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Td ἀποτελέσματα τῶν έκλογῶν τῆς 17ης Νοεμβρίω προκαθό- Ὗ
ρισαν τρεῖς βασικά παράγοντες; ὁ ἰδιος ό χαρακτήρας τῆς μεταβολῆς τῆς 23ης Ἰουλίου, ἡ κούραση τῆς κοινωνικῆς βάσης, ποὺ
ἡ κατηγορηματική της ἐπιθυμία γιά σταθερή, ὁμαλή, ἀλλά καί
πραγματική δημοκρατία σὲ ἤρεμη καί ἀσφαλῆ πολιτική ἀτμόσφαιρα, δέν τῆς ἐπέτρεπε νά διακινδυνεῦσει τὴν ὅποια καί ὅση νεοαποκτημένη ἐλευθερία της καί, τέλος, rd ἴδια rd κόμματα τῆς σημερινῆς προοδευτικῆς ἀντιπολίτευσης, ποὺ δὲν κατόρθωσαν νά
πείσουνε γιά τή σοβαρή ἀντίληψη τῶν ἀντικειμενικῶν συνθηκῶν
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τῆς πραγματικότητας, γιά τὴ συγκρότηση καί σαφήνεια τῆς προσωπικότητάς τους ἢ γιά τὴν πολιτική τους ὡριμότητα. Ὀ Add;
εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ὑφίσταται καί παθαίνει καί δέν δέχεται εὔκολα
νὰ πειραματίζεται καὶ vd παίζει rd ἐπικίνδυνα παιχνίδια ὄχι
ὓπεὺθυνων ἡγεσιῶν.
Τὴν προηγούμενη Κυριακή ό Λαός, πέρα ἀπὸ τίς όποιεσδή·
ποτε σωστὲς ἢ ὄχι - καί ποιὸς μπορεῑ νά κρίνει τὴν κρίση του; πολιτικὲς ἐπιλογές τοι), μέ τήν ψῆφο του στὸ δημοψήφισμα καταδίκασε στὸ θεσμό τῆς βασιλείας τὰ σύμβολα τῆς ἐθνικῆς ἑξάρτησης, ταπείνωσης καὶ πολιτικῆς καί οἰκονομικῆς καταδυναστευσής του. Ἔδειξε πῶς rd τελευταῖα χρόνια συνειδητοποίησε
σὲ βάθος τήν ἱστορικὴ του ἐμπειρία κι ’ἑκανε έπίδειξη τοῦ δημοκρατικοῦ φρονήματός του, δείχνοντας στοὺς κυβερνῶντες τήν
κατεὺθυνση ποὺ ὑπαγορεύει ἡ συντριπτική του πλειοψηφία.
‘O κ. Κ. Καραμανλῆς καί ἡ «Νέα Δημοκρατία» ποί) ’χε στὶς
έκλογὲς μὲ τὸ μέρος του ὅλους τοὺς ὑποκειμενικοὺς καὶ ἀντικειμενικοὺς παράγοντες, θά βοηθηθεῖ πολὺ νά κατανοήσει τὸ νόημα
καί τὸ περιεχόμενο τοῦ μεθυστικοῦ 54,6%. Κάτω ἀπ’ αὐτὸ τό
πρίσμα οἱ τελευταῖοι τοι) λόγοι εἰναι θετικοί.
“Av ἡ συντηρητική παράταξη μπορέσει νά κατανοήσει, στὸ
μέτρο ποὺ rd δριά της τῆς ἐπιτρέπουν, τὴν ἓλλειψη λειτουργικῆς ἀντιστοιχίας μεταξὺ κοινωνικῆς βάσης καὶ πλέγματος πολιτικῆς ἐξουσίας, θά προσπαθήσει vd μικρὺνει τὸ χάσμα ποὺ δημιουργοῦν rd στεγανά, ποὺ διαιωνίζουν τὸ πολιτικὰ μονοπώλιο τῆς
Δεξιᾶς, μεταξὺ κοινωνικοοικονομικῆς ἱεραρχίας καὶ κοινωνικῆς
βάσης, ὥστε ὁ έκσυγχρονισμός τῆς κοινωνικῆς καί πολιτικῆς
ζωῆς νά ἑπιτρέξειτήν ὄχι έπώδυνη ἀντιμετὼπιση τῶν ἐθνικῶν,
οἰκονομικῶν καί κοινωνικῶν προβλημάτων.
Τεράστιας σημασίας εἰναι rd προβλήματα ποὺ τίθενται γιά
τὶς προοδευτικές, ἀριστερές δυνάμεις. Οἱ ἀληθινά νέες δυνάμεις
στὸν προοδευτικό χῶρο ,εἶτε γιατί έκαναν λανθασμένες έκτιμήσεις, εἶτε γιατί ἀναγκάστηκαν σὲ βιαστικες καὶ πρόχειρες κινήσεις, παρεχάραξαν τὴν ἐπιθυμία γιά αὐτομάτη πολιτικὴ ἓκφραση,
έπιβεβλημένη ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τοῦ παρελθόντος καὶ τὴ συνειδητοποίηση τῶν διδαγμάτων καί τῶν σφαλμάτων τῶν παλιότερων κομματικῶν σχηματισμῶν καὶ ένίσχυσαν ἆμεσα ἢ έμμεσα
ἠγεσίες φθαρμένες, ποὺ τό παρελθόν τους δέν ἐγγυᾶται γιά τό
μέλλον. Ἔχουν τώρα καὶ πρέπει νά ἀποκτήσουν τὸ πολιτικό θάρρος νά διαμορφώσοον ἑπιτέλους τήν προσωπικότητα ἐκείνη ποὺ
Où ἐπιφράξει γνήσια τὴν ὑγιᾶ MonΓιά τήν εὐρότερη Ἀριστερά έκκρεμεῑ ἠ ὑποχρέωση νὰ μάθει
μὲ ἀπόλυτα δψοκρατικὲς καὶ γνήσιες διαδικασίες vd κάνει
WWII ἐπιστημονικὴ ἁνὰλυση τῆς φύσης, “mowing
καί πραγματικότητας τῆς συγκεκριμένης κατάστασης, νά ἀκολουθήσει τακτική καί στρατηγική στά λόγια καὶ τὴν πράξη ἀνάλογη μὲ τὴ σοβαρότητα τῶν περιστάσεων.
Προῦπόθεση γι’ αὐτά καὶ χρέος ἀπέναντι στοὺς ὀπαδούς της,
ἀλλά καί στὸν τόπο όλόκληρο, εἶναι vd δοθοῦν έπιτέλους ὑπεύθυνες καὶ ἀπὸ τοὺς πρωταγωνωτὲς πολλὲς ἐξηγήσεις γιά πολλὰ
καί νέα ζητήματα ποὺ σημάδεψαν όλόκληρο τὸ κίνημά της.
Ὑπάρχει ἕνα τόσο πλούσιο σὲ ἑμπειρίες καὶ σφάλματα παρελθόν ποὺ ἂν πολλά ἀπ’ αὐτὰ δέν έπαναληφθοῦν, pm ἡ μάχη
μέσακαίξξωάπότόκοινοβοὺλιονάδοθεῐσωστάκαίἀποτελε«paan καὶ νά δικαιώσει τὴν άριστερῆ ἀντιπολίτευση, ποὺ ἡ
μικρὴ παρουσία της στῆ Βουλῆ Où πρέπει νά τῆς ὑπενθομίζει
τίς miss της καὶ τὰ λύθη της·

Kg , ’ΘΜ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΠΕΡΑΣΕ
OI KINAYNOI HAPAMENOYN...
Τοῦ Σπὺρου Λῑναρδὰτου
'0 Λαός, at τὴ μεγάλη κλειοψηφία του ὑπὲρ τῆς Ἀβασίλευτης Φυσικὰ, πολὺ μεγαλὺτερη σημασὶα θά ἔχει ἠ (ration τοῦ K. ΠρωΔιμοιρατίας, ἱθεσε τέριια στὴν κολιτειαιιή ἑκκρειιὸτητα Kai ἔστειλε θυκουργοῦ Kai τῆς κλειοψηφίας ou) νὲο Σὺνταγιια. Ἂν ut τὸ σχὲδιο
τὸν Wm θεσιιὸ τῆς Βασιλείας στὸ χρονοντοὺλακο τῆς Ἱ- Συντάγιιατος που Où καταθέσει ἡ Κυβέρνηση σὲ λίγες μέρος δείξει ὅτι
πυρίας. Ταικὰχρονα {50€}: ᾰτι ἐπιθυμεῖ ιιια ἀληθινά κροοδευτική προετοιιιάζει ἕνα καθεστώς upcomme Kai αὐταρχικής ἐξουσίας,
Awful Kai immunes δτι ἡ ψῆφος του τῆς 17ης Νοεμβρίου or: δημιουργήσει τὶς προῦποθέσεις για σοβαρές ὲντάσεις Kai συγκροὺδὲν ἠταν ma στροφὴ πρὸς τὰ Δεξιά, ἀλλὰ m ἐκδήλωση τῆς ἐπιθυ- σεις οτὴν πολιτική ζωή. Τὸ νέο Σὺνταγιια Où πρέπει vù γίνει δχι pè
μίας m να διαοψαλίαει τὶς ὁμαλὲς ἐξελίξεις Kai v’ ἀπσχτήσει ma τὴ δύναμη τῆς πλεωψηφίας ἀλλὰ ιιὲ τὴ συνεργασία ὁλὸκληρης τῆς
Κυβὲρνηση ἱκανὴ ν’ ἀντιμετωπίσει τὰ σοβαρὰ Kai κρίοιιια ἑξωτερικα Βουλῆς καὶτοῦ πολιτικοῦ κόσμου. Γιατί, ὄπως ὀρθὰ παρατηροῦσε πρὶν
ιιιαί W nominaux τῆς χώρας. ἀπὸ λίγες ιιὲρες ὁ K. Μαῦρος, δὲν νοεῖται Va ζητᾶ ὁ K. Πρωθυκουργὸς

Mg ω Aww τῆς 8ης AW ὁὲν ἔληξε ἡ “Mm τὴ συνεργασία τῆς Ἀντιπολιτεὺσεως ma θέματα τῆς ἐξωτερικῆς ιο“; ,ὁ M ὄχων m m σῆς mum m τὶς “smug λιτικῆς Kai τῆς Παιδείας Kai νὰ τὴν ὰπορρικτει στὸν καταρτιαμὺ
m ἢ WWW μὰ ἰσχυρὴ καί ἀνοικτὴ ,τις mug“; An” τοῦ νέου Συντάγῑιατος, ποὺ θα ὲκηρεάσει τὴ μελλοντικὴ πορεία τῆς
Knuth, ιι· ἕνα ἀληθινὰ, συγχρονιαιιὲνο, δημοκρατικὴ Kai κροοδευτι- 1‘54"59 M "W 196"“- , _
ιο W Kai μὲ θωμοὺς πού Va διαοοαλίζουν τὴ Mm} παρουσία ΑΜ) τὴν ἄλλη πλευρά, τὰ κὸιιιιατα τῆς Αντιπολιτειηεως κρέπὴ m ζωή, τὰ Wu τῶν ἐργαζομένων καὶ τις Mm; κει νὰ εἰναι σὲ econ νὰ προτείνουν συνταγματικὲς διατάξεις ποὺ où
W orig ἀνάγκες τῶν καιρῶν. Ἀπὸ τὴν κροσκάθεια αὑτὴ WMÇWV’ “à mama” δυνατὸ W9 τὶς mm ἑλὲὓθεβῑδς,
u W σὲ mm βαθμὸ τὸ μέλλον τοῦ «mon και ἡ ἑνότητα τὰ σικιφὲνοντα τῶν ἐργαζομένων, τὴ συμμετοχή τους «ﬁc ἀποφάσεις
M ’Μ ποὺ τοὺς ἀφοροῦν. Γιὰ νὰ καταρτισθεί ἕνα boo τὸ δυνατὸ πιὸ δημοκρψ
Καὶ I. . h. 6M où πρέπει νᾶ 50m δτι παρὰ τὴ συντριππκὴ alto Kai ἀντιφοσιστικὸ Σύνταγιια, που ea συντελεῖ στὴν Ka
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ΞΜἭᾺἪἌ “mm memm‘ ᾗΛῖὸῗἪνέλπῧᾞὲῗεζᾞΐξψὲΐωὙωᾝξτῃΞᾶΞ
το NEO ΣΥΝΤΛΓΜΑ not?) τοῦ πεινατικοῦ unΔοὸ θὲιιαω θὰ monan στῆν team-Mm πολιτικὴ ζωὴ τοὺς 12511 Νωρῖωο Kai κοκῧρξωιξὲορῗῡλοδυῗαᾘ 21η ἔξω
Mums lava—Mû: ἀπὸ τὸ KW ﬁc mnmwmràc σκί- Ἁσφακος πρέπει νὴ «union oi umﬁ'é’; τῶν ιξι.η’.»ιιιξιιωιι-ιιιιει_ των, ὠν ἄλλων ἐγκλημάτων Kai τῶν βασανιστηρίων καὶ κυρίως t-

πώπίναναηταντήσαμιῦοωγὴαλλαναὲπεξεργαστεζναπροτείνει Kai να καλέσει τὸ Λαό ν’ αγωνιοτεῖ για να πάρει ἠ Κυβέρνηση
τα σογκεκριμένα μέτρα ποὸ ἀπαιτοῦνται για τὴν καωχὺρωση τῆς
ΔημοῆρὶἛ·ὑτερη δμωςεγγυηση” γήτίςὸημοκρατικὲςέξελίξεις,
μέσα απὸ τὶς Mots; Kai μὸνο πρέπει να γίνοον καὶ oi mm
διαρθρωωεὲς mm: mi ιιεταοωθιιίσεις στή κῶμα m εἶναι ἠ πολὺμορφη ὀργανωση τοῦ Amos, σὲ κόμματα δτμιοκρατικα διαρθρωμένα
καί σὲ ἑπαγγελματικὲς καί ἃλλες ὀργανώσεις, Kai ἠ συνεχὴς παρουσία
τωστήδημὸσιαζωή.ῒώρα ποὺτέλειωσεκαὶἠὲκκρεμοτητατοῦῐῐολιτειακοῦ, ἡ απαίτηση για δημοκρατική ὀργανωση τῶν κομμάτων
προβάλλει mo έπιτακτικὰ. Παρ’ δλο δτι ἠ δημιουργία κομματικῶν
ὁργανισμῶν δημοκρατικὰ διηρθρωμένον Kai με συμμετοχή τῶν μελῶν
on] διαμόρφωση τῆς πολιτικῆς τους γραμμῆς καὶ τῶν ἀποφάσεων,
διακηρὺσσεται ἀπὸ ὅλους ὡς σκοπὸς, τα πράγματα ὣς τὴ στιγμὴ δὲν
ἐπιτρέπων μεγάλη αἰσιοδοξὶα.
Στὴ «Néo Δημοκρατία» ἐπικρατεί ἡ προσωπικὸτητα τοῦ K. Kaραμανλῆ Kai ὁὲν ἑκδηλώνεται καμια σοβαρὴ προσπάθεια για ὁργάνωση κόμματος ιιὲ δημοκρατική διὰρθοωση- Στήν «Ἒνωση Κέντρον Νέες Δυνάμεις» σημειώνονται σοβαρὲς ζυμώσεις. Συζητεῐται Kai ἡ
Summon] διαρθρωση τοῦ κόμματος καὶ ἠ ἱδια ἡ ὀνομασία του. Ἡ
συμβολὴ τῶν αξιὸλογων στελεχῶν, ποὺ προέρχονται εἰτε απὸ τὴν Ἔwoo-n Κέντρου, εἶτε απὸ τίς Νὲες Δυνάμεις μπορεῖ να εἰναι σιμιαντική
σ“ αὑτὴ τὴν προσπαθεια. Ἀλλα καί oi παλιὲς συνήθειες καί oi ἀνασταλτικὲς δυνάμεις ποὺ προκαλεῐ ἡ προσκολληση στίς μεθόδους τῶν παλαιῶν κομμάτων mm; πελατεὶας εἶναι ἰσχυραῖς. Ἕτσι κισ-κόμαστεμᾱλλονμακριααπὸτήνὴμὲραποὺθαμπορὲσοιηιεναποῦμεὸτι
τὸ κόμμα τοῦ Κέντρον απέκτησε μέλη με δικαιώματα, ἀντὶ για ὀπαδοὺς
καί We; ποὺ ἔχει «funamΣτὸ ΠΑΣΟΚ γίνεται αὑτὴ τή στιγμή μια διαπαλη αναμεσα cric
διὰφορες τάσεις, ἀλλα καί μια προσπαθεια αἰνισγνωσίας. Τὸ «Πανελλήνιο Σοσιαλιατικὸ Κίνημα» εἰναι ὑποχρεωμένο «boa, ὕστερα ἀπὸ
ωὺςένθοωιασμοὺςτήςέκλογικῆςμαχηςμὲσαστοὺςὸποίακγεννή-

ωμειἯΎη.--ἡ

”“- npoaoxn

του ΠΑΝ ΟΥ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΡΗ

ΘΑ ToYz ΑΤΓοροφΑΜῑ To KﬁA/HTEPâ
ÇPrnTIKo AYNAMIKO TOYS!

θΑ Tors TTEPNUYME if ῐΞέΥτῐΛΙξτιΚεε
τηνεὶ TA trPoTa/v'm τογε(
un ’ '

θηκε-μὲ καταβολὰς βέβαια ἀπὸ τὴ δημοκρατική Kai τήν ἀντιδικτα- , ç
τορική αντίσταση τοῦ 1965-74, αλλα Kai αρκετα παλαιοκομματικα ”
καταλοιπα-να τα wile ὅλα ἀπὸ τήν mi. : ποια εἰναι ἡ γραμμὴ του,
notèçzlvmoiômawbctlçtmmlàdvmtàmnm,mtàdmﬁ
ἠγεσίατουκαίποιὸςείναιακριβῶςὸπολιτικὸςκαίἰδεολσγικοςτω
χῶρος,Ἀώ αὑτὴ τὴ μεγάλη ζὺμωση, ποὺ δὲν φαίνεται δτι θα καταλήξει γρήγορα σὲ Συνέδριο, θα κριθεί ὅχι μὸνο ἠ μελλοντικὴ κατεὺθυνση
τωΠΑΣΟΚαλλακαὶτύίδιοτομὲλλοντου.

'H ὁργανωμένη κοινοβουλευτική Ἀριστερα κυριαρχεῑται ἀπὸ τή
διαπαλη αναμεσα στα δύο K.K. πού, απὸ mm; ἀπόψεις, ἐμποδίζει
τή δημιουργική αντιμετώπιση τῶν προβλημάτων. Χαρακτηριστικα

νκὼωκηῶημὲαποτέλεσμαναμιλήσειαπότὴνΤηλεόραση
μόνοοκ.Λ.Κὺρκος,ποι“)ῠμως,στήνὲξαιρετικακαλή,καταταᾰλλα,
ὁμιλίατοοῶενπαρὲλειψεναεμηανὶσειτὺπρὸσωπωωῦΚΚἘαοι,

τιοῦ, αντιδογματικοῦ Kai αὐτόνομοι) τῆς Ἀριστεβῡῶ
ιεριχαρακώνεται στα πλαίσια τῆς Wm; και, ἕνα τοολαχιστο μέρος
-τηςπροσβλεπει σε m μελλοντική awn.“ τὸ ILK.
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ΤΕΤΡΑΔΑ
Τοῦ Γιὰννη Κάτρη
Αὐτὲς οἱ παρατηρήσεις ἀφοροῦν τὴ βάση. Τί συμβαίνει.
ὅμως, στὴν κορυφή; ’Ἀντλησε
ἄραγε ἡγεσία τῆς Νεοδεξιᾶς
τὰ ἀναγκαῖα διδάγματα ἀπὸ τὴν
ᾡῆ ο τῆς περασμένης Κυριακῆς;
Kay ποιὰ θὰ εἶναι ἡ παραπέρα
πορεία της, τώρα ποὺ ἔκλεισαν
μὲν τὰ δυὸ μεγάλα θέματα, τὸ
πολιτικὸ καὶ τὸ πολιτειακό, ἀλλὰ
ὁρθώνεται μὲ μιὰ ἀμείλικτη
ἀναγκαιότητα τὸ μεγάλο ἐπίσης πρόβλημα τῆα ἑθνικῆς κάαρσης καὶ τοῦ ἑκδημοκρατισμοῦ; Κανεὶς δὲν ξέρει πῶς
σκέπτεται ὁ κ. Καραμανλῆς ν’
ἀντιμετωπίσει τὸ ἠθικὸ τοῦτο
πρόβλημα, ποὺ φράζει τὸ δρόμο
πρὸς τὴ δημοκρατικὴ ἀναγὲννηση. ’Όλοι ὅμως ξὲρουμε ὅτι ὸ
ἑλληνικὸς λαὸς στήν τεράστια
πλειοψηφία του ζητάει-πέρα ἀπὸ
τὴν τιμωρία τῶν ἐνόχων-τὴν
ὶκκαθάριση τῆς ἑθνικῆς ζωῆς
ἀπὸ τὴ μολυσμένη κληρονομιὰ
τῆς χούντας. Καὶ τὸ ἐρώτημα
εἶναι ἂν ἡ κυβερνητικὴ ἡγεσία
ἔπιασε τὸ λαϊκὸ σφυγμὸ τῆς
8 Δεκεμβρίου. Γιατὶ ἡ ἑτυμηορία τῆς Κυριακῆς δὲν ἔδωσε
άντηση μόνο στὸ θέμα τοῦ
θεσμοῦ Ἠταν καὶ μιὰ προσωπικὴ καταδίκη τοῦ ἴδιου τοῦ Κωνσταντίνου γιὰ τὸ ρόλο του στὸ
mun)!“στήριξη
τῆς 21 Ἀπριλίου,
ἠθικὴ
τῆς δικτα- γιὰ
τορίας στοὺς πρώτους ὀκτὼ μῆνες καὶ τὶς ὲρωτοτροπίες του
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Οἱ ἐκλογὲς καὶ τὸ ὁημοψήφισμα ἦταν οἱ δύο μεγάλοι
καὶ κρίσιμοι σταθμοὶ τῆς ἑθνικῆς πορείας ποὺ χαράχτηκε
μετὰ τὴν ἁπελευθέρωση ἀπὸ τὴ νεοφασιστικὴ τυραννία
τῆς ἑπταετίας. Καὶ στὶς ὁυὸ καμπὲς ὑπέρτατος κριτὴς ἦταν
ὁ ἑλληνικὸς λαός, ποὺ σχεὸὸν ἐλεύθερα καί ὁπωσδήποτε
ἀὸιάβλητα, χωρὶς καμιά ἀπὸ τὶς σκιὲς τοῦ παρελθόντος,
ἔβγαλε τὴν ἐτυμηγορία του καὶ γιά τὴν πολιτικὴ ἡγεσία του
καὶ γιὰ τὴν πολιτειακὴ ἑκκρεμότητα. “A; ἑλπίζουμε ὅτι
κάποτε θὰ ὁοθεῖ μιὰ πειστικὴ λογικὴ ἑξήγηση γιὰ τὴν ἀντιφατικότητα ποὺ περιέχεται στὶς ὁυὸ-τόσο μάλιστα χρονικὰ σύντομες-ψηφοφορίες. Γιατί, ἀπὸ ὄποια ὄψη καὶ
ἄν ἀντικριστεῑ τὸ φαινόμενο, προβάλλει ἀντίφαση ἀνάμεσα στὴι ὑπερσυντηρητικὴ ψῆφο τῆς 17 Νοεμβρίσυ καὶ
στὴ χειρουργικὴ ἐπέμβαση τῆς 8 Δεκεμβρίου, πού ὁ λαός
μσς ξερίζωσε μὲ βαθιά τομὴ τὸ μοναρχικὸ ἀπόστημα ἀπὸ
τὸν ἐθνικὸ ὀργανισμό.
Τὸ μεγάλο ἑνθαρρυντικὸ ὁῶαγμα ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα
τοῦ δηαοψηφίσματος πρέπει νὰ εἶναι ὅτι ἡ ἑλληνικὴ Δεξιὰ*
ἢ καλύτερα ἡ ((Νεοόεξιὰ))-στὴ λαῖκὴ βάση της ὁὲν κυριαρχεῑται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς συντήρησης, ἀλλὰ ὁιαπνέεται
ἀπὸ τὰ ἴδια ἷδανικὰ καὶ τὰ ἴδια ὁράματα γιὰ μιὰ προοόευτικὴ
πορεία, πού εἶναι ριζωμέια στὴ μεγάλη δημοκρατικὴ πλειψηφία. Στὴν οὐσία ἑηλαὸή,ἡ 8η Δεκεμβρίου ἐπανέφερε στὶς
φυσιολογικές του διαστάσεις τὸ ποσοστὸ τῶν πολιτικῶν
δυνάμεων, ποὺ ἀποκρούουν τολμηρὰ θεσμικὲς μεταρρυθμίσεις καὶ ταυτίζονται-ἱκανοποιημένοι ἢ παγιὸευμένοιῌμὲ
τὴ σημεριιὴ ὁομικὴ ὁιάρθρωση τῆς κοινωνίας.
στὰ ἑπόμενα χρόνια, καθὼς καὶ
Αὐτὸ τὸ πολυσήμαντο νόημα
γιὰ τὴν ὖλη καιροσκοπική του τῆς λαϊκῆς ψήφου θάᾍτρεπε va‘:
στάση,ποὺ ἧταν ἕνα ἀδέξιο παι.-γίνει μάθημα σὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ
γνίδι σὲ δύο ταμπλώ.
παράγοντες τῆς δημόσιας ζωῆς,

που εἶναι ἀποδεδειγμένη ἡ ἀντίστοιχη-ἢ καὶ χει’ρότερη-συμπεριφορά τους κατὰ τὴν περίοδο
τῆς ἑπταετίας. Δὲν ζητάει κανένας τὴν τιμωρία τους. Ζητάει
ὅμως νά μποῦν στὸ περιθώριο.
Καὶ ὁπωσδήποτε κρίνει ἠθικὰ
ἀπαράδεκτη τὴν προκλητικὴ προβολή τους στὸ δημόσιο βίο καὶ
τὴν ἀπὸ μέρους τους διαχείριση
νευραλγικῶν πλευρῶν τῆς κυβερνητικῆς δραστηριότητας.
Καὶ γιὰ νὰ μποῢμε στὴ σφαὶρα
τοῦ συγκεκριμένου, ἀναφέρουμε
μιὰ τετράδα ὑπουργῶν, ποὺ χειρίζεται καὶ κατευθύνει τοὺς πιὸ
κρίσιμους τομεῖς τῆς ἑθνικῆς
ζωῆς. Εἶναι οἱ κ.κ. :

Σόλων Γκίκας
Εὐάγγελος Ἀβέρωφ
Δημήτριος Μπίτσιος
”Αγγελος Βλάχος
“ πρῶτος, ὅταν ὁ λαός
μας ἐσφάδαζε κάτω ἀπὸ τὸ
κνοῦτο τῆς ἀδίστακτης χούντας,
ὅταν οἱ Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες
ὑποβάλλονταν σὲ ἱεροεξεταστικὰ
μαρτύρια, ἀρθρογραφοῦσε στὴν
ἰιῖῑιυῑεςὲξεηρῑεοετὲὲῖυέῑιεῗ
τί θὰ ψηφίσω τὸ νὲο Σύνταγμα»,
Καὶ ἐννοοῦσε τὸ παπαδοπουλικὸ
σύνταγμα τοῦ 1968, ποὺ νομιμοποιοῦσε τὴ νεοφασιστικὴ καταπιεση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
‘O δ ε ύ τ ε ρ o ς, ἀγωνίστηκε a’ ὅλη τὴν περίοδο τῆς χουντικῆς κατοχῆς γιὰ νὰ συμφιλιώ-

σει τὸν mm!) πολιτικὰ κόσμο- τόσο τιμητικὲς περγαμηνὲς or}. Δημ. Ταξεως. Ἐθν. ἈμυνηςῇΕ- χρησιμῡττωιηση τῆς ιιτετράδαςυᾈ
ποὺ πρὸς τιμήν του κράτησε s'anime καθεστώς. "Of.ng σαν ξωτερικῶν. και Swift/31 τοῦ καὶ πολλῶν ἄλλων τετράὸωνἀκλέινητος τὴν ἔπαλξη τῆς ἀντὶ· γενικὰς γραμματέας τοῦ ὕττουρ» ΕΙΡΤ. . ,υ
συνιστᾶ μιὰ πελώρια ((ανωμαλίαυ
δικτατορίας-μὲ
τὸ καθεστὼς
γείου Ἐξωτερικῶν
κατηύθυνε
μαwἲ1T‘‘W
‘ ham τῆς
:{L‘IETIL
ακομη
ττιο ἀνεζηκαὶ δημιουργεῖ εὔλογη ﬁxer
τυραννίας.
5'. με 70V 7.. STEVE TY" ΞζωΤΞΞΣἉῪ ὟὙἼΟ TO (('1L‘ ' ' ‘ r Lia: ὅτι σ’,νεχιζεται-και
'0 τρίτ o ς, ὑπηρέτησε πι- πολιτικὴ τῆς [Uh-.32;
ἡ ὁὲτοία
Δf
δυαστεῖ
μὲ τὸ
μετα τὴν αττελειιθὲρωση, καὶ με-

στὰ καὶ εὐσυνείδητα χοΰντα καὶ κατέληξε στὴν
τῆς
τοὺςτραγῳδία
(ιτέσσερ.Ἴ

τα τὴν («ä/18m» ἀπὸ τὸ NAT!)

γμὲνοι βω) ευτὲς καταὶ.).η).’,ι για «are-(1‘46"41) τοῦ απυδείχθηκε ὅτι
ὃὲν ἐδίστασε να διακηρύξειῖ «Εἰς κά, διαβλητὴ τετράδα διαλὲχτητα
ὑψηλὰ
αὐτὰ
αξιὼματαζ
Ἣ
ἦταν
’ἱ
ρῖζα
καὶ
πηγὴ
ἀπὸ
τὶς
Δ
.
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Ἀν, τώρα, δεχτοῡμε πὼς ἡ Ἐκπαίδευση Μέση κι Ἀνωτάτη-σκοπὸ ἔχει νὰ δώσει
στὴν κοινωνία Ἀ ν θ ρ ώ π o υ ς (ἐλευθερους,
ἐπιστήμονες, ὁλοκληρωμένους, παραγωγικοὺς) κι ὁχι ἐργαλεῖα ποὺ παίζουν τὸ ρόλσ
γραναζιῶν, τότε ἡ ἔννοια αὑτὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν μπορεῑ νὰ ξεχωρισ-τεῑ ἀπὸ τὴν
ἔννοια τοῦ Πολίτη,
“Αν δεχτοῦμε πὼς μέσα άπὸ τὴν Ἐκπαίδευση - Μέση κι Ἀνώτα-τη - Θὰ δημιουργήσουμε τὰ στελέχη ἐκεῖνα μὲ άνώτερες καὶ
προοδευτικὸτερες μορφὲς ὁργάνωσης, κι
ὁχι άτομα κατάλληλα νὰ δέχονται καὶ νὰ
έκ-τελοῦν έντολές, τοῦτο σημαίνει ὅτι θὰ
δημιουργήσουμε πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα πολίτες,
μὲ ὺπεύθυνη καί ὠριμη πολιτικὴ συνείδηση.
”Αν, τέλος, δεχτοῦμε πὼς μέσα ἀπὸ τὴν
Ἐκπαίδευση - Μέση κι Ἀνωτάτη - θὰ διαμορφώσουμε ἀνθρώπους μὲ ὺπεύθυνη γνώμη
κι ἀντικειμενικὴ γνώση τῆς ἐποχῆς μσς, κι
ὁχι ἀνθρώπους μὲ προκατασκευασμένες κονἶὲρβὲἆᾝμῖἒῗ νῗέεὲηέἰίξαὶἓῖἕὲἰέ
τοῦτο πάλι σημαίνει ὁτι δέν εἶναι δυνατὸν
νὰ μὴν τοὺς δώσουμε πολιτικὴ παιδεία.

ὃιΚῑὰῑορες

Ὅπως εἶναι γνωστό, οἱ μηχανισμοὶ καταπίεσης καὶ συντηρητισμοῦ ο-τὶς μέρες
μας ἔχουν πάρει τέ-τοια ἔκταση καὶ ἔχουν
άποκτήσει τόση άποτελεσματικότητα, ποὺ

χροιά, Τούτη ἡ γνώμη δὲν εἶναι μόνο άβά- g
σιμη, ἀλλὰ κι έπικίνδυνη. Ἀπολιτικὴ παιδεία σημαίνει τελικὰ άπολιτικὸς ἅνθρωπος,
ἀπολι-ιικὲς μάζες, «άτιολι-τικὸς πολίτηςνποὺ î
ἀποτελεῖ ἀντίφαση κι ἀρνηση τῆς ίδιας τῆς I”
ἀνθρώπινης πολιτικῆς φύσης. Καὶ δὲν εἶναι ”’

καθόλου δύσκολο νὰ διακρίνουμε τὰ πραγματικὰ αἴτια καὶ τοὺς σκοποὺς ποὺ κρύβει
αὐτὴ ἡ προσπάθεια γιὰ άπολιτικότηται

ἀποβλέπει ἁπλούστατα στὴν εῦκολη καὶ I

ἀκοπη χαλιναγώγηση τῶν μαζῶν καὶ στὴν
άσφαλὴ καθοδήγησή τους, μιὰ καὶ «ἀπολιτικὸς ἅνθρωπος» σ-τὴν οὐσία ίσοδυναμεῑ με
«ἄβουλος ἅνθρωπος», χωρὶς δυνατότητα
ἀντικειμενικῆς κριτικῆς τῆς συγκεκριμένης
πολιτικῆς κατάστασης, ποὺ ὅμως εἶναι αὐτὴ _ ,
ποὺ καθορίζει τὴν τύχη του. Ἐξάλλου, ὴ
πολιτικὴ συνείδηση δέν εἶναι κάτι ποὺ διαμορφώνουν oi ἂνθρωποι σὲ μιὰ ὁρισμένη
,ἵζίἔὲὴ ζὲῗὲρῖἷέᾲισῖἓὲῗὲἰᾙ 55$?
ρία· χρειάζεται γνώση. Καὶὴ γνώση αὑτὴ
6χι μόνο μπορεῑ νὰ παρασχεθεῑ μέσω μιᾶς
σωστῆς Ἐκπαίδευσης, ἀλλὰ ’ταυτόχρονα
ἀποτελεῖ καὶ ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας νὰ
παράσχει αὑτὴ τὴν άπαραίτητη κι ἀντικειμενικὴ γνώση ποὺ θὰ βοηθήσει τὸν πολίτη - ἢ τὸν μέλλοντα πολίτη, άκὸμη περισσότερο - νὰ ὁργανώσει τὴν πολιτική τους θέση.

Ἡ Ἑλληνικὴ Μέση κι’ Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευση δὲν ἧταν βέβαια πολιτικοποιημένη,
μὲ τὴν ἔννοια ποὺ ἁναφέραμε ’πιὸ πάνω.
Μὰ οὔτε κι άπολιτικὴ ἤτανι κι ἂς διαμαρΤὲῖἰὲτὲᾎοὲἶὰ ῗὲἕζῖἓξῗέοζὲἧηᾴᾝζξῇμμῗίξς
χειρότερη ἔννοια του ὅρου. Γιὰ νὰ μὴν
ἑξετάζουμε έποχὲς «παρωχημένες», τὰ τε- ’
λευταῑα τριάντα τουλάχιστον χρόνια ρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ προβάλει, νὰ ἐμπε ώ- V
σει καὶ νὰ προωθήσει τὰ συμφέροντα τῆς
συντήρησης ποὺ κυβερνοῦσε τὴν Ἑλλάδα. Γ

Πολλὰ λέγονται καί πολλὰ γράφονται
τὸν -τελευταῖο καιρὸ πάνω σ-τὸ θέμα τῆς
«πολιτικοποίησης» τῆς Ἐκπαίδευσης, Μέσης κι Ἀνωτόττης. Γ ιὰ νὰ ἑξετάσουμε τὸ
θέμα, χρειάζεται π “” ’ ἀπ’ ὅλα νὰ διευκρινίσουμε τὸ περιεχ μερικῶν ὅρων, ἔτσι
ποὺ νὰ ξέρουμε γιὰ τί πίθάγμα μιλᾶμε (μιὰ
καί αὐτὸ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ μηαλύτερα
καὶ ὀξύτερα προβλήματα ποὺ άπ ολοῦν
τὴν ἐποχή μαςε ἠ σύγχυση πάνω ν
μα τῶν λέξεων καὶ ἠ σκόπιμη διαστρέβλω“Km” )άρχὴν «πολιτικοποιῶ» μὲ κανένα
τρόπο δὲν σημαίνει «κομματικσποιῶ». Τοῦτο τὸ τελευταῐο σημαίνει είδικὰ πὼς προσm νὰ δημιουργήσω μιὰ πολιτικὴ κα-

,ἒ

ια ποὺ στ ἀποπρὸς
ὄφελος
ἑνὸς
ὁρισμένου
κόμ·
, μοι-τος, μιᾶς
. Ἀντίθετα ὠολωκέἕέἴὲξῆὶημαίνει

δὲν γίνεται πιὰ νὰ έξουδετερωθοῦν μὲ τὴ
δράση ἢ τὸ κήρυγμα λίγων «φωτισμὲνων»
μυαλῶν. Χρειάζεται μιὰ ὁργανωμένη καί
κυρίως μιὰ μαζικὴ άντίδραση, μιὰ συνειδητὴ προσ-ιτάθεια ἑνίσχυσης τῶν δομῶν καὶ
τῶν λειτουργιῶν ἐκείνων ποὺ Θὰ ἑπιτρέψουν
στὸ ἂτομο καὶ τοὺς λαοὺς γενικότερα νὰ
δια-τηρήσουν μιὰ αὐτόνομη πνευματικὴ καὶ
πολιτικὴ παρουσία στὸν έθνικὸ καὶ διεθνῆ
κοινωνικὸ χῶρο. Κι ἡ Ἐκπαίδευση - σὲ me:
της μορφή, μέσα ἀλλὰ κι ἔξω ἀπ’ τὰ σχολεία, σὰν ρη Παιδεία-ἀποτελεῖ
ἕνα μέσο κα-ταλληλότατο, ἴσως τὸ ττιὸ κατάλληλο, γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό, ποὺ μπορεῑ
ὅμως νὰ χρησιμοποιηθεῐ ἁμφίδρομαε ἀπ’
ὅλους τοὺς κατὰ καιροὺς καταπιεστὲς ὴ
«hawk» θεωρήθηκε ὁ πιὸ πρόσφορος
τρόπος «άναμόρφωσης» τοῦ λαοῦ σύμφωνα
μὲ τὰ μέτρα τους· γιὰ τὶς προοδευτικὲς
δυνάμεις, ἀντίθετα, ὴ μᾶλλον γιὰ τοὺς ίδιους
λόγους, ἡ σωστὴ Ἐκπαίδευση θεωρήθηκε σὰν ὁ πιὸ ἀσφαλὴς τρόπος γιὰ τὴν
διατήρηση τῆς πνευματικῆς καὶ κατὰ συνέπεια πολιτικῆς ἐλευθερίας καὶ αὐτονομίας.
an:on καὶ ἀπόψεις «μετριοπαOtis): οὔτε πολττικσιτοίηση, οὔτε κοί-ψαῦ’
maman τῆς Ἐκπαίδευσης, λένε. Ἤ Ἐκmum δὶν πρέπει να. ἔχει καμιά Mm

- puma

.. κὰ ἄνθρωπο σὲ πολίτη.
τήν ἀληθινὴ [wetng ἐνεργσῦ,δηλαῦή,
_ m'rnsnrﬂnp, τῆςπολττείας, μὲ ἐνδιαξςῑιιοοωωωωικτοκὴκριγνώυηγιὰ ὀ-τῑ

Oi (έπίσημεςι ἀπόψεις, οἱ «ἐπίσημες» θέσεις,
ἁκόμα κι ἢ «ὲπίσημη» ἱστορία, μόνο, ἢ
δὲν ὑπῆρχε (ἒ), ἢ ἦταν Worm. σκοτεινὴ.
καταραμένη καὶ τὸ συνηθέστερο «κομμουνιστικὴ» (δηλ. μιασματική). Κι αὐτά, χωρὶς
ν’ άναφέρουμε τὴ σκόττιμη διαστρέβλωση
καὶ παραμόρφωση-θεωριῶν καὶ πολιτικῶν
ποὺ δὲν συμφωνουν μὲ τὸ «κατεστημένο»
(π.χ. βιβλία πολιτικῆς ἀγωγῆς, Θρησκευ.
τικῶν κ.λπ.), ἢ τὴν ὡραιοποίηση π ὠ.
πων ἢ άπόψεων ποὺ έκθειάζονται έπ (mug,
Ὑπάρχουν ἄπειρα παραδείγματα (yum-i
τὴν πείρα τὴν κακὴ τὴν ἔχουμε περάσει 6λοι μας) ποὺ ξείχνουν ἂν πράγματι χρησιμοποιήθηκε ἠ ἐκπαίδευση γιὰ νὰ ἱκανοποι
σει ίδιοτελεῐς κομματικές έπιδιώξεις, ἢ ἔμεινε, ,ξι
«ιὰ-πολιτική», ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ τραγικὰ ,ᾗ
ὀδυρόμενοι μπρὸς στὸν κίνδυνο τῆς ωοβιε· ï»,
τοποίησής»
της. Δὲν
πέτυχανιέῗβαια,
παρὰ 1;
ξαφανισουν
τὶς σκληρές τους
προσπάθειες,

τὶς προοδευτικὲς ίδέες (οἱ ίδέες ἔχουν χ,
κακὸ νὰ μὴ ’μποροῦν νὰ κλειστοῦν σ-τὴ
ανκάτιᾶλλο, 'φυλακή). Μήπως, ὅμως.
βαρὸ
κι αὐτό,
νὰ ἑπιβραδύνουν
13v εξελιξη
καὶδηλαδὴ
Ἱ’ὴν ἑφαρυογή
τους καὶ vit. ”
K
τὶς προοδευ-τικές τους WW5-

..meg; ιατί, ὅπως καὶ νὰ τὸ «imam. Τὰ

ἀποτέλεσμα παραμένει τὸ ἴδιος μιὰ Ἑλλά- ν
δα αἰώνια «καθυστερημένη», συνεχὥςπιὸέτ
«a;
πίσω και πιὸ κόπω ἀπ’ τὸν mum Khan.
ποὺ μὲ ἀποφασιστικάτητα χρόνκῖῗώβει Ki

αιῶνες ἄνοιξε ειάπλατα «mm τῆς ἐκ-

παιδευσης m. σωστή, nom-mm. hm-

κατάληπτη κι άντικειμενικὴ Γνώσῑξ· ,π ,

a"?!
n;
Ὤ·
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All'l'l ο φοιτητικὲς

ΩΡΙΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ Ἣ KATAAIKH KAI
ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ POAOY ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗTIKOY KINHMATOZ;

Τὸ «AN T1» πιστεύοντας
στὸ δημιουργικὰ ὁιάλογο, “
θεωρώντας ὅτι ἡ ἁπλη
ἀντιπαράθεση γραπτῶν

κειμένοιν εἶναι μιὰ ἐλλιπὴς
αὶ
ἴσως
καὶ
ἀόιέξοὸη
ἷιαὸικασία καὶ θέλοντας νὰ
συμβάλει στὴν προσπάθεια
γιὰ τὴ σωστὴ ἀνάπτυξη τοῦ
φοιτητικοῦ κινήματος,
ὀργάνωσε μιὰ πρώτη
συζήτηση ἀπὸ ἀφορμὴ τὶς
τελευταῖες φοιτητικὲς
ἐκλογὲς μεταξὺ ἐκζῑροσώπων
φοιτητικῶν όργανωσεων

Στὸ parai ’ Ὁ κμιο τοῦ φοιτητικοῡ
mu:
κινήματος
A“

Συμηεὲἒσματο

(poltntucàc: èxaovèc ο συζὴτησ

ANTI : Φέτος στὶς 9 Νοεμβρίου οἱ ’Έλληνες φοιτητές, χωρὶς νᾶχουν πραγματοποιηθεῖ οἱ στόχοι τοῦ ἀντιμονοπωλιακοῦ - ἀντιιμπεριαλιστικσῦ ἀγώνα τους, εἶχαν ὡοτόσο
ἐπὶ τέλσυς τὴ νόμιμη ὁυνατότητα νὰ προχωρήσουν στὶς ἐλεύθερες ἀρχαιρεσίες τῶν συλλόγων τους - ὑπόθεση ποῦχε σταθεῖ ἀφορμὴ τῶν γεμάτων θυσίες ἐξεγέρσεων καὶ μαχητικῶν
ἀγώνων τους στὴ ὁιάρκεια τῆς δικτατορίας.
Στὸ πλαίσια μιᾶς ἀνησυχητικῆς προβληματικῆς γιὰ τὸ μέλλον, τὴν πορεία, τὶς ἐσωτερικὲς ὁιαὸικασίες, τὶς σχέσεις πρὸς τσὺς πολιτικοὺς φορεῖς, τοὺς μαζικοὺς χώρους, τὶς
ἐπαγγελματικές, ἐργατικὲς καὶ ἀγροτικὲς ἑνώσεις, τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος καὶ πιστεύοντας στὴ βαρύνουσα πολιτικὴ σημασία του, τὸ «ANTI» ὀργανώνει καὶ θὰ συνεχίσει μιὰ
σειρὰ συζητήσεων μὲ ὁμάόες φοιτητῶν καὶ ἐκπροσώπων τῶν ὀργανώσεών τους.
Ἀφορμὴ γιὰ τὴν πρώτη αὐτὴ συνάντηση στάθηκαν οἱ ἐκλογὲς στὶς ἀνώτατες καὶ
ἀνώτερες σχολὲς καὶ κλήθηκαν νὰ πάρουν μέρος μέλη τῶν παρατάξεων ΠΑΣΠ, Δημοκρατικὸς Ἀγῶνος, Πανσπουὸαστική, ΑΑΣΠΕ καὶ ἀνεξάρτητη Συνόικαλιστικὴ Κίνηση Ἀρχιτεκτονικῆς. eI-I συζήτηση τελικὰ γίνεται μεταξὺ μελῶν τῶν ὀύο πρώτων καὶ τῆς τελευταίας.
'H ΑΑΣΠΕ ἒπικαλέστηκε τεχνικοὺς λόγους καὶ ὁὲν συμμετεῖχε. eH Πανσπουὸαστική
ζήτησε νὰ λάβει γνώση καὶ νὰ μελετήσει τὸ ἐρωτηματολόγιο βάσει τοῦ ὁποίου θὰ γινόταν ἦ συζήτηση. Κάτι τέτοιο ὅμως ὀὲν ἦταν στὶς προθέσεις τοῦ περιοῦικοῦ καὶ θὰ παραμόρφωνε τὴν ἔννοια καὶ τὴ λειτουργία τῆς συζήτησης - τῆς κάθε συζήτηοης -ῦπακ
τουλάχιστο αὐτὸ κατηγορηματικὰ τὴν ἀντιλαμβάνεται. Ἐκεῖνο πού κάνει du μη καὶ
ὁημιουργικὴ μιὰ συζήτηση εἶναι ὁ ἀβίαστος κι αὐθόρμητος διάλογος μεταξὺ ἀτόμων -
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ἐλεύθερων φορέων ὁιαφορετικῶν προβληματικῶν, ποὺ ἐκφράζουν κι ἀνταλλάσσουν ἀπόψεις
κι ὄχι ἡ ἀνάγνωση καὶ κατάθεση ((ἐπαγγελματικῶν» καὶ ἀπὸ τὴν «ὑψηλὴ καθοόήγηση»,
ἐπεξεργασμένων σημειωμάτων. Κάποτε πρέπει νὰ μάθουμε καὶ νὰ καταλάβουμε ὅτι ἡ
γλώσσα μας ὑπάρχει ὄχι γιὰ νὰ ἐπιτελεῖ μηχανικὲς λειτουργίες, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐκφράζει
διαλεκτικὲς λειτουργίες ποὺ γίνονται μέσα στὸ ἴόιο μας τὸ κεφάλι. “H συζήτηση λοιπὸν
ὁὲν μπορεῖ καὶ ὁὲν ὑπάρχει λόγος νὰ γίνεται μεταξὺ μαθητῶν ποῦρχονται νὰ ἀπαγγείλωη)
τὸ μάθημά τους.
Τὸ φοιτητικὸ κίνημα εἶναι φαινόμενο πρόσφατο στὶς καπιταλιστικὰ ἀνεπτυγμένες
χῶρες τῆς ὁύσης καὶ παλιότερα στίς καθυστερημένες, ὅπως ἡ τσαρικὴ Ρωσία ἢ ἡ προεπαναστικὴ Κίνα. Στὴν Ἑλλάδα ὁ πρωτοποριακὸς ρόλος ποὺ ἔπαιξε στὴν ἑφταετία ἡ φοιτητικὴ κοινότητα ἐπανέφερε στὸ προσκήνιο ἕνα πολὺ ὡριμότερο φοιτητικὸ κίνημα ποὺ εἶχε
ἀρχίσει, μὲ σημαντικὲς συνέπειες, νὰ ἀναπτύσσεται ἀπὸ τὴν πρὶν τοῦ 1967 ἐποχὴ τῆς ((ὂημοκρατικῆς ἀντίστασης».
Σήμερα ἡ αὔξηση τοῦ ὄγκου τῶν φοιτητῶν, ἀντίστοιχη μὲ τὴ μεταβολὴ τῆς κοινωνικῆς τους προέλευσης, καὶ ἡ ὡριμότερη πολιτικοποίηση, ἀνάλογη μὲ τὴν ὅλο καὶ ἐντονώτερη παραγωγικὴ λειτουργία τοῦ πανεπιστημίου ποὺ παύει διαρκῶς καὶ περισσότερο νὰ
παράγει ἐλεύθερους ἑπαγγελματίες καὶ βγάζει ὑπαλλήλους καὶ μισθωτούς, δίνουν στὸ φοιτητικὸ κίνημα σημαντικὲς κοινωνικὲς προοπτικές.
Χωρὶς νὰ ὑπερτιμοῦμε τὸν κοινωνικὸ ρόλο τῆς φοιτητικῆς κοινότητας, ἀφιερώνουμε
σελίδες στὸ φοιτητικὸ κίνημα, γιατὶ πιστεύουμε ὅτι εἷσβολή του, ὂικαιωμένη ἄλλωστε,
στὴν πολιτικὴ σκηνή, ἡ σημασία καὶ ἡ φύση τῶν ζυμώσεων, ἡ προβληματικὴ καὶ τὸ μέγεθος τῶν ὁιεργασιῶν τοῦ χώρου, τοῦ ὃίνουν βαρύτητα καὶ τὸ κάθιστοῦν φαινόμενο ποὺ ἀφορᾶ
ἄμεσα τοὺς πολιτικοὺς φορεῖς καὶ τὴ ζωὴ τῆς χώρας, παράγοντα ἰὸεολογικῆς πάλης καὶ
ανανεωσης.
Τέτοιες πολιτικοκοινωνικὲς δυνάμεις ὅπως τὸ φοιτητικὸ κίνημα ὁὲν μποροῦν νὰ ἐνδιαφέρουν μονάχα τὴ νεολαία καὶ μερικοὺς εἰδικούς, ὅταν σὲ παγκόσμια κλίμακα ὑπάρχει
τέτοια ἔνταση τῶν συγκρούσεων καὶ διαρκεῖς γεωπολιτικές, πολιτιστικὲς καὶ κοινωνικὲς
ἀνακατατάξεις. ’Όταν ἡ ἀτμόσφαιρα φορτίζεται ἀπὸ μιὰ ἰόεολογικὴ σύγχυση — σημεῖο
τῆς πνευματικῆς ἀνεπάρκειας καὶ τῆς πολιτιστικῆς ἀνισορροπίας. ’Όταν ἡ λεπτὴ κατάσταση τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς πραγματικότητας ἀπαιτεῖ πολὺ σκέψη, διεισδυτικὴ ἀνάλυση, προσεχτικὴ καὶ καθαρὴ προβληματική, ἐκμετάλλευση κάθε δυναμικοῦ καὶ κάθε δυνατότητας. ’Όταν στὸ στρατόπεδο τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων ὁ ἀκριβὰ πληρωμένος στρουθοκαμηλισμὸς καὶ ἡ σεχταριστικὴ πολιτικὴ καταδικάζουν στὴ ματαιότητα καὶ ἀρνητικότητα κάθε προσπάθεια γιὰ ἐξυγίανση καὶ ζωογόνηση. ’Όταν ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ἀνανέωσης μόνο στὴν ἔκρηξη τῶν ἀντιθέσεων καὶ τὴν ἐξαντλητικὴ συζήτηση μπορεῖ νὰ ἐλπίζει.
Z" αὐτὰ τὰ πλαίσια τὸ φοιτητικὸ κίνημα δικαιοῦται καὶ βαρύνεται μὲ ἕνα σημαντικὸ
ρόλο. Θὰ τὸν παίξει ἀποτελεσματικὰ ἐφόσον ξεπεράσει τὶς ἀδυναμίες του, ἀπελευθερωθεῖ
ἀπὸ τὶς ὅογματικὲς καὶ ἁπλοποιητικὲς μεθοδεύσεις, ἐγκαταλείψει τὴ στείρα παραταξιοποίηση καὶ μπορέσει, ἐμβαθύνοντας στὰ ὅριά του, σωηόειτοποιώντας τὴ θέση, καὶ
τὰ καθήκοντά του, νὰ συντάξει τὶς δυνάμεις του, πάνω στὴ ὁικιά του προβληματική,
καὶ νά συγκροτήσει τὴ στρατηγική του. Θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν κίνόυνο ἀπ’ τὴ
δεξιά. Θὰ πρέπει νὰ λύσει τὸ πρόβλημα τῶν ὁργανωμένων φορέων του καὶ τῆς πολιτικῆς
του ἔκφρασης χωρὶς νὰ νομίσει τὸν ἑαυτό του πρωτοπορία κάποιας ἐπανάστασης καὶ χωρὶς
νὰ μπλοκαριστεῖ στὶς συνδικαλιστικές του ὃιεκὸικήσεις.’
Μέσα o" αὐτὴ τὴν προβληματικὴ καὶ σὰν μιὰ συμβολὴ στὴν προσπάθειαγιὰ τὴ σωστὴ
' ἀνάπτυξη τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος ἀνοίγουμε αὐτὴ τὴν πρώτη συζήτηση, με τὰ παρακάτω
ἐρωτήματα .·

ψηφίστηκαν napaTc'IEeIc ñ npôowna:
Ἐρωτ. 1. l'IOlà εἶναι τὰ εωμκεράσματα τοῦ καθενὸς
ως ἀπ’ τίς οοιτητικὲς ἐκλογάς
ΠΑΣΠ;Τὰ συμπράσματα ἀπὸ πλευρᾶς ΠΑΣΠ γιὰ
τις οοιτητικὲς More; ἑπιβεβαίωσαν καὶ ἑκισορὰγισαν,
κατὰ κάκοιο τρόπο, τὴ μέχρι τώρα πορεία τοῦ 90mmκοῦ κινήματος. Ἀνὰδαξαν, atom καὶ φορεῖς ποὺ εἶχαν
«pawns! mm τὴ swam τῆς δικτατορίας στὸν ἀγῶνα
Ξτὰὸτης
χοὺὲτας,
τ MM
“Illn-ἐγγυῶντας τὴ σωτράτωση τοῦ 0.x.

,ΣΚΑε Κατὰ τὴ γνώμη μου τὰ παιδιά, Baum“, Ψήφισαν παρατάξεις, καὶ δκῑ πρόσωπα. Aîné, βέβαια, δὲν σημαίνει ὅτι δὲν vin)an καί πρόσωπα. Τὸ ἐρώτημα εἶναι
ἂν mom ἡ ψηφοφορία νὰ γίνει κατὰ παρατάξεις ἡ σὲ
κοινὰ ψηφοδὲλτια. Ἡ thrown γιὰ τὰ χωριστὰ Ψηφοδέλτια
βασίστηκε στὸ ἐπιχείρημα ὅτι Où ἀναγκαστεῖ ὁ κόσμος Vâ
ψηφίσει σύμφωνα μὲ τὰ προγράμματα τῶν παρατάξεων ml
Vôèv θά, ἐπηρεαπεῖ ἀπὸ τὴν αἴγλη τῶν πρόσώηων πθὺ φῦμ- ,
· pneu” στὴ μάχη κατά τῆς ôtmtopûuç m1 Mô-

τερα ἐντάχθησαν σε διαφορετικὲς παρατάξεις, υίοθετωντας καί διαφορετικὴ ταχτικὴ για τὸ ΦΣ. Καί, τελικά,
ἑτσι ἑγινεί Τὴν παρουσία τῆς δεξιάς τὴ θεωρῶ φυσιολογική. 80 ἡθελα να κάνω μια παρατήρηση για τὴν ΠΑΣΠ.
Θα ἑλεγα 0:: ἡ ΠΑΣΠ ψηφίσθηκε σαν παράταξη, γιατὶ
ἐνῶ δὲν εἶχε πρόσωπα γνωστα καί δραστηριοποιημὲνα
μὲσα στή δικτατορία, εἶχε μ,ιὰ άρκετα μεγάλη ἐπιτυχία,
ἂν τὴ συγκρίνουμε με τὴν παρουσία τοῦ ΠΑΚ στήν περίοδο τῆς δικτατορίας. Τώρα, σχετικα μὲ τίς ανεξάρτητες
παρατάξεις τὸ φαινόμενο παρουσιάζεται στὴν περίοδο τῆς
μεταπολίτευσης. Μὲσα στίς ανεξάρτητες παρατάξεις, :00
δὲν εἶναι ὁμοιογενεῖς, ὑπάρχουν παιδιὰ ποὺ δουλεψαν στὴ
διάρκεια τῆς δικτατορίας εἴτε ἑνταγμενοι σὲ παράνομες
ὸργανώσεις, εἴτε άνεξάρτητοι. Μετα τὴ μεταπολίτευση
τα πράγματα πολώθηκαν. Στὴ διάρκεια τῆς δικτατορίας
εἶχαν δημιουργηθεῖ ὑποκατάστατα πολιτικῶν ὁργανώσεων 1:00 ίσχυρίζονταν ὁτι εἶναι ανεξάρτητοι μαζικοί φορεῖς, ὅμως μετα τὴ μεταπολίτευση φάνηκε καθαρα ὁτι δὲν
μποροῦσαν να ὲκφράσουν τὸ χῶρο 00:0. A0:0 :0 ρὸλο
τὸν ἐπαιξαν μόνο οί φοιτητικὲς ἑπιτροπὲς ἀγῶνα, καί αὸτὲς

μὸνο μέχρις ἑνὸς σημείου, γιατῑ μὲ τὴ σειρά τους moutu—
ξιοποιήθηκαν καί γι’ αὐτὸ δὲν μποροῠσαν v0 εἶναι ἕνα
άποτελεσματικὸ ὄργανο πάλης. Τότε προέκυψε ἡ ἀνάγκη
τῶν αὑτὸνομων παρατάξεων. Σκοπὸς τους εἶναι, καί M
twode τίς άιηιὲς τῆς δικῆς μου moaning—110:! δὲν
βασίζονται ὁλες στὶς ῐδιες ἀρχὸς - να ἐξασφαλίσουν τήν
αὐτονομία :00 φοιτητικοῦ κινήματος καί τίς σωστὲς συνδικαλισ-τικὲς διαδικασίες. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὁτι ὑποτιμᾱμε
τὸν ρὸλο τῶν πολιτικῶν ὁσγανωσεων ὠςπρὸς τὸν καθορισμὸ τῶν πολιτικῶν επιλογῶν στὸ Φ.Κ. Βλεπουμε ὅμως
ὁτι μὲ τὴν παραταξιοποίηση ποὺ γίνεται στὸν φοιτητικὸ
χῶρο, δημιουργοῦνται συνδικαλιστικὲς παρατάξεις ποὺ
ουσιαστικα εἶναι ὑποκατάστατα πολιτικῶν ὁργανωσεων
ποὺ πολιώνουν καί κομματικοποιοῠν τὸν χῶρο, πράγμα
1:00 ἀποτελεῖ τροχοπὲδη για τὸ ΦΚ, Αὐτὴ ἠταν ἡ βασικὴ
αἰτία για τή δημιουργία τῶν άνεξάρτητων φοιτητικῡν
παρατάξεων. Βὲβαια 001:0: οί παρατάξεις δὲν ἔχουν ακὸμη
συντονιστεῐ στὸ διασχολικὸ ἑπίπεδο. Φαντάζομαι ὅτι στὸ
βαθμὸ 1:00 ὑπάρχει μιὰ ὁμοιογενεια, 00:0 θα γίνει στὸ
μέλλον.

'0 συσχετισμὸς δυνάμεων δ’ ανστρσηεῖ ;
ΔΗΜΟΚΡΑΤῙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ; Γιά να φτάσουμε στα
γενικα συμπεράσματα τῶν Φ.Ε., ἃς δοῦμε πρῶτα ποιοὶ
κατὲβηκαν στίς ὲκλογὲς. Ἐκτὸς 01:0 τὴ Δεξιά, ποὺ πηρε
συνολικα 47 έδρες, ὁλες οί άλλες παρατάξεις ἀνῆκαν στὸν
χῶρο τῆς ἀριστερᾶς. Δὲν αντιπροσωπείθηκε μὲ αὑτο«
δύναμη παράταξη τὸ κεντρο. Ἡ πρώτη γενική διαπίσ-τωση,
1:00 εἶναι καί κοινή, εἶναι 0:: ἡ συντριπτικὴ πλειονηφία
τῶν διοικητικᾶΝ συμβουλίων εἶναι ἄνθρωποι ποὺ τοποθετοῦνται στὸ χῶρο τῆς ἀριστερᾶς καί ὁπωσδήποτε στίς
αντιφασιστικὲς - αντιιμπεριαλιστικὲς δυνάμεις τοῦ κινήματος. Δὲν ἐκφράζει ὅμως τὸν άληθινὸ συσχετισμὸ δυνάμεων στὸ χῶρο, δεδομένου ὅτι, ὅπως εἷπαμε, δὲν ἔχει κάνει
τὴν ἐμφάνισή του ἀκὸμα τὸ κεντρο, 1:00 ὲκφράζει πολιτικα
μια μεγάλη φοιτητικὴ μάζα. Στίς ἑπόμενες Φ.Ε. ὁταν θα
κατεβει ἡ δεξια ακὸμα πιὸ ἐνισχομένη καί τὸ κεντρο, ὁ
συσχετισμὸς τῶν δυνάμεων θ’ άνατραπεῖ, δεδομένου ὁτι
σὲ ὸρισμὲνους Φ.Σ. θα ἑξασφαλίζεται ἡ πλειοψηφία τῆς
κεντροδεξιάς.
Σχετικα τώρα μὲ τα κριτήρια τῶν φοιτητῶν 1:00 ψήφισαν τίς A - B παρατάξεις, ἔχω να πω τοῦτο, ὅτι δὲν ψήφισαν άμιγῶς με πολιτικὰ κριτήρια, μὲ τὴν ἑξῆς ἐννοια;
Ἓνας ἄνθρωπος 1:00 νήφιζε Πανσπουδαστική, δὲν ἠταν
τοῦ KKE ἐξ. Στατιστικα ἐντελῶς, ρωτοῦσα παιδιὰ 1:00
ἑβγαιναν 01:0 τίς ἐκλογες καί βρῆκα κάμποσους ποί, ἡταν
κεντρῶοι καί ψήφισαν Πανοπουδαστική. Ψήφιζαν μὲ κριτήριο τὴ συνέπεια τῶν ἀνθρώπων στὸ άντιδικτατορικὸ κίνημα. ’Υστερα, ἕνα μεγάλο μέρος τῶν παιδιῶν ψήφιζε
ΠΑΣΠ, ἂν καί δὲν συμφωνοῦσαν μὲ τὸ πρόγραμμά της,
γιατί τοὺς παρουσιαζὸταν σαν ἑναλλακτική λύση ἀνάμεσα στίς προσκείμενες στα δύο KKE παρατάξεις,
ANTI : Πάνω σ“ 00:0 1:00 λέχθηκαν θα ἠθελα να κάνω
δὺο ἐρωτήσεις. Μια 1:00 βγαίνει 01:0 :0 ὅσα εἶπε ἠ φίλη
τῆς ΣΚΑ στὸν ἐκπρὸσωπο τῆς ΠΑΣΠ καί συγκεκριμὲνα :

ΦΚ.

Λ

Ἠ ΠΑΣΠ ψηφίστηκε καί είχε τὴν ἑπιτυχία 1:00 εἶχε, γιατί
σάν παραταξη ἔπεισε για τὴν ὁρθὸτητα τῶν θέσεων της,
για τὴν ακτινοβολία τῶν προσώπων της καί γιατὴν πειπικὸτητα τῆς γραμμῆς mc; Καὶ μιᾱ δεύτερη τιὰ τὴ ΣΚΑ.
Σὰν ὲκκρὸσωκος ἁνεξάμτητης ωοάτσξης πῶς mumνεται τα ὁρια μιᾶς Φ.Σ.Π. καί πῶς 00:0 διαφορίζονται 01:0
τὴν περαιτέρω εὸθὺνη τῶν συνδικαλιστικῶν παρατάξεων
στίς πολιτικες ἐπιλογὲςς

Ὁ ρὸλος τῶν ανεξσρτὴτων στὸ Φ.Κ.
ΠΑΣΠ; Με τὸ ἐρώτημα για τήν ΠΑΣΠ τίθεται ἕνα
θεμα. Νομίζω 0:: :0 σὺνολο τῶν συμβουλίαν 1:00 ἑκλὲχτηκαν κάτω απὸ :0 ὄνομα τῆς ΠΑΣΠ δὲν ἠταν ίδιαίτερα
Ἢῷῗὶῗὲὲωωωκῖοὲτῖῗῗκῗὲἒὲἆὶἳέᾰἆίὁσωηᾼεη· ,
ποὺ συμπίπτει μὲ τίς αρχὲς τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἔπαιξε τὸ ρὸλο
του. Δηλ. τὴν ΠΑΣΠ τὴν νήφισαν φοιτητὲς :00 καλύπτονται ἰδεολογικὰ 01:0 :0 ΠΑΣοΚ καί Vin:an ΠΑΣΠ
ἑκφράζοντας τὴν ταὺτιση τῶν θεσεών τους με κεῐνες τοῦ
ΠΑΣΟΚ. Ἀπ“ τήν άλλη μερια ἡ προγραμματικὴ διακήουξη τῆςΠΑΣΠ»ήζῡμωσηγὺροάκ’τῑςθέσειςτηςστῑς
προεκλογικὲς συγκεντρώσεις καί μια σειρα σωστῶν 0l:—
σεων γὺρω 01:0 τὴ φύση καί τὸ χαρακτῆρα :00 0.2.,
επαιξαν ρὸλο ἐξ ῐσου σημαντικὸ μὲ τὸ ὁτι εἶναι γνωστὸ ὁτι ή ΠΑΣΠ λειτουργεῖ στα πολιτικά πλαίσια :00
ΠΑΣΟΚ. Ὀσο για τὸ θὲμα τῶν ανεξάρτητων ποὺ εἶναι
φαινὸμενο αὐτῶν τῶν Φ.Ε., ὁπωσδήποτε συμοωνῶ μὲ τὴ

φίλη :00 μίλησε πρίν, 0:: δὲν εἶναι ὁμοιογενες, εἶναι ἑτερσγενὲς. Πάντως μποροῦμε να :0 χωρίοουμι σὲ δυο βασικα
κατηγορίες. Μία εἶναι τῶν πραγματικα ἀριστερῶν προοδαυmch pou-mm, :00 προβληματίζονται για τὸ pôle, τὴν
ὁργάνωση, τή συνδεση :00 συνδικαλισμσυ με τὸν πολι·
τικὸ άγὺνα, μεσω τοῦ κομματικοῡ conta ἢ :00 πολιτικοῦ
ὸρνγανισμοῠγενικά.Αυτ-ὴείναιὲνπάσηπεριπτόσειή
νὸμιμη καί θεμιτή κατηγορία τον Metapme :00 3moροῦμενατοὺςαανταστοῡμεσανκίντταραεὺρυτερηςπροβληματικῆς στὸ ιῶοο τῆς ἀριστερᾶς- Ή mm κεκτη·
γορία άνεξάρτητων εἶναι ουσιαστικα ενα κάλυμμα. τῆς Διξιας. A0:0 εἶναι πολὺ σημαντικὸ καί πρέπει v0 :0 προσάξουμε μήπως κινδυνεύουμε νά Mum μορφὲς Φ.Κ. μὲ χαρακτηριστικὰ άπολιτικὰ ὅπως πρίν :0 67.
Ἀπ’ 00:0 τὴν 01:0“ ἁρχὴ τῆς είναι V0 χτυπήαι
ξὴῷτὲςτίςῖαὲατάξειςανεξαρτηταν,πσυτίςθεωρείκίνθιπο
τους . .

‘H αὺτονομὶσ τῶν συνδικσλιστῶν
ξεις ποῠχουν δημωυργηθεῐ πάνυ a‘ M m Mummτικάτηταςπούείναιαὸτὸπσὺπροσπαθεῑνααποουγαὴ ψ

ΣΚΑτ Συμοωνῶ μ’ ὅσα site; προηγουμένας. Πραγμα_ τικά ὑπάρχει ἕνας moto; κίνδυνος μ’ Oman-1m: παρατά1 s «ν

δικιά μας παράταξη. Θᾰθελα v0 θέσω κάπως πιὸ ξεκάθαρα
κι ὁλοκληρωμένα τὴν προβληματικὴ τῆς ΣΚΑ - άνεξάρτητης Συνδικαλιστικῆς Παράταξης τῶν ἀρχιτεκτόνων.
Ἔχει δομηθεῖ πάνω σέ μερικὲς ἀρχές; Ἡ μιὰ εῖναι τῆς
αὐτονομίας τῶν μαζικῶν χώρων. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι Eva
συνδικάτο δομεῖται πάνω στίς είδικές του ἀνάγκες, στις
εἰδικὲς πολιτικές θέσεις ποὺ ἔχει γιὰ τὸ χῶρο αύτό, ὡς
πολιτικὸς φορέας. Μέ τὴν έξέταση τοῦ φοιτητικοῦ χώρου
Kai 1110 ἀνάλυση πούχουμε κάνει τού ρὸλου τοῦ φοιτητῆ
Kai τοῦ διανοούμενου γενικότερα, καταλήξαμε στὸ συμπέρασμα ὁτι αὐτὸς ὸ χῶρος ἐμπεριέχει ἕνα μεγάλο άντιιμπεριαλιστικὸ δυναμικὸ μέσα του., Δηλαδή ότι ὁ χῶρος
τῶν διανοούμενων ριζοσπαστικοποιεῖται Kai κινεῖται μέσα
στὸ μπλὸκ τῶν λαῖκῶν δυνάμεων μὲ επιδιώξεις άντιιμπεέ
ριαλιστικὲς καὶ αὐτὸς ἠταν ὁ χαρακτήρας τοῦ ἀγῶνα

δὲν θα πρέπει δηλ. νὰ ὑπάρχει ὸργανογτικὸς ἐλεγχος τῶν î
συνδικαλιστικῶν παρατάξεων ἀπὸ τὶς πολιτικὲς ὸργανώ- ἒ

Δ.Α.; Ὁπωσδήποτε τὸ φαινόμενο τῶν ἀνεξαρτήτων
εἶναι κάτι ποὺ ἐγὼ προσωπικά καταλαβαίνω ἀπόλυταμιλῶ πάντα γιά τίς ἀριστερὲς συνδικαλιστικὲς παρατάξεις - Kai δίνω τήν ἑξῆς ἑρμηνεία. Στὴ διάρκεια τῆς δικτατορίας, εἷχαμε τήν ΑΝἸἸΕΦΕΕ,ποὺ στὴν οὐσία δέν
εἶναι παρὰ ἡ περιφέρεια τῆς ΚΝΕ, καὶτὸ ἵδιο συνέβαινε
με τὴν ΑΑΣΠΕ σὲ σχέση μὲ τὸ EKKE Kai τώρα μὲ τὴν
ΠΠΣΠ σὲ σχέση μὲ τὴν ΟΜΛΕ. Αύτές oi παρατάξεις
ἐπιτελοῦν ούσιαστικὰ δύο λειτουργίεςῑ πρῶτον δροῠν
00v ἱμάντες μεταβίβασης τῶν κομματικῶν γραμμῶν καί
ἀποφάσεων στὸ Φ. Χῶρο Kai δεύτερο εἶναι 0 προθάλαμος
γιὰ τὴν πολιτική ὸργάνωση. Μ’ αὐτά τὰ δεδομένα εἶναι
ὁπωσδήποτε εὐνόητη τόσο ἡ έπιφυλακτικὴ στάση μερικῶν
φοιτητῶν γιὰ. τίς παραδοσιακὲς ὸργανώσεις, ὁσο Kai ἡ
δημιουργία μιᾶς διαφορετικῆς προβληματικῆς 1101') τοὺς
ὠθεῖ στὴ δημιουργία ἀνεξάρτητων συνδικαλιστικῶν παρατάξεων. 'Av Kai σύμφωνοι μέχρις έδῶ, διαφωνοῠμε στὸ
ἑξῆς σημεῖο. Ὅταν λέμε άνεξάρτητες συνδικαλιστικὲς
παρατάξεις ἐτσι ὁπως ὲξηγήθηκε ἤδη, δὲ μποροῦμε νὰ τίς
νομίζουμε σὰν τὶς μόνες πραγματικὰ αὐτόνομες. Ἐχουμε
αἴφνης τήν περίπτωση τοῦ ΔΑ, πού δὲ φιγουράρει σὰν
ἀνεξάρτητη παράταξη, ἀλλὰ εἶναι πραγματικά τέτοια καὶ
ξεπήδησε μέσα 0110 τὴν ἴδια κατάσταση καὶ προβληματικὴ
μ’ ἐκείνη τῶν ἀνθρώπων τῆς ΣΚΑ., π,χ.
Σεφ. Πάνω σ’ αὐτὸ τὸ θέμα θᾰθελα ν’ ἀπαντήσει ἐπίσης ὁ έκπρόσωπος τῆς ΠΑΣΠ, Kai νὰ μᾶς πεῖ πῶς ἀντιμετωπίζει τὴν προβληματικὴ τῶν ἀνεξάρτητων, ὁπως τὴ
διατύπωσε ἡ φίλη τῆς ΣΚΑ. Ἀκόμα, ἀπευθύνομαι στὸν
έκπρόσωπο τῶν ἀνεξάρτητων τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς. Θέλω
νά ρωτήσω γιατί δέ συσπειρώθηκαν γύρω ἀπὸ τὸν ῐδιο
φορέα 0101 oi άνεξάρτητοι, στὸ βαθμὸ 1101‘) oi διαπιστώσεις καί Θέσεις τους ταυτίζονταν.

γιά τίς ἐσωτερικές διαδικασίες τῶν ἀνεξάρτητων Kai γιατί
δέν ένοποιήθηκαν, ἐφ’ ὅσον ἡ ένταξή μου στήν ΠΑΣΠ
προϋποθέτει μιά μή παρόμοια προβληματικὴ.
Ἀπὸ τὴν ᾰλλη πλευρά, ἡ ᾰποψη τῆς ΠΑΣΠ πὰνω στούς
ἀνεξὰρτητους καλύπτει τὸ φάσμα τους έτσι κι ἀλλιῶς.
Δὲ συμφωνοῠμε μὲ τὴν προβληματικὴ τῶν ἀνεξαρτήτων γενικὰ πιστεύοντας ὁτι 0 Φ. χῶρος δὲ μπορεῖ νὰ στενέψει καί νά έπιμεριστεῖ, ὅπως γίνεται π.χ. μὲ τίς κατὰ
σχολὲς διαφορετικες παρατάξεις τῶν ἀνεξάρτητων, γιατί
πιστεύουμε πὼς Kai ἂν άκὸμα πρόκειται γιὰ μόνη τὴ συνδικαλιστική λειτουργία τῆς Φ. παράταξης χρειάζεται ένιαία
κάλυψη σ’ ὁλες τίς σχολὲς ἀπὸ τὸν ῖδιο φορέα, ῶστε νὰ
ἐξασφαλίζεται μεγαλύτερη μαζικότητα στὶς διεκδικήσεις
τῶν συνδικαλιστικῶν αἰτημάτων, γιά νά δημιουργοῦνται
μεγαλύτερες πιθανότητες έπιτυχίας,
Ἀπ’ τὴν ἄλλη μεριὰ ἐπειδὴ ἡ ΠΑΣΠ πιστεύει ὁτι οὔτε
αὐτὸ εἶναι ἀρκετό, Kai 011 οὔτε ἡ συνδικαλιστική δραστηριότητα εἶναι άρκετή,γιά νὰ δώσει πραγματικά λύσεις
στὸ σύνολο τῶν προβλημάτων 1101‘) ἀντιμετωπίζει ἡ παιδεία καί είδικὸτερα τὰ AEI, Kai ἐπειδή πιστεύει ότι ἀπὸ
ἕνα σημείο Kai πέρα εἴτε αὐτὸ ποὺ ὁνομάσαμε στήν προ- ·
γραμματική μας διακὴρυξη τὰ ὅρια ἀνοχῆς τοῦ συστή·
ματος, μπλοκάρουν-ἐνα αἴτημα εἴτε έτσι κι’ ἀλλιῶς δεδοὲ
μένα τὸ σύστημα τὸ καπιταλιστικὸ χρειάζεται μιὰ είδικὴ
δομή παιδείας γιὰ νά ἐκπληρώσει ἕνα ρόλο καὶ μιά λειτουργία πού στὰ πλαίσιά του Ki’ ὲμεῑς δέν τήν ἀποδεχὸμαστε καὶ ζητᾰμε ριζική ἀλλαγὴ αὑτοῦ τοῦ ῑδιου τοῦ
συστήματος, πιστεύουμε φυσικά ὄτι μιὰ διεκδίκηση εἴτε
στὸ Eva έπίπεδο εἴτε στὸ ἄλλο κὰνει ἀναγκαία τὴ μαζικὴ
ὀργάνωση σὲ ὁσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερο χῶρο τῶν ΑΕῙ,
Ἀπ’ αὐτὴ τὴν άποψη ἡ άπάντησή μας στὸ πρόβλημα και
τὸ συνδικαλιστικὸ Kai 10 1101111K0 ἠταν ὴ ΠΑΣΠ καί ὸ
τίτλος μας δηλ. Πανελλήνια Ἀγωνιστικὴ Σπουδαστικὴ
Παράταξη δὲν εἶναι τυχαῖος ὁ τίτλος.
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_ ποῠδωσε τὸ Φ.Κ.
Ἡ δεύτερη ἀρχὴ εῖναι ἡ αύτονομία τῶν συνδικαλιστικῶν παρατάξεων ὡς πρὸς τίς πολιτικές ὸργανώσεις. Αὐτὴ
ή αὐτονομία έχει δύο σκέλη. Αύτονομία ὸργανωτικὴ-

ΠΑΣΠ; Δέν εἷμαι ἀπόλυτα ἁρμόδιος ν’ ἀπαντήσω ,

SKA: Αὐτὸ εἶναι θεμιτὸ για τὴν ΠΑΣΠ στὸ βαθμὸ
ποὺ ἔχει λύσει τὸ πρόβλημα τοῦ φορέα, δηλ. τὸ κομματικὸ
πρόβλημα, γιὰ μᾶς ὅμως τουλάχιστον-τά παιδιὰ 1101‘)
πῆραν τὴν πρωτοβουλία γιὰ τὴ δημιουργία τῆς παράταξης
στὴ σχολὴ -τὸ πρόβλημα τοῦ φορέα δὲν εἶναι λυμένο,
ἄρα, δέν μπορούσε v0 ξεκινήσει μιὰ πανελλήνια κίνηση
βασισμένη πάνω στίς ἀρχὲς ποὺ έθεσε ἡ δική μας ὴ παράταξη. Τὰ προβλήματα δμως έπείγουνε κι ἔπρεπε v0 11)θοῦνε με τίς είδικές ἰδιομορφίες ποὺ ύπάρχουνε σέ κάθε
σχολή. Ὑπονοῶ θέματα συμμαχιῶν με une; παρατάξεις,
τὰ ὁποῖα κρίνονται ἀπὸ τίς ὑποκειμενικὲς συνθῆκες mes
σχολῆς, γι’ αὐτὸ πιστέψαμε ὅτι ἡ διαδικασία ἀκὸμα καί
με τὰ παιδιά ποὺ ὑπῆρχε μιὰ ίδεολογικὴ ὁμοιογένεια στὸ
πῶς βλέπαμε τὸ συνδικαλιστικό, ν’ άκολουθήσουμε μιά
διαδικασία χωριστὴ ἀνὰ σχολὲς καινὰ δομήσσυμε συνδικαλιστικές παρατάξεις πάνω στὰ προβλήματα κάθε σχολῆς,
με ὁρισμένες κοινές άρχές, οί κοινές αύτὲς ἀρχές στὸ 110λιτικὸ έπίπεδο εἶναι ἀρκετὰ πλατιὲς καί συνονίζονται
στὸν ἐντοπισμὸ τοῦ προβλήματος αὑτὴ τὴ στιγμή στὴν
παιδεία δηλ. τῆς meson; λαική - άντιλαῐκή παιδεία, τὸ
ὁποῐο ἀναλύεται μέσα στὸ πρόγραμμά μας. Στὸ Θέμα τοῦ
AA: δέχομαι δτι τουλάχιστον στὸ πρόγραμμά του καί
στήν άρχική του διακήρυξη 0 AA βρίσκεται άρκετὰ κοιντά

σεις ποὺ συμμετέχουν μὲ τὰ μέλ-η τους ἐκεῖ, ῶστε νὰ ἐπιτρέπεται ή διαμόρφωση μιᾶς ἄλλης γραμμῆς σύμφωνα μὲ
τίς έκτιμήσεις που κάνουν τὰ ἄτομα ποὺ συμμετέχουν μέσα
στὸ φοιτητικὸ χῶρο.
Δεύτερον εἶναι ἡ ἀνεξαρτησία σε σχέση με τίς είδικὲς
πολιτικές θέσεις ποὺ πρέπει νᾰχει μιὰ πολιτικὴ ὀργάνω·
ση. Δηλαδὴ, μιὰ συνδικαλιστική παράταξη δέν μπορεῖ
νάχει Kai δέν πρέπει νᾰχει τὶς συγκεκριμένες πολιτικές
θέσεις ποὺ έχει μιά ὀργάνωση ἀλλὰ Eva πολιτικὸ πλαίσιο μέσα στὸ ὁποῖο κινεῖται K01 1101‘) μέσα ἀπ’ τὰ συνδικαλιστικά αἰτήματα δίνει μιὰ πολιτικὴ προοπτική. Πιστεύουμε ότι μέσα στὴ δικτατορία ἡ ἑνότητα ποὺ εἶχε
έπιτευχθεῖ γιὰ τὸν ἀντιιμπεριαλιστικὸ ἀγῶνα κινδυνεύει
νὰ διασπαστεῖ ἀπὸ τὴν πολιτικὴ διαφόρων συνδικαλιστικῶν Kai στήν οὐσία πολιτικῶν παρατάξεων. Αὐτά σὲ γενικές γραμμὲς γιὰ τὴ Συνδικαλιστική Παράταξη Ἀρχιτεκτονικῆς.

μὲ τὴ δική μας συλλογιστική, ἀπὸ κεῖ Kai πέρα ὀλα τά
παιδιὰ τῆς παράταξής μας τὰ διακατέχει ένας μεγάλρς
σκεπτικισμὸς γιά τὸ τί γίνεται μὲ τὸ ΔΑ, ἀκριβῶς γιατί
δὲν έχουμε καμιὰ ἐγγύηση ἀπὸ τήν πρακτική μέχρι gm.
τῶν παιδιῶν τοῦ ΡΦ. Θὰ ἀναφερθῶ δηλ. στὴ φᾱση τῆςγ
δικτατορίας ὅπου μὲ πρωτοβουλία τού ἐσωτερικοῦ δημιουργεῖται ἕνα μέτωπο ποὺ λέγεται ΡΦ στὸ Φ. χῶβῡ καί
αὐτὸ εῖναι θεμιτὸ στὸ βαθμὸ ὅμως ποὺ κρατιέται ἡ αύτονομία τού μετώπου ποὺ δέν ταυτίζεται ὀργανωτικά άπὸ
τὰ πάνω μέ τὴν xouuurucñ ὁργάνωση τῆς νεολαίας, ἩΔ

καταπάτηση ὅμως τῆς αὐτονομίας τοῦ μετώπου ἑγινε 011’
τὴν πλευρὰ τῆς ΚΟΣ σε βαθμό, ὥστε μετά τὴ δικτατορία
νά τεθεῖ τὸ πρόβλημα ὅτι δὲν μποροῦν v0 συνεχίσουν v0 ”
δουλεύουν σὰ μέτωπο, άντιιμπεριαλιστικό μέτωπο, θά πρέ-

. πει νὰ μετονομασθοῠν σὲ μιὰ Μαρξιοτικὴ-Λενινιστικὴ,
ὸργάνωση, που δέχεται τίς βασικες ému-1è; τοῦ KKE.
èamsptxob. Στὸν τελευταῑο ΘΟΥΡΙΟ ὅμως είδαμε μιάὶ
άνακοίνωση ὴ ὁποία λέει ὅτι ό P0 εἶναι ἡ vso1010; τοῦ
εσωτερικού. Ὑπάρχει σύγχυση 0' αὐτὸ τὸ θέμα, «dû ἐκ.
φράζεται ἀπὸ διάφορες τάσεις ποὺ ἔχουν διαιιοβφωθεῖ μέσα
στὸ σῶμα τοῦ Ρήγα. Νομίζω ότι ὸ σκεπτικισμὸς εἶναί δι.
ΚαῑολΩῪημὲνος..”Η καταπάτηση τῆς ἀρχῆς ﬂic
μίας τῶν κοινωνικῶν χώρων φάνηκε καί στα ma.

γεγονότα γιά τὸν ἑορτασμὸ τῆς ἐπετείου τοῦ Πολυτεχνείου, ὅπου τά παιδιά τοῦ AA ἄν καί ουμμετεῐχαν στὴν
ὸργανωτική ἐπιτροπή τῆς σχολῆς, παρ’ ὁλ’ αὐτὰ κατα-

’ πάτησαν τὴν αὐτονομία τοῦ χώρου καὶ τὴν ἀπὸφαση τοῦ
χώρου αὐτοῦ καίδὲν ἢρθανε στήν ὁργανωτικὴ ἐπιτροπὴ,
ὑπακούοντας στήν πολιτικὴ. ἐπιλογή ποὺ εἶχε κάνει τὸ·
ΚΚΕ ἑσωτερικοῦ γιὰ τὸ συγκεκριμὲνο γεγονὸς.

Συνδικαλισμὸς Kai ηολιτικὲς θέσεις
AA: Θὰ ἀναφερθῶ πρῶτα στὸ σημεῖο, στὸ ὁποῖο ὁ
ἐκπρὸσωπος τῆς ΠΑΣΠ μᾶς εἷπε ὅτι ἡ μὲν ΠΑΣΠ εἶναι
πανελλήνια, οἰ δὲ ἀνεξάρτητες συνδικαλιστικὲς παρατάξεις ἐμφανίζονται διασπασμὲνες κατά σχολές, Ἂν αὐτὸ
ἀληθεύει τότε τί λογῆς παράταξη εἶναι καί πῶς ἐμφανίστηκε ὁ AA ἀγῶνας-ἂν ὁχι Πανελλήνια.
Τώρα σχετικά μὲ τά λεγόμενα τῆς φίλης τῆς ΣΚΑ
έχω νά παρατηρὴσω πρῶτο 611: ἀναφερομένη στὸ AA
ἐκανε μιὰ παρελθοντολογική κριτική στὸ ΡΦ κρατώντας
τὶς ἐπιφυλάξεις της πρὸς αὐτὸν γιά τὸ ΔΑ. Ὡστόσο ὁ
ΔΑ δὲν μπορεῐ κατά καμιά άλλη ἔννοια νὰ συσχετιστεῖ
(συνδεθεῖ) μὲ τὸ ΡΦ ἔξω ἀπ’ 1‘ ὅτι παιδιά τοῦ Ρήγα συμμετεχουν στὸ συνδικαλιστικὸ ἐπίπεδο στὸν AA.
Χωρίς νά ἀναφερθῶ αὺτή τή στιγμή στή θὲση καὶ
δουλειά τοῦ ΡΦ στὴ διάρκεια τῆς ἑπταετίας καί στίς μορφὲς
ἢ τοὺς λόγους τῆς ἑξελιξής του ea πῶ μονάχα τοῦτο;
ὅτι ὁ ΡΦ εἶναι κομμουνιστική ὁργάνωση νεολαίας ἄρα
πολιτική - ὲνῶ ὁ AA εἰναι πλατιὰ συνδικαλιστική παράταξη ποὺ χωρὶς νὰ ὑπάγεται σὲ καμιὰ πολιτική ὀργάνωση,
περιλαμβάνει παιδιὰ ἀπὸ τὴν ΕΔΗΝ, τὸ ΔΣΚΝ μεχρι
ἀνεξὰρτητους καὶ Ρηγάδες.
Τὴν πραγματική ἀνεξαρτησία τοῦ AA ἐγγυᾶται τὸ
ἷδιο τὸ λειτουργικὸ καὶ τὰ ὄργανα ποὺ προβλὲπονται για
τὴ δουλειά τους. Μὲ ὁριζόντια κατανομή τῶν συλλογικῶν
ὁργάνων, ὁσο καί τῶν συγκεκριμὲνων μελῶν, δὲν ὑπάρχει
κεντρικὸ καθοδηγητικὸ ὅργανο μὲ ἀποφασιοτική ἁρμο·

διότητα ποὺ νά ἐλέγχεται μονόπλευρα. Ὑπάρχει με συντονιστικὸ καί μόνο ρὸλο διασχολικὸ ὀργανο καί ἐπιμερους συνδικαλιστικὲς κατὰ σχολή ἐπιτροπὲς.
Ἡ συγκεκριμενη περίπτωση τῶν ὲκδηλώσεων τοῦ Πολυτεχνείου δίνει Eva παράδειγμα γιά τὸν τρὸπο λειτουργίας τοῦ AA. Οἱ ἀποφάσεις που κάθε σχολή πῆρε δὲν ταυτίζονται ἀπόλυτα, χωρὶς αὐτὸ νά σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει
Eva συνεπὲς πολιτικὸ πλαίσιο, μιά βάση στὴν ὁποία ἀναφέρονται καὶ θεμελιώνονται οἰ ἀπόψεις. Ἡ διαφοροποίηση ἀπὸ τὴ μιά ἄποψη στήν άλλη εἶναι ἀποτέλεσμα
καί δείχνει ἀκριβῶς τὴν ἀπ’ τά κάτω λήψη τῶν ἀποφάσεων.
Ὀσο γιά τίς σχέσεις τοῦ ΔΑ μὲ τὸ ΡΦ εἰναι χαρακτηριστικὸ ὁτι στὴ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή τῆς Νομικῆς, στήν
ὁποία ὁ ἴδιος μετέχω, μέλος τοῦ Ρήγα εἶναι μόνον ἕνας.
Στὴ διάρκεια τῆς δικτατορίας τὸ ΦΚ. εἶχε 100%
πολιτικοποιηθεῖ. Βγαίνοντας ὅμως σήμερα ἀπ’ αὐτή τὴν
περίοδο, έχουμε νά δουλὲψουμε κάτω ἀπὸ συνθῆκες νομιμες συνδικαλιστικὲς, ὁλὸτελα ἄγνωστες σὲ μᾶς. Ἐνα
σοβαρὸ πρόβλημα εἶναι τώρα νά γνωρίσουμε τὰ ὅρια τῆς
συνδικαλιστικῆς δράσης ποὺ σάν τετοια δὲν τὴν ξὲρουμε.
Ὀπωσδήποτε δὲν ὑπάρχουν στεγανὰ μεταξὺ συνδικαλιστικής καὶ πολιτικῆς δράσης. Ὅπως καί γιὰ κὰθε συνδικαλιστιισή παράταξη ὑπάρχουν ἀναγκαστικὰ πολιτικὲς
ἐπιλογὲς καί κάΘε συνδικαλιστική διεκδίκηση εἶναι θεμελιωμὲνη σε πολιτικὴ GEO-n.

‘H συμμετοχή Tñc ôôonc cric ôlaôlxaoiec
Ὅμως ὁ AA ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἑξῆς προβληματικὴ καί
Ἡ πολιτικοποίηση δὲν μπορεῑ νά ἑπιτευχθεῑ ἢ νά προελθει ἄνωθεν, ἀλλά προκύπτει καὶ δημιουργεῖται ἀναπόφευχτα μέσα στὴ δράση τών ῐδιων τῶν φοιτητῶν κατὰ τὴ
διεκδίκηση τῶν συνδικαλιστικῶν αἰτημάτων τους. Κατὰ
τὴ διάρκεια καὶ τὴν πορεία τῶν συνδικαλιστικῶν ἀγώνων,
ἀφ’ ἑνὸς ἀνακαλύπτουν τὰ ὅρια τῆς συνδικαλιστικῆς δράσης, ἀφ’ ἑτερου συνειδητοποιοῢν ποῦ τᾶ αἰτήματα τους
τέμνονται μὲ τὰ γενικότερα πολιτικά προβλήματα καί
προβαίνουν σὲ πολιτικὲς ἐπιλογὲς.
ΕΡΩΤΗΣΗῑ Στὴ δημιουργία τῶν ἀνεξάρτητων παρατάξεων στὸ φοιτητικὸ χῶρο, ὁδήγησε ἡ διαφορετικὴ ἀντίληψη γιά μιὰ σωστὴ συνδικαλιστική πρακτική, ποὺ δὲν
μποροῦσε νὰ ὲκφραστεῖ μέσα σὲ ὁποιαδήποτε άλλη παράταξη ἢ ὴ κρίση τῶν ἀριστερῶν παρατάξεων;
ΣΚΑ ; Στὸ πρόσφατο παρελθόν, δηλ. στοῡς τρεῖς
τελευταίους μῆνες, τὸ φοιτητικὸ κίνημα πολώθηκε στὴ
Baa-n. “H πόλωση οτὴν ἡγεσία, δηλ. στὴν κορυφή, εἶναι
λογική στὸ βαθμὸ ποὺ ὑπάρχουν ἀντίθετες πολιτικὰς 0Eσεις, οὺσιαστικὰ ἀπιμαχὸμενες ἡ μία τὴν άλλη. Ἀλλά
στὴ βάση αὐτὸ δὲν ἔπρεπε νά γίνει, δηλ. δὲν ἔπρεπε νά
διασπαστεῖ Eva; χῶρος πού ἔχει κοινὰ αἰτήματα, κοινοὺς
στόχους καί αὐτοὺς Où πρέπει νά συνειδητοποιήσει στίς
συνδικαλιστικὲς διαδικασίες.
Κατά τὴ δικιά μου ἄπονη, ὑπάρχει κι Eva ἄλλο 1100βλημα ο·τὸ ἑλληνικὸ φοιτητικὸ κίνημαε ἡ ἀμαζικοτητά
του. Ἡ πολιτική τῶν παρατάξεων καὶτῶν πολιτικῶν ὀργανώσεων δὲν ὁδηγοῦσε στή λύση αὐτῶν τῶν προβλημάτων.
mum τὴν κατάσταση, παραταξιοποιοῦσε τὰ παιδιὰ μὲ
τὴ χρησιμοποίηση συνθημάτων. Σάν παράδειγμα ἀναφέρω
τά δυο διαφορετικά Ψηφίσματα τῆς σχολῆς μας πάνώ στὸ
Κυπρωκὸ, ποὺ προέρχονται ἀπὸ διαφορετιιοὲς συνδικαλιοτικὲς παρατάξεις. Τὸ Eva ὑποστήριζε ὁτι ἡ Ponta εἶναι
ἡ μητερα σοσιαλιστική χώρα, ποὺ Où λύσει τὰ προβλήματα
100 Κυπριακοῦ λαοῦ, τὸ ἄλλο ὁτι ἡ Σοβιετική Ἕνώση
εἶναι μιά ἅντιδραστική χώρα, ἔχει ῐδια ιμπεριαλιστικά
συμφέροντα μὲ τὴν Ἀμερική καί ὅτι γιά τὸν Κυπριακὸ
λαὸ εἶναι κίνδυνος - θάνατος νά βασισθεί πάνυ o" αὑτήν.
AM: τὶς Ohm; τις προβαλαν Mm:me παρατάξεις

,ποὺδὰνὲπρεπενάέχουνπολιτικὲςθὲσειςπάνοστὸρὸλο
τῆς Eoth Ἕνοσης. Ἡ Hum δὲν κατάλαβε τή σηαπςαεςτεω· m Ἥκω “1mm
W ὅπου ea συνάντωνται τά δύο ψηφίσματα, πρά·
1':w ïg-Ç. “’ " ‘ V ς ·
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γμα ἀδύνατον. Aîné, κατὰ τὴ γνώμη μου, εἶναι ἐνδεικτικὸ
τοῦ πὸσο ἀμετοχη μένει ἡ βάση. Ὁδηγεῐται σι’ὴν πόλωση
καί ἀντιμετοπίζει τὸ δὶλημμα τῆς ἐκλογῆς δύο τελείως
ἀντίθετον συνθημάτων, ὅταν μένει πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴν
οὐσία τοῦ προβλήματος. Ἐπίσης αὐτὸ δείχνει πῶς καταστρατηγεῐται ἠ αὐτονομία τοῦ κοινωνικοῦ χώρου, ἡ αὐτονοιιία τῶν συνδικαλιοτικών παρατάξεων ἀπὸ τίς πολιτικὰς
ômuvüœzç, ἀφοῦ αὐτόνομες τυπικὰ συνδικαλιστικὲς πα-

Ἠ ιιολιτική δὲν εἶναι Πολυτελειο τοῦ Φ.Κ.
ΠΑΣΠ ; Συμφωνῶ καί σχεδὸν θὰ μποροῦσα νά προσυπογράψω καί σαν ΠΑΣΠ καί σὰν ἄτομο τὶς ἀπόψεις τῆς
φίλης, για τὴ φύση καὶ τὸν χαρακτήρα τῶν διαμαχῶν
ποὺ ξεσπάσανε στὸ φοιτητικὸ κίνημα. Θὰ ἠθελα νά κάνω
μιά ἀναγκαία διευκρίνιση. Δηλ. στὴ δικτατορία κάθε
ὀργάνωση εἶχε δική της συγκεκριμένη ᾰποψη για τὴν
τακτικὴ ποὺ Θὰ ἔπρεπε νά άκολουθηθεῖ στὴν πορεία τοῦ
φοιτητικοῠ κινήματος. Ἡ διάσταση αὐτὴ τῶν ἀπόψεων
καλύπτεται ἢ μπαίνει σὲ δεύτερη μοῖρα μπροστὰ στοῡς
κοινοὺς ἀντιδικτατορικοὺς στόχους. Ἀπὸ κεῖ καί πέρα
ὑπάρχουν πολλὲς μικρὲς καὶ μεγάλες διαφορές, ποὺ ὀξύνονται τώρα μιά καί οἱ στόχοι ποὺ ἀπαιτοῠσαν κοινὴ δράση
έπαψαν ὑπάρχουν. Χωρίς νά ἀναφερΘῶ καί πάλι στὶς
ἀπόψεις μου γιὰ μιά συνδικαλιστική παράταξη, νομίζω 611
ἡ ἰδεολογικὴ ζύμωση στὰ πλαίσια τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος δὲν εἶναι πολυτέλεια, ἀλλὰ ἀντίθετα έπιβεβλημένη
σὰν ἡ μόνη διαδικασία ποὺ τελικὰ. μπορεῖ νὰ ἀποτρέψει
τὴν άστυνόμευση τοῦ φοιτητικοῦ χώρου καὶ νά τὸν καταστήσει άνθεκτικὸ σὲ πιθανὲς ἄμεσες ἢ έμμεσες ἐπιθέσεις
τῆς ἀντίδρασης.

ὲκῆονὲς ο συζὴτηση orb All'l'l ο φοιτη-

ΣΚΑε Ἐκφράζοντας τὴν προσωπική μου γνώμη ἔχω
νά παρατηρήσω, 611 σὲ τούτη δῶ τή φάση τὸ φοιτητικὸ
κίνημα εἶναι άντιφατικὸ. Ἀντιφατικὸ μὲ τὴν ἑξῆς ἔννοια.
Ἐνῶ ἀπ’ τὴ μιὰ θέλει νά συνεχίσει τὸν ἁντιφασιστικὸ άντιιμπεριαλιστικὸ πολιτικὸ ρὸλο πού ’παιξε στὴ δικτατορία, ἀπ’ τὴν ἄλλη στερεῖται πολιτικοῦ φορέα ποὺ θα
τοῦ ἐπέτρεπε κάτι τέτοιο.
Αύτή ἡ άντίφαση ποὺ δημιουργεῖ ἡ ἑλλειψη πολιτικοῦ
φορέα ἱκανοῦ νά συνδέσει τὸ φοιτητικὸ κίνημα μὲ τὸ
λαῐκὸ φάνηκε στὴ διάσπαση πάνω στὸ θέμα τοῦ πρὶν ἢ
μετά τίς έκλογες ἑορτασμοῦ τοῦ Πολυτεχνείου.

Δ.Α. ; Ὸ Δ.Α. ξεκινάει ἀπὸ τήν προβληματικὴ τοῦ τί
εἶναι ὁ συνδικαλισμὸς, γιατί τὸ φοιτητικὸ κίνημα δέν έχει ’
έμπειρίες συνδικαλιστικές, δεδομένου ὁτι ὅλα αὐτά τὰ Q
χρόνια ἥτανε πολιτικά. Σὲ τί διαφοροποιεῖται μια συνδικαλιστικὴ παράταξη ἀπὸ μιά πολιτικὴ ὁργάνωση. Μπορεῖ ·
μιά συνδικαλιστική παράταξη νά προβεῖ σὲ πολιτικὲς έπιλογές ἀπὸ τή στιγμή ποὺ κάθε συνδικαλιστικὸ πρόβλημα
ἔχει μιὰ πολιτική βάση. Ἀλλά τὸ πολιτικὸ πλαίσιο τῆς
σ.π. πρέπει να εἶναι ὲν πάση περιπτώσει χαλαρότερο
ἀπὸ ἐκεῖνο μιᾶς π.ο. γιατὶ πρέπει νά συσπειρώνει γύρω
της μιά μεγάλη μάζα φοιτητῶν πάνω σὲ συγκεκριμένα
συνδικαλιστικὰ αἰτήματα.
Δὲν ύπερασπίζομαι τὸ πρόγραμμα τοῦ AA σὰν ἀλὰθητο.
Ἀλλωστε, κάθε σχολὴ έχει τὴ δυνατότητα νὰ τὸ διαμόρφώνει σύμφωνα με τὰ δικά της δεδομένα. Πιστεύω 611 16
πολιτικὸ πλαίσιο τοῦ ΔΑ-ἐθνική ἀνεξαρτησία, λαῖκὴ
κυριαρχία, κοινωνικὴ δικαιοσύνη, ἀντιιμπεριαλιστικὸ
πανεπιστήμιο κ.λπ.-δὲν ἐπιτρέπει νά γίνει ὁ ΔΑ ἕνα
ἰδεολογικὸ στέγαστρο γιά ἀνθρώπους ὁποιασδήποτε προέλευσης, γιὰ τὸν άπλὸ λόγο ὅτι ἕνας δεξιὸς ἢ ἓναςκενὲ
τρῶος δέν μπορεῖ νά ἐκφράσει τίς πολιτικές του θέσεις
μέσα στὸν ΔΑ ὁπως αὐτὸς θέλει. Βέβαια, στὸ πρόγραμμα
τοῦ ΔΑ ὑπάρχουν ὁρισμένες γενικές ἀρχές ol ὁποῖες θέλουν περισσότερη ἐπεξήγηση. Αὐτὸ θὰ γίνει μὲ ἀναλυτικὰ κείμενα ποὺ θά συντάξουν ἑπιτροπὲς σὲ κάθε σχολή.
Αύτὸ, ἄλλωστε, δὲν μποροῦσε νὰ γίνει μὲ μιά προγραμματικὴ διακήρυξη, πού ἀποστολὴ ἔχει νὰ ἀναφερθεῖ ἐπιγραμματικὰ στά συνδικαλιστικὰ της αἰτήματα. Ὀ AA
εἶναι ἀπὸ τις λίγες παρατάξεις, ποὺ μέσω τῶν συνδικαλιστικῶν της αἰτημάτων θέτει θέμα ποιοτικῆς ἀλλαγῆς
τοῦ Πανεπιστημίου καὶ ὀχι ποσοτικῆς.

Τί πρέπει νά ηεριέχει ἕνα φοιτητικὸ πρόγραμμα
ΠΑΣΠ; Ἐπιμένω ὁτι τὸ πρόγραμμα τοῦ ΔΑ χαρακτηρίζεται ἀπὸ μεγάλη ἀσάφεια, γιατί σε κάθε θέση του,
δὲν ὑπάρχει προοπτική. Ἐπίσης δὲν ὑπάρχει άνάλυση
τῆς φύσης καὶ τοῦ ρὸλου τοῦ Πανεπιστημίου σὲ μιὰ καπιταλιστικὴ κοινωνία. Εἶναι τεράστια ἀδυναμία τοῦ προγράμματος τοῦ AA ἡ ἐλλειψη ἀνάλυσης τοῦ συγκεκριμένου χώρου μέσα στὸν ὁποῖο καλεῖ ὅλους νά συσπειρωθοῠν
γὺρω του γιᾶ δράση. Ἔπειτα, πιστεύω, ἀντίθετα μ’ έσένα,
611 16 πρόγραμμα τοῦ AA μπορεῐ νά ἑκφράσει καί δεξιοὺς
καὶ κεντρώους καί ὁποιοδήποτε ἄλλο στοιχεῖο. Αὐτὸ ὀφείλεται στὸ 6,11 οί γενικές ἀρχὲς τοῦ προγράμματος ἔχουν
τεθεῖ χωρὶς τὴν προοπτικὴ τῆς πραγμάτωσής τους. Ἡ
ἐθνικὴ άνεξαρτησία, ἡ λαῑκὴ κυριαρχία καὶ ἡ κοινωνική
δικαιοσύνη εἶναι στόχοι 1101‘) ή Δεξιά, τουλάχιστον στὴν
Εὐρώπη, τοὺς ἔχει σε κάθε πρόγραμμά της καί σέ λίγο
καιρὸ θὰ τοὺς έχει καὶ 6 Καραμανλῆς. Μιὰ παράταξη
πρέπει νά καθορίζει 611 στὴν ἑθνικὴ άνεξαρτησία στὴν
Ἑλλάδα φτάνουμε μὲ σινγκεκριμένο ἀντιιμπεριαλιστικὸ
άγώνα, πὼς στὸ Πανεπιστήμιο 6 ἀντιιμπεριαλιστικὸς ἀγώνας άποκτάει νόημα, άφοῦ γίνει ἡ άνάλυση τῆς φύσης
τοῦ Πανεπιστημίου.

Ἐδῶ ἔκλεισε ἦ πρώτη μὰς
συζήτησηΣτὴν πρόθεση τοῦ περιοδικοῦ,
ὅπως καὶ στὴν ἀρχὴ εἴπαμε,
ἦταν νὰ γίνει ἕνας ἀδέσμευτος
διάλογος μεταξὺ φοιτητῶν, ποὺ
θὰ ἐξωτερίκευαν τὴν ἐμπειρία
τους ἀπὸ τὴ συμμετοχή τους
στὶς ἐκλογικὲς διαδικασίες. ’
αὐτὴ τὴν ἄποψη δὲ μποροῦμε
νᾶμαστε καὶ τόσο ἱκανοποιημένοι
’ ἐφόσον ἡ συζήτηση αὐτὴ πολὺ
· λίγο βαθιὰ προχώρησε καὶ πολὺ
0 ἔθιξε ἐκεῖνα πού ἀποτελοῦν
.ÿñ θεμελιακὰ προβλήματα τοῦ
34τὲ
mg, , .- ’ '

ΣΚΑῑ Συμφωνῶ μὲ τὸν ἐκπρόσωπο τῆς ΠΑΣΠ, σχετικά με τὸ τί θὰ πρέπει νά περιέχει ένα συνδικαλιστικὸ
πρόγραμμα, ἢ ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ πολιτική βὰση μιᾶς
συνδικαλιστικῆς ἀριστερῆς παράταξης. Ἡ δική μας
παράταξη πιστεύει πῶς στὸν ἑλληνικὸ χῶρο δύο παράγοντες δημιουργοῦν μία κυρίαρχη ἀντίθεση : ἡ μονοπωλιακὴ
ὲξάρτηση ἀπὸ τὴ μιά καὶ οἰ λαῑκὲς δυνάμεις ἀπὸ τὴν
my]. Ἡ κυρίαρχη αὐτὴ ἀντίθεση γίνεται περισσότερο
αἰσθητὴ στὸν χῶρο τῆς Παιδείας καὶ γι’ αὐτὸ θεωρεῖται
ἀπαραίτητη μιά βαθιά ἀνάλυση. Καὶ ἡ ἀνάλυση αὐτή
ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα 611 6 χαρακτῆρας τῆς ὲλληνικῆς
παιδείας εἶναι βαθιὰ ἀντιλαῑκὸς καὶ προσπαθεῖ νά δημιουργήσει ἕνα δυναμικὸ γραφειοκρατῶν oi ὁποῖοι θὰ ἐπανδρώσουν τὸν γραφειοκρατικὸ μηχανισμὸ τῆς χώρας, ἰμπεριαλιστικὲς μητροπόλεις μέσα στὸν ἑλληνικὸ λαὸ, καὶ νά
περάσει τὴν κυρίαρχη ἀντιλαῖκή, ἀντιδραστικὴ, ἀντικομμουνιστική ἰδεολογία. Αὐτοὺς τοὺς σκοποὺς τοὺς
έξυπηρετεῖ μὲ τὴν ὀργάνωση τῆς Παιδείας καὶ μὲ τὴν
ἐπιλογὴ τῶν προσώπων ποὺ ὺλοποιοῠν τὸ πρόγραμμα τῶν
σπουδῶν.

Ἱί συστολὴ ,ιιπροστὰ στὸ
μικρόφωνο καὶ ὑποσυνείδητη
ἢ ἀκόμα συνειδητὴ καταπίεση
τῆς σκέψης πού γεννάει ἡ κακὰ
ἐιψοουμένη δέσμευση πρὸς τὶς
ὀργανώσεις δὲν ἅφηνε, ὅταν
γινότανε ἀναφορὰ σὲ
ἀποφασιστικὰ ζητήματα τοῦ
φοιτητικσῦ χώρου, νὰ
προχωρήσει ἡ συζήτηση κι ὁ
προβληματισμὸς πέρα ἀπὸ τὸ
ἐπίπεδο τῶν παραταξιακῶν ’
διακηρύξεων καὶ τῶν
καίρια ἐρωτήματα, ποὺ θὰ
ἒπιτρέπουν τὴ σφαιρικὴ ἀπόδοση, ιφανειακῶν ἀντιλήψεων.

Φ.Κ. στὴν τωρινή του φάση.
Αὐτὸ δείχνει πόσο δύσκολο εἶναι,
ἔστω κι ἂν ὑπάρχει ἡ καλὴ
θέληση, νὰ ἀπομακρωθοῦμε καὶ
νὰ ἀπ ’γοῦμε ἀπ’ τὴ λογικὴ
καὶ τὴ συνθηματολογία τῆς
μπροσούρας, ὥστε νὰ μπορέσουμε
νὰ κινήσουμε καὶ νὰ
προωθήσουμε μιὰ διαλογικὴ
διαδικασία ποὺ ἂν δὲν καταλήγει
σὲ κάποια συμπεράσματα, θὰ
θέτει, σὲ κάθε περίπτωση,

τοῦ προβλήματος.

ﬁllette:
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Θά ’ταν σκόπιμο καὶ ἓνδιαφέρον νὰ συγκεντρώσουμε καὶ νὰ μελετήσουμε τ’ ἀναλυτικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὶς φοιτητικὲς ἐκλογὲς καὶ τὰ ἀποτελέσματά τους κατὰ σχολή, τμήματα
καὶ γεωγραφικὲς περιοχές. Θά ’χαμε ἔτσι τὴν εὐκαιρία νὰ κάνουμε μερικὲς ἐμπεριστατωμένες παρατηρήσεις καὶ νὰ προσδιορίσουμε τὶς ῖδιομορφίες. Γ ιὰ τεχνικοὺς ὅμως περισσότερο λόγους θὰ ἀναφερθοῦμε μόνο, σύντομα καὶ χοντρικὰ σὲ μερικὰ φαινόμενα τῶν φετινῶν
ἐκλογῶν.
"Eva πρῶτο ἓνδιαφέρον θέαμα ἦταν ἡ ὕπαρξη δέκα καὶ δεκαπέντε ψηφοδελτίων
διαφορετικῶν παρατάξεων, ποὺ κινιόντουσαν στὸν ῗδιο χῶρο καὶ ἀναλάμβαναν νὰ καλύψουν ὅλες τὶς δυνατὲς ἀποχρώσεις τοῦ φάσματος τῆς ἀριστερᾶς. Στὸ ἄλλο τεῦχος θὰ κάνουμε μιὰ κριτικὴ παρουσίαση αὐτῶν τῶν τάσεων. Καὶ λέμε τάσεις πιστεύοντας ὅτι στὴν
ἑνότητα ποὺ καλεῖται φοιτητικὸ κίνημα αὐτὲς εἶναι μόνο τάσεις, κι ὄχι διασπαστικὲς ὁμάδες. Ἐδῶ θὰ κάνουμε πιὸ γενικὲς παρατηρήσεις ὡς πρὸς τὸ φαινόμενο αὐτὸ πού δὲν εἶναι
δυσεξήγητοΣτὰ Ἑλληνικὰ πανεπιστήμια τοῦ 1974, πού μόλις χτὲς βγήκανε ἀπὸ τὴν τρομακτικὴ καταπίεση, 6 ἀπόηχος τῶν ἐπαναστατικῶν ἢ ἐπαναστατικοφανῶν κινημάτων τύπου
Μπέρκλεϋ, Μονάχου ἢ Παρισιοῦ, ἔφτασε μὲ τὴν καθυστέρηση ποὺ συνήθως παρατηρεῖται
στὴν Ἑλλάδα. Στὴ διάρκεια τῆς δικτατορίας, ποὺ καθόλου δὲν ἐμποδίζει τὴ μὲ κάθε τρόπο
σπορὰ τῆς σύγχυσης, 6 νεανικὸς ἀκίνδυνος ἐπαναστατισμὸς ὑποσιτίζονταν καὶ καταπιέζονταν. Οἱ φοιτητές, ὅπως ὅλος 6 κόσμος, εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ζήσουν τὰ γεγονότα τοῦ
1968 μόνο μέσα ἀπὸ τὰ ἔντυπα, χωρὶς νά ’χουν τὴ δυνατότητα νὰ ἐκδηλώσουν τὰ ἀπωθημένα καὶ τὶς παρορμήσεις τους ἢ νὰ δοκιμάσουν τὶς ἐμπνεύσεις τους.
Τὰ λάθη τῆς ἔμπειρης καὶ τῆς ὑποτιθέμενα ὑπεύθυνης ἡγεσίας τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων στὸ παρελθόν, οἱ ἀποτυχίες τοῦ προοδευτικοῦ κινήματος στὴν Ἑλλάδα ποὺ μόνο
ἀπογοήτευση δημιουργοῦσαν, ἡ ἀπουσία μέχρι τὰ τελευταῖα χρόνια μαζικῶν καθοδηγητικῶν φορέων καὶ ἄλλα σχετικὰ μὲ τὶς ἐνέργειες ἢ παραλείψεις τῆς ἄθλιας σὲ γενικὲς γραμμὲς ἀντίστασης στὰ χρόνια τῆς δικτατορίας, ἅφηναν τὸ φοιτητικὸ χῶρο στὸ ἔλεος τῶν
ἐμπνεύσεών του, τοῦ αὐθορμητισμοῦ του καὶ τῶν ἄναρχων παρδαλῶν ἕκδόσεων ποὺ ἔκαναν τὶς ἑπαναστατικὲς ἰδέες ἐμπόρευμα. Χωρὶς τὸ ἀπαραίτητο ῖδεολογικὸ ὑπόβαθρα καὶ
μιὰ θεωρητικὴ παιδεία, διάφορες φοιτητικὲς ὁμάδες ἔχουν σήμερα τὴν εὐκαιρία νὰ ἕκτονώσουν αὐτὸ ποὺ ἐρεθιστικὰ τοὺς περοῦσαν τόσον καιρό, μὲ τὴν ὁρμή, τὸ φανατισμό καὶ
τὴν ξεγνιασιὰ τοῦ νεοφώτιστου, παίζοντας μὲ καινοφανῆ σχήματα ὄργάνωσης καὶ λόγου,
ποὺ ἐκβράζει παγκόσμια ἰδεολογικὴ σύγχυση. Ἐπὶ πλέον ἡ ἀνυπαρξία ταξικῆς ὁμοιογένειας, ταξικοῦ αἰσθητηρίου θά ’λεγα, κάνουν τὸ φοιτητικὸ χῶρο πολὺ περισσσότερο εὐάλωτο
στὶς ἐπιπτώσεις τῆς πολιτιστικῆς ἀνισορροπίας καὶ τῆς θεωρησιακῆς κρίσης. Ἡ ἀπόσταση
ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ζωὴ καὶ σκοτούρα τοῦ ἐργαζόμενου, ἡ ἰδιοφυὴς ἀκαδημαϊκὴ ἀτμόσφαιρα, τὰ ψυχολογικὰ πλέγματα τῶν μεγαλοαστικῆς καὶ ἀστικῆς ἱδιαίτερα καταγωγῆς
γόνων, ὁ ἀναρκικῆς ὑφῆς συναισθηματισμός, ἢ ροπὴ στὴ μίμηση, ἡ σκηματικὴ σκέψη τῆς
ἡλικίας, ἡ εὐκολία μὲ τὴν ὁποία 6 φοιτητὴς δίνεται στὴν κομματικοποίησή του, πολλὲς
φορὲς καὶ γιὰ λόγους προσωπικῆς ἀνεπάρκειας, 6 μικροαστικὸς ἀτομισμὸς καὶ ἡ ἀπειρία
τριβῆς μὲ νόμιμες διαδικασίες, ἀποτελοῦν ὅλα μαζὶ παράγοντες ,σύγχυσης καὶ ἁλυσιδωτῆς διάσπασης σὲ αὐτάρεσκες ὁμαδοῦλες. “Όλα αὐτὰ θά ’ταν διασκεδαστικὰ ἢ καὶ σημάδια
ζωτικότητας ἂν δὲν συνέτειναν σὲ ἕνα κλίμα φθορᾶς καὶ ἀποσύνθεσης μέσα στὰ ἀμφιθέατρα κάτω ἀπὸ τὶς κρίσιμες σημερινὲς συνθῆκες. Συχνὰ ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ δυό ἐκδηλώσεις τῆς ἴδιας ἐπικίνδυνης ποιότητας; τοὺς φανατικοὺς νεροκουβαλητές μιᾶς πάντα ὑπεράνω κριτικῆς καὶ ἀμφισβήτησης γραμμῆς, ποὺ φτάνουν σὲ σημεῖο πολιτικῆς ἀλλοτρίωσης,
καὶ αὐτοὺς ποὺ αὐτοϊκανοποιοῦνται μὲ αὐθαίρετα ἐπαναστατικὰ συμπεράσματα ποὺ φτάνουν στὸ μηδενισμό καὶ τὴν περιφρόνηση τῆς κοινωνικῆς πραγματικότητας. Συμπεράσματα
πού δημιουργοῦνται ἀπὸ τὴν πλαστότητα τῆς πραγματικότητας, ποὺ δίνει τὸ πανεπιστημιακὸ περίβολο καὶ τρέφουν αὐταπάτες. Τελικὰ πάντως τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν
δὲν δικαίωσαν πολλὲς ἀπ’ αὐτὲς τὶς παρατάξεις καὶ εἶναι καιρὸς νὰ μποῦν σὲ κάποιες σκέ- ·
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Ἀντίθετα σὲ ἕνα μεγάλο βαθμὸ οἱ ἑκλογὲς δικαίωσαν ἕνα ἄλλο φαινόμενο, τοὺς ἀνεξάρτητους. ’Έχοντας ὑπ’ ὄψη τὴν προβληματική τους ποὺ ἀρκετά περιεχτικὰ μᾶς ἑξέθεσε
ἡ φίλη τῆς ΣΚΑ ποὺ ἔλαβε μέρος στὴ συζήτηση, γεννιέται τὸ ἐρώτημα τί φταίει γιὰ τὸ
γεγονὸς ὅτι ὥριμοι πολιτικὰ καὶ μὲ κύρος συνδικαλιστὲς δὲ μπόρεσαν νὰ βροῦν στέγη
καὶ ἔκφραση σὲ καμία ἀπὸ τὶς παρατάξεις. Φταῖνε οἱ ἴδιοι ἢ ἀδυναμίες τῶν παρατάξεων;
Ἡ σχετικὴ μάλιστα ἑκλογική τους ἐπιτυχία τί ἄλλο φανερώνει, ἄν ὄχι ὅτι τὰ αἰσθήματα καὶ
τοὺς προβληματισμούς τους συμμερίζονται πολλοὶ ἀπ’ τοὺς συναδέλφους τους, στὴ συνείδηση τῶν ὁποίων δὲν φαίνεται νὰ δικαιώνονται οἱ καταξιωμένες ὀργανώσεις.
Δυστυχῶς, ὁ τρόπος καὶ ὁ χρόνος τῶν ἐξελίξεων καὶ τῶν διαδικασιῶν τῶν τελευταίων μηνῶν, δὲν προσφέρθηκαν γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν οἱ προϋποθέσεις ἐκεῖνες ποὺ θὰ
ἐπέτρεπαν μιὰ μεγαλύτερη οὐσιαστικοποίηση τῆς ζύμωσης καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν
ἀρχαιρεσιῶν. M’ αὐτὸ θέλω νὰ πῶ ὅτι τὸ περιορισμένο χρονικὸ διάστημα, ἀπροετοιμασία
τῶν συνδικαλιστικῶν φορέων, οἱ ἀπαράδεκτες παραταξιακὲς διαμάχες, ποὺ ξέσπασαν τὴν
ἑπομένη κιόλας τῆς ἀλλαγῆς, καὶ κύρια τὸ ἀνεύθυνο, στενόμυαλο καὶ μικροπολιτικὸ κλίμα,
ποὺ ἐπικράτησε a’ ὅλες τὶς μαζικὲς ἢ ὄχι συζητήσεις καὶ προεκλογικὲς διεργασίες καὶ ποὺ
ἡ εὐθύνη του βαρύνει ἐξ ὁλοκλήρου τὶς ὀργανώσεις, δὲν ἄφησαν ν’ ἀναπτυχθεῖ καὶ νὰ ἰσχύσει αὐτὸ ποὺ ἀποτελεῖ ἀκριβῶς τὴν οὐσία κάθε ἑκλογικῆς διαδικασίας .· τὸ γνήσιο καὶ
καλοπροαίρετο προβληματισμὸ ποὺ ὁδηγεῖ σὲ μιὰ συνειδητὴ πολιτικὴ ἑπιλογὴ καὶ πράξη.
Χωρὶς ἰδεολογικὴ πάλη, χωρὶς συζήτηση τῶν ἀντιθέσεων, χωρὶς ξεκαθάρισμα τοῦ
περιεχομένου τῶν προγραμμάτων καὶ τῶν παρατάξεων, μὲ ψηφοθηρικὴ νοοτροπία καὶ
συμπεριφορὰ (τακτικὴ) κουκουλώματος, προχώρησαν οἱ ψηφοφόροι φοιτητές στὴν ἐκλογὴ
τῶν ἀντιπροσώπων τους μὲ ἀμφισβητήσιμα μᾶλλον πολιτικὰ κριτήρια.
Ἠ συντριπτικὴ νίκη τῶν προοδευτικῶν παρατάξεων, δὲν εἶναι στὴν πραγματικότητα
ἀπόλυτη ἔνδειξη τοῦ βάθους καὶ πλάτους τῆς συνειδητοποίησης στὸ φοιτητικὸ χῶρο. "Av
ξεχάσουμε τὸ μεγάλο μέρος τῶν φοιτητῶν ποὺ ἀδιαφόρησαν τελικὰ γιὰ τὶς λειτουργίες
οτὸ χῶρο τους, καὶ πάρα πολλοὶ ἀπ’ ὅσους ἔλαβαν μέρος στὶς έκλογὲς μὲ τὴν ψῆφο τους,
περισσότερο δικαίωναν μ’ αὐτὴ ’τὰ πρόσωπα ποὺ ἔκανα γνωστὰ οἱ ἀγῶνες τους ἢ ἐκφράζανε τὶς πεποιθήσεις ποὺ κουβαλοῦσαν ἀπ’ τὸ σπίτι τους καὶ λιγότερο εἶχαν πλήρη συναίσθηση τῆς παράταξης ποὺ ὑπερψήφιζαν καὶ τῆς σημασίας τῆς (πολιτικῆς) ἐπιλογῆς
τους.
Αὐτὰ δὲ λέγονται γιὰ νὰ ὑποτιμηθεῖ ἀξία τῆς νίκης τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων
στὰ ΑΕΙ. Κάθε ἄλλο. Αὐτὰ λέγονται, γιατὶ εἶναι προβλήματα ποὺ πρέπει νὰ τεθοῦν καὶ
νὰ ἀντιμετωπισθοῦν, γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε στὸ μέλλον δυσάρεστες ἐκπλήξεις ἀπὸ κινδύνους
πού ἡ ἀπουσία τους, αὐτὴ τὴ χρονιά, ἔκανε πιὸ εὔκολη τὴ νίκη.
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'0 Θανάσης Πωαὸὀπουλος σπούδασε φιλοσοφία
σ-τὴ Σορβάνη, ἐργάστηκε στὸ τμῆμα φιλοσοφίας τῆς
Ἀκαὸημίας Ἐπιστημῶν τῆς Ρουμανίας. Ἀργότερα
πῆγε στὴ Στοκχόλμη, ὅπου κατέχει τὴν ἕὸρα τῆς Νεο·
ελληνικῆς φιλολογίας καὶ ἱστορίας.

Τοῦ Θανάση Παπαδόπουλου

Τὸ κείμενο ποὺ δίνουμε στή δημοσιότητα βρίσκεται σ’ἐνα ἀπὸ τὰ
ἀνέκδοτα ἑλληνικά χειρόγραφα ποὺ μᾶς ἀπασχόλησε ἢδη μὲ ἄλλη εὐκαιρίαθ).
,Πρόκειται γιά τὸν κώδικα 720 τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ρουμανικῆς Ἀκαδημίας
(Βουκουρέστι).
Ὀ κώδικας αὐτὸς περιέχει πολλὰ ἀντίγραφα ντοκουμέντων ποὺ
σχετίζονται ἄμεσα ἢ ἓμμεσα μὲ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἀναφέρουμε
μερικὰ (ἡ ἀρίθμηση εἶναι δική μας) ἀπὸ τὰ πιὸ ἐνδεικτικά; l)
Προκηρύξεις τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντη πρὸς τοὺς Μολδαβούς, πρὸς τοὺς
Ἕλληνες, πρὸς τοὺς Ρουμάνους, πρὸς τὸν κλῆρο τῆς Μολδαβίας καί
πρὸς τοὺς κατοίκους τοῦ Βουκουρεστιοῦ. 2) «Περιγραφὴ τῶν μαχῶν τοῦ
Γ αλατζίου καὶ τοῦ Σκουλενίου τοῦ κατὰ τὴν δεξιὰν ὄχθην τοῦ Προύθου»
(εἶναι τοῦ Ἰακωβάκη Ρίζου Νερουλοῦ). 3) Ἐπιτάφιος λόγος τοῦ K.
Οἰκονόμου γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου E'. 4) «Περί τῆς
σχέσεως τῶν Γραικῶν μὲ τοὺς Τοὺρκους, ἀπὸ ἓναν Γραικὸν» (Πρόκειται
γιά τὸν Ξ. Α. Δημοκίδη). 5) «Γραικῶν ἀντίρρησις εἰς τὴν πρὸς τὸν
πρίγκηπα Ἀλέξανδρον ’Υψηλάντην ἐπιστολὴν τοῦ κόμητος Καποδίστρια»
(ἀκολουθεῖ καί τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Καποδίστρια). 6) «Ἐπιστολὴ
Γ ραικοῦ πρὸς Γάλλον τινὰ φίλον του» (2)
Στὸν κώδικα ὑπάρχουν ἐπίσης ποιήματα γιὰ τοὺς Φιλικοὺς (((ἐτερίστι») στὴ
ρουμάνικη γλῶσσα καθὼς καί ἄλλα ὑλικά στὴν ἴδια γλώσσα ποὺ τὸ
περιεχόμενὸ τους συνδέεται μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1821 στή
Μολδοβλαχία (3).
Τὸ κείμενο ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ (φύλλα 355 - 362 τοῦ κώδικα) εἶναι μιά
σύντομη ἓκθεση γιὰ ἕνα συγκεκριμὲνο θὲμα. Δὲν ἔχει ὡστόσο τίτλο οὔτε
ἡμερομηνία. Δὲν σημειώνονται ἐπίσης πουθενά ὁ τόπος ὅπου γράφτηκε,
ὁ προορισμός της καὶ τὸ ὄνομα τοῦ συγγραφέα.
Oi παραλείψεις αὐτὲς δὲν πρέπει νὰ θεωρηθοῦν τυχαῐες. Ὀπως φαίνεται
καθαρὰ, ἀπὸ τὸ περιεχόμενό της, ὀφείλονται (ἰδιαίτερα οἱ δύο τελευταῑες)
στὸν αὐστηρὰ ἀπόρρητα χαρακτήρα της.
Τὸ θέμα τῆς ἓκθεσης εἶναι πολιτικὸ καί μάλιστα ἀπὸ τὰ πιὸ ἐπίκαιρα
Καὶ τὰ πιὸ καυτὰ γιὰ τὴν ἐποχή του : πόσο θὰ κρατήσει ἡ κατάσταση ποὺ
διαμορφώθηκε στὴν Εὐρώπη μὲ τὶς ἀποφάσεις τῶν μεγάλων Δυνάμεων
(Ἀγγλίας, Ρωσίας, Αὺστρίας, Γαλλίας, Πρωσσίας) στὸ Συνέδριο τῆς
Βιέννης (1814· 1815) καί τὴ σύναψη τῆς Ἱερῆς συμμαχίας μεταξύ τους.

1. Βλέπε περιοόικὸ «ἡ Συνέχεια», 1973, ἀρ. 6, σ. 247-253.
2. Πρόκειται γιὰ τὸ κείμενο τῆς ἐπιπολῆς πού ὀημοσιεύτηκε στὸ προαναφερμένο περιοδικό. Βλέπε mm. 1.
3. Περισσότερα γιὰ τὸ περιεχόμσο τοῦ κώὸικα στὸ ὁημοσιευμένο κατάλογο
ἑλληνικῶν χειρογράφων τῆς Ρουμανικῆς Ἀκαὸημίας; C. Litzica, Catalogul Ma—
nuscriptelor Grecesti, Βουκουρέοτι 1909.

Τὸ πολιτικὸν σύστημα ὕπερ ἀπεδέχθη ἡ
Εὐρώπη κατά τὸ 1814 καί 1815 έτος, εἶναι
ἓν φαινόμενον ἀνήκοωτον εἰς τήν ἱστορίαν
τοῦ κόσμου καί ένας δεσμὸς ὁπού ένώνει
ὅλας τὰς βασιλείας τῆς Εὐρώπης μὲ συμμαχικὴν ένωσιν ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν πέντε πρωτίστων βασιλειῶν, ἐξ ὢν at μὲν τέσσαρες
έχουν ἓν μέρος ὅμοιον εἰς τὴν διοίκησιν,
ένῶ ἡ πέμπτη εἶναι ὡς ὑπὸ ἐπιτροπὴν ἀπὸ
τὴν ὁποίαν ὁσονούπω θέλει έβγει διὰ νά
τεθεῖ εἰς τήν αὐτὴν σειρὰν μὲ τοὺς έπιτρὸπους της. Αἰ δὲ δευτέρας καί τρίτης καὶ τε·
τάρτης τάξεως έπικρὰτειαι ὑπόκεινται εἰς
τὰς πρώτας ἐν σιωπὴ, χωρίς νά καταναγκάζονται εἰς τοῦτο ἀπὸ καμίαν συνθήκην.
Καὶ οὕτως ἡ Εὐρώπη τώρα ὁμοιάζει μὲ
μίαν φαμιλίαν πολιτικὴν τῆς ὁποίας τῶν μελῶν ἐσχημάτισε μόνη της ἓν κριτήριον συνθεμένον ἀπὸ τὰς πέντε βασιλείας ; Ἀγγλίαν,
Ρωσίαν, Ἀουστρίαν, Γαλλίαν καὶ Προυσίαν.
Tù μέλη ταῦτα τῆς φαμιλίας ἐγγυῶνται με·
ταξύ των καὶ γίνονται ἐγγυηταί τῆς ἡσυχίας
καὶ τῶν δικαιωμάτων ἑκάστου μέλους τῆς
λοιπῆς φαμιλίας.
Αὕτη ὴ τάξις τῶν πραγμάτων ἔχει πολλὰ.
ἐλαττώματα. Ἀν ἠμποροῡσεν ὅμως νά διατηρηθεῖ, ἢθελεν εἶναι ένας κάλλιστος συμβιβασμὸς μὲ τὸ νὰ ἔχει σκοπὸν τὴν κοινὴν
εἰρήνην. Τὸ μόνον ἐναντίον τῆς τοιαύτης
διατάξεως εῖναι τὸ ὄτι τὸ σύστημα τοῦτο
εῖναι συντεθειμένον ἀπὸ διαφορετικά καὶ
ἑτερογενῆ μέλη. Τὰ ἀντικείμενα ίντερέσα
τῶν διαφόρων βασιλειῶν, αἱ πρετενσιόναι
των, οἱ κρύφιοι ἑκάστης σκοποί φαίνονται
μὲν τώρα ὡς προσηλωμένα είς τὴν σύμφωνον
κίνησιν τῆς συμμαχίας, καθότι περιστατικὰ
ἀπροσδόκητα καὶ έκστραορδινάρικα έφερον
αὐτὴν τὴν ἕνωσιν. Ὑπὲρ αὐτῶν δ’ἠθελεν
εἶναι τὸ να διαρκέσει πολὺν καιρὸν καὶ νά
ύπερνικήσει τὰ διάφορα ἀντικείμενα ίντερέσα τοσούτων άνεξαρτήτων βασιλειῶν. Εἶναι
δέ βέβαιον, ὅτι ἀνίσως τὸ σύστημα τοῦτο
πέσει, ὁποιον ἄλλο σύστημα τὸ διαδεχθεῖ
θέλει προξενήσει μεγάλους κινδύνους καί
ἀνησυχίας καί θέλει γίνει αἰτία μιᾶς μεγάλης πυρκαῖᾰς, ἠς τὰ ’ἀποτελέσματα εἶναι
ἀμέτρητα. .

Πόσον καιρὸν εχει να διαρκέσει αὕτη ἡ
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Οἱ δυσκολίες ποὺ παρουσιάζει ἡ χρονολόγηση τοῦ κειμένου δὲν εἶναι
ἀξεπέραστες. Στὴν πρώτη κιόλας παράγραφο γίνεται λόγος γιά ἐξίσωση
σε λίγο, «ὁσονουπω». τῆς Γαλλίας μὲ τίς ἅλλες μεγάλες Δυνάμεις τῆς
ἐποχῆς.
Ὁ συγγραφέας ἀναφέρεται ἀσφαλῶς ἐδῶ στήν ἀπόφαση που πάρθηκε στὸ
συνέδριο τῆς Αἲξ-Λα-Σαπέλ (Σεπτέμβρης - Νοέμβρης 1818) να ἀποσυρθοῦν
τὰ στρατεύματα κατοχῆς ἀπὸ τὴ Γαλλία μέσα σὲ τρία χρόνια.
Ὁ τρόπος που μνημονεύεται ἡ άπόφαση αυτὴ καί τὸ γεγονὸς ἀπὸ τὴν
ἄλλη μεριά ὅτι δέν γίνεται καμιά ἄμεση ἣ έμμεση νυξη γιὰ τῆν’
ἐπανάσταση τοῦ 1821 μᾶς έπιτρέπουν νά συμπεράνουμε ὅτι ἡ ἓκθεση
γράφτηκε σε χρόνο που πολὺ λίγο ἀπέχει ἀπὸ τὴν ἓναρξη τοῦ μεγάλου
έθνικοῦ ξεσηκωμοῦ.
Ὁ τόπος, ἡ χώρα ὅπου βρίσκεται ἡ ἓκθεση καί ἰδιαίτερα τὸ εἶδος τοῦ χειρογράφου στὸ ὁποῖο σώζεται, όδηγοῦν, ὅπως εἶναι φανερό, σὲ δυὸ βασικὲς
ὑποθέσεις σχετικὰ μὲ τὸν προορισμό της. Γράφτηκε εἴτε για κάποιον
ἀπὸ τοὺς φαναριῶτες ἡγεμόνες τῆς Μολδαβίας Kai τῆς Βλαχίας εἴτε
γιὰ τὴν ἠγεσία τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας.
Ἡ μιὰ υπόθεση δὲν ἀποκλείει τήν ἄλλη. Στὴν ἐξεταζόμενη περίοδο
οἱ υπηρεσίες πληροφοριῶν τῶν ἡγεμόνων τῶν παραδουνὰβιων
πριγκηπάτων ἦταν δικτυωμένες ἀπὸ ἀνθρώπους τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας κι
ἐτσι δὲν ἡταν δυσκολο ἕνα ντοκουμέντο σὰν τὸ προκείμενο νὰ φτάσει στὰ
χέρια Kai τῶν ήγετῶν τῆς μυστικῆς ἐπαναστατικῆς ὀργάνωσης. Δὲν ἦταν
ἐπίσης δυσκολο νὰ δοθεῖ (ἀπὸ τὴν ἁρμόδια ὑπηρεσία τῶν ἡγεμόνων)
ἡ ἐντολὴ γιὰ τὴ συνταξή του μὲ πρωτοβουλία τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας γιὰ
δικό της λογαριασμὸ ἢ καί γιὰ λογαριασμό καὶ τῶν δυὸ ἐνδιαφερόμενων
πλευρῶν.
Ἡ υπόθεση, ὅτι γραφτηκε γιά τὴ Φιλικὴ Ἑταιρία, μᾶς φαίνεται ὡστόσο πιὸ
πιθανή. Εἶναι γνωστό ὅτι oi ὀργανωτὲς τῆς ἐθνεγερσίας τοῦ 1821 ἓδιναν
ίδιαίτερη σημασία στὸ θέμα που πραγματεύεται ἡ ἓκθεση, θέμα που τὸ
θεωροῦσαν, καί πολὺ ὃικαιολογημένα, ἅμεσα συνδεόμενο με τόν ἀγώνα που
ἑτοίμαζαν, μέ τὴν ἐπιτυχία του ἢ τὴν ἀποτυχία του.
Στὰ πλαίσια τοῦ ἐνδιαφέροντός τους πρὸς αὐτὴ τήν κατευθυνση ἢ μ’ ἄλλα
λόγια γιὰ νὰ κατατοπιστοῦν καλυτερα στὸ ζήτημα τοῦ συσχετισμοῦ τῶν
δυνάμεων στὸ ἐξωτερικό, στήν Εὐρώπη, Kai νὰ εἶναι ἓτσι σε θέση νά
ἀντιμετωπίσουν ἀποτελέσματικότερα τίς ἀρνητικές του πλευρὲς καί νὰ
ἀξιοποιήσουν γιὰ τὴ μεγάλη ἐθνικὴ ὑπόθεση τίς θετικές του (λιγοστές
εἶν’ ἀλήθεια) πλευρές, ἀπευθυνθηκαν σὲ εἰδικοὺς γιὰ τὸ θέμα ἀνάμεσά τους
Kai στὸν Ζακυνθιο διπλωμάτη Kai μέλος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας Διονυσιο
Ρώμα (1771 - 1857), προτοῦ πὰρουν τὴν ἀπόφαση γιὰ τὴν έναρξη τοῦ
ἀγώνα.

ἓνωσις (ῆτις πρὸς καιρὸν μὲν Kami,
τὰς πολιτικὰς διχονοίας, ὅμως δέν θέλει δυνηθεῖ νὰ διαρκέσει διὰ πάντα), τοῦτο εἶναι
ἓν πρόβλημα μέγα διὰ τὸν κάθε πολιτικὸν
ἄνθρωπον, καθότι ἐξ αὐτοῦ ἤρτηται ἡ ἡσυ- '
χία Kai ἡ μέλλουσα τὺχη τῶν λαῶν τῆς4
Εὐρώπης. Οἱ πλεῖστοι τῶν συγχρόνων μας ;
πολιτικῶν θεωροῦν τὴν μεγάλην ταυτην συμμαχίαν ὡς ἓν μετέωρον έτοιμον νά διαλυθεῖ. 1
Ἐγώ ὅμως ἔχοντας πολλοὺς λόγους καί αῐ- ἶ
τια ἱκανά διὰ νὰ όδηγήσουν τὸ κριτικόν μου,
εἷμαι πεπληροφορημένος ὅτι ἡ ευρωπαῑκὴ ’
αυτὴ συμμαχία δὲν λέγω ὁτι δύναται νά
διαρκέσει μισὸν αἰώνα, πλὴν δέν ἀμφιβάλλω ποσῶς ὅτι θέλει διαρκέσει δέκα χρόνια.
Καὶ ἡ γνώμη μου ἐρείδεται ὅχι εἰς τήν οἰκοδομὴν τοῦ συστήματος τουτου, τοῦ ὁποίου
τὸ ἄστατον γνωρίζω πολλὰ καλά, ἀλλ’ εἰς
τὴν κατάστασιν τῶν συμμάχων βασιλειῶν
ὁπου τὸ συνιστῶσι· κατάστασιν τοιαύτην,
ὢστε καμμία ἐξ αὐτῶν δέν δυναται νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τήν σφαίραν της, χωρίς νᾶ
υποστεῑ κίνδυνον. Αἱ πέντε μεγάλαι βασιλεῖαι αἵτινες προ·
ἵστανται τοῦ συστήματος τουτου, μόναι δυ·
νανται, ἀνίσως ἀλλάξουν τήν πολιτικήν των,
νά χαλάσουν τὸ σύστημα. Αἱ δὲ διχόνοιαι
τῶν λοιπῶν δέν ἓχουν κανένα οὐσιῶδες,
καθότι ή Ἱσπανία Kai Πορτογαλία ἀπὸ τὸ
év μέρος, ἡ Σβεκία καὶ Δανιμαρκία ἀπὸ τὸ
ἀλλο, εἶναι πολλὰ ἀσθενεῖς καί μεμακρυσμέναι ἀπὸ τὸ κέντρον τῆς Εὐρώπης Kai δέν
δύνανται νά παρασυρόυν τὰς μεγάλας βασιλείας.
Τὸ βασίλειον Παέζι Πάσι (”Ολλάνδα) εἶναι
ἐξ ἀνάγκης συνδεδεμένον μὲ τάς σχέσεις
τῶν γειτόνων του καί, περιορισμένον ὃν μεταξὺ Γαλλίας, Ἀγγλίας καὶ Γερμανίας, δέν
ἠμπορεῖ νά ποθεῖ ἄλλο, εἰμὴ εἰρήνην Kai
νά εῖναι καλὰ μὲ ὅλους.
Τὰ στάτα τῆς Γερμανίας ἀπὸ τὸν καιρὸν
ὁπου δὲν ὑφίσταται δεσμὸς μεταξὺ αὐτῶν
καί τῆς Γαλλίας ἔμειναν τρόπον τινὰ ὡς
δορυφόροι τῶν δυο μεγάλων δυνάμεων, τῆς
Ἀουστρίας Kai τῆς Προυσίας καὶ ὀφείλουν
ἀναγκαίως νά ἀκολουθοῦν τὴν κίνησιν ὲκείνων. Ta στὰτα τῆς Ἰταλίας εἶναι περιορισμένα μεταξὺ Ἀουστρίας Kai Γαλλίας καί
ὑστεροῦνται θελήσεως ἀπολυτου Kai ἀνεξαρτὴτου.
Ή.Ὺινηλὴ Πόρτα δύναται νά ἑμβει εἰς
πόλεμον μετὰ τῆς Ρωσίας χωρίς Va ἐμποδίσθεῖ ἀπὸ τὰς μετὰ τῶν λοιπῶν εὐρωπαῖκῶν
βασιλειῶν σχέσεις της. Πλήν, ἀνίσως ποτὲ
ἀποφασίσει νά ἀτακάρει τὴν Ρωσίαν, θέλει
συμβεῖ πόλεμος μερικός, χωρὶς Va ἐπηρεασθεῖ τό γενικὸν σύστημα. Πολλὰ διαφορετικὸν ὅμως θέλει εἶναι τὸ πρᾶγμα, ἀνίσως
πρώτη ἡ Ρωσία ἀτακάρει. Τότε τὸ συστημα
τῆς Εὐρώπης θέλει καταστραφεῖ ἀφεύκτως.
Ἐκ τῶν πέντε βασιλειῶν λοιπὸν ὁποὺ δυ·
νανται νά χαλασουν τὸ τωρινὸν σύστημα,
αί τρεῖς, ἡ Ἀουστρία, ὴ Ἀγγλία Καὶ ἡ

Προυσία πρέπει νά φρονοῦν τὸ χάλασμα,

,» x; 3.x:

Ἕρανος γιὰ ’τὸν ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων (χαλκογραφία τῆς ἐποχῆς στὸ Παρίσι)

τοι) ὡς ὀλέθριον καί, ἐκ τοῦ ἐναντίου, εἶναι
ἀναγκασμέναι νά τὸ συντηροῦν. Ἡ δὲ Γ αλλία Kai Ρωσία ἠμποροῦν Kai πρὸ τῶν δέκα
χρόνων νά ἔχουν αἴτια διὰ νά ἐβγουν ἀπὸ
τὴν τωρινήν κατάστασιν. Μ’ ὅλον τοῦτο
θεωρίαι πολιτικαὶ θέλουν τὰς κρατήσει, ὡς
θέλω τὸ ἀποδείξει.
Καὶ πρῶτον, ἡ Ἀουστρῐα τόσον πολὺ ὀλιγόστευσε τά στρατεύματα της καὶ τόσον ὲ-·
πέκεινα τοῦ δέοντος, ῶστε πρέπει νά φοβεῖται κάθε μεταβολὴν τοῦ συστήματος τοῦ εὑρωπαῖκοῦ. Καὶ ἀνίσως ἀκὸμη ωρικοὺς χρόνους ἀμελήσει, καθὼς τώρα, τὰ στρατεύματά της, θέλει δοκιμάσει μεγίστας δυσκολίας
διὰ νά κατορθώσει Va συνθέσει μίαν στραι-

τιάν. Αἰ φινάντζαι της ὀλίγον κατ’ ὀλίγον’
ἐγείρονται Kai εἰς τρεῖς τέσσαρας χρόνους
ἠμποροῦν νὰ διορθωθοῦν. Δὲν θέλει εἶναι
ὅμως εἰς κατάστασιν νά κάμει τὰ ἑξοδαζ

Ὁ Δ. Ρώμας ἔγραψε τότε ἕνα «ὑπόμνημα» μὲ τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὸ θέμα ἑνὸς πολέμου Φὸνδα (θησαυροὺς) δὲν θέλει
καὶ τὸ ἔστειλε έγκαιρα στὸν προορισμό του. Στὸ ὑπόμνημα «ἔκανε οἴει· Αἱ οκοῖοοοοδῑνάρῑῐοῑ “W901

ἀνάλυση τῆς πολιτικῆς καί διπλωματικῆς κατάστασης τῶν μεγάλων Δυνάμεων ἓἘἜῗζἫζὲζάἪέξαξζίῗὲέἠὲ

σὲ συσχετισμὸ μὲ τὰ ἐνδεχόμενα ποὺ εἶχε ν’ ἀντιμετωπίσει ἡ Τουρκία» (4). use; διὰ πολὺν καιρόν, Σιουκενδια τῶν
Εἶναι ἄραγε ἡ ἀπόρρητη ἓκθεση τοῦ ἀνώνυμου πολιτικοῦ στοχαστῆ ἡ ἴδια ἡ ἄγγλωγ δὲν ἠμπορεῖ νὰ ,ἑλπίσεῑ- Ὥστε τὸ
ἀνάλυση αὐτή; Ὑπάρχει καμιὰ σχέση μεταξύ τους ἢ ὄχι; πᾶν "1" Κοταναγκάζεῑ V“ ῥῪωῑᾰ τὴν “NV
Δὲν ἒχουμε ὑπόψη ἂν ἔχει δημοσιευτεῖ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Δ. Ρώμα κι ἐτσι ξηέξρξονξοέᾗὲκὶᾷιέἒῗέῥαὸπρῖᾪὲῖ ὀλζῒπῖἓξῗᾞὲ

ἀφήνουμε τὴν ἀπάντηση γιὰ ἄλλους πιὸ εῖδικοὺς καί μὲ περισσότερες κειμένη εἰς τὸ κέντρον τῆς Εὐρώπης.

τῶν πολιτικῶν ἐπιστημῶν καί ἰδιαίτερα στὰ ζητήματα τὰ σχετικὰ μὲ τὴν

ἐξωτερική πολιτικὴ τῶν μεγάλων Δυνάμεων τῆς ἐποχῆς καὶ τῶν μεταξὺ τους τὰ ὁποῖα δὲν δύναται Va πληρώσει, moon
σχέσεων. ἐπίσης αἱ φινάντζαι της εἶναι ἠφανισμέναι,
Μιὰ ἄλλη τέλος χαρακτηριστικὴ ἓνδειξη μᾶς προσφέρει ή γλώσσα τοῦ Κοῖτοι οἷς Καλυτὲοον Κοτοοτοσῑν Καὶ μὲ ολ*-

κειμένου τοῦ ἅγνωστου νεοέλληνα στοχαστῆ. Καταφεὺγει συχνὰ στὴν ξὲξῗρὲἔσξξῗοξάᾲζὲτζῃέζῖυῗάᾞξχκξὲ

ἰταλική γλώσσα καὶ ό τρόπος ποὺ χρησιμοποιεῖ λέξεις καί ὄρους της μιλιονιων διὰ νᾰ πληρώσει τὰ ἐλλείποντα
δείχνει ὅτι ἦταν κάτοχος τῆς γλώσσας αὐτῆς στὸ μέγιστο βαθμό. Τὴν ἴδια ἐξοδα τῶν δύο παρελθόντων χρόνων. Καὶ ἡ
ἐπίσης ξένη γώλσσα ῆξερε πολὺ καλά, καλὺτερα μάλιστα ἀπὸ τὰ ἑλληνικά, ῪοωῪοοΦῑΚή της θοοῖς οἶνοι* τώοο mm
Ὅπως κι ἂν ἔχει τὸ ζήτημα ποὺ θίξαμε, τὸ νέο ἱστορικὸ ντοκουμέντο ποὺ Προυσία εκατάλαβε κατ’ εὐτυχίαν, ὅτι ἡ μοἒχουμε στὴ διὰθεσή μας εἶναι, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς μικρὲς διαστάσεις του, “1 οωτηοῑοῘΠς ‘ÏW‘ το V“ εἶναι οοῑῖῗο
μιὰ πολύτιμη μαρτυρία γιά τὴ νεοελληνικὴ πολιτικὴ σκέψη τῆς ἐποχῆς. ξονΐτμὲζητέξτὲὑοτῆὲονῇἓζῗᾶῧίἓξωὲἒ
Ἡ ἀξία του καὶ ἡ σημασία του δέν βρίσκεται μόνο στὸ εἶδος καὶ στή εἰς αὐτάς τὴν ὑπεροχήν, τὸ νᾱ ἓκῠυν εἰς τὰς
σπουδαιότητα τοῦ θέματός του. Βρίσκονται, πολὺ περισσότερο μάλιστα, χεῖρας των καὶτὰς δυνάμεις καιστρατεὺματα
καὶ στὸν τρόπο πραγμάτευσής του καθὼς καί στὶς ἀπόψεις ποὺ διατυπώνονται m?" ὑπολοίπων WV τῆς Γ “MW” Καὶ το
γι’ αὐτὸ καὶ γιὰ ἄλλα σχετικὰ ζητήματα. mtg ἕζτῇμῗξονξηῖξεξζηᾰῶᾓ 3;:
Ὅπως εῖδαμε προηγούμενα, τὸ θέμα, τὸ βασικὸ πρόβλημα ποὺ ἐξετάζεται "axiom ma τῆς Ma; Ὥστε καὶ αὐτὸς
στὴν ἓκθεση εἶναι ἀπὸ κεῖνα ἀκριβῶς ποὺ ἀπασχολοῦσαν ἰδιαίτερα τοὺς ό ἴδιος ὁ βασιλεὺς τῆς Προυσίας μ’ ὅλον
ἠγέτες τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας στὴν προκείμενη περίοδο. Ὁ λόγος δέν οποὺ ποοσωκῑκῶς an“ τον αὐτοκράτορα

εἶναι μόνο τὸ ὅτι συνδεόταν τὸ πρόβλημα αὐτὸ μὲ τὴ βασικὴ ἐπιδίωξη τῆς βαξξξῖ Exam

· τους γιὰ ἕνα ἐπιταχτικὸ ζήτημα ποὺ ἓμπαινε μπροστά τους. “Av ἔπρεπε νά ἓπρὲζζλᾎένηοᾭῗίέῗῖἒὲᾞὲῗὲχᾘοέυᾟῗ

ἰροχωρήσουν στὴν ἄμεση ἐφαρμογὴ τῶν σχεδίων τους, στὴν ἓναρξη τοῦ μω, Διὸ m1 ἠ nm ὅπως κοτ’ᾱν ᾗ,

,ιτονίζει ό ἴδιος μὲ ἐμφαση, ἀντίθετη μ’ ἐκείνη ποὺ κυριαρχεῖ στοὺς ἀνίσως δυνηθεῑ νᾰ maxim εἰς αὑτὸν καί,
περισσότερους πολιτικοὺς (ἐννοεῖ ἀσφαλῶς ἐδῶ ὄχι μόνο τοὺς Ἕλληνες ἐκ τοῦ MM”! εἷς “WWW "é?" ἀνίοῦς
. εἶναι τόσο εὔθραστη ὀσο φαίνεται. Δὲν εἶναι καθόλου «ἓν μετέωρον ἐτοιμον cm; au; τότε πληρώσει 200 ἢ 300 μιλιόνια
Ὗ νὰ διαλυθῇ», ἀλλὰ θά διαρκέσει ἀρκετὸν καιρὸ καί συγκεκριμένα δέκα χρόνια ῖοοος) νο ἐλπίσω οτι W‘ “We” νο δα·

., σφαῖρα τοῦ πιθανοῦ καὶ ὁ βαθμὸς τῆς πιθανότητας τους ποτὲ σχεδὸν δὲν
I. maven τὰ ὅρια τῆς βεβαιότητας. Γ νωρίζει ὡστόσο συνάμα καὶ τὸ ξιν ἢ νὴ ἀργεῖ στολου m1 να ἡσυχάζει.

ι - ’ - τε

ἒᾳπουδαιότερο ξέρει νὰ ἐφαρμόζει τὴ μέθοδο ποὺ ἐξασφαλίζει τὰ W μὲ φρίκην εἰς ἕνα ἐπικείμενον
ᾗῗκαλὺτερα ἀποτελέσματα, τὶς πιὸ σωστὲς ὑποθέσεις γιὰ τό μέλλον στὸν τομέα Καὶ ονοποοοοηον PÔW" μὲ τὰς Ἑω- ,
” εἰδικότητάς του. Τὸσο ἡ παραπάνω πρόβλεψή του όσο καὶ 0i ᾰλλες

μει.Διὸκαίθέλειπαο-χίσειπαντισθένεικᾳί, _
V - μεθυσίαςτηςνάτὸνῑάκοφύγειὸςπουὰ ι]
r.- Κερεάτα, ’ἱστορία τῆς ,ιώηρης 'Eudaaç, asp. 2, Ἀθήνα ἐπικίνδυνοναῡτο· ι’ ,ἀ 106. ἯἉγγλὶα εἰναιτόθεμέλιοντῆςιὺριιιῐῳμῃ
' Γ· ’ἴ 1:vr~‘._“’-:,‘-.'w“
’ , V. «v‘: “ ψ V. ,ἲ “’ ” 1,»_;:“: A"
τv ’ῑᾎῑιεεεςτὼεεεὴγωῄ

καὶ δεδομένων τῆς πείρας ἀνάλυση τῶν σχέσεων τῶν μεγάλων Δυνάμεων.
Μέ τὴν ἀνάλυση τεκμηριὼνεται μεταξὺ ἄλλων καί διευκρινίζεται ἡ γνώμη
πού εἶχαν οἱ ἡγέτες τῆς Φιλικῆς Ἕταιρίας καί ἡ πιὸ ξὺπνια Kai πιὸ

Ὀ ’Ῡψηλάντης ἀποβιβάζεται παράνομα στὴν Ἐλλάδα

προοδευτική μερίδα τοῦ ὑπόδουλου έλληνισμοῦ γιά τὴν έξωτερικὴ
πολιτικὴ τῶν μεγάλων Δυνάμεων τῆς ἐποχῆς, γιά τίς σχέσεις μεταξύ τους
Kai γιὰ τὴν πραγματικὴ στάση, τίς πραγματικές ἐπιδιὼξεις τους ἀπέναντι
στίς μικρὲς χῶρες καί τὴν Τουρκία.
Οἱ σχέσεις τῶν μεγάλων Δυνάμεων δέν διαμορφὼνονται τυχαῑα καί
ἄσκοπα. Εἶναι συνάρτηση τοῦ συσχετισμοῦ τῶν ἀντιθέσεων καί κοινῶν
σημείων ποὺ ὑπάρχουν ἀνάμεσα στὰ κρατικά τους συμφέροντα (οἰκονομικὰ
κατὰ πρῶτο λόγο ἣ σὲ τελευταία ἀνάλυση Kai ὅπως τά ἀντιλαμβάνονται, θά
λέγαμε σήμερα, oi κυρίαρχες τάξεις ἣ ἡ ἰσχυρότερη μερίδα τους). Ἡ
ὄξυνση Kai ὑπερίσχυση τῶν ἀντιθέσεων τους ὁδηγεῖ (ἂν δέν βρεθεῑ ἄλλη
διέξοδος) σέ πολέμους μεταξὺ τους, στοὺς ὁποίους μπλέκονται καὶ οῖ
ᾰλλες χῶρες, ἐνῶ ἡ ἄμβλυνση (ἢ έξῑσορρόπηση) τῶν ἀντιθέσεων τους καὶ ἡ
ὑπερστάθμισή τους ἀπὸ τὰ κοινά τους συμφέροντα συνεπάγονται, γιὰ τὴν
ἀντίστοιχη περίοδο, σχέσεις εἰρήνης Kai συνεργασίας μεταξὺ τους.
Ἡ στάση τῶν μεγάλων Δυνάμεων ἀπέναντι στά ἄλλα κράτη, τίς χῶρες
«δευτέρας, τρίτης καί τετάρτης τάξεως», ὑπαγορεὺεται ἀπὸ τά ἰδιαίτερα
συμφέροντα τῆς καθεμιᾶς Kai τίς ἀντιθέσεις Kai τὰ κοινά της συμφέροντα
μέ τίς ἄλλες. Τὰ πρῶτα, στὴ δοσμένη περίοδο, ὑπερσταθμίζονται ἀπὸ τὰ
δεύτερα, τὸ σπουδαιότερο ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ διατήρηση τῆς συμμαχίας.
Σοβαρὴ ἀπειλή γιὰ τὴ συμμαχία αὐτὴ ἀποτελοῦν ἀνάμεσα σ’ ἄλλες, oi
ἀντιθέσεις τῆς Ρωσίας μέ τὴν Τουρκία. Οἱ καταχτητικὲς βλέψεις τοῦ
τσάρου Ἀλέξανδρου σέ βάρος τῆς χώρας αὐτῆς τὸν ὠθοῦν σέ πόλεμο
ἐναντίον της. Δὲν πρόκειται ὡστόσο, στὴν προβλεπόμενη περίοδο, ν’ ἀρχίσει
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κῆςσυμμαχίας. Αὐτὴ μετροῦσα ἐμφρόνως τοὺς
κινδύνους ὁποὺ ἐδύναντο νὰ ἀκολουθήσων
ἀπὸ μίαν νέαν κοινὴν ταραχὴν ἥτις ἠμπορεῖ
νά ἐπιφέρει μείζονα κίνδυνον εἰς αὐτήν, στηρίξει ὅλαις δυνάμεσι τὴν συμμαχίαν Kai ἀδιακόπως τὴν ἐπιμελεῖται. Ζηλοτυποῦσα πάντοτε τήν Γαλλίαν καὶ οὐχ ἡττον φοβουμένη
διὰ τὰς προόδους τῆς Ρωσίας, τὰς οἰκονομεῖ
ἀμφοτέρας καί έν ταυτῷ μεταχειρίζεται τὰς
τῆς Γερμανίας βασιλείας ὡς συμμάχους ἀληθεῖς καί τὰς συντηρεῖ εἰς διάθεσιν εἰρηνικὴν μεταξὺ των καί μεταξὺ Γαλλίας Kai
Ρωσίας. Τὸ φρόνιμον τοῦτο πολίτευμα δέν
εἶναι έργον τοῦ νῦν μινιστερίου, ἀλλὰ τῶν
περιστάσεων όποὺ ἔφερον τὴν Ἀγγλίαν εἰς
τήν λαμπρὰν ἐν ταυτῶ καὶ κινδυνώδη τωρινήν κατάστασιν, καί τὸν αὐτὸν δρόμον θέλουν ἀκολουθήσει Kai oi μετὰ τούτους μινίστροι ἓως ὅτου ἦθελαν δυνηθεῖ νά πληρώσωσι ἓν μέγα μέρος τοῦ χρέους τῆς Ἀγγλίας.

Μένουν αἱ δύο μεγάλαι βασιλεῖαι ὁποὺ
κεῖνται εἰς τὰ δύο ἄκρα τῆς Εὐρώπης. Αὐταί
δέν ἓχουν τὸ αὐτὸ ἰντερέσον νά διατηρηθεῖ
τὸ ἐνεστὼς σύστημα. Ἡ ίδιαιτέρα των θέσις ὅμως Kai ai μετὰ τῶν γειτόνων των σχέσεις των ὀλιγοστεόουν τοὺς φόβους μας. Ἡ
Γαλλία εῖναι βέβαιον ὁτι δέν ἀγαπᾱ τὴν τωρινήν τάξιν τῶν πραγμάτων είς ἢν ἀκουσίως
ὑπετάγη διὰ νά γλυτώσει ἀπὸ μεγαλότερα
δεινά, ἡ ὁποία τῆς έπροξένησε τόσας ζημίας, πικρίας καὶ περιφρόνησιν. Καὶ βέβαια
δέν θέλει ξεχάσει τὴν ἀπὸ τήν περιωπήν τοῦ
μεγαλείου Kai τῆς δόξης πτῶσιν της, μήτε
τὰ τρακτάτα τοῦ 1815ου ἔτους, μήτε τὴν
αὐστηρίαν μεθ’ ἦς ἐβλήθησαν εἰς πράξιν
αὐτά. Ἡ καρδία τῶν γάλλων εῖναι ἔμπλεως
ἀπὸ τὸν πόθον τοῦ νὰ ἐκδικηθοῠν, τοσούτῳ
μᾶλλον, ὅσον αὕτη ἡ ἓνωσις ὅλων τῶν εὐρωπαῖκῶν βασιλειῶν ἐστάθη ἓν μέγιστον
φορτίον δι’ αὐτήν, χωρὶς νά τῆ προξενήσει
κανένα καλόν. Δέν ποθεῖ βέβαια νά ὑφίσταται αὔτη ἡ ένωσις καί, ἐκ τοῦ ἐναντίου, ἡ
ἐλπίς τῆς ἀποζημιὼσεώς της καὶ τοῦ κέρδους της ὴμπορεῖ νά εἶναι έν τῇ διχονοία
τῶν βασιλειῶν. Kai μήτε ό εἰρηνικὸς χαρακτὴρ τοῦ βασιλέως της καί τῶν μινίστρων
της, μήτε αί συνθῆκαι αἱ πάνδημοι Kai ἰδιαίτεραι δέν ἣθελαν ὑπερισχύσει.
Εἶναι πρὸς τούτοις βέβαιον, ὅτι, ἐξαιρουμένης τῆς Ρωσίας, ἡ Γ αλλία μόνη ἠμπορεῖ
ταχέως νά ἀνορθωθεῑ, καθότι ἐχει ἀναριθμήτους πόρους τοὺς ὁποίους ὴ διοίκησίς της
δύναται νά μεταχειρισθεῖ Kai διότι ἡ διοίκησίς της έχει ὄργανον ένα λαὸν πνευματώση Kai ἰκανὸν νά έπιχειρισθεῖ μεγάλα
πράγματα. AI χρηματικαὶ πληγαί της θέλουν
ίατρευθεῖ ἐν ὀλίγω διαστήματι ὥστε ἡ τοῦ
1825 έτους Γαλλία δέν θέλει ὁμοιάζει παντελῶς μέ τὴν τοῦ 1815. Μ’ ὅλον τοῦτο ἡ
Γαλλία δέν θέλει δυνηθεῖ εὐκόλως νά ἀλλοιώσει καί νά μεταρρυθμίσει κατὰ τὴν θέλησίν της τὸ σύστημα τῆς Εὐρώπης καί ἐν
ὅσω δέν κατορθώσει τοῦτο, δέν θέλει δυνηθεῖλέά ἐπιχειρισθεῑ οὐδέν οὐσιῶδες μήτε
ἀσφα 'ç.
Πρὸς τούτοις, τὴν Γαλλίαν εἰσέτι ἀντικείμενον οὖσαν τῆς κοινῆς δυσπιστίας, ἡ Εὐρώπη ὅλον τὴν φοβεῖται Kai καθεὶς τὴν ίδεῑ
νὰ κάμει κανένα ἐχθρικὸν κίνημα, θέλει ἐνωθεῖ ἀμέσως κατ’ αὐτῆς. Ὥστε εἰς πολὺ διάστημα καιροῦ ἀκόμη, μόνον ὁ κατὰ τῆς
Γαλλίας πόλεμος ἠμπορεῖ νά εὔρει παρτεcavng Kai νά έμπνεὺσει θυσίας καί ένωσιν.
Kai τὸ μίσος Kai ἡ έχθροπὰθεια ὁποὺ ἔχουν
κατὰ τῶν γάλλων ἅπαντες δέν θέλουν σβεσθεῖ ὀγλήγορα. Τοῦτο ἡ διοίκησις τῆς Γ αλλίας τὸ ὴξεύρει κάλλιστα καί δοθείτω ὁτι
ἀνηγέρθη Kai ῐατρεὺθη ἀπὸ τάς πληγάς της
είς διάστημα πέντε ἢ ἐξι χρόνων, πρέπει
προηγουμένως Va ἀποσπάσει ἀπὸ τὴν μεγάλην συμμαχίαν καμμίαν τῶν μεγάλων βασιλειῶν Kai νὰ τὴν ἐλκόσει εἰς τὸ μέρος της
(ὑπερ δυσκολώτατον) Kai οὕτω νὰ ὴμπορέσει
νά κινηθεῖ. Τὸ πῶς ὅμως θέλει ὡφεληθεῐ
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ἀπὸ τήν πτῶσιν :00 συστήματος εἶναι ἀναμφίβολον.
Ἡ περισσοτέρα μου ἀμφιβολία εἶναι εἰς
τὴν Ρωσίαν 01:01) ἡ ἀπόλυτος θέλησις ἐνὸς
μόνου ἀνθρώπου ἀποφασίζει τὸ πᾶν καί 0που ό χαρακτὴρ αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
γριφώδης, Ὁ αὐτοκράτωρ Ἀλέξανδρος μ’
ὅλον ὁποὺ ἔχει ζῆλον καὶ ἐνθουσιασμὸν πρὸς
διατήρησιν τῆς μεγάλης ταύτης συμμαχίας,
εἶναι 0 μόνος όποὺ ήμπορεῖ να μὴν έχει
χρείαν αὐτῆς, μήτε καμμιᾱς βοηθείας, M
ὅλη ἡ Εὐρώπη τὸν φοβεῖται. Καί δικαίως
τὸν φοβεῖται. Καὶ τὴν μεγάλην συμμαχίαν
τήν μεταχειρίζεται αὐτὸς ὡς ὄργανον τῆς o1λοδοξίας του εὔκολον καί πρόσφορον διὰ
νά ἐνεργεῖ τὴν ἐπιρροήν του εἰς τάς μεγά
λας καὶ κοινὰς ὑποθέσεις τῆς Εὐρώπης, τὸ
ὁποῖον ὄργανον θέλει συντρίψει ἀμέσως όποὺ ἰδεῑ ότι ἠμπορεῖ νά ὼφεληθεῑ ἀπὸ κανένα ἄλλο σύστημα. 'l-I Ἀουστρία καί ἡ
Προυσία ἰντερεσάρονται νά διατηρηθεῖ αὐτὸ
:0 τωρινὸν σύστημα ἀπὸ φόβον καί ἐξ ἀνάγκης. Αὐτὸς ὅμως δέν έχει τοιοῦτον ἱντερέσον καί εῖναι ὁ μόνος μονάρχης ὅστις
καὶ τώρα δύναται νά ἐπιχειρισθεῖ τὰ πλέον
μεγαλύτερα πράγματα, καθότι μόνος αὐτὸς
ἔχει στρατιάς ἑτοίμους νά κινηθοῡν καί κανένα τι δέν δύναται νά ἀντισταθεῖ εἰς τὴν
πρώτην προσβολήν των. Δέν εἶναι ἀναγκαῖον
νά προσθέσωμεν καί τὸ ἐκ τῆς γεωγραφικής
θέσεως τῆς βασιλείας του κέρδος καί τὴν
γεωγραφικήν θέσιν τῶν γειτόνων του.
Εἰς τὸν αὐτοκράτορα τῆς Ρωσίας δέν είναι πρὸς τούτοις καί κανένα ἄλλο ἐμπόδιον
άπὸ ἐκεῖνα ὁποὺ έχουν οἱ ἄλλοι μονάρχαι.
Ἡ ἐξουσία του εἶναι ἀπόλυτη καί όχι μεμερισμένη καθὼς τῶν ἄλλων, μήτε φοβεῖται
τὴν δόξαν :00 λαοῦ, μήτε έχει φόρμας καί
ρέσμια (σχῆμα) διοικήσεως ώσάν εἰς ἄλλους
τόπους. Αὐτὸς ό,τι φαντασθεῖ σήμερον, ἠμπορεῑ νά :0 βάλει εἰς πρᾶξιν αὔριον. Εἶναι
ἄρα ὁ πλέον ἐπίφοβος. Πλὴν πρέπει προπάντων νὰ ἠξεύρωμεν ἂν αὐτὸς θέλει νά άνατρέψει :0 παρὸν σύστημα. Ὀλοι τὸν λέγουν ὡς ενα ἄνθρωπον δυσνόητόν καί ᾶπαντες ἠξεύρουν τὸ ἀνήσυχον :o0 χαρακτῆρος
του, :0 ἀεικίνητόν του καὶ τὴν πολλὴν δίψαν τῆς φιλοδοξίας του. Πλήν κανεὶς δέν
ἀρνεῖται ότι, ἐξ ἐναντίας, ἔχει καὶ προτερήματα. Ἡ πολλή του αἴσθησις εὐθύνης δέν
θέλει τῷ συγχωρήσει ποτέ νά κάμει προδοσίαν ἢ ἀπάτην. '0 πόθος ὁπού ἔχει νά τὸν
έχουν οί ἄνθρωποι εἰς ὑπόληψιν εἶναι περισσότερος εἰς αὐτὸν ἀπὸ τὸν πόθον τῆς
δόξας. Oi τίτλοι :00 εἰρηνοποιοῦ, :00 ὑπερασπιστοῦ τῶν ἀδυνάτων, τοῦ φιλανθρώπου,
:00 ἀνορθωτοῦ τῆς βασιλείας του έχουν περισσοτέραν χάριν είς τούς ὀφθαλμούς του,
παρὰ 0 τίτλος τοῦ νικητοῦ καί άποκτητοῦ.
Καὶ ἔπειτα κατάντησε τόσον θρῆσκος (καί
ὅχι Θρῆσκος καθ’ ὑπόκρισιν), ὥστε τὸ πᾶν
τὸν ὑπάγει εἰς τὴν θρησκείαν του. Αὐτὸς
θεωρεῖ πρὸς τούτοις τὸν ἐαυτὸν του ὡς θεμελιωτὴν τῆς εὐρωπαῑκῆς Συμμαχίας.
Τέλος, αὐτὸς δέν γράφει κανένα ἔγγραφον
πρὸς τὰς λοιπάς βασιλείας χωρίς νά ὑπερεκθειάσει τὸ τωρινὸν σύστημα ὡς τὸ μόνον
σωτήριον διά τὸν κόσμον ἄπαντα. Εἶναι δυνατὸν λοιπὸν ὕστερον ἀπὸ τόσας λαμπράς
διαμαρτυρήσεις όποὺ ἓκαμεν ἐνώπιον ὅλου
:00 κόσμου, νά κάμει ἄδικα ἐπιχειρήματα
ένάντια τῆς κοινῆς δόξης ὁλου :00 κόσμου
καί αὐτῆς τῆς θρησκείας, τὴν ὁποίαν τιμᾶ
καθ’ ὑπερβολήν, καί νά ἀνατρέψει ἓν ἔργον,
τὸ ὁποῖον στοχάζεται ότι ἔχει νά τὸν 0V0δείξει άθάνατον; ’
Πολλοί διισχυρίζονται, 0:1 αὐτὰ τὰ κινήματά του εἶναι παιγνίδια καί κωμωδίαι πλὴν
ἐγὼ τοὺς ἐρωτῶ. A101! νὰ εἶναι προσηλωμένος τῶ ὄντι εἰς αὐτὸ :0 σύστημα, διατί :0
θέλει καί :0 010110; Καί διατί νά μή προτιμήσει αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς δόξης, τὸ νά εἶναι
δηλαδή σιωπηλῶς καὶ τιωοίς να mm“! »
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’ἒναν τὲτοιο πόλεμο, γιατί θὰ τὸν ἓφερνε σέ ἀνοιχτὴ σύγκρουση μέ τίς ᾶλλες
μεγάλες Δυνάμεις, ποὺ δέν θέλουν τὸν διαμελισμὸ τῆς Τουρκίας, κιέτσι τελικὰ
θὰ τὸν ἒχανε καὶ θὰ τορπιλλιζόταν ἡ συμμαχία. Ἀνεξάρτητα λοιπὸν ἀπὸ
τὴ βασική της ἐπιδίωξη καὶ λόγο ὔπαρξης, τὴν έξυπηρέτηση τῶν κοινῶν
συμφερόντων τῶν μεγάλων Δυνάμεων σὲ βάρος τῶν συμφερόντων τῶν
μικρῶν ἢ άδύνατων χωρῶν (καὶ τὴ διατήρηση τῆς «ἰσοσταθμίας», τῆς
ἰσορροπίας ποὺ ἐπιβλήθηκε ἀπὸ τίς πρῶτες χωρὶς νά παρθεῖ ἡ θέληση καί
οί γνῶμες τῶν δεύτερων), ἡ Ἱερὴ συμμαχία εἶναι εὐνοῖκή, «σωτήρια»
γιὰ τὴν Τουρκία, γιὰ τὴν ἐδαφική της ἀκέραιότητα.
Ποιὰ κατάσταση στὶς σχέσεις τῶν μεγάλων Δυνάμεων εἶναι προτιμότερη
γιὰ τὸν έλληνικὸ λαό, γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς ἐλευθερίας του καὶ τῆς
ἐθνικῆς του ἀνεξαρτησίας; Ἡ τωρινή ποὺ έξασφαλίζει στήν Εὐρώπη
τὴν εἰρήνη γιά μιὰ ὁρισμένη περίοδο ἢ ἡ ἀντίθετη καί μόνη διάδοχη
κατάσταση, ἡ διάλυση τῆς Ἱερῆς συμμαχίας κι ἕνας πόλεμος ἀνάμεσα
στὶς μεγάλες Δυνάμεις;
Τὸ πρόβλημα αὐτὸ δέν εἶναι καινούργιο γιὰ τή νεοελληνικὴ πολιτικὴ σκέψη.
Βρισκόταν στὸ κέντρο τῆς προσοχῆς της ἀπὸ παλιότερα καί εἶναι γνωστή
ἡ γνώμη ποὺ εἶχαν γιὰ τὴ λύση του οἱ πιὸ προοδευτικοὶ ἐκπρόσωποί της
καὶ ποὺ κυριάρχησε τελικά.
Οἱ μεγάλες Δυνάμεις δὲν θέλουν καί δέν εὐνοοῦν τὴν ἀπελευθέρωση τῶν
Ἑλλήνων οὔτε σὲ περίοδο εἰρήνης οὔτε σὲ περίοδο πολέμου μεταξύ τους.
Καὶ στὶς δυὸ ὡστόσο περιπτώσεις οἱ ὑπόδουλοι Ἕλληνες ἂν ὀργανωθοῦν
σὲ πανεθνικὴ κλίμακα καί ἀγωνιστοῦν γιὰ τὴν ἐλευθερία τους
στηριγμένοι στίς δικές τους δυνάμεις μποροῠν νὰ μεταβάλουν πρὸς ὄφελός
τους ἢ στὴ χειρότερη περίπτωση νὰ ἐξουδετερώσουν τίς ἀντίξοες
ὲξωτερικὲς συνθῆκες καὶ νὰ νικήσουν στὸν δίκαιο ἀγώνα τους.
Δὲν ἓλειπαν στὴν ἐξεταζόμενη περίοδο oi ὐπέρμαχοι τῆς ἀντίθετης
ἄποψης. Ὀτι ὁ ἑλληνικὸς λαός δὲν μποροῦσε ν’ ἀποχτήσει μόνος του τήν
ἐλευθερία του κι ἔπρεπε ἓτσι νὰ τὴν περιμένει δῶρο ἀπὸ τὰ μεγάλα
χριστιανικά κράτη τῆς Εὐρώπης καί ἰδιαίτερα ἀπὸ κεῖνα ποὺ τοῦ έδιναν
κρυφὰ ἢ φανερὰ τὲτοιες ὑποσχέσεις μὲ βάση ὁρισμένους ὅρους ἢ
ἀνταλλάγματα.
Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τις ὑποκειμενικὲς προθέσεις τῶν ὑποστηρικτῶν της, πού
ἠταν συνήθως ἁγνές, ἡ ἅποψη αὐτή ἠταν βέβαια ἀπὸ τίς πιὸ ἐπιζήμιες.
Δημιουργοῦσε τεράστια ἐμπόδια στὸ δρόμο γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ
ἑλληνικοῢ ἓθνους ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγὸ καί συνάμα τὸ προσανατόλιζε
‘ καὶ τὸ προετοίμαζε, ὅπως ἀποδείχνει μὲ πειστικὸωτο τρόπο ὁ Ἀνώνυμος
Ἓλληνας, γιὰ ἀντικατάσταση τῶν καταχτητῶν του, μὲ ἄλλους καί
, πιθανότατα χειρότερους.
«Τὸ στοχάζεσθε τέλος πάντων, ἂν ἡ Ἑλλὰς ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τὸν όθωμανικὸν
ζυγὸν διὰ χειρὸς ἄλλου δυνάστου, νὰ γίνει ἀληθῶς εὐτυχής; Διατί, ἀδελφοί
μου, νά θέλωμεν ν’ ἀλλάξωμεν κύριον, ὅταν μόνοι μας ἠμποροῢμεν νά
ἑλευθερωθῶμεν; Νομίζετε νὰ εἶναι ἐλαφρότερος ὁ ζυγὸς μιᾶς ξένης
δυναστείας; Δέν στοχάζεσθε ὅτι πάλιν ζυγὸς εἷναι; Στρέψατε τά ὦτα σας
καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σας εἰς τὴν Ἰταλίαν καί ἀκούσατε τοὺς γογγυσμούς της
καί ἴδετε τὰ δάκρυά της, διὰ νὰ καταλάβετε τί θέλει νὰ πεῖ ἐλευθέρωσις ἀπὸ
ξένους. Καταδέχεσθε ἐσεῑς νά ὁμολογεῖσθε χρεῶσται ἀλλογενῶν τῆς
ἐλευθερώσεως σας; “
Ἀλλὰ προβλέψετε :0 πλέον φανερὸν ἀπὸ ἄλλον, τὴν ἀναγκαίαν λέγω
ἐπανόρθωσιν τοῦ γένους ἀφ’ ἑαυτοῦ του» (5).
Τὴν ἴδια, τὴ σωστή ἄποψη γιὰ τὸ ἐπίμαχο ζήτημα εἶχαν, ὅπως εἶναι γνωστό,
οἰ ἠγέτες καί τὰ μέλη τῆς Φιλικῆς Ἐταιρίας καί τὸ σπουδαιότερο
ἐργάστηκαν γιὰ τὴ διάδοσή της μ’ ὅλα τὰ μέσα, νόμιμα καὶ παράνομα ποὺ
εἶχαν στὴ διάθεσή τους καί σ’ ὅλες τὶς εὐκαιρίες ποὺ τοὺς παρουσιάζονταν
ἢ δημιουργοῦσαν οἱ ἴδιοι. Θυμίζουμε ἕνα σχετικὸ παράδειγμα ποὺ εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ λίγο γνωστὰ ἀλλὰ
κι ἀπὸ τὰ πιὸ εὔγλωττα. Πρόκειται γιὰ τὴν περίπτωση τοῦ Βενιαμίν Λέσβιου.
Ὀ σπουδαιότερος αὐτὸς έκπρόσωπος :00 ἐπαναστατικοῦ νεοελληνικοῦ
διαφωτισμοῦ καί προπαγανδιστὴς τῶν ἰδεῶν τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας τόσο
στὴ διδακτική του δραστηρίότητα ὅσο καί στὰ συγγράμματά του δέν
παραλείπει, μὲ κάθε εὐκαιρία καὶ ἀφορμὴ ποὺ :00 δίνεται, νὰ έκθέτει καί νά
ἐπιχειρηματολογεῖ ἐμμεσα ἢ ἄμεσα τὴν παραπάνω ἄποψη. Ὀτι οἱ
ι ὑπόδουλοι ὁμόεθνοί του μποροῦν καί πρέπει νά ἐλευθεροῦν μόνοι τους.

Οὕτω εἶναι μὲν δυνατὸν εἰς ἐμὲ τὸ νὰ γένω πλούσιος, πλὴν οὔτε εἷμαι
τοιοῦτος ἤδη οὔτε εἶναι ἀντίφασις 6 πλουτισμὸς εἰς ἐμέ. Kai εἶναι
μέν δυνατὸν εἰς τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων νὰ ἑλευθερωθεῖ
ἐκ τῆς δουλείας, πλὴν οὔτε εἶναι ἤδη ἐλεύθερον
οὔτε ἡ ἐλευθερία αὺτοῦ ὑπόκειται εἰς ἀντίφασίν

τ ι ν α» (ὑπογράμμιση δική μου, Θ.Π.).
«“Αν πλάττει (τις) τὴν ἐλευθερίαν τῆς ἰδίας πατρίδος, διορίζει οὐδένα
ἄλλον εἰμὴ ἑαυτὸν ὲλευθερωτήν» (6).
Τὸ ζήτημα 1:06 εἷδαμε ,θίγεται ὡς ἕνα βαθμὸ στὴ μαρτυρία τοῦ ἄγνωστου
στοχαστῆ. Ὀχι ώστόσο ἀνοιχτά, ἀλλὰ μὲ πλάγιο τρόπο. Ἐννοοῦμε ἐδῶ
πρῶτα-πρῶτα rig διαπιστώσεις mi rig ἀπόψεις του γιὰ τὸ χαρακτήρα, τὰ
κίνητρα καὶ τοὺς σκοποὺς (τοὺς πραγματικοὺς) τῆς συμμαχίας τῶν μεγάλων
Δυνάμεων mi γιὰ rig συνέπειες 1:06 θὰ εἶχε ἡ παραβίασή της καί ἕνας
πόλεμος μεταξύ τους γιὰ ὄλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης (μὲ rig ὁποῖες
έξυπονοεῑται φυσικὰ καί ἡ Τουρκία).
Ἕνα ἄλλο ἀξιοπρόσεχτο, ἀπὸ τὴ σκοπιὰ 1:06 μᾶς ένδιαφὲρει, σημεῖο εῖναι
έκεῖνο ὅπου ἐπισημαίνονται οί ἐπιπτώσεις ποὺ θὰ συνεπάγονταν γιὰ τὴν
ὑπάρχουσα τάξη πραγμάτων στὴν Εὐρώπη ἕνας πόλεμος τῆς Τουρκίας
μέ τὴ Ρωσία.
Ἀντίθετα ἀπ’ ὄ,τι θὰ συνέβαινε στήν περίπτωση 1:06 θὰ κήρυττε ἡ Ρωσία
πόλεμο κατὰ τῆς Τουρκίας, ὁ πόλεμος αὐτὸς (τῆς Τουρκίας μὲ τὴ Ρωσία)
δέν θὰ προκαλοῦσε τὴ διάλυση τῆς συμμαχίας τῶν μεγάλων ,Δυνάμεων
“Η μ’ ἄλλα λόγια δὲν θά μετατρεπόταν σὲ παγκόσμιο πόλεμο μὲ τίς
ἀναπόφευκτες mi ἀνυπολόγιστες καταστρεπτικές συνέπειές του γιὰ τοὺς
λαοὺς τῆς Εὐρώπης.
Ἀπὸ τὰ σημεῖα ποὺ ἀναφέραμε κι ἀπὸ τὴ γνώμη ποὺ διατυπώνεται γιά τὸ
ζήτημα τῆς διάρκειας τῆς Ἱερῆς συμμαχίας βγαίνουν μόνα τους ὁρισμένα
συμπεράσματα 1:06 ἀποτελοῦν ἀπαντήσεις mi awnxpipéveg ὑποδείξεις
γιὰ τὸ μεγάλο ἐθνικὸ πρόβλημα τοῦ ὑπόδουλου ἑλληνισμοῦ.
Kama ἀπὸ rig μεγάλες Δυνάμεις mi κανένα ἄλλο ίσχυρὸ κράτος δὲν
πρόκειται νὰ δώσει τὴν ἐλευθερία στοὺς Ἕλληνες οὔτε σὲ περίοδο εἰρήνης
οὔτε σὲ περίοδο πολέμου κι ἑπομένως πρέπει νὰ τὴν καταχτήσουν μόνοι
τους χρησιμοποιώντας ὁλα τὰ μέσα ποὺ ἔχουν στὴ διάθεσή τους. Καὶ κατὰ
πρῶτα λόγο τὰ πιὸ ἀποτελεσμάτικά.
Ἡ ἐκπλήρωση αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ πρέπει νὰ ἐπιτευχθεῖ στὶς ὑπάρχουσες
ἐξωτερικές συνθῆκες, ὄσο ἀντίξοες κι ἂν εἶναι, γιατί ἀργότερα, μετὰ ἀπὸ
μιὰ δεκαετία θὰ διαλυθεῖ ἡ συμμαχία τῶν μεγάλων Δυνάμεων mi oi
V Υέξωπιεερικὲς συνθῆκες θά εἶναι πολὺ χειρότερες.
æ Ἕνας ἄλλος λόγος γιά τὴν ἐπιδίωξη τῆς πραγματοποίησης τοῦ μεγάλου
σκοποῦ orig ὑπάρχουσες ἐξωτερικὲς συνθῆκες εἶναι τὸ ἐνδεχόμενα
νὰ βελτιωθοῦν ώς ἕνα βαθμὸ γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἐξαιτίας τῆς ὄξυνσης τῶν
ἀντιθέσεων τῆς Τουρκίας μὲ τὴ Ρωσία. Ἀντιθέσεων 1:06 εἶναι δυνατὸν μὲ
τὴν παραπέρα ὄξυνσή τους νὰ ὁδηγήσουν σέ πόλεμο τὴν πρώτη μὲ τὴ δεύτερη.
Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἡ πρόβλεψη αὐτὴ ἀποδείχτηκε σωστή. Ὁ ἀναμενόμενος
πόλεμος τῆς Τουρκίας ἐνάντια στὴ Ρωσία ξέσπασε πραγματικὰ στήν
καθορισμένη περίοδο mi δὲν μετατράπηκε σὲ παγκόσμιο. Kai οἰ ἐπιπτώσεις
του γιὰ τὴν ὑπόθεση τῶν Ἑλλήνων ἠταν εὐνοῖκότατες
Ἡ έξέταση τῆς ἑκθεσης ἀπ’ αὐτὴ τή σκοπιά, ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ βαθμοῦ
δικαίωσης ἢ διάψευσης τῶν ἀπόψεων καί προβλέψεων τοῦ συντάχτη της
0d μᾶς ὁδηγοῦσε mi 0’ ἄλλες ἐνδιαφέρουσες διαπιστώσεις.
Τὸ πρόβλημα ώστόσο 1:06 ἔχει μεγαλύτερη σημασία καί πρωτεύει ἡ μελέτη
·<"

. του mi ἡ λύση του εἶναι, νομίζουμε, ἄλλο.
’ Εἶχαν ἄραγε ὑπόψη οἱ ἡγέτες τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας τὴν ἓκθεση τοῦ
ἁγνωστου νεοέλληνα πολιτικοῦ στοχαστῆ; Καὶ τὸ σπουδαιότερο, ἂν
ἀποδειχτεῖ ὅτι τὴν εἶχαν ὑπόψη, ἐπηρεάστηκαν ἢ ὄχι ἀπὸ τίς ἐκτιμήσεις του
,ᾼ καί rig ἀπόψεις του στὴν ἱστορικὴ τους ἐπιλογή, στὴ λήψη τῆς ἀπόφασης
Δ νὰ κηρύξουν τὴν έπανάσταση σὲ.ἀντίξοες ἐξωτερικὲς συνθῆκες καί νὰ μὴν
‘ τὴν ἀναβάλουν γιὰ ἀργότερα;
Ἡ καλὺτερη καί τελεσίδικη ἴσως ἀπάντηση στὰ ἐρωτήματα ea δοθεῖ μὲ τὴν
έξακρἰβωση τῆς πατρότητας καὶ τοῦ προορισμοῦ τῆς ἱστορικῆς μαρτυρίας.
Kai χωρίς ὡστόσο τὴ διαλεύκανση αὐτοῦ τοῦ ζητήματος καί ἀνεξάρτητα
ἀπὸ rig μικρὲς διαστάσεις της εἶναι, νομίζουμε, φανερή ἡ ἀξία της, ἡ
,ῥημαντικὴ θέση ποὺ κατέχει στὴ νεοελληνικὴ πολιτικὴ σκέψη σέ μιὰ ἀπὸ
πιὸ ἀξιόλογες περιόδους τῆς ἀνάπτυξής της.

. Βενιαμὶν Λεσβίου, Στοιχεῖα τῆς Μεταφυσικῆς, Βιέηη 1820,11.
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6 πρῶτος καί ύπέρτερος πάσης τῆς Εὐρώ· Ê
πης, ἀπὸ τὸ να ζητεῖ πολέμους καὶ θορὺ- "
βους, τῶν ὁποίων τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἀμφίβολον εἰς ἐκεῖνον ὁποὺ δέν ὴμπορεῖ νά
φαντασθεῖ ώς ὁ Ναπολέων, 61:06 ἠμπόρει
νά τὸ ἔχει βέβαιον διὰ τὰ ὑπέροχά του πο· π
λεμικὰ προτερήματα.
“Ας ὑποθέσωμεν, ὁτι έξαφνα ἢλλαξε γνώμην ὁ αὐτοκράτωρ καὶ ὅτι ἐνίκησε τὴν κοινὴν ὑπόληψιν καί τὰς τύψας-τοῦ συνειδό·
τος καὶ τὰς πλέον πανδήμους διαμαρτυρήσεις
του καὶτοὺς πλέον ἱεροὺς δεσμούς. Ἠμποpsi ἀρά γε Va κατορθώσει ἀσφαλῶς τοὺς
περὶ αὐξήσεως καί μεγαλειώσεως σκοπούς
του;
Τὸ κοινὸν πάθος ὅλων τῶν βασιλειῶν τῆς
Εὐρώπης, ἡ ἔλλειψις δηλαδή τῶν εἰσοδημάτων, εἶναι ἐπίσης καί εἰς τὴν Ρωσίαν καί
εἰς μάτην 6 αὐτοκράτωρ ἢθελεν έπινοήσει
πόρους ὲκστραορδινάρικους διὰ và ἐπιχειρισθεῖ μεγάλα πράγματα. Kai ἀνίσως 61:0θέσει τις, ὁτι ἠμπορεῑ νὰ φέρει τὰ στρατεύματά του εἰς ξένους τόπους καὶ νά τραφῶσιν
ἐκεῖθεν, δέν πρέπει νά ξεχάσει ότι τὸ σύνθεμα τῶν συνεισφορῶν 61:06 ἠμπορεῖ Và.
χρησιμοποιήσει εἰς μίαν ἐπιδρομὴν ὁλιγο·
χρόνιον, δέν ταιριάζει πλέον εἰς Eva πόλεμον
καὶ είς κυρίευσιν καί κατακράτησιν τόσον
πολυχρόνιον καί ὅτι τὸ σύστημα τοῦτο τὸ
ὁποῖον μετεχειρίσθησαν 0i γάλλοι, κατήντησεν εἰς ᾰκρον μισητὸν παρὰ πᾶσι τοῖς
λαοῖς καὶ ὁτι 6 κάθε ἀποκτητὴς ἢ νικητὴς
61:06 τὸ μεταχειρισθεῖ εἰς τὸ έξῆς έχει và.
καταντήσει εἰς ἀκρον μισητὸς καί εἰς ἕνα
χρόνον θέλει πάθει ὄ,τι ἔπαθε καὶ 6 Nonoλέων.
Ἀλλωστε ἐν ὅσω ὴ Ἀουστρία καί ἡ
Προυσία είναι ἡνωμέναι, ἡ Ρωσία δὲν ἠμπορεῑ νά ἐπιχειρισθεῖ ἱδιαιτὲρους πολέμους,
καθότι πρέπει νά ἐκτείνει τὰ στρατεύματα
της είς μίαν μεγίστην λίνεαν, ἀπὸ τὸ Μέμελ δηλαδὴ lung είς τὰ Καρπάθια ὅρη καί
τῆ χρειάζονται 500 χιλιάδες στρατεύματα _
διὰ τοῦτο. Kai εἰς μὲν τὰς ἀρχὰς δέν θέλει «
ἀπαντήσει ἠ Ρωσία ἐμπόδια, ἐπειδὴ κα
δέν εῖναι προητοιμασμένος εἰς μίαν α φνίδιον προσβολήν, πλὴν κατ’ ὀλίγον-ὀλίγον
θέλουν σχηματισθεῑ ai ἐναντίαι δυνάμεις,
καὶ ἡ Γερμανία ῆτις ὑπέρ ποτε ποθεῖ καὶ εἶναι '
προσηλωμένη εἰς τὴν ἀνεξαρτησὶαν της, θέλει κινηθεῑ ὁλοκλήρως καὶ Θέλει δώσει βοη-”
θείας εἰς τὴν Ἀουστρίαν mi Προυσίαν πρὸς
ἀποκατάστασιν τῆς ίσοσταθμίας,,χωρίς νά
συμπεριλάβωμεν καί τὴν συνεργείαν τῆς Ἀγγλίας, συνεργεία ἥτις εἶναι πλέον φοβερά
τῇ Ρωσία ἀπὸ 200 χιλιάδες στράτευμα. Τότε
λοιπὸν τὰ στρατεύματα τῆς Ρωσίας θέλουν
καταναγκασθεῖ νὰ ὁπισθοδρομήσουν καί 6
Ἀλέξανδρος ἀφοῦ χάσει ὅλας τάς ὡφελείας
ὁποὺ εἶχεν ἀπὸ τὸ πρῶτον σύστημα, δᾶν
θέλει εὔρει εἰς τὸ νέον του σύστημα εἰ μὴ
μεταμέλειαν καί κινδύνους ἀπὸ τοὺς ὁποίους
δέν θέλει γλυτώσει ἐφ’ ὁρου ζωῆς του.
Ἡ μόνη ἰδιαιτέρα ἐπιχείρησις τὴν ὁποίαν
ὴμπορεῖ νὰ κάμει ή Ρωσία χωρὶς νά εὔρει
αὐτὰς τὰς μεγάλας δυσκολίας εἶναι κατά τῆς
Ὑψηλῆς Πὸρτας. Kai εῖναι βέβαιον, ᾰτι
κατὰ τὴν τωρινὴν κατάστασιν τῶν ἄλλων
βασιλειῶν, τὰ ρωσικὰ στρατεύματα ἠμποᾰ
ροῦν νά ἀπεράσουν τὸν Δούναβιν καί Îvù
εύρεθοῦν είς τὸν δρόμον τῆς Κωνσταντινουπόλεως προτοῦ νὰ κάμουν ai ἄλλαι Δυνάμεις
κανὲνα κίνημα εἰς τὰ πλευρὰ τῶν στρατευμά·
των της ἢ ὄπισθεν. Μ’ ὅλον τοῦτο αὑταὶ at
πρόοδοι ἠμποροῦν να] καταντήσουν ’πάλιν
ἐφήμεροι, καθότι ἀνίσως ἡ Ἀουστρία, Προυὸὶ
σία mi Ἀγγλία μένουν σύμφωνοι, αὐταὶ 83v
θέλ-ουν ὑποφέρει νά ἐκμελισθεῖ τὸ 'oenm-J"
νικὸν έδαφος καὶ ὅσον ἀργαί κι ἂν vim.
at κινήσεις των. ἡ Ρωσία δὲν θέλει τολᾳικ
Mom νὰκύιιει εντοωαιαν lava m
θέλειτης εἶναι ὁλέθριονὼς-τὸ _'
m'._ ,
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τοῦτο Kai φρονῶ, δτι τὸ τωρινὸν σύam, μ’ὁλον ὁτι δὲν συμπεριλαμβάνεται
ἃς αὐτὸ καί ἡ Πόρτα, εἶναι σωτήριον δι’

Κωνσταντινοὺπολιν.
Βλέπομεν λοιπόν, ὅτι ἡ Ρωσία μ’ ὅλα τὰ
Φθβεβᾶ της στρατεύματα εἶναι εἰς τὴν αὐτὴν
θὲσιν μὲ τὴν Γαλλίαν. Ἡ Ρωσία, καθὼς Kai
ἡ Γαλλία, δὲν ήμπορεῖ να έπιχειρισθεῖ τι,
ιἀνίσως Kai δὲν ἀνατρέψει καὶ ἀλλάξει τὸ
σύστημα τῆς Εὐρώπης Kai ἀνίσως δὲν ἀποσκάσει ἀπὸ τήν μεγάλην συμμαχίαν κανὲνα
ἀπὸ τὰ μέλη της τὰ μεγάλα. Τότε μόνον
humps! να έβγει ἀπὸ τὴν τωρινήν σφαῖραν
της Kai να ἀτακάρει ἦ τὴν Γερμανίαν ἢ τὴν
Πὸρταν. Ἀνίσως ἡ Προυσία ἑμενε μετά
τῆς Pan-ﬂag ἡνωμένη ὡς ἠν εἰς τοὺς 1814,
ὁ αὐτοκράτωρ Ἀλέξανδρος ἦτον κύριος νά
ι ὁτι ἤθελε viz εἶναι ; ἢ ὑπερασπιστὴς
ἢ ἀκώλυτος διαθετητής (δικτάτωρ) ἢ τυραννος Εὐρώπης. Πλὴν ὁ κίνδυνος οὗτος δὲν
ὑφίσταται, μήτε ἡ τοιαύτη ἐνωσις. ‘H Pa)-

δὲν ὴμπορεῖ να ἐλπίσει να καταφέρει
μήτε τὴν Ἀγγλίαν εἰς κανένα σκοπὸν ἐναντίον τοῦ κοινοῦ ἰντερὲσου. Δὲν τῆ μένει
λοιπὸν ἄλλο, εἰ μὴ τὸ να ἑνωθεῖ μετα τῆς
Γαλλίας. Τοῦτο ἠμπορεῖ να ἀκολουθήσει,
πλὴν χρειάζεται πολὺς καιρὸς διὰ να ὡριμὰσει. Καὶ ἐπειδὴ αὗται al δύο Δυνάμεις

Ὁ Ἰωάννης Κωοὸίστριας

δὲν συνάπτονται εἰς κανένα μέρος μήτε συν-

Αἰ)τοί oi λὸγοι φέρουν ἓν συμπέρασμα
παράδοξον ἅμα καί παρηγορητικόν. Τὸ ἀσθενὲς τοῦ τωρινοῦ συστήματος εἶναι ὁποὺ
τὸ κάμνει νά διαμείνει. Ἡ Γ αλλία Kai ἡ
Ρωσία εἰναι τὴν σήμερον αἱ δύο Δυνάμεις,
αἱ ὁποῖαι ήμποροῠν να ὲπαπειλήσουν τὴν
Εὐρώπην, πλὴν Kai ἡ μία Kai ἡ ἄλλη εῖναι
καταντημένες εἰς τὸ να μὴ δύνανται να βλαψουν, ἐν ὅσω δὲν ὑφίσταται ἡ èv τῶ μὲσω
αὐτῶν ἐνωσις. Ἡ Ἀουστρία, Προυσία Kai
Ἀγγλία πολλα ὀλίγον ποθοῦν καί ὀλίγον
εἶναι προετοιμασμὲναι διὰ πόλεμον, εἰρηνηνικαὶ οὖσαι ἐξ ἀνάγκης Kai ἡ καθε μία
κατ’ ἰδίαν ἀσθενής. Αἱ τρεῖς ὅμως ὁμοῦ εῖναι πολλά ἰσχυραί Kai εἶναι τὸ ἀληθὲς προπύργιον τῆς κοινῆς ἀσφαλείας. Ὥστε οἱ
δύο εἰς τὰ ἄκρα κολοσσοί, μή δυνάμενοι να
καταστρέψουν αὐτὸ τὸ μέγα προπύργιον, θὲλουν καταναγκασθεῖ να φυλάξουν τὴν τωρινὴν διάταξιν τῶν πραγμάτων.Ἀνίσως προσθέσωμεν εἰς τοὺς λύγους τούτους Kai τὴν
διάθεσιν ὅλων τῶν λαῶν, τήν διὰ τοὺς πολέμους τωρινὴν των ἀντιπαθειαν καί μίσος,
Kai τὸ ᾶτι ὀφείλουν οἱ βασιλεῖς να τοὺς oiκονομοῦν Kai ἑπομένως καί τα πολιτικὰ
φρονήματα τῶν λαῶν τῆς Γαλλίας καὶ τῆς
Ρωσίας, ὑποθὲτω ἔχομεν μεγίστας πιθανολογίας ὁτι ἡ γενική εἰρήνη Kai τὸ τωρινὸν ούστημα Θελουν συντηρηθεῖ μ’ ὅλα τὰ ἐλαττώματα Kai τὰς ἀτελείας τοῦ συστήματος
τούτου.

Ἠ παιδεία ·
và γίνει θέμα ἑθνικό !

*ῥ-»ὶῐὶ - ‘—

.

Κοινὸ αἴτημα, ἀλλα Kai ἀδήριτη ἀνάγκη, ἀποτελεῖ στῆ χώρα
μσς ἡ palm) drapr τῆς Ἐκπαίδωσης. σ· ἅλες τίς βαθμίδες της, μὲ νέο πνεῦμα καί πάνω σὲ νέες δαμές.«Ψωμὶ- Π a ιδε ia - Ἐλευθερία» εἶναι τὸ σύνθημα τῆς νεολαίας Kai για Παιδεία μιλοῦν ὅλοι. Ἀλλα φαίνεται πὼς πρέπει ναβάλουμε τα πράγματα στὴ om τους καὶ oi ἔννοιες v' αποκτήσουν τὴν ἀληθινή
τους σημσσια.
Συνήθως, ὅταν μιλᾶμε για «Παιδεία» ἐννοοῦμε τὴν Ἐεπαίδευση
καὶ αὐτὴ τὴ μεταρρύθμιση Card/w. Τὸ περιεχόμενα ὅμακε. τῆς
λὲξης «Παιδεία» εἶναι πολὺ εὐρύτερα, καλύπτει ὄλες τὶς πολιτιστικὲς ὲκδηλώσεις, ὅλη τὴν ωυλτοὺρα ἑνὸς λαοῦ. Καὶ ή Παιδεία δὲν εἶναι μόνα θέμα σχολείου, εἶναι καὶ θὲμα σχολείου,
εἶναι κατι ποὺ προσφέρεται ή πρέπει να προσφέρεται καὶ στὴν
οἰκογένειὶι καὶ στὸ εὐρύτερα κοινωνικὰ πλαίσια. Eva: τόσα ὑπόθεση κρατική, ὅσα καὶ ἰδιωτική. Εἶναι τὸ μέτρα πού προσδιορί·
ζει τὴν ,πνευματικὴ στάθμη ἑνὸς λαοῦ καί, δυστυχῶς, ὀφείλουμε
να παραδεχταῦμε πώς, μολονότι διαθέτουμε τὸ πνευματικὰ Kai
καλλιτεχνκό Java/uni, βρωκόμαστε απελπιστικα πίσω στὸν
πολιτιστικὸ τομέα, στὴν Παιδεὰι.
Ἕτσι, λοιπόν, τὸ Ισύνθημα καὶ αἰτημά μας μπορεῖ να παραμείνει τὸ ἴδια, ἀρκεῖ να προσδιορισουμε σωστὸτερα τὸ περιεχόμενό του. Ζητᾶμε τὴ δυνατότητα για τὴ μετὰδοση τῆς Παιδείας
μέσα Kl ἱ ξ ω ἀπὸ τὰ σχολεῖα, ζητᾰμε τὴν πολιτιστική ἐξύψωση
τοῦ Νεοέλληνα, ζητᾶμε να πὰψει ἡ κουλτοὺρα να ἀποτελεῖ εὐχαρίστηση καὶ προνόμιο μιᾶς περιορισμένης πνευματικῆς ὶντελιγκέντσιας καὶ να γίνει κτῆμα ὅλου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Εἶναι
πια καιρὸς ἡ κρατικὴ Kai ἰδιωτικῇ πρωτοβουλία στα θέματα
αὐτὰ να ἔχει σαν στόχο της τὶς εὐρύτερες μόζες στα ἀστικὰ κέντρα Kai στὴν ὕπαιθρα.
Ζητᾶμε να ἀποδοθεῖ στῆν Παιδεία ή πραγματική της διάσταση.
Θέλουμε, καλὸπιστα, να πιστεύουμε πὼς oi ὶδέες θα γίνουν
πράξη Kai μάλιστα σωατή. Θέλουμε να πιστεύουμε πὼς τὸ δια·
κομματικὰ ὄργανα πού θα δημιουργηθεῐ για τὴ μελέτη καί την
ἐπίλυση τοῦ θὲματος θα ὑψωθεῖ πάνω ἀπὸ ατενα κομματικα ἢ
ταζικα συμνὲροντα Kai θα riva οόσιιιστικα ὑπερκομματικό. για
να προχωρήσει στῆ λήψη τῶν ἀποφάσεων καί τῶν μέτρων
θα σώσαον ἐπετέλοος τὴν μσς ἀπὸ τὸ μαρασμό. Για
να yich αὐτὸ ἐπιβάλλεται ἧ συμμετοχή 0' αὐτὸ ὅλων τῶν ’ωτιvulva», προαδωτικῶν δυνάμεων. ἀσχέτως παρατάξεων, δυναμεων

πωὺίκουν τὴ γνώση Kai τὴ θέληση νακανουνκάτι τὸ

οὺσιαατικὸ. Στό ὄργανα αὐτὸ ὁὲν πρέπει να εἰσχωρήσουν στοιχεῖα ὁπισθοδρομικὰ ἢ ἀντιδραστικα, στενόκαρδοι γραφειοκράτες
r," μισαλλόδοζοι πολιτικὰντηδες ποὺ ὸχυρώνονται πίσω ἀπὸ μια
στενὴ κομματικη γραμμή, οὔτε τίποτε ἄσχετοι ἁνευθυνοῡπεύθυνοι ποὺ ἔχουν τὴν ἱκανότητα να τρυπώνουν παντοῦ. ΕΙναι
ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη για τὸν τόπο μας, για ὅλους μας, να βρεθιῖ
ἡ σωστὴ λόση στὸὈέμα τῆς Ἐκπαιδευσης τώρα,
Τί κάνουν τα 99 ‘7, τῶν Ἐλλήνων ἐπιστημόνων πού θέλοον
μεταπτυχιακὲς σπουδές, viz κάνουν, ὅπως λέμε, «ντοκτορά»,
θέλουν δηλαδή, στῆν οὐσία, να ἑμβαθύνουν Kai viz προχωρήσουν
στὴν ἐπιστήμη πού ἀκολούθησαν,· Ἀπλούστατα· ή καταφέρνουν
κατόπιν διαγωνισμοῦ να παρουν μια ἀπὸ τίς ἐλαχιστες ὑποτροφιες τοῦ IKY, ἤ, αν ἔχουν τὰ μέσα. φεύγουν στὸ ἑζωτερικὸ (Kai
μετὰ ἀν εἶναι ἕξυπνοι μένουν ἐκεῖ). “Αν δὲν ἔχουν τὰ μέσα, ὕστερα
ἀπὸ μεγάλη πάλη μὲ τὸν ἑαυτό τους Kai πολλὴ ταλαιπωρία, βυθίζονται ατη βιοπάλη, περιοριζόμενοι στὸ να συζητοῦν πότεπάτε με ὁμοιοπαθεῖς για τὸ ἀπιαστο ὄνειρα Kai τὸ μεράκι τους.
Στὸ τέλος, βέβαια, τὸ ξεχνᾶνε κι αὐτό.
Ὀσο για τὸ 1 "/, ζ τὸ ποσοστὸ εἰναι οὐσιαστικα πολὺ μικρότερα, γιατὶ οἱ ἀριθμοὶ εἶναι συμβολικοί), ἀποκτᾶ κάποτε τὸν
πολυπόθητο τίτλο, μετὰ συνήθως ἀπὸ πολὺ· πολὺ κωρὸ, ἀφανmon; ôvaxalieç τόσα βιοποριστικῆς ὅσα Kai καθαρὰ ἐπιστημονικῆς φύσεως, Kai ἐφ’ ὅσον δέν σκοντάψει σὲ κανένα καθηγητὴ
Kai στῆν καθαρεύουσα τοῦ «Ἀθήνησι Ἐθνικοῦ Kai Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημὼυ». Μετὰ μπορεῑ να καμαρώνει ὅσα θέλει, κι
ἀν εἶναι τυχερὸς να προσληφθεῖ πουθενα μὲ μισθὸ πείνας.
'Av ρωτᾶτε. τῶρα, γιατί, εἰναι Στὴν Ἐλλάδα δὲν ὑπάρχει ὁ θεσμὸς τῶν μεταπτυχιακῶν σπουδῶν — κὰτι πῆγε να γίνει
τὸ ’68 (m‘y Φιλοσοοικὴ Σχολή, ἀλλὰ μέσα στὸ ἶδιο Ἀκαδημαῐκὸ
ἔτος αὑτοεξαφανίστηκε μυστηριωδῶς-καί ή ἔρευνα, σ” ὅλους
σχεδὸν τοὺς κλάδους, εἶναι περιορισμένη σὲ τρια - τέσσερα κέντρα. Κι αὐτα συνήθως λειτουργοῦν κάτω ἀπὸ ἀπίθανες συνθῆκες,
συνήθως χωρὶς ἐπαρκεῖς πόρους καὶ μόνο κάρη στὸ ωράκι μερικῶν ἀνθρώπων, ὅπου ὑπάρχουν ἤ καταφέρνουν να εἰσχωρήσουν
ἐκεῖ μέσα. Γ uni εἶναι σχεδὸν ἀπόρρητοι τόποι, στεγανοί, κι ή
«συνήθης ὁδὸς» για να ἐργαπεί κανείς σ“ αὐτοὺς εΙναι τοὺτη ἢ
ἀσύλληπτη : να δουλεύεις κάμποσα χρόνια σάν ἄμισθος
(σαν να εἰναι ή ἐπιστημονικὴ ἐργασία πάρεργα, ποὺ τὴν κὰνουν
μόνα oi εἰσοὸηματὶδς), x1 ἂν dam roxepo’ç._ συνεπὴς
«.1111. να προσληφθεῖς σαν ἱκτακτος (Ι).
Σ Χ ΟΛ ΙΑΣ ΤΗΣ

{‘vj

"Ech μικρὸ ἅπάνθισμο
ἀπὸ tñv ὑποδοχὴ τοῦ
μετακατοκικοῡ ANTI
ΧᾹΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΤΙΧᾹΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
δείχνουν τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἔκδοσής μας.
Ξὲνοι
ëñanvec
Εἶναι μαζὶ m ἕνα συμβόλαιο ποὺ μᾶς δένει
eH σελίδα αὐτὴ δὲν μπόρεσε νὰ περιλάβει
ὁλόκληρη τὴν ὑποδοχὴ ποὺ ἐπιφύλαξε τὸ
προβληματιζόμενο κοινὸ στό ΑΝΤΙ. Εἶναι
ὡστόσο ἡ σελίδα αὐτή, ἕνα μικρό ἀπάνθισμα
ἀπὸ τὶς πιό χαρακτηριστικὲς περιπτώσεις ποὺ

πιὸ πολὺ μὲ τὶς ὑποχρεώσεις καὶ τὶς ὑποσχέσεις ποὺ δώσαμε γιὰ μιὰ ἀδέσμευτη καὶ μαχητικὴ δημοσιογραφία μέσα στὸ χῶρο ὁλόκληρης τῆς Ἀριστερᾶς.

Ἀπὸ ἐπιφανεῖς ἐκπροσώπους , ’
τῆς Ἀγγλίας πήραμε φιλικὰ μηνύματα καὶ χαιρετισμούς. Ἀνάμεσα σ’ αὐτούς, γνωστοὶ φιλέλλη- ' ‘v
νες
NTIANA
ὅπως ἡΠΥΜ, ἡ π ’·
MAPION ΣΑΡΑΦΗ, ὁ Λόρδος
ΜΙΛΦΟΡΝΤ καὶ ἄλλοι. Σ’ ἕνα
ἀπ’ αὐτὰ σημειώνεται ;
((Ἀντρες καὶ γυναῖκες
Ἀγγλία, ἀπὸ κάθε κοινωνικὴ
τάξη, πληροφορήθηκαν τὴν πτώση τῶν Ἑλλήνων δικτατόρων,
μὲ μεγάλη χαρά καὶ ἱκανοποίηση.
Χαιρετίζουμε τὴν ἐπανέκδοση τῆς
ἐπιθεωρήσεως «ANTI» πού εἶχε
ἀπαγορευθεῖ ἀπ’ τὴ δικτατορία
τῶν συνταγματαρχῶν, σὰν ἕνα
βῆμα γιὰ τὴν ἐλεύθερη καὶ δημιουργικὴ ἔκφραση τῶν ἰδεῶν
καὶ σὰν παράγοντα ἐνωτικὸ μέσα
στὸ δημοκρατικὰ κίνημα τῆς Ἑλ·
λάόας. 'H ἑνότητα τῶν ἀντιδικτατορικῶν δυνάμεων τῆς Ἑλλάδας
ἀποτελεῖ ἅμμεση ἀναγκαιότητα
καὶ τὴ μ ἐγγύηση 74è τὴν
ἅνθιση τῆς Δημοκρατίας. 215'1νομε τοὺς πιό ἑγκάρδιους χαιρετισμούς μας στὸ «ANTI» μὲ τὴν
πεποίθηση ὅτι θὰ συμβάλλει ἄξια
καὶ ἀποτελεσματικὰ στὴν ἐπαναφορά τῆς ἐλληνικῆς Δημοκρατικῆς παράδοσης».

Τὸ μήνυμα αὐτὸ ἔστειλαν ὁ
Ρόμπερτ Μπράουνινγκ, καθηγητὴς τῆς Κλασικῆς φιλολογίας
στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Λονδίνου, ὁ Τζύῖμς Κάμερον, διεmm?
ῖημςὲεογριῖῑῑκῖὶ
, ax υν ,
mam?
ταφορων, ὁ Λόρδος Μαιηρπραίηἕέγζὸῖῗέινῗτῗῖἷῖῗςὸᾞοῗξζῖ
$5 Ἢιᾶζτεξξιῖῗῗῆἔστιτοέξέξ
νόῖυςῙΑγγλους ποιητάς. Ι
ᾞλΧΙξνΤῗρῖιΞης
ἔστειλε γιὰ δημοσίευση τὸ ποίημά
του «‘0 Βύρωνας εἶναι ἕνας ἀπὸ
τοὺς χορευτὰς» γραμμένο στὰ
1971 καὶ πρωτοδημοσιωμένο στὴ

3:54

oroxaorèc καὶ

ἅνθρωποι μᾶς γράφοιεν

Ὁ ”Αντριαν Μίτσελ, ~12 χρονῶν, mi; ((καλύτερες
στιγμές του εἶναι σαφής, εὐθύς, γουστόζος, καλόκαρδος
καὶ εὔγλωττος» -κατὰ τὸν κριτικὸ τῆς ((ἅλλης ὄχθης»
Ἀντονυ Θουαίητ. Elms minous πὼς «οἱ πολλοὶ ἀγνοοῦν
, ‘ τὴν περισσότερη ποίηση, μιά καὶ ἡ περισσότερη ποίηση
, . ἀγνοεῖ τοὺς πολλούς», κι ὁ ἀφορισμὸς (καθυστερημένος
_' ἀπόηχος τοῦ ἀμερικανικοῦ μπὴτ) ἀκούστηκε συχνά
ιἸ ἔκτοτε ἀπ’ τοὺς ποιητὲς, τοῦ ἀγγλικοῦ ἁντεργκράουντ.
Ἔγραψε ποιήματα γιὰ τὸ Βιετνάμ καὶ τ”τ Σὲρ Ἀλεκ
Ντάγκλας Χιούμ, χτυπᾶ τὴν κριτικὴ , λι τοὺς κριτικούς,
εἷναι,((πολιτικὸς ποιητής», και ἰσχυρίζεται πὼς ἔχει
((μυαλὸ σοσιαλιστικὸ / καρδιά ἀναρχικὴ / μάτια πασι-

φιστικὰ
/
αἷμα
ἐπαναστατικό».
Ἄρης Μπερλῆς

Ο ΒΥΡΩΝΑΣ ΕΙΝ“ ΕΝΑΣ ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΧΟΡΕΥΤΕΣ
Τὰ ποιήματά του-ὴταν κεφάτα, μὲ τρουμπὲτες, ἐπιχειρήματα καὶ ἰπτάιιενο manna
Χαρῆτε
mm τίς καρδιὲς-λάγνος κι ἀλλόκοτος κι ἀνεξὰρτητος
σὰν τὸν καιρὸ
Χαρήτε
Ζωντανὸς, ζωντανὸς, ζωντανός καὶ ξὺπνιος σὰν κι ἐμᾶς, στράγnés τὴ ζωὴ KI lions: τὴ ζωὴ và τὸν στοαγγίξει
Χαρῆτε
Ἀγάπησε τὴν ἑλεώερία, ἀγάκησε τὴν Ἑλλάδα καί, φυωκά,
πὲθανε m τὴν ἐλευθερία τῆς Ἐλλὰδας
Χαρῆτε
Καὶ τοῦτο, ναί, εἶναι χορός,
καί, πέρ’ ἀπὸ τὸ θλιβερό συναθὺλευμα
ἀπατεώνων καὶ μπὰτσων τῆς TV
mû χοντροκὲφαλο κατεαγο τῆς TV-

Ἀκοὺω τὰ γυμνὰ κὸδια τοῦ Βὺρωνα
ποὺ κατινάρισαν Kama, ἑνιαχυμένα μὲ γοητεία,
στὴ χαριτοβρυτη ἐπῶερμίδα γυναικείων μηρῶν,
ἀκούω aim); τὶς δυό γυμνὲς πατοῦσες τὴ nui ντελικὰτη, τήν ἄλλη σὲ σχῆμα φριχτὸπλαταγή καὶ γδοῦπος, «un, γδουπ, πλατ, γδουπ,
στὴ Wu καὶ ἀοίδψο μάχη τῆς Ἐλλάδας,
καί, ναί, ἀκούω τὴ μουσική ποὺ ὁδηγεῖ αὐτὰ τὰ πόδια,
καὶ νιώθω τὸ μκράτσο τοῦ Βὺρωνα στὸν than τοι),
ἢ [mood καί στὸν ὡμο σου,
καὶ “Mm τὸ ιικρὰτσο σου στὸν ῶμο μου,
καὶ ξὲρω πὼς τῶν χορευτῶν ὁ στοῖχος, ναί,
mû ναγωιιὲνη καὶ àoiôuw νάπη τῆς Ἑλλάδος,
mâch ἀπὸ θάλασσα σὲ θάλασσα
mom τὰ ζαρωιιὲνα [Iowa σκάζουν καὶ χὺνονται σὲ μουσική,
κι ὁ Βύρωνας καὶ οἰ μυριάδες χορευτές,
ναί, ἀδελφοὶ καὶ mm ème; Kl ὲραστὲς,
κακοιοςποὺεῐχετὺχηστὴζωὴιαὶτόδέριιαᾱπαλὸ,
m‘- σκήνει φωκτό, ἀπὸ ἀνάγκη ἢ βάσανῦι
σύρειῶςτὸτὲλοςώχορὸκοὺκρὲπεινάχορὲψουιιε

Ξ

τὴν ἐλευθερία τῆς Ελλάδας
τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος
Χονεῦτε, Kama. Km st

ADRIAN MITCHELL (1971)

συλλογὴ «Ride the nightmare».
Τὴ μετάφραση ποὺ δημοσιεύουμε
ἑπιμελήθηκε ὁ ’Άρης Μπερλής.
Ο Ἐξ ἄλλου ἀπὸ τὸν Λόρδο
Μίλφορντ, μόνα κομμουνιστὴ or); .
Βουλ“ τῶν Λόρδων καὶ παλαίμαχα
τοῦ “ σπανικοῦ ἐμφυλίου πολέμου
ἔφτασε πρὶν λίγο καιρὸ τὸ μήνυμα
ποὺ ἀκολουθεῖ. Ὀ Λόρδος Μίλφορντ καὶ ἡ γυναίκα του Ταμάρα.
εἶναι θερμοὶ φιλέλληνες ποὺ σὲ
ὅλη τὴν ἑφταετία παραστάθηκαν
μαχητικὰ o’ ὅλους τοὺς ἀντιφασιστικοὺς ἀγῶνες.

Στὸ μήνυμά του ὁ Λόρδος Μίλφορντ ἀναφέρει :
((Σὰν κάποιος πού γιὰ πολλὰ
χρόνια, πάλεψε συνέχεια καὶ στὶς
δυὸ Βουλὲς γιά νὰ πείσει τὴ Βρεττανικὴ Κυβέρνηση νὰ κάνει ὅσα
ἦταν δυνατὸ γιά νὰ βοηθήσει τὰν
ἑλληνικὸ λαὸ στὴν ἀνατροπὴ τῆς
φασιστικῆς δικτατορίας καὶ τὴν
ἐπιστροφὴ τῆς χώρας στὴν ἀληθινὴ κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία,
ἐγώ καὶ ἡ γυναῖκα μου καλωσορίζουμε μὲ μεγάλη χαρὰ τὶς πρόσφατες ὃραματικὲς ἀλλαγὲς ποὺ
συνέβησαν στὴν Ἑλλάδα. Ἐλπίζουμε πὼς οἱ ἑρχόμενες ἐκλογὲς
θὰ amalgam τὴ βάση γιὰ τὴν
ἑνότητα ὅλων τῶν δημοκρατικῶν
δυνάμεων, γιὰ νὰ παραμείνει ἡ
Ἑλλάδα πάντα μιὰ ἀνεξάρτητη,
ἀληθινὰ δημοκρατικὴ χώρα.

Μὲ ὅλες μου τὶς εὐχὲς
Λόρδος Μίλφορντ
Ἀπ’ τὸν ραββίνο Πῆτερ Λεβύ,
ζῧὲἒῖἒέγηςατὸ Πανεπιστήμιο τῆς
((Σᾶς εὔχομαι ἕνα ἐλεύθερο καὶ
ἀξιοπρεπές μέλλον. Ἡ δουλειά
σας νὰ μπορέσετε νὰ συνδεθεῖ μὲ
μιὰ δοξασμένη ἀναγέννηση τῆς
ἐλευθερίας καὶ τῆς τιμῆς τῆς Ἕλλάδας. Δουλέψτε καλά.

,
Πῆτερ
Azﬁô
Απὸ ξένα περιοδικὰ πήραμι

θερμδξ συγχαρητήρια γράμματα
καὶ ευχὲς - ἀρχὴ μιᾶς ἀμοιβαίας
συνεργασίας. Σ’ αὐτὰ συγκαταλέγονται τὰ Daedalus, New Left
Review, Partisan Review, Han
per’s καὶ ὁ Nouvel Observateur.

U

ŒÈW LE
ΔΕΚΑΠΙΞΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Φίλοι ἀναγνῶστες
Τὸ ἀντὶ σταθηκε, στὴν πρώτη μεταὸῑκτατορικὴ περίοδο, ὅργανο μάχης, προβληματῑσμοῦ καί ἀναζήτησης τῆς ἀλήθεῑας.
Ἔφερε στὴ δημοσιοτητα;
- Τὸ ἀπορρητο ἓγγραφο τῆς ΚΥΠ γτὰ τὴν ψυχολογικὴ προετοιμασία τῆς 21ης Ἀπρῑλίου.

-Τὴν πρώτη ὑπευθυνη ἐκτίμηση τῆς καταστροφῆς τῆς οἰκονομίας, ἀπὸ τὴ δικτατορία.
ῗ-Συγκλονῑστῑκὲς μαρτυρίες ἀπὸ τὴν τραγωδία τῆς Κύπρου.
-Τὰ ντοκουμὲντα γιὰ τὸ φιλοχουντῑκὸ παρελθὸν τοῦ κ. Κ.
Μπίτσῑου.
-Τίς ἀπόψεις τοῦ χώρου ΟΛΗΣ τῆς Ἀριστερᾶς γιὰ καίρια
προβλήματα.
- Τὶς ἑρμηνεῖες ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ φοιτητὲς ἓδωσαν στὰ γεγονότα τοῢ Πολυτεχνείου, ὅταν ἀκομα ἦταν νωπά.
Τὸ ANTI ἁνακάλυψε,μὲ τὴ βοήθεια φίλων του, τὴν κατεστραμὲνη ἀπὸ τὸ τὰνκ πόρτα τοῦ Πολυτεχνείου καί ἓδωσε, μὲ τὴν
εὐκαιρία τῆς πρώτης ἐπετείου τῆς ἐξὲγερσης, τοὺς ὄμορφους
ἀνέκδοτους στίχους ποὺ ὁ Γ. Ρίτσος ἔγραψε γῑὰ τὴν πόρτα αὐτή.
Τὸ ΑΝΊἸ θὰ προσπαθήσει νὰ ἐπῑτὺχεῑ καλύτερα ἀποτελέσματα, στὴ νεα του περίοδο. Ἔχει ὅμως ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ὑποστήριξή σας. Τὴν ὑποστήριξή σας γιὰ ν’ αὺξηθεῖ ἡ κυκλοφορία

, ’ του, νὰ μεγαλώσει ἡ ἀντοχή του καί νὰ γίνεῑ ἓτσι ἀποτελεσματικὸτερο.
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βαση ἀπὸ 6- 115 δολάρια τὸν τόνο. Πῶς
εἶναι δυνατὸν νά διῦλίζεται, ὅμως, τὸ πετρὲλαιο μὲ 10,5 δολλ. τὸν τὸννο, ὁταν ὑπάρχει δυνατότητα διῡλισης μὲ 6 μόνο δολλάρια; Ἡ διαφορά αὐτή σχετίζεται μὲ τὶς Mod
χρεώσεις ποὺ ἀνέλαβαν γιὰ τὶς παράλληλες
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ῖοῧ

OI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

ω ἱ Liza ὁλοκλ p (bvguv
XTÎË ςῦποχρεὼσειὲρτους
Τοῦ K. Λειβαδίτη
'H σύμβαση μὲ τὴν ((Ὀσεάνικυ καὶ γενικὰ τὸ ὅλο θέμα τῶν
ἐρευνῶν γιὰ τὴν ἀνακάλυψη πετρελαίων στό ἑλληνικὸ ὑπέδαφος, εἷναι
μιὰ - ἡ πιὸ γνωστὴ καὶ πολυσυζητημένη - πλευρὰ τοῦ προβλήματος τῶν ὑγρῶν καυσίμων ποὺ ὑπάρχουν στὴ χώρα μας. Μιὰ ἄλλη
ἐξ ἴσου σημαντικὴ πλευρὰ εἶναι ὅλο τὸ κύκλωμα προμηθείας, μεταφορᾶς καὶ ὂιύλισης τοῦ πετρελαίου. Στὴ χώρα μας καὶ τὰ τρία αὐτὰ
στάδια συνόέθηκαν κατὰ τρόπο ἀνορθόόοξο μὲ τὴ ὂιύλιση καὶ τοὺς
φορεῖς της, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχει ὁημιουργηθεῖ ἕνα σοβαρότατο
πρόβλημα. Τὸ μέγεθος τοῦ προβλήματος αὐτοῦ τὸ κατάλαβε καὶ ἡ
·· εσιακὴ κυβέρνηση Καραμανλῆ. Συστήθηκαν τότε δύο παράλληεπι πὲς - γιατί ἅραγε,· - στὰ ὑπουργεῖα Συντονισμοῦ καὶ
Βιομη - ἀς. Τὰ πορίσματά τους ὁὲν ἒγιναν ἀκόμη γνωστά. Ἀλλὰ
Ξέῑῗίζῖῒέαῗιι γνωστὸ ἂν οἱ δύο αὐτὲς ἐπιτροπὲς ἐξακολουθοῦν νὰ
ὑπερβαίνει τὰ 4, - 5 δολ. 10v τόνο. 5 -6 ἑκατ. δολ. καί ἑπιβαρὺνει ἀνάλογα

“Η ζημιά ποὺ πρκὺιτει γιά τὸ δημόσιο τήν κατανάλωση, βέβαια. Ἡ προμήθεια τοῦ
γιάὰδιὺλιστρα
τὰ πανάκριφθάνει
ο ι τά ἀργοῦ πετρελαὶου γίνεται κατὰ βάση μὲσω

ἰδιωτῶν, τῶν επιχειρηματιῶν τῶν διῦλιστηρίων καὶ μιᾶς κοινοπραξως τῶν τεσσάρων
μεγάλων ἑταιριῶν πετρελαίου, 1:00 δουλευουν στή χώρα μας ὡς RSE. Kai βεβαίως.
ὅταν ἡ διεθνὴς ἀγορά ἠταν ὁμαλή — δηλαδή
ἐπικερὸεστάτη γιά τοὺς ὲπιχειρηματίες λόγω
τῶν γνωστῶν μεγάλων περιθωρίων κέρδους
-ἡ ροὴ συνεχιζόταν άπρόσκοπτη. Ὀταν
ὅμως οἰ διεθνεῑς τιμὲς άρχισαν ν’ ἀνεβαίνουν
οἱ συμβάσεις δὲν τηρήθηκαν.
Εὕλογο εἶναι τὸ ἑρῶτημα; Γ ιατί τὸ κράτος δὲν ἀναλαμβάνει τήν προμήθεια τοῦ ἀρ700 ἀπειθείας ἀπὸ τίς πετρελαιοπαραγωγὲς
χῶρες; Δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα νά πετὺχει
τοὺς ῖδιους, ἂν ὀχι καλὺτερους, δρους προμήθειας ἀπὸ τοὺς ἰδιῶτες ὲπιχειρηματίες;
Εἶναι τουλάχιστον παράδοξο νά ἐπιμένει
τὸ κράτος στήν πληρωμὴ τῶν τεράστιων
προμηθειῶν 0' αὐτοὺς τοὺς ὲπιχειρηματίες
ὁταν ἔχει τὴ δυνατότητα νά ἑξασφαλίσει ;

— Μικρότερες τιμὲς ἀπ’ ὅ,τι ἐνδεχομένως
μποροῦν νά πετύχουν οἱ ἑταιρίες.
-- Συνδυασμὸ τῶν ἀγορῶν μὲ τὶς ὲξαγωγὲς
ἐλληνικῶν προϊόντων.

-Ἐλεγχο τιμῶν.

-Τὸ κυριότερο, ὲγγυήσεις ἐκτελεσης
τῶν συμβάσεων με συμβαλλόμενο ἀπὸ κάθε
ἄποιγη φερεγγυότερο ἀπὸ τοὺς ἐπιχειρηματίες καί πολιτικὰ πιό σταθερό. Ἡ μεταφορὰ
τοῦ πετρελαίου ἔχει ἐπίσης ἀφεθεῑ στὴ διάΘεση τῶν συμβασιοίαων τῶν διϋλιστηρίων.
Οἱ σχετικὲς συμβάσεις πρόβλεπαν τὴν πληρωμὴ καί βάσει ἑνὸς δείκτη ποὺ κατόπτριζε
τοὺς ναὺλους ποὺ ῖσχυαν τήν εποχὴ τῆς
συμβάσης. Ὀμως παρά τίς συμβάσεις, οἰ
ναῠλοι ποὺ πληρώνει 10 δημόσιο ἑχουν
πενταπλασιαστεῖ ἀπὸ τὸ 1967. Εἶναι πολὺ
μεγαλύτεροι ἀπὸ τοὺς ναὺλους ποὺ ἐπικρατοῦν στή διεθνή ἀγορά. Τὸ κράτος, ὲντοὺτοις, Θὰ μποροῡσε νά κάνει κάτι ἁπλόε νά
χρονόναυλὼσει σκάφη μὲ μειοδοτικοὺς διαγωνισμοὺς. Ἐνας παρόμοιος τρόπος μεταφορᾶς θά ἐδινε ναῦλο χαμηλότερο ἀπὸ αὐτὸν
ποὺ πληρῶνει 10 δημόσιο σήμερα κατὰ
40-60%. Πρόκειται, ὅπως φαίνεται, γιά
ἐναν πακτωλὸ χρημάτων 1:00 χαρίζονται
στοὺς ὲφοπλιστὲς ἐπιχειρηματίες τῶν 8:0λιστηρίων. Ἕναντι ἐτησίων ἀναγκῶν τῆς
ἐγχωρίου ἀγορᾶς 8,5 - 9 ὲκατ. τόνων ἀργοῦ
πετρελαίου καὶ ἡ ίκανότητα τῶν διϋλιστηρίων 1:00 ὑπάρχουν εῖναι 19 ἑκατ. τόνους. Ἀναλυτικάῑ

- Διῦλιστήριο Ἀοπροπύργου - Νιάρχου 4,5 ἐκατ. τ.
-Διῦλιστήριο Θεσσαλονίκης - Πάππας 2,5 ἐκατ. τ.
— Διῦλιστήριο Ἀγ. Θεοδὼρων - Βαρδινογιάννη - 7 ὲκατ.
-Διῦλιστήριο Ἐλευσίνας - Λάτση - 5

u ἐ ἐκατ.
1.
Ὑπάρχει 01:0 δημιουργία ἕνα ἀκὸμη διυλι-

στήριο--τῆς Στράν ΑΕ 100 συγκροτὴματος Ἀνδρεάδη —— μὲ δυναμικότητα προβλεπὸμενη ἀπὸ τὴν οὐμβαση 6 ἐκατ. τ., ὲνῶ
ἐκκρεμοῠν καί ἄλλες προτάσεις. Ἠ συνηθισμὲνη ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα τοῦ κορεσμοῦ
τῆς χώραςσὲ ὀιῦλιστήρια εἶναι ὅτι οἱ νέες
μονάδες ἑχουν χαρακτήρα ὲξαγωγικὸ καί
βοηθοῦν τήν ἐθνική οἰκονομία συνάλλαγματικά. Αὐτὸ εἶναι λάθος. Τά διυλιστήρια, μὲ
τὸν τρόπο ποὺ δημιουργοῦνται, μὲ κρατικό
δηλ. δανεισμὸ καὶ τὴν ὑπαγωγή τους στὶς διατάξεις τοῦ N. 2687, ἐξάγουν συνάλλαγμα γιά
πληρωμὴ τῶν μηχανημάτων καθὼς καὶ σάν
κέρδος ἢ τόκους. Περιττό νά προσθὲσουμε
δτι, M ὲξάγουν συνάλλαγμα γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἀναφὲραμε, δὲν εἰσάγουν τίπστα.
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Κλείνουν φέτος τριάντα χρόνια ἀπὸ τὴν ἐξέγερση τῆς Ἀθήνας, τὸ ’Δεκέμβρη τοῦ 1944. Φυσικά, ἦ φασιστικὴ Δεξιὰ ἐξακολουθεῖ νὰ ἀντιμετωπίζει τὴν ἱστορική, γεμάτη μεγαλεῖο, ἀλλὰ καὶ τραγικὴ ἐκείνη στιγμὴ μὲ τὸ
ι μάτι τοῦ τυμβωρύχου. Γ ιατί αὐτὸ τὸ κομμάτι τῆς Δεζιᾶς ὁὲν εἶναι, στὴν
_ πραγματικότητα, παρὰ ἕνας τυμβωρύχος. 'H μετριοπαθέστερη Δεξιὰ καί
οἱ κεντρῶες δυνάμεις ἅλλαξαν κάπως τη στάση τους .· μιλοῦν για ἐμφύλια
σύγκρουση. Τὸ ΠΑΣΟΚ, ὸχυρωμένο πίσω ἀπὸ τη νηπιακη «ἡλικία» του,
σωπαίνει .· ἀναγνωρίζει τὸ στοιχεῑο τοῦ λαικοῦ ἔπους που ἐνυπάρχει στὸ
Δεκέμβρη, ἀλλὰ καί δέν θέλει νὰ ἐπωμιστεῖ την ἱστορικὴ εύθύνη γιὰ κάτι
στὸ ὸποῖο ὁὲν συμμετεῖχε. “Οσο γιὰ την κλασική, τη μαρξιστικὴ Ἀριστερὰ
ἡ κατάσταση εἶναι πιὸ πολύπλοκη. Τὸ ἕνα της μέρος, τὸ ΚΚΕ Ἐξωτερικοῦ,
μένει προσηλωμένο στη δική του, παλιά, ὃογματική, ἁπλοικὴ καί συγκινησιακὴ ὸπτική.· ’Υπογραμμίζει τὸ στοιχεῖο τοῦ ἔπους καί ύπενθυμίζει ὅτι
τὰ γεγονότα ἀποτελοῦσαν τὸν καρπὸ τῆς ἱερῆς-σωστότερα, ἀνίερηςσυμμαχίας ἐσωτερικῆς ἀντίόρασης καί·’βρεττανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, ποὺ κάλυψαν καί στήριξαν μὲ τὴ σιωπή τους καὶ την ἔστω κάπως ἀπρόθυμη συνεργασιά τους καί οἱ Φιλελεύθεροι, ἀλλὰ καί ἀποκρύπτει μὲ ἐπιμέλεια καί rig
δικές του εὐθύνες-σωστότερα τις εὐθύνες ὸλόκληρου τοῦ ἐνωμένου ἐκείνη τὴν ἐποχὴ KKE—Kai rig εύθύνες τοῦ ((ὂιεθνοῦς καθοδηγητικοῦ κέντρουυ
ἀπὸ τὸ ὸποῖο καὶ τότε ἐξαρτιόταν καί σήμερα ἐξακολουθεῖ νὰ ἐξαρτιέται.
Τὸ ὂεύτερο μέρος.της, τὸ ΚΚΕ ( Γ ραφεῖο Ἐσωτερικοῦ), ἄνοιξε κάπως τὸ
,φάκελο .· ἔόωσε στη ὁημοσιότητα μερικά, ἔστω ἐλάχιστα, ἔγγραφα (ἀπὸ
τὰ ἐπίσημα κομματικὰ ἀρχεῖα) ποὺ ἐπιτρέπουν στὸν παρατηρητή, ἂν ὄχι
νὰ δεῖ, τουλάχιστον νὰ ὑποπτευτεῖ ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ πιὸ πολύπλοκο, ὅτι οἱ εὐθύνες, σὲ διαφορετικὸ βέβαια βαθμό, βαρύνουν ὅλες rig πλευρές
- καὶ ὅτι, τέλος, ἂν θέλουμε σωστὰ νὰ καταλάβουμε τὸ παρόν, πρέπει σωστὰ
νὰ καταλάβουμε καί τὸ παρελθὸν που καθόρισε καὶ καθορίζει τὸ μέλλον μας.
Ἀπὸ rig λίγες αύτές εἰσαγωγικές παρατηρήσεις βγαίνει ἀβίαστα ἕνα
συμπέρασμα .· τὸ ἔπος καί ἡ τραγωὸία τοῦ Δεκέμβρη τοῦ 1944 μένει ἀκόμη
‘ στὸ σκοτάὸι. Ἀπὸ ὅλες rig ἀπόψεις. Δὲν καταγράφηκε ἀκόμη μὲ τὴν πληρότητα καί τὴν πιστότητα πού ἐπιβάλλεται, τὸ στοιχεῖο τοῦ ἔπους .· τοῦ
7‘ ’ἔπους ἑνὸς λαοῦ πού, ἂν καί ματωμένος, ξυπόλητος καί πεινασμένος, στην
ούσία ἄοπλος, ξεσηκώθηκε, ἐνῶ συνεχίζονταν πάντοτε ὸ μεγάλος πόλεμος
πού ἔμεινε στη σοσιαλιστικη φιλολογῐα σὰν «Μεγάλος Ἀντιφασιστικὸς
A Πόλεμος τῶν Δαῶν», για và ἀντιμετωπίσει rig πάνοπλες Στρατιές τῆς φθίνουσας πιὰ Βρεττανικῆς Αὐτοκρατορίας ποὺ ἤθελε να διαιωνίσει τὸν ἔξ λεγχό της πάνω στὴ χώρα του. Δὲν ’καταγράφηκαη ἐπίσης, μὲ πληρότητα
τὰ ἱστορικά, ἐσωτερικὰ καί ὄιεθνῆ, γεγονότα καὶ τὰ διπλωματικὰ παρασκήνια
προηγήθηκαν ἀπ’ τὴν Ἀπελευθέρωοη κι ὁὸήγησαν στὴν ἔνοπλη ἀναμτρηση. Οὔτε καί φωτίστηκαν ὑπεύθυνα τὰ τακτικὰ καὶ στρατηγικὰ σφάλμαἔῑῖζα τῶν λαῐκῶν ὀργανώσεων-ΚΚΕ, ΕΑΜ, ΕΛΑΣ-ποὺ ἐπέτρεψαν στὴν
νικόβλητη καὶ στὴν οὐσία συντριμμένη τότε ἐλληνικὴ ἀντίδραση καί στὸ
ί· , ᾳνικὸ ,ἰμπεριαλισμὸ νὰ ρὃγήσουν στὴ σύρραξη κι ἀπ’ αὐτὴν ,στὸν __
14¢
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ἀφοπλισμὸ καί στὴ συντριβὴ τῶν λαικῶν δυνάμεων, στὴ μονοπωλιακὴ
κυριαρχία-ἔκτοτε-τῆς ἀντιόραστικῆς Δεξιᾶς καί τῆς ξενοκρατιάς.
”Ομως, ἂν ὁὲν φωτιστοῦν ὑπεύθυνα καί μὸλοκληρωτικὰ ὅλες αὐτές οἱ
πτυχές τῆς σημαντικότερης καί ὀδυνηρότερης, τῆς πιο τραυματικῆς ἴσως
στιγμῆς τῆς νεωτερης ἱστορίας μας, ὁὲν θὰ μπορέσουμε ποτὲ và καταλά’βουμε σωστὰ τὴ μεταπολεμική μας μοίρα, ὁὲν θα μπορέσουμε ποτὲ σωστὰ
và ἑκτιμήσουμε τοὺς φίλους μας καί τοὺς ἐχθρούς μας, ἐκείνους που ἡ ὀλι-,
γαρχιά μας βάφτισε «προστάτες» μας καί κείνους που τὸ δόγμα χαρακτήρισε
((ὂιεθνὲς καθοδηγητικὸ κέντρο», ὁὲν θὰ μπορέσουμε σωστὰ νὰ ὅοῦμε τοὺς
ἴόιους μας τοὺς ἑαυτούς.
To‘ ANTI θὰ μποροῦσε νὰ παραθέσει σήμερα σειρὰ ὁλόκληρη συγκεκριμένα καί κρίσιμα ἐρωτήματα. Ἐρωτήματα που ἀφοροῦν στὴ στάση-στίς
ἑκτιμήσεις, τις πράξεις καί τις παραλείψεις-ὅλων ἐκείνωνπού a’ αὐτὸ
ἢ σὲ κεῖνο τὸ βαθμό, ἅμεσα ἢ καί ἔμμεσα, πῆραν μέρος στὴ σύγκρουση ποὺ
οἱ συνέπειές της μᾶς κυνηγοῦν ἀκόμη καὶ τώρα. Kai ἔχει σκοπὸ με τις μικρές
του δυνάμεις và ,κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ ρίξει φῶς α’ αὐτὸ τὸ μεγάλα-καί
τραυματικὸ γιὰ τὸ λαό μας ἱστορικὸ γεγονός. ”Ομως, πιστεύει, ταυτόχρονα,
ὅτι ἕνα τέτοιο ἔργο ὁὲν εἶναι κάτι που μπορεῖ và τὸ φέρει σὲ πέρας ἕνα περιοδικὸ ἢ κάποιοι, ὁσοόήποτε σοβαροί, ἱκανοί καὶ εἰδικοὶ ἱόιῶτες. Τὸ δύσκολο αὐτὸ ἔργο ἀποτελεῖ χρέος τῶν πολιτικῶν παρατάξεων (Δεξιά, Κέντρο
καί Ἀριστερὰ) που πρωταγωνίστησαν στὴν τραγωδία. Kai ἀποτελεῖ πρωτιστα χρέος τῆς Ἀριστερᾶς, χρέος πρὸς τὸν ἴὸιο της τὸν ἑαυτό, πρὸς τις
λαικὲς δυνάμεις που τὴν ἀκολουθοῦν πρὸς ὁλόκληρο τὸν ἑλληνικὸ λαά που
δικαιοῦται và γνωρίζει. Kai κάνει ἔκκληση πρὸς ὅλους và φέρουν τάχιστα
στὴ δημοσιότητα ὅλα τὰ στοιχεῖα που βρίσκονται στὴν κατοχή τους. Ὄχι
γιὰ νὰ τοὺς κρίνουμε-ὁ Δεκέμβρης εἶναι πιὰ ἱστορικὸ γεγονὸς-ἀλλὰ
γιὰ νὰ μπορέσουμε σωστότερα, πιὸ ὑπεύθυνα, và προχωρήσουμε στὸ μέλλον.

Ποῑὸς προκάλεσε τὸ αἷμα καὶ γῑατί;
Τῆς Καίτης Ζεῡγου
_ Στά τριάντα χρόνια ποὺ μᾶς χωρίζουν ἀπὸ τὸν πολυαίμαχτο, ἀπὸ τὸν λαϊκὸ Δεκέμβρη,πολλὲς
πένες βουτημένες σὲ κάθε ποιότητας καὶ πυκνότητας ἀντιόραστικὸ φαρμάκι, ἔχουνε παραπλανήσει
καὶ ὁηλητηριάσει τὴν κοινὴ γνώμη γιὰ τὸ τί ἐπεδίωκε, ποιὸ ἧταν τὸ πολιτικά του περιεχόμενο, ποιοὶ
οἱ
στό
οι
τσυ.
exI'I μεταόεκεμβριανὴ περίοδος μὲ τοὺς διωγμοὺς τῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ἀντίστασης, τὶς γεμάτες
φυλακὲς καὶ ἐξορίες, τὴ στενότητᾰ οἰκονομικῶν μέσων ἐκ μέρους τῆς ἀριστερᾶς, τὴν 8χρονη παρα-νομία, ὀὲν ἒόιναν μιά πλατιὰ ὂυνατότητα ἑνημέρωσης τῆς κοινῆς γνώμης, μιᾶς ἱστορικὰ ὑπεύθυνης
κατατόπισης τοῦ λαοῦ. Ἠθικὴ ὖποχρέωση ἀπέναντι οτοὺς ἀγωνιστὲς καὶ ἒθνομάρτυρες τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης εἶναι μὲ μιὰ ἐμπεριστατωμένη ἔρευνα, ποὺ τὴν εὐνοεῖ σήμερα καὶ ἡ ὁημοσίευση ἐγγράφων τόσο
δικῶν μας ὅσο καὶ ξένων, ἰδίως ἀγγλικῶν, νὰ φωτιστεῖ ὁλόπλευρα ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἡρωῖκὰ μὰ καὶ
τὰ πιὸ συκοφαντημένα καὶ κατατρεγμένα λαϊκὰ κινήματα.
Τοῦτο τὸ σημείωμα, βασισμένο καὶ σὲ ὁρισμένα κομμάτια ἀπὸ ἀνέκδοτο ἡμερολόγιο τοῦ Γ.
Ζεύγου κείνης τῆς ἐποχῆς,, ἐπιὸιώκει νὰ ρίξει ἀχνή, ἀμυὸρὴ ἔστω, ἀχτίὸα σὲ ἕνα ἀπὸ τὸ πλῆθος ἐρωτήματα πού τὸ περιζώνουν.·

ΠΟῙΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΚΑΙ FIAT!
T0 ἀντίστασιακὸ κίνημα τοῦ EAM, 1:00 μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο
τρὸπο ἀγκάλιασε ὸλάκερο σχεδὸν τὸ 100, ἔβαζε τοὺς στόχους ποὺ
μὲ προγραμματική άξίωση ἑκτέθηκαν στὴ μπροσούρα τοῦ Δ. ΓληV00 «Τί εἶναι 1:01 τί Θὲλει τὸ ΕΑΜ» ; 'O σημερινὸς ἀγῶνας τοῦ 1000
μᾶς στὸ περιεχόμενὸ του δὲν μπορεῖ v0 εἶναι τίποτ” ἄλλο παρὰ ἀπελευθερωτικὸς. Πρὸκειται νὰ καταχτήσουμε τὴ λευτεριά μας, νὰ διώξουμε τοὺς ξένους ἑπιδρομεῖς 01:0 τὴ χώρα μας, νά ὑπερασπίσουμε
τά δικαιώματά μας στή ζωὴ 1:01 στὸν 11011110116. . . M0 6 άγώνας δὲν
μπορεῖ v0 σταματήσει ἐδῶ,δὲν ἀρκεῖ νά καταχτηθεῖ ἡ λευτεριά,πρὲπει
V0 σςτερεωθεῖ καί νὰ κατοχυρωθεί. K01 00:0 δὲν μπορεῖ v0 γίνει 0.1λοιῶς, παρὰ ἂν ὁ λαὸς κρατήσει 0:0 χὲρια του τὴ λευτεριά :00, 1:01
ασκεῖ :0 κυριαρχικά :00 δικαιώματα ἀπερίοπαστα 1:01 στὸν καιρὸ
τῆς εἰρήνης. · - Kurdme τῆς ἑξωτερικῆς-λειπεοιᾱς, κατάκτηση καὶ
κατοχύρωση :11; εσωτερικῆς λευτεριᾰς, νά μὲ δυὸ λόγια ποιοί μπορεί
νά εἶναι οί σκοποί :00 ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα.
Ἐθνικοί, λαῐκοί, πεντακάθαροι οί σκοποί τοῦ ΕΑΜ. Αὐτοὶ ἐστρεφαν τὸ βλέμμα :00 1000 στὸ γλυκοχάραμα μιᾰς λεύτερης 1:01 δημοκρατικῆς Ἑλλάδας 01:00 00 συμμετεῖχε καὶὸ ίδιος 0:6 vo:1:01:0016 της,
Θὲριευαν τὴν ὲμπιστοσύνη :00 λαοῦ 0:1; δυνάμεις του, ἀνέβαζαν
στά ὕψη τὴν άγωνιστική του διάθεση, τοῦ ἐνέπνεαν τὴ ζωηρὴ πίστη
ὅτι αὐτὸς ὁ ίδιος μπορεῑ να πλάθει μὲ :0 χερια, μὲ τὸ αίμα του ἔστω,
ἕνα καὲύτερο παρὸν γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἕνα καλύτερο μέλλον γιά
τὰ παι ιά :00.

'0 «Δεκέμβρης» δὲν ἠταν ἕνα ξεκομμένο ἀπ’ 6111 τὴν ἀντιστασιαΚὴ ἑποποιῖα κίνημα. Ἤταν ἠ τελευταία φάση :11; περίλαμπρης
Ἐθνικῆς Ἀντίστασης, τῆς πιὸ πλατιᾶς, τῆς πιὸ μαχητικῆς καί δυναμικῆς ἀντίστασης τῆς γερμανοκρατούμενης Εὐρώπης. T0 ϊδια ἰδανικὰ ποὺ ἐνωναν τὸ λαὸ σ’ 010 :0 χρόνια τῆς κατοχῆς, ἐνωναν 1:01
τοὺς μαχητὲς :00 Δεκέμβρη. Τοὺς ἰδίους στόχους ἑξοπηρετοῦν. 01
μακητὲς του ἀγωνίζονταν 1:01 ἑπεφταν με τὸ ὅραμα τῆς ἑλεύθερης,
δημοκρατικῆς Ἐλλάδας τῆς προόδου. Πολύ χαρακτηριστικὸ τὸ πῶς
πάλευε 1:01 ὸραματιζόταν :0 μέλλον τῆς Ἐλλάδας 0 100;, :0 1:000
ψηλὸ ἠταν τὸ ἀγωνιοτικό :00 φρόνημα, εἶναι :0 παρακάτω 011601:0σμα, δημοσίευμενο σ“ ἕνα δελτίο τῶν «Ἀνατολικῶν συνοικιῶν»,
1941 -45, 1:01 ὑπογραμμὲνο 01:0 τὸν A. Κότσιρα. “A; σημειωθεί 6:1
ὁ A. Κὸτσιρας ἐχασε τέσσερα άδὲλφια στὸν άντιστασιακὸ άγώνα,
01:0 :0 ὁποῖα 0 ἕνας, ὸ Γιῶργος, μέλος τῆς ἐπ. Πὸλης :11; Κομμ.

Ὀργάνωσης Ἀθήνας, ἐκτελὲστηκε 01:0 :00; Γερμανούς, ὕστερα

ἀπὸ φρικτὰ βασανιστήριαε
«. . ,Σὲ μιὰ ἑπιδρομὴ τῶν ἀεροπλάνων τοῦ Σκὸμπυ, 1:00 είχανε
πολλὰ Θύματα, σκοτώθηκε 1:01 :6 τρίτο καί τελευταῖο παιδί μιᾶς 01:0
:1; οἰκογενειες :11; K0:000:0v11;. Ὀλοι σκεπτὸμαστε πῶς 00 :0
ποῦμε στὸν πατέρα 1:01 τὴ μάνα :00 11015100. M0 ἐκείνη τὴ στιγμὴ
φτάνει ὸ πατέρας :00 1:01 :0 ἀντικρύζει νεκρὸ. '010: τᾰχασαν καί
περίμεναν βουβοὶ τί Θὰ κάνει ὁ γεροςί Ὁ ἡρωϊκὸς γέροντας ἔκανε
τὸ σταυρό του, φίλησε τὸ νεκρὸ παιδί :00, 1:: ὕστερα, γυρίζοντας,
λὲει στοὺς ἄλλους : «1'010 παιδιὰ είχα. Τὸ ἕνα σκοτώθηκε στή μάχη
μὲ τοὺς Γερμανούς, τὸ ἄλλο τὸ κρέμασαν οί Γερμανοί, τὸ τρίτο 1:01
:6 τελευταῖο τὸ σκοτωσαν :0 B0110 τῶν συμμάχων». K01 πρὸσθεσεῑ
«δὲν πᾱνε 0:0 χαμὲναὶ . . . Πέσανε γιὰ τὴ λευτεριά μας κι εἷμαι περήωνέἓν”ἓξέἔᾶῒῖ”6,”“,ωςσξᾷῗῖἕ3 ιὲῗῧὸρὸωτὰ Ἔὲῗ ξοὲνέῗωρωηάρῑῗῖἒ
αὐτὴν μοναδικὸ «ίδανικὸ» ἠταν πῶς, για άλλη μια φορά, v0 κρατήσει κάτω 01:0 τὴν 011610:11 κυριαρχία της τὸ λαὸ.
Ὀσο βαίναμε πρὸς τὴν άπελευθερωση 1:01 οί 01:01:01 :00 ὲαμικοῦ
κινήματος συνειδητοποιοῦνταν 1:01 ἁγκάλιαζαν τὸ σύνολο σχεδὸν
:00 πληθυσμοῠ, :600 περισσότερο περίτρομη ἡ ὀλιγαρχία βυσοδομοῦσε γιὰ v0 ἀνατρέψει τὴ λαῑκὴ συμμετοχὴ στὸ διαφέντεμα :00 κράτους στήν ἑλευθερωμὲνη Ἑλλάδα.
Ὁ κίνδυνος γι’ αὸτή γινὸταν πιὸ ὑπαρκτὸς 1:01 ἀπειλητικὸς μὲ τὴ
δημιουργία Ἐθνικῆς Κυβέρνησης, ὅπου συμμετεῐχαν ἐξηῑὺπουργοί
~' τοῦ ΕΑΜ 1:01 τὴν ὁποία ἐπέβαλλε 0:0 παραδοσιακα ἀστικα κόμματα
1:01 0:00; Ἀγγλους ἡ παλλαῑκὸτητα :00 ὰιμικοῦ κινήματος καίή
μόνη ύπολογίσιμη ἓνοπλη δύναμη στὴ χώρα, 0 ΕΛΑΣ. K01 Eva) 01:0
πλευράς ΕΑΜικης ὑπῆρχε ἀπολυτη προσήλωση 1:01 ἁπεραντη κίστη
ῦτὴν ἀνάγκη ἀναίμακτης mm: πορείας πρὸς μιᾱ μετακολεμικά
άρτητηΙ 1:01 άναγεννημὲνη Ἐλλάδα, χωρὶς καμιὰ παραταξιακή
ἢ κομματικὴ ὑστεροβουλία, 01:0 πλευρᾶς ὀλιγαρχίας 0 πανικὸς v0
π 1:11 χαθεῖ γι’ 00:00; :0 μονοπώλιο :11; ἐξουσίας, ἑοπρωχνε τοὺς δεῇ
{We ὑπουργοὺς τῆς Ἐθν- Κυβέρνησης, μὲ κρωτεργάτη τὸ θλιβεοὸ
II91110011100070 Παπανδρὲου καί πιστὸ συνεργάτη τῶν ’Δγ-γλαον,
ῦέ ἑνεργειες ποὺ μὸνο πολιτικὰ Mus; δὲν μποροον v0 χαρακτηρισθοῦν. Τὸ παρακάτω κομμάτι, παρμὲνο 01:0 :0 ήμερολὸγιο :00 ΓιάνΝη Ζεύγου, ὑπουργοῦ τότε στὴν Ῥὣνικὴ Κυβερνηση, εἶναι πολὺ ἐν·
δεικτικὸ τῆς ἀνησυχίας ὸχι μὸνο :00 Παπανδρὲου, μὰ 1:01 τῶν ἄλλων
οι ωως 3’: Wm mmﬁéﬁéﬁﬂmn'ﬁxﬁ?m‘m%°ﬁé"mY
ιθλειὲὲιικοίί ὲλληνικοῦ προβλήματος.
‘ l ,Σεπτεμβρη «Πλῃροφορίες δελτίου :00 Ἀγγλικοῦ 2:0011:11:10» 6:: 6 20064111; κινητοποίησε δυὸμεραρχίες τοῦΕΛΑΣ για
“1V κατάληνη :11; Ἀθήνας προκαλοθν άναοτάτωση. Ὁ 1:. Παπ.
ζ*Ρῡῑιιιῐιίίει πιλεγράοημαρτὸ 01901111610 Mullins! 6m: καωὰ
Mama μή ἐπιτελεῖται ἃνευὲγκρίσοωςτοῦσυμωχικοῦ

στρατηγείου. T6 πράμα σημαίνει ἀχρήστευση τῶν ἐνόπλων ἑλληνικῶν δυνάμεων καί άρνιὲμαι ρητά. '0 Σβ. καί Πορλ. επιμὲνουν v0
50110002. Ἀρνιέμαι κάθε συνεργασία με Παπ. καί ὁρισμὲνους ὑπουργοὺς. Φαίνονται οί πραγματικες τους διαθέσεις
(ὑπογράμμιση ΚΖ.) '0 Κανελλὸπουλος λεει πὼς βρίσκει προτιμὸτερο v0 παίρνουν :1; πόλεις :0 τάγματα 1:000 0 ΕΛΑΣ, γιατί θά γίνεται ἐμφύλιος πόλεμος». '0 ΕΛΑΣ εἶναι στρατὸς :11; Ἐθνικῆς Κυβὲονησης, ἐνεργεῖ κατ’ ἐντολήν της, σ· aîné: τίς γραμμὲς ὑποτάσσεται καί αύτὲς ἑξυπηρετεῖ. Γιατί λοιπὸν αὐτὴ ἡ «ἀναστάτωση» ὁταν
καταλαμβάνει ἑκκενούμενες 01:0 :00; Γερμανοὺς πόλεις Διὸτι ἡ
ὀλιγαρχία δέν μπορεῖ v0 τὸν χρησιμοποιήσει σαν πειθήνιο ήὸργανο
γιά νὰ ἐπιβάλει τοὺς ἄνομους σκοπούς τηςτ τὴν άπὸλυτη κυριαρχία,
τὴν ἀπρὸσκοπτη συνεργασία μὲ τοὺς ξένους σὲ βάρος τοῦ 1000.
Δὲν μπορεῖ 0 1: 0 μα v0 τὸν διαλύσει ὅπως ὸ Γεώργιος ὁ Β’ :6 στρατὸ τῆς Αἰγύπτου, ποὺ ἡτανε δημοκρατικὸς, άντιφασιστικὸς, 1:00 710
v0 τὸν εξουδετερώσει ἔκλεισε 16.000 ἡρωικοὺς στρατιῶτες 1:01 ἀξιωματικοὺς σὲ ἀπαίσια στρατόπεδα τῆς Ἀφρικῆς. Δυστυχῶς 01 φόβοι
τοῦ Ζεύγου γιὰ :1; προθέσεις :11; ὀλιγαρχίας επαληθεύτηκαν κατὰ

Ι ΑηοΦΑεΗ I
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΑΜ
’ολοι ει δτμοκρατες. ολοε οσοι πονοῦν για τὴν ῆσυχια
1:01-c131 προκοπῇ τοι) Τοπου, ας ενωθοῡν με το Λαο, για
να ματαιὼσουν τὰ σκοτεινὰ σχεδια τῆς mamans,
'N I. E. τοῦ EAR οτὴ συνεδρίω τίκ In;
mum 1944. άοαῡ (than: τὴν πολιτικὴ κατὰ
010011 1:01 Ιδιιιίττρα τὸ 01001101100 (Mum ..ὸ
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Ἡ K Ε, τοί PAM. ἀκολουθέοντα( πάντα τὴν τε
(51.1111 ιιιιί ιη ιιιιιιιιιι λιτιιή τοῦ ΕΔΗ, ἀνθ
“(um ισί οτμτςα για :11 010111911011 τὴς loup
νηαικ (On-1K hamac. μὲ τὴν ιροὺιόοιση 6:1 δίιες τῶν ι
βάλιι ἅμερα 0'lm0y11 :0 ίζσνγιλμεκ στῆν Ἀθῆναι
°c"Wound
τηε mi σα ὁδηγήσει "'1 m’en env
ιστοχὺρυση τῶν 10100:- ἐλευθερῶν μὲ τὸ γρήγο- v
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Δλληνιιὸ λοὸ τὴ Iva της crû (dan .111“.
unﬁt-m.
I. 1:0 πρε-τιυπώ ζήτημα Y0 ΕΑΗ Un—

πελά μσς ια c

τοὺς δημοκρατες. ὀλους ὁσοι 1:0ναν για. τὴν ἡσυχία 1101 τὴν προκοπὴ τοο τόπου. ολο τονῚζλλ. Λαο
1:00 τόσες θυσιες 1:0: 011101011000_ φερε για τη λευτεριᾴ του να μαται00mm. w, w: να (ἐπορεύου τοὺς
loin, run-:10; εκ, κάν-ω τὴν K. τοῦ
E.
ὼσει
αὐτα
τα.
σκοτεινά
σχεδία
της
Ιιαῑιιωύσιι au. μὴ ..ρὰ k1 ἡ M10 λύῃ
που ίζυιηριτιὶ τῃ hurle τοῦ λοοῡ Id τήν 6,..απιδρασης.”1·ἰν(-)μεννς w): ἐπίβα-λεί
10mm du ἡ ιλήρικ άιοστράτευση ὸλυυ τὺ,
τι) λύσῃ ποὺ προτείνει ᾐ K. E. :00
ΕΔΜ. ‘10 ἑξησφαλισουμε τὴν 111m-χω, :1; ὲλευὸερίες τοῦ λαοῦ, την
v 99.0111 ίζὲλιξη τοῦ τόπου. m

τὸν 1116 τραγικὸ τρόπο. Πιὸ άποκαλυπτικὸ γι· 00:0; εἶναι ἕνα τηλεγράφημα :00 Γ. Παπανδρεου στὸν Τσώρτσιλ, 01:00 ὑπογραμμίζει
δτιὲνώπιοντῆςδιαμορφωθείσηςκρισίμουκαταστάσεως τὰ 1:01:τικὰ μέσα πρὸς άντιμετὼπισίν της δὲν εἶναι
πλέον ἐπαρκῆ. Μόνον ἡ ᾰμεση παρουσία ἐπιβλητικῶν Βρεττανικῶν δυνάμεων εἰς τὴν Ἑλ·
λάδα καί μέχρι τῶν Τουρκικῶν άκτῶν ὴμπορεῐ
v0 μεταβάλοι τὴν κατάσταση». (Ὁλὸκληρο τὸ :11λεγράηημα δημοσιεύεται στήν «ΑΥΓΗ» :00 Δεκέμβρη στὸ 00000:
«Hammam».
‘0 1101011100600 βρίσκει 0:: :0 πολιτικά 11.000 ὁὲν εἶναι ἐπαρκῆ.
Ποιά,λοιπὸν,θὰμποροῦσαννὰτάάντικαταοτήσουνπαράυὰὸπλα;
καὶέπειδήτὲτοιαὰντικανονικάάδελφοκτὸναὸπλαδὰνβρίσκονταν
στήν·Ελλάδα,ιωλεῐτὰβρεπανικὰστρατεύματα,τάτάνκς,αὺιαιοὺ
μιτοκύλισαντὸλαὸτῆς Ἀθήναςτὸ Δεκεμβρη.,Ποιὸς, λοιπὸν,ἠταν”
Ἕὸςποὺὸπὸκαιρὸπροετοίμαζεκαίὸργάνυνετὸαίματσκύλιομα
τ ,.

m5111!!va W ιι· ὅλως τοὺς ἁθέμιτους τρόπους
3:

καὶ τὰ πιό ἀνέντιμα μέσα ὲνάντια στό λαό Kai :0 Ἐθνος, τὸ EAMΕΛΑΣ, μόνη τότε ὀργανωμένη δύναμη μέσα στὴν Ἀθήνα, ἐφαρμόζει μὲ ἀπαράμιλλη συνέπεια τὴ γραμμὴ τῆς Κυβέρνησης γιά εἰρηνικὴ μεταβίβαση τῆς ἐξουσίας στίς ἑλληνικὲς δυνάμεις μετὰ τὴν
άποχὼρηση τῶν Γερμανῶν. Στὸ ἡμερολὸγιὸ του, 121'12,’44, ὁ Ζεῦγος
γράφεις «12 μεσημέρι φεύγουν oi Γερμανοί. Ἑκατοντάδες χιλιάδες
γιορτάζουν στοὺς δρόμους μὲ συνθήματα EAM, KKE, AaOKpa:ia.
Οὔτε μύτη δὲν ματώνει. Ὀ ὄγκος τῶν διαδηλωτῶν, ἡ τάξη που ἐπικρατεῖ καί ἡ ὀργάνωση προκαλοῡν κατάπληξη στήν ἀντίδραση, π o i)
περίμενε Kai ποὺ ῶς ένα βαθμὸ ὠθοῦσε τ’ ἀντίθετα. Ὀργανώνουν συνωμοσίαμ.» (ὑπογράμμιση

Oi ἀντιθέσεις μέσα στήν Κυβέρνηση για τὸ δρομο τῆς μετεκλογικῆς Ἑλλάδας, ἡ συνεργασία ἀνάμεσα στοὺς ἀριστεροὺς καί δεξιοὺς
ὑπουργοὺς, μέρα μέ τὴ μέρα γινόταν ὀλο Kai 1:10 δύσκολη, ὀλο καί
πιὸ βαριά. Ἀπ’ τὴ μερια τῆς ἀντίδρασης oi ἀπαιτήσεις πιὸ πιεστικές.
«. . .“Η ἑνότητα μᾶς ἀναγκάζει νά παραχωρήσουμε θέσεις. Ἠ
πολιτοφυλακὴ ἐκτοπίζεται ἀπὸ Ἀθήνα. Τά φρουραρχεῖα καταργοῦνται, τὰ κατειλημμένα σπίτια ἀδειαζουν, ὴ πολιτικὴ δραστηριοτητα
τῆς μάζας μὲ χωνὶ καὶ ἐκδηλὼσεις περιορίζεται, ἡ ἀντίδραση συνωμοτεῑ, παίρνει πὸστα στὸ στρατο, ἀπειλεῖ. Κάποια ἁνησυχία. Θ ά
μ â ς τ ἠ σ κ ά σ ο υ ν ; Θά ξαναεπαναληφθοῦν ὅσα τὸσες φορές
εἶδε 0 περασμένος Kai 0 τωρινός αἰώνας; ; 1848 - 1871 - 1918 -19;
Θὰ καλμάρει ἡ μαχητικὸτητα τῶν λαῑκῶν μαζῶν καὶ ὕστερα θὰ έπιβάλει ἡ ἀντίδραση τὴ μετεκλογική δικτατορία της;,..>) (ἀπὸ τὸ
ἴδιο ἡμερολὸγιο).
Δυστυχῶς Kai πάλι για τὸν πολυβασανισμένο, γιά τὸ μαρτυρικὸ
λαό μας τὰ πράγματα ἐξελίχθηκαν ὅπως τὰ προέβλεπε τὸ παραπάνω
κομμάτι. Τή στιγμὴ ποὺ δὲν ἀπέδιδαν πιὰ γιὰ τὰ ἀνόσια σχέὸια τῆς
ὀλιγαρχίας τὰ «πολιτικά μέσα», τὴ διέξοδο έδωσε ή ὁμοβροντία
στις 3 τοῦ μηνὸς στὸν ἄοπλο πληθυσμὸ τῆς Ἀθήνας, ποὺ διαδήλωνε
εἰρηνικὰ στὸ Σὺνταγμα, ποὺ ἅρχισε τὸ Δεκέμβρη Kai ὑποχρέωσε τὸ
λαό νὰ ἀμυνθεῖ, Ἡ ὀλιγαρχία για ἄλλη μιὰ φορά πέτυχε τό σκοπό της. Κράτησε μονοπωλιακά τὴν ἐξουσία καὶ ὅταν «κὰλμαρε ἡ μαχητικὸτητα τῶν λαῖκῶν μαζῶν», ὀργάνωσε τὸ κράτος τῆς
δεξιᾶς στὰ μέτρα της. Σ’ ἀντίθεση μὲ ὅλα τὰ γερμανοκρατηθέντα
κράτη τῆς Εὐρώπης, ποὺ σήκωσαν στά οὐράνια τήν έθνική τους
ἀντίσταση, όχι μὸνο ἀγνοησε τὴν ὑπέροχη δική μας, μὰ. τὴν καταδίωξε, τὴν κατασυκοφάντησε, τή μάτωσε. Χιλιάδες οἱ ἐκτελεσμένοι,
δεκάδες χιλιάδες oi διωγμένοι. «Μιάσματα» ἀπεκάλεσαν τοὺς ἀγωνιστές της τὰ ἐστεμμένα στελέχη. Καὶ τὰ παιδιά τῶν ἀντιστασιακῶν,
ποὺ πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς ἔπεσαν γιὰ τὴν ὑπὸθεση τῆς λευτεριᾱς καί τῆς
δημοκρατίας, ἐξακολουθοῦν να εἶναι οἱ παρίες τῆς μισαλλοδοξίας
τῆς δεξιᾶς. Κι ὅπως ἠταν ἑπόμενο, τιμήθηκαν οἱ ἐθνοπροδότες. Παρωδίες oi δίκες τῶν δοσιλὸγων. Σὲ Θέσεις-κλειδιά oi συνεργάτες
τῶν Γερμανῶν, ὅπως 6 δικτάτορας Παπαδόπουλος Kai ἡ παρέα του,
γιὰ νὰ προσθέσουν στὴν ἱστορία τῆς μαύρης ἀντίδρασης Eva καινοὺργιο ἐθνικό ἔγκλημα, τὸ δράμα τῆς Κύπρου κι ἕνα καινοὺργιο γενοκτόνο ἀνοσιοὺργημα, τὸ χτὺπημα τοῦ Πολυτεχνείου. 01 ἰδέες ὅμως
εἶναι πιό δυνατὲς ἀπὸ τὴ βία Kai τὰ ὅπλα. Τὸ έαμικό προοὸευτικό
κίνημα ἐπιασε βαθιὲς ρίζες μέσα στό λαό, γιατί ποτίστηκε μὲ τὰ.
ζωογόνα ἰδανικὰ του. Καταλάγιασε γιὰ λίγα χρόνια μὰ ξαναφούντωσε
ωγά-σιγὰ μέχρι τὴν καινούργια ἀνάταση τῆς δημοκρατικῆς ἀντίστασης, τὸ καλοκαίρι τοῦ 1965.
T0 Ἰουλιανό πραξικόπημα, μὲ θλιβερό κινούμενο τὸν Κωνσταντίνο, ἠταν ἡ συνηθισμὲνη ἁπάντηση τῆς ὀλιγαρχίας. Kai 0:av πια,
τις παραμονὲς τῶν ἑκλογῶν τοῦ 67, ἠτανε σίγουρη ὴ καταδίκη τῆς
δεξιᾶς, ξένοι καὶ ὀλιγαρχία ἔστησαν τὴν κυβέρνηση τῆς δικτάτορικῆς χούντας, ποὺ γιὰ ᾱλλη μιὰ φορὰ κατατυράννησε Kai ματοκὺλισε
τὸ λαὸ.
Σήμερα, ὀλιγαρχία Kai ξένοι, γιά v' ἀποκτήσουν ἕνα μόνιμο κι·
νοὺμενο πέρα για πέρα δικό τους στὸ «μαγαζί ποὺ εῖναι γωνιακό»,
ὁπως εἷπε στὴν ἀπολογία του, τὸ ἐκτελεσμὲνο μέλος τοῦ Π.Γ. τοῦ
KKE, Στέργιος Ἀναστασιάδης, έπαναλαμβάνουν τίς ἴδιες μέθοδες,
τὰ ἴδια ἄθλια Kai ποταπὰ μέσα, τὴν ἴδια μεθοδολογίω διαστρεβλώνουν τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια, ποὺ εἶναι καταπέλτης ένάντια στὴν πολιτεία τους, δημοκοποῦν, διαφθείρουν μὲ ᾰφθονο χρῆμα ἀπὸ τίς πιό
βρώμικες πηγές, δὲν θεωροῦν ἀκατάλληλο κανένα ἀνέντιμο μέσο,
φτάνει στὸ τιμὸνι τοῦ κράτους νὰ εῖναι κατώικοί τους ἄνθρω1:01.
Ἡ παλιότερη, μα Kai ἡ τελευταία τριαντάχρονη πείρα πρέπει
νᾶ διδάξει τό λαό, ποιοί εἶναι αὐτοὶ ποὺ πάντα τὸν ὲκμεταλλεύονται
γιιῖιΙ τὰ sum τους κάθε φορὰ συμφέροντα Kai ποιοί τὸν έξυπηρετοῦν.
Kai νά διδάξει, ἐπὶ τέλους, στοὺς δημοκράτες πῶς μόνο ὴ ἑνότητα,
ὴ συνδυασμένη ἐξωκοινοβουλευτικὴ πάλη Kai ἐξω ἀπὸ τὴ βουλὴ δράon Mops! νά ὲξουδετερώσει νέες ἀντιλαῐκές, ἀντιδημοκρατικές προθέσεις τῶν ξένων καὶ τῆς δεξιᾶς, ἀπὸ τίς ὁποῐες ἡ ὀλιγαρχική, ἀντιδραστική της πτέρυγα, ἠ στενὰ δεμένη μέ :0 ξένο κεφάλαιο, δέν παραιτεῐται.
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Η ΑΥΓ

ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
s

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
DOMINIQUE EUDES

ΚΑΙἜΓΑΕΞΟῙ
b ελληνικος
ἐμφύλιος ηὑλεμος
1943-9949

Κεντρική διάθεση;

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ '44Πῶς ὁὸηχηὸήκαμε ἀΠ’ τοὺς "AXXÀOUÇ διὸ ὃιΧαθμὸ
Kai μετὰ οἷὸν ἐμφύλιο
ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΒΓΑΛΜΕΝΟ ΜΕΣ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΝΩΣΤΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΟΥΙΝΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ν. Ἀνδρικόπουλου ”1944-κρὶσιμη χρονιά”,
ποὺ κυκλοφορεῖ σὲ λίγες ἡμέρες, τὸ ”ΑΝΤΙ” ὃημοσιεὺει κατ’ ἀποκλειστικότητα μερικὰ ἀποσπάσματα.
Στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ μερικά ἀδημοσίευτα, μέχρι.
στιγμῆς, τηλεγραφήματα ποὺ ἀφοροῡν τὴ ὃραστηριότητα τῆς Βρεττανικῆς διπλωματίας -καὶ ὄχι μονάχα αὐτῆς- GTE) διάστημα ποὺ
προηγήθηκε μέχρι τὴ σύρραξη τοῦ Δεκεμβρίου. Τὸ ὑλικὸ αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ τὸ προσωπικὸ ἀρχεῖο τοῦ Τσώρτσιλ καὶ φωτίζει ἕντονα
τὸ παρασκήνιο τοῦ δράματος ποὺ παίχτηκε τὸ 1944.
Ὀ Βασιλιὰς ὃὲν ἀντιπροσωπεύει τὸ
ἔθνος του.
Ἀπὸ : τΗντεν (Αγγλος ὑπουργὸς Ἔξωτερικῶν)
Πρός : Τσὼρτσιλ
Σημείωμα 9 Ἀπριλίου 1944
Ὁ Σμὰτς λὲει στὸ μνημόνιὸ τοι), ὅτι 6 βασιλεὺς τῆς
Ἑλλάδος «ἀντιπροσωπεὺει ὃλο τὸ ἔθνος». Ἀτυχῶς ὀὲν τὸ
ἅντιπροσωπεὺει.
Λυποῦμαι ποὺ 6 βασιλεὺς ὑποπτεύεται ἀκὸμη τις ὑπηΡῑσίες μας. Ἔχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια νὰ τὸν
ἱκανοποιήσουμε. Ἀτυχῶς, ἀκοὺει ἐλάχιστα ἀπ’ αὐτὰ ποὺ
λένε ὅλοι oi συμπατριῶτες του, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ θελουν v6 τὸν κολακὲψουν.
Συνεχὶζω v6 πιστεύω, ὅτι 6 βασιλεὺς θὰ ἡταν σήμερα
’ σὲ ίσχυρότερη θεση, ἂν εἶχε κάνει τή διακήρυξη ποὺ τὸν
σψβουλεὺσαμε νὰ κάνει τὸν περασμενο Δεκεμβριο στό
Κὰῑρο. Νομίζω ὅτι τὼρα εἶναι ἑξαιρετικὰ ἀπίθανο, ὅτι 06
βασιλεύσει στὴν Ἑλλάδα. Χωρὶς ἀμφιβολία, 0i πιθανότητες
’ ζελῖὐτὸ ἠταν ἀπὸ τήν ἀρχή περιορισμὲνες. Λυποῦμαι πάρα

ΪΟ Βασιλιάς γιά τὸν Παπανὸρὲου
Ἀπό : Λῆπερ (Αγγλος πρεσβευτὴς στήν Ἑλληνικὴ Κυβερ“Ms: Ema}.

Τηλεγράφημα ὑπ’ άριθ. 261 Κάῖρο, 19 Ἀπριλίου 1944
“Ο βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος, μὲ κάποια ἕλλειψη αὐτοπεmos. μοῦ ζήτησε νᾶ σᾶς τηλεγναφὴσω ἑπειγόντως
V 2. lçäixe μιᾱ άκόμη ωνομιλία με τὸν Παπανδρὲου, τὸν
ᾖ.. θέλει νὰ δωρίσςικεὺταχὺτερο δυνατὸν πρωθυπουργὸ,

μιὰ καὶ ὁ Βενιζέλος ἀποδείχτηκε ἤδη σ’ αὐτή τὴν κρίση
ἀνίκανος καὶ ἀναξιόπιστος. Θὲλει πάντως νά τεθεῖ 6 Παπανὸρὲου ὑπὸ τὴν προστασία [λέξεις δυσανάγνωστες : καὶ
τῶν δὺο κυβερνήσεων;1, ἓτσι ὥστε νὰ μὴν θεωρεῖται σὰν
ἓνας καθαρά ἄνθρωπος τοῦ βασιλέως ἢ σάν ἓνας ποὺ
συνωμότησε γιά νὰ προωθήσει τὸν ἑαυτό του.
3. Ζητεῖ, ἓτσι, νὰ μάθει, ἄν, προβαίνοντας στὴν ἀλλαγή,
θά μποροῦσε νά πεῖ στὸν Βενιζελο ὅτι, ἐν ὄψει τῆς κρίσιμης
καταστάσεως καὶ τῶν μεγάλων εὐθυνῶν ποὺ ἔπεσαν στοὺς
ὤμους τοῦ Βρεττανοῦ διοικητῆ, τοῦ ζητήθηκε νὰ διορίσει
κάποιον ποὺ μόλις νὰ ἔχει φθάσει ἀπὸ τήν Ἑλλάδα καί,
συνεπῶς, μὴ ἔχοντας διαδραματίσει κανὲνα ρὸλο στὰ πρὸ·
σφατα γεγονότα, δὲν συμμετέχει στὶς εὑθὺνες γι’ αὐτά.

Τὸ BBC καὶ ἡ ὃράση τοῦ ΕΑΜ

Ἀπό
:
Μπρεῐκεν
Πρός
:
Τσὼρτσιλ
Σημείωμα 20 Ἀπριλίου 1944
Στίς 20 Ἀπριλίου μοῦ ζητήσατε νὰ προσὲξω τὸ ὑπ’ ἀριθ.
257 τηλεγράφημα τοῦ Βρεττανοῦ πρεσβευτῇ στήν ἑλληνικὴ
κυβερνηση. Στὸ τηλεγράφημα αὐτὸ 6 Λῆπερ παραπονιὸταν, ὅτι oi ἑλληνικὲς ἑκπομπὲς τοῦ BBC εἶναι πολὺ εὐνοϊκὲς γιὰ τὸ EAM καί τὸν ΕΛΑΣ. Ὁ Λῆπερ πρότεινε v6 μὴν
ἀναφέρεται ἀπὸ τὸ BBC τίποτε σχετικό μὲ τὴν ἑλληνική
ἀνταρτική δράσῃ.
Εἰκοσιτὲσσερις ῶρες άργότερα ἔρχεται ἕνα τηλεγράφημα ἀπὸ τὸ γραφεῖο τοῦ Βρεττανοῦ πρεσβευτῆ στήν αἰγυπτιακή κυβερνηση, ποὺ περιέχει μιὰ μακροσιιελῆ ἀναφορά
για ἐπιχειρήσεις ποὺ ἐκτέλεσαν μονάδες τοῦ ΕΛΑΣ. Ἡ
ἀναφορά αὑτή δόθηκε χθὲς στὸν τὺπο, στὸ Κάῑρο, 61:6 1:6
γραφεῖο τοῦ πρεσβευτῇ. Τὸ γραφεῖο του δίνει συνεχῶς παρόμοιες ἀναφορὲς καὶ καθὼς αἰκὲς δημοσιεύονται στὸν
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τὺπο, τὸ BBC δὲν μπορεῑ νὰ μὴ χρησιμοποιεῑ τουλὰχιστον
μερικὲς ἀπ’ αὐτές.
Εἰμαι βέβαιος, ὃτι δὲν ὑπερβαίνει τήν εὐφυΐα τοῦ Φόρεῑν Ὀφφις τὸ να ἑξασφαλίσει μιὰ κάποια συνεργασία μεταξὺ τοῦ Βρεττανοῦ πρεσβευτῆ στό Κὰῑρο καί τοῦ Βρεττανοῦ πρεσβευτῇ στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση ποὺ εἶναι στήν
ῖόια πόλη.

προτιμότερο νὰ πέσει ἠ εὐθὺνη στή βρεττανική καί ὃχι στήν
ἀδύναμη καὶ κλονιζὸμενη ἑλληνική κυβέρνηση. Ἡ βρεττανική κυβέρνηση εῖναι διατεθειμένη νὰ ἀναλὰβει τὴν εὖ·
θὺνη μιὰ καί εἶναι σὲ θέση νά προσφέρει περισσότερα στὸ
ἑλληνικό ἔθνος ἀπ’ ὅ,τι οἰ Ἕλληνες μποροῦν ποτὲ νὰ δὼσουν σὲ μᾶς.

2. Πῶς γίνεται νά μὴν τοὺς ἓχουν ἀκὸμη λείψει τὰ.
τροφῑμα;

Τὸ κίνημα τοῦ Καΐρου καὶ ô βρετΤσώρτσιλῑ
Πρέπει
νὰ
πετύχουμε
ρίτανικὸς στρατός.
En τοῦ Παπανδρὲου μὲ τὸ EAM,
Ἀπὸ : Τσὼρτσιλ
Πρόςε στρατηγό Πάτζιτ (Αγγλος στρατ. διοικητὴς στὴν
Αἰγυπτο)
Τηλεγράφημα χωρὶς ἀριθμό. (Ἀναφέρεται στήν ἀνταρσία
τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ στήν Αἷγυπτο)
22 Ἀπριλίου 1944
"Av καταστεῖ ἀναγκαῖο νά ἀνοίξετε πῦρ κατά τοῦ στρατοπέδου τῶν στασιαστῶν, ἑξετὰστε τήν περίπτωση μήπως
θά ἠταν δυνατὰ να ἀρχίσετε μὲ λίγες προκαταρκτικὲς βολὲς
κατὰ τῆς πυροβολαρχίας τους ποὺ εἶναι στραμμένη ἐναντίον σας. “Av δὲν ἀπαντήσουν, θα μποροὺσατε νά κὰνετε
nui διακοπὴ καί ἀκολοὺθως νὰ τοὺς δώσετε μιὰ δυνατότερη δὸση, γνωστοποιώντας τους αὐτὴ τὴ φορά τήν ἓκταση
τοῦ πυρὸς ποὺ θ’ ἀνοίξουμε ἐναντίον τους, ἂν ἑπιμείνουν.
Εἷμαστε ἕτοιμοι νὰ χρησιμοποιὴσουμε τή βία ὣς τὸ ’ἐπακρο. Ἀλλά Où εἶναι καλὺτερα ν’ ἀποφὺγουμε σφαγή, ἂν
αὐτὸ εἶναι δυνατόν. Διατυπὼθηκε ἡ πρόταση πὼς εἶναι

Ἀπὸ : Τσὼρτσιλ
Πρός : Ἧντεν
Σημείωμα. (Ἀναφέρεται στὸ λὸγο τοῦ Παπανὸρέου τῆς
Ζας Μαΐου πρὸς τοὺς ἀξιωματικοὺς τοῦ ναυτικοῦ στήν
Ἀλεξάνδρεια, στὸν ὁποῖο μίλησε για τὴ «βρῶμα τοῦ ΕΑ M»).
ᾼύτή εἶναι μιὰ πραγματικά περίφημη δήλωση κατά τοῦ
EAM. Φυσικὰ, πρὸς τὸ παρόν, πρέπει να ἀκολουθήσουμε
τὸν Παπανδρέου, ἀλλά πρέπει, ἐπίσης, καὶ νὰ τὸν σπρὼχνουμε στήν ἐπίθεση. Πρέπει νὰ ἐπιτύχουμε ρήξη μὲ τὸ
ΕΑΜ, πρὶν αὐτὸ συνδεθεῑ πολὺ μὲ τοὺς σοβιετικοὺς. Πρέπει, ἂν εἶναι δυνατό, νὰ δημιουργήσουμε ἕνα τέτοιο χάσμα,
ποὺ θά δώσει στοὺς σοβιετικοὺς νὰ καταλάβουν ὅτι πρέπει
νά τὸ σκεφτοῦν πολὺ σοβαρὰ πρὶν πάρουν ἀπόφαση. Τὸ
Φόρεῑν Ὀφφις πρέπει νά καταστρὼσει τὴν πιὸ ἰσχυρὴ
ἐπίθεση κατὰ τοῦ EAM, ἓτσι ποὺ νὰ εἶναι δυνατό νά καταγγελθεῖ ἀνοιχτά. Δὲν πρέπει νά τοῦ δοθεῑ καμιὰ βοήθεια ἢ

οι ινο nnprngcz HA τους unto nava

--nAnANAPEOY: Ιῑωργᾶκη nomad μὶ όῶσηςῖ He's μου, πῶς τὰ κατάφερα, τόΐι dim n? Bulky?!"
. κοκΔνΛκῑι “Au τότενες, οὑρὲ, χαντακουμένεῇ ὁὲν ὑπῆρχε οἵη-ε ΕΔΜ. οὒτε EAAzf...
Γ ελοισγραφία τῶν παραμονῶν τῆς σύγκρουσης τυπωμένη σὲ προκήρυξη

”v

· ὁποιουδήποτε εῑδους ἢ ἐφόδια. Ὀλη ἠ βοήθειά μας
,; _ "r νά δοθεῐ στὸν Ζέρβα καί αὑτὴ θά πρέπει, ἂν εἶναι
Î; 016, νά αὑξηθεί. Εἶναι τὰ 1110 προδοτικά, βρωμερά κτήνη
τὰ ὁποῖα ἔχω διαβάσει σε ἐπίσημα χαμιά, καί αὐτὸ
πολὺ μακριά. Γνωστοποιῆστε μου κατὰ πόσο συμφωμὲ 610 αὑτά, γιατί πρέπει νά δωμορφώσουμε πολὺ
·” ορα τήν πολιτική μας. Ὑποθέτω 611 τὼρα ποὺ προσἓξλήθηκαν νά μποῦν στή νέα κυβέρνηση, εἶναι ἀπαραίτητη
σὺντομη ἀνάπαυλα. Στὸ μταξὺ, ἃς έτοιμάζουμε τὰ
μας, μιά καὶ πρέπει νά εἰστε βέβαιος, 611 θά 016011‘| ρήξη μὲ τὸ EAM καί θά τσακωθοῦμε ἐπ’ αὐτοῦ
" “ τὴ Ρωσία.
En
Σοβιετικοὶ συμφωνοῦν νὰ μείνει
Ἑλλάδα στὸ ἕλεος τῶν "Aw/Mm}.
: Ἦντεν
mm: Ken (Anus πρεσβευτὴς on" Μόσχοι)ξῖηλεγράφημα ὑπ’ άριθ. 1560 18 Matoo 1944
È‘Î U Ὀ Σοβιετικὸς πρεσβευτὴς ζήτησε σήμερα νά μὲ δεῖ,
ὲέῇἑγοντας 611, ὅπως θά θυμόμουνα, τοῦ εἰχα μιλήσει, κατὰ
τελευταία συνάντησή μας, γιά τὴ δυνατότητα μιᾶς
νίας μεταξύ μοις, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, σὰν θέιια
ῆακτικῆς σημασίας, οἰ ρουμανικὲς ὑποθέσεις θά ὑπάγονκυρίως στήν ἀρμοδιότητα τῆς σοβιετικῆς κυβερνήσεως,
o! έλληνικὲς θά ήταν κυρίως δικῆς μας, καί δτι 1|
,ᾯᾶθε κυβέρνηση θά ἓδινε βοήθεια στήν άλλη στὶς ἀντίιχες χῶρες. Ἡ σοβιετικὴ κυβέρνηση συμφωνοῦσε μὲ
ἱέῦῦτή τήν πρόταση, ἀλλὰ προτοῦ δώσει μιά τελική ἀπάν’ ἐπὶ τοῦ θέματος, θά ἤθελε νὰ μάθει ἂν εῖχαμε συζητήÇ ‘ 10 θέμα με τήν κυβέρνηση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν
_ , ἂν ἡ τελευταία εἶχε ἐπίσης συμφωνήσει μὲ αὐτὸν τὸν
’- ανονισμό.
ᾖ 2. Εῖπα 611 δὲν νομίζω πὼς ἓχουμε συζητήσει τὸ θέμα
3:“ ,τὴν κυβέρνηση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἀλλά 611
’ ι αν ἕτοιμοι νά τὸ συζητὴσουμε. Ὀτι δὲ μπορῶ νά
αστῶ πῶς εἶναι δυνατὸ νά ὑπάρξει ὁπωσδήποτε δια, Via. 'Ev πάση περιπτώσει, στήν πραγματικότητα τὸ θέμα
ε ει σχέση μὲ τίς στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις τῶν ἀντίστοι” δυνάμεων μας. Ἡ Ρουμανία πέφτει στή σφαίρα τοῦ
’Ξῧβῑετικοῦ στρατοῦ καὶ ἡ Ἑλλάδα στή σφαίρα τῆς συμμας διοικήσεως 011| Μεσόγειο ὑπὸ τὸν στρατηγὸ Οὐίλk ._'E101 φαίνεται ἀρκετά φυσικό, 611 ή Σοβιετικὴ Ρωσία
>ἔπρεπε νά ἔχει τὸ προβάδισμα 011| Ρουμανία καί έμεῖς
· Ἑλλάδα καὶ 611 6 ἓνας θάὑποστηρίζει τὸν ἀλλον. '0
· i υτής συμφώνησε.
στικὰ τὸ EAM.

ράφημα ὑπ’ ἀριθ. 700. 11 Ἰουνίου 1944.
....,..........................................
οι εἶναι διατεθειμένοι νά μάς ἑπιτρέψουν νά έχουμε
ροβάδισμα στίς έλληνικὲς ὑποθέσεις, πρᾶγμα τὸ ὑποῖο
V · νειδτιτὸΕΑΜκαί ὃλες oi ἑγκληματικὲςπροθέσειςτου
,βποροῦσαν νά τεθοῦν ὑπὸ τὸν ἓλεγχο τῶνιὲθνικῶν δυ’, n τῆς Ἑλλάδος. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση, θά έπακοκ = - ι ἐμφύλιος πόλεμος καὶ καταστροφὴ γι’ αὑτὴ τὴ

χώρα, γιᾰ τὴν ὁποία ένδιαφέρεστε τόσο πολὺ. to; trod,τησα πάντοτε ἐνήμερον 110100 συνεχίσω νά σάς κρατῶ.
Θὰ 06.; διαβιβάζεται κάθε τηλεγράφημα ποὺ στέλνω. Νομίζω ὅτι θά μποροὺσατε νά μὲ ἑμπιστευθεῑτε.
Οἱ Ἀγγλοι ἀποφασισμένοι rd
χτυπήσουν.

Ἀπό : Τσὼρτσιλ
Πρός : Μακμίλλαν

Τηλεγράφημα ὑπ’ ἀριθ. 1957 18 Νοεμβρίου 1944
3. Δὲν εἶναι σωστὸ νά πλησιάσουμε τὸν στρατάρχη
Στάλιν, ὅπως προτείνετε στήν παράγραφο 6. 01 Ρῶσοι
συμφωνησαν νά ἀφήσουν τίς έλληνικὲς ὑποθέσεις στὰ χέρια pa; καὶ θά ἠταν ὁμολογία ἀποτυχίας νά ζητήσουμε
τὴ βοήθειά τους. Δὲν εἶναι ἐπίσης μὲ κανένα τρόπο βέβαιο,
611 θά συμφωνοῦσαν νά κάνουν μιὰ δήλωση τόσο ξεκάθαρη,
ποὺ θά τὴν ἔκανε ἀποτελεσματική. Σὲ ὁποιαδήποτε περίπτωση,ὃπως μάς πληροφορεῖ συνεχῶς 6 Λῆπερ καὶ ὅπως
έπιβεβαιώνουν οἱ ἀλλες πληροφορίες μας, δὲν ὑπάρχει
ἐπαφή μεταξὺ Μόσχας καί ΕΑΜ. Οἱ Ρῶσοι ἀναπόφευκτα
θά μάς τὸ ποῦν.
4. Ὀταν θά πρόκειται νά ληφθοῦν δραστικὰ μέτρα, 6
στρατηγὸς Σκόμπυ 0d φροντίσει, χωρὶς ἀμφιβολία, νᾶ θέσει ὑπὸ κράτηση ἀρκετοὺς ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τοῦ ΕΔΜ,
ὅπως τὸν Σιάντο καί τὸν Ἀρη. Ἂν κτυπήσουμε τὸν ἐγκέφαλο τοῦ EAM, τὸ σῶμα θά παρουσιάσει κατόπιν λιγότερα
προβλήματα.

για 1 .

ὈἱΠὲπέἶῖἠιιλοῦσε μὲ ἀποστροφὴ

'A116 : Λῆπερ

Πρός : Ἧντεν
Τηλεγράφημα ὑπ’ άριθ. 292 Ἀθήνα, 22 Νοεμβρίου 1944
Ἀναφορικῶς μὲ τὸ ὑπ’ ἀριθ. 184 τηλεγράφημά σας.
Δὲν ὑπάρχει ἔνδειξη 611 ἡ σοβιετικὴ ἀποστολὴ ζητεῖ
νά παίζει έδῶ όποιοδήποτε 1101111110 0610. ‘0 συνταγματάρχης Γουντχάουζ ἔχει δεῖ πολλὲς φορὲς τὸν συνταγματάρχη
Ποπὼφ καί συνεχίζει v0 10v βλέπει στὴν Ἀθήνα. Τοῦ
ἀρέσει προσωπικά καί μὲ διαβεβαιώνει 611 6 Ποπὼφ δὲν
ἀκονίζει τὰ πολιτικά τσεκοὺρια του καί ὑποδέχεται μὲ βαθὺ
σκεπτικισμὸ ὁτιδήποτε τοῦ λέει 0 ΕΛΑΣ. Ἕνα κατώτερο
μέλος τῆς ρωσικῆς ἀποστολῆς εἰπε έμπιστευτικά σ’ ἕνα
Βρεττανό ἀξιωματικὰ 011| Μακεδονία 611, ἂν καὶ ἡ Ρωσία
δὲν ὲνδιαφέρεται γιά τὴν Ἑλλάδα, 6 ἴδιος βρίσκεται σὲ
ἀπορία νά καταλάβει ἕνα πράγμαε πῶς μποροῦν oi Βρεττανοί νά ἀνέχονται ἐπὶ τόσο πολὺ καιρὸ αὑτὸν 10v ὄχλο.

2. Οἱ Ρῶσοι ἀξιωματικοὶ στὴν Ἀθήνα φοροῦν τὼρα
πολιτικά καὶ δέν δείχνουν νά έντυπωσιάζονται ἀπὸ τίς
διαδηλὼσεις τοῦ ΕΑΜ. Στὴν πραγματικότητα, ὁ συνταγμα·
τάρχης Ποπὼφ παρατήρησε μὲ κάποια ἀποστροφὴ 611 10
ΕΔΜ σύντομα θά ἤθελε νὰ γράψει συνθήματα ἀκόμα καί
στοὺς τοίχους τῆς δίκης του κρεβατοκάμαρας.
3. Ὁ Παπανδρέου, ποὺ εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ θά ὑποπτευόταν τὴ Σοβιετικὴ Ρωσία, ἂν ὑπῆρχε λόγος γι’ αὑτό,
ἔχει ἑπανειλημμένως τονίσει τὸ τελευταῖο διάστημα πόσο
ἀπσγοητευμένοι εἶναι ol κομμουνιστὲς ἀπὸ τήν ἕλλειψη
σοβιετικοῦ ένδιαφέροντος. Πωτώνει γιάὑτὺ 11| βρεττανικὴ
κυβέρνηση καὶ ùvnôpû MLst μὲ εὐγνωμοσύνη·

ΘΟΥΡΙΟΣ
μ, . Anpoxparmù han tñc launch-c
aimai ﬂic: ὰρνοζόιιιυης καὶ onon Him
ἦεν-ί· ·

‘1‘: .

ι μ-κϊῑ
‘-‘"_ .vYÎ" η 519 _ γ’ .ç. V Γ
V' K " ι- -ι ,υ- n ,ν _,
4 *ξ y _. r. "5.. V. ,γ ,ἓ ι.

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ '44ô μῆνας τοῦ καλλιεργημὲνου
Ἕλλη νο - Ἕλλη νικοῦ
μίσους
Τοῦ Χρ. Καραχὰλιου
Τέως ἀξιωματικοῦ τῆς
Χωροφυλακῆς - συγγραφέα
Γεννήθηκε τὸ 1914, σπούδασε νομικά καὶ πολιτικὲς ἑπιστῆμες καὶ
ὑπηρέτησε ὡς ἀξιωματικός τῆς Χωροφυλακῆς, ἀῆὸ τὴν ὁποία ἀποστρατεύτηκε μὲ τὸ βαθμὸ τοῦ συνταγματάρχη. Ἔκόοσε τὴ ((Ααογραqu'a τῆς Δυτικῆς Φθιώτιδας», ἀρχαιολογικὸ όόηγὸ τῆς Ἐλασσόνας
καὶ γενικὸ όὸηγὸ τῆς Ἠλιούπολης, καθώς καὶ πολυάριθμα χρονογραφήματα, λαογραφικὲς ἑργασίες καὶ ποιήματα] ἄρθρα σὲ διάφορες
ἐφημερίδες καὶ σὲ περιοδικά. Ἀπὸ τὸ 1969 ἐκδίὸει τὴν ἐφημερίδα
a Τὰ Νέα τῆς Ἠλιουπόλεως)).

1. ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ
Ἰταλική ἐπίθεση κατά τῆς χώρας μας 28
Ὀκτωβρίου 1940. Καθολικὸ λαῖκὸ OX1.
Ἀπώθηση τῶν Ἰταλῶν στή Β. Ἠπειρο Kai
συνέχεια Ἑλληνικές νίκες στὸν Ἀλβανικὸ
χῶρο. ΡΙΣ Λονδίνου σὲ συνέχειες τὸν Νοεμβριο τοῦ 1940. Μιά φραστικὴ ἀντιστροφή
«Στὸ μέλλον ea λένε ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν
σαν Ἓλληνες» Kai σὲ ἑπομένη ἐκπομπὴ για
τὴ μέλλουσα διάσκεψη «Σηκωθεῖτε περνὰει
ἡ Ἑλλὰς» κ.λ.π. ’0 πόλεμος τελείωσε καί
ἄρχισε μὲ τὴ Γ ερμανία. Ἀντισταθὴκαμε
καὶ σ” αὐτή. P/Z Μόσχας. Ἑκομπὴ 22 Ἴουλίου 1941. «Ὲπολεμήσατε ἄοπλοι ἐναντίον
πανὸπλων καί ἐνικήσατε. . . δέν ἦταν δυνατὸν νὰ γίνει ἄλλως γιατί εἰσθε Ἕλληνες.
Ἐκερδίσαμε χρόνο γιὰ Va ἀμυνθοῦμε. Ὡς
Ρῶσσοι Kai ὡς ἄνθρωποι σᾶς εὐχαριστοῦμε».
Ἐτσι ἄρχισαν τὰ πράγματα καὶ εἶναι γνωστά, μά ὑπάρχουν Kai νέοι. Ἀς δώσωμε μιὰ
χρονική σειρὰ. Καὶ ἠρθε ἡ κατοχὴ τῆς χώρας. Ἀπλοί ἄνθρωποι, διανοούμενοι,Ἀξιωματικοί ὸργάνωσαν ἢ μπῆκαν σὲ ὁμάδες
ἀντιστάσεως κατά τῶν Ἀρχῶν κατοχῆς ἀπὸ
τὸ 1942.

2. H AIXONOIA
Ἀπ’ τὴ μιά μεριά ὴ διαλυτικὸτητα, ἡ φιλαρχία, οἷ’ἐγωῐσμοί, τὸ φιλόπρωτο, ἡ ἐπίδειξη ἢ ἡ πολιτικὴ ὑστεροβουλία καὶ ἀπ’
τήν ἄλλη ἡ ἀλλοπρόσαλλη βοήθεια καί
ἀντιτιθεμένη προπαγὰνδα τῶν συμμάχων,
χὼρισαν τήν λαῑκὴ ἀντίσταση, σὲ διάφορα
ἰδεολογικά Kai κοινωνικά ρεὺματα. Τὸ κλίμα
ὴταν πρόσφορο. Ἤταν ή ἑπομένη τῆς πτώσεως τῆς δικτατορίας Μεταξᾱ καί ἡ ἐκτὸνωση πού ἐρχὸταν σὰν φυσικὸ διέξοδο,
ἀναζητοῦσε μιά ἀλλαγή. Νέο κοινωνικό
αἴτημα-Ἀλλά τί; Kai μὲ ποιοὺς;

Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία ἓλειπε. Μισή στὸ
ἐξωτερικὸ Kai ἡ ἄλλη ποὺ ὴταν ἐδῶ ἢ σιωποῦσε ἢ ἡταν παράνομη ἢ ἀπροσάρμοστη
στὴ νέα κατάσταση. Ἒτσι στά πολιτικοστρατιωτικά στρώματα τῆς ἐποχῆς βγῆκαν
νέες ἡγεσίες.
Τὸ γενικὸ Κίνημα νοθεὺτηκε Kai ἐκτράπηκε πρὸς ὁλες τίς κατευθὺνσεις. Δεξιά,
Ἀριστερά, Κέντρον, Μοναρχικὴ Δημοκρατικὴ κ.λ.π., μὲ ἀποτέλεσμα τὴν σύγχυση
τοῦ Λαοῑζ. Ἐτσι καθένας παρέμεινε φανα-

τικὰ ἐκεῖ ποὺ τοποθετηθηκε ἀπ’ τὴν ἀρχή.
Ποιὸς ὁ σωστὸς δρόμος; Καθὲνας θεωροῦσε
τὸ δικὸ του.
Μὲ τήν ὑποχώρηση τῶν Γερμανῶν τὸν
Ὀκτωβριο τοῦ 1944 ἡ σύγκρουση ἡρθε ἀναπὸφευκτη. Ἐγινε τὸ κίνημα τῆς Ἀριστερᾰς
ἀπὸ τὴν ἐπαρχία πρὸς τὴν Πρωτευουσα ἀπὸ
τίς 3 Δεκεμβρίου 1944 καί κράτησε μέχρι
τίς 5 Φεβρουαρίου 1945 ποὺ ὑπογράφτηκε
ἡ συμφωνία τῆς Βαρκίζης μεταξὺ Κυβερνήσεως καί ἀντιπροσώπων τῆς ἡττημένης Ἀριστερᾶς. Προηγήθη ὴ ἀνακωχή ΣκὸμπυΕ.Λ.Α.Σ τὴν 11/1/45.

3. TOTE ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Ἀγγλία καί ἡ Ρωσσία
ἀπ’ τίς 9 - 18/10/1944 εἶχε συμφωνήσει στὴ
Μόσχα τήν ὃιαίρεση τῶν Βαλκανίων σὲ
«σφαῑρες ἐπιρροῆς» καί στίς 4 — 11 /2-1-1945
μὲ τὴν συμμέτοχή καὶ τῆς Ἀμερικῆς στὴ
διάσκεψη τῆς Γιάλτας, ἁποφασίστηκε ὁριυ
στικὰ ἡ παραχώρηση τῆς Ἑλλάδος στήν
ἐπιρροὴ τῆς Ἀγγλίας.
Ἀπὸ τὸ 1829 ἀκὸμη, τά Ἐλληνικά κὸμματα πάντοτε εἶχαν Eva προστατευτικὸ προσανατολισμὸ, ὅπως τὸ Γ ἄλλοφιλο τοῦ Κωλέττη, τὸ Ἀγγλὸφιλο τοῦ Μαυροκορδὰτου
καί A. Μεταξᾰ Kai τὸ Ρωσόφιλο τοῦ Κολοκοτρώνη. Τετοιες λοιπὸν ἀντιθέσεις Kai
προσκολλήσεις ἦταν Kai τὼρα, που ἐπηρα
ρὲαζαν τοὺς πολιτικούς.

παραστάσεις ’Υπουργῶν καὶ παρουσίες συγγενῶν τῶν θυμάτων, γιά. νά θυμίζει τὴν ἀπὸ·
πειρα καί ἧττα τῆς Ἀριστερᾱς. Μ’ ὀλο
τὸ σέβας πρὸς τή μνήμη τῶν συναδέλφων
ποὺ ἔπεσαν καί τὴν συμπάθεια πρὸς ’τοὺς
συγγενεῖς, ὁμολογῶ πὼς ὃσες φορές παραβρέθηκα δὲν αἰσθανὸμουν ψυχικῶς ἄνετα
Kai διελογιζὸμουν. Γιατί; Kai ὁ διαλογισμὸς μου ὡς ἀνθρώπου καί συνέλληνος
πέταγε καὶ πρὸς τὰ θύματα «τῆς ἄλλης μεριᾱς» ποὺ ἐπὶ πλέον εἶχαν ἀπομονωθεῖ κρατικὰ καί εἶχαν τὸσο περιφρονηθεῖ κοινωνικὰ.
‘Ag μοῦ συγχωρηθεῖ ὁ στοχασμὸς αὐτὸς ἂν
εἶναι ψυχικὸ μου λάθος. Μὰ εἶναι;

5. ΑΝ ΓΙΝΟΤΑΝ

‘Av γινὸταν τὴν ῑδια μέρα καί ῶρα Kai
στὸν ῑδιο τὸπο να ἐκαλοῦντο Kai τὰ θύματα
τῆς ἄλλης πλευρᾶς (ποιὸς θά εἶχε τήν τὸλμη
νά τὸ προτείνει;) ἓχω τὴν πεποίθηση πῶς
καί oi μὲν Kai οἱ δέ, μάνες ὄλες, θα ἀγκαλιαζὸντουσαν σ’ ἕνα κορὺφωμα τοῦ μεγαλείου τῆς Ἑλληνικῆς καρδιᾱς Kai ἀμοιΜὰ ἀφοῦ εἶχε γίνει ἡ διανομὴ τῆς ἐπιρ- βαίας συγνύψης. Συγνωμης ἀπὸ ποιὸν πρὸς
ροῆς γιατὶ ἓγινε τὸ κίνημα;
ποιὸν Kai 'yiari; Ὀ κοινὸς ἐνοχος δέν ἦταν
ποτέ παρών. “Av γινόταν αὐτὸ, τότε τί λόγο
Ἀπλοὺστατα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἐπιρὑπάρξεως Kai ἐκμεταλλεύσεως τῆς ἐπετείου
ροή, ἐγινε για τὴν ἀλλαγὴ τοῦ κοινωνικοῦ
συστήματος ἀπὸ μιὰ ὑπερτροφική πεποίθη- θὰ εἶχαν ἐπὶ 30 χρόνια oi κήρυκες τοῦ μίσους καί οἱ ἀκρότητες Kai ὐπερβολὲς τῆς
ση τῆς Ἀριστερᾱς.
ὺπερδεξιᾱς (προσωπικὰ ἀνῆκα στὸ Κέν4. ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ τρο) ποὺ ἄντλησε Kai στήριξε τήν πολιτική
Τὸ κίνημα αὐτὸ, τὸ llov μέχρι τῆς 21 της δὺναμη;Ί“ὸ λέγω μὲ εὐθύτητα Kai εὺθὺνη
Ἀπριλίου, ἀπὸ τὰ σοβαρὸτερα τῆς Νεο-“ στελεχῶν ποὺ εἶδαν πολλὰ καί συνεθλί·
ελληνικῆς ἱστορίας καί ὁ 4ος ἐμφύλιος μετά βοντο μεταξὺ καθήκοντος καί ἀξιώσεων
Kai συμφερόντων τῶν παρακρατικῶν ποὺ
τοὺς τρεῖς ἀπὸ 1823 - 1831, ἀπέτυχε καί ἐξὁφειλαν τὴν κάλυψή τους στήν στείρα ἡ
εφυλλὶσθη στίς 10 - 30 Δεκεμβρίου καί ἀπὸ
εὐμετάβλητη ἐθνικοφροσύνη,, μακριὰ καὶ
τὴν ἄμυνα τοῦ Env/1:0; Μακρυγιὰννη. Ἀπὸ
ἀσφαλὴς ἀπὸ περιπετείας καὶ πολέμους.
τότε καθιερώθηκε στὸ χῶρο αὐτὸ ὴ ἐπέ·
Εὐτὺχημα γιὰ τὸν τὸπο Kai τὴν ὁμαλοποίηση
τειος, ὅπως καί στὸ Βίτσι ἀπὸ τὸ 1949 μαζί
μὲ τὴν πολεμικὴ Ἀρετή τῶν Ἑλλήνων
τῆς πολιτικῆς ζωῆς ἡ ἀπόφαση τῆς K01369(σοφὴ σύμιιιξη) μὲ τελετὲς mies κρόνο,
νήσεως τῆς 23 Ἰουλίου ὲέτ. διὰ τήν νομιμο·
avaqu τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας,
ποίηση τῆς ἀριστερᾶς, ἐνῶ Kai σήμερα

ἀκόμη πολιτικοί(;) χωρὶς κανὲνα ἄλλο κοινωνικὸ πρόγραμμα, ἐκφοβίζουν τὸν λαὸ μὲ
τὴν δῆθεν κομμουνιστοφοβία τους, συγχορδῼύμενοι ἀπὸ τὸν ὑποκριτικὰ «φιλελεύθερο»
τυπο καὶ τὰ ἀμέτοχα πλαδαρά «Συγκροτή-

ματα». . .
6- OXI MONOI ΜΑΣ
· Kai πάλι δὲ ποτωθήκαμε ὅλοι μόνοι
110; καὶ μεταξὺ μας. Μια Kai μπήκαμε στὴν
« πιρροὴ» οἱ φίλοι μας ὺποστήριξαν γερά
τὸ βράχο τοῦτο τῆς Ἑλλάδος. 5 Δεκεμβρίου

1944. Ἀγγλος Πρωθυπουργὸς Τσὼρτσιλ
πρὸς Στρατηγὸν Σκὸμπυ Ἀθήνας τηλεγράφημα; «Μὴ διστάσετε να ἑνεργήσετε ὡς νὰ
εὑρίσκεσθε εἰς μόλις καταληφθεῖσαν ὑπὸ
τοῦ Στρατοῠ πόλιν. Πρέπει νά κρατήσουμε
τὰς Ἀθήνας Kai νά ἐπιβληθῶμεν. Ἐάν τοῦτο
τὸ ἐπιτὺχετε χωρὶς αἱματοχυσίαν θα εἶναι
κατόρθωμα διὰ ἐσᾱς, ἀλλὰ καὶ μὲ αἱματοχυσίαν ea εἶναι ἐπίσης κατόρθωμα, ἐὰν εἴ·
ναι ἀπαραίτητος». (Ἀπομνημονεύματα ἐκδοσις Ἴκαρος, τόμος στ’ Ἀθ. 55 μέρος α. σε·
λίς 255,μεταφρ. Μ. Μακᾱ). Γιά τὴν κατοχὴ

καί κίνημα ἐχουν γραφεῖ πολλὰ. Αὺτή εἶναι
τώρα ἡ δική μου θεώρηση. Καὶ ἐγινε ὀ,τι
ἒγινε μέχρι τοῦ 1947, ὅταν γονατισμὲνοι
οἰκονομικὰ μᾶς παρέδωσαν στοὺς ἄλλους
μὲ τά γνωστὰ γεγονότα στὴν Κύπρο. Καὶ ὁ
τρίτος ἀφὲντης; Ἴσως ὲπανελήφθη ὴ Γιάλτα,
ὴ μοιρασιά. Μὰ. δὲν εἶχαμε καί πολλὲς
δοσοληψίεςέ

Σημ. (l) Σχετικά γεγονότα ὲτοιμαζονταιὡς προσεχὴς αὐτοτελὴς ἓκδοσίς μου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Οἱ πρωταγωνιστὲς τῶν γεγονότων τοῦ 44. Γ . Σιάντος τῆς ΚΕ τοῦ KKE, 0. Μανουηλίδης, Θ. Τσάτσος,
Γ ιάννης Ζεῦγος καί Ἠλίας Τσιριμῶκος τῆς ΕΑΔ

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ’44
ΡΙ ‘ r
Eva χρονικο μεσα
ἀπὸ τὸν τί)πο
Παρουσιάζουμε αὐτὴ τὴ μικρή ἐπιλογὴ ἀποσπασμάτων ἀπὸ τὸν τύπο τῆς
πιὸ ταραγμένης καὶ σκοτεινῆς περιόδου τῆς πρόσφατης ἱστορίας τοῦ τόπου, πιστεύοντας πὼς ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ ἐξυπηρετεῖ δύο σκοπιμότητες .·
1 Ἀπὸ τὴ μιὰ προσεγγίζουμε αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται συνήθως ἱστορία - ντοκουμέντο. Καὶ παρ’ ὅλο ποὺ ἡ διαλογὴ ποὺ κάναμε δὲν εἶναι πλήρης καὶ ἴσως ὄχι
ὅσο θὰ μποροῦσε ἕνδεικτική, ἔχει ὁπωσδήποτε τὴ σημασία ντοκουμέντου.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη καὶ πιὸ βασική, γιατὶ ἀπὸ τὴν καθημερινότητα, καὶ ἐποπτικά,
ὁ τὴ συνέχεια τοῦ τύπου, φαίνονται ἀνάγλυφα τὰ χαρακτηριστικὰ σημεῖα τῆς
_ ορικῆς περιόδου. Καὶ πιὸ πολύ, γιατὶ ἀπ’ αὐτὴ τὴν καθημερινότητα μπορεῖ
καϊεὶς νά αἰσθανθεῖ ἐκεῖνο τὸ ἀποφασιστικῆς σημασίας στοιχεῖο, τὸ πολιτικὸ
ίμα, ποὺ δύσκολα προκύπτει ἀπὸ τὶς ἀναλύσεις καὶ τὰ ἱστορικά ὀοκίμια .·
, ξΣτὶς 12 Ὀκτωβρίου ἀπελευθερώνεται ἡ
Αθήνα. Μὲ διαταγὴ τῆς Κυβερνήσεως ἀπαΥξρεύονται οἱ ἐπιχειρήσεις κατὰ τῶν ΓερμαNW c‘th Ἀττική. Παρ’ ὀλο ὅτι τὸ μέτρο
ἆ στὴν ἀποτροπὴ καταστροφῶν, οὐσια’Πικὰ εἶναι ἀπαγόρευση στὸν ΕΛΑΣ νὰ πλησιάσει στὴν Ἀθήνα.

χ ἢΣτὶς 18 Ὀκτωβρίου φτάνει ὁ Παπανστὴν Ἀθήνα καὶ μιλάει ἀπὸ ἐξώστη
Συντάγματος. Στὸ λόγο του

ἓ

((Πιστεύομεν εἰς τὴν λαοκρατίαν. Καὶ
λαοκρατία ὁὲν σημαίνει όνο δικαίωμα ψήφου.
Σημαίνει ἐπίσης ὁικα ωμα ζωῆς, δικαίωμα
εὐημερίας, δικαίωμα πολιτισμοῦ. Καὶό λαός
μας μὲ τοὺς ἀπαραμίλλους ἀγῶνας καὶ τὰς
σκληροτάτας θυσίας του κατέκτησε τὸ δικαίωμα νὰ τοῦ ἀνήκει τὸ μέλλον. Νέος κόσμος
θὰ ὑφωθεῖ ἀπὸ τὰ ἐρείπια. . .))

- 23 Ὀκτωβρίου. Ἀνασχηματίζεται ἠ κυβέρνηση. Ἠ ἀριστερὰ παίρνει τὸ 25 % τῶν
’Υπουργείων, μὲ ἁρμοδιότητες κυρίως οἰκο-

'0 «συμμαχικὸς ἀγῶνας», ὄργανο τῶν
,Βρεττανῶν «ἐθελοντῶν» ποὺ κατάπνι{av τὸ κίνημα. Ὅπως ἔγραφε .· «διανέμετω δωρεάν».
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ῗξ, ν’ 1d Wei σὲ ὅλη τὴν ἕλεύθερη χώρα.
’ _ τότε, ὅταν θὰ θεωρήσουν τὰ πράγματα
ᾗ "I ι μα, θὰ καλέσουν τοὺς ξένους συμμάχους,
ε nui τοὺς Βρεττανούς, νὰ ἐγκαταστήσοω
,κατοχὴ γιὰ và ἀποκατασταθεῖ ἡ τάξη. Ν ο;Z , ίζουν ὅτι οἷ μεγάλοι μας σύμμαχοι
,Ξῗρεττανοὶ θὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ τοὺς ἀκούσουνΙ»

πΔΗΜοΚΡΑΤΗΣ»
ῗΚαθημερινὸ ὄργανο τοῦ Δημθχραῖικοῦ Κ6μ”

μικτος Ἑλλάδος.

εῪπεύθυνος Ο. Λαμψίδης.

:16/11 [1944
ἓξ Στὸ κύριο ἄρθρο μὲ τίτλο ιιἈς συνέλθουν».
ζ’ «Mà αὐτοὶ ὀὲν ἅλλαξαν, ἴδιοι παραμένουν
τώρα. Φωνάζουν γιὰ δημοκρατία ἐνῶ
E“; συνενοοῦνται νά φέρουν τὸ βασιληᾶ, δείχνουν
τὸ ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὸ λαὸ καὶ τὴν ἐλευθε-

E
ξ
ἱ,

τις δυνάμειςΙ της, τὶς ὁπλίζει καὶ W
σκευάζει πραξ μα. Θέλει νᾶ χτυπήσει
τὶς όργανωμένες δυνάμεις τῶν ἐργαζομένων,
νὰ λευτερώσει τὰ ὄργανά της πού ἕχουνε συλληφτεῐ καὶ và πάρει τὴν κατάσταση ατὰ χέρια
"KI-(tire: σύμβολό της τὴ βασιλεία καὶ ἑτοιμὲιΞε-Ιζιαιι νὰ κηρύξει διχτατορὰι φιὰ νά φέρει
ξω. sweyw μὲ τη ﬁa: και κωρις ὀημοψηφι
Γι’ αὐτὸ ἡ ἐργατικὴ τάξη καὶ ὅλα τὰ καταπιεζόμενα στρώματα πρέπει νὰ βρεθοῦν στὸ
πόδι μὲ τὸ ὅπλο στὸ χέρι. Νά μὴ διαλυθεῖ 6
ΕΛΑΣ καὶ νά γίνει πραγματικὸς λαῑκὸς
πρίεαῖόὲφωνιστοῦμε ἑνάντια σὲ κάθε ἀπόπειρα
ἀστικῆς δικτατορίας καὶ γιὰ τὴν περιφρούρηση
τῶν δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν»,

...«Kal τώρα,·. . . Τώρα 6 λαὸς τοῦτος
ποι) τόσο ἀγωνίστηκε, τόσο alarm, τόσο
μάτωσε στέκει βουβός.
Βλέποντας ἀνάμεσα α’ αὐτὸν καὶ Un)! ποθητὴ εὐτυχία του ν’ ἀνορθώνουν σιχαμερὰ
ἐμπόδια ἀναλογίζονται;
Χρειάζεται νέο μίσος, νέο αἶμα; Μ’ ἀγαθὸς
καὶ καλόκαρδος ὁὲν θέλει và τὸ πιστέψει.

Ἀπλώνει τὸ χέρι του -τὸ τίμιο χέρι τῆς
δουλειᾶς - στοὺς ὀλιγόπιστους.
Ἀρκετὸ μίσος ὡς ἐδῶΙ»

-28 Νοεμβρίου, Ἤ κρίση ξέσπασε. Τὸ
Ε.Α.Μ. ἀποχωρεῖ ἀπ’ τὴν Κυβὲρνηση διαφωνὼντας στὸ θέμα τοῦ ἀφοπλισμοῦ τῶνάν·
ταρτικῶν δυνάμεων. Καταγγὲλλει ὅτι οὐσιαστικὰ ἡ Κυβέρνηση ἐπιδιώκει μονομερῆ ἀφοπλισμὸ τοῦ ΕΛΑΣ.

αΙΕΙΡΑη.
Εὑχὲνειες...

.'—~«
κ

:W'naz'm'”
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won-“ammmum
'H... νέα ZM'
Τέσσαρες ἀντιμοναρχικὲς γελοιογραφίες τῆς ἐποχῆς. '0 Γεώργιος Γ κλύξμπουργκ, ὁ Ζέρβας, ἡ Δεξιὰ καὶ ὁ
Λαός. Καὶ οἱ τέσσαρες προέρχονται ἀπὸ τὸ «Ριζοσπάστη» ἀπὸ τὸν Νοέμβριο ῶς τὸν Δεκέμβριο τοῦ 44.
ι του ἐνῶ ἐντατικὰ δουλεύουν νὰ ξαναζωνταdm ’â‘Î Ξὲἓ βὲἴῧζ ’ῑῖἑῗῖζαῗὲᾆέξοῖῗὲ
ΒΑΜ, ὑπάρχουζιρέξιρ 36 a‘ôîà’xai οἱ άληθινοὶ
ετᾘᾜλῷἦσῧηηθᾷἵὲ Ξὼῴιξῗ”νιέαοὲὲ
θυμφέροντα τοῦ λαοῦ καὶ γιὰ τὶς ἐλευθερίες
ζ. καὶ ποτὲ - π ο τ é — δὲν θὰ ἀκολουθήσουν
84è ἡγεσία ποὺ ἀποδείχτηκε χρεωκοπημένη».
.—— 19 Νοεμβρίου. Ἑκατοντάδες χιλιάδες
v λώνουν στὴν Ἀθήνα γιὰ τὰ 26χρονα
στὴν Ἐλλάδα ἡ “Ελληνικὴ Ἀεροςἐςιὶίαὲίὴν Ἀθήνα εἶναι καθημερινὰ τὰ ἐπεισό‘v ποὺ προκαλοῦν οἱ «ἐθνικιστικὲς ὀργανώ’ Φ), ποὺ ἐπανδρώνονται ἀπὸ ταγματασφαm καὶ κάθε εῐδους δοσίλογους. *Η Ἀρι. ' 35°35'2ﬂ‘ﬁfzﬁé
Α τις>ι.ιιλύ·ιτίἰ·ιν·ιάι ἀπό κρατικὲς ιξτῖηρεσίες.
Η Δεξιὰ ἐξαπολύει ἕνα κύμα φημῶν γιά
ε τοῦ ΕΛΑΣ στὴ Μακεδονία καὶ ἀλλοῦ.
' κυβίρνηση ἀναγκάζεται νὰ τὶς διαψεύσει
_ - μως. Τὸ ῑδιο κάνουν καὶ οἱ ”Αγγλοι.
“ —_ πάρχει καὶ ἄλλη ἀντίληψη τῶν συνθη-

((ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑῙΑ» 24111 [44
Ὄργανο τοῦ Ἐπαναστατικοῢ Σοσιαλιστικοῦ (Κομμουνιστικοῦ) Κόμματος Ἑλλάδας
(Τροτσκιστὲς). Σὲ κύριο ἄρθρο μὲ τίτλο :
«Ἀστικοὸημοκρατικὴ φάση καὶ ἐπανάσταση».
((Γύρω ἀπὸ τὰ συνθήματα τῆς ἑθνικῆς ἀπεκαὶ τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης,
οἱ μεγάλες μικροαστικὲς μάζες καὶ οἱ προλεταριακὲς δυνάμεις συγκεντρώθηκαν κάτω ἀπὸ
ἐμβλήματα καὶ ἑπιδιώξεις πού ἑπιτρέπουν
ὡς ἕνα σημεῖο τὸ συμβιβασμὸ τῶν πολιτικῶν
τους ἐπιδιώξεων μὲ τὶς ἑπιδιώξεις τῆς ἄρχουσας τάξης. Φυσικὰ 6 συμβιβασμὸς εἶναι νόθος
καὶ περικλείνει μιὰ τραγικὴ γιὰ τὶς μάζες
παρεξήγηση. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἄλλο
περιεχόμενο ἕδινε στὴ ((λαοκρατία» 6 κ. Πρωθυπουργὸς ὅταν ὁρκιζότιιν ἀπ’ τὸ μπαλκόνι
τοῦ ’Υπουργείου τῆς Συγκοινωνίας τὴν πίστη
του α’ αὐτήν, καὶ ἄλλη ό φτωχὸς διαδηλωτὴς
τῆς ὁδοῦ Σταδίου».

“W ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ» 2o Νοιμβρη ιι
N x “’ τῆς K.E. τοῦ Κομμουνιστικοῦ ἈρχειοΛαπικοῦ Κόμματος Ἑλλάδος

Βδομαδιάτικο ὄργανα τοῦ Ἑλληνικοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος Ἑλλάδος (ΕΣΚΕ) 27 [H /
44Στὸ ἄρθρα μὲ τίτλο (ι”Οχι μίσος, δουλειάικ
((’Ῡπάρχουν Ἕλληνες ποὺ τολμοῦν rd πιστέφουν πὼς ἕνας λαὸς πού πέταξε κατάμου-

-Τὰ γεγονότα ἐπιταχύνονται. ‘H ἀτμόσφαιρα ἔχει ὀξυνθεῖ. ‘H πόλωση εἶναι ἀναπὸΚαὶ οἱ κραυγὲς γιὰ ἑνότητα ἢχοῦν
«ΣΟΣΙΑΑῙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ»

· τρα (not); δυὸ φασίστες τυράννους τὸ δχι του,
μπορεῖ νὰ δεχτεῖ νιὶ δολωθεῖ σὲ τεταρτοαυγουστιανούς τυραννίσκουςρο . .

«mon 30/11 χιι
Περιοδικὴ ἕκδοση Νεοδημοκρατικῆς Πρω·τοπορίας.

Σὲ σχόλιο «Μεταθέτουν τὰ προβλήματα
καὶ ἡ χώρα ἀφανίζεταιυῖ
«Ἠ πρόκλησις πού συνεχίζεται καὶ δημιουργεῖ τὴ δυναμικὴ ἀναμέτρηαη τῶν ὀργανώσεων καὶ τῶν κομμάτων, προάγγελος ἐμφύ·
λιου πολέμου καὶ καταστροφῆς, ἐμφανίζει
σύγχρονα καὶ μιὰ πλαστὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ
δὲν ἔχει καμμία ἀπολύτως σχέση μὲ τὴν
πραγματικὴ Mimi θέληση, μήτε μὲ τὶς λύσεις
ποὺ ἀπωτοῦν τὰ τεράστια προβλήματα τοῦ
τόπου.
Ἐνῶ διάχυτη εἶναι ἡ ἐπιθυμία τοῦ λαοῦ rd
ἐπιδοθεῖ στὸ ἔργο τῆς ἀνασυγκρότησης, οἱ
ἡγέτες τῆς ἀριστερᾶς πρὸ πάντων mm
ἀπροετοίμαστοι νὰ δώσουν λύσεις καὶ κατευθύνσεις καὶ προτιμοῦν τὸ εὔκολο ἔργο νὰ
μεταθέτουν τὰ ζητήματα.
Ἔτσι σήμερα αὐτοὶ οἱ ἴδιοι σὲ ἀδιέξοδο καὶ πολιτικὴ κρίσ , ποὺ ὅταν πολὺ
σύντομα ἀπὸ τὴν ἰσχυρὴ ση τῶν πραγματικῶν · θὰ παραμεριστοῦν, τότε θὰ
ἀποκαλυφθεῖ πλήρως τὸ παιχνιῢι πού γίνεται
σὲ, βάρος τῶν πραγματικῶν συμφερόντων τῆς
χωρας»-

Ἧ ἴδια ἑφημερίδα στὸ κὺριο ἄρθρο μὶ
ἓᾎιίμὲᾯ δημοκρατικὸς ἀγώνας καὶτὸ KKK»
((Θέλουμε νὰ πιατεύουμε πώς, τουλάχιστο

κατᾶ τὴ μεταβατικὴ αὐτὴ περίοδο,ιὶνογκα- v
σμένο ἀπὸ τὰ πράχματα, τὸῙςΚ ἕχει (inox!)-

κι ἀκόμα πὼς προσπαθεῖ νὰ ἐξοστρακίσει ἃ νουν μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ κ. ὔφυπουργοῦ μόνον

τὶς ἀνεδαφικές του ἀκρότητες, ἑναρμονίζοντας
τὴ δράση του στὶς ἀπαιτήσεις τῶν νεοελληνικῶν προβλημάτων. Τοῦ παρέχεται γόνιμο
ἔδαφος νὰ ἀποδείξει πὼς ἀγωνίζεται ἀνυστε·
ρόβουλα καὶ πραγματικά γιά τὴν ὁμαλὴ ἐξέλιξη τῆς πολιτικῆς ζωῆς. Ἀπὸ 16 σημεῖο
αὐτὸ ὅμως, ὥσπου rd φιλοδοξεῖ νὰ ἡγηθεῖ
Πανδημοκρατικοῦ Μετώπαυ καὶ νά μονοπωλήσει τὸ Δημοκρατικὸ ἀγώνα ὑπάρχει
ἄβυσσος διαφορᾶς».

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ» ὄργανο τῆς
ΚΕ τοῦ ΕΑΜ.
1112144, Τὸ κύριο ἄρθρο μὲ τίτλο «ΚΑΘοΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ» τέλειωνε έτσι;

_ «Tà πράγματα φωνάζουν. Ἡ Ὀρεινὴ ταξιαρχία ἅφησε τὸ μέτωπο τῆς Ἑλλάδας ἀλλὰ
ἴέἵαῶψτζέθῆἒῗὶιξὲεκίῖιᾌῖἱῶρῖξοἶῗέἓῖἰὲ
ἐμβατήριο τῆς “Ελλάδας. Οἱ χωροφύλακες
τοῦ Κινινῆ-Μανιαδάκη ξεκίνησαν. Οἱ ἐγκληματίες πολέμου μέσα ἀπὸ τὰ ξενοδοχεῖα
(πρώην φυλακὲς) τρίβουν τὰ χέρια τους.
Ξέρουν πλέον πὼς ὁὲν μπορεῖ νὰ δικαιωθοῦν.
Μοναδικὸ ἐμπόδιο 6 ΕΛΑΣ. Πρέπει νὰ διαλυθεῖ, ὕστερα νὰ ἀρχίσει 6 χορός.Ὁ χορὸς τοῦ
θανάτου. ἽΙ μονόπλευρη ὁιάλυση εἶναι ὁ
δρόμος τοῦ φασισμοῦ, 'H ἀποστράτευση ὅλων
τῶν ἐθελοντικῶν σωμάτων εἶναι 6 δρόμος
τῆς ὁριστικῆς ταχτοποίησης τῶν στρατιωτικῶν, ὁ δρόμος τῆς ὁμαλότητας. Αὐτὸν τὸν
δρόμο θὰ τὸν κρατήσουμε ἀνοιχτό, θὰ τὸν
ἀκολουθήσωμε ὁπωσδήποτε».

οἱ πατσαβοῦρες τοῦ Γούλα, τῶν τριῶν Ε καὶ
τῶν ὑπασπιστῶν τοῦ Γκλύξμπουργκ».
—~ Καὶ ἄλλοι.

- ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ιιΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ
ΜΕΛΛΟΝ»
Κύριο ἄρθρα μὲ τίτλο;
«‘O βασιλεὺς καὶ κυβέρνησις»,
(r. . .‘OÂôxÂngoç σχεδὸν ἡ Ἑλλὰς στρέφεται τώρα ὑπὲρ τῆς βασιλευομένης δημοκρατίας, μὲ τὴν ὁποίαν πιστεύει ὅτι θὰ ἀποκτήσει
τὸ πατροπαράδοτον κοινοβουλευτικὸν πολίτευμα, πλαισιωμένον μέσα εἰς ὅλους τοὺς
νέους φιλελευθέρους καὶ προδευτικούς θεσμούς,
πολίτευμα μὲ τὸ ὁποῖον θὰ ἑπανίδη τὰς πα1016; καλὰς ἐκεῖνας μέρας πού συμπληρώνουν
μίαν πεντηκονταετίαν τῆς ὡραιοτέρας καὶ
καλυτέρας ἐθνικῆς μας ζωῆς».

Ν, Π. Εὐστρατίου.
«ΠΑΡΟΝ» 25-11-44 Ἰδρυτὴς Γρ. Κασιμάἷζγίὸςριον ἄρθρον μὲ τίτλο ((ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ»

«. . ,Εἰς τὴν πολιτικήν μας ἀτμόσῳαιραν
κυκλοφοροῦν τὰ διλήμματα. Βασιλεὺς 1’ κομμουνισμός,’ Λαοκρατία ἢ μεγάλη Ἑλλάδα ;

Ἀρνούμεθα νὰ ὑποταχθῶμεν
εἰς τὴν πλαστὴν λογικὴν τῶν
δ ι λ η μ μ ά τ ω ν.

· «ΡῙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» 1 . 12 .44, Σὲ κὺριο
ἄρθρο μὲ τίτλο «Ἥ “ἀδιαλλαξία” τοῦ KKE».

Οὔτε βασιλέα οὔτε κομμουνισμόν]
Καὶ λαοκρατίαν καὶ μεγάλη Ἐλλάδα]
Κηρύσσομεν τὴν σύνθεσιν. Καὶ ἡ σύνθεσις
προϋποθέτει ξεκαθάρισμα, σαφήνειαν, γνῶσιν».
— Οἱ ἔνοχοι.

«. . ,οὔτε οἱ ἀφροὶ τῆς λύσσας, οὔτε ἡ
κατάφωρα κακὴ πίστη, οὔτε 6 φαρισαῑσμὸς
τοῦ πουλημένου τύπου μποροῦν νὰ νοθεύÏZË' ἒῖἕέῇᾜουγνὲὅίὶἳὰτὴίαεκοέηᾜοκρᾝὲ
λαοῦ. Ὁ λαὸς ξέρει ὅτι κανένα κόμμα

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ» Τρίτη 28 Νοεμβρίου 44 ὄργανο τῆς Κ.Ε. τοῦ Ε.Α.Μ.
Δημοσιεύει δήλωση τοῦ Γ. Παπανδρὲου
τῆς 25ης Νοεμβρίου ὅπου καταγγέλλει τὴν
Ἀντι-Ἐαμικὴ παράταξη :

,» δὲν προσπάθησε, ὁὲν ἀγωνιστηκε, ὀὲν θυσιά"P 2:15:53
φέρον στὸμρΐνικότερο ἐθνικὸ 6711:;
16 KKE. Κανένα ἄλλο κόμμα ὀὲν ἔχει συνεπέστερη πολιτικὴ ὁμαλότητας ἀπὸ τὸ ΚΚΕ.
Καὶτὴνπολιτικὴ αὐτὴ τὴν ἐφαρμόζει
στήν πράξη. Καὶ ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν
συνεπῆ προσήλωση πρὸς τὴν ὁμαλὴ λύση
ὅλων τῶν ἐσωτερικῶν προβλημάτων τῆς χώ-

ρας ἔχει παρεξηγήσει ἡ πέμπτη φάλαγγα καὶ
οἱ προστάτες της. Καὶ σπρώχνει στὸν ἐμφύ-

λιο πόλεμο. . ,υ
- Τὸ παρελθὸν δὲνει μὲ τὸ παρόν. Σχόλια
γιὰ ἕνα πρόσωπα.
«ΛΑΟΚΡΑΤῙΑ» Παρασκευὴ 1 Δεκέμβρη. Σὲ σχόλιο μὲ τιτλο «Δ ι κ τ α τ 0 ρ ίσ κ ο ç» : «'O κ. Γαρουφαλιᾶς (ὖφυπουργός
τύπου τότε, σημ. ΑΝΤΙ) παίρνει, φαίνεται,
τὸ ’Υπουργεῖο τύπου γιὰ καπετανάτο του καὶ
μὲ μιὰ μονοκοντυλιὰ πετᾶ οτούς δρόμους κατά
σύμπτωση ὅλους τοὺς ἀντιφασίστες ὖπαλλήλους του. Μήπως 6 κ. ὑφυπουργὸς φιλοδοξεῑ
»ὰ γίνει μὲ τὴ σειρά του κι αὐτὸς δικτατορίm; τοῦ τύπου; Γιατὶ κατὰ σύμπτωση, πάλι
στὶς ἔνδοξες μέρες του, 6 δημοκρατικός τύπος,
6 τύπος τοῦ λαοῦ βρίσκεται σὲ διωγμό. Δὲν
ἔχει τὸ δικαίωμα. , . καὶ μεγαλόσχημες βγαί-

ω ’74.

((ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ» Ὄργανα του
ΕΔΕΣ 3-12-44. Κύριο ἄρθρο σχετικὰ μὲ τὴν
προκήρυξη τοῦ «γενναίου φίλου τῆς Ἑλλάδος,
στρατηγοῦ Σκόμπυ».

Γ,Π. ((Κατεχόμενοι ἀπὸ τὴν συνείδηση τῶν
εὐθυνῶν μσς, ἀγωνιζόμεθα νά ἀποτρέψωμεν
τὸν ἐμφύλιον πόλεμον. Εἴμεθα εὐγνώμονες
πρὸς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι εἶναι προστάτες τῶν
προσπαθειῶν μας. Ἀλλὰ διαμαρτυρόμεθα καὶ
καταγγέλλομεν ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μὲ ἀνεξήγητον ἐλαφρότητα ἐξωθοῦν κάθε ἡμέρα πρὸς τὸν
ἐμφύλιον πόλεμον. Διότι ὑπάρχουν δυστυχῶς
καὶ ὄργανα τοῦ τύπου καὶ μέρος τῆς ἶθυνούσης
τάξεως, ἡ ὁποία μᾶς ἐπικρίνει διότι βραδύνομεν νὰ τὸν πραγματοποιήσωμεν».

- 1 Δεκεμβρίου. Προκήρυξη Σκόμπυ :
«Ἐγὼ θὰ προστατεύσω καὶ σᾶς καὶ τὴν κυβέρνησή σας ἐναντίον οἱασδήποτε ἀποπείρας
πραξικοπήματος, ὁποθενὸήποτε προερχομένης. . .»

«ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ» 2 ΔΕΚΕΜΒΡῙΟΥ
ὄργανο τῆς ΕΔΕΕ.
Κύριο ἄρθρο μὲ τίτλο
«NA ΤΕΛΕῙΩΝΟΥΜΕ»
«Ai προκηρύξεις τοῦ· στρατηγοῦ Σκόμπυ
συντεταγμέναι μὲ ὅλην τὴν ἁβρότητα Ἀγγλου
εὐπατρίδη καὶ μὲ διάχυτον τὸν ἀπόλυταν σεβασμὸν πρὸς τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τοῦ
ἐλληνικοῦ λαοῦ ἦλθον εἷς τὴν κατάλληλον
στιγμήν».

Κυκλοφὸρησε τὸ 5° τεῦχος
Τὸ Σάββατο καὶ κᾶθε Σάββατο

Διευθυντὴς : Μανώλης Γλέζος

((Οὐδεὶς ἐχεφρονῶν,, .. ὁὲν μπορεῖ παρὰ
νὰ χαροποιῆται ἀπὸ τὴν στοργικὴν παρέμβασιν» καὶ ὖποὸεικνύει .· ((ὄχι ἁπλῶς πρέπει và
ὑπακούσωμεν εἰς τὸ μήνυμα καὶ τὴν διαταγὴν
τοῦ εὐγενοῦς καὶ γενναίου Βρεττανοῦ Ἀρχι·
στρατήγου ἀλλὰ νά βοηθήσωμε ὅλοι μας διὰ
τὴν πλήρη καὶ ἀπρόσκοπτον πραγματοποίησί
της».
Κυριακὴ 3 112 144
«ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ»
ὄργανο τῆς ΕΔΕΕ
κύρω ἄρθρο μὲ τίτλο ;
«ΘΕΛΟΜΕΝ Γ ΑΛΗΝΗΝ»
«. . .‘O Βρεττανός ἀρχιστράτηγος εὑρίσκεται παρά τῶ πλευρῶ μας καὶ ἡ μεγάλη
σύμμαχός μας Ἀγγλία κάνει τὸ πᾶν διὰ νὰ
βγοῦμε ἀπὸ τὸν σάλον εἷς τὸν ὁποῖον [16;
ὁδήγησε ἡ ἀδιαλλαξία τῆς ἀριστερᾶς. Παραλλήλως ὅμως αἱ ὀρθοφρονοῦσαι καὶ ὑγιεῖς δυνάμεις τῆς χώρας ἂς συνασπισθοῦν διὰ và
ëvwxüoovv τὸ ἔργον τῆς κατασυντριβῆς τῆς
ἐκτραχηλισμένης ὀχλοκρατικῆς δημοκρατίας.
Μία σκέψις εἶναι ἀνάγκη νὰ πρυτανεύσει; νὰ
κτυπηθεῖ 6 ἀναρχισμός, Νά ἐμπεδωθεῖ ἡ τάξις
καὶ ἡ γαλήνη καὶ νὰ κοιτάξομεν. . . τὴν ἀνορθωτικὴν προσπάθειαν πού ἀπαιτεῖ 6 τόπος».
— 2 Δεκεμβρίου. Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ
τοῦ EAM ἀποφασίζει νὰ ὸργανωθεῐ παλλαῑκὴ
συγκὲντρωση διαμαρτυρίας στὴν Πλατεία
Συντάγματος τὴν ἑπομένη, Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου. ‘H κυβέρνηση ἔδωσε κατ’ ἀρχὴν τὴν
ἄδεια, τὴν ἁνακάλεσε ὅμως ἀργὰ τὸ βράδυ.
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ NEA» Κυριακὴ 3112144
OI ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ
Ἀπὸ ἀνακοίνωση ἁρμοδίας πηγῆς :
«. .. Κατόπιν ὅμως νεωτέρας νυκτερινῆς
πληροφορίας, καθ’ ἢν τὸ ἐν λόγω συλλαλητήριον ἀπετέλει οὐχὶ α’ ’ κτον πολιτικὴ-ν
ἐκδήλωσιν ἀλλὰ ἐν ἐκ τῶν μετρων ὁλοκλήρου
σειρᾶς ἐπαναστατικῶν πράξεων διὰ τὰς 6ποίας ἐλήφθη ἀπόφασις τῆς κεντρικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ΕΑΜ,ή κυβέρνησις... ἀπηγόρευσε τὴν συγκρότησιν τοῦ συλλαλητηρίου».
«MAXH» ὄργανο τῆς ΕΑΔ. Κυριακὴ 3-12-44
Κύριο ἄρθρα μὲ τίτλο «Τὰ ὅπλα».
((Στὴν ἐμμονὴ γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ὀρεινῆς ταξιαρχίας 6 καθένας μπορεῖ νά ὄσφρανθεῖ
τὴν ὑστεροβουλία. Καὶ πρέπει νὰ λείψει ἡ ὕστεροβουλία γιὰ νὰ ὑπάρξει ἡ ἑνότητα. Ἔτσι
σκέπτεται ὁ ((μέσος "El/101». Καὶ τὸν πόνο
του ἐκφράσαμε καὶ τὴν λαχτάρα του γιὰ rim)χία ὅταν κραυγάσαμε .· Κάτω τὰ ὅπλα] ἀλλὰ
κάτω 0AA τὰ 6711a!»
Σὲ ’σζόλιο στὴν ἴδια ἐφημερίδα; «X5196ἔῗέἆῖ κζ’ἕῇζῒρέἒξέἔ ᾝαόρῗρῗ
πού ὁ συνδυασμὸς ἅδειας καὶ ἀπαγόρευσης
νιὶ ἀποτελεῖ σωστὴ παγίδα. Ἠ
ἔπρεπε νὰ καταλάβει πὼς ή φυχραιμία καὶ ἡ
καλὴ θέληση εἶναι ἀπαραίτητες γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἔνοπλη ρήξη. Οὔτε φυχραιμία οὔτε
θέληση ἀποδείχνει τὸ έπικίνδυνο, τό πολὺ
ἴτρῧζδυνο
». μέτρο πού ἀνακοινώθηκε χτὲς

3 Δεκίμβρη : Οἱ εἰρηνικοῐ καὶ ἄοπλοι διαδηλωτὲς πυροβολήθηκαν ἀναίτια καὶ ἀπρόε
κλητα. 28 νεκροὶ καὶ 100 τραυματίας τὰ
θύματα. Ἀρχιζε ὁ ματωμένος Δικέμβρης.
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H Συμβολή στῄν ἀνάπτυξη

ΝΙΚθῖ

μιᾶς καινουργῑας· προβληματικῆς στὸ χῶρο τῆς Κλασῑκῆς
Ἑλληνικῆς Ἀριστερᾶς.

ΠΜΠΜΙΙΙΔΗ

Γράφουν 0i: B. Ρῶτας,
Βοὺλα Δαμῑανάκου, Δ.
Ραυτόπουλος, Ἀ. Προκοπίὸης.

Ἡ «ὑπόθεση Πλουμπίδη» συγκλόνισε τὶς συνει·
δήσεις στὴν ἑλληνικὴ Ἀριστερά. Ἔστω καὶ
καθυστερημένα. Καὶ συνέβαλε κι αὐτὴ στὴν ᾲνάπτυξη μιᾶς καινούργιας προβληματικῆς. Ὅτι ἔτσι
ἔγινε, τὸ βλέπουμε στὴ συνέχεια ποὺ δόθηκε ἀπὸ
’τοὺς ἀναγνῶστες μας στὸ πρῶτο ἄρθρο μας γι’ αὐτήν .
Σήμερα, συνεχίζουμε, δημοσιεύοντας μιὰν ἀκόμη
μαρτυρία, ἕνα ποίημα ποὺ ὁ ποιητής, ὅπως μᾶς βεβαιώνει, τὸ ἐμπνεύστηκε ἀπ’ αὐτήν, μιὰν ἐπιστολὴ
ποὺ ημειώνει ὅτι ἡ ὑπόθεση δὲν πρέπει νὰ μείνει
"à χῶρο τῆς περιπτωσιολογίας, ἀλλὰ πρέπει νὰ
η ἐξεταστεῖ ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ ἱστορικοῦ ὑλισμοῦ καὶ
τῆς κοινωνιολογικῆς ἑρμηνείας , καί, τέλος , μιὰν ἄλλη
,ἐπιστολὴ πού, παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ
Κ. Κοτζιᾶ, τοποθετεῑ τὸ ὅλο θέμα σὲ ἄλλη , πολὺ πιὸ

· οὐσιαστικὴ βάση :

*ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΣ
Μπρὸς στὰ ντουφέκια, τοῦ ἀγώνα πιστὸς
μαῦρο παράπονο ὄψη μου πῶς
ἄτιμον νὰ μὲ πεθάνουν ,-

Ποῦ ’ναι χαμόγελο νὰ στολιστῶ;
Θά ’ρθει μιὰ μέρα νὰ ἱδοῦν τὸ σωστό,
τώρα ὁὲν ξέρουν τί κάνουν !
Κι ὅμως, συντρόφοι μου, πόσο πικρὸς
θάνατος ./ Καίγομαι ἀκόμα, νεκρός l
Οὔτε ὅταν ἔπεσα χάμου,
οὔτε στὸ λάκκο ὅταν ἔλυωσα, δὲ
μοῦ ’φυγε ἡ πίκρα ἀπ’ τὴ σκόνη ,um), δὲ
γλύκαναν τὰ κόκκαλά μου.
Μέσα στὴν κόκκινη ἐμπήχτη καρὸιὰ
φαρμακωμένο τὸ βέλος.
Τέτοιος καημὸς δὲ γιατρεύεται πιά,
καίει ὣς τοῦ κόσμου τὸ τέλος.
Ποίημα τοῦ Βασίλη Ρώτα γιὰ τὸν Πλουμπίὸη, δημοσιευμένο στὸ βιβλία ((Μνημόauro» (B. Ρώτα καὶ Βούλας Δαμιωά·
κου). Κυκλοφόρησε τὸ 1961
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HA ΤΗ
«EZXATH HPOAOZIA»
TOY K. ΚΟΤΖΙΑ

Kt’ ἐμεῖς οἱ ἀφελεῖς φανταστήκαμε πὼς ὁ κ. Κοτζιᾶς
εἶχε
ἀρνηθεῖ
τὸ βιβλίο
του σὰν μεγάλη του ἁμαρτία
Βοὺλα Δαμιανάκου
δοποίηση τοῦ Νίιωυ Πλουμπίδνη.
(Γ ούοοντας «κομιιατικὺτητω» ὲννοοὸμε πάντα ἐκείνη ποὺ διεκτραγωδεῐ 6 ποιητὴς «Elna: καλός
κομμουνιστής, δὲ σκέοτομαι, σκέφτεται για μένα τό κόμμα»)
Ἔτσι ό κ. K. Κοτζιας ἐπιχειpet ιιὲ τὴ βοήθεια τῆς κάπης της,

16 «θαῦμα του», σκαρώνει στό
τσάκα-τσάκα καὶ μια θεωρητικὴ
όποδομή, διαλέγοντας ὅμως
πολλὴ ποοσοκὴ τὰ σημεῖα στηριξεως ὥστε ὅλα v' ακουμπᾶν ἐπάνω στὴν «κομματικότητα».
Πρῶτον; μᾶς λέει πῶς τό βιβλίοτου «ἘπίἘσχάτη Προδοσία»

· τό ’γραψε τὸ 1964, «σὲ μια περίοδο ποὺ 6 αναθεωρητισμὸς βρί-

” σκεται στήν ἀκμή του» καί 6
πτα μένουν» καί ο·τή θὲση του
να βάλει τὴν αόθαίρετη ἑρμηνεία
τῆς ὅποιας αὑθαίρετης ἐξουσίας.
Αὑτό, ἔξω ἀπὸ δημοσίευμα του
στό περιοδικό ANTI σχετικα μὲ
τὸ Em του «Ἐπί Ἐσχατη Προδοσία» μπορεῑ κανεὶς να τό διαπιστώσει διαβὰζοντας καὶ τὶς κριτικὲς για βιβλία ποὺ γράφει στὸν
«Ριζοσπαστη» ό κ. Λαμπίρης μὲ
τήν ὑψηλὴ ἑπίβλεψη τοῦ κ. Κοτ-

’0 κ. Κοτζιὰς, βλέποντας τήν
ἔρευνα τοῦ διαλόγου να ρίχνει
τοὺς κνοβολεῐς της πάνυ» σὲ ιιερικα «κακὰ κείμενα» τοῦ βίου
καί τῆς πολιτείας μας, σπεύδει
να μὸς ἐξηγήσει πὼς τὸ «Ἐπὶ
Ἐσχατη Προδοσία» του δὲν λὲει
αὐτα που διαβασαμε, δὲν εἶναι
προϊὸν κομοορμισμοῦ, δὲ διασόm RV ξεκουρελιάζει, δὲ γελοιοmt, δὲ μουτζουρὼνει τόν Ν.
Πλουμπίδη, παρ’ ἀντίθετα τόν
ἔχει ma ἐκεῖ να όπρασπίζεται
τήν «κομμα τοῦ καλοῦ
καιροῦ. Να λ.χ. Eva μικρό δείγμαε «..,Ϊὶατί μ’ ἐγκαταλείψατες Γιατί δὲν μὲ moa-

νοῶν νοείτω.
Δεότερονε μᾶς λέει πὼς τὸ
ἓργο του αὐτὸ εἶναι «Eva βιβλίο
ἀντίποδας τοῦ «Μηδὲν καὶ τό
Ἀπειρο» τοῦ Κᾶσλερ για να
mama ἁκεωυνὸιιενος πάντοτε στήν «κομματικότητά» μας
καί καθόλου στὴ νοημοσὺνη μας,
πῶς ὁ Καίσλερ ὅλα ὅσα γράφει
σἀότό του τό ἕργο, πῶς τάχα
γίνηκαν στή Σ. Ἔνωση, τα πήρε
απὸ τὸν κόσμο τοῦ φασισμοῦ, κι
ἒτσι ὡς ἐκ θαύματος, να μετακουνήσει ἔξω ἀπ’ τα οἰκόπεδα
μας τό ὅρος Σταλινισμός, κατάκνηση èâowinc. 6m διαβάσαιιε
στα Εἰκοστά, Εἰκοστα Δεὺτερα
Συνέδρια κλπ. Ἄξιος ὁ μισθός
του.
Τρίτον μᾶς λόει πώςι «εἶναι
γνωστό πὼς ὅλα τα κομμουνιστικα κόμματα τοῦ κόσμου εἶναι τα
μοναδικα κόμματα στὴν ίστορία

φανταστεῑ πὼς 6 κ. Κοτζιας θα “χε
πετάξει μακρια κι αρνηθεῖ αὐτὸ
τό ἓργο του σαν τήν πιὸ μεγάλη
του ἁμαρτία.
Για τὸ E010 τοῦ κ. Κοτζιᾱ «Ἐπί
Ἐσχὰτη Προδοσία» εῖχαμε δημοσιέψει κάποιες κρίσεις μας
στό περιοδικὸ Λ. Λόγος. Ἐπίσης
εῖχαμε κάμει καὶ μια ἔρευνα σχε·
τικα μὲ τὴν ὑπόθεση Πλουμπίδη.
Ἐδῶ παραθὲτουμε μερικα αποσπὰσματα ἀπὸ κείνη τὴν ἐργασία
για τοὺς αναγνῶστες τοῦ ANTI.
Καὶ πρῶτα σχετικα μὲ τό «Ἑπὶ
Ἐσχατη Προδοσία» : T0 απόσπασμα τοῦτο εἰναι ἀπ’ τὸ αρθρο
μας δημοσιευμὲνο στὸν Λ. Δόγο :

M' ὅλον ποὺ «εἰθισται» ποτὲ
πια καὶ για τίποτε να μὴν 8606νεται ἡ ἐν ἐνεργεία ήγεσία κι
ὅλα τα κρίματα να τα παίρνει
ιιαζί της ἡ madman. ἠ πενίπτωση τοῦ N. H. δὲν απαλαοσει
τὴν μεταζαχαριαδικὴ ἠγεσία τοῦ
. T0 πόστα ποὺ εἶχαν στὸ
κόμμα πολλοὶ απάὒτοὺς, ό ρόλοςποὺὲπαιξανκιὴστὰσηποὺ
τήρησαν τότε ὅταν παρθηκε ἡ
απόφαση για τήν καταγγελία καθὼς καὶ ὁ τρόπος ποὺ τόν «αποκατάστησαν» δημιουργεῖ γι· αότοὺς μεγάλες εόθόνες καὶ τοὺς
κανει συνυπεὺθυνους τῆς πολιᾶς
ἡγεσίας.
...ι............cι-ιιοοο.uι..

πή». Πολὺ σωστα τό KKE ἐσωτερικοῦ εἰναι ἁπλῶς τ’ ἀπόβλητα
ἀπὸ τὴ μεγάλη m rowan-m
ἑπιχείρηση ὅπου διυλίζουμε τὴν

; «ιωμματικότητω».
Τέταρτο καὶ τελευταίο, για να
ξεκαθαρίσει ὁλότελα τό κομματικό ἔδαφος ἀπό καθε εὑθὺνη καὶ
ρόπον σχετικα μὲ τὴν όπόθεση
Πλαηιπίδη,μὸςλὲειι «ὈΠλουιικίδης δέν εἰναι τοαπκὸ θύμα
τοῦ δόγματος-τί λόγοςῐ-αλ-

, Μτῆςμωαλλοδοξίαςτῶναντι-

δραστικῶν κυβερνήσεων...»
K: mu; οἰ WW ’κω

Για Eva τὲτοιο τραγικο «λαθος»
θα περίμενε κανείς μια πραγματικα πανηγυρικὴ αποκατάσταση.
Ὀιιως ἑδῶ, ἅοοῦ τόσα χρόνια
μπουχτήσαμε ν’ἀκοῦμε για τὸν
πουλημὲνο προδότῃ, τὸ σκουλήκι
κλπ. ᾰρχισαν να φτάνουν ara«mû nu: min with”, ιιιά φωνὴ
σότο βότσε ποὺ μιλοὸσε για τὴν
ἀποκατάσταση μὲ τρόπο που πάλευε ἡ ἀλήθεια μὲ τὸ ψέμα καί
ποὺ τό συμπέρασμα πού ’βγαζε
κοπίς ἠταν πὼς δὲν ὲπρόκειτο
για αποκατάσταση, παρα για με·
τατροπὴ τῆς ποινῆς ἢ για Eva
είδος ἀμνηστίας. . .

»Τό πὼς ἡ ἀποκατάσταση τοῦ

Πλουμπίδη δὲν ἠταν εόχάριστο
πρᾶγμα για τήν ἡγεσία τοῦ KKE,
ἔξω απὸ τὴν εὓγλωτη σιωπή γόρω 01600 ὄνομα του, τό δείχνει
καὶ ἡ σχετική φιλολογία... Ἐτσιόκ.Κ.Κοτζιας,όπιὸεύνοηιιὲνος rowmrùç συγγραφὲας, γράφει τό ἕργο του «Ἑπὶ Ἑσχάτη Προδοσία», τό no ἐλεεινὰ
προῖόν πνευματικοὸ κομφορμισμοῦ, ποὺ ἑξευτελίζει καὶ παραμορφὼνει τόν αγωνιστὴ καί mil
θὲση τοῦ πιό τραγικοῦ ἥρωα μᾶς
παρουσιαζει Eva παρλιακό, παραλοίκό, παρανοῖκὸ καί κλαψιαρικο ανθρωπαριο. . .
»Μα θα θὲλαμε να ρωτήσοιηιε :
ὑπάρχει κι ἕνας ποὺ να πιστεόει
πὼςθατολμοῦσεακόμηκιόκ.
Κοτζιας, να γράψει Eva τὲτοιο
ἔργα - κι απόκοντα να τό ἐκδώσει καὶ τό «Θεμὲλιο» -δίχως
να εἰναι σίγουρος πῶς κάποιοι
ὑψηλὰ ἱστάμενοι, ὅχι μόνον τό
ἑγκρίνουν σιωπηρα παρα καὶ ὑωχρεώνονται; . . .

K! αλλοῦ σὲ ἄλλη περίσταση
γνάμψε :
«... Πῶς τολμᾶτε, κύριε Κοτζια, ἐσεῐς, προοδεοτικός ἄνθρωπος καί συγγραφέας, να μεταχειρίζεσθε Etc: τόν Ν. Πλουμπίδη,
τόν ἀσύγκριτον ἥρωα τοῦ ἀγῶνα
καί τό μεγαλότερο θόμα τῆς κα·
taxman: ἐξουσίας καὶ τῆς τυραννίας; Δὲν mam λοιπόν ἠ ἐχτὲλεση που τοῦ ’καμαν οἱ «σόντνοφοί του» ônlnmwiâowac neθοδικα ὅλες τίς Ive; του, δὲ οτανει ποὺ Eton δολοφονημὲνο λείψανο σταθηκε ὅρθως για να όπερασπίσει ίσα-ῐσα τοὺς «δολοφόνους του» καί να βουλώσει μὲ
τὸ ῖδιο του τό κουοαρι τὸ φοβερό
ρῆγμα ποὺ οἱ ριπὲς τῆς δολοφονικῆς συκοφαντίας τους ἄνοιξαν
στὸ Κίνημα;... Δὲ οτάνουν ὅλ·
αὐτα παρα ἐρχόσαστε σείς μὲ τοῦτο τό Em σας να τὸν ἐχτελέσετε
τιὰ τρίτη φορὰ καναγειιῐζοντας
Eva τόσο ὡραίο, καθαριο κι ἀτρόμητο πνεῦμα μὲ τόση ἠλιθιότητα

καί «Wm; . . . »

Πῶς ἀντέδρασαν μερικὲς ἓντῑμες συνειδήσεις, ὅταν ἡ
τὰ στόματα
παντοὸυναμία τοῦ δόγματος ἓκλεῑνε
ἡταν ψευδὴς καίτερατώδιὲς»λ.
(ou; οί μόδες ἀλλὰζουν. Ἡ
mm mm;
προδίνουν τὴν ἰδία τῆς ἐλευθεm γιιᾶ της δὲν αλλαζει

«”Οταν ἄνοιξα τὴν
mmmm ma...
[lava no.me μου τοῦ
(ἐμίληως σαν να μὴν

καταλὰβαινε τίποτε, ἔπειτα τὸ
στόμα του στράβωσε καὶ κατι
πῆγε να ainsi, αλλα δὲν mm
ὅχνα. Ἔπιασε τό στομάχι του
καίμὲταδυότουχὲριασαννα
τόν Emacs αβάσταχτος, θανατερός πόνος καὶ ms καί κουβα·
ριαστηκε 0' Eva ντιβάνι». Σ B
«Ἡ είδηση μ’ εἶχε τσακίσει.
Γόρισα σκοτεινιαομὲνος στό σπίπκαίτόεῐπαστὴγυναίκαμου.
Στὴν ἁρχὴ μὲ κοίταξε σαν να
MI ιι· WW σὰν νεὶ τῆς ιιιλοὸσε κανένας τρελός. Ἔπειτα

τὰ χὲρια της ποὺ κρατοῦσαν τό
πιατο τρεμοόλιασαν, τ’ ακοόμπησε στό τραπέζι, κάθισε πλάι στὴν
καρέκλα, ἔκρυψε τό πρόσωπό της
ut τὰ κὲνια της la Mun: νᾶ
κλαίει καί να μοιρολογαειε

- Ἀλίμομο ἀπό μῦς, τὸν δόλιο
λαό, ποὺ mi:qu πὼς θ’ αλλόan ñ swim un: καὶ οὰ W
divan μένα au! τὲτοιως ἀρτηγο . . .
- Μα δὲν εἶναι ὅλοι προδότις
καὶ πουλτυιὲνοι. Τῆς εἶπα για να
τὴν παρηγορήσω-

-Ὀλοι τους- εἶναι ν
«a. . ...‘ _ I L“

,εεέὲ
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gammy): 2;
mi τις φάσεις σ· ὅλη την (baum-

- 16mm διαδρομή του Kai napaΠ Α. W σὰν νά ταν πνεύματα,
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widow)» ἀπ’ τὶς

33%;-

τὰ ὑψηλὰ lôuvucà τοῦ ἀγῶνα μσς,

, w‘: τοῦ παρασταθοῦν σ“αὐτή τήν
κιο μεγάλη δοκιμασία mi) κέρα«m? οε θνητος, στήν âtewî'rmrn ἑγκατάλειψη Kai μονοξιά τοι).
»Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος oi «σκλη- ρὲς» ἠγέτισσές nag, ἠταν κατα- γαναχτισιιένες ἀπὸ τὴ στὰση τοῦ
ί( προδοτη» . . . Ὀλα στή στὰση

του τά ’βρισκαν κροκλητικά, σύγ·

τοι) Kai τὸ m}: ιιέ μανία εἶπαν
πῶς ἦτον médium. γυιτί γορὺφαλο κρατοῦσε ὁ Μκελογιάννης. Ἡ ἐπιστολή τοι) moi) ἔπαιρνε m τοι) δλη τὴν swim: θεωρήθηκε σὰν ἕνα καραπάνω στοιχείο χαφωδιοιωῡ τοιι)...».Α Γ
«Σ” Eva μικρὸ διαμέρισιιιι στήν
Ἀθήνα τὸ 1942 βρίσκονται τέσσεροι ἄνθρωποι. Ὀ ἕνας εἶναι
βώισμένος σὲ λήθαργο σὰν vii
βρίσκέται σέ κωιιιιιιτὼδη κατάσταση. Οἱ ἄλλοι φίλοι τοι) συζητοῦν τὸ ἐνδεχόμενο τοῦ θανάτου,
πῶς Où βροῦνε τρὸπο và τὸν κη-

, δέψουν, ἄνθρωκο παράνοια) καρὰνοιιοι oi ἰδιοι, mica στὴν Kaτεχὸιιενη Ἀθήνα. Kai ξασνικᾱ
ὁ έτοιιιοθὰνατος ἀνοίγει τὰ μάὀ έπανιιστάτης ἀπὸ τὸν προδότῃ.
“ Ἑκίσης Kai τὸ ’γαρυφαλο moi) τια τοι) μ’ἓνα πλατὺ χαιιὰγελο
τοῦπῆγειιιὰμέρατὸκαιδάκι Kai γυρίζοντος λέει στὸν μακα-

ρίτη ἤδη Κωπὰκη Katmai-11':
«Βρὲ Κωστάκη, εἶναι (ﬂown νᾶ
Kai συμκληρώνει ἀιιέσωςε «Ἐγὼ πάντως Où κεθὰνω ὄρθιος»,
θέλοντας μ’ αὐτὸ νὰ δηλώσει κὼς
ea κήγαινε σέ ιιιά νυχτερινὴ σύ-

«”Ολοι διαμαρτυρηθήκαμε, λέμε κὼς αὐτὸ εἶναι συνειδητή αὑτοχτονία, κὼς δέν ἔχει τέτοιο δικαίωμα, τέλος κὼς ἀπαγορεύεται.
Ἡ ἀκὰντηση τοῦ HMan εἶναι νὰ σηκωθεῖ ἀπὸ τὸ κρεβάτι
καί, λέγοντας ἕνα λονγο moi) σι)νηθίζεται στήν Πελοκὸνησο, νᾱ
κάει στὴν ὁλονὺχτια σὺσκεψη
καί νὰ τήν mauxth βάζοντας ὅλη τὴ mm ιιιιουκὰλια
lu‘. ζεστὸ νερὸ στὰ zôôm του».

Ἔνος φίλος του
B. ΔΑΜΙΑΝΛΚΟΥ

Ὀ Νίκῡς Πλουμπίδης ὃὲν συμβολὶζεῑ μόνω ἠθικὲς
ἶῗὀῑξίες, ἀλλὰ καὶ τὴ μοῖρα ἑνὸς λαϊκοῢ κινήματος.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτρης Ραυτὸπουλος
Γ εννήθηκε στὸν Πειραιᾶ τὸ 1924. Πῆρε μέρος Ἐθνικὴ Ἀν-

ῦῚῑντιιχτικῆς ἐπιτῳπῆςτοῦ περιοδικοῦ ((Ἐπιθεώρηση Τέχνης» (1954ῗέ 1967) καὶ κριτικὸς τῆς πεζογραφίας, ἐξέὸωσᾳ τό βιβλίο «Oi ἰδέες
ἶ καὶ τὰ ἔργα» (1966). Μιὰ ἱστορικὴ ἑπιφυλλωα του μὲ τὸν τίτλο «'H
7' νεολαίιι μσς στὶς ἐθνικὲς καὶ ὁημοκρατικὲς ἐπάλξεις» ἐκὸόθηκε ο·τά
ἑλληνικά στὸ ἐξωτερικό. Αὐτοεξορίστηκε στὸ Παρίσι τὸν Ἰούνη τοῦ ’67.

ΞΪἯ mon unwan δὲν ἔρχε-

xvutﬁc ἑκμετὰλλεοοης, ἔχω mi;
a”; mmwmm
Want?)de τῆς mun-

στο τεῦχος 6 aim χαρακτη: MW M τὸ Mp-

τητας», «am νᾶ κεῖ m τέλος
ὅτι «'0 Πλουιικίδης δέν εἶναι
τραγικὴ θὺιια τοῦ δόγματος, ἀλλὰ
τῆς mama; τῶν ἀντιδροστικῶν κυβερνήσεων». Κατὰ

- τὰ ἄλλο, σιμιειώνοντοι ποτε,, κότε, Em κατὰ σὺιικτωση, διὰ-

vons: «minute» ἢ «modiﬁeκτες νοοτροκίες», mi) 1:) rima:
τίς διορθῶνει μονο του, χάρη
στον ὑγιᾶ Manon!) του. Μεταξὺ ἄλλων, aim‘; οῑ «tu:th
ἢ «νοοτροπίες» δίνουν τὴν εὑκωρία σέ στελέχη τοῦ κόμματος
νὰ σημειώσων ὑψηλὰς ἐπιδο-

- «tu: WNW μή καται-

γέλλοντάς τις οὔτε cu) κὸιιιια
οὔτε m m. Kai τὸ κόμμα, μετὰ

αὐτῶν ἢ ἄλλων ἠθικῶν ἀξιῶν.
Συμβολίζει Kai κὰτι πολὺ γενικοτεροε τὴ μοῖρα ένὸς μεγάλου
mm κινήματος, μιᾶς γενιᾱς.
Ἀνὰμεσα στήν ἑπιχείρηση ἠθικῆς δολοοονίας τοῦ Πλουιικὶδη
(πρὶν Kai μετὰ τή φυσική του
δολοφονὶα) καὶ (no 9,45 % τῶν
χθεσινῶν έκλογῶν ἡ âmôotuo'n
εἶναι πολὺ μικροτερη ἀπ’ ὃσο
φαίνεται. Τὰ τὰνκς χωρᾱνε ἀνάιιέσα, ὅλα τά τάνκς, συμπεριλαμβανοιιένων Kai αὐτῶν κού μκήκιινε στήν Πράγα τὸ '68. Kai
ἠ σκιὰ τῶν ίδεολσγικῶν Kai
σιδερένιων τὰνκς, Ki αὑτὴ έδῶ
εἶναι.

ὁ “mm I'| ὰσυναρτησίιι moi) δέν εἶναι οὔτε κάν ἐκλεχτικισμος τῶν ἀνιαρῶν ἀναλύσεων, τοῦ nonnaan κατεστημὲἒξυιιὺτήν τὴ χιιοτική φιλολογὶα, συντήκονται σωστὲς διαπιστώοεις, vulva-0nd: ἢ nil. ἀπίθανες θέσεις χωρὶς συνέκευι Kai
συνέχεια ut ’τὶς κοοηγοὺιιενες,
δογματικές, ἀνοθεωρητικές, σε·
κταοιστικὲς, isin οὐδέτερος
κ.λ.κ. σὲ διάφορα κοσοστά, ἀνάλογα uà dc ἀνάγκες τῆς πολιν
τικής ἐκικιιιρὸτητας, ad. διαμορφωση τῆς ὁποίας εἰναι συνῆ·
θως àuétoxn ἡ media τοῦ In—

σα τῶν λυρικῶν onuva.
Νομίζω πῶς τιὰ τὶς τνογωδίες
Πλουιικίδη - KIqu Kai κιᾙνῖιωὲαὶ-ἠλσιᾜτηᾚ
νὰ εἶναι κοινή στὴ τοῦ
ἱστορικοῦ ὑλισιιοῦ (ἂληθεια, τὸν
mämm‘mm:
m: :gæzmw a;
«καλογερὶστικη αὐτοκριτικη»,
ὅπως «ma τή λὲει ὁ Στὰθης
mow-w. “W

Καὶ μόνη ἡ ὁμολογία ἢ 12m6τερα ἡ γλὼσσιι αὐτῆς τῆς φιλολογίας κροδίνει τὴν nm“
titaniumme ἑκεξερησσίας τῶν
προβλημάτων, «ohm mm")γικῆς, arm Kai τακτικῆς πολΚλείνω τὴν ωρένθεση αὑτὴ
κού μοῦ φάνηκε ἀναγκαία.
Γ ιὰ νᾶ raw σοβοοή κμτικὴ τοῦ δογματισιιοῦ, τοῦ avaθεωρητισιιοῦ Kai ἄλλων ίὸεολογικῶν φαινομένων, πρέπει ν’
miaou“: ἀπὸ ti) διεφώνηοη
τῶν τοξικῶν τους προσδιοριοιιῶν. Τὸ ῖδιο ἰσχύει κι ὃταν ὁ
ὄρος ὁὲν ἔχει τὴν κατάληξη
-ισμος, ἀλλὰ Θέλει vi: έκφράσει
ιχ. «ἐκτροπή», «mum»
κ.τ.λ. Ἂν δέν θέλοοιιε νὰ τήν
κάνουιιε αὑτὴ τὴν κοινωνιολο-

Ἀθήνα) Mow: αὐτὴ τὴ γλώσ- νήια
τος.

up.th

Hume: ὁ ιιυστικιοιιος, ñ

ἶ W—nabwelm
τὸ CM — δέν ιιιιοροῦν rima
εὖκολαγιίιν·ὰντιὸικήσωιιέ
κάποιοοςσ’ξνσὲπίκεδοκοὸδὲν
μ’ένδιαφέρειθέλωνὰκῶκὰτι
mi) πιστεύω οὐσιοστικὸ σὰν

v' ἀλλάξων. Ἴσιος βέβαια νὰ
ὑπάρχων, Kai ἀσφαλῶς ὑπάρχοον, ψυχαναλυτικὲς έρμηνεῐες,
πολλῶν σχολῶν, ἀλλὰ ea μᾶς
δόσοον mm mm τιὰ
τὴν κατανὸηση τῶν ἱστορικῶν
φαινομένων. Δὲν εἶναι amino
w) tuame στοιχει-

mat? κμγκπκοτητᾳάηάMi: 4mm“ ψ
Won Πλοομιτίδη λοιπον

· καὶὴπολὺμεγιλὺτέρη

τὴν ἄλλη m ὴ κακότητα,

ις-’.ιif
,
ι.

τοῦέλληνικοῦ Kime
omilmntﬁvhﬂm_
Δ
’κ ῃ s ‘-

τῆς ἑπανάστασης στή Σοβιετική
Ἒνωση Kai στήν ὐπὸλοιπη Εὐρώπη. Δὲν διατυπῶνω αὐτή τὴν
πρόταση σαν ὐπὸθεση ἐργασίας,
γιατί ἡ σοβαρή μαρξιστική θεωρία τὴν ἔχει διατυπώσει καί
ἀποδείξει ἀπὸ καιρὸ. Βέβαια, ή
βαθια μελέτη τῶν κοινωνικῶν
δομῶν τῶν «σοσιαλιστικῶν» χωρῶν καὶ τῆς πάλης τῶν τάξεων
στίς χῶρες αὐτες ἔχει μόλις ἁρχίσει, ἀλλα δέν ἀμφισβητεῖ αὐτή
ti] θὲση, ἀντίθετα τὴν ἐπιβεβαιώνει ὣς τωρα.
Ὀ δογματισμὸς ὑπάρχει. βεβαια,ὅπως ὑπάρχει Kai ὸ ἀναθεωρητισμὸς, ἀλλα εἶναι oi ἰδεολογικὲς ἐκφράσεις κοινωνικῶν δομῶν, πάλης τῶν τάξεων καί 0'137—
χυσης στήν προσπάθεια συγκαλυψης αὐτῆς τῆς αντισοσιαλιστικῆς πραγματικοτητας, ὅπου κυριαρχεῖ αὐτό τὸ παράδοξοιμία

νεα man ποὺ σφετερίστηκε τήν
ἐξουσία τῆς ἑργατικῆς τάξης Kai τὸ κράτος της εἶναι σε απύλυτη
ἀδυναμία να δώσει ανοιχτα θεσμική μορφή στήν κυριαρχία της
καί να ὁμολογήσει μια νὲα iôco—
λογία. Γι’ αὐτὸ βρίσκεται στήν
ἀνάγκη ποτε να ὑποστηρίζει με
ἀκαμψία, ἀνάλογα με τὸν τομὲα
καὶ tr] στιγμή, τη μαρξιστικὴ
ὁρθοδοξία, ποτε (ιτιό συχνα) να
πράττει καί θεωρητικοποιεῑ ἀντίθετα στίς πιό στοιχειώδεις θεσεις
Kai ἀρχὲς τοῦ μαρξισμοῦ, τῆς
ἑπανάστασης.
Σ’ αὐτὴ τήν ἱδιομορφη 8éση τῆς γραφειοκρατίας - κυρίαρχης may]; ὀφείλεται τὸ ἰὸεολογικο χάος ἀλλα καί ή βάναυση
καταπατηση τῆς ἐπαναστατικῆς
νομιμὸτητας, που ἑπιβλήθηκε Kai
στα ἄλλα εὐρωπαϊκα κινήματα ἣ
ἓγινε αντικείμενο δουλικῆς μί-

μησης τῆς κομματικῆς γραφεισκρατίας, τῶν κατα τόπους ἀππαρατσλίκ. Εἶναι αὐτονὸητο ὅτι ἡ
ανθρωπιά, ἠ ἀξιοπρὲπεια Kai τὸ
ἠθος εἶναι περιφρονητὲες iôlôτητες μὲσα σὲ τετοια παρακμή.
Φυσικὰ, για τίς ἡττες μιᾶς ἀνερμάτιστης πολιτικῆς ἢ για τήν
ἑγκαταλειψη τοῦ σοσιαλισμοῦ Kai
τὸ σφετερισμό, για τίς μεγαλες
και τις μικρες καταστροφες, πρὲπει να βρεθοῠν καποιοι ὑπαίτιοι.
Ὀ Στάλιν ὐινγανὼνει τὴ φρίκη
που λέγεται «δίκες τῆς Μοσχας»
Kai στρατόπεοα, ὁ Ζαχαριαδης
ἁποδίόει τήν ἧττα στὸν. .. Τίτο,
ἄλλοι βρίσκουν να φταίει ὁ Γ.
Παπανδρὲουῆ ὁἈντρεας. Πρέπει
να βρεθοῦν Kai τα ἐξιλαστήρια
Οὐματα, oi «npoôôteç», οἰ πράχτορες. Ἐτσι δημιουργοῦνται oi
«ὑποθέσεις» τύπου Πλουμπίδη.
Γιατί ὁ ἀρχηγὸς εἰναι βέβαια

αλάνθαστος, δὲν μπορεῖ να εί)θὺνεται για ἀποτυχίες Kai ἡττες.
Αὐτή πιστεύω ὅτι εἰναι ἡ κατεὺθυνση για τήν κριτική τοῦ
συνόλου τῶν φαινομένων τοῦ
ἀριστεροῦ μας κινήματος Kai δχι
ἠ απομὸνωση τῶν περιπτὼσεων,
ἢ ἡ φιλολογία τῶν -ισμῶν, που,
ἓτσι μονοπλευρα, συσκοτίζουν
ἀντὶ να διαφωτίζουν τα προβλή·
ματα στίς κριτικὲς καί στίς αὐτοκριτικες.
Οὔτε ἐξαντλῶ βεβαία, ἀλλὰ
οὔτε κάν θέτω (ἐγώ, ὲδῶ) μὲ τὴ
σαφήνεια πού θα ἓπρεπε αὐτὸ τὸ
μεγὰλο πρόβλημα. (Αὐτή εἶναι ἡ
δική μου αὑτοκριτική). Τὸ ὑπενθυμίζω με τὴν εὐκαιρία μιᾶς
ἀντιλογίας γὺρω ἀπὸ τήν πραγματικα τραγική ὑποθεση Πλουμπίδη, ἀλλὰ ὄχι μόνο Πλουμπίδη,
θὲλω να to ὑπογραμμίσω.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ἀπ’ τή στιγμή που ἡ inceptionth πολιτικῶν Θέσεων
ὃὶνεταῑ στα χερια λογοτεχνῶν, κατι δὲν πὰει καλά...
Ἀργύρης Προκοπίὸης

Να λοιπὸν ποὺ ὁ Κώστας Κοτζιας, ἀφοῦ «ἔζησε ὁλόκληρη τήν
Ἰετία an] Μοσχα σαν πρόεδρος
τῆς Ἀντιδικτατορικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἑλλήνων τῆς ΕΣΣΔ»
(ἀλήθεια, σε δίκα της διαβήματα
χρωστᾱμε ἐκείνη τήν πανηγυριKi] συμμετοχή τῆς σοβιετικῆς αθλητικῆς ὀμὰδας στοὺς πανευρωπαῖκοὺς τοῦ 1969, ti] συμβαση
για τήν τὺρφη τῶν Φιλίππων καί
ὖσες ἅλλες not") διαφευγουν αὐτή
τὴ στιγμή ἐγκαρδιὸτητες πρὸς
τὸ καθεστὼς τῆς χοὺνταςς), γυρισε ἐπὶ τὲλους στήν πατρίδα
για να βάλει τα πράγματα στὴ
θὲση τους.
Ἂν, ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ
ὁ Σταθης Δρομάζος, κανεὶς δὲ
ζήτησε ἀπ’ τὸν Τάσο Βουρνᾱ να
λύσει τὴ σιωπή του σχετικα μὲ
τήν ὐπὸθεση Πλουμπίδη, ἄλλο
τὸσο κανείς, ἀπ’ ὅσο ξὲρω, δὲ
ζήτησε ἀπ’ τὸν Κὼστα Korma να
μᾶς ὑπενθυμίσει τὴν ἐσωτερική
πορεία τοῦ ἥρωα ἐνὸς βιβλίου
ποὺ εἶχε γράψει τὸ 1964, δηλαδή
«σε μια περίοδο ποὺ ὁ ἀναθεωρήτισμός βρισκόταν στήν ἀκμή του»
(τὸ τελευταῖο, φαίνεται, πρέπει να
τὸ λάβουμε ἰδιαίτερα ὑπ’ ὃψη μας
για να ἐκτιμήσουμε ὄσο τῆς αξίζει τὴν ἱδεολογική άδιαλλαξία
τοῦ συγγραφέα).
Τί να ὑποθέσει τωρα κανείς;
Ὀτι ὁ K.K. βρῆκε ἁπλῶς τὴν εί)καιρία να προβαλει τὸ βιβλίο του
στοὺς ἀναγνῶστες τοῦ «Ἀντί»,
ἀντιπαραθέποντας το μὲ «τὸ Μηδὲν Kai τὸ Ἀπειρο», πού, εἴτε
τὸ ἑγκρίνουμε, εἴτε ὔχι, ὑπῆρξε
παντως μια ἑκδοτικὴ ἐπιτυχία;
Ὀχι, πρόκειται για μια ἐξαιρετικα εὐτελῆ σκὲψη. Μᾶλλον πρὲηινὰὺποθὲσουμεότιδΚ.Κ.
ἔκρινε δτι ἐπέστη πλέον ἠ ῶρα
να μᾶς ἀποκαλύψει μὲ τὸ κῦρος
τῆς αὑθεντίας του πὸσο ὑψηλὴ
εἶναι 1'] Ξννοια τῆς «κομματικίκηαις», πὸσο «δογματικοὶ ol ἀντιmimi» καὶ πὺσο διαβρωτιὠς ὁ αναθεωρητισμὸς.

Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὴν ὑπερ-

ασπιση κάποιων πολιτικῶν θεσεων την ἀναλαμβανουν οἱ λογοτὲχνες, γεννιῶνται βασιμες ὑποψίες ὅτι κατι δεν πάει κάλα
μ’ αὑτὲς τὶς θέσεις χωρὶς v' ἀποκλείεται κατι να μὴν πηγαίνει
Kala Kai μὲ τοὺς λογοτὲχνες. Τὸ
φόρτε αὐτῶν τῶν τελευταίων εῖναι οί λέξεις, τὸ στῡλ, ἡ σῡνθεση, γενικά τὲτοια πραγματάκια.
Ὀταν ἀπαρνιῶνται αὺτή τὴν ταπεινὴ μοίρα τους για να τανυστοῦν στα ὕψη τοῦ πολιτικοῦ
στοχασμοῦ, εἰναι ἐνδεχομενο να
πετύχουν μερικα ὄχι εὐκαταφρονητα πράγματα : να καθιερὼνονται σαν οἱ mo συνεπεῖς διανοουμενοι, να παίρνουν καμια φορὰ
καί παράσημα· πετυχαίνουν βε-

ὑπερασπιστή τετοιων θέσεων, ὴ
ῑδρυση νὲου κόμματος, ἡ ἀνοιχτή
καταγγελία τῶν ἐγκληματικῶν ὲνεργειῶν μιᾶς αὐθαίρετης ἠγεσίας, me: σκὲψη αμφισβήτησης
Kai αναθεώρησης καθιερωμένων
σχημάτων καί μεθόδων ἀποτελοῦν διαβρωτικὰ φαινόμενα. Ποιά
ἐπιχειρήματα προσκομίζει γι· αὑτὺ; Τὰ ἑξῆς tpia:

a. Τὴν «ἐσωτερική πορεία»
τοῦ ἥρωα του, πού μάλιστα ti]
διαιρεῖ σὲ τρία στάδια (ἀναρωτιὸμαστε μήπως ὁ ἀριθμὸς τρία
ἀπηχεῖ κὰποια καζαντζακικὴ ἐκδοχή τῆς διαλεκτικῆς).
β. Μερικοὺς ἀκατανὸητους ἀ-

Ὅ Διευθυντὴς Ἀστυνομίας Πανόπουλος - μέγας Κομμουνισ-τοφάγος - ânavrâ σὲ ἐρωτέἶῖ τοῦ Μπελογιάννη στὸ Στραﬂaw Μκρὸνως καί Kim MM.
να προκαλοῦν mm“ πλήξῃ
σε κὰθε φυσιολογικὸ ἄνθρωπο
ποὺ θα ἐπιχειρήσει να τοὺς διαβάσει. Ἀλλ’ αὐτὰ εἶναι τα «παθη»
τῶν λογστεχνῶν, για τὰ ὁποῖα
ὁὲν εἶναι ἅπαραίτητο να σκοτίζεται κανείς καί πολὺ. Ἐκεῖνο
ποὺ κυρίως ἐνδιαφερει, εἶναι τα
«πάθη» τῶν πολιτικῶν θέσεων.
Σὺιιοωνα λοιπὸν μὲ τὸν un,

φορισμοὺς περί «δογματικῶν, «αδογματικῶν», «awn-tow»,
«αντιχρίστων» (ἵ) Kai «θρησκομανῶν», καί
γ. Mia κατακλείδα-κορώνα m
ἄρθρο του, ποὺ λογοτεχνική ἀδεία
αντιπαρὲρχεται τὸ no ὲνοχλητιweb τῆς ὑποθέσεως Πλουμ-

To. ηοω «nm τῶν πολιτικῶν θέσεων στα χὲρια τῶν λο-

γοτεχνῶν ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὃτι, ὅταν ὁ λυγοτὲχνης ἀπαρνιὲται τήν ταπεινή του τέχνη,
αὐτὴ ὃὲν τὸν ἀπαρνιὲται οὔτε
στιγμή. Οἱ λέξεις, τὸ στὺλ, oi
παγίδες που θα στηθοῦν στὸν αναγνὼστη, ὅλα τα γνωστὰ τερτίπια τῆς δουλειᾱς του θα δυναστεύουν ti] συλλογιστική του,
ῶσπου ν’ ἀφήσει τὴν τελευταία
του πνοὴ o‘ αὑτὴ τὴ γῆ. Θαρρεί
πῶς τέμνει ὁριστικα ἕνα θὲμα,
μόνο καί μονο ἐπειδὴ ἀφηγεῑται
κάποια ἐσωτερικὴ πορεία, για
τὴν ὁποία ἄλλωστε Kama μαρτυρία ὁὲν πείθει ὅτι ὁὲν εἶναι σκὲτο, αποκὺημα τῆς φαντασίας του.
Ἡ καλὴ πίστη δὲν τοῦ λείπει
ἀσφαλῶς. Οί μὺθοι ποὺ κατασκευάζει κανείς για να δώσει
μυρφὴ στό πιστεύω του, πρὶν ἀπὸ
κὰθε ἄλλον, γοητεὺουν Kai πείθουν αὐτὸν τὸν tôle. Μυθοπλασία Kai ἀρχική κίστη συμπλέκον·
ται Eta: σ· ἒναν δεσμὸ τὸοο άξεδιάλυτο, ὥστε να τοῦ ἀφαιροῦν
τὴν ίκανὸτητα να ξεχωρίσει mu}
προηγεῖται καί ποιὸ ἕπεται-ἄτομα μὲ πολὺχρονη θητεία mil
λσγοτεχνία είναι ίδιαίτερα ἐπιρpad] σὲ τὲτοια μπερδὲματα. “A;
μὴν τα κρίνουμε αὐστηρά. Μήπως κι oi λογιστὲς δὲ φτὰνουν
με τὰ χρόνια να «man m
βάθος τῆς κανδῑᾶς τοὺς ὅτι τὰ
κέρδη τῶν ἑταιριῶν προκῦπτουν
ἀπ’ τίς ἐγγραφεὶς ποὺ Katame
m λσγιστικὰ βιβλίῳ
'0 ἄξιος ὅμως τῆς Mm“κῆς του μοίρας λογοτὲχνης δὲ
νιώθει νά ’χει ξεπληρώσει τὸ
σὺνολο τοῦ χρέους του dm
μὲ τὸ να πλάσει μονο τὸν αποκαλυπτικὸ μὺθο. '0 πιὸ δεσποτικὸς ἀπ’ τοὺς δαίμονες τοῦ λογοτεχνικοῦ πανθὲου, ἡ λέξῃ, 6n:δικεῑ τὰ Mme του δικαιῶ-ι
τα. '0 λσγστὲχνης θα κατακτήσει τὴν “mam m Mn
μονο ὃταν ανακαλὺψει καὶ ἐκουνήσει τὴ μία λέξῃ, ἐκείνη ποῦ

ῑ· «κεῖς’-ἥ

r. καίρια μύθο mi θέο-η. φυσική έξόντωση τῶν ἡγετικῶν εὕψυχο αγωνιστή. Kai τὴν καλυψη τῶν στοιχειωKm ἀπ’ τὴν τέτοια πίεση τοῦ στελεχῶν μιᾶς μερίδας τοῦ έλ- Τί να έσὴμαιναν ἄραγε αὑτὲς δῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν. Ἔτσι έ’ δυναστη «λέξῃ» 6 λογοτέχνης ληνικοῦ λαοῦ. Kan καραπάνωε oi αλλεπαλληλτς ανακοινώσεις, γινε καὶ μὲ τὸν Πλουμπίδη. Ἀν,
ἑνενήντα έννια φορές στίς έκατὸ ῆταν ὲκ τῶν προτέρων περίπου ποὺ ἕγιναν μέσα σὲ διάστημα λί- τὼρα τὸ στέλεχος εῖναι πραγμαM ἐπιλέξει τὴ λέξη «δυναστη» βέβαιοπωςδποιοστέλεχος ἓπεφτε γων ἡμερῶν, δημόσια καὶ ἐπω- τικα χαφιές, πηγαίνει σ“ αὐτὲς
(τὴ “in, δηλαδή, ποὺ καθιερώ- έκείνη τὴν έποχή στα χέρια τῶν νυμα, ἀπ’ τοὺς τρεῖς πρωταγωνι- τὶς δὺσκολες στιγμὲς στ’ αφενθῆκε μέσα στα πλαίσια ἐνὸς συ- καταδιωκτικῶν ἀρχῶν, θα περ· στές τοῦ δραματοςς Ὀπως θα τικά του για φρέσκες ὁδηγίες.
σήματος για να ἀποτρέπει τὴν νοῦσε στὴν ἤδη πολυπληθῆ χο- δοῦμε αμέσως παρακατω, ἠ κα- "Av τὸ στέλεχος εἶναι στήν πραW τῶν ανθρώπων ποὺ συμ- ρεία τῶν «ἡρωϊκῶν νεκρῶν τοῦ ταγγελία τοῦ Πλουμπίδη σαν γματικότητα ἀθῶο, τοῦ μένει να
le“:wa a' αὐτὸ απ· τὴν ἄσκη- κινὴιατος». Ki M ἀκριβῶς α- πρακτορα τῆς ασφαλειας εἶχε γί- διαλέξει αναμεσα στα ἑξῆς :
Ml τῆς κριτικῆς τους ίκανοτη- mm ἕνα ένοχλητικο έρώ- νει ῆδη πρὶν απ“τίς 12.3.52. ('1‘! a. Να θαφτεῑ (κυριολεκτικα)
τας) Kai θα ξεσκεπασει ακριβῶς τημα, ποὺ 6 ΚΧ. 1:6 αντιπαρέρ- δεύτερη ανακοίνωση τῆς ἡγε- κάπου, χωρὶς να διατηρήσει κα11' αὑτὴ τὴν έπιλογὴ τὴ δεσποτι- χεται, δχι ῐσως απὸ προθεση αλλ’ σίας τοῦ K.K.E., ἐκείνη ποὺ στὸ μια ἐπαφὴ μὲ συγγενικό ἢ φιλικὸ
ἀποστολὴ τῆς λέξης αὐτῆς ἀπὸ ἄγνοια δρωμένων πραγμά- σημείωμα ἀναφέρεται ὅτι έγινε πρόσωπο, ποὺ θα μποροῦσε να
στή σφαίρα τῆς πολιτικῆς δρα- tœv: αμέσως μετα τὴ σύλληψη τοῦ τοῦ ἐξασφαλίσει τοὺς στοιχειώcm. Τοῦτο εἶναι τὸ δεύτερο πά· Ποιὸς εὐθύνεται για τὸ δτι 6 Πλουμπίδη Kai που τὸν ὀνόμαζε δεις ὄρους έπιβίωσης, ῶσπου 6
θος τῶν πολιτικῶν δρων-στήν Πλουμπίδης ἔπεσε τότε στα χέ- απερίφραστα χαφιὲ ἠταν ἁπλῶς θάνατος νᾰρθει να τὸ ἀπαλλάξει
περίπτωσή μας τοῦ ὅρου «κομ- ρια τῆς ασφὰλειας, για τὸ δτι για να πληρωθεί ὃπως λένε 6 ἀπ’ τ’ βάσανα τοῦ κοσμου τοὺ·
κακότητα-ὅταν πέφτουν στα δηλαδή ἑξαναγκαστηκε σὲ μια πανηγυρικὸς τύπος ἢ για να μή του.
χέρια τῆς λογοτεχνίας. «ἐξωτερική πορεία» που στὸ τέρ- τυχὸν δεν τὸ μαθουν καί oi πιὸ β. Na ὀργανώσει μὲ τὴ βοήἩ «κομματικὸτητα» σαν ὄρος μα ἠταν σίγουρο πὼς βρισκὸταν ἄσχετοι). θεια ἑνὸς στενοῦ Kai έμπίστου
πολιτικὸς έκφραζει αξίες μέ σχε- παρατεταγμένο τὸ έκτελεστικὸ α· Στήν πραγματικότητα ἡ καταγ- κύκλου δικῶν του ἀνθρώπων κατικὸ-ίστορικὸ χαρακτῆρα. Δὲν πὸσπασμα; γελὶα δτι 6 Πλουμπίδης εἶναι ποιο εἶδος ἰδιωτικῆς παρανομίας,
ἔχει καμια σχέση μὲ «τὴ ζωὴ Ὀ σεβασμος ποὺ ὁφείλουμε χαφιὲς εἶχε διοχετευτεί «έμπι- ποὺ ὅμως οἱ τεχηκὲς της προῦπήν τελειοτερη ἓκφρασή της, στὴ μνήμη έηίνων ποὺ πλήρω- στειγτικα» σὲ δρισμένες τουλαχι- ποθέσεις παρομοιάζουν μὲ τὴν
Ἅννα» (ἠ ῐδιααλλωστε ἠ Sud)- σαν μὲ τὴ ζωή τους τὴν αγωνι- στον ἀπ’ τίς παρανομες ὀργανᾱν κατάσταση φυγοδικὶας ἑνὸς κοιmun «τελειότερη ἓκφραση ζω- στική τους συνέπεια, δέ νομιμο- σεις τοῦ κινήματος αρκετα πρὶν νοῦ κακοποιοῦ. Ἡ συλληψη δηﬁc» εἰναι κενὴ περιεχομένου για ποιεί στό ἐλαχιστο τὴν ωραχά- απ· τὴ μέρα που ἠ ἐπιστολὴ τοῦ λαδή ἀναβάλλεται για ἕνα διαδποιον ἔχει διαμορφώσει μια ραξη τῶν πραγματικῶν συνθη· Πλουμπίδη ῆρθε στὴ δημοοιὸ- στημα, ἀλλὰ εἶναι τελικὰ αναπὸδιαλεκτικὴ αντίληψη τοῦ K6- κῶν τῆς δοκιμασίας των, χάριν τητα. T6 περιεχόμενο τῆς κατη- φευκτη.
mu), οὕτε μπορεῐ να απαλλαγεί ἑνὸς δῆθεν ἱεροῦ σκοποῦ, να σερ- γορίας ἀποτελεῖται ἀπὸ δὺο σκέλη γ. Να συμβιβαστεῐ κατὰ ὁποιοαπ“τίς σχεπκότητες καθε πολι- βίρουμε δηλαδή στὸ κοινὸ μια τελείως ἄνισα Kai κάπως ἀταί- δήποτε τροπο με τὶς καταδιωκτιτικοῦ δρου με έπινοημένες «ἐσω- φιλολογική σύπγκρουση στὴν ὑ- ριαστα μεταξὺ τους : κές αρχές, ἐπαληθεύοντας ἔτσι ἐκ
repute; πορεῐες» καίμέαναφορές ψηλὴ σφαίρα τῆς ἠθικῆς. Ὅσα α. '0 Πλουμπίδης ἀρνήθηκε τῶν ὑστέρων τήν αβάσιμη ὑποστήν ἀρχαία τραγωδία. T6 ζήτη- μέχρι στιγμῆς γράφτηκαν στίς να σιηιμορφωθεῐ μὲ ἐντολὴ τοῦ via ἢ τὴν κακοήθη συκοφαντία.
βα, χωρὶς περιττὲς φιλολογίες, στῆλες τοῦ «Ἃντί» σχετικα μέ κόμματος να ἐγκαταλείψει τὴν 'H ἐπιλογή τοῦ Πλουμπίδη
εἶναι να μᾶς δείξει καποιος μὲ τὴν ὑπόθεση Πλουμπίδη, ἀφή- Ἑλλάδα Kai να παρουσιαστεῐ στραφηκε τελικὰ στή δεὺτερη
τρὺπο κριτικὸ Kai αναλιντικο δτι νουν 1:6 νεώτερα ἀναγνώστῃ, στήν Κ.Ε., ποὺ εἶχε τήν ἔδρα της λὺση. Tà στοιχεῖα ποὺ δωθέτου-

ῗηση). Ζητᾰμε, ἀσφαλῶς ἀπ’ παρα μία ακραία σὺγκρουση στή Δὲν είμαστε σὲ θέση να ξέ- λεσή του, ἀπ’ τὸ ὁποῖα ἡ ὲπιλογή
αὑτὸν τὸν κάποιο έργο κουραστι- σψαίρα τοῦ ἀγωνιστικοῦ ῆθους, ρουμε τί ποσοστύ αλήθειας πε- του προκύπτει αβίαστα. Εἶναι ὠΚὺ, αφοθαναμεσα στ’ ἄλλα θᾰχει μια αναμέτρηση μεταξὺ «δογμα- ριείχε Kai ποια περίπλοκη ὑπὸ· στὸσο περισσὸτερο ἀπὸ πιθανὸ
*ὰ ἐξηγήσει Kai τὸ πῶς ἡ κομα- τικῆς ἐκτροπῆς» καὶ «κομματι- θεση κρυβοταν κάτω ἀπ’ τὸ πρῶ- δτι στήν έπιλογή αὐτή δέν Enact:
Μτικθτητα ἐπιτρέπει τὴν ανα- κὸτητας». το σκέλος τῆς κατηγορίας. Ὀσο μονομιᾱς, ὅτι, στα διάστημα ποὺ
πτυξη τῆς «δογματικῆς ἐκτρο- —'O Πλουμπίδης, στα χέρια για τὸ δεὺτερο, ἠ μεταγενέστερη μεσολαβησε ἀπ’ τὴν ἀπομονωσή
“ 8119)(τί pom διατύπωση, Χρι- τῆς ασφαλειας τὸ Νοέμβρη τοῦ αποκατάσταση τοῦ Πλουμπίδη- του ὡς τή σύλληψή του θάχε
θεέ non!) Kai τὸ γιατὶ M Kai 1952 δέχτηκε «καταστηθα τὶς ρι- ἃς ἠταν Kai ὁλιγόλσγη - δὲν α- αμφιταλαντεὺσεις καί αὐτοπάτες.
W δεκαετίες λειτουργεῐ παν- πὲς τῆς ἠθικῆς του έκτέλεσης φήνει περιθωρια για αμφιβολίες : ed πίστεψε ῖσως ὡς ἕνα χρονικὸ
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μα, ὅταν πιαστηκε 6 Μπελογιαν- αποδείχτηκε χαριές, σὲ κανένα λσγιαννης - κι 6 ίδιος 6 Πλουμ·
νης τὸ καλοκαίρι τοῦ 1951, αλλὰ δὲ μη)ρο νᾰχω έμπιστοσὺνη». πίδης αργοτερα - δέν καταδικα-

Πανὸπουλιου, ποὺ mm τὴν
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συνθηκῶν 1101‘) 106 δημιουργοῦσε
6 διπλὸς κλοιὸς τῆς κομματικῆς
απομόνωσης Kai τῆς αστυνομικῆς
καταδίωξης να βρῆκε αύτό 16v
ἐμμεσο τρόπο-τή γνωστή ἑπιστολὴ - για ν’ ἀποδείξει στα μὲλη 106 κόμματος τὴν ἀθωότητα
του - ὑποδεικνύοντάς τους K16λας ἐξ ἀντιδιαστολῆς τὴ μόνιμη
ἑστία τραμπουκισμῶν, τυχοδιωκτισμῶν Kai αὐθαιρεσίας μέσα
016 κίνημα ——— καί ν’ ἀποκαταστήσει ἓτσι τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὴ
σύνδεση μαζί τους, ποὺ ἄλλη κατάληξη λογικὰ δέν μποροῦσε
νᾰχει παρα τή χειραφετηση τοῦ
κινήματος 016 ἐσωτερικὸ, ἀπ’
16 δεσποτισμὸ τῆς ήγεσίας :06
ἐξωτερικοῦ. Κι αὺτά χωρίς να
δίνει λαβὴ στοὺς τρίτους να ἀντιληφθοῦν τα «ἐν οίκω» τοῦ κινήματος. Τέτοιες ἐρμηνείες ὅμως
τὴν ἐποχή ἐκείνη ἠταν ἀδιανόητες. 'H ἀπήχηση τῆς ἐπιστολῆς
Πλουμπίδη στύν κόσμο πρὸς τὸν
ὁποῖα κατα βάθος ἀπευθυνόταν
ὑπῆρξε 16 ἀκριβῶς ἀντίθετο ἀπὸ
κεῖνο 1101‘) αὐτὸς ἐπεδίωκε καί γι
αὐτὸ ὑπεύθονη εἶναι ἠ ἔννοια τῆς
κομματικότητας. Ἡ κομματικότητα δὲν κάνει διάκριση στοὺς
λόγους, τὶς μεθόδους ἢ τα ἄλλοθι
1:06 χρησιμοποιεῖ κάποιος για να
φέρει στὴ δημοσιότητα μια ἐσωκομματική ὑπόθεση· ἀπαγορεύει
κάθε δημοσιότητα νέτα-σκὲτα.
Ἀπ’ ὅλη τήν ἱστορία τῆς ἐπιστολῆς Πλουμπίδη oi «πρὸς οὓς» σέ
τοῦτο τὸ σημεῖο στήριξαν τήν
κρίση τους κι ἓτσι ἀντὶ τὸ περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς ν· 6110mταστήσει στή συνείδησή τους τὴν
ἐμπιστοσύνη πρὸς 16 συντάκτη
της, ἡ ἰδια ἡ ὓπαρξή της σταθεροποίησε τὴν ἀποδοχή τοῦ ὅτι ἠ
ἐναντίον του κατηγορία ἠταν σωστή. T6 συμπέρασμα βαωζὸταν
0' ἓνα συλλογισμὸ ἀπλοῖκό, σατανικὸ Kai πρὸ παντὸς ἀποτελεσματικό, ποὺ διεθετε δηλαδή ὅλα
16 χαρακτηριστικὰ τοῦ 1::6 ἄξε-

τῆς ανακοίνωσης. Ἐκεῖνον δηλαδή ποὺ θα μποροῦσε να ὡφεληθεῖ ἀπ’ αὐτή. Ἐκεῖνον ποὺ θα
συγκέντρωνε τοῦτες τίς προϋποθὲσεις :

α. συγκεκριμὲνο καί σπουδαῖο
ἐνδιαφερον για τήν ὑπόθεση
β. δυνατότητα να βγαλει ξεκάθαρα συμπεράσματα απ“τό περιεχόμενο τῆς ἀνακοίνωσης.
Ἀπ’ τοὺς δυνατοὺς παραλῆπτες
τῆς ἀνακοίνωσης :
a. Oi παρανομες ὀργανωσεις
τοῦ κόμματος εἶχαν βέβαια ἕντονο ἐνδιαφερον για τήν ὺπόθεση
Πλουμπίδη. T6 περιεχόμενο ὠστόσο τῆς ἀνακοίνωσης περισσοτερο σε σύγχυση παρα σὲ ξεκάθαρα συμπεράσματα μποροῦσε
να τὶς ὁδηγήσει. Ἀφοῦ εἶχαν
ἤδη «ἐμπιστευτικα» ἑνημερωθεῖ,
ἐκεῖνο ποὺ περίμεναν ἀπ’ τήν ἡ·
γεσία ἠταν μια δημόσια ἀπερίφραστη καταγγελία τοῦ προδοτι-

ματος. Ἥξερε δτι 6 Πλουμπίδης
δὲν ἡταν πράκτορας του. Ἡξερε
ὄτι ἡ ἐπιστολή τοῦ Πλουμπίδη
ἠταν γνήσια, ἀφοῦ δέν τήν εἶχαν
συντάξει οἱ ὑπηρεσίες 100 K1 6φοῦ 16 ἀρχεῑο τῶν δακτυλικῶν
ἀποτυπωμάτων ὑπαγόταν στὴ δικαιοδοσία του. Εὓκολα μποροῦσε
να καταλήξει 016 συμπέρασμα
ὅτι K1 ἡ δεύτερη πληροφορία
τῆς ἀνακοίνωσης - ὅτι ὁ H1000πίδης δὲ βρισκόταν στὴν Ἑλλάδα-ἐσήμαινε :6 ἀκριβῶς ἀνάποδο.
Ὁ Πανὸπουλος, παλιά καραβὰνα στή δίωξη τοῦ κομμουνισμοῦ, δὲν πρὲπει να δυσκολεύτηκε πολὺ 016 να ἀποκρυπτογραφήσει 16 πλῆρες νόημα τοῦ μηνύματος. Θα κατάλαβε ὅτι 6
Πλουμπίδης παραμερίστηκε, ἀπομονὼθηκε, στερήθηκε τὴν προστασία τῆς όργανωσης, μετατὲθηκε στὴν κατασταση τοῦ ἀζή-

Στὴ δίκη ΝΙπελογιάννη, ὁ Ρακιτζῆς, Διευθυντὴς τῆς Ἀσφά-

λειας.
κοῦ ρόλου 106 Πλουμπίδη κι
τητου ἐμπορεὺματος, 106 προβάδχι μια μισερὴ διάψευση 1101‘) 16
του ἐπὶ σφαγήν. Ή σύλληψή 100
περιεχόρενὸ της ἓδινε ἀφοριιή
γινόταν ὑπόθεση ρουτίνας, χρειάστου φανατισμοῦε «μὸνο ἓνας’ σὲ ἀμφιβολίες.
ζόταν ἰσως λίγη παραπάνω 61:0πραγματικὸς καριὲς Gd ρποροῦσε β. Για 16 ἓνδιαφέρον καί τίς
μονή ἀλλα ἡταν σίγουρη. Οὔτε
να βρεῖ ἓναν 1600 ἐξυπνο 106110 δυνατὸτητες συναγωγῆς συμπεκι 6 τρόπος με τὸν ὁποῖα ἐκμερασμάτων τῶν εὐρυτέρων στρω- ταλλεὺτηκε τὸ θὲμα πρέπει να
για να παραβιάσει μια βασική
μάτων τῶν ὀπαδῶν 106 κινήμακούρασε πολὺ τὴ σκὲψη 106 Παἀρχὴ τῆς κομματικότητας».
τος ἐκείνη τὴν ἐποχή καλύτερα
νόπουλου. Ἡ ἐξασκημένη τοι)
T6 πραγμα ἔχει καί τὴ συνὲνα μὴν κάνουμε συζήτηση.
ὅσφρηση τὸν προειδοποιοῦσε 6116
χειά του. Ὀ Ζαχαριάδης ἀντε1106 ἓβγαινε ἡ μυρωδια τῆς σαπί-’
δρασε ᾰμεσα μὲ τὴ γνωστὴ ἀναγ. Ὀ ἀντικειμενικα 06010011κοίνωση δτι ἠ ἐπιστολὴ ἠταν
κὸς παραλήπτης τῆς ἀνακοίνωλος κι ἀπὸ 1106 ἡ πνοή τῆς ἐξυπλαστή καὶ 6 Πλουμπίδης ἄρρωσης ἔκανε, τὴν ἐμφανισή του
γίανσης, ἄρα κι 6 πραγματικός
6116 τῶν στηλῶν τῶν ἐφημερίδων κίνδυνος για τὸ σύστημα, στήν
στος σέ σανατόριο 106 ἐξωτερικοῦ. “Ac; κάνουμε μερικὲς ο·κὲKai μάλιστα αὐτοβούλως καί ἄνευ
προστασία 106 ὁποίου εἶχε ἀφιεψεις γύρω ἀπ’ αὐτή τὴν ἀνακοίὑπαιτίου βραδύτητος. '0 Hav6ρώσει 16 ἀστυνομικὸ του ταλὲνπουλος--άλλος μακαρίτης αὑνωση. Σὲ ποιοὺς ἀπεώυνόταν;
το. Ἀποφάσισε να χτυπήσει τὸ
ὑγιὲς κομμάτι, να τοῦ ἀποκλείσει
Μέ τὸν 106110 που ἐγινε οἶ παρα- τὸς - ἡταν ἀκριβῶς ἐκεῖνος 1101‘)
συγκεντρωνε καί τίς δυὸ προϋποκάθε δυνατότητα ἐξυγιαντικῆς ἐλῆπτες της δέν ἠταν δυνατὸ να
θέσεις τοῦ οὐσιαστικοῦ παραλὴπίδρασης, για να μείνει ὴ σαπίλα
περιορίζονται 0’ ἓνα προκαθαριἀπερίσπαστη 016 διαλυτικό της
σμὲνο κύκλο. Να κάνουμε εἶκα- π
-Τὸ εἰδικὸ Kai ἐντονο ἐνδιαοἶστρο. Διαλεξε γι αὐτὸ 16 σκοσίες σχετικα μέ τίς πιθανές ἐπιφερον του για τήν ὑπόθεση εἶναι 116 τήν πιὸ πρὸσφορη μεθοδο. 'Eδιώξεις τοῦ συντάκτη της; Δέν
νο.
χοντας συλλάβει ἐδῶ Kai 22 χρόεἶναι αυτές, οὔτε αὐτὸς 1:06 βανια μέ περισσότερη ὀξυδερκεια,
-Ἃλλα ἠταν κι 6 μόνος ποὺ
σικα ἐνδιαφερουν-ἐξ ἄλλοι) 6
ἀπ’ 601] διαθέτει 6 K.K. σήμερα,
μποροῦσε να βπγάλει ξεκαθαρα
τελευταῖος εἶναι καὶ μακαρίτης
τίς ἀρνητικὰς mm; τῆς «κορπια καὶ δέ θα 011000601: να μᾶς συμπεράσματα ἀπ’τὴν ἀνακοίματικότητας», κατάλαβε πῶς 6
νωση, γιατί μὺνο αὐτὸς (ἐκτὸς
mm. Ἀς κοιτάξουμε κα611‘ 16 συντάκτη βέβαια) ἤξερε κιο σίγουρος τρόπος για να τσαλύτερα να ἐντοπίσουμε ἐκεῖνον
τὴν ἀλήθεια σχετικα μ’δλα τα
κιστεῑ στή γένεσή της ἠ ἀπόπειπου ἀντικειμενικα μποροῦσε να
ρα Πλουμπίδπ - καί κάθε σκέψη
εἶναι 6 οὐσιαστιιούς παραλήκτης οὐσιῶδη δεδομένα τοῦ προβλή-

Κεντρική διάθεση 106 ANTI, για τὰ βιβλιοπωλεῑα τῆς Ἀθήναςτ
Γ m ΟΣ ΤΣΙΛΔΕΡΙΚΗΣ
Βιβλιοπωλεῐο XNAPI, Κιαφας 5, 1111.. 605-493
.’,4,,Ᾰ,

τιὰ παρὸνωες ρελλεντυεὲς ἀπὸ·
πειρες-ήταν να ἀναλάβει δη- ξ
μοσίᾳ μια οἶονεῖ ὑπεράσπιση τῆς Ἴ
πλευρᾶς Πλοομπίδη. ‘H ἀνακοί- ε
νωση πού ἔκανε ἠταν ἀπ’ αὑτὴ 1.

Α

τήν αποψη αριστοτεχνική. Μέ
ὕφος γενναιόφρονος ἀντιπάλου
παραδεχόταν τήν εὐθύτητα, τὴν
εὐψυχία Kai 1106 παντὸς τὴν ἀκλόνητη ἀφοσίωση 106 Πλουμπίδη στὸν κομμουνισμό. Ἔφταναν
αὐτα για να πεισθεῐ κι 6 111.6 ἀνυπότακτος- ἀπ’ τα λόγια 106 ἱδιου τοῦ ταξικοῦ ἐχθροῦ - 11600
σωστὴ ὴταν ἡ κατηγορία 1101‘) διατύπωσε ἡ ήγεσία. Σύγχρονα 6
Πανόπουλος ᾰφηνε καλοῦ-κακοῦ
(6 καλὸς ἀστυνομικὸς ποτέ δέν
παραιτεῖται ἀπ’ τὴν ἐλπίδα να
διαφθείρει Kai τὴν πιὸ ἓντιμη
συνείδηση) κι ἕνα παράθυρο ἀνοιχτὸ πρὸς τὴν κατεὺθονση 106
Πλουμπίδη. Τὸ ὕφος ἠταν τέτοιο
1101') θα μποροῦσε να ἐσήμαινε
Kai: «πατριωτὰκι Νίκο, πάντα
ὑπάρχει καιρὸς για μια εἰλικρινῆ
συζήτηση μεταξὺ ρας»-

Oi ἀνακοινώσεις τοῦ K.K.E.
Kai 106 Πανόπουλου πρέπει να
βοήθησαν 16v Πλουμπίδη να ἀναγνωρίσει χωρὶς αὑταπάτες τα
σημεῖα τῶν καιρῶν. Θα εἶδε καθαρὰ ὅτι κάτω 611' τίς τότε συνθῆκες πού τίς καθὸριζαν 611' τὴν
μερια τῆς άντίδρασης 6 ἀχαλίνωτος ἀντικομμοονισμὸς κι απ“τὴ
μερια 106 κινήματος ἡ δογματική
ἀσυδοσία, ἠ χαραξη ἐνὸς τετάρτου δρόμου, ποὺ θα ὁδηγοῦσε 16
κίνημα στὴν ἐξυγίανση Kai τὸν
ἐαυτὸ του στή δικαίωση, ἠταν
ἀδὺνατη. K: ἀπὸ κείνη τὴ στιγμή
οὺσιαστικα σὼπασε. Διάλεξε τὴ
λὺση νούμερο δύο, προπαθὼντας ἀπλῶς να μεταθέσει δσο γινόταν 16 χρονικὸ σημεῖα μηδὲν
- σ“ αὐτὸ τὸν βοήθησε ἀρκετα ὴ
ἀσκητική ἀγωγή 100.
Αὐτοί εἶναι oi συλλογισμοὶ 1101‘)
δὲ μᾶς ἐπιτρεπουν να δεχτώμε
τὶς κατηγορηματικὲς 61010116)σεις τοῦ K.K. 611:
α. «Ὁ Πλουμπίδης δέν εἶναι
τραγικὸ θύμα τοῦ δόγματος, ἀλλα
τῆς μισαλλοδοξίας τῶν 61111600στικῶν κυβερνήσεων». Στά δολοφονικα χέρια τῶν τελευταίων
16v ἔστειλε -μέ σιδερένια ἀναγκαιότητα ἡ λειτουργία τοῦ πρώτου.
β. «‘0 Πλουμπίδης εἶναι τραγικὸς ἥρωας-μὲ τὴν ἔννοια
τῆς ἀρχαίας tua-108w: —- ποὺ διδάσκει καί λυτρώνει». Τὸν ΚΧ.
τουλαχιστον δέν τὸν δίδαξε τίποτα. Ἐχοομε ἀντίθετα κάθε δικαίωμα να πιστεύουμε ὅτι κάτω 6116
λιγότερο ἀπαγορευπκές συνθῆκες 6 Πλουμπίδης θα προχωρουσε
ἀποφασιστικότερα σὲ κάιωιον
ἀπ’ τοὺς κατα K.K. «611111100001τικοὺς δρόμους» Kai ἱσως ἂν
ζοῦσε δέκα χρόνια μετα ἀπ’ τήν
πολιτική 100 δολοφονία να σιηκαταλεγὸταν μεταξὺ αὐτῶν 1:06
ἐξοργίστηκαν μὲ :6 «τρίτο στάδιο της ἐσωτερικής πορείας, 106
ἥρωα» 106 K.K.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ

Κεντρικὴ διάθεση γιὰ τὰ βιβλιοπωλεῖα Βορείσυ Ἑλλάδος -;
ΒιβλιοπωλεῐογιεεΝΟΣ ΠΠΟΣ» N. Κοτζιᾰς Kai Σία Ο.Ε.
Τσιμισκή 78. τηλ. 279-720, Θεσσαλονίκη ‘ ’

ἒ,
ᾼΠολλαΠλὲς
ἢ,

Ξ τῆς Πολιῑιοῑικῇς ὃραοῑῐιριόῑηῑας
θέσεις

Τοῦ γλὺπτη Θὸδωρου
:0 Θόὸωρος γεννήθηκε στὸ Ἀγρίνιο, ὅπου τειωσε τὶς γυμνασιακὲς σπουὸές του. 1952 - 57
Ῐ σπουόἐς γλυπτικῆς στὴ Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν

β Ἀθηνῶν. 1959-62 σπουδὲς στὴν Ecole des

Beaux—Arts τοῦ Παρισιοῦ μὲ κρατικὴ ὑποτροφία.
Παράλληλα ἀσχολεῖται μὲ μελέτες Urbanisme.

- Ἀπὸ τότε ζεῖ καὶ ἐργάζεται στὸ Παρίσι. Ἀτομικὲς ἐκθέσεις; 1965 Centre Culturel National,
Aixoen-Pro vence, 1966 Maison de la Culture,
Α Amiens, 1969 Νέα Γκαλερὶ Ἀθήνα, 1969 Ken—
nedy—Hall Ἀθήνα. Ὀμαόικὲς ἐκθέσεις .· Bien—
ale de Sao Paolo 1963, Biennale d’ Alexandrie
1963, Biennale de Paris 1965, Sculpture Conlçrnporaine, Musée du Havre I962, ΙΙΙ Exposition Internationale de Sculpture Contempo—
raine Musée Rodin Paris 1966, Art Helle—
nique Contemporain Musée Bath Genève

_AÙTÔ ποὺ μὲ σπρώχνει νά μιλήσω αὑτή
tn στιγμὴ εἶναι πὼς τὰ πράγματα πᾰνε πολὺ
Ὺβὴγορα - τὸσο γρὴγορα ποὺ με τὴ συμπίεοη ὑπάρχει κίνδυνος να γίνουν ἀπλουστεύ. θεὶς καὶ νὰ παρθοῦν ἀποφάσεις ποὺ θὰ στήσουν στεγανὰ πλαίσια καί σχήματα, ποὺ
où μπλοκάρουν τὸν δημιουργικὸ διάλογο καὶ
Où έπιτρέπουν νὰ έξελιχτεῖ ἡ πολιτιστιÏ Κή διαδικασία ἐλεύθερα.
01 καθιερωμένες (1101 κατεστημένες) μορέκφρασης εῖναι «κατανοητὲς» ἀπὸ τὸ

εῦρὺ κοινὸ (καί έλεγχόμενες). Γι“ αὐτὸ θεω-

Mum πιὸ ἀποτελεσματικὲς γιὰ τὴ διοχέῗδψη τοῦ «πολιτικοῦ μηνύματος», ένῶ οί
ς» ἀπορρίπτονται ὁχι μόνο ὡς περιττές
πολλὲς φορὲς ὡς «έπικίνδυνες» πολι’ τῑκὰ ἢ «ὕποπτες». Μιὰ τέτοια νοοτροπία ἔχει
Ῥηιιάξει τὴν καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα
- στὸν τὸπο μας, ὅπου βλέπουμε οἱ πολιτικὲς
«ἅῪαθὲς προθέσεις» νά ἐκφράζονται μόνο
μέσα ἀπὸ σίγουρες καί καθιερωμένες μορφές
' vlelﬂâêmmœç εἵμαστε τώρα ; 1101 ὅμως.
Γιατί ἂν ἡ τέχνη ποὺ «μεταφέρει» στὸ
κοινὸ τὸ πολιτικὸ μήνυμα εἶναι ἀπα’ β(ῑῐῖἲίητη 1101 σημαντική, ἀλλο τὸσο σημαν“Kb; 11110081 νὰ εἶναι (με πολιτικὰ κριτήρια)
χ ml ὲκεῑνες 01 ἐκφράσεις τῆς τέχνης ποὺ σκάV καί ὰναμοχλεὺουν τὴν κοινωνικὴ πραγΜτικότητα ἐξω ἀπὸ τὰ γνωστὰ καί καθιερωμένα μονοπάτια έπικοινωνίας ἢ ποὺ ἀμφισβηto5V κατεστημένα σχήματα καὶ μορφὲς έκ-

’ M’aime, κάνοντας état ᾰμεση κοινωνικὴ
*Ρῑῖῑκὴ (καὶ μὴ μοῦ nits πῶς ἡ ἀμφισβήἂσηῦεῖναι ἠ «πολυτέλεια» τῆς ἀστικῆς
Δὲν θέλω νὰ παραγνωρίσω τίς τεράστιες
“nom-la; ποὺ πρόσφεραν στὴν πολιτική
, m“‘8181110110111011 τοῦ κοινοῦ μορφὲς καλ-

ῑῒεχνικῆς έκφραο-ης ποὺ «έντὰσσονται» στὰ
_— Μιξῑκά μέσα ἑπικοινωνίας (έφημερίδα, δίσκοςγραιιιιοφώνου κλκ-)ᾰκωςτά 1810101011-

φικά σχόλια ποὺ έφταναν καθημερινά στὸ
εὐρὺ κοινὸ καί ὁ δίσκος γραμμοφὼνου ποὺ
μὲ τήν ποίηση καὶ μουσική ζέστανε τὰ σκοτεινὰ χρόνια τῆς ἑπταετίας. Τέτοιες διαπιστώσεις πρέπει νὰ μείνουν στὸ μέγεθος τῆς
ἱστορικῆς σημασίας τους καὶ κάθε διαφορετικὴ ἄποψη ἂς μὴ Θεωρηθεῑ ὑπονόμωση ἢ
μείωσή τους ἀλλὰ ένίσχυσὴ τους (ἐφόσον
γίνεται στὸ ξεκάθαρο φῶς τοῦ διαλόγου).
Ἐδῶ φτάνουμε σὲ ένα βασικὸ πρόβλημα,
σὲ μιὰ ἀντίφαση, ποὺ ὁσο μένει ἀξεδιάλυτη
καὶ δὲν φωτίζεται μὲ τὸ διὰλογο, θά ἀκινητοποιεῖ τήν πνευματική μας ζωή. Ἡ ταὺτιση τοῦ «ἀριστεροῦ» μέ μιὰ ὁρισμένη αἰ·
σθητικὴ ἄπονη διευκολὺνει τὴν πολιτιστικὴ
π ὁ λ ω σ η ποὺ γίνεται φρένο στή [509018011 00V818111o110111011 1101 κατανὸηση τῶν
προβλημάτων μας. Κὰθε μονοπώλιο, ἀπὸ
ὅπου κι ᾱν προέρχεται, καταστρέφει τίς
προῦποθέσεις τοῦ διαλόγου-πού παραμένει ἠ μόνη εἰρηνικὴ διέξοδος — 1101 ξέρουμε
πὼς ἡ πόλωση ὁδηγεῖ στὴ ρήξη. K01 θά
ἠταν λάθος νὰ χτίζουμε μὲ τὴν πόλωση μικρότερα «τείχη», ὅταν ὑπάρχουν 11810101800 καὶ συγκεκριμένα μέτωπα.
Ἢ σίνγχυση αὑτὴ ἔχει τίς ρίζες της στὸν
πολιτιστικὸ πουριτανισμὸ ποὺ θεωρήθηκε
κάποτε ὡς πολιτικὴ ἀναγκαιότητα γιὰ τὴν
ἀντιμετώπιση συγκεκριμένων ἱστορικῶν συνθηκῶν. Ἀλλά ἀπὸ τότε έχει τρέξει πολὺ
νερὸ κάτω ἀπὸ τίς γέφυρες τῆς ἱστορίας.
Ἀλλωστε δέν βρίσκω πὼς εἶναι ἀπαραίτητο ἡ τέχνη νά ἑκφράζει μόνο τὴν «πλειοnota». Ὑποθέτω πὼς εἶναι ἐξίσου σημαντικὸ νὰ διατηρεῖ τὸ δικαίωμα καί τὸ κουράγιο
Emotion; τῆς μειονηφίας-καὶ μὴ γίνεται σύγχυση τῆς μειοψηφίας μὲ τὴν «ἑλίτ».
Γιατί ἂν ἡ έλίτ βρίσκεται στὴν κορυφή μιᾶς
ἰεραρχημένης — πολιτικά, οἰκονομικά κοινωνίας, ἡ nequan βρίσκεται συνήθως
στὴ βάση. (Καὶ τέτοια ἠταν ὴ περίπτωση
τοῦ μπουζουκιοῦ πρίν εἴκοσι χρόνια, μέχρι

1967, L’Age du Jazz Musée Galliera Paris
1967, Les Assises du Siège Contemporain
Jluse'e des Arts Décoratifs Paris 1968, Exposition Universelle de Montréal 1967, Παναθήναια Παγκοσμίου Γλυπτικῆς Λόφος Φιλοπάππου Ἀθήνα 1965. Salons: Réalités Nouvelles
Paris 1961-66, Jeune Sculpture 1962-68, Des
Comparaisons 1964-67, Galeries : Claude Bernard Paris La Slain 1965, D. Anderson Paris
Noir et Blanc 1965, Grosvenor Gallery London
September International 1964, J. Ranson Of.
ferings Inattendus 1966, Le Jardin de la Scul—
pture Vaux-de-Cernay 1967,1969 Sculpture
Contemporaine Tananarive AMadagascar κλπ.
Βραβεῖα .’ 1965 Prix Rodin στὴν IV Biennale
de Paris, 1966 Πρῶτο Βραβεῑο Γλυπτικῆς τῆς
Στέγης Καλῶν Τεχνῶν.

v0 γίνει «καθολικὴ» έκφραση). Τὸ κοινὸ
(ὁ λαὸς) δέν εἶναι ὁμοιόμορφη μάζα πού
μεταφράζεται σέ νοὺμερα στατιστικῆς, εἶναι
κάτι 118010001800.

Ἀντί λοιπὸν νά γίνει στόχος ἡ ἐσωτερική
διαμὰχη (τῆς τέχνης) γιὰ οἰκειοποίηση τῆς
πολιτικῆς ὁρθοδοξίας, θὰ ἠταν προτιμότερο,
ὑποθέτω, νά πλουτιστεῖ ἡ πολιτιστικὴ δρα011101011110 μέσα ἀπὸ τίς πολλαπλὲς Θέσεις
1101 ἀντιμετωπίσεις τῆς πραγματικιπηως.
Ἀντί v0 φτωχαίνουμε τήν τέχνη (καὶ τὴν
πολιτικὴ) μέσα σὲ φόρμουλες καὶ ἀγονες
ἀντεκδικήσεις, ἃς τὴν πλουτήνουμε μέ τὴν
ποικιλία τῆς προσωπικῆς ἐμπειρίας καί τὸ
πλάτος τοῦ προβληματισμοῦ της. Θά εἶναι
κέρδος για ὅλους ἂν μπορέσουμε νὰ ἀξιοποιήσουμε τὸ δημιουργικὸ δυναμικὸ (σημαντικὸ κεφάλαιο) ποὺ διαθέτει ὁ τόπος μσς.

’Υστερα τὸ στήσιμο στεγανῶν ἀνάμεσα
σὲ ἀνθρώπινες δραστηριότητες μὲ τήν «εί8111011110» (ἐλπίζω ἡ πολιτική νά μὴν καταντήσει στεγανὴ ((είδικότητα») μπλοκὰρει
τὴν ἀμοιβαία δημιουργική κριτική, πού εἶναι
ὁ συπελεστής κάθε ἀλλαγῆς, καί ἐνισχύει
τὶς δυνάμεις τῆς συντήρησηςὈλα αὐτὰ τὰ περισπούδαστα λόγια ἠταν
γιὰ νὰ πῶ πὼς ΤΩΡΑ εἶναι καιρὸς νὰ 08000με ἀνοιχτά τὰ πολιτιστικὰ προβλήματαμαζὶ καὶ παράλληλα μὲ τὰ ἄλλα-μπροστὰ
στὸ ῶριμο πλέον κοινό μας. Ἀς μὴν περιμένουμε τὸν «χρυσὸν αἰῶνα», κι ἂν έρθει
111 αὐτὸς, τὸσο τὸ καλὺτερο, θα κάνουμε κι
ἄλλους Παρθενῶνες. Μέχρι τότε ἃς κάνουμε
κάτι στά μέτρα μας.
K01 μὴ μοῠ 118118 πὼς πολιτικολογῶ καί δημοκοπῶ, γιατί έδῶ mm γιᾱ τέχνη,
γιά νὰ μὴν πῶ κάνω τέχνη . . .

Θὸδωρος 19 Ὀκτ. 1974
Y. Γ. (θα έκτιμοῦσα ίδιαίτερα κάθε ἀπάν-

τηση, διαφωνία ἢ διαφοροποίηση, cric
ἀπόψεις ποὺ διατυπωσα).

«ΑΝΤΙΜΥΘΟΣ V»
Καταλύτης - Θεμὲλῑο
γῑὰ τὴ σύγχρονη
Ἑλληνική
καλλιτεχνική
πορεία.
“0 προβληματισμὸς οτὸ χῶρο τῆς τέχνης εἶναι
κάτι που συνεχῶς παίρνει μεγαλύτερες
διαστάσεις. “H κριτική καὶ ἡ αὐτοκριτικὴ τῆς
συμβολῆς τῶν καλλιτεχνῶν σὲ μορφὲς
καλλιτεχνικοῦ κατεστημένου καὶ τὸ μέτρο τῆς
εὐθύνης τους ἐπιβάλλεται νὰ γίνει. Στὶς σελίδες
αὐτὲς τοῦ ANTI θὰ μπορσῦσε νὰ ἀρχίσει μιὰ
ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων σχετικὰ μὲ τὰ προβλήματα
καὶ τὶς παγιωμένες λαθεμένες ἀντιλήψεις τοῦ
καλλιτεχνικοῦ χώρου καθὼς καὶ προτάσεις γιά μιὰ
σωστὴ διάδοση τῆς τέχνης σὲ εὐρύτερα στρώματα
λαοῦ. Σὰν παραθέτουμε ἕνα κείμενο τοῦ
Θόὸωρου γραμμένο γιὰ τὸ ANTI στίς 19
Ὀκτωβρίου καὶ ἕνα κείμενο
τῆς Σοφίας Σβορώνου γιὰ τὸν Γ ιῶργο Τούγια
πού προοριζόταν γιὰ τὴν ἔκθεση τοῦ Τούγια σὲ
συνεργασία μὲ τὸν Ἀργύρη Κσυνάδη
((ΑΝΤΙΜΥΘΟΣ». Θίγουνε καὶ τὰ δύο ἀρκετὲς
πλευρὲς τοῦ μεγάλου θέματος.
Τί εἶναι ό ἀντίμυθος Ι.
-Διαπίστωση γιά τὸ παρόν, πρόταση γιὰ τὸ μέλλον,
- Τέχνη στὴν πιὸ προχωρημένη της ἔκφραση.
- Ἡ ἱστορικὴ παρουσία τῆς Ἑλλάδος στὸ «γίγνεσθαι». Αὐτὸ
τὸ γίγνεσθαι ποὺ σήμερα ἔχει ἕνα σύγχρονο πρόσωπο στὴν Ἐλλάδα
( ὅπως καὶ σὲ κάθε χῶρο τοῦ μεταβιομηχανικοῦ τεχνολογικοῦ καὶ
καταναλωτικοῦ συστήματος), καὶ πού αὐτὸ τὸ σύγχρονο πρόσωπο θά ’πρεπε καὶ θὰ μποροῦσε νὰ τὸ διαμορφώσει στοὺς χώρους

που ὁὲν ἔχουν «(i/150a» ὕποταγεῐ στὸ «σύστημα», ὅπως ἡ τέχνη
καὶ πνευματικὴ ὁραστηριότητα στὸ σύνολό της.
-Δριμὺ καὶ σαφὲς κατηγορῶ γιὰ κείνους τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας πού ἐπιτρέπουν κι ἀκόμα περισσότερο σινντελοῦν
λόγω θέσεων, στὴν οἱκειοποίηση ἀπὸ τὸ σύστημα καὶ τὴν ἀποδυνάμωση κάθε, . . ((νέας κοινωνικοπολιτιστικῆς ἀνάπλασης καὶ
πρωτοπορίας, κάθε ἑλπιδοφόρον ἀνανεωτικοῦ αἰτήματος ἀλλαγῆς»,
— Πίστη ὅτι ἡ ἑντόπιση καὶ ἀνάλυση τοῦ προβλήματος καὶ ἡ
διαπίστωση τῆς ἑλληνικότητάς του (τῆς ἑλληνικῆς ἰδιοτυπίσς του
στὴν 'EÂÂâôa), θά ἀνοίξει τὸν δρόμο στὴν ἀντιμετώπιση καὶ τὴ
λύση του.
Ὁ Τούγιας ἠθελημένα ἐνδίὸει στὴ χρησιμοποίηση αὐτῶν τῶν
ῖὸιων ὑλικῶν προϊόντων τοῦ συστήματος (πλαστικὸ - μηχάνημα δίσκος), γιά νὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ ριζικὴ διάσταση μ’ αὐτό, δείχνοντάς μας τοὺς κινδύνους καὶ τὴν πολιτιστικὴ ἀθλιότητα στὴν ὁποία
μᾶς ἔχει ὑποδσυλώσει .· παρερμηνεία καὶ καπηλεία ἐννοιῶν, ὅπως
((ἑλληνικότητα», ((παράδοση», ((ρίζες», ((λαῖκότητα», κι ἀκόμα
προοὸευτικότητα, σύγχρονες θεσεις κλπ.

Τί εἶναι ὁ ἀντίμυθος ΙΙ.
—— Καλλιτεχνικὸ φαινόμενο .’ Ἰσχυρὴ γλυπτικὴ γραφή, σπονὸυ·
λιστὰ ἀρρρωμένη, πού τὴν οὐσία καὶ τὸ ρόλο της θὰ ἀναλύσουμε
παρα κατω.

- Λόγος ; ἑνσωματωμένος a’ αὐτὴν σὲ 40 φωτεινὲς διαφάνειες ,ἢ

(Slides), καὶ αὐτόνομη παρουσία τῆς μουσικῆς τοῦ Κουνάδη πού,
ἔξω ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς τοπογραφικούς της χώρους, «ἐνεργεῖ»
μέσα στὴ Γκαλερί, παράλληλα καὶ συνεννοημένα μ’ ὅ,τι ἄλλο
συμβαίνει ἐκεῖ μέσα (γλυπτὸ - προβολές), καὶ ὁλοκληρώνει τὴ
σύνθετη καλλιτεχνικὴ διαδικασία.
Σὰν φαινόμενα, θά κρίνουμε τὸν ἀντίμυθο τοῦ Τούγια εἰ·
καστικά. ((Βλέπουμε )) τὸν ἀτέλειωτο κατάσπρο ἐφιαλτικὸ ((ἀγωyd» του (τὸ ὄργανο - χωνευτήρι) νὰ ἐκτυλίσσεται μπρὸς στά μάτια
μας, νὰ τρυπάει, νὰ διαπερνᾶ ἐγκάρσια - όριζόντια τὴν τσιμεντένια φυλακὴ τῆς πύλης, νὰ φαρδαίνει, νὰ ὀγκοῦται (γιά νὰ χωρέσει
ἀδηφάγος ὅλο καὶ πιὸ πολλά), νὰ πέφτει βαρύς, νά στενεύει, rd
στρίβει, νὰ μᾶς ἀκολουθεῖ παντοῦ, καὶ νὰ μᾶς ὁδηγεῖ- ποῦ ; *Ο
Τούγιας τὸν σταματάει σὲ κάποια μίζερα συντρίμμια, τραγικὲς μαρ·
τυρίες «παθητικὰ» ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα «παθητικά
ἑλληνικῆς» ζωῆς. Ἀλήθειες καὶ ἀνάγκες καὶ δυνάμεις ζωῆς πού
ρουφήχτηκαν, πολτοποιήθηκαν, ἀναπλάστηκαν καὶ μᾶς ἑαυα- ,
γύρισαν, ἔται κάπως σὰν ((βιομηχανικὰ κατάλοιπιυ) τῆς βιομηχανίας _=

λτούρα - κατανάλωση» ~— εὐαισθησίες μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς.
ᾖ καλλιτεχνικὴ διαδικασία θὰ ζήσουμε τὸν ((Ἀντίμυθο)) μὲ τὴν
" μας, μὲ χρονικὴ διάρκεια σὲ ἐρεθίσματα τῆς συνείδησης
Αἵε - {Leva}, τῶν αἰσθήσεων (ὅραση - ἀκοὴ - ἁφὴ ἂν θέλεις) καὶ αὲ
’ ιτεχνικό βίωμα» μὲ όὸηγὸ πάντα τὸν ἐφιαλτικὸ «ἀγωγά»,
' πεπτικὸ σύστημα τῆς ((πολης», τὸ ὄργανο γιά παραγωγὴ ι ’ ανάλωσης, γιὰ παραγωγὴ - παραγωγῆς, γιὰ εἴσοόο - ἔξοδο · στὸ τυφλὸ κύκλωμα τῆς ὑποκουλτούρας, πού ἐξυπηρετεῖ μόνο
’ συμφέροντα τῶν δυνάμεων πού τὸ συντηροῦν καὶ τὸ κατευ‘ W (ἂν τολμοῦσες καὶ σύ θὰ μποροῦσες ν’ ἀλλάξεις τὴν κατεύ. , σή του-εἷναι σὲ πολλὰ σημεῖα «μαλακὸν καὶ μετακινητό,
-., ἂν τολμήσεις νά τὸ πιάσεις θά βεβαιωθεῑς γε’ αὐτό). Ζεῖ αὐτὸ
ὄργανο - προτσὲς στὴν ἒκθεση τοῦ Τούγια μέσα (ni; αἴθουκαὶ στοὺς χώρους τοῦ ((Δεσμοῦ» καὶ εἶναι συγχρόνως πρό‘10'17 νιὰ νὰ κατασκευαστεῖ συνειὺητά «τέχνη», καὶ νά λειτουργή1’84 στὴν πόλη τὴν ἴδια. Στὴν πόλη, στὸ «σύστημα» (τοπογραΙἐφικό, κοινωνικό, βιολογικὸ —— ὅποιο καὶ νά ’ναι) αὐτὸ τὸ ὅργανο ἓπροτσὲς εἶναι ἡ λειτουργία πού ἀποδεχτήκαμε καὶ ὑποτά,' αμε σ’ αὐτὴν τὴν ἑπιβίωσή μας, φυσικὴ καὶ πνευματική. Σκεπτο·
l‘au-ra καὶ στούς ὂυὸ πόλους του, στὶς τομὲς πού τοῦ κάνομε, τὸ
ᾖ ἳαῖζουμε ζωή, παλμό, ἀλήθεια, τὸ «πνεῦμα» καὶ τὴ «σάρκα»
ζμ I‘GÇ - τὸ πρ ό βλ ημ α καὶ περιμένουμε νά βγεῖ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά
πῦλιτισμὸς Instantané, εὔπεπτος κι ἀνώδυνος, σίγουρος τρόπος
Υια rd ἀτροφήσει κάθε γενετουργὴ ἷκανότητά μας.
— Μεγάλη ἡ εὐθύνη μας, φωνάζει ὁ Τούγιας, Εὐθύνη πού ὁὲν
διστάζει νὰ πάρει ὁ ἴδιος καὶ νά τὴ ζητήσει κι ἀπὸ τοὺς ἄλλους,
r013€ κυρίους φορεῖς της -τὴν πνευματική μας ἡγεσία.
’ ' ποὺ τὴν ἐντοπίζει μὲ ὂυὸ τρόπους .· α) Μὲ τὸ νυΑῦῒέρι που δουλεύει στὰ κείμενά του καὶ ξεσκεπάζει τὴν ποιο-

τικὴ γενοκτονία πού συντελεῖται σὲ βάρος τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸ
σύστημα (ἀντίθεση). β ) Χρησιμοποιώντας μόνο προϊόντα τῆς τε·
χνολογίας (τίποτε φυσικά), οἰκεῖα σὲ ὅλους μας στὶς διάφορες
ἀλλοτριωτικὲς χρήσεις τους, δημιουργεῖ νέες σχέσεις μαζί της
Ι μὲ τὴν τεχνολογία) πιὸ ἀνθρώπινες. Τὴ θέλει ὑπὸ τὸν ἀπόλυτο
ἔλεγχό του, ὑπηρεσία (δημιουργίας καλλιτεχνικῆς, πνευματικῆς
ἔρευνας, πρόταση γιά ἐπιβίωση (θὲση). Πρόταση πού τὴν κόνει
σὲ κάθε ἅνθρωπο τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ «συστήματος». Καλεῑ μὲ
σεβασμὸ τὸν ὂέκτη του νά ἑπικοινωνήσει μαζί του, σὰν ἴσος πρὸς
ἴσο, χωρὶς νά κατεβάσει τίποτα ἀπὸ τὴν ποιότητα, τὴ ὁική του
(καὶ τοῦ ὁέκτη). Χωρὶς ἐκλαῖκεύσεις, καπηλεῖες, πατερναλιαμούς.
Οὔτε ὅμως τὸν σνομπάρει μὲ ἀνερμήνευτους μινστικοὺς κώὸικες
καὶ συμβολισμούς. Τὸν ὁιευκολύνει a’ αὐτὴν τὴν τόσο ζωτικὴ
ἐπικοινωνία μὲ τά κείμενα του (ἁπλά ἐγγράμματος và εἶναι), và
ὃεχτεῖ τὰ μηνύματα που τὸν ἀφοροῦν. Τὰ περισσότερα -—— ὂχι ὅλα
φυσικὰ-ἀπευθύνονται σὲ ὅλους ( καὶ οἱ συγκεκριμένες περιπτώσεις ἂς ἀναγνωρίσουν τὰ δικά τους). Γιατὶ ἀπ’ τὴν ἄλλη
μεριά, ὁὲν διστάζει νά ἀποδώσει εὐθύνες στούς πραγματικὰ ὑπεύθυνονς, Groin; ὁδηγοὺς καὶ ὁιαμορφωτὲς τῆς ἀνθρώπινης ποιότηταςῐ
στοὺς ἆμεσους ἐκμεταλλευτὲς πού ὁιαμόρφωσαν τὸν (( ἅνθρωπο ἀγορὰ» τῶν ὑλικῶν καταναλωτικῶν προϊόντων τους. Καὶ στοὺς
ἄλλους .· ἐκείνους μὲ κίνητρα πιὸ συγκεχυμένα, πού προσπαθοῦν
νὰ καλύψουν πίσω ἀπὸ διάφανες-ψευτοῖστορικὲς καὶ zpnrro ·
πολιτιστικὲς —— ὁικαιολογίες τὶς ἀνικανότητές τους καί,
χειρότερη μορφή, τὴ συνειὸητὴ πλύση ἐγκεφάλου ἑνὸς ἀγαθοῦ
καὶ ταλαιπωρημένου «κοινοῦ», γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση προσωπικῆς τους ὁύναμης καὶ συμφερόντων.
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Ἠ ὁουλειὰ που ὁείχνει σὰν μέλος στὸ Κέντρο Εἱκαστικῶν Τεχνῶν
ἔγινε στὴν Ἀγγλία τὸ 1972-1973 καὶ εἶναι ἕκθεση χώρου μὲ κατασκευές. Εἶναι μιὰ σειρὰ ἀπὸ ξύλινα καμένα σπίρτα μὲ μέγεθος ἀνθρώ7101), μόνα τους, σὲ ὁμάὸες, ὄρθια καὶ Μσμὲνα, μὲ παραλλαγὲς σημάτων ὁὸικῆς κυκλοφορίας. Στὴν ἕκθεση θά ιὲτάρχει ἦχος που ἔγινε ἀπὸ
τὸν Γ ρηγόρη Σεμιτέκολο.

. ..Τὰ περισσότερα ἐκθέματα εἶναι τὰ ξύλινα σπίρτα.
Στέκονται μόνα τους ἀλλὰ περισσότερο σὲ σχέση μὲ τοὺς
ἀνθρώπους ποὺ εἶναι γύρω, ποὺ περπατοῦν ἀνάμεσα, ἀκουμποῦν ἐπάνω τους, τὰ πιάνουν, κάνουνε καλαμπούρια, τὰ
προσπερνοῦν, Τὰ σπίρτα μὲ τὸ ὕψος ἀνθρώπου 7101‘) ἔχουν,
τὰ σχήματα καὶ τοὺς ρυθμοὺς ποὺ φτιάχνουν ὅπως εἶναι
στημένα θυμίζουν αὖτὸ ποὺ ἦταν καὶ ἡ ἀφετηρία ὅλης τῆς
ὁουλειᾶς. "Eva πλῆθος ἀνθρώπων μαζεμένων μὲ τὴ βία,
ἀνθρώπων ποὺ στέκονται στὶς σειρές, σὰν θύτες καὶ θύματα,
ποὺ χορεύουν κυκλικά, ποὺεῖναι πεσμένοι μέσα σὲ λάκκους.
Εἶναι κατασκευὲς γιὰ χῶρο ὗπαίθριο καὶ πιὸ κοινόχρηστο
ἀπὸ μιὰ γκαλερί. Βοήθεια καὶ ἐρέθισμα γιὰ νά γίνουν, ἦταν
μνῆμες παιὸικὲς ἀπὸ παιχνίὸια μὲ σπίρτα, ἡ Βυζαντινὴ
παράσταση τῶν Ἀγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων καὶ ἡ διαφήμιση τῆς δικτατορίας πάνω σὲ κουτιὰ ἀπὸ τὰ σπίρτα τὰ
τελευταῖα χρόνια.

I!

ἒ, P”
Ξ
Σῐὸ Κέντρο Εἱκαστικῶν Τεχνῶν Ζαΐμη 18 Α Τοσίτσα and τις 12
ῖς 24 Δεκεμβρίου 1974 ἔχει ἔκθεση ό Νίκος Παραλῆς, Ὁ Νίκος
” ῆς γεννήθηκε cm) Θεσσαλονίκη τὸ 1941. Εἶναι γιὸς τοῦ ζω”’ Γιώργου Παραλῆ. '
Σπούδασε ζωγραφικὴ au)? Ἀνωτάτη Σχολὴ Kala")! Τεχνῶν στὴν
ι ἀπὸ τὸ 1961-1966 καὶ στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Reading τῆς
μσς γιὰ Master in fine am ἀπὸ τὸ 1971-1973. Zeî στὴ Θεσ= ’(Εὸειέε δοσλειά του σὲ ὁμαὸικὲς ἐκθέσεις στὴν Θεσσαλονίκη, στὴν
· , any Ἀγγλία καὶ σὲ «imputé; στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Ἀγ-

ιι
Ἠ ὁουλειά αὐτὴ ἑπηρεάστηκε ἀπὸ τὰ γεγονότα on)
ἒᾶθῖρίἑξιὲία, τὸ ἄλλο τησί, ποὺ σὰν τὴν Κύπρο, ματώνει

λόγος

Λόγω τῆς πληθώρας τῶν βιβλίων ποὺ λάβαμε κι ἐπειδὴ
καὶ τὰ δύο προηγούμενα τεύχη τοῦ ANTI ἦταν ἀφιερώματα,
κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος τους, μὲ ἐκλογὲς καὶ ὃημοψήφισμα, σήμερα παρουσιάζουμε μὲ κάποια «σπουδὴ» ἕνα
μέρος ἀπ’ τὰ πιὸ ἐνὸιαφέροντα ποὺ κυκλοφόρησαν γιὰ τὶς
παραμονὲς τῶν γιορτῶν.

ΘεΑτΡο 38/39
Ξανακυκλοφόρησε, γιά πρωτη φορὰ μετὰ τὴν κατάργηση τῆς
δικτατορίας, 10 ΘΕΑΤΡΟ 38/39,
μὲ ἐξώφυλλο τὸ Σῆμα τῆς Δημοκρατίας, τοῦ Κ. Παρθὲνη.
Στὴν ἄριστη ποιοτικά Kai μορφικὰ ὕλη του περιλαμβάνονται ;
ἀνέκδοτες φωτογραφίες ἀπὸ τὸ
κάτεργο τῆς Γ υάρου, ὁλόκληρα
τὸ θεατοικὸ ποίημα τοῦ Γ .
Ρίτσου «Μαντατοφόρες» (χειρόγραφο, Δεκέμβρης 1969, Γυάρος), τὸ τρίπραχτο θεατρικὸ
έργο τοῦ Μάριου Πόντικα «Τρομπόνι», τὴ συνέχεια 106 «'Hμερολόγιον Δουλειᾱς» τοῦ Μπ.
Μπρέχτ, τὸ έξαιρετικὸ ἄρθρο
τοῦ Φρ. Μιττερὰν «Τὸ Σύμφωνο τῶν Εὐμενίδων», Eva δοκίμιο τοῦ Ε. Παπανούτσου γιά
τὴν ἀρχαία τραγωδία, κτλ.
ΘΕΜΗ ’ΤΖΙΦΑ
Ἔνας πολίτης κουβεντιάζει

Κυκλοφόρησε σὲ τρίτη EKδοση 16 βιβλίο-ντοκουμέντο
τοῦ Θέμη Τζίφα «Ἐνας πολίτης κουβεντιάζει».

Αὐτὴ ἡ έκδοση παρουσιάζει
πρόσθετο ἐνδιαφὲρον, γιατὶ
περιέχει, γιά πρώτη φορά, Eva
συγκλονιστικὸ κείμενο - συγκλονιστικὸ καί 710 τὴν ἀλήθεια
Kai 710 τὴν ἑπικαιρότητά του τοῦ ἀγωνιστῇ καὶ μάρτυρα,
τοῦ δολοφονημένου τῆς δικτατορίας Νικηφόρ. Μανδηλαρᾰ.
'0 Θὲμης Τζίφας γράφει κάπου : «'O1av ἀποφάσισα τὴν
ἐκδοση 106 “ Ἔνας πολίτης
κουβεντιάζει, ” εῖχα στὸ νοῦ
μου σὰ μοναδικὸ στόχο, νὰ
κάνω νὰ σκεφτεῑ - ὁσο βέβαια,
πέρναγε ἀπὸ τὸ χέρι μου - Evτιμα, γενναῖα καί ὑπεύθυνα ό
σημερινὸς ἀναγνώστης 1:1 0
κάθε ἐνδιαφερόμενος, c‘ ὀποια
θέο-η κι ἂν βρίσκεται. Κι αὐτό,
γιατί ἐπιμένω νὰ πιστεύω, πὼς
μόνο θαρραλέοι κι ἐσωτερικά
ἐλεύθεροι πολίτες μπορούν v0
Êdxroov τὴ λύση ποὺ μᾶς χρειάεται».

K. ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ
Kuhn mi WWW
τοῦ Τρίωο Κόσμου
T6 βιβλίο τοῦ Κωστα Χατζηασγύρηε «Κρίση καὶ ἑξεγερση τοῦ τρίτου κόσμου»,
ἀπὸ τίς ἐκδόσεις «Gutemberg»,
γράφτηκε πρὶν 0110 τὴν ἁνατροπὴ τῆς κοὺντας στὴν Ἐλλάδα, προορισμένο v0 κυκλο-

φορήσει σέ πεῖσμα τοῦ Ἰωαν- νίδη καί τοῦ EAT ΙΕΣΑ.
Χωρίζεται σε δύο βασικὰ
μέρηε Στὸ πρῶτο, ποὺ τιτλοφορεῖται «ΕΙΝΑῙ», ἐπιχειρεῖ
μιά ἱστορικὴ Kai θεωρητικὴ
άνάλυση τῆς λειτουργίας τοῦ

Στὸ δεύτερο, 10 «I‘II‘NEΣΘΑΙ», ξεκινὼντας ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς ἀναπτυσσόμενης ἐξὲγερσης καὶ κειοαφὲτησης
τοῦ τρίτου κόσμου περνάει σέ
μιά σκιαγράφηση ὡρισμένων
ὄψεων τῆς νέας οὐνθεσης
πού ἐτοιμάζεται, ἑνὸς 110016που τοῦ μέλλοντος, ὅπως 10
ἀποκαλεῖ. Ὀ ίδιος ὁ Κ. Χατζηαργύρης στὸν πολιτικὸ ἐπίλογο - τέλος 106 γίγνεσθαι μᾶς λέει ;
T6 βιβλίο τοῦτο ἔχει σὰν
στὸχο του νά φωτίσει, στὸ μὲτρο τῶν δυνατοτήτων τοῦ συγγραφέα, τὸ πρόβλημα τῆς ὑπανάπτυξης στὴ γένεση, τὴν ἐξάλειψη Kai 16 θάνατο 106 καπιταλιστικοῦ συστήματος.

Χ. Λ. ΜΠΟΡΧΕΣῖ
'H Ἀναφορὰ τοῦ Μπρόντι
(Διηγήιιατα)
Γιά πρώτη φορὰ μεταφέρεται
στά ἑλληνικά μιὰ πλήρης συλλογὴ διηγημάτων 106 μεγάλου
Ἀργεντινοῦ συγγραφέα, ποὺ
γνωρίσαμε πρὶν λίγο καιρὸ
ἀπὸ 10 περιοδικὸ «Συνέχεια».
Ἡ βίαιη Kai «πρωτόγονη» ζωὴ
106 Ἀργεντίνικου λαοῦ διυλίζεται πάνω στὸ χαρτί, γιά v0
ἀποκαλυφθεί 6 μεταφυσικὸς
πυρήνας κάθε ἀνθρωπίνης συμπεριφορᾶς.
Μετ. : Χρύσας Τσαμαδοῦ
Κλειῶς Νταβέλη.

ΖΩΡΖ ΣΕΜΠΡΟΥΝῑ
T6 Μεγάλο Ταξίδι
(Μυθιστόρημα)
. Ὁ στρατευμένος Ἱσπανογάλλος συγγραφὲας-σεναριογράφσς τῶν ταινιῶν «Ὁ πόλεμος
τέλειωσε» Kai «Ὑπόθεση Σταβίσκι», τοῦ Ἀλαίν Ρεναί καί
«2'», σὲ συνεργασία μὲ τὸν
Κώστα Γαβρᾰ, μᾰς δίνει τὴν
ἐμπειρία του ἀπὸ τὴν Κατοχή,
τὴν όμη ρία, τὰ γερμανικὰ στρατόπεδα συγκεντρωο-ης.

Μετ. : Ἀρη Ἀλεξάνδρου.

T6 πρῶτο βιβλίο τοῦ μεγάλου Γάλλου πεζογράφου καί
ποιητή ποὺ μεταφράζεται στά
ἑλληνικά. Μέσα στὸ παράδοξο
φανταστικὸ τοπίο τῆς Ἐξωποταμίας δοκιμάζεται ἡ εὐαισθησία 106 σύγχρονου Εὐρωπαίου.
T6 παράλογο τεχνοκρατικὸ
πνεῦμα καί 6 βασανισμὲνος
έρωτισμὸς αὐτοκαταστρέφονται σὲ μιὰ ἐκρηξη κωμικοτραγικη.
Μετ. : Δημήτρη Ραυτόπουλου.

Ἀπό τίς «Ἐκδόσεις 70 - Πλανήτης» κυκλοφορησαν :
l) MI'IPEXT: Γιά τὸ ρεαλισμὺ 710 10 άστυνομικὸ μυθιστόρημα.
Καινούργιες ἀπόψεις, γραμμένες
πάλαί. T0 θεωρητικὸ έργο τοῦ
Μπρὲχτ εῖναι ἐφάμιλλο μὲ τὸ θεατρικὸ καί 10 ποιητικό του ἐργο.

2) ΜΑΡΚΗΣΙΟΥ NTE EANT:
Γάλλοι, ἀκόμα μιὰ προσπάθεια
710 νά γίνετε ἐλεύθεροι. Ὁ·
Σὰντ εἶναι πασίγνωστος καί
στὴν Ἑλλάδα, στοὺς πολλοὺς
ὅμως ἄσχημα καί μονόπλευρα.
Πόσοι ξέρουν πὼς εἶναι Eva;
ἀπ’ τοὺς μεγάλους κλασικοὺς
τῆς γαλλικῆς λογοτεχνίας; Κάποιες μεταφράσεις έργων του
ἐμποδίστηκαν καί κυκλοφορησαν
πολὺ λίγο. T6 παραπάνω Epγο, «λίβελος», εῖναι Eva 00γισμένο καί μαχητικὸ κείμενο
θαυμαστὸ 710 11‘1 φρεσκάδα καί
τὴ ζωντάνια του.

3) ΜΑΝΩΛΗ l'IPATlKAKl-I:
Ποίηση 1971-74. Ἕνας νέος
ποιητὴς παρουσιάζει 16 πρῶτο
κι ὅμως ῶριμο ἓργο του. Εὐαίσθητος δέκτης 6 ποιητὴς ἐμπνέεται ἀπὸ τὴν ἀντίθεση 106
λαοῦ μας στὴ δικτατορία μέσα
στά χρόνια 71 -74. Τὰ ὡραῖα
αὐτά ποιήματα πρέπει νά σπάσουν τό φράγμα τῆς ἀδιαφορίας
γιά τοὺς νέους Kai ἡ σύσταση
νά διαβαστΟὓν εἶναι ἐλαχίστη
ἀναγνώριση τῆς ἀξίας τους.
-Φ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ;

ΑΝΤΡΕ ΜΑΛΡΩ;
O Won-b: τῆς Δὺσεως
(Δοκίμιο)
Τὸ έπιστολογραφικὸ αὐτὸ δοκίμιο προσ-πάθεϊ «νά φανερώσει τὸν 100110, he τὸν ὁποῖο
κινοῦνται δύο εὐαισθησίες».
Ἔνας Γάλλος 1:1 ἕνας Κινέζος
ἀπαλλάσσουν ἐπιστολές 710
10 μέλλον τῆς έπαναστατημένέὲς Κίνας καὶ τῆς γεραοιιὲνης
Mat: Δημ. Δημητριάδη.

Ποιίιιατα

Ποιήματα τοῦ Φώτη Κανελλόπουλου γραμμένιι στήν ἐπταετία 67 - 74.

Ὁ συγγραφέας άφιερώνει
τὴ συλλογή του
Σὲ ὅσους ἀγωνίστηκαν
Kai πόνεσαν
κι ὑπέφεραν
Kai
σέ κάθε
σκεπτόμενο
λεύτερα

άνθρωπο.

ΔΗΜ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
T6 καθαρὸ μέτωπο
«T6 καθαρὸ μέτωπο» τοῦ
Δημήτρη Ποταμιάνου ἀπὸ τίς
ἐκδόσεις «Πολιτεία» εἶναι τὸ
χρονικὸ ἐνὸς στρατευμένου
εἰκοσιοχτάχρονου. Ὑπηρετεῖ
στὸ ναυτικὸ τὴ θητεία του Kai
διαπράττει Eva θανάσιμο ἁμάρτημα z Συνηθίζει νά σκέπτεται,
ἐκεῖ ποὺ θά ’πρεπε v0 ὑπακούει
τυφλά.

NEPOYAA:
Γενικὸ Ἀσμα
Κυκλοφόρησε ἀπὸ 10v ἐκδοτικὸ οἶκο GUTENBERG Eva
ὠραῖο βιβλία, ἄξιο τῆς μεγαλοσύνης τοῦ κορυφαίου ἀμερικάνου ποιητῆ μὲ μιὰ ὑπεύθυνη δουλειά. τῆς Δανάης Στρατηγοπούλου.
T6 Γ ENTKO ΑΣΜΑ εῖναι 16
60 βιβλίο Νερούδα που μᾶς δίνει
ή Δανάη μετὰ τά «Ὑψόψατα
τοῦ Μάτσου-Πίτσου», τά «Εἷκοσι Ποιήματα Ἀγάπης καὶ
Eva Τραγούδι Ἀπελπισμένο»,
16 «Ἐστραβαγάριο», τὴ «Νιξονκτονία», τὸ «Λάμψη καί θάνατος τοῦ Χοακίν Μουριέτα»
μέ ἄλλα δώδεκα κείμενα συμπεριλαμβάνομένης Kai τῆς αὐτοπροσωπογραφίας 106 Νερούδα,
στὸ «ΘΕΑἸῬΟ» τοῦ K. Νίτσου.

Στὸ σύνολό του 10 Γ ENIKO
ΑΣΜΑ 00 περιλαμβάνεται σὲ
ἄλλους δύο τόμους, ὅπου θὰ
ύπάρχουνε μελετήματα, έρμηνευτικὰ τῆς Νερουδιανῆς συμβολογραφίας καὶ γλωσσάρια.
Μέ τὴν εὐκαιρία αὐτή πληροφοροῦμε τοὺς ἀναγνῶστες μας
611, μὲ λύπη μας, σὲ προηγοὺμενο τεῦχος-ἀρ. 6-ἀπὸ λάθος
106 «δαίμονα τοῦ τυπογραφείου»
παραλείφθηκε ἡ ὑπογραφή τῆς
Δανάης Στρατηγοπούλου 0110
10 δημοσιευμένο ἀφιέοωμα στὴ
μνήμη τοῦ Πάβλο Νερούδα.

IIEPIKAH POAAKH : Κλεομένης I" τῆς Σπάρτης
(ἡ μεγάλη κοινωνικὴ ἐπανάσταση

’ εις : ΑΤΕΡΜΩΝ

Ἡ τραγική προσωπικότηυα
106 Κλεομένη καὶ ἡ ριζοσπαστική του πολιτικὴ γιὰ ἀνόρθωση
τῆς Σπάρτης, ἀποτελοῦν 10 κύριο θέμα αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς
πραγματείας.
Ὁ Κλεομένης εῖναι 6 τελευ·
ταῖος τῶν πραγματικῶν gammδων τῆς Σπάρτης καὶ μέ τὴν
ἧττα του στὴ Σελλασία πέφτει
οὐσιαστικὰ ὴ αὐλαία καὶ γράφεται το τέλος τῆς τελευταίας
προσπάθειας 710 τὴν ἀναβίωση
τῆς πόλης-κράτους.

'0 συγγραφέας, μὲ ιιιὰ (διαί. ,
τερα ἐπιδέξια σύνθεο-η στοι- i.
-a
LÂ

. ν ποὺ προσφέρουν τὰ κεί; v τοῦ Πλούταρχου, τοῦ Ποloo, Kai ἄλλα, κατορθώνει
,φέρει στὸ σημερινὸ Ἕλληνα
H ὁλοκληρωμὲνη εἰκόνα αὐτῆς
” ’ «μεταβατικῆς» ἐποχῆς Kai νά
" ν νει συστηματικὴ ἑρμηνεία της

[(σελ. 377).
&äœ ommnov ZA- : Σύγγραμμα περὶ
ἒῗζῧιιναριαπιῖιν.

Επιμέλεια - Εἰσαγωγή : Θ.
;.._x. mmAAOImYAOY

1;. 331866115: EanAIPOTHTA
T6 βιβλίο πρωτοτυπώθηκε τὸ
1824 στὴ Μασσαλία, στά γαλma. Μεταφράσθηκε ἀπὸ τὸν
N. Βαφειάδη τὸ 1831. Πρὸκειται
Ὺῑὰ μιά πολεμικὴ ἐναντίον τῶν
Φαναριωτῶν, ἀπ’ ὅπου 6 ἀναῪνώστης μπορεῖ νὰ μάθει πολλὰ
Ὺῑὰ τή φύση, τήν καταγωγή Kai
τὴ λειτουργία μιᾶς διευθυντιKﬁc ὁμάδος ποὺ ἐπηρεασε βασι- κα τὴν κρατικὴ μορφοποίηση
>Ἰῒΐὶς Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Τὸ
ῐστορικὸ αὐτὸ ντοκουμὲντο δεί,ῑνει ίδιαίτερη ἑμφαση στήν πεβῑὙβαφὴ τῶν φαναριώτικων ὑμάδων ποὺ ἀσχολὴθηκαν γιά
,31) διοίκηση τῶν ἡγεμονιῶν τῆς
ἶΜολδοβλαχίας, δίνοντας, πα_' ηλα, καί στοιχεῖα για τὴ
ζθβαστηριὸτητά τους στὸ Πα,ξῖβιαρχεῖο καί τήν Ὑψηλή 1‘16λιι (σελ. 193).

inuron NEchAOYAn:
.«ra'zgéi:**:*°‘“="°z‘zé
-, - pa α τια της ι
imam τοῦ m, 1913 -

AI'I'EAOY ΣΟΥΜΑΚΗ ςΤὸ
ρεμπελιὸ τῶν ποπολάρων
Εἰσαγωγή : K. ΠΟΡΦΥΡΗ
(Πορφύρης Κονίδης)
Ἔκδόσεις ; EIIIKAIPOTHTA

Γ. Ξ. MATZOYPANH :15):ληνες ἐργάτες στή Γερμανία .
Πρόὶίἵγος : K . XATZHAPἘκδόσεις : GUTENBERG

T6 «Ρεμπελιὸ τῶν 1101:0111.—
ρων» πάρθηκε ἀπὸ τὸν πρῶτο
τὸμο τῶν «Ἑλληνικῶν Ἀνεκδὸτων» τοῦ Κ. Σάθα,
'0 K. Πορφὺρης, μὲ μιὰ περιεκτική ἱστορική ἑρμηνεία τοῦ
χρονικοῦ τῆς ἑξέγερσης, προσφέρει τή δυνατὸτητα να 101:0—
θετηθεῖ τὸ ἐργο στὴν ἀληθινή
του βὰση καί νά παραμερισθοῦν
ὁσο πιὸ πολὺ γίνεται oi ἀδυναμίες τῆς μονὸπλευρης καὶ ὑποκειμενικῆς ἐξιστὸρησης τοῦ
Ἀγγ. Σουμὰκη (σελ. 95).

'Eva ἐξαιρετικά κατατοπιστιK6 βιβλίο για τίς συνθῆκες ζωῆς,
ἐργασίας Kai «προστασίας» τῶν
Ἐλλήνων ἐργατῶν στὴ Γερμανία. Στὸ κὲντρο Kai στά περιθῶρια τοῦ Γερμανικοῦ οἰκονομικοῦ
θαύματος, ἡ κοινωνία τῶν μεταναστῶν συνθλίβεται ἀπὸ τοὺς
ὑπολογισμοὺς ἑνὸς συστήματος
ποὺ λειτουργεῖ ἀδιάκοπα σὲ
βάρος τῆς περιθωριακῆς ἐργασίας καί πού, ταυτὸχρονα, στηρίζεται σὲ μεγαλο βαθμὸ c” αὑτήν.
Ὀλες οἰ εἰκόνες τοῦ φαινομὲνου «μετανάστευση» παρουσιάζονται καθαρά Kai ἓντονα σὲ
τοῦτο τὸ βιβλίο; Ἡ προετοιμασία Kai 16 ταξίδι. Οἱ συνθῆκες δουλειᾶς στὴ φὰμπρικα. Ἡ
ζωή ἔξω ἀπὸ τὴ φὰμπρικα. Τά
προβλήματα στὲγασης καί κατοικίας τῶν Ἑλλήνων μεταναστῶν στή Γερμανία. Ἡ ἑκπαίδευση τῶν παιδιῶν τῶν μεταναστῶν.
Τὰ εἰδικά προβλήματα τῶν Ἑλλήνων στή Γερμανία. Τὸ πρὸ·
βλημα τῆς μεταναστευσ-ης ὅπως
τίθεται σήμερα (σελ. 311).

ΣΕΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ :
Θύελλα στὴν Ἀθήνα
Πρόλογος =K- Χατζηαργύρη
Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποτελεῖ μιά
συμβολή τοῦ συγγραφέα στήν
προσπάθεια γιὰ ἀνάλυση τῆς
πολιτικῆς μεταβολῆς (23ης ’ῐουλίου) Kai τοῦ Κυπριακοῢ προβλήματος. Θὲματά του εἰναι ἡ
ὀργάνωση καὶ ἐκτελεση τοῦ
πράξικοπὴματος, μιά ἱστορικὴ
ἀναδρομή στὸ Κυπριακὸ πρὸβλημα μὲ μιά σύνδεση τῶν γεγονότων μὲ ἐκεῖνα τοῦ 64 (θὲση
κλειδί γιά τήν κατανόηση τῆς
σημερινῆς κατάστασης, ὅπως
σημειώνει στὸν πρόλογὸ του ὁ
Κ. Χατζηαργὺρης), τά γεγονὸ·
τα στὴν Ἀθήνα κτλ. (σελ. 268).

: GUTENBERG Γ. N. ¢1AAPETOY
μεκλογὴ πολιτεύματος
Μὲ τὴ χρήση ἐπισήμων κειî ν καί, ὁπωσδήποτε, βασινος σε προσωπικὲς του εμ"mate; 6 Π. Νεφελοὺδης επι;,ἵειρεῖ μιὰ ὁλοκληρωμὲνη ἑρμητοῦ φαινομένου τῆς διάσπα9ch -τοῦ KKE, ἀνατρέχοντας
’σῖῑς ἀπαρχὲς τῆς ἱστορίας του
_ φτὰνοντας μέχρι Kai τή
Ἴ .‘Wœowù περίοδο.
Ολο τὸ βιβλίο τὸ διαποτίζει
î; ἐΥῐιέντονα ἀντιζαχαριαδικὸ πνεῦZ'Lm; πού, σὲ ἀρκετὲς αιγμὲς,
στὴν ἐπιφάνεια καταστάΞζὮῑῑς Kai στοιχεῖα που ἄριστα
ἒῖῗ μκοροῦσαν νά ἀποτελεσουν
ἶ ῡλῑϊὸ Ὺῑὰ τὴ συγγραφὴ ἑνὸς
ï: νέω βιβλίου - συνεχεια τοῦ
’ἢ-,ᾭῑηδενὸς Kai τοῦ ἀπείρου».
7" Βὲβαια εἶναι γεγονὸς ὁτι 6
“mm; του παραμένει πι.PFÔÇ στά βασικά του Kai «γνή.,‘ " (κατὰ τὴ γνώμη τοῦ συγ) στοιχεῖα - ἀρχες τοῦ
“ιστικοῡ κινήματος καὶ
ἐλπίδα γιά ἐναν πιὸ «mo-:6
" ινο προσανατολι-

Ἐκδόσεις : EIHKAIPOTHTA
Τὸ ἑργο τοῦτο τοῦ Φιλάρετου
γρὰφτηκε ὅταν ὁ συγγραφέας
του ἠταν 75 χρόνων. Συνοψίζει
τὸ πιστεύω του γιά τὸ πολίτευμα τῆς ἀβασίλευτης κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας (1923).

Τὸ πρόβλημα μοναρχία ἢ
δημοκρατία στήν Ἑλλάδα ξανὰγινε ἔντονο, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν
ὲθνική συμφορὰ τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας. Ὁ Φιλὰρετος πίστεψε
πὼς ἀρκοῠσε ἡ κατάλυση τῆς
ἓὲτνὲμριξὲἒς K111il ατὸνῗεαθςεισῑτιᾱξςγηὲἱε ἑ
ξένης κηδεμονίας καὶ ἐξάρτησης
Kai ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ προκοβε
ἂν εἰσερχίπαν στὸ πλαίσιο μιᾶς
ἑνωρὲνης Εὐρώπης.

Τὸ ἐργο τοῦ Φιλάρετου, πέρα
ἀπὸ τὴν ἀξία του σὰν ἔργουπηγῆς, τοποθετεῖται καί στὸ
φῶς μιᾶς σύγχρονης προβληματικῆς, πωβληματικῆς ποὺ ἡ
διεὺρυνσή της ἑπιτινγχάνεται καί
μὲ τὴν ἀναγωγὴ της στοὺς πρῶτους ὁραματιστὲς (σελ. 63).

ξ’ἶΚεντρική διάθεση για τὰ βιβλιοπωλεῖα Βορείου Ἐλλάδος;
We «ΞΕΝΟΣ τγηοῑ» N. κοτςιᾱς καὶ Zia σε.
·’ Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279-720, Θεσσαλονίκη

ΓΙΑΝΝᾙ KOPAATOY : Ἤ
ἐπανάσταση τῆς Θεσσαλομαγνησίας τὸ 1821
Προλογικὸ σημείωμα :9.X.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ἐκδόσειςε ΕΠῙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
T6 βιβλίο αὐτὸ ἀποτελεῖται
ἀπὸ τὸ ὑλικὸ τῆς πρώτης ἐκδοσης, ποὺ ἒγινε τὸ 1930, μαζί με
τίς σημειώσεις καί διορθώσεις
τοῦ συγγραφέα, ὅπως σώθηκαν
στὸ ἀντίτυπο τῆς προσωπικῆς
του βιβλιοθήκης. Στὴν ἓκδοση
τῆς «Ἐπικαιρότητας», τὸ τελευταῑο τοῦτο στοιχεῖο ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία, γιατὶ δείχνει τή διάθεση τοῦ Κορδάτου νά ἐπανέρχεται κριτικά στά «τελειωμὲνα»
ἔργα του καί νά συνεχίζει τὴν
ἑρευνα τῶν θεμάτων τους (σελ.

I‘IANNH KOPAATOY : Ol
ἐπεμβάσεις τῶν Ἄγγλων
στὴν Ἑλλάδα
Ἐκδόσειςε EHIKAIPOTHTA
Πρόκειται μᾶλλον γιά τὴν
πρώτη προσπάθεια γιὰ καταγραφὴ τοῦ «χρονικοῦ» τῶν ἐπεμβάσεων τῆς Ἀγγλίας στήνἘλλάδα
καί τῶν αἰτιῶν τους. Ἐνῶ 16
Ἀγγλικὸ ἐνδιαφερον γιά τὴν
Ἀνατολὴ ἀρχίζει νά ἐκδηλώ·
νεται ἀπὸ τὸν 160 αἰώνα, ἡ
marmitean τοῦ θὲματος ἀφο·
ρᾱ βασικά μὸνο τὴ μετά τὴν
τουρκοκρατία περίοδο (1821 1920). Ἐξιστορεῖται ἡ στάση

τῆς Ἀγγλίας κατά τὴν ἐπανάσταση τοῦ 21, ὴ πολιτικὴ τῆς
Ἀγγλίας γιά τά Ἐφτάνησα, 16
Κρητικὸ ζήτημα, κτλ, Στὸ βιβλίο προτασσεται ἕνα συστηματικὸ σημείωμα τοῦ Λουκᾱ
Ἀξελοῦ γιά τη ζωή, τὸ ἓργο Kai
τήν ἐποχή τοῦ Γ. Κορδάτου
(σελ. 77).

NIKOY ΨΥΡΟΥΚΗ z ‘0 φασισμὸς καὶ ἠ 4η Αὐγούστου
:rEÂcôôoeu; : ΕΠΙΚΑῙΡΟΤΗἨ ἱστορικὴ πραγματεία πρωτοδημοσιευτηκε 16 I956. Βασικὸ κίνητρο γιά τὴν ἑπανεξὲταση τοῦ θεματος τῆς 4ης Αὐγουστου ὴταν τὸ ἐρώτημαε γιατί
ἡ μεταπολεμικὴ κοινοβουλευτικὴ Ἑλλάδα ἀφομοίωσε Kai ενσωμάτωσε μεσα της ὄλο 16 οὑσιαστικὸ κοινωνικό, οἰκονομικὸ,
πολιτικὸ καί ἰδεολογικὸ ἑργο
τοῦ προπολεμικοῦ ἀντικοινοβουλευτικοῦ καθεστῶτος τῆς 4ης
Αὐγούστου ;
Σήμερα ποὺ τίθενται προβλήματα περάσματος ἀπὸ ἓνα στρατοκρατικό, ξενοστήρικτο Kai ἀντικοινοβουλευτικά προσανατρλισμενο καθεστὼς σὲ μιά μορφή
κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας,
ἡ πραγματεία αὺτή συγκεντρώνει ἰδιαίτερο ἐνδιαφερον. Ἀλλωστε καί ὴ προβληματική τοῦ
συγγραφέα ἔχει ἀκριβῶς αὐτὴν
τὴ φιλοδοξία : νά ἀποκαλυφθεῖ
ἡ οὐσία τῶν μηχανισμῶν τῆς
ἐξουσίας (τῆς φασιστικῆς) καί
16 ὀλο πλέγμα τῆς ἑξάρτησης
καί τῶν ἀποτελεσμάτων της
στὸν Ἐλληνικὸ χῶρο (σελ. 114).

NIKOY ΨΥΡΟΥΚΗ : Ἥ Μικρασιατικὴ καταστροφὴ (ἡ
Ἐγγὺς Ἀνατολὴ μετὰ τὸν
πρῶτα Παγκόσμιο Πόλεμο
1918 - 1923)
Ἐκδόσεις : EIIIKAIPOTHTA
T6 βιβλίο αὺτὸ ἀποτελεῖ μιά
τριλογία ποὺ ἀναφέρεται στά
ἑθνικοαπελευθερωτικὰ κινήματα τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς (ἰδιαίτερα στήν Τουρκικὴ ἐθνικοαστικὴ ἑπανάσταση τοῦ 1918 22), στὸν ἀνταγωνισμὸ τῶν μεγὰλων δυνάμεων γιὰ τὴν κυριας»
χία στὴν περιοχή αὺτή Kai στὸ
ρὸλο τῆς Ἑλλάδας. Ἡ «Μικρασιατική Καταστροφή» κυκλοφὸρησε γιά πρώτη φορά τὸ 1964.
Ἡ σημερινή ἐκδοση δὲν εἶναι
τίποτε ἄλλο παρὰ. πιστὴ ἀνατὺπωση τῆς πρώτης, παρόλο πού,
στὸ διάστημα ποὺ μεσολαβησε,
καινοὺρια στοιχεῖα εῐδαν τὸ φῶς
τῆς δημοσιὸτητας. Χωρίς νά
χάνει σε πρωτοτυπία Kai διεισδυ·
τικὸτητα, ἡ ίστορικὴ αὐτὴ πραγματεία τοῦ N. Ψυροὺκη διατηρεῖ πάντα τὴ σημαντική της
ἀξία (σελ. 261).

Κεντρικὴ διάθεση τοῦ ANTI, γιά τὰ βιβλιοπωλεῖα τῆς Ἀθήναςι
rm ΟΣ ΤΣΙΛΔΕΡΙΚΗΣ
Βιβλιοπωλεῖο ΧΝΑΡΙ, Κιαφας S, τηλ. 605-493

Γ. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ
(ι Συμπληγάδες ι) μυθιστόρημα

ιιιιιιιι

.L .
NIKOY ΨΥΡΟΥΚΗεΤὸ νεοελληνικὸ παροικιακὸ φαινόἓῗὲόσε ις : ΕΠῙΚΑῙΡΟΤΗΤΑ
Μιὰ ἀκὸμη συμβολή τοῦ N.
Ψυροὺκη γιά τήν πληρέστερη
Kai σωστότερη κατανόηση τῆς
νεοελληνικῆς ἱστορικῆς πραγματικότητας. Στὸ βιβλίο αὐτὸ
ἐξετάζονται οἰ λόγοι δημιουργίας τῶν νεοελληνικῶν παροικιῶν, 6 λειτουργικός τους ρόλος
στὸν εξωελλαδικὸ χῶρο καὶ
στή νεοελληνική κοινωνία. T6
νεοελληνικὸ παροικιακὸ φαινόμενο, τόσο καθοριστικὸ στή
διαμόρφωση τοῦ συγχρονΟυ πολιτισμοῦ μας, τόσο γνωστὸ ἀπὸ
τίς «ἐκφράσεις» του στή σὺγχρσ
νη ποίηση Kai λογοτεχνία (Καβὰφης, Σεφὲρης, Τσίρκας, KM.)
ἀνατέμνεται Kai αἰτιολογεῖται ίστορικά, κοινωνικὰ, κλπ., πάντα σὲ ἀλληλοσυσχέτιση μὲ τίς
ὲξελίξεις, τά προβλήματα καί
τίς προοπτικὲς τῆς Ἑλληνικῆς
κοινωνίας (σελ. 266).

NIKOY ‘i’YPOYKl-I: Ἰστορικὸς χῶρος καὶ Ἐλλάδα
Ἔκδόσειςι EIIIKAIPOTH'I‘A
T6 βιβλίο ἀποτελεῖ βασική
συμβολή στήν προσ-πάθεια κατανόησης τῆς Ἑλληνικῆς ίστορίας, τοποθετώντας τὸ πλαί(no Kai τὰ βασικά στοιχεῖα
τοῦ ἱστορικοῦ χώρου ποὺ μέσα
του τὰ γεγονότα τοῦ χώρου μας
ἀποκτοῦν μιαν ἀληθινότερη διάσταση καί Eva σαφέστερο περιεχόμενο. Ἀπὸ τὸ πρίσμα τῆς
ὁλικῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητας καί ἀπὸ τή σκοπιὰ τῆς
καθολικῆς ἀλληλεξάρτησης τῶν
κοινωνικο - οἰκονομικῶν δραστηριοτήτων τοῦ ἀνθρώπου, ὁ
Ἐλληνικὸς ἱστορικὸς χῶρος βλέπεται κάτω ἀπὸ πιὸ ἑντονο φῶς.
Βασικὰ κεφάλαια τοῦ βιβλίου
είναι; 1) Γενική καὶ εἰδική έννοια τοῦ ίστορικοῦ χώρου. 2)
Ἰστορικός χῶρος καί Ἑλλάδα
στὴν ἀρχαιότητα καί στὸ Μεσαίωνα. 3) Ὁ Βαλκανικὸς καί 6
ἀνατολικομεσογειακὸς ίστορικὸς
χῶρος τὸν 190 αἰώνα. 4) Ὁ 2οὸς
αίώνας καί 6 ἱστορικὸς χῶρος
στὰ Βαλκάνια καί στὴν Ἀν.
Μεσόγειο (σελ. 180).

APOOY? ΚΑῙΣΔΕΡ
«OI ρίζες τῆς σύμπτωσης»
Ἀναζητώντας μιά ὕστατη
Ἑνότητα, παραδεχτή ἀπὸ τὸν
φυστκό, τὸν μυστικιστὴ καί τὸν
παραψυχολόγο, 6 Καῖσλερ κάνει
ἕνα φανταστικὸ rails: στὸ χῶρο

τῆς meme ἐπιστήμης.

I‘IANNE ΚΑΤΡΗ
«‘H γέννηση τοῦ νεοφασισμ-Οὗ
στῆν *Ελλάδαιμ

'H ἀπήχηση ποὺ είχε r6 βιβλίο αὐτὸ στήν Εὐρώπη καί τὴν
Ἀμερική έξηγεῑ τήν αὐστηρή
ἀπαγόρευσή του στήν κατεχόμενη Ἐλλάδα. ('0 Βύρων Σταματόπουλος ἐξεφώνησε τὸ 1971
φιλιππικὸ ἐναντίον του. . .). Ἐλάχιστα ἀντίτυπα ποὺ μπῆκαν
παράνομα Kai μὲ πολλοὺς κινδύνους στὴν Ἀθήνα διαβάστηκαν μὲ δίψα, πολυγραφήθηκαν
καί κυκλοφόρησαν σε στενοὺς
κύκλους.
Τώρα κυκλοφόρησε γιά πρώτη
φορὰ «νόμιμα».
Ἡ «Γέννηση τοῦ Νεοφασισμοῦ» ξεκινάει ἀπὸ rig ρίζες
τῆς νεοελληνικῆς κακοδαιμονίας, ποὺ rig τοποθετεῑ στήν
ξενικὴ ἐξάρτηση ἀπὸ τὰ πρῶτα
χρόνια τῆς έθνικῆς ἀπελευθέρα)σης έδῶ Kai 150 χρόνια. 'H ξένη
κηδεμονία βρίσκεται στήν κο·
ρυφή τῆς πυραμίδας τοῦ κατεαημὲνου μὲ βασικά γρανάζια
τὸ παλάτι, τὴν ὀλιγαρχία Kai r6
ἑκάστοτε κόμμα τῆς δεξιᾶς Kai
μὲ δυναμικὸ βραχίονα τὴν ἀδυναμία τοῦ στρατοῦ καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας.
Ίδιαίτερη σημασία δίνει ὁ
Κάτρης στὴν ὀργανική ἀλληλέξάρτηση τῆς 21 Ἀπριλίου μὲ τὸ
ὲκλογικὸ πραξικόπημα τοῦ '61
καί τὸν Ἰουλιανὸ στραγγαλισμὸ
τοῦ Συντάγματος τὸ ’65. «Kai
στα τρία ἐγχειρήματα - γράφει
-προβλήθηκε σὰ δικαιολογία
ὁ κομμουνιστικὸς κίνδυνος. Kai
τὰ τρία ἐκπορεύτηκαν ἀπὸ τήν
παράταξη τῆς δεξιᾶς. Kai ο·τά
τρία χρησιμοποιήθηκε εἴτε ή
δὺναμη, εἴτε ἡ δυναμικὴ ἀπειλή
τοῦ στρατοῦ. Kai στα τρία ἠταν
ὲξασφαλισμὲνη ἡ Θετική συμπαράσταση τοῦ NATO Kai τῶν
άμερικανικῶν ὑπηρεσιῶν...»
«Συναρπαστικὸ» ἔχει χαρακτηριστεῖ ἀπὸ τήν παγκόσμια
κριτική r6 κεφάλαια ποὺ περιέπει τὴν ﬂusme τραγὼδία μιᾶς Ἑλληνίδας ζωγράφου.
Μέσα o’ αὐτὸ τὸ γράμμα φωτίζεται r6 ἐπος τῆς ἀντίστασης
καί ξετυλίγεται μὲ τρομερὲς λεmoutons; τὸ δρᾶμα τῆς ἱεροεξεταστικῆς συμπεριφορᾶς τῶν
βασανιστῶν a‘ ἕνα κορίτσι.

Στὴν ἀναθεωρημένη ἐκδοση
τοῦ βιβλίου ποὺ κυκλοφορεῐ,
προστέθηκε κι ἕνα καινοὺργιο
κεφάλαιο γιά τὴν Ἀπελευθὲρωση μὲ κριτική ἀνάλυση τῶν
γεγονότων ἀπὸ τόν Ἰούλιο ὡς
τὸν Δεκέμβριο (1974).

Μέ τὸν τίτλο «Συμπληγὰδες»
κυκλοφορησε ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ
Οίκο Κολλάρου τό νέο λογοτεχνικὸ ἓργο τοῦ γνωστοῦ συγγραφέα καί δημοσιογράφου Γ ιώργου Μανιατάκου. Μέσα στίς
300 σελίδες τοῦ βιβλίου, Kai
ίδιαίτερα σέ ὀκτώ ἀπὸ τὰ 13
μεγάλα διηγήματα-Κλεψύδρα,
Κόντρα στὸ Ποτάμι, Λαβύρινυ
Θος, Ἠλεκτροσόκ, Σταυρωση,
Φυλάκια, Δώδεκα παρὰ Πέντε
Kai Πρώτη Ἐντολή-ό ἀναγνώστηςΘά βρεῑ φωτισμὲνη τήν ἀθέατη διάσταση τῶν ίδεολογικῶν,
κοινωνικῶν, ἠθικῶν Kai ψυχολογικῶν προβλημάτων ποὺ δημιουργήθηκαν στὸ βαρὺ κλίμα
τῆς ἀφὺσικης βίας, στα χρόνια
τῆς δικτατορίας.
Ὀλα τά διηγήματα ξεκινᾱνε
ἀπὸ ἕνα ἀληθινὸ ἐπεισόδιο, ἀπὸ
ἕνα ἀτομικὸ ἢ συλλογικὸ δρᾶμα,
μιὰν αὐτοκτονία π.χ. ἢ μιάν
ἑκρηξη καθώς στὸ Πολυτεχνεῖο,
μεταπλάθονται ὅμως Kai ἀναπτυσσονται μέ τή φαντασία σὲ
πλάτος Kai βάθος, γιά νά συνθέσουν τελικά ἕνα ἑνιαῖο πανόραμα, ἀνάγλυφο, ὁλότελα ἰδιότυπο. Ὀ συγγραφέας ἀκολουθεῖ
Kai έδῶ-μὲ τίς βελτιώσεις ποὺ
πηγάζουν ἀπὸ τήν ὡρίμανσή του
τόσο στή θεώρηση τῶν θεμάτων του, όσο καί στὴ λογοτεχνική τους ὲπεξεργασία, τὴν πορεία ποὺ ἀκολούθησε ἀντιμετωπίζοντας ἄλλα ἐθνικά δράματα.
Οί «Συμπληγάδες» εἶναι βιβλίο για τή νεολαία, γιατί αὐτή
ήταν ποὺ ἄναινε r6 «καθαρτήριο
πῦρ» μὲ έναν τρὸπο ἀληθινὰ
προμηθεῑκό. Στὸ χειρισμὸ τοῦ
θέματος 6 συγγραφέας ἀποφεύγει μὲ ἐπιμονὴ τή δημαγωγία.
Κινεῖ ἥρωες Kai ἡρωίδες δίχως
μελοδραματῑσμοὺς, πιστεύοντας
πὼς στά θυσιαστήρια πρέπει νὰ
προσέρχεται κανείς μὲ εὐλάβεια
καὶ μὲ δέος, καί ἐπίσης πὼς στήν
τέχνη δὲν χωρεῖ καμιά συγκατάβαση. Στίς «συμπληγάδες» τὸ
βασικὸ μήνυμα εἶναι δεδομένο,
γνωστό, πανθομολογούμενο. Ἐκεῖνο ποὺ ἐξιχνιάζεται εἶναι ἡ
ἀθέατη κυρίως πάλη τοῦ ἀτόμου
καί τῆς ὁμάδας ὲνάντια στὴ βία
Kai στὰ σύνδρομά της.

H ΛΑ· I'KH ΕΠῙῙῬΑΦΗ

αὺτό εἶναι ἡ «καταγραφή» καί V
ἑπιμελημένη μὲ μεγάλη καλαίσθησία συλλογὴ τῶν ἐπιγραφῶν
ἀπ’ ὄλες rig γωνιὲς καί τὰ κέν- Ἰ
τρα τοῦ τόπου μας.

'0 Γιῶργος Βακψτζῆς (μὲ

συνεργάτες τὸν Κώστα Τζιμοί» ,3
λη, τὸν Παναγιώτη Γ ράββαλο “

καί τὸν Ἠλία Δεκουλάκο) σὰν ,

συλλέκτης καί ἐπιμελητὴς Kai
ἡ ἀνεκτίμητη καί εὐγενικὴ προσφορά τῆς ἑταιρίας Παπαστράτου ἐπέτρεψαν τήν περάτωση
ἑνὸς δύσκολου σχεδίου καί,
στὸν ἓλληνα ἀναγνώστῃ τήν ἀπόκτηση ἑνὸς ἰδιαίτερα σημαντικοῦ μέρους «ἀνώνυμης», λαῖκῆς δημιουργίας. Μιᾶς δημιουργίας ποὺ δὲν διαφορίζεται σὲ
τίποτε ἀπὸ τήν ὅλη διαδικασία
μορφοποίησης τοῦ δημοτικοῦ
τραγουδιοῦ.
Τὸ έργο εἶναι καρπὸς προσπαθειας 6 χρόνων. Συγκεντρώθηκαν, στὸ διάστημα αὐτό, 2500
θέματα ἀπ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα.
Μετὰ ἀπὸ αὐστηρή ἑπιλογή
δημοσιεύονται σ’ ἓνα τόμο 400
φωτογραφίες.
Ἀπὸ rig 400 αὐτὲς ἐπιγραφεὶς
oi 108 εἶναι ἑνυπὸγραφες. Κάθε ᾗ

μιά τους εἶναι καί ἕνα ἑργο τέχνης, καμωμὲνο μὲ μειράκι.
T6 έργο προλογίζεται ἀπὸ τὴ
Ντόρη Παπαστράτου Kai ἡ είσαγωγή του εἶναι γραμμένη ἀπὸ
τὸν Γιῶργο Βακιρτζῆ. Διατίθεται ἀκριβῶς στὴν τιμή κόστους
καί, ἀπὸ r6 βιβλιοπωλεῖο «Στροφή», στήν τιμή τῶν 350 δρχ.
για τοὺς φοιτητές.
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γελοισγραφίες
Ἔδοση ι( Ἓξάντας»
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Κυκλοφόρησε ἀπὸ τίς Môσεις «Ἑξάντας» τὸ βιβλίο τοῦ
κ. Τσώνη μὲ περισσότερες ἀπὸ z
Mid έξαιρετική Kai σοβαρόtam προσφορὰ Ὺιὰ τή συντήman τῆς ἱστορικῆς μνήμης καί,
προπαντός, γιά ξαναφανέρωμα
τῶν Karat!on μας οτὴν m6
γνήσια καί ἀνόθευτη μορφή. Ναί,

ἐνὸς ίσοβίτη. - i

100 γελοιογραφίες ἀπὸ τή
Μιὰ γελοιογραφία ἀπὸ τὸ
λεὺκωμα τοῦ κ. Taan

Μιὰ σειρά γελοισγραφιῶν n66 ἢ
ἐκδίδονταί M κράτη φοράς
(σελ. 62).
» ι, "3’
ψ’ “ Α
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ουσικήε Μίκης Θεοδωρὰκης.
“Ohm: Μανώλης Ἀναγνωστάκης, Μ. Θεοδωράκης. Ἐρμηνείαε
Μαρία Φαωντοὺρη. Ἐξώφυλλοε
Μίχα-Μπανᾰ. (Μίνως)

WW

ση καί διεὺθυνση τοῦ συνθετη.
rm τὴν ἱστορία ; Πρώτη συνεργασία Μοσχολιοῠ - Θεοδωράκτ.
EKEINH TH ΝΥΧΤΑ
Μουσικῆς Μὶμης Πλεσσιις. Στίzou Γ ιῶργος Καλαμαριὼτης. Ἐρμηνείαῑ Βλὰσσης Μπονὰτσος,
Δημήτρης Ψαριιινός, Ἑλένη Βιτάλη, Μαρία Δουράκη. ἘξώφυλM: Βεατρίκη Δαλαμάγκα, (Λύρα)

exam: τη κνιητ

Δίσκος για τους Ἕλληνες που
δουλευουν στήν Αὐστραλία, Καναδά, Ἀμερική, Γερμανία καί
«στοῦ Βελγίου τίς στοές».
Ὀ Μαρκόπουλος δουλεψε
πανω σὲ ρεμπετικα Θεματα τῆς
περιόδου τοῦ 1950. Πολλες μελωδίες του θυμίζουν ἐντονα τοὺς
«κλασικοὺς» ρεμπετες. Ἰδισίτερα τοῦ Τσιτσάνη. Μια ἄλλη
μελωδία Θυμίζει ἕνα θὲμα τοῦ
Δ. Μούτση. Ἀλλὰ αὐτα εἶναι
μᾶλλον «ἀναφορὰ» τοῦ συνθετη
σε μιά «σχολή» ἢ o‘ ἓνα κλίμα.

Θαυμάσια ἡ ἑρμηνεία τῆς
Μοσχολιοῦ καί τοῦ Χαλκιᾱ.
Ἐξυπνο καί πρωτότυπο τὸ ἐξώφυλλο.

MIKIS THEZODORAKIS

Ἀπὸ τίς σημαντικότερες εργα‘_ σίες τοῦ συνθετη. Ἰδιαίτερα στό
«Χάρης 1944» ὑπάρχει ὴ χρυσῆ
ἰσορροπία στίχου καί μουσικῆς.

ᾖ· Τὸ νεανικό κείμενο τοῦ Ἀνα-

wax-V‘de ὕστερα ἀπὸ τριάντα
"J χρόνω Ββῆκε στὴν καρδιά τοῦ
ἓ “Pinon συνθετη τίς πραγματικὲς
f? του διαστάσεις. Kapan τῆς γόνι-

μης περιόδου του στή Ζάτουνα,
r . λεγεκαν εἰς πὼς ξεκαθόρισε
’- “là γιὰ πάντα τοὺς παλιοὺς του

αριασμοὺς μὲ τὴν ποίηση
’ K0} τοὺς ποιτιτὲς.

H φωνὴ τῆς Φαραντοὸρη στὴν

ηρη της ὡριμότητα.

·. ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΦΕΓΓΑΡιΑ
· Doua]: Μίκης Θεοδωράκης.
ζ’·Σῐίχοιτ Νἰκος Γκὰτσος. ἶΕρμη, un; Imams, mm:
, MM. Ἐξὼφυλλο. Μίνως Ἀργυς. (Κολοὺμπια)
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Ὀ τίτλος καί ό πρόλογος τοῦ
δίσκου μᾶς προετοιμάζουν γιά
κάποιο ἀπόκρυφο «μήνυμα» ποὺ
μᾰς ἔρχεται μέσα ἀπὸ τή ζοφερή
ἑφτάχρονη νὺχτα. Τό ἑργο χωρὶς
αὑτά, θα ἡταν (ma καὶ μόνο
ἕνας δίσκος μὲ δεκατρία τραγοὺδια, ὃποιας ἀξίας. Ἀποκάλυψη ἡ λυρική φωνή τῆς Βιτὰλη καί ἡ προσαρμογή τοῦ
Μπονάτσου σὲ νέο εἶδος τραγουδιοῡ. Θά ’πρεπε να σημειωθεῖ
καὶ ἡ τελεία αἰσθητική χαρά
ποὺ νιὼθει κανείς βλέποντας τὰ
εξώφυλλα τῆς «Λὺρας», Οἱ ἀντιρρήσεις μας για τόν δίσκο δὲ
μειώνουν φυσικὰ τοὺς σκοποὺς
τῶν δημιουργῶν. Πολὺ δὲ περισσότερο τόν σεβασμὸ μας ἀπέναντι στὸ στιχουργὸ ποὺ συρθηκε στίς φυλακὲς τῆς δικτατορισς.

Ta «τραγουδια τοῦ ἀγῶνα»
ἀρχισαν να γράφονται τὸ 1967.
Συνεχίστηκαν στὴ Ζάτουνα με
τὶς τρεῖς 'Qôè; τοῦ Καλβου
(Ἀρκαδία No 4), στὸν Ὠρωπό,
καὶ τελειωσαν τόν Γενάρη τοῦ
1971 στὸ Λονδίνο με τὴ σειοα
«Ὁδὸς Μπουμπουλίνας), τοῦ ἘλευΘερίου. Στό δίσκο, ἀπὸ τὰ
εἰκοσι τραγουδια τῆς σειρᾶς,
κρατήθηκαν τα δεκαπέντε. Σὲ
ἀντιδιαστολή με τὸ περιεχόμενο
τῶν ποιημάτων, που οὲ προετοιμάζει για μεγαλόστομη ἑρμηνεία,
ἔρχεται μια παρέα καί τραγουδαει μὲ τὴν κιθάρα της τα πάθη
τῆς Ρωμιοσυνης. Μὲ τετοια
ἑρμηνεία, ὅμως, χανεται καί ό
ὑψηλός τονισμός τοῦ Κάλβου,
καί ἂς θεωρεῖται ἀπό τίς καλὺτερες σελίδες τοῦ Μ. Θ. Στα
τραγουδια τῆς «Ὀδοῦ Μπουμπουλίνας» δανείζεται ἀτόφια
στοιχεῖα ἑπτανησιακῆς καντάδας, κατι ποὺ ἀπέφυγε στὸν . ..
ἑπτανήσιο βάρδο. «Σταρ» τοῦ
δίσκου τὸ τραγούδι τοῦ συνθετη
«Διότι δεν συνεμορφὼθην». 'Eva
μερος τῆς ἐπιτυχίας τοῦ ἔργου
εἶναι καί ἡ σκηνοθετημὲνη του
προχειρότητα.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ MA“: ΤΣῙΡΚΟ
«Z»
Μουσικήε M. Θεοδωρὰκης. Στίχοι; Μ. Ἐλευθερίου. Ἑρμηνείαε
Μαρία Φαραντοίψη καὶ ὸ συνθὲτης- (Μιοὺζικ Μωὸξ)

'0 δίσκος περιλαμβάνει τήν
αὺθεντικὴ μουσική ἀπὸ τήν ταινία τοῦ Γαβρᾶ «Z». Τὰ περισσότερα θέματα εἶναι παραλλαγὲς
ἀπὸ τὸ γνωστὸ τραγοὺδι τοῦ
συνθετη «Τὸ γελαστό παιδί».

Εἶναι ἡ δεύτερη μεγάλη συνΘετική ἐργασία τοῦ Ξαρχάκου,
ἀλλὰ αὑτὴ τή φορά μὲ διαφορετικοὺς στόχους καί περισσότερα
προβλήματα. Στόν «Ἰγνάτιο» τοῦ
Λόρκα, παρ’ ὅλη τὴν πολυχρόνια ἐπεξεργασία, τὸ ὺλικό ἀτυχησε στὴν ἐπιλογή τοῦ ἑρμηνευτῆ. Στὸ «Μεγαλο μας τσίρκο» φαίνεται καθαρὰ πὼς τὸ βάρος τῆς ἐργασίας ἑπεσε περισ-

1g
Ι ᾖ, Mum/darts
I if
Σκοόρτη
ᾆσαι, Μοςκογιιςῐᾼψ
ε, Ἀκόμη ἕνας M. e. 6è πρώτη
’ ΜῪΚὸσμια ἐκτέλεσ-η, ἀλλὰ τῆς
ᾰιλ-λης ὄχθης. Μὲ λυρικὸτητα καί
ζ’· WWI-maﬁa. Τά ἐντεκα τραγοὺδια
{31"05 «δάσκαλου» N. Γ κάτσου
τωςΠολλὲς
παραλλαγὲς
τῶν
βΡῆΚαν
τὴν
καλύτερη
ἓκφρασή
“MW (καί μερικοί ἀτόφιοι),
Ὺ ,ὡραῖα ὅμως μεταπλασμένοι, δὸ4’ἥκειν πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὸν
,ι ἁῗσο αὐτὰ τὰ χρόνια σὲ κάμ· -;"°°°\x: συνθέτες. Τὸ ἐργο γράῚἮῚΙΚΕ καὶ ἠχσγραφήθηκε τὸν

τοῦ 1967. Ἐνορχήστρω-

,,xJ_.ῑΞὼ

ΙΙΙΙΙΙΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΒΖ

Μουσιεήε Γιάννης Μαρκωυουλος. Στίχοιε Γιῶργος Σκοόρτης.
Ἐρμηνείαε Biro Mon-101M, Λάκης Χαλπιᾶς. Ἐξώφυλλοε Θεόδωρος Wm (Κολοίηικιιι)

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ TOY ΑΓΩΝΑ
Mono-tri]: Min}; Θεοῦωράκης.
Στίχοιι Ἀνδρέας Kàwoç, Μάνος
Ἐλεώερίοα Γ. Δεληγιάννη-Ἀναοτωιάῦη, Νὸτης Περγιάλης,
Ἀλέξ. Πανογοὺλης, Μ. Θεοδωρὰιης. Ἐρμηνείαι Μαρία Φαναντσῡιπι, Μαρία Ava-mm.
Λάκης Kliç rai ὁ συνθέτης.
Ἐξὼφυλλοε Ξ. Mixa - Μπανᾶ.

σότερο στήν προετοιμασία τοῦ
δίσκου, παρά στὴν παράσταση.
Μικρά δροσερά μέρη ποὺ ἀναγκαστικὰ ὲνσωματώθηκιιν στὸ
ἐργο καὶ ποὺ τά ’κλεβε ἡ παρὰσταση, ὲδῶ ξαναβρίσκουν ὅλη
τὴ σοφία τῆς γνὼοιμης γραφῆς
τοῦ συνθέτη. Ἡ καθαρότητα τοῦ
ἤχου του, πέρα ἀπ’ τὸ ὁποιοδήποτε ταλέντο, συνδυασμένη μὲ
τὴν εῡθὺνη καὶ τὴν τιμιότητα
τοῦ ἀληθινοῦ δημιουργοῦ, εἶναι
μάθημα ἀγωγῆς γιὰ ὅλους τοὺς
συναδέλφους του.
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Τό ωραιότερο (id'po γιά σᾶς καί τοὺς φίλους σας
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