑΛΗΑ TEYXH:T|MH 30 AP.

Φασιανός, Ἀλ. 90142

Φατσης, r. 91/10 ‘

Φλῶρος, Γ. 90121
Φουργιώτης, Θ. 101148
Φραντζῆ, Ἄντεια 90146, 92148
Φωτιόδης, Θ. 96142

Mahler, B. 97/15
Morin, Edgar 99/34

Χαλικιᾱ, Μαγδα 91146

Νγκουαμῖ-ιί, Μαριὲν 96137
Νικολάου, Ἐλ. 101144
Νικολινακος, Μ. 92123, 93138

92118
Χρηστίδης, Στ. 92133
Χρήοτου, Ἀγγ. 102128
Χριστοδουλῖδης, Ἀ. 97118, 98112, 100127

58

Γεινιςι-

Χαραλαμτιίδης, K. 91117, 91122, 91124.

Κεντρική ῡιαθεσηι
O για τά 6ι6λιοτιωλεῑα
τῆς Ἀθήνας;
Στα γραφεῖα τοῦ «ANTI»
Δημοχάρους 60,-τηλ. 732-713
0 για τὰ 6ι6λιοηωλεῑα
Β. Ὲλλάδαςῑ
Βιὸλιοπωλεῖο
N. Κοτζιᾱεῇ καί Σία Ο.Ε.·
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720.
Θεσ1νίκη

""

-—

iv,

Ξ( EKAozElz KAzïANInTH ο AOHNA α’ 1
ΕΛΛΙ-ΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΠΑΝΤΑ
Σκληροί ἀγῶνες για μικρὴ ζωή
I“! Χριστιανικόν Παρθεναγωγεῐον
Ὑπολείματα ἐπαγγέλματος
Λούμπεν
Παραποταμοι

Mé τή λύρα
. -, Ἀναχωρήσεις καί μεταλλαγὲς
Ÿ Μύστήρια
Προσοχή συνάγθρωποιέ _

cH ἀσφάλεια τοῦ καθεστῶτᾷς
Πολιτικοί κρατούμενοι
Ἐκτοπίσεις καί τάξεις

στήν Ἑλλάὸα (1920-1974)
MArAA NIKOAAÏAOY
cH Γυναίκα στήν Ἑλλάδα
Δουλεία καί χειραφέτηση

ΠΩΛ NOP
cO ἀτομικός μου

Ἑνὸόμυθος

πόλεμος (1940-1942)
ΓΟΥΩΛΤΕΡ ΣΑΛΛΙΒΑΝ
Δὲν εἴμαστε μόνοι μας
ΤΖΗΝ ΣΕΝΤΥ

ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
Καθαρση

Οἱ Θεοί πού ἓφιαξαγ
τήν Γῆ καί τόν Οὐραγο

Μυθιστόρημα

ΦΙΛΜ 15

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΩΓΟΥ
Τρία κλίκ ἀριστερά
ΣΩΤΗΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙοΥ

Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ
Κινηματογραφου
ANNA CDPOŸNT

Σπονδή

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
εΗ Προσαρμογή

Λεξικό "Ova Ι
Σημειολογικῆς καί ὁομικῆς ἀνάλυσης
,τῆς τέχνης

Τό ΕΓΩ καί οἱ μηχανισμοί
ἂμυγας

ΤΟΜΑΣ XAPPIE

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

EÈMGL o’xéü

Μπαζαγιόιζι
Μυθιστόρημα

ΔΗΜΗΤΡΙ-ΙΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΦΩΝΤΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
Τριή μερο στα κάγκελα

L

ΡοΥΣοΣ KOYNA

Εἰσαι ακὲϋ
Διπλο Βιὸλίο
Μυθιστόρημα

Ο æ · æ ο . . ox ο ~ .
To Athenee, ειναι Μεγαῆο καταστημαὲ ï
...Καὶ σῐᾱ Eiôn Taënôiou; Δὲν ἔχει và nepvc'lel CITIin Athénée. Στὸ κάτω-κάτω κ,ι’ ν
σημασὶα Πόσο ὁκριὸὸ ἢ Πόσο Πρωῒὸγονο 6d ψ ἐσεῑςθὰ κερδῐσετεμ. ς ÿ ν “ BÏVle TÔ Τῦξίὅῑ μῦς· "EVG MSYÔÀO Καῖᾰσῒημίῐ » ’ MEFAAA κΑτΑΣτΗΜΑτΑ-ΣτᾹΔιον 35' ~ a v
Πρεηει va εχει. καῑμεγάλη φαντασία. Στὸ ι , - Athénée ea spam «εἴδη Ταξιδῑου» σὲ ὁλες τὶς - ' / , ’ Ἰ ,
τιμὲς-καί ὅλα τὰ γοῡστα μοντέρνα ἢ “ “ ‘
.napaôocnaKd.

Ἔτσι κανονίζοντος τήν διαδρομή, φροντίοτε , ,
’ " ’ r _.;.e/van9épa youarou/ v ’ ’

Λ, ,

