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Ἐνδιαφὲροντα -ἀλλα καὶ ανησυχασπκα- πράγματα συμβαίνουν τελευταῖα.
Μέσα καὶ ἐξω ἀπὸ τὴν Ἐλλάδα. Καὶ φυσικα δεν μπορούμε να τα αγνοήοουμε. Γ ιατὶ
ἀποτελοῦν στοιχεῖα μιας οοβαρής καὶ πολὺπλευρης ἀπειλῆς ποὺ ἀνα-πτύσσεται
μεθοδικα ἐναντίον τῆς χώρας μσς καὶ τοῦ Λαού μσς.

Ἔτσι, στην Ἀγγλία ἐξαπολὺθηκε μεγάλη προπαγανδισῐικὴ ἑκστρατεία ἐναντίον
τής “ὓλάδας. Ἀπὸ ὁλα τα μέοα μαζικής ὲνημὲρωσης. Mè στόχο να «ἀποδείξει» ὁτι
τὸ «Αίγαίο δὲν anarin ελληνική λίμνη». ’Ότι ἡ τουρκική μεισνὸτητα στὴ Δυτικὴ
Θράκη «καταπιεζεται». Ὀτι ι ὲς» Τουρκοκυπρίων ουν διαπραχθεῑ σι’ὴν
Κύπρο. “Η καὶ να ἐξαφανίσει - μὲ τὴ οήθεια «ἱστορικῶν» φὶ τῆς τηλεὸρασης -τή
συμβολὴ τῆς χώρας μσς στὸ μεγαλο αντιφασισπκὸ ὰγώνα τῶν λαῶν, στή διαρκεια
τοῦ B’ Παγκοσμίου Πολέμου. Κι αὐτὸ τὸ τώευταῐο μέχρι τοῦ σημείου (bare νεαροὶ
Ἀγγλοι να ρωτοὺν σὲ ποια παραταξη ἀνῆκε τόντε ή Ἐλλαδαί !!

Μορὸσλιιο ο Algue. Σύντοξηςε ΑΣΤΕΡΗΣ ΣΤΑΓΚΟΣ. Ἀγίου Νικολάου 8. Μαρούοι

uKAhENOHMEPH entamant: Δημοχφους σε, Ἀθήνα. Tr. σοι, TM: name-732.713 o Περιοοος a'. Χρόνος 1ος, τεῦχοςι l. ἐκοοτης

(ou: ο ’Υπεὺθυνος Τυπογροφείουῑ I. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, καλοκοιρινοῦ 15 ο Συνδρομὴ

μὴ ἐτήσια ὲοωτερικοῡ Δρχ. 520. ἑξωτερικοῡ Δρχ. 600 ο ΤΙΜΗ ΤεΥΧΟΥΣ; Δρχ. 20.

Ποιὸς ἑσπρωξε τὰ «ἁδεύσμευτα» μέσα μαζικής ὲνημερωσης τής Βρετανίας σ’
αὐτη τὴν ἑκσῐρατεία; Ἀσφαλώς oi αγγλικὲς ὐπηρεσίες. Ποὺ θῷοω να καλύψουν
ιΕλλάδας, ποὺ θα διευκόλυνε τὴν απὰπειρα να «πειστεῑ» ἡ κυβερνήσει Καραμανλή
να προχωρήαι σὲ ὰπαραδεχτες ὑποχωρήσεις στὸ Κυπριακό, προκειμένου γα
ἀποτρέψει μιαν εὐρύτερη ἀπειλή. Ὀσο για τὸ «γιατί» αὐτῆς της στάσης των
βρεῐανικὼν ὑπηρεσιῶν, μὸνο μιαν ὺπόθεοη μποροῠμε να κανουμεε καθὼς ἡ
φθίνουσα αὺτοκρατορία κλυδωνίζεται ὰπὸ μια ἴσως θανασιμη κρίση ποὺ τὴν
ἐξαναγκάζει, για να τὴν ξεπεράοει, να ζητήσει τὴ βοήθεια τῶν ΗΠΑ, oi ὑπηρεσίες
αὐτὲς δέχονται να παίξουν oi ἷδιες τὸ βρώμικο ρόλο τοῡ ὑπονομειπή του,Ἐλληνικοῡ καὶ τοῦ Κυπιακοὺ λαοῦ, καὶ να ἁφήσουντοὺς «προστάτες» τους ἐλευθερους
να παμστὰνουν τοὺς διαιτητὴς στὴν τεχνητη διένεξη που θα κρίνει τὴ μοίρα τῆς
Κύπρου, στὴν πρώτηφάση, καὶ ἴσως τῆς Ιίδιας της Ἐλλαδας, αργὸτερα.

Ταυτόχρσνα, aùrèç τὶς μὲρες ἠ Ἐλλάδα κατακλύστηκε απὸσκσῐεινὲς φήμες; για
«δολοφσνία» τοῦ κ. Καραμανλή, για «κήρυξη γενικῆς ὲπιστρότευσης», για «ναυ:zzævmæmææmæzsmæm
«ὲφτα m: (οί ὑπερεθνικοὶ κολοσσοὶ ποὺ μονοπωλοίη διεθνῶς τὶς πηγὲς
ἐνεργείας). Mina, μόλις ὲπιβεβαιώθηκε ἀπ στῆ χώρα μσς ὑπάρχει ἀφθονο πετρελαιο κι ἠ κυ ρνηση ἀποφάσισε να δημιουργήαι «Ἔθνικὸν Ὀργανισμὸν Καυσιμων» μὲ τὴ new κυρίως τῆς Γαλλίας, ἀλλα καὶ τῆς Ρουμανίας. Ποὺ σημαίνεις
μόλις τα μονοπώλια πετρελαίου -ποὺ εἶναι γνωστοὶ oi δεσμοί τους μὲ τη Χούντσῑ
κατάλαβαν an πιθανὸν καὶ να απειληθοῡν τα συμφέροντά τους, κινηθηκαν can:
σταχῐα για να προκαλέοσν στὴ χώρα ανατοραχή, χωρὶς κανεὶς να ξέρει μέχρι που
θα προχωρήοουν καὶ πῶς θα σταμστήσουν.
Σ’ ὁλα αὐτα ea πρέ-πει να προστεθεῐ ὴ αναμὲτρηση ανάμεσα σῇς ἁνήρροπες
δυνάμεις ποὺ συνθέτουν τὴ «Néo Δημοκρατία». Ἀναμὲῐρηοη που, αν και ἁναπτύσσεται ακόμα στὸ παρασκήνια προκαλεῐ επικίνδιηες εντάσεις, αβεβαιὸτητες
καὶ ὰνησυχίος, σφοῦ εῖναι γνωστὸ ὁτι μιὰ ἀπὸ τὶς ανπμαχὸμενες ὁμάδες και μὲ τὸν
καλούμενο «ξενο παράγοντα» στενώτατα ουνδέεται καὶ ἑπιδιώκει ὰπροκάλυπτα
να συσπεῳώσει γὺρω της ἕνα μεγάλο τμῆμα τῶν armde τῆς χτεανής χούντας.

· _ ο Ἀρχιουντόκτηςε ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΑΠΡΑΝΙΔΗΣ, Διοχάοους 15. Ίλ

Διιυθυντήςῑ XPHITOI r. ΠΑΠΟΥΤΣΛΚΗΣ. Δεινοκράτους 181.

’ ἑξάμηνηε ὲσωτιρικοῦ Δρχ. 200, εξιιπερικοῡ Δρχ. 300. Συνδρο
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Mè ἀλλα λογίας ἠ ἀπειλὴ ποὺ ἀνα-πτύσσεται τοὺτη τὴ στιγμὴ ἐναντίον τοῦ Λαοῠ
μσς εῖναι πολὺπλευρη καὶ πολυσὺνθετη. Καὶ δὲν χωρᾱ καμία ἀμφιβολία an ὲκεινοι
ποὺ τὴν οἰκοδομοῦν δὲν θα διστάσουν καὶ να συντονίοουν τὶς προσπὰθειες τους
καὶ να χρησιμοποιήοουν ὰπααδήπστε μέσα, προκειμένου να πειμχουν τους σκοποὺς τους. Διαπίστωοη ποὺ ἐπιβάλλει τὴ μὲγισῐη δυνατὴ ὲπαγρυπνηση και κινητοποίηση ἀπὸ μέρους τῶν λαῐκῶν δυνάμεων καὶ τὴν hr αισθήματος ῠψιστης
εὐθύνης ὰπὸ τοὺς πολιτικούς τους φορεις. ﬂare οΙ one. ήποτε νᾳ
βρεθοῡν μπρὸς αὶ μια καλὰ ὁργσνωμὲνη καὶ ὀγκώδη μαζικὴ ὰντίδραση του λαου
μσς. Χωρίς, ὁμως, αὐτὴ ἡ ανήδρσση ναμπορεψα χρησιμοποιηθει μὲ τους γνωστοὺς τρόπους ὰπὸ ἐκείνους ἐναντιον των ὸποιων στρέφεται.
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μερίδες δημοσιεύει καθημερινὰ σχεδὸν ἀποκαλύψεις γιὰ τὴ δ ἠ ’
ρηση και προωθηση χουντικῶν ἀξιωματικῶν στὸ Στρατὸ Kai ι ι
λξα, με τὰηοποια ζητᾱ và γίνει ἀληθινὴ ὰποχουντοποίηση. Ο r 3‘
swan τυχαιο, ἀιι, σε μια ἂλλη, πιὸ καθαρὸαιμη καραμανλικὴ " ἶ
μεριδα, γνωστος δημοοιογρὰφος καὶ βουλευτὴς τῆς «NA.» δ “
μαρτυρεται γιατι «οτην Κυβέρνηση Καραμανλή (...) τὸν κυριώτ "
ρολο παιζουν οι ““προῑστορικοὶ καραμανλικοὶ”» καὶ διαπισῐώνῢ ”
πικρια, ότι ὸ πρωθυπουργὸς τσποθέτηοε σὲ καίριες θέσεις ‘ , Ὗ
προσωπους τουκπνευματικου ἀκαδημαῑσμού» καὶ ὅτι «οἱ π ο
επίτελειῐς του που καὶ τώρα τὸν περιβάλλουν ἑγιναν μὲ τήν πά · ·’
του χρονου συντηρητικώτεροι ἀπὸ πρίν,..»
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ἀπὸ τὸν Ἀρχηγὸ, oi πα
Ὀ κίνδυνος νὰ λαιοὶ καὶ νὲΟΙ KOW‘GTÔPXEÇ.
mm. W apxiiﬁE‘i%:"rN?zi°::;t‘$353213:5’: ἓῖἓλὲθβῑξ ἒΡΥῡυς Trou κάνουν τὸν K. Καραμανλῆ, να διστάζει ’.
ην
φιστεῑ τὸ νέο ΣΠύῗτοὲξῗέ.τῆς Δημοκρατίος ἀκόυο καὶ ὅταν eà ψ v
‘H Ἕνωση Κέντρου - Νέες Δυνάμεις

- ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ δεκαπενθήμερο, μὲ τὴν προφυλάκιση τοῦ ἀρχιασανιστή Ἱωαννίδη καὶ τῶν πέντε ἀπὸ τοὺς πρωταγωνιοτὲς τοῦ
Απριλιανοῠ Κινήμοτος, μὲ τὴν ἐγκριση ἀπὸ τὴ Βουλὴ τοῡ ψηφί·

- οματος για τὸ Πραξικόπημα καὶ μὲ τὴν εξ ελία ὰπὸ τὴν Κυβέρξ’ gratin 611_60A(10YKpo111600v ὲπιτροπὲς γιὲ-Ξηγέιερεύνηση τῶν σκαν·
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ÿ. χρονης τὲραννίας. Εἶναι ἀνεέᾓῗαβήᾞτέἃτὸἔι,ἱέὲ ξῶισῐμέὲλιέεγῗέἓ

·; 01'1er KO'I'GSiIEI'] ξής ὺπῐὲνομευιτικής
φημολογίας, καθὼς καὶ στήν ἀντιμετώπιση τῶν τουρκικών ἀπει-

ἱλῶν καὶ τῶν ἀγγλοαμερικανικῶν μηχανορραφιών, ἑκδηλώνεται, σὲ
" βασικὰ σημεῖα, σύμπτωση ἀπόψεων καὶ έπιδιώξεων ἀνάμεσα σὲ
ὅλα τὰ κόμματα τὲς Βουλῆςκποὺ μὰς ἐπιτρέπει να μιλαμε ἀκὸμα
γιὰ έθνικὴ καὶ ἀντι ικτατορικη ὲνότ τα.

«me, ~
T°U_ -Ορισμένα στ του, ακομα και για την ονομα ._ .
Νέων Πολιτικῶν Δυνὰμέαῃτῖρρερχόμῗνᾳ ἷωρῐως Τὴν "Ï"

. Ἀλλά, στὸ δεκαπενθημερο αὺτ -τόσο στὶς συζητήσεις στὴ
Βουλή, boo Kai στὸν Τύπο καὶ στοὺς δρόμους καὶ στα έκπαιδευτικὰ

· Ιδρύματα- ἀποσαφηνίστηκαν, σὲ μεγάλο βαθμό, καὶ oi διαφορές,
J σὲ βασικὰ θέματα, ὁχι μόνο ὰνάμεσα οτὴν Κυβὲρνηση καὶ στὴν
’ ’Λνιιπολίτευση, ἀλλὰ καὶ μέσα στα ἴδια τὰ κόμματα. Ἠ Ἀντιπολί·
ᾗ τευοη, λόγου χάρη, δὲν διαφωνεῖ μὰνο μὲ τοὺς ἀργοὺς ρυθμοὺς μὲ
τοὺς ὁποίους προχωρεῖ στὴν τιμωρία τῶν ἐνόχων τῆς Τυραννίας ἡ

l Κυβέρνησιὲἑ Ὑπογραμμίζει ἐπίσης, σὲ me: εὐκαιρία, ὁτι ὴ. κά-

θαρση, ὴ ποχουνιοποιηση, ὸ έκδημοκρατισμὸς του κρατικου μηἔανισμού καὶ τῆς δημόσιας ζωης, ποὺ χρειάζεται ὁ Τόπος γιὰ να
ιαοφαλιοτει ἀπὸ υποτροπὲς της ἀνωμαλίας και νὰ προχωρήσει
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(ιζ ' σιὴ θεμελίωση μιᾶς ἀληθινὰ προοδευτικής καὶ έξύίισοόμενης Δη-

μοκρατίας, ,δὲν ταυτίζονται μὲ τὴν τιμωρία μερικῶν ἀπὸ τοὺς ἀρ-

ἐὲ _. χηγοὺς τοῦ Ἀπριλιανοῡ ἢτοῦ Νοεμβριανοῡ πραξικσπήμοτος, τῶν
εσυνενὸχων τοὺς, τῶν βασανιστῶν καὶ τῶν καταχραστῶν τοῦ δηw; « μορίου χρήματος. rue: να πραγματοποιηθουν ἡ κάθαρση, ἡ ἀπο,χουντσποίησψ ὸ.ὲκδημοκρατισμὸς ea πρέπει να ἀπομακρυνθοῡν
,ἀπὸ τὶς καίριες θέσεις τοῦ κρατικού μηχανισμοῠ, καὶ κυρίως τῶν
’,ἐνόπλων δυνάμεων καὶ τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, ὁσοιζμὲ τὸν [Eva
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ἸΔιαφορὲς ἀπόψεων στὴ «Νέα Δημοκρατία»
ξῖο ΤΡΟΠΟΣ ποὺ ἀντέδρασε ὴ Κυβέρνηση -μὲ έναν Ὺτιουργὸ κι έναν
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στὸ
sxlpépn, X ὲπαναδιορισμὸς οὲ βασικὲς θέσεις θεραπόντων τῆς Δι-

ὲξιτατοῐὲίεας, ἡ φι ἕζντικιξινχαθηγηὲῶν σιην Ἀνψτὲιτη
ῥςὲῗκωῖσᾎῆν 21.. -ΑπἙῖιου ἢμὲἱᾞραὲἓὰπῆῧῗῐὲᾢοὲὡρἓ

. δημιουργήοει βάσιμες ὑποψίες, ὁτι γίνεται προσπάθεια νὰ
gm ι οιωθοῡν» φιλοδικτατορικὰ στοι Ῑα σιήν κυβερν τικὴ πα19610 . ΕΙναι ένδεικτικὸ τὸ γεγονός, g: κυβερνητικοὶ υλευτὲς
;;ξ, ρακτήριοαν προσπάθεια νὰ διαβληθοῡν τὰ σώματα ἀσφαλείας
καῐξιινγγελίες γιὰ τὰ εἰβῖισανισιήρια στὸ Ἀλιβέρι καὶ ὐποτιτο σύν,,1,.u0l
ατ ὰποχουντοπ
.- οίῙῩι-Γάσεις αὑῐὲς π οκαλοῡν ἀνησυχίες καὶ
έκδηλὼωις καὶ

«ξ · ξ κ » ὺς κόλπους τῆς «Νέας Δημοκρατίας», διαίτερα ἀνάμεσα στοὺς
11,: η σςασιακοὺς καὶ στὰ πιὸ φιλελεύθερα στοιχεῖα. Δὲν εἶναι τυ19330, (m μιὰ ἀπὸ τὶς κυριόιτερες πρωϊνὲς φιλοκαραμανλικες εφη·

ἓὲλὲα λόγια, ἡ τομὴ ποὺ χωρίζει ’
καθοριζεπαι ἀπόλυτα ὰπὸ τὴν “maman τῶν σιελεχων "I95
τῗὲἷοέἓν ῗτῗὲῖἓὲἓ ἔξδέἒῗῒὲῗ· "°‘ “à πρόβλημα τῆς νεολαία(
ἕὲῑιᾚνὸμὲἓΐ 22:; 5:32;:
ε.Δ.ῌ.Ν., μὲ σοραρὴ δ.αμάχᾞεζνὲ3ςωέξόῗέλ,, ὴ ε.Σ.ο.Ν. καὶ f
Ἠ Ἀριστερὰ
ΤΟ ΠΑΣῼΚ δὲν ἔχει κάμε. ὰκὸμα (m
ξῖἱίαἶὲῐὶηὰῖἒέξᾷἒννὲἒψ τὴ βάθη ὡς Τὴν κορυφή. Ἐτσῆ
” Κεντ ικ·ς του ἐπἿτκαΙτῙῙν κανον. . - ,
Ξῐνῐης œçpxäll τὶς πρωτοῶξὲ ὲξῑῗκῡλοιξθεῖ νᾶ βαραίνειι 054kêîôîâ°p2mîââ°ägmm
A“, μπορῡῡμε 611mm (ᾖξ’ἕῶ πὼς σι
μορφωσει τὴν ὁριστικὴ "om-ma] φυσ, τὸ ΠᾼΣοχ ἔχε, δι
τική του γραμμὴ καὶ Ylù τὶς gamma: ὰηὸψῡων καὶ για τὴν πολΓ
τὸν τρόπο της λειτουργίας τῶν ὸΡΥ του, ὁπως ed »π

1°. πεᾛὲρῑοξῑὴεῑεῌεεεξνῑεηκκη m .
ΡΥάτες του του ΠΑΚ του ἐξω-η - _ Ἰβὶάζεται ἀπὸ το

ᾗὸχι ἑκλεγμένη ἁκόμα ἀπὸ τὴ βάση τοῦ Κόμματος. Πολλα προόμενσ ἀπὸ τὴν E.K. στελέχη, βουλευτές καὶ μή, ὑποστηρίζουν,
τὸ Κίνημα πρέ-πει να καλύψει τὸ χώρο τῆς κεντροαριστεράς καὶ
,‘Xl τῆς άκρας Ἀριστερᾱς, σιην ὁποία, κατα τὴ γνώμη τους, τὸ
’ῐῐρώχνει ἡ ἡγεσίσ του.
ι’ Ἐξωκοινοβουλευτικα κυρίως στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ ζητοῦν να γίEva «ίδεολογικὸ ξεκαθάρισμα» τοὺ Κινήματος Kai να ἀπομαιβυνθούν τουλὰχιστον ἀπὸ τὶς ὑπεύθυνες θέσεις τόοο ὁσοι ἐχουν
ρὼες, κατα τη γνώμη τους, ἀπόψεις, Ôoo καὶ oi άκραῑοι άριθῐεροί, ὥστε να πάρει τὴ φυσιογνωμία ἐνὸς συνεπούς Σοσιαλιστι'05 Κόμματος. Γεγονὸς εἶναι ὁτι διαφαίνεται η δημιουργία ἐνὸς
ι ατος ποὺ ἐπικαλύπτει τα δύο ἂκρα τού κινήματος, ποὺ εἶναι
τοΓῐῐοθετημένο σαφῶς στῆν ἀριστερά, Kai ἐχει ἀντιλήψεις ἀντιδοΥίκῐτικές, ἀντιγραφειοκροτικὲς καὶ ἀντίθετες στὸν συγκεντρωτισμὸ
’Ποὺ λέγεται ὅτι χαρακτηρίζει μια μερίδα τοῦ ΠΑΚ ἐξωτερικοῠ. 'O
ic‘. Α. Παπανδρέου καὶ ἀλλα μέλη τῆς K.E. προσπαθοῡν να διατηρήPOW τὴν ἐνότητα τοῦ Κινήματος μὲ τὴν ἐξασφῶιοη μιᾱς ἰσορροMac ἁνάμεσα στὶς τάσεις. Ἀλλὰ τα θέματα αὐτὰ μποροῡν να λυο(θῦν μόνο ἀπὸ Eva ὸργανωμένο δημοκρατικὰ Συνῶριο. Προὺπό,98οη όμώς πάλι για τὸ Συνέδριο εἶναι να ἐπιβεβαιωθεῑ ή (maqu
. Î ὴ δημοκρατική λειτουργία τῶν όργανώσεων στή βαση. Καὶ
new τρόπο ποὺ δημιουργοῦνται oi τσπικὲς ἐπιτροπὲς καὶ ὀργαMow; ἐκδηλώνσνται πάλι σοβαρές διαφορὲς ἀπόψεων.
ῐἏνασυγκρότηση τῆς ΕΔΑ
ii" «ENOMENH ΑΡΙΣΤΕΡΑ» ἀποδείχθηκε ὁ πιὸ θνησιγενής ἐκλογικὸς
ι’ἎΝασπισμός. Διαλύθηκε ἀμερως μετα τὶς ἐκλογές. Στήν πραγματιητα, καὶ στή διάρκεια του προεκλογικου ἀγώνα ἔδρασε περισἯῦῐερο βαθια διχασμένη, παρα σαν “Ενωμενη,“Αριστερά. Ἠ

ηση του ΚΚ να παραδεχτει τὸ πραγματικο γεγονός, ότι υπαρχει
Ϊὼρα στὴ χώρα μας Kai δεύτερα KK, ἠ προσπαθειά του να μονοΡωλήσει τὸ χώρο τῆς κομμουνιστικῆς, ὰν ὁχι καὶ ὸλόκληρης της

ιστερᾱς, εἰχαν καταλυτικα ἀποτελέσματα. Μια ἀπὸ τὶς συνέκΚεὶς τού όξύτατου ἀνταγῳνισμοῐι στὶς ἐκλογές ἀνά εσα δύο
ναζιἓί ,ἷὲῗ ξ’ἧῗὲῗὲᾙὲςτξςὴἔὲῗὲἕᾶδὲἑῗκέἳ ἓᾩὲλὲἓέεῆἷῶσᾶῙᾶ
‘ ει ox: μόνο μια μικρή, καὶ μη ἀποτελεσματική ὁμάδα βουi3- UfäzoîïﬁgvïâaæmèîxæzwAelïîäaä-qxaeapé, ὁτι oi διαφορές
’θ’ἀμεσα στὸ ΚΚ καὶ στὶς άλλες δυνάμεις της Ἀριστερας εἶναιδβαθύhing. Γιατὶ δὲν περιορίζονται μόνο σὲ θέματα τακτικης του κινή,Ιῑῦτος ἠ σὲ ὁργαναπικα καὶ μεθοδολογικα ζητή στα, αλλὰ θίγουν
μοὶ τὸν ῐδιο τὸν τολικὸ σκοπό. Χαρακτηριστικ απὸ τῆν ἀποψη
ιξὲἔῆ( ήιέπίθεσηΠποὺ ἄαπᾷυῗὲλημοεέργρωικρ ὁργὲνο
3 (Ι του :fîloﬁvozïä γβέἑξὲοὲύῑῌςαγμα τη ἳαραιὲξήὶρὲτὲυιίὴλέισιὲῆ
Ῐᾴῡττκὴ-φιλελεύθερη», καθὼς καὶὴ θέση ποὺ π-ῆρε ἡ ῐδια ἐφημερίδα
ἀπάντηση στὶς ἀπόψεις της ΕΔΑ και του ΚΚ toux. ὑπὲρ του
ῑπῠλυκομματισμού Kai τῆς προστασίας τῶν ἀτομικών Kai λαῑκών

υθεριὼν- καθορίζοντας ὁτι πράτυπο για τὸ ΚΚ εἶναι «τα ΣυντάἰΥΙιΙστα τῶν σοσιαλιστικών χωρῶν, (mou oi πολίτες ἀπολαβαίνουν
Επβαγματικὲς ἐλευθερίες . . .» (Βλέπε-«Ριζοσπάστηι-ΊΟ Kai 11-11-1975):
Nia Ἀριστερᾱς στῆν Ἐλλάδα -καὶ τὰ περισσάτερα κομμουνιστικα
ὁρισμενα σοσιαλιστικα κόμματα τῆς Δ. Εὐρώπης - καὶ στὸ σοE ικὸ «μοντέλο» ποὺ ἐξακολουθεῖ να θεωρεῖ ίδανικὸ Kai μσναδικὸ
ςῇῗὺ ΚΚ ὑπάρχουν τόσο βασικὲς διαφορές, ποὺ εἶναι δύσκολο να καἓκξιὶφθοῠν
ἀπὸ
τὴ
χρησιμοποίηση
απὸ
ὁλους
τοὺ
ὁρου
«σοσιαλιI.

ἦπομένουν πόντιος πολλὰ άκόμα να γίνουν για να διαμορφω, Kai νά ίσορρσπήσει ἡ κατάσταση στὸ χώρο τῆς πέρα ἀπὸ τὸ KK
ιστε ας. ·
’ Ἔναρκαινούργιο στοιχεῑο για τὶς εξῶίξεις στὸ χώρο αὐτὸ εἶναι ὴ
ζίυηρὴ κίνηση ποὺ παρουσιάστηκε «ἀπὸ τα κάτω» για ανασυγηση μιᾶς αύτόνομης καὶ ἀνεξάρτητης ἀπὸ τὰ δύο ΚΚ ΕΔΑ Kai
iii διακήρυξη ποὺ άκολούθησε ἀπὸ την Κ.Ε. τοῦ KK imam, ὁτι τὸ
· μμα αὑτὸ ἀναγνωρίζει, ὁτι ἡ ΕΔΑ είναι αὐτόνομος πολιτικὸς ὁρ_ Υᾱνισμός. (Ἡ είλικρίνεια τῆς διακήρυξης αὐτῆς θα κριθεῑ στῆν
ηβάξη, δεδομένου μάλιστα, ὁτι ἡ τελευταία ὁλομθλεια τῆς Κ.Ε. τοῦ
Ὦ( ὲοωτ. ὁὲν πήρε σαφεῖς ἀποφάσεις στὸ θεμα αὑτό).
Ὀπωσδήπστε ἡ κίνηοη για τὴν αὑτονομία καὶ τὴν ἀνασυγκρό· τ’1οη τῆς ΕΔΑ εἶναι μια πραγματικότητσ ποὺ κανένας ὁὲν μπορεῑ να
V Ὺ παραγνωρίσει.-Καὶ θα ἐπιδράσει ἀσφαλῶς σοβαρὰ καὶ άμεοα
GMT? ἐκθέσαμε εἶναι, ὁτι παυσιάῖἶται μεγάλη κΝητικάτητα σὲ ὁλόκληρο τὸ φάσμα τῶν πο, κῶν δυνάμεων στῆ χώρα μσς. Kai ὰτι, αν ᾶπως ὁλοι ἐλπίζουμε,
,· ουνεχιστοῡν oi ὸμαλές πολττικὲς ἐξελίξας, ὁὲν ἀποκλεῖσαι να παῖ ρθυσιαστοῡν Kai ἐκπλήξεις στὴ διαμόρφωση τῶν κομματικών ὁρ-

, YWIopdw καὶ σχημάτων τα ἑπόμενα χρόνια.
L Σπύρος Ν. Λιναρδάτος

ἐινεὶ Θέσεις
Μια πιρα ὰπὸ γεγονότα ῆρθαν, τις τελευταίες μέρες, να κὰνουν
διαφανῆ τὴν πραγματικὴ διάπλεξη τῶν κέντρων ἰσχύος στῆν κρα“not” ῧέἵὲἑῗρξῗὰὰῗεῗῗόέἴέπῖἓ ἒαὲἃὲἑΐοέἑῖὴνῗέἓὲἐξέἐῧ
ἀκόμα 6m oi pin τῆς ἐκτροπῆς εἰναι διαρκέστερα απὸ τὰ «ἁνθη»
ποὺ κατα καιροὺς ἔρχονται στὸ φῶς.
"Eran, μέ τὴν εὐκαιρία τῆς συζήτησης στῆ Βουλῆ για τὴν κατάργηση τῆς ΥΕΝΕΔ είδα τὸν κ. Ἀβέρωφ να ὑπεροσπίζεται τῆν αναγκαιὰτη-τα τῆς (ma ῆς της, μὲ βάση καὶ τὸ ἐπιχείρημα ὁτι τυχὸν
κατάργησή της «οα δυσαρεστούσε τὸν στρατόν». Πὲρα απὸ τῆν
τυπικῆ σαθρότητα τοῦ ἐτπχειρῆματος (ὁ στρατὸς δέν βουλεύεται
οὐτε καὶ ῆ πολητκῆ ἐξουσία τὸν ἐρωτᾱ για να ξέρει τῆν απάντησῆ
του ὁταν αὑτὴ βουλεύεται) τὸ βάρος του βρίσκε-ται σὲ ὁ,τι ἐξυπονοεί καὶ ὁχι σὲ ὁ,τι παρουσιάζει.
Mt άλλα λόγια, ὁ παλαιὸς «γεφυροποιὸς» κ. Ἁβέρωφ ὑποσημαίνει τὴν τυπική, ουσιαστικά, υπύσταση τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας,
ποὺ ἡ σταθερά-τιμά της θα κρίνεται κάθε φορὰ απὸ τῆ διαθεσή της
να προσαρμόζει τὶς ἀποφάσεις της στὶς ἐπιθυμίες ἢ τῆ θέληση τοῦ
πραγματικοῦ κέντρου ίσχύος, ποὺ δὲν τὸ ἐλέγχει, Kai ποὺ δέν εἰναι, χ
φυσικά, ὁ στρατὸς σαν γενικὴ ἔννοια, αλλα il χούντα, ποὺ μὲ ίδιαίτερη φροντίδα καὶ μέ φιλανθρωπικῆ διάθεση περιβάλλα ὁ K. Ἀβέpulp. Kai Θα δεχόμαστε ὰτι oi προηγούμενοι συλλογισμοὶ (monλοῡν τολμηρὴ καὶ αστῆριχτη ἐρμηνεία μιᾶς ἁπλῶς ἀτυχοῦς δηλώoavç, αν oi ἐνέργειες τῶν ἷδιυν τῶν χουντικών δὲν αποδείκνυαν τῆ
βασιμάτητά mug:
Ῐα ὑπομνήματα καὶ oi δηλώσας τὼν miner, ὀπως Kai τὸ «ὑπόμνημα Ίωαννίδη», δέν ἀπευθύνοντα-ιν οὐτε στῆ Δικαιοσύνη -ποὺ
τὴν περιφρανοῠν- οὔτε στὸ Mb (δέν κανουν τὲτοια λάθη), οὐτε
βέβαια στῆν Ἱστορία, τῆν ὁποίαν ἐπικαλοῦνται (προφανῶς ἀπὸ
ἐλλειψη τῆς αἰσθησης του γελοιουι. Ia υπομνήματα απευθύνοντσι
στὸ στρατό, ποὺ τὸν βλέπουν μὲ τὸν ’ίδιο τρόπο οπως καὶ ὸ κ.
Ἀβέρωφ. Καὶ ἀποτελοίη, στῆν οὐσία, ηὑδικα ὁδηγιών ποὺ innoθύνουν oi συνωμότας στοὺς ἐν ἐνεργείᾳ ουνενόχους τους. 'H τί-τοια
συ τους, μα καὶ δὶν ἀποτελεῖ προϊὸν κάποιου «θάρρους» (ποὺ οὺδέποτε ἐπέδειξαν), δὶν εἰναι τίπστα άλλο ἀπὸ τῆν
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‘H ἀποκάλυψη τοῦ ANTI καὶ οἱ ἐπιπτώσεις

Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ
νεοφασιστῶν τῆς

στὴν Ἑλλάδα
Μόνο ô ῦπαρχηγός της συνελήφθη
m ἕνα μέλος της ἀπελάθηκε, ἐγὼ
ἡ «NEA ΤΑΞΙΣ» ἀπειλεῖ.
Τὸ προηγούμενο τεῦχος τοῦ «Ἀντὶ» σημείωσε, χωρὶς ὑπερβολή, μιὰ διεθνή δημοσιογρα
φικὴ ἐπιτυχία. Ἀλλὰ δὲν ἦταν αὐτὸς ὁ κυριότερος λόγος για τὸν ὀποῙο αποκαλύψαμε,
ὕστερα ἀπὸ τρεῖς μῆνες σιωπῆς, τὴν παρουσία τοι) Ἰταλοῦ αρχιφασίστα Μασσαγκραντε
στὴν Ἑλλάδα. Ἤδη τὴ δημοσιογραφικὴ ὲπιτυχία - ποὺ εἶναι πάντα μιὰ εὐγενὴς φιλοδοξίᾳ
κάθε δημοσιογραφου - τὴν εἴχαμε ριψοκινδυνεύσει ὅταν ανακοινώσαμε τα στοιχεῖα ποὺ
κατείχαμε στὴν κυβέρνηση, για να δώσουμε τὴ δυνατότητα στὶς ἁρμόδιες ὲλληνικὲς (Dm-[pan
σίες να ἐρευνήσουν σὲ βάθος τὴ δραστηριότητα τών Ἰταλῶν ναζιστών στὴν Ἑλλάδα, ὅπου
εἶχαν ὲγκατασταθεῐ ἐπὶ χούντας, ὅταν τοὺς καταζητούσαν oi δικαστικὲς καὶ ἀστυνομικὲς
αρχὲς τῆς χώρας τους. Ὀ κυριότερος λόγος για τὸν ὁποῙο ἐλύσαμε τὴ σιωπή μας εἶναι ὅτι
δὲν μπορούσαμε να παρατείνουμε περισσότερο τὴ δική μ O C ἠθΙΚὴ εὐθύνη γιὰ κάθε ἐνδε·
χόμενο ἔγκλημα ποὺ μποροῡσαν να ὀργανώσουν καὶ να διαπράξουν, οτὴν Ἑλλάδα ἢ σὲὶ
άλλη χώρα, αὐτοὶ 0i διεθνεῐς εγκληματίες τοῦ αναβιωμένου εὑρωπαικοῦ Ναζισμοῡ.
Τὰ γεγονότα δείχνουν ὄτι ἡ ανησυχία μας, arr) διαρκεια τῶν τριῶν μηνῶν τῆς σιωπῆς μας,
δὲν ἠταν ἁβάσιμη. Διότι.·
1 '0 Ἕλληνας ἁξιυματτκὸς ποὺ six: ἑνταλθεί για τὴν 4 Στὸ διάστημα. αξνῐὸ ὰναβῦωσε καὶ τὸ ὲλληνιιί
ὺπόθεση τῶν Ἰταλῶν νεοφασιατών ἠταν ἀνα· παρα μαἱ 1ης 09"ij NODÔBO."‘Néu Τάξιᾶ ,
μιΥμένος στὴν “ὺπόθεση Ἠλὲνιας” τοῦ Πολυτε- Ἀντι ηᾈαδιῑ ναμειυθξι η δραστηριοτητα τῶν
χνείου, ὅπου ὸ ἴδιος στὴν περίοδο τῆς δικτατορίας, φασισ-ιων, axe εξαρθει.
κατηγορήθηκε ('m εἶχεπροτείνει στὸν σπουδαστὴ Γιάν·
νη Ἡλιόπουλο να παίξει τὸ ρόλο τοῦ προβοκά- ne“, Ἰταλία, ὰπὸ το 1:59 ὣς πέρυσι, oi ψαῦ’
τορα. ἔχουν διαπράξεΙ φΡΙκώδη ὁμαδικα ἐγκλήματα, ’
αποπειράθηκανρκόμη καὶ να ὰνατινὰξουν mop-21
2 ‘H ἀξιοπιστία τοῦ ἷδιου ἀστυνομιιωῠ εἶχε κριθεί, ὁ· ὰῗᾳξοῨη-ἑὲῐχΐὲ ὲ Xmas“ à" ἃ
ταν cric, κατὰ 15ήμερο, ἑπικοινωνίες μας poli του, » Ἓέαῗΐῐ Knox“ » ας , “Pm-"0‘" ποτὲ "
μᾶς διαβεβαίωνε ὅτι ὁ Μασσαγκράντε παρακο- "may η γε η μ W '
λουθεῖται, ὲνῶ à}ch γνωρίζαμε ὁτι απουσίαζε , , , _ A
στὸ gamma, (moo aim mi ouvzmûaac. 6 Kara τη 15-6pr τηε amass-as, ὴ “Néo Tag-c"
empavaan και δημόσια οτην ἱΕλλάδα, μὲ συ*
Ἠ πῖστωση χρόνου, πέραν τοῦ τριμήνου, πού ἠθε- ρ’)ματα "2 agwkfroquuupquc,m°b< 'oﬁ‘xzﬁ
λαν οὶιφατιιὼς ὺπηρεσίες γιὰ να διαπιστώσουν τῆς π βψ nm” ἀ’ (ΠΨ AMI“! “0|
ὲιιαφὲς τιίιν Ἰταλῶν, δὲν αν δυνατὸν να ὠφελήσει οὲ τίποτα, ἀφοῠ ,οτὸ ιάστημα τῆς “παρακο- A
λοὺθησηςυ ὴρθε σιήν Ἐλλάδα καὶ ἔφυγε πάλι ἀνενό- 7 Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς σιωπῆς pug, στῆν «Ελλάωέ
χλητος κι ὸ ἀρχηγὸς τῆς Ὀρντινε Νουόβο, Γιιρατσιάνι. Μασσαγκράντε και oi συνεργάτῑς του
e . “mi

9

Κατα τῆ διάρκεισ τῆς σιωπῆς μσς, ἓγινε στῆ Λυὼν
ἕνα ““συνὲδριο” ναζιστῶν 0110 δέκα εὑρωπαίκὲς χῶρες, ὁπου ῆ “”Ορνπνε Νουόβο” τῶν Γκρατσιάνι —Β Κατα τῆ διάρκεια τῆς σιωπῆς μσς, ὁ Μασσαγκράν- Μασσαγκράνιε άπέκτησε τὸν ἐλεγχο ὅλων τῶν νατε ἑμφανίσθηκε στὸ Μόνσχο καὶ ἓδωσε, μσζὶ μὲ τὸι
ζιστικῶν καὶ φασιστικιίιν “ισνημάτων” τῆς Εὐρώπης.
άρχηγό του Κλεμὲντε Γκρατσιάνι, μια συνέντευξη
Μία άπὸ τὶς “άποφάσεις” ἐκείνου τοὺ τριήμερου
στῆν ὁποία παρουσιάζεται μια εξαιρετικα άνησυΧἾΤΙκῆ είκόνα τῶν σχεδίυν τοῦ εὑρωπαίκού νεοναζι· συνεδρίου (27, 28 καὶ 29 Δεκεμβρίου) ῆτσν ῆ ενίσχυση
τῶν Ἑλλήνων, Πορτογάλων καὶ Ἰταλῶν φασιστῶν μὲ
"P00. Αὐτοὶ oi δύο, ᾱλλωστε, ὁ Γκρατσιάνι καὶ ὸ
κάθε μὲσο καὶ μὲ κάθε τρόπο. Τὸ “συνὲδριο” ἀποφάMummy-(90m, διεκήρυξαν ὅτι εἶναι “oi ἀληθινοὶ
ΙιλῐΙρονόμοι τοῦ ναζισμού” (συνεπῶς καὶ τῶν φούρσισε ἐπίσης (ἐκτὸς άπὸ τῆ συλλογὴ... ὑπογραφῶν για
'“W 100 Ἀουσβιτς). Καὶ εἶδικότερα ὸ Μασσσγκράντε τῆν αποφυλάκιση τοῦ Ροῠντολφ Ἒςς καὶ τοῦ Φράνκο
ασε στὸ σημείο να πεί ὅτι συλλαμβάνει άτομα καὶ Φρεντα) να εξαπολυθεῑ κὺμσ ἐπιθέσεων μὲ βόμβες
“ανακρίνει” κατα τὸν τρόπο του, πράγμα ποὺ στῆν Ἰταλία καὶ σὲ άλλες χῶρες μόλις θα άρχίσει, στὶς
ἀί)κεί για να δείξει τὸ εἶδος τῶν “ὲπιχειρῆσεων” στὶς 27 Ἰσνουσρίου,“ῆ δίκη τῶν Φρὲντα, Βεντοὺρσ, Ράουτι
κλπ.
οἶες ὲπιδίδεται καὶ τί εἴδους “κουμάσι” εἶναι.
τὶς “τουρισ“ιτκές” ἐπιχειρήσεις τους, σαν να μὴν
εἶχε ὲπὲλθει καμία μεταβολὴ σε αὐτῆ τὴ χώρα.

MIA ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ
KAI MIA ΑΠΙΞΛΑΣΗ “EN ZHOYAH”
, Ἠ ἠθικῆ εὺθῡνη μσς, λοιπόν,
0W μεγάλη. Τί θα μπορούσαμε
ὰπαντήσουμε στῆ συνείδησῆ
"QC ἂν, στὸ διάστημα ἐκεῖνο τῶν
ΤΡΙών μηνῶν, γινότσν κάπου άλλη
μ’θῑ οφαγῆ; Καὶ ἡ άνησυχία μσς
ΙΪεινότσν 0110 10 011 δὲν μπορ(Ξυσσμε να εἷμαστε βέβαιοι 011 ῆ
τηθ’ῐωση χρόνου ποὺ ὲπσνειλημμένα δώσαμε θα χρησῐμευε για μια
ᾙΡαγμστικῆ ἑξάρθρωση τῆς “[30Ἶς επιχειρῆσεων” 1100 εἶχαν ἑγλαῒαστῆσει ἐπὶ χούντας στῆν Ἐλδα 0i Ἰταλοὶ φσσίστες.
Μετα τῆν αποκαλυψη τῶν πλῆ(Ροριῶν μσς, ποὺ εἶχε σαν 0110Τὲλὲὶῡμα τῆ σύλληψη τοῦ ΜασσαγΙἱβὰντε ὕστερα 0110 αἷτηοη τῶν i10ÀÂKÙV αρχῶν Kai τῆν απέλασῆ τοῡ
οὟΠΤζάρρι, εἴμαοτε Kai πάλι στὸ
K0TC’J181. “Oc αὐτῆ τῆ στιγμῆ δὲν
ωρίζουμε τί πραγματικα σπέῬΟΕ τὸ τρίμηνο χρονικὸ διάστημα
’ἲς σιωπῆς μσς. Δισπιοτῶθηκαν 0i
εομοὶ καὶ τα “Kév1pa” τῶν Ἰταλῶν
1E“ ΙΟτῶν στῆν Ἐλλάδα; Μὲ ποιοὺς
ῃνες (χουντικοὺς) εἶχαν συνερζὲἕὲψ
Ἀνακρίθηκε
κανεὶς
0110
αὺ,

1av επειδῆ 0 Κλαοῡντιο Μπιτζάρρι
θα εστερεῑτο για λίγες μὲρες τῆς
“προσωπικῆς ἐλευθερίας 100”!
Ἁλλωστε, εἶναι γνωστὸ 011 ῆ ἰταλικῆ κυβέρνηση δὲν διστάζει να
κλείσει σὲ οτρατόπεδο προσφύγων
κάθε αλλοδσπὸ 1100 θεωρεῖ ὐποπτο για τῆν άσφάλεια τῆς χώρας ñ
απλῶς ποὺ δὲν μπορεῖ να ἀποδείξει
011 ἔχει ἐντιμσ μέσσ για να διατραφει.
Γ ιατί , λοιπόν, άπελάθηκε μὲ τόσο
αστραπισίσ ταχυτῆτα ὁ Μπιτζάρρις “Ας τὸν «αφηναν», τουλάχιστον, να απαντῆσει στὶς ἐρωτήσεις

011, μετα τῆν κστάρρευσῆ τῆς δι
κτατορίσς, θα άρχιζε μια λεπτομερῆς ἔρευνα για να διαπιστωθοῡν
ὅλοι ἐκεῖνοι 0i δεσμοὶ καὶ να ἐξετασθοῡν ὁλες οἶ καταγγελίες ποὺ ἐγιναν κατα καιρούς, ἰδίως στῆν Ἰταλία, γι’ αὑτῆν τῆ ὸιεθνῆ δραστῆριότητα τῶν ανθρώπων τῆς χούντας. Ἂρχισε ποτε μια τέτοια
ἑρευνσ; Πολὺ αμφιβάλλουμεῐ Καὶ

γιατί δὲν αρχισε;
Αὺτῆ ῆ ὀλιγωρία δὲν δικαιολογεῑ
ται. Kai αὐτὸ θα διαπιστωθεῑ πολὺ

Τῶν 8rWOOIOYpéprv! “H ας τοῦ τὸ ’ t

ouvnm’oüoav!
Ὀπωσδῆποτε, ῶς αὐτῆ τῆ στιγμῆ ὃὲν γνωρίζουμε τί ὰπὲδωσαν 0i
ἓρευνες για τὶς ὸποῑες μίλησε στὶς
δηλώσεις του ὸ ὑπουργὸς Δημοσίσς Τάξεως κ. Γκίκας, ὁ ὁποῖος μάλιστα, αν καταλάβαμε καλά, άφηοε
να ἑννοηθεῖ 011 oi ἐρευνες συνεχίζονται Kai μετα τῆν απὲλσση τοὺ
Μπιτζάρρι καὶ τῆ σύλληψη τοῦ

Μασσσγκράντε. Καὶ ἀσφαλῶς 0i “

, TI'"015 δὲν ανακοινώθῆκε. Ἀν-

ἑρευνες πρέπει να συνεχίζονται, δεδομένου 011 οἱ Μασοαγκράντε Μπιτζάρρι δὲν ῆταν 0i μόνοι (ἀλλοδαποὶ ἠ μῆ ) ποὺ εἶχαν σχέσῆ με τὶς
““επιχειρήσεις ΝΟΣΤΟΣ”.

'1 σπουδή, ὲνῶ μποροῡσε καὶ
vgpçm: να τεθεῑ σὲ περιορισμὸ καὶ
Γ. ιζῒῐῡβληθεῑ σὲ μακρα ανάκριση.
11°“ αὐτὸς δὲν εἶναι 0110 1000
Υσκῖξηρῆ πάστα”, 000 0 “ὺπαρχηὸς
μΤῐοΜασσαγκράντε. Καὶ κανεὶς δὲν
PEI
να
άντιληφθεῖ
πῶς
σκέme
ἾΚΕ
ἡ κυβέρνησῆ καὶ διέταξε τῆν
ᾶμ
ε(3Ιί άπελαση τοῦ Μπιτζάρρι.
m ‘99 ῆ ίταλικῆ κυβέρνηση δὲν
0“3000115 011 θά διαμαρτυρό-

Oi δεσμοὶ χούντας Ἰταλῶν φασιστῶν
Ἀλλα τὸ θέμα τῶν δεσμῶν τῆς
χοὺντας μὲ τοὺς Ἰταλοὺς φσσίστες,
στα πλαίσια τῶν κοινῶν σχεδίων
τους για τῆν ““ὲξαγωγῆ” τῆς χουντικῆς “ἑπσνσστάσεως” καὶ στῆν
Ἰταλία, εἶναι εὐρύτατο, ἔχει τεθεῑ
ὲττὶ τάπητος 0110 χρόνια, καὶ δὲν
περιορίζετσι στῆν ὺπόθεση Mao-

τε·
ὛῙ ,ι .

σσγκράντε. Καὶ θα ὲπερίμενε κανεῖς

Ὀ ἀρχηγὸς τῆς IRDINE NUOVO κΛεμεν-τε [κραταιάνι. Ἠρθε στῆν Ἐλλάδα καὶ ἔφυγε πάλι άνενόιχλητος, ενῶ 0i ἑλληνικὲς ὺπηρωίες ““πσρσκολουθοῠ-

oav‘ τὴν ύπόθεση.
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ἓντονα ὃταν θα αρχίσει, σὲ λίγο, η
δίκη τῶν Φρέντα, Βεντουρα, Ράουτι
κλπ. οτὸ Καταντζάρο για τη σφαγὴ
τσῡ Δεκεμβρίου 1969 στην πλατεία
Φοντάνα του Μιλάνου. Γιατὶ στη
δίκη αυτη θα γίνει φανερὸ ὁτι oi

Ἰταλοὶ άνακριτές ασχοληθηκαν ὁχι
λίγο μὲ τὶς σχέσεις τῶν κατηγορουμένων φασιστῶν μὲ την ““Ἐλλάδα’“
της χουντας. Καὶ θα γίνει, ἐπίσης,
φανερο, οτι αμέσως μετα την
κατάρρευση της δικτατορίας θα

ἔπρεπε να εἶχε άποκατασταθεῑ
στενὴ συνεργασία μεταξὺ τῶν “
νικῶν καὶτῶν ίταλικῶν δικαστικ
αρχῶν για την πληρη άποκάλυ
τῶν πλοκάμων της διεθνους συν
μοσιας.

MIA AAAH KATAITEAIA KAI AHOΚΑΛΥΨΗ TOY «ANTI», ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΙ-ΙΣΗ j
“Σού υπενθυμίζω, τέλος, ὅτι
παιδια πρὸς ἐπιλογην πρέπει
έχουν ἤδη ὑπηρετήσει τη στρ
ωτικη θητεία τους σε μάχιμα σ
τάγματα καί, προπαντός, πρέ
να εἶναι καθαροὶ στὶς διάφο
αστυνομίες. Ἀσφαλῶς δέν εἶ
κατάλληλος ὸ Μαρίνοί Τὸ ν

’ oou!”.

Θέλουμε να ρωτησουμε; Ἐλ
κανεὶς αρμοδιος γνωση αὐτῶν τ ‘
αποκαλυψεων; "Av ἔλαβε, τί έκα ·“
Καὶ ἂν δὲν ἔλαβε, γιατί δὲν ἔλα
"Ac μη μάς πεί κανεὶς ὁτι καμία άρ

Α δὲν παρακολουθεῖ τί γράφει
“'AVTI’”!

ᾗ ’κῇ .
ἐλληνικη
πρεσβεία
της
Ρωμης
“έχει
'O Μπιτζάρρι λίγο πρὶν άπὸ τὴν àﬂﬂaor’] mu. Λένε ὁτι ἠξερε πολλα καί ὁὲν συνέφερε ὴ παραμονή
του ἐδωδώσει τη συγκατάθεση της” για τις
Υπάρχει και μια συγκεκριμένη
ἐπαφὲς αυτές. Ἀπέμενε “ô σκόπεδημόσια καταγγελία, ποὺ έγινε απὸ λος τῶν Ἰταλῶν που ὑπηρετοῦν
τὶς σελίδες τοῡ ““Ἀντὶ” στὸ τεῡχος
στὸ
NATO",
αλλα
για
τὸ
θέμα
αυτὸ
άριθ. 2, τῆς 21.9.1974. Ἐδημοσιευ((ἐχουμε πολλὲς ἐλπίδες μὲ τὸν
σαμε τότε τρία συναφη έγγραφα,
οτὸ ἕνα απὸ τα ὁποῖα ἀναφέρεται
Naüapxo", ὥστε ὁ “σκόπελος” να
ρητῶς ὅτι ένας γνωστὸς φασίστας
παρακαμφθεί. Ἠ ἐπιστολη ἐτόνιίε
ἐπρόκειτο να ἐχει “Tic αιτηθείσες
ότι
“Tb
δέμα”
ἔπρεπε
να
σταλεί
μὲ
προσωπικὲς ἐπαφὲς με τὸν ὲλληνα
τὸ απλὸ ταχυδρομεῑο σὲ έναν αλλο
πρόξενο” στη Νεάπολη. Στὸ ἐγγραφο, ποὺ ἠταν μια ίδιόχειρη ἐπι- ,φασίστα, στη Ρωμη, γνωστὸ ῶς
στολη γνωστοῦ στελέχους τοῡ ίτα- υπευθυνο τῶν στρατοπέδων παλικοῠ φασισμοῡ καὶ ἔφερε ἡμεροραστρατιωτικης ἐκπαίδευσης. Καὶ
μηνία 8.9.1970, άναφερὸταν ὅτι η
κατέληγε;

“'H
Νέα5)Τάξις
κτυπᾶ,..”μετὰ
Ἀπειλητικὴ
ἐπιγραφὴ
τοῦ
βιβλιοπωλείου
“Toκεντρικὴ
X άρ 61605:;
Κιάφας
rmù γρόφτηκε
τὴν ἀποκάλυψιν)
τοι)στὸν
ΑέΠΙroîxo
—_ Tà
βιβλιοπωλεὶο
ἔχει τὴν
που περιο "(ou

Ὀπωσδηποτε, ἐπανερχὸμο
τωρα οτὸ θέμα καὶ ζητούμε A
ὺπεύθυνη κυβερνητικὴ ἁπάντη
ἐπὶ τοῠ ἐαν ἐρευνήθηκε ἢ θα ἐρ
νηθεῑ τὸ περιεχόμενο της ἐπιστο
ποὺ ἀποκαλύπτει τις ἐξαιρετι
ϋποπτες ἐπαφὲς τοῡ προξένου T
Νεάπολης με τοὺς Ἰταλοὺς (pa
στες καὶ την ἐπίσης εξαιρετικα ὕ
πτη συγκατάθεση τῆς Πρεσβεῐ
της Ρωμης για ἐκεῑνες τὶς ἐπα I"
ποὺ ἐχουν σχέση μὲ “δέματα”,
“καθαρα παιδια” ποὺ ἔχουν ù
ρετησει σὲ μάχιμα συντάγματα ‘
με ἀνθρώπους τῶν φαοιοτικ
παραστρατιωτικῶν στράτοπέδ ·
Προσθέτουμε ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ί(
σκεται στα χέρια τῆς ίταλικης ’
καιοσυνης, στήν ὁποία κάλλι
μπορούν να απευθυνθοῡν oi αρ
διες ἐλληνικὲς άρχές. ‘
'H “(méeaon Μασσαγκρ
δὲν μπορεῖ να περάσει με μια ο
λαση καὶ ἐνδεχομένως μὲ μια ’
δοση. Ἠ ὺπὸθεση Too Προξενε
καὶ τῆς Πρεσβείας δὲν μττορεῑ ·
αποσιωπηθεῑ. Oi δεσμοὶ τῶν ’1
λῶν φασιστῶν μὲ τοὺς ανθρώπ ,
τῆς χούντας πρέπει να αποκ
φθούν σὲ ὁλη τους τὴν ἐκταση ‘
σὲ ὀλο τους τὸ βάθος. Αὐτὸ θα εἷ
ἕνα στοιχειῶδες μέτρο αμυνας
αντίον τῶν ὸρκισμένων ἐχθρῶν
δημοκρατίας, ποὺ πάντα συνω
τούν καὶ πάντα ονειρεύονται
έπιστρέψουν.

Τὸ ἀκόλουθο κείμενο
εἶναι τὸ τελευταῙο μέρος ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ
Μάριοι· Νικολινάκου
«Ἀντίσταση καὶ Ἁντιπολίτεινση στὴν Ἑλλάὸα, καὶ κυκλοφορεϊ στὸ τέλος Γενάρη στὰ ἑλληνικὰ σε
μετάφραση τῆς Ἀνγὲλας Άρτέμη ἀπὸ τὸν
ἐκὸοτικὸ οἷκο ΟΛΚ ΟΣ.
Τὸ κομμάτι αὐτὸ γράᾳτηκε ἀπὸ τὸν συγγραφέα κατ’ εὐθεῖαν στὰ ἑλληνικά γιὰ r‘ ἑλληνικὶ] ἔκὸοση. Ὁ ἁριος Νικολινάκος ειναι καθηγητὴς τῆς Οἰκονομικῆς στὸ Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο τοῦ Avr. Βερολῐνου. Ἔχει ὁημοσιεύσει πολλὲς ὲργασίες a'rà γερμανικά, τὰ ἀγγλικά, τὰ ἰταλικά, γιὰ τὸν ἑλληνικὸ καπιταλισμό, τὶς οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς βάσεις
τῆς δικτατορίας καὶ τὸ πρόβλημα τῶν ξένων
ἐργατῶν στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη. Τὸ βιβλίο « Ἀντίσταση καὶ Ἀντιπολίτευση στὴν Ἑλλάὸα,
1967-1974» ἀποτελεῖ τὴν πρώτη ἀνάλυση τῆς
στρατηγικῆς τῆς Ἀρ ιστερᾱς στῆν ἑπταετιά τῆς
(δικτατορίας καὶ θέτει τὶς βάσεις για μιὰ σύγχρονη ἐπαναστατικὴ θεωρία στὴν Ἑλλάὸα.

μετὰ τὶς ἐκλογὲς καὶτὸ δημοψήφισμα γ’

OI ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
FIA MIA NEA
EHANAZTATIKH
ΘΕΩΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
τοῦ Μάριου Νικολινάκου

To κθμμάτι τοῦτο περιλαμβάνεται μόνο στὴν ἑλληνικὴ
ξκὸθρη καὶ σκοπεύει νὰ ὁλοκληρώσει τὶς προηγούμεες αναλύσεις στὸ φῶς τῆς νέας τάξης πραγμάτων ποὺ
πρθκύπτει μετὰ τὶς ἑκλογὲς καὶ τὸ ὁημοψήφισμα. Τὸ
ξοῌμάτι τοῦτο γράφτηκε ἐξάλλου τὶς τελευταῐες μέρες
νὲυ 1974, ὅταν πιὰ εἶχε ὁημοσιευτεῐ καὶ τὸ σχέὸιο τοῦ
τ,ου συντάγματος, μὲ τὸ ὁποῐο ἐμπεὸώνεται κυριαρχία
λζῖἕοῗστικῆς
τάξης
μὲ
ὅλα
τὰ
ἐχέγγυα
ποὺ
τὴν
ἐξασφαν

ΔΞ

τὸἩ ὲμ”ῗῑιρία τῶν ἐκλογῶν θέτει μόνο
οπῑπρρβλημα τῆς ἀναθεώρησης τῶν προtômä‘o‘a μέσα στὶς ὁποίες μποροῡν νὰ
κῶν Οἱ στόχοι τῶν διαφόρων πολιτιmanna,“ ὸΕἶᾶτναν mmahanqg
33,35,ng ὁ gags πρξῗσῡςίχηῖω ὦζειᾶ
χειρηθεὲῑᾶἆης δεξιας. Ἐὸω πόει νὰ ἐπι-

τὸ ἀλλο μέρος τὸ ὅραμα ἑνὸς ἐπιφανειακοῡ σοσιαλισμοῦ, φερμένου ἀπὸ τοὺς
πανεπιστημιακοὺς χώρους τῆς Εὐρώπης
καὶ τῆς Ἀμερικὴς, ἀσυνδετο οτὰ συστατικά του στοιχεῖα, ὅπως παρουσιάοτηκε,
ἀπροσὰρμοστου στὰ ἑλληνικὰ δεδομένα
καὶ τελικὰ ἀστήρικτου, μιὰ καὶ ὁὲν εἶχε
γίνει ἀνάλυση τόσο τῶν κοινωνικῶν δυνάμεων ἀπὸ τὶς ὁποῑες ἐβγαινε ἕνα τέτοιο αἴτημα, οὔτε τῶν πολιτικῶν δυνὰ-

givm’m’tés ποὺ τοῦ παρουσίασαν κι χωρὶς τὴν αὐταπάτη αὐτὴ ὁ λαὸς πάλι θὰ
τὸν δρόμο ποὺ τοῦ ἐδειχναν.
ἀποφάοιζε ὑπὲρ τῆς σιγουριᾱς, μπροστὰ
μέρος ὁ κίνδυνος τῶν τὰνκς
ἂστοτυχιας τῆς δεξιᾶς.
Nov τὸ εἶχε χρησιμοποι,ὁ Πωταδόαωυλος στὸ

στὸ φόβο τῶν τὰνκς καὶ τὸ χάος ἑνὸς σοσιαλιομοῦ ποὺ εἶχε, μάλιστα, σχεδὸν παρσυσιαστεί σὰν ἐπικείμενος, ἀφοῦ Où
ᾶρχιζε νὰ ἐφαρμόζεται ἀπὸ τὶς 18 Νοεμβρίου.

'O λαὸς ἓτοι ἀντέδρασε σωστά. λογικά, θὰ λέγαμε ὥριμα. Τώρα Où ζήσει
τὴν ἀπάτη ποὺ τοῦ ἒγινε ἀπὸ τὸν Ἰούλιο
τοῦ 1974 μὲ τὴ συμμετοχὴ στὴν κυβέρνηση Καραμανλῆ τῆς Ἒνωσης Κέντρου
καὶ τῶν ὁριακῶν ἂντυστασιακῶν δυνάμεων ποὺ μὲ τὸ ὄνομα «Née; Δυνάμεις»
ουμμετεῐχαν ἀργότερα στὸ κόμμα αὐτό.
Ἀλλὰ δὲν ὑπῆρχε καμιὰ ἄλλη ἐκλογὴ γιὰ
τὸν λαὸ ἀπὸ τὴν ἐκλογή τῆς ἀπάτης αὐτῆς. Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτή, μὲ ὄλες της
εἶναι λειτουργικὰ ἡ λύση τῆς «γέφυρας»
τοῦ Ἀβέρωφ, κι ἡ λὺση Μαρκεζίνη ποὺ
ἐπιχείρησε ὁ Παπαδόπουλος. Καὶ στὶς
δύο περιπτώσεις ἐπιχειρήθηκε ἡ μετα·
βολὴ τῆς δικτατορίας.
ἐσκεμμένα, μὲ φορεῖς τὶς ἴδιες
ti; δυνάΣτὴν
πρώτη
μεις τῆς δικτατορίας, στὸ ἂνομα τῆς ὀλιγαρχίας, σὰ λύση συμβιβασμοῦ ἀνάμεσα
στήν ὀλιγαρχία καὶ τὴ μεγαλοαστικὴ
τὰξη. Στὴ ὃεύτερη περίπτωση μὲ ἀνανεωιιένες δυνάμεις, στὸ ὄνομα τῆς μεγαλοαστικής τὰξης καὶ μὲ τὴν ψευῶίσθηση
τῆς dormi]; δημοκρατίας. Οὔτε ἡ ἀγροτική, οὒτε ἡ ἐργατικὴ τάξη εἶχαν δυνά·
μεις νὰ ἀντιπαρατάξουν, κι δας ἀντιπαρέταξαν, ἦταν ἀνύπαρχτες, διασπασμένες, ἀπροετοίμαστες κι ἀμελέτητες. Στὸ
δημοψήφιῳα τοῦ Ἰουλίου 1973 ὁ λαὸς
δὲν εἶχε ἀντικειμενικὰ να διαλέξει ἀλλον
ἀπὸ τὸν Παπαδόπουλο. Στὶς ἐκλογὲς
Νοεμβρίω 1974 ὁ λαὸς ὁὲν εἶχε ἀντικειμενικὰ νὰ διαλέξει διαφορετικὰ ἀπὸ ὁ,τι
διάλεξε, γιατὶ οἱ ἂλλες δυνάμεις ἐκτὸς
ἀπὸ τὴ «Νέα Δημοκρατία» ὁὲν ἀποτελοῦσαν, οὔτε ὑποκειμενικά, οὔτε ἀντικειμενικά, διαζευκτικὴ λύση. Ἀντικειμενικά, γιατὶ ἡ λὺση ἠταν πρσκαθορισμένη,
μαθηματικὰ προκαθοριοιιένη. Ἡ ἀλλαγὴ
τοῦ Ἰουλίου 1974 ἑγινε μὲ τὴ βεβαιότητα
ὁτι οἱ δυνάμεις κάτω ἀπὸ τὸν Καραμανλή Où γίνονταν μὲ πλεισψηφία Κυ-
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βέρνηση. Ὑποκειμενικα, γιατι οἱ δυναμεις τῆς ἀντιπολίτευσης έκαναν σφάλματα, σφάλματα ἀπανωτα. Ἒτσι, τελικά,
ἦταν τα κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης ποὺ
μὲ τὴν πολιτική τους πριμοδότησαν τὴ
«Νὲα Δημοκρατία». Κατα καποιο τρόπο
βουλευτὲς τῆς «Ἕνωσης Κέντρου - Née;
Δυνάμεις», τοῦ ΠΑΣοΚ καὶ τῆς «(vaμένης Ἀριστερᾶς» καθονται στα ἕδρανα
τῆς «Νέας Δημοκρατίας» κατα λαθος,
για τὸ ὁποῖο ὅμως τὴν εὐθύνη φέρουν τα
ἴδια αὐτὰ κόμματα.

TA ΛΑΘΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΟΛΠἘΥΣΗΣ
Ἀξίζει να ἀναλύσουμε τα λαθη που
γίνανε ἀπὸ τὴν αντιπολίτευση, γιατὶ ἡ
ἀνάλυση αὐτή θα μᾶς δώσει τὴ βὰση για
μιὰ ἐκτὶμηση τῶν ὲξελίξεων στὸ μέλλον.
Στὶς ἀναλύσεις τῶν ἀποτελεσμάτων
τῶν ἐκλογῶν γίνεται λόγος για τὸ «λαό».
Μιλήσαμε καὶ ἐμεῖς πιὸ πανω πὼς 6 λαὸς
σαν σύνολο ἀντέδρασε σωστα. Ἡ ἓννοια
«λαὸς» ἠταν αρκετή, ôœ θέλαμε να
ἀποδείξουμε γιατί τὸ ἐπιχείρημα «φταίει
6 λαὸς για τὰ ἀποτελέσματα» εἶναι λαθος. Για μια παρα πέρα ἀνάλυση, ὅμως,
ή ἓννοια «λαὸς» εἶναι καὶ λαθεμένη καὶ
ἀχρηστη, ἐπειδὴ ὁ λαὸς δὲν εἶναι ἂμορφη
μάζα, ἀλλὰ κοινωνικὲς δμαδες ποὺ συμπεριφέρονται συγκεκριμένα, μὲ βαση τα
συμφέροντα τους καὶ τὴ θέση τους στὸν
παραγωγικὸ Χμηχανισμὸ καὶ τὴν κοινωνικὴ διαδικασία. ”Οταν εἷπαμε, ἓτσι, πυὸ
πὰνω πὼς οὔτε ἀντικειμενικα ὑπῆρχε
ἄλλη διαζευκτικὴ λὺση, πρέπει να αναλῦσσυμε πῶς τοῦτο ἰσχύει για τὶς συγκεκριμένες κοινωνικὲς ὁμάδες ποὺ θέλουν
να ἐκφράσουν οἱ διάφοροι κομματικοὶ
σχηματισμοί. Θα στηριχθοῦμε γι’ αὐτὸ
οτὴν ταξικὴ ἀνάλυση ποὺ ὲπιχειρήσαμε
στὸ τρίτο κεφάλαιο.

“Ὀταν λέμε πὼς αντικειμενικα ἡ μόνη
λὺση ἧταν ἡ λύση τῆς πλειοψηφίας Καραμανλή, αὐτὸ σημαίνει πὼς ἡ μεταβολὴ
τοῦ Ἰουλίου 1974 ἦταν μὲν ἀναγκαία για
τὸ κατεστημένο, ἔπρεπε ὅμως να εἶναι
καὶ ἀσφαλής. Δὲν ἔπρεπε ἀπὸ ἄλλη
πόρτα να περάσει τὸ μοντέλο τῆς Hogwγαλίας. Ἡ κατάρρευση τῆς χοὺντας στὶς
23 Ἰουλίου αφηνε ἓνα κενὸ ἀπὸ τὸ δποῖο
μποροῡσαν να περάσουν λαϊκὲς λύσεις,

τὸ Μαῦρο, Μαγκακη, Πεοματζόγλου,
Τσατσο καὶ Πρωτοπαπα, δόθηκε ἡ ἐντύπωση πὼς ὴ σὺνθεση τῆς Κυβέρνησης
ἧταν πλατια καὶ ἐθνικήῖ Τα πιὸ πολλα
ἀπὸ τα πρόσωπα αὐτα εἶχαν λανσαριστεῐ
ἓντεχνα σαν αντιστασιακα καὶ προοδεντικα καὶ στὴν Ἐλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό. Οἱ ίδέες ποι· ἐκπροσωποῠν δέν πήγαιναν πιὸ πέρα ἀπὸ ἓναν φιλελευθερισμὸ καὶ μια σοσιαλδημοκρατία εὐρωπαῐκοῐ· τύπου, καὶ μαλιστα ὡς πρὸς τα
δεξιά της στοιχεῖα, M‘s τὸ σύνθημα ὅμως
πὼς στὴν κυβέρνηση συμμετεῖχαν καὶ
σοσιαλιοτὲς — κι αὐτὸ βασικα αφοροῦσε
ἕνα μόνο πρόσωπο - ἡ λύση Καραμανλῆ
εἶχε παρουσιαστεῖ σαν λα’ίκή. σαν
ἐθνική. Καὶ τὸ πέρασμα της ἢταν πιὸ
ἀνώδυνο κι ἀκίνδυνο. ἀφοῡ τα παραπανω πρόσωπα κι δ ἀρχηγὸς τῆς «Ἕνωσης Κέντρου» εἶχαν ὑπάρξει καὶ ἀντιστασιακοίῖ Δὲν ἀμφισβητσῡμε ἐδὼ οὔτε
τὰ βασανιστήρια οὔτε τὶς φυλακίσεις τῶν
προσώπων αὐτῶν. Στεκόμαστε μπροστα
τους μὲ σεβασμὸ κι ἐκτίμηση. Τοίτη
ὅμως εἶναι μιὰ ἠθική, προσωπικὴ ἀξιολόγηση. Ὀταν ἐπιχειροῡμε μια πολιτικὴ
άξιολόγηση, πρέπει να δοῡμε τὶς πράξεις
τῶν ἀτόμων αὐτῶν μέσα οτὸ γενικότερο
πολιτικὸ πλαίσιο. Να τὶς δοῡμε στὴ συναρτησή τους μὲ τὶς κοινωνικὲς δυνάμεις,
καθὼς καὶ σὲ συναρτηση μὲ τις συνέπειες
ποὺ ἔχουν. Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτη οἱ δυνάμεις τῆς ἀριστερᾶς ποὺ εἶχαν ὑποστεῖ
τὶς ἐξορίες καὶ τα βασανιστήρια καὶ ποὺ
εἶχαν ἐπιχειρήσει μιαν ἀντίσταση όχι
πάνω σὲ προσωπική, ἀτομικὴ βαση, ἀλλα
σαν συγκεκριμένες κοινωνικὲς ὁμάδες,
ἀποκλείστηκαν ἀπὸ τὴν κυβέρνηση κι
ἐξουδετερὼθηκαν ἔτσι πολιτικὰ σὲ μια
στιγμὴ που θα μποροῡσαν να ασκήσουν
μιαν ἐπίδραση για δημοκρατικὲς λύσεις.
Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τα πρόσωπα ποὺ
συμμετεῑχαν στὴν Κυβέρνηση «ἓθνικὴς
ἑνότητας» καὶ ἀποτέλεοαν ἀργότερα τις
«Νέες Δυνάμεις» ἔπαιξαν ἕνα ρόλο καταλυτικό. Βοήθησαν να περάσει μια
νόθη λὺση κι ἀποτέλεσαν έτσι τοὺς νεροκουβαλητὲς τῆς δεξιᾶς καὶ τοῦ Καραμανλή. Οἱ ῖδιες αὐτὲς δυνάμεις συνυπογραψαν τὸν ἐκλογικὸ νόμο που τοὺς
ἔβαζε τὴ θήλεια στὸ λαιμό. Ἀπὸ κείνη τή

, δεδομένου μάλιστα ὃτι έφεδροι εἶχαν

ἐπιστρατευτεῐ κι ὁπλιστεῐ. Ἐπρεπε να
περάσει έτσι μια λύση ποὺ θα ἀπόφευγε
τοὺς κινδύνους αὐτοὺς. Τὸν Καραμανλή
τὸν προετοψαζε ἡ δεξιὰ ἀπὸ καιρό. Ἡ
ἀριστερά, σιωπηρα τσυλάχιστον, εὐνοοῦσε τή λύση αὐτὴ σα διέξοδο ἀπὸ τὴ

. στασιμότητα τῆς χοὺντας. Ὀ Θεοδωρακης μάλιστα εἶχε ταχτεῐ ανοιχτα για τὴ
λύση Καραμανλή. Εἶχε φτιαχτεῐ έτσι μεθοδικα 6 μύθος Καραμανλῆ. Στὴ σύε σκεψη ποὺ έγινε τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν
τῆς δεξιᾶς, κατὰ πρόσκληση τοῦ Γκιζίκη,

’ στὶς 23 Ἰουλίου, ὑπῆρξε ἒτσι συμφωνία
για τὴν ἀναθεση τῆς Κυβέρνησης στὸν
»1 Κσραμανλῆ «μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη τῆς
;« πολιτικῆς ἡγεσίας καὶ τοῦ στρατοῦ»ἶ Ἡ
, λύση ὅμως δὲν περνοῡσε μ’ αὐτὸν τὸν ε

. τρόπο, μετὰ τὸ Πολυτεχνεῐο. Καὶ ἐδὼ " ﬁg“

5, ἑγινε ἡ νοθεία, για τὴν ὁποία φέρει τὴν
εὐθύνη ἡ «Ἕνωση Κέντρου». Μὲ τὴ συμ· " o o m
ζ μετοχὴ στὴν Κυβέρνηση ἀνθρώπων σὰν ιωνικιογω
À
w

στιγμὴ ἡ λύοη Καραμανλή ἠταν υ·ι
λης. ι
Ἠ Ἕνωση Κέντρον πίστεψε πὼς ν
χωριζομένη απὸ τὴ «Νέα Δημοκρατία)
θα τραβοῡσε δυνάμεις ἀπὸ τὸ 53%. T
σφάλμα ἧταν μεγαλο καὶ σίγοι·ρο. I‘LafI
ὅλα τα στρώματα τῆς αστικής ταξης
ψήᾳιζαν τη «Νέα Δημοκρατία» ασυζῐΓ
τητί. Δὲν ὑπάρχει μεγαλος χῶρος στὴ*
οὐσία για τὴν «Ἒνωση Κέντροι1 - Νέ
Δυνάμεις». Ψήφισαν γι” αὐτὸ παλιοὶ φὶ·
λελεύθεροι ἀπὸ συνήθεια καὶ μερικὲ
δυνάμεις προοδευτικὲς που ὅμως δὲἿ
τολμοῦσαν για πολλοὺς λόγους να κινῐΓ
θοῦν πρὸς τὸ ΠΑΣΟΚ. Οἱ ψῆφοι ποθ
πήρε ἡ «Ἕνιυση Κέντρου» ἦταν βασικό
ψῆφοι ἀπὸ ἕνα κομματι τῆς δεξιᾶς ﬂ
ἀπὸ ’ένα κομματι προοδευτικό, ι ’
ακόμα ἀσχημάτιστο, συνειδησιακα ἀμφν
ταλαντευομενο.
H NOMIMOTHTA
ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ
Τελικά, ἡ λὺση Καραμανλή, ὅπως πί·
ρασε, ἦταν αντικειμενικα προκαθοοῦῚ
σμένη, γιατὶ σιωπηρά, καλυμμένα, γι ’
ταν ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ τῶν ὅπλων καὶ ὑ Ἃ
τὴν πίεση τοῦ Κυπριακοῦ. Ὑπὸ τ Α
ἀπειλὴ τῶν ὅπλων, γιατὶ ὁ στρατὸς δ,
θα ἀνεχόταν δποιαδήποτε ἀλλη λύ
Δὲν ὑπαρχουν δείγματα στὸν ἑλλην '
στρατὸ πορτογαλικῶν τάσεων, θα
γαμε. Τὸ δίλημμα ἢ Καραμανλὴς ἢ »ἕ
τὰνκς δὲν ἦταν ψείττικο, ἧταν πραγμα
τικὸ ἀπὸ τὴ στιγμὴ που στὴν πρώτη μί
ταχουντικὴ κυβέρνηση, εἴτε σαν o"
τῶν στρατιωτικῶν εἴτε σαν πσλιτ ,_
πρὰξη τῶν πολιτικῶν, εἶχε ἀποκλει )
δλη ἡ Ἀριστερα. Καὶ τὸ αἰσθητήριο τ ‘
λαοῦ αντέδρασε σωστα. Ἡ ἀντιπολΫ
τευση ἦξερε πὼς ψευδόταν, γι” αὐτὸ "
δὲν ἦταν πειστική ὅταν προσπαθοῡσε ,ι
ὑποστηρίξει πὼς τὸ δίλημμα δὲν ὑπῆρκῑ*
Καὶ κεῖ αρχισαν οἱ ἀντιφάσεις τῆς ἀν’
τιπολίτευσης. Γιατὶ οτὴν προσπαθειά ἕ
να σωθεῖ μπροοτα στὴ λαίλαπα τῆς δί’
ξιᾶς ποὺ ἐρχόταν, ἀπευθυνόταν σῐ
στρατό, ἀπονέμοντας του δημοκρατ
εὗσημα. Ἡ ἱστορία ἀρχισε μὲ αρθρο τ
προέδρου τῆς ΕΔΑ στὴν «Αὐγὴ» "Î
συνεχέστηκε με ἀλλεπάλληλες δηλ’

Oi παλαιοκομματικοί ζα
νάρχοντοι

roù Αιμιλιου

m ἅςχηγῶν τῆς «Ἔνωσης Κέντρου»
t0v ΠΑΣΟΚ. Αὐτὸ εἶναι τὸ περίà“; «λάθος τοῦ Ἀλλέντε», ὁπως τὸ
, αλοῦμε. Ὁ Ἀλλέντε στήριξε τὸ
mû του στὸ στρατό, στὶς δημοκραπαραδόσεις τοῦ στρατοῦὶ Ὁ στρα-

ὁω στὴ Χιλὴ ἠταν δημοκρατικός,

ῑὸ σύστημα ὁὲν κλονιζόταν. Ὁ
mm “ms; 2:32;".

,ιο , του, κινὸηὑιζῗυε v; καταρρεύσει.
m “an. Ὁ mm: 2::
ὁ ἑλλίῐευση στὴν Ἑλλάδα ξερει τί εἶναι
“WEE? στιὲῗὲἳὶ μῗὲοἳς 19%?
ἶὲῗῗὲης υςαιῑὴν πρὲεκλογιῖξιι ἓρὺοδο
λῃ- υφατικῄ. Ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος μι·
καὶ μη ἐκκαθάριση στὸΧ (gang
“5° μεροςηὲιηνᾍᾞῗ ’ἑζᾟξξέἳέὴ m'a?"
to” στρατοῦ. Μιὰ ἀντίφαση ἀνεξήγηιη
m» ὲέἓῑῖεγμαῑιτ a“:
:i _ ικοὲ)η ἀξιωματικοὶ καὶ
,ζῃθαριὲὓωθῡυνται στὸ στράτευμα, ἐνῶ οἱ ἐκ·
m 09éweg ἰητὸ τὴ χουνταςπαραμέ·

ἀποκαταστάθηκε, ἡταν ἕνα ψέμα τῆς ἀντιπολίτευσης ποὺ ἐπιχείρησε νὰ ἀποκρύψει τὸ γεγονὸς πὼς ὁ στρατὸς εἶναι
τὸ ὁργανο μὲ τὸ ὁποῖο ἡ δεξιὰ ἐξασφαλί·
ζει τὰ συμφέροντά της.
Ἡ Ἀντιπολίτευση προσπαθοῠσε νὰ
διορθώσει με τέτοια μέσα τὴ θέση της, σε
μιὰ λὺση ποὺ ἡ τροχυά της ἠταν ἀπὸ τὰ
πρὶν γνωστὴ. Ἡ ὰπὰντηση ἦταν trot δίκαιη καί δικαιολογηιένη. Ἡ Ἀντιπολίτευση πήρε τὴ θέση ποὺ προέβλεπε γι’
αὐτὴν ἡ λύση ποὺ συμφωνήθτνιε - τῆς
21ης Ἰουλίου. Κι ἡ μὲν κομμουνιστικὴ
Ἀριστερὰ τὴ δέχτηκε τὴ θεση αὐτή, ὁχι
χωρὶς ἰκανοστοίηση, γιατὶ γι· αὐτὴν προετοιμαζόταν στὴ διάρκεια τῶν ἑπτὰ χρόνων τῆς δικτατορίας. Τὸ ΠΑΣΟΚ πίστεψε ἢ θέλησε νὰ δεξει πὼς πιστεύει σὲ
μεγαλύτερες ὁυνατότητες λαϊκής νὶκης.
Οἱ μικρὲς ὁμάὸες τῆς Ἀριστερᾱς ποὺ εἴ·
χαν ίόεἰ καθαρὰ τὸ χαρακτήρα τῆς λύσης
ὁὲν εἶχαν ὀιπήχηση κι οὔτε μποροῦσαν νὰ
παίξουν ὁποιοδήποτε ρόλο. Ἡ «Ἔνωση
Κέπρου», τέλος, ὀὲν διεκδικοῦσε παρὰ
τὴ συμμετσκή της στὴν κυβέρνηση. ἁφου
στὸ μεγάλο της μέρος ἐκπροσωποῦσε δυνάμεις τῆς δεξιᾶς, ἴσως μιᾶς προοδευτικής mi; μεθόδους της δεξιᾶς, ὅμως μιᾶς
δεξιᾶς ποὺ ἀπὸ θέση καὶ ίδεολογὶα εἶναι
ἀγκυροβολημένη στὸν ἀστικὸ συντηρητισμὸ τῆς «Νέας Δημοκρατίας». Ἔτσι ὁ
μηχανισμὸς ποὺ δούλεψε μὲ τὶς ὲκλογὲς
ἠταν ἂτηκτος. Οἱ ἑκλογὲς ἔπρεπε νὰ
ἐπιβεβαιὼσουν τὴ νομιμότητα τῆς λύσης
τῆς δεξιᾶς καὶ νὰ τὴν καλύψουν. Τὸν
ρόλο τους αὐτὸ τὸν ἐξεπλήρωσαν πέρα
νιὰ πέρα

(Νόμα ἔξω, κι ὃτι δυὸ μηνες μετὰ
γὴ τοῦ Ἰουλίου ὁ κίνδυνος πραM‘ärm
atoç ὑπῆρχε. Ἡ ὰντίφαση αὐτὴ
Ὦ ,αν ἓτσι σὲ πολιτικὴ ἀπάτη ποὺ
W äsm‘àmmr;
-ι,“meow:
gig νὰ τοῦ υργήσει
ἕὲὲἕκπιξῐὲεολλὰδιχε “at;
M τοῦ λαοῦ, ὁδηγοῖἔεγσὲ
4ἕξ
ὲ ὑπὲρ τῆς ἀντιπολίτευσης, γυατὶ
“mon ἠταν φανερή καὶ ὁ πραγμαΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ
q’ôﬂoç πιὸ δικαιολογημένος. Στὴ
Μὲ τὰ παραπάνω ἐχουμε μπεῐ ἢδη
εἶχαν κινητοτωιηθεῐ, ἦταν

,ἔ

ἐi}?
iξ
F
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w ιήθτυιαν, ἐπειδὴ ἀναγνωριων
mufﬁn) δίλψμα. Μὲ τὸ σωσῐὸ αἰσθηt ‘ τους ὰσφάλειας ὀαώφυγαν τὴν
’ΠΙ καὶ στράφηκαν στὴ δεξιά,
«Νέα Δημοκρατία». Τὸ

στῆν ἔρευνα τῶν ὑποκειμενυιῶν παρα·
γόντων ποὺ καθόρισαν τὴν ἐκλογικὴ
συμπεριφορὰ τοῦ λαοῦ. Mt τὰν ὁρο αὐτὸ
ἐννοοῡιε, ὁπως ἀναφεραμε πιὸ πάνω, τὰ
ἀπανωτὰ σφάλματα τῆς Ἀντιπολίτευσης
ποὺ ἀναφέρονται σὲ λάθη τακτικῆς καὶ
σὲ men ὀργάνωσης τοῦ ἐκλογαοῦ

· - m Υῑὰ τὴ δῆθεν δτμσκρατικότηῑα
ἱκοῦ στρατοῦ ἔται, τὴν ὥρα ἀγὼν
κ ἄξῃς σχεδὸν ἀπὸ τοὺς προγραφέν~ ﬁl χοὺντα ἀξιωματοιοὺς δὴ]

0..
ὁιξκειέρωῑὲ ﬂaw aﬁn

ἕνα μπάλωμα ὁπως-ὅπως, μὲ τὴ μορφὴ
τῆς «Ἑνωμένης Ἀριστερᾶς», τὸ ὀποῐο
ὅμως ἦταν ἐξαμβλωματικὸ. "(uni οὔτε
κάλυπτε ἢ ἀναιροῠσε ri; ὸιαᾳορές. οὔτε
καὶ ἓπειθε. Τὸ ὅτι ἡ μοραὴ αὐτὴ ἀποτέλεσε ἁπλὸ συνοθύλευμα. ([άνηκε ἀμέσως.
ὅταν κατα τη ὸιάρκεια τοῦ ἐκλογικοῦ
ἀγῶνα ἂρχισε ἀνοιχτὴ ἡ μάχη τῶν δύο
φατριῶν, ποὺ ὁὸήγησε στὸν ἀηὸιασμὸ
τῶν Ἀριστερῶν. Πὲρα ὅμως ἀπὸ αὐτό, ἡ
Ἀριστερά, ἔχοντας σι’νείὸηση τῆς τραγικῆς Θέσης της. φοβόταν τὸν μέχρις ἑνὸς
σημείου ὁημοκοπικὸ χαρακτήρα τῶν λόγων τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ. Τὰχθηκε
ἓτσι ὑπὲρ τοῦ Καραμανλή, ἀσκώντας
ὑπστονική κριτική καὶ πριμοὸοτὼντας
τον φανερὰ σὲ ὁρισμενες περιοχες. Μιὰ
Ἀριστερὰ χωρὶς πρόσωπο. χωρὶς ὁική
της πολιτική καὶ μὲ στόχους ὁοτοὺς, καιροσκοπικοὺς, κι ὰκόμα μιὰ Ἀριστερὰ
κομματιασμένη καὶ ἀρτηριοσκληριιηική,
ἀφοῦ δὲν κατάφερε νὰ ἀνανεωθεῖ καθόλου μετὰ τὴ δικτατορία, οὒτε ὡς πρὸς τὰ
πρόσωπα, οὒτε ὡς πρὸς τοὺς μηχανισμούς, ὁὲν μποροῦα νὰ ἐμπνεύσει ἐμπιστοσύνη κι οὒτε νὰ ἐκφράαι πλατύτερες
μάζες πέρα ἀπὸ τὸν στενὸ πυρήνα παραὁοσιακὼν ὀπαδῶν της σὲ συᾪιεκριμένες
περιοχές.
Ἡ ’ὕδια διαμάχη γινόταν καὶ στοὺς
κόλπους τής «Ἕνωσης Κέντρου-Νὲων
Δυνάμεων», Ἀπὸ τὸ ἓνα μέρος οἱ παλιὲς
φιλελεύθερες δυνάμεζ ὑπὸ τὸν Μαῦρο,
στραμμενες βασικὰ πρὸς τὰ δεξιά, συντηρητικές, καθόλου ἀνανεωμένες. Ἀπὸ
τὸ αὐτὸ τὸ συνοθύλευμα ἀόριστων,
δῆθεν σοσιαλιστικῶν ἀπόψεων, προοὸευτικὼν θέσεων, βασικὰ ἑτερογενῶν,
ποὺ ἐμφανίστηκε κάτω ἀπὸ τὸ ὀνομα
«Nés; Δυνάμεις», που ὁ βασικὸς συνεκτικός τους δεσμὸς εἶναι ὴ συνύπαρξη
διαφόρων προσώπων, χωρὶς ὁποιαδήποτε κοινωνικὴ βάση, ποὺ ὀὲν μποροῦσαν νὸ. στεγασθοῦν πουθενὰ ἁλλοῡ. Τὸ
ὀργανωτικὸ σχῆμα ὁὲν μποροῡσε νὰ πεί-

σει, ἒτσι, ὅπως ὁὲν ἔπεισε καὶ ἡ προσπά- ·
θεια διαχωρισμοῡ ἀπὸ τὴ «Νὲα Δημοκρατία», γιατὶ στὴ θεσμικὴ προετοιμασία ·
τῶν ὲκλογῶν ἡ «Ἕνωση Κέντρου - Née;
Δυνάμεις» εἶχε σι’μμετάσχει ὑπεύθυνα,
κι ἀκόμα γυατὶ βασικὰ ταυτίστηκε μὲ τὸ .
κίνημα Καραμανλή. Ποιὰ μποροῠσαν να

εἶναι τὰ κοινωνικὰ στρώματα πσὺ θὰ Α

στρέφονῑαν πρὸς τὴν «Ἔνωοη Κέντρσυ», ἀφοῡ ὁ χῶρος στὸν ὁποῑο ἀπευθυνὸταν ἦταν ὁ χῶρος τῆς δεξιᾶς κι
ἀφοῦ τὰ ἡγετικὰ στελέχη τῆς «Ἔνωσης
Κέντρου» εἶχαν μονοπωλήσει τὴ συμμεt07m tov; UT?! μεταβατικὴ κυβέρνηση
Καραμανλή, ὁημιουργώντας ἒτσι μόναν ξ
τους τὶς προῦποθέωις πολιτικῆς ταὺτι- ,Δ
σής τσυς μὲ τὴ δεξιὼ Σ’ αὐτὰ προστίθε- ’Τ
ται ἡ ἐλλειψη ἡγετικής προοωπικότητας ’ἓ
5%
συνεκτικῆς καὶ αναλάγου κύρους πρὸς s«φ
τὸ κυρος τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς «Νέας Δημο- J‘ai
κρατιαςι.

lἐ

Ἡ μόνη téton: κροσωπικότητα ποὺ
μποροῡσε νὰ ἀντιπαραταχὼῑ στὸν Καραμανλή ἠταν ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου.
K; ὲὸῶ πλέον ψτάνουμε σὲ ἕνα βασικὸ
("Into τῆς ἀνάλυσης. Τὸ ΠΑΣΟΚ θέλησε νὰ ὲμφανιστεῖ σὰν κόμμα ἀρχῶν,
ἀνανεωτικὸ, μὲ σοσιαλιστικοὺς 0:61ng,
δια-νὸνὰὲκφράσειτὸνὲο πνεῦμακαὶτὸ
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αἴτημα γιὰ ἀλλαγὴ μετὰ τὴν πτώση τῆς
χούντας. Αὐτὸ σὰν πρόθεοη καὶ σὰν ἐτικέτα. Μ’ αὐτὴ τῆ στόχευση προσεχώρη·
σαν στὸ ΠΑΣοΚ τὰ πυὸ σημαντικὰ στελέχη τῆς « Δημοκρατικῆς Ἀμυνας». Ἀπὸ
τὸ ἄλλο μέρος, ὅμως, ὑπῆρχε ἡ πραγματικότητα τῆς ἰσχυρῆς προσωπικότητας
τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου ποὺ κάλυψε
κάθε πρόθεση ἀποπροσωποποὶησης τοῦ
κόμματος. Γύρω του, ἕνας κύκλος
προσώπων συνδεδεμένων μαζί του
προσωπικά. Παράλληλα μ’ αὐτὴν τὴν
ὁμάδα, μιὰ μαρξιστικὴ ὁμάδα, μὲ κύριο
πυρῆνα τὴ «Δημοκρατικὴ Ἀμυνα». Ὁ
ἀγῶνας στὶς δυὸ ὁμάδες συνεχίζεται μέχρι τώρα. Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐκλογῶν
διεξήχθη καὶ ἀνοιχτὰ μέσα στὴν ἐκλογικὴ κονίστρα. Ὑπὸ τὶς συνθήκες αύτὲς
ἡ ὁμάδα τῆς «Δημοκρατικῆς Ἀμυνας»
ποὺ δούλευε γιὰ ἕνα κόμμα ἀρχῶν καὶ
προσπαθοῦσε νὰ διαψεύσει στις δημόσιες δηλώσεις του τοι· Ἀνδρέα Παπανδρέου δέν μποροῦσε νὰ ἐπιβληθεῐ. Ὁ τελευταῖος κυριάρνχησε μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ
τὸ ΠΑΣΟΚ. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ μύθου
ἑνὸς κόμματος ἀρχῶν στήθηκε ένα
προσωποπαγὲς κόμμα μὲ πολλὰ ἀριστερίστικα συνθήματα. Εἶναι χαρακτηριστικό,·ὁτι οἱ ὀπαδοὶ τοῦ ΓΙΑΣΟΚ ποὺ
ἐπιχειρηματολογοῦν πότνω στὴ βὰση ἑνὸς
κόμματος ἀρχῶν, ἕλκονται ἀπὸ τὴν
προσωπικότητα τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου κι ἀναφέρονται σ’ αὐτόν. Τὸ ΠΑΣΟΚ εἶναι βασικὰ ἀνδρεο-κεντρισμένο,
6 Ἀνδρέας Παπανδρέου εἶναι 6 πόλος
έλξης καὶ 6 συνδετικὸς κρίκος πολλῶν
ἑτερογενῶν ὁμάδων καὶ κατευθύνσεων
μέσα στὸ ΠΑΣΟΚ. Χωρὶς τὸν Πάπανδρέου σὰν πρόεδρο τὸ ΠΑΣοΚ κατα·
ρρέει. Εἶναι χαρακτηριστικὸ δτι 6 Ἀνδρέας Παπανδρέου δεσπόζει σ’ δλο τὸ
χῶρο τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ δὲν ἔχει ἀφήσει
καμιὰ άλλη ἡγετικὴ προσωπικότητα να
ξεπεράσει τὴν ἀφάνεια τῆς πολυπληθοῡς
Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς.

ΩΡῑΜΟἹἸ-ΙΤΑ
AAOY - ΗΓΕΣΙΑΣ
Ἐτσι 6 ἀρχηγὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ μίλησε
γυὰ ἕνα πρόγραμμα σοσιαλιστικῆς ἀλλαγῆς, ὅπως τὸ εἶχε ἀναπτύξει σταδιακὰ
καὶ εύκαιριακὰ 016 ὲξωτερικό. Χωρίς νὰ

- γίνει μιὰ ἀνάλυση τῶν στόχων καὶ τῶν
δομῶν τῶν διαφόρων κοινωνικῶν ὁμάδων, μὲ στήριγμα τὴν ἀφελῆ ἀντίληψη
δτι 6 Ελληνικὸς λαὸς ἠταν ἕτοιμος γιὰ
ωσιαλιστικὲς λύσεις, προτάθηκε ἕνας
σοσιαλισμὸς μὲ κοινωνικοποιήσεις καὶ
· κοινωνικὲς ἀλλαγὲς ποὺ δὲν βρίσκονταν
σε κανένα συσχετισμὸ μὲ τὴν κατανομὴ

’ τῶν δυνάμεων καὶ μὲ τὴ συγκέντρωση.
τῆς ἐξουσίας στὸ στρατὸ καὶ στὴ δεξιά.
, Χειρότερα μάλιστα. Ὁ σοσιαλισμὸς αύτὸς ἐμφανίστηκε σὰν ἐφαρμόσιμος στὶς
18 Νοεμβρίου, ἀμέσως μετὰ τὶς ἐκλογές,
χωρὶς »τὰ κατακυρωθεῑ ἡ στρατηγικὴ γιὰ
τὸ πέρασμα σὲ τέτοιες λύσεις κάτω ἀπὸ

- τοὺς δεδομένους συσχετισμοὺς δυνά-

μεων. Τὸ γενικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἀνδρέα
· Παπανδρέου συγκίνησε έτσι τὴ νεολαία

κι δρισμένα κοινωνικὰ στρώματα ποὺ
' ζητοῦν τὴν ἀλλαγὴ καὶ ποὺ στὴν οὐσία

ποτε

προχωροῦν ἰδεολογικὰ πέρα ἀπὸ τὸ
ΞΠΑΣΟΚ, οἱ μεγάλες μάζες ὅμως ἒνιωσαν
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καὶ τὴν ούτοπία, καὶ τὴν προχειρότητα
καὶ τὸν κίνδυνο. Τὴν ούτοπία, γιατὶ γινόταν λόγος ξαφνικά γιὰ σοσιαλισμὸ μὲ
βὰση ἀναλύσεις σὲ έξωελλαδικοὺς χώρους, χωρὶς να ἔχει γίνει μιὰ ἐπισταμένη
καὶ βαθιὰ ἀνάλυση τῶν έλληνικῶν δεδομένων. Τὴν προχειρότητα, γιατὶ οἱ στόχοι δὲν ἐμφανίστηκαν σὰν ἓνα όργανικὸ
συνεκτικὸ πρόγραμμα, ἀλλὰ σὰ σκόρπυα
κομμάτια ένὸς μελλοντικοῠ ὁράματος,
ποὺ παρουσιαζόταν σὰν πραγματοποι·
ήσιμο ὑπὸ τὶς δεδομένες μεταχουντικὲς
συνθῆκες καὶ μὲ τοὺς συγκεκριμένους
συσχετισμοὺς κατανομῆς τῶν πολιτικῶν
δυνάμεων. Τέλος τὸν κίνδυνο, γιατὶ τὰ
συνθήματα τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου,
ἐπειδὴ δὲν στηρίζονταν στὴν ἀνάλυση
τῶν μηχανισμῶν τῆς ἐξουσίας καὶ δὲν
βλέπονταν σὲ συνάρτηση μὲ τὸ νόημα τῆς
λύσης Καραμανλῆ, έκρυβαν τὸν κίνδυνο
νέων ἐκτροπῶν. Γιὰ δεύτερη φορὰ 6
Ἀνδρέας Παπανδρέου ἐμφανιζόταν σὰν
κίνδυνος. Τὴν πρώτη τὸ 1967, ὅταν μὲ
τοὺς ἐπαναστατικοὺς του λόγους ποὺ δὲν
συνοδεύονταν οὔτε ἀπὸ μιὰ στοιχειώδη
ὀργανωτικὴ προετοιμασὶα, ἀνησύχησε
τόσο τὸ κατεστημένο, ὥστε χρειάστηκε
νὰ καταφύγει στὴ στρατιωτικὴ δικτατορία γιὰ νὰ σωθεῐ. Τώρσ, γιατὶ μὲ τὰ συνθήματα αὐτά, ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου,
τονιζε ἀντὶ νὰ μειῶνει, τὴ σοβαρότητα
τοῦ συνθήματος τῆς δεξιᾶς «ἢ Καραμανλῆς ἢ τὰ τάνκς». Κι ἀκριβῶς ἐπειδὴ τὰ
συνθήματα αύτά προσφέρονταν περισσότερο συναισθηματικά, χωρὶς ἀναφορὰ
στὴ συγκεκριμένη μεταχουντικὴ κατάσταση, περιέκλειαν ἐμφανῶς κίνδυνο
ἐπιστροφῆς σὲ ἀντιδημοκρατικὲς λύσεις.
Δὲν εἶναι τυχαίο ὅτι 70% τῶν γυναικῶν
ψήφισαν «Νέα Δημοκρατία». Τὸ τμῆμα
αὐτὸ τῶν ψηφοφόρων εἶναι ἰδιαίτερα
εὐαίσθητο στὰ θέματα ἠρεμίας καὶ
ἀσφαλείας. Πέρα ἀπὸ αὐτὰ θὰ πρέπει
ἐδῶ νὰ τσνιστεῐ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ ἀβασάνιστα συνθήματα τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ
ΠΑΣοΚ ἀποπροσανατόλιζαν τὸ λαὸ
ἀπὸ τὰ καυτά, δύσκολα προβλήματα τῆς
στιγμῆς καὶ ἀπόβλεπαν νὰ τὸν προσδέσσυν σὲ μελλοντικὰ κατασκευάσματα,
χωρὶς νὰ τὸν προβληματίζουν μὲ τὴ δύσκολη κατάσταση τῆς στιγμῆς καὶ χωρὶς
νὰ τοῦ δείχνουν δρόμους γιὰ τὸ πέρασμα
στὴν ὁμαλότητα μὲ ἀσφάλεια. Τὸ ΠΑΣΟΚ στὴν οὐσία πρόβαλε στὸ λαὸ μιὰ
ἐξωπραγματικὴ μεταχουντικὴ Ἑλλάδα,
ὁχι τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴ συγκεκριμένη
λύση Καραμανλῆ ποὺ οἱ φορεῖς της ἠταν
δωτεθειμένοι με κὰθε μέσον νὰ τὴν περάσουν. Τὸ ΠΑΣοΚ δὲν ἀποτελοῦσε
έ-τσι, ὅπως εἰπώθηκε καὶ πυὸ πάνω, διαζευκτικὴ λύση, ἀποτελοῦσε κίνδυνο γιὰ
τὸ λαό, ὁχι γιὰ τοὺς κατασκευαστὲς τῆς

σχέδιο συντάγματος ποὺ προτὰθηκε ’ ,
στὰ τέλη τοῦ 1974 ἢταν ἕνα σύντα
κομμένο στὰ μέτρα τῆς λύσης Κἡ
μανλῆ. Ἡ παραπάνω ἀνάλυση ἐξ V
πιστεύουμε, γιατί τὸ σύνταγμα Κα
μανλῆ δὲν ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὸ σύντα
τοῦ 1968 τῆς χοὺντας, Ἀπαγόρευση
δικαιώματος άπεργίας, δέσμευση τ
τύπου, ἐκτοπίσεις, διατήρηση τῶν φε
δαρχικῶν σχέσεων στὴν ἀνωτάτη π
δεὶα, κατοχύρωση τῶν μονοπωλιακ ·
προνομίων τοῦ ξένου κεφαλαίου, ι "
κλεισμὸς τῆς νεότητος ἀπὸ τὴν πολιτ
ζωή, μείωση τοῦ ρόλου τῆς Βουλῆς, κ
σαρικὲς έξουσίες στὸν Πρόεδρο, γιὰ
ἀναφερθοῦμε στὰ πυὸ χτυπητὰ παρα
γματα. Ἡ πορεία αὐ·τὴ εἶναι ὅμως σ ’
πής. Τὸ σύνταγμα εἶναι σύνταγμα κ ι
χύρωσης τῆς λύσης Καραμανλῆ καὶ
τοχύρωσης ἑπομένως τῆς ἀρχουσας
ξης, δὲν εἶναι σύνταγμα τοῦ λαοῦ, ·
εἶναι σύνταγμα οὔτε τῶν ἀγροτῶν ο
τῶν ἐργαζομένων. Εἶναι φυσικὴ ο
πεια, ἑπομένως, ὅτι μόνο στά ση
ἐκεῖνα θὰ γίνουν ὑποχωρήσεις τὰ ὁπ
εἶναι λιγότερο ἀκίνδυνα γιὰ τὴν οῚ
χουσα τὰξη καὶ ἐπιτρέπουν νὰ έμφ
σουν τὸ σύνταγμα σὰν «σύνταγμα τ
ἑλληνικού λαοῦ». ῑΌσοι έξακολου
νὰ βλέπουν καὶ τὸ σύνταγμα πάνω ν
τὶς ταξικὲς σχέσεις καὶ ἀντιθέσεις
στὸν λαὸ ψεύδονται καὶ τὴ δεξιὰ κ
πτουν. Σὲ τελευταία ἀνάλυση τὸ ἀστ ,
κράτος εἶναι κράτος τῆς ἀρχούσας ·
ξης. Θὰ ἦταν ἀντιφατικὸ τὸ σύντα
πὰνω στὸ ὁποῑο στηρίζεται 16 u “
αὐτὸ νὰ μὴν εἶναι σύνταγμα τῆς ᾰρχ
σας τάξης.
Πρόβλημα θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ
ναι οἱ βασιλόφρονες, πρόβλημα καὶ '
θανὴ ἑστία ἀνωμαλίας. Καὶ θὰ εἴ
πρόβλημα πιὸ πολὺ γιὰ τὴ δεξιά, κ
γυὰ τὸ λαό, μιὰ καὶ ὁ λαὸς διακρίνει ·
καθαρά, στὴν πλειοψηφία του,
ἐχθροὺς καὶ φίλους. Γιὰ τὴ «Νέα Δη

«λύσης Καραμανλή, ἀφοῦ αὐτοὶ ἡξεραν
καὶ ποῦ βαδίζουν καὶ πώς θὰ ἓφταναν
ὁπωσδήποτε 016 στόχο τους. Τὴ λύση
τὴν ἔδωσε 6 λαὸς ώριμα καὶ σωστά,
Ἀποδείχτηκε πὼς 6 λαὸς εἶχε ἡγέτες κατῶτερους τῆς ὡριμότητάς του.
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
ΚΕΝΤΡΟ - ΔΕΞῙΑ
Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος
ἠταν ἀπὸ πρὶν βέβαιο. Στὸ σημεῐο αὐτὸ
δὲν χρειάζεται νά μείνει κανεὶς πολὺ. Τὸ

‘H ἀνάπαυλα τὴς χοῦν-τῦ( τοὺ C

ξεις. Εἶναι γνωστὸ πὼς γίνονται ὁρωμένες προσπάθειες γυὰ τὴν ὀργάνωση τῆς
βὰσης καὶ τὴ δημιουργία κόμματος ἀρχῶν. Oi προσπάθειες αὐτὲς εἶναι καταδικασμένες οὑσιαστικά σε ἀποτυχία, ἐφ’
ὁσον δὲν δημοκρατικοποιηθεῐ ἡ ἡγεσὶα
τοῦ κόμματος, δὲν περιορισθεῐ ἡ μονοκρατορία τοῦ Ἀρχηγοῦ καὶ δὲν προωθηθοῦν στὴν ἐμφανῆ ἡγεσία καὶ νέα
πρόσωπα. Ἐὰν οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς ὁὲν
διασπάσουν τὸ φράγμα Παπανδρέου,
τότε ea πρέπει νὰ προβλεφθοῦν μὲ ματοῠ M. Κυρηοόπουλου
θηματικὴ ἀκρίβεια ἀποχωρήσεις προσώπων καὶ ὁμάδων.
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τους,
ὄντας
ὅμως
προσσνατολι" ’ ’ ΙΙιὰ καὶ ἡ «Ἔνωση Κέντρου»
κρατικότιττας. Ἡ ἀναγνώριση τοῦ KKE
σμένες
πρὸς
τὸ
πρόσωπο
τοῦ
Ἀνδρέα
η τὴν παλιὰ δεξιὰ στὸ κόμμα,
ὁὲν
ἠταν,
boom
πρὰξη
“Emmi;
“
Παπανδρέου.
Σ’
αὐτὸ
συνέτεινε
καὶ
δτι
“ ἑιῖς Δυνάμεις» κινοῦνται πρὸς
μεταλλαγῆς τῆς Ἦταν ,ποάξη ’
δεν
δημιουργήθψιε
μιὰ
στενὴ
ἐπιτροπὴ
ἐπίκρῑψα σοσιαλδτμοκρατίας.
σῦνεσης καὶ καθαρων ὑυτολογισμων. Τὰ
διοίκησης
τοῦ
κόμματος,
πενταμελὴς
ἢ
W} μιὰ συγχώνευση δὲν ὑπωΚΚΕ, έτσι ποὺ έντάχθηκαν στὸ σύστημα,
έπταμελής, ἡ ὁποία ν’ ἀπεπελέσει τὴν
ÊW” ἡ ἑκλσγικὴ συγκόλληση ἠταν ἡγεσία τοῦ κόμματος. Ὁπως ἀναφέρωε
biame καὶ ἀλληλομαχόμενα, καως ε’(’ΜαΙ-ριακή. Οἱ ἀντιθέσεις μά-mè πάνω, ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ἐθαταλήγουν νὰ μὴν ἔχουν καμιὰ ᾰλλη λει·
(What mo ἐντονες, όταν ληφθεῑ
ψε τὸ κόμμα ἀρχῶν στὴν πολυπληθή κεν- τουργία, παρὰ νὰ παρέχουν στὸ σύστημα
καὶ ἡ ΕΔΗΝ, δπου πλέον ή
τεκμήρια δψσκρστικότπτας.
τρικὴ ἐπιτροπὴ καὶ κράτηω γιὰ τὸν
όζων καὶ ἠ κάραξη τῶν ὁρίων ἑ
αυτό του πρὸς τὰ ἔξω τὸ προσωποπαγὲς
Στὸ κῶρο τῆς W's «Νέας Ἀοι(boon φτάνουν στὸ ἔπακόμμα Αὐτὴ ἡ ἁντίφαση ea εἶναι ἡ πέστερᾱς» ὁὲν φαίνονται πρὸς τὸ παρὸν νὰ
τρα σκανδάλου γιὰ τὶς καρακέρα ἐξελίδιαγράφονται ίδιαίτερες ἐξελίξεις. Mu!
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κίνηση «τῶν 400». ὅπως λέγεται, βρίσκεται ἀκόμη στα σπάργανα κι εἶναι τόσο
ἑτερογενής, ὥστε θα ἦταν ριψοκίνὸννο
να στηρίξει κανεις ἐπάνω της συγκεκριμένες προβλὲιμεις και ελπίὸες, Ὀ χῶρος
αὐτὸς ἐξακολουθεῖ να εἶναι ërm ὁρι(ικὸς. “Ὀχι may“ (cm την (brown της ἀμεσης πιν.ιῐικης τοι1 σημασίας. ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ τὸ γεγονὸς (in αιςορᾱ qolrmè; και
ὸιανοοὺμεκόυς. σε τελευταία (inf/mm)
ὁριακὲς κσινωνικὲς ομαὸες.
Δὲν ὑπάρχει (ὶιιᾳιβοῌα πώς τὸ επίκεντρσ τῶν ἐξελίξεων καὶ τῶν ζυμώσεων
στὸ χὼρο τῆς Ἀριστερᾱς γενικὰ βρίσκεται στὸ ΠΑΣΟΚ. Οἱ ἐξελίξεις μέσα στὸ
ΠΑΣΟΚ Θα προσὸιορίσουν τὶς ἑξελίξε ις
καὶ στὸν ὑπόλοιπο χώρο τῆς Ἀριστερᾰς.
Οἱ ἐξελίξας αῦτὲς ὸὲν εἶναι μόνο συναρτηση τῆς ὸιαμαχης ποι1 γίνεται μέσα στὸ
ἷὸιο τὸ ΠΑΣΟΚ. ἀλλὰ καὶ τῆς ταξικής
πάλης ὅπως θα ὸιαμορφωθεῐ στα ἑπόμενα χρόνια. Τὸ ἀριστερό. ἑπομένως. κίνημα γενικώτερα θα ἀρχίσει νὰ ἐμφανίζεται καὶ νὰ ὸιαμορφώνεται με τις ἑπόμενες ἐκλογές. Ἡ μέχρι τότε περίοὸος εἷναι περίοδος προετοιμασὶας, ἀνακατατάξεων καὶ ζυμώσεων. Πρέπει νὰ κατανοηθεῐ πὼς ἡ περίοδος ποὺ μπήκαμε μὲ
τὴ λύση Καραμανλῆ εἶναι ἡ περίοδος
ἀπόλυτης κοινοβουλευτικής δικτατορίας
τῆς ἀπικής τάξης. στὸ διάστημα τῆς
ὁποίας θὰ ἐπιὸιώξει νὰ ξαναβρεῖ τὴ
συνοχή της. Μὲ τὴ λύση Καραμανλή οἱ
λαῖκὲς δυνάμεις έχουν ὁεΘεῖ πισθὰγκωνα. Ἡ ἀστικὴ τάξη Où φροντίσει νὰ
δικάσει τὴ χοὺντα, γιὰ να κατασιγάσει

τὸ γενικὸ λαϊκὸ αἴσθημα, σὲ μιὰ ὃεύτερη
ὅμως (paon θα ἁμνηστεύσει τοὺς ἐγκληματίες κάτω ἀπὸ τὸ σύνθημα τῆς «λήθης
τοῦ παρελθόντος» καὶ τῆς «ὁμόνοιας».
Ἐξάλλοι· ἴστερα απὸ τέποια πλειοψηᾳία
mi] Βουλη ὸ Καραμανλης ὸὲν χρειάζεται
τὴν τιμωρία. Οὔτε τὴ χρειὰζεται κι ὁ
Μακάριος. ὕστερα ἀπὸ τὴ ὸιεθνή ἀναγνώριση ποι· τοῦ έγινε καὶ τη λαῖκη ὑποστήριξη ποὺ βρήκε. 'O ἴδιος δήλωσε. μολις ἓᾳτασε στὴν Κύπρο, πώς ὸεν θα επιβ).ηθοῦν τιμωρίες. Στὴν Ἐλλάὸα ἡ «κὰθαρση» θα γίνει μὲ ﬁrm/2; τιμωρίες τῶν
πραξικοπηματιῶν στὴν πρώτη (paon καὶ
με ἀμνηστία στὴ ὁεὺτερη. Ἠ Κυβέρνηση
Καραμανλῆ προετοιμαζεται. σιγα - (Jr/('1.
για τὴν κατοχύρωσή της. Τὸ θέμα τοῦ
NATO καὶ τῶν βάσεων Θὰ περάσει ὁρισμένες φάσεις. ἡ τάση ὅμως εἶναι ἐπάνοδος στὸ NATO καὶ περιορισμὸς τῶν βάσεων. Ἴσως ἀκριβῶς ὁ περιορισμὸς τῶν
ἀμερικανικὼν βάσεων νὸ. εἶναι τὸ τίμημα
γιὰ τὴν ἐπανοὸο στὸ NATO.

H ΑΝΑΓΚΗ ΜΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Οϋτε ἡ Man τοῦ Κυπριακοῦ Θὰ εἶναι
σύντομη. Οἱ ΗΠΑ ἓχουν ὅμως συμφέρον
νὰ βροῦν μιὰ συμβιβαστικὴ λύση στὸ πρόβλημα αὐτό. Οἱ ἐξοπλισμοὶ τόσο τῆς
Τουρκίας, ὅσο καὶ τῆς Ἑλλάὸας, ἀποτελοῦν πυρίτιὸα ποὺ θὰ ἐκραγεῖ ἂν ὁὲν βρεθεῑ μιὰ ἀνεκτὴ λύση γιὰ ὅλους. Τὸ πρόβλημα ὅμως ὁὲν εἶναι ξέχωρο ἀπὸ τὸ γενικότερο πρόβλημα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς
καὶ τῶν πετρελαίων. Μιὰ ἀνάλυση στὸ

σημεῖο αὐτὸ θὰ ὁὸηγοῦσε πολὺ μ. ’
στὰ πλαίσια τῶν σκέψεων αὐτῶν.
Κλείνοντας τὸ βιβλίο αὐτὸ στὴν ἑ “ v
νική του έκδοση καὶ βλέποντας τὰ π
βλήματα ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῶν ἐργαζομ’ Ἴ ’
τάξεων καὶ τῆς Ἀριστερᾱς θα λέγαμε
αὐτὸ ποὺ ξεπηγὰζει σὰν ἀνάγκη εἶναι
μελέτη στὴ ᾳάση αὐτὴ τῶν προβλημ ‘
κατὰ βάθος. Κὰθε στρατηγικὴ ποὺ »
ἐκφραστεῖ μέχρι τώρα στηριζὸταν σὲ “
ραὸοσιακὰ σχήματα, σε ξένα πρότυπα,
ἐπιφανε ιακὴ θεώρηση τῶν πραγμὰτ
Χρειαζόμαστε μιὰ νέα ἐπαναστατικὴ ῗ
ωρία στὸν ἑλληνικὸ χῶρο ὑπὸ τὶς συ
κριμένες συνθῆκες τοῦ ὅψιμου καπιτ
σμοῡ, τόσο στὸ ἐσωτερικὸ ὅσο καὶ σὲ ·
save; èzmeôo. τὸ who am ôèv a!
σκοπὸ να προσφέρει μιὰ τέτοια θέω ‘
’Όπως εἰπώθηκε καὶ στὸν πρόλογο, τὸ ἶ
βλίο αὐτὸ ᾔει κανει m αὐτὸ τὴν πορθ
τῶν ἐξελίξεων τῶν τελευταίων χρόν
Ἴσως προσφέρει στοιχεῖα μιᾶς ἀνὰλυ
ποὺ θα μπορέσει, ἂν συνεχιστεῖ, νὰ 0'"
γήσει σὲ μια τέτοια Θεωρία. Αὐτὸ θὰ ‘
κρίνει ὁ ἀναγνώστης. Ἡ σύγχρονη ἐπα ’“
στατικὴ θεωρία ποὺ χρειαζόμαοτε ξεπε
νάει ὁπωσδήποτε τὸν ἑλληνικὸ χῶρο
εἶναι ἀναγκαία καὶ σὲ ἁλλες χώρες “
βρίσκονται στὶς ἴδιες συνθῆκες ὅπως
Ἑλλάδα. Μιὰ τέτοια θεωρία τήν "î
λουμε ἐξάλλου στὶς λαῐκὲς μάζες τῆς ‘
ρας μοις, σὰν ὁὸηγὸ στοὺς μέλλοντι '
ἀγῶνες τους γιὰ κοινωνικὴ ἀλλαγὴ. v

Μάριος Νικολινά _

Γ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

PYLARINOS
STAMPS - COINS

Πανεπιστημίοι1 44 — Τηλ. 615.783
Νέες ἐκδόσεις
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

J
Πέτρου Ἀμπατζόγ).ου; Τὰ παραμύθια τοῦ Πέτρου (var/3571;)
Βασίλη Βασιλικοῠῑ Τὸ ἡμερολὸγιο τοῦ 2
Μάρως Δούκω Ἡ πηγῶα (νουβέλες)
Λευτερη Κανέλληῑ Ὁ πσπούας (bar/ﬁgura)
Nixon Κὰσὸαγληῑ Σπιλιὰὁες (ὸιιγγήματα -β’ ἔκὸοση)
Μένη Κουμανταρέαι Βιοτεχνία ﬂail.de (μυθιστόρημα)
Τςουλιέτας Καρόρη; Δύσκολη πορεῖα ἀπὸ τὸ λευκὸ στὸ Lsva ’
(πο ιήμ am)

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΖ

Μαρίας Λαϊνᾱε Ἀλλαγή τοπίου (ποιήματα)
Ἀνδρέα Λεντάκης Τοτεμισμιὸς (ποιήματα - β’ ἔκὸοση)
Δώρου Action: Ψωμὶ καὶ Ἐλευθερία (ποιήματα καὶ πεζὰ τοῖ’
ὸολοφονημένου minng ἀγωνιστῆ) v
Ἀνθου Amman Ἑρπὺστριες (ποιήματα)
Μαργαρίτας Λυμπερὰκηῑ Τὰ
ψάθινα
καπϋια
(μυθιστόρημα
-β
ἔκὸ oar] )
Βοσίλη Μπενόπουλου; 'O κύκλος τοῦ Θρόνου (διηγήματα)
Ἀστμὼιη ΠωσέληνουεΤόῐεποὺῖρὺσαμε.,.(χρονικὸ-β’κὸοση) ε
Γιάννη Σταράκηῑ Στὶς φυλακὲς τὼν συνταγματαρχαωγν (μαρῐυν

(n’a)
xooocuuovx 7.,
Σωτήρη
Τσαμπηρᾱῑ
Τραγούὸια
τοῦ
Ἠλία
(ποιήματα)
Tu. 32 10 384
32 10 $77
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ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ο ΚΙΝΔΥΝοΣ
ἐκτίμηση
λἶῆς πλε ιοψηφίας
fàqtô τὴ σκοπιὰ
ᾗῖῆς πλειοψηφίας

MONO

5'.
ι.
:5;

’_C

H ἀλήθεια εἶναι πὼς ἀκὸμα δὲν συνήλθαμε ἐντελῶς ἀπὸ τὴν ἐκ·
· *ληξη
Ὅσο κι ἂν περιμεναμε τὴν ἀναβίωση τῆς Δεξιᾶς οτὴν Ἑλλάδα, δὲν φανταζόμαστε τὴν ἒκταοη τοῦ θριάμβου ποὺ πραγματικὰ
7ιὲῒυχε ὁ κ. Καραμανλής. Δὲν Θὰ προσπαθήσουμε ὲὸῶ νὰ ὲξηγήσουμε
,νὺ ἁναλύσουμε τοὺς λόγους τῆς καταβαράθρωσης τῶν δημοκρατιδυνάμεων· ἄλλωστε γι’ αὐτὸ τὸ θὲμα ἔχουν ἤδη γραφτεῐ πολλά,
“È
0’
ὅλα
κοινὸς
παρονομαστὴς
βρίσκεται
ἡ
λέξη
«Διχόνοια».
Αὐτὸ
u
ἔχου
μᾶς
φοβίζει
εἶναι
ὁ
κίνδυνος
ποὺ
ὑπάρχει
πάντοτε
σὲ
χῶρες
ποὺ
0W κυβερνηση πολὺ μεγάλης πλειοψηφίας.
Γ ιατί, σιὴν οὐσία, μιὰ τετοια κυβερνηση ἔχει ὲξουσίες δικτατορι’ξ’ κές,
Πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ «περάσει» ἕνα νομοσχέδιο προτεινόμενο
τὴν
Ἀντιπολίτευση,
ἀκόμη
καὶ
ὅταν
αὐτὴ
παρουσιάζεται
ἁπόἶῘλυτῗι
ὲνωμενη, ὅταν ἔχει và ἀντιμετωπίοει ἕνα συμπαγὲς 54 % τῆς
Ἰξυμπολίτευσης Ἀντίθετα, πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ μὴ «περάσει» ἕνα
,ρνὲμὲοχέῥιο ποὺ προτείνεται ἀπὸ τὴν Κυβερνηοψ Πῶς εἶναι δυνατὸν
. σκειται πραγματικὸς κοινοβουλευτικος ελεγχος;

K
νὰ μπορὲσει νὰ ἀποδώσει ἡ Δημο_~ .~ “0, ἡ συνεχὴς καῖ οὐσιαστικὴ
“J 0'], κοινοβοι·λεῑ·τικοῦ ἔλεξ’χοι· εἶναι
ιξέ Ῥραίΐητη. Ἀλλιῶς, ἡ κυβέρνηση ἀποῖή, νοοτροπία δημοσίου ὑπαλλήλου,
ἷξὲἶὲνὸποίος ξὲρει πώς, ὅ,τι καί να κάνει,
λ εἷναι ὸυνατὸ νά ἀπολυθεῖ. Ἡ κυβέρ» g?» ς, ὁὲν εἶναι ὸημόσισς ὑπάλλη‘ ' Ε ναι ὑπᾶληλος τοῦ λαοῦ. Ὅλσυ
'-"° κόμΖῖ ’ἱξὲ ἐκείνῖἑὲῗῖῗνὺἶῖἓΐήφωε
,Ἴξρκθίνου ποὺσᾜτῖφισε (Ema κόμῖιῖιτῖζ
he ὄποιαόήποτε κυβέρνηση, γιὰ νὰ
ζει πεῖ σωστὰ τὸ λαό, πρέπει νά μυρί_, ‘ τὸ* ἀέρα τῆς Ἀμφιβολίας. Ἂν ἡ κυMum”?! ξέρει πὼς ὁποιαὸήποτε πρό·
μομφῆς ὁὲν πρόκειται νὰ τὴν ἀγγίἕμηαὸ ἵ € οὐσιαστικὰ ἡ Ἀντιπολίτευση
ῃ, ί<7τι3ιτ<ιι ἀνενεργός. A» ὑπάρχει. Kai
"it"sz ὀεν ὑπάρχει Ἀντιπολίτευση, ὑπάρὲ Δικῐατορία.
’“ , ὀή, ἡ Δικτατορία ξαναγυρίζει
Ελλᾶὸσπ Δὲν ἄλλαξε τι’ποτα,’ Ἀλ·

λαξαν πολλὰ πράγματα, καὶ ἄλλαξαν ριζικά. "wa; τώρα παρουσιάζεται τὸ
φαινόμενο οἱ Ἓλληνες, ψηφιζοντας για
Δημοκρατία, νὰ ἀντιμετωπίζουν κατάσταση πού θὰ ἔχει κοινὰ χαρακτηριστικὰ
μὲ τὴ Δικτατοριά.
Ποιό λοιπὸν μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ φάρ·
μακο αὐτῆς τῆς κατάστασης, ποὺ μπορεῖ
νὰ ὁδηγήσει σὲ ἐξελίξεις πού καί φανατικοὶ ὸεξιοὶ θὰ ἀπεύχονταν; Κακὰ τὰ
ψέματα. Φάρμακο ἀνώδυνο ὁὲν ὑπάρχει.
Γ ιὰ νὰ μπορέσει νὰ λειτουργήσει σωστὰ
ἡ Βουλῆ μὲ γνώμονα καί ὁόηγὸ τὸ ὀόγμα
τῆς «ὀεὸηλωμένης», πρέπει ἀφ’ ἑνὸς μὲν
ya ὑπάρχει ἀπόλυτη σύμπνοια τῆς ἀντιπολίτευσης, ἀφ’ ἑτέρου ὀὲ οἱ βουλευτὲς
τῆς συμπολίτευσης νὰ ψηφίζουν κάθε
φορὰ «κατὰ συνείδησιν» καί νὰ μὴ τοὺς
ὸίνεται «γραμμὴ» ἀπὸ τὸ κόμμα.

Δι’στυχῶς, καί τὰ ὸυὸ συστατικὰ τοῦ
φάρμακον ὀὲν πετυχαίνουν εὔκολα.
Ἀπὸ n) μιὰ μεριά, ἡ προεκλογικῂ ὸιχόνοια καὶ ἦ μανιά τῆς φιλοπρωτιας ὀὲν

ἔχουν ἐξαφανιστεῐ. Tà ἕνα κόμμα κατηγορεῖ τὸ ἄλλο για «ὁιασπαστή». Δὲν ἐννοοῦν νὰ στ’νέλθουν ἀπὸ τὸ φιάσκο πού
ἔπαθαν καί νὰ ἑνώσουν τῖς δυνάμεις
τους στὸν Ἀγώνα. Kai ἐξακολουθοῦν νὰ
φθείρονται ἀπὸ καθημερινὲς ἀντεγκλήσεις.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ Δεξιὰ ὁὲν εἶναι βέβαια ὁιατεθειμένη νὰ χάσει τὰ
’ἕὲᾧῗῗα Ξαιέαέἕὲΐηῖεῖὲιέἔέἑᾝῖ
πειρα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ὁὸηγήσει σὲ
ὁιάσπαση, θὰ καταχθεῖ ἀμείλικτα. Kai
εἶναι α’ ὅλους γνωστὸ πὼς ὅσο φημίζονται τὰ δημοκρατικὰ κόμματα γιὰ ἔλλειψη
συνοχῆς, τόσο μπορεῐ ἡ Δεξιὰ νὰ περη·
φονεύεται γιὰ τὴ μσνσλιθικότητά της.
Ἐτσι, ἡ ὲνὸοκομματικὴ πειθαρχία εἶναι
βέβαιο πώς, ὄχι μόνο θὰ ὁιατηρηθεῐ,
ἀλλὰ καὶ θὰ ἐνταθεῖ. Ἡ «κατὰ συνείόη·
σιν» γνώμη ἢ ψῆφος εἶναι τὸ σπέρμα τῆς
ὸιάσπασης, καί ὁ κ. Καραμανλῆς, πού
άναντίρρητα ἔχει τὸ χάρισμα τοῦ Ἡγέτη,
ὁὲν πρόκειται νὰ ἐπιτρέψει παιχνίὸια
τόσο ὲτικίνὸυνα. Καὶ πολὺ λογικά.
Μαῦρο σκοτάὼ, λοιπόν. Δυστυχῶς. Ὁ Ἓλληνας WWW ἠρεμία καὶ γαλήνη.
ὑποτίθεται. Καὶ τὸ σβήσιμο τοῦ 1974 θὰ
ὑποὸεχτεῖ μιὰ Βουλῆ πού, ὅπως φοβό·
μαστε, θὰ ἀποτελέσει μιὰ μεγενθυμένη
παραλλαγὴ τῆς. μακαρίᾳ τῆ μνήμη, ζυμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς, πού ὁὲν ὑπηρξε
παρὰ ὁ ἐκφραστής τῆς θέλησης τῶν δι·
κτατόρων. Μιά Βουλῆ πού ὁὲν εὐχόταν
ωνείς νὰ δεῖ. Οὔτε ὁ κ. Καραμανλῆς.
Ἤδη, ὅμως, ἔχουν ἀρχίσει νὰ malvova.
ται μῳικὰ ὁιασπαστικὰ κρούσματα.
Πρῶτα, ή περίπτωση Θεοτόκη, ποὺ παραιτήθηκε τοῦ βουλευτικοῦ ἀξιώματος
πρὶν ὐρκιοτεῖ ὁ κ. Στασινόπουλος. Θά
πρέπει ὲὸῶ νὰ σημειώσω δτι ὁ παλαίμα·
χος πολιτικὸς ἀπὸ τὴν Κέρκυρα ἔδειξε
σπάνια εὐθύτητα· ὁὲν συμφώνησε μὲ τήν κυβερνητικὴ πολιτικὴ καί παραιτήθηκε ’
ἀντὶ νὰ «ἀνεξαρτητσποιηθεῑ» καὶ νᾶ -ἑ
ἀπολαμβάνει ὅλων τῶν βουλευτικῶν

τις

προνομίων. Καὶ μετά, ὁὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ὅτι on) μυστικὴ ψηφοφοριά γιὰ
τὸν κ. Στασινόπουλο, ὁ σημερινός Πρόεὸρος πῆρε 206 ψήφους, ἀντὶ τῶν 218
πού θὰ ἔπαιρνε, ἂν ὅλοι οἱ βουλευτὲς τῆς
Νέας Δημοκρατίας ψήφιζαν ὑπὲρ τῆς
κυβερνητικῆς πρόταοης. Τὸ ἐρώτημα
πού ξεπηὸᾶ εἶναι τί θὰ κάμουν οἱ ἄν·
θρωποι ποὺ ἀντιπροσωπεύουν αὐτὲς τὶς
ὁώὸεκα ψήφους. Εἶναι ἁπλῶς οἱ ὁυσαρεστημὲνοι ἀπὸ τὴν τακτικὴ τοῦ κ. Καραμανλῆ βουλευτὲς, ὁπότε ἡ ἀρνητική
τους ψῆφος ἧταν μιά προειὸοποίηση, ἢ
μήπως ἀντιπροσωπεύουν μιὰ σοβαρότερη κίνηση μέσα στοὺς κόλπους τοῦ
κόμματος, μιὰ κίνηση πού ὁὲν συμφωνεῖ
μὲ τὸν συχνὰ ἐτσιθελικὸ τρόπο πού ὁ κ.
Καραμανλῆς κυβερνᾶ τὴ χώρα καί τὸ
κόμμα καί φέρεται ἀποτεινόμενος an)
Βουλή,· Γ ιατὶ ἂν ὁ κυβερνήτης μπορεῖ và
ὖποστηρίζει ὅτι πολλοὶ βουλευτὲς ἐξελέγησανλόγῳ τῆς προσωπικῆςψήφου
τοῦ Λαοῦ στὸν πρωθυπουργό, καί συνεπῶςτΟῦ χρωστοῦν ἕνα πρωτόφαντο εἶ·
ὁος εὐγνωμοσύνης, ἄλλο τόσο ὁ κ. Κα-

ραμανλῆς πρέπει νὰ κερὸίσει, ὄχι τὸ σεβασμό, ἀλλὰ τὴν πραγματικὴ συμπάθεια
τῶν ἀνθρώπων που τὸν στηρίζουν. Εἶναι
βέβαια γεγονὸς ἀναντίρρητο ὅτι ὁ κ.
Καραμανλῆς ξὲρει νὰ κυβερνᾶ καί χῶρες
καὶ ἀνθρώπους. Καλὸ θὰ ηταν, ὅμως, οἱ
τρόποι του, κυρίως πρὸς τὴν Ἀ ντιπολίτευση, νά εἶχαν ἀποκτήσει ἕνα λοῦστρο,
ὅπως περιμέναμε ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο που
βρὲθηκε στὸ σταυροὸρόμι Κιουπκιόϊ καί
Παρισιοῦ. Ἓως τώρα ἡ Ἀντιπολίτευση
ἔὸειξε εὐγένεια, σύνεση καὶ μετριοπάθεια. "Orav, ὅμως, ὁ κ. Μαῦρος καταλάβει ὅτι ξέφυγε ἀπὸ τὴν καταστρεπτικὴ γι’
αὐτὸν ἐπήρεια τῆς συνεργασίας του μὲ
τὸν κ. Καραμανλῆ στὴν κυβέρνηση τῶν
70 ἡμερῶν, θά μπορέσει, ἂν τὸ θελήσει,
ν’ ἀλλάξει στάση καί νά μιλᾱ στὸν τόνο
που τοῦ ἀπευθύνονται, ὁπότε ὁ κυβερνήτης ῆ θὰ μετριάσει τὴν ἐπιθετικότητά του
ἢ θὰ ὁειῇζνει ὅλο καί περισσότερο ὅτι
ἀποτελεῖ τὸ πρότυπο τοῦ κοινοβουλευτικοῦ δικτάτορα. Στὶς συζητήσεις στὴ
Βουλὴ γιὰ τὸ Σχέὸιο τοῦ συντάγματος
ἅλ’ αὐτά θὰ ξεκαθαριστοῦν.

Ἠ διεθνής προστασία τῆς ἐλευθερίας
τοῦ Τύπου πρέπει vù γίνει τώρα

ΤΟ METPO KAI TOY AIKOY ΜΑΣ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Τὸ σχέδιο τοῦ νέου συντάγματος στα ἄρθρα που ρυθμίζουν τὸν τύπο δὲν
ἔλαβε καθόλου ὑπ’ ὀψη του τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,
τῆς 3ης Ἰουνίου 1927. Ἐκτὸς ἀπ’ αὐτὸ δὲν ﬂaps ὑπ’ ὀψη του και τα
διεθνὴ κείμενα ποὺ διακηρύσσουν καὶ διασφαλίζουν τὴν ἃευθερία τοῦ
Τύπου. Καθὼς εἶναι γνωστό, τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα ἔχουν χαρακτῆρα
«ττανθοικουμενικόν»; Δὲν συνδέονται μόνο μὲ τοὺς πολίτες ἐνὸς κράτους,
ἀλλὰ ἁφοροῦν γενικὰ τὸν ἀνθρωπο, ἁνεξάρτητα ἀπὸ ἐθνικοὺς περιορισμούς.
τοῦ Νίκου Σταθάτου
Πρέπει να σημειωθεῖ ὁτι ἡ ἰδέα γιὰ τὸν παγκόσμιο χαρακτήρα τών
ὰτομικών δικαιωμάτων εἶναι ὁπωσδήποτε παλαιά. Εἶναι γνωστὲς
oi περίφημες διακηρὺξεις διαφόρων κρατῶν, π.χ. τῶν ΗΠΑ, που
ἔχουν στὴν κορυφή τους τὴ «ὼακήρυξη τῆς Ἀνεξαριτησίας» τῆς
4ης Ἰουλίου 1776. Περισοότερο γνωστὲς εἶναι oi παρόμοιες
διακηρὺξεις τῆς Γαλλίας, ποὺ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ὲθεωρήθηκαν
Cm δὲν ἁφορούσαν ἁποκλειστικὰ τὸν Γάλλο πολίτη, ἀλλὰ γενικὰ
τὸν ἂνθρωπο καὶ γι’ αὐτὸ εἶχαν ίσχὺ οἰκουμενική. Ἀπὸ τὶς
τὼνταῑες διωηρὺξεις τῆς Γαλλίας κοσμοῑστορικὴ εἶναι ή
αΔιακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων τοῦ ανθρώπου καὶ τοῦ πολίτη» τῆς
26 ᾼὺγούστου 1789,,ποὺ μὲ τὸ ὑπ’ αριθμὸν 1] ἀρθρο της διεκήρυξε
ἕωθωσκέ· " ᾞαῖῗὲἶῖὲῗντᾷΐμῗηωαπᾛᾶᾘνὲ Ἃπῗΐὲᾟὲλῗὶᾓδὲᾞα
δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπω, me: πολίτης μπορεῖ ἑπομένως và
μιλεῑ, νὰ γράφει καὶ να τυπώνει ἐλεύθερα εὺθυνὸμενος για κάθε
Ξαῦἀχρηση αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας στὶς περιτιτώσεις ποὺ καθορίζει
ἁμα).
Καὶ ἡ μεταγενέστερη γαλλικὴ διακήρυξη τῆς 24ης Ἰουνίου 1793 orb
ὑπ’ αριθμὸν 7 ἁρθρο της ἀνέφερε για τὸ ίδιο θὲμαε «Τὸ δικαίωμα
ἶ ἐκδήλωσης τῶν ἰδεῶν, τῶν γνωμῶν, διὰ μέσου τοὺ τύπου ἢ
τώποιουδήποτε ἁλλου Jgémou, τὸ δικαίωμα τῆς είρηνικῖές
ουνάθροισης, τῆς ω’ ὲν ερης ἀσκησης τῶν θρησκειών,
οροῦν νὰ ἀπαγορεύονται. Ἠ ἀνάγκη νὰ ἀναγγελθοῡν τὰ
καιώματα αὐτὰ προῡττοθὲτει εἶτε τὴν παρουσία εἴτε τὴν
,η πρόσφατη ανάμνηση τοῦ δεσπστισμούι. (‘H μεταφραση τῶν δύο
-; ἁρθρων τῶν Γαλλικὼν Διακηρύξεων, καὶ τπὸ κάτω τοῦ Γερμανικοῦ
Δ· Συντἀγματος, εἶναι ὰπὸ τὸ πολὺ ὲνδιαφὲρον καὶ ὲπίκαιρο βιβλίο
Ἀ ’τοῦ Γ .n. Νικολοῡδηε «Τὰ Συντάγματα τῆς Εὐρώπης τῶν 9» Μετάφραση στὴ δημοτική).

Ἠ τάοη αὑτὴ γιὰ τὴ διεθνή ἁναγνώριση καὶ προστασία τών

.ῐό

Ἡ γνώμη μου εῆιαι ὅτι οὔτε οἱ ι
θρωποι ἀλλάζουν στὰ γεράματα, οὔτ
Δεξιά μπορεῖ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὰ βιώμ
μὲ τὰ ὁποῖα ἔχει γαλουχηθεῖ. Ὀ Ἐ ”
νας Δεξιὸς ἀκόμα τρέμει στῆν προοπτ
μιᾶς ἐκλογικῆς ἐπιτυχίας τοῦ ΚΚΕ. o’
ωρει τὸν κομμσυνιστὴ σὰν πράκτορά
Μόσχας ἢ τοῦ Πεκίνου. Ἡ κομμου
στοφοβία εἶναι τὸ πιστεύω του, καὶ εἶ ,
ἱκανός ἀκόμα καὶ νά ἐγκληματήσει γιά
προφυλάξει τὸν ἑαυτό του καί τὴν a.
ουσιά του ἀπὸ τὸν ἀνύπαρκτο κίνδυνο’Όταν ὁ Ἓλληνας Δεξιός, ὁ ἀνώνυμ
ὁ φουκαρὰς ίὸιοκτήτης ὁωματιόυ
κουζίνα, καταλάβει γι α τί ὁίνει ἐ
τὴν ψῆφο του, ἢ μᾶλλον γιατί ὁὲν τὴν v
νει ἀλλοῦ, ἂν κατορθώσει νά ξεφ ’ .
ἀπὸ τὰ συμπλέγματα καί τὰ φαντάσμα
πού τὸν κατατρεῇζουν, ἄν, ἐπιτέλο
μπορέσει κάποτε νά ἠρεμήσει καί
σκεφτεῑ χωρὶς περιορισμοὺς καί ἐπηρ
ασμούς, τότε ἴσως ἀλλάξουν τὰ πρ
γματα.

Ῐάκης Πρόκ ,
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ατομικων δικαιωμάτων ἐνισχύθηκε κατα τὴν ἐποχή τοῦ πρώτου
παγκοσμίου πολέμου καὶ κατὰ τὸν τελευταξο πῶεμο ὑπῆρξε π
ζεριοοότερο ἱὰπστεέεσμαῖτικη. μσὲττξᾲγᾏὲἳμῗίάᾮῡ πὲεέδρουξ
’Χᾶσαῇτῆἰᾶιῗοξήἑοῖᾼτέῗξαῇσὲἓὶ ἕὲγὰτερα τὴ «ὼακήρυῐὲη τῆς
Φιλαδελφείας» τῆς 10-5-1944 (N.A. 399/1947) ἀκολουθοίη τρία
διεθνή κείμενα, ποὺ ἓχουν κοσμοϊστορικὴ σημασία γιὰ τὴν
ὰναγνώριση τών ὰτομικὼν δικαιωμάτων. ' _
Τὸ πρωτο ειναι ὸ «Χάρτης τῶν Ἠνωμενων Εθνων», ποὺ
(moydean Ἀγιο Φραγκίσκοπὴν 26—6—1945 çaip'rñv
gamma”. ὲέὰῑῗμῢὲςξ.κῖεξμᾞετᾎωόεὲεψω t
âë’ïs‘ïvo‘îTp‘ä ἑῗὲῗὲῗ*3,ῗέιῖηνέητῗοῗὲἓῒΐέἰκὲλίὦῗήὶᾟᾞαη
Δικαιωματων τοῦ Ἀνθρώπου» ποὺ ἑψήφια ἡ Γενικὴ ΣυνέλευσΙϊ
τῶν Ἠν ἑνων Ἐθνῶν στὸ Παρίοι τὴ 10—12-1948. Ἔκτὸς ἀπὸ τὸ(
πρωίμιουῖχει 30 ἁρθρα, ποὺ διακηρύσσουν τὰ γνωστό, °
καθιερωμένα ατομικὰ δικαιώματα. Ἀπὸ τὰ ἁρθρα αὐτὰ τὸ ὑπ’ .

ἐμᾶς ἑνδιαφέρει είδικότερα. Τὸ ἀρθρο τοῦτο, κατα τὸ ἐπίσημα

Χ μὸν 19 ἀναφέρεται στην ἐλευθερία τής γνώμης καὶ τοῦ τύπου,

_ ενο ποὺ ἐχει ἐγκριθεῑ ἀπὸ την ιΕλληνική Κυβέρνηαη, ὁρίζει τα
ΓἮῗᾰν ἀτομΟν ἐχει δικαίωμα ἐλευθερίας γνώμης Kai εκφράσεως,

ξὶῑβίλαμβανομένου τοῦ δικαιώματος ὁπως μη παρενοχλήται δια

γνώμας του, ως Kai 100 δικαιώματος τῆς αναζητήσεως, της

Kai τής μεταδόσεως τών πληροφοριών Kai τών ίδεών δι’

Γἓῐῶυδήποτε μέσου ἐκφράσεως, μή λαμβανομένων im' ὁψιν τών
ὑρων.»
I εἶναι φανερὸ ή διάταξη αὐτη ἀπὸ τὸ δικαίωμα τής
ὓιυθερίας τής γνώμης διαχωρίζει Kai διακηρύσσει τὸ είδικότερο
δ*ίὶαἱωμα για τήν ἀναζήτηση, τὴ λήψη καὶ τη μετάδοση
ιθ’ἱῐιὶῡφοριών καὶ ἰδεῶν χωρὶς να λαμβάνονται ὑπ’ ὁψη τα
οὑνθρα. 'H σημασία τοῠ τελευταίου τούτου δικαιώματος για τήν
ξλῑυθεροτυπία εἶναι τεραστία.
ὸΤβί-το διεθνὲς κείμενο εἶναι ἡ «Διεθνής Σύμβασις τῆς Ρώμης περὶ

«gammmm’ $.15sz233 ﬁi”$°p‘23v°é£évpan Toù
. υλίου τής Εὐρώπης στή Ρώμη τήν 4-11-1950."H «Διεθνής
- “u σις τής Ρώμης» καὶ τὸ «Πρόσθετον Πρωτόκολλον τὼν
“09'0in τῆς 2οης Μαρτίου 1952» ἐπικυρώθηκαν στὴ χώρα μας

Πρώτη φορα μέ τὸν νὸμο 2329/1953 Kai τελευταῖα, μετα τὴν
. Ικὶῐἁλυση τῆς δικτατορίας, μὲ τὸ Ν.Δ. 53/1974. Τὸ αρθρο 10 για τήν
ἐλευθερία τής γνώμης καὶ τοῦ τύπου ὸρίζεκ
ἱῙ· Πᾶν πρόσωπον ἐχει δικαίωμα είς την ὣευθερίαν ἐκφράοεως.
τὸ δμωίωμα 10010 περιλαμβάνει τὴν ἐλευθερίαν γνώμης ὡς Kai
è" ελευθερίαν λήψεως ἠ μεταδόσεως πληροφοριών ἠ ίδεών, ἀνευ
εἰμβάσεως δημοσίων ἀρχών και ασχέτως συνόρων. Τὸ παρὸν
ἂρ61)ον δὲν κωλύει τα κράτη απὸ τοῦ να ὑποβάλωσι τας
ξ”ῙΧΕΙΡήσεις ραδισφωνίας, κινηματογράφου ñ τηλεοράσεως είς
ζαΥΟνΙΟμοὺς ἐκδόσεως αδειών λειτουργίας.

κ ἀσκησις τών έλευθεριών τούτων, συνεπαγομένωνκαθήκοντα
. m Εὑθύνας, δύναται να υπαχθῇ είς ὡρισμένας διατυπώσεις,
υς, περιορισμοὺς ἠ κυρώσεις, προβλεπομένους ὑπὸ τοῡ
69ου καὶ αποτελοῦντας ἀναγκαῖα μέτρα ἐν δημοκρατικῇ
“Nu-Wig, δια την ἐθνικην ἀσφάλειαν, τήν έδαφικη ακεραιότητα ἠ
τ ,Οῦίαν ἀσφάλειαν, την προάσπισιν της τάξεως καὶ πρόληψιν
î?” ἐγκλήματος, την προστασίαν τής ὑγείας ἠ τής ἠθικῆς, τήν

η ασίαν της ὑπολήψεως ἠ τών δικαιωμάτων τών τρίτων, τὴν
τμ’)ἒΐῶῗὲῗέ,ἆήἓοῖἵῒέἒὲἔὲἳὶξῒῖξὲἒέἳῖιῗνυῖὲέᾞῖιςπέἓίᾝῆῗν ἠ
ας»,

- Πρώτη διάταζη του αρθρου τούτου επαναλαμβάνει τὸ ἀρθρο 19
PK 'npyxoapiou Διακηρύξεως τών Δικαιωμάτων τοῦ
Gm Mou». Πολὺ ἀτυχὴς ὁμως εἶναι ἡ δεύτερη παράγραφος τοῦ
> POU, γιατὶ μὲ τα δικαιώματα ποὺ χορηγεῖ στα συμβαλλόμενα
mmïëäï‘äÿffääälâäàäïîmäm‘Æâï'pd‘m
ἶαρὰγβαφος ἀντίκειται στὸ γενικὸ πνεῦμα τῆς «Διεθνοῠς
#860qu τῆς Ρώμης». Κατα συνέπεια, τὸ τόσο σοβαρό,
mum’smo Kai ἀξιόλογο διεθνὲς κείμενο τῆς Ρώμης, μὲ τὸ πνεῦμα
’ἲς καὶ για τήν ἐλευθερία στὴ λήψη ἠ μετάδοση πληροφοριῶν.
Ἧηρύσσει ὰπόλυτο τό δικαίωμα για τήν ἐλευθερία τῆς ’
η θὲὲῗμὲνά άπὸ τα συντάγματα ποὺ ἐγιναν μετα την «Παγκὸσμισν
Tammi)?» Kai T'ﬁv‘cAlgeVﬁ Σύμβασιν τῇς ξ’ώμης» ὁψη
ἀπὸ T ιεθνη αυτα κειμενα. Και 1αυτα, αλλά μεν επανθσβαν
mm «Παγκρσμια ᾼιακηρυξηι το αρθρο 19.. αλλα δε ἐδέχτηκαν
“in.
πρὶγῖανκὲἳζξὲρῗέχῶἔὲῖῦἓῖὲἑᾶἶεὲζοῶἔ
mamm2:4) KG"! 123$ Ἀραβικής Δημοκρατίας (1958). Στή δεύτερη
Ἱὲτῗῖτῖῗὲαὰῗέὂᾨὲξὲἲᾚῗξῦἶ ἷὲξοΔᾩὺΓὲἕξζῗὼῖῖ (ἶῖἑῗῐ «αι τῆς
τῆς Κεῐῗῖας (1952). Στήν κατηγορία ἀυτή ἀνήκει καὶ τρ Σύνταγμα
Ϊὸὸ κ ἷὺῖὶηυῇἕιμήῶατιας, που ισχυει στην ὲλληνικη μεγαλσνηοο
τὰ ἓέἓννξκὸ σύνταγμα τοῡ 1952 δὲν ἑλαβε ὑπ’ ὁψη του κανένα άπὸ
Mignon 0010 κείμενα. Δὲν εἶναι περίεργο. Παράδοξα θα ἡταν τὸ
ﬁge, ἐγψὲ ετίεςογγὲυὲτὺνεξ(ξκγνῦἑξημοκρατικες και ἀντιλαικες συνθηκες
π · '0 τοῦ νέου συντάγματος δέν μπορεῑ να ἀγνοήσει τη διεθνή
>ελευΗῢΠάθεια Kai συνεργασία για τὴν κατοχὺρωση τῆς

ὑπ’ υπίας. Τὸ ἑπτακατάρτιση ἐλληνικὸ συνταγματτρέπει να
ἔτι» mât." :9" 3mm :2151?“
- IKth Τῆς, Pegging? Τὸ σύνταγμα Δυτικής Γερμανίαςηπού,
1: θευθῑριᾲέῦφέραμε, amp: ὁψη του τὴ νωιάρχὴὶγια τὴν
A ἀεὶ. ἵαξνιπ Ιηροφοριωιν, διατυπώνει ως εξης τις σχετικὲς
,ἢ t1. Ὀπς (Πο υπ ἀρ. 5 ἀρθρο τους ι _
km,“ ξὲοῦδήπστε ἔχει τὸ δικαιῳμα να ειεφράζει, διαδίδειι τή
ἀν’-ἕ ἩΡοφορικα, γραπτα και με εικόνες, και ἀκόμα να
ψυθφίμπόξιστα
πληροφοριες
ἀπὸ
κάθε
πηγὴ
γενικα
προσιτὴ.
· 0 του τυπου και ἡ ἐλευθέρια των ανακοινωσεων ἀπὸ τὸ

ραδιόφωνο καὶ τὸν κινηματογράφο ἐξασφαλίζονται. Ἠ λογοκρισία
δέν ἐπιτρέπεται.
2. Αὺτα τα δικαιώματα περιορίζονται ἀπὸ τὶς διατάξεις τών
γενικὼν νόμων, ἀπὸ τὶς νομοθπικές διατάξεις για τήν προστασία
τής νεάτητας καὶ τοῦ δικαιώματος ποὺ εχει κάθε πρόσωπο στήν
τιμη του.
3. 'H τέχνη Kai ή ἐπιστήμη, ἡ ἐρευνα Kai ἡ δημιου γία εἶναι
ἐλεύθερες. Ἠ ἐλευθερία τῆς διδασκαλίας δὲν ἀτι άασει κανέναν
ἀπὸ τὸ καθῆκον ὺπακοής στὸ Σύνταγμα.»
Kai 10 σύνταγμα τῆς Κυπριακής Δημοκρατίας αναγνωρίζει τὴν
αὺτη ἀρχὴ με τὶς δυὸ πρῶτες διατάξεις τοὺ άρθρου 19:
«1. ’Ἕκαστος ἐχει τὸ δικαίωμα ἐλευθερίας τοῦ λόγου Kai τῆς καθ’
οἱανδήποτε τρόπον ἐκφράαεως. .
2. Τὸ δικαίωμα τοῦτο περιλαμβάνει τὴν ὓευθερία τῆς γνώμης, τῆς
λήψεως Kai μεταδόσεως πληροφοριών καὶ ἰδεῶν ἀνευ ἐπεμβάσεως
οἱασδήπστε δημοσίας ἀρχῆς Kai ἀνεξαρτήτως συνόρων.»
‘H παρατήρηση ὁτι τὸ ἓλληνικὸ σύνταγμα τοὺ 1952 δὲν ach ὑπ’
ὁψη του Ta διεθνή αὐτὰ κείμενα Kai ὁτι ἕνας μῶλσντικὸς
καταστατικὸς χάρτης τῆς χώρας δέν πρέιτει να τα ἀγνοήσει, δέν
εἰναι νέα. Τώρα τελευταία τὴν ῑδια ἀποψη ὺπεστήριξε Kai ὴ ὑπὸ
τὸν καθηγητὴ Φ.,Βεγλερή «“Ομάδα ἐπιστημόνων» mic γνωστές
«προτάσεις για ἕνα Δημοκρατικὸ Σύνταγμα», Στὸ πρὼτο μέρος για
τα ατομικα δικαιώματα, Kai στῆν είδική παράγραφο για τὴν
ὣευθερία τῆς γνώμης oi «Προτάσεις» άναφέρουνε
«Μια ἐντελῶς νέα διατύπωση των σχετικών διατάξεων
ἐπιβάλλεται. Αὐτὴ πρέπει να περιλάβει ἕνα νέο καὶ οὐσιῶδες
στοιχεῐο ποὺ τσνίζουν σήμερα ὁλσ τα διεθνή κείμενα τα σχετικα μὲ
τα δικαιώματα τοῠ ανθρώπου. Εἶναι ἠ ἐλευθερία να αυγκεντρώνει,
να δέχεται, Kai να μεταδίδει πληροφορίες Kai ίδέες μέσα στα ὁρια
τῆς ἐπικρατείας, καθὼς Kai πέρα ἀπὸ τα σύνορα της. Περιορισμοὶ
ἐπιτρέπονται μὸνο για πληροφορίες ποὺ ἀναφέρονται σέ
στρατιωτικὰ ἠ διπλώματικα απόρ ητα)
M‘s τὶς προύποθέσεις αὺτές, τὸ σε ασμὸ τῶν δημοκρατικὼν
συνταγμάτων Kai των axe-rinw διεθνὼν κειμένων, τὸ σύνταγμα
ποὺ καταρτίζεται θα εἶναι νὲο καὶ σύγχρσνο. Τὸ σοβαράτερο, πέρα
καὶ πάνω ἀπ’ ὀλ’ αὑτά, θα εἶναι ἕνα σύνταγμα ἐλληνικό, γιατὶ θα
συμφωνεῖ καὶ θα συνεχίζει τὶς συνταγματικὲς παραδόαῑις τῆς
χώρας μας. Oi παραδόσεις αὺτές για τὴ vainch Ἐλλάδα ἀρχίζουν
άπὸ τὴν περίφημη «Ἔπαναστατικὴ προκήρυξη» τοῦ Ριίηα Φεραίου
(1797), είναι δημοκρατικὲς Kai φιλῶεύθερες Kai στὸ φωτεινό τους
κέντρο ἔχουν τὴν Ἐλευθερία τῆς Γνώμης Kai τὴν Ἐλευθερία τοῦ
Τὺπου.

N. l’. Σταθάτος
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ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ιε Α

ξέναν δὲ Θά ’ναι μακριά

ὀ τὴν πραγματικότητα.
Πρωτοηλθαν oi Κύπριοι
m, στην Ἀγγλιά, ἕτοιμοι
äxdec χοντροδουλειά.
A ,ἶ ιβως ὅπως και oi Ἕλw νες που πηραν τὸ
o πρὸς τη Γερμανιά.
-ἒζνρσχοληθηκαν, κυï‘ A, _ ς, στις κουζίνες τών
'11 ὠν ἑστιατορίων, που,
ὰξῖὸ παράδοση, τα χειρί,ἠ αν Ἰταλοὶ μετανάἱθὲς, ἀποκομίζοντας με, ἱ α κέρδη, ίδιαίτερα ἀπὸ
i Βρετανοὺς καλοI , ρωτὲς καλοφαγάδες,
ρεις της μεσογειακης
_» ζίνας. ‘O δεύτερος
:‘~_ κόσμιος πόλεμος
ΦῙῖξθηκε εὐεργετικὸς γιὰ
Τορς Κυπριους. Εἶχε περι0910€: τοὺς Ἰταλοὺς στὰ
07Ριῒιτόπεδα συγκέντρωοῦς, καὶ oi Κύπριοι άνά:2,va τη διαχειριση τών
Ιατορίων τους. Στὴ μεῩῖγειακη κουζίνα πρόσν την Κυπριακη (τὴν
A. ολίτικη) κι έκαναν
ἔξυρες δουλειές. Πρὶν τεwoe: ὁ πόλεμος κάπου
59 Τέτοια ἑστιατόρια, κυ-

"Us στὸ Λονδίνο, μετο, μαστηκαν σε κυπριακά.
αν ἕνα ίδειυδες ξεκίἸμα γιά νά ἀρχίσουν να
1’Ῠλουτίζουν oi Κύπριοι καὶ
κθυμηθοῡν τοὺς «(p110κους συγγενεῖς». Τὸ μεταv Οζευτικὸ ρεῡμα χρόνο
ἦ, .79 χρόνο ἐπιταχύνεται.
£770 τὴν άλλη, μὲ τὰ πολσπλὰ κέρδη, διεισδύουν
w, ἅλλες μικροβιομηχαοεςικκυρίως στην κατατκευη ἑτοίμων φορεμά-

οἶῒὶ ὅπου oi «φτωχοι
ζοῼς τολμηρότερους καὶ
à? οκληρότερους. 'H
ιὶλλὶὲΤαση προχωρεῖ καὶ σε
ακ ,ος τομεῑς, ξενοδοχειK6009 χτηματομεσιτιηλιύς, ἐμπορικοὺς, ἐφοn ΟΤΙκούς. Σημερα, μὲ
φωξθφοροῡσε ό μορ« υ 'KÔC ἀκόλουθος της
εὲνπθάᾷῆς Ἀρμοστείας,
λε’,υῒωρχει τομέας δου7.09 TToù và μη συναν, ην ’C T_Ô «Κυπριακὸ δαιίμεγέῧὶθ- Απὸ τά καζίνα (τὸ

i νδρΤερο καζίνο τοῦ

ËVOU Τὸ δημιούργησε

Κύπριος μετανάστης, για
νά έπεχτείνει, σὲ λίγα χρόνια, τά παρακλάδια του
ὺς τις κσρφὲς της Πάρνη·

θας) ἴσαμε ἐπιχειρήσεις
ξακουστες 0’ όλη την Ἀγγλία καὶ τὸ εξωτερικό. Σὲ
δεκάδες ἀριθμοῦνται ση-

ΕΡΩῘΗΣΙΞΙΣ
1. Ἡ ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ OHE oxaτικά με τὸ Κυπριακό, εἶχε προκαλέσει τὴν
ὶκανοποίηση τόσο τῆς ἑλληνικής ὅσο καὶ
τῆς ἑλληνοκυπριακής πλευρᾶς. Ποιὸς
προβάλλει τώρα σάν οὐσιώδης οτόχος
καὶ ποιὰ ἡ ταχτικὴ γιά τὴν πραγμάτωση
τῶν τριῶν βασικῶν σημείων τῆς ἀποφάσω)ςὶ
2. Δεδομένου ὅτι ἠ τουρκική πλευρά ἑπιμένει ὅπως oi διαπραγματεύσεις ἀρχίσουν μὲ τὴ χάραξι] τοῦ γεωγραφικοῦ
διαμελισμοῦ, ποια πρέπει νά ’ναι ἠ δική
μας θέση γιά τὴν ἀντίκρουση αὐτῆς τῆς
ἀπαράδεχτης ἐπιμονῆς, Καὶ πῶς μπορεῑ
νὰ ὲξασφαλιστεῑ ἀποτελεσματική πίεση
γιά τὴν ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων τοῦ
OHE; Ποιός, στὸ παρὸν οτάδιο, μπορεῑ
νά θεωρηθεί σὰν ὸ καλύτερος πρεσβευτής μας στὸ διεθνή οτίβο καὶ ὁ συντονιστής ὅλων τῶν ὲλληνοκυπριακών προσπαθειών στὸ ὲξωτερικός
3. Θεωρεῑται ἱκανοποιητικὴ ἡ μακρόχρονη συνεχιζόμενη μονο·προοωπικὴ
ὲκπροσώπηση τῆς ἑλληνοκυπριακής (καὶ
τῆς τουρκοκυπριακής, φυσικὰ) πλευράς
οτὶς ὲνδοκυπριακὲς διαπραγματεύσεις, ἢ
ἀπαιτείται διεύρυνση; Καὶ πῶς ;
4. Ti μπορούμε να προσδοκάμε ἀπὸ τὶς
δύο ὑπερδυνάμεις, προπαντὸς ὕστερα
ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Βλαδιβοστόκ,
καὶ τί πρέπει νά ἀναμένουμε ἀπὸ τὴν κυ·
βὲρνηση Καραμανλή;
5. Εἶναι, σχεδόν, βέβαια ὅτι ἡ τουρκικὴ
πλευρά ἀναμένει σὰ χρυσὴ εὐκαιρία τὴν
ὀξυνση τῶν παραταξιακῶν ἀνωμαλιῶν
στὴν Κύπρο, γιά μιά ἀπαγκίστρωσή της
ἀπὸ τὴ δύσκολη θέση ποὺ τὴν ἔφερε ἡ
ἀπόφαση τοῦ OHE καί, ἴσως, γιὰ τὸ né—
ρασμά της o’ ἓναν τρίτο έπιθετικὸ γύρο.
Ποιά ριζικά μέτρα πρέπεινά ληφθούν γιά
μιά έξομάλυνση καὶ συγκέντρωση ὅλων
τῶν δυνάμεων μας στὸν ἕνα καὶ μοναδικὸ
σκοπὸ τῆς τωρινής στιγμῆς,

μερα oi Κύπριοι ἑκατομμυριοῡχοι, 0’ ἀρκετὲς ἑκατοντάδες oi μικροκεφαλαιουχσι των εκατό, τών
διακοσίων και τών πεντακοσίων χιλιάδων λιρὼν,
ένω δι’πλα o’ αυτους (κυρίως κάτω ἀπὸ την υποTac/d τους) βρίσκονται oi
δεκάδες χιλιάδες ἀπόκληροι καὶ της κυπριακης και
της ἀγγλικης γης, που δὲν
κατορθώνουν νά κινηΘοῡν ἔξω ἀπὸ τὸ καταραμένο τρίγωνα τοὺς ἀποπνιχτικοὺς χώρους της
εξαντλητικης δουλειάς, τις
κατοικιές-ἀνηλια κλουβιά
και τά ντουμανιασμένα
καφενεδάκια τοῦ (Dipσπουρι καὶ τοι) ΚάμντεντΤόουν. Εἶναι αυτοὶ που
οὐτε κατὰ μιά ἷντσα δὲν
σηκωθηκάν πιὸ πάνω
ἀπὸ τὸ βιοτικὸ καὶ κοινωνικὸ ἐπίπεδο της γης ποὺ
εγκατέλειψαν. Κι ἀν κάτι
ἔχουν ἀλλάξει, εἶναι ό γαλανὸς οὐρανὸς καὶ 1'7 καθαρη ἀτμόσψαιρα της
πατρίδας, μὲ την καταχνιά
και παγωνια της Ἀγγλίας.
Ἀλλά, ὰς μὴ πάει παρακάτω η περιγραφὴ γιὰ ἕνα
προλογικὸ σημείωμα ποὺ
σκοπὸ ἔχει να παρουσιάσει τις ἀπόψεις τῶν Kuπρίων παραγόντων
πάνω στὸ κρίσιμο Θέμα
τῆς Πατρίδας. ‘Aç ἀφεθεῐ
τὸ θέμα τῆς ζωῆς των Κυπρίων στὴν Ἀγγλία γιὰ
άλλη περίσταση.

Ὅμως θαρρῶ πώς, σὰν
ὺπόβαθρο τοῦ θέματος,
θά ’ταν χρησιμο νά είπωΘοῠν δυὸ λόγια γιὰ τὴν
πνευματικὴ ραχοκοκκαλιὰ
ποὺ κανονικά ἔπρεπε và
ὺποβαστάζει, v’ ἀνεβάζει
καὶ và γαλουχεῑ τη μάζα
τῶν Κυπρίων μετανα·
στων. Κι αὐτά, μόνο σὰν
μιά ἁπλη σύντομη άναφορά, γιατι Θὰ πάει πολὺ
τοῦ μάκρου να ἑπεχταθεῑς
σὲ περιγραφή, o’ ἀνά· _
λυση καὶ μελέτη. ’
Πεντακόσιοι ἠταν oi
Κύπριοι φοιτητὲς στα τε· _
λευταῐα χρόνια τῆς ἀποικιοκρατίας. 3.500 εἶναι
σημερα, κατεσπαρμένοι
σὲ πολλά πανεπιστήμια
καισόλους τοὺς κλάδους .
τῆς ἐπιστήμης. Ἀπόφσι- ;
τοι τῶν πανεπιστημίων j

19 Ἀ

ΚΥΠΡΟΣ
κατόρθωσαν σὲ σύντομο
χρονικὸ διάστημα và
ἀνέλθουν σὲ ζηλευτές
πνευματικὲς θέσεις; πανεπιστημιακες ἕδρες στα
μαθηματικά, στην πυρηνικη φυσική, στὴν ἰατρική,
στη χημεία, στήν πολιτικὴ
οἰκονομία. Ὑπάρχουν
σήμερα, στὸ Λονδίνο κυρίως, ἀξιόλογοι γιατροί,
καί Κύπριοι δικηγόροι
παρουσιάζονται στὰ ἀγ’γλικὰ δικαστήρια. Τρεῖς
βασικες ἑβδομαδιαίες,
πολυσέλιδες (ὡς τριάντα
σάίδες) ὓληνικὲς ἐφημερίδες, μὲ κυκλοφορία ἀπὸ
τρεῖς ὣς πέντε χιλιάδες,
διαβάζονται κυρίως ἀπὸ

Κατεσπαρμένη κι ἀπομονωμενη ὅπως εἶναι ή
«Κυπριακη ELIT», δυσκολεύτηκα πολὺ và τη συναντήσω και và ἀποσπάσω τις γραπτὲς ἀπαντήσεις της. Τελικά ἔγινε
κάτι που μπορεῙ νὰ θεωρηθεί σημαντικὴ ἐπιτυχία; Ἐξασφαλίστηκαν oi
ἀπαντήσεις των; 1. τοῦ
ὑπάτου Ἀρμοστοῦ τής
Κυπριακής Δημοκρατίας
K. Κώστα Ἀσιώτη. 2. τοῦ
ξακουστοῦ συγγραφέα
ποὺ ἀπολαμβάνει καθολικη ἐκτίμηση K. Δώρου
Ἀλαστου· 3. τοῦ προέδρου τής Κυπριακής
Ἀδελφότητος καὶ προέδρου τής Συντονιστικής
Ἐπιτροπῆς, γιατρου
’Ὀμήρου Χαπίπη. 4. τοῦ
διαφημίσεις ἀπ’ ὅλους
ἀντιπροέδρου τής Κυπριἀνεξαίρετα τοὺς ἐπιχειακής Ἀδελφότητος καὶ
ρηματίες. ”Ομως πνευμα- ἀντιπροέδρου τής Ἐπιτικὰ ἐντευκτήρια δὲν συν- τροπής ἐράνων, κ. Κώστα
αντᾶς, ἐχτὸς τήν «Κυπρι- Κλεάνθους· 5. τοῦ διευακή Ἀδελφότητα», ποὺῑ θυντή τής Λυσσαριδικής
δὲν διακρίνεται για ἀξιἐφημερίδας «Ἐλεύθερη
όλογη δουλειά. Κι ἀν
Κύπρος», Στέφανου Κωνὑπάρχει κάτι σήμερα ποὺ σταντινίδη καὶ 6. τοῦ νεμπορεί να την ἀξιολογή- ολαίου μαχητή ἀγωνιστή
σει, εἶναι τὸ ὄτι κατόρδημοσιογράφου Κώστα
θωσε να συντονίσει τις
Γενάρη. Oi Ἀκελιστὲς διπροσπάθειες ὅλων τῶν
ευθυντές τὼν ἐφημερίδων
κυπριακῶν σωματείων
«Βήμα» καὶ «Παροικιακη
γιά τήν περίθαλψη τών
Χαραυγη» φαίνεται πὼς
θυμάτων τῆς κυπριακής
δὲν πήραν την ἐντολή να
τραγωδίας.
ἀνταποκριθοῦν’ στις ἐπανειλημμένες προσκλήσεις
Ἀν υπάρχουν ἀξιόλογοι
μου, καὶὸ Ἀρχιεπίσκοπος
Κύπριοι ποὺ μπορεί να
Θυατειρων Kai Μ. Βρεταπείς ὅτι βρίσκσνται σὲ
νίας Σεβασμιότατος Ἀ θηἐπαφὴ μὲ τὶς μάζες των
ναγόρας μ’ ἕνα ευγενικὸ
ἐργαζομένων, αὐτοὶ εἶναι
γράμμα αἰτιολόγησε τήν
μόνο oi ἐκπρόσωποι τοῦ
ΑΚΕΛ καὶ τής ΕΔΕΚ τοῦ ἀδυναμία του v’ ἀπαντήσει με τὰ ἀκόλουθα λόγια;
Λυσσαρίδη, ποὺ ἐχτὸς
ἀπὸ τήν ἕκδοση τών τριων «Ἡ μελέτη των ἐρωτημάἐφημερίδων κατόρθωσαν
των τούτων μοι ἀπέδειξεν
νὰ ὀργανώσουν παραρὅτι δὲν ἔχω τὰς προσλαμ- rr’ppa‘rq τῶν κομμάτων βανούσας, ἴσως δὲ καὶ τὸ
των στὸ Λονδίνο. Ὀλοιοὶ
δικαίωμα và λάβω μέρος
ἄλλοι εἶναι ξεκομμένοι. Μὲ είς τήν συζήτησιν πολιτιτοὺς μετανάστες σχεδὸν
κῶν θεμάτων, διότι, ἐκτὸς
δὲν ἔρχονται σὲ ἐπαφή.
των ἄλλων, ἐμπλέκεται
Ἀλλά οὐτε μεταξύ τους.
καὶ ή θέσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ
ὁποίου τυγχάνω ἀντιπρόσωπος ἐν Μ. Βρεττατρόπο φυσικὸ στὸ κανάλι νια».

τής ἀφομοίωσής τους μὲ
τὸ, ἐπικρατοῦν ἀγγλικὸ
στοιχεῐο

Ὀλες oi ἀπαντήσεις δόθηκαν γραπτῶς.

K. ΑΣΙΩΤΗ
Γεννήθηκε on) Λευκωσία στὰ I908. Δημ γραφεῖ ἀπὸ τὸ I926. 'YnïpEs ὁιευθυντὴς
πρώτης καθημερινῆς Κυπριακῆς ἐφημερί
τῆς «Πρωϊνῆς», πού ἶὸρύθηκε στὰ I 936.

Στὰ 1942 ὁιορίστηκε, ἐπὶ ἁποικιοκρατί
στό τμῆμα ἐργασίας. Μὲ τὴν ἀνακήρυξη
ἀνεξαρτησίας κλήθηκε στὰ 1960 νὰ ὑπηρετ ’ k
σὰν γενικὸς ὁιευθυντὴς στὸ Ὑπουργεῖο Ἐ
τερικιῡν καὶ στα 1966 ὁιορίστηκε Ἁνώτ
Ἁρμοστὴς (Πς·τβευτὴς) τῆς Κυπριακῆς ι ,
μοκρατίας στῆ Μ. Βρετανία, ὅπου ὑπηρ ,
μέχρι σήμερα. Διακρίνεται γιὰ τὶς μελέτες
γύρω στὰ ἑργατικὰ προβλήματα

Τὰ πάντα ἐξαρτῶντα
ἀπὸ τὴν ὑλοποίηση τά),ν
ἀποφάσεων τοῦ OH
καὶ Βλαὸιβοστόκ. ’
1. Τὸ ψήφισμα τῶν Ἠνωμὲνων Ἐθνῶν καθορίζει μὲ ἀρκ,
σαφήνεια καὶ πληρότητα τὰ Πλαῐσῑᾱ ὲῊὸς τῶν ὁποίων τὸ Km!
axe) πρόβλημα πρέ-πει và βρεῑ τὴ λύση του. Ἐπίοημες ἑξ ἁλλου · ’
λώσεις απὸ ἑλληνοκυπριακής πλευρὰς ὑπογραμμῑζουν ὼς ι
ραίτητες προϋπσθέσεις γιὰ τὴν ὑλαποίηση τοῦ ψηφίσματος τὴ ι
μιουργία ὅρων ἐλευθέρας δάπρᾳΥμσΤὶῡΟὲως σχετικὰ μὲ τὸ t‘
ταγματικὸ μέλλον τῆς ΚύΠῼΟυ; Τξ-Ὗθξες Προῡπσθέσεις εἶναι ἡ ’
στροφὴ τῶν προσφυγὼν εις Tlç εσΠες των κι ή ὰποχώρηση “
στρατευμάτοιν είσβολης. Ουσιωδες εἶναι βέβαια τὸ σύστημα 1’.
ουγχρονισμοῦ τῶν διαδικασιών αὐτῶν. Ἡ ἐπιστροφὴ τῶν en π
σμένων είς τὰ σπίτια των ὑπὸ συνθήκας ἀσφαλείας εἶναι καὶ ’ρ
οὐσίας καὶ θέμα τακτικῆς εἰς τὸ ὁποῖον ή ίδική pug πλευρὰ 5 _
ἀπόλυτον προτεραιότητα. .
2. Τὸν γεωγραφικὸν διαχωρισμὸν ὅπως τὸν ἐπιζητεῖ r110!)pr
πλευρὰ αποκροὺει ἡ ὲλληνοκυπριακη πλευρά. Πρῶτον γιατῑ ‘*
ἠταν τὸ προοίμιον διαμελισμοῦ τῆς νήσου καὶ διαλύσεως τῆς V
πριακής Δημοκρατίας, δεύτερο γιατὶ θα συνεπάγετο ἀναγκαστιι(
μετακίνησιν πληθυσμοῡ συνεπαγομένη δημιουργία τεραστίου ’
θρωπιστικοὺ προβλήματος και τριτο γιατὶ ea κατέστρεφε τὴν "
κονομία τῆς νήσου. 'ETOI ὅὲν μᾶς μένει άλλη ἐκλογή, παρὰ ὰπορρίψουμε μιὰ τέτοια λύᾳη, πορ ὰγνοεῑ τὰ βαοικὰ δεδομένα ’
προβλήματος. Τὸ πῶς θὰ αοκηθει ἁποτελεσματική πίεση γιὰ g
ἐφαρμογῇ τῶν ἀποφάσεων του OHE ἀποτελεῖ ἐρώτημα ”’
σμίου ἐκτάσεως στὸ ὸποῑο δὲν ἐδόθη ακὸμη ίκανσποιητικὴ απ κ
τησις. Πίεση ἠθικὴ ὁσκετται ὰπὸ τὴν διεθνή κοινὴ γνώμη, ἁλλὰ’
αποτελεσματικὰτης της ἑξαρτότᾳῐ ὰπὸ Τὸν βαθμὸ εὐαισθησίας z
ἐνδιαφερομένης κυβερνήσεως· Εμεῑς δὲν διαθέτσυμε ἀλλα μέ
πειθοῦς. Κινητοπσιοῠμε σὲ στενή συνεργασία μὲ τὴν Ἐλληνική Κ
βερνηση τὸν διεθνή παράγοντα με τήν προσδοκία δτι αὐτὸ ‘
ὁδηγήσει τελικὰ στὴν ὸρθσλογιστικη ἀντίκρυοη τοῦ Κυπριακοῠ,
βὰση τὶς ἀρχὲς τοῦ δικαίου καὶ ὁχι τοὺς ἐκβιασμοῡς, Σγὴν ,ι ,πάθειαν αὐτὴν φυσικὸ εἶναι να πρωταγωνιστεῖ ὸ πρόεδρος Μα ”
ριος χρησιμσποιώντας τὸ τεράστιο διεθνὲς κῦρος του καὶ τὴν .
νσβολία τῆς προσωπικότητός του. _
3. Μετὰ τὴν ὰπστυχία τῆς διασκέψεως τῆς τενεῡης μὲ τὴν ’
ρουσία τῶν τριῶν ἐγγυητριών δυνάμεων καὶ τῶν εκπροοώπ.
τῶν Ἐλληνοκυπρίων καὶ τῆς Τουρκοκυπριακὴς πλευρᾶς, ὁ 5. ἶ
γος Κληρῐδη-Ντεκτὰς, μὲ τήν παρουσία ἑκπροοώπου τοῦ O ,
ιῖῗὸἓῇρὲὦὲρὶόὲῖέἓῆἵοέ.ἒέἓᾟιᾞςτὲῑτᾳὲἓῆν“αῒνῖᾪορᾷλὲᾣῗὲἔ’ ι’
ἀπὸ τὸν τομὲα τὼν ὰνθρωπιστικῶν θεμάτων είς τὴν οὐσίαν ’
πολιτικοῦ προβλήματος. Πρέπει và ἀναφέρουμε ποιὰ πρόοδος ἶ ·
σήμειωθεῑ γτὰ να κρίνουμε ῥν τελικὰ χρειαστεῑ νὰ ἀναζητηθεί ε’ · ’
τερος μηχανισμὸς διαπραγματεὺσεων. ’

4. Μὲ τὴν δήλωσίν των στὸ Βλαδιβοστὸκ αἱ δύο ὑπερδυνά ’,
ὲιτσνέλαβαν ὁ,τι καὶ τὸ ψήφισμα τοῦ OHE λέγει γιὰ τήν (mac "'
σία, κυριαρχία καὶ ὣαφικήν ἁκεραιάτητα τῆς Κύπρου. Ἀπομ,
và δοῦμε πῶς αἱ δύο κυβερνήσεις ea θελήσουν vù προωθή ·
τὴν ὺλοποῐηση τοῦ ψηφίσματος καὶ πσῑσ περιεχόμενο προοδίδ ’
στὶς παρωτάνω ἑννοιες. Ἠ Ἑλληνικὴ κυβέρνησις μὲ τὶς μέχρι ’
υξνέῧὲεξῐκαὲξπίεέημῐεὲ δισκηρὺξειςττές EX? ἀποδείξει 6‘33 4 μιὰ ἀμᾳῇβολία χιᾞβεί ἂτι ὅδινδὲἓι λ ι

ΑΣιΩτΗΣ

ΚΥΠ ΡΟΣ

Κυπριακῆς κριοῆς σύμφωνα μὲ τῆν κοινὴ γραμμὴ ποὺ υἱοθε"‘- Κε στῆν Ἀθήνα.
ἓξ ’ 5- Ἠ ὐφεση ποὺ σημειώθηκε στὸ έσωτερικὸ μέτωπο τῆς Κυιὲπῳῠ μὲ τῆν ἐπιστροφὴ τοὺ Ἀρχιεπισκὸιτιου Μακαρίου διέψευσε
- - φόβους (ἡ τις ἐλπίδες) ὁσων προβλέπαν ταραχὰς καὶ ανααυτώσεις ποὺ μὸνο τὴν Τουρκία θα ὠφελοῦσαν. Oi δυνατάτῆτες
ουρκίας για τρὶτο γύρο ὸλοένα καὶ ἐλσιτώνονται για πολλοὺς
x
’ K Μήθηκε στὰ 1911, στὸ Μουτουλλᾱ τῆς
ιύὶῑου. Τελεὰυσε τὴ Σχολὴ Mirai] καὶ ατὰ
930 ἦρθε στῆν Ἐλλάὸα γιὰ νὰ σπουὸάσει φιλοᾹὲνῖῦ- Δυὸ μῆνες ἀργότερα ἐξορίστηκε ἀπὸ τὴν
ι ’ νβ Βενιζέλου σὰν ἀνεπιθύμητος.
_ ΣΠ) ὁεκαετία 1930-40 ἔπαιξε πρωτεύοντα
‘ γιὰ τὴ λεφτεριὰ τῆς Κύπρου, μέσα στῆν
μ ῑὶτροπὴ Αὐωὸιάθεσης, καὶ deli/we 690017)σῖὶς γραμμὲς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμμα“’9 τῆς Ἀγγλῐας.
συγγραφέας παρουσίασε ἀξιόλογο ἱστορι· Πολιτικὸ καὶ φιλολογικὸ ἔργο. Τὰ πιό γνω"à ἔργα του εἶναι· «THE BALKANS AND EURO'r «CUPRUS PAST AND FUTURE». -THE
ἳκΕΑΤΟΚ 0F MODERN GREECE, ELEFIHWOS VENIZELOSn
, .CYPRUS IN HIST 0RY-, «CYPRUS GUERIIJA-. ~SOKRATES TRIED».
ι “ l'GEOS STILL AT IT -. Ἐπίσης οἱ μεταφράσεις του ἔργων τοῦ Ἀρι·
Ë a'rà Ἀγγλικὰ. Θεωρεῖται ὁ κορυφαῖος Ἐλληνοκύπριος (havo1 Mg στῆν Ἀγγλία. Χτυπημένος σκληρά, ἐὸῶ καὶ τέσσερα χρόνια,
’ἕ ἕνκεφαλικὴ συμφόρηση, μὲ παράλυτο τὸ ὁεξί του χέρι, συνεχίζει
Ê ειεςεώβιο ὑπομονὴ τὸ ἔργα του, ἀρθρογραφώντας σὲ ἔγκυρες ἐφημερίk W περιοὸικὰ καὶ συγγράφοντας.

Ÿ cH σημασία τῆς ἀπόφαἰθης ΟΗΕ γιὰ τὴν Κύξῖῖρο, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν
ἑρμηνεία ποὺ θὰ τῆς
δώσει ἡ Τουρκία.
’δέξινθὰ λακωνικά. Πρῶτον ἡ απόφασῆ του 0.Η.Ε.
-‘ Cf! υπὲρ τῆς Κύπρου. Μπορει καὶ να ὲκλῆφθεῑ ὁτι εἶναι Kai
"a: Ἑξεεεῑὲῆςὲῑῖεῑτᾶκῖὲ :ﬁw-‘Wn-V“ W"

ceci. p . ρωτο μερος τῆς ερωτῆσεως
,καλὲ
ὠ ὁτι (“xv ἡ Κυπριακῆ άντιπροσωπεία έμαχὸταν με σθένος
,Α ὑπέτασσετο orig Scl’eaariK‘sc, παροτρῳσεις τῆς Βρετανξας,

ἐξ» $32173Qinp‘ﬁﬂmn'lpﬂﬁﬁfﬁaﬂmeg ’ἷζῖἁὲῗι
4ἔωίεί·μῗζιᾮ(()ι]σαν ὑπέρ μσς... μια καὶ ῆ Τουρκία, ἁλλωστε, τάχθῆκε

WEI-E. τὶς πρωτες μέρες τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς άποδέχτηκε
,Ἠθβολῆ Κστόπιν ἂρχισε να (mags. χαβά.’ Oi Ἀγγλοι καὶ oi
’,ξενος ενεργωντας ἑκ μέρους τῆς Τρυρκιας, πλῃσιασαν τὴ
won και τῆς υπέδειξαν πως δε θα ταν ρωστο να διακυIt.“ PV ἠ προσφάτως επιτευχθεισα DETENTE απ άφορμῆ τῆν ΚυN Η θρετανόα, δυστυχῶς, ὑπῆρξε, πάντοτε έχθρὸςπῆς ΚυἫ “Il frqu περιοδο τῆς άποικιοκρατιας και στῆν περιοδο τῆς
wagging. . H σταση τῆς και στῆν προκειμενη περιπτωση
ξ, Ἕῖῖηῡᾷἒέτ.”.εὲἑὲ·τέρῗ9ἓέῗᾳλΒῗὲἓῆαεὲῗέᾝ ἒύῖρὶρὰῗὲ
τελὲῖῗ πραγματῗτοιῆθῆκε τὸ θξρος ,τοῦ 1974.
,:xwgwmm‘f'£57mmoigoi'o'lvmi'ﬁp'é‘ﬁﬂﬂgﬂm Γ.Σ.
“Mi,” ὁσον ὰφορά τὸ ζῆτῆμα τῆς Φορμόζας, ὑπὲρ τῆς Κὶνας

vù ψῗφῖἒὲ ἒὲἑὲᾝξέλῖ ἕὲἒὲῗῖἓ, ξῖζὶἑᾙρῗὲῒὲ
"" εοη on θᾱ Ψήφιζειέιπερ τῆς Ἀμιρικής. Kai ἡ (mooan
φορὲέῗῗὲἓῆᾞὲκὲῗζῡ Ἧῇσβᾛάέοὴνκῧπόὲἕ ῥὸῗᾏὲῗιῖ

E. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ὀοο για τῆν εξομάλυνση τῆς έσωτερικῆς καταστάσεως,
τῆν ὲνοποὶησῆ τῶν δυνάμεων μας για τῆν αντιμετώπιση τῆς δεινότερῆς κρίσεως στῆν ἱστορία τῆς Κύπρου, πιστεύω δτι βρισκὸμαστε
στὸν σωστὸ δρόμο. Ὀ Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος ἑδωοε τὸ σύνθημα για τῆν κατάπαυση τῶν παθών Kai τῆν ἐπαναφορὰ τῆς ὲνὸτῆτος Kai τῆς συμπνοίας. Μῆπως ὑπῆρχε άλλη ὁδὸς στῆν κρίσιμη
αὐτῆ στιγμῆ για να μὰς ὰπομακρὺνει ἀπὸ τὴν αὺτοκαταστροφῆι

σκοπος ὲτῆλεγράφῆσε δὶς πρὸς τὸν K. Κυπριανού ὸίδοντάς του έν·
τολῆ (κατῆγορῆματικῆ ὅπως μοῡ κοινοποιῆθῆκε ἐπισήμως) νὰ
ψῆφῑσει ὑπὲρ τῆς Ἀμερικῆς.
Ὀ K. Κυπριανοῠ παρέβῆκε τῆν εντολῆν τοὺ ῆγὲτη τοῦ Κράτους
ιρῆτῶς δοθεῖσαν πρὸς αὐτόν». Kai μάλιστα τὸ παράδειγμα τῆς
Κύπρου ἁκολούθησαν ἓτεραι δύο ὰντιπροσωπεῑαι.
Ἐπομένως, ἑν ὁψει τού ὅτι oi Η.Π.Α. Θεωρούν τὸν K. Κυπριωού
(δεδομένου ὅτι σε μισ άποφασιστικῆ καμπὴ τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν Η.Π.Α. ὲτάχθῆκε ἐναντίον των) ὼς PERSONA NON GRATA,
ᾞὛᾶῠὲἓὲξί.λὲῗέῗὲω“. ἱῖῗιρὶῖχὸὲἓὶτῗῖοξδὲῧὲἒέιῗᾙὲἓ
’Υπουργοῠ Ἐξωτερικών K. Χριστοφὶδῆ. Στὸ κάτω-κάτω τῆς γραφῆς, μπορούοε να εκπροσωπῆσει τῆν Κύπρο ὸ ἴδιος ὁ Μακάριος.
Ἐπομένως, τῆν αἰτία για τῆ στάση των Η.Π.Α. ἀπέναντι μσς
πρέπει πρωτίοτως να τῆν άναζῆτῆοομε στοὺς ἑαυτούς μσς. Πάντως, αὐτὸ δὲν δικαιολογεῑ τῆ στάσι] τών Η.Π.Α. Μὸνο κάπως τὴν
αἰτιολογεῖ. Παρ’ ὁλα αὐτὰ τὸ ψήφισμα τῆς Γ.Σ. τοὺ O.H.E., ὁσο
ὰνεπαρκες καὶ ἂν εἶναι, ἀποτελεῖ ὸρμῆτῆριο για νέες καὶ συνεχιζόμενες παραστάσεις πρὸς τὸν O.H.E. Kai πρὸς τῆ διεθνῆ γνώμη (κυρίως τῆ Γαλλικῆ Kai τῆ Γαλλόφωνη). Ἀρκεῖ τὰ τέτοια διαβῆματα vù
γίνονται κατόπιν περισκέψεως, σχετικῆς σταθμίσεως τών αντιπάλων δυνάμεων ἐντὸς τοὺ O.H.E. Kai να παταχθεῑ κάθε μορφὴ
ὑπερφιάλου σωβινισμοῡ ἀπὸ μέρους μας.

Πρέπει μάλιστα να τὸ γνωρίζουμε πὼς oi Τοῠρκοι δὲν θέλουν νὰ
ἑγκαταλεῐψουν τῆν Κύπρο, οὐτε σύντομα οὐτε εὐκολα, καὶ ἑπομέιως πρέπει να ὀργανωθεί ῆ άντῐστασῆ ’μσς κατὰ τὸν ἀποτελεσμάτικὸτερον δυνατὸν τρόπον. ea εἶναι δυνατὸν να περιμένουμε
Ἡεριοσὸτερα απὸ τὸ ὰνακοινωθὲν Φὸρντ-Μπρέζνιεφ, παρὰ άπὸ τὸ
σκανδαλὼδες ψήφισμα τοῦ Ο.Η.Ε.
2. Ἂν ἁρχίσουν διακοινατικὲς συζητῆοεις πρὶν τῆς ἀποχωρῆσεως τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων, τότε κακὰ ξεμπερδέματα θά
ἔὲηὲῖιὸἕμὲἓῖ ἳὲἒεῖἳέρέὥᾘὲ·ἷὲβᾎὸέτῗῦ’*ὅίῗὲέ Ἶέἓπξλὲᾀᾞῖἓ
χέρια του». Πρέπει να συνεχὶσουμε τὴν πάλη. Nù μὴ συνθηκολογῆοουμε έν ὁσω oi Τοὺρκοι εἰναι κάτοχοι κυπριακῶν έδαφων, γιατὶ
αὐτομάτως αὐτοὶ oi ἴδιοι θα άποκλείσουν mes συνεννόῆση. Μόλις
αρχίοουν να ἀποχωροῦν πρέπει νά ’μαστε ἕτοιμοι να ἀναγνωρίσουμε στοὺς Τουρκοκυπρίους ἀπόλυτα δημοκρατικὰ δικαιώματα,
κατοχυρωμένη ἃευθερία, ,τσιτιιιὴΧ κυβέρνηση, ἰσότητα ἔναντι τοῦ
ἴ,ῗῶῗῖἓὲ ὲῖἶῖἓὲἓὲζοῗὲῗῗὲἱνὸὶῗγθέῗξ 53“ mxfxmﬂﬁx
τ a.
σῃῧπάρχουν πολλοὶ ἱκανοὶ Κύπριοι oi ὰποῑοι μποροῡν να άντι·
προσωπεύσουν τὴν Κύπρο καταλλῆλως, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν μπορὼ
νὰ απαντῆσω στὸ ἐρώτημα τοῦτο. 'O ἐρωτῶν με ἔχει κάλλιστα
ὁλες τὶς ἱκανότητες να τὸ κάνει σὰν μέλος μιᾶς κάποιας τριμελοῠς
τουλὰχιστσν άντιπροσωπείας. Καιρὸς να πάψουμε να ἐλεγχόμαστε
«μσνοκρστορικώς». Ἠ Δημοκρατία ὺποδῆλοῑ συλλογικῆν εὐθύνην.

3. 'Oxl. Πρέπει να διευρυνθεῑ. Kai νὰ συμπράξουν Kai ἀλλος
ἑθνικότῆτες - Ἀρμένιοι, Ἀγγλοι, Μαρωνίτας.

4. Thora. Môvo θα τεθεῑ μπροστὰ στὶς ὺπερδυνάμεις σὰν μόνιμο, ἐπεῖγον Kai διαρκὲς ζήτημα ῆθικῆς καὶ άπαραγράπτου δικαίου. Χρειάζεται γι’ αὺτὸ ὴ ἐμμανῆ, ῆ ανένδοτῆ Kai διηνεκὴς
προσπάθεια τοῦ Κυπριακού λαοῦ, μαζὶ Kai τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀλλων
δευτερευουσὼν δυνάμεων, για να ὰπαλλαγοῡμε ὰπὸ τὸν νεοῑμπε·
ριαλιῳὸ
τ’
Ἀγκυρος.
Ἐὰν oi rËIOI oi Τόῡρκοι ὰποτολμῆσουν ἡ ὲττιχειρῆοουν καὶ τρίτην εἰσβολήν, τότε μοιραίως ea προκαλὲοουν τὴν ενεργὸ ἀντίδρσσῆ τῆς Σ.Ε. καὶ κατὰ κάποιο τ ο Kai τῆς Ἀμερικῆς. Οῠτως,
προφανῶς ἁποφεύγεται τρίτος π μσς τὸν ὁποῖον ἑγκυμονεῑ, γιὰ
τὴν ώρα ὲμβρυώδη κατάσταση, ὴ στῆν Κύπρο. _
Δυστυχως, άπὸ τὴ Μ. Βρετανία, που εἰναι Kai ἐγγυητὴς τῆς Κυπριαῆς άνεξαρτῆσίας Kai ἁκεραιότῆτος, ἔνεκα τοῦ φιλύτουρκου
τῆς ὰγγλικῆς πολιτικῆς πολλὰ πράγματα δὲν πρέπει vù άναμὲνομε,
ἐκτὸς ἐὰν oi Τοῡρκοι θελῆσουν νὰ μᾶς βοηθῆσουν ἐπιτιθέμενοι
κατὰ τὼν βρετανικών βάσεων. A
Ὀοσν ἁφορά τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνησῆ εἰλικρινῶς χαίρω ποὺ
ἑχουμε κυβιρνῆση Καραμανλῆ καὶ στὸ μέλλον - δηλαδὴ ὁοο δύναται κανάς να προβλέψει - μόνο καὶ μόνο γιὰ Va ὲπιμεὶνει στῆν
πλήρη πραγμάτωση τοῦ ψηφίσματος O.H.E. 'Ooov ἑλσιτῳμσηκὸ

If

le
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ΚΥΠΡΟΣ

Kai αν εἶναι, μεγάλες ὺπηρεσίες θα προσφέρει. Ὀ Καρσμανλῆς εἷναι νηφάλιος, ἐντίμως δημοκρατικὸς καὶ μὲ έπίγνωση τῆς εὐθύνης
ἀπέναντι τῆς ἱστορίας πολιτικὸς ἠγέτης. Γι’ αὐτὸ θα έπιμείνει στη
γραμμὴ ποὺ χάρσξε για τὴν Κύπρο μὲ συνέπεια άνενδοιάστως καὶ
μέχρι τελους. Φρονῶ πῶς ήτσν καλὴ τύχη τῆς Κύπρου ποὺ κέρδισε
ὸ Κσραμσνλῆς. Ἐγὼ προσωπικα δὲν ἓχω ψῆφο στῆν Ἑλλάδα, ἀν
είχα θα την {Siva στῆν E.K.-N.A. για τὸ λόγο ὁτι σαν ἀκραιφνὴς
δημοκράτης θα βρισκόμουνα πιὸ κοντά της. Πάντως δεν θα την
εδινα οὐτε στὸν ἑξαλλο Πσπσνδρέου οὐτε στὸ έρμσφρὸδιτο συνοθύλευμσ τῆς Ἀριστεράς, τῆν ὁποίαν βαρύνουν τόσα ἁμαρτήματα
- στὸ παρελθὸν κστα τοὺ ὣληνικοῠ λαοῠ, κυρίως τῶν ὰγροτῶν.
Καιρὸς ἡ Ἀριστερα να ἀποκηρύξει τὸ παρελθόν της πληρως, να
γίνει γνήσιο πολιτικῶς δημοκρατικὸ κόμμα Kai κατόπι να φροντίσει
να ξσναφτιάξει τα γεφὺρια έπικοινωνίας μὲ τὸν ὲλληνικὸ λαό. “Av
δὲν κάνει αὑτό, τότε ἐγὼ Kai χιλιάδες ἀλλοι δὲ θα μπορὲσουμε να
τῆς ἑχουμε ὁποιαδήποτε έμπιστοσύνη.

Γεννήθηκε on) Λευκωσία καὶ πῆρε τὸ ὁί-

J.

πλωμα τῆς ἰατρικῆς στὴν Ἀθήνα. Στὴ ὀιάρκεια
’ τῆς Γ ερμανικῆς κατοχῆς συνελήφθηκε ἀπὸ τοὺς
Ἰταλοὺς καὶ γιὰ ὀυὸ χρόνια ἐκλείστηκε σὲ
στρατόπεὸο συγκέντρωσης στῆν Ἰταλία, ἀπὸ
ὅπου ὸραπέτευσε καταφεύγοντας στῆν Κύπρο,
A170 ἀργότερα πῆγε στὸ Λονὸίνο γιὰ μετεκπαίὁευση, ὅπου καὶ έγκαταοτάθηκε.
Ἂνάπτυξε, ἐκεῖ, κοινωνικὴ ὁραστηριότῆτα
ἀνάμεσα στὴν Κυπριακὴ παροικία. Γ ιὰ μεγάλα
χρονικὰ ὁιαστῄιατα ὑπῆρξε πρόεδρος τῆς
Κυπριωιῆς ἀόελφότητας. Σφερα κατέχει τὸ
ἴδω ὑπούργημα καὶ εἶναι πρόεδρος τῆς Συντονιστικῆς ἐπιτροπῆς τῶν Κυπρίων Μεταναστῶν, στῆν ὁποία ὑπάγονται ὅλα τὰ σωματεῖα (31 τὸ ὅλον) τῆς Κυπριακῆς παροικίας τῆς Ἀγγλίας. Εἶναι γνωστὸς γιὰ ria μεγάλες ιάτρικὲς
καὶ κοινωνικὲς ὑπηρεσιές του στὴν Παροικία.

,ι Ἀντικειμενικὸς σκοπὸς
ink Τουρκίας ὁὲν εἶναι
,7 ἡ ὁιχοτόμηση, ἀλλὰ ἡ
κατοχὴ ὁλόκληρης τῆς
Κύπρου. ,
Ἠ ὸμόφωνη ἀπόφαση τοῦ OHE σχετικα μὲ τὸ Κυπριακό, εἶχε
προκαλέοει τὴν ἰκσνοποίηση τόσον τῆς Ἑλληνικῆς, ὁοον Kai τῆς
Ἐλληνοκυπρισκῆς πλευρᾶς.
Ποιὸς προβάλλει τώρα σαν οὑσιώδης οτόχος καὶ ποία ἡ τακτικῆ
για τὴν πραγματοποίηση τῶν τριῶν βσοικῶν σημείων τῆς ἀποφά-

Ἵγηι Ἴ, "1‘, If“, mu _ - .

Î' Χωρὶς να ἀρνοῦμαι τὸ γεγονὸς bru πρέπει να έπωφεληθοῡμε ἀπὸ
τὸ me; ﬁ τὸ αποισν μπορεῑ να μᾶς βοηθήσει, έστω καὶ ὀλίγον, έν
τοίποιςῄ ἀκ ιβὴς έκτίμηοη τῶν μέσων ποὺ διαθέτουμε για τὸν
ἀγωνσ ago ταν ἀποιον διεξάγρυμε σήμερσ, εἶναι νομίζω οὐ·
σιώδης. Η τελευταια ἀπόφασις των H.E. για τὸ Igunäaxô δέν
v ,εἴ < , ἡ n ; ἡ

’ ἾιὶῗὲἔὲἕςᾞτῗῶἭριῗοέεῗπὶἭ ἔπ’*ῗοῧρὲἳὲἓξῳεὲἕ
’ωψὲῗμᾷῗᾞῗλὲτηφωψῗωᾇέἶίδὲιᾚὲΐωῗῗαῗῒέἷῖἒξὲολὲμζ

TV??? î=

> ἶὲᾜρμωῗῗεεῗὲἷὲἕέιὲ.ἳθῗξὲν,ῗὰοφάωτω ἑπῖἑὺἑῗέοῖρλῖἳῖαᾰῗῐ
τα Η.Ε. δέν έχουν τὴν δύναμιγ ὁφαρμὸσουν, ὴ μᾶλλον ἂπως
ῃ ἐπι _ , τὰςι ἀποφάσεις συτάς. O οὺοιώδης στάχος μσς napa-

αντε
mammurmwmmmw
’ ” wow); αὐτῶν καὶ Tègnxmpoqañ 191:, ουμττστρί1
’τ’ _ gamin μσς είς τα σπίτια τους καὶ στῆν γῆν είς τὴν ὁποίαν ἐγεννήθηοσν.

’- Ἡ m m Wëvïmwmmxmm
8

“ï v. wanth μὲ τὴν
ς ’ στροφῆς. Μία λύσις να ένδώσουμε είς τας Τουρκικας W
Mm

o. XAnIn .

5. Στὸ τελευταῑο σας ἐρώτημα δέ θα πρέπει να απαντῆοω, Γ
Ti δέν ξεύρω την έσωτερικη κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ ἐκεῖ. Ἐλ ’Δ
ὅμως πως oi Κύπριοι, ποὺ ἐχουνε πσλικαρια ὀσο Kai πατριωτι
καὶ νοῡ, ὃὲν θα πέσουν θύματα τῆς Τουρκικῆς προπαγάνδσς ’
μιᾶς μερίδος τοὺ ἀγγλικού τύπου ποὺ βρῆκε την εὐκαιρία ἀν 4
λίας στῆν Κυπρο ῶς αἰτιολογικὸν τῆς M. Βρετανίας για να μῆ π
ρῶσει ἐκεῖνα που χρεωστεῑ για τὶς βάσεις καὶ για τὶς ὁποῑες
πλῆρωσε τίποτε ἀπὸ τὸ 1964 «Kai έντεύθεν». Καὶ σα συνέπεισ ’
ίσχυροποιήσουν τὸ άγωνιστικό τους αἷσθημα. Εῡχομαι αὐτα ι
ὑπονοεῖ ἡ τελευταία έρώτηση να μή συμβοῡν· θά ’χουμε πολλὰ I
χάσουμε τότε. Ἀσφαλῶς δὲν θα γίνει, Kai ὰν γίνει θα τὸ ο
κρουαν πάλιν. Oi Κύπριοι δὲν θα ὲνδώσουν Kai δὲν θα πρέπει“
ένδῶσουν. Σαν γέννημα τῆς Κύπρου Kai εμποτισμένος ἀπὸ τὸν ἶ
ληνικό μου πολιτισμὸ, τὸ διαισθάνομαι πως oi Τοῡρκοι δὲν θα ”
βγάλουν πέρα. Oi Ἕλληνες Κύπριοι, ἐλπίζω να μῆ τοὺς α’·
καιρὸ να συνέλθουν - σὺτῆ εἶναι η έπιταγὴ τῆς Ἱστορίας μσς.

λόγω, ὁπως λένε, «ἀδηρίτου ἀνάγκης», καὶ σίντο προφανῶς .v
πάγεται ἡ Τουρκικῆ προῡπόθεσις. Ἀνεξσρτητως οἱωνδηποτε
πλιυματικῶν ὺπολογιομῶν, τὸ ἐνστικτό μου, Kai τὸ ένοτικτο
μίζω τοῦ κάθε Ρωμιού, εἶναι 6m ἠ ἀπάντησίς μσς πρέ-πει να u
ἀσφαλῶς ἀρνητικῆ. Καὶ ὁ λόγος εἶναι an ai ἀξιώσεις τὼν Τ
κων, ὁπως τουλάχιστοιν ἐμφανίζονται σήμερσ, δὲν μᾱς ᾱφ ,
περιθώρια δια συμβιβσσμάν. Ὑπάρχει πολὺ μικρὴ διάφορα Δ
τῆς οημερινῆς καταστάσεως ἀπως ἔχει δισμορφωθεῑ μετα τὴν ·.
βολῆν τῶν Τούρκων καὶ ἐκείνου τὸ ὁποῖον μπορο ὑμε να έπιτύχ .
έάν ωηριχτούμε στοὺς ὁρους τοὺς ὁ*ΠοῙοος δισρκῶς Siam"
τουν. 'Eva ἀπὸ τὰ ὁπλσ τα ὁποῖα δισθὲτουμε, είναι καὶ ἠ διε ι
κοινὴ γνώμη, έαν προπαντὸς λάβουμε ὑπ’ ὁψιν τὸ γεγονὸς ᾶῆ ,
(ζῗέιῖτῖἳὲ mmé‘ﬁz‘ﬂﬂﬁm “1’33 Z‘a’é’é‘h‘ﬁipf'
καιοσὺνης καὶ τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεῐῐεῐῦς- .
’Υπάρχουν, ὁπως ξέρουμε, χιλιάδες "Wm/8C στὸ έξωτερικὰ x
αὐτοὶ ἀποτελοῦν φυσικοὺς πρεσβευτὰς των δικαίων για τα · '
ωνιζ σστε.
àY'H xdôuäa ὁπου ὁ ἀπόδημος Ἑλληνισμὸς μπο · να φέρει τα
λύτερα ἀποτελέσματα είνσι al ΗΠΑ Kai aQrb g: ἤδη (m . _ ,
κατα τὴν διάρκεισν τῶν τελευταίων εκλογων καὶ ἀπὸ τὸ γεγ .~
τῆς ἐπικειμένης ἀποκοπῆς τῆς ΠΟΡΟΧΙΚ Τῆς στρατιωτικῆς
ηθείσς πρὸς τῆν Τουρκίαν. ,
Ἐχουμε ἀπόλυτον δίκαιον v’ ἀποδίδουμε σημαντικὴν εὺθ’
εἰς τῆν κυβέρνησινγτῶν 'Hv. Πολπειῶν3 Πρῶτά ἀπ’ yum 5 .
53?; ἑὴἔύὶῖοῗῧπὲἑῖἒὲὴῗὲχὲτέῧᾈῗῗὲἔ ,ὁ τὲῗῲὲῗέτίξὶἕξ ’ ’
έῐπηιὶιολούθησσν τὸ ὲγκληματικὸ πραξικὰπημα τοῦ περασμ μ
ου ου. .,
Ἀλλσγὴ τῆς στάσεως τῶν ΗΠΑ πρέπει να εἶναι κατα συν ’
ἑνσς ἀπὸ τοὺς κυρίους μσς arôxouc Καὶ ἠ βοήθεια τοῦ σημ
Ἕλληνοσμερικανικοῠ στοιχείου εἶναι πολὺ σημαντικὴ. n
Ὀ κάθε ένας ἀπὸ τὶς 150.000 Ἕλληνες Κυπρίους ποὺ ζοῦν
τῆν Μεγ. Βρετανίαν μπορεῑ ἐπίσης νὰ βοηθήσει (Kai πιστεύω .αὐτὸ ἔχει ἠδη γίνει) για τὴν διατήρηση ευνοικης κοινῆς γνώμης·
τὴν Μεγάλην Βρετανίαν ai ἀποφάσεις Καὶ ἡ δρᾶσῑς ποὺ έττσκ ι
θεῖ παίρνοντσι ἀπὸ τῆν Κυβέρνησιν καὶ ἡ σημερινὴ Ἑργατική·
βέρνησις δὲν ἀκολουθεῖ τ πολιτικὴν ποὺ πιστεύουμε πὼς v
σωστὴ για τὴν Κύπρο κι a ὸ φυσικὰ μπορεῑ να ὀφείλεται σι’ u
γονὸς (m ἡ M. Βρετανία εἶναι δευτέρας κατηγορίας Δύναμ
ῦπαρξις τῶν Βρεττανικῶν βάσεων είς Τὴν Κύπρον τῆς δίνει
μεγαλυτέρσν θέσιν, ὼς μια ἀπὸ τὶς δυνάμεις Τῶν ὁποίων η ι .
ἀπέναντι τοῦ Κυπριακοῡ προβλήματος μᾶς ὲνδιαφέρει ίδιαττ ·
Νομίζω bru ai ἐκ μόνο προοωιτικων ἀντιπροσώπων, ἀπ V
ὀνομάζετε, μσκροσυνομιλίσι τοῦ παρελθόντος ὰπστελοῡν ;
σστικα τρόπον μερικῆς κσλὺψεως τοῦ ἀδιεξόδου είς τὸ απο·
ρέθημεν είς τὸ παρελθὸν καὶ εὑρισκόμεθα τὴν στιγμὴν αὐτήν. -.
ρυνσις είνσι δυνατή έκ μέρους μσς ἀχι ὁμως έκ μέρους τῶν ἢ
κων Κυπρίων, διατι ὁ συνομιλητ θα εἶναι πάντοτε ὴ Ἀγκυρσι
κσμία παραφωνίσ ἢ διαφωνία πρέπει να ἀκουοτεῑ κατὰ
πον ἐπίσημον ἀπὸ τοὺς δικούς μσς ἀντιπροσώπους. Δὲν x
έμείς μόνον ὑπὸ Τουρκικήν κατοχὴν ἀλλὰ καὶ oi Τοὺρκοι τ ἢ
τα συμφέροντα τῶν ὑπερδυνάμεων συμπίπτων-κ A
ποιο τρόπον με τα δικά μσς τότε θα μσς βοηθῆσουν, του i v ·
τῆς βοηθείας έξσρτωμένου ἀπὸ τὴν ἔκτασιν τῆς ταυτάτητος.
ou? (à: τῆς Ἑλλάδος καὶ ἠ ἑξάρτηοή μσς ι τ’
τῆν είνσι οόἱδὸν ἀπσρσίτητος. '0 κύριος λόγος της τ v "
ἠτο ἀποτ ομσ τοῦ χάσματος τὸ ὁποῖον έδημιουργήθη

-.—-XAnInHz

ΚΥΠΡΟΣ

· ος καὶ Κύπρου, ἔπειτα ἀπὸ τὴν πρσξικοπηματικὴν ἁρπαγὴν
ἶ “ ἀρχῆς ὑπὸ ξενοκινήτων ἀξιωματικῶν. Ἀναμένεται ἀπὸ τὴν
·’ · ησιν τοῦ K. Καραμανλή, ὁπως μὰς βοηθήσει, ὁοον τουλάχι’ 0V ὴ Τουρκίσ ἐβοήθησε τοὺς Τούρκους τῆς Κύπρου.
ὴπΠάντστε ἑπίστευα ὁτι ὴ Τουρκία δὲν hem ἕνα μέρος μόνον τῆς
-ἳὰάἒῗνῖ,ὸέἷ’ἱῖῗ.ῗεῗζεῖἷῖἴόὲᾞξςρὲἵὼξέἑ ἳξζξᾶῗῧῗῶῗωᾞὲἒ
ἕνας
3ος γύρος Θὰ περιέκλειε ἀρκετοὺς κινδύνους διὰ τὴν Τουρι
g: . ὥστε v0 μὴ δισκινδυνεύσει νά χάσει τὸ ὁ,τι ἠδη κέρδισε, ἀλλὰ
aﬂap-“even, ὁπως έπερίμενε καὶ είς τὸ παρῶθὸν διὰ τὴν πραγμαWinian τῆς εἰσβολῆς.
Αὐτὸ ποὺ λέει ὸ Καζαντζάκης α’ Eva ἀπὸ τὰ διηγήμωά του
ï? 6"“ ὸ Τούρκος πσσὰς ἀπήντησε «κάντε λιγάκι ὑπομονὴ καὶ ἀργὰ
l
Γεννήθηκε an) Λεμεσὸ σιὰ I938. Μετανά"was στῆν -Αγγιία στὰ 1952. Σπούδασε ΜαMum) στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Λονὸίνου. ·
_‘ (γῖῗρξε πρόεὸρος τοῦ φοιτητικοῦ -συνὸέσμου .
1"" Ἐνωμένων Ἐθνῶν στὴ Μεγάλη Βρετανία
{un} πρόεὸρος τοῦ φοιτητικοῦ κινῄιιπος
:î' ’ - Ενωμένων Ἐθνῶν. Ὑπῆρξε, ἐπίσης, ἀντιMg τῆς Ἐθνικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως
. ι ι’θζὶίων Ἀγγλίσς (ΕΦΕΚΑ).
; ” Σῇίερα εἶναι πρόεδρος περιφερειακῆς ἐπιἾθὲῆς τοῦ κόμματος τῶν φιλελευθέρων. Προσ.' :5“ ὑπηρεσίες στὴν Κυπριακὴ παροικία, σὰν
· , ’ποόεόρος τῆς Κυπριακῆς ἀὸελφὸτητας,
’ κλος τῆς γραμματείας τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιv "il; Κυπρίων Ἀγγλίας καὶ ἀντιπρόεὸρος τῆς Κυπριακῆς ἐπιτροπῆς
’Βονὰζεται στὸ μεγιαο ἐμπορικὰ οἰκο MARX AND SPENCER ὸιευ” ας τὸ τμῐμα τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐμπορῶυ.

’Ἄποφασιστικό ρόλο θὰ
,τῖῖαίξουν οἱ ἑλληνοκυπριακὲς μειονότητες
-ΗΠΑ, Ἀγγλίας.
κωἩ ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς γενικῆς συνελεύσεως τοῦ O.H.E., ἀν
- δὸν ὑποστηρίζει ἐντελῶς τὴν ἑλληνοκυπριακὴ θέση, ἡταν μισ
_ διπλωματικὴ νίκη. Δυστυχῶς ὁμως τὰ “Ην éva Ἕθνη δὲν
Τὴψδύναμη νὰ διατάζουν. Εἶναι ἁπλῶς ὴ συ κῂ θέληση
ècpappmoï
- Αν ὁχι, τότε σί ἀποφάσεις τους μένουν χωρὶς κανίνα Θετικὸ
amer. Αὐτὸ δέν σημαίνει ἀτι πρέπει v’ ἀγνοήσουμε τὸν ΟΗΕ
τρρὴαμᾶλσν. 01 ἀποφάσεις τῆς γενικῆς συνελεύσεως ἔχουν ἠθικὴ
‘ ~ *αἱ μπορούμε νὰ τὴν χρησιμαποιοῠμε σὰν πίεση στὶς Μεγάλες
. Πρέπει νὰ συνεχίσουμε v0 κσλλιεργοῠμε τὴν ὺποστήριξη
. τῶν Η.Ε., ἀλλὰ oi περισσότερές μσς ένέργειες πρέπει νὰ
ῡν πρὸς τὶς χῶρες-μθλη τοῦ Συμβουλίου Ἀοφαλείας, διάτι
ὺτ , ὕδιαίτερα καὶ ὡς σῶμα, έχουν τὴ δύναμη νὰ θέτουν τὸ
τῆς Γ.Σ. σὲ έφαρμσγιή. Ἰδισπέρῳς πρέπει νὰ στρέψουμε
l
Ἥκεεῷ t»:
. T0 μέλη τοῦ Κογκρέσσου ὁμως ἐχουν δείξει (m εἶναι δια0 να μᾶς βοηβησουν. Σχσύτὸ έχουν παίξει μεγάλο ρόλο oi
ῃκΑΗΑεῖλΡἺηςᾸΜῗκῆπΑοῆαΗῗῖἷὲΝἏοὸῧγατιοΝΑἶ AanDè
SIONAL
ASSOCIATION.
Πρέπει
νά
ένισχύσουμε
τὶς
προσ“1:33;
‘ μσς Kd νὰ τοὺς προτρέπουμε να συνεχίσουν τὴν πίεση
“anew πάνω arm Ἀμερικανικὴ κυβιρνηση, τὴν ιδισ nicer.

gêiΞ:
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. Τέτοισ πίεση πάντοτε λαμβανέτω 0n” ὁψη διότι π
’ “(no ηφοφὸρους. Δυστ ῶς ὴ πσροικία μαςδὲν τὸ ει
, αὐτὸ ἀκὸμα. Πρέπει νὰ γονωθοῠμε καλύτερα, παρα. I ὲἑῖξμματικὰ συμφέροντα, γιὰ να ἀξιοποιήσουμε τὴ δύ-

'I I υ ,

”. ’ἵ “ οὐ(Ιώδηιςιστοχος ὰ τὸ μέλλον πρέπει νὰ εὖναι η ἀποφυγὴ
“macaw. Ἀπ ὴ ὁμοσπονιιιας a: δύο γεωγροφικᾱκ

K. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

ἢ γρήγορα Θά φαγωθοῡν μεταξύ τους», δέν τὸ έξέχασαν ποτε oi
To0pKou. Ἐλπίζω μσνάχσ ὁτι έμεῑς θὰ μάθουμε στὸ τέλος v’ ἀποQÏËYËUËËÂÊ mg:qu ἀπὲχντθξιεὶιμέξο τώευταῑο σημεῖα
της έρωτήσεώς σας. Θὰ-ἓλεγα μονάχα ἀτι σήμε ὁ ἀγώνας μσς
μοιάζει μὲ τὸν ἀγώνα του Δαυῑδ ἐναντίον τοῦ ro άθ. Ἐὰν πρόκειται ν’ ἀνσμε-τρηθοῠμε ὁπως εῐμαστε, μὲ τὰ μέσα ἀκριβῶς ποὺ δισθέτουμε, πρόσωπο μὲ πρόσωπο, τάτε φυσικά θα χάσουμε, κι αὐτὸ
δὲν πρέπει να γίνει ποτέ. Χρειαζόμσστε τὴ σφενδόνη, ἀλλὰ αὐτὸ
δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἕνα μονάχα ἀπλο. Δὲν ξέρω, φυσικά, τὴν ἀπάντηση στὸ πρόβλημα τοὺ ποιὰ ἀκριβῶς πρέπει νὰ εἶναι ἠ σφενδόνη,
ἀλλὰ εἷμαι βέβαιος για τρεῖς ἀπὸ τὶς ίδιότητές της. Αὺτὲς εἶναιι ἡ
ἀποφασιστικάτης, ἡ ὲνάτης καὶ ὁ χρόνος.
ξεχωριστά τμηματσ καὶ μὲ ἀδύνατη Κεντρικὴ Κυβέρνηση.
2. “Av oi Ῐοῠρκοι έπιμένουν v0 δεχτοῠμε τὸ γεωγραφικὸ διαχωρισμὸ ὼς ὀρο προτοῦ ἀρχίσουν διαπραγματεύσεις, τότε πρέπει ν’
ἀντισταθοῡμε στήν πίεση, ἀπ’ ὁπου κι ἀν προέρχεται. Πρέπει νὰ
:zm‘mïà‘eîä‘ p’à‘cîzérszämî‘mæ :2232":
στήριξη. I'I’ αὐτὸ Θά χρειαστοῠμε τὶς ὑπη ες ὁλων τῶν Κυπρίων, μὲ πείρα στὴ διεθνὴ διπλωματία, Ἠ ἀνοδος τοῦ κ. Σπύρου Κυπρισνού στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικών θα ἡταν μιὰ καλὴ
ἀρχή. Ὀχι μόνο ἡ πείρα καὶ oi προσωπικές του σχέσεις μὲ διεθνεῑς
ες,
ἀλλὰ αὑτὴ τοὺτη ἡ ἀποκατάστασή του θα εἶναι
προσωπικόιτ
ἑγγὺηση
ιμιὰ
τόσο
ἡ Κύπρος boo Kai ἡ ’ὓλάδα εἶναι ἀποφασι-

σμένες νά ξεκαθαρίσουν τὴν πολιτική ζωὴ ἀπὸ τὰ ὑπολείμματα
τοὺ φάσισμού τῆς δικτατορίας.

3. Ἐφ’ ὁσαν oi Τοῡρκοι Θεωροῡν τὸν κ. Ι(ληρίδη πρὸοωπο εμπιατοσύνης oi διαπραγματεύαις πρέπαῆνά συνεχιστούν ὑπὸ Thy
ῗὲἴὸῗῗῐίεἱϊεκῗξίῗὲῐζῗ, ζῗμὲἰῗῑῗὲζῗ -ἳξέ «ἕῖἑὶωραγφῖᾞὲἕὲἑςᾛῗ
νουν πρόοδο τότε καλά θὰ ἡτο ἀν oi K.K. Κληρίδης καὶ Ντεκτὰς
ἑνισχυΘοῡν με “Ελληνοκυπρίους καὶ Τουρκοκυπρίους εμπειρογνώμονες. Δυστυχῶς πρέπει ν’ ἀναγνωρίοουμε ἀτι ὸ κ. DEKTAS εἰναι
αἰχμάλωτος τών Τοὺρκων στρατιωτικῶν καὶ δὲν τὴν ἐλευθερία
τὼν δικὼν του πεποιθήσεων. Ἐπειδὴ ὴ Ϊουρκία ε ναι κάτοχος τοὺ
40 % τῆς κυπριακής γῆς, θά ἀναγκαστοῡμε νὰ δεχτοῡμε ἀντιπρα
σώπους τῆς Τουρκικής Κυβερνήσεως στὶς δισπραγμστεύαις. Καλὸ
Θά ἡτο ὁμως ἀν εμεῑς δὲν ἐχουμε ἀντιπροσώπους τῆς ἑλληνικῆς
ἑνυέἐεὲἔῄῐῗξὲιξαδιῗῦἓ i331: mes-[rm τὸ κύρος τῆς Κύπρου ὼς
4. 0i ὺπερδυνάμειςχθὰ συνεχίσουν v0 ὺποστηρίζουν τὰ δικά

ἑΐῶἒᾙῖ ἶρῖἳιῖνωῗιὲᾚό ῗὲυῗκεὲάξὲἒωωώΐρῗῐπὶᾞ
Ἐλλάδα καὶ τὴν Κύπρο. Ἀλλά μὰς χρειάζονται κι ἐμάς. Ἐκτὸς ἀπὸ
τὶς ἀμερικανικὲς βάσεις στῆν Ἐλλάδα καὶ τὰ ραντὰρ στὸ Τρόοδος ἡ ,
Ἀμερικὴ χρειάζεται μια φιλικὴ Κύπρο για τὴν ὺπεράσπιση τοὺ "Io- .ραήλ. 0i δηλώσεις τοῦ κ. Καρσμανλή για τῆς ἀμερικανικὲς βάσεις
εἶναι πολὺ βοηθητικές. Πρέπει νά πιέσουμε τὴν ἃληνικὴ Κυβέρνηση, ἀν χρειάζεται πίεση, νά συνεχίσει τὴ δυναμικὴ αὑτὴ στάση
πρὸς τὴν Ἀμερική καὶ τὸ ΝΑΤΟ. Ἠ ἀπομάκρυνση τῆς Ἑλλάδος
ἀπὸ τὸ NATO δὲν ἀφήνει μόνο μιά μεγάλη τρύπα στὴν ἀμυνά του, r
ξιλὲτά ἀχρηστεύει εδὸν ἐντελῶς τὸ νοτιοανατολικό του σκέλος.
ι ι oi του ικές
σεις χωρὶς τὶς ὣληνικὲς Où έχουν πολὺ λιγο- ί
τερη ωωεῖεκσιιαπκάτητα. Ἠ ἑλληνικὴ κυβέρνηση πρέπει νὰ έκμε·
ταλλευτεῖ τὴ θέαη του αὐτή. Ἠ ἀνακοίνωση τοῦ Βλαδιβοστόκ, ἀν >
καὶ τὴν καλωοορίζουμε, στην ἀλήθεια δὲν σς δίνει τίπστα περισ- ὑσεως τοῦ
Πάν· ’ τῆς Γενικής Σ I
σότερο
ἀπὸOHE.
τὴν ἀπὸφσση
τως, ὸ διαμελισμὸς τῆς Κύπρου δὲν συμφέρει οὐτε στὴν Ἀμερικὴ
οὐτε στὴ Ρωσία. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς στρατιωτικοὺς λάγους καὶ oi δύο χώρες ἔχουν περισσότερο ἀπὸ μιὰ φυλὴ μέσα στὰ σύνορα τους Id _
δέν θὰ ἤθελον νὰ έγκαταστήοουν τὴν ἀρχὴ ᾶτι ὁταν δύο φυλὲς .
ἐχουν διαφωνίες τότε τὸ κράτος πρέπει νὰ καταλύεται. KI αὐτὸ εἰ· ’
ναι ἕνα ἐπιχείρημα ποὺ πρέπει νά χρησιμσποιήοο εὐρύτερα. ,β
πρὸ πάντων μὲ τὶς ἀδέσμευτες χὼρες, πολλές έκ τῶν σίων έχουν ιιῖἶ
τὰ δικά τους προβλήματα με μειονάτητες. “ ’
5. Δέν εἷμαι βέβαιος κατὰ πόοο ή τουρκικὴ πλευρὰ θά ἤθελε ç.
Eva τρίτο έπιθετικὸ γύρο. Μετὰ ἀπὸ τὴν εὐφορία τῆς νίκης καὶ τάξ
ὁφέλη τής λεηλασίας ἀκολουθοῦν τά οίκονομικὰ προβλήματα τῆς-Ὗ
ξέῗιοίῗυῗκοῗῖποέἓΐεᾷᾞῶωᾱῗὲὲἓὲζ“ωο20μᾷ ἓῖζῗ. É: ἵει-Ἥ ’ἵ
ταλλιυτοῡν τά παραγωγικὰ μέσα τῶν κατεχομένων περισχὼν. Πι- ; ’
στεύω ὁτι πολὺ σύντομα ἡ Τουρκίσ θ’ ἀναγκαστεῑ νά βρεῐ λύοη στὸ ’ἶ
κυπριακὸ γιά νά ξεφορτωθει· αὐτὸ τὸ οἰκονομικὸ mam ἦ
έμείς πρέπει νὰ μένουμ ένωμένοι, νὰ ξεχάσουμε τὶς μσς, ‘ï;
καὶ να συνενώσουμε τις δυνάμεις μσς γιὰ να ἀντέξουμε ἕως ὰτου oi ·
τουρκικὲς ἀπαιτηως γίνουν λσγικές. Γιὰ να yich αὑτό, πρέπει

ιιι

Κ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

ΚΥΠΡΟΣ

Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ,

πρωτα aTr’ ολα να ἐπιτύχουμε τῆν διακοπὴ τῆς αμερικανικῆς οικονομικῆς βοήθειας πρὸς τῆν Τουρκίσ. Καὶ δεύτερο, να ὲνισχύσουμε
τῆν Κυπρισκῆ Κυβέρνηση οἰκονομικῶς για ν’ αντεξει σε μία τὲτοισ
οίκονομικῆ ανσμὲτρηση. ‘H σπουδαιότης τῆς οἰκονομικῆς βοήθεισς
εἶναι μεγάλη, "Av ῆ Κυβέρνηση δὲν ἔχει τα απαιτοὺμενα μέσα για να
συντηρήσει τοὺς πρόσφυγες Kai τὸν κυβερνητικὸ μηχανισμό, τότε
θα καταρρεύσει Kai θ’ ὰναγκσστούμε να δεχτούμε τὶς τουρκικες
ἀπαιτήσεις. Αὺντὸ πρέπει να τὸ κατσλαβουμε πρὸ πάντων 0i Κύ-

πριοι του εζωτερικου, και γενικῶς oi Ἕλληνες οὲ ὁλόκληρο τὸν "
σμο, καὶ να βοηθήσουμε ὺστερώντσς τοὺς ἑαυτούς μσς καὶ τὶς ··
κογένειές μσς. Ἠ Κυπρισκῆ κυβέρνηση δὲν πρέπει να ἀναγκσ .
να συνθηκολογήσει για οἰκονομικοὺς καὶ μόνο λόγους. 'H ὲν
τοὺ λσσύ μσς Karo.) ἀπὸ τῆν ήγεσίσ τοῦ ὲκλεγμένου προέδρου τ
αρχιεπισκὸπσυ Μσκαρίου, θα εἶναι τὸ κλειδὶ καθε μελλσντικ
ἀγῶνα. Χωρῑς αὐτὸ δὲν πιστεύω ὁτι μποροῡμε να ἀνταπεξ
Θουμε.

Ὁ Στέφανος Αωνσταντινίὸης γεννήθηκε τὸ
I941 στὴν Πενταλιὰ τῆς Πάφου, ἕνα μικρὰ Κυ- ,
πριακὸ χωριό, ἀπὸ φτωχὴ ἀγροτικὴ οἰκογένεια,

Στὸν διεθνῆ στίβο ὁ Πρόεδρσς Μακαριος μπορεῑ να πσίξει
τεραστιο ρὸλο. Τὸ κύρος του τὸν κανει Ῑσως να εἶναι ὸ κσλύτε · ·.
πρεσβευτής μσς στὸ διεθνῆ χῶρο.
Ἄλλος σημαντικὸς παράγοντας στὸ διεθνῆ χῶρο, εἶναι καὶ ὁ '~
ληνισμὸς τῆς διασπορὰς. "Av 0i δραστηριέπητές του συντονισθ 4
καλύτερσ, μπσρεῑ να παίξει ένσ σημαντικὸ ρόλο στῆν κινητοποί ' _
τῆς διεθνοῡς κοινῆς γνώμης, τῆς ὁποίας ὸ ρόλος δὲν πρέπει
υποτιμστσι. '
5. 'H μονοπροσωπικῆ έκπροσωττηση mic ὲνδοκυπριακες ὃ ’ξ
Γὲἒέἕτῗῦύὲἷεὲξέἇξζὲἕίῗέοὲιῗ“έέῗὭὰξέηθὶΐῗᾛὲἓὰὲζῖἷῗ
δισπραγματεύσεις ποὺ κρίνεται ῆ τύχη ἑνὸς λσού, ῆ εκπροσώπη
πρέπει να εἶναι πλστια καὶ συλλογική. Kai για να μῆν παραγν ‘
ζεται ὸ λαῐκὸς παράγοντας, πρέπει στῆν εκπροσώπηση σὺτῆ
αντιπροσωπεύοντσι ὅλα τα κυττριακα κόμματα.
Oi πιὸ πάνω παρατηρήσεις ἰσχύουν ὸχι μόνο γιά τοὺς Ἕλλη ‘
lumpiqu αλλα Kai για τοὺς Τουρκοκυπρίους. Στοὺς Τουρκοκ
πρίους, ῆ καταστσση εἶναι ακὸμη χειρότερη, μια καὶ ῆ ῆγεσίσ τ '
εἷνσι ἑξαρτημσ καὶ ὑποχείριον τῶν ἀντιδρσστικῶν κύκλων τῆς “’
κυρας Kai δὲν ὑπάρχει ἷχνος δημοκρατίας στῆν ταυρκικῆ κοιν ,
τα ἔῇςοξυέἶβξῖτπερδυνὰμεις ἔχουν τὰ δίκα τους συμφέροντα,
πικα Kai περιφερεισκα. νΟμως θα ῆτσν-λαθος να τὶς ταυτί ο 'Kai να πούμε πὼς ῆ στάση της Σόβιετικης Ἕνωσης εἶναι ῆ ἴδια .5
αὐτῆ τὼν ΗΠΑ, ‘H ἀμερικὰνικη σταση στὸ Κυπριακὸ ήταν καὶ ’
ρσμένει ὲχθρική. Ἐπιδίωξη Τῶν Ἀμερικάνων παραμένει ὁ διαμ
σμὸς τῆς Κύπρου καὶ ῆ μετατροπιέ της οὲ βάση-όρμητήριο ὲν
τίον τῶν λαῶν τῆς περιοχῆς. Αντιὶ ετσὶηιῑοβιετικη σταση μπ · Ἴ
να θεωρηθεῑ θετική, ἀπὸ τὴ ατὟμηᾞου η Σιοβετικῆ νΕνωση ’ ‘
στηρίζει τῆν ανεξαρτησία και την εδσφικῆ ἀκερσιότητσ τῆς ζ
πρου, καὶ ἐπιμένει στῆν ὰποχώρηση ὁλων τῶν ξένων στρατευ
των.
Ἠ ανσκοίνωση τοὺ Βλσδιβοστὸκ δείχνει πῶς τὸ Κυπριακὸ ε
ἕνα ἀπὸ τα σοβαρὰ προβλήματα ποὺ απασχολοῡν τις ὐπερδ ἢ
μεις καὶ ποὺ επηρεάζει τήν ΠορεῙο Πρὸς τὴν ὑφεση καὶ τῆν εἰρ’ I
Θα μπορούσε δὲ κανείς, να ὑποθέσει πως στὸ Βλαδιβοστὸκ ή ι ··
ετικῆ Ἒνωση εἶναι ποὺ ἐπέβαλε τὴ σχετικῆ θέση πάνω στὸ Κ '
ακό, μια καὶ εἶναι γνωστῆ ἡ ὲχθρικῆ στάση τῶν ΗΠΑ απέναντῑ μ z
'Ooov ἀφορα τήν Κυβὲρνηση Καραμσνλή θα πρέπει να κρ ἶ
ἀπὸ τὰ ἑργα της. Ἂν ῆταν να τῆν κρίνουμε ἀπὸ τὸ παρελθὸν ’Κ. Κσραμανλῆ καὶ μερικῶν ἀπὸ Τοὺς συνεργὰτες του, θα λέγ ν
πὼς δὲν μπορεῑ κσνεὶς να γπεριμένει καί πολλὰ πράγματα. Ἁς ’
μενουμε κσλύτερσ να δούμε τῆ γραμμη που θ’ ἀκολουθήσει π
στὸ
Κυπ
ιακό.
’
5. Ἠρὲνότητσ τοὺ ὲσωτερικσύ μσς μετώπου στῆν Κοπρο
ἕνας σημαντικὸς παράγοντας στὸν Τξοὺ διεξάγουμε για
βίωοη, κι εἰναι βέβαιο πὼς σὲ περττττωση ανωμσλιῶν στὸ ’ ·
ρικό μσς μέτωπο, τόσο 0i Τούρκοι σωβινιστὲς 600 mi ὁ ξένος
ρὰγοντας θα τὶς ὲκμεταλλευτουν.
’ ‘0 μόνος τρόπος για να ἐνδυνσμώσουμε τῆν ἑνότητα τοὺ ’ ·
τερικοῡ μσς μετώπου, εἶναι ὸ σχηματισμὸς απὸ τὸν Πρόεδρο
κάριο κυβέρνησης ἑθνικῆς ὲνάτητας. ΣΪὴν κυβέρνηση αὐτῆ ττ
να συμμετέχουν ἑκπρὸσωττοι ὁλων των κομμάτων, με βὰοη
κοινὸ πρόγραμμα αντι-ἰμπερισλιστικοῠ ἀγῶνα. “
Για να πετύχουμε τῆν ἑνότητα τοῦ ἐσωτερικού μσς μετ ’ · v
πρέπει ἀκόμη να ἀπομσνώσουμε ὁλα τα φασιστικα στοιχεῖα ’
βρίσκοντσι στῆν ὑπηρεσία ξένων συμφερόντων. Ὁμως αν π
v’ απομονωθούν τὰ φασιστικα στοιχεῖα, πρέπει παράλληλα và -'
νουν δεκτοί στὸ παλλσϊκὸ αντι-ίμττερισλιστικὸ μέτωπο τοῦ λα
απλοῑκοὶ ἅνθρωποι ποὺ στὸ παρελθὸν παραοὺρθηκαν στ’ . ι
τοὺ ἑνωτικοῡ αγώνα. .

Ἔκαμε ὅλες του τὶς σπουὸὲς ἐργαζόμενος,
καὶ Mage ὁιάφορα ἐπαγγέλματα ἐργάτης,
μικροῦπάλληλος, καθηγητής, ὁημοσιονράφοςΣπούδασε φιλολογία στὴν Ἀθήνα καὶ κοινωπολιτικρῧῖἐπιστῆμες στὸ pagan. '
βόῖἕῆξ «περ ὥῗῧὲὦῗκοῇἶῖἰῗέἷέἒὲυ "’ç ορ
Καταπιάστηκε μὲ τὴλσγοτεχνία καὶ ὁημοἕίευοε
ποιὴιατα,’
διηγήματα,
κριτικὴ
καὶ
om ια.

Τιῖρα εἶναι ὸιευθυντὴς τῆς παροικιακῆς
ἐφημερίὸας τοῦ Λονὸίνου «Ἐλεύθερη Κύπρος» καὶ ἀντιπρόσωπος τοῦ
Σοσιαλιοτικσῦ Κόμματος τῆς Κύπρου ΕΔ ΕΚ στὴ Μεγάλη Βρετανία.

Θετικὴ ἦ στάση τῆς
ΕΣΣΔ, ἁρνητικὴ τῶν
ΗΠΑ, ἀναμονὴ γιὰ τὴ
στάση Καραμανλῆ.
1. Τὸ ψήφισμα τοὺ OHE περιέχει καί Θετικα Kai ἀρνητικα στοι1‘31"é3.3&°2'“£3fx$3‘1‘03°ﬁm‘iaoﬂﬁﬁ‘iﬁ$333231?
μείων τοῦ ψηφίσματος, πρέπει να έπιδιωχθεῖ ῆ συνδρομὴ τοῦ
Συμβουλίσυ Ἀσφαλείσς. Πρέπει να ζητήσουμε ἀπὸ τὸ Συμβούλιο
Ἀσφαλείσς να πάρει ὁλα τα μέτρα ποὺ ἐπιβάλλονται για τῆν
έφαρμογῆ τοῦ ψηφίσματος-ποὺ έγκρίθηκε απὸ τῆ γενικὴ συνέλευση τοῦ ΟΗΕ. Βέβαια δὲν πρέπει να τρέφουμε σὺταπὰτες ὁσον
άφορᾰ τὶς δυνατατητες τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας. Ὅμως μια
διαρκὴς διεθνὴς πίεση για τῆν έφαρμογῆ τῶν ἀποφάσεων τοῦ OHE
δὲν μπορεῑ παρὰ να ἔχει εὐεργετικα ἀποτελέσματα για τῆν Κύπρο.
Ἀλλωστε θα πρέ-πει να καταβληθεῑ κάθε προσπαθεισ να κρατηθεῑ
τὸ Κυπριακὸ μακρια ἀπὸ τα πλοκάμισ τοῦ ΝΑΤΟ. Πρέπει να κρατήσουμε τὸ πρόβλημά μσςλμέσσ σε διεθνῆ πλαίσια καὶ να μῆ δε-

· χτοῦμε τὶς ῦττοτιτες ἀμερικανικὲς προσπαθειες να τὸ τσποθετήi. σουν μέσα σὲ ατλαντικα πλαίσια.
2. ‘O γεωγραφικὸς διαμελισμὸς θα αποβεῑ σὲ βάρος τόσον τῶν
Ἐλληνο υπρίων όοον καὶ τῶν Τουρκοκυπρίων καὶ δὲν θα ἐξυπηρετήω π μσνάχα τα σχέδιά καὶ τα συμφέροντα τοῦ ίμπεριαλι-

.. woo. Θα σημάνει τὸ τᾶος τῆς ἀνεξαρτησίσς τῆς Κύπρου καὶ τῆν
ἀπαρχὴ νέων προστριβῶν αναμεσα σὲ Ἕλληνες καὶ Τοὺρκους.

_ Αὐτὸ μποροῠμε να τὸ δούμε ἐκεῖ ποὺ ὁ ἰμπεριαλισμὸς κατάφερε να
μοιράαι στα δύο μια χώρα (Παλαιστίνη, Βιετναμ κλπ.). Εἶναι γι’
ει να ποὺ
ἀντιταχθούμε
μὲ κάθε μέσον στῆ λύση τοῦ
; ἀὐτὸ
π
γεωγραφικού διαμελισμοῦ. ,
V. - 'H πιὸ αποτελεσματικῆ πίεση για τῆν έφαρμογῆ τῶν ἀποφά“· . mm τοὺ OHE μπορεί να προέλθει ἀπὸ ταν τρίτο κόσμο, nob-char
’ ὸ φυσιολογικός μσς σύμμαχος καὶ φίλος. Αὐτὸ θα τὸ πετύχουμε ἂν
άδα αναπτὺξουν στενὲς σχέσεις μὲ τὶς χώρες τοῦ
, Kääou. Ἡ Κύπρος τὸ ἔχει κάμει ὡς bra σημεῖα. Η
ἠταν δυστυχῶς πάντα δ ὲνη στὸ αρμα τοῦ ἀμερικάνικου ίμπεριἀλισμοῖι Ἠ σημερινῆ Ku ρνηση τοῦ κ. K. Καραμανλῆ, ὁὲν φαίνεται
να εχει αποδεσμεὺοει τῆ χώρα ἀπὸ τὸν ἀτλαντικὸ προσανατολισμό

της. Πῶς ἁλλοιῶς να έξηγήσουμε τῆν ἓλληνικῆ ἀποχὴ στὸ ΠαλαιV οτινιακό, ὁταν ῆ γενικὴ συνέλευση τοῦ OHE αποφάσιζε τελευταία
ξοὲγκρίνει ψήφισμα για τὴναὺτοδιάθεση τοὺ Παλαιστινιακού

‘H πραγματικὴ ἑνότητα, εἶναι αὑτὴ ποὺ θα λαμβάνει ὺπόψη “
λαῑκὸ παράγοντα. Στὸ παρῶθὸν αὐτὸς ὸ παράγοντας αγνοήθ
καὶ πολὺ λίγο ἀξιοποιήθηκε. Όμως κανένας ἀγῶνας δὲν διεξ
ται μὲ τὸν λαὸ θεατή..Ἠ ἑνότητα τοὺ ἐσωτερικού μσς μετ ' .
για να εἰναι αδιάρρηκτη, πρέπει να εἶναι ἑνότητα στῆν κορ ,.
ἀλλα προπαντὸς ἑνότητα δραοης στῆ βάση. ·

ξΞι-ΕΝΑΡΗΣ
ΚΥΠΡΟΣ
Γηνήθηκε στὴ Λεμεσὸ τὸ I946. Ἀποφοίτησε .
M τὸ Λανίτειο Γ υμνάσιο καὶ ἔφτασε στὸ
Λονὸίνο γιὰ σπιουόές. Εἶναι κάτοχος τοῦ DiNoma in ιιιαωιηιι Relation: and Trade Union 5mdies. Δημοσιογραφεῖ ἀπὸ 7ετίας.
Διετέλεσε Πρόεόρος τῆς Ἔνωσης Κυπρίων
ΦΩιτητῶν καὶ μέλος τοῦ ΠΑΜ. Ἠταν μέλος τοῦ
ΕΛ μέχρι πρὸ τοῦ πραξικοπήματος, ὁπότε ’
ε’ὓῦιώχθηκε σιωπηλῶς. Πρωτοστάτησε στὴν ἔκ. τῆς ἑφημερίύας «Ἐλεύθερη Κύπρος»,
, *οὐ κυκιοφόρησε τὴ 16η Ἰουλίου καὶ ποὺ am;t μέχρι τέλη Νοεμβρίου, Σήιερα ἀσχολεῖται
τὴ συγγραφὴ τοῦ πρώτου βιβλῶυ μὲ θέμα
- τὰ τελευταῖα γεγονότα στὴν Κύπρο. Ἠταν ἡγετιστέλεχος τῆς Προοὸευτικῆς Ἓνωσης Δημοκρατικῆς Νεολαίας
(ΠΕΔΝ) ποὺ συστάθηκε πρόσφατα στὸ Λονὸῖνο.
’Πρωτοστάτησε στῆν ὀργάνωση τῶν Κυπρίων Ἐργατῶν (Ἑλλήνων
W Τούρκων) 01’ ἀγγλικὰ συνὸικάτα.

’

ΟΗΕ - Βλαὸιβοστόκ;
ἕξῖςαλόστομες (διακηρύ-

MAI!an 1: 'H ἀπόφαση 100 ΟΗΕ για τὴν Κὺπρο εἶναι ἠ τεαια περίπτωση ἀπόφασης ποὺ 0 ὁργανισμὸς ἀδυνατεῖ να επιgrail, Tù’o'nypñ 1100 ,ἕνα ἀπὸ ἑὲ ἀντιμαχόμενα -καὶ, yam
Gamo'äîäïîäcu’ä'à'v'ä, xïïäaonïväyïîë’ï"äxäïaa°iïälluïm 0m5‘O ὁργανισμὸς δὲν διαθὲτει οῠτε τὸν μηχανισμό, ἀλλ’ οὗτε
Υὲἀῖἳὲση να τὴν ἐπιβάλει, ἡ ἀπόφαση μετατρέπεται σε νεκρο
. Μὸνο λοιπὸν πολιτικὰ νήπια εῖναι δυνατὸ να πιστεύουν ὁτι ῆ
ἑ ᾓρμσγὴ-τὶκ ᾳπόφαῖιέςο 19: 13111 0110 τις ρελήοςις 100
-ἳὲῒὲἕ ὧοὲ Ξῗέἐῷσσή "IE (ἷἎῖ εὲνηὴωνᾞγέἅέῗεΐέἳξζ
κυπριακῆς ὑποθεσης. Ἠ ἀπόφσση τοῦ OHE καθόρισε πολὺ 110νιωτξιὲψθπάνωεὲέεῗ sa” ê’xäï‘äâ‘“ $10,191.,”
ξ’ῥχος 1100 ειξέτμθγὲρίζεται ῖδια τῆ ιΞςωή, μναι
l ὦ) ἑσωτερικοῠ μετώπου σὲ πραγματικά ἑθνικοαπελευθερωτικὸ

ὴ προώθῆση, δημιουργία καὶ ενίσχυοῆ τὼν ἀνάλογων συμμα-μακρια ἀπὸ αὺταπάτες, συναισθῆματισμοὺς καὶ ἑθνικιστικες
ξῦρεκκλιοεις. -ο smog ô λαός, ὁλόκληρος ὸ λαὸς (Ἕλληνες και
ουβιιοι) αὺτοπροωθεῖται πρὸς τὴν κατεύθυνσῆ αὐτῆ. Ἠ ἡγεοία
M1 τωλάχιστο v’ ἀκολουθήσει.
Πρέπει ὁμως να σημειωθεῖ καὶ 10010: ὁπως για 15 χρόνια oi
:po'fuyavﬁlanxoi μηχανισμοὶ τῆς ὴγεσίας τοὺ ἀριστεροῦ κινήμα” ος ύχαζαν -παραπλανούσσν θα ’λεγα, μια καὶ γνώριζαν
1, Μλὺ καλα 011 οὐτε οῖ τυπικὲς διακρστικὲς συμμαχίες δὶν ὑπῆρ:. ΧΨ* τὸ λαὸ λέγοντάς του 011 στὴν mph-rum ὁποιουδήποτε μαλιστικοῡ κιντύνου ἡ «κρσταια Σοβιετικῆ Ἔνωσῆ» θα μᾶς σών fw- μὲ ἀποτῶεσμα ῆ ἀγων ι στ ι κ ὴ καὶ ἀντιστασιακὴ διάθεσῆ
- ξω ὲπσγρὺπνῆση τοῦ λαοῠ να μειωθεῖ στὸ ελαχιστο, κατα τὸν $10
ΜΟ ἡ δια ὴγεσία, d ὲνορχηστρωμὲνη ία μὲ τὸ κατεστηsa"). δῆμιουργούσαν ψευδεῖς ἐλπίδες στὸ ὸ προσανστολῐζοντάς
0" Πρὸς τὸ εἶδος τῶν ἀποφάαων τοὺ OHE ποὺ εῐδαμε να λαμβάἾ mu! για τὴν Κύπρο τὸ 1964, 1967 καὶ 1974, για τὴν Παλαιστίνη
δττίσς, κλπ. Ἠταν κι αὐτὸς ἐνας τρόπος εκκὲνωσῆς τῆς επαωᾞατικῆς διαθεσῆς στῆν αποία ηκε τὸ σύνολο τοὺ λαοῦ.
Αἰάντηση 2: 'H τουρκική “ ἡ δῆμιοὺργῆσε ἕνα νεο ίοοζύ, Ξδυνάμεων στῆν K011001100 0 Ντεκτὰς χρῆσιμσποιεῖ για να επιτήν πολττική λυση των δυνάμεων που ἑκπροσωπει. Τι’ αυτὸ
ε καὶ βιάζεται. Δεχτῆκε τις ἀπαλλαγείς τῶν αίχμαλώτων

»ι~κ

K. ΓΕΝΑΡΗΣ

ἀνταλλαγῆ πληθυσμών. Μ’ 0010 10v 1p0110 ἐξακολουθεῖ ὁ Ντεκτας
ν’ ἀλλαζει τὸ ίοοζύγιο τὼν δυνάμεων πρὸς ὁφελὸς του. Ἴ
Ὀποιεσδῆττοτε διαπραγματεύοεις κάτω 0110 αὺτὲς τὶς συνθῆκες δὲν εἶναι δυνατὸ v’ ἀποβοῡν πρὸς ὁφελος τοῦ κυπριακού λαοῠ
σαν συνολο. Ἀπαττησῆ μσς λοιπόν, ἀπαίτῆση ὁλοκλήρου τοῦ κυπριακού λαοῦ, εἶναι να ὲττιστρέψουν ΠΡΩΤΑ oi πρὸσφυγες στα
σπίτια τους καὶ τις δουλειὸς τους. Καὶ στῆ διαρκεια τῆς διαδικασίας
αὐτῆς μὰς παρέχεται ὸ χρόνος για να διαλύσουμε τῆ σύγχυση ποὺ
ἐπικρατεῖ στοὺς προσανατολισμούς μας τα τελευταῖα 20 χρόνια
(ἐνωστγαὺτοδιοίκῆση — αὺτοκυβερνηση - ἑνωση - αὑτοδιαθεσῆ ἀνεξαρτησία - ἑνωση κλπ.), νά προαγγίσουμε ξανά τὶς τουρκοκυ·
πριακὲς μαζες μ’ ἱνα σχεδιο λὺσῆς 1100 να βρίσκε-ται στα πλαίσια
ἑνὸς ἀνεξάρτητου καὶ κυρίαρχου κράτους ποὺ να εξσσφαλίζει τα
δικαιώματα καί τὴν ἀσφάλεια ΟΛΩΝ τὼν πολττὼν του, μὲ προσανστολισμοὺς ταυτισμὲνους μὲ τοὺς προσανστολιομοὺς τὼν χωρῶν
ποὺ πρωτοστάτησαν στῆ λήψῆ τῆς σχετικῆς ἀπόφασης ἀπὸ τὸν
OHE. Τὸ σχέδιο 0010 v’ ἀποτελέσει καὶ τὸν «πρεσβευτῇ» στὸ διεθνῆ
χῶρο. Συντονιστῆς, ἀγωνιστής, προπαγανδιστῆς να μετατραπεῖ ὁ
λαός. Νά ἑπττραπεῖ ἑπιτὲλους στὸ λαὸ να λάβει μέρος στῆ διαμόρφωση τῆς πολιτικῆς 1100 θα τὸν ὁδηγήσει στῆ λύτρωσῆ του.
Ἀπάντῆση 3: Κάθε ἀλλο παρα ίκανοποιητικῆ θεωρεῖται ἡ μονοπροσωπικῆ, καὶ μάλιστα ὴ συγκεκριμὸιη, εκπροσώπηση τὼν Ἐλληνοκυπρίων. Ἀντιπροσωπεύει ὁμως κι αὺτῆ τὴν ταχτική ποὺ
ἀκολουθῆθηκε o’ ὀλα τα χρόνια τῆς ὑπαρξης τοὺ «Κυπριακώ
προβλῆματοςκ ὸ ἀποκλεισμὸς τοῦ λαοῡ ἀπὸ τὴν οὑσιαστικὴ συμ·
μετοχή του στῆ δια τῆς πολιτικῆς για τὴν εξεύρεση μιᾶς
πραγματικα δίκαιῆς καὶ κοινα ἀποδεχτῆςλύσης.
Στήν περίτττωση τοῦ Ντεκτὰς οῖ Τουρκοκύπριοι δὲν εἶχαν ἑκλσγῆ, μια καὶ ζούοαν κάτω ἀπὸ συνθῆκες στυγνῆς καὶ αἱματοβαμ·
ἔχε-ἕης
ντεκτασικῆς
ἀς σημειωθεῖ
καὶ 10010: ἡ ,
ῆνοκυπριακῆ
ἡγεσία,διχτα-τορίας.
καὶ ίδισίτερα (Κι
τῆς εδὼ
ἀριστερὰς,
ἀρνήθῆκε
πεισματικα να προσφέρει οὺσιαστικὴ ήθεια στὶς προοδευτικὲς
δυνάμεις τῶν Τουρκοκυπρίων 1100 110 μοῦσαν τὸν Ντεκτας καὶ
ποὺ πίστευσν στῆν είρηνικῆ συμβίωοη τῶν Ἑλλήνων καὶ Τοὺρκων
τῆς Κύπρου). Στῆν περίπτωση ὁμως τῶν Ἐλληνοκυπρίων δὲν δικαιολογεῖται. 001: καν ῆ διακομματικῆ ὲπττροπῆ δὲν ὑπάρχω για .~
τὸν εθνικὸ χειρισμὸ τοῦ θεμστος. Ἀντίθε-τα, τα «πλαίσια χειρισμοῡι καθορίζονται ἀπὸ τρεῖς ἀνδρες στῆν Ἀθήνα καὶ ὸ λαὸς διαquäîñgl ÏÊËÆÔŒËËJÊVÊËË για ζῗῚςσὺσταση κυβερνῆσης ἐθνι- ’
κῆς ὲνότητας. Αὐτὸ θα ’ταν ἕνα πρῶ·το καλὸ βὲμα. Ὡστὸσο,
ἐθνικῇ ἑνότητα τὼν δυνάμεων τοῦ λαοῦ, καὶ ὁχι ι’ ικὴ ἑνότητα» _:
μὲ τοὺς δημιουργοὺς τῆς τρσγωδίας. r;
Ἀπάντηση 4: Μια πιθανὴ συμφωνία τῶν δύο ὺιτερδυνάμεων για Ξ
μια Κύπρο ἀνεξάρτητη, ἀποστρατιωτικσποιημίνη καὶ ἀδὲσμευτη
θα ὲδινε τὴ λὺσῆ 1100 ἀνσζητᾱ ὁ κυπριακὸς λαὸς καὶ ποὺ oi ξένοι "‘3
ὲπεμβασίες τὸν εμποδίζουν οῆμερα ἀπὸ τὸ να τῆν ἐφαρμόσει,
'001000 οῖ μεγαλόστομες διακηρὺξεις δὲν εἶναι ἀρκε-τες. A010 1100*}
εἶναι σῖγουρο εἶναι ὁτι μέσα στα πλαίσια τοῡ διακανονισμοῠ νῶι. ἶ
σχέσεων τους ὑπεισέρχεται καὶ τὸ Θεμα Κύπρος. ’Υπενθυμίζο “ ,«j
ἁπλῶς 011 ὴ θεωρία τῶν ιδὺο κοινοτήτων» σὲ ἀντίθεσῆ μὲ τὴνᾙὲ
νοισ τοῦ ὲνιαίου λαοῦ καὶ κράτους, χρῆοιμσποιῆθῆκε ἀπὸ
Ἀμερική για πρώτη φορὰ τὸ 1964 καὶ ἀπὸ τὴ Σοβιετικὴ Ἔνωστι 105;}
1%6 (καὶ στῆν περίπτωσῆ τῆς Σοβιετικῆς Ἔνωσῆς τοῦτο ῆταν pat};
σημαντικὴ στροφὴ στῆν μέχρι 101: πολιτική τῆς στὸ κυπριακᾲ if
"pooavoooanànoenu ἀπὸ τότε πρὸς τὴν ὸμοσττσνδία). εξ
Καραιισνλή, κάθε Κύπριος δὲν ποσά
'κυβέρνηση
Y' *1
παρα να θυμ “ τις συμφωνίας Ζυρίχῆς-Λσνδίνου καὶ τὸ ρόλο V '
κ. Καραμανλῆ. Ἣ ὑποψία ὅμως 011 ῆ πηγὴ ἐξουσίας nu ‘3'
σῆμερα ῖδια στῆν Ἐλλάδα καὶ τὸ γεγονὸς 011 10 κόμμα τοῦ
Καραμαν τὴ βουλή, μετατρεπει τὴ εγάλη
για τὴν πτωση τῆς χουντσς σέ, τιουλαχιστο, ἑπιφο η. a
Ἀπάντησῆ 5: 6 O κίντυνος ἀνωμαλίας στῆν Κύπρο δὲν προερῂνζὲ
101 ἀπὸ τις δυνάμεις ποὺ ὑποστηρίζων σήμερα 10v I'lpbeôpo Μειιὶ
κάριο, ἀλλα ἀπὸ τοὺς «ἀντιπολιτευόμενουςι, αὐτοὺς 1100 n 2 χ
νωσαν τὸ πραξικάπημα. Ἐπιταχτικὸ καθῆκον τῆς στιγμῆς dud .1!
ὲκκαθαριση τοῦ ὲσωτερικοῠ μετώπου ἀπ’ ὁλα ’τα φασιστιια ’>
πεμτι-τοφαλσγγίπκα στοιχεῖα. Μάνο 101: θα ἐκλείψει 0 ’
ἒέαᾚλιω 6‘138!ng Ml: 1mm“ M V“ '
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ποὺ ἓγινε

ζήτημα
ἀπ’ τοὺς

τοῦ Ν. Ψυρούκη Ἂν ρίξει κανεῑς μιὰ γρήγορη par/à OTÏC,‘ ἑξε-

λίξεις τοῦ κυπριακοῡ ζητήματος στα τελευταῖα
εἰκοσιπέντε χρόνια, τότε τὸ μόνο ποὺ διαπιστώνει εἶναι πώς ἡ τύχη TOO λαοῦ τῆς Κύπρου
πηγαίνει ἀπὸ τὸ κοικό στὸ χειρότερο. Ἀντὶ oi
ἀγῶνες καὶ oi Θυσιές του và τοι) φέρουν τὴ
Âeurcplà Kai τὴν εἰρήνη, τὸν ὁδηγοον ὀλο Kai
σὲ μεγαλύτερες τραγικὲς καταστάσεις. Tà γεγονότα μιλᾱνε ἀπὸ μόνα τους.
πρόθυμος ν’ ἀποδεχτεί λὺση πού Θ’ ἀπόκλειε τὴν

—
2m
15,1",“
η
αρχΜοπή
"K
κωφου
sup.
Ἔνωση,
μα
που
ea
άναγνώριζε
παράλληλα
την
γάνωσε τὸ άντπίσημο διιιοψηφισμα τῆς αὐτοδιάθεσης τοὺ κυπριακοὺ λαοῦ ποὺ κατάληξις α’ ἕνα
ουντριτιτικὸ NA! για τὴν Ἔνωση τοὺ νησιοῠ μὲ την
Ἐλλάδα. Λίγους μηνος άργάττρα, στὶς NIB/1950.
(φχιεπίσκοπος καὶ ἐθνάρχης Κύπρου γινότανε ὸ
Μαιῲιος Γ. '0 νύος ἠγέτης τῶν ὲλληνοκυπρίιινν
ύτανε να άφιερώσει ὁλες του τὶς δυνάμεις για
1:: in τ”ς ἱερῆς ὑπόθωης τῆς Ἔνωσης.
- [ιὰ τόσσφα Ιδλὺιιλιψα χρόνια, κυπριακή ήγωία
Kai ἑλληνική κυβίρνηση προσπαθούοανῑ va πείσουν τη Μεγάλη Ιρετανία να παραχωρήσει στοὺς
Κυπρόους τη λωτεριά τους Kai το δικαίωμα να
ὲπθούν μὲ τὸν bow-o κορμό, “ l
“Jpn-933$?
mm :2."
νική νηση ζητοῦσι ὰπὸ τὰ Ἠνωμὲνα ’ἔθνη να
π ν γιὰ νὺ ἐφαρμοστεί καὶ στην περίιττωση
a": f.‘"'"°" 1m" "$31,111.1meyvmp’ "maimqu pi: mucus:

Oi

κρατικη αύτοττἉεια τῆς Κύπρου.
- Στις 5 Φεβρουαρίου 1959 συναντιάντουσαν οι
πρωθυττουργοὶ τῆς Ἐλλάδας καὶ της Ῐουρκιας ατη
Ζυρίχη. Στις 11 τοῦ Ιδιου μηνα υπογραφότανε ἡ
Ξυέυψωμήᾞ ἧήξυῖᾞῖἑ 2ξὲῗί Γᾼῗοίἶηῖὲνᾞγωαζέῗιῗ
τήν ὑπογραφὴ της συμφωνίας τοῦ Λονδίνου. Ἠ
Κύπρος γινύτανε αὐτοτελὲς κράτος (ὲλληνοτουρκικὸ οτην ὑφή του Kai στηδομή του), ποὺ παρέμενε
ὀμως μέσα στὴ βρετανικη Κοινοπολιτόα. ’ἕνα
τμ ” α τοὺ ἐδάφους της Κύπρου μετατριπὸτανε σὲ
κ api! βρττανικό. Ἠ τουρκοκυπριαιιὴ μειονότητα (τὸ 1896 τοῦ πληθυσμού) άποχτοῡσε προνομια συγκυριαρχίας. Ῐὸ αἰτημα της Ἒνωσης ὁχι μονάχα ἑγκαταλειπάτανε, μά Kai ἐπίσημα άνακηρύ·
χτηκι παράνομο. ῐὸ νωούστατο κυπριακο κράτος
ἐμπαινε κάτω ὰπὸ τὴν κηδεμονία της ’Δγ-μίας, τῆς
Ῐουρκίας καὶτῆς Ἑλλάδος. ’ξκτὸς άπὸ τά (mum
στρατεύματα πήγαν στην Κύπρο Kai τουρκικά Kai
ἑλληνικά στρατεύματα, φύλακες τοὺ νέου κράτους. ’ξτοι ἠ ῐουρκία ἐπέστρεφε στη Μεγαλάνησο

π
νέιιΐιιλαίψουν ioqu τὴν ὁριστιη Kai τελική νίκη
της Woo-K της ’Ξνωσηᾳ Oi Ἀγγλοι ισύμμσχοι·
άπάντησαν μὶ την (iin άποικιοκρατικη pic καὶ μὲ
τὴν ὲμπλοκη της ῐουρκίας στι) κυπριαιιὸ ζήτημα
(18). Πάνω ἀπὸ τέσσερα χρόνια κράτησι ὸ ἁγώ-

Ἐλλάδας φώναζε πὼς «πολέμησαν oi Ἕλληνες Kai
νίκησαν 0i Ῐοῠρκοιι καὶ χαρακτῷιζτ τις συνθήκις
της Ζυρέχης Kai τοῦ Λονδὸνου προδατικίς. Ἀντί·
θττα, η mm.) κυβέρνηση τὶς θωροὺστ σαν τὸ
ῑτνογὺε· τῆς Win-WING "w

νας τῆς ΞΟΚΑ καὶ μέσα α’ αυτὸ τὸ διάστημα ΝΑΤο
καὶ 0|! προσφιρναν τις «καλός τους ὑπηρεσίας.

am ν-,τςεεπετ-ΜἬ

- ῐὸ κράτος της Κύπρου γρ γορα Mao: σ’ άδι02080. Φανφα πιά, στα 1S3, ο Μακάριος γύρωε
την άναθαὺρηση τοῦ συνταγματιοῠ καθεστῶτος
τοῦ νηοιοῡ Kai τὴν ιατάργηση τῶν ἑξοργιστιών
προνομήνντώνῐ ’ ”

δημιουργιΞται σοβαρη κριση. Ἐπακολουθοῡν ὁ
βομβαρδισμὸς της Κύπρου απὸ την τουρκικὴ
αεροπορία Kai ὅλα 1a ἀλλα γεγονότα που ὁδηγη·
σαν τὸ 1964 ατη δημιουργία τῶν ὲλληνοκυπριακών
περιοχών καὶ τὼν τουρκοκυπριακών ζωνῶν.
Ῐούρκοι ζητοῦν να ωγκροτηθεῑ ομοσπονδιακὸ
κράτος (μὲ τουρκικα καντόνια κλπ). Ἠ κυβίρνηση
τῆς Λευκωσιας άρχιζα τη μάχη για ἕνα ὲνιαίο καὶ
άδιαιρετο κράτος κλπ. Στην Ἐλλάδα, συμπολῦ·
τῑυση Kai ὰντιπολιτευση, τάσσονται ὑπὲρ τῆς διαc3353::mama::3£::::3:a?3:°.:2‘
I
ἡ ἒνωση δὲ θεωρεῖται σκοπάς, θεωρεῖται μὴ ἑφθκτὸς πόθος. Ὀ 0.H.E., pi: τις ἑτιωφημιες Mum
mi)sz στρατωτικὲς δυνάμεις του ατο νηοὶ ποῦ
άναλαμβάνουν τη σταθεροποᾰηση της "Paaqu
διαχωριστικὴς γραμμῆς άνάμωα στους Ελληνοκύπριους Kai στοὺς Ῐουρκοκυπριους. Ἠ διχοτόμηση της Κύπρου ἑμπαινε 0’ ἑφαρμογή.
- Στὸ διάστημα 1964-1967 οργανώνεται η τουρκο·
κυπριακη μειονάτητα οὲ ἕνα v-rè φάκτο δεύτερο
κυπριακὸ κράτος. Παρουσιάζεται τὸ σχίδιο Ἀτσε·
σον (διχοτόμηση). Ἠ ὲνιαία γραμμὴ ἈθήναςΛευιαυσίας ὑπάρχει μοναχά στα λόγια. Ἀρχίουῖ
νά διαφαίνονται τά πρώτα σοβαρά σημάδια τοῦ
διχάσμού τῶν Ἐλληνοκυπρίων. Τὸ Δαὲμβρη τοῦ
1S7 δημιουργεῖται καινούργια ὲλληνοτουρκιίὴ
ἕέἓαῖἓὶὰᾎέᾞεῖῗῖἒὲὲὶἓ ῗὲἓῗλλᾜὲξὲξ ’Ᾰῗένῗ
ὲλληνοκυπριακὸς πληθυσμὸς μένει πιά ριξλάττλῠ
ανυπεράσπιστος.
- Στήν ἀρχὴ τοὺ 1968 νέος ἁνψος αισιοδοξίσ(
πνέῃ. Ἀθηνα καὶ Λευκωσία μιλάνε για τὴν «κοινὴ
Εξὲἕμξξς “ιῖἓρὲξὲλῖἕνὲ“;ῗ”ωῗέὲ2ῡ9 Ἑῶάσᾶἕὲἶ
γιᾰ τὴν ὲπίλυση τοὺ κυπριακού πῳβλημέτος μὶ
ιεέρηνικα μέσα». 0i infini: τῆς τουρκοκυπριακής
υονότητας αναγνωρίζονται πια καὶ άπὸ τὰ
Ηνωμὲνα ’ἔθνη σαν ἰσότιμοι μὲ την ὲπίσημη ηγωία
γῆς κύπρου, δηλαδὴ μὲ την Κυπριακη κυβέρνηση·
Tb Maio τοῦ 1968 αρχίζουν oi «ὲνδοκυπριακὲς συνο·
μιλίες». Oi Ῐοῠρκοι άνοιχτά μιλάνε για ὁμοσπωθ·
δοιτοίηοη ἡ για δαοτομηση της Κύπρου. Ἠ mn—
νοκυπριακὴ πλευρά ἀπορρίπτει me: ἰδέα τόοο
ὁμοοπονδοποὶησης boo Kai διπλῆς ἐνωοης.
- Στὰ χρόνια 1594974 προχωράει ὁ διχασμὸς τώ*
Ἐλληνοκυπρίων οὲ «ἑνωτικοὺςι καὶ σὲ «μὴ ἑνωτιmug». Τὸ Στπτὲμβριο τοὺ 1971 ὸ στρατηγὸς rpipac
(πολιὸς ηγέτης τῆς ξΟΚΑ) languier στὴν Κύπρο
κ. ἁρχίζει vù οργανωνει την ΕΟΚΑ B‘, ποὺ στρέφῦ
ται άμωα Kai άπροκάλυπτα ὲνάντια στην κυβὲιν
mm] τοὺ Μακαρίου. ’0 ἐμφύλιος οπαραγμὸς tivdl
ma γεγονός. 0i ιὲνδοκυπριακὲς» συνεχίζονται μὶ
διάφορος διακοπές. Τὸ Μάίο τοὺ 1974 ὁ τουρκικὸ<
Ῐύπος μιλάει για προετοιμασια άπὸ τη συντ-(ἡ
Ἀθήνα πραξικοπηματος στὸ νηοί. Ἠ κυ ὲρνηση
τὴς Λωκιυσίας διαψεύδα κατηγορηματιιια τὶς
πληροφορίος κι ο Μακάριος μιλάει για πλέρια σύμ·
mu Ἀθήνας-Λωκωσιας, ἐνα mm apyanpa, ὸ
Μακάριος μὲ γράμμα του στὸ στρατηγὸ [κιζίκη
ζητάει τὴν άποχώρηση ὁλων τῶν ὲλληνων ἀξιωματικὼν άπὸ τὴν Κύπρο. Ἐπίσημος ἑκπρὸσωπος τῆς
κυ ’ νησής ἴου. (Πὶς 25/5/1974, κατὰγγελνε πὼςὴ
Ἀ riva διευθύνει τη δραστηριὺτητα της EOKA I
«αὶ 10v twin-o πόλιμο σιὴν κύπρο. Στις 15/7/1574
Εωπαα τὸ άμερικανὺπνωστο πραξικόπημα τῇ(
εΟΚΑ B' Kai λέγες μερες άργότερα πραγματοποιὸται, μὲ την ὺποστιῂιξη τῶν ΗΠΑ, ἠ τουρκικὴ εἰσ·
βολὴ στὴν Κύπρο.
- Ἠ νέα πολιτική κυβέρνηση της Ἀθήνας ῲχίῡ
τὶς συνομιλίες τῆς Γενεύης (τέλη Ἰούλη 1974). Ἀνεμος «συγκρατημὲνης αισιοδοξίαςι πνέει Kai πάλ·Oi συνομιλίυς χραιικοπούν Kai oi Τοὺρκοι ἐπαναλαμβάνουν την ἐπιδρομή τους. Παίρνουν τὸ 40*
της Κύπρου Kai τά δυο τρίτα τοὺ πλούτου της. ÏÔ
κυπριακὸ ἐξετάζεται Kai πάλι άπὸ τον O.H.E. Ἠ
ὲλληνοκυπριακή ἡγωίο άρνάται τά npr
mmgi‘msmza ‘°
- ῐίλη '0 ιου-άρχὲς Νοιμβρίου 19740 0.11.5βγάζει καινουργιο ψήφισμα για την Κύπρο. Δὶ*
καταδικάζω τὴν Ϊουρκία για εόσβολέα, μὰ μιλὰθ
για ιαρηνικη ὲπίλυση τοὺ Κυπριακοῠ» μὲ éoo τὶ(
«ὲνδοκυπριακὲς συνομιλίες». Στὸ μεταξύ, διΜακᾴ·
ριος, ποὺ ἐπέστρεψε Kai πάλι στην Κύπρο, άρνιῒ
ται κάθῑ μιτακινηοη πληθυομὼν, άν κι ἁίτοδίχιῑτίξΙ
κάποιο ὸμοσπονδιακὸ καθεστὼς λειτουργικοὺ τιν
που. Ma ἤδη 200.000 ’ξλληνοιύπριοι innawa
καν στὸ Νάτο, ὲνώ πάνω άπὸ ἅλω ῐουρκοκυ·
πριοι άνενόχλητα πηγαν Kai ὲγιιαταστάθηκαν στή*
Il"? ωΐὲΐὲᾟὲἵῖἓὲῗ ἵζ’ἷῒέἶὲῧὲὥ ,
ira-puni. βασι-ὰ xâm mic 590mm
Κιοσινγκερ, του ἀρχιτέκτονα της τουρκιιής

la I ῦὲλλκυπριακοῠλαοῡ. Ἀκὸμα, παρατηροῦμε
,Ῡ ἡ ἡγεσία του καὶ ἠ κυβέρνηση τῆς Ἀθήνας ὀλο καὶ γίνονται πιὸ
V οχωρητικοί. Ἐκεῖνο ποὺ τὴ μια χρονία οὐτε κὰν δέχονται να τὸ
,ς-ωζητήαουν, τὴν ἑπομένη τὸ βρίσκουν «ἐφικτὴ ίκανοποι ητική λύσηι.
Ϊώρα ἡ Κύπρος οὐσιαστικα εἶναι τουρκοκρατούμενη. Πάνω ἀπὸ
; τουρκικα στρατεύματα ἐλέγχουν τὸ νηοί, ένώ oi λίγες χιλιάδες
“ των Ἐλληνοκυπρίων έθνοφρουρών εἶναι άδ ύνατο να ἑγγυηθοῡν τήν
Τὺχη τὼν 500.000 ἐλληνοκυπρῑων. ἐδὼ ποὺ τὰ λὲμε, ma
ρτιώνται ἀπὸ τὴ συμπεριφορα τῆς Ἀγκυρας. Τί θα γίνει
ππέραυιιβεῑιτῖῠποὲἑεαχι 12$: 1021111610
ἑλληνοῖηινιῖῐτρι(ῗκὸ πυλξξθυσμό TP‘OU cit); ἡ «μόνη ἒυμφέρᾙσα εφικτη
A0011-; Ποῡ καὶ μὲποιὸ τρόπτο μπορεῑ να σταμστήσει τὸ κακ6; Για να
ιιανὲῗομὲὰέῗῗὲἵῖἱοῖηῖ”ἕὸκβῖῗιμὸΓἮῊΟΨὛΨΜΜ
Αῥθνάχα, ἑτιύι μονάχα θα μπορέσουῗιε να Magie?)ng καὶ τα αἴτια
κυπριακής κακοδαιμονίας καὶ να βροῡμε τὸ σωστὸ δρόμο ποὺ
Ιηῐῠρεῑ, ἐστω καὶ τὴν Tûsural’ α στιγμή, σήμερα, να βγάλει τὸ λαὸτής
pou ἀπὸ τὴν κόλιαοη ποὺ μέσα α’ αύτή ζεῖ.

· ΠΕἶναι τὸ κυπριακὸ ζήτημα ; Νά ἕνα ἐρώτημα πού α’ αὐτὸ δὲν δίνεται
"Wlù ἀπάντηση ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τὸ χειρίζονται. Μάλιστα, 600 10
ὰ τῆς Κύπρου μεγαλώνουν, τόσο καὶ τὸ πιὸ πάνω ἐρώτημα

m λιιι
2:13ch βαθύτερα. ηατι am; ἱτιει τὸν ὰπλοῡσιᾳτοιλόγο γιςπι ἡ
ἀντηση o’ αυτὸ αυτόματα και ἀναπόφευκτα μας υποχρεωνει v‘
ὑφ υμε τὶς ὺπεκφυγὲς Kai να πά υμε μια θέση ποὺ δὲν ἀφήνει

ἕέἒιῖῡῖὲὲ Ἔτῗᾶλὶᾮῖ ῗπὶῗτυέἑὲῧὲἔῗθὲἓὲ, 752 ’ἑὲἒὲξέμσῖΐ στῆ

Oc. ης υπρου. ι ρωτημα ου ωρι φ υς

ἔένυπριακὸ εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς Μεσογείου. Εἶναι πρόβλημα
ἐς. Εἰναι πρόβλημα τῆς Εὐρώπης. Είναι πρόβλημα
ωψοτουρκικῶν σχέωων. Εἶναι πρόβλημα τοῦ O.H.E. Εἶναι
3M"; :32:
522?]an κατα καιρςδύς. Καὶ 0’ ὁλα αὐτα ὑπάρχει ζίδκκοέάλήθειας.
οὒκ-υς οὲ τί βοηθᾶνε ὁλοι oi πιὸ πάνω χαρακτηριαμοὶ για να
I“""Iilor‘gooum: τή φυση, τὴν οὐσία τοῦ κυπριακού ζητήματος
2iYoulm σὲ τίπστα. Τὸ μοναδικὸ ποὺ πετυχαίνεται εἶναι να
ει
ἀγνωστη
Kai
άνεξιχνίαστη
ὴ
νομστ
Ragga: ἠ σύγχυση γὺρω απὸ τὸ κυπριακὸ π όβλημα καὶ trot v0
“a! σύνθετο καί περίπλοκο πρόβλημα τῆς ἀνθρώπινης ζωής δὲν
ἀνω μπερδεμένο Kai ἀλυτο κουβάρι. Ὀσο κι αν μας φαίνεται
ξβᾶρῑνθος, ἐχειὶτὸ δικό του μίτο τῆς Ἀριάδνης ποὺ μᾶς βγάζει ἀπὸ
go, mmmmm ῗὲἷῗηέἕὲεέιῖξῖοὲἓὲῗηῖησῖῗ
Ιἱλοεττίδροση ὑπάρχει ἀνάμεσά τους. Ἐκεῖνο, λοιπόν, ποὺ
môme": για να κατανοηοουμε τὸ κυπριακὸ ζήτημα εἶναι να
ΤΜιλητῐοιὸ εἶναιτὸ γενεσιουργὸ αῐτιό του.“Ανσωστα
χοπ οπίᾳουμε, ὕστερα ὁλα τα ἀλλα βρίσκσνται σχετικα εὐκολα.
an,an εκεινο που ἀπαιτειται εἶναι να προοδιορισουμε με
γὸ “m a και ἀκριβεια τὴ φυση του κύπὲιακου ζητηματος.
mu βθακὸ είναι πρόβλημα διεθνές. Απ τατέλη του περασμένου
Ἥὸεὲλβδηῃάἐτὸ τότε που «ἀγόρασαν» oi Αγγλοι τὸ νησι ἀπὸ τὸ
τοῦ 1ης λης, ἡ Κύπρος ἑγινε βασικὸς και ἀῐναπὲδσὸτνῖστος
I I“ αγκόσμιου στρατηγικου συστήματος ου ιε υς
0km οὐ καὶ τῆς ἀποικιοκρατίας. Τὴν έποχὴ ποὺ oi ἀγγλοι
αν ἐῶὲῗιὲσῖῗῗωέἓᾈ ττῗέῡκῗᾶερῗὸῗ ω-ρσὲηέἓςβὶἓῒὲἒὲέ·
ᾖεννἯΑνάμεσα (ξιξ ἀλλα, ἔλεγες «Ἠ κὲτσιοῖιὴ τῆς Κύπρου
Samar?“ Ῐὴ δύναμη ἐλέγχου πού είχαμῑ ῐσαμε σημερα πάνω στὴ
man
- _ μσς, στὸ συντομώτερο δυνατὸ διάστημα, στῑς ἀκτὲς της
τιξζιινδίθέ- Σὲ περίπτωση ποὺ θα ὲπιθυμοὺσαμε νέους δρόμους πρὸς
““Wom’ Ϊῗῗῶπὰπὸ σῗρῖῗνΐὲῒ“ἒλὲὸξὲἕὲἴωίἳξτῗέὰῖἕὲἒλὺ
who? ουνθρηῖἓιῗτὲιρα ποτὲ εν. Ἐτὲ ὴ κύπρος, μια κι
ῥηαὲῗβῑπηγικὴ βάση τοῦ διεθνοῡς ίμπεριαλισμοῦ καὶ της
ὲνδ Woe, ἀπ ησε καὶ διεθνη σημασία. Για τὴν τ η της
Ἁνὲἳελβήἓνζῖι ὁλες oi εμονικες δωάιιιςτοῡ κόσμου καὶ ouixkaoi τῆς
τ’ μοι’ιιοῖιηὶίῐιφορατὴν qmmuç και
κράτη 732099 συναστπσμους (ΝΑΊᾨ, κλπ.) καὶ τὸν O.H.E. καὶ τα
M“ ᾐδὲ ἔφη “33,1" ’Ἓξ m" προκλήοηη
= W. ὸ τὸ Κύξτήρτὲςμῗητάρχει σα βάση,

ια
ποὺ
διέπει
τὴν
ξή του.

ριᾳκ μα ι ﬁ ι ..ι’ “o u o". ἰι
Δηλαδη εἶναι ἀρκετα νεώτερο φαινόμενο άπὸ έκεῖνο τοῦ =
ίμπεριαλισμοῠ καὶ τῆς ἀποικιοκρατίας Kai ἀρκετα παλιάτερο ἀπὸ
τὴν ἑμφάνιση τοῦ Ν.Α.Τ.0., τοῦ Ο.Η.Ε. κλπ. Κατὰ συνέπεια τα αίτια
τῆς δημιουργίας του πρέπει v’ ὰναζητηθούν ἀλλοῠ.
Ἠ προσεκτικὴ παρατήρηση τῆς ὲξῦιιξης τὼν γεγονότων στῆν Κύπρο
ἀπὸ τήν ἐποχή τῆς κατὰχτηεέἒς της ἀπὸ τοὺς ὰγγλους
ἀποικιοκρατες καὶ μετα μᾶς ηγεῖ στή διαπίστωση πὼς τὸ
κυπριακὸ ζήτημα εἶναι γέννημα καὶ Θρέμμα τῆς στάσης καὶ βασικα
τῆς δράσης τῶν ’ίδιων τῶν Κυπρίων. Ποιὰ ἠταν ὴ στάση τοὺ λαοῠτού
νησιοὺ ἀπέναντι στήν ἀγγλικη κατοχή, Ποὺ τελικα τὸν ὸδήγηαῑ ὴ
στάση του αὐτή, Ἂν δώσουμε σωστὴ άπάντηση στα πιὸ πάνω δυὸ
ἐρωτήματα εὔκολα Kai σίγουρα θ’ ἀντιληφθοῠμε γιατί καὶ μὲ ποιὸ
τρόπο oi Κύπριοι εἶναι oi δημιουργοὶ τοῦ κυπριακοὺ ζητήματος.
Μόλις oi Ἀγγλοι πάτησαν τὸ ποδάρι τους στὴν Κύπρο (1878), ὁ τότε
άρχιεπίσκσπος τοῦ νησιοῡ, ποὺ ἢταν παράλληλα καὶ ἐθνάρχης τῶν
Κυπρίων (δηλαδὴ πολιτικὸς ἡγέτης τους) κατηγορημστικα δήλωνε
πὼς ὸ κυπριακὸς λαὸς αποδεχάτανε τὴν καινούργια κατάσταοη μὲ
τήν προϋπόθεοη πὼς αὺτή θ’ ὰπστάοὐοε μεταβατικὸ στάδιο πρὸς
τὴν Ἕνωση «μετα τῆς μητρὸς Ἑλλάδος, μετα τῆς αποίας εἶναι
ἐθνικῶς συνδεδεμένη» ἠ Κύπρος. Διαβήματα για τὴν Ἕνωση έγιναν
ἐπίσης τὸ 1889, τὸ 1896, τὸ 1903, τὸ 1911, 101917, τὸ 1919. Mi: ἀλλα
λόγια, ὁ λαὸς τῆς Κύπρου ἀπὸ τήν πρώτη στιγμὴ τῆς ἀγγλικής
ἀποικιακής κατοχῆς γύρευε να γίνει οεβαστὸ τὸ δικαίωμα τῆς
αὑτοδιάθεσής του. Τὸ αἴτημα τῆς Ἐνωσης δὲν εἶχε κανένα ἀλλο
νόημα.

Ἠ στάση αὺτή τῶν Κυπρίων ἢταν πέρα για πέρα
" Ρ ἓ (ἰ,ξὲ ‘63 3214332"! 'Îoî“'“3fä'îäï”°°lä°äää°ùa
Ïfly’crîäîwfn μεγαλύτερης ἀ-πηέικιοκρρὲτικής δὺιιιαιξηῗᾏζῡ
Ταυτόχρονα ἡ στάση τους ἠταν παθητικὴ καί ίδεατή.
Παρακαλούσανε τὸν τύραννό τους, ποὺ τότε ήταν καὶ ὸ κύριος
στυλοβάτης τοῦ καθεστῶτος τῆς ξένης έξάρτησης K0i κηδεμονίας
στὴν Ἐλλάδα, νατοὺς π 0 ρ α χ ω ρ ἠ σε ιτὴλευτεριάτους. Ἐτσι, ἀν
καὶ ὴ στάση τοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου ἀπέναντι στῆν αγγλικὴ ά-ποικιακὴ
ἠἸττῖιῖιιίιοδευτικὲ] δὲν μποροῠσε να δημιουργήσει ἀκόμα τὸ

Για τὰ αἷτια αὐτῆς τῆς κατάστασης θα μιλήοουμε ὁταν
ἀναφερθοῡμε στήν ἰδιατυπία τοῦ κυπριακού ζητήματος. Ἐδώ
33° EÆŸÆÉ”%“S&ÆÊÏ%ÊJW“WŒ“M'
κοσμεέῑστορικὲς ζΙ-ῗΥΣοβιετικὴ Ἐνωση A_év1v ὁχι μσνάχα
mm mmsmäazî'ämmmamäsà a.
Emmamngwimﬁmmsmamm ·
σύστημα ἑμπαινε στὴ γενική του κρίση. Στήν Ἔγγὺς Ἀνατολὴ
παρουοιάστηκαν ἑπανωτὲς ἐξεγέρσεις τῶν λαῶν της. Ἠ
καινούργια κατάσταση ἀπστξλεοε Kai τὸ νέο κίνητρο ποὺ
διαφοροποιουσε τη argon “211V Κυπριων ἀπέναέι στὴν ἀγγλικὴ
πῖιτειτξιιιόιιὸ. 32530,35,“ "a, ..ὲ ἢ.
ἐκκλήσεις και τα διαβηματα δὲν έβγαινε τιποτα. Εκεινο που
χρειαζάτανε ἠταν πια ἡ ένεργητικ ὴ πάλη .
Στὶς 21 Ὀκτωβρίου 1931 ξέσπασε ὴ πρώτη μεγάλη ἀντιαποικιακὴ
έξέγεροη τοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου. Oi ξεσηκωμένοι γύρευαν καὶ πάλι
τὴν Ἒνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἐλλάδα. Κσντολογὶς γύρευαν να ·
κατακτησουν τὸ δικαίωμα τῆς ἀνόθευτης καὶ πραγματικης
αύτοδιάθεσής τους (ἀφοῡ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τους ἠταν
Ἕλληνες). Τὸ κυπριακὸζήτημα ἡτανπια άναμφισβήτητη
πραγμ ατι K ότητα . Ἡ ἀγγλικὴ ἀποικιακὴ κυριαρχία στὸνησὶ
ἀμφισβητιάτανε μὲ τὸν πιὸ μαχητικὸ τρόπο ἀπὸ τὴ μερια τῶν
Κυπρίων, Ἔτσι τὸ κυπριακὸ ζήτημα αν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καθαρὸ
ζήτημα εθνικής ἀπελευθέρωσις καὶ ικής αποκατάστασης.
Δὲ νομίζουμε πὼς χρειάζεται να σταθεῑ κανεὶς σε λεπτομέρειες για
v’ ἀποδείξει πὼς ὴ πάλη καὶ μον α ἡ πάλη τῶν Κυπρίων ένάντια
στὴν αγγλικὴ ἀποικιοκρατία υττή εκείνη ποὺ γέννησε τὸ
κυπριακὸ ζήτημα. Οῠτε Kai χρειάζονται πολλὲς παραπανήσιες
ἐξηγήσεις για να κατανοηθεῑ ὁ εθνικοαπῶευθερωτικὸς
χαρακτῆρας τοῦ ζητήματος αὑτοῦ. Παράλληλα, ὁμως, πρέπει να
ὺπογραμμιστεῖ πὼς για να ἑρμηνευτεί σωστα ὴ τοῦ .
Ëæmmî‘oâïmïàﬁôÏ-Âïäêäm Kai m.
110p0110vw: πρέ-πει να προσδιοριατεί μ1 ἀκρίβεια καὶ σαφήνεια η
οὐσία, ἡ φ ὑση τῶν έθνικοαπελευθερωτικῶν κινημάτων στὴν ι
ὲποχὴ τῆς γενικῆς κρίσης τοῦ παγκόσμιου καππαλιστικού
συστήματος. Κι αὐτὸ για-τὶ hou μονάχα Θα βρούμε καὶ τα αῐτια .γιστί ἠ ὑπόθεση τῆς ἀπὼῆ τῆς Κύπρου, τὸ κυπριακὸ 1
Emma, six: τὴν tin-£11 ποὺ ε ε κι άχι διαφορετικη. ·
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ἀπὸ ὑπηρέτης τῆς ἀστικῆς man; στὴν ὑπηρεσία τοῦ λαοῦ
Πῑβῶδος 1926 _ 25.4.1974

To Μετὰ την πτώση της βασιλείας τὸ 7970 και την ανακηρωξη της Πορ; ΥαλῘΟῐς σὲ δημοκρατία, τὸ κοινοβουλευτικο σύστημα δὲν λειτούργησε
To 07Τοιητικα. Ἠ γενικη δυσαρέσκεια για την αναποτελεσματικότητα
δὲο) ὸὸἠγησε στην καταλυση του τὸ 7926. 'H ἀνατροπὴ της δημοκρατίας
κον, ΠΡΟΚάλεσε σοβαρὲς ἁντιδρασεις, αλλὰ ἐγινε δεκτη σχεδον μὲ αναγάΞΨΙΟη ἀπὸ ὀλες τις κοινωνικὲς ὁμαδες. Ἀπὸ τοὺς ἀστούς, γιατι σε με(p α Ποσοστὰ oi αξιωματικοι ηταν γόνοι αστικών οικογενειών (σομδὲἴνα ῌὲ την παραδοοη oi πρωτότοκοι παιρνουν την περιουσία και oi
χούτεροτοκοι γίνονται ἀξιωματικοί). Ἀπὸ την ὲργατικη ταξη, γιατι η
ηρ νΤο δὲν Θίγει κατ’ ἀρχὴν τα συνδικατα καὶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις
To ιξ)(1)(·)εῖῐ τὰ αἰτήματα τους. Ἔτσι παρσυσιαζεται το φαινόμενο, ο ίδρυτης
με ,ἕΚΠ (ἱδρύθηκε τὸ 1921) να εἶναι συγχρόνως καὶ αρΘρογράφος εφημέρ’ ας Τῆς χούντας. Μάλιστα το 7928 σε συνέδριο στη Μοσχα παίρνει
κάρος Καὶ ἐπίσημη ἁντιπροοωπειά τών Πορτογαλικών ἐργατικῶν συνδι"UV.
ηε ΙΣΤαβδιακὰ ὅμως διαφαίνεται η φύοη τοι) νέου καθεστῶτος και γίνεται
(cg 090nm καταληπτη. Oi ἀξιωματικοί, γόνοι οικογενειών μὲ βαΘιες ρι’καὶ ῗΤἾν παραδοσιακη παραγωγικη δομη, ποι) στηρίζεΤΟΗ 07’? ΥῐωΡΥῙΟ·
λου Πζῖρὲἱασμένοι ἀπὸ τις ἐργατικὲς ἐξεγέρσεις οτο ἐξωτερικο, δὲν ακοwon 0.0" Τὸν ὑπόλοιπο δυτικὸ κόσμο στην προσπαθεια για εκβιομηχαᾳ)ρᾶ ἔντονη αὐτη συντηρητικη ταση ἔχει ὁπωσδήποτε αντίστοιχες εκμέΤῩΕΙ( Kai cric ἀλλες πλευρὲς της κοινωνικης ζωῆς, "OÙ ÈKÔTIÂCDVETO”
’ορ ν Πᾳντοδυναμιά της ἐκκλησίας καὶ την ὀπισθοδρόμιση O7I7V 7701/58/0εἶν ἴανωγεται και γιγαντώνεται ἐπίσης η καταπιέση. Ἠ περιβόητη PIDE
mmgxoxupq
ἀλλὰ ὁχι μόνη. ’Υπάρχουν και οι P5P, CNR και r7 TropTo—
γεών.

Στη βιομηχσνια η Πολιτικη τοί) καθεστὼτος εἰναι παραδοίη. ha να δοθει η αὸεια
λειτουργὊις μιας νέας βιομηχανιας Πρέπει
να συμφωνησουν οι εκπροσαιποι τὼν ήδη
μφισταμενων ομοειδών βιομηχανιων. πραγμα που σημαίνει πολλες φορες (mayo
ρευση. Χαρακτηριστικο παραδειγμα, 0 p5»
γαλοβιομηχανος τωρα CHAMPOLIMAND,
που ὁταν στα πρώτα του βηματα δεν τοί)
δοθηκε η ὰὸεια λειτουργίας βιομηχσνιας
τσιμεντου (παρ ολο που η Πορτογαλια καλυπτε μεγαλο μερος των αναγκαιν της με
εισαγιυγεςι εγκατασταθηκε στι( σΠοικιες,
ιδρυσε τρια εργοσταοια τοιμεντου και εκανε ίξαγωγες στη μητροπολη.
ﬂap‘ Ολη ὁμως την αντιπαθεια προ( την
εκβιομηχανιση, η βιομηχανια επιβιωνει
χαρη στὸν ισχυρο κρατικο προστατευτισμο, το χαμηλο εργατικο κοστος. και τις
φτηνες πρὼτες υλες. που ἐρχονται απὸ τις
αποικιεςι Οδηγῑῐται ομως σταδιακα (Πην
απαρχαιωση, μισ και η ανανεωση τοὺ βιομηχανικού εξοπλισμου εἶναι μηὸαμινη, Ο
αυτοματισμος δε στις βιομηχανιες ενταοεα)ς εργατικοῠ, που εφαρμοζεται στις αλΧες βιομηχανικες χαιρες, μειωνει κατα Πολυ
T0 πλεονεκτημο τοὺ χαμηλοὺ εργστικοίι
κοοτους. ενα) τα χαμηλα ημερομισθια, οι
new: εργασιμες αιρες (το δαιρο και η αργια της Κιιριακη( εισὰγονῐαι μετα το 7960).
η απουοια κοινωνικὴ( αοψαλίοειυς, μειωνουν την αποδοτικοτητα τὼν εργατὼν,
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· ὦρᾶτὶώτῗκόῖπῗιγῖἑλῖιῖ ἡῨῖἷετοῆ ἓῆἷκῖνῖ υνο
Kai ἐτσι oi γόνοι τῶν μεγαλοαστικῶν οἰκοματαιώνει τήν ἀποστολὴ πρώτων ὺλῶν
στή μητρόπολη, ἀναγκάζει T0 καθεστώς να γενειῶν δέν βλεπουν πια οτή στρατιωτική
καριὲρα τή σίγουρη προώθηοη σε θέσεις
διαθέτει τὸ 50% τοὺ προυπολογιομοῡ οτή
κοινωνικής προβολῆς. Ἀλλάζει λοιπὸν
συνέχιοη του άποικιακοῡ πολέμου. Αὐτὸ
ταξική συμμετοχή στὸ σῶμα τῶν ἀξιωμαἔχει σαν ἀποτέλεσμα τήν ακὸμα μεγαλύΤΙΚων.
τερη μείωοη τῶν δαπανῶν για τήν παιδεία
καὶ τήν κοινωνική πρόνοια.
'H κυβερνήση σὲ μια ἀπελπιομὲνη προσπαθεια να λύσει τὸ πρόβλημα ἐπιτρέπει να
Τὸ κατα κεφαλήν εἰσόδημα εἰναι 720 δοκαταταοοονται μὲ τὸ βαθμὸ τοὺ λοχαγοῦ
λάρια (τὸ χαμηλότερο στήν Ευρώπη) που
Kai μὲ μια ἐκπαίδευση 4-9 μηνῶν 0i απὸεἶναι Kai αὐτὸ πλασματικὸ γιατὶ oi εἰοοδηφοιτοι ἀνώτατων σχολῶν. Ἀκόμα περιοματικές διαφορὲς εἶναι τεραστιες. Ἠ παι·
οότερο, ἐπιτρέπει να γίνονται ἀξιωματικοί
δική θνηοιμότητα εἶναι διπλάσια τής Γαλλίας Kai τὸ ποσοστὸ αναλφαβητισμού 40%. Kai oi χαρακτηριζόμενοι ως «πολιτικα
ϋποτΓτοι» (oi κατηγορίες φρονημάτων οτήν
”Ολα αὺτα κάνουν πολλοὺς ἀστοὺς να
Πορτογαλία εἰναι; πολιτικά ἐν τάξει, πολιζητοῦν ἀλλαγὲς. Tb μεγάλα οἰκονομικὰ
τικα ὐποτι-τος, καταδικασμένΟς για πολιCONSORTIA που γιγαντώθηκαν μὲ τὸν Σατική δράση). ”Οταν ἐκφραοτηκε ἀπὸ ἀνώλαζαρικὸ προοτατευτισμό, C.U.F., CHAMPOLIMAND, ESPIRITO SANTO, πιέζοον να τατους ἀξιωματικοὺς ὸ φόβος για τῖς ἐπιπτώσεις που θα μπορούσε να ἔχει ἐνα τε·
ἀρθοὺν oi απαγορεύσεις για τὶς ξένες ἐπενδύσεις. 'O Σαλαζάρ ὑποχωρεῖ κάτω απὸ
τοιο μετρο, ὸ Σπίνολα τοὺς καθησύχασε
τήν πίεση τῶν CONSORTIA Kai τοῦ πολελέγοντας ὅτι ἡ κίνηση εἶναι σωστή, γιατί
μου.
ἀπ’ τη μια δημιουργεῖ οτὸ λαὸ τήν ἐντύἘτοι τὸ ποσοῦτὸ τῶν ξένων ἐπενδυσεων,
πωση ότι ό Στρατὸς λειτουργεῖ δημοκραποὺ τὸ 1960 ήταν 1.5%, φτανει Tb 27% Tb
τικά, κι ἀπ’ τήν άλλη γιατὶ αν πράγματι oi
1970. Kai ή Πορτογαλία ἐπιτρέπει στῖς ξὲνες
νὲοι αὐτοὶ εἶναι αριστεροὶ ξέρουν καλότερα
πολυεθνικές ἐταιρίες να αποικιοποιήσουν
να διεξάγουν τὸν πόλεμο, μια Kai ή νομεγαλα τμήματα τῆς βιομηχανίας της.
οτροπία Kai oi «εἰδικες» γνώσεις τῶν ανἈναπροσανατολίζεται ταυτόχρονα τὸ
ταρτῶν μὲ τῖς δικές τους εἰναι συγγενεῖςῐ
ἑξωτερικὸ ἐμπόριο τής χώρας. Τὸ ποσοστὸ
’Όλα αὺτα ὁμῶς δημιούργησαν μια νεα
τῶν ἐξαγωγῶν πρὸς τὶς αποικίες πὲφτει
κατάσταση οτὸ στράτευμα. 'H κόπωσή, τὸ
απὸ 43% 0Tb 15% τὸ 1973, ἐγώ oi εἰσαγωγὲς
φάσμα τοῡ θανάτου, ή συμπεριφορα τῶν
απὸ τῖς περιοχες αυτές πέφτουν οτὸ 10%.
ἀποίκων στοὺς στρατιωτικοὺς, που τοὺς
Μεγάλοι τομεῖς τής οἰκονομίας παύουν να
κατηγοροῦν για δειλία Kai ανικανότητα,
ἐξαρτῶνται άμεοα απὸ τῖς αποικίες. Ἒτσι
ἐπιδρούν αποφαοιστικα ατη σκεψη τῶν
Kai μεσα στην αστική ταξη ἐμφανίζονται
ἀξιωματικῶν Kai κανουν γόνιμο τὸ ἐδαφος
ὑπερμαχοι τῆς ἰδέας για εἰρηνική νεοαποιατῖς νέες ἰδέες, πού, δειλά στήν ἀρχή, κακιακή ρύθμιοη τοὺ προβλήματος. Στὴν ἰδέα
νουν τὴν ἐμφανισή τους. Περιπτώσεις
ουνεννοήσεως ἀξιωματικῶν καὶ άνταρτῶν
αὺτή αντιδροῡν oi άξιωματούχοι τῶν
γίνονται ὀλο Kai συχνὸτερες.
ἀποικιῶν Kai oi βιομηχανίες ποὺ στηρίζονΜεγάλο ρόλο παίζει καὶ ή χαμηλη άμοιβη
ται στοὺς φτηνοὺς Ἀφρικανοὺς ἐργατες.
σὲ σχεση μέ αλλα ἐπαγγέλματα. "Ean μηἨ ἀντίθεοη αὐτή δημιουργεῖ τῖς πρῶτες
χανικὸς μέ μέτρια πείρα ἀμείβεται μὲ 18.000
ρωγμές στα θεμελια τοὺ καθεστῶτος, φέρἐσκοῡδος τὸ μήνα, Kai ἐνας λοχαγὸς μὲ
νοντας αντιμέτωπες δυὸ καστες που ανήκουν ατήν άρχουσα man.
χρόνια οτὶς αποικίες με 12.000 ἐσκοῡδος,
Ἀρχίζουν καῖ δημιουργοῦνται μικροομάἈπὸ τήν άλλη μερια ή ἐργατικὴ Kai ή
δες, κατώτερων συνήθως αξιωματικῶν,
ὰγροτική τάξη βλέπουν οαν μόνες λύσεις
που συζητοῡν τα προβλήματα τους, ποὺ
στὸ πρόβλημα τής ἐπιβίωσης Ti] μετανάστήν ἀρχή εἰναι καλύτερες άμοιβές Kai καστευοη ἠ τή δυναμική ὸργάνωση. Τὸ 1973
oi μεταναοτες στή Δυτική Εὐρώπη φτάνουν λύτερος ἐξοπλισμὸς για τήν αντιμετώπιοη
τῶν ἀνταρτῶν. ἡ
τὸ 150000, δηλ. τὸ 1/6 τοὺ πληθυομΟὐ. Oi
Τὸ 1973 ή κατασταση ἐττιδεινώνεται. Με
άπεργίες πληθαίνουν, Kai τὸ τελευταῖο
τὸ ΝΔ 353/73 δίνονται πολλα προνόμια O"
ἑξάμηνο πρὶν ἀπὸ τήν ἀνατροπὴ τοῡ Κααὐτοὺς που ἐπανακατατασοονται 0T0
ετανο φτάνουν τὶς 200 τὸ μήνα.
στράτευμα. Oi μόνιμοι ἀξιωματικοί αἰσθαΤῦιος, τὸ φοιτητικὸ κίνημα παίζει τὸν
νονται άδικημενοι καὶ ὸργανώνονται πια
πρῶτο ρόλο ατη δεκαετία 58-68. Tb ἐναυσχεδὸν φανερά. Καλοῡν τοὺς ἑαυτούς Τους
σμα δίνεται μέ τή δειλή φιλελευθεροποῐηση ESPURIOS (γιοῖ τής πόρνης) Kai τοὺς (xyle
τοὺ '58. Για πρώτη φορα ἐπιτρέπεται ή δηθετους
PUROS.
μέ
πικρή
εἰρωνεία.
K0"
0|
μιουργία ἑκλογικῶν ἐπιτρσιτῶν (σαν ὑπο·
PUROS
ὁμῶς
ὀργανώνονται
για
να
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κεια ζωής. Ἱδρύονται oi δημοκρατικὲς ἐκΜπρὸς
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κυβερνητικὴ
ἀποσυνλογικές ἐπιτροπὲς ποὺ στελεχώνονται κυθεση
(που
πληροφορεῖται
αὺτές
Tic
KIVTI'
ρίως απὸ κομμουνιστές. Ὀ Huberto Dalσεις
καῖ
εἰναι
ανίκανη
να
ξεπεράσει
τὴν
gado (όποψήφιος τῆς ἀντιπολίτευοης) φυκρῖση)
οἰ
ESPURIOS
βλέπουν
πια
καθαρὰ
οικα χάνει τὶς ἐκογές, ποὺ γίνονται σὲ ουνὅτι
τὸ
πρόβλημα
εἰναι
πολιτικὸ
καί
συζη·
θήκες βίας καὶ νοθείας. Αὐτὸ ὁμως γίνεται
τούν
μεταξύ
τους
φανερα
για
ἐνδεχόμενη
ή αἰτία ξεσηκωμού στα τρία πανεπιστήμια
άνάληψη
δράοης.
τῆς χώρας (Λιοσαβώνα, Πόρτο Kai ΚοῑμἨ κυβέρνηση ἀντιδρα αντικαθιοτώντας
πρα), ξεσηκωμὸς που δίνει τὴν πρωτόποτὸν ’Υπουργὸ Στρατιωτικῶν. 'H ἀντικαταρία τοῡ αντιφαοιστικοῡ αγώνα στοὺς φοισταση ὅμως α-πλῶς ἀναβάλλει Tb γεγο·
τ τες,
ηΜέοα 0’ αὐτή τήν αποσύνθεση, τὸ κίνότα. Τὸ Δεκεμβρη τοὺ ’73 Bub σοβαρὲς
νημα τῶν ἐνόπλων δυνάμεων βρίσκει τὴ ἐξελίξεις συσφίγγουν τῖς σχεσεις των
ESPURIOS Kai τῶν PUROS.
χώρα ώριμη για ἀλλαγή.
Πρῶτά, ἕνα πραξικόπημα τῆς ἄκρας Δί·
ξιὰς αποτυχαίνει. Ἐπικεφαλῆςνὸ στρατηκίνημα τῶν Ἐνόπλων Δυναμαυν
γὸς οε ARRIAGA, πρόεδρος τῆς Επιτροπης
Ἀτομικής Ἐνεργείας, ποὺ ἐλέγχεται ὑπὸ TIC
(MFA)
ΗΠΑ, καὶ που 0i δεσμοί του με τὴ ΕΙᾼ εἰναι
Oi συνεχεῖς ἐπττυχίες τῶν ανταρτῶν, ἰδι- γνωστοί. Πρόθεσή του ἠ ἀνστςρσπη T0}!
Καετανο, ποὺ τὸν θεωρεῖ πολυ φιλελευαίτερα μετα τὸ 1969, συσσώρεύουν K0πωση στὸ στράτευμα Kai όπαρχει καθετη
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απὸ τοὺς PUROS. Α
Oi δυὸ ὸμάδες αρχίζουν πια ἐπίσημα _
συνεννοήοεις μεταξύ τους, pub Kai εἷ ’
φανερὸ ότι μόνο με πολιτική ἀλλαγὴ εἷ ’
δυνατὸν να λυθούν Tb προβλήματα ι
τοὺς ἀπασχολούν. Γίνονται ἐπαφες με τ
Γκομέζ Kai Σπίνολα, που εἰναι ἐνήμεροι
τήν κατάσταοη.
Ἐδῶ παρουσιάζεται ή πρώτη διχογν
μία. Oi συντηρητικότεροι ζητοῦν απ ”
ἐναν ἀρχηγὸ για τὸ κίνημα, ενῶ 0i αρι ‘
poi ζητοῦν Eva πολιτικὸ πρόγραμμα K
μια κεντρικη ἐπιτροπή.
Oi πρῶτοι ἐπιμένουν οτο πρόσωπο T
Σπίνολα, με τὸ ἐπιχείρημα ὀτι τὸ πάρελ '
του θα προκαλέοει λιγότερες ἀντιδρά
ἀπὸ τήν ἂκρα δεξιά, Oi δεύτεροι φοβο’
ται ότι ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ παρελθὸν ·,
ἀποτελεῖ ἐγγύηΟη για τη λαῖκή κυρια ι
καὶ δέν θελουν απλῶς να ἀλλαξουν ἀπ
ταρχικὸ ήγετη στή χώρα.
Ἠ ἐκδοοη τοὺ βιβλίου τοῦ Σπίνολα C
Πορτογαλία Kai τὸ μέλλον της» τὸ Φεβ ·
άριο Kai oi ουνέπειὲς της τὸ Μάρτιο, δηλ.
ἀποπομπή τῶν Σπίνολα Kai Γκομεζ, o
φιλιώνουν τῖς δυὸ ὸμάδες καῖ κάνουν
δεκτοὺς σαν ήγέτες τοὺ κινήματος τοὺς δ
στρατηγούς. Ἀπ’ τήν άλλη, ὸ ουνταγ ‘
τάρχης VASCO GONSALVES, που εἷ
ἔνῖῧζὲὰΐὲῗ ἷξὲ ἓξὲἅῗὲυἶὲξᾝὲἕ ΕΞγ
Σπίνολα, Kai plb ἐτπτροπή πολιτικοῦ Σ

Ὀ στρατηγος Κόστο [κομεθ

wpmbc συλλαμβάνει τους χαψιεὸες τῆς μυστικῆς ὼηηρεσιας,

T
’EDÆOPOÜ, TT00 εἶναι τμημα της Κεντρικη(
η ιτρθῖῐής. αναλαμβανει να καταρτίσει το
Ἤραμμα T00 κινήματος.
ἀξιωα TïpÔwpo κίνημα μερικὼν Σῐτινολικών
ylù “9'”de — με εηιχειρημα οτι εἰναι ωρα
\Oi ,Ραῼη και ὀχι για πολιτικες συζητησεις
or oIOI κινοον τις μονάδες τους ενάντια
χρὴ εΡῡὸρώμιο της Λιοσαβωνας O‘TTOTU05 ' μδ περιοριομενες ευτυχὼς συνέττειες4
τε ,ωῐαῐτιοι φυλακιζονται αλλα γενικώ‘ ,Ù‘Kûeùpiou: ὃεν γίνονται.
00 αΪῘΟΤυχια αυτη ὃιὸαξε στο MFA δυο
MOU?“ μαθήματα. Πμῴια orI χμειαζεται
Τὸ Ki Ἶβωμένη ῥργάνωοη για να εττιτυγει
Tot, ,ἵημο K: υστερα οτι η αττοὸιοργανωση
ἀφο-(Ῑ ,ἱσῐὼτος εἰναι τιολυ Προχιυμημενη,
9v μῑτόρεσε να αντιδρασει κεραυνοTù Km, V0 εξαρθρώσει το κινημα4
βοὺς ἒχῑδῑα ξαναρχιζουν, με του( αριστεW) “Ppù‘nxoùc σε Πολυ καλυτερη Θεση
ῦῒὶς 2;"?- Σε μια τελευταία συγκεντρωση

Ἀπβιλίου ’74
ὶεῆςεὲορύΥΘημα ιῐου δινεται στι( 0.30 της
°9 ι “0 τᾳ RADIO RENAISSANCE τῆς mo'5'IIJQT ος 0· στρατιωτικες μονάδες T00 κι,Πῑρνὰνε σιη δράση. Μονη αντιἠν αν’ΠΤὰοσετάι OTTO τη DCS (την
ζα αδίδρὲῡὲ) Πομ τελικα οι τιρακτορες της
osait,“ .VTGI ἀνευ ορων. Οι ναυτες ενος
μοῖιῗ "OÙ διατάσσονται v0 (Tunn—
élu
,o‘ υἵδξς ἑού κινήματος αρνοῡνται να
Σηίνοῗὲετᾲνὲ ῐζὲἷὲἒᾳδει την ἐξουσία στον
n°558“, T. OWOC τους «Στρατηγε 000 ΠαΙἾν Κυβὲρνηοη, Να εῐοαι ιδιαιτερα
κός· ἶρομὰζω οτην ιὸἐα οτι η

{Tic 1.30 τῆς 26ης 0 Σττὶνολα εμφανιζεται
οτην τηλεοραση αναγγελλοντα( τη δημιουργία Κυβέρνησηε Εθνικη( Σωτηρίας. To
MFA κατέλαβε την εξουσια σε 14 ὼρες, c'ch
υπολογιζε οτι Θα χρειαζοταν 4 μερες.
Σημαντικο και καθοριστικο στοιχεῙο για
την εξελιξη τὼν γεγονότων εἰναι η συμμετοχη Toù λαοί) στο κίνημα. Τά πληθη T00
λαοί) n00 γεμισαν τους δρόμου( ὲνωθηκαν
αττο την πρώτη στιγμη με τις στρατιωτικες
μονάδες, ανεβαινουν στα τανκς και ὁλοι
μαζι ξεκινούν για την εκτιορθηση τὼν 0X0ρὼν τὼν παραστρατιωτικὼν οργανωσεων.
Ὀ κοσμος αποδώεται 0‘ ενα κυνηγι Πρακτομων τῆς PIDE 0‘ ολη την Πολη.
Την άλλη μερα ὃημοσιευεται T0 Προγραμμα τών Ενοττλαιν Δυναμεων. ἕκτος
αττο τι( Παραγράφους rrou αναψερονται
στην αττελευθερωση τὼν ιιολιτικῴν κρατουμένων, στην αναζητηση Πολιτικῶν λι)σεων στο αττοικιακο Προβλημα, την
κατάργηση τὴ( λογοκριοιας, την ανεξαρ·
τοηοιηση τηε δικαστικῆς εξουσιαςγ τη διάΝυση της DCS, των Παραστρατιωτικὼν οργανωσεων και των πολιτικὼν οργανωσεων
της Νεολαιας, η Παράγραφος 6 τὼν βραχυιτροθεσμων μέτρων, δειχνει καθαρά τον
Πολιτικο Προσανατολισμο T00 MFA: «Ἠ
Κυβερνηση Θα Θεσει T0 Θεμελιαῑ α) για μια
νεα οικονομικη πολιτικη στην υπηρεοια T00
Πορτογαλικοῡ λαού και ειδικατερα τὼν λιγοτερο εὐνοουμενων τάξεων καὶ Θα αρχὶσει
αμεοως την τιάλη ἐνάνῐια στὸν Πληθωρισμο (27% το 1973. σημ. Συνταξης), T0
ὺπερβολικο υψος T00 κόστου( ζωῆς, τῆς
διαφθορά( καὶ της κερδοσκοττιας, Πράγμα
n00 επιβάλλει αναγκαστικα μια στρατηγικὴ
αντιμονοτῐωλιακη. β) Για μια νεα κοινωνικὴ
πολιτικὴ 0' ὁλους τοὺς τομεῑε, με ,κύριο
στοχο την προασττιοη τών συμφεροντων
της εργατικής ταξης καὶ γενικότερα ὁλων
τών εργαζομένων καὶ τη βελτιωση προοὸευτικά ἀλλὰ ὲπστ υνό a τ’ ποιότ -

Μετὰ τὴν 25.4.1974
V100 την ετῐάνοὸο των Πολιτικῶν εξοριστων τα κάμματα αρχιζοον την κανονικη
Χειτουργια τους. T0 Προβληματα nob
ἑχουν ν’ ακτιμετωττισοσν εἰναι τεραστια,
μια κι ολοκληρο( 0 μηχανισμος T00 δικτατορικού καθεστῶτος στηριζεται ακομα στα
Ποὸια T00. AUTO εἰναι ιὸιαιτερα εντονο στην
ετταρχια. Cmou 0 0vrinunoç 0'n0 την αλλαγη ὗεν εἰναι ιοσο εντονος. Enc ιιολεις
ομως, οττου ειναι συγκεντραιμενο το μεγαλύτερο ττοσοστο T00 εργατικοῡ δυναμικού,
η κατάσταση ειναι ὃιαμετρικα αντιθετη.
Στον εορτασμο της Κοκκινης Πρωτομαγιαε,
500.000 με 1.000.000 \uoq ὃιαδηλωνει στοας
ὃμῡμυυς4

Eng 15 Mmou 0 inn-(A0 mu‘xupﬁuvm
Προεὸμο( της Δημοκμαιιας μεσα οένα
κυμα αττεμγιῴν ιιου ξεστιαει ασυγκρατητοι
Ἠ Κυβερνηση του, προ.ον συμβιβασμού,
Περιλαμβάνει αηο μοναργικου( μεχρι κομpom/107K. Πραιθαιιουργο( ορκιζεται Ô
Παλμα ΚαμΧος, ανυραιιιος κατα τον imνολα αηολιτικος. Ομως 0 Παλμα Κάρλος,
σοσιαλδημοκρατης Προεὸρος της Εθνικης
Φοιτητικης ἑνωσεαι( το 1926, και καθηγητης Πανεττιστημιου, εἰναι ταυτοχρονα νομικο( συμβουλος της COLE OIL, και μελο(
T00 Διοικητικού Συμβουλιου μιας ναυτιλιακης ἑταιρίας που ιδιοκτησια της εἰναι T0
yum «APOLLO», n00. onwc λεγεται. ιιριν
την 15.4.74, TO χρησιμοττοιούσε η CIA.
Στην καβερνηση μετεχουν 0 Μαριο Σοαρες, γραμματέα( τοί) Σοσιαλιστικοῡ Κομματος, καιο Αλβαρο Roux-lax Γραμμαιεας
T00
ΚΚΠ.
Néo
τας
ψεων.
Προόδου,
ὀλο
κόμματα
Στη
T0(mou
δεξιά
φαομα
δημιοιιργοὺνται
καταφεύγουν
ιδρυεται
τὼν Πολιτικῶν
το Κόμμα
στελέχη
καλύπτοναπότῆςκαὶ
ὀπαδοὶ
τοὺ
καταρρεὺσαντος
καθεστῶτος,

παρὲνθεοη κάτω ἀπὸ τὸν κύριο τίτλο του
διευκρινίζει δτι εἰναι σοσιαλδημοκρατικὸ
Kai ἐκφράζει τὴ μὴ φασιστικὴ δεξιά. Στὸ
χῶρο τοῦ Κὲντρου ἐμφανίζονται τρία κόμματα κι αὐτὰ σοσιαλδημοκρατικού προσανατολισμού. Στὴν ἀριστερά, ἐκτὸς τοῦ ΚΚΠ
καὶ τοῦ Σοσιαλιστικοῠ Κόμματος, ἱδρύεται
τὸ MES (κίνημα τὴς Σοοιαλιστικής Ἀριστερας), ἀντίστοιχο μπορεῑ να πεῖ κανεὶς τοὺ
γαλλικοῠ PARTIE SOCIALISTE UNIFIEE. Ἐπίσης τὸ Μαοῐκὴς ὰποκλίοεως MRPP (κίνημα
για τὴν άναδημιουργία τοὺ Κόμματος τού
προλεταριάτου). Τὸ κίνημα τῶν ἐνόπλων
Δυνάμεων μένει οτὴ σκιά. Ἐκπροοωπετται
μάνο στὸ συμβούλια τοὺ Κράτους ἀπ’ τὸν
συνταγματάρχη GONSALVES, εἰναι ὁμως ἡ
πραγματικὴ δύναμη πίσω ἀπ’ τὴν κυβέρνηση συνασπισμοῦ.

αντίδραση, τὸ αἷτημα τοὺ κατῶτατου μισθοῦ τῶν 6.000 ἐσκοῠδος υίοθετείται καὶ
απὸ ἀλλους κλάδους ἐργαζομένων.

Ἀπεργίες
Τὸ κύμα τῶν άττεργιῶν, ποὺ ἀρχισε ἀμέσως μετα τίς πρῶτες μέρες τῶν πανηγυρι-

r σμῶν, κατακλύζει τὴ χώρα σα χιονοστι-

βάδα, μὲ κύρια αἰτήματα τὴν αὐξηση τῶν
άποδοχῶν, τὴ βελτίωοη τῶν ὁρων ἐργασίας στὸ ἐνα σκέλος, τὴν ἐκκώάριση τῶν
κρατικῶν καὶ ἰδιωτικῶν φορέων απὸ τα
φασιστικα στοιχεῖα ἀπ’ τὴν άλλη. Ἐπιτρο-

L: πὲς αιτεργιακοῡ ἀγῶνα ἐκλέγονται στὶς
-’ ἐπιχειρήσεις, ποὺ προβάλλουν αἰτήματα
” τῶν ἐργαζομένων καὶ καθορίζουν τὴν πο-

ιΓῖξΕζ γ ·. ᾗ ..ιςι- τι·

ρεία τοῦ ἀγῶνα.
’ἑπτα διευθυντὲς τῆς ΙΠ ποὺ κατηγοροῦνται για σχέσεις μὲ τὴ δικτατορία αποακρύνονται μετα απὸ ἀπεργία τῶν ἐργαὁῇἰῗῗῖἐέοἷῗῖὲὲᾙὲᾄῗὲέἓᾶἕὲῗ ᾆὲΎῖἔό
ἰδιο
λό
ο.
Ἀπεῖγίες ξεσπούν στὴν FIRESTONE, στα
ναυπηγεῖα τῆς Λισσαβώνας, καὶ σὲ λίγο
ὁλες oi ἐπιχειρήσεις τὴς χώρας ἀντιμετωττίζουν τὸ Ῑδιο πρόβλημα.
Σ’ αὐτὸ τὸ χάος τῶν πρώτων μετεπαναστατικῶν ἑβδομάδων, τὸ MFA παίζει ρόλο
’ μεσολαβητικὸ o’ αὺτὲς τίς διενέξεις, στέλνοντας ἐκπροοώπους του για να ὑποβοηθήσει σὲ μια λύση κοινῆς ἀποδοχῆς. Ἔτσι
τὸ κίνημα ἔρχεται οὲ στενώτερη ἐπαφὴ μὲ
. τα κοινωνικὰ προβλήματα, καὶ αποκτα
ἀκόμα περισσοτέρο τὴν ἐμπιστοσὺνη τῶν
ἐργαζομένων. Ἔτσι, μέλος τοῦ κινήματος
σὲ συζήτηση σὲ ἀνώτατη Σχολή, παρουσία

’- ’ καθηγητῶν καί φοι-τητῶν, λέει τα ἐξής; «Oi
” ’ φοιτητές, oi καθηγητές καὶ oi ἐργαζόμενοι
'. στὸ χῶρο αὐτὸ πρέπει να ἀντιιτροσωπεύ· ονται στὴ διοίκηση. Πρέπει oi ὺπάρχουσες

διοικητικὲς δομὲς να καταργηθοῡν Kai να
_ ἀντικατασταθοῡν μέ καινοὺργιες».
..4η. Στὴν κυβέρνηοη τα προοδευτικα στοιχεῖα
ὑποωηρίζουν τὸ ἐργο τοῦ κινήματος ἐνῶ

.‘Œ‘gz; S'EN!" “ ,’;Ἰ9

, _. στα συντηρητικάτερα ὴ ἀμηχανία τῶν
.. “· h πρώτων ὴμερῶν ἀντικαθίσταται σιγα-σιγα
,,ὲδ
ωφῖἰῖῖᾀῖἒέἶῖζὲὲσὶἓ ῑὶλὲᾷςέῗὲ
,ηλώνα
-’ δημοκρατία δὲν σημαίνει ἀναρχία, ἐνῶ ὸ
J".

“ ἀρχηγὸς τῆς Ἀερσπορίας DE MELLO λέει
.- ω’ τα ἐξήςι «Ἐλευθερία δὲν σημαίνει ν’ ἀφήνδὲουν
ε θεύθερους
τοὺςνατρομοκράτες
ποὺ
πατρίδα Kai
τοὺς ἐξυψώνουμε
σὲ ικοὺς ἠρωες, οὔτε να ἐνθαρρὺνουμε
,Γ-άνθραπτοκυνηγητα καὶ σπιλώσεις ὑπολή- ἓιεων». Τὰ πρῶτα ἐμπόδια στὸν κοινὸ
"H ρόμο τὴς Κυβέρνησης συναπισμοῠ, τοῦ
Ἵέίῖἱῗῡὲω Ὑπεῖγίὲῗτᾞ ἐῆἵιῗχῗῗὸιὴ
ι τὴ φορά μὲ οικσνομικα αἰτήματα, παίρνει
ικάτερες διαστάσεις. Oi ἀπεργοί ζητοῦν
άδα 0 ὡρῶν, 130 mi 140 μιοθό, κα-

· τῶν πρὶν παραγωγῆς καὶ μείωση
v: ποὺ ξετιερνοῡν 1017M
V a 131M: καῖ’ , ·

Αύτὴ τὴ φορα μεσολαβητὴς ὁρίζεται ὸ
ἰδιος ὁ κομμουνιστὴς ὑπουργὸς Ἐργασίας
Avelivio Gonsalves. T0 KK παίρνει θέση ἀντίθετη μὲ τὸ αἰτημα, ὺποστηρΐζοντας ὁτι
δὲν εἰναι δυνατὸν να δοθεῑ κατώτερος μισθὸς ὑψηλότερος 011’ τὸν άντίστοιχο τῆς
Γαλλίας καὶ 011 {va τέτοιο μέτρο θα ὸδηγήσει τὶς μικρομεσαῑες ἐπιχειρήαῑις σὲ χρεωκοπία, αφήνοντας ἐτσι τὸ πεδίο ἐλεύθερο
στα μονοπώλια Kai ἑπομένως στὴν ἀντεπανάσταση.
Τελικα στὸ τέλος Μαΐου καθαρίζονται
σαν κατῶτερος μισθὸς 3.300 ἐσκοῡδος, καὶ
ὴ κοινωνικὴ ἀναταραχὴ μετριάζεται, χωρὶς
να σταματήοουν ὅμως ἐντελῶς oi απεριες.
Υ Ἀλλα ὁμῶς γεγονότα ἐρχονται να σκι-

ὁμως πήραν αὑτονομη μορφή. Oi ι·
ῶτες, στὴ μεγάλη τους πλειοψηφία π
οδευτικοί, ἐπηρεάζονται σημαντικα ἀπὸ,
ΚΚ. Τα αἰτήματα τους ποικίλλουν απὸ V
κονομικά, ὄνπῶς ἰσοτιμία μὲ τοὺς ἀξι
τικοὺς σε ἐπιδόματα, μέχρι πολιτικά, ο ‘
να δοθεῑ προτεραιότητα στὴ λύση «
ἀποικιακούπ βλήματος.
Ἀπὸ τὴν , μια ἐντονη προσ-ιτ ί ’
πολιτικοποιήσεως τῶν στρατιωτῶν γ’ >
ἀπὸ τὸ Κίνημα ’ξνόπλων Δυνάμ
’Ὀπως λέει ὸ ταγματάρχης VITOR ΑΙ.
1100 τώρα εἰναι μολος τὴς Κυβὲρνη,
«Δημιουργοῡμε στοὺς στρατιῶτες πο ,

συνείδηση Kai ὁχι τὸ πνεῦμα ὲνὸς κ .

τος. Αὐτὸ ἓχει σαν ἀποτέλεσμα να ἀπ r
ται ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες μια πλήρης ι
ροφὸρηση για κάθε διαταγὴ ποὺ κ · ,
ται να ὲκτελέοουν καὶ ποὺ περιορίζει K
πολὺ μια ἐνδεχόμενη άντεπαναστατικὴ
άσουν τὶς σχέσεις μεταξὺ τῆς Κυβέρνησης, έργεια ἐκ μέρους ἀντιδραστικῶν άξι r
κων», Μπρὸς σ“ αὑτὴ τὴν κατάστ ,.
τῶν κομμάτων Kai 100 κινήματος Ἐνὸπ
συγκαλεὶται
στίς
13
Ἰουνίου
συνθιευση
Δυνάμεων, τῶν τριῶν πρωταγωνιστῶν
μθιῶν τοῦ MFA. Συζητήσεις για τὴν π · ι g
τῶν μετεπαναστατικῶν ἐξελίξεωνι
τοῦ κινήματος Kai τῆς χώρας Y£VIK01> ι.
1. Στὶς 20 Μαῐου oi ἐφημερίδες ἀναγγέλφέρνουν άντιμέτωπους μια μερίδα Σ ‘
λουν ὰτι oi Τὸμας καὶ Καετάνο βρίσκονται
στὴ Βραζιλία, Kai συνεχίζουν μέ εἰδήσεις 011 äËYËËVÆÀÊÜÆfäÊJäL’Ë. “A
νολα
Kai
ἀποδύεται
σὲ
μια
"poo-"0680‘
,
ὑπάρχουν διαφορὲς μεταξὺ τῆς προοωριπείσει
τὸ
κίνημα
να
ἐπιστρέψει
στοὺς
v
τ,νὴς Κυβέρνησης Kai τὴς Χούντας Ἐθνικὴς
τῶνες
μια
Kai
ἐκπλήρωσε
τὴν
ο·
Σωτηρίας. Oi Σοάρες Kai Κουνιαλ ἀρνοῦντου. Τα μέλη τοῦ κινήματος ἐπιμένουν ’ται να ολιασουν τὴν είδηση ἀλλὰ τὸ ΚΚ
ἀρχικὸ σχέδιο να παραμείνουν σαν · .
δηλώνει ι δὲν συμφωνεῖ μὲ μια πολιτική
κροτημένη δύναμη μέχρι τίς ἐκλογὲις 5‘
του Fait Accompli. Ἀπὸ πληροφορίες μαΜαρτιου ’75. Μὲ τὸν Στιίνολα συμ ·.
θαίνεται ὁτι ὴ Χούντα Ἐθνικής Σωτηρίας
μονο μια μικρὴ μερίδα συντηρητικῶν ’ἶ
ξὲιρῶλὴν ᾱπὸφσση χωρὶς συνεννόηση μὲ
ωματικων.
2. Στὶς ZS Μαΐου συλλαμβάνεται ὸ συνταἈμέσως μετά, κύμα καθώηγού ‘- ἔὲῗὲἒβέἓζεῖῐῗῗὴῖῗάἳῶηὲξῇῗρξκῖἶέῗ
προφανῶς, φημῶν κατακλύζει τὴ χ “
τικῶν ὁργανῶοεων τού τύπου τής ΠορτοΦημες Y'ù «ὲρυθροὺς ναυάρχους», ·
γαλικής Λεγεῶνος, Στὴν ἐρευνά του ἀνακα- μουνιστικὸ κίνδυνο καὶ ἀνάγκη σταυ · .»
ρίας ἐναντίον τῶν κομμουνιστών, Γ .—
λύιττει τὶς σχέαις τὴς Λεγεῶνος μὲ ἰσχυπροσπάθεια να αποδοθοῡν oi κυβερν
ροὺς ἀντικομμουνιστικοὺς κύκλους. μαδυσχέρειες στα ἀριστερὰ στοιχεῖα 1‘
ζεύει πληροφορίες για κρυφα ὁπλοστάσια
περικλείει. Τὸ σύνθημα «Σπίνολα ἢ κο '
Kai φτάνει μέχρι τίς σχέσεις τὴς Λεγεῶνος
νιστές»,
υίοθετείται
011’
τοὺς
μεγαλοα
μὲ ἰσχυροὺς οὶκσνομικοὺς κύκλους. Διακαὶ
τὴν
ἐκκλησία.
ν’
τάσσονται συλλήψεις. Ἕνας ἀπ’ τοὺς προ·
Ἠ ὲπὸμενη κίνηση γίνεται 011’ τὸν Ρ v
φυλακισμένους απελευθερώνεται μὲ
CARLOS. Στίς 3 Ἰουλίου ἀπειλεῖ να π r
προοωπικὴ διαταγή τοῦ PALMA CARLOS,
τηθεῑ, γιατὶ δὲν ἐλέγχει, ὅππως λέει, τὴν ,
ὲνῶ ἐνας στρατηγὸς μέλος τῆς Χούντας
βέρνηοη. Ζητάει να διορίζει αὐτὸς
ἐπίσκέτττεται μῳικοὺς 011' αὐτοὺς στὶς φυὑπουργοὺς, να άναβληθοῡν oi ἐκλογὲςλακές. Τὸ κίνημα δραστηριοποιείται Kai τὴν τὸ ’76, ὼστε να ὁργανωθοῡν τὰ t"
ἐπόμενη ἀκολουθοῦν νέες συλλήψίις.
κόμματα κατα τῆς ἀριστερᾶς, Kai π ι ο ις‘H Χούντα προσπαθεί να «φρενάρει» τὶς
ἐρευνες μὲ πρόφαση τὴν ἐθνικῄ ουμφιλί.Ι’ι
άπὸ τὸ Ύπουργικὸ Συμβούλιτῗρῖιὲ τὸ
ωση. Mi: διαταγὴ τῶν στρατηγῶν συλλαμνημα
σύμ
ο.
Ἐτσι
ὸ
CARLOS
πα
v;
βάνεται ὸ ἰδιος ὁ Γκομέζ. Τὸ κίνημα άντιδρᾱ ται στίς 9 ἰουλίου. “
ἓίαια
καὶ τὸν
ὁ Σπίνολα
να ἐλευ·
ερώσει
Γκομὲζἀναγκάζεται
σε λίγες ὼρες.
Οἰ προσπάθειες τού Σπίνολα να δι ‘y
Ἠ σύγκρουση εἰναι πια ἀν ή, Kai oi
τὸν ἐμπιοτὸ του ἀντισυνταγματάρχη
ἀντιδράσεις Kai απὸ τὶς δυὸ μερι βιαιότε- κουέλ στὴ θὲση τοῦ CARLOS 011 r
ρες, Ὀ Σπίνολα δηλώνει ἐν ὀνόματι τῶν
νουν. Τὸ κίνημα μπαίνει ἐπίσημα or μουνιστικὸ Κάμμα ἀπαντα; ιΒρισκόμαστε
μπροστα σὲ μια συνωμοσία τῶν ἀντιδροστικῶν δυνάμεων, ποὺ βρίσκονται στίς θέσεις τους παρὰ τὴν ἐπανάσταση τὴς 25/4.
Μέ τ’ συνειδητὴ ἢ άσυνείδητ βοήθεια τῶν
τυχοὲωκτικῶν ὁμάδων τὴς Ιακρας ἀριστερας ἐπιδιώκουν τὸ οίκονομικὸ χάος Kai τὴν
κατάλυση τῶν δημοκρατικῶν ”
1100 ὰποκτήσαμε».
Στὸ στρατὸ ὁμως δημιουργεῖται μια ἀλλη
δύναμη, ποὺ ρίχνει τὸ βάρος της στὸ παι·
χνίδι ποὺ παίζεται στα ἀνώτερα κλιμάκια.
'H δύναμη αὑτὴ είναι oi στρατιῶτες Kai oi
ναύτας (ἡ πολιτικοποίηση στὴν Ἀερσιτορία
είναι χαμηλάτερη).

μκ- >

’Ἡάνωοητᾱινστρατιαπωνξεκίνησε
ι ·· ’ ι ’- "k

.14“th

Bépvr‘or] με πρωθυπουργὸ τὸν τ
τάρχη GONSALVES Kai ἑπτα μθη ·
Ὺπουργεῑα ἰδιαίτερης σημασίας. Οἱ
αὑτοὶ ὑπουργοί εἰχαν ἃατῶέσει 010'?
ρελθὸν pain τῆς ἐπιτροπῆς τοῠ πο ι
ουντονισμοῠ καὶ εἰχον συμβάλει στὴ
ουργία τοῦ προγράμματος τῶν Ἐ _ ἶ»
Δυνάμεων,

17 Ἰουλίου - 211 Σεπτεμβριω
7° 1""39‘1'00 ἡμέρα μωολαβοῑη μ 4 ἐκδήλωση τοῦ ανοικτοῦ πραξικοπ
æmwmmwäg
αὐτὸ ο Σπινολα χάνε. ami μιᾱ οη v
μάχη, τὴ μάχη τῶν ἀποικιῶν. O) 11 a; ·

«Mam
«we-Mr.
,ι ··’Α.N W

Ἀπὸ τὸ συνέδριο τοὺ KK
Πορτογαλίας στό Μαυριτάνικο
Θέατρο τῆς Λισσαβώνας Τὸ
πανὼ στό κέντρο γράφε-κ ιΝά
ἐνισχύοουμε τῆ συμμαχία τοι.)
λαοῡ μὲ τὸ κίνημα ἐνόπλων
δυνάμεων».

wwäïfÂneiaç,
απορρίπτονται
η
μια
μετα
Τὴν η
Η ὁΓῐῐοφαοιστικότητα τοῦ Κινήμαιος καὶ
ἠ éWOW] τῶν ἀνταρτῶν να μῆ οταματή°°°Y Τὸν πόλεμο αν oi συνομιλίες ποὺ εἶχαν
ΡΧΙΟΣΙ δὲν ἔχουν σαν άμεσο στόχο τῆν
ὴεξαβτηοία, λυγίζουν τὸν Σπίνολα, Kai
τ °' Ουμφωνίες ὑπογραφονται πρῶτα μὲ
ὸ PAIGC Kai μετὰ μὲ τὸ FRELIMO yla τὴν
Ραῖἶαχώρηση πλήρους άνεξαρτησίας στῆ
Ουινὲα καὶ στῆ Μοζαμβίκη. Για τῆν "Ay-

pu 0i συζητήσεις συνεχίζονται μέχρι σήOi σχέσεις τοὺ Σπίνολα με τὸ MFA εἶναι
ἑάθί ἄλλο παρα ρόδινες. Σὲ λόγο του στὸ
ÔPTO ἀναφέρεται πλάγια στὸ κίνημα λέ{Mam «Ὺπάρχουν μερικα πρόσωπα στῆ
ἾμΟΟΙα ζωή μσς ποὺ εἶναι ὑπέρμαχοι τῆς
Ἲῖίὲἕηῑῗῑιιῖμῑῑᾎῇᾳξῑεςἓνέὲῑυὲεεε
se"57m άπὸ πειθαρχία».
K Μῒῐλοκάρει πολλες πρωτοβουλίες τῆς
T , βνηοης καὶ ἀντιτίθεται στὸ διορισμὸ
To? Ταξιάρχου Ὀτέλο Καρβάλιο στῆ θέση
τὲυ ὑποδιοικητή τοῡ COP-CON, ποὺ εῖναι
_ ουντονιστικὸ ὀργανο τῆς άστυνομίας,
[K Χωροφυλακῆς, τῆς GNR Kai μερικῶν
Ι1)((ῐνοκινήτων Kai τεθωρακισμένῶν δυνάT. nob προορισμός τους εἶναι ή τήρηση
,ἐκ Τὰξης Kai τῆς ἀσφάλειας στῆ Μητρό·
ΤΟᾸἾ- Ὀ Καρβάλιο εἶναι ἀπὸ τοὺς ῆγέτες
νοὲ Κινήματος Kai θεωρεῖται ὁ στρατηγικὸς
οὓς τῆς 25/4.
Es ' Σπινολικοὶ ἀξιωματικοί, oi παλιοὶ
URIOS, βλέπουν με δυοαρέσκεια τῆ διάk “PU μεταξὺ τοῡ στρατηγοὺ τους Kai τῆς
υβεβνιΊΟης. Ἀπ’ τῆν ἀρχή εἶχαν ἐπιφυλαξῦς Υια τὸ πρόγραμμα τῶν Ἐνάπλων Δυfut—(UV, ποὺ τὸ ῆθελαν μετριαπαθέστερο.
Γπὸρἠ άλλη ἀνῆσυχοῡν απὸ τήν αὐξηση
ism επιρροής τῶν ἀριστερῶν κομμάτων,
Y'qñ’îpa τοῡ ΚΚΠ. Πράγματι τὸ ΚΚ, εὐθυΗμῑζοντας τῆν πολιτική του με τὸ MFA,
T0 οκετιτικὸ ότι ῆ ἐξουσία δέν πέραοε
όμο στα χέρια τοὺ λαοῦ ἀλλα β ίσκεται
ζ Χὲρια τοὺ στρατοὺ (δηλώσεις Jamal».
η , Κερδίσει πολλοὺς ὀπαδούς, παρ’ ὀλο
δὲἒυ Κατηγορείται ἀπὸ ἀριστερώτερες ὁμά, ÛÔV οὐραγὸς τῶν ἀξιωματικῶν στα θέιῑ α κοινωνικῶν διεκδικήοεων,
3 ως ή γραμμῆ αὺτῆ τοὺ ΚΚ δέν εἰναι
ἕ ηαὟῡύργια. Ἀπὸ τὸ 1970, 0’ ένα βιβλίο του
ι ·(Υου κυκλοφόρησε παράνομα ὸ Κουνιαλ
’ῗοὲραφίῑ «Oi σύμμαχοι τοὺ προλεταριάτου
N μῑὰ σοσιαλιστικῆ ἐπανάσταση δὲν εἶναι
Ï Ι01 σε μια ἐπανάσταση ἐΘνικῆ Kai δη

μοκρατική. Σ’ αὺτῆν oi πρυλεταριοι διευθυνομν τῆ μάχη ἐναντίον τῶν μονοπωλίων
Kai συμμαχοῡν με-ένα μέρος τῶν ἀστῶν
(μικροαστοὺς Kai μερικοὺς μεσοαστοὺς) oi
ὁποῖοι ἑχουν συμφέροντα άντιμονοπωλιακά. Ἠ οοσιαλιστικῆ ὲπανάσταση εἷναι
ἐκείνη ποὺ κατευθύνει τα κτυπήματά της
ἐναντίον τῆς άστικής τάξης σαν συνόλου».
Ὀ Σπίνολα πραγματοποιεί περιοδεῑες 0’
όλη τῆ χώρα προσπαθώνντας να προσεταιρισθεί ἀξιωματικοὺς βασικα τοὺ στρατοὺ
Kai τοὺ ναυτικοῦ, μιὰ καὶ ῆ αερσπορία Kai
oi άλεξιπτωτιστὲς Θεωροῦνται γενικα ἐμπιστες δυνάμεις. Ta πράγματα ὅμως ἐχουν
ἀλλάξει ἀπὸ τὸν Ἀπρίλη, τὸ Κίνημα δὲν εἷ’
ναι μόνο oi ἀξιωματικοί ἀλλα Kai oi CITva
τιῶτες Kai τὸ λαικὸ κίνημα. Σὲ μία ἐπιθεώρηση ναυτικῆς μονάδας, καὶ ἐνῶ oi ναύτες παρουσιάζουν όττλα πρὸς τιμήν του,
αρχίζουν Kai τραγουὸοὐν τὸ τραγούδισύνθημα τῆς 25/4. Ὀ Σπίνολα χάνει τῆν
ψυχραιμία του Kai διακόπτει τὴν ἐπίοκεψη.
Oi φῆμες καὶ ή λανθάνουσα σὺγκρουση
κλιμακώνονται. Στὶς 15 Αὐγούστου σὲ διοδήλωση στῆ Λισσαβώνα για συμπαρασταοη στὸν άπολευθερωτικὸ άγώνα τῆς
Ἀγκόλια σκοτώνεται ἀπ’ τῆν άστυνομία
ἕνας διαδηλωτής. Στὶς 8 Σεπτεμβρίου ἐκδηλώνεται στῆ Μοζαμβίκη πραξικάπημα άπὸ
μια ὁμάδα λευκῶν ἀποίκων. Ἀπὸ τῆν
πρώτη στιγμῆ δηλῶνουν τῆν ἀφοσίωοή
τους στὸν πρόεδρο Σπίνολα καὶ οτὶς άρχὲς
τοὺ κινήματος, ὁπως αὐτὸς τὶς ἐκφράζει.
Ζητούν αὑτοδιάθεση για τίς αποικίες
(αποψη Σπίνολα) καὶ ὁχι πλήρη άνεξαρτη·
σία, με τὸ Frelimo στῆν ἐξουσία. Τὸ πραξικόπημα άποτυχαίνει, ὁμως δίνει ἐπιχειρήματα στὸν Σπίνολα καὶ τοὺς ύποστηρικτές
του για τῆν ὑπάρχουσα «λαϊκή» άντίθεση
στῆν κυβερνητικὴ πολιτική.
Σὲ μιὸ άτμόσφαιρα τεταμένη άποφασίζεται ῆ διοργάνωση ουλλαλητηρίου τῆς
«σιωπηλῆς πλειοψηφίας» για τίς 28 Σεπτεμβρίου σὲ συμπαράσταση τοὺ Σπίνολα.
Εἶναι φανερὸ ὁτι ή διοργάνωση τοῦ συλλα·
λητηρίου ὁὲν ξεκινάει άπὸ τῆ βάση, για-ιι oi
προσπάθειες κάθε ἀλλο παρα αὺθόρμῆτες
ξΙναΙ.
Ἀεροπλάνα ίδιωτικα Kai τῆς πολεμικῆς
άερσπορίας οκορπίζουν μέρες πρὶν o’ ὁλη
τῆ χώρα προκηρύξεις καλῶντας τὸ λαὸ σε
ουμμετοχή. Ὀμαδικὲς άγορὲς είοιτηρίων
τραίνῶν Kai ναυλώσεις λεωφορείῶν προειδοττοιούν για τὸν πραγματικὸ χαρακτῆρα
τῆς ἐκδήλωσης. ἢ
Τῆν Παρασκευῆ 27 Σεπτεμβρίου, παρα-

μονῆ τοῦ συλλαλητῆριου, ὸ Σπίνολα συγκαλεῖ στὸ ἀνάκτορό του τοὺ BELEM τὸ
’Υπουργικὸ Συμβούλιο. Oi ῶρες περνοῡν
Kai τὸ κίνημα ἀνησυχεῖ μῆ έχοντας νέα ἀπὸ
τα par) TOU ὑπουργοὺς. Πρόκειται λοιπὸν
για πραξικοπηματικῆ ἐνέργεια τοὺ Σπίνολα
καὶ τῆς Δεξιάς; Πρέπει να άντιδράσει
άστραπιαῑα άλλα ποια είναι ῆ κατάλληλη
ἐνέργεια; ‘Av στείλουν ὁλες τους τις δυνάμεις ν’ ἀποκλείσουν τοὺς δρόμους για τὸν
κόσμο που ἐρχεται ἀπ’ τίς ὲπαρχίες, κινδυνεύουν να ἀποδυναμωθοῡν οτὸ κέντρο Kai
v’ ἀφήσουν τὸ πεδίο ἐλεύθερο σὲ Σπινολικὲς μονάδες καὶ στῆν ἀστυνομία ποὺ δὲν
τῆς ἓχουν ἐμπιστοσύνη.
Τῶικα ἀποφασίζουν Kai είδοποιοῡν τα
κόμματα, ποὺ μὲ τῆ σειρά τους είδοποιούν
τοὺς ὀπαδούς τους καὶ τα συνδικάτα, ποὺ
κατεβαίνουν στοὺς δρόμους. Ἀπὸ δυὸ ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς μεταδίδονται ὸδηγίες για τὸν ἀποκλεισμὸ τῶν ὸδικῶν ἀρτηριῶν ποὺ ὸδηγοῦν στῆν πόλη. Στὶς 3 τὸ
πρωί oi σταθμοὶ οιωποῡν. Ὶξχουν καταληφθεῑ ἀπὸ τῆ GNR, ποὺ εἶναι πιστῆ στὸν
Σπίνολα.
Μια ἐκπομπὴ στὶς 4 τὸ πρωί αὐξάνει τῆ
νευρικότητα. Ὀ κόσμος καλεῖται να ἐγκαταλείψει τα ὸὸοφράγματα Kai να γυρίωι
στα σπίτια του Kai αναγγῦιλεται ότι ῆ κυβέρνηση ἐλέγχει τῆν κατάσταση. Ἀλλα για
ποια κυβέρνηση πρόκειται δέν ἀναφέρει ἡ
εκπομπή.
Στὸ μειάξυ στὸ άνάκτορο μάταια ὸ Σπίνολα προσπαθεῑ να πετύχει τῆν παραίτηση
τῆς κυβέρνησης. Μόνον ἐνας ὑπουργὸς
παραιτειται.
Ἀπὸ τῆν άλλη, τὸ Κίνημα, βλέποντας ότι
ή κατάσταση εἶναι κρίοιμη καὶ ῆ κυβέρνηση
οὺσιαστικα αίχμάλωτη, κάνει τῆν τελευταία
κίνηση στῆ σκακιέρα.
Στῦινει τελεσίγραφο στὸ Σπίνολα καὶ
ἀπειλεῖ με βομβαρδισμὸ τού ἀνακτόρου ἂν
δέν ἐλευθερωθεῑ ῆ κυβέρνηση. Ἕνα δεύτερο ι,

τελεσίγραφο φτάνει ἀπὸ τὸ Ναυτικό. Ὀ
Σπίνολα ἀναγκάζεται να έλευθερώαι τῆν
κυβέρνηση.
Στὶς 5 τὸ πρωὶ ὸ στρατὸς ὲνώνεται μὲ τὸ
λαὸ στα ὸδοφράγματα. 'H ἐπικίνδυνη
περίοδος, έχει περάσει. Ἀρχίζουν ἑρευνες.
Ἀνακαλύπτονται ὀπλα ἀρκετα για να
ὁπλίσουν 2.000 άτομα.
Στα γραφεῖα ἐφημερίδας τῆς ἀκρας δεξιός καὶ τα γραφεῖα τοῦ κόμματος τῆς
Προόδου (ἀκρας δεξιάς) ἀνακαλύπτονται
ἐπίσης ὁπλα Kai κοκταίηλ Μολότωφ.

it λίγες ῶρες ἀνακοινῶνεται ότι ῆ συγκὲντρωση τῆς «σιωπηλῆς πλειοψηφίας»
ματαιώνεται. Ἐρευνες στα ξενοδοχεῑα «Σέρατον» καὶ «Τίβολι» καταλήγουν στῆ σύλληψη ἐτι-τα πρακτόρων τῆς CIA, ἐνὸς Ἀμερικανικῆς, ἐνὸς Σουηδικής Kai πέντε Χιλιανῆς ὑπηκοότητας,
Tic έπόμενες μέρες ὸ Σπίνολα ἐμφανίζεται
στῆν τηλεόραση, ἀνακοινῶνει τῆν παραίτησή του Kai ἐπισημαίνει τὸν κίνδυνο ποὺ
συνεπάγεται ῆ ριζοσπαστικῆ πολιτικῆ τῆς
κυβέρνησης. Οὑσιαστικα ὁμως πρόκειται
για ἐκδίωξη. Ὀ Γκομὲζ γίνεται πρόεδρος
τῆς Δημοκρατίας Kai ὁ Ὀτέλο Καρβάλιο,
τὸ τρομερὸ παιδὶ τού κινήματος (oi δηλώσεις του για τὸν ἐπιθετικὸ ρόλο τοῡ ίμπεριαλισ οὐ Kai τοῡ ΝΑΤο προκαλούν ἐκ·
πληὲίῑ, μιὸ Kai οὒτε τὸ ΚΚΠ τῆν ὑποστηρίζει δημόσια) ἀναλαμβάνει τῆ διοίκηση τοῦ

28.9.1974 μέχρι σήμερα
Ποιὲς ὁμως είναι oi ἀντιδράσεις τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας τῆς Πορτογαλίας καΘὼς Kai τῶν ΗΠΑ 0’ αὺτὲς τὶς ἐξελίξας Τί
θέση παίρνει τὸ NATO ἀπέναντι στὸ μέλος
του ποὺ αναπάντεχα στρέφεται πρὸς τα

ἁριστεράι Θα προσπαθησουμε να δώσουμε μερικα συνστιτικα στοιχεῖα. Korr’ αρχὴν oi ξένες ὲπενδύοεις, πού ἓχουν ἠδη
μειωθεῑ κατα πολὺ μετα την 25/4, σταματούν τελείως μετα την 28/9, Kai παρατηρεῖται μάλιστα απὸ πολλες εταιρίες μια τάοη
για μεταφορὰ της ὃραστηριότητάς τους
ἐκτὸς Πορτογαλίας (ΤΙΜΕΧ).
Ἐπίσης, αἰτήσεις της κυβερνηοης για τη
χορηγηση δανείων ἀπ’ τη Διεθνη Τράπεζα
καὶ τὸ Διεθνὲς Νομιοματικὸ Ταμεῑο απορρίπτονται με τὸ οκεπτικὸ ὅτι θα ὲπανεξεταστούν μετα τη διενέργεια τῶν εκλογῶν
τοῦ Μαρτίου 1975. Την Ῑδια όμως περίοὸο η
κυβέρνηοη Καραμανλὴ ἐπιτυγχάνει τη
σὺναψη δανείου απὸ τα διεθνη οἰκονομικὰ
ἱδρύματα, ὅπως παρατηρούν oi Πορτογάλοι μὲ πικρία.
Βριοκόμαστε λοιπὸν οὲ μία επανάληψη
τῆς πολιτικῆς ΟθςτᾶὺίΙίςᾱῐίοη, ποὺ ακολουΘηθηκε καὶ στην περίπτωση της Χιλης. Ἕνα
ἓνδιαφέρον αρθρο τῶν Sunday Times τοῡ
Λονδίνου άφηνει να εννοηθεῑ κατι τετοιο.
Ἀναφερει ἐπίσης ὅτι τὸ καλοκαίρι ὲπισκὲφΘηκε τὴν Ἰταλία καὶ την Πορτογαλία ό
ὑποδιοικητης τῆς CIA για «τουριστικοὺς
λόγους». Tic ἷδιες χῶρες ἑπισκεφθηκε για
τοὺς Ῑδιους λόγους τὸ πρωτοπαλίκαρο τοὺ
Τζῶρτζ Μηνυ, αντιδραοτικοῡ προέδρου
ἷὲςιδῖἓγὲἑὲἓὲ $3233" 61753250331432:
ψεις πραγματοποιούνται άπὸ τὸ Ῑδιο
πρόσω-πο συχνα οὲ χῶρες μὲ κοινωνική
ἀναταραχή καὶ οἰ προσ-πάθειες του κατευθύνονται στήν ὲνίσχυοη τῶν δεξιῶν καὶ
κεντρώων ἐργατικῶν ουνδικότων ὥστε να
ανακοπεῑ τὸ δυνάμωμα τῶν ἀριστερῶν.

Ἀπὸ τήν ὁιλληγ τὸ NATO ἀρνεῖται να χορηγήσει οτήν Πορτογαλία πληροφορίες
σχετικὲς με πυρηνικα όπλα, λόγω τῆς συμμετοχής τῶν κομμουνιστῶν στὴν κυβερνo.

τιΠὲοη ανάλογη ασκεῑ καὶ ὁ Κίσσιγκερ
ι στήν επίσκεψη του, καθὼς καὶ ὸ 'Evrou—

Ἀφίσες τὴς δεξιάς ποι) μετέχουν στὸν πσνηγυρισμὸ τῆς νίκης τοὺ στρατοὺ. ’Υπαρχει και άλλη δεξιά στῆ*
Πορτογαλία, φασιστική, ποὺ καθε ἀλλο παρα πανηγυρίζει.

apvr Κέννεντυ.

Στὸ ὲσωτερικὸ τής χώρας παρστηρεῑται
προσπάθεια φυγάδευσης κεφαλαίων στὸ
ἑξωτερικό, τακτική πάγια τῶν ὀλιγαρχικῶν
κύκλων 0’ ὃλες τὶς χῶρες ὅπου μια ἀλλαγὴ
“ στὶς κοινωνικὲς δομὲς φαίνεται πιθανή. Oi
πρόσφατες συλλήψεις τραπεζιτῶν γι’ αὐτὸ
τὸ λόγο δείχνουν an ί] φυγαδευοη κεφαλαίων ἔχει πάρει σοβαρὲς διαστάσεις. Τὸ

δυνάμεων. Oi επερχόμενες εκλογες ea ξεκαθαρίσουν αρκετα την κατάσταση, ὅπου
πιστεύεται ότι πρωτεύοντα ρόλο θα παίξουν τα δυὸ κόμματα τῆς αριστερας (κομμουνιστικὸ καὶ οοσιαλιστικό), καὶ τὸ Κόμμα
τῆς Δεξιας (Λαῑκὸ - Δημοκρστικὸ) χωρὶς να
ὑπάρχει ασφαλὲς περιθώριο προβλέψεων,
μια Kai δὲν ὑπάρχει προηγούμενο στὸ
ὁποῑο μποροῡμε να αναφερθοῠμε, Εἶναι
ὅμως γενικη πεποίθηση ότι ἐφ’ ὅσον τα
κόμματα της αριστερας αποφασίσουν να
συνέργαστοῠν, θα ἑπιτύχουν να σχηματίσουν κυβὲρνηση μὲ ανετη πλειοψηφία.

ä

._ παιχνίδι λοιπὸν δὲν ἑχει λήξει, Ἠ δεξιά,
συνωικουροὺμενη απὸ την επίσημη ἠ ανε-

πίσημη βοήθεια τῶν ΗΠΑ, τοῡ NATO Kai
τῆς γειτονικής Ἱσπανίας, προσπαθεῑ να
ἁνακόψει τὴν ανοδο τῶν προοδευτικῶν
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Τελος ὁὲν ἀποκλείεται ακομα καὶ σχίσμο
στὸ Κίνημα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ﬂ
τὰ μέλη του κατα διάφορους ὑπολοΥΥ
ομοὺς κυμαίνονται μεταξὺ 400 καὶ 1.000 1(ίὲ
όπου ὑπάρχουν ἁκόμα άρκετοὶ ὀπαδοὶ του
Σπίνολσιγ oi ὁποῖοι δὲν βλεπουν μὲ κ
μότι τη συνεχιζόμενη ουμμετοχη τοῦ
τοὺ στην πολιτική, καὶ μάλιστα με τ’
προοδευτικὲς τάσεις,
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ἀραβοωραιριινὸς maxe- ·
{toil θὰ ξεσπάσει, ἂν χρει“out, νὰ μὴν ἀποτελέσει ἐκ·
ἶλιαηξη
ἀλλὰ
νὰ
ὑπάγεται
οτὴ
mania στρατιωτικῶν

’σεων ρσυτίνας δι’ ἀνunQŒHînmuv.

ΤΟ HETPEAAIO
of!“ γιὰ τὸ κανάλι τοῦ
Σουέζ, οὒτε γιὰ μερικὰ τετραWm χιλιόμετρα ἐρήμου,
o Υῑὰτὴν tôva Παλαιστιw Κράτσυς πρόκειται οἱ
μεγάλες δυνάμεις νὰ προ‘ Woovv παγκόσμια στρατιmu"“I σύρραξη. Κάτι περιωσto - Δὲν φαίνεται πιθανὸ νὰ
κὰνουν οὔτε καὶ γιὰ τὸ πεt.âﬂlllo τῆς Μέσης Ἀνατσλής.
θιβιετικὴ
γνωρίζει
6“ Ε ναιἜνωση
ὸπόλυτα
ἁναγκαῖο

ὑγρὴ
δοκιμασία
τῶν
Ρωσοαμερικανικῶν
συμφερόντων
καὶ τὸ
ἐνδεχόμενο
μιᾶς νέας Γιάλτας
τοῦ Λυσ. Ἀνπυνὸπουλου

Εἶναι κοινὴ ὁιαπίστωση ὅτι ποτὲ πρὶν ὁὲν
ἧταν τόσα πολλὰ καὶ τόσο φλέγοντα τὰ προβλήματα ποὺ ἔχουν συσσωρευθεῖ καὶ περιμένουν τὴ λύση τους στὸν χῶρο τῆς Ἀνατολικῆς
Μεσογείου. Τὸ παιχνίὸι ποὺ παίζεται ἐὸῶ εἶναι
μεγάλο. Καὶ παίζεται μὲ ὅλους τοὺς κανόνες
τῆς ὁιεθνοῦς ὁιπλωματίας. Μὲ χρήση ὁηλαὸὴ
ὅλων τῶν ὁοκιμασμένων μέσων· Ἀπειλῶν, ἐκ·
ῖὸ πετρέλαισ για τὴν σίβιασμῶν, ἐντάσεων, ὑφέσεων, ὁιμερῶν καὶ πο·
α τῶν βισμηχανικὰ ἀλυμερῶν
ἐπαφῶν,
συστάσεων
στοὺς
μικροὺς
_ ων κσπιταλιστικῶν
γιὰ «ψύχραιμη ἀντιμετώπιση» τῆς κατάστασης,
κωθων- ‘H Σοβιεωιὴ Ἑνωκὰνουμε τὴν ὑπόθεση
«ἐπαναστάσεων» καὶ ἐπαναστάσεων, τοπικῶν
ι èrnoeaçerm ἀπ’ αὐτὴν ἡ
πολέμων κλπ. Ἐννοεῖται ὅτι οἱ λαοὶ τῆς περιξολῑξῑκὴ τῶν πετρελαιοσταρα- οχῆς ζοῦν μέσα α’ αὐτὴν τὴν κόλαση καὶ προσ·
(Ἴων ἔναντι τῶν καταναλωπαθοῦν νὰ χαράξουν τὴν πολιτική τους, ἑνιῦ ὁ
W χωρῶν, ὁὲν ea ὑποδείὁρίζοντας θολώνει κάθε μέρα καὶ περισσότερο
ἓῆεοειεσκε
sa“ Wm τὶς Bvowrxaἀπὸ τὰ μαῦρα σύννεφα τῶν προβλημάτων ποὺ
rw ἁνεπτυγμένες καπιταλιἀπαιτοῦν ρύθμιση.· Ἡ ὁιένεξη Ἀράβων καὶ
*κὲς χῶρες καθιστώντας Eton.
Ἰσραήλ,
ἡ
ἵὸρυση
τοῦ
Παλαιστινιακοῦ
Κράmac τὸν παγκόσμιο πότους, ἡ Κυπριακὴ ἀνεξαρτησία, οἱ βάσεις τῶν
.“ ἢ ῑουλάχυσισν τὴ στρατιλαῑχ καιάληψη τῶν meeἈμερικανῶν καὶ τοῦ ΝΑ T0 στὴν Ἐλλάὸα καὶ
ιοπη’](ῑνν ἀπὸ τὶς καταναλώτὴν Κύπρο, τὸ πετρέλαιο τοῦ Αἰγαίου σὲ σχὲση
ἷξξςχωρες- Ἡ κρησιμοποίηση μὲ τὸ ζήτημα τῆς ὑφαλοκρηπίὸας, ἡ ἔντονη Σο,οὺςδζιλου τοῦ παρελαιου ἀπὸ
βιετικὴ
παρουσία
στὴν
περιοχὴ
καὶ
πάνω
ἀπ’
ῂξρωᾋρὶῖῗὶόΐμῖἷΐῡ Ῠξῗέ
ὅλα τὸ πετρέλαιο τῶν χωρῶν τῆς Μέσης Ἀνατῶν Υὲα 0mm μορφὴ ἀγῶνα
Αοάβων ἀλλὰ “£00626τολῆς καὶ ἡ ὁιαμάχη τῶν πετρελαιοπαραγωγῶν
un“ Much καὶ ὁὲν Eutéçaœ,
χωρῶν
μὲ
τὶς
πετρελαιοκαταναλώτριες
χῶρες
" We, τὰ ὁρια ἀνοχῆς
ἀπὸ τὴ μία μεριὰ καὶ τὶς ἑταιρίες πετρελαίων
καὶ τῶν συμμάχων
ἀπ’ τὴν ἄλλη.

Μερικὲς καπιταλιστικὲς
χῶρες ὑπσχρεώθηκαν νὰ ὑποYodwovv δηλώσεις μετανοίας
πρὸς τὶς ἀραβικὲς κυβερνή·
σεις, ὁιασπάστηκε ἡ ἑνότητα
τους στὴν ἁντιιετώπιση τῆς
ἀραβοϊσραηλινής διένεξης καὶ
σπασμωδικὰ ἂρχισαν νὰ δίνσυν πρόχειρες λύσεις. Ὀλοι
ὅμως ἂντιλήφτηκαν τὸ νόημα
τῆς ἀπειλῆς καὶ ἀσφαλῶς ἡ εἴ·
ὁηση τοῦ DAILY TEŒGRAPH
(Ἐφημερὶς ΤΑ NEA τῆς 15
Δεκεμβρίου 1974)ὁτισὶ Ἀμε·
ρικανσὶ ἒχσυν σχεδιάσει κατάληψη τῶν πετρελαισφόρων
περισχὼν τοῦ Περσικοῦ Κόλnov εἶναι ἡ ὑπόμνηση ποὺ κάνσυν οἱ ΗΠΑ καὶ οἱ σύμμαχοί.
της mi; ἀραβαὲς xœee; ᾶτι
ὁὲν θὰ ἐπιτρέψουν νὰ ἐκτεθεῖ ἡ
οἰκονομία τους σὲ νὲσ κίνδυνο
ἀπὸ τὴν ἐλλειψη, ἢ ὑπερβολικὴ
αῢξηση τῆς τιμῆς, τοῦ meeλαίου.
. Τρία σημεῖα πρέπει νὰ
παίρνει ὑπ’ ὄψιν κάθε ἀνάλυση τῆς κατάσταοης στὸν
χῶρο τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείσυ; Πρῶτο ἡ σταθερὴ ἀπόφαση τῶν ΗΠΑ νὰ συνε- _
χίσουν, ωυλάχιστσν γιὰ τὰ
ἀμέσως προσεχῆ χρόνια, νὰ
ἐλέγχσυν τὶς ἐξελίξεις ·στὴ·ν
περιοχή. Τὸ ἔγκλημα της 15
Ἰουλίου 1974 κατὰ τῆς ἀνε- _
ξαρτησίας τῆς Κύπρου εἶναι ἡ ·
τελευταία ἀπόδειξη τῆς ἐπιθυμαςτσυςαῦτῐις.Δεύτερσὴἐνίσχυση τῆς στρατιωτικῆς παρουσίας, στὸν îth χῶρο, τῆς
Σσβιετικής Ἕνωσης. Ἡ τελευταία πρέπει νὰ μπορεῑ
στρατιωτικὰ -ἠ, ὁπωσδήποτε, δυναμικὰ- νὰ ὑποστηρίζει τὶς
ἀπόψεις της, ἂν θέλει (καὶ æλει) νὰ βάζει καὶ τὴ δική της
σφραγῖδα στὴ διαμόρφωητῆς ,
Two οἱ àoaﬂmè; WW?
γιὰ νὰ ἐπιτύχσυν τὴν 01Wμική τους ἀνάπτυξη καὶ λύσεις ,
ἐπιθυμτῐτὲς στᾲν χῶρο τωςέ
(nommé ow; πραγιιατυώες
του διαστάσεις, γεωγραφικὲςζ
καὶ στρατιωτικῆς ἰσχύος, τοῦ
Ἰσραήλ, δημιουργία Παλαιὸιέ
στινιακοῦ Κράτσυς) median;
ται τὴν ἀμέριστη (dammed:
καὶ momma mm!!!»
Boñœta τής Σοβιετικής Ἑνέ
vwong. ι
ΕΠΙΔΙΩΞΕῙΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ἐ
Ἡ ωερικανικὴ
ωτικὴ
σττῃίζει
τικὰ
ροντα
καὶ
παρουσία
τῶν
καὶ
οἰκονομικὰ
HIIA
προωθεῖ
στὴ
στὴνσυ
Mew
τὰ
_ ’'

Οἱ ἀραβοϊσρωιλινὲς στραῃωῑῑκὲς συγ ’σεις τσῦ
1967 καὶ 1973 ὁὲν προώθησαν
τ θέσεις - ἐὼικὲς, στρατι“MS, πολιτικές, οἰκονομι“à? κανενὸς τῶν ἐμπολέμων.
Κατὲσιησαν ὅμως ἀπὸ τὴν
71 μεριὰ σαφὲς ὅτι οἱ ἩνωΠολιτείες καὶ ἡ Σοβιεῑικὴ Ἐνωση ὁὲν ea ἀφήωυν
προστατευομένους τους
“ne Vù χάσσυν οὔτε νὰ κερδίοθὶῒΥ τὸν πόλεμο. Ἡ μελέτη
ῗδῠῑων τῶν σύγκρσύπων καὶ
“(Teen τῆς διαδικασίας ἐπι' “’X‘É‘S ῑῆς ἀξιοθρήντπης ἀνατσῦ περσσμένου êton
ἓν ἀφήνει mum ἀμφιβολία
ιὅλα ἔχουν ρυθμιστεῖ ὥστε ὁ

ANATOAIKH
MEZQIII‘EIOZ

Ἡ ὸήθεν ἑξαοφάλισίῃ μας ἀπὸ
ῧΏβῖΐέρῖἶῗῗὲἓέῗαὲιῗέἓῑ
κζῖ ἀπὸ τῂν Ἑλλάδὲράκριβιὰ
(δικτατορια) και ἀπὸ τὴν Κυπρο ἀκριβότερα (διχστόμηση,
2οΟ;000 πρόσφυιγες). Ἡ ἰσορροπιʹ.α στην ὁποια κατέληξαν
οῐ μεγὰλες δυνὰμεις μετὰ ἀπὸ
τὸν μαραθώνιο τῶν ἐξοπλισμῶν, δὲν ἁφήνει περιθώριο
για' στρατιαπιδξὲς ἐπεμβάσεις
ἆέξ Σὲἒυψὲϙἑδὲἶδῖἳῦἶιηεῢ 'ἑὶἔν
ἀφέθηκαν σιὴ σφαίρα ἐπιρροῆς της. Μετὰ τὸ τέλος τοῦ
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ἡ Σοβιετικὴ Ἑνωση δὲν
ἐπενέβῃ στραζωπικὸι σὲ καμία
χώρα της ὁποιας δὲν εῖχε ἀναλὰβει τρν ὲλεγχο μὲ τὴ συναίξεῖιδξζωᾱξξζιζυλιείζτ
ψυχραιιιάιερη τυιν ΗΠΑ, δταν
οῑ τελευταίες ξανοίγονταν σὲ
ἐπρξξξζῑξιῃξ
Κατὰ συνέπε ιαν οἱ ᾱμερικανι-

-κὲς βάσεις στὴν ἀνατολικὴ
Μεσόγειο, καὶ ὁ ἒκτος στόλος,
δέν ὑπὰρχουν γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν οτρατὸ τής Σοβιετικής Ἑνωρης (αἰπὺς θὰ
ἀνημετωπωθει μὲ πυρηνικὰ

, ὅπλα) ἀλλὰ γυὰ νὰ στηρίζουν
στρατιαπικὰ τὴν πολιτικὴ τῶν
ΗΠΑ σιὸν χῶρο ποὺ μᾶς
ἀφορᾰ.
ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΣΔ
Ἡ Σοβιετικὴ Ἑνωση, ἀφοῦ
ἀντιμετώπισε ἐπιτυχῶς τὸ ζήιημα τοῦ ὲξοπλιῳοῦ της καὶ
ἐξασφάλισε τὴν ῑσορροπία στὰ
πυρηνικὰ ὅπλα, προχώρησε
ατὴ δημιουργία σιεόλου στὴ
Με υο, ὅπου οῖ Ἁμερικανοὶ εχαν τὴν ἀποκλεισωιότητα. Κανένας δὲν ὰμφισβπιτεῖ
σιὴ Σοβιετικὴ Ἑνωση τὸ διιαίιομα νὰ ὲνδιαφέρεται γιὰ

, *ιὰ πράγματα τῆς Μεσογείου
·· καὶ. συγκεκριμένα τής ἀνατολυιῆς Μεσογείσυ. Ἡ ἑποχὴ
ποὺ οἱ Ἁγγλοι καῺι Γάλλοι
(Σουὲζ 1956) καὶ. οἱ Ἁμερικανοὶ (Λίβανος 1958) ἒκαναν
σ-'ιρατωπυιὲς ὲπε άα-ζις σχεδὸν ἀνενόχλητοι ε ναι βέβαιο
ὁτι πέρασε. Καὶ ἀσφαλῶς, ἠ
ᾱνεξαριησία τής Κύπρω, τὸ
ἣῗπειρέλαιο τοῦ Αἰγαίσυ καῺι ἡ
σῐυουοηςζιαὶ (νῦν
ι', τομης ἐπικοινωνίας της ΣαβιἙνωσης μὲ τὸ Αἰγαίο
'ς μαῐ τὴ Ιξᾶεσόγειο εῖναι ζητήρ
ι .δτιδὲνπρέϙιεινὰ
βρίσκονται
ζ μαια νωυ κανεὶς
σειρὰ ἐνδιαφέρσν-

τος τής μεγαλύτερης εὐρωπαῺίκῆς καὶ άσιατικής ταυτόχρονα
δὺναμης. Θὰ πρέπει, λοιπόν,
νὰ περιιιένουμε ὅτι Θὰ γίνεται
καθημερινὰ καῺι πιὸ αἰσθητὴ ἡ
παρουσία τὴς Σοβιετικῆς Ἕνωσης στὸν χῶρο ποὺ γεωγραωικὰ ἀνήκουιιε.

Ἑπειδὴ ὁ χῶοος τῆς Μέσης
Ἁνατολῆς ἦταν κάτω ἀπὸ τὸν
ὀποιχιακὸ ζυγὸ τῶτν καπιταλιστικῶν χωρῶν μέχρι πρόσφατα καὶ ὁ ἑθνιϙιὸς ἁγώνας
ἑγινε ἐναντίον τους κι ὲπευδὴ
παραπέρα ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῶν χωρῶν ποὺ ἀπελευθερώθηκαν συναντᾱ τὴ λυσσασιιένη ἀντίθεση τῶν ξένων
καπιταλιστικῶν ἑταιριῶν, φυσικὸ εἶναι οἰ σὺμμαχοι τών
χωρῶν τής Μέσης Ἁνατολής
νὰ εἶναι ἄλλες χῶρες ἀπὸ ἐκεῖνες στὶς ὁποῖες ἁνήκουν οἰ

ἑταιρίες. Ποιὰ ᾶλλη χώρσ, ἐκτὸς τὴς Σοβιετικῆς Ἕνωσης.
μπορεί νὰ προσφέρει βοήθεια)
ὑπολογίσιμη στὶς χωρες τὴς
Μέσης Ἁνατολῆς, ὥστε οἱ τε'
λευταῖες νὰ μποροῠν νὰ ἀμυνθοῠν κατὰ τῶν ἀνελέητων ἐπιθέσεων τῶν ξένων μονοπωλίων καὶτῶν κυβερνήσεων ποὺ
εἵναι πίσω τους; Ὁ ἀγιίῐνας γιὰ
ἀνεξαρτησία καῺι οἰκονομικὴ
ἐπιβίωση καὶ ὰνάπτυξη τῶν
χωρῶν αὐτῶν εἶναι ᾰρρηκτα
συνδεδεμένος -κατ' ἀνάγκηνμὲ τὴ βσήθεια τής Σοβιετικής
Ἑνωστῃς. Οἱ λύσεις ποὺ θὰ δοθοῦν, ἑπομένως, θὸι πρέπει,
ἑτσι ἤ ἀλλιῶς, νὰ εῖναι τής
ὀ-ποδοχῆς τὴς Σοβιετικῆς Ἑνωσης.

ΤΟΥΡΚΙΑ - ΗΠΑ
Τὸ Ἰσραηλινὸ Κράτος, ποὺ

ἱδρύθηκε τὸ 1948 ὰνὰμεσϋν
στοὺςἍραβες, ἒχει ἐξαντλὺ'
σει τὶς στραζιιξπικξ-ζς δυνατ
ἶέἷέὲᾧἙαῖΏὶῺϙἶῖὲιῖηέξ ἒὲᾆῗ»,
τιωιτικοί τσυ ἐγκέφαλοι, εἶναῦῗζ
μία χίμαιρα κὰτω ἀπὸ τῺις πιν'
ξζ2εῖ;;;ξζ,ζξζξ';ξε·,;2,ῖξ;,ζ;ὲὲι
ἓᾶπξρέήξξἯῇηιξέανὲ 'ἔὲζ
ϙιὲδσξὶξ, ῗῶλειῗὲζὲἓῡ 1' ξέθ, ἶιε
ταυτόχρονη ἐγγύησητὼν συνόζῒ
ρων του ἀπὸ τρν ΟΗΕ ἢ ἰδν,
αίτερτη ὁμάὁα κρατῶν. Κι αὐτδ'
θὰ εῖναι νὶκη γιὰ τὸ Ἱσραήλι
Ὁ ταχέως ἐξελισσόμενος συζ
σχετισμὸς τῶν δυνὰμεων σῆ
Μέση Ἁνατολῂ καθιστᾱ βξ*
ἓχαοέςὸἑὲκῖἔαέἲιίᾶξζδὲ
'κ ’
Παλαιστίνης πρέπει νὰ γίνεῢ
ἀμέσιιζ πραγματικότητα γιὰ,
νὸ. παύσεικιαύτὴ ἥ ἑσιτία συγ·' .
κρούσεων καὶ νὰβροῦν στέγη
τὰ ἑκατομμύρια τῶνν Παλαι- .·
στινίων, ἤ,
ΟίΙ-ΙΠΑ φαίνεταιότι ἔχον* ἲ,
ἀποδεχθεῖ τὴν ᾰποψη δτι, στὸΎ ·ζ
χὼρο τὴς ἀνατολικῆς Μεωζ 5
γείου μόνον ἡ Τουρκία μπορεῢ 'ʹ
νὰ παίξει τὸν ρόλο τοῦ χωρο· 1'
φὺλακα ζῶν συμφερόντων τη-ς- ,<
Ἡ γεωγραφικὴ θέση της ,;»
Τουρκίας (σύνορα μὲ Σοβι- ξ
ετικὴ Ἑνωοη, ἒλεγχος στενιῐζν 4
Δαρδανελλίυη, ᾰμεση γειτνι- ;;
ασημὲ ἀραβυιὲς χῶοες) ἀπο- 'τελει κλειδί, ποὺ οἱ Ἡνωμένες
Πολιτεὶες θέλουν νὰ υὸ ἑχοιΝ,
πάντα στὴν τσὲπη τους. Τὰ γεγονότα τής Κύπρου (ἠ ῡΕ 1
ΡΑΣΤΟ ἑγκαιτὰσταση τῶΝ ὶ
Τούρτκιισν στὸ νησὶ) εἶναι
καλὸ δεῑγμα ωῦ ρόλου ποῦ 1
προορίζουνγϋαύτὴνοὶ ηΠΑ.
Κανένα πρόβλημα τὴς ὰνα- ζ
τολικῆς Μεωγείου δὲν εἶναϋέ
ἀνεξάρτηιτο τῶν ἄλλων. Φιλο'
αμερικανικὴ πολιτικὴ τὴς Κύπρσυ (πραξικοπψατίας Σανιψιζσν π.χ.) σημαίνει χρησιμο- ποίησή της ἀπὸ τὶς Ἡνωμένες
Πολιτεῐες σὰν βὰσης ἀπ' δποὶ' ,
θὰ ἀσκεῐται πίεση κατὰ τῶῦ' '
χωρῶν τῆς Μέσης Ἁνατολῆς- ·
Ἡ Κυπριακὴ Κυβέρνησίὶ ··
ἐγνώριζε, βέβαωη τὸ συμφέρο* ;ζ
τοῦ νησιοῦ καῺι γι' αὐτὸ ἡ ὀ
πολιτική της πρσκάλεσε τὸ, ἐκ' ζῖ
τὸς πάσης ἀμφιβολίας, ἀιιεονῆ
κανόπνευστο πραξικόπημθ 1
ιῆς 15 'ιουλωυ 1974, γωιτὴ',
ᾰνστοοπὴ τῆς νόμιμης κυβὲθ' ,
νησης τής Κύπρου. Ἡ

.'_h_...
FACTO ôtxotôpnoq τῆς Κύ“900 ἐπετεὺχθη. Αὐτὸ ὅμως

σης πολλῶν δυσκόλων προβλημάτων, στὰ ὁποῖα ἢταν
ἱκανοποιεῖ τὶς ΗΠΑ, γυατὶ ἀναμεμιγμένες οἱ δύο μεγάλες
ὃυνάμε ς, μᾶς ὁίνει τὴν ἐλπίδα
μποροῦν νὰ κτίσουν γερὰ
"in! ἄμμο μιᾶς DE FACTO Ôt- ὅτι ἡ ἀνατολικὴ Μεσόγε no; ὁὲν
Où τιναχτεῐ στὸν ἀέρα ἀπὸ τὶς
χοτόμησης. Τοὺς χρειάζεται ἡ
ἀντιθέσεις ποὺ ὑποβόσκουν.
νομ’·μοποίησή της, δηλαδὴ ἡ
("ah/d)le της ἀπὸ τὴν ΚυὉ γενικὸς πόλεμος Où ἀποπριακὴ καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Κυ·
φευχθεῖ, χωρὶς νὰ μποροῠμε
νὰ ποῦμε τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τοπι“mon
κους
01 ΥΦΑΛΟΚΡΗΠῙΔΕΣ
Ἐκεῖνο ποὺ Bêta τὰ περισδαξὸ ζήττιια τῆς ὑφαλοκρηπί- σότερα προβλήματα στὴ χώρα
τ _ θέση προβλήματος
μας εἶναι ὅτι, πιθανόν, οἱ λύΘουρκικης μειονότητας στὴ
σεις ποὺ θὰ δοθοῦν θὰ εἶναι
652m καὶ πιθανότατα κι
τύπου Γιάλτας, δηλαδὴ θὰ ληεἴ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν,
φθοῦν ἐρήμην τῶν ἐνδιαφερο·
τ 3’“le ζητήματα τὴ ρύθμιση
μένων
λαῶν.
Χρειάζεται
ἑποI”! ὁποίων οἱ Τοῡρκοι ζημένως
νὰ
γίνει
συνείδηση
ὅλων
O‘W- Ἡ Τουρκία σ’ αὐτὸ τὸ
ὅτι
ἡ
χάραξη
«νέας
πολιτικῆς»
ῗῗῑκνίδι ἔχει τὴν ὑποστήριξη
εἶναι
ὁ
μόνος
δρόμος
ποὺ
μᾶς
ων ΗΠΑ. Ἡ βέβαιη ὒπαρξη
μένει
ἂν
θέλουμε
νὰ
συμμετὰππὲεᾷαίου στὸ Αἰγαῐο ὀὲν
οχουμε ἐνεργὰ orig ζυμώσεις
Ma μόνον τοὺς Ἕλληνες
ποὺ
γίνονται
στὴν
περιοχή
ἣτθΰρκους. Ἀφορᾶ καὶ τὶς
μσς. Ἀνὰλογα μὲ τὴν πολιτική
ὓπερὸυνὰμεις. Πολὺ περωσόῐερο, τὸ Αἰγαῖο ἐνδιαφὲ- μσς θὰ ὠφεληθοῦμε ἢ Où ζημιωθοῡμε. Ξέρουμε πῶς «πολὺ
sa ﬂl_ Σοβιετικὴ Ἒνωση, ἂν
σηφθῑῑὺπῸψινὸπτισὲπερίπτω- τεύτηκε» ἡ Ἑλλὰς στὴν τριακονταετία ποὺ πέραοε. Γιὰ
T“ ῗῡπικοῦ πολέμου, ὅπου ἡ
νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ
ὓυρκία ea πάρει ἐνεργὸ μέὀνομὰ
τους,
ὁ
ὅρος
«πολιfl ῑελευταία θὰ ἑκλεινε τὰ
τική», ὁταν ἀναφερόμαστε 0'
Syd ῖῶν Δαρδανελλίων.
αὐτὰ τὰ χρόνια, πρέπει νὰ
t Ἷο(Βςδὲνεἶναιᾶσχετημ,ὲτέμπαίνει ἐντὸς εἰσαγωγικῶν. Σὲ
ﬂow; ζβφερὲς προοπτικὲς καὶ
ἕνα σημεῐο αὐτὴ ἡ τριακονταὁ Mm; «page; συζητηθεῐσα
ετία εἶναι χρήσιμη 0’ ὅλους
διοποίηση τῆς Βουλζὲραῑς μὲ τὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση ἕναᾶθέξῑδιξιξξιὲ τῖιῗίέἓῖτῖηὲἓ
τηση τῶν ἐθνικῶν μας συμφεὁ συσκετισμὸ mm ἐλεύθερη
ρόντων σὲ «συμμάχους» ἢ
ου τελευταίας μέσω
«συμμαχίες», ἀκολουθοῦν
πῖ WMGÇ. Σ’ αὐτὴ τὴν περίσυμφορὲς ποὺ πληρὼνονται
ραωσηὴἙλλάὸα θὰεχεισῡνοKat” τὴ Σοβιετικὴ Ἐνωση.
τοῖς μετρητοῐς. Εἶναι ἀνάγκη
στὴ χάραξη τῆς πολιτικῆς τοῦ
τὸ Αὴτελευταια ea ànéxuànè
μέλλοντος νὰ μελετήσουμε τὶς
Κ ἰ (Yaw μόνο 30 χιλιόμετρα
κοσμογονικὲς ἀνακατατάξεις
ἐπθὰςῐναι ᾗ Ἑλλάρα ποὺ ea
ποὺ βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη
κλεινει τὸν δρόμο. Τέτοιες
·φ fumé; πρέπει νὰ ληστὸν γεωγραφικὸ χῶρο ποὺ
φθουν ὄψιν στὴ διαμόρζοῦμε καὶ νὰ πολιτευθοῦμε
Σοωὲη ἵης πολιτικῆς μας. Ἡ
ἀδέσμευτα. Γιὰ νὰ προλάQu‘en”! Ἔνωση θὰ λάβει
βουμε συμφορὲς καὶ νὰ δημιτὰ μέτρα ποὺ θὰ μπιορεῖ,
ουργήσουμε συνθήκες βελτίvù βοηθήσει τοὺς συμμάωσης τῆς Θέσης μσς μία μόνο
ξῖξξῶῗΰ ῦϊὴν ἀνατολικὴ Με- έσμευση
ô
εἶναι ἐπιτρεπτη. Ἡ
δέσιηυσή μας μὲ τὸ ἐθνικὸ
mËÊQ’ääM "k w?συμφέρον.

“ 55352213963meστικά· Ὁ t961w; (immu-

Ἀντωνόπουλος

ΠΕΡΙΚΛΗ ΡΟΔΑΚΗ
Κλὲφτες καὶ ἀρματολοὶ
,ἡ ἱστορικοκοινωνικὴ διαμόρφωση
τοῦ Ἕλλαδικοῠ χώρου
στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρστῐας
· ἐκδόσεις
“ΑΤΕΡΜΩΝ”

Γ,-...μι»“; myn

ΠροσοΧη-’Ὗ
TOY "AHOY KOYTPOYMPH
AFHTTHTE BEIE K‘ZZTA,
zHMEPe HFBE H FYNAIKA εστ
zTr/n ΜΑΣ KAI {KnAtrE ‘TTDY
Etzm 2TH FEPMMA Km
AOYAEYEIZ EPI'ATHE.......

KAI {XEIZ
THOEOPBZH Km
Teez KPEAZ
ΚΑΘέ ΜεΡΑ .......

ΚΑιπογ ExEt em
MêrAnn MEPDKAMATH,
OTFQs AEEI o
MTI’AMTTAi, E/vg
EMHZ FAQ
TFFWAME......

...Κῆι ἰοΥ
ΕΥΧΟΜΗΞΤΕ ΛΤΓο
ΨΥΧΗΣ ΝΛ FISH
ΤΥΧΕΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ

.zE AIQEomE Km
ZENA MAI! ME
TI: AAAEz 100.900
EPI'ATFi 1ToY
Al9XNOYNE-----/,

l/C’

ΗΚΛ( m:sz
L7 6112 KAI TOTE
ῌΘΑ TTEINAME
0A0\ MAZI

H AHMOKPATIA AEN AITIEE
ΤΗ ΙἚΝΙΚΗ ΙῬΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΙΟΤΗΪΑΣ
ΤΟΥ ΑΣΛΑΝΙΔΗ
_ Τὰ ἴδια πρόσωπα, οἱ ἴδιοι νόμοι, τὸ ἴδιο ἅφθονο χρῆμα
στὴν ὑπηρεσία τοῦ ὀπίου τῆς ἑπταετίας
Ἂν σὲ ἄλλους τομεῐς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς ἡ κυβέρνηση

ἐξουσίες Δαλάῖ-Λάμα στὸν Ἀσ ·’
νίδη
(καὶ
στοὺς
μετέπειτα
Γ.Γ.Α.
ἀκολούθησις ἕναν προγραμματισμὸ (σοβαρὸ ἢ σοβαροφανῆ),
Μὲ τον ἴδιο AN. καταργήθηκαν ·
στὸν ἀθλητισμὸ λειτούργησε μὲ τόση προχειρότητα, ποὺ ὁίνει τὸ ἀρχαιρεσίες καὶ ὅλοι οἱ σύλλογοι v
, δικαίωμα να τὴν κατηγορήσουν ὄχι μόνο γιὰ ἔλλειψη εὐθύνης, τὰ άθλητικὰ σωματεῐα καὶ ὁμοοπ ’ἀλλὰ καὶ γιά ἑκούσια παρασιώπηση τῶν προβλημάτων. Ἀς μὴ δίες στελεχώνονταν ἀπὸ τὸν «μικρ
σπεύσουν οἱ στρεφόμενοι μανιακὰ καὶ ἀναίτια κατὰ τοῦ ἀθλη- δικτάτορα». Στὴ συνέχεια ἀκολο’
θησαν
τὰ
γνωστὰ
στοὺς
περισσότιῖΑ
_ τισμοῦ, νὰ ἀφορίσουν.· «Μ’ αὐτὰ θ’ ἀσχολούμαστε τώρα...» Ἂν ρους οἰκονομικὰ σκάνδαλα, ποὺ δ
γείρουν μ’ εὐθύνη πάνω ἀπὸ τὸν τεράστιο ἀθλητικὸ χῶρο τῆς θὰ ἓφταναν πέντε τεύχη τοῦ «ANT "j
Ἑλλάδας, θὰ ὁιαπιστώσουν μὲ κατάπληξη -κι ὄχι μὲ μικρὴ
γιὰ νὰ διατυπωθούν ἀριθμητικ
ὀὸύνη- πὼς ἡ λὲξη «ἀθλητισμὸς» ὁὲν περικλείνει μόνο μερικὲς Στάδια 20.000 θέσεων σὲ χωρ A“
ποὸοσφαιρικὲς συναντήσεις ἢ τὶς ἀκραῐες θέσεις ποὺ παίρνουν 1.000 κατοίκων, άχρηοτες «μελὲτε
γιὰ
τὶς
δῆθεν
«Ὀλυμπιακὲς
ἔγκατα
Î τὰ συλλογικὰ ἀθλητικά ἔντυπα βαφτίζοντας «γίγαντες», «ἡμίστάσεις» (ὁ Ἀσλανίδης ἔλεγε πὼς ·
‘r θεους» κ.λ.π. τοὺς ποὸοσφαιριοτὲς-εῶωλα.
Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες τοῦ 1980 ἲ
Σήμερα, ὑπάρχει ἕνα πανελλαὸικὸ ὁιοικητικὸ-οἰκονομικὸ γίνονταν οτὴν ἈθήναΗ). "Ola αὐτ,
t ὁίκτυο, ποὺ ἀπασχολεῖ χιλιάὸες ἄτομα. Αὐτὸ τὸ κύκλωμα, ποὺ μεταφράστηκαν σὲ ἑκατοντάδες ἑκα
’ξεκινάει ἀπὸ μιὰ μικρη ἐρασιτεχνικὴ συνάντηση βόλλεϋ-μπὼλ tomme“! ὃραχμές, μοιρασμ
καὶ καταλήγει στὰ μεγάλα «ντέρμπυ», ἐπιὸρᾶ πάνω σὲ ἑκατον- στοὺς ἀτσίδες τῆς ἐποχῆς. __
Τὸ
μέγεθος
τῶν
άτασθαλιῶν
ἐκ
g τᾶὁες χιλιάδες Ἕλληνες.
τὸν
εἰδικὸ
ἀνακριτὴ
ποὺ
ἀνὲλ
ἔχ’
Ἔχει ύπολογισθεῖ πὼς πάνω ἀπὸ 100.000 φίλαθλοι παρα- τὴν ὑπόθεση μετὰ τὸν Ἰούλη
κολουθοῦν κάθε Κυριακὴ τὰ πθόθσφαιρικὰ μάῗς·
σφυρίξει ἀπὸ ἓκπληξη. Κοντὰ ο
Οἱ τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς μὲ τὴ μεγαλύτερη ἀκροαματικό- ἀλλα ὁ Ἀσλανίδης θα πρέπει ’ξ
ἓτητα, εἶναι αὐτὲς ποὺ παρουσιάζουν μιὰ ποὸοσφαιρικὴ συνάν- ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν ὑπεράσπιοή ’ἕ
ἀπὸ τὶς σοβαρὲς κατηγορίες τῆς
ξτηση.
στίας κατὰ τοῦ Δημοσίου. Γιὰ τὸ
Σὲ μέρες ποὺ,ἡ τηλεόρασηεὸίνει «ζωντανὴ» μιὰν ἐνὸιαφέ- θὰ ἀντιμετωπίσει μᾶς ἐνημερωνειξρουσα ἀθλητικὴ αναμὲτρηση, η κίνηση σὲ θέαΐρα, κίνημαΐθ· ν. 1068, ποὺ ὑπάρχει στὸ παραπε ἶ
πτ
ικὸ
τῆς
εἰσαγγελικής
ἀρχῆςε
Ἴ
V

’ἑγράφους ταβέρνες καὶ κοσμικὰ κέντρα μειώνεται ἀπὸ 20% ὣς V
ί735%!
«Εἰς(Aτὸν
ἔνοχον
ἀδικημάτων
ύτὸ
τὸ
γεγονὸς
ἔσπρωξε
τοὺς
θεατρανθρώπους
νὰ
ὁιαἀπιστίας ἐφ’ ὅσον ταῦτα στρέφοντ
κατὰ
τοῦ δημοσίου
ἢ νομικῶν
πο
ἰἓριαρτυρηθοῦν
καὶ ν’ ἀπειλήσουν
ἀπεργία, ἂνβὸίνονται
τὶς ὧρες
(inth
τοῦ
Δημοσίου,
τὸ
δὲ
ἐπιτ
’ἶ
Εξ’ὲιταραστάσεων ἀθλητικὲς τηλεοπτικὲς εκπομπεςῖ).
χθὲν
ὄφελος δὲν ὑπερβαίνει "_
i
100.000
μεταλλικὰς δραχμὰς ι
ι.
βλέπεται ποινὴ καθείρξεως.
Εἰς τὸν ὑπαίτιον ἐπιβάλ ”
ᾗ ΗΜΕΡῙ ΧΟΥΝΤΚΩΝ ποι τῆς δικτατορίας... Γι’ αὐτὸ καὶ ποινὴ καθείρξεως, ὁσάκις δὲ ι _
τρέχουν ἰδιαζόντως ἐπιβαρυνωι
τοποθέτησαν
στὴ
θέση
τοῦ
γενικού
Αὐτὸ
καὶ
μόνο
ἂν
ὁὲν
ῡπῆρχαν
περιπτώσεις,
ἰδία
ὅταν
ὁ
ἔνο
’Ϊ
γραμματὲα ἁθλητωμοῦ ἓναν ἀπὸ
ἐξακολουθεῖ
νὰ
δρᾶ
τὴν
ἐκτὲλε
{:‘î
ι
ὂ
ιρότεραθὰ
ἒφτανε
νὰ
παρακιτοὺς πρωτεργάτες τοῦ πραξικοπήματοῦ
ἐγκλήματος
ἢ
τὸ
ἀντικε’
ἱὲζὴτῗῶἰῗὲᾞοῑὲ ιῗγῖἓηήνμιὲὲξ
αὐτῶν εἶναι ἰδιαιτὲρως μεγ ἦ
οἱ ἀθλητικοὶ φορεῖς εἶχαν γίνει ληἀξίας, ἐπιβάλλεται ποινὴ ἱσοβ
μερι
χουντικῶν,
κενοδόξων
«παρακαθείρξεως ἢ θανάτου», (ὁρθρο
“γόντων».
ς ἀπὸτὴσκοπιάτσυ-καὶνὰ
Οἱ
Κυβερνητικοί
Ἐπίτροτοῦ v.1608).
n ι λύσεις σιὰ μεγάλα ἀθλη-

χαφιέδιζαν
δπουον
τολμοῦσε, ὁχι
. ποι
προβλήματα,
πού,
ὅπως θὰ
νὰ ἀρνηθεῖ,
ἀλλὰπροεκτάσεις.
νὰ ἐκφράσει ἀμφιa“);
" , ἔχουν nom;

KAI ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΟΙΚΟΥΝ .
TON NOMO TOY AZAANIAH! .7-

βολίες
γιὰ τὴνποὺ
ἀναγκαιότητα
ἦ*
Αὐτὸ πάντως
δὲν ἐννοοῦν νὰ κάοποιου
ἁβουν μέτρου.
- καὶ τώρα ἀκόμη - οἰ
Ὕστερα ἀπὸ τὶς πολιτικὲς r
v ’ ι ο ς καὶ οῖ νεοδνιιοκράτες,
Ταυτόχρσνα δτμοοιεύτηκε καὶ θε· βολές, ὑπῆρξαν οἱ ἀθεράπευτα α ἡ
σπίστηκε ὁ A.N. 127/67. ποὺ ἓδινε όδοξοι ποὺ ὀνειρεύονταν ἕνα τ
Αἰ εἶχαν καλὰ mamas: οἱ ἂνθρω-

'amuunz (ΤΕΥΧΟΣ ι 1" '

Οἷ ἐπίγονοι τῆς Γ ραμμαῐεία;; Πρίντζης τάριστερὰ), Βλαὸίμηρος (ὸεξιά). er'] _u£'or], μικρὸ ἀπάνθισμα ἀ.τό τὴν ἐφημερίὸα τῆς Κ υβερνήσεως τοῦ τροποποιημένου
ἐθιυτερικου
· κανονισμοι* τοῦ ΟΠΑΠ. Τὸ ποόόσᾳαιρο-ποὸόσᾳαιρο ἡ ἐθνικοφροσῠνη-έθνικοᾳροσύνη,

Bum

ἀντικαταστάτης τοῦ Ἀσλανίὸη, Γε- 3.422.100 σὲ ὃιάφορες στρατιωτικὲς
πλευρὰπρογραμματισμὸ
ἀπὸ
τὴν
τῆς Κυβέρνησης, Τὸ λιγό·

ὡργιος Βλαδίμηρος, ὃήλωσε τὸν
Ἀπρίλη τοῦ 1973, ἀναφερόμενος
-μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς
Χ χε ἀγκαλιάσει σὰ χταπὸδι μι«Ἐπαναστάσεως»- στὴ χρονιὰ ποὺ
εἶχε περάσεις
1’S καὶ μεγάλους φορεῖς. Κάτι μι«Τὸ σὺνολον τῶν πάσης φύσεως
κρὰ βήματα θύμιζαν προσπάθεια
διατεθεισὼν πιστώσεων ἀνῆλθεν εἰς
ἓεραζῑείας τοῦ καρκίνου μὲ ἀσπιρίτὸ ποσὸν τῶν 2.900.000.000 δραες· Αλλὰ ποιὸς μπορεῖ νὰ μιλήσει
χμων...»
ξω* οΟβαρὴ ἀλλαγὴ ὁταν ἀκόμη καὶ
Φυσιολογικά, μὲ τὲτοια τεράστια
ὡΩο ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμκονδύλια,
ἔπρεπε
να
συναγωνιζόμαῗὲς ὲξοικολιουθεῖ νὰ ἰσχύει ὁ A.N.
στε καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Γερμανία
ΥΠ] ’Όταν ἀκόμη καὶ σήμερα παἀκόμη,
ποὺ
ὃιαθέτει
ἀθλητισμὸ
σὲ
ἓῗᾞζβῗιὲόᾝςι ‘22.?
βάθος καὶ ἀποτελεῖ παγκόσμιο φαιΒλαδίμηρου ici τοῦ Πρίνῑζηῂῖ Χανόμενο,
καθὼς
πλησιάζει,
στὶς
μεγάραχϊἠριστικὸ τῆς κὰθαρσης;,Ὁ σωλες
ὃιοργανώσεις,
τὴ
Ρωσία
καὶ
τὴν
,εατοφύλακας καὶ σωφὲρ τοῦ ἈσλαἈμερικήῑ
Ἐκεῖνο
ὅμως
ποὺ
ἐνδιΟίδη, ὑπάρχει καὶ δρᾶ σήμερα στὸν
ἑφερε
τοὺς
ὁικτάτορες
στὸν
ἀθλητιΙ’ῙΑΠ (τὸν ὀργανισμὸ ποὺ διεκπεσμὸ
ἦταν
ἡ
μὲ
κάθε
τρόπο
προβολὴ
ξξὸξινει τὸν διαγωνιομὸ τοῦ rIPo—
«τοῦ ἔργου τῆς Ἐπαναστάσεως»
νκεΕἶναι γεγονὸς ὅτι «ἔπεσαν μερικὰ στὸν ἀθλητισμό. Ἡ προχειρότητα
ἡ Volta», ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐκεῖ ἒμεινε
στὴ θέοη τοῦ προγραμματισμοῦ, οἱ
ὑππρῡοπάθεια γιὰ τὴν κὰθαρση. Οἱ
φανφάρες καὶ τὰ ἀλόγιστα «πρὶμ»
Μεῡέυνῡι τῆς κυβέρνησης Καραῗτὴ
Εὶέση
τῆς ωβαρής ἀθλητικῆς ποιτικη
,
Τὸ
SHPO-HO,
ἕνας
ἀπὸ
τοὺς
με-~ W“7l πωτεὺουν πὼς μποροῦν νὰ
γαλύτερους-Ὀργανισμοὺς
τῆς
χώρας
m‘hovv ἓνα μεγάλο δέντρο, κό(ἑβδομαδιαιος
τζίρος
γύρω
στὰ
τὴν ας μερικὰ φυλλαράκια... Χωρὶς
30.000.000
ὃραχμέςέ),
χρησιμοποιMo ’Eaeaumeh δόση ὑπερβολῆς,
ήθηκε
γυὰ
ἐνίσχυση
τῶν
Ἀλκίμων
o, ρει νὰ ὑποστηριχτεῖ ὅτι σήμερα
(τοῦ
φασιστικοῡ
φυτωρίου
τῆς
mufﬂe) τὸ ἀπεραντο χωράφι ποὺ λέΧοὺντας),
διαφόρων
ἐκκλησιῶν
(!!)
“ αῑ «ἑλληνικὸς ἀθλητισμὸς» ὑπάρκ.λ.π.
Γιὰ
νὰ
δειχτεῐ
τὸ
μέγεθος
τῶν
m χιλιάδες λαγοὺμια, ποὺ εὐεργεἀτασθαλιῶν,
σημειώνουμε
τὶς
ἀλλο·
t καὶ κρύβουν τὰ ἀπομείνανῑα
πρόσαλλες χορηγήσεις, ὅπως βγαίxlî‘mmà If]; Χούπας. '0 ἀθλητικὸς
νουν ἀπὸ τὰ ἐπίσημα βιβλία τοῦ
7390€ ἐξακολουθεῖ νὰ μένει (μιλᾱμε Ὀργανισμοῦ Προγνωστικῶν Ἀγώ“à τὸ ἔμψυχο διοικητικὸ ὑλικὸ καὶ
νων Ποὸοσφαίρου (ΟΠΑΠ);
mug λειτουργικὲς δομές του) ἕνα
Στὴ ὂιάρκεια τῆς ἑπταετίας ὃιατὲΦ
τυρίᾶςὰ τελευταῖα ὀχυρὰ τῆς δικταθηκαν τουλάχιοτον 45 ἑκατομμύρια
δρακμὲς μὲ παράνομο τρόπο.
ξὲζξίέγεοεγχειο
Ἕνα μικρὸ ἀπάνθισμαῑ 332.500
δραχμὲς
γιὰ
πετσετες
τῶν
μονάδων
ΝΟΜΑ “PO-HO
καταδρομῶν. 5.000.000 δρχ. στὸν
χρηματικὰ ποσὰ κινοῦν- Ἀρχιεπίσιοοπο Βορείου καὶ Νοτίου
Ἀμερικής
γιὰ
τὴν
«ἑνίσχυση
τῶν
- ,κάθε χρόνω, γύρω ἀπὸ τόν...
σκοπῶν του στὴν Ἑλλάδα».

Ë‘Înxvmè èanmb ἀθλτῃωμό. Ὁ

μονάδες γιὰ ὀργάνωση ὲορτασμῶν.
1.397.000 ὀρχ. γιὰ «κοινωνικοὺς
σκοποὺς» (ἡ μερίδα τοῦ λέοντος στὸ
σὺλλογο... κωφαλάλων). 889.429
δρχ. γιὰ χοροεσπερίὸες, μεταξὺ τῶν
ὁποίων ἑντυπωσιάζουν; Τσάῖ καὶ
πινὰκλ τῶν Δασοπροσκὸπων Γουδίου..

17.414.000 ὁρχ. σὲ ἱεροὺς ναοὺς
(!!!). 214.546 σὲ οἰκογενειες στρατιωτικῶν. 73.000 ὁρχ. για τὶς κυνηγετικὲς ἐκδηλώσεις στὸν Ἕβρο, ὅπου ‘
κυνηγοῦσε ὁ Παπαδόπουλος.
Μετὰ τὴν ίουλιανὴ ἀλλαγὴ ἡ κυβὲρνηση θωράκισε τὸν ἀθλητισμὸ μὲ
κορυφαῖα στελέχη της. Πάνω ἀπ’
ὅλους μὲ τὸν ἤδη ὑπουργὸ Προεδρίας κ. Ράλλη καὶ στὴ συνέχεια μὲ
τὸν ἀδελφὸ τοῦ κ. Κσραμανλῆ, n
Ἀχιλλέα. Στὴ θέση τοῦ Γ. Γ. Ἀθλητισμοῦ τοποθετήθηκε ὁ παλιὸς - παρωχημένων ἀντιλήψεων - παράγοντας κ. Στασινόπουλος. Παρ’ ὅλη
ὅμως τὴν «ὑπεροπλία» του, ὁ ἀθλη- f
τωμός, σὲ σχέση μὲ ἄλλους mum's, "v;
ὁὲν βρῆκε ἀπὸ πιουθενὰ τὴ σωτήρια ἕ
λύση. Οὓτε μία ὑπόμνηση ὣς τώρα ”
γιὰ ἀναδιάρθρωση στὴ βάοη. Λέγε·
ται, μάλιστα, ὅτι ή Γενικὴ Γραμματεία Ἀθλητ ισμοῦ ὀὲν διαθέτει ἐνα- ἔ- Ὶέι,
στω - ὑπστυπῶδες Τμῆμα Προγραμ- ‘
ματυσμοῠ, προσαρμοσμὲνο στὰ of)va
χρονα δεδομένα. _

Ὀπως βγαίνει ἀπὸ τὴν προηγούμενη πείρα, ὁ ἀθλητισμὸς μπορεῐ
γίνει αὐτοδύναμος (ἂν τὰ ἔσοδα τοῦ
ΠΡΟ-ΠΟ ριχτοῦν σὲ σωστὸ κανάλι)
καὶ νὰ τοποθετηθεῖ σὲ σωστὲς βάσε,
(ἂν διοικηθεῖ ἀπὸ ἀνθρώπους
δὲν ἔχουν μολυνθεῖ ἀπὸ τὶς μεταδο- >3
τικὲς ἀσθένειες τῆς
νίας...) ’Ὼς τότε θὰ μετριέται τὸἢ
ἀνάστημα τοῦ σαπισμένου ὰθληῑι-«Ῠι
σμοῦ αὐτῆς τῆς χώρας μὲ τὰ γκὸλῑ
ποὺ πέτυχε ὁ Δσμάζος σ’ ἕνα ἀγῶνα... «’

Oi

’Έλληνες
μετανάστες
στὴ
Σουηδία
ΔΕ ΘΑ
ΙὙΡΙΣΟΥΝ

ὅσο τὸ
((κομπὸδεμα»
Où ἀδειάζει
πρὶν
γεμίσει
Τῆς Ἀλίκης ΤσιλιχρήστουΓρεβενιώτη
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Ano τοτε Που υι ευρωτταικεμ βιωμηχανιμ
ὰνοιξαν τις Πόρτε( του( για T0 μτῐααιμω ζενημ φτηνής εργατικής ὁυναμηκ χιλιαὸεμ
Ελληνιδες, αγρατιαοες οι Περιαοατερες
Πήραν TO ὅραμα τῆς μεταναοτωαης,
Μανες ἠ με την οικογένεια, ὴ Πωλλες ψαρες με μιοη οικογενεια. εγκαταλειττωυν την
Πατριδα. σε αναζητηοη ὃουλειαε, καλυτερης αμοιβής, ττιο ανθρωπινων συνθηκων
ζωῆς.
ῐδώ σῐην ανατῐτυγμένη Ευρωηη μακρια αττο TO γνώριμα, Οικεῖο ἐλληνικο mp.βάλλον, αττοτελούν μαίι με τι( αλλες μεταναοτριες τὼν Μεοογειακὼν χωρὼν τω καταπερο εργατικο ττροοωπικο, και γι· αυτο
το mo εκμεταλλευομενο και καταπιεαμενω,
Ὀντας κατα 99% ανειδικευτεε, με λιγες η
και καθολου γραμματικε( γνώσεις. αγνοώντα( ἠ κουταοξέροντας την ξένη ﬂamme.
ἐξειδικευονται μόνιμα στη δουλεια της καΘαριοτριας ἡ τῆς λαντζέριοοας. Και αισθανονται μειωμένες mer oi ντόττιοι ὗεν τις
καταδέχωνται ou)th τις δουλειές, και τις
αττοκρύτΠΟυν ἐπιμελῶς 0i μεταναστριε(
cm' τους γνωστου( οτην Πατριὸα.
ΣΠ] Σουηὸια. ειδικα, TTOU αυντριτττικη
Πλειοψηφια τὼν μεταναστὼν 60mm. μονιμα το οφουγγαρόττανο. οι μεταναστες,
για να αμβλυνουν τις μειωτικες ψυχολογικερ επιτττωοεις, υιοθέτηοαν τις αντιοταιχες
οουηδικες λέξει( ζ(α’τὲνταυ ι’καθαριαμα και
«ντιοκα» ιλαντζαι, Οι οτενταὸοραι - (Jupφωνα με την εττικρατούοα Οραλαγια - ειναι
οι Περισοότερο εκμεταλλευόμενοι {pyng
και ιὸιαιτερα οι ατενταὸοριοοες, mm Γ]
ουνδικαλιοτική τους ουνειὸηαη εἰναι τις
Περιαοότερε( φορες ανυτταρχτη, καθὼς
προέρχονται βαοικα (mo GYPOTIKEL Περιοχες x: ἐχουν 0mde του( τη οφραγιὸα τῆς
κοινωνικής απομόνωοη( και υτιωταγής
Που απόλυτα Πατριαρχικη bow] Tñg KUΘυοτερημένη( κοινωνία( μας τι( κληραὸατηαεΔ
Εὸὠ. ατη Σουηὸια, ὼτταρχωυν μεγαλες
Κερὸοακοπικες επιχειρήαεις, οι Οτῐωιες μεοολαβοῡν μεταζυ τὼν εργοσταοιων voooκομειων, γενικα αὐτῶν TTOU ἰητρῶν καθαριατές, και τὼν καθαριοτὼν, Touc 0170mm
Προολαμβανουν. ελὲγχουν, ατῐολυουν και
ἐκμεταλλωονται, φυσικα, με m παραΠανω, Μόλις φέτο( ὰρχισε να κινεῖται mvvδικαλιστικα o κλαδοε τῆς (στένταςιι.

Η καιναινια mu φιλωζινωυνγως ει.)ρωῖ
Παικού κρατωιις, ειναι κλειωη για των μί’
ταναατη Γιατι (mm: μειαναυτης, εκῑί K‘
Ολεμ οι Πρωυῐιωθεαεις για την εμῳανιαη
ῐΟιοὟικὼν διακριαεαιν, KI ma» ατη Σωυηὸῑα
ὁιαβλετηις τη ὃιακριαη αῐῐεναντι oz ὶανθσ·
ΚῖφΟλΟΟΩ K(Xl ‘pUUPUKE (P(X\Ul‘g (ΓΠ Ι
μα( Kim. K! ιδω αν και mum σε μικρατερθ
βαθμο cm0 τις (xÀÂzg Aunng χαιρες, οι μῑ”
Toulong ειναι ΠωΧιτες δευτερη( καΤηΥξΥ
ριαςΔ Κι αν ειναι κλειατι] η καινωνια ΤΠ(
μετανααΤω-εκμεταλλὶ υἻρας χωρας για TOY
(ἄντρα μεταναστη ειναι ερμητικα κλεισῖη
για Tr] μεταναστρια, Πωυ ειιιΠΧεων, ()ι ἰδΓ
mnng ouvﬁﬁxu δουλειας και ζωή( ὃεν EV
vooùv την εκμαθηαη τῆς γλωοαας, _
Κατω αττο TO αγχος τῆς αβεβαιῡτητᾳῆ
για την εττιατραφη και των ωικοναμικωξ]
αυνεΠειὼν Tnc. κατω αττω m αγχοε Va
Πληαιαοουν TO υψηλο βιοτικο εΠιΠεδο TOW
ντοττιων και ταυτώχρανα να εξααφαλισῐέι
ΤΟ Ηκομιτῖώδεμαω TTOL) ατιωτελει τη μοναδιΚη
ελπιδα για την επιοτραφη η μετανααὟρΙα
αναμεοα στις διαρκεῖς πρακληαειε τῆς «ΧΨ
ταναλωτικιῆψ καιναινιας ὸωυλευει ατι’ Τ
χαραματα ως To βραδυ,

"0” Τὸ
Ν (XL‘TO αωμβαιιε mm in ἰζῖῖί
ῑξαιιιρα ι ιι mvmnuuw minnurxhn αποῖῖ
\s ενα m'o ιιι ιτ·<ι ﬁr“)er Mn HJLT'WEVO
ιι ’νιμιιικι mm :m'q'amx spun/mt TJHXVTÛ
wng m mexbu mu wx'rxmmm της ὅου·
MME με ιω ικιιιιμιιιι mux‘ ιιι Fmr) Hum“: G"
T'HJHTVX T'Îg ÏÏKPHÜLÀLY'ÏK ἕωὟἿΥἾκΓᾏῼ ”ί)(ι“Τσ
μιῆιιῐς, ι
Oh piTUVOO’TEL ατη Σωυηδια mm ÔUUÂEU’

ῦῒὸ ἑργοστάσιο, δουλεύουν ἐπίσης
ουμῖῐληρωματικά, μόνιμα ἠ κατα καιρούς,
WM για να ἀντιμετωπίσουν τα ἐξοδα

Τὶςξῖξῖρα ἀνέσεις που άπολαμβάνουν,
τῶν mm
m?“ λόγια με τη μισῆ καρδια στῆν παΤΡξδῦ καὶ τῆν άλλη μισή, κατσούφα πάντα,
Ἕὲνεγητειά,
ξεζουμίζονται,
ὸλη
μέρα
δίασα.

καὶ ’ γυρνώντας σπῑτι, η μεταναστρια,
o“VÊXIZSI ὲντατικα τὸ ὼράριο τοῦ νοικοκυΡΙΡυ Καὶ τῆς φροντίδας τῶν παιδιῶν, μόνη,
ουμφωνα με τις ἀναχρονιστικες πατριαρχικὲς,ῖῐαραδὸσεις
τῆς πατρίδας ποὺ κουβαλιο
"VITO! μαᾷ με τα μπαγάζια τοῦ μετανάT.'i- 0 μετανάστης ποὺ ἡ κρατικῆ μέριμνα
n":
“mpiôaç
TÔV
ξαπόστειλε
να
καθαρίζει
ῷίαῖκάἒές Kai τοὺς καμπινέδες τῆς Σουωρεῑ
11 ” ὑποτιμητικὸ να πλύνει ένα
0T'ipl Οτὸ σπίτι του.
τ υλεια, σπίτι, τηλεόραση (που μισοκα(ἕλαβαίνει). Αὺτὴ εἶναι ἠ ζωὴ τῆς μετανάΡηξς- Ἀπομονωμένη κοινωνικὰ, χωρὶς
çäääpïäæ; äï’äq‘äïäî‘YäYäaY: 5:22;
ιέῐάΡΧΡυν. “Av Kai στα χρόνια τῆς διχτατοας 0| χαφιέδες τῶν προξενείων ἀπειλού, Τοὺς μετσν στες ε στέρηση διαβατηξξξέυ ἂν πλησιαζαν. Ἀἲλᾱ ὰκόμα Kai 0' αὺΤθὺς συλλόγους, που ἀποτελοῦν τὸ
Ξῗναδικὸ ἐλληνικὸ κοινωνικὸ χὼρο προqpfnlopoü Kai ψυχαγωγίας ἑλληνικῆς, oi
α’·(ῑς ἔρχονται σπάνια, μόνο mic ἐκδηνο IQ. Kl οἱ σύλλογοι καθημερινὰ παίρT W Τὴν ὁψη καφενείου ποὺ ἀποδιώχνει
A; YWGI'K0 ἀκόμα περιοσότερο. 'H ôou-

moor Τὸ ἀποκλειστικὸ βάρος τοῦ νοικσκυ·
0T K93 τών παιδιῶν, ἠ πατριαρχικῆ νο«90m0. ἑμποδίζουν τὸν ταχτικὸ ερχομὸ
ζὲς Υυναίκας στους συλλόγους, έμποδίζουν
03(()Ιν(ι.ννιι(ή της έπικοινωνία.
με. ' ρες μετανάστες, ἔχοντας ὸλοι τα
μῆωῗζκὰ ουμπλέγματα που δημιουργοῦν οί
snug,“ ξανθοκέφαλων Kai μαυροκέφαλων
kP'Oﬁlc Kai σαν ἀντίδραση στῆν προTm :5er _noupn'av:xr‘] καταπίεση, ρίχνον{Ou ἀΥωνα δρόμου για τῆν «κατάχτηση»
γα. Ἡ πολιτιστικη διαφορά στέκεΡῒῐοδιο, τὶς πε ιοσότερες φορες αποἷῗχἿΝΟυν ἠ γνωρίῗΟυν μόνο τις «περιθω‘ τὴῗκὸζ» γυναῖκες. Στὶς συζητήσεις, βεβαια,
τα 0Το δὲν τοὺς ἐμποδίζει να συναγωνίζον(Y; (Πῡὺς φανταστικοὺς ἀριθμοὺς ξανθῶν
ὁ ομῑνῶν» - σύμφωνα με τῆ μὰγκικη
βολοΥῙα, που δίνει στη γυναῖκα τὸ χαραἾβιῦτικὸ τοῦ «σκεύους ἡδονῆς». Oi πιὸ
ὴλιῗῐῐῑῑομένοι σεξουαλικά στῆ νεαρή τους
Mfg“ Kai οἰ λσῦμπεν μεταναστες, ἀποτεru" TI‘1‘" πελατεία τὼν πορνοκαταστημά"Jr" Παιδια εἶναι τὸ μέγα πρόβλημα Τῆς
0T. στριας, γενικότερα τὼν μετανατῡῦ · ZTi] Σουηδία παρέχεται ἡ εὐχέρεια
"du Πῦιδικοῦ σταθμοῦ ἠ τῆς «ντὼγκ
Mi”, που κατα λέξη σημαίνει «μὰνα ἠμέau} · Εἷναι γυναίκα που φροντίζει τα παιTm κ _ σπίτι της ἀντὶ μισθοῦ. Μισθοδοτεῑ“ α· ξλέγχεται ἀπ’ τὶς ἀρμόδιες δημόσιες
’ὃς για τὸ παιδί.
'. ’Παιδικοὶ σταθμοὶ δεν ἑπαρκούν καί
(1,01? περιμένεις 3-6 μῆνες στῆ σειρα
"has" VÙ_ βρεῑς θέσ . Ἀρκετες οίκο ένειες
σὲ ,Π “OWN δὲν στ’ νουν τα παιδί τους
αυέὧῑκθὺς σταθμοὺς λόγω προκαταλήin“ Κᾳὶ εῐτε δουλεύουν εναλλαξ πρωίw” 0} γονεῖς εἶτε προτιμοῦν να τα στείkw ατη ΥΙσγια στῆν πατρίδα για να δουTim w Ἠέρισσὸτερο. Ἀλλα τὸ πιὸ σημανoral {gomme ὲ τα παιδιά, τουλαχιστον
Truie "fish. ε αι oi ψυχολογικὲς cuvéΑὐτὸ που ἔχει ἠ μεταναστευση στα παιδιά.
V τὸ ξίβῖζωμα τοῦ μικροῦ ανθρώπινου

βλαστοῦ ἀπ’ τὸ φυσικό του περιβάλλον καί
ή τεχνητῆ μεταφύτεψή του o’ ἕνα ξένο,
ἀγνωστο Kai καμια φορα ἐχθρικὸ κόσμο.
Ἠ άποδέσμευση τοῦ παιδισὺ ἀπ’ τῆ
μάνα Kai ή εἴσοδός του στῆν κοινωνία τοὺ
παιδικοῦ σταθμοῦ ή τοῦ σχολείου γενικὸτερα, εἶναι ἕνας σημαντικὸς σταθμός στη
ζωη τοῦ παιδιού Kai στις σχέσεις του με
τοὺς γονεῖς. Ἠ έπιτυχία ή ἀποτυχία αὐτῆς
τῆς έφόρμησης στην κοινωνικὴ ζωή, πολλα
καθορίζει στῆν κατοπινη ἀνάπτυξη τῆς
προσωπικότητας του.
Oi εῦαίσθητες παιδικες ψυχολογίες ἐδὼ
καλοῦνται ἀθέλητα ν’ ἀντιμετωπίσουν τὸ
σοκ τῆς εἰσόδου στῆν κοινωνικὴ ζωή, με
λεπτὸ ή ανύπαρχτο τὸ βασικὸ μέσο επικοινωνίας, τη γλώσσαῑ Κι ὕστερα τὸ σπίτι να
τα θέλει «Ἕλληνες», καὶ το σχολείο καὶ oi
Efﬁvéz$3322°2$a.’£"?<%?‘i’$°$‘if§fa°l§3
μετανάστη δέχονται τα βέλη τοῦ σπιτιοῦ
γιατι δέν μοιάζουν με τα Ἐλληνὸπουλα τῆς
πατρίδας Kai τα βέλη τοῦ ξένου σχολείου,
τῆς ξένης παρέας, γιατὶ ξεχωρίζουν απὸ
τὴν πλειοψηφία, ἀπ’ τα Σουηδὸπουλα.
Καμια φορά, συμβαίνει τὸ τραγικό, να
ᾓὲἵεῗέἶίἳῖ* ίῗαῗῗξΐῖἶῖῗὲῡέὦῖἵιῗςᾶἓῗ
στα τήν ξένη γλώσσα καὶ τα παιδιὰ ἐλαχιστα τήν ἑλληνική. Συνήθως τα παιδια τοῦ
μετανάστη, ἀν Kai δίγλωσσα, δὲν γνωρίζουν στῆν ἑπέλεια καμια 011’ τίς δυο γλῶσσες. Ἐπίσης συμβαίνει άρκετα παιδια τῶν
μεταναστὼν ν’ ἀρνοῦνται ἐπὶ χρόνια ατο
σχολεῙο ν’ αρθρώσουν οουηδικη λέξη, ενὼ
ἓξρουν
υπνα.να διαβάζουν, καταλαβαίνουν, εἶναι
Ἠ αντίθεοη μεταξὺ τῆς πρώην ἀγροτικῆς, ουντηρητικῆς οίκογένειας με τῆν αυστηρη ίεραρχία καὶ τῆς δημοκρατικῆς ζωῆς
τοῦ οουηδικοῦ σχολείσυ άφήνει άρχικα τὸ
παιδὶ μετέωρο. Καθημερινα δέχεται ἀπανω
του τη σύγκρουση τὼν πολιτιστικὼν
ἀξιῶν, τη σύγκρουση δυὸ διαφορετικὼν
τρόπων ζωῆς.
Στη Σουηδία, ἀπαγορεύεται αυστηρα ἡ
σωματικὴ τιμωρία τόοο ἀπ’ τους δασκάλους ὁσο κι ἀπ’ τους γονιούς. Ἠ έμφάνιση
τοῦ μαθητῆ Kai τῆς μαθήτριας καθὼς καὶ ή
ἐρωτική τους ζωή είναι προσωπικό τους

ζήτημα. Σὲ καθε σχολεῙο ὺπάρχουν εἰδικα
καπνιστήρια για τοὺς μαθητὲς (στῆν Ἔλλάδα ἑχουμε τα ἀποχωρητήρια). Γύρω απὸ
τίς γενετήσιες σχέσεις γίνεται πλήρης έπιστημονικη ενημέρωση. Τὸ σχολεῙο χορηγεῖ
ἀντιουλληπτικά δωρεὰν στις μαθήτριες.
Oi μεταναστες γονεῖς που δέν βλέπουν τα
παιδιά τους αρκετά, φορτωμένοι με ὁλο τὸ
βάρος τῶν δικὼν τους προβλημάτων καὶ
τῆς παραδοσιακῆς παιδαγωγικῆς, 01101τοῦν ἀρχικα τῆν πειθαρχία τῆς ελληνικῆς
ἐπαρχίας, δηλαδή την πληρη ὺποταγη τοῦ
παιδιοῡ στῆ γνώμη τοῦ γονιοῦ, τοῦ μεγαλύτερου γενικότερα. Kai 10 παιδί εἶναι (puσικὸ να διαλέγει την πιο ευνοίκη γι’ αὐτὸ
λύση, τον δημοκρατικώτερο δρόμο τῆς
οουηδικής παιδαγωγικῆς. T0 βάρος τῆς
αντῑθεσης πέφτει στη μανα, που συνήθως
παίζει τὸν ρὸλο τοῦ μεσολαβητήσυμβιβαστῆ μεταξυ παιδιοῦ καί πατέρα,
τὸν φορέα τῆς ἱεραρχικῆς δομῆς τῆς οίκογενείας. Oi mi) πολλες μετανάστριες ἐχουν
κλονισμένο τὸ νευρικὸ τους σύστημα. Ἀλλα
και γενικότερα παρουσιάστηκαν νευρασθένειες στὶς μαναδες πρὶν μερικα χρόνια.
Τέλος, τὸ μόνιμο πρόβλημα τὼν μεταναστὼν εἶναι ή ἐπιστροφή στῆν πατρίδα. Σ’
ὅλους φορτωμένη ἡ νοσταλγία για τήν Ἐλλάδα. Κι ἀν για τὸν ἀντρα oi πιθανότητες
να βρεί γυρίζοντας δουλεια τῆς προκοπῆς
εἶναι ελάχιστες, για τη γυναῖκα εἶναι σχεδὸν
ἀνύπαρχτες. T0 γυναικεία μεροκαματα
παραμένουν με καματα πείνας, oi παιδιKoi σταθμοὶ ίγοι και πανάκριβοι, μὲ
προσωπικό που δέν εἶναι αρκετό, Kai συνήθως άσχετο ἀπὸ παιδαγωγική,
Τὸ «κομπόδεμα», που εἶναι ή πρώτη
προυπόθεση τοῦ γυρισμού, συνήθως 110ραμένει μικροκομπόδεμα. Κι ὁσοι γυρίζουν
ἀγοράζουν κανένα οἰκόπεδο ἠ διαμέρισμα
πρὸς τα άστικα κέντρα. Ἀλλοι ἀνοίγουν
μαγαζια για να τα ξανακλείοουν μέσα οὲ
λίγους μῆνες. Oi περιοσότεροι ξαναγυρίζουν ἔξω. Kai 10 προβλήματα τῶν ξεριζωμένων ἐργατῶν συνεχίζονται. Kai Où συνεχίζονται. “Οσο θα διαιωνίζονται τα οίκονομικσκοινωνικα αίτια που εἰναι ή ρίζα τῆς
μεταναστευσης.

Ἀλίκη Τσιλιχρήστου - Γρεβενιώτη

1 .Èpg
*5‘?4

‘H οικογένεια τοῦ
μεταναστη δὲ Bd V
"mpg να dval φτωχια.
ὀσο τὸ ικομπόδεμσ»
που θα ἀδοάζει ἀπὸ
τὸ κόστος τῆς ζωῆς,
Θα άπομακρύνει τὴν
ὶὸέσ roù γυριομοὺ
στῆν Πατρίδα.
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0 ΚΩΣΤΑ

ΒΑΡΝΑΛΗΣ

Ὁ τάφος του εἶναι ἀκόμα νωπός.
ὅπως λέμε, Ὁ ἄνθρωπος ὁὲν ἔφυγε

ἀκόμα ἀπὸ τὴ μνήμη τῶν ζωντανῶν ποὺ
ζῆσαν μαζί τοι· καὶ γύρω το v.

Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἧταν ἕνας τίμιος w“; , L,

ἄνθρωπος, ἕνας γενναῖος πολίτης.
Περισσότερο ἀπὸ πενήντα χρόνια ἀπὸ
τότες ποὺ ὁιώχτηκε ἀπὸ τὴ θέση του γιὰ
τὶς πολιτικές του ἰὸέες, ἔὸωσε μὲ τὴ ζωή
του ἕνα λαμπρό πρότυπο ἀρετῆς καῖ
συνέπειας. Νομίζω μάλιστα ἐγώ, πὼς
ἐπιφανειακὴ ἦταν αὐτή του ἡ ἐλευθεριότητα τῆς πολλῆς ἀνεκὸοτολογιάς, ἐπίπλαστη, λίγο ἔτοιμη -γιά ὅλους- λίγο
προσποιητῇ. Πίσω ἀπ’ αὐτὴν ἔκρυψε τὴν
αὐστηρότητά του. Θὰ ἧθελα ἔτσι νὰ τὸν
κατατάξω σὲ κείνους ποὺ ἀπὸ σεμνότητα
ἀρνοῦνται νὰ πάρουν τὸ ρόλο τοῦ ἄγιου,
τοῦ ἥρωα ἦ τοῦ μάρτυρα, τοῦ ἡγέτη ἢ
τοῦ ὁάσκαλου καί, σίγουροι γιὰ τὸν
ἑαυτό τους, ὁὲν νιώθουν τὴν ἀνάγκη νὰ
ἐπισημοποιήσουν τὴν ἀρετή τους ὁίνοντάς της ἐτοῦτο ἢ ἐκεῖνο τὸ σχῆμα -ῆ ἀνθρωπιά τους τοὺς ἐνοχλεῖ καὶ τοὺς ὸυσκολεύει νὰ ξεχωρίζουν ἀπὸ τοὺς ἄλλους.
Καὶ αὐτὸ εἶναι πάντοτε τὸ ὁυσκολώτερο.
Γιατὶ μιὰ τέτοια στάση μπορεῖ νὰ εἶναι
-ἢ νὰ νομίζεται ἀπὸ τοὺς ἄλλους πὼς εἶναι· ἀνευθυνότητα κι ὑπεκφυγή. Ὁ
Βάρναλης ὁὲν φοβήθηκε. Ἀψεγάὸιαστος, μέσα σὲ ἕνα χρονικὸ διάστημα τόσο
-μεγάλο, μὲ τόσες τρικυμίες, τόσες ὁυσκο·
Us; καὶ τόσες παγίὸες, ἔὸειξε τὴν ἀρετή
” του χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ τὴν έπιὸείχνει. Καὶ -ἀόιάφθορος- ἀκτινοβόλησε
γύρω του τὸ φῶς μιᾶς ἠθικῆς παρουσίας.

Ἔὸειξε τὴν ἀρετή του
χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ
τὴν ἐπιὸείχνει. Καὶ ἀὸιάφθορος - ἀκτινοβόλησε γύρω του τὸ φῶς
μιᾶς ἠθικῆς παρουσίας.
Κοινωνίες μικρές, ὅπως εἶναι ἡ ὁικῆ
μας, ἔχουν πάντοτε ἀπὸ τὸν ὁημιουργὸ-τὸν ποιητή, τὸν καλλιτέχνη, τὸν
στοχαστὴ- τὴν ἀπαίτηση μιᾶς τέτοιας
ἀρετῆς, μιᾶς τέτοιας ἀντιστοιχίας ἀνάμεσα στὴν πνευματική του ὁραστηριότητα καὶ τὴν ἰόιωτική του ζωή, ἀνά·
μεσα στὶς ἰὸέες καὶ τὸ φορέα τους. Εἶναι
μιὰ άπαίτηση ποὺ κανένας ὁὲν μπορεῑ νὰ
τὴν ἀγνοεῖ. Σὲ στιγμὲς ὅμως σὰν αὐτὲς
ποὺ περνᾱμε σήμερα, σὲ μιὰ ὁύοκολη
καμπὴ τῆς ἱστορίας nag, ὕστερα ἀπὸ τὶς
καταστροφὲς ποὺ ἔκανε, τὴ ὁιάλυση καὶ
τὴ ὁιῗορωση ποὺ πέτυχε ὸικτατορία,
ὅταν ι μιλᾶμε Jud ἐξυγ ανση καὶ γιὰ
; κάθαρση, ὅλοι λέμε πὼς πρέπει νὰ
' βγοῦμε ἀπὸ τὰ πλέγματα καὶ τὰ «κυκλώματα» γιὰ μιὰ πνευματικὴ ζωὴ οὐσιαστικότερ
καὶ γνησιότερη -ἡ κοινωνικὴ

αὐτὴ αι’τηση τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς συνές zezaç ἔχει τὴ σημασία κατηγορικῆς
< προστανῆς γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους
« του πνευματος.

Ct.

Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ὁ ὁημιουργὸς - ὁ

καὶ τῖς ὴθικές, πνευματικὲς ἢ πολιτ
σκοπιμότητες που ὑπηρέτησε καὶ
· ξάρτητα ἀκόμα ἀπὸ τὴν ἐπιθραο ποτὶἔργο ἄσκησε στὸν καιρό του. Ειναι w

“A ’ « τοποθέτηση που ὅλο καὶ περισσότ

περιορίζεται στῆν ἀξιολόγηση τῶν σω(
χείων τοῦ ἔργου καὶ μέσα α’ αὐτὴν ’
ἀποὸείχνονται μουσειακά, ἄλλα ἀνμᾶά
χνονται ζωντανά, βιώσιμα, ἀξιοπθ*
ησιμα. ;

Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ὁ ὸη·
μιουργός, ὁ ποιητής, ὁ
καΜιτὲχνης, ὁ στοχαστής, κλείνει τὰ μάτια ’
του, παραὸίνει μαζῐ καὶ
τὸ ἔργο του ατο μεγάλο
ὸικαιοκρίτη, τὸ Χρόνο.
τοὺ Δημήτρη Χατζή
Τὸ ANTI ἔχει σήμερα τὴ χαρὰ καὶ
τὴν τιμὴ νὰ παρουσιάσει στοὺς ἀναγνῶστες του τὸ π ρ ῶτο κείμενο ποὺ
ἔγραψε οτὴν Ἑλλάδα μετὰ τὸν ἑπαναπατρισμό του (περισσότερο ἀπὸ
«τὸ πέμπτον τοῦ αἰῶνος ποὺ τὸν
βρήκε στὰ ξένα ἔθνη») ὁ μεγάλος
συγγραφέας Δημήτρης Χατζῆς γιὰ
τὸν Κώστα Βάρναλη. Ἒτσι ὁ δημιουργὸς τῆς μαγικῆς «Μικρῆς uaç
πύλης» ἐμφανίζεται καὶ σὰν πρώτης
τάξεως κριτικὸς καὶ δοκιμωγράφος.
Οὐσιαοτικὰ (ἂν ἐξαιρέσει navet; τὶς
τυπικὲς καὶ περιστασιακὲς νεκρολογίες) εἶναι καὶ τὸ πρῶτο κείμενο ποὺ
ψηλαφίζει μιὰν ἐποχὴ καὶ ποὺ
προσπαθεῖ νὰ ὁροθετήσει καὶ νὰ
σχολιάσει κριτικὰ τὸν Κώστα Βάρναλη μετὰ τὸ θάνατό του, καὶ κατὰ
κὰπουο τρόπο νὰ τὸν «ὀπομυθοποιήσει» καὶ νὰ τὸν παραδώσει οτὰ
Γραμματὰ μας μὲ τὶς μόνες του καταθέσειςῑ τὸ Ἐργο του.

ποιητής, ὁ καλλιτέχνης, ὁ στοχαστὴςκλείνει τὰ μάτια του, παραὸίνει μαζὶ καὶ
τὸ ἔργο του στὸ μεγάλα ὁικαιοκρίτη, τὸ
Χρόνο. Τὸ ἔργο παύει πιὰ νὰ ταυτίζεται
μὲ τὸ ὁημιουργό του. Δουλεύοντας μέσα
ἀπὸ νέες καταστάσεις, νέες ἀνάγκες καὶ
νέες ἐπιὸιώξεις, σὰν τὰ ἔμβολα μιᾶς μηχανῆς ποὺ πηγαινοέρχονται καὶ ἀνεβοκατεβαίνουν, ἀλάθευτος κι ἄπονος ὁ ὁικαιοκρίτης αὐτὸς τοποθετεῖ τελικὰ τὸ
τελειωμένο ἔργο στὴν πραγματική
του θέση, στὴ συνάρτησή του μὲ τὰ παλιὰ καὶ μὲ τὰ σημερινά. Ἡ τοποθέτηση
αὐτὴ γίνεται πιὰ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ ζωὴ
καὶ τὴν προσπάθεια τοῦ (δημιουργοῦ του,
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τῖς προθέσεις ποὺ εἶχε

Ὁ χρόνος, λοιπόν, θα ἀρχίσει
τώρα κιόλας νὰ κάνει τὴν Eta ὸουλίῑᾶΕΙ
καί μὲ τὸ ἔργο τοῦ Βάρναλη, ἀπο
τας το ἀπὸ τὸ ἠθικὰ λαμπρὸ πρόΜρ
τοῦ δημιουργοῦ του. Μποροῦμε và ἐμ*
στευθοῦμε α’ αὐτόν. Ἂν ὅμως κάτι
ρακτηρίζει τὴ σημερινὴ κατάσταση σή(
πνευματική μσς ζωή, ἐγὼ νομίζω 91θῖἸ
περισσότερο ἀπ’ ὅλα εἶναι ἡ βιΨ
στ ική μ ας ἀνάγκη τῆς θεώρησης
τῆς ἀναθεώρησης ὅλων τῶν ἀξιῶν ὅ
πνευματικῆς μας ζωῆς καὶ τῆς πνευ î ‘
κῆς μας παράὸοσης. Εἶναι ὁηλαὸὴ ἰ
ἀνάγκη, μέσα ἀπὸ τὸ χάος τῆς γεν Ἢ
ἀμφισβήτησης, τῆς πολλῆς duty/30"“
καὶ τῆς ἀκόμα περισσότερης σύγχυ 7
và στήνουμε ὁιαρκῶς, ὅσο μποροῦμε, β
κάποια ἀσφάλεια, σταθερότητα, κάπθβ
ὁρόοημα μὲ γενικὴ ἀναγνώριοη καὶ Γ
νικὴ ἰσχὺ- ἐκεῖνες τὶς «σταθερὲς» ﬁa
ἐπιτρέπουν τὴν παραπέρα ὀργάνωση .‘
σκέψης μὲ καθορωμένες καὶ καθαριῆνες κάποιες ἀφετηρίες. «Ἑρμαῖ» πρ·έρ
νὰ λέγεται αὐτὸ πάνω στὸ ὁρόμο τῆς “
ραπέρα πνευματικῆς πορείας.
’ Μιὰ τέτοια ὀουλειά, λένε πολλοὶ (7ῐέ
Ἀθήνα, χρειάζεται ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ ’
θέληση và ὀργανώσουμε τὴ σωστὴ
θετικὴ γνώση γιὰ τὸ κάθε πρᾶγμα με
μέθοὸο καὶ τὸ σύστημα ποὺ πολὺ καῶ
φρονήθηκαν στὸν ὸικό μας τὸν τ ;,
-καὶ μόνο τώρα ἀρχίζουμε νὰ χαιρό στε, ὅσο περισσότερο ’τὸ βρίσκουμε .Â
μπαίνει στὴ ζωή μας. Μὰ χρειάζε Î
λένε, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἡθικὸ ᾖ
πνευματικὸ θάρρος. Γ ιατὶ ὅλα μσς
κατεστημένα ἔχουν ὅλα τίτλους [640M
σίας πάνω σὲ ὅλα τὰ ὑπάρχοντα ὅ
πνευματικῆς μας ζωῆς καὶ παράδοθς
καὶ ἀπὸ ὅπου κι ἂν πᾶς κινὸυνεῧ· πάντα νὰ πέσεις ἀπάνω τους.

Ἡ ποίηση τοῦ Κώστα Βάρναλη (“Î ‘x Α,
τὸ 1905 ποὺ πρωτοεμφανίζεται ὣς
1922 ποὺ τυπώνεται τὸ βιβλίο τουὸ(
,ξεῖῖὲῖῐὲρεετοῖιξκῑῑιίῖΞ-τὲῆ .
μέσα 0’ ἕνα ὁιάστημα 22 χρόνων)
χίζει τὴν παράὸοση τῆς σχολῆς τοᾷ ’
μοτικιαμοῦ, τῆς σχολῆς τοῦ Παλαμῶ“

Emma της μέσα, ἦ Ars Poetic: τῆς
«γ
ἧς,
ἀκόμα
περισσότερο;
ῆ
ἀντίληψή
ᾗς γιὰ τῆν ποίηση, εἶναι τὸ πλαίσιό της.
"* ποίηση τοῦ Κώστα Βάρναλη θὰ κινηἧῖ μέσα α’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, χωρὶς κα·
ἀπομάκρυνση.

Μὲ τῆ γλωσσικῆ καθαρότητα ποὺ ἐπι·
étais ὕλη ἡ σχολή, μὲ τῆ στιχουργικῆ
Ιιὸτητα τοῦ μετρημένου μὲ τοὺς
ἰένῗε) φυσικοὺς πόδες τῆς ἐθνικῆς τοἰῗξῆς στιχουργίας καὶ μὲ τὶς ἐναλλαγὲς
καί τοὺς συνδυασμοὺς τῶν μέτρωις ποὺ

aim” ἡ προσπάθεια, ἡ δεξιοτεχνία, τὸ
32143551 τῆς σχολῆς, ὁ Κώστας Βάρναλης

’σει στίχους ποὺ μερικοί τους εἶναι
ἀπὸ τοὺς μουσικότερους καὶ πυκνότε-

.V ρους ὅλης τῆς δημιουργίας. Θὰ ἀναγνω·
WEL- ἔτσι ἀπὸ πολὺ νωρίς, μαζὶ μὲ τῆ
γ”ζίθιότητα τοῦ λυρισμοῦ του, ἕνας ἀπὸ
τως ἱκανότερους «δουλευτὲς τοῦ στίχου», ὅπως λέγανε τότε, ἕνας ἀπὸ τοὺς
καλύῖερους ποιητὲς τῆς σχολῆς.

Σῐὰ χρόνια ποὺ ἡ ποίηοη τοῦ Κώστα

μῗξὲναλη κλείνει τὸν κύκλο της - στὰ
· 7 - ἡ αὐθεντία καὶ ῆ ἐπάρκεια τῆς
τοῦ Δημοτικισμοῦ, τῆς σχολῆς
Παλαμᾶ, ἔχει πιὰ κλονιστεῖ. Ἡ
1 (n°177 ἔχει πιὰ ἐξαντλήσει τὶς δυνατότη-

τθῦ ρομαντισμοῦ καὶ τοῦ παρνασσιφοῦ- Ἡ ἀναζήτηση τῆς μορφικῆς τελει6mm; ἐκφυλίζεται σὲ τυπολατρεία
(φορμαλισμὸ ποὺ τὸ λέμε σήμερα) καὶ ἡ

ματογραφία σκεπάζει τὴν ἔλλειψη
“martini; λυρικῆς πνοῆςς Ἡ ἀνανέ-

. “a,” γίνεται ἀνάγκη ἐπιτακτική.
δλόκληρη ἡ ἐργασία, ἡ προσr τἧς σχολῆς ἔχει γίνει πιὰ στοιχεῑο
’Ξῆ ἕθνικοῦ πολιτισμοῦ, σὲ τέτοιο βαθμδ
π υ ἦ ἀνανέωση τῆς μορφῆς νὰ σημαίνει
’ὰ ἀνανέωση τῆς ἀντίληψης γιὰ τῆν
τ (71011 καὶ νὰ παίρνει ἔτσι -ὅπως γίνεαιπαντοῦ καὶ πάντοτε- ἱδεολο γικὴ
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’ ἀφοῦ πίσω ἀπ’ αὐτὰ βρίσκεται

ἱληψη τῆς ζωῆς. Αὐτὸ τὸ τέλος
L'âne/1:7; τοῦ Δῆμοτικισμοῦ στὰ χρόνια
ὕστερα ἀπὸ τὸ -ἰδεολογικὰ- πολὺ
γεγονὸς τῆς μικρασιατικῆς κατα,έ ῆς, σημαδεύει τὸ πέραιηια σὲ μιὰ
ἀνα ποιότητα, οημαδεύει δηλαδὴ τῆν
όῐξτνκη γιὰ τὸ κέρασμα σὲ μιὰ νέα ποιῗῆς-α· Καὶ εἶναι ἕνα θέμα τῆς ἱστορίας
λογΰτεχνίας μας ποὺ ῆ μελέτη του
’ζων
- οὔέχει ἀκόμα θεμελιωθεῐ; Τὰ ὁρόσημα,
παραπάνω.
.‘tôr‘ù τὴν ποίηση τοῦ Κώστα Βάρναλη
m’éua εἶναι ἡ επαξή της μέσα στῆν
w "a? ῖῆς σχολῆς τοῦ Παλαμᾶ, σὲ μιὰ
,ἔβη πσῦ ἡ αὐθεντία καὶ ἡ ἐπάρκεια
βάυοχολῆς ἔχει κλονιστεῖ. (Ὁ Κ.Π. Καm *ἦν ἔχει ἤδη βαθιὰ ὑπονομεύσει
’,οὐθ’ "WWW; πρὸς μιὰ νέα μορφή,
,τ θὰ πεῖ πρὸς ma νέα norm. ποὺ sa
W ma νέα momma, ἀνταηψη,
ἀρχίσει νὰ ύπάρχουν).

ς αξξ βαθμό, λοιπόν, ποὺ ἡ ανανέωη
ζήιημαῑῗέὰνκαιρὸ εἷναι ἕνα ίδεολογικὸ
ἀπομάκρυνση ἀπὸ τῆν ποιmmwzmzxmzm:

μου.

ας πιστὴ στῆν παράδοση αὐτῆ καὶ
. ῃονωζοῑζτάς
WW
την 0’ αὐτὰ τὰ χρόνια τοῦ
àÿ.51‘ μου της, ἀνήκει ὄχι μόνο χροναᾴ
V Μὴ ὀτουξίορφΔημῒῗικιΞ και ἰδεολογικα στη

νη.
ρ

Στῆν ποίηση τοῦ Κώστα Βάρναλη οἱ
καλύτερες παραδόσεις τῆς σχολῆς τοῦ
Δημοτικισμοῦ μπολιάζονται μὲ ἰδέες
ἐπαναστατικές. Ὁ ἄριστος αὐτὸς τεχνίτης ξέρει νὰ μεταφέρει στῆν ποίησῆ του
τὶς ἰδέες αὐτὲς χωρὶς νὰ προδώσει τῖς
ποιητικὲς «νόρμες» τῆς σχολῆς.
Οἱ ἐπαναστατικὲς ἰδέες τῆς ποίησης
τοῦ Κώστα Βάρναλη ἐκφράζουν μιὰ
γε ν ι κ à ἐπαναστατικῆ στάση- εἷναι γενικὰ ἀντιθρησκευτικές, γενικὰ ἀντιιδεαλιστικὲς καὶ εἶναι ἀκόμα ἀντιπολεμικὲς
καῖ ἀντιπατριωτικὲς ὅπως τῖς φέρνουν
τὰ μεγάλα ρεύματα τοῦ μεσοπολέμου.
Εἶναι ἀτόφιες οἱ ἰδέες ποὺ ἔρχονται ἀπὸ
n‘y μονολιθικότητα καὶ τῆ σιγουριὰ τοῦ
ἑνιαίου τότε εῦρωπαῖκοῦ προλεταριακοῦ
κινηματος.
Ἀπὸ αὐτῆ n‘y γενικότητά της ῆ ἐπαναστατικότητα τῶν ἰδεῶν τῆς ποίησης τοῦ
Κώστα Βάρναλη ἔχει συχνὰ τῆ δυσκολία
μέσα στὰ ποιήματά του νὰ μὴ βρίσκει
τὴν καθαρή της διέξοδο. Ἡ ἀσάφεια καὶ
κάποτε κι ἡ ἀντίφαση χαραηηρίζουν
κάποια ἐπαναστατικὰ ποιήματα τοῦ
Κώστα Βάρναλη, ἔτσι ποὺ τελικὰ οἱ
ἰδέες αὐτὲς φαίνονται σὰ νά ’ναι μεταφερμένες, συγκολλημένες. ἀναφομοίαπες,
ἐξωτερικές. Ἡ ποιήση τοῦ Κώστα Βάρναλη δὲν εἶναι μιὰ ποίηση ποὺ προέρχεται ἀπὸ τῖς ἰδέες αὐτές. Ἡ ἐπαναστατική
της θεματικῆ περιορίζεται στῆν καταγραφὴ τῶν ἰδεῶν αὐτῶν, στῆν ἔμμετρη
καταγραφή τους ἀπὸ ἕναν,ἇξιο τεχνίτη,
καὶ μένει θεματικῆ μονάχα, χωρὶς τὸ λυρικό της ἀντίκρυαμαἩ ἄλλη δυσκολία, ποὺ τῳοέρχεται
ἀπὸ τῆ γενικότητα αὐτῆ, εἶναι ῆ 60amλία τῆς έπαναστατικῆς ποίηοης τοῦ Κώστα Βόρναλη νὰ συνδεθεῖ μὲ κάποιον
δργανικὸ τρόπο μὲ τὴν Ἑλλάδα. 01
ἀναφορές της οὲ ἑλληνικὰ πράγματα (δ
τίτλος τοῦ βιβλίου, «Σκλάβοι Πολιορκημένοι», μερικοὶ στίχοι έδιῦ καὶ ἐκεῖ) μένουν ὑπαινιγμοὶ καθαρὰ θεματογραφι·
κου χαρακτῆρα
Καὶ οἱ δύο αὐτὲς δυσκολίες τῆς ἐπαναστατικῆς ίδεολογίας καὶ τῆς ἐπαναστατικῆς ποίησης τοῦ Βάρναλη σημαδεύουν πολὺ καθαρὰ τὶς δυσκολιὲς τοῦ
ἑλληνικοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήματος ἐ·
κεῖνον τὸν καιρό. Ἂκριβῶς ἀπὸ τότε καὶ
ὕστερα, ἀπὸ τὸ 1930, τὸ ἑλληνικὸ ἐπαναστατικὸ κίννμα θὰ προσπαθήωι νὰ
βρεῑ, τὶς ρίζες wv στῆν Ἑλλάδα, νὰ δια·
μορφώσει τῆ φυσιογνωμία του μέσα στῆν
Ἑλλάδα. Ἂλλὰ ἡ ποίηση τοῦ Κῶστα
Βάρναλη εἶναι πιὰ τελειωμένη - δὲν θὰ
ἀκολουθήσει καμιὰ ἀναζήτηση, ὁὲν θὰ
συμπράξει σὲ καμιὰν ἀνανέωση. Θὰ

Τὸ τέλος τῆς σχολῆς τοῦ
Δημοτικισμοῦ στὰ χρόνια
αὐτά, ὕστερα ἀπὸ τὸ ἰδεολογικὰ - πολὺ μεγάλο γεγονὸς τῆς μικρασιατικης καταστροφῆς,
σημαδεύει τὸ πέρασμα σὲ
μιὰ νέα ποιότητα, σημαδεύει δηλαδὴ τῆν ἀνάγκη
γιὰ τὸ πέρασμα σὲ μιά
νέα ποιότητα.

μποροῦσε ἔτσι νὰ ακεφτεῖ κανένας πῶς
0’ αὐτῆ τῆ δυσκολία της νὰ συνδεθεῖ δργανικὰ μὲ τῆν Ἑλλάδα βρίσκεται ῆ οὐ·
σιαστικὴ αἰτία γιὰ τὸ τόσο γρῆγορο σταμάτημα, τὸ «σπάσιμο» τῆς ποίησης τοῦ
Κώστα Βάρναλη. (Καὶ γιὰ νὰ γυρίσουμε
στὸν ἄνθρωπο -ἑμένα μὲ ἐνδιαφέρει
πάντοτε πολὺ λιγότερο ἀπὸ τὸ τελειωμένο ἔργο- ἐδῶ 'uun; νὰ βρίσκεται τὸ
προσωπικὸ δράμα τοῦ Κώοτα Βόρναλη,
σκεπασμένο σαράντα ὁλόκληρα χρόνια,
ὕστερα ἀπὸ τὸ ἔργα του. Ἡ ἀληθινῆ
ἀπολογία τοῦ Σωκράτη, μὲ τὴν ἐπίσκια- ·
στη ἐλευθεριότητα τῆς ζωῆς του).
Στὰ Bu: αὐτὰ χρόνια τοῦ 1920-1930
μιὰ μικρὴ στολὴ μὲ κορυφαῖα της τὸν
Κώστα Καρυωτάκη, ταυτόχρονα καὶ παράλληλα μὲ τὴν ποίηση τοῦ Κώστα Βάρναλη, ἐκφράζει καὶ αὐτῆ n‘y γενικῆ ἀνησυχία τῆς κρότης ἐκείνης δεκαετίας τοῦ
μεσοπολέμου. Θὰ ἀντικαταστήσει τὸ

«ἐγὼ» τῆς σχολῆς τοῦ Παλαμᾶ μὲ τὸ ’

«ἐμεῖς», θὰ προχωρήσει κάκου-κάκου σὲ
κάποιες κοινωνικὲς ἀναφορὲς ῆ θεωρῆοεις, μὰ ἀναιμικῆ ἰδεολογικά, κατάφτωχη πνευματικά, θὰ μείνει μέσα στὰ
δοσμένα πλαίσια τῆς σχολῆς· Ἡ δικῆ της
«ἐπανάσταση» θὰ εἶναι ἡ «φυγὴ» μέσα
σὲ ἕνα κλίμα ἀτομικοῦ μαραᾳιοῦ, χωρὶς

Ἡ ἀναζήτηση μιᾶς νέας
μορφῆς, μιᾶς νέας ἔκφρα·
σης, ὄχι μόνο συνοδεύεται
ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση τῆς
Ἑλλάδας, ἀλλὰ ταυτίζεται μ’ αὐτήν.
Ἡ ἀνανέωση θὰ ρθεῖ χωρὶς αὐτούς, I

πέρα ἀπ’ αὐτούς. Ἡ Νέα ποίηση, πού Où
κάνει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἑπόμενης δεκα- J

ετίας τῆν ὁρμητική τῆς εἴσοδο στῆν πνευ- _ :4ματαή μας ζωή, θὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ
τῆν ὁλοκληρωτικῆ ἇρνηση τῆς παράδοοης >
τοῦ Δημοτικισμοῦ (ὅπως ἤδη τῆν ἔχει δι- Α
δάξει ὁ KJI. Καβάφης -τὸ σημειώσαμε ἑ
παραπάνω). Ἡ ἀναζήτηση μιᾶς νέας ff

μορφῆς, μιᾶς νέας ἔκφρασης, ὅκι μόνα '
συνοδεύεταιὰπὸτῆν ἀναζήτηση τῆς
Ἐλ λ ά δ α ς ἀλλὰ ταυτίζεται μ’ αὐτήν.
Εἶναι μιὰ ἀναζήτησηκέρα ἀπὸ τῆν τυποποιημένη -λαῖκιστικὰ καὶ ἀρχαιολογικὰοέ

ἶ
,3

Ἑλλάδα τῆς ἀστικῆς μυθολογίας, ὅπως ,ἓ

τῆν ἔδαισε ἡ σχολὴ τοῦ Δημοτικισμοῦ. Καὶ ‘ÂÎ

rî
ἡ ἀναζήτηση αὐτὴ μιᾶς νέας ἔκφρααιξῖ.
παιρνει ἔται τὸ χαρακτῆρα ἑνὸς ἰδεολογν ““
κοῦ γεγονότος, πολὺ πιὸ πέρα ἀπὸ τὶς f;
κάθε λογῆς αἰσθητικὲς ἐπιδιώξεις τῶν (pa-ff a
ρέωντηςκιιὶπολὺπιὸπτέραἀπὸτὸκόσοοῐἵ
φορεῖς τῆς αὐτοὶ ἔχουν τῆν καθαρὴ συνεί- 3,!
δηση
τοῦ γεγονότος. Εἶναι
μιὰ amt»):an
ποὺ ἀνταποκρίνεται
στῆ γενικὴ
ρῳ
hm, στῆν “v μας ἀγωνία νὰ
WW
- εον* î
-καὶμάλιστανὰ
σιογναμία pas. ξαναγυρίζοντας ark (ωαχ
‘5
ιζ
ταταακισμένις) ρίζες μας, ἀντλόντας

“1

ξανὰ
ἀπὸ
τὶς
(θολωμένες)
warm-$3
μας κηνές, ὅτι βέβαια νιὰ νὰ m πίσω
αὐτές, μὰ γιὰ νὰ μιλήωυμε τῆ δική g!

τκγένσέλληνικῆ
μας φωνὴ μέσα οτό σημε
μο.

ζ.
Ë? V

Δηνήψης Χατ ”

Ἡ φετεινὴ είκαστικῆ περίοδος ἀρχισε τὸν Ὀχτώβρη 1974, μέσα στ’ ἀπόνερα
δικτατορίας ποὺ ἀπομακρὺνονταν, δίχως να ἔχει βυθιστεί ἀκόμα κάτω ἀπὸ
ὁρίζοντα τῆς νέας δημοκρατικῆς φάσης τοῦ τόπου μας. Ἀκόμα δημοσιεύο
στὸν τύπο ἀρθρα, έρευνες καὶ συζητήσεις γύρω ἀπὸ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς δικ Π
τορίας μὲ τὶς παντοειδείς διώξεις τέχνης Kai καλλιτεχνὼν, γὺρω ἀπὸ τῆ θέση
τέχνης μέσα στῆν κοινωνία, ἑλληνικῆ καὶ γενικότερη, γύρω ἀπὸ τῆ «στρατε v,
μένη» τέχνη κτλ.

Ἀπὸ τὴν
εἰκαστικὴ
ἀντ ίσταση
στὴ
δημοκρατικὴ
ὃικαίωση
τοῦ ρόλου
τοῦ
καλλιτὲχνη
τοῦ Ἀλ. l'. Ξύδη
Γεννημένος 7978. Σπουδὲς Νομικής, Πολιτικῶν
Ἐπιστημών, Ἰστορίας τῆς Τέχνης, Παρίοι,
Μόναχο 7934-7939.
Ἐκδότης τοὺ πφιοδικοῡ ΤΕΤΡΑΔΙΟ 1945-1947.
Γράφει για τὴν τέχνη τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος καί
τοὺς Ἕλληνες καλλπέχνες ἀπὸ τὸ 7938.

Σὰν πρέσβυς τῆς Ἐλλάδας στὴ Συρία ἀπολύθηκε
ἀπὸ τὴ χούντα τὸ 1968.

Τὸ «Πολυτεχνεῑο», γενναία καὶ αἱματηρῆ
αἰχμὴ τῆς ἀντίστασης στῆ δικτατορία, ἠταν
φυσικὸ v’ ἀττασχολήσει ἀρκετοὺς καλλιτέχνες. Ta ἔργα τους τα «έμπνευσμὲνα» ἀπὸ
τα δραματικὰ ὲκεῑνα γεγονότα δὲν έφτασαν
βέβαια στῆν ξετσίπωτη ἑκμετάλλευση τοῦ
θέματος ἀπὸ ὸρισμένες ὲπιθεωρησεις, χωρὶς ὅμως καὶ να μεταδώσουν τὸν παλμὸ
τῆς βαθύτατης συγκίνησης ποὺ είχανε
προκαλέσει. Οὔτε oi ἀκουαρὲλες τοὺ Ποσνακὼφ (Διογένης 14—30.X.74) οὐτε ἡ λττῆ
μαυρόασπρη παλέτα τοῦ ἱκανοῡ γραφίστα
Γράββαλου ποὺ «ἀποτυπώνει τα ὁριακα
πολιτικὰ γεγονότα τοὺ Νοέμβρη 73» (Νέες
Μορφὲς 22.Χ-12.ΧΙΙ.74) οὐτε τα σχέδια ποὺ
τά ’φτιαξε όλα ῆ Κοττανά «τῆ νὺχτα τῆς 17
πρὸς 18 Νοεμβρίου 1973» (Θόλος 1122.ΧΙ.74) μπόρεσαν νά ξεπεράσουν σὲ συγκίνηση τὶς ὲκδηλώαις τιμῆς Kai συμμετοχῆς στῆν πρώτη ἀναμνηστική ὲττέτειο τών
ἒὶγῖἔῗῶᾛὲἑὰπῗὲᾝὲιῗὲῗᾳέλῖἒᾝᾙ
ξαν τὸ «κατά δύναμιν» ἀφιέρωμά τους ἀπὸ
λουλοὺδια, ἀλλοι ἀπὸ ποιήματα ἢ ζωγραφιὲς ποὺ κρέμασαν στα ίδια τα κάγκελα
τοῦ Πολυτεχνείου.
Πιὸ σημαντικὲς ῆτανε δύο ὲκδηλώσεις
καθόλου «καλλιτεχνικὲςι ποὺ έτράβηξαν
μεγάλα πλήθη κόσμου - ἡ ἓκθεση στὸ ίδιο

' τὸ Πολυτεχνεῑο, μὲ τα ντοκουμέντα Kai τα

τεκμήρια τοὺ ἡρωϊκοῦ τριήμερου, καὶ ῆ ἑκθεση στῆν Γκαλερὶ (Ωραι γύρω ἀπὸ τὸν
«ἀντιστασιακὸ» τύπο τῆς ἑπταετίας, τὸν
παράνομο τοῦ ὲσωτερικού, κ’ ἐκεῖνον ποὺ
ὲβγαινε ἀνοιχτά στὸ ὲξωτερικό.
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θρωσης μιάς ἀνθρώπινης συγκίνησης 11.31”l
ἐντονης ώοτε να ὲπενὸυεται αὐτόματα Ιβ
στοιχεῖα αίσθητικῆς πληρότητας ποὺ Μ
σχύουν τῆν πειστικότητά του. Ἕνα οὖ*θνημα, μια ἀφίσα, μια γελοιογραφία, για Va
ειναι πειστικη, πρέπει νά χτυπάει μ’ εὐ V
βολία, σαν πυγμή, τὸ στόχο της, κι ἀς 01".
ρεῑται τὸ «τεχνητὼ, τὸ «ὑπολογισμ’ “
στοιχεῙο τοῡ πίνακα ἠ τοῠ γλυπτού ποὺ
εργεῖ μὲ ἀλλου εῑδους πειθώ.
Στῆν ἀλλη στάθμη τῆς πιὸ «ἐντεχνης» τέ’
χνης μεταφεραν τὸ ἀθηναϊκὸ κοινὸ oi éxeé‘
σεις τού Μτιαχαριάν («”Ωρα» 14.X.-2.X| 7 ~
Kai τοῦ Κοκκινίδη (Ζουμπουλάκηῡ
Νοε.-Δεκ. 74).
'O Μπαχαριάν μετάγραψε σε μεγάλα T'y
λάρα τις μικρὲς λσδομπογιὲς ποὺ εἷχαμε ‘
σε μιά μισο-ἀπόκρυφη ἑκθεσή του τὸ 19, _
Ta τεκμήρια ἐκεῖνα μιᾶς παλιας πολιτικ ’ἑ
φυλάκισης, τόσο γεμάτα χρῶμα κ’ εὺθζ·
οθησία, Kai ἀμεση ἑπαφῆ μὲ τὸν κόομο 1'0" F
κελλιοῡ Kai τὸν κόσμο πέρ’ ἀττὸ τα τείχη·
παρουσιάσθηκαν ἑδὼ καλυμμένα ἀπὸ 'διάφανο ἀσπρο πέπλο ἀνάμνησης συρμ
σεμνά πάνω 0’ εμπειρίες προσώπων Κῶ.
ἀντικειμένων ποὺ εἶχαν χαράξει τόοο J
τὸν καλλιτέχνη ὥστε να τὶς μετουσι ’ ·
Στὸ Πολυτεχνεῑο μερικά πρόχειρα σκαρι- ἀποτῶεσματικα σὲ τέχνη. g
'O
Κοκκινίδης
μᾶς
εἶχε
κιὸλας
δώσει
φηματα, δοκιμὲς γελοιογραφιών, Kai ἑπιτὸ
1971
τῆν
ἀμεση
ἀντίδρασή
του
στὶς
φὶ*
‘g
γραφές σε τυχαῑα ὺλικά, σημαδεὺανε τὸ
λακίσεις
καὶ
στοὺς
όδυνηροὺς
χωρισμοίῆ
πέρασμα ἑνὸς χεριοῠ ποὺ τὸ πίεζε ῆ ἀνάπου
έσττειρε
ἡ
δικτατορία.
Σήμερα
in"
γκη τῆς ἀμεσης ἀντίδραοης στῆ βία, μὲ τὸ
στάζει
τῆν
ῖδιαν
ἀντίδραση
μὲ
χρώμ
πρὼτο διαθέσιμο ἑκφραοτικὸ μὲσο. Αὑτὲς
ἀκόμα πιὸ καθαρά. Θά χαρούμενα U1
oi γραφτὲς, ζωγραφιστὲς κραυγες, 0i χειδὲ συνδυάζονταν μὲ ’τὶς μορφὲς τὶς τυφ ’
ρονομίες διαμαρτυρίας Kai ἀπόγνωοης
μένες ἠ φιμωμένες ἀπὸ λουρίδες χρώματος.
συγκεντρώνουν στὶς ἀτεχνες, βιαστικὲς
σαν γρῦίιες τῆς φυλακῆς, σαν ματωμένο «η
γραμμὲς τους όλο τὸ ὲξπρεσιονιστικὸ αἷἑπίδεσμους. Μὲ τὸ λαγάρισμα αὐτὸ τὸ Ψ “
σθημα ποὺ βρίσκεις κόπου-κόπου στα
περίτεχνα καὶ «έν ψυχρῷ» φτιαγμένα ἑργα γραφικὸ η φωνή ἑνὸς βαριά τραυματισὶὲι
νου ἀνθρωπισμοὺ ἀκούγεται ἔξοχα V:τοῦ Κλάῑν ἡ τοῦ Πικάσο.

...μ

Στῆν «”Ωρα» τα ἔργα μὲ κάποιες είκαστικὲς ἀξιώσεις ῆτανε περισσότερα; ἀρκετα
ἀνώνυμα τῆς παρανομίας γνωστῶν τώρα
καλλιτεχνών, ἀλλά φτιαγμένα στὸ ἐξωτερικὸ (ἀφίσες, ἐντυπα, κτλ.). Τοὺτα εἶχαν
στῆ διάθεσή τους όλες τις ἀνέσεις καὶ τα
μέσα μιάς ελεύθερης κοινωνίας, Kai συγκινοῡσαν ἀττὸ τοὺς συνειρμοὺς ποὺ ἓντεχνα
ἀνακαλοῦσαν. T' ἀλλα, τα παράνομα,
συνέπαιρναν μὲ τῆ βιαστικῆ εκτθιεσή τους,
ποὺ πρόὸινε τὸν καταναγκασμὸ Kara) ἀπὸ
τὸν όποῑο ὲγεννηθηκαν. Αὺτα που συγκινοῡσαν παραπάνω ῆταν oi βινιέτες 0i σκαλισμένες σε μικροσκοπικὲς ξύλινες ἠ καουτοουκένιες οφρσγίδες, φυλαχτα τῆς μυστικῆς λατρείας τῆς Ἐλευθερίας. ”Ολη ἡ τέχνη
τῶν μεσαιωνικων ξυλογράφων που εἰκονσγραφοῠοαν για τὸ λαὸ τὸ Εὑαγγέλιο,
βρίσκονταν συμπυκνωμένη σὲ μια λιτῆ είκόνα ποὺ περιεῖχε τόνους ὲκρηκτικών,
όταν σκορπίζονταν σε χιλιάδες φυλλαρακια
στοὺς δρόμους μιας διψασμένης για ἀντίσταση πολιτείας.
Δέν ἀναφέρω τὶς δυὸ αὐτὲς ἐκθέσεις - ὲκδηλώσεις ποὺ ἀπὸ τῆ συμμετοχῆ τοὺ κόσμου ἓμοιαζαν ἕνα συνεχὲς «χόττενινγκ» για να τίς ὲντάξω στα πλαίσια τῆς «ἐντεχνης» Kai «ψυχρής» τέχνης τῆς γκαλερὶ καὶ
τοῦ σαλονιού, ἀλλά για να ὑπογραμμίοω
πὼς τὸ ἓργο τέχνης δὲν εἶναι μόνο οὐτε
ἀπαραίτητα έργο παίδευσης ἠ κατάρτισης,
ἀλλά καὶ ἑργο ἀμεσης ἑκφρασης καὶ ἀρ-

νηρη, καθὼς ἀντηχεῖ μέσα o’ ἕνα χῶρθ·
ντυμένο όλα τα χρώματα τῆς ἀνοιξης «-·’”ι
για δες καιρὸ ποὺ διάλεξε '0 Χόρος νὰ ι
nape:
. . .». τοῦ Κοκκιν
Ἠ ζωγραφικῆ
ἔχει φτάσει στ’ ἂκρα τῆς συνθετικῆς l‘
χρωματικῆς ἁπλότητος, Kai αίωρέ il
ἀνάμεσα στῆν ἑκφραστικῆν ἀφαίρεση τθῦψ
Στάμου καὶ τῆν ἀνέκφραστη παραωατικᾶἷῑ
τητα τοῦ Ματίς. Καὶ στοὺς τρεῖς τὸ χρῶ ἰ
έπενδὺεται μὲ τῆν πιὸ μαγική του ίσχύ.
'O «κύκλος τῆς καταγγελίας» τοῦ ’ω’
πριου Γιώργου Σκοτεινοῠ (' î
25.XI.—14.Xll.74) ἀναφέρεται σὲ μιαν
εἳὲὲλζσῆῑωτλιιῗιτεεξϊειττέεὲ "Ÿ τ
15ης Ἰουλίου στῆν Κύπρο. rgi μεγ ἕ
μορφὲς σὲ στάσεις πένθους, ἀπόγνωσης n
κατάρας, παρωεθειμὲνες πλάῑ σὲ 1(on ἱ
ὁμοιώματα ἀρχαίων πολεμιστῶν καὶ Ë
ναικείων ἀγαλμάτων, ζωντανεύουν κὰ ι
θεατρικά ἀλλα όχι δίχως πειστικότητσ I“!
διηγήσεις τοῦ ξεκληρισμοῠ καὶ τῆς σφσῖης ï
ποὺ τίς διαβάζουμε κάθε μέρα συνδυάζᾶ
τός τις μὲ ἀναφορὲς κάπως ἀδέξιες 0T s‘
wax-gm; w
γραφείς Κυρ. Καρτζουράκη, γί-(ίῖνκναεεανκᾶω
και Χρ. Βουδοὺρογλου ("Qpa 1
XII.74 — 6.1.75) μᾶς μεταφέρουν ἀπὸ Τὸν
κύκλο τῆς ντάττιας βίας Kai καταπιεῦης
στὸν πλατὺτερο κόσμο τῆς ἀλλοτρί
Kai τῆς ψυχολογικῆς φθορὰς ποὺ ἀσκεῖ V

Iss'â‘m Îaïn‘âîŸLÏÈÏ ἒῗῗῖἑῗῧνζὲῗῖξῗ
ῌνῗυμσῐῑκή του ἔνδεια. Τῆς Κανακακη καὶ
εὲυ Καῖζομρόκη τη δουλεια είχα κιόλας την
τοκαψία γα την ἐπισημανω απὸ τίς πρώτες
κ ΫΕὲκθεσεις. Τώρα προστίθεται 0' αὐτοὺς
α’ Γ] βουδούρογλου. Κ’ oi τρεῖς ακοῡν την
κρῖῃκη Τους με νηφαλιότητα, εὐαισθησία
m,”qu τεχνικὴ δεξιότητα που τῆς δίνει
Τᾷἓμῦ μεγαλότερο βάρος. Παργ όλο ποὺ τα
ρικόυῒαιαΙ χρόνια ἐργαστηκαν στὸ έξωτε·
οἱ I Κυριως οτὸ Λονδίνο, ἐχουν κατορθώﬂ ' VG δΙςΠηρηαουν 0’ ἐνα «κλίμα» ελληνικὸ
Tc οκηνδς μιᾶς καταθλιπτικής καθημερινὸ'ITOC ποὺ απεικονίζουν.

o ἀνασκόπηΟη αὐτή, αναγκαστικα
TPWUKprévn, καλύπτει μόνο μια πλευρα
nm είκτιστικης δραστηριότητας τῶν τριῶν
-Α ων μηνῶν τῆς φετεινής περιόδου.
HMO“ ἔξω μια σειρα ἐκθέσεων ποὺ αντιΤΡοῖκϋῖῒεύουν τὴν άλλη πλευρα - ἐκείνη
à: (ραινομενικα καθόλου ἑπηρεασμένης
T'IÇ Ουνθήκες καὶ τα γεγονότα τῆς ἐγ “mac Τέχνης. Ἐχει κι αυτή μιαν ἐγκυρότᾙέἕαλὲΐιῑιὸὲἲξοεωιῑῑτᾱειπῗὸ
ξῖνλῒοΤὰ χαρακτηριστικὰ της στὸ ἑπόμεοο
χο · Πρόκειται για τίς ἐκθέσεις
"pgivnavoo, Τάκη, Τούγια, Μίχα, Κυ00, Παραλὴ, Παύλου, καὶ τῶν Κυ-

«ἐρασιτέχνη» εἶναι γραφειοκρατικὸ τέχνασμα ποὺ κινδυνεύει ν’ ἀποκλείσει απὸ την
Πανελληνια, καί απὸ ἁλλες ἐκδηλώσεις ποὺ
ὀργανώνει τὸ Κρατος, μερικοὺς απὸ τους
καλυτερους ζωγράφους καί γλυπτες τῆς
χώρας μας. Τέτοιες καινοτομίες μοιαζουν
προίὸν μιας βιαστικης μελέτης του θέματος
- για τὸ όποῑο ἐχουνε γραφεῖ παρα πολλα
απὸ τὸ 1948 - απὸ τοὺς «αρμόδιους» τοὺ
’Υπουργείου Πολιτισμοῡ σε ουνεργασία μὲ
τη διοίκηση τοῠ Καλλιτεχνικού Ἐπιμελητηρίου. K’ oi δυὸ ὁμαδες δὲν ἐχουν εὐτυχησει
ὡς τώρα στις πρωτοβουλίες τους· διατηρούν ἁλλωστε ὰθικτη τη συνθεοη που εἶχαν
κατω ὰπὸ τὴ δικτατορία..,

εκθὲὲὲξάπερες ὰπὸ τίς ὡς τότε τρέχουσες
5.1Mt τηἱῐνηγυρικὲς ἐττίσημες δηλώσεις για
4 Τι’ἑῗκραῐῐα καὶ ἐλευθερία ἐξαγγελθηκε στὶς
χνικυῖῑνάβη ὁτι η 13η Πανελλήνια Καλλιτέ1975ὴ ε’(Θεση θ’ ἀνοίξει στὶς 13 τοὺ Ἀπρῆη
T Kcﬂﬁà «εἶναι πολὺ ανώτερης ποιότη"où 0 τίς προηγούμενος». 'O θεσμὸς
Kpîo' "0pc τὶς σφοδρὲς καὶ συν εἰς ἑπιo ἒς Καὶ ὰντιδράσεις, οὐτε διορ ώνεται
προοκξσταργεῑται, ξαναρχεται έτσι στὸ
KT“ 'IVIO μὲ ὸριομένα καινούρια χαραμόνὲὈΠΚὰ ποὺ τα έπιοημαίνουμε ἐδώ
τική οὲ YW'K‘K γραμμὰ - λεπτομερὴς κριΤους θα γίνει οτὸ ἐρχόμενο φύλλο. 'H
ἓχαὲἐὲὴ ἁ7040γὴ εἶναι πὼς ἠ συμμετοχη στὴν
Kan” Περιορίζεται μόνο στα μέλη τοῦ
"T ’Τῆονικοῠ Ἐπιμελητηρίου καὶ στοὺς
τ W tag/2,292“
ἐῗγηέης Περιορίζονταξξέι ἐκθέματα μόνο σ’
Ink ΓωΥβᾳφικής, γλυπτικής καὶ χαρακτιkoO' ’ὰ ΪΟυς ιέρασιτέχνες» καὶ για τὶς διανιτὲξἾἯΚῑς καὶ ἐφαρμοσμένες τέχνες δηλώ"rem ,π Ι Τὸ Κράτος θα ὀργανώσει αργόνς)το ΙβὮΠῑρες ἐκθέσεις. Oi δυὸ αὺτὲς καιζητ μ’ῑς, Ττοὺ σηκώνουν παρα πολλὴ συ00,20“! δε μοιαζουν ἀπὸ πρώτην ὁψη
κρα,Π αῬἕ-Τικα φιλελεύθερες οὐτε δημοSlum," - Και μόνο η σιωπηρη «κατ’ αντι·
λ · εἰσαγωγὴ τῆς ἐννοιας τοῦ

N

Ενας (ουλακισμένος, τοὺ Δ, Κοκκινίδη

Ἐξ ἁλλου τὸ Καλλιτεχνικὸ Ἐπιμελητηριο
ἐχει γίνει στόχος αμφισβήτησης ὰπὸ τα ἴδια
τὰ μέλη του, σύμφωνα με δήλωση ὑπογραφόμενη ὰπὸ 250 περίπου καλλιτεχνες
ποὺ δημοσιεύθηκε την Ῑδια μέρα καί ζηταειῑ
τὴν τροποποίηση τοὺ «αναχρονιστικού» ..... νόμου ποὺ ἱδρύει τὸ Ἐπιμελητηριο, τὸ διορισμὸ προσωρινης διοίκησης
ποὺ θα ἐκκαθαρίσει τοὺς καταλόγους τὼν
μελῶν, τὴν ακύρωση ἐγγραφών που έγιναν
στη δικτατορία καὶ τὴν ἐπανακριοή τους.
Oi καλλιτέχνες ποὺ ὺπογρόφουν ἀναλαμβάνουν ἐπίσης να ὲτοιμασουν καὶ να καταθέσουν σχέδιο νόμου ποὺ θα αποφασισθεί
σε συνέλευση ὁλων τὼν καλλιτεχνὼν. Τὸ
γεγονὸς πὼς τη δηλωση σὺτη τὴν ὐπογρόφουν πολλοὶ ὰπὸ τα παλαιότερα μέλη

Εμπειρίες τών φυλακῶν, τοι) Μιταχαρίαν.
του Ἐπιμελητηρίου, oi περισσότεροι ὰπὸ
τοὺς καθηγητές τῆς ΑΣΚΤ, καὶ oi περισσότεροι ὰπὸ τοὺς «καθιερωμένους» καθε ἡλικίας εἶναι ἐνδειχτικὸ της καθολικής ανυποληψίας στην όποία ἐχει περίπέσει τὸ Ἐπιμελητηριο, καθὼς καὶ της ἀναγκης να συγκροτηθεῑ ἕνα σωματεῑο που να ἑκπροσωπεί
καὶ να ὑπερασττίζεται τα καθαρα ἐ π α γγ ε λ μ α τ ι κ α συμφέροντα τών καλλιτεχνών, καί ὁχι v’ ανακατεὺεται σε θέματα
αίσθητικης ἡ πολιτικῆς αξιολόγησης τους.
Ἀν η αὑτοκριτικη τῆς δουλειας του εἶναι
αποκλέιστικη υποχρέωση τού me; καλλιτέχνη, ἡ κριτικη τῆς τέχνης γενικότερα εἶναι
απὸ τα ἐσχστα μεληματα του. ”Οσο για την
ἐξασφαλιΟη όνετων όρων ασκησης τοῦ
ἓπαγγῶματος καθὼς καί μιας ὁπωσδήτοτε ίκανσποιητικής σύνταξης στα 65 χρόna TOU, δεν πρέπει να εἶναι συναρτηση
3ὐτε τῆς καλλιτεχνικης του ποιότητας ἠ
τασης, οὐτε τῆς πολιτικῆς του τοποθέτητης.
Μόνσ μετα την ὸργάνωσή τους o’ ένα
3ωματείο ποὺ Θα ἐξασφαλίζει αποτολεοματικα τα ἐπαγγελματικα δικαιώματα καὶ
συμφέροντα τους πρὸς ὁλες τις κατευθύνσεις, δηλ. πρὸς τὸ Κράτος, πρὸς τοὺς έμπόρους καὶ τὶς γκαλερί, πρὸς τὸ κοινό, θα
μπορέσουν να εξασφαλίσουν τήν ὀργανωση καὶ Πανυλληνιας Ἕκθεσης αληθινα
ὰντιπροσωπευτικής καὶ ποιοτικα ανώτερης, καὶ εὺνοίκοὺς δημοκρατικοὺς ὁρους
συμμετοχης οὲ ἀλλες ἐκδηλώοεις ποὺ οργανώνει τὸ Κράτοςε σὲ διαγωνισμοὺς για
,μνημεῖα καὶ δημόσια χτίρια, o’ ἐκθέσεις τοὺ
ἐξωτερικού για τὶς όποῑες ἡ ἐπιλογὴ περ·
νόει απὸ κρατικες ὑπηρεσίες κτλ,
Δίχως τὶς προυποθέσεις αὺτὲς καὶ μὲ τὶς
σημερινὲς συνθήκες δέν βλέπω πὼς μπορεί
να προχωρήσουν oi προετοιμασίες μιᾶς
Πανελληνιας Ἐκθεσης στὶς ὀποῑες προβλέπεται ἐκτεταμένη ἡ σύμπραξη τῆς προκαταβολικα αποδοκιμασμένης σημερινής διοίκησης τοὺ Καλλιτεχνικοῡ Ἐπιμελητηρίου.

Α. l'. Ξύδης

ΤΩΝ ΑΦΑΝΩΝ
’Ἐκδοση τοῦ περιοδικοῡ ANTI.

EVQ συγκλονιστικὸ φωτογραφικὸ ντοκουμὲντο απὸ στίχους καὶ κείμενα που αφιέρωσε
ὁ ἘλᾸηνικὸς λαὸς στὸ Α’ ἐτήσιο μνημόσυνο για τοὺς Νεκρόὺς τοὺ Πολυτε χνείου.
ῘΙΜΗ 250 ΔΡΑΧΜΕΣ
25ZEKIITMH1 ΣΤῦΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ· ΣῘΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗῘΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ANTI

Ἡ “AOKIMH” τοῦ Ζὺλ Ντασσὲν
ἔβαλε σὲ δοκιμασία πολλὲς δόκιμες
καὶ ἀδόκιμες συνειδήσεις.
τοὺ Χρ. Ντόκα

Θά ’ταν κοινοτοπία να είπωθεί πως η ταινία πολὺ
λίγη οχέση ἔχει μὲ ὀ,τι συνέβηκε στὸ Πολυτεχνείο τὸ
Νοέμβρη τοῦ 7973, πολὺ λιγότερη μὲ τὸ μέγεθος καί,
κυρίως, τὴν ποιότητα τῆς Ἀντίστασης τοῦ ἑλληνικοῡ
λαοῦ ένάντια an) νομιμοποιημένη, ἐγχώρια βία.
Ἐξάλλου, ὴ δήλωση τοῦ οκηνοθέτη πρὸς τὸ ἑλληνικὸ
κοινό, στὴν ἁρχὴ τῆς ταινίας, στὴν ὁποία ἐξηγοῦνται
oi λόγοι πραγμάτωσής της, παίρνει θέση ἐπιχειρήματος - συνεπώς άμυνας —— στῑς πιθανὲς ἐπικρίσεις. Ἡ
ταινία γυρίοτηκε τὸν Ἀπριλη τοῦ ’74. Σκοπό της ἠταν
να πληροφορήσει τὸν κόσμο στὸ ἐξωτερικὸ για τὴ
σφαγὴ τοῦ Πολυτεχνειόυ, καί, προπάντων, να κάνει
τὸν άμερικανικὸ λαὸ να καταλάβει καί να διαμαρτυρηθεί για τὸν καταστροφικὸ ρόλο ποὺ ἔπαιξε ὴ κυβέρνησή του ὑποστηρίζοντας τὸ δικτατορικὸ καθεστὼς ποὺ καταπίεζε τὸν ὲλληνικὸ λαό.
Ὁ ὲξωελλαδικὸς χῶρος,
ὄπου θα ὰπευθυναταν ἠ ταινία,
φαίνεται να καθάρισε καὶ τη
στάση τοῦ σκηνοθέτη ἀπέναντι
στα γεγονότα, ὸ ὁποῖος λαγοκρίνοντας, παραλείπει ἠ συ-μεξ ἑξηΥῐξὸεξῆηέποὲῳωῖτηῗτέιλβηὲ
σὺθόρμηπκ à»? ἑνερνητικής
ἵζ’ξὲῗὲιηῖἎῶῗὲ ἁνὲῗῌόῗὲἒῗ
κάποια στιγμή πὼς 3.000 πολίτες έχουν συγκεντρωθεῑ στὸν
ἐξω άπὸ τὸ Πολυτεχνεῐο χὼρο·
στῆ μετάφρᾳση, ὸ ἀριθμὸς
ανεβαινει στις 30000) στὸν
άγώνα. Τὸ στήσιμο τῶν ὁδοφραγὲιάτων, ὀί συμπλοὲἷς μὲ
:2: Νοῖαυέἓὲΐκαὶηῆ ἒτῗίθεσῐηᾞὲ
ΐέληῗιξέι η,ι’ὲαὶ ἱέπιαναστατιὲἓ
ἓ 33333; 3.33 ἑζὲρἶἶένᾘ
καὶ ῆ αὑθαίρετη έπιλογή πέντε
συνθημάτων, ὰπὸ τα ὁποῖα τα
«πιὸ θερμὰ» παραιτοιῆθηκαν
μὲ πολλῆ διακριτικάτηταε «έργάτες καὶ φοιτητὲς par» =

,, workers and students together.
Together = μαζί, ὁχι united =
ἑνωμένοι ῆ - τὸ έπικίνδυνο καὶ
ῠποπτο (ς) - Unite = tvac‘rre.
'Ooo για τὸ «power to the people» = ἐξουσία στὸ λαὸ (άμε-

r τάφραστο στῆν έλληνικῆ κόπια), ἔχει ἀπὸ καιρὸ καταξι-

_ med στὴν αμερικανική καὶ εὑ-. αῑκὴ ἀγορά, πουλώντας
v ’ωηειμύειτ may“
Wamey's. 'trou, λοι-πάντ’Ι décocρικά», oi πολίτες ἐφεραν τρόL φιμα καὶ oi έργάτες, αντὶ «να
πανε τὸ βραδάκι στὶς κυράδες
’ τους», περνοῡν άπὸ τὸ Πολυτεχνεῑο. Δι’νουν - στα πεταχτα “’ ἕνα
άθημα πολιτικῆς -« «ὁ

__ M xaiôCDpôer συγχύζουν»
. (αμετάφραστο στῆν ταινία)

3f _46

κ.λ.π. - στοὺς «αὺγοκέφαλους»
Ξΐὲτηῗὲ, ’ἑὲἷ Ξὲῗνονὲῗδῗᾚ
Γιάνιξῆςρ (Μαρκόποῖαλός) «ἔχει
μόλις έρθέι κι αὑτός». Τὸ γλέντι
θα χαλάσει άπὸ τοὺς πυροβολισμοὺς τῆς άατυνομίας. Τὸ
τραγούδι κόβεται στῆ μέση.
Ἀλλα μόνο για λίγο. 'H Μελίνα
θα μὰς διαβεβαιώσει πὼς «τίποτα δὲν σταματάει τοὺς Ἔλληνες να τραγουδοῠν».
'Av ὑποθέσει κανένας πὼς ῆ
ἓεὲἶᾞὲα ῧὲῗῆῗῡπέἔρἶίἳζ
τῆς ταινίας στὸ χώρο άναφορας της, γεννιοῡνται τα ἐρωτῆματαε ὁ,τι ea ’ταν ἐπιλήψιμα ἠ
άδιάφορο στῆν ἀλλοδαπή, εἶναι
ιιειαῑτιτασυῑιαιι ιι
θέτο ; Kai μὲ ποιές συνέπειες;
Ἀς δοῡμέ τῆν ταινία στα δικά
της μέτρα. “Ac ἐξετάσουμε, δηλαδή, αν τα χρησιμοποιούμενα
μέσα έξυπηρετοῦν τὸ σκοπό;
Ποὺ εἶναι ῆ προσπάθεια μετάδοσης τῆς ἐμπειρίας τοῡ σκηνοθέτη καὶ τῆς άντίληψῆς του
για τὸ Πολυτεχνεῑο, πρώτα
στοὺς ἠθοποιοὺς καί, παραπέρα ακόμα, στοὺς θεατές. Για
τὸ σκοπὸ αὐτὸ παρέχονται μαγνητοφωνημένοι διάλογοι, κινηματογραφημένα ἐπίκαιρα
τῆς ἐποχῆς, κοστούμια, καὶ γίνεται άνάγνωση γραμμάτων
καὶ ποιημάτων (Σεφέρης, Ἐλύτης). Ἠ διαρκὴς ὑπενθὺμιση,
στὸ μεγαλὺτερο μέρος τῆς ταινίας, πὼς παρακολουθούμε
τὴν πραγμὰῐωσή της - πρᾶγμα
ποὺ ὸδήγησε κριτικοὺς στὸ
έξωτερικὸ καὶ στῆν Ἐλλάδα, να
μιλῆοουν για - αποτυχημένὲ Μπρεχτικῆ άντιμι-τώπιση - ὲν
ἔχει χαρακτῆρα αποστασισποίησης. Κι οὔτε φαίνεται να
ἕὲιὶῗχδὰὲἶῗέ $22:
οδευτική συνειδητσποίηση τῶν

ἠθοποιῶν ὡς τὴν πλήρη ταύτισή τους, στὸ τέλος τῆς ταινίας, μὲ τα πραγματικα
πρόσωπα. Ἕνα παράδειγμαε ὁ
σκηνοθέτης καλεῖ την ηθσποιὸ
για τῆ σκηνὴ των βασανιστηρίων. Ἕνας απο τους βασανιοτὲς ὑποβάλλει ἐρωτήσεις στὸ
θύμα, τῆς βγάζει βίαια τὸ που·
κάμισο. Ἠ έκφραση τῆς «ῆρωίδας» εἶναι συγκρατημένη. Στὸ
σημεῑο αὐτὸ ὸ σκηνοθέτης διακόπτει τὸ γυρισμα τῆς σκηνῆς
καὶ φωνάζει στὸ Μίκη να ουνεχίσει την πρόβα του. Ἠ μηχανη, ωστὸσο, παραμένει στῆν
ἡθοποιό, ῆ αποία αρχίζει,
τώρα, να σιγοκλάίει - ὸ πρώτος «καρπὸς τῆς μεθόδου». Σὲ
λίγο θα σηκωθεῑ, θα φορέοει τὸ
πουκάμισό της καὶ θα ένωθεῑ
μὲ τὸν ὑπόλοιπο θίασο για τῆ
μουσική δοκιμῆ. "Ac σημειωθεῑ
άκόμα πὼς στῆν άνάγνωση
τοῦ ντοκουμέντου - άπὸ τὸν κ.
Miller - για τὸ βασανισμὸ μιάς
κοπέλας στῆν Ἐλλάδα (Τσίρκα)
ὸ σκηνοθέτης, μὲ τὸ να δείχνει
τὶς άντιδράσεις τῆς ίδιας ἠθοποιοῡ, ἐπιχειρεῖ τῆ σύνθεση
τὼν δύο περιπτώοεων - τὸ
πληοίασμα τών δύο προσωπων.
“Αλλού; Νύχτα στὸ Πολυτεχνεῑο -στοὺντιο, νύχτα στῆ
Νέα ’Υὸρκη. Μετα απὸ μια περιδιάβαοη πάνω άπὸ τα κοιμισμένα σώματα τὼν «έγκλείστων» καὶ τῆν παρακολούθηΟη
αλλων ποὺ ἐργάζονται, σχολιάζουν τῆ στάση τῆς αστυνομίας ἢ τραγουδοῡν, περνὰνε με
τὸ ἷδιο τραγοὺδι (στὸ περιγυάλι) στοὺς δρόμους. Ἐδὼ βρίσκουμε τῆ Μελίνα μὲ τέσσερα
μέλη τοῠ θιάσου που ἐπιστρέφουν στα σπίτια τους. Ta οημάδια τῆς «ἀλλαγῆς» εἶναι έμφανῆ. Ὑπάρχει τόσος πόνος
έδὼ, τόση θλίψη στα μάτια ὲκείνου τοὺ νέου ποὺ βαδίζει καταπάνω στῆ μηχανή. Στῆν
ἑπομένη σκηνή, ξανα στὸ
δρόμο - πρωί τῆς αὺριανῆς μέρος, - γινὸμαστε μάρτυρες τοῡ
τελευταίου «καρποῦ» τῆς μεθόδου. Toü ῖδιου τοὺ σκηνοθέτη
(!) ὁ ὁποῖος προσέρχεται στὸν
τάπο έργασίας συντετριμμένος.

Για τὸ τί συμβαίνει απὸ δώ
καὶ μετά, θά ’ταν ἀπάνθρωπα

σκληρά, να κριθεῑ ὸ σκηνο
ἂν λάβει κανεις ὑπόψη τα
λουθα; ΣτὸὊτούντιο βρίσκεΙ 1
στὸ μέτρο ποὺ ἡ ουναισθημθῇ
τικη του συμμετοχη στα δ ”
μενα τοῡ αφαιρεῑ τῆ δυνατθιἸ
τητα ἐλέγχου πάνω 0‘ αὐτὰ
στὸ υλικό του γένικατερα -ΤΝ γ
ίδιο αὑτό, τὸν Ὀλλανδὸ δημθ ζ
οιογράφο που έζησε τα TTPa"
γματικα γεγονότα καὶ III-P“:
συνεντεύξεις απὸ τοὺς πρθ·
γματικοὺς νέους, να συνεχῐ 4
τῆν ἐργασία του μέ îoÙ“
ῆθοποιοὺς-φοιτητές. Κι ακόμ
τὸν πραγματικὸ Γιάννη ( '
βαθμὸ ποὺ αὐτὸ έπικυρώνεῖσ
απὸ έγγραφη μαρτυρία νέω* a
τοῠ Πολυτεχνείου, ἡ ὁποία ôla' ί
βάζεται ὰπὸ τὸν κ. Κέλμαν) V ,
χτυπιέται ανάμεσα στοὺς ἠθθ,
ποιοὺς ῆ αγωνιστές (ῖ). ,
'H χρῆοη κοντινών πλάνωῗί
καὶ ἡ αποφυγῆ κατάδειιῇἱς “
στοιχείων τοῦ φυσικού χώ ,
στα γενικότερα, στὸ τέλος Ου’
τῆς τῆς σκηνῆς, o’ ὸλόκληρΰ
τῆν ὲπόμενη, καθὼς καὶ
τελικὲς τῆς ταινίας, δημιουργ11
σύγχυση τών δυὸ χώρων. _
σκηνοθέτης δοκιμάζει κι W
τὴν τάιὶπιοη. OI NEOI
ΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΟ NOEMBPIO τοῦ '73. Για T
πολλα χάνονται καὶ τα λίγσι
πραγματικὸ διαλύεται μέσα
ουμβατικό.

‘Av η πρόθεση τὼν δημιουίῖμ
γών τῆς ταινίας ῆ aUY'd"
νηση τῶν θεατῶν, τότε ἡ
νία, πράγματα, λειτουργεῑ "
ὅσον αφορὰ τουλάχιστον,
Ἕλληνα θεατῆ; Τὸ δάκρυ τ
αφθονο στοὺς αθηναίκοὺς
νηματογράφους, Α

Εἶναι έξ Ῑσου δίκαια, mg“
μειωθεῑ, έδώ, πὼς στὴ βρσ .
προβολὴ τῆς έκτης (6nd?
Ἰανουαρίου, στὸν κινημ
γράφο ΠΛΑΖΑ, νέος ποὺ

διάρκεια τῆς ταινίας, γλίτ
τὸ ξυλοκάπημα,
μησε
να φωνάξει
απὸ
«αἶσχοςιὲ
συγκ
μένους Ἀθηναίους πολ’
μόνο μὲ τήν ἒγκαιρη μεσολᾱ’
βηση συνδαιτημόνων. Π
νὼς, oi «ὀπαδοὶ» τῆς Χούνῐῶ
πληθαίνουν. Καὶ oi «npoBO‘a'

τορες». .
Χρίστος Nïôlﬂ'î

Μια σκηνὴ ,
τῆ ““Δοκιμή”· »
Μελινα καί
κης.

ﬁn’ {th6 νά 5(6‘

ις

ΠΑΝΩ ΣἘΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ANTIKEIMENO
34 - μία δυσα ρμονίο
ἒπεκτ εινομὲνη

14 - τὸν ἂνογνωριῖζετε ὶ

H -ὅπως χτενίζει
τά μαλλιᾶ της

71- CNS/243587

17 -στὸ βάθος
ἧ Θάλασσα

63 -νᾰ προβῆτε
εἷς ἔρευναν
27 - τοῦ ἕγινσν
συστάσεις

’ 31·ἧπρυϊνή δροσώ
τῶν ἆγρῡν ἇνῑβαινε
49 - μουσικὸ ποικῶο
πρόγραμμα

Γεννήθηκῑ τὸ I944, στὸ Βόλο.
Σπούὸασε, γιὰ ἕνα ὸιάστημα,
νομικά στό πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Τὸ 1972
κινκλοφόρησε τὸ βιβλίο
«Φανταστικὴ ινουβέλα». Κείμενά
τοι· ἔχουν ὸημοσιευθεῖ mi;
περιοὸικὲς ἐκύὀσεις «Auxblicke»
καί «Χρονικό 73 ». Τώρα
ἑτοιμάζει τὸ «Ἄλλοθι τῆς
περιγραφῆς», ἕνα βιβλιό μὲ
παράλληλη ἀνάπτυξη
λογοτεχνίας m ἑνὸς ὁοκιμίου ποὺ
τήν σχολιάζει. Ἀποσπάσματα
τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ὁημοσιεύονται
γιὰ πρώτη φορὰ ἐὸὼ σὰν
καταγραφὴ στόχων.

ἔ

(ἀποσπάσματα)
ίῦῒωση εἶναι, ἢ τείνει νὰ γένει, κοινὸς τόπος πλέονῑ οἰ
Ι’(Ὀῐὲς μορφὲς-τεχνικὲς λογοτεχνίας ονληρωμὲκη εἰκόνα ἑνὸς
OÙ ἀλλάξει συναῶς καὶ ραγδαῑα.

ἓξὲξ

ιζὲἑιγνῐῖᾯιμες bout; u]; κυρίαρχης λογοῐεχνίας-ἀκόμα κι αὺτὲς ποὺ
W WVQngfnrmogcqxémg; vi: ($13:ng
W πάθοςνζιήςς ἀδὲιάῗῖιηὲςσῖἕυς. σννυπὲὑὸυνοι σ’ ααίἰόε δ
νὴ wag ποὺ ἢ ἀγνοοῦν τὸ πρόβλημα, ἢ ὲθελστυφλοῡν ὰδυνατώντας

(Ivde κετιῐημὲνα αυμφξροντα κι τήν άλλη μεριὰ
ς ἀνεκτικοι, οκνηροι, ἀλλα και ἁφελεις.

-κι ἀπὸ καιρὸ χαμένης - σχεδὸν ὰρχὲτυπη ἰδιότητα]
Wang?!" Ἐπικοινωνία, τὸ νο ἐξακολουθεῖι ἡ λογοτιχνία νὰ
ä ς “in 5m» στις σελίδες των βιβλίαιν, στις προστατευμένες
‘°" mammxm mmmmwmigm
’ Ἢῖῗὲἕοῗᾮὰραφάς ποὺ συνειδητοσιοιοίν αὐτῇ τὴν τειελεσμένη
a ‘ “Wu τρόπων ἀντιμετωπισης της εἶναι

’ἐ

yd τὸ α ὲκ τῶν ιπραγμάιωνικτὸ ἔργο τους τώρα
. ἁνωῑῖυξουν οὲ δυο στάδια. α) την καταστροφὴ τη,
ς Ι “W; λσγοτιχνίας καὶ β) τὴν ἀποκατάσταση μιᾶς

Ὶό-μὲσα προστασίας 9/74 Μχσήλ WP“:
νέας. ἁνάλογη κίνηση ἀλλαγῆς πρέπει να καλλιεργηθεῐ καί σιοὺς
ἀποδέκτεςλὰναγνῶοτεςῑ ἀμφισβήιηση τῶν ἰσχυόντων μΟντέλων
οἰσθητικής ἀντίληψης καί βαθμιαία ἀντικατάστασή τους μὲ
καινούργια. στὸ στάδιο αἰπὺ εἶναι αὐτονοηιη ἡ χρησιμὸτητα ἐνὸς
ὰνοιχτοί· διαλόγου ἀνάμεσα σὲ δημιουργοὺς καὶ κοινά
Ο σήμερα γίνεται ὀλο καὶ πιὸ ἐμφανὲς ὁτι οἱ ἂνθρωποι ζητοῦν ἀπ’ τήν
Τέχνη νὰ τοὺς βοηθήσει ν’ ἀποκαταστήσουν μιὰ ὲπικοινωνία, μιὰ
ὲνιαφη κοινότητας. ἀφοῦ ὁ σύγχρονος τρόπος ζωῆς ἔχει
κατακερματίοει αὐτὲς τις διννατόιητες. οἱ λεγομενες ὸσιτικοακουστικὲς
τὲχνες προσαρμόσῐηκαν σ’ αὐτὴ τήν ἀνάγκηῑ βγήκαν στὸ δρόμο. τὸ
ἐρώτημα εἶναι; ἡ λογοτεχνία παραμένει ἀδρανὴς ἐπειδὴ σαν εἶδος ἔχει
rammed μὲ τὸ βιβλία δηλαδή δὲν μποροῡμε να κάνουμε ἡ να
ὢτολαύοοιψε μιὰ λογοτεχνία ἐκτὸς βιβλίοιη προσωπικα πιστεύω οτι
μποροῠμε. τὸ σύγχρονο περιβάλλον μᾶς προσφέρει ἀπειρες
ὁυνατότητεςνὰ ξαναδοῡμε καινὰ ξανακοὺσοι·μετὸν
ἀνθρώπινο λόγο. καὶ τὸοπουδαιόῐερο ἴσως νὰ τὸν ἀποκαταστήσουμε.
ἀκόμα καὶ σήμερα ποὺ ὁλα αὐτά παραμένουν Θεωρητικά καί
ἀσυσπιματοσιοίητα, ἕνας περίπατος σιήν πόλη εἶναι εὐκολο νὰ μᾶς
πείσει για τὴν ῦπαρξη μιᾶς ὁσιτικοακουστικής λογοῑεγνίας ποὺ
δημιουργεῖται χωρὶς συγγραφέαίκι ἴσως να wtch ἠδη νὰ «μιλᾱ» σὲ
μερικοὺς ἀναγνῶστεςῑ διαφημίσεις καί κάθε εἴδους ὰνακοινώσεις,
ὲκιγραφὲς μαγαζιῶν, σήματα ὁὰκής κυκλοφορίας, κουβέντες, θόρυβοι
κλπ. σκεφθήτε λοιπον, λίγο μελλονῐικά, στὸ πρωινό σας τρόλεῦ δίπλα
σιὴ διαφήμιση τῆς ὁὸοντόσιαστας κι Eva ὁσιῐικὸ ποίημα.

Ο ὓπάρχουν πολλὰ σημάδια ποὺ μᾶς κάνοινν νὰ πιστεύουμε δτι ὁλες οἰ
ὲνῑί μέρους τέχνες ιείνουν συνεχῶς στὴν ἀνα· δημιουργία μιᾶς ὁλικής
τέχνης. au. ἀκόμα πιὸ μακριάῑ πλησιάζει -πάλι- ὁ καιρὸς ποὺ τὰ ὁρια
δημιουργοῦ καὶ κοινοῦ Θὰ καταρρείνσουν, μπροστὰ στὴ νέα
πραγματικὰιητα τῆς κοινῆς with; mi συν-δημιουργίας τοῦ
nulququ γεγονότος τὸ ὁραμα εἶναι τουλάχισισν ἑλκυστικὸ w.
ἀρκετὰ ἐνθαρρυντικὸ γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσει σιὴν προσπάΘεια ιής
ἀλλαγῆς. καὶ γιὰ νὰ τὴν κάνει πιὸ ούντομη. σὲ μᾶς τοὺς συγγραφεῖς
αναγνωρίζω τις πρόσθειες ὁυσκολίες τοῦ ἐγχειρήματος. τὸ [διο καί
στοὺς ἀναγνῶσιες μας. οἱ (un/dôde μσς τῶν ἄλλων τεχνῶν - καὶ οἰ
θεατὲς / ἀκροατές τους- ἔχουν κερδίσει ἔδαφος m ν’ ἁνακτήσουμε
αὐτὸν τὸν «χαμένο καιρό», ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἐρουμε βὸλτα ἕνα τόσο
δύωιιιμπτο ὲκφραστικὸ μὲσο, Où πρέπει ἡ näquxﬁ μας ἀπέναντι στὸ
Sm: Qua τοῦ χώρου μσς να εἶναι ὲξαιρειικὰ βίαιη καὶ ο( καινοτομίες
μας πέρα ἀπὸ πάθε δισταγμὸ.

Ο συμπερασματικὰ (ὴ «αὐτὰ λοιπὸν πρὸς τὸ nagé"): πρόθεσή μου
ὁὲν εἶναι νὰ ἀμφισβητήαυ ἢ νὰ καταργήσω n" λογοτεχνία.
ὰπαλλαγμένος ἀπὸ τίς προλήψεις καὶ ὁευσιδαιμονίες τοῦ συμβατικοῡ
τρόπου λειτουργίας ιης, Θέλω ὑσιλὰνατήν ξαναὸῶοὰν ὁργανο
καλλιτεχνικής ἐκφρασης ιιι ὰνθρώσιινης ὲκικοινωνίας.

Mixa!“ Μήτικκ

Βιβλία
«Σύηρονος K ινηματογράφος ’74»
Δ [ΠΛ 0 ΤΕ ΥΧ ΟΣ

Ἡ βιβλιοκριτικὴ α’ αὐτὸ τὸ
τεῦχος ἀναφέρεται στὴν αίσθητικὴ καὶ ἁνθρωπολογικὴ
μελέτη τοῦ Σωτήρη Δημητρίου «Μῦθος - Κινηματογράφος - Σημεωλογία- Κρίση
τῆς Αίσθητικῆς».

Κυκλοφόρηοε τὸ τεῦχος
2-3 τοῦ πεᾳοδικοῦ «Σύγχρονος Κινηματογράφος ’74».
Περιέχει διεξοδικὸ άφιέρωμα ΑΓΓΕΛΟΥ Θ. ΑΓΓΕΛΟIIOYAOY
στὶς δύο φεστιβαλικὲς ἐκδηλώσεις (Ἑλληνικὰ καὶ Δι«Οἰκονομικὰ»
εθνὲς Φεστιβὰλ ΚινηματοἘκὸόσεις; ΠΑΠΑΖΗΣΗ
γράφου Θεσσαλονίκης). ΣυΠρόκειται βασικὰ γιὰ μιὰ
ζητήσεις τῶν σκηνοθετῶν τοῦ συγκὲντρωοη τῶν κυριότερων
15ου Ἑλληνικοῦ Φεστιβὰλ
μελετῶν
καὶ
ἄρθρων
τοῦ
κα·
(Φέρη, Γλυκοφρύδη, Θέου,
θηγητῆ
Ἀ.
Ἀγγελόπουλου,
Παναγιωτόπουλου, Σφήκα,
ποὺ
δημοσιεύτηκαν
μεταποΧατζόπουλου) μὲ τὸ «ΣΚ.
λεμικὰ
σὲ
διάφορα
περιοδικὰ
’74» πάνω στὴ δουλειά τους.
καὶ
ἐφημερίδες,
ἰδιαίτερα
στὴ
Κριτικὴ τῶν ταινιῶν μικροῦ
«Νὲα
Οἰκονομία»
καὶ
Βῆμήκους ἐντὸς καὶ ἐκτὸς συναὲργασία αὐτὴ διατηρεῖ
γωνιῳοῦ. Κριτικὴ παρουπάντα τὴν ἐπικαιρότηιά της,
σίαση τῶν ταινιῶν τοῦ Δι·
ἐπικαιρότητα ποὺ ὀφείλεται
εθνοῦς Φεστιβὰλ (ρετροσπεβασικὰ στὴ μονιμότητα τῶν
κτίβες Ἰταλικοῦ καὶ Λατινοαμερικάνικου κινηματογράπροβλημάτων μὲ τὰ ὁποῖα
φου). Ἱστορικὴ ὲπιοκόπηση
καταπιάνεται. Καί, ἐπιπλέον,
τοῦ θεσμοῦ τοῦ Φεστιβάλ.
ἡ ἐπιστημονικάτητα καὶ
Ἀπόψεις τῶν μελῶν τῶν κριὑπευθυνότητα ποὺ διακρίνει
τικῶν ἐπιτροπῶν γιὰ τὸ θε·
τὴ σκέψη τοῦ κ. Ἀγγελόπσυσμό, mû.
λου ἐπιτρέπει στὸν ἀναγνώΣτὴν καθιεραηιὲνη σὲ κάθε
στη νὰ ὰποκτήοει μιὰ πολὺ
τεῦχος παρουσίαση νέων
ἐγκυρη γνὼση τῶν ἁξονικῶν
σκηνοθετῶν γίνεται μιὰ ἀνα- προβλημάτων καὶ προοπτιλυτικὴ ἀναφορὰ στὸν Πήτερ κῶν τῆς ελληνικής οἰκονοΧουάιτχεντ, σκηνοθέτη τῆς
μιας.
«συμμετσχής», ποὺ οἱ τελευ- Κυριότερα θέματα τοῦ βιταῖες του ταινίες «Πτώση»
βλίου αὐτοῦ εἶναι; 1) Τὰ οἰκαὶ «Ντάντυ» προβλήθηκαν
κονομικὰ τῆς Ἑλλάδος πρὶν
στὰ πλαίσια τοῦ Διεθνοῦς
καὶ μετὰ τὸν πόλεμο (1939Φεστιβὰλ Θεσσαλονίκης.
1945), 2) Τὰ πρῶτα μέτρα γιὰ
Ἡ θεωρητικὴ μελέτη τοῦ Σ.
τὴν ὰνασυγκρότηση, 3) KetM. Ἀιζενστάιν «Ἡ μὴτικὴ τῆς ἐφαρμοσθείσης πολιὰδιάφορη φύση» ποὺ δτμοσι- τικῆς, 4) Τὰ δάνεια στὶς ἀρεὑεται σὲ συνέχειες, αὐτὴ τὴ
χὲς κατοχῆς, 5) Ἑλλάς, Κοινὴ
φορὰ ἔχει γιὰ ἀντικείμενο τὴν Ἀγορὰ καὶ Διεθνὴς οἰκονοἀνάλυση τοῦ ἀριστουργήμαμία, 6) Σκοποὶ τοῦ Σύγχρο·
τος τοῦ σοβιετικοῦ Κινψατο- νσυ Κράτους, 7) Πρσγραμμαγράφου «Τσαπάγιεφ», ποὺ
τιομὸς καὶ άνάπτυξη, 8) Καπαίζεται αὐτὲς τὶς μέρες στὶς
τευθύνσεις μιᾶς νέας οἰκονοἙλληνικὲς αῐθουσες. Ἡ με·
μικῆς πολιτικῆς, 9) Τὸ πρῶτο
λετη αὑτὴ ἀποτελεῖ ταυτόδεκαετὲς πρόγραμμα, 10) Τὸ
χρονα καὶ μία σύντομη ἱστοἐνεργειακὸ πρόβλημα.
ρία τοῦ προπολεμικοῦ σοβιετικοῦ κινηματογράφου.
ΜΑΘΙΟΠΟΥΒΑΣΟΥ
Τὸ σημαντικότατο δοκίμιο
τοῦ Ρολὰν Μπὰρτ «Ντιντερὸ ΛΟΥ
«Ἐὸῶ Ντώυτσε Βέλλε»
j “Mm:
— ποὺ
Ἀιζενστάιν»
δτμοσιεὺεται α’ αὐτὸ τὸ τεῦ- Ἐκὸόσεις; ΠΑΠΑΖΗΣΗ
χος τοῦ περιοδικοῦ, ἐξετάζει Στὶς σελίδες τοῦ βιβλίου
> τὴ σκέση μεταξὺ θεάτρου, ζω- αὐτοῦ ἐχσυνε συγκεντρωθεῖ
γραφικοῦ πίνακα καὶ κινηματὰ πολιτικὰ σχόλια τῆς πιὸ
τογραφικής εἰκόνας σὲ συσχε- σκοτεινῆς περιόδου τῆς διnmô μὲ τὴν κλασικὴ παρακτατορίας ἀρχίζουν ἀπὸ τὴν
στατικὴ λειτουργία ἀπ’ τὴ
ἐποχὴ τῆς «φιλελευθεροποί“ μιά, καὶ τὸ κόινωνικὸ νόημα ησης» τοῦ Παπαδόπουλου
r ποὺ συμπυκνὼνεται στὶς πακαὶ τελειώνουν μέ τὸ πρῶτο
l ραστατικὲς ἐκδηλώσεις αὐτῶν ἀπελευθερωτικὸ σχόλιο μετὰ
.“ τῶν τεχνῶν ἀπ’ τὴν άλλη.
τὴν 23η Ἰουλίου.

Ὄλα τὰ γεγονότα τῆς τελευταίας αὐτῆς δικτατορικῆς
περιόδου προβάλλουν ἀνάγλυφα ἀπὸ τὰ σχόλια τοῦ ραδιοσταθμοῦ αὐτοῦ, ποὺ τόσο
ἐμψύχωσε τοὺς Ἕλληνες ποὺ
πονοῦσαν, ὅλα αὐτὰ τὰ σκοτεινὰ χρόνια, γυὰ τὴ μοίρα
αὐτοῦ τοῦ τόπου. .Ἐνδεικτικοὶ τίτλοι σχολίων; 1) Ἐνῶ
παραιτεῖται ἡ στρατιωτικὴ
κυβέρνηση, 2) Ἡ πορεία τῆς
ἑλληνικῆς οἰκονομίας, 3) Τὸ
καθεστὼς καὶ ἡ ἀντιπολίτευση), 4) Ἀπολογισμὸς τοῦ
1973, 5) Οἱ ἐνοπλες δυνάμεις
καὶ ὁ μύθος γιὰ τὴ λογικὴ τῆς
βίας, 6) Ἀπὸ τὴν ὢρα Μηδὲν
πρὸς τὴ Δημοκρατία, κτλ

ΝΙΚΟΛΙΝΑΜΑΡΙΟΥ
KOY
«Καπιταλισμὸς καὶ Μετανάστευση», Μετάφραση Α.
Ἀρτέμη
Ἐκὸόσεις.“ ΠΑΠΑΖΗΣΗ
Εἶναι μιὰ συστηματικὴ
προσπάθεια ἀνάλυσης τοῦ
μεταναστευτικοῦ φαινομένου
τῆς ἐποχῆς μας. Ἰδιαίτερη
προσοχὴ δείχνεται στήν ἐπισήμανση καὶ ἀνάλυση τῶν
παραγόντων ποῦ προσδιορίζουν τὴ ζήτηση ἐργατικῶν
δυνάμεων στὶς χῶρες τῆς δυτικῆς Εὐρώπης μεταπολεμικὰ
καί, κυρίους. στὴ Διηικὴ Γερμανία, ποὺ εἶναι ἡ πιὸ ἀντιπροσωπευτικὴ χώρα Κυρικιεευωάεειξεὲὲεε
μιᾶς πολιτικῆς οἰκονομίας
τοῦ ζητήματος τῶν ξένων égγατῶν, 2) Οἱ ἀντιδράσεις καὶ
τὰ λάθη τῆς παραδοσιακῆς
οἰκονομικῆς σκέψης (ἢ ὁ ξένος ἐργίης σωτήρας τοῦ συστήματος). 3) Ἡ ἀπασχόληση

ξὲνων ἐργατῶν στὶς "Ï
λιστικὲς χῶρες τῆς Δυτ ”
Εὐρώπης, 4) Ἠ ἀπασχόλ r
ξένων ἐργατῶν στὴν Ὁ ‘.
σπονδιακὴ Γερμανία, 5) ζ
προοπτικὲς τῆς ἀπασχόλ · π
ξένων ἐργατῶν. (Σελ’ ,ι
240). ’

ANTHONY SMITH
«Τὸ σῶμα», Β’ τόμος,
τάφραση Ι. Α. Παπα .
πουλου, Λ. Α. Δάνου.
Ἐκὸόσεις.· ΠΑΠΑΖΗΣΗ
Κυκλοφόρησε ὁ δεὺτ
τόμος τοῦ ἐξαιρετικὰ
αφέροντος βιβλίου ‘ ,_
σῶμα». Στὸν τόμο αὐτὸ
λαμβάνονται; Τὸ μεγ ’
τοῦ παιδιοῦ - ’Ήβη - M r
θος - Φυσικὲς ἱκανότητες·’
Γερατειὰ - Θάνατος - Α ς
κτονία - Ἐγκὲφαλος α
ὕπνος - cH ὁμιλία - Ἡ Ÿ
μοκρασία - Οἱ αἰσθήσεῦς
Τὸ δέρμα - Ἡ πέψη καἰ
διατροφή —- Τὸ πεπτικὸ 'r
στημα - Ἡ ἀπέκριση - Ἀ>
πνοὴ καὶ αἷμα - 'O σκε
καὶ οἱ μῦς - Ἀκτινοβολίαῑ
Ἐπίλογος.
Χ. ΜΑΡΚΟΥΖΕ
« Ἀντεπανάσταση καὶ ἕ
γερση», Μετάφραση ·
Ἂθανασῶυ. ’γ
Ἐκὸόσειςς ΠΑΠΑΖΗΣ
Μὲ τὸ γνὼριμο τρόπο ’·
X. Μαρκοῦζε πράγματέ
βασικὰ προβλήματα τῆς 'χρσνης ἐπαναστατικῆς ’τ
κτικής, ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ὃ
του θεώρησης τοῦ καπῑῐ,
σμοῦ καὶ τῶν προοπτ
του. Βασικὰ κεφάλαιαῑ V
ἀριστερὰ κάτω ἀπὸ τὴν · _
πανάσταση. Φῦση καὶ "'
σταση. Τέχνη καὶ ν '

,δῖ
ο

2ζιζβλιῖο
Συμπερασμα (Σελίδες
ΑΝΔΡΕΑ AENTAKH
ἶΕοτεμίσμὸς»
’θύσεις KEA P02
Σὲ φροντισμένη ἓκδοση
ρησε ξανὰ ἡ ποιῦυλλογὴ τοῦ Ἀνδρέα
v0 άκη «Τοτεμισμός».
,ασῗως δὲν πρόκεται, οὐσι·
ικάν Ylù δεύτερη ἒκδοση,
ΞΕ Υυὰ δεύτερη γραφή της.
Ψ ὰφαιρεθεῑ 11 ποια, ἒχουνε προστεθεῐ 12
τ b‘ôom. ἔχει ἀλλάξει ἡ καa??? ιῇυῑῖιημξῑοῖιιεέέ
ἀπὸ τὰ ποιήματα
πρωῐης ἓκδοσης.
,20 πράττη συλλογὴ μὲ τίτλο
wmänô‘veç γιὰ μιὰ ζωγραtu“! αίνει 20 ἐρωh ποιήματα, πού, κατὰ τὴ
no?!" μσς. παραμένουν πάνe ῐὰ καλύτερα. Ἡ δεύ:0" συλλιῡγὴ μὲ τίτλο «Τοτεὥς» περιλαβαίνει ποιu πσὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴ
ἔξθψη μὲ τὶς σκέ“W δυο φύλων, τίς σχέ-

ᾖ,

m. 12;:me
m Ῑὴν καὶ n"qu—
_ K0 YMANTAPEA
'YaÂma'w»
W.“ ις. κειιΡοΣ
“Wm της Μπέμπας
_ don Ταντῆ, ἑῖὸς

ζωὴ τοῦ Γ. Παπανδρέου ἀπὸ
τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς δικτατορίας μέχρι τὴν ἡμέρα τοῦ
Θανάτου του. Μέσα ἀπὸ τὴν
ἀποκάλυψη διαφόρων, ἀγνωστων στὸ εὐρὺ κοινό, περιστατικὼν παρουσιάζονται πιὸ
καθαρὰ καὶ οἱ πτυχὲς καὶ οἱ
καταστάσεις τῆς πολιτικῆς
τραγωδιλις τοῦ τόπου μας.
Κυριότερα κεφάλαιαῑ α) Ἡ
πορεία πρὸς τὸ θάνατο, β)
Ἀφηγεῖται ὁ Γεὼργιος Παπανδρέου, γ) Ἐκείνη ἡ
ἡμέραῖ, δ) Ἡ «προστασία», ε)
Πικέρμι, κελλὶ ΙΙΙ, οτ) Νοσηλεὶα ὑπὸ φρούρηση, ζ) Στὸ
Καστρί, η) Τὰ τελευταῖα μηνύματα, θ) Τὸ μήνυμα τοῦ
Πάσχα, ι) Μιὰ φιλία μὲ βίαιες
συγκρούσεις, ια) Ὸ λαὸς
ἀποχαιρετᾱ τὸν ἡγέτη, ιβ) Ἠ
διαθήκη καὶ τὸ τέλος, ιγ)
Ἐπίμετρο.
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΛΛΑ ΤΟΥ
«Οἱ Ἐλιὲς»
Ἐκὸόσεις.· ΠΛΕΙΑΣ
Πρόκειται γιὰ τὴν 4η ἐκ·
δοση τῶν διηγημάτων τοῦ
Δημήτρη Κολλάτου. Περιεχόμενα; Οἱ ὲλιές, «Πλατωνικὸς
ἔρως», Στροφὴ δεξιά, Τὸ
ἀγόρι τῶν 17 ἐτῶν, Ὁ Λίστον
«παρέδωσε» τὸν τίτλο στὸν
πολυλογὰ Κάσιους Κλαίη,
«Ἢ ὡραία Ἑλένη», Τὸ σφάξιμο, Ὁ γκρεμνός, Ὁ Btασμός, Στὸ ’νοσοκομεῖο τῆς
VAL—DE—GRACE, Τὸ αὐγὸ
ἔχει ἀσβέστων, Ὁ ὡραῖος
Παναγιὼττς, Ἐνα ἕγκλ
τιμῆς. (Σελίδες 162).

ΠΛΑ ΤΩΝΑ ΜΟΥΣΑΙΟΥ

. ’ «Φτερὰ- Ἀλυσίδες»,
- Ποιήματω
Ἐκὸόσεις; Γ ΚΟΒΟΣ ΤΗΣ
Σειρὰ ποιημάτων ὼτ· ὅπου
ὁ πόνος για τὰ ἀνθρώπινα
καὶ ἡ βαθιὰ ἀγωνία γιὰ τὸ
παρὸν καὶ τὸ μέλλον ἀναδύονται ἁπλά. (Σελίδες 63).

ΑΛΕΞΗ ΣΟΛΟΜΟΥ
«Τὸ Κρητικὰ Θέατρο»
(Ἂπδ τὴ φιλολογία στὴ

σκηνη)
λίδιςῇξξλῑῑς μέρες μας- (28- Ἐκὸόσεις; ΠΛΕΙΑΣ
Μὲ μιὰ πολὺ mammE. MHAPTZIστικὴ καὶ περιεκτικὴ είοα131:" YAOY. r. ΦΑΤΣΗ
γωγὴ στδ θέμα τσῦ Κρητικοῦ
Θεάτρσυ
καὶ
στὰ
προβλήματα
ä ' Vôoéov: οἱ 561

I μέρες του»
,ἐι V ιςε ΠΑΠΑΖΗΣΗ

ἀναφέρεται cm

ποὺ ἡ μελέτη του συνεπάγεται, mast τὸ βιβλία
αὐτό. Matt μὲ τὸ czme
Θέπρο» τοῦ Κ. Σῶα ἀποτελεῖ mômô MOW για τὴ

γνὼση μιᾶς ἀπὸ τις βασικότερες πηγὲς τοῦ νεοελληνικοῦ
πολιτισμοῦ.
Περιέχει ἀνάλυση τῆς
«Θυσίας τοῦ Ἀβραάμ», τῆς
«Ἐρωφίλης», τοῦ «Βασιλιᾱ
Ροδολίνου», τοῦ «Ζήνωνα»,
τοῦ «Γύπαρη», τῶν κακίωδιῶν, τῶν ίντερμέδιων, πάντα
μὲ τὸ ἰδιαίτερα διεισδυτικὸ
καὶ «θεατρικὸ» μάτι τοῦ συγγραφέα. (Σελιδες 230).

ρευτικὸς Θίασος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀντελφάῖ, στὸ
Γκάρντεν Σίτυ τῆς Νέας
Ὑόρκης, τὸ 1940. Κατὰ τὸν
FRIAR. τὸ ἑργο «χρωστὰει» τὴ
(mum's του στὰ «μυστήρια»,
ποὺ πηγὰζουν ἀπὸ τὴ λειτουργία τῆς Χριστιανικής
Ἐκκλησίας στὴ διάρκεια τοῦ
Μεσαίωνα, μετὰ τὴν παρακμὴ

τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ καὶ “

ραιμαῖκοῦ δράματος, ποὺ
ἀκολούθησις τὴν πλτμμύρα
τῶν βαρβαρικῶν εἰσβολῶν
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛ YXNOY
ἀπὸ τὸν Βορρᾱ».
« Ὁ Δημοσιογράφος»
Τὸ ἐργο χωρίζεται σὲ 5
Ἐκὸὀσεις; ΠΛΕΙΑΣ
μέρηῑ 1) Ἡ προφητεία, 2) Ὁ
Τὸ βιβλίο αὐτὸ θεωρεῖται
Εὐαγγελιῦμός, 3) Ἡ Περι·
ἀπὸ τὸν συγγραφέα σὰν συνε- πλάνηαη, 4) Ὁ φόβος καὶ 5)

χεια καὶ συμπλήρωμα τοῦ
Ἡ Γέννηση καὶ ἡ προσκύ- ’
νηση.
«Ὁ Τύπος ,Χθές, Σήμερα,
Αὓριο», ποὺ ἐκδόθηκε τὸ
1972. Ἐνῶ τὸ πρῶτο ἀσχοΗΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟ ΥΛΟΥ
λοῦνταν με τὴν ἱστορία καὶ τὴ « Ἐἱλὺτης Μόραλης, Toa—
θεωρία τοῦ timon, ἡ ἐκδοοη
oovxnç»
αὐτὴ καταπιάνεται μὲ τὴν
Ἐκὸόσεις.· ΠΛ ΕΙΑΣ
ἐφαρμογὴ τῆς θεωρίας στὴν
Πρόκειται
γιὰ
τὴ
δεύτερη
ζ
πράξτι Τὰ μέρη ταῦ βιβλίου
ἐκδοση
(ἡ
πρώτη
1966).
Εἶναι
I
αὐτοῦ ἐχουνε τοὺς ἑξῆς τίἐξαιρετικὰ
ὲπιμελημένη
καὶ
τλους ~ θέμαται α) '0 6mo—
καλαίσθητη.
Πε
ριέχει
δέκα
σιαγραφικὸς ὀρνανισμός, β)
ἐννιὰ
εἰκονιστικὲς
συνθέσεις
ï
Ἡ δψοαογραφικὴ λειτουρτοῦ
Ὀδυσσέα
Ἐλύτη,
εἰκοσι·
ri
γία, γ) Πῶς γράφουμε τὴν
tÉOŒQLÇ
πίνακες
ζωγραφικῆς
ῑ
ἑφημερίδα, δ) Λίγη ἱστορία,
τοῦ
Γιὰννη
Τσαρούχη.
ε) Οἱ τεχνικὲς ὑπηρεσίες καὶ
στ) Ὁ ἠλεκτρονιιοὸς τύπος.
ΜΕΣΕΒΡΙΝΟΥ
(Σελίδες 180).

ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
« Τὸ Λαχεῖο»
Ἐκὸόσεις; ΠΛΕΙΑΣ
Τὸ βιβλίο αὐτὸ μπορεῑ νὰ
θεωρηθεῑ σὰν συνέχεια τοῦ
«Ζ», τόσο ἀπὸ τὴν brown τῆς
ὑπόθεσης ὁω καὶ ἀπὸ τὴν
Wu τῆς τεκνοτροπίας· Μὲ
ὑλικὸ τὰ πρακτικὰ τῆς δίκης
γιὰ τὸ «λαχεῑσ» καὶ τὴν
«μωρμπουτιέρα», ποὺ ἓγινε
στὴ Θεσσαλονίκη στὴ διάρκεια τῆς δικτατορίας, ὁ Βασίλης Βααλικὸς συρράφει Eva
ίδιότυπο ὼατρικὸ ἔργα, ἀπὸ
τίς οκηνὲς τοῦ ὁποίου ἀναδύονται οἱ χαρακτῆρες καὶ οἱ
καταστάσεις τοῦ δράματος
ποὺ περικλείει ἡ ὑπόθεση
Λαμκράιιη. (Σελίδες 155).
KIMON FRIAR

«m NATIVH'Y- Merd—

φραση Νίκου Καζαντζάκη

Ἐκόόσειςε ΠΛΕΙΑΣ
[Want για ma, donut

MW
nouant?!
Mon
6mW36I6|ogmg

rm; “mon.

« Ἡ προὸομένη γλώσσα»
Ἐκὸόσεις- ΚΕΔΡΟΣ
Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀσχολεῖται

μὲ τὸ πρόβλημα τοῦ τονισμοῦ,
ἐντὰοσοντάς το στὸ γενικότερο πρόβλημα τῆς γλώσσας.
Ἐποιιένως, δὲν μπορεῐ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ παρὰ μόνο μὲ
μιὰ ὁλοκληρωμένη γνώσητοῦ
γλακταικαῦ un; ζητήματος.
καὶ αἰττὴ ἀκριβῶς τὴ γνῶση
φιλοδοξεί νὰ μᾶς προσφέρει
συγγραφέας μ’ αὐτὸ τὸ πολὺ
ἀξιόλογο βιβλίο του. Μέρη
τοῦ βιβλίου είναιῑ α) Στοιχεῖα

ι
J

γλωσοολογίας, β) Ἡ Νεοελι.
ληνική γλῶσσα, γ) Σύνῑοιιη
ματιὰ ατὴν ἱστορία τῆς ἑλλη·
νικής γλώσσας, δ) Τὸ γλωσ-

ä
was πρόβλψα, ε) τὸ χρυσὰῒλ

κλειδί, στ) Ἐπιλεγύμενα. (Σε-

Hoe; 360).

MA ΡΙΑΣ ΛΑΪΝΑ
«Ἀλλαγῆ τοπίου», Ποι- ‘j
ἤματα
Ἐκόόσεις; ΚΕΔΡΟΣ

Πρόκειται για τὴν nay-.7
νοὺργια ποιητικὴ συλλογὴ τίς
Μαρίας Λαῑνᾱ. Τὸ βιβλία χω- ‘
ρίζεται σὲ δυὸ ἑνότητες. Δου- ᾗ
λειὰ πολὺ - πολὺ καλή.

μουσική
Ὀὁιισσέας Ἐλύτης.
Ἐνορχήστρωση-ὁιεύθυνση
ὀρχήστρας; Nz’xoç Maya}!κάκης. Ἐρμηνεία; Μαρία
Δημητριάὸη. Ἐξώφυλλο;
Γιάννης Μόραλης. (Λύρα)

LPgYI‘OYAIA TO Y ΔΡΟ-

Μουσική.· Μάνος Λοΐζος.
Στίχοι.’ Κωστούλα Μητροπούλου, Μάνος Λοΐζος,
Λευτέρης Παπαὸόπουλος,
Γ ιάννης Νεγρεπόντης, Δημήτρης Χριστοὸούλου,
Λόρκα (Μετ. N. Γκάτσου).
Ἑρμηνεία; Άλέκα Ἀλιμπέρτη, Βασίλης Παπακωνσταντίνου καὶ ὁ συνθέτης.
Ἐξώφυλλο; Ἕκτωρ Χ αραλάμπους. (Μίνως)

c1 5 ,ξίν δι (λ
τ· r51; ἶ) ρ (ka ιλ)
«Περιπλανώμενα» τραγούδια
δώδεκα χρόνων που παρουσιἅζονται ἀπὸ τὸν συνθέτη στὴν
ὁριστικὴ τους μορφῆἈνὰμεσὰ τους πολλὰ ποὺ εἶχε ἀπορρίψει ἡ λογοκρισία τῆς ἑπταετίας. Ἡ προσπάθε ια τοῦ συνθέτη νὰ πλησιάσει ὅσο γίνεται
πιὸ κοντα καὶ χωρὶς πυροτεήματα τὸ πολιτ ικὸ τραγούδι,
ε ναι ἰδιαίτερα ἀξιέπαινη. Καὶ
τὸ ότι διάλεξε δυὸ ὑπέροχους,
ἀλλὰ ἂγνωστους, σχεδόν, τραγουδιστὲς νὰ τὰ ἑρμηνεύοουν,
εἶναι κι αὐτὸ μέσα στα «ὑπὲρ»
τοῦ δίσκου καὶ τῆς πολιτικῆς
του «ἰσορροπίας» ἰδιαίτερα.
Μποροῦμε χωρὶς ἐπιφυλαξη
νὰ ποῦμε πὼς εἶναι ἡ πρώτη,
μετὰ τὸ 1960, δοκιμὴ γιὰ τὸ
πολιτικὸ τραγοὺδι. Ὅπως καὶ
νὰ’ ναι, ὁ συνθέτης προχωρὰει
μσνάχος του «αὐτὸ τὸν κόσμο
μὲ τοὺς δύοκολους δρόμους».
ποὺ λίγοι, μετρημένοι στὰ δάχτυλα, ἀκόμη κι ἀπὸ τὴ γενιὰ
τοῦ μαὶτρ Θεοδωράκη, περπὰτησαν αὐτὸ τὸν τόπο καὶ τὸν
«εἶδαν».

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ

Στίχο ι-Μουσικὴ- Ἑρμηνεία.·

τῆς ἀδέσποτης μουσικῆς, πλανόδιοι μουζικάντες που σκαρώνουν στὸ ᾶψε σβῆοε στιχὰκια καὶ μουσικὴ καὶ τὸ βραδυ
τὰ τραγουδᾱνε μόνοι τους στὶς
γωνιὲς τῆς νὺχτας καὶ στὰ πανηγύρια. Τὸ μόνο ποὺ δὲν πόει
καλὰ 0' αὐτὸ τὸ δίοκο εἶναιοὶ
στίχοι. Ἀγουροι ποιητικά, συχνὰ ἀντίθετοι μὲ τὰ ὄργανα
που τοὺς συνοδεύουν, γιὰ
μόνο τους προστὰτη ἔχουν τὸν
ἐνθουσιασμὸ τοῦ δημιουργοῦ
τους. Ἴσως κι αὐτή ἡ ἀδέξιότητα που δὲν κατορθώνει
παρ’ ὅλες τὶς φιλότιμες προσπάθειες νὰ καταξιωθεί καὶ νὰ
σταθεῐ ο· ένα ὕψος, νᾶ ’ναι
μέσα στὴν περιπλανώμενη μαγεία τοῦ δίσκου, καθὼς ὁ
Τουρνᾱς μοιάζει «μὲ Ὑδραῑο
ναύαρχο στὴ Λάρισα». Τὰ Θέματὰ του εἶναι σύγχρονα, ἀλλὰ
μ’ ἕνα πόνο ποὺ δὲν θ’ ἀγγίξουν παρὰ λίγους ἀνθρώπους.
Θέλω νὰ mi): Ἡ οἰκουμενικότητα που ὁραματίζεται, ἔχει
περιοριστεῑ σὲ ἐντελῶς προσωπικὰ του θέματα καὶ βιώματα. Μόλις ξεφύγει, μόλις
ἀγγίξει δηλαδὴ τὴν πληγὴ τοῦ
κόσμου, ἐκεῖ πραγματικὰ
ὑπάρχει μιὰ «χάρις» ποὺ τοῦ
ἐπιτρέπει νὰ συλλαβίσει τὴ
μοιραία φράση του «ἄγριος
ἄνεμος τὸν ἂγριο κόσμο χτυ·
πάει» ἢ «θα μποροὺσανε
(πουοίῄ νὰ μᾶς φτιόξωγν πανανθρώπινο κόμμα».

«Τίτλους πολλοὺς καὶ ὀνόματα» κατὰ τὸν Ἀλεξανδρινὸ
δὰσκαλο, κουβαλάει αὐτὸς ὁ
δίσκος. Ἠ σκιὰ τοῦ Θεοδα»
ρακη, ποὺ δούλεψε παλαιότερα στὰ ἴδια κομμάτια, διόλου δὲν ἐπηρέασε τὸ ἀποτελεῖ·
σμα. Ὁ Γιάννης Γλέζος, ἴσως ὁ
ττιο ἀπομονωμένος καὶ «στριφνὸς » συνθέτης τῆς γενιᾶς του,
τόνιοε συλλαβή πρὸς συλλαβὴ
το ποίημα μὲ καλογερίοια ὑπομονὴ, ὥσπου να βγεῐ αὐτῆ ἡ
λαμπρὴ πορφύρα ποὺ σκέπασε
τὸ μαλαματένιο ποίημα. Δίσκος ὁρόσημο καὶ γιὰ τὸν ῖδιο
τὸ συνθέτη καὶ ἰδιαίτερα γιὰ
τὸν Μαμαγκακη, ποὺ «ξὺπνησε» μέσα ἀπὸ τοὺς στίχους
όλο τὸν «καημὸ τῆς Ρωμιοσύγης», ποὺ φυσικὰ δὲν ἀπέχει
καθόλου ἀπὸ τὸν καημὸ για
τοὺς ἀδικοχαμένο υς ὅλους τῆς
m;-

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Μουσική; Χρωτόὸουλος
Χάλαρης. Στίχοι.· Γιάννης
Κακουλίόης. Ἑρμηνεία.·
Νίκος Ξυλούρης, Δήμητρα
Γ αλάνη, Χρύσανθος.
Ἐξώφυλλο- Ἀνακρέων
Καναβάκης. (Κολούμπια)
r:

Ὁ δεύτερος μεγάλος δίσκος
τοῦ συνθέτη καὶ ἀπὸ τὶς σημαντικότερες ὲργασίες τῆς δεκαετίας. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ξαφνιάζει περισσότερο δὲν εἶναι
τὸ ταλέντο. Εἶναι ἡ ὑπευθυνότητα καὶ ἡ σοβαρότητα που
ἀντιμετωπίστηκε τὸ ποιητικὸ
κείμενο καὶ ἡ τόλμη τοῦ συν-

Κώστας Τουρνᾰς. Ἐπιμέλεια ἐξωφύλλους Θόὸωρος
Καλούμενος. (POLYDOR)

- θέτη νὰ ξεπεράαι «δρόμους»

Ὁ Κώστας Τουρνᾰς μοιάζει μὲ
τοὺς πρώτους κατοίκους μιᾶς
πλουσιας καὶ ἀνεξερεύνητης
χώρας. Οἱ πρόγονοί του ἐρχσνται ἀπὸ τὰ λαϊκὰ «στέκια»

που ὁλοι λίγο-πολὺ τῆς παλαιότερης γενιᾶς περπατήσανε
καὶ τὰ παράτησαν οτὴ μέση. Ὁ
Πόντιος τραγσυδιστής Χρύσανθος θαυματουργεῐ. «Τοῦτος ὁ δοξαστικὸς θάνατος»,
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Στὸν ἴδιο δίσκο κὰνει καὶ “V
«πρώτητου ἐμφάνιση» ἓνανῧ
όργανο που σχεδίασε καὶ ’Ψ
τασκεὺασε ὁ Χαλαρης καὶ I‘d
τὸ ὀνόμασε PEMANE. (Τὰ
ὀργανο αὐτό», γράφει. «
τρία διαφορετικὰ τέμςτρα “a; *εἰ
ναι φτιαγμένο γ ιὰ νὰ ἐξυπη
τεῐ τὶς διμορφίες τῆς ἘλληὙ
κής μουσικῆς, ὅπως καὶ
μουσικῆς ἄλλων ἀνατολιἰ
χωρῶν».

Q! n ΚοΣΜοΣ MHAMﬂ“
Μουσική; Βασιῖὶης A!!!”
τρίου. Στίχοι.· Κώθῖὥ
Μουρσελᾶς, ’Άκος Aaaﬂ"
λόπουλος, Ν. Γεωργίθῧ·
Μάνος Ἐλευθερίου, Ba!
βάρα Τσιμπούλη. 'EQPÏT
νεία.· Γιάννης Καλατζῗῤ
Χάρις Ἀλεξίου, Kama;
Σμοκοβίτης. Ἐξώφυλλα
Ἐμιρζᾶ. (Μίνως)

«av—«w au mm
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Μουσική.· Γιάννης Γλέζος.
Στίχοι.· Φεντερίκο Γκαρθία
Λόρκα. Μετάφραση.·

γραφουν οἱ δημιουργοί του,
θάνατος τοῦ καθημρινοῠ
ληνα, τὸ μοιρολόι τῆς μάν
σπαραγμὸς τῆς ἁρραβ ὦ
αοτικιᾶς, τὸ παρὰπονο ἵ ,
σκοτωμένου, ἡ διαδικασία ἴθ’
θανάτου καὶ τῆς ὓστατης ’
κληοης για σωτηρία, εἶναι ὄψῃ
χαρακτηρίζει τὴν Ἀκολο
nag».

Πρώτη έλπιδοφόρα παρθᾴ,
αση τοῦ συνθέτη σὲ μεγάλ·0 ·
σκο. Ποὺ εἶναι ἑπόμενο vgﬂ
καὶ προτερήματα καὶ ἐλ ”
ματα. Τραγοὺδι σὰν ’
πρόσφατη ἐπιτυχία του l
ρία μὲ τὰ κίτρινα» ὁὲν θ’
καλύψει
κανεὶς
βέβαια
0'
τὸ δίσκο, ἀλλὰ εἶναι any“?
πὼς δυὸ τουλάχιστον ἀπ’ my
τὰ κομμάτια, τὸ «Πεντόλ ,
καὶ τὸ «Σιναϊνά», θὰ δ M
κήσουν δάφνες στῆν κο
γυὰ τὴν ἐμπορικὴ τους ῧσῤ
χία. Καθαρὸς καὶ ιεύχάρι ’,ᾖ
ἦχος (κὰποτε ἡ ἐπίδραση
Χατζηδάκι εἶναι ὁλοφΜ
ἰδιαίτερα στῆν
τοῦ τραγσυδιοῠ «Ἔγειρα ,
παραθύρι», μᾶς δίνουν βω
ἕιέιῑσχέῆῑκῗ ἐλαφρολεὲξιιοῦ τραγέυὸιῡῦ’,’

ΕιιΣΤοΛΕΣ ιιιΣιοιΕΣ
MIA ΔΙΕΥΚΡιΝιΣΗ

σμα τὰ συμπεράσματά του νὰ
εἶναι ἀστήριχτα καὶ ἀτροφικά.
ἷίτλοῑμ Πλαγιότιτλοι καὶ ὑπό- Ἀποδοκιμάζοντας τὴν
ml δίνσυν καμιὰ φορὰ
ἀσαφή προεκλογικὴ τακτική
τῆς σημερινής ἀντυτολίτευσης.
m ὁ σὲ παρερμηνεῐες. Ἔτσι
νὸς πλαγιόττιτλος «ὁ σημερι- μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν A. Πσπανδρέου
καὶ
μὲ
κάττοια
ἐπιείκεια
ὰλλὰᾶνθρωπος δὲν πεθαίνει,..
«σκεπτικισμοῦ» γιὰ τὸ Κ.Κ.Ε.
αὐτοκτονεῖται ἀπὸ τὴ
Ἐσ. ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ καὶ ἐπι·
ἱῖχρῡνη ἰατρικὴ περίδοκιμάζοντας
τὴ
σωστὴ
χρηWWW (πὸ ἀρθρο μας γιὰ σιμοποίηση ἀπὸ μέρους τοῦ κ.
κοιναΝικοποίηση τῆς
Καραμανλή
τῶν
λαθών
τακτι11 (τεῦχος 10, τῆς
κῆς τῆς ἀντιπολίτευσης ἀπὸ
δῶὲὲ1975, σελ. 35), μπορεῖ νὰ τὴν άλλη, oïne λίγο οὔτε πολὺ
(me ῑ τὴν ἐντύπωση ὅτι
καταλήγει στὸ συμπέρασμα
»Ε Ῠθυνοι εἶναι οἱ γιατροί.
πὼς ὁ τελευταῖος « ...ἀπὸ τὴ
tow“ Οἱ γυατροὶ κάνουν ὁ,τι
μέρα τῆς ἐπιστροφῆς του στήν
ὺς ἐπιτρέπει τὸ σύστημα νὰ
αῐῖουὛ καὶ τὸ ἄρθρο σὲ ἄλλα Ἑλλάδα κερδίζει διαρκῶς, ὁχι
Ὦ ἀ-ΊῑΟδίιδει τὴν εὐθύνη γιὰ μόνο τὸ παιχνίδι, ἀλλὰ καὶ τὴν
μοίρακακῄ, ἐν προκειμένω, πολιτικὴ παράσταση, ἐξελισπου. ἴου σημερινοῦ ἀνθρώ- σόμενος σε πρότυπο πολιτικῆς εὐθύνης καὶ ἀντίληψης μέγεθος».
Μὲ βάση ποιὰ λογικὴ βγαίνει τὸ συμπέρασμα πὼς ὁ
ὁποιοσδήποτε βαθμὸς ἀσάἕᾶῗξ ΑΠΑΝἹἩΣΗ TOY HA- φειας στὴν τακτική, ἑνοποιεῖ
τὴν ἀντιπολίτευση, σε τρόπο
ποὺ νὰ ἀποδίδεται ἀδιάκριτα
ιωὈσξ Γ· Σεφερτζής μὲ ἂρθρο ἡ εὐθύνη τοῦ 54.6 % καὶ om
ὶδιιζῙᾶῑ-ῗῖἓῗιικὸ «ᾼΝἙΙ» της
τέσσερα κόμματα ἢ πολιτικοὺς
σχηματισμούς Μήπως διαx?“ χειρει μι πρό
,χω δὲέἁλυστκε) τῶν πολιτι- φεύγει τῆς μνήμης τομάρθρς(meow στὴ χώρα μοις, γράφου πὼς ἡ σημερινη ἡγεσια
-ξρεάναμφίβολα εἶναι βαθιὰ
τῆς
«ΕΚ-ΝΔ»
ἠταν
συμπολίῃ, αθμένη ἀπὸ τὸ ἐκλογιτευση στῆν πρώτη μεταχουνεῃξῗῑξξσμα τῆς 17ης N0τικὴ κυβέρνηση καὶ κατὰ συμπερδεμένη μεθοδολονέπεια φέρει οτὸ ἀκέραιο, ἀπὸ
ηηῖζνάλυσης, μαζὶ μὲ τὴν ἐπτι- πλευρᾶς ὰντιπολίτευσης, τὴν
"0%, ῑκὰάνεὺθυνη χρησιεὐθύνη για τὸ έκλογικὸ νομοvus ι71οη τῆς καθιερωμέσχέδιο, τὸ βιαστικὸ κέρασμα
στὶς έκλογὲς καὶ μάλιστα πρὶν
ὀιὶλῡγκοινιιινικο-πολιτικῆς ὁ·
τὴν κάθαρση τοῦ κρατικοῦ μη,ἕνα καὶ τὰ πολὺ γενικευχανισμοῠ, τήν τιμωρία τῶν έκηλᾶποδεικτωιὰ στοιχεῖανόχων
καὶ
τὴν
ὀποκατὰσταση
m ’ἤματα ποὺ παρατίθεντῶν
θυμάτων
τῆς
κατοχής;
a κ ξλὲοσυνδυαῳὸ μὲ τὸν πολὺ
Μόνο τότε θὰ ἦταν σωστὸ νὰ
à“ Χῶρο ἀνάλυσης, ποὺ ὁ
ἀποδώσει κανεὶς ἀδιάκριτα
WWW ἐπὸξιώκὶει τί,ἐὲ
στὴ στμερινή ἀντιπολίτευση
’ ἲ O‘U‘V
τὴν εὐθύνη τοῦ 54.6 % ἐὰν θεml?“ οὐγχυση, μὲηγάπσῑὲλεωρήσει τὴν πρώτη κυβέρνηση
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Καραμανλή σὰν κυβέρνηση
Ἐθνικῆς Ἑνότητας, μὲ συμμετοχή σ’ αὐτὴν ὁλων τῶν κομμάτων, ἀντιστασιωτῶν ὀργανώσεων καὶ πολιτικῶν σχηματισμῶν. Ἀλλὰ κάτι τέτοιο δὲν
συνέβη καὶ κατὰ συνέπεια εἴναι ἐξώφθαλμα ἀπαράδεκτο
νὰ ἐπιρρίπτεται ἡ εὐθύνη ἀδιάκριτα πάνω στὴ σημε ρινὴ ἁντιπολίτευση.
Ἠ μήπως τα παραπάνω
στοιχεῖα δὲν ἀποτελοῦν ἕνα
μέρος ἀπὸ τὶς βασικὲς ἀντικειμενικὲς συνθήκες. πάνω στὶς
ὁποῖες ὁ «ἐξελισοόμενος σὲ
πρότυῖτο. πολιτικῆς εὐθύνης
καὶ ἀντίληψης. μέγεθος» στήριξε τήν «ὰλάθητη τακτική»
του, προκειμένου νὰ διατηρήσει τὴ σκιὰ τῆς παπαδοττουλικῆς δικτατορίας καὶ να βιάωι
τὴ λαϊκὴ θέλησψ
Ἀπὸ τὴν άλλη μεριὰ πῶς εἶναι δυνατὸ ἡ τέτοια «ἀλάθητη-ὰπὸ μεριᾱς του- τακτικὴ
να προοιωνίζει κάτι παραπὰνω σὲ χρονικὸ βάθος καὶ
πολιτική momma»; Μήπως ἡ
« ἀλάθητη τακτικῆ», εἶναι ταυτόσημη μὲ ὠμὴ ψυχολογικὴ βία
καὶ όχι μὲ προεκλογικὴ τακτικὴ στηριγμένη στην ἐλευθερία καὶ τις δημοκρατικὲς διαδικασίεςι
Θὰ ἦταν δυνατὸ να χαρακτηριστεῐ σαν ἀλάθητη προεκλογικὴ τακτ ική, ἂν έστω καὶ
γιά μιὰ στιγμὴ πίστευε κανεὶς
πὼς ὑπῆρχε περίπτωση νέας
ὑποτροπής τῶν τάνκς. Τότε
πράγματι ἡ ὑπόθεση αὐτή. ἀλλάξει τὰ ἀντικειμενικὰ δεδομένα προσδιορισμοῦ τῆς προεκλογικῆς τακτικῆς καὶ κατὰ
συνέπεια ἴσως καθιστοῦσε τὴν
προεκλογικὴ τακτικὴ τοῦ κ.
Καραμανλή ἀλάθητη. Ἀλλὰ
μιὰ τέτοια ὑπόθεση φαίνεται
νὰ μὴν ἀντέχει τὸ τὲστ τῶν
ποαγματικῶν γεγονότων. δε-

δομένου ὅτι ὁ κ. Καραμανλὴς
διαδέχτηκε μια παραλυμένη
καὶ χρεωκοπημένη ἀπὸ τὶς
ἐσωτερικές της ἀντιθέσεις
στρατιωτική χοῦν-τα. μιὰ διαδοχὴ στηριγμένη στὴν τακτικὴ
τῆς «γέᾳιιρας» ἀνάμεσα στὴ
στρατιωτικὴ χούντα καὶτὸ πολιτικὸ κατεστημένο τῆς δεξιᾶς,
μὲ ἐπικεφαλής τόν τέως καὶ
οημερινὸ ὑπουργό Ἐθνικῆς
Ἀ μύνης. Πιῖ)ςεῖναι. ἑπομένως,
δυνατὸν να ὑπῆρχε περίπτωση
νέας ὑποτροπής τῶν τάνκς,
ἐνιῖ) ταυτόχρονα ἒμπαινε σὲ
έῳαρμογὴ ἡ ἀπο μακροῦ σχεδιασμὲνη τακτικὴ διαδοχῆς
τῶν mu; ἀπὸ τὸν κ. Καραμανλῆς Πῶς λοιπὸν ἀντιλαμβάνεται τὴν πολιτικὴ ποιότητα
τοῦ διαδόχου τῶν mm; καί
γιατι καταλήγει σὲ ἀστήριχτα
στ’μπερασματω
Στὴ συνέχεια δ άρθρογρά(τος, παίρνοντας φανερὰ θέση
ὑπὲρ τοῦ K.K.E. ’Eo.. περνάει
σὲ μιὰ μετριοπαθή πολεμικὴ
ένάντια οτὸ Κ.Κ.Ε. Ἐξ, καὶ
μετὰ βάλλει ἀνοιχτὰ κατὰ τοῦ
ΠΑΣΟΚ. Ἀφήνω στα δύο
Κ.Κ.Ε. να ὀποδεχθοῦν ἢ ὀχι
τὴν κριτική-πολεμικὴ τοῦ ἀρθρογράφου, ένὼ θεωρῶ άπαραίτητο νὰ προχωρήσω σὲ
ἐπανορθώσεις τῆς διαστρέβλωσης ποὺ ὁ ἁρθρογράαος
ἐπιχειρεῖ σε βάρος τοῦ ΠΑΣΟΚ.
Είναι σίγουρο πως τὸ ΠΑΣΟΚ δὲν εἶναι «μεταπολιτευτικὸ φαινόμενο», ἀλλὰ ἀποτελεῖ συνέχεια μιᾶς συνεποῠς
πολιτικῆς καὶ άντιστασιακῆς
πάλης, ὅπως αὐτη ἀναπτύχτηκε μὲ τοὺς δυο Ἀνένδοτσυς
Ἀγῶνες καὶ κυρίως μὲ τὸν
δεύτερο Ἀνένδοτο καὶ στη
συνέχεια με τὴν ένεργὸ ἀντίσταση τοῦ ΠΑΚ, τῆς ΔΑ καὶ
ἀντιστασιακὼν όμάδων ποὺ
συμμετέχουν σήμερα στὸ ΠΑ-

’κεδνοὶ
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ΕΠΙΣΤοΑΕΣ ιιιΣτοΛΕΣ
ΣΟΚ, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
χοῗΐικηςῑέἓέλῗᾷῗιο-πολιῃκὰ
πλαίσια τοῦ ΠΑΣοΚ ἑπομένως δὲν βγῆκαν σὰν ἀπὸ μα,γεία στὶς 3 τοῦ Σεπτεμβρη
ἢ ἀλλὰ προοδευτικά, ἀρχίζσνE τας ἀπὸ τοὺς δυὸ Ἀνένδοτους,
καὶ ἀποτελοῦν προῐὸν συλλογικής προσπάθειας καὶ καθημερινῆς πάλης, ποὺ χωρὶς
ἀμφιβολία σὲ μεγάλο βαθμὸ
-, φέρνουν τὴ οφραγίδα καὶ τὸ
ἦ χρῶμα τοῦ Προέδρου τοῦ
d ΠΑΣΟΚ. Ἐπιπλέον πρέπει νὰ
ζ’ τονιστεῑ πὼς τὸ ΠΑΣΟΚ δὲν
3 ~‘ διεκδικεῑ καμιὰ δική του σοF σιαλιστικὴ θεωρία. Ἀντίθετα
, διεκδικεῑ τὴ δυνατότητα μιᾶς
σωστῆς ἐκτίμησης τῶν ἀντιίιι κειμενικῶν συνθηκῶν τῆς ἐποἓ, χής μας, ὅπως αὐτὲς διασμξόῖδρενῗᾶῗόέτυὲἷιὲ τὲἓμῗιὲῒτῖὲ
p»; ταλιστικοῦ συστήματος, μὲ
’ ’ βάση τὶς ἀρχὲς τοῦ émouvo—
νικοῦ σοσιαλισμοῦ στὴ οὑγ‘r χρονη ἀνάπτυξή του. Δὲν
Δ, ‘_ ὑπῆρξε, κατὰ συνέπεια, καμιὰ
ᾗ «συγκίνηση ἀνακάλυψης τοῦ
- {f σοσιαλισμοῡ», δεδομένου δτι
δὲν ὑπῆρχε ποτὲ κσμιὰ τέτοια
ιλ] διεκδίκηση ἀπὸ μέρους τοῦ
' ΠΑΣΟΚ.
g. Κατὰ συνέπεια, δὲ ρίχτηκε
σε «μιὰν ἀνεύθυνη καὶ καταστρεπτικὴ προεκλογικὴ δημαsär γωγία», τουλάχιστσν ἀπὸ μιὰ
1-" τέτοια συγκίνηση ἀνακάλυ·

κ _ Στὸ πρῶτο μέρος τῆς ἀπάν; τησης γύρω ἀπὸ τῆ «σημερινὴ
χ ἀντιπολίτευση» νομιζουμε
πὼς ξεκαθαρίοτηκε ἀρκετὰ ἡ
4- -ι ῠθύνη ·
. στῶᾟτιξιῶν neural:
’,ᾗ των mt: σχηματισμῶν. Ἐκεῖ,
” ” ὑμῶς, ἀποδώσαμε ἀκέραια τὴν
. α εὐθύνη γιὰ τὶς ἀντικειμενικὲς
J V προεκλογικὲς συνθῆκες τοῦ
a: 54-6 % στὴ σημερινὴ ἡγεσία
«ΕΚ-ΝΔ», χωρὶς yà με·
ÎÏ “ τρήσσυμε τὶς mom; τῆς προ·
1 εκλιογικῆς τακτικῆς τοῦ ΠΑυ
’ΣΟΚ
Ἂν 6 ἀρθρογράφος θεif (ορεῖ τὸ ξεστόμισμα τῆς ἀλή’θειας καθαρὰ καὶ ξάστερα
ἶ ’προκειμένου νὰ ἑνημερωνόταν
-’.. ’ῥ Ἑλληνικὸς Λαὸς γιὰτὶς στηᾏμένες παγὶδες τῆς «ΝΔ» καὶ
"Ï-‘l'ñç (BK-NA), τότε θὰ δε·
“ ,χτοῦμε dm ἡ προεκλογικὴ τα’ εἰ] mom τοῦ IIAZOK ἦταν δημαγρ-ᾲιγωγική. Ἀλλὰ ἡ μετεκλογικὴ
έιιωιιπεριφορὰ τῆς κυβέρνησης
Κπαμσνπ να δανα-

Τὸ ΠΑΣΟΚ ἐνημέρωσε τὸν
Ἑλληνικὸ Λαὸ γιὰ τὴν εὐθύνη
τῆς ἀντιπολίτευσης τοῦ κ. Καραμανλή καὶ 6 τελευταῖος τὸ
ἐπιβεβαίωπ μὲ τὴ συμπεριφορά του πρὸς τὴν «ΕΚ-ΝΔ»
μέσα στὴ Βουλή. Ἐπίσης τὸ
ΪῐΑΣῡΚ ὲνῃιέρωσε τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ γύρω ἀπὸ τὸν συντακτικὸ χαρακτήρα τῆς Βουλής ποὺ Où προέκυπτε ἀπὸ τὶς
ἐκλογὲς καὶ δὲν ἑχαοε καμιὰ
εὐκαιρία νὰ ἀποκαλύπτει τὰ
μετεκλογικὰ σχέδια τοῦ κ. Καραμανλή.
Γιὰ τὸ ὅτι στὶς ἀποκαλύψεις
τῶν σχεδίων τοῦ κ. Καραμανλῆ δὲν διαψεύστηκε τὸ φανερώνει ἡ βελτιωμένη παραλλαγὴ τοῦ παπαδοπουλικοῦ
συντάγματος τοῦ 1968, ἑνὸς
συντάγματος πού, ὅπως όλοι
μας γνωρίζουμε, κατασκευιὰωέἕγὲἕιῗὲμὸρᾶῗέ
νικὸ Πεντάγωνο καὶ τὴἵεΟᾸΑ.
Ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς πίστευε
πὼς ψήφιζε τὸν κ. Καραμανλή
γιὰ πρωθυπουργὸ καὶ ὀχι γιὰ
Πρόεδρο. Ποιὰ λοιπὸν εἶναι ἡ
πολιτικὴ ποιότητα τοῦ κ. Καραμανλή ἀπέναντι στὸν Ἑλληνικὸ Λαό; “A; μὴν κατσπιάνεται λοιπὸν ὁ ἀρθρογράφος μας
μὲ τὸ «στὶς 18 σοσιαλιομὸς»
προκειμένου νὰ ὁδηγηθεῐ στὸ
ἀστήριχτο συμπέρασμα γιὰ
προεκλογικὴ δημαγωγία.
Στὴ συνέχεια ὁ ἀρθρογράφος φαίνεται πὼς συγχέει
ἂμεσα τὸν ισυνθηματολογικὸ
κατάλογο», ὁπως ὼωκαλεῖ τὶς
ἀρχὲς καὶ τοὺς στόχους τοῦ
ΠΑΣΟΚ, ποὺ ἐκφράστηκαν μὲ
τὴ διακήρυξη τῆς 3ης Σεπτέμ·
βρη, μὲ πραγραμματυιὴ διακήρυξη. Ἕνα σύστημα ἀρχῶν
καὶ στόχων ὅπως αὐτὲς ποὺ
περιέχονται στὴν ἱδρυτικὴ
διακήρυξη τοῦ ΠΑΣΟΚ φανερὼνσυν τὰ ίδεολογικὰ πλαίσια
καὶ ἀποτελοῦν τὴ βὰση κατάστρξυσης πολλῶν πραγραμματικων διακηρύξεων ἀνάλογα
μὲ τὶς ἑκάστοτε ἀντικειμενικὲς
συνθῆκες πολιτικῆς πάλης.
Μάνο ἀπὸ σίνγχυση ἢ μελετημένη σκοπιμότητα μπορεῐ κανεὶς νὰ περάσει σὲ ταύτιση τῶν
ἀρκῶν μὲ τὸ π ecumἈλλὰ ὅπως κι ἂν εναι, τὸ
πρῶτο δείχνει ᾐιιμὰθεια ἐνῶ
τὸ δεύτερο ἀναπόδευιτη
πρασωπαιη γνώμη, πολεμικὴ
καὶ ᾰχι ἀντικειμενικὴ κριτική.

καὶ στην ὀργανωτικὴ τακτικὴ
ποὺ ἐφάρμοσε ἡ ἡγεσία τοῦ
ΠΑΣΟΚ, δηλαδὴ τὴν αὐτοοργάνωση τῆς βάσης ατηριγμένη
στῆν ἀρχὴ της λαὶκης κυριαρχὶας καὶ τῆς δημοκρατικῆς
διαδικασίας. Γυὰ τὴν πραγμάτωση μιᾶς τέτοιας ὀργανωτικῆς τακτικῆς μᾶς πληροφορεῑ
πὼς «χρε ιάζονται πολιτικές,
ἰδεολογικές, θεωρητικὲς καὶ
ὀργανωητικὲς δυνατότητες, ποὺ
πουθενὰ μέχρι τώρα δὲν ἔχει
δείξει, καὶ ἐπίπεδο λαϊκής
συνειδητότητας ὑψωμένο». Τί
ἐννοεῖ ὁ ἁρθρογράφος μὲ τὸ
ὑψωμένο ἐπίπεδο λαῖκής συνειδητότηταςι Μήπως ὁτι ἡ
ὑψωμένη λαϊκὴ συνειδητότητα, ἀποχτιέται μόνο μὲ τὴ
θεωρητικὴ κατάρτιση, μαρξιστικὴ ἢ νεομσρξιστική, καὶ ὁχι
καὶ μὲ τὴν πολιτικὴ πράξη,
πάνω στὰ πρακτικὰ προβλήματα ποὺ ὁ καταπιεσμένος ἐργάτης ἢ ἀγρότης καθημερινὰ
(iv-catatonic“; Δὲν χρειάζεται
θεωρία γιὰ τὸν ἀγρότη νὰ
γνωρίσει ὁτι ἡτιμὴ τοῦ βαμβακιοῦ ὁπως καὶ τῶν περισσοτέρων προϊόντων τοῦ μόχθου
του εἶναι κάτω ἀπὸ τὸ κόστος
παραγωγῆς, ἢ ὅτι ὁ ἐλεγχόμενος θεσμὸς τῶν συνεταιριῳῶν
ἀποτελεῖ μέσο ἐκμετάλλευσης
καὶ όχιπροαγωγῆς τῶν συμφερόντων του. Ὀπως ἐπίσης
ὁὲν χρειάζεται θεωρία ὁ ἐργάτης γιὰ νὰ καταλάβει πὼς ὁ ἐργοδότης του τὸν ἐκμεταλλεύεται. Τὸ βλέπει πολὺ καθαρὰ
κάθε φορὰ ποὺ θὰ πάει στὸ
μπακάλη, τὸ μανάβη ἢ τὸν
κρεοπώλη- 'H μῆπξυς ἡ ὀργά·
νωση δὲν ἀποτελει πρόβλημα
τῆς ῑδιαςτῆς βάσης καὶ πρέπει
νὰ τῆς δοθεῑ ὀποπάνω περιοριστικὰ χωρὶς προβληματι·
σμὸ καὶ γνώμη; Ἡ τακτικὴ τῆς
αὐτοορνγάνωσης ἔχει στεφθεί
μὲ ἑπιτυχία καὶ ἡ λαῑκὴ δημιουργικότητα ἔχει ἀρχίσει νὰ
ξεδιπλὼνεται παντσῡ α’ δλη τὴ
χώρα. Σὲ κάθε συνοικία καὶ
πόλη, σὲ πολλὰ χωριὰ καὶ κωμοπόλεις, ὑπὰραουν αυγκρο·
τημένοι, bowth πυρῆνες. Ὁπωσδήπστε μὲ τὰ προβλήματα τους καὶ ἴσως μὲ ὀχι
πλήρη θεωρητικὴ κατάρτιση
σὲ ἀρκετὲς περυττώσεις. Ἀλλὰ
ὁ χρόνος εἶναι μπροστὰ καὶ
θέληση γιὰ ὰγώνα καὶ μάχη
ὑπάρχει ωλλή.

Παρακάτω ὁ ἁρθρσγράφος
Παρακάτω ὁὲν παραλείπει ’ μᾱςλέειπὼςὴἡγεσίατοῦ ΠΑὁ ἀρθρσγράφος νὰ ἀναφερθεῑ ΣΟΚ, «ὑπόσχεται καὶ κόπτε-

ται γιὰ τὴν ἀπὸ τὰ κάτω -;
τὰ πάνυ) λειτουργυιότητα _
κινήματος της» καὶ μᾶς ι · ,
νὰ ἀντιλη θοῦμε πὼς κ
τοιο δὲν ε ναι δυνατό, δ ’ .
βάση εἶναι τὸ ῖδυο ἑτερ ,.
μὲ τὴν κορυφή. Ἀλλὰ τὸ ι
κορύφαῃα τής ἁνευθυ · _
τοῦ ἀρθρογράφου βρί ‘
στὸ σημεῐο ποὺ χρησιμο l ‘
ἐκφράσεις ὅπως «τὸ ἀλλο A
σαλλο τοῦ ἰδεολογικοῦ της
ρακτήρα καὶ τὸ χαμηλὸ ν
τικὰ ἐπίπεδό της», Μήπ
ἀρθρογράφος ea ’θελε νὰ
πὼς λόγω τοῦ ἀλλοπρ ι·
’ἑὲὲῖἕέᾉξαὲἒὲοέἒολιᾞ
πε ν .

βγεῑ ὁ παπαδοποιῗικὸς ἲ Δ.
ἢὶἒστω νὰ μπεί κάποιος · .
ἓωπὲἱίἑὶῗῖῒῖνὲῒωζὲω ,
Γ ιὰ τὴ συνέχεια τῆς ·
νὰ μὴ βιάζεται, διότι 6 · ’γιὰ νὰ ἀπαντηθοῦν ὅλα
ἐρωτήματα ποὺ τὸν μ ι .
λοῦν εἶναι μπροστά. Τ I"
ἀφορμὴ τὸ ἀρθρο τῆς 28ης,Δ
κεμβρίου, θὰ θέλαμε νὰ · ,
Immune μερικὲς γνῶιιες
ἀπὸ τὸν κριτικὸ διάλογο· στεύουμε πὼς εἶναι πέρα κ
κάθε ἀμφιβολία πὼς 6 ‘
κὸς διάλογος ἀποτελεῖ
οτικὰ ἀνεβαομένη μ ο «ι .
ταλλαγής ἀπόψεων καὶ ..
καὶ σὰν τέτοιος ὁδηγεῖ
σὲ σωστὲς παρατηρήσεις
συμπεράσματα. Πὼς ἡ
ότητατῶν συμπερασμάτ ~
παρατηρήαων εἶναι ι
τηση ἀπὸ τὴ μεριὰ .
ὑποκειμενικῶν δύνᾳ ι
τῶνδιαλεγομένωνκαὶ ι
ἂλλη τοῦ βαθμοῦ ἀντικε .κότητάς του. Ἐπιπλέον ’
βαθμὸς τῆς ὰντυιειμεν
τας, μὲ ,δοσμένη τὴ -«
ἀνάλυσης καὶ κριτικῆς, u
état μὲ τὰ πραγματικὰ
χεῖα ποὺ χ ι · ‘ καθὼς ἐπίσης και μὲ τὴν
κειμενικὴ ἑρμηνεία aùtoﬂ :στοιχείων. Ἡ παροῦσα '".
τηση ἔχει μᾶλλον τὸ ,
κτήρα τῆς ἀντιπολεμκῇ ’
δομένου ᾶτιήθέσηδὲν ·’ ’ᾖ
λοῦσε κριτικὸ διαλογο
πολεμική.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘ
ΣῙΟΥ - μέλος τοῦ · . ι
(Ὁ ουνεργάτης μᾶς
νος Σεφερτζῆς moan!!!“
γνωρίζω, βέβαια, τὸ Μ·
στικδ καὶ ὑπεύθυνο 2‘-

EIIIZTOAEZ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
τοῦ
ξλλὰῖιῖἑῗεῗόὰἒὲὣέἷὲξ
ὸς δῑῑ ἀκόμα καὶ τώρα χαραm É’W‘Ô γνώρισμα τῆς ἀνολιτευσης παραμένει ἡ
εὐ C’IE'wn καὶ ἐπίρριψη τῶν
ὰπέἔαΝ ῐής ἀποτυχίας της σὲ
τῖες OWE; καὶ ὰόριστες αί·
’ σὲ μὲ μεταῳυσικὴ περι«me; «ἀντικειμενικὲς συνç.’ ἢ σὲ ουψιεκριμένους
τις ιςέξω πάντα ἀπὸ τὶς ἴδιες
ὲθωῑερικὲς ἀντιφάσεις καὶ
τὰ MES ποὺ δημιουργοῦν
WNW καὶ τὶς ἀνευθυνότηῑες
ἕ ΜΨ mavmmz:
λ amm- ποὺ καλοῦνται νὰ
‘ 5‘33qu ἐνεργὰ στοὺς
, MODE ποὺ ἀνοίγει τὸ
Ë’J‘VŒW
οὐσιαστικοὶ
——
την
ῑκὸ καὶ ποὺ μόνσ ἒτσι
ἐκ ἾΥΟΩία γιὰ τὸ βάσιμο καὶ
Ï was ἐξ τῆς ἑπιχειρηματῡλοικαὶ ‘0” μέλους τοῦ ΠΑΣΟΚ
on), "W κατὰ τὴ γνώμη μου
my! κ9()βληματική του βατικύηῇπῑρῑωότερο ἡ κομμαfl θ α τοῦ φορέα της, παρὰ
ἀὸ MW“ ἀναζήτηση τῶν
“A: καὶ εὐθυνῶν τοῦ
περῇ οτη ἱσυγκεκριμένη
διρψε “’0'?— και στὸ χρόννο τὴ
ονχκῦνυση ἢ ἐνίσχυση τῶν ἀνη(no! μου καὶ τὴ δικαίωση ἢ
W:an τοῦ ΠΑΣοΚ. Ἀποm,5 ἂν ποὺ δὲν ἀποφεύγεW Οὑμασῑε να ἀντιγματ κατάματα τὴν πραon; *ότητα καὶ νὰ φέρνουμε
Ιιικροβνθκτόνο φῶς τὶς μοmqu “*9 ἑστίες ποὺ ἐν·
γανκηιῖν σϊὸν πολιτικὸ ὀρ% ’ ô00 ἀνανεωτικὰς καὶ
V Εἶναι ἱκαῖῑχὸς καὶ ἅν θέλεινὰ
ë “Nef mm (1907€ (Naom’τόσα 23‘, ἂναζητήσει σοβαρὰ
6am ﬁl" πολιτικὴ κακοδπουή αὐτοῦ τοῦ τόπου,
το· “Manama λαοῦ ἀπὸ
του “Mums éxwuoré;
momma

QWWOﬂms- Δυστυχῶς ’τιὰ
τεχνικοὺς λόγους δὲν μπορῶ
νὰ δώσω τὴ διεξοδικὴ ὑπάντηση καὶ νὰ ἀποκρούσω τὰ
ὅσα μοῦ καταλογίζει μὲ ἀκατάλληλο ὕφος. Ἀλλὰ ὁ διάλογος. ποὺ ἤδη ἔχει ἀρχίσει καὶ
ποὺ εἷμαι βέβαιος ὅτι θὰ παρακολουθήσει ὁ ὲνιισῐολογράφος μας, πιστεύω ὁτι θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἐξαγωγὴ συμπερασμάτων, ποὺ δὲν θὰ συνηγοροῡν τόσο γιὰ τὴν προβληματική του, ἀλλὰ θὰ βοηθήσουν
ὁπωσδήποτε τὰ κόμματα νὰ
ἐκφράσουν πυὸ σωστὰ καὶ
ὑπεύθυνα τοὺς λαῖκοὺς πόθους. ’Ὀσο γιὰ τὸν πολεμικὸ
τόνο ποὺ χαρακτηρίζει τὴν
ἁπάντησή του —— καί που, ὼς
ἕνα βαθμὸ καὶ οτὸ δικό μου
ἀρθρο καταλογίζω - καὶ τὴν
ἀνεπάρκειά του δὲν καλύπτει
καὶ μᾶλλον ἀδυναμία προδίνει, Τὰ ἐπίθετα ὁὲν στηρίζσυν,
ὑπονομεύουν).

FIA ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
Σχετικὰ μὲ τὸ πολὺ εὔστοχο
δημοσίευμα στὸ 9 τεῦχος τοῦ
περιοδικοῦ σας «Οἱ Ἀγρστικοὶ Συνεταιρισμοὶ» θὰ ἐπιθυμοῦσα νὰ σημειώσω τὰ ἑξῆς.
Ὁ συνεργατιομός, καθαρὸ
λαϊκὸ κίνημα, πρέπει για νὰ
πετύχει, ν’ ἀντλεῖ τὴ δύναμή
του ἀπὸ πηγαία προέλευση, κι
ὀχι ἀπὸ τὸ κράτος, γιατὶ τὸ τελευταῦο τότε Où θέλει να τὸν
κηδεμονεύει. Τὸ κράτος ἔχει
χρέος νὰ συμπαρίσταται στὸν
συνεργατισμὸ καὶ νὰ ὑποβοηθεί τὴν ἀνάπτυξή του. Γυὰ τὸν
λόγο αὐτὸ καὶ ἡ συνταγματαὴ
διάταξη ὁτι «οἱ συνεταιριῳοὶ
τελοῦν ὑπὸ τὴν προστασίαν
τοῦ Κράτους» ἀπεδείχθη χωρὶς περιεχόμενο, ὁταν δὲν
συμβαδίζει μὲ τὴ συμπιιρά-

Δὲν ἐχομε ὑπ’ ὁψιν νὰ παρουσίασε κανένα σχέδυο συγκρονισμένης νομοθεσίας γιὰ
νὰ ἐκλείψουν οἱ δεσμευτικὲς
διατάξεις, οἱ ὁποίες ἀλλοίωσαν τὴν ἀρχικὴ φιλελεύθερη
μορφὴ τοῦ Ν. 602, ἢ γιὰ τὴ δίκᾳιη φορολογικὴ, μετακείριση
των συνεταιρισμων.
Ἡ αὐτοεποπτείαπροβλέπεται κι ἀπὸ τὴν ἰσχύουσα νομοθεσία, ἀλλὰ κανὲνα θετικὸ
βῆμα δὲν ἐγινε γιὰ νὰ ὁργανωθεῖ καὶ εἶναι ἀνεδαφικὸ νὰ λέγεται ὁτι θὰ ἐπιζητηθεῐ ἀπὸ τὸ
κράτος. Ἡ ὁργάνωοη τῆς αὐτοεποπτείας θε μελιώνει τὸ αῖτημα πρὸς τὸ τελευταίο γιὰ τὴν
κατάργηση τῆς κρατικής énoπτείας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καὶ
μιὰ μορφή παρεμβάσεως στὰ
ἐσωτερικὰ τῶν ουνεταιρισμων.
Τὸ κυριότερο καὶ βασικότερο στὶς σχέσεις συνεταιρισμὼν καὶ ATE εἶναι ἡ ίσάτιμη
ὀργανική συνεργασία, τόσο
στὴν ἀσκηση τῆς πίστεως, ὁσο
καὶ στὶς ᾰλλες ἐργασίες, γιὰνὰ
ὑπάρξει ἀπὸ μέρους τῆς δευ·
τέρας δίκαιη μεταχείριση τῶν
πρώτων, στὴν ὁποία ἡ ἐποπτεία δὲν ἔχει οὐσιαστικὸ
γιατὶ δὲν ἐμφανὶσθηκε στὴν 96
Δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐξου3οκρονη μεταπολεμικὴ περίσίες ἡ συνεταιριστικὴ κίνηση,
οδο, ν’ άσχοληθεῐ σοβαρὰ μὲ
ὁπως θέλουν νὰ τὴν ἑκτρέψουν
τὸν ἰδεολογικὸ τομέα καὶ τὸν
μερικοί, νοσταλγώντας τὶς διὀργανωτικὸ τῶν χιλιάδων
κτατορικὲς περιόδους, ἀλλὰ
συνεταιρικῶν ὀργανώσεων,
ἀλλὰ ἐκδηλώνεται μὲ μσνομέ- ἀπὸ μεθόδευση καὶ πρακτικὴ
δρασττριότητα, για νὰ προρεια σιὰ ἐπαγγελματικὰ θέματα-κι αὐτὰ χωρὶς κσμιὰ βα- κόψει κι ὲδῶ, ὁπως καὶ στὶς
(We; κῶρες·
θύτερη μελέτη, ἀλλὰ μὲ πρόAt’nà ὅμως δὲν γίνονται μὲ
χειρα ψηφίσματα-παραβλέεὐχολόγια, οὒτε μὲ ἐπιφανει- πσντας ὁλοκληρωτικὰ τὴ με·
γάλη της ἀποστολὴ σὰν κορυ- ακὲς δηλώσεις, ὅπως ἀνεξέλεγκτα ἐμφανίζονται, ἀλλὰ μὲ
φαίας ὁδηγήτριας τῆς συνεὑπεύθυνη θετικὴ καὶ ἀποτελεταιριστικῆς κινήσεως.
σματικὴ ἀντψετώπιση, γιὰ νὰ J
Ἡ ἰδία ἄλλως τε ἔχει ἀξιόλογη ἐκπροσὼπηση στὸ Διοι- ὑπάρξει πραγματικὴ ἀλλαγὴ
κητικὸ Συμβοὺλω τῆς ATE, κι στὸ κατεστψένο, ποὺ ἀλλοίωσε καὶ τὴ λειτουργία τῆς ATE .

ουνεταιριστικὴ κίνηοη στὴ
χώρα μας -ἂν καὶ ὅπου σποραδικὰ δοκιμάστηκε εἶχε πολὺ
ἀξιόλογα ἀποτελέσματα (Καταναλωτικοὶ Συνεταιρισμοί
στὴν κατοχικὴ περίοδο, Συνεταιρισμοὶ Τραπεζοϋπαλλήλων, προμηθευτικοὶ ἐπαγγελματιῶν κλπ)- μιὰ μεγάλη εὐθύνη φέρνει ἡ Γενικὴ Συνομοσπονδία Ἐργατῶν, που δὲν
θέλησε ποτὲ ὣς σήμερα, σὰν
κορυφαία συνδικαλιστική ὀργάνωση, νὰ κατσπιαστεῐ με τὸ
σοβαρὸ θέμα γιὰ νὰ βοηθήωι
ἀπσῑελεσματικὰ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ φτωχοῦ εἰσοδήματος
χιλιάδων ἐργαζομένων.
Σὲ μιὰ τέτοια ἐκ ’λωση γυὰ
τὴν ὁποία ποτὲ δὲν ε ναι ἀργά,
θὰ μποροῦσε νὰ βοηθηθεῑ ἀπὸ
φυσικὰ μέλη της μὲ πλούσια
μόρφωση καὶ πείρα πάνω στὸν
συνεργατιῳό. “A; κατάξει να
βρεί πῶς μὲ μιὰ τέτοια συμβολὴ ἀναπτύχθηκαν οἱ Kataναλωτικοὶ Συνεταιρισμοὶ στὶς
Εὑρωπαῖκὲς Χῶρεε.
Ἡ [Ola παραλειψη στὴ
χώρα μσς στὸν ἀγικζτυιὸ τομέα
του συνεργατιῳου παρατηρεῐται καὶ στὴν ΠΑΣΕΓΕΣ
σὰν κορυφαῖα Ὀργάνωση,
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τερη άπήχηση ἀπὸ τὰ άρι στερα
τας, έκαμαν χρηση κλισὲ ὲκπρογράμματα. πράγμα ποὺ
ᾳράσειυν. τακτοποιήθηκαν
στὸ πλαίσιο τῆς «σωτηρίας»
ἔγινε στὴ Γαλλία καὶ τὸ ὁποῖο.
μέσω τοῦ συντηρητισμοῡ
ὅπως κι ἐκεῖ, πρέπει να μεταΘα ἤθελα νὰ ἐπέμβω στα
(((λύση Καραμανλή»), παραφραστεῐ στὸν τὸπο μας σαν
τόσα βαθυστόχαστα ποὺ
ὁὸθηκαν στα κόμπλεξ τους ὅτι
νίκη τοῦ ἀστισμοῠ. Αὐτὸ
γράφτηκαν στὸ περασμένο
ἀποτελοῦν διωκόμεκή μειέὸωσε στοὺς συντηρητικοὺς
τεῦχος σου γύρω ἀπὸ τὶς ἐκλο- οψηφία, προχώρησαν σὲ
τὴν εὐκαιρία να νομιμοποιγὲς τοῦ περασμένου Νοέμβρη. σπουδαιοφανεῑς λογιοτατικὲς
ήσουν τὸ Κ.Κ. καὶ να προβάΔὲν άντιπροσωπεύω κανέμανδαρινικὲς ἐξηγήσεις. μ’ ἓνα λουν τὴν «εθνική μας ἀξιναν ἄλλον ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου
λόγο ὁὲν ἓλαβαν ὑπ’ ὂψη τους
οπρέπευα». Σ’ ὅλες τὶς φάσεις
κι ὡστόσο θα ἦθελα να μοῦ
τα κοινωνικοπολιτικοἀπὸ τὸν περασμένο Ἰοὺλη καὶ
κάμεις τὴ χάρη να καταχωρίπολιτιστικα δεδομένα που δημετά, οἱ προοὸευτικὲς δυνάσεις στὶς στήλες σου τὶς ἀπόμιουργησε ἡ δικτατορία. μίλημεις ὁὲν ἒκαμαν μία ἐνέρψεις μου, ὀχι για τὴν προσωσαν δηλαδὴ στὸν λαὸ τὸ 1974
γ ε ια σωστή. Ἀντίθετα - συνπική μου προβολή, ἀλλὰ γιατὶ
μὲ τὴν γλῶσσα τὴν πρὶν ἀπὸ τὸ ειδητα θα ἔλεγε κανεὶς - ἀποoi σκέψεις μου φτιάχτηκαν
I964
σπάσθηκαν ἀπὸ τὴν πραγμαὕστερα ἀπὸ πολλὲς συζητήαις Kl. ἐδῶ χρειάζεται νὰ ποῦμε
” τικὸτητα.
καὶ πολλὴ μελέτη τοῦ θέματος. ὅτι προοδευτικὲς δυνάμεις ὀΣ’ αὐτὸ τὸ διάστημα, αὐτὸ
Τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλοπου λέμε λαός, ἦταν κάτω ἀπὸ
νομάζουμε τα πλέγματα ἐκεῖ·
γῶν τοῦ Νοέμβρη κι οἱ ἀναλύ- να τὰ ὁποῖα βασίζονται κυ- τὴν ἒκπληξη τῆς ἀνατροσεις ποὺ τὰ άκολούθησαν,
πῆς τῆς Χοὺντας, τὴν ὁποία
ρίως σε θεωρίες κι ἐξελξεις
σκοντάφτουν πάνω στὰ ἑξῆς
πια ὁὲν ἤλπιζε,
μέχρι τὸ 1950 καὶ κλείνουν
σημεῐα;
-τὴν ἓλλειψη οὐσιαστικῆς
μέσα τους πρόσωπα ἀπὸ 30
- Μέγεθος νίκης τῶν συνπληροφόρησης για ὅσα γίνονχρονῶν καὶ πάνω, τὰ ὁποῖα, μὴ
τηρητικῶν (καὶ συνεπῶς τῶν ἔχοντας ποτὲ ἀγγίξει τὴν ἐξουταν (χωρὶς μανίες καὶ σὲ
χουντικᾱιν)’
γλῶσσα ἀκαταλαΒίστικη),
σία, τὴν ἀπαιτοῦν, ἐνῶ ἂν βρεθεῑ στὸν ὃρόμο τους ὀὲν θα
- Ἀπροετοιμασία τῶν προ-τὴν ἓλλειψη γνωσης για
οὸευτικὼν για τὴν ἀντιμετώ- σκύψουν νὰ τὴν μαζέψουν.
ὅσα μέλλονταν να γίνουν (ποΑὐτὲς οἱ προοδευτικὲς δυπιση τῶν ἐκλογῶν·
λίτευμα, σύνταγμα κλει). Σ·
—— Ἐπιμονὴ σὲ τωρινοῦς καὶ νάμεις πστὲ ὃὲν εἶχαν προετοιαὐτὸ τὸ ὁιάστῐμα, δηλαδή, ὁ
μελλοντικοὺς δογματικοὺς
μαστεῖ για τὴν ἀπιμετὼπιση
λαὸς ζοῦσε με ὑποψίες (ὅτι
στόχους.
τῆς «λύσης Καραμανλή»
«κά-ττοιος» μπορεῐ για «κάΑὐτα τὰ σημεῖα ὸηλώνουν (ὅπως πστὲ ὁὲν εἶχαν προετοι- ποιο» λόγο να τοῦ «τὴν
τσυλάχιστο ὅτι
μαστεῐ γιὰ πραγματικὴ Ἀντίἔφερνε»), σὲ σὺγχυση, ἕτοιμος
-οί λεγόμενες προοὸευτισταση), ἑπομένως δὲν εἶχαν
να συγχωρέσε ι τοὺς τυράννους
κὲς δυνάμεις πίστευαν στὴ δύ- προετοιμαστεῖ για μάχη γιὸ
του, στὸ μέσο μιᾶς χωρὶς αίδὼ
ναμή τους, ἄσχετα αν μέρος
τὴν ἐξουσία. Oi προοδευτικὲς
καπηλείας σημαντικῶν γεγο·
τῆς ὑπστιθέμενης ὸύναμής
αὐτὲς δυνάμεις ὀὲν συμβληθηνότων, ὃπου ὅλοι ἐμφανίζονκαν μὲ τὸ δυναμικὸ τῶν φοιτη- ταν «αντιστασιακοί». “Ὀλ“
τους ὁὲν ἧταν ποτὲ ὑπὸ τὸν
ἔλεγχό τους (π.χ. Πολυτετὼν - νέων-ἐργατῶν - νέων
αὐτὰ ἦταν Α Priori ὅπλα τοῦ
ὑπαλλήλων (μὲ τὶς ἡλικίες ἀπὸ
συντηρητισμοῦ, ὁ ὁποῖος τα
χνεῖο).
18 μέχρι 30 χρόνων), πολλὲς
καλλιέργησε μὲ μεθόδους Mar-οἱ γνωστὲς προοὸευτικὲς
φορὲς στάθηκαν ἀντίθετες o”
keting, χτυπὼντας σα να λέδυνάμεις, μέσα ἀπὸ μια ἑφτάγαμε κάτω ἀπὸ τὸ στομάχι, τὴν
αὐτὸ τὸ δυναμικό, τὸ ὁποῐο,
χρσνη ἀσταθή ἀντίσταση,
ἴὸια στιγμὴ ὅπου oi προοὸευψάχνοντας νὰ στεγαοτεῖ,
περίμεναν νὰ κεφαλαιοποιτικὲς ὸυνάμεις χτυποῦσαν
ήσουν τὸ «πάθος» τῆς ἀντίπροσχώρησε κίε-τοι» συναιπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι. Ἒτσι ὁ
στασης, ἡ ὁποία ὁὲν ἐνσαρκώ- σθηματικά, γιὸ. να ὸιατηρήσει
λαὸς ἔμεινε, ἀπὸ τὸ κεφάλι.
θηκε ἀπὸ καμία ἡγεσία. καὶ να ὅσα ἔχει o‘ αὐτὴ τὴν περίοὸο
μέχρι τὴν καρὸιά του καὶ μέχρι
μεταφράσουν αὐτὸ τὸ «πάτιῖιν ἰσχνῶν αγελάὸιυν, ἡ ὁὲν
τὸ οτομάχι του. μόνος. Κι
θος» σὲ πολιτικὸ βάρος,
στεγάστηκε πουθενά.
-οἱ λεγόμενες προοὸευτικὲς Ἐνιῐ) κάτω ἀπὸ τα φτερα τῆς
ὕστερα, γιατί ὁὲν τολμᾶμε να
ποῠμε ξεκὰθσρα ἐπ ιτέλους τὴν
’ δυνάμεις, μέσα ἀπὸ τὸν κατα- «Νέας Δημοκρατίας» ὅ).οι οἱ
ἀλήθεια, αὐτὴ που ζήσαμε στὸ
κερματισμό τους καὶ τὶς «ἰδε- συντηρητικοὶ (ἀπὸ τοὺς quoiἐσωτερικὸ καὶ στὸ ὲξωτερικό,
ολογικὲς» ἀντιθέσεις (ἐν πολ- στες μέχρι τὸ κέντρο) συσπειὅτι ὁ λαὸς στὴν πλειοψηφία
λοῖς μόνο προσωπικές). ὸὲν
ρωθηκαν καὶ παρουσίασαν
κατάφεραν νὰ ξεφὺγουν ἀπὸ
του εἶχε βολευτεῐ μὲ τή
Eva σῶμα ἁγνὸ (ὁ Γαρουφα. τὴν ἀποστεωμένη ὁογματική, λιᾱς τοὺς ἔκαμε αὐτὸ τὸ ὸώρο, Χούντα, άσχετα αν ὁὲν τή
συμπαθοῡω, πιστεύοντας ὅτι
ὥστε νὰ πλησιάσουν τὸν λαό, συγκεντριὶινοντας γὺρω του
τοῦ ὁποίου, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ τοὺς «κακοί»ς»), οἱ προοὸευτίποτα ὁὲν γίνεται, ἀφοῦ εἷμα“ , ι1973 καὶ μετά, τὸ μέγα πρό- τικὲς δυνάμεις, διαλυμένες
στε ἀμερικάνικη ἀποικία,κι ὅτι
βλημα εἶναι πῶς να «τὰ φέρει ἀπὸ τὸ 1967. ὁὲν κράτησαν
ἡ Χούντα θα ζοῦσε άκόμα στὴ
γνωστὴ μορφή της. ἂν γενοοὔτε τοὺς ὀπαδούς τους, οὒτε
Αῦτὲς oi αδυναμίες πρέπει
νότα ἀπρόβλεπτα κι οἰ ἁμαρτὴ φλόγα τῆς νεολαίας. Πανὰ σημαίνουν ὅτι οἱ προοδευτίες της ὁὲν τὴν άνάγκαζαν να
ρουσιάοτηκε ἔτσι τὸ φαινό·
ιζ
τικὲς δυνάμεις, ὄντας στὴν οῦ- μενο τα «σοοιαλιστικα» προὑποχωρήσει συνταγμένη. ὥστε
σία τους ἐκτὸς πραγματικὰτη- γράμματα νὰ βροῡν ueyukûνα εἶναι ρεζέρβα για τὸ αίνριιπ
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M‘ αῦτὲς τίς έγ(ενεῑς ·”
ναμίες τοῦ λαοῦ καὶ τῶν "
οὸευτικὼν δυνάμεων καὶ ,
ἐξωγενεῐς πιέσεις που ·
ζουμε ἢ ὑπσψιαζόμαστε,
λαὸς σύρθηκε νὰ ψηφ
Ἴσως τὸν Νοέμβρη να ψ "
τὰ μελλοντικα ὸεσμάτουπίῑ,
αὐτὸ εἶναι μια ἀνησυχία, ,
προοὸευτικὲς δυνάμεις π ’ ν
να ξέρουν ὅτι κι αὐτὲς ζόρῑ ‘ ~
τὸν λαὸ πρὸς αὐτὴ τὴν κ ""
θυνση, Τὰ ὑπόλοιπα, ‘
μορφὴ αναλύσεων. σκοτει
αὐτοκριτικῆς κι ἐντυπ ’ · ‘2
εἶναι σα να βγάζει ὁ καθ
τὴν οὐρά τοι· ἀπὸ τὶς εὐ ’ “
Μὰ ὸὲν βλέπουμε ὅτι τὰ ἶ·
νικά μας καταπατήθηκαν ’·
κακὴ ὸική μας φύλαξη κι · ’ν
ζωή μας πάει στραβά; Ἂν
ἆδικο. μακάρι να βρεθεῑ ‘
ποιος να μὲ πείσει. "

Φ. Δ. Δρακονταε ‘
Βενιζέλου ’Ἀνω B0 ν
FIA THN OAYMHIAKH ,
Ἀγαπητὸ ANTI, I
Στὸ 9o τεῦχος, ἵζ’
28.12.74, γράφετε στὸ ··’ ‘
γιὸ. τὴν «Ὀλυμπιακὴ» ὅτι η
κεφάλαιο ποὺ εἰσήγαγθ
Ὠνάσης για τὴν ἶὸρυση a “
τῆς ἑταιρίας στὴν Ἑλλάδ(ι I
ναι 45 ἑκατομμύρια ὃολ ι
Πιθανὸν να ἓγινε τυπ φικὸ λάθος, ἀλλὰ τὸ κε m -'
ποὺ αὐτὸς ὁ κύριος εἰ ’ ’“
στὴν Ἑλλάδα εἶναι μόννο
ἑκατομμὺριο δολάρια ἢ 4
κατομμύρια ὁραχμές.Μὲ j
μικρὸ μετοχικὸ κεφάλαῑθ)
Ὠνάσης 'sxel δανειστεῑ
διάφορες Τράπεζες περ ” ”
ὃιωκατομμύρια ὀρ
Στὴν παγκόσμια ἀγορὰ ἦ if?"
νειοὸστ’ ηση τῶν ἑταιριῶν " κ
νει μέχρι τὸ τετραπλάσιο
ἀξίας τοῦ μετοχικοῦ V
λ
λαίου. Στὴν προκεὶμενη '7
πτωση, ἐν τούτοις, τὰ δ ζ’
(βραχυπρόθεσμα καὶ ”’ ”
πρόὰσμα) εἶναι 135 φορὲς
γαλύτερα ἀπὸ τὸ μετοχ
φάλαιο, τὸ ὁποῠο ἀνήκει ζ ·
Ὠνάση στὸ σύνολό του· ’Ï
τικὴ ἔρευνα ὁημοσιεύεεταἰ ’ ’τελευταίο τεῦχος τοῦ «Ἄ .ι
νιστή» (15.1.1975).

Ἀγγελος r. Ἀγγῗ ’ z ἶ

χ-ξέᾙᾞῖᾞέ

O

...ΤΩΝ ΑΦΑΝΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ANTI”
(DQTOI'PACDIKO NTOKOYMENTO
ΔΠΟ ZTIXOYZ, KEIMENA KAI ΔΝΔΘΗΛΛΔΤΔ TOY EAAHNIKOY AAOY
ΣΤΟ HPQTO ETHZIO MNHMOZYNO TOY HOAYTEXNEIOY

ι · ἐπὶ
Γι’ σὺτό τὰ βράδισ, κὰθοντσι οἱ γριὲς mic Πόρτες
oàv naMà εἰκονίσματσ,
γι’ aùrô ἕτσι γρήγορα μεγάλωσαν τὰ μάτισ τῶν
ησιόιῶν μσς,
καὶ τὰ σκυλιά μσς κάνουν πὼς κοιτᾶν ἁλλοῡ
ὅταν περνοῡν χωροφυλάκοι. ,
Γιάννης Ριτσος
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ΣΕ ΟΛΑ TA ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
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BAIIAH BAIIAIKOY
ΓΛΑῩΚΟΣ ΘΡΑΣΑΚΗΣ
ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ 1974
ο ο ι ι ο ο ο o . . ο . Ὅμως τὸ ὡραὶο αὐτὸ ("wage ὃὲν ἐκπληρώθηκε γιατὶ
στὸ· μεταξύ. ἀπὸ μιά ἀσύλληπτη ἐμπλοκὴ τῆς τύχης, τὸν ἔφαγαν οἱ κανίὸαλοι τῆς
Νέας Γ ουινέας, τὴν ἴδια περίπου ἑποχὴ ποὺ κατασπάραξαν καὶ τὸν υἷὸ Ροκφέλερ. . ·
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