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KAPI’IOY ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ἡ ἀνεκιῖμητη καὶ διαφωτιστικὴ
Ιοτορία τοῦ Κάριτου Παηαδόηουλου (Πρωτοιταλλήκαρου τοῦ ὉδἊνδρούτσου), ἀποκαλύπτει ηολλὲς ἀγνωστες πτυχὲς τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 καὶ συντελεῖ

ἀηοφαοισ-ιικά cm7 σωστή ἀνάλυση τῶν συνθηκῶν Kal τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς περιόδου ἐκείνης.
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Στὸ βιβλία αὐτὸ συμπυκνώνονἒ
ται και καταγράφονται μὲ σαφήνεια τὰ βασικά πορίσματα τῶν
mà σύγχρονων ἀνοζητ-ἠσεων καὶ
συζητήσεων στὸ πεδίο 101.71076—
ρικοῡ ύλισμοῡ.

ἐξ

[σταιιωοιοωυοι-ιῠω m

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΞἸὲΚΠῑΤειΕῘὲἹᾼΚῶῚέ-ΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μόντρεαλ ’76

Α. ΦΛΟΥΤΖΗ

Ξ
ᾖ
ᾖ
ᾗ
ᾗ

Ὁ Α, Φλοῠτζης, noù ἦτον ytaτρὸς τοῦ στρατοπέδου στὸ Xaïὅάρι, φέρνει στὸ φῶς ὅλα τὰ
στοιχεῖα τῆς ζωῆς, τῶν βασανιστηρίων και τῶν εκτελέσεων
στὸν μαρτυρικὸ αὐτὸ τότ-ιο KaI
ηαρουσιάζει, ἀπὸ πρῶτο χέρι,
τὴν ἅκαμητη θέληση τῶν κρατουμένων γιὰ ἐλευθερία.

CLOGG - Γ ΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ἡ ἱστορία τῆς ελληνικῆς δικτατορίας, ὄντως εΙκονίζεται μέσα
«ἀπὸ τὴ ὅραστηριότητα και τις
Πρωτοβουλίες δημοκρατικῶν
δυνάμεων noù ἀρνήθηκαν τὴ νομιμότητά της, Ἄηοτελεῑ μοναδικὸ Ιστορικὸ ντοκουμέντο.
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ξὲκξᾷῒῶἓΐ νεκρανάσταοη μιᾶς προ· γιά δημιουργία κρατικοῦ συνὸ ικαλισμοῦ.Τά μέτρα αὐτᾶ ἔρχεται σήμερα’
Γ,ΦΑΤΣΗ; ξέοι. νά ὸλθκληβῶσει τό ἂντεργατικό νομοσχέὸιο.Σέ κρίσιμες ἐθνικές στιγμὲς ἑῖὶιβᾶλλεται ἀπό τήν κοινοβουλευτικῆ πλειοψηφία ἡ θεσμοπο ίηοη
τῶν προνομίων τῶν βιομηχάνων ἂπογυμνῶνοντας τούς ἐργαζόμενοος ἀπό
κατακῖημένα δικαιώματᾶ τους.“Η τ ὅ a o a υ x ν ἆ ἑ π ι κ α λ o ὑμίνη ἐθνική ἑνότητα σημαίνει τήν ἄνευ
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KﬂAl—IAÏOANNOY: -Υπόθωη Λαμ- Ἐπεὶ-δῆ φυσικά ἠ θεωρητική “κατᾶργηοη“ τῆς πάλης τῶν τάξεων διά
ΕςῖἃὲῙΣᾸΞΞὲελοᾷὸΚαιῖοούλη I...;.12 στόματος Λοῖωιαρη - χρεωμένου μέ τῆ γνωστή,πρ6ς’ Παπαδόπουλο,ρήση του
ρο( . . . . . . . . . . I . . . . . . . Υιᾶ ’ὟΟΝΘβουλευ-ῑική τροχοπέὸη·· -_ ὁέν ἀρκεῖ,οἰ αὗρες x1. οἱ ροπαλοφόΓὲεεῗδνῑῗο 901- ἶβχῡνται νά συμπληρῶῡουν,μέ πιό ἇποτελεσματικό τρόπω,τᾷ ἔργα)
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Κόθεενυηόνραφοορθρῡεκφροζει ΙΙΑΣΟΚ).Οἱ ἂ π ε ι, λ ἐ ς α ὗ τ ἐ ς, ἆ ν π p o o ι ω ν C Ç o υ ν
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Πλοῦτος, Ἀριστερὰ 11011 K. Καραμανλής....
-Δὲν ἔχω κανένα λόγο νὰ ταυτίζομαι μὲ α ὐ τ ο ύ ;.... Ἄλλωστε, μισῶ τὸν πλοῦτο.
Ἡ φράση εἰπώθηκε ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ κ. Καραμανλή, σε
μιὰ πρόσφατη, φιλικὴ συνομιλία του μὲ δημοσιογράφους, 016
κυόερνεῐο τῆς Θεσσαλονίκης. Καὶ ἡ μὴ ταύτιση, ἀφοροῦσε τοὺς
πολυώνυμους ἐκφραοτὲς τοῦ πλούτου —- μονοπωλιακὸ κεφάλαιο, μεγαλοτραπεζίτες, μεγαλοῶομήχανους, μεγαλοεπιχειρηατιε
,
κ.α.
μ Ὁ S011110910116; τοῦ πλούτου, εἶναι, 68601111, καὶ αὐτὸς μιά
στάση - κατὰ ποὺ θὰ ἒλεγε 6 ἀλεξανδρινὸς ποιητής. ’Όχι ἀρκετὸς ὅμως, γιὰ νὰ ἀναστείλει τὴν προσπάθεια ὁρισμένων παρατηρητῶν πού, δυὸ χρόνια μετὰ τὴ μεταπολίτευση, ἐξακολουθοῦν νὰ διερωτῶνται γιὰ τὸ πολιτικὸ καί κοινωνικὸ “στίγμα”
τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦῑ “I'Ioü τὸ πάει 6 Καραμανλής;’” διερωτῶνται κάθε τόσο.Καὶ ποιὰ ἡ θέοη του ἀπέναντι. στὴν
Ἀριστερά, δογματικὴ ἢ ἀνανεωτική;
Παραμένει τὸ γεγονὸς πὼς ὁ κ. Καραμανλῆς, ὅταν ἀναφέρεται στὴν Ἀριστερά, κινεῖται συνήθως 08 δύο ἐπίπεδα. Κατὰ
κανόνα, χρησιμοποιεῖ τὸ πρῶτο, ὅταν τὸ ἀκροατήριό του εἶναι
περιορισμένο ἢ ὅταν “διαλέγεται” μὲ δουλευτὲς ἢ δημοσιαγράφους τῆς Ἀριοτερᾶς; “Κόιποτε, σκῶττομαι καὶ οάς.... Μετρῶ τὰ δεινά σας, τὶς φυλακές, τὶς ἐξορίες σας... 1‘1” αὐτό, 60ηθῆστε καὶ σεῐς νὰ ἀνορθώσουμε αὑτὸν τὸν τόπο. Μὴν ἀφήσετε
νὰ χαθεῖ καὶ ἡ οημερινὴ εὐκαιρία... Ἐὰν έπιστρέψουμε στὴν
ἀνωμαλία, πάλι σείς, πρῶτοι, θὰ πληρώσετε”.
Στὸ δεύτερο ἐπίπεδο κινεῖται 6 κ. Καραμανλῆς, ὅταν τό
ἀκροατήριο εἶναι εὐρύτερο, ὅπως λ.χ. ἡ Βουλή. Τότε, ὁ “K01ραμανλής μὲ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο” (καὶ τοὺς ὑψηλοὺς συναισθηματικοὺς τόνους), δίνει τὴ θέοη του σὲ ἓναν ἄλλο “ἅτεγκτο” Καραμανλήε “Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀριστερὰ ἀπεδείχθη
ἀ π ρ o 0 01 ρ μ ο σ τ η... Δὲν παραδειγματίσθηκε οὔτε ἀπὸ τὴν
πείρα τοῦ παρελθόντος, οὔτε ἀπὸ τὴ ουμπεριφορὰ τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Γαλλίας, τὰ ὁποῖα
δέχονται τὴ συμμετοχὴ τῆς χώρας των τόσον στὴν Κοινὴ
Ἀγορὰ ὅσο καὶ 0'16 NATO”. K011 προκειμένου νὰ δικαιώσει
τὴν ἀμερικανοελληνική συμφωνίας “Ἡ συμφωνία ἠνώχλησε
τήν Ἀριστερά, μέχρις ὑ 0 τ ε ρ ί α ς.... Καὶ 601 μποροῦσα, μάλιστα, νὰ πῶ 611 αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τῆς ὀρθότητας τῆς
ουμφαΝιας”.
Τὰ κριτήρια κατ’ ἀντιδιαστολὴ καί, εἰδικότερα, οἱ ἀναφορὲς
στὸ “ἀπροσάρμοοτο” ἢ οτὴν “ῠστερία” τῆς Ἑλληνικῆς Ἀριστερᾶς, δὲν ὃοηθσῡν, 68601101, τοὺς μηχανισμοὺς ἐκείνους ποὺ
έπιμένουν νὰ 101106810in τὸν κ. Καραμανλή “πέραν τῆς Δεξιᾶς
καὶ τῆς Ἀριστερᾶς”. (Εἰναι οἱ ἴδιοι μηχανισμοὶ ποὺ 011060111611—
καν τὴν ἀνάγκη, πέρσι, v01 ἀποσαφηνίσουν ὅτι ἡ “Νέα Δημοκρατία” δὲν εἶναι μαρξιστικὸ κόμμαῑ) Ὡστόσο, 6 ἴδιος ὁ κ.
Καραμανλῆς ἔχει μιὰν ἀπάντηση, ὅταν συνομιλεῖ μὲ τοὺς δημοσιογράφους τῆς Ἀριστερᾶς; “Δὲν μ’ ἐνοχλοῦν τόσον οἱ ἰδέες
σας, λέγει, ὅσον οἱ μέθοὸοί σας, μέθοδοι ἀπαρὰδεκτοι. Γράφετε λ.χ., ὃτι ὑπόκειμαι σὲ πιέσεις, ἐνῶ γνωρίζετε 611 68v ἀνέχομαι, οὔτε θὰ ἦταν ποτὲ δυνατὸν νά ἀνεχθῶ, πιέσεις”....
Αὐτὸς ὁ διαφορισμὸς μεταξὺ “ἰδεῶν” καὶ “1186660111” τῆς
Ἀριστερᾶς, δίνει, 68601101, ἀφθονη τροφὴ 0’ ὅλους ἐκείνους
(χουντικὰ κατάλοιπα, ἀκροδεξιὰ στοιχεῖα, ἀπολιθώματα τοῦ
Συνδέσμου Βιομηχάνων, κ.λπ.) ποὺ ἑπιμένουν νὰ ταυτίζουν
τὸν κ. Καραμανλῆ μὲ τὴ “σοσιαλμανία”. Ἀλλὰ καὶ προσφέρει
στὸν ἴδιο τὸν κ. Καραμανλῆ μιὰ όολικὴ φόρμουλα, γιὰ νὰ τοποθετεῖται ἄνετα ἀπέναντι στὴν Ἀριστερά, πού “6αρύνεται’”
έτσι ὄχι γιὰ τὶς ἰδέες της, ἀλλὰ γιὰ τὶς “ἀπαράδεκτες μέθοδές
της”. Μόνο ποὺ κάτω ἀπὸ τὸν 690 “11860601”, 6 11. K019011101vλῆς στεγάζει τὰ πάντας Τὶς ἐπεξεργασίες, τοὺς προὸληματισμοὺς, τὴν πολιτικὴ δραστηριότητα τῆς ἈριστερᾶςΚαῄ φυσικά, τὴν κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖ ἀπέναντι στὴν κυόέρνησή του.
Ἀλλὰ ἠ Ἀριστερὰ στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι ἑνιαία. ”Α6υσσος
—- 11011 011; γενικότερες διεργασίες, καὶ στὴ γραμμὴ - χωρίζει τὰ
δύο κομμσυνιστικά της κόμματα, πέραν, φυσικά, ἀπὸ τὴν παρουσία τῆς ΕΔΑ ἤ, ἀκόμη, καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ. Κάποιος, 68601101,
601 11110901008 νὰ ὑποστηρίξει ὅτι 6 11. Καραμανλῆς θὰ ἔπρεπε
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V6 παίρνει ὑπ’ ὅψη του 11; διαφορὲς αὑτές, ὅταν ἀναφέρεται ,
στὴν Ἀριστερά, Αὐτὸ ὅμως δὲν γίνεται, μιά καὶ ὁ κ. πρωθυἒξὲγὲῗὲὃῖἓῖῑΐᾷζὰᾰῗῖἒέῗένέἵακξνῗὲοῗὶῗ ἕ,ΞοΞέ ΕὲΑ’ n?"
Ἀλλά ἡ ἰσοπέδωση αὐτή, εἶναι ὁέωσδῆποτε ὅολικῃιμγιῖἃωέόῗ 11:
Καραμανλῆ. Διαφορετικὰ θά ἔπρεπε νά σημειώσει ὅτι ἡ στάση ‘
τοῦ ΚΚΕ (80.) λ.χ., εἶναι ἀνάλογη μὲ τὴ “συμπεριφορὰ τών
κομμουνιοτικῶν κομμάτων τῆς Ἰταλίας καὶ Γαλλίας”, ποὺ
ἑπαίνεσε 6 ἴδιος οτὴ Βουλή... ’Άλλο τόσο θα 81198118 νὰ σημειώσει ὅτι, ὲνώ 16 KKE(80.) 11011 ἡ ΕΔΑ προοεγγίζουν θετικὰ τὴν
ένταξη τῆς χώρας στὴν Κοινὴ Ἀγορά, τὸ ΚΚΕ καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ
ἐναντιώνονται σ’ αὐτή. Ἀκόμα, 601 ἔπρεπε νὰ σημειώσει ὅτι, σὲ
ἀντίθεση μὲ τὸ ΚΚΕ καί τὸ ΠΑΣΟΚ,ἡ γραμμὴ τοῦ ΚΚΕ (80.)
γιὰ τὸ NATO 68v εἶναι γραμμὴ τοῦ ἰταλικοῦ ἢ τοῦ γαλλικοῠ
κομμουνιστικοῦ κόμματος, ἀλλὰ γραμμὴ τοῦ ἴδιου τοῦ κ. Καραμανλή; Ἔξοδος ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ σκέλος τοῦ ΝΑΤΟ,
ἀλλὰ ἔξοδος πραγματικὴ.

Ὡστόσο, οἱ γενικεύσεις καὶ οἱ ίσοπεδώσεις αὺτὲς, ἕνα πράγμα 6ε6αιώνουν; "011 6 11. Καραμανλής θὰ ἤθελε τὴν Ἀρι· l
στερά ἰσοπεδωμένη καὶ σὲ μιὰ γραμμὴ “N801; Δημοκρατίας”....

Ἡ ἀντίληψη αὐτὴ δὲν εἶναι ἄσχετη, φυσικά, μὲ τὴν αἴσθηση

ποὺ ἔχει 6 ἴδιος γιὰ τὴν ἀποστολὴ ποὺ καλεῖται νὰ ἐκπληρώσει
σήμερα; “281;, 6 λαὸς - λέγει, κάθε τόσο - μὲ καλέσατε νά ἓλθω... Διαθέτω 11101 πείρα ποὺ τὴν ἀξιοποιῶ, τώρα, πρὸς ὄφελος
αυτοῦ τοῦ τόπου. Δεσμοὺς μὲ τὸ κεφάλαιο δὲν ἔχω... Πρὸς τί,
συνεπως, οἱ “κοινωνικὲς ἀταξίες”, οἱ “τρέλες”, οἱ “ϋποπτες
απερ ίες”..ἓ Ὅσο γιά τὰ μεγάλα ἐθνικὰ θέματα, γνωρίζετε 611
68v 8111011 ευεπίφορος 08 πιέσεις. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ κριτικὴ γιὰ
τη συμφωνία - πλαίσιο ἢ γιὰ τὶς “ίδιότυπες σχέσεις“ μὲ τὸ
NATO ἢ γιά τήν, κατά κανόνα, μὴ ἓγκαιρη πληροφόρηση τῆς
Βουλῆς, εἶναι ἀντιπολιτευτικὴ δημαγωγία καὶ μόνοἻ
Μιὰ τέτοια μεσσιανικὴ ἀντίληψη ἀποστολῆς ὅμως, οὔτε 1011- »
ριάζει μὲ τὸ παιγνίδι τῆς Δημοκρατίας, οὔτε μὲ 16 ρόλο ποὺ
εχουν νὰ διαδραματίζουν τὰ πολιτικὰ κόμματα καί εῐὸικὰ ἡ
Ἀριστερά, Διότι, ἐπιτέλους, 6 11. Καραμανλής μπορεῖ νά δια68181 πείρα καὶ νὰ “μισεῖ τὸν πλοῦτο”, ἀλλὰ οἱ “1111 1 ο λ ι0 6 ἡ σ ε ι g" - πρὸς τὰ δεξιὰ ἡ τὸν ἀτλαντισμὸ - ὁλοένα πληθαίνουν τὸν τελευταῐο καιρό...
"«.\. 1 l [\Ell’

Υ.Γἱ To σημείωμα αὐτρ εἶχε γραφεῖ πρὶν ἀπὸ τὰ ἐπεισόδια τῆς
Τεταρτης. ιΗ σταση της Ἀστυνομίας, ἡ ἑρμηνεία τῶν γεγονότων ἀπο την Κυὸερνηση 11011 ἡ ἐπιθετικὴ προκλητικότητά της
απεναντι στα κομματα καὶ τὶς ὁμάδες τῆς Ἀριστεράς, 811168Ξὲιᾙνῗῑῖἔῦτέαὸαθειὰ ριζωμένο, στὴν ἀμαρτωλὴ Δεξιά, ἀντιδρα-

’ἐινεί Θέσεις
Η ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΙΊΑ

"H ὺπενθύμιση τῶν ἐθνικῶν κινδύνων καὶ η ἐπίκληση για
ἐθνικη συσπείρωση ἐπαναλαμβάνονται τὸν τελευταῙο καιρὸ
με μεγάλη συχνότητα. Γιατί ἀραγε; Μηπως ὁ λαός καὶ τα
κόμματα δείχνουν πῶς ἀγνοοῦν τοὺς κινδύνους Τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Ὁ Ἐλληνικὸς Λαὸς εἶχε πάντα σαφέστερη
γνώμη ἀπὸ τοὺς φορεῖς τῆς ἐξουσίας για τὸ Ti εἶναι ὲθνικὸ
καὶ τί ἐπικίνδυνο. Κατανοεί πολὺ καλα τοὺς μηχανισμοὺς
ποὺ γεννοῦν καὶ συντηροῡν αὐτοὺς τοὺς κινδύνους; Τὸ πλέγμα τῆς ἐξάρτησης καὶ ὁ φαῦλος κύκλος συμμαχιῶν καὶ
ἀτλαντικής λυκοφιλίας εῘναι ὅ,τι ἀπειλεῖ την ἐθνικη μας ἀνεξαρτησία. Ἂν ὅλα τοῦτα εἶναι ὁλοφάνερα για ὅλους, ὅμως
για τὴν κυ6έρνηση τὸ ἀτλαντικὸ πλαίσιο εἶναι ὁ χῶρος ποὺ
κινεῖται για τὴν ἀποτροπὴ τοῦ ἐθνικοῦ κινδύνου. Καὶ στὸ
ἀτλαντικὸ πλαίσιο ὅλα γίνονται μακρια ἀπὸ κάθε δημοσιότητα. ‘O Ἐλληνικὸς Λαὸς καὶ τα κόμματα εἷναι λιγότερο ἐνημερωμένα για τίς τύχες του ἀπ) ὅσο οἱ διπλωμάτες τῶν

Ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ

ΗΠΑ.λ.)( Με τη μέθοδο ὅμως αύτη, η κυθερνητικη φωνὴ “

Ἡ ἐξέλιξη στην «ὑπόθεση Παναγούλη» ἠταν αὐτη ποὺ
φυσιολογικα ἀναμένονταν- ἀπὸ τηνέπίσημη, τουλάχιστον, πλευρά; η ἐκδοχὴ τοῦ «τροχαίου», ποὺ ἀπὸ την
πρώτη στιγμὴ μὲ ίδιαίτερη ἕμφαση καὶ ἐπιμονὴ προθλήθηκε, ἓὲν κλονίστηκε μέχρι ϊῶρα μὲ τίποταί Ἡ ἀνάκριση .
συνεχι εται...
Παράλληλα, συνεχίζεται μὲ ίδιαίτερη προσοχὴ καὶ η
ίδιωτικη ἔρευνα. Ἀναζητοῦνται συγκεκριμένα στοιχεῖα.
Ὑπάρχουν πρόσωπα, περιστατικά, ποὺ πρέπει να ἐρευνηθοῦν προσεκτικά, πολὺ προσεκτικά. Oi ἀποκαλύψεις
τοῦ «ANTI» (προηγούμενο τεῦχος) προκάλεσαν ίδιαίτερη
αἴσθηση, δὲν συγκίνησαν κανένα ὰρμόδιο, ἀλλα ἔβαλαν
(μαζὶ μ’ ἄλλα στοιχεῖα) σὲ ΚΑΠΟΙΟ δρόμο τὴν ίδιωτικὴ
ἔρευνα. Ἴσως, τοῦτες τὶς μέρες προκύψει κάτι σημαντικό.
‘H ὰνάκριση συνεχίζεται... Ἡ ίδιωτικη ἔρευνα συνεχίζεται.

εἶναι πολὺ λίγο πειστικὴ στίς ἐπικλήσεις της.

MARE NOSTRUM

Βέθαια ὄχι τοὺς ἐργαζόμενους, ὅπως φάνηκε τόσο καθαρά. Ἀπ’ τὴν άλλη πάλι μερια τὸ κεφάλαιο δὲν χρησιμοποιεῑ
τοὺς ύπηρέτες του καὶ για ἀντιπροσώπους του. Ἔτσι δὲν
μένει στὴν πλειοψηφία τῆς διοίκησης τῆς Γ .Σ.Ε.Ε. παρα ὴ
ἀντιπροσώπευση ἐκείνων μόνο που πραγματικα ἐκπροσωπεῙ; τῶν διεφθαρμένων ἐργατοπατέρων. ’

Προοπάθειες για ἀποθίθαση μὲ Θενζινακατους ἐπιχείρησαν οὶ Ἀμερικανοὶ στη Ρόδο. «Ἀθῶος» ὸ σκοπὸς τῆς ἀπόπειρας; Προμήθεια τροφῶν καὶ ἀναψυχη τῶν «ταλαιπωρημένων θαλασσόλυκων» τοῦ 6ου στόλου. Στὸ πρῶτο, φαίνεται πῶς θρήκαν ἀνταπόκριση ἀν λογαρι- ·
01
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ῃ
άσει κανεῐς τὶς πατάτες που ἐφτασαν ῶς τις θενζινακάτους
άπὸ τὴν προκυμαία της Ρόδου. “Ὀσο για τὴν ἀναψυχη - ἕ]
αὐτὸ πάει πολύ; Oi δραματικὲς ώρες ποὺ πέρασαν oi ΡοδίOi K.K. Παπαληγούρας καὶ Ζολώτας σὲ τελευταῖες ἀνακοιτες καὶ η αγανάκτηση τους κάθε ἀλλο παρα κλίμα ἑορταστι- νώσεις τους, ποὺ συνέπεσαν μὲ τη γνωστὴ τελεσίδικη ἀπόκης ὑποδοχῆς δημιούργησαν.
Ïä‘ä” 1’7"eZ,°‘T‘âî’lZZï L‘ËVÆÆÏÏËËVTË'ËË‘CÊVKÔ ξ’τίἘὲῧΈῗὲἦῖ
'H Κέρκυρα πρῶτα, η Κρήτη μετά, ὴ Ρόδος τώρα ἔδειξαν
θηκε
κατα
3,3%
για
τὸν
χρόνο
που
πέρασε.
Θριαμθολογώνποιές αύρες πνέουν στις θάλασσές μας; Καθόλου εύνσϊκὲς
τας
για
τὴν
ἐπίτευξη
αὐτη
ἀναφέρθηκαν
στην
ἀντίστοιχη
για τοὺς πειρατικοὺς στόλους που ἐννοοῡν να θεωροῦν τὸ
μέση μείωση τοῦ ἐθνικοῦ προϊόντος στίς χῶρες τῆς EOK
Αίγαίο MARE NOSTRUM.
Tà γεγονότα στὴ Ρόδο δίνουν τὸ μέτρο τῆς ἐπαφῆς ποὺ
κατα 2,2%. Κατέκτησε δηλαδὴ ἡ χώρα μας -κατα τὴν ἄποψή
μπορεῑ να ὑπάρξει μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων καὶ ὺπερατλαντιτους- τὸ προθάδισμα στίς οχετικὲς μεταθολὲς τοῦ ἐθνικοῦ
κῶν συμμάχων της Κυθέρνησης Καραμανλῆ. Τῆς ἴδιας αὐτῆς είσοδήματος οτην EOK.
Κυθέρνησης, πού, μὲ ὅσα κατάλα6ε, ἀποφάσισε να καταγΠαράλειψαν ὅμως να ἀναφέρουν ὅτι μέσα στὸ 7975 τα
γείλει τα «ταραχοποια» Κόμματα καὶ να δείξει τὴν πυγμη της κατώτατα ημερομίσθια μειώθηκαν κατα 2,3% ἐνῶ τα μέσα
στοὺς ἀγανακτισμένους Ροδίτες.
ημερομίσθια παρέμειναν στα αὐτα περίπου ἐπίπεδα μὲ τὸ
1975, πράγμα ποὺ δὲν ἰσχύει θέθαια οτὴν περίπτωση τῆς
EOK. Τώρα, πῶς ἐξηγεῖται σὲ περίοδο νεοδημοκρατικης διακυ6ἐρνησης τῆς χώρας τὸ ἐθνικὸ προὶρν να αύξάνει και
OI NEOI ΜΑΚΡΗΔΙΞΣ
ἓῢέθὲλῖᾏἦἔὲἔᾶἓῖαὸινὲπῖἑῖἰῖἔῗέἔχἓέἷίώῗέἓςᾞὶδῧῦἔᾶἓῖ
για να ἐπιθεθαιώνουν τὸ γεγονὸς ὅτι μὲ τη στατιστικὴ μποΑὐτὸ πού ὴ πλειοψηφία .(δεξια σὺν χούντα) τῆς Ι“.Σ.Ε.Ε.
ρεῑ να ἀποδεικνύεις, τα πάντα. Ἰδιαίτερα μάλιστα ὅταν δὲν
ἔπαθε λίγες μόνο μέρες μετα ἀπ’ τὸ διαθόητο 780 συνέδριο
ὑπάρχει ἀντίλογος. Ἀλλωστε ὁ ἀντίλογος τῆς ΓΣΕΕ ποὺ ἀνέBacs, ἀντικειμενικα τὸ θέμα αν αὐτὴ ἐκπροσωπεῑ κανένα καὶ φερε με τεκμηριωμένα στοιχεῖα τὴ διόγκωση τῶν ὑπερποιόν.
κερδῶν καὶ τῆς ὑπὲρμετρης συμμετοχής τους στὴν αύξηση
oi πιὸ σημαντικὲς σὲ ἀριθμὸ και δύναμη πρωτο6ἀθμιες
τῶν τιμῶν, σε Βάρος τοῦ είσοδηματος τῶν μισθωτῶν, ἐλάχικαὶ δευτεροθάθμιες ἐργατοϋπαλληλικὲς ὀργανώσεις ἦλθαν
στα ληφθηκε ὑπ’ ὁψη ἀπὸ τοὺς αρμόδιους για τὴν τελευσὲ ρήξη μαζί της κι ὀργάνωσαν ἑνάντια οτη θέληση της καί
ταία αύξηση τοῦ 17% τῶν μισθῶν. Σύμφωνα μὲ ἕνα μέρος
τις ὁδηγίες της την πιὸ μεγάλη ἀπεργία πού ’χει γίνει στην
τῆς οχετικῆς στατιστικης ἐπιχειρηματολογίας, στὸ διάστημα
Ἐλλάδα ὀχι μόνο στη μεταδικτατορικη περίοδο ἀλλα καὶ στα τῶν ἐτῶν 7968-73 τα κατώτερα ημερομίσθια (σὲ σταθερὲς τιμὲς 7973) αὐξηθηκαν κατα 7,5% Kai τα μέσα κατα 26%. ‘H
τελευταῖα 75 τουλάχιστον χρόνια. Ἔτσι μπαίνει ἀνοιχτα τὸ
ἀντίστοιχη αύξηση τῶν κερδῶν -πάντα σε σταθερὲς τιμὲςΘέμα; ποιόν ἐκπρσσωπεῑ ὴ δεξιοχουντικη πλειοψηφία τῆς
ἠταν 426%. Περισσότερα σχόλια δὲν χρειάζονται.
Γ.Σ.Ε.Ε.ί

5.
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!r{. . .) Ἠ Ἀριστερά, ἔκρινε ὅτι τῆς παρείχετο ἡ εὐκαιρία νὰ προβάλη κατὰ τρόπον πονηρὸν τὴν ἀδέσμευτον πολιτικήν της, χωρὶς βεβαίως νὰ εἶναι ἀδέσμευτη ἡ ἴδια, Καὶ λέγω κατὰ τρόπον πονηρόν,
διότι διὰ τῆς πολιτικῆς αὐτῆς ἐπιδιώκεται ή ἀπομάκρυνσις τῆς Ἐλλάιδικ ἀπὸ τὴν δημοκρατικὴν Δύσιν καὶ ἐνδεχομένως, σὲ δεύτερον

·στάὸιον, ἡ ἔνταξίς της στὴν κομμουνιστικὴν Ἀνατολήν ( . . . Καὶ
στὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἡ Ἑλληνικὴ Ἀριστερά ἀπεδείχθη ἀπροσόρμοστη».
ΓΑπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ κ. Κ. Καραμανλῆ στὴ Βουλή, στὶς 17-4-76).

ἠ νεκρονὺστοση
μιᾶς κακοστημὲνηεῑ
Προὸοκὺτσιαε
((ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ» καὶ «πονηρὰ» παραμένει, λοιπόν, ἡ Ἀριστερά. . .
Γιὰ ὅποιον τυχὸν δὲν πείθεται ἀκόμα,
τὸ «ANTI» φὲρνει στὴ δημοσιότητα
ἕνα ἐπὶ πλέον ((συντριπτικὸ στοιχεῖο» :
τὴ μεθοδολογία τῶν «πονηρῶν» κομμουνιστῶν να διεισδύουν στὸ στρατό,
χρησιμοποιώντας τὴ νεολαία τους. Καὶ
τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνονται γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ((κομμουνιστικοῦ κινδύνου» ἀπὸ ὑπεύθυνα πρόσωπα.
ΔΕΝ ξὲρουμε ἀπὸ ποῦ ξεκινάει τὸ
πρά-(μα. Πάντως, στὶς ἀρχὲς τοῦ Γενάρη τοῦ 1975 ἔφθασε στὸ Iv Σῶμα
Στρατοῦ τὸ ὑπ’ ἀριθμ. Φ. 111121
82706319 Ἰαν. 75 1ΑΣ 12ον ΕΓ ἔγγραφο, καὶ προκάλεσε εὔλογες ἀνησυχίες.
Γι’ αὐτὸ στὶς 1911 τὸ 2ο Ἐπιτελικὸ
Γραφεῖο τοῦ I" Σ.Σ. στὲλνει «ὅπου
δεῖ» ((ὕΩς πίναξ Ἀποδεκτῶν») τὸ
ὑπ’νάριθμ. Φ. 111121122147 ἔγγραφο

ποὺ ἔχει ὡς ἑξῆςῑ
r «I. Διὰ τοῦ σχετικοῦ ἐκοινοποιήθησαν
ἡμῖν αἱ ἀκόλουθοι πληροφορίαι περὶ τῆς
κομμουνιστικῆς ὁραστηριότητος .“
α. 'H Κομμουνιστικὴ Νεολαία Ἐλλάὂος (KKE) θεωρεῖ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν ἔτους 197 4 ὡς μὴ ἱκανοποιητικὸν ἀποδίδουσα τὴν ἀποτυχίαν εἷς
τὴν ἡγεσίαν τοῦ ΚΚΕ1ΕΞΩΤΕΡΙΚΟῩ
καὶ ἀπαιτοῦσα τὴν ἀνακατάταξιν αὐτῆς.
β. Τὰ στελέχη τοῦ ΚΚΕ1ΕΞ. ἐκφράζουν τὴν ἀπο-γοήτευοίν των διὰ τὸν μικρὸν
ἀριθμὸν ψήφων, τούς ὁποίους ἔλαβεν ἡ
*Ιίνωμένη Ἀριστερά, πλὴν ὅμως εἶναι ἱκανηποιημένα ἀπὸ τὴν ἑκλογικὴν ἀποτυχίαν

τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἷ
ὑποψήφιοι τοῦ ΚΚΕ1ΕΞ. ἔλαβον περιοσοτέρας ψήφους ἀπὸ τοὺς ὑποψηφίους τοῦ
KKE/EEQTEPIKOY.
γ, Τὸ ΚΚΕ1ΙΞΞ, προγραμματίζει τὴν
ὄιοργάνωσιν καὶ πραγματοποίησιν γενικῆς
κινητοποιήσεως εἰς τὸν Συνὸικαλιστικὸν
τομέα (γενίκενσις ἀπεργιῶν κλπ), ἵνα ἑπιφέρη κοινωνικὴν (ὶναστάτωσιν.
ὂ. Ἰὃιαιτέρα μέριμιά Οά καταβληθῆ ὑπὸ
τοῦ ΚΚΕΙΕΞ. ὁιά τὴν ὁιείσόνσιν εἰς τὸ
Στράτευμα καὶ τὰ Σώματα ’Λσφαλείας
(δημιουργία καὶ ἑνίσχυσις ΚΟΣΣΑ), θά
καταβληθῆ ὁὲ προσπάθεια στρατολογήσεως
νέων, κυρίως ἐκ τῶν ὕποψηφίων τῶν Στρατιωτικῶν Σχολῶν.
2, “Ῡπομιμνήσκονται ὡσαύτως, κοινοποιηθεῐσαι ὑμῖν πρόσφατοι πληροφορίαι,
καθ’ ἃς καταβάλλεται προσπάθεια ὑπὸ
κομμουνιστικῶν στελεχῶν, διὰ τὴν δημιουργίαν σχέσεων μετὰ Ἀξκῶν καὶ συγκρότησιν κομματικῶν ὀργανώσεων εἷς τὸ
Στράτευμα, ὁιιὶ ἐπαφῆς μετὰ στρατιωτῶν
ἢ Ἕφέὸρων ’Λξκῶν ((Κνιτῶνν (μελῶν
3 . Παρακαλοῦμεν ὅπως ληφθοῦν τὰ ἐν·
ὃεικνυόμενα μέτρα πρὸς ἔγκαιρον ἐντοπισμὸν σχετικῶν ἐνεργειῶν εἷς τὰς Μονάὸας,
πᾶσα δὲ πληροφορία ἐπὶ τοῦ ἐν λόγῳ θέματος, ἀναφέρηται ἡμῖν πάραυτα.
Ταξχος Σωτήριος Ἀγραφιώτης
Ἐπιτελάρχης
Ἀκριβὲς ἀντίγραφον
Σπυρίόων Kmpt’ônç
Τχης (ΠΖ) - 2ου ΕΓ1Ιβ
Διά τὴν ἀκρίβειαν
Κων 1νος Παπανικόπουλος
’Λνχης (ΠΖ) ~ Δντὴςιι
(ΡΣ)

Η ΚΛΤΑΣΤΑΣΗ εἶναι σοβαρή.

“1::
Ἂντικομμουνιστικὴ προπαγάνὸα.’ τὸ σκίτσο εἶναι
παρμένο ἀπὸ φυλλάόιο τῆς πρώτης μετὰ τὸν ἐμφύλια
περιόδου, ποι) κυκλοφοροῦσε στὴν ἑταρχία κυρίως.

Πρέπει νὰ εἰδοποιηθοῦν ὅλες οἱ Μονάδες γιὰ νὰ λάβουν τὰ μέτρα τους. Καὶ
ἡ κινητοποίηση ποὺ ἕγινε, ὃὲν πρέπει
νὰ εἶναι μικρή. Ἐμεῖς ἕχουμε στα χέρια μας δυὸ σχετικὰ ἕγγραφαῖ
O ’Ένα τοῦ 87 ΣΔΙ 12ον ΕΓ, πού, ἀφοῦ
κοινοποιεῖ τὸ παραπάνω, ζητάει «ἀπὸ
τὰς Διοικήσεεις»7 νὰ ((ἀναφέρουν πάραυτα διὰ σήματος, τυχὸν ἑντοπισμὸν
σχετικῶν ἐνεργειῶν ΚΚΕ 1ΕΞ εἰς Μονάδας των». Εἶναι τὸ ὑπ’ ἀριθμ. (Ι).
111121411083 καὶ ἔχει τὴν ὑπογραφὴ
τοῦ ταξίαρχου -’ ’διοικητῆ Π. Κοφινᾶ,
0 "Eva ἄλλο, τῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Ἀθηνῶν, τὸ ὑπ’ ἀριθμ. (D.
1261111 (Ι). 126.111150155 ἀπὸ 221
1175 (ὑπογραφή : ταξίαρχος ΙΙ. Περδικούρης, ὃιοικητής), στὸ ὁποῖο μνημονεύονται ὅλα ὅσα στὸ πιὸ πάνω ἕγ- “
γραφο ἀναφέρονται μέχρι καὶ τὸ σημεῖο
(γ) σχεδὸν λὲξη’πρὸς λέξη. Τὸ σημεῖο
(ὃ), ὅμως, ἕγινε. , . διπλὸ — προφανῶς
ὁ συντακτης κάτι θυμόταν ἀπὸ τὸν ((πα- .
λιὸ καλὸ καιρὸ» τῆς ἀντικομμουνιστικης ὑστερίας Z
«ô. Καταβάλλεται ἰὸιαιτύρα προσπάθειιι
ὁιεισδύσεως τοῦ ΚΚΙί εἰς τὸ Στριὶτεινμα
καὶ τὰ EUS/dam ’,»’1σφαλείαε (διὰ τῆς εἱσαγωγῆς εἷς τὰς παραγωγικιὶς Σχολάς τι)ιῖτων ὀπαδῶν του.

ε. Καταβάλλεται πριισπάΟι-ια (δημιουργίας καὶ ἐνισχύσεως τῆς παλαιᾶς (Serum/)σεως ΚΟΣΣΛ εἷς τὰς ΙίΛ καὶ ARA/mm
’Λ σφαλείας».

ΚΑΙ τὸ ἔγγραφο καταλήγει μὲ ἐντολὲς γιὰ τὴ λήψη μέτρων — ((εἰδικῶν
μέτρων», ὅπως φαίνεται;
((2. Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω παρακαλοῦνται αἱ Λιοικήσεις ὄιά τὴν λῆψιν τῶν κάτωΟι
μέτρων.
a: "lfyxmgoc ἓνημέρωσιο τῶν ὑφισταμένων ἐπὶ τῶν ὑπαρχουσῶν πληροφοριῶν,

β. Ἰίνεργοποίησις τῶν ΙίΣΛΛΣΙΞΞΛΛΣ καὶ 0.12, ὅπως προβλέπονται.
γ. ”Ι;’λι·γχος τοῦ συστήματος ἀσφαλείας
τῶι· στρατιωτικῶν ἓγκαταστάσεων.
ὁ. ῙΙαρακολούΟησις τῶν χαρακτηρισμένων ὁπλιτῶν.
ε. ΙΙαρότριινσις τῶν ’ΛξΙκῶν, ὅπως
σιιλλέγοιιν πληροφορίας πάσης φύσεως,
ἵνα ἡ Ἡγεσιά πληροφορεῖται ἑγκαίρως
καὶ λαμβάνει Τὰ ἐνὸεικνυόμενσ μέτρα.
ζ. Πᾶσα σχετικὴ πληροφορία νὰ ἀνα· ’
φέρηται ἓγκαίρωε τηλεφωνικῶς καὶ ἀκολούθως (διὰ σήματος.

*KOMMOUNIZIIKH OPI'ANBZH
zTDATou LEMMEN MQAAEIM

3. Ἡ παροῦσα χαρακτηρίζεται ὡς
Διαταγὴ διαρκοῦς ἰσχύος».

μιστεῖ στὸ δικαστήριο γἔστω ,καὶὲνα
ἀποδεικτικὸ _ στοιχεῖο, μιὰ προκήρυξη,
ἕνα κείμενο τῆς ὀργάνωσης, κάτι τέλος
πάντων, ὀἱ ἀστυνομικοὶ ἀρκὲστηκαν
στὸ νὰ· ἑπαναλάβουν ὅτι - ((ΚΟΣΣΑ
ὑπάρχει». ’ ‘

)’\
\\
_/
‘î?

KAI εἶναι χαρακτηριστικό, ,ὅτι ——'
παρὰ τὸ γνωστὸ κλίμα τρομοκρατίας
ποὺ τότε ἑπικρατοῢσε —— βρὲθηκαν καὶ
ἔνορκοι ποὺ ἐκφράσανε τὶς ἴδιες ἀποI ρίες μὲ τοὺς κατηγορούμενους, ζητώντας

((κάποια ἀπόδειξη» γιὰ τὴν περιβόητη

πράγμα ποὺ σπάνια γινόταν τότεὶ Βέβαια, ἡ ἀθώωσή τους δὲν σήμαινε-καὶΥ
ἀποφυλάκιση. Ὀ καπετὰν-Νέστορας
εἶχε ἑξαιρεθεῖ —— σὰν ἀξιωματικὸς τοῦ>
ΕΛΑΣ - μὲ τὴ συμφωνία τῆς Boipr1ζας. ”Επρεπε, λοιπόν, νὰ πληρώσει .—

I/IVﬂ Mlme
(ἕ κ,

ΕΙΝΛΙ ὁλοφάνερο ὅτι ὑπῆρξε εὐρύτερη κινητοποίηση. Γιατί7 ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ ὲγγραφα, ὑπάρχει συγκε-4
κριμὲνη ὸργάνωση,ἡ ΚΟΣΣΛ, ἡὸποία
μάλιστα στὸ τε »ευταῖο ἔγγραφο ἀναφέρεται σαν· «παλαια ὀργάνωσις». Τί
συμβαίνει, λοιπόν;

δὲν ἔστελνε πιὰ στὸ ἀπόσπασμα. ’Υπῆρχε ὅμως ὁ περίφημος N. 375 «περὶ κατασκοπείας». Δικάστηκε, λοιπόν, ἕνα
χρόνο μετά, μ’ αὐτὸν καὶ καταδικάστηκε δυὸ φορὲς σὲ Θάνατοὶ ’Έμεινε 5 χρό-

1: νια φυλακὴ σὰν μελλοθάνατος και το
1960 ἡ ποινή του μετατράπηκε σὲ ἰσόβια, σύμφωνα μὲ τὸν (τότε) νόμο7 ποὺ
προὲβλεπε ὅτι ἡ ἐσχάτη τῶν ποινῶν
μετατρέπεται σὲ ἰσὸβια ἂν γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο δὲν ἑκτελεσθεῖ σὲ μιὰ
πενταετία. . .

ΛΗΑΟΥΣἸἌἸᾺ, ἡ ((ἀπροσάρμο- _
ἴδια ὀνομασία. Ι<()ΣΣ;Χ, πάλιέ
λΙΑ τί σημαίνει ΚΟΣΣᾹς Πότε καὶ
πῶς ἕδρασε; Γιατί ((νεκραναστηθήκεης

H TYXH τῆς Αὔρας Παρτσαλιδοῡ

ΙΙ ΙΣἸὉΙἸΑ εἶναι κάπως παλια κι
αξίζει τὸν κόττο ν’ ἀναφερθεῖ.
ΣΗ) τέλος τοῦ I955 Γενικὴ
Ἀσφαλεια τῆς ’.Χθὴνας ἔκανε εὐρεῖες
συλλήψεις κομμουνιστῶν καὶ ἕπιασε μεη
pt.de ἡγετικα στελέχη. Μεταξὺ τους
ἧταν ὁ Σπύρος Κωτσάκης (καπετὰνΝὲστορας) καὶ ἡ Αὔρα ΙΙαρτσαλίδου.
Τὸ Moi-r) τοῦ 195ίί κάθησαν μαζὶ στὸ
ἑδώλιο τοῦ Κακουργοδικείου τῆς ’Λθήνας, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἦταν ὑπεύΟυνοι γιὰ τὴ δραστηριότητα στὸ στρατὸ

ἧταν ἡ ἴδια. Καταδικάστηκε μὲ τὸν

· ἴδιο νόμο σὲ ἰσόβια. Καὶ οἱ δυὸ βγῆκαν
τὸ 1966. "Eva χρόνο μετὰ — μὲ τὴ
χούντα — ξαναβρέθηκαν στὴν ἐξορία,

ἶῖἢινκ

μιᾶς ὀργάν(ι)σης ποὺ λεγόταν ΚΟΣΣΛ ,ἡ ε
——
δηλαδὴ ((Κομματικὴ
Ὀργάνωση
ιI
Στρατοῦ Σωμάτων Ἀσφαλείας>)1 ΙῘιὸ
συγκεκριμένα, ὁ καπετὰν-Νέστορας παρουσιάζονταν σὰν ὑπεύθυνος τῆς ὀργάνωσης, μετὰ τὴν ἀναχώρηση τοῦ Ἐρυθριάδη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, στὸ πόστο τοῦ
ὁποίου, γενικότερα, οἱ Ἀρχὲς πίστευαν
ὅτι βρισκόταν ὁ παλιὸς καπετάνιος τοῦ
ΕΛΛΣ ἰ’ΧΟήνας. "Oc-o για τὴν Αὔρα
Παρτσαλίδου (μιὰ γυναίκα ὑπεύθυνη
στρατιωτικῆς ὀργάνωσης;) ἡ παραμονή
της στὸ βουνὸ ἀρκοῦσε. . .

ΑΛΛΑ τέτοια ὀργάνωση δὲν ὑπῆρξε
ποτέΙΙ ἾἸταν «καθ’ ὁλοκληρίαν» δημιούργημα τῆς Ἀσφάλειαςῐ Ὀ κατιετὰν-Νὲστορας, ὅταν ἄκουσε, στὴν ἀνά-

,\\

7 νὰ πληρώσει ἀκριβά. Ὁ Α.Ν. 509 /47

μέχρι τὸ 1970. ..
H ΚΟΣΣΑ δὲν ὑπῆρξε ποτέ, λοιπόν,
ὅπως καὶ ἀπὸ δικαστικὴ ἀπόφαση -ς,
βγαλμένη κάτω ἀπὸ τὶς εἰδικὲς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης - φαίνεται.
Αὐτὸ ὅμως δὲν ἐμπόδισε κάποιους σύγχ’ρονους «ἀετοὺς» τῆς ἀντικομμουνι-·
στικῆς ὑστερίας να ξαναθυμηθοῢνε τὴν.
ΚΟΣΣΑ καὶ — ἐπὶ δημοκρατίας —— νὰ
τὴ νεκραναστήσουνε, συνεχίζοντας στὸ·
στράτευμα μιά παλια παράδοση, ποὺ·
φαίνεται δύσκολο νὰ ξεπεραστεῖ,“ καὶ

’δημιουργώντας ἕνα κλίμα ἀνησυχιῶν
κριση, νὰ τὸν κατηγοροῦν γιὰ τὴν
’καὶ κινητοποιήσεων, ἀρκετά σημαντιΚΟΣΣΑ δὲν εἶπε τίποτα. “Ὀταν, ὅμως,
κῶν, ὅπως ἀπὸ τὸ τελευταῖο - κυρίως
βρέθηκε, σὰν ὑττῑὸδικος,Ἰ στὴ φυλακής
- ἔγγραφο φαίνεται.
ρώτησε στελέχη· τοῦ Ὶ]ΪΙ.Γ.μόὶν4 ἥξεραν
τίποτα γιὰ ((μιὰ ὀργάνωση ΚΟΣΣΑ».
Κανὲνας δὲν ἥξερε. ”Ετσι, ἡ δίκη ἐξελίχτηκε σὲ παρω’δία; μάταια τὰ ((μεγάλα ὀνόματα» τῆς τρτε Ἀσφάλειας
(Ρακιντζῆς, Κροντήρης, Ἀγγελόπουλος προσπάθησαν νὰ πείσουν τὸ
δικαστήριο ὅτι ἡ ὀργάνωση εἶναι ὑπαρ“-“
κτή. Στοιχεῖα δὲν ὑπῆρχαν. Κι ῑὸταν
οἱ κατηγορούμενοι ζητησαν νὰ προσκο-

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ z τὸ >ρεπορτάιζ
ἀὐτὸ -ΚΑΙ τὸ ρεπορτὰζ αὐτὸ δηλα-’
δὴ —— εἶναι ἀφιερωμένο στὸν (Υπουργὸ,
Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Ε. Ἀβὲρωφ -

πρόσωπο τῆς ἡμέρας, τὸν τελευταῖο
καιρό. Δὲν περιμένουμε, βέβαια, ἀπάν’τηο-η. Τὶς τυχὸν ἑλάχιστες ἀμφιβολίες
γιὰ τὸ ἀντίθετο, τὶς διέλυσαν τὰ τελευταῖα γεγονότα. . ._ ο
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ΕΝΑ «ΣΗΜΑ» ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ TOY MANAHAAPA

- L“δίἣε
o. υ .,ι”“
Μιὰ φωτογραφία - ντοκοιιιιέντω ὁ Νικηφόρος Μανὸηλαρᾶς νεκρὸς στῆν παραλία n}: Ρόὸου. Μέσα σὲ κύκλο τὸ ὕποπτο τραῦμα. Μαχαιρᾶ ἢ mam/11d;

<<Ἐόλήθη ὑπὸ περιπόλου»
ΕΝΑ σῆμα, μιὰ φωτογραφία καὶ μιὰ
πληροφορία ὃίνουν πλέον ᾶλλες διαστάσεις στὴν ὑπόθεση Μανὸηλαρᾶ, ποὺ τὸ
οτρατιωτικὸ καθεστὼς τὴν εἶχε ἀνοίξει
καὶ τὴν εἶχε κλείσει μὲ τὸ χαρακτηρισμὸ
— τί σύμπτωσηῑ - τοῦ ᾼΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.
Ἀλλὰ ἡ ὑπόθεση αὐτὴ είχε ἀφήσει τεράστια κενά, ποὺ τὰ ἐπισημαίνει ἕνα “πληροφοριακὸ σημείωμα“’ ποὺ συνοδεύει
τώρα τὴ ὃικογραφία. Καὶ στὴν ἐτικὲτα
τοῦ οἰκείου ἀνακριτικοῦ φακέλου ὑπάρχει πλέον ἄλλη ἓνδειξηῑ
ἈἈνθρωποκτονία ἐκ προθέσεως”
’ Πρόσθετο στοιχεῖο γιὰ νὰ ἐκτιμηθεῐ
πόσο προσεκτικὴῌ) ἔρευνα ἒγινε ἐκείνη
τὴν εποχὴ - Μάϊος 1967 - ἀποτελεῖ ἡ
ὁμολογία ἑνὸς ἀπὸ τοὺς ίατροδικαστὲς
ποὺ ἐξέτασον τὸ πτῶμα τοῦ μαχητικοῦ
ὃημοκράτη. Τὼρα ὁ ἰατροὸικαστὴς αὐτὸς ὃηλὼνει ὅτι ὃὲν εἶχε γίνει νεκροτομὴ
τοῦ πτώματοςῐ
Κι ἕνας ἀνώτατος ἀξιωματικὸς τοῦ
Λιμενικοῦ Σὼματος καταθέτει ὅτι θὰ
μποροῦσε ν’ ἀποκαλύψει ποιὸς ἓὸωσε
τὴν ἐντολὴ νὰ σταλοῦν τὰ σήματα πρὸς
τὸ “RITA V”, ἀρκεῖ νὰ τοῦ δοθεῖ ὑπηρεσιακὴ ἐντολή.
“Ὀμο)ς, ἐνῶ ὅλα πήγαιναν καλὰ γιὰ τὴ
νεα ἀνακριτική ἔρευνα, ποὺ ἐνισχύθηκε
ἀπὸ τὰ νὲα στοιχεῖα, ξαφνικὰ ἀντικαταστάθηκε ὁ ἀνακριτής.
Φυσικὰ, ἡ ὃικαστικὴ ἔρευνα ἀντιμετωπίζει ὃυσκολίες. Γ ιατὶ ἔχουν περάσει 9
χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ σκοτώθηκε ὁ Νικηφόρος Μανὸηλαρᾶς - ἕνας ὄγκος χρόνου, πού ἐξαφανίζει ἢ ἔστω σόἠνει τὰ
8

l. ΤΟ ΣΗΜΑ τῆς 95ης Στρατιωτικὴς
ξ Ὁ Νικηφόρος Μανὸηλαρᾶς (502.0- ,
Διοικήσειι)ς πρὸς τὸ 289 Τὰγμα Ἑλληνιφονήθηκε. "Eva «σῆμα» στρατιωτικῆς Ἴ κῆς Χιιιροφυλακὴς. τὴ μέρα (18 -19
Μαΐου) ποὺ οἱ περίπολοι ἓψαχναν mi]
ζ ἀρχῆς, ὄεὸαιώνει; «ἑὸλήθη ὑπό περιΡύὸο γιὰ τὸ Νικηφόρο Μανδηλαρα. Τὸ
“ rro’lov»! Καὶ μαζῑ μὲ ἄλλα νέα στοικείμενό του ἀναφέρεις
, χεῖα, ποὺ σήμερα ἀποκαλύπτοιιμε,
λ ““Ἀναγνιυρισθεὶς ἑόλήθι) ὑπὸ περιπόη θεμελιώνει τὴν κατηγορία τῆς «άνoz:
. θρωποκτονιάς ἐκ προθέσεως» πού,
Ἡ μικρὴ ἱστορία αὐτοῦ τοῦ σηματοςῑ
ζ ἤὸη, ἐρευνᾶ ἡ ἀνάκριση.
Ὁ Νικηφόρος Μανὸηλαρᾶς ὁοὈ ὸιαὸιὸαστὴς ποὺ τὸ πῆρε ηταν ὁ
λοφονήθηκε. Ἡ γενικὴ πεποίθηση,
στρατιώτης Στ. Μουὸόπουλος, ποὺ ὑπηὅτι ὁ μαχητικός ὁικηγόρος εἶναι ἕνα ‘
ρετοῦσε στὴ Ρόὸο. Τότε ἦταν φοιτητὴς
ἀπὸ τὰ πρῶτα θύματα τῆς χούντας,
τῆς Νομικῆς, σήμερα ὅρίσκεται στὴ Χαῖἀποόεικνύεται nan μὲ συγκεκριμὲνα ‘ δελὸεργη γιὰ μεταπτυχιακὲς σπουὸἐς. Τὴ
καὶ ἀόιάσειστα στοιχεῖα. Οἱ ἑνὸείξεις , μὲρα ἐκείνη εἶχε πάρει πολλὰ σήματα γιὰ
γίνονται ἀποὸείξεις - καὶ μὲ τὴ νο· i
τὸ Νικηφόρο Μανδηλαρᾱ. Ὕστερα ἀπὸ
μικὴ ἔννοια τῆς λέξῃς. Τὸν λόγο ἔχει z τὸ σῆμα ποὺ ὃήλωνε τὴν τελεσίδικη
ἡὸικαιοούνη. 4 ι
πράξη γιὰ τὴ ζιυὴ τοῦ παλληκαριοῦ, ἦλθε
I
ἄλλη ὃιαταγήῑ ““Προηγουμενον σῆμα
ἀκυροῦται”’. Τότε ὁ διαὸιὸαστὴς ἀντιγράφει στὸ πακέτο του τὸ κείμενο τοῦ
τοῦ Γιάννη Φὰτση
*προηγούμενου σήματος“. Κι ἓτσι ὸιαγνώστηκε αὐτη ἡ πραγματικὴ ληξιαρχικὴ
’πρὰξη θανάτου τοῦ Νικηφόρου Μανὸηλαρᾶ.
ἴχνη. Καὶ γιατὶ οἱ μαρτυρίες ποὺ ὅαρύνουν στὴν ὑπόθεση, ὁὲν προσφέρονται μὲ 2. H ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ποὺ ὸείχνει καπολλὴ προθυμία.
θαρὰ ὅτι τὸ τραῦμα ποὺ εἶχε τὸ πτῶμα
τοῦ Νικηφόρου Μανὸηλαρᾱ, προκλήὩστόσο οἱ ἐλπίδες ὑπάρχουν. Κι ἂν
ὁὲν ὅρεθεῐ τὸ ἑκτελεστικὸ ὄργανο - κά- θηκε ἀπὸ τριγ(ι)νικὸ στιλετο. Ἠ διαπίστωση αὐτὴ ἀνήκει σὲ ξὲνο ἐμπειρογνώποιος Ἀνὸρικόπουλος ἢ καποιος Ἀλμπὰνης - θα ἐπισημανθεῖ τουλάχιστον ἡ μονα, ποὺ ἐξήτασε σε εἰδικὸ ἐργαστήριο
ποινικὴ εὐθὺνη τῆς Ἀπριλιανής τριαντίς φωτογραφίες τοῦ πτώματος.
ὁρίας.
ΟΜιὰ ἀπὸ τὶς φωτογραφίες αὐτὲς, ποὺ
Τὰ νεα στοιχεῖα, ποὺ μιλοῡν για δολοὃὲν ἀξιολογήθηκε κατὰ τὸ στάδιο τῆς
φονία ἢ ποὺ κλονίζουν καίρια τὴν “Em- πρώτης ἀνακριτικής ἓρευνας, ὃείχνει ὅτι
ὁοχὴ τοῦ awn/Moi)” εἶναι;
ὑπῆρχε στὸ πτῶμα — στήν ἀριστερὴ θηλή,

η συὴν περιοχη τῆς καρδιας - ἔνα τριγωνικὸ ἀποτυπωμα τοαυματος.
Γι' αυτό τὸ τοαῦμα μιλουν οἱ ψαοόδες
τῆς Ρόδου, που ὅοῆκαν τὸ πτῶμα. Λένε
άλλοι για ““μαχαιοιὰ" κι ἄλλοι γιὰ “°πιστολιά". ("Οπως καὶ νόι ῦναι, ἐπιδεὅαιὡνεται ἡ μαοτυοία του σήματος ὅτι ὁ
Νικηφόρος Μανδηλαοἀς “°ἑ6ληθη'°, εἴτε
μὲ μαχαίοι εἴτε μὲ πιστόλι).
'Η διαοταὐοωση τῶν παοατηοήσεων
του ἔἑνου ὲμπειοογνὡμονα μὲ τὶς καταθέσεις τῶν ψαοόδων τῆς Ρόδου ὸιχοηστευει τη χοντοοπομμἐνη ὲκδοχὴ του
ἀτυχήματος, που θέλησε να παοουσιἀσει
τὸ στοατιωτικὸ καθεστώς.

3.Η ΠΛΗΟΡΟΦΟΡΙΑ ἀπὸ παοόγοντα
του ποατιποῦ μηχανισμου ότι οἱ ὰοχὲς
ῆἔεοαν ὅτι στὸ "ΚΙΤΑ ν" ὅοισκόταν ὁ
Νικηφόρος Μανδηλαοἀς.
'Αυτὸ δηλώθηκε μὲ τη φοάση: “°'Ο ἀνθοωπόι; μας στὸ πλοἰο μας εἰδοποίησε".
”Ετσι, λοιπόν, δὲν μπορουν να καμὡνονται τη στοουθοκαμηλο αὐτοὶ που ἀποδίδουν σὲ τυχαίο πεοιοτατικὸ τὸ θάνατο
του Νικηφόρου Μανδηλαοἀ: ”Ηἔεοαν
ποιὸν εἶχαν στα χέοια τους.
"Ο '°ἀνθοο›πός τους" ἔχει ἑντοπιστεί.
Δὲν μένει παοὰ να κληθεἰ σὲ ἀπολογία.

'Υπἀοχουν ὅἑὅαια καὶ ἄλλα στοιχεἱα.
Εἰναι:

Ι. ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ποὺ ἔχει συντἀξει δικαοτικὸς λειτουργός. Σ' αὐτὸ ἑπιοημαίνονται 21
°*σημεἰα" ποὺ αποτελουν τα κενο τῆς
ποὡτης ἀνακοιτικῆς ἔοευνας καὶ ποὺ
δηλώνουν ότι ὁ θάνατο; τοῦ Νικηφόρου
Μανδηλαοἀ δὲν πρέπει ν' ἀποδοθεἰ σὲ
ἀνθοωποκτονία ὲἔ αμελείας, ἀλλὰ σὲ δολοφονία. (Δημοσιευεται σ' ἀλλη στήλη).
'°'Τὴν ἑκδοχην της ἀνθοωποκτονίας ἐξ
ἀμελείας ὲγκολπι1›θη τόσον ἡ δίωἔις,
όσον καὶ ἡ ἀνάκοισις ἀπὸ της ποὡτης
στιγμής καὶ δὴ τόσον ἡ ποοανάκοισις, ἡ
ὁποία ἐξετοαπη εἰς ἀλλοτοίας ὁδους,
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Χειρόνοαφο τοϋ Νικηφόρου Μανὁηλαρᾶ. 'Απὁ
προεκλονιπὸ λόγο ποὺ ὸὲν πρόλαὅε νὰ ὅνάλει.
Γ οάφει.·
«4υὸ χοόνια αχεὁὁν αγωνίζονται γιὰ νὰ πνίξουν
τη θέληση τοῦ Λαού. "Ολα τα κορακοειὸῆ τῆς
'ἐῖθνιιστῖς ὑποτέλειας και τῆς κοινωνικής ἀποσυνθεσ£ως, τροχίζουν τὰ ναμψὰ νύχια τους,
στριφονυοίζουν στα παλιτιχὰ κρησφύνετά τους
ἔτοιμα να ἐπιπέσουν και νὰ πατασπαράξουν
ξανα τα συκώτι τοῦ άλυσαὁεμένου ΛαούΠρομηθεα. 'Ετοιμάζουν ἐχλονἑς ποντάραντας
στή ὅία. Θα τοὺς ὸοθεϊή απάντηση».

όσον καὶ ἡ μετ' αὐτὴν παοαγγελθεἰσα
κυρία ἀνάκοισιςῦῦ.

Τὰ 21 σημεῖα ἀποτελοῦν Ξένα εἰδικὸ
δἀοος για την ἀναποιτικη ἔοευνα που διεἔἀγεται.
2. Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ἑνὸς γιατοου τῆς
Ρόδου που χοησιμοποιήθηκε ὡς ἰατοοδικαστἡς στην υπόθεση Μανδηλαοἀ.
Ο Τὡοα ὅεὅαιὡνει ότι ““δὲν ἔγινε νεκοοτομὴ" στὸ πτῶμα.
"Οπως διαοταυοὡνεται κι ἀπὸ ἄλλες
πηγές, ἡ ἔκθεση τῶν ἱατοοδικαστῶν τῆς
Ρόδου ὰπαγοοεύτηπε ἀπὸ τὸν π. Καψάσκη. Οἱ ίδιοι δὲν εἶχαν την ευχέοεια νὰ
ἑἔετόσουν τὸ πτώμα.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ῦΑάτο τὸ θάνατο του Νικηφόοου Μανδηλαοἀ μέχρι σήμεοα ποοἐκυψαν τὰ ἀκόλουθα γεγονότα:
·Στὶς Ζ8 Μαΐου Ι967 -τὴ μέρα ποὺ ὁολοφονήθηκε- εἶχε αποπλεύσει ἀπὸ τὸν Πειραια για τὴν
Κύπρο τὸ <<ΚΙΤΑ ν».Μέσα στό πλοίο ῆταν ὁ
Νικηφόρος Μανὁηλαρᾶς, που ἐπιχεῳησε νὰ φύγει στὸ ἐξωτεοικὁ, ἀφοῦ τὸ στρατιωτικό καθεστὡς τὸν ἀναζητοῦαε ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα τοῦ
πραξικοπήματος.
·,Ενῶ τὸ πλοίο ὅοισκόταν σὲ απόσταση 4,5 μιλλιόων ἀπὸ τὴ Ρόδο, ὰλλεπάλληλα σήματα τοϋ
'Υπουργείου 'Εμπ0ρικιΖς Ναυτιλίας πρὸς τὸν
πλοίαοχο ἔὁειξαν ὅτι ειχε ἐντοπιστεί σ' αὐτὸ ὁ
Μανὁηλαρᾶς.

·Στἱς 22 Μαΐου 2967 ὅρέθηκε τὸ πτώμα στὴν
ἀπτἡ Γεννάὁι τῆς Ρόδου.
·'Η ἰατοοὁικαατικἡ ἔρευνα ἔὁειξε (,·) ὅτι ὁ θάνατος τοῦ Νικηφόρου Μανὁηλαρᾶ φοῆλθε ἀπὸ
πνιγμό.
·Τὸν Σεπτέμὅριο τοϋ Ι 967 (τι” σπουδή!) ἔγινε ή
ὁίκη τοϋ πλοι'αρχ0υ τοῦ <<ΚΙΤΑ ν» Πέτρου Πότανα. Καταδικάστηκε νιὰ <<ἀνθρωποκτονι”α ἐξ
ἀμελει|ας» σὲ ποινὴ φυλα›ιι”σεως 3'/2 μηνών. Τὸ
ὁιχαστήριο ὁέχτηκε ὅτι ὁ Νικηφόρος Μανὁηλαοᾶς, ὑπακοὐοντας σὲ παρότρυνση τοῦ πλοιάρχου, ἔπεσε στὴ θάλασσα και ὅτι κατὰ τὴν πτώση
του χτύπησε στα τοιχώματα τοϋ πλοι”ου, ἔχααε
τις αισθήσεις του, καὶ πνίγηκε.
·Τὁ Δεκέμὅοη τοῦ Ι 967 νέα ὸι”›:η τοῦ πλοίαοχου
στὸ ἑφετείο τῆς Ρόὁου.· μειώνεται ή ποινή του,
ἀποφυλακι“ζεται, τοῦ ὁι”νουν ὁιαὅατήριο και ἔνα
μεσημέρι ὅρίσχεται νεκρὸς στό σπιῦτι του, στό
Κέηπ-Τάουν τῆς Νότιας 'Αφρικής,
·Μετὰ τὴν αλλαγἡ τοῦ 'Ιουλίου ὁ είσανγελέας
Ρόδου κ. Παἴζης ἀνασὐαει τό <<φά›εελο ΜανὁηλαΩᾶ» και χάνει νέο χαοακτηρισμὁ.· <<Άνθρωποκτονία ἐκ προθέσεω;». 'Αρχι”ζουν παράλληλες
ᾶναχριτικὲς ἔρευνες στὴ Ρόδο και στὴν Ἀθήνα.
·“Ο ἀναχριτιχὸς φάκελος ὁι'νεται τὸν ῦθκτώὅρη
τοϋ Ι975 στὸν ἐφέτη κ. Χριστοφοοι”ὁη (δικαστῆ
στὴ ὁι'χη τοῦ Λαμπράκη, ἀναχριτἡ αῖὴν ὑπὁθεση
τοϋ Πολυτεχνειόου κλπ.) ποὺ αρχίζει τὶς ἔρευνες.
'Ο χλοιὁς σφίγγει γύρω ἀπὸ τὴν τριανὁαιῦα και
τα ὅρνανά της.

·Τὁν Άπρίλη τοῦ Ι976 ή ανάκριση ανατίθεται
στὸν ἐφέτη ><.Μοινλᾶ. Και σ1›νεχι”ζεται...

Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ γεννήθηκε στις Ι9 Φεὅοουαρίου Ι928 στή
Νάξο. Τελείωσε τό Γυμνάσιο τῆς Σύρου.
Σπούδασε νομικὰ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς
`Αθήνας, ένῶ παράλληλα ὁούλευε σὲ οίκοὁομὲς ῆ εἰσέπραττε ὁόαει; ἀπὸ ὁφειλἐτες καταστημάτων.
ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ σὰν δικηγόρος τὸν ῦΙοὐλιο τοϋ Ι956. Εἰὸικεύτηχε στις πολιτικἑς
ὁίκες. 'Ανέλαὅε τὴν ὑπεοάσπιση τοῦ Μανόλη Γλέζου, ποὺ εἶχε κατηνοριιθεί τὸ
Ι 959 για παράὅασι; τοῦ νόμου 375 <<πεοἰ
και·αα><οπε€ας››. 'Επίσης ῇταν συνήνορος
~ στη δικη των <<42», που ειχαν μεινει προφυλακιαμένοι 6 χρόνια νιὰ νὰ παραπεμφθοϋν τελικα σὲ δίκη τὸ Ι 96Ι για παράὅαση πάλι τοϋ ν. 375. ῖΗταν ἐξ ἄλλου ὁ
μαχητικότεοος ἀπὸ τους συνηγόρους στὴ
ὁίκιι τοϋ <<ΑΣΠΙΔΑ›>.
ΠΟ/ΙΙΤΕΥΘΗΚΕ για πρώτη φορα τὸ
Ι96Ι, μὲ τὸ ΠΑΜΕ. Θα ήταν ἴσως ὑποψήφιος τῆς ΕΚ στις ἐχλογὲς τοϋ Ι967, που
ματαιώθηκαν ἀπὸ τὸ 'Απριλιανὁ πραξι; κόπημα. Σαν μαθητἡς στἡ Νάξο, εἶχε συι·ὁεθεϊ μὲ τὸν ,Αλέξανδρο Σὅῶλο, ποὺ :ὅταν
ὲξόριστος ὲχεί. ,Αρ;ιότερα ἔνινε στέλεχος
τιῖς νεολαίας του.
Μὲ τὴν χοςιοὐλα του.

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ τὴν "Ασπα Καλοὸι”κι¦
τὸν Δεκέμὅη τοϋ Ι 95 9. Τὸ Ι 960 νενν·ᾶθι7κε
ή κόρη τους ῦΑοιέπα.

Πρ0εκλο›ιικἡ ὁιιιλι'α - ἀπὸ τὶς τελειιταῖες.

Χαρακτηριοτικὸ εἶναι τὸ ἑξῆς περιστατικόε ὅταν ἒγινε 6 διορισμὸς τῆς ἐπιτροπῆς τῶν γιατρῶν τῆς Ρόὸου, ὡς
. ἰατροδικαοτῶν γιὰ νὰ ἐξετάσουν τὸ
’πτῶμα τοῦ Μανδηλαρᾶ, ὑπῆρξε ἕνα τηλεφώνημα.
Στή μιὰ ἄκρη τοῦ σύρματος, ἦταν ἕνας
ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς γιατρούς, στ’ὴν ἄλλη 6
διοικητὴς Διοικήσεως Χωροφυλακῆς
Δωδεκανήσου. Ἐγινε 6 ἀκόλουθος διὰλογος;
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ; Ὁ ταξίαρχος (στρατιωτικὸς ὁιοικητὴς Ρόὸου) θέλει νά
μάθει τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐξετάσεως.

Ἡ Ἀριέτια Μανδηλαρᾱ,’ἡ κόρη τοῧ Νικηφόρον, 16 ἐτῶν, γράφει σὲ μιὰ ἐκθεσή mg:

«Κρατῶ στά χέρια μου ὀυὸ φωτογραφίες, Στὴ μιὰ εἶναι ὁ πατέρας, ἡ μητέρα m ἐγώ. Στήν
ἄλλη ὁ πατέρας. 21 Ἂπριλίου 1967: Ἡ ξενόὸουλη Χούντα ἀρχίζει νά πιάνει τὰ πόστα της.
Ἂπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ οἱ ὁημοκράτες προσπαθοῦν νὰ ξεφύγουν. Ἀπ’ αὐτοὺς ἄλλοι πεθαίνουν, ἄλλοι ὁολοφονοῦνται κι ἄλλοι γίνονται θύματα σὲ τροχαῐα ἀτυχήματα...»
Σὲ ἄλλη ἐκθεσή της οημειώνειε
«Ὅμως ὁὲν θᾶθελα ποτὲ νὰ πάψω νὰ παλεύω γιὰ τό ξημέρω α μιᾶς καλύτερης μέρας.
Γ ιατῑ ἔχω ἀρκετὰ ὄνειρα, ποὺ θέλω νὰ πραγματωθοῦν καὶ ὁὲν ε ναι ὁύσκολη αὐτὴ ἡ πραγμάτωοη. Μόνο ποὺ πρέπει νὰ παλαίψω, ν’ ἀγωνισθῶ, νὰ ἔλθω σῶμα μὲ σῶμα μὲ τὸν ὁποιοὸήποτε έχθρό. Γ ιατί τὰ ὄνειρα μου ὁὲν εἶναι μόνο ιδικέςι μου προσδοκίες, ἀλλὰ ὁλάκερης
τῆς ἀνθρωπότητας. Πιστεύω ὅτι μποροῦμε νὰ φτιάξουμε μιὰ καινούργια κοινωνία...»
Ὁ ἀγῶνας ουνεχίζεταμ..

ὁιοικητές; Καὶ ποιὸ εἶναι τὸ νόημα τῶν
τηλεφωνημάτων;
3. Η MAPTYPIA ἑνὸς ἀνώτατου ἀξι-

Γ ΙΑΤΡΟΣ; Δὲν ὑπάρχει ἀκόμη
ἀποτέλεσμα.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ; Τί ὁιαπιστώσατε;
Γ 1ΑΤΡοΣ; Δὲν μπορῶ và πῶ τίποτε ἀκόμη. Τὸ πρωὶ θά ξαναόοῦμε
τὸ πτῶμα γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουμε τῖς
παρατηρήσεις μας.
Τὸ τηλεφωνο ἔκλεισε. ἴΗταν 3 μετὰ τὰ
μεσάνυχταέ Ὕστερα ἀπὸ δύο ὧρες τὸ τηλέφωνο τοῦ γιατροῦ ξαναχτὺπησε. Ἧταν
πάλι 6 διοικητὴς χωροφυλακῆς, ποὺ
ἒδωσε ἐντολήῑ
“Μὴν πλησιάσετε τὸ πτῶμα. Τὸ πρωὶ
θά ἔλθει ἰατροὸικαστὴς ἀπὸ τὴν
Ἀθήνα.”
Καὶ πραγματικὰ τὸ πρωΐ πῆγε οτὴ Ρόὸο
ὁ Δ. Καψάσκης. Ἀλλὰ πῶς ἐξηγοῦν τὴν
ἀγρύπνια τους ἐκείνη τὴ νύχτα οἱ ὁύο

Ζητεῐται τάφος
Τὸ πτῶμα τοῦ Νικηφόρου Μανὸηλαρᾶ
τὸ ἔθαψαν οτό νεκροταφεῑο τῆς Ρόὸου
οτὶς 23 Μαΐου 1978. Ἐκεῖ, σ’ ἔναν ἁπλὸ
τάφο μένουν ἀκόμη τὰ ὀστά του. Ἂν γίνει
ἡ ἐκταφή του, θὰ τοποθετηθοῦν a’ ἕνα κιὅώτιο καῖ θὰ ταξινομηθοῦν στὸ ὀστεοφυ- Δ
λάκιο.
Κάνουμε ἔκκληση στὸ ὁῆμο Ἀθηναίων’
ἂς παραχωρήσει ἕναν τάφο στό A’ Νεκροταφεῖο νὰ» γίνει μπακομιὸὴ τῶν ὀστῶν
ἐὸῶ καὶ νὰ τοποθετηθεῐ μιὰ πλάκα μὲ τ’
ὄνομα τοῦ παλληκαριοῦ. Δὲν δικαιοῦται
ἓναν τάφο ὁ Νικηφόρος Μανὸηλαρᾶς,·

ωματικοῦ ποὺ εἶναι σήμερα ὁιευθυντὴς
σχολῶν τοῦ Ναυτικοῦ. Αὐτὸς ὑπογράφει
τά σήματα πού εἶχαν σταλεῖ στὸ “RITA
V” καὶ ποὺ καλοῦσαν τὸν πλοίαρχο νὰ
παραδώσει τὸν ἐπιὸάτη του.
Ο Ὁ ἴδιος λέει ὅτι θὰ ἀποκαλύψει ποιὸς
ἓδωσε τὴν ἐντολὴ νὰ σταλοῠν τὰ σήματα
ἂν διαταχτεῐ ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία του.
Λοιπὸν δὲ μένει παρὰ νὰ δοθεῖ ἡ ἐντολὴ καὶ νὰ πληροφορηθεῖ ὴ ἀνάκριση
πῶς ξεκίνησε αὐτὴ ἡ ὑπόθεση ποὺ 66f]γησε στὸ θάνατο τὸ Νικηφόρο Μανὸηλαρᾶ.
Αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ρίχνουν ἕνα νὲο φῶς
οτὴν ἀνάκριση. Ἡ ἀξιοποίησή τους Θὰ
ἀποτελέσει μιὰ ἀληθινὴ πράξη δικαιοσύνης. Γιὰ νὰ ὃοῦμε, ἐπὶ τέλους, ποιοί καὶ
πῶς σκότωσαν τὸ παλληκάρι...

Τά
27 σημεῖα
μ’ᾱςῑ
» «ἐκτροπῆς»
Tà πλοῐο «RITA V».

ΕΚΤΡΟΠΗ «εἰς ἀλλοτρίας ὁδοὺς» τῆς δίωξης καὶ τῆς ἀνάκριοης
γιὰ τὸ θάνατο τοῦ Νικηφόρου Μανδηλαρᾶ, ἐπισημαίνει ἕνα «πληροφοριακὸ σημείωμα» ποὺ ἔχει συνταχθεῖ ἀπὸ δικαστικὸ λειτουργὸ
καὶ ποὺ συνοδεύει τώρα τὴ δικογραφία.

ΤΟ ντοκοιυμὲντο αὐτὸ ἀναφέρειῑ

«Τὴν ἐκὸοχὴν τῆς ἀνθρωποκτονίας ἐξ ἀμελείας ἐνγκολπώθη τόσον ἡ ὁίωξις ὅσον καὶ ἡ ἀνάκρισις ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς καὶ ὀὴ
τόσονήπροανάκρισιςὴὁπσία ἐξετράπη εἰς ἀλλοτρίας
ὁ ὁ o ύ ς, ὅσον καὶ ἡ μετ’ αὐτὴν παραγγελθεῖοα κυρία ἀνάκρισις,
ôL’ ὃ καὶ ἅπασαι αἱ ἀνακριτικαὶ ἐνέργειαι ἕπονται ταύτης στερρῶς
καὶ κατατείνουν μόνον οὐχῖ ἀποκλειστικῶς εἰς τὴν ἐνίσχυσιν τῆς
ἐκὸοχῆς ταύτης καὶ εἰς τὴν συλλογὴν στοιχείων καὶ εὕρεσιν ἐρεισμάτων πρὸς θεμελίωσιν τῆς ἀνωτέρω ἐκὸοχῆς. Τοιουτοτρόπως, τελοῦσα ἦ ἀνάκρισις ὑπὸ τὴν καταθλιπτικὴν ἐπιρροὴν τῆς ἐκὸοχῆς
ταύτης καὶ οἱονεὶ πειθαναγκαζομένη πρὸς τοῦτο κατέληξεν εἰς τὸν
σχηματισμὸν ὁικογραφίας ἑμφανιζούσης τὸ ὅασικὸν μειονέκτημα,
- τὸ ὁποῖον εἰς πᾶσαν περίπτωσιν κυριαρχίας μιᾶς ἰὸέας ἀνακύπτει,
ἱ τὴν μονομέρειαν ὁηλονότι τῆς ἀνακριτικῆς ἐρεύνης. Ἐπὶ τοσοῦτον
ὁὲ εἶχεν κυριαρχήσει ἡ ἰὸέα τῆς ἀνθρωποκτονίας ἐξ ἀμελείας, κατ’
ἀποκλεισμὸν πάσης ἑτέρας ἐκὸοχῆς, ὥστε μήνυσις τῆς Ἀσπασίας

< Μανὸηλαρᾶ, χήρας τοῦ ἀποδιώσαντος, ὑποὸληθεῖσα τὴν 1-6-67
κατ’ ἀγνώστων καῖ καταγγέλλουσα ὁολοφονίαν τοῦ συζύγου της,
V éxggazçmgéqânl ὠςάνθρωποκτονία ἐξ, ἀμελείας καὶ ἐστάλη ἁπλῶς
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πρὸς συσχέτισιν μετὰ τῆς λοιπῆς ὁικογραφίας, τοῦθ’ ὅπερ ὅμως ὁὲν
ἀποτελεῖ ὀρθόόοξον τῆς μηνύσεως ὁικονομικὴν μεταχείρισιν. Τῶ
λόγω τούτω καί ὁὲν ὁύναται ἐκ τῆς μελέτης τῆς ὁικογραφίας νὰ
ἐξαχθῇ ἀσφαλὲς συμπέρασμα περὶ τοῦ ἂν πρόκειται ὁολοφονία ἢ
οὔ. Δύνανται μόνον νὰ ἐντοπισθοῦν παραλείψεις ἐκ τῆς ἀνακρίσεως ἢ σημεῖα ἀὸιευκρίνιστα.
Οὕτω·
1) Δὲν ἐλήφθησαν καταθέσεις μαρτύρων ὁυναμένων νὰ ἔχωσι
γνῶσιν τῆς ὅλης ὑποθέσεως περὶ φυγαδεύσεως τοῦ Νικ. Μανὸηλαρα.
2) Δὲν ἐγένετο κατ’ ἀντιπαράστασιν ἐξέτασις τοῦ κατηγορουμένου καὶ τοῦ ὑπαοτυνόμου K. Γ εωργάκη, πρὸς ὅν ὁ κατηγορούμενος, ὡς ἰσχυρίσθη κατὰ τὴν προανάκρισιν, εἶχε ἀνακοινώσει τὰ τῆς
ἀναχωρήσεως τοῦ Νικ. Μανὸηλαρᾶ καὶ τὰ ὁποῖα ὁ μάρτυς ἠρνήθη.
3) Δὲν ἐλήφθη ἡ κατάθεσις τοῦ ὁικηγόρου Ἁπ. Ρόκα, οὐοιωὸεστάτου μάρτυρος, τῆ μεσολαὸήσει τοῦ ὁποίου ἐπετεύχθη ἡ ἀναχώρησις τοῦ Νικ. Μανὸηλαρᾶ.
4) Δὲν κατέστη ἀντικείμενον ἐξετάσεως ἡ προέλευσις τῆς πληροφορίας περὶ τῆς ἐπὶ τοῦ πλοίου παρουσίας τοῦ Μανὸηλαρᾶ, εἰς τὸ
Ὑπουργεῐον Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας.
5) Δὲν ἐδόθη ἡ ὁέουσα προσοχὴ καὶ παρέμεινεν ἀὸιευκρίνιστη ἡ
ὑπάρχουσα ὀεινὴ ἀντίφασις μεταξὺ τῆς ἀπὸ 22-5-67 ἐκθέσεως αὐτοψίας ὅεὸαιούσης ὅτι τὸ πτῶμα φέρει πολλαπλὰ τραύματα κατ’
ὅλην τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματοςκαὶ τῶν ἰατροὸικαστικῶν ἐκθέ-

σεων ὅεὸαιουσῶν ἐπίσης τὴν ἀνυπαρξίαν τραυμάτων παρ’ ἐκτὸς
τοῦ σημειωθέντος αἱματώματος.
6) Δὲν ἐὸόθη ἡ ὁέουσα προσοχὴ καί ὁὲν κατέστησαν ἀντικείμενον ἐνὸελεχοῦς ἐπιστημονικῆς ἐξετάσεως αἱ ληφθεῖσαι καὶ εἰς τὴν
ὁικογραφίαν ὑπάρχουσαι ἕξ (6) φωτογραφίαι τοῦ πτώματος, πρᾶγμα άπολύτως ἀπαραίτητον καθ’ ὅσον εἰς μίαν θηλὴν ἐμφανίζεται
τριγωνικὴ κηλὶς προκαλοῦσα τὴν ἐντύπωσιν τραύματος ἐπενεχθέντος ὁι’ ἐγχειριδίου.
7) Ἐκ τῶν ἰὸίων φωτογραφιῶν ὁὲν όεὸαιοῦται τὸ ὑπὸ τῆς πρώτης ἰατροὸικαστικῆς ἐκθέσεως ὁιαπιστούμενον, ὅτι ὁηλ. ἡ κοιλία
τοῦ πτώματος εὑρίσκετο εἰς ὕψος ἀνώτερον τοῦ θώρακος, ἐνῶ ὄε6αιοῦται ἀκριόῶς τὸ ἀντίθετον, καθ’ ὅσον ἡ κοιλία ’τοῦ πτώματος
ὄχι μόνον τυμπανισμὸν ὁὲν παρουσιάζει ἀλλ’ ἀντιθέτως ἐμφανίζει
ἐντελῶς φυσιολογικὴν θέσιν.
8) Περαιτὲρω ὁὲν ἡρευνήθη ἡ μὲ τὰς ἰὸίας φωτογραφίας.ἐμφανιζομὲνη εἰς τὸ ὸεξιὸν τοῦ στόματος οὑλή, οὐδὲ κᾶν αἱ ὀιάσπαρτοι
μελαναὶ κηλίὸες τοῦ προσώπου, αἱ ὁποῖαι δημιουργοῦν ἐντύπωσιν
κτυπημάτων, ὡς καὶ αἱτοιαῦται τοῦ στέρνου.
9) Ὁμοίως αἱ παλάμαι τοῦ πτώματος ὁὲν ἐμφανίζουν τὸ παράπαν συρρίκνωσιν τῆς ἐπιὸερμίὸος, ὁεῖγμα ἀπαραίτητον καῖ πάντοτε
ἐμφανιζόμενον ἐπὶ πνιγμοῦ.
10) Δὲν κατέστη ἀντικειμένον ἐξετάσεως ὃ λόγος τῆς μὴ καταρτίσεως συμὸάσεως ναυτολογήσεως μετὰ τῶν ἐκ τῶν μελῶν τοῦ πληρώματος Ἰωάννου Μπακάλη καῖ Κωνσταντίνου Γ αὸριήλ, περὶ τῶν
ὁποίων γίνεται ἁπλῶς μνειά ἐν τῶ ἀντιγράφω ἡμερολογίου τοῦ
πλοίου καῖ ὀὴ (δίκην παρεισγραφῆς μεταξὺ τῆς 18ης πρὸς τὴν I9-5—67. είς τρόπον ὥστε καταλείπονται ἀμφιὸολιάι ἐὰν τὸ ὑπὸ τοῦ
Λιμεναρχείου ἐπισυναφθέν τῆ ὁικογραφιά ἀντίγραφον εἶναι τῶ
ὄντι ἀκριὸἑς.
11) Εἰς τὰς ἰατροὸικαστικὰς ἐκθέσεις οιῗιὸεις γίνεται λόγος καὶ
οὑὸεμία ὁίὸεται ἐξήγησις ὁιὰ τὰς εἰς τὰς φωτογραφιάς ἐ π ἱ τ ο ῦ
στέρνου ἐμφανιζομένας μελανὰς κηλίὸας.

12) Δὲν προκύπτουν αἱ ὸέουσαι ἐξηγήσεις ὁιὰ τὴν ἀφύσικον,
κατὰ κάποιον τρόπον, τελικὴν θέσιν τοῦ πτώματος.
13) Ἐντύπωσιν προκαλεῖ ἐπίσης τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ πτῶμα εὑρέθη
γυμνὸν κατὰ τὸν κορμόν ἐνῶ κατά τούς κανόνας τῆς κοινῆς πείρας
εἶναι ὸυσχερης ἡ ὑπὸ τῶν κυμάτων ἐξαίρεσις τοῦ σωσιὸίου στερρεῶς προσὸεὸεμένου τοῦ πουλόόερ καὶ τοῦ ὑποκαμίσου ἐν μέρει,

ἐνῶ ἀντιθέτως ἡ περισκελίς, τῆς ὁποίας μάλιστα τὰ ὁύο πρὸς τὰ
ἄνω κομόία ὁὲν προσηρμόζοντο κοινωνικῶς, οὐδὲν ὑπέστη. Τὴν
ἰὸίαν ἐπίσης ἐντύπωσιν προκαλεῖ καὶ ἡ θέσις τοῦ ὑποκαμίσου, ἐν
ὄψει τῆς τελικῆς θέσεως τοῦ πτώματος καὶ τῆς ὑποτιθεμένης μετὰ
τὸν ἐκὸρασμὸν τοῦ πτώματος ὑποχωρήσεως τῶν κυμάτων.
14)’Κατὰ τὴν ὁευτέραν ἰατροὸικαστικὴν ἔκθεσιν ὁὲν καθορίζεται
ἡ σύστασις τοῦ εὑρεθέντος ἐπὶ τῶν πνευμόνων τοῦ πτώματος ὑὸαρους υγρου. ι
15) Άνεξήγητος παραμένει ἡ κενότης τοῦ στομάχου τοῦ πτώματος, τοσοῦτο μᾶλλον καθ’ ὅσον ὁὲν ὁιεπιστώθησαν κατάλοιπα ἐὸεσματων. ,
16) Δὲν καθορίζεται ἐκ τῶν ἰατροόικαστικῶν ἐκθέσεων ὁ ἀκριὄὴς μηχανισμὸς τοῦ θανάτου, καίτοι ἐμμέσως προκύπτει ὅτι οὗτος
ἀποὸίὸεται εἰς ἀσφυξίαν.
17) Δὲν παρατηρεῐται ἐπίσης τὸ ἀπαραίτητον ἐκ τοῦ πνιγμοῦ
ἐπακόλουθον τῆς ὁιογκώσεως τῶν πνευμόνων ὡς καὶ οἱ θρόμὸοι
αἳματος εἰς τὴν καρὸίαν. “
18) Μᾶλλον ἀπίθανον φαίνεται τὸ σημεῖον προσκρούσεως τῆς
κεφαλῆς τοῦ θύματος κατὰ τὴν ἐκ τοῦ πλοίου κάθοδον, καθ’ ὅσον
τοῦτο ὡς ἐκ τοῦ τρόπου τῆς καθόὸου ἐτύγχανε προστασίας, τόσον
ὑπὸ τῶν ὅραχιόνων, ὅσον καὶ ὑπὸ τοῦ ὂεξιοῦ ὤμου.
19) Ὑποψίαν· προκαλεῖ ἡ ἐ σπευσμένη ταφὴ τοῦ
π τ a’) μ α τ ο ς καὶ ὀὴ κατὰ ὁύο ὥρας πρὸ τοῦ ὁρισθέντος ὑπὸ τοῦ
εἰσαγγελέως χρόνου, τοῦθ’ ὅπερ προκαλεῖ τὴν σκέψιν ὅτι ἐγένετο
ἵνα μὴ ἀντικρύση τὸ πτῶμα ἡ χήρα αὐτοῦ.
20) Συζητήσιμον ἐπίσης εἶναι τὸ κατὰ τὴιρὸιαὸικασίαν προκύψαν καὶ ὀὴ ἐκ τῆς καταθέσεως τοῦ μάρτυρος Σ. Βῳούτσα ἐξ
ἀφορμῆς ἐπιδείξεως αὐτοῦ εἰὸικοῦ ὅιόλίου τοῦ ἀγγλικοῦ ναυαρχείου ὅτι εἰς τὴν περιοχὴν ἔνθα ἐρρίφθη ὁ Νικ.
Μανὸηλαρᾶς ὑπάρχει μόνιμον καὶ ἐπιφανεια κ ὸ ν ρ ε ῦ μ α 3 - 3,5 μιλίων κινούμενον ἐκ ὁυσμῶν πρὸς ἀνατολάς. Τούτου παρεπόμενον εἶναι ὅτι τὸ πτῶμα παραπρόμενον
ὑπὸ τοῦ ρεύματος ἔδει ὅπως ἀπομακρυνθῆ τῶν εἰς ἃς ἐξεὸράσθη
ακτων.
21) Σημειωτέον τέλος ὅτι ὁ τελικῶς ὑπὸ τῶν ἀποφάσεων υἱοθετηθεὶς τρόπος ἑπελεύσεως τοῦ μοιραῐου ὁὲν ἐὸεόαιώθη ἀρκούντως
ἀλλὰ μᾶλλον ἐπιθανολογήθη». .

ΠΡΟΣΦΟΡΑ {TOY}: ΣΥΝΔΡΟΜΗῘΕΣ ΤΟΥ «ANTI»
Τὸ Περιοὸικό «ANTI» σὲ συνεργααία μὲ τόν Ἑκόοτικὸ Οῑκο
ΕΡΜΕΙΑΣ Προοφὲρει 10' Βιβλία «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ PEMnETIKOY» τοὺ Σταδη Δαμιανακου μὲ ἑκητωοη 20%
(Λιανική τιμή 250,για τοὺς ouvôpoume‘ç 200ôpaxuéç)

Oi συνδρομητές μττοροὺν να Προμηδευτοὺν τὸ Βιβλία μὲ
τοὺς ακόλουδους ïpônouç:
(A) ΆΠρ τα γραφεῖα τοὺ ιτεριοόικοὺ.
(Β) Me' ταχυὸρομική αντικαταΒολή (δηλαδή να τὸ Πληρώoouv στὸν ταχυόρόμο μόλις τοὺς τό Παραὸωαη ). Τὸ τα)(υὸρομικὸ τέλος Βαρῠνει τὸ neploôIKô.

κοινωνιολογια του ρεμττετικου

(Γ) rid τοὺς ouvôpopnïèç τού ἐξωτερικού μέ ἑμΒασμα
ατὸ Περιοόικό. ”
Άεροηορικό ταχυὸρομικό τέλοςΕῡρώτιης 30 ὀραχμες.
Ἀμερικής 60 »

Γ---------------ΔΕΛῘΙΟΝ ΑΓΟΡΑΣ

I ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ANTI» ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 60-ΑΘΗΝΑ 601 Ι

Παρακαλῶ ατείλετε .......... à v1i1un ........ απὸ τὸ ΒιΒλίο
| KOINQNIOAOI‘IA 10v PEMI‘IEÏIKOY
| ONOMATEI'IQNYMO ........................................... μη ....... I
| AIEYGYNIH ............................................................ ζ ...... Ι
Ι nOAH ................................................ τ.τ ..................... Ι
Ι XQPA ............... - ............................................................ l
| HMEPOMHNIA ............... vnorPAoH .......................... Ι
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ΥΠΟΘΕΣΗ
‘AAMHPAKH
ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ τοῦ 1983, κάθε ἀδίκημα σχετικὸ μὲ τὴν ((ὑπόθεση Λαμπράκηυ παραγράφεται-θά ’χουακλείσει 20 χρόνια. Μέχρι τότε, ὁὲν πρόκειται νὰ μιλήσει κανένας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ΠΡΑΓΜΑ ΤΙΚΛ ξέρουν min an—
μαντικό, ποὺ ἀνατρέπει τὴ σημερινὴ εἰκόνα τῆς ὑπόθεσης. Αὐτὴ εἶναι ἡ
ἄποψη μερικῶν προσώπων πού βρέθηκαν πολὺ κοντὰ στὰ πράγματα (εἴτε
σὰν ἄμεσα ἑνδιαφερόμενοι, εἴτε ἀπὸ ἐπαγγελματικὸ καθῆκον κ.λπ.) καὶ ποὺ
πιστεύουν ὅτι κάποιο «μεγάλο μυστικὰ» ἐξακολουθεῖ νὰ κρύβεται πίσω ἀπὸ
τὸν τραγικὰ θάνατο τοῦ μάρτυρα τῆς εἰρήνης Γ ρηγόρη Λαμπράκη.
ΣΤΟ προηγούμενο τεῦχος ὁημοσιεύσαμε ἕνα σύντομο χρονικὸ τῆς ὑπο·
θέσεως -μέχρι τὴ δίκη μὲ τὸν γνωστὸ ἐπίλογο τοῦ ((τροχαίου ἀτυχήματος».

ΣΗΜΕΡΑ, συνεχίζουμε μὲ τὰ ὅσα «βγῆκαν» ἀπὸ τότε μέχρι τὶς μέρες
μας. Κι ἀποκαλύπτουμε ἕνα ντοκουμέντο; τὸν ἀφάκελο Κατσούλη».

2. TOTE KAI ΤΩΡΑ- ΠΟΣο ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ;
Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ (31-12-66) τῆς «δίκης Λαμπράκη» (ἀθῶοι οἱ μεγάλοι
ἀξιωματικοί, ἀθῶοι οἱ κατηγορούμενοι
σὰν ἠθικοὶ αὐτουργοὶ Γιοσμᾶς, Καπελώνης, ἀθῶοι οἱ Γκοτζαμάνης, Ἐμμανουηλίδης γιά δολοφονία — ποινὲς 11
καὶ 8,5 χρ. ἀντίστοιχα γιὰ «βαριὲς
σωματικὲς κακώσεις» 6 πρῶτος καὶ
για ((συνέργεια» ὁ δεύτερος —— ἔνοχοι
9 μόνο γιά τὴν ἀντισυγκέντρωση —- ποινὲς 3 - 12 μῆνες — ἔνοχος μόνο ὁ Φωκᾶς για τὸν τραυματισμὸ τοῦ Τσαρουχᾶ-ποινὴ 15 μῆνες) προκάλεσε ἰδιαίτερη αἴσθηση, ἀλλά δὲν εἶχε τὸν
ἀντίκτυπο πού, ἴσως, περίμενε κανένας
να ἔχει στὴν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου.
TH730; μια ἐποχὴ φορτισμένη ἰδιαίτερα
καὶ τεχνητάῑ οἱ ἐξελίξεις τῆς «ἀποστασίας», ((ὑπὸθεση ΑΣΠΙΔΑ» καὶ
ἀπόφαση τῶν Ἀνακτόρων ((νά πᾶμε
για ἐκλογὲς» (συγχρὸνως, ὅμως, καὶ ἡ
προετοιμασία τῆς ((χούντας τῶν στρατηγῶν» γιὰ δικτατορία) κυριαρχοῦσαν
στὴν πρώτγ μετὰ τὴ δίκη περίοδο ——
ἀρχὲς τοῦ 1967 - καὶ εἶχαν ἀπορροφήσει τὴν κοινὴ γνώμη. Μετὰ ἧρθε
δικτατορία.

MONO 6 Ἔμμανουηλίδης -- ποὺ
στὸ τέλος τῆς δίκης Λαμπράκη κάπως
((μίλησε» — ἔκανε (Γενάρης τοῦ ’67)
ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο τῶν φυλακῶν ὅπου
νοσηλεύονταν, ἕνα ὑπόμνημα γιὰ νέες
ἀνακρίσεις, ποὺ ἀπορρίφτηκε γιὰ τυπικοὺς λόγους. Ἠταν ἀρκετὰ ἀποκαλυπτικό.
ΣΤΗ διάρκεια τῆς δικτατορίας, ἡ
ὑπόθεση ἀπασχόλησε τὴν κοινὴ γνώμη
στὸ βαθμὸ — βασικά — ποὺ συνδέονταν
μὲ πρόσωπα ποὺ ἔπαιξαν ρόλο σ’ αὐτὴνῑ οἱ διώξεις τῶν δικαστικῶν ἀρχικὰ
καὶ οἱ συλλήψεις πολλῶν μαρτύρων
καὶ δικηγὸρων τῆς (Ἀριστερᾶς) πολι12

τικῆς ἀγωγῆς, ἡ σύλληψη καὶ τὰ βασανιστήρια τοῦ Σαρτζετάκη, ἡ πρωθυπουργοποίηση τοῦ Κόλλια καὶ ἡ 6πουργοποίηση τοῦ Χολέβα, ἧταν μερικά ἀπὸ αὐτὰ τὰ γεγονότα. Οἱ ἀξιωματικοί, πλὴν τοῦ Δόλκα (ποὺ ἀνέλαβε
κάποιο μεγάλο πόστο, στὴν ἀρχή, στὶς
ἀστικὲς συγκοινωνίες) δὲν ἀκούστηκαν.
Τὸ ὄνομα Μήτσου ἀναφέρθηκε. Ἧταν
ὁ γιὸς τοῦ στρατηγοῦ Β. Μήτσου, ἐπίσης ἀξιωματικός, ποὺ κατηγορήθηκε
σὰν βασανιστής, δικάστηκε ἀλλὰ ἀπαλλάχτηκε.
Η ΔΙΕΘΝΗΣ κοινὴ γνώμη, ἀντίθετα, πολυσυζήτησε τὴν «ὑπόθεση Λαμπράκη» μὲ ἀφορμὴ μιὰ ταινία (τὸ «Z»
τοῦ Κ. Γαβρᾶ, πού, οὐσιαστικά, εἶναι
ἄσχετη μὲ τὴν πραγματικότητα), τὴν
ἴδια ταινία ποὺ ὅταν, μετά τὴν ((ἀλλαγὴ τοῦ Ἰουλίου», παίχτηκε καὶ δῶ
ξανάφερε - τέλος τῆς χρονιᾶς —— τὸ
((ὅλον θέμα» στὴν ἐπικαιρότητα. Συνεντεύξεις, ἄρθρα, ἀποκαλύψεις - γράφτηκαν πολλά Ἐπισημαίνουμε δυὸ
δημοσιογραφικὲς ἔρευνεςῑ

1. Τῶν Γιάννη Βούλτεψη- Γιώργου
Μπὲρτσου στὰ ((Ἐπίκαιρα» (19-25
Δεκ. 74).
2. Τοῦ Γ ιάννη Μαρῆ - Τσιριμώκου
(μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Γ. Λεονταρίτη)
στὴν ((Ἀκρόπολη» (ἀπὸ 19/1/7511!
σὲ πολλὲς συνέχειες). _
KAI οἱ δυὸ καταλήγουν στὸ ἵδιο συμπέρασμα; ’ _ _ ’ _ “
ο Ἠ χούντα σκότωσε τὸν Λαμπράκηῑ
TON ἴδιο μήνα (Γενάρη) οἰ Fowτζαμάνης, Ἐμμανουηλίδης, ζητᾶνε ἀπὸ
τὸν ’Ἄρειο Πάγονέες ἀνακρίσεις ’γιὰ
ἀναθεώρηση , (ἀναψηλάφιση) ,τῆς δίκης.
Ο “Ι-Ι χούντα σκότωσε τὸν, Λαμπράκη,
λένε κι οἱ δύο καὶάφήνουν νὰ ἑννοηθεῖ
ὅτι σὲ μιά νέα δίκη ’θά μιλῆσουν.”

τοῦ Κώστα Παπαϊωάννου
- Αὐτὴ φαρα τον εφαγε, Λέει στο
δημοσιογράφο Δημήτρη Γουσίδη («1391,μα», ((Νέα») 6 Γκοτζαμάνης (28 [1).
- Τὸ συμφέρον, τὸ παρακράτος,
σκότωσε τὸ Λαμπράκη — ἡ χούντα,
προσθέτει 6 Ἐμμανουηλίδης.
ΒΑΣῙΚΑ, στηρίζονται στὰ δημοσιεύματα τοῦ τύπου, καὶ - λίγο μετὰ —— στὴν ἀποκάλυψη τοῦ ρόλου ποὺ
ἔπαιξε στὸ ΙΙολυτεχνεῖο ὁ ὑπομοίραρχος Κατσούλης, πρόσωπο πολυσυζητημένο στὴν ((ὑπόθεση Λαμπράκη»,
ποὺ ὅμως δὲν κάθησε, τότε, στὸ σκαμνί; τὸ ρόλο τοῦ ὀργανωτῆ μιᾶς καλοστημὲνης —— ἀπὸ τὴν KT“ _ προ,
βοκάτσιας.
OI ἕρευνες τῶν δημοσιογράφων ποὺ
προαναφέρθηκαν, ἀλλὰ καὶ ἄλλες γενικότερα γιὰ τὴν ((21η Ἀπριλίου»,

φώτισαν ἀπὸ ἄλλη ὀπτικὴ γωνιά τὴν ’
ὑπόθεσηῑ
O Πρωταγωνιστὴς ἧταν 6 ἴδιος 6 Γ.
Παπαδόπουλος, ἑπικεφαλῆς ἑνὸς «σα-

ανικοῢ χουντικοῦ μηχανισμοῦ», ποὺ
λοῦσε διαβρωτικὰ ἀπὸ χρόνια. ”
O ((Γκὲστ στάρ», ὁ ΚατσούληςΙ
ΚΙ 6 θάνατος τοῦ Λαμπράκη, χαρακτηρίζεται σὰν ἕνας σταθμὸς στὴν ποᾃὲία τῆς χούντας πρὸς τὴ δικτατορία.
O Ὀ κατοχικὸς ταγματασφαλίτης, καὶ
ἀπὸ τὸ 1951 ΙΔΕΛτης ἀξιωματικός,
6 στρατοδίκης στὴ δίκη Μπελογιάννη
Γ. Παπαδόπουλος, συγκροτεῖ δική του
ὁμάδα ἀπὸ τὸ 1954, ποὺ δρᾶ χωριστὰ
καὶ παράλληλα, ῥπονομεύοντας τὰ πάντα. · '
’ 1956 z στὴνκορυφὴ τοῦ στρατοῦ γίνεται μιά σημαντικὴ ἀλλαγή ; τὸν Σόλωνοιἶ Τκίκὸι, ἀπὸ τοὺς Ᾰὴγέτες ,τοῦ
ῙΔΕΑ, διαδέχεται 6 Π. Νικολόπουλος.
Εἶναι χρονιὰ που ἀνατέλλει· τὸ ’ ἄστρο
τοῦι Καραμανλῆ, σὰν ἡγέτη τῆςΔεξιᾶς.

1957 ; 6 πρωθυπουργὸς παίρνει μιά
ἀναφορὰ μιᾶς «Ἐνώσεως Ἑλλήνων
Νέων Ἀξιωματικῶν», ποὺ ἕχει. ..
«ἀνησυχίες» τόσο γιά τὴν «κινδυνεύουσα πατρίδα», ὅσο καὶ γιά τά. . . οἰκονομικά τῶν ἀξιωματικῶνί Οἱ ἀνακρίσεις ποὺ ἀκολουθοῦν, ξεσκεπάζουν 20
περίπου ἀξιωματικούς, ἀπὸ λοχαγὸ μέχρι ἀντισυνταγμόιτάρχη, κι ἀνάμεσά
τους, τοὺς . καὶ Κ. Παπαδόπουλο,
’Ῑωαννίδη, Λαδᾶ, Μακαρέζο, Ντερτιλῆ,
Μέξη, Γκαντώνα, Καραμπέρη, Παπα-,
δάκη, Κωτσέλη, Πατίλη, κ.ἄ., ἀπὸ
τοὺς γνωστούς μας χουντικούς. Ὁ Καραμανλῆς διατάσσει τὴ σύλληψή τους,
τελικά... ἀποστρατεύεται 6 Νικολόπουλος καὶ οἱ χουντικοὶ συνεχίζουν τὴ
δρασηριὸτητά τους. ((*Αν ἡ δίκη αὐτὴ
(Σ.Σ. : τοῦ Κορυδαλλοῦ) εἶχε γίνει τότε,
πόσα πράγματα θά εἶχαν ἀποφευχθεῖ»
λὲει τώρα μὲ πίκρα ὁ στρατηγὸς Νικολόπουλος (συνέντευξη, στὸν Μιχ. Δημητρίου, «Ἐπίκαιρα», 31 Ἰουλ. - 6
Αὐγ. 75).
1958ε μιά ἀπόπειρα στρατιωτικοῦ
πραξικοπήματος, πρὶν ἀπὸ τὶς ἑκλογές,
«πνίγεται ἐν τῇ γενέσει του» μετὰ τὶς
ἀποκαλύψεις ἑνὸς λοχαγοῦ. Εἶναι ἠ
πρώτη σοβαρὴ ἐνέργεια μετά τὸ πραξικόπημα τοῦ ΙΔΕΑ, τὸ 1951.
0 Μετὰ τὶς ἑκλογές, σύμφωνα μὲ «ἀποκάλυψη» τοῦ Σάββα Κωνσταντόπουλου
(((Ἐλ. Κόσμος». 11-8-68) ὁ Καραμανλῆς υἱοθέτησε πρότασί] του γιὰ συγκρότηση «μιᾶς ἀφανοῦς ἐπιτροπῆς»
στὴν ὁποία «συμμετεῖχον διακεκριμένοι διανοούμενοι διὰ τὴν παρακολούθησιν, τὴν θεωρητικὴν καὶ τὴν πολιτικήν, τοῦ κομμουνιστικοῦ προβλήματος». ΣΙ αὐτ-ὴ τὴν ἐπιτροπὴ - κατά
τὸν Σάββα πάντα — «μετεῖχε ὡς ἀξιωματικὸς» ὁ Γ. Παπαδόπουλος. ’Άλλο
μέλος της, ἧταν 6 καθηγητὴς τοῦ ΕΜΙΙ
Ἀγγ. Προκοπίου, ποὺ ἀναφέρεται σὲ
πρόσφατο ἀνάγνωσμα τοῦ Κ. Τριανταφυλλίδη, στὴν «Καθημερινή», σὲ μιά
ἀναφορά, σὰν ἄνθρωπος ποὺ βοήθησε
στὴν κατοχὴ τὸν «γιατρὸ Καρακατσάνη», διπλὸ πράκτορσι Γερμανῶν καὶ
”Αγγλων.
ΟΛίγο μετά, δημιουργεῖται τὸ περιβόητο «Συμβούλιο Μελετῶν» τῆς ’Υπηγ
ρεσίας Πληροφοριῶν τοῦ Ὑπ. Προεδρίας - ἐκτελεστικὸ ὅργανο αὐτῆς τῆς
«Ἐπιτροπῆς», ἐγκέφαλος καὶ χρηματοδότης παρακρατικῶν ὀργανώσεων.
1961 : μὲ τὸ «σχέδιο Περικλῆς» μεθοδεύεται τὸ ἐκλογικὸ ὅργιο τῆς βίας
καὶ νοθείας. ((’Λρχιστράτηγος», τῶν
«ἐπιχειρήσεων» 6 B. Καρδαμάκης ὁ.) .(<ὅσο δεξιώτερατόσο καλύτερα» 1——
Γραμματὲας, 6 Γ. Παπαδόπουλοςψ.
Εἶναι ἡ ἑποχὴ ποὺ οἱ ΙΔΕΛτες στρατηγοὶ λύνουνικαὶ δένουν. Ἀ’ρχηγὸς ΓΕΙῧΥΘΑ 6 Φροντιστὴς, ΓΕΣό Καρδαμάκης,
στὴνη ΚΥΠ 6 Νάτσινας, ,στὴνῑςιἘθνιικὴ
’Λσφάλειαη ὁ Κοντόπουλος, στὴν ,((Ὓπήρψία Πληρ,οφοριῶν””ὁ Γῳγῡύσηςῑ

ι(Συγχρόνως, ἀρχηγοὶ Ἀστυνομίας καὶ
Χωροφυλακῆς εἶναι οἱ Καραμπέτσος
καὶ Βαρδουλάκης). ·
ΜΕΣΑ σ’ αὐτὸ τὸ κλίμα ἐξελίσσον’ταντα γεγονότα τῆς 22 τοῦ Μάη στὴ
Θεσσαλονίκη, ὅπου :
Ο Στὸ’Υπουργεῖο Β. Ἑλλάδος, γραμ-

ματέας εἶναι 6 Χολέβας. ·

ἀστυνομικῶν ὖπαλλήλων καὶ πολιτῶν μὲ αὐτοσχεδίους βόμβας καὶ ἄλλα πρόσφορα μέσα,
ἀφ’ ἑτέρου εἰς καταστροφὴν κινητῶν πραγμάτων τοῦ Πολυτεχνείου χρησιμευόντων εἰς κοινὸν ὄφελος καὶ ἐκ τρίτου εἷς ἀθρόας περιϋβρίσεις Ἀρχῆς ἐμπεριεχομένης εἷς ἔντυπα ἅτινα
διοχετεύοντο λάθρα μεταξὺ τῶν φοιτητῶν, ἢ
εἰς ἀναρχικὰ συνθήματα ἅτινα ἀνεγράφοντο
ἐπὶ τῶν τοιχωμάτων».

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του δηλαδὴ
ἧταν καθαρά προβοκατορική, ὅπως ἄλλωστε βεβαίωσε καὶ 6 Πίμπας, ὁ «p.5—
ταμεληθεὶς πράκτορας» ποὺ κάποτε
ἀποφάσισαν) να
ἀποφάσισε τόν. . .
μιλήσει.
«ὑπόθεση ΑΣΠΙΔΑ» (((δημιουργήματα ΓΙΑ τὴν ὑπόθεση Λαμπράκη, ποτὲ
προσωπικά τοῦ Γ. Παπαδόπουλου καὶ δὲν κατηγορήθηκε, ἀλλά τὸ ὄνομά του
τῆς ὁμάδας του), τὰ Ἰουλιανά, οἱ βόμ-, ἀναφέρθηκε -— ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ
βες τοῦ Γ οργοπόταμου καὶ οἱ «κρατί- - πολλὲς φορές, καὶ σ’ ὅλη τὴ διάρκεια
τῆς προδικασίας καὶ στὴ μακρόχρονη
δες» τῆς Ἀθήνας εἶναι οἱ ἑπόμενοι
δίκη. Πιὸ σημαντικὴ ἦταν σὲ βάρος
σταθμοὶ γιά τὴ δικτατορία.
του μαρτυρία ποὺ ἔκανε, τὸν Ἰούνιο τοῦ
ΑΥ ΓΗ - σὲ πολὺ γενικὲς γραμμὲς
1965, μὲ τὸ περίφημο ὑπόμνημά του
- εἶναι ἡ εἰκόνα ποὺ ἀπὸ τὴ μεταδιχτατορικὴ δημοσιογραφικὴ ἔρευνα βγαίνει μέσα ἀπὸ τὶς φυλακές, 6 ὑπομοίραρχος
— καὶ εἰδικότερα τὸ ΝΕΟ πλαίσιο μέσα Καπελώνης, 7:06 δικάστηκε σὰν ἠθικὸς
αὐτουργὸς ἀλλὰ ἀθωώθηκε.
στὸ ὁποῖο τοποθετεῖται ΤΩΡΑ ἡ «ὑπόθεση Λαμπράκη».
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ Μπούτης, στὸ
ΚΑΙ 6 Κατσούλης; 1
ὑπόμνημά του πρὸς τὸ Δικαστικὸ ΣυμΟΤΑΝ ἄρχισε ἡ δίκη για τὴ σφαγὴ
βούλιο Ἐφετῶν (Δεκέμβρης ’64) σηστὸ Πολυτεχνεῖο, τὸ «ANTI.» εἶχε μειώνει ;
σὲ εἰδικὸ σημείωμα - ἑπισημάνει ἀνά(ι”Ηὸη ὅμως ἀποκαλύπτεται ὄτι ἐπισημόμεσα στοὺς κατηγορούμενους ἕναν ἀπὸ τερος ἐπισκέπτης εἷς τὸ Ε’ Ἀστυνομικὸν
Τμῆμα τὴν νύκτα ἐκείνην (22-5-63) ἧτο ὁ
τοὺς «μικρούς» : τὸν Δ. Κατσούλη.
Κατσούλης,
πολὺ
πλησιέστερον
πρὸς
τὰς
κενΓράφαμε τότε (18-10-75)-τά ἑξῆςῑ
τρικὰς ἑστίας τοῦ ἐγκλήματος εὑρισκόμενος

O Στὴν ΚΥΠ ὑπηρετεῖ 6 Καρύδας.
Ο Ἐπισκέπτης βρίσκεται (τουλάχιστον
τὴν ἑπόμενη μέρα) ὁ ἴδιος ὁ Παπαδόπρρλοςί (Ἀποκάλυψη τοῦ Γιάννη M0:ΤΟ «σαμποτὰζ» τοῦ ’Έβρου καὶ ἡ

Ἀπὸ τοὺς ὃικαζόμειόυς, σημειῶστε ἕνα
ävopa: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ,
ταγματάρχης Χωροφυλακῆς. Τούτη τὴ
φορὰ τὸν ἔπιασε ἡ τσιμπίὸα τοῦ Νόμου.
Παλαιότερα, εἶχε ἰδιαίτερα ἀναφερθεῖ τὸ
ὄνομά του στὴν ιιῦπόθεση Λαμπράκη».
Δὲν ἦτον κατηγορούμενος. Τώρα, ὁ A.
Πίμπας, ποὺ «ἦτο καὶ πληροφοριοὸότης
του», μίλησε καὶ περιέγραψε πῶς ἔδρασε
μὲ ὃική του ἐντολὴ μαζὶ μὲ «ἄλλα ἄτομα
τῆς ἑμπιστοσύιης τοῦ Κατσούλη», στὸ
Πολυτεχιτῖο.

Γ IA τὴν ὑπόθεση τοῦ Πολυτεχνείου,
6 Κατσούλης κρίθηκε «ἔνοχος κατὰ τὸ
κατηγορητήριον» (ὅπως ζὴτησε καὶ ὁ
εἰσαγγελεὺς) καὶ καταδικάστηκε σὲ φυλάκιση δύο χρόνων γιά;

(ια) βαρεῖαν - ἐπικίνδυνον - θανατηφόρον σωματικὴν βλάβην.
β) φθορὰν ξένης ἷδιοκτησίας,
γ) περιύβρισιν Ἀρχῆς».
ΠΙΟ συγκεκριμένα, τὸ κατηγορητήριο ἀναφέρει ὅτι 6 Κατσούλης παραπέμφθηκε.
«ἵνα ὁικασθῆ ὡς ὑπαίτιος· τοῦ ὅτι ἐν Ἀθήναις
κατὰ τὴν χρονικὴν περίοδον ἀπὸ 14ης μέχρι
καὶ 16ης Νοεμβρίου 1973 προκάλέσε καὶ παρώτρυνε πλείοιά πρόσωπα πρὸς διάπραξιν
ὡρισμένων κακουργημάτων καὶ πλημμελημᾶτων ’καῖ “ô?” ἂνέθεσὲν εἰς τὸν Δημήτριον
[Il/lirai" καὶρεἰς ἄλλα ἄτομα τῆς ἐμπιστοωὶνης--ιόυ,> ὅπως ὁιεισδύσρυν μετάξὺ *τῶν κατεχόντων 7615, M. Πολυτεχνεῐοι· φοιτητῶν καὶ
’καταλάβουν ἐπικαίρους θέσεις πέριξ τοῦ Ἵῦρύματος τούτου, ’ἵνα οὗτοι συμμορφοῦμειόι πρὸς
τὰς περαιτέρω -ὖποὸείξεις του ἐπιδοθοῦν ἀφ’ ’ἑνὸς ,εἰς τὴν πρόκλησιν θανατηφόρων τραυματισμῶν καὶ βαρέων σωματικῶν κακώσεων

καὶ πολὺ σοβαρωτέραν ἀποστολὴν ἐκπεμφθεὶς
ὑπὸ τῶν ἀνωτέρων του εἷς τὸ τμῆμα, εἷς ἢν
ἀποστολὴν περιελαμβάνετο καὶ ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ Κοτζαμάνη».

ΛΙΓΟ μετὰ (18-5-65) 6 εἰσαγγελέας Δελαπόρτας θα γράψει στὴν πρότασή του γιά ἔκδοση βουλεύματοςῑ
«Ἐκ τῶν προμνησθεισῶν καταθέσεων ἐπίσης προκύπτει ὅτι στὰ τρία
γύρωθεν πεζοόρόμια Βενιζέλου — Σπανὂωνῆ, Σπανὸωνῆ - “Ερμοῦ, “Ερμοῦ Βενιζέλου, ὑπῆρχαν πολλοὶ ἀστυνομικοὶ (κατάθεσις Πάτσα), μάλιστα τινὲς
τούτων, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἀναφέρεται
καὶ ὁ ὑπομοίραρχος Κατσούλης, ἐγέλων
ὅτε ἔπιπτεν ὁ Λαμπράκηςυ]
ΣΤ Η δίκη (τελευταῖες μέρες) ὁ Καπελώνης, ἀπολογούμενος ἐπανέλαβε τὶς
κατηγορίες κατὰ Κατσούλη καὶ - για
πρώτη φορά - τὸν «σεκοντάρισε» 6
Ἐμμανουηλίδης πού :

Ο Ἐπιβεβαίωσε πολλά ἀπὸ τὰ λεγόμενα τοῦ Καπελώνη.
Ο Πρόσθεσε νέα δικά του στοιχεῖα.
ΓΡΑΦΤΗΚΕ, τότε, ὅτι μπορεῖ να
ἀσκηθεῖ δίωξη ἐναντίον του, ἀλλὰ δὲν
ἕγινε τίποτα.
ΣΗΜΕΡΑ, 6 τρόφιμος τοῦ Κορυδαλλοῦ Κατσούλης, θεωρεῖται — για
τὸν ἑρευνητὴ τῆς «ὑπόθεσης Ααμπράκη» _— ἡ πιὸ «ἐνδιαφὲρουσα ττερίπτωᾖ

n.
ΑΚΡΙΒΩΣ γι’ αὐτὸ ἀνοίγουμε τὸν
φάκελό του —— τὸν «φάκελο Κατσούλη».
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ΔΥΟ καταθέσεις τοῦ Κατσούλη
πολλὲς μαρτυρίες ἀξιωματικῶν καὶ
χωροφυλάκων, ἀποσπάσματα ἀπὸ
τὸ ὑπόμνημα Καπελώνη καὶ ἡ πρόταοη τοῦ εἰσαγγελέα, εἶναι. τὸ ὑλικὸ
τοῦ ((φακὲλου Κατσούλη». Τὸ ἐνδια» φέρον ποὺ παρουσιάζουν εἶναι εὐρύτε o.
PZTFXPONQE, μέσα ἀπὸ τὰ ξερὰ αὐτὰ ὑπηρεσιακὰ κείμενα βγαίνει
ἡ εἰκόνα τῆς φοβερῆς ἐκείνης νύχτας
—— μιὰ ἄλλη εἰκόνα.

<< φάκελος

I Θεόδωρος Δαβίλας, ὐπομοίραρχος ; (. . .)
Εἰς τὸ ἐπεισόδιον μεταξὺ ’Υπομοιράρχου Δημητρίου Κατσούλη καί Κωνσταντίνου KM)—
νάρη δέν παρευρέθην ἀλλὰ μίαν ἡμέραν, δέν
ἐνθυμοῦμαι ποτε ἀκριβῶς, 6 ὺπομοίραρχος
Κων. Κλωνάρης ἥκουσα νά ἀφηγεῖται εἰς
τόν Ἐμ. Καπελώνην ότι ἐλαβε χώραν para—
ξύ αὐτοῦ Kai τοῦ ’ΥπομΙρχου Δημ., Κατσού’
λη ἕνα ἐπεισόδιον ἦτοι ζωηρά συζήτησις ἐν
σχέσει μέ μίαν συγκέντρωοιν. Ἀπησχολιγ
μένος μέ τήν γραφικήν ὑπηρεσίαν μου δέν
ἐπρόσεξα τί ἀκριβῶς ἀφηγεῖτο 6 Κλωνάρης
ότι διημείφθη μεταξὺ αὐτοῦ καί τοῦ Κατσούλη, ἐνθυμοῦμαι μόνον μίαν φράσιν τήν ὀποί*
αν ὸ Κλωνάρης ἐλεγεν ότι ἀπηύθυνε πρὸς
τὸν Κατσούλην ἤτοι τήν φράσιν προσέζτε
βρέ παιδιά. Ἐὰν πράγματι τό ἐπεισόδιον ﬁlaβε χώραν ὡς ἀνέφερεν 6 ρηθείς “ΥπΙρχος
Κων. Κλωνάρης δέν γνωρίζω. Kara τήν
γνώμην μου ό ΚωνΙνος Κλωνάρης εἶναι ἐι(
χαρακτῆρος κάπως ὺπερβολικός εἰς τὰς
ἀφηγήσεις γεγονότων Kai περιστατικῶν Kai
' ἐνδέχεται καί εἰς τὸ ᾱνω ἐπεισόδιον μετά τοῦ
’ΥπΙρχου Δημ. Κατσούλη νὰ ὑπερβάλλῃ.

OI ΜΑΡΤΥΡΙΚΕΣ καταθέσεις τῶν-συναδέλφων τοῦ Κατσούλη ἀναφέρουνῑ
I Δημήτριος Μαργαρίτης, μοίραρχοςτ (...) 'O
ύπομοίραρχος Κατσούλης κατὰ τὴν 22-5-1963
ἦλθεν εἰς τὸ Ε’ “Αστ. Τμῆμα μετὰ τὰ γεγονότα περί ῶραν Πην ἓως 1ην πρωῑνήν τῆς
23-5-63. Ὀταν ἐπέστρεψα ἐγώ εἰς τὸ Τμῆμα
μου, 6 κατηγορούμενος Κοτζαμάνης ήτο
κρατούμενος. Ἐνῷ ἐκαθήμην εἰς τὸ γραφεῖον
τοῦ ΔΙντοῦ τοῦ E’ Τμήματος Μοιράρχου
Παπατριανταφύλλου, ἀντελήφθην εἰς τήν
αἰθουσαν ἀναμονῆς τὸν ύπομοίραρχον Κατσούλην, ὸ ὁποῖος εἰσῆλθεν ἐν συνεχείᾳ εἰς
τὸ ἀνωτέρω γραφεῖον καί μὲ ἠρώτησεν ἐὰν

συνελήφθη 6 δράστης τοῦ τραυματισμοῦ’
,τοῦ Λαμπράκη, πῶς ὀνομάζεται, ἐάν κρατεῖται ἐκεῖ· ἐν συνεχείᾳ ἤνοιξε συζήτησιν σχετικὴν μέ τὸ ἐπεισόδιον Λαμπράκη. Ἐγῶ τοῦ
ἀπήντησα ὅτι δέν εἶναι ῶρα για τέτοιες συζητήσεις Kai ἐὰν ἓχη κανένα ἄλλο θέμα σπουδαῖο νά μοῦ εῑπη ἄλλως τὸν παρεκάλεσα ν’
ἀπέλθη πρᾶγμα ὅπερ Kai ἔπραξεν, Ἐγὼ δέν
ἀντελήφθην πρόθεσιν τοῦ Κατσούλη πρὸς
ἀπελευθέρωσιν τοῦ Κοτζαμάνη, οὔτε τὸν
ἐνέκλεισα ἐγώ στὸ κρατητήριον, οὔτε ἐτοποθέτησα εἰς αὐτὸ όπλοφρουράν. Ἐγώ τὸν
Κοτζαμάνην τόν εύρον φρουρούμενον Kai
οὕτω παρέμεινεν μέχρι τῆς ἐξετάσεως του
ὑπὸ τοῦ Εἰσαγγελέως. Πρὸ τῶν ἐπεισοδίων
ἐγὼ δέν ἀντελήφθην τόν Κατσούλην νά έχη
ἒλθει εἰς τό E' Ἀστυν. Τμῆμα. Δέν ἐνθυμοῦμαι ἐάν ὁ Κατσούλης ὑπεστήριξεν κατὰ τήν
ἀνω ἓλευσίν του μετα τά ἐπεισόδια εἰς τὸ
Ε’ Ἀστυν. Τμῆμα ὅτι εἰς τήν ΧωρΙκήν ὑπηρετοῦν ἀξΙκοί κομμουνισταί. Πάντως 6 Κατσούλης δέν εἷπε φράσεις ἐκ τῶν ὁποίων νά
συνάγω ὅτι ἐθεώρει τά γεγονότα ἀσήμαντα
καί δεδικαιολογημένα.

I Κωνσταντῖνος Κλωνάρης, ύπομοίραρχος.
(ΣΣ; Κατηγορήθηκε γιά βασανιστήρια, ἐπί
χοὺντας, ἀλλὰ ἀπαλλάχτηκε πρόσφατα μέ
τό γνωστὸ βούλευμα); (. . .) Τὸ ἀπόγευμα περί τήν 16,30’ ἢ 17, δέν ἐνθυμοῦμαι
ἀκριβῶς, προσῆλθον εἰς τὸ γραφεῖον μου διὰ
τὸ ἀπογευματινὸν προσκλητήριον τῶν ἀνδρῶν. Πρὸ τοῦ προσκλητηρίου 6 ύπαξιωμα- τικὸς ὑπηρεσίας, δέν ἐνθυμοῦμαι ποῖος ὴτο,
μοί ἀνεκοίνωσεν ὃτι «ἐν ὄψει τῆς συγκεντρὼσεως τῶν Φίλων τῆς Εἰρήνης, εἶχον ὸρισθῆ
καθώς καί 6 συνάδελφος Κοῦκκος ὑπηρεσία,
ἕκαστος μέ 5 ὁπλίτας». Ἠ ὑπηρεσία μας συνίστατο εἰς τήν παρακολούθησιν εἰς τὸν πέριξ τοῦ Πικαντίλλυ χῶρον τῆς συγκεντρὼσεως κακοποιῶν, πρὸς πρόληψιν λωποδυσιῶν ἢ ἄλλων ἀδικημάτων κοινοῦ Δικαίου.
Ἠ τοιαύτη παρακολούθησις γίνεται ἐν πολιτικῇ περιβολῇ. Λόγῳ τῆς τοιαύτης προσθέτοι) ὑπηρεσίας ἓγινα ἔξω φρενῶν, ἐννοεῖται
μέσα μου, διότι ἐθεώρησα ύπερβολικὴν τήν
διατεθεῖσαν δύναμιν δύο ἀξιωματικῶν Kai
δέκα ὁπλιτῶν. Εἰς τὰ γραφεῖα μας τὸ ἀπογευμα ἐκεῖνο εἶχε περάσει 6 συνάδελφος Κατσοὺλης, Δέν θυμάμαι ἂν πρὸ ἐμοῦ εἶχε πάει
εἰς τὸ γραφεῖον ἢ ὕστερα ἀπὸ ἐμέ. Πάντως
συναντηθήκαμε μετά τήν λῆψιν τῆς ἀνωτέρω διαταγῆς καὶ τοῦ εἷπαε «Πάλι μᾶς τραβᾰτε μέ τὰς συγκεντρώσεις» ἢ κατι τέτοιο.
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Καπελώνην. Δυνατὸν νά παρενέβη ό Κανελ”
λακόπουλος Kai νά εἰπε στὸν Κατσούλη νά
μή φωνάζη. Ὀ Κατσούλης πειράζεται εὕκψ
λα, δι’ αὐτὸ Kai ἑμεῖς τὸν πειράζομε συχνά.
“Αλλο τι δέν ἐχω νά προσθέσω,

ιΠαναγιώτης* Χατζηθεοδώρου, χωροφύλακας; (...) Οὐδὲν γνωρίζω περὶ τοῦ ότι Ô
Κατσούλης εἶπεν εἰς τὸ Ε’ Τμῆμα ὅτι «στόχος μας ό Λαμπράκης», ὅπως ἐπίσης δέν
γνωρίζω περὶ συγκεντρώσεως εἰς τό ἀνω
Τμῆμα. Οὐδέποτε εἶπα εἰς τὸν Καπελώνην
ὅτι μία τῶν συγκεντρωθεισῶν ὁμάδων ὑπὸ
τοῦ ὑπομοιράρχου Κατσούλη μετά τήν
λῆξιν τῆς συγκεντρώσεως τῶν ὀπαδῶν τῆς
Εἰρήνης ἐκτύπησε τόν δικηγόρο Παπαλεξίου
οὔτε γνωρίζω τί σχετικῶς μετά τά ἐπεισόδια ἀνέμενε τήν σύλληψίν του. Οὔτε ἐπίσης
Διότι οἱ παρόμοιες συγκεντρώσεις εῖναι ἀντι- εῖναι ἀληθές ὃτι ἀντελήφθην ἐγὼ τὸν Κατσούλην εἰς τόν τόπον τῆς συγκεντρ(ἰ)σεως
κείμενον κυρίως τῆς “Εθνικῆς Ἀσφαλείας.
νά γυρνάει σὰν σβοῦρα Kai νά ὺποδεικνύη
Ὀ Κατσούλης πειράζεται εὔκολα καί εἶναι
τοὺς κομμουνιστάς εἰς τούς ἀντισυγκιιντρωφωνακλᾶς Kai μοῦ ἀπήντησε «μόνον ἐμεῖς
θέντας διά νά δείρουν αὐτοὶ ἐκείνους. “Αλλο
θά κάνουμε ἀντικομμουνιστικὸ ἀγῶνα» ἣ
κατι παρόμοιο, δέν ἐνθυμοῦμαι ἀκριβῶς. Ἐγώ τι δὲν ἓχω và προσθέσω. ’
τοῦ ἀπήντησα «γιατὶ ἐμεῖς κομμουνισταί
I Παναγιώτης Τάγαρης, ύπομοίραρχοςῑ (...)
εἷμαστε». Αύτά τά ἀντηλλάξαμεν εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ ἀξιωματικοῦ ὑπηρεσίας μέ ἀνοιΟὔτε κατά τήν 21ην Μαῑου I963 οὔτε τήν
κτήν τήν πόρτα. ὅπου ἀν δέν μέ άπατά ἡ
ἑπομένην ἓλαβον διαταγήν παρ’ οἰουὸήποτε
μνήμη ήτο εἰς τὸ γραφεῖον καί ό συνάδελφος
οὔτε εἰδικῶς παρὰ τοῦ ίιπομοιράρχου Κατσοὺλη τηλεφωνικῶς ἢ κατ’ ἄλλον τρόπον
Κανελλακόπουλος. Δεδομένου ὅτι ἦρχισε
νά γίνεται ή συγκέντρωσις διὰ τό προσκληὅπως φροντίσω Kai εἰδοποιηθῶσιν ἐθνικὸτήριον, ἐνδεχομένως νά ήκούσθήμεν Kai παρ’ φρονες τῆς περιφερείας μου Kai ἀποδοκιμάὁπλιτῶν εὑρισκομένων εἰς τὸν προθὰλαμον.
σωσι τήν συγκέντρωσιν τῶν Φίλων τῆς EiΔέν εἶναι ἀληθές ὅτι ὁ Κατσούλης κατά τήν
ρήνης τῆς 22ας Μαΐου. (...) Σημειωτέον. ὅτι
καί δέν ἡτο δυνατόν ό Κατσούλ ης νά ὀργαἀνωτέρω συζήτησιν μοῦ εἶπεν : «Σήμερον ea
δῆτε τί θά γίνη», ὡς ἐπίσης δέν εἶναι ἀληθὲς
νώση συγκέντρωσιν εἰς Ἀστυνομικὸν τμῆὅτι ἐγώ τοῦ ἀπήντησα «νά προσεχής διότι
μα διότι δέν ἡτο προϊστάμενος τῶν διοικηθά σκοτωθῆ κανένας ἅνθρωπος καί ea βροῦτῶν παραρτημάτων. Τά τμήματα διοικοῦνται
με τὸν μπελᾶ μας» οὔτε εἶναι ἀληθές ὅτι
ύπὸ τῶν διοικητῶν των Kai οὺχί αὺτοί ἡσαν
ἀλληλοῦβρίσθημεν. “Απλῶς συζητούσαμε
ἀρμόδιοι νά ὸργανώσουν συγκεντρ(ί)σεις
μεγαλοφώνως τά ἀνωτέρω. Μάλιστα ἐν συνἀλλά μόνον τῶν ὁπλιτῶν Kai οὺχί πολιτῶν.
εχείᾳ τοῦ προσέφερα καφέ, ἂν ἐνθυμοῦμαι
“Αλλο τι δέν έχω νά προσθέσει),
καλῶς. Τὸ ἀνωτέρω ἐπεισόδιον τό ἀφηγήθην
εἰς τὸν Καπελωνην, πλήν ὡς ἔλαβεν χώραν.
I Νικόλαος Φασούλης, ύπομοίραρχοςῑ (. . .)
Δὲν ἐνθυμοῦμαι ποῖοι ἠσαν παρόντες, ἀλλ’
Ἐν σχέσει μέ τήν ἀντισυγκέντρωσιν τῶν
ὅτι τὸ ἀφηγήθην τόν Δεκέμβριον τοῦ I963.
ἐθνικοφρὸνων δέν γνωρίζω ἐάν αὕτη ὶέλιιβε
Εἰδικῶς δέν ἐνθυμοῦμαι νά εἷπον στὸν Καχώραν αὺθορμήτως ἢ κατόπιν διαταγῆς καί
πελώνην ὅτι «ό Κατσούλης εἶπεν σήμερον
τίνος. Ἀπὸ τόν ’ΥπΙρχον Κων. Κλωνάρην
θά δῆτε τί θά γίνη» Kai ἐγώ ἀπήντησα «va
ἤκουσα μερικάς φοράς va διηγεῖται εἰς δια·
προσέχης διότι θά σκοτωθῆ κανένας ἀνθρωφόρους ἀξιωματικοὺς ὅτι πρὸ τῆς συγκενπος Kai θά βροῦμε τὸν μπελᾰ μας». Πιθανῶς
τρωσεως τῶν Φίλων τῆς Εἰρήνης τῆς 22.5.63
ὅμως τὸ ἐπεισόδιον νά τὸ ἀφηγήθην ἐπὶ τό
ἢλθεν εἰς Γεν. “Ασφάλειαν 6 ὺπομοίραρχος
ύπερβολικώτερον διά νά παρηγορήσω τὸν
Κατσούλης τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας Kai εἰς
συζήτησιν σχετικὴν μὲ τήν συγκέντρωσιν
Τὸ ἀνακριτικὸ ὑλικὸ μᾶς τὸ παραχώεἶπεν ό Κατσούλης «ἀπόψε ea δῆτε τί θα
ρησε ὁ Βασίλης Βασιλικὸς, Πάνα) καὶ
γίνη», εἰς ἀπάντησιν δέ 6 ύπομΙρχος Κων,
0’ αὐτό, στηρίχτηκε τὸ σενάριο τοῦ
Κλωνάρης τοῦ εἶπεν «νά προσήξουν νά μή
«Ζ»,
σκοτώσουν κανέναν καί nave φυλακή». Κατά τήν ἀφήγησιν τοῦ Κων. Κλωνάρη ἐκινήθη
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’ τότε ἐναντίον του ὁ ὺπομΙρχος Κατσούλης

καί ὅτι παρενὲβησαν οἱ παριστάμενοι ἀξΙκοὶ

καί τοὺς διεχώρισαν. Ἠ γνώμη μου εἶναι
ὅτι ὁ ΚωνΙνος Κλωνὰρης ἔχει μεγαλοποιήσει τὸ ἄνω ἐπεισόδιον διότι ἐκ χαρακτῆρος
μεγαλοποιεῑ τὰ πράγματα προκειμένου νὰ
προβάλη τὸν ἑαυτὸν του.
I Διονύσιος Καρυδάκης, ὺπομοίραρχος; (...)
Τὰς μεταμεσημβρινάς ὠρας τῆς 21ης Μαΐου
1963 μοί διεβιβάσθη τηλεφωνικὴ διαταγὴ
τοῦ μοιράρχου Σταματοποὺλου ὅπως διὰ τῶν
ὀργάνων μου παρακολουθήσω ἐὰν θὰ ἐγένετο ὁμαδική κάθοδος κομμουνιστῶν τῆς
περιφερείας μουπρὸς συμμετοχὴν εἰς τὴν
συγκεντρωσιν τῶν φίλων τῆς Εἰρήνης, ἡ
ὁποία ἑπρὸκειτο νά λάβη χώραν τὴν ἑπομένην. Ὑπὸ τῶν ὁργάνων μου δὲν διεπιστὼθη τοιαύτη κάθοδος, πλὴν μεμονωμὲνων
ἀτόμων τῶν ὁποίων ἡ κατεύθυνσις ἦτο ἄγνωστος. Οὔτε κατὰ τὴν 21ην Μαΐου οὔτε κατὰ
τὴν 22αν Μαΐου 1963 ἔλαβον παρὰ οῑουδήποτε. οὐδ’ [δίᾳ παρὰ τοῦ ὑπομοιράρχου Κατσοὺλη, τηλεφωνικῶς ἢ κατ’ ἄλλον τρόπον
διαταγήν ὅπως μεριμνήσω διὰ τὴν συγκεντρωσιν ἐθνικοφρὸνων πολιτῶν πρὸς ἀποδοκιμασίαν τῶν Φίλων τῆς Εἰρήνης κατά τήν
μέλλουσαν νὰ λὰβη χώραν συγκεντρωσῐν
των τῆς 22ας Μαΐου. Οὐδὲ γνωρίζω ἐὰν ἐγὲνετο συγκεΞντρωσις ἐθνικοφρὸνων πολιτῶν
εἰς τὸ E' Ἀστυνομικὸν Τμῆμα. πολλῷ μᾶλλον ὃτι ὡμίλησεν εἰς τοιαύτην συγκὲντρωσιν ὁ ὺπομοίραρχος Κατσούλης. Πάντως
ἀπὸ τήν περιφέρειάν μου οὐδεὶς εἰδοποιὴθη
νά μεταβῆ εἰς τοιαύτην συγκεντρωσιν.
ΣΤΟ ὑπόμνημα Καπελώνη, ὁ Κατσούλης
ἲυῗέἶῗξῗιὲῗτῖἶεῖῗιξῗόῡῖἷῖῗξλώέηῗιλέει πὸῗς
. ι . ,ς τ α α ι ματα Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας «ὅπως ἕῗταῖῃιν
(Παράρτημα) κατέλθη τὴν ἑπομένην ὥραν
7 μ.μ. εἰς ““11ικαντίλλυ” μετ’ ἑθνικοφρόνων
πολιτῶν πρὸς ἀποδοκιμασίαν διὰ τοῦ γνωστοῦ τρόπου τῶν ὀπαδῶν τῆς εἰρήνης»[ Καὶ
πὼς ὁ ἴδιος μὲ προτροπή του εἰδοποίησε 5-10
ἄτομα ἀπὸ τὴν Τούμπα καὶ ἄλλα ἀπὸ τὴν
Τριανὸρία -—- γι’ αὐτὸ τὸ τελευταῖο μάλιστα
τὸν βοήθησε κάττοιος πράκτορας «μὴ κατηγορηθείςιιέ ’Λλλάζει, ὅμως, ὁ τόπος συγκεντριίῗεως καὶ εὶδοττοιοῧινται οὲ ῧνικξφρονες
πο τε να συ εντωουν στ “ x —
μικὸ ’ῧμῆμα (ζτλὴν ρδύο Ηαραρτημάτωῖἷυζῒὰ
ὀδηγίες. ”()μιλητὴς ἦταν ὀ Κατσούληςέ
ΚΛῘΙΙΕΛΩΝΗΣ .· , ιιΔὲν ἠδυνήθην νά
εἰσέλθω οὔτε καὶ rd πλησιάσω εἰς αὐτὸ διότι
τόσον αὐτὸ ὅσον καὶ ὁ διάδρομος ό ὁποῖος
ὁδηγεῖ εἰς αὐτὸ ἦσαν ἀσφιικτικῶς γεμᾰτοι
-ἀπὸ τοὺς κληθέντας. Σχεδὸν μὲ τὴν ἄφιξίν
μου ἐλέχθη ὑπὸ τοῦ ὁμιλοῦντος κ. Κστσούλη :
«ιἸἰτελειώσσμε καὶ τώρα λίγοι-λίγοι νά ἀποχωρήσετε γιά νά μὴ γίνωμε ἀντιληπτοίι).
Τὸ μόνον δὲ τὸ ὁποῑον ἐπληροφορήθην ἐκ
γενομένων σχολίων ἤτσν ὅτι ὁ κ. Κστσούλης
τούς εἶπε ιιστόχος μσς ὁ Λσμπράκης», χωρὶς
νά τὸ ἀκούσω ό ἴδιος. ΙΙάντσ ταῦτα δύνανται
νά κατσθέσωσιν ὁ διοικητὴς τοῦ 5ου Παραρτήματος ’,·1γγελόπονλος Νικόλαος, οἱ ἄνδρες
τοῦ Παραρτήματος καὶ οἱ συμμετασχόντες εἰς
τὴν συγκεντρωσιν. Τῆς σιιγκεντρώσεως ταύτης μετέσχε καὶ ὁ Σπύρος Κοτζσμάνης, μὴ
εἶδοποιηθεὶς ὑπ’ ἐμοῦ οὐδὲ ἐξ ἀνδρῶν τοῦ
Παραρτήμστός μου περὶ τῆς συγκεντρώσεως
εἰς τὸ 5ον ἀστιινομικὸν τμῆμα καὶ εἶναι ἀπορίας ἄξιον πῶς τὸ ἐγνώριζε.
Ὀ αὐτὸς ιῖπομοίρσρχος Κστσούλης, πρὸ
τῶν ἐπεισοδίων καὶ τῆς σινγκεντρώσεως, διελθὼν ἐκ τοῦ καταστήματος τῆς Γενικῆς ’Λσφαλείας περὶ ὥραν 4.30 ἀπογεινματινήν, ἐδήλωσε
κομπορρημονῶν εἰς τοὺς ἀξιωματικοὺς τῆς Γ ενικῆς ’Λσφαλείσς .· ιιΣήμερον θὰ δῆτε τί θὰ
γίνηιι, ὑπονοῶν ἀσφαλῶς τὰ ἐπεισόδια εἰς
βάρος τῶν ὀπαδῶν τῆς Εἰρήνης, εἰς παρατήρησιν διέ τοῦ ὑπομοιράρχου Κλωνάρη Κωνστσντίνυυ «Nd προσεχής, διότι Οὰ σκοτωθῆ

Δίκη Λαμπράκη. Συμπέρσσμα; «τροχαῖονι... Σήμερα;

κανένσς ἅνθρωπος καὶ θά βροῦμε τὸν μπελᾶ
μσς», ἐδημιοιιργήθη μεταξύ των σοβαρὸν ἒπεισόὸιον, ἀντήλλαξαν ὕβρεις καὶ θὰ συνεπλέκοντο ἂν δὲν τούς διεχώριζον οἱ ὑπομοίρσρχοι
Κανελλόπουλος Γ εώργιος καὶ Τζαμουράνης
Νικήτσς.
Τὸ ἐπεισόδιον τοῦτο μοὶ ἐδιηγήθη ὁ ὑπομοίραρχος κ. Κλωνάρης προσφάτως καὶ ἐνώπιον τοῦ ὑπομοιράρχου Φσσούλη Νικολάου
καὶ ἀνθυπομοιράρχου Δσβίλα Θεοδώρου ὑπηρετούντων εἷς τὴν Γ ενικὴν ’κ’Ῑσφάλειαν καὶ
οἵτινες καλούμενοι θέλουσι καταθέσει ταῦτα».

ΣΕ ἄλλο σημεῖοῑ
«'H στάσις ὅλων μσς ὑπῆρξε παθητική,
ἐνεργῶς δὲ ἔδρασεν ό ὑπομοίραρχος Δ. Κατσούλης, ὅστις ὑπεδείκνυε τοὺς κομμουνιστάς
εἰς τοὺς τῇ ἐντολῇ ἀντισυγκεντρωθέντας καὶ
οἱ ὁποῖοι τοὺς ἔδερνσν, προσέτι δὲ ὁ ἴδιος
εἶχε καταρτίσει όμάδας ἐπὶ τῶν κληθέντων
εἷς τὴν συγκέντρωσιν καὶ ἀνέθεσεν εἰς ἑκάστην ὁμάόα ἐξ αὐτῶν ἀπὸ ἔνσν κομμουνιστὴν
τὸν ὁποῖον θά ἔδερνσν μετά τὴν λῆξιν τῆς
συγκεντρώσεως. Ταῦτα γνωρίζει. καλῶς καὶ
ὀφείλει νά κστσθέση ὁ χωροφύλαξ Χατζηθεοδώρου Παναγιώτης ὅστις μοὶ τὰ ἑδιηγήθη
τὴν 28-4-65 εἷς τό κουρεῖον τῆς Γενικῆς
Ἀσφαλείας Θεσσαλονίκης. Ἴσως καὶ τὸ ση-

ΕΝΑ ἀπὸ τὰ ἰδιαίτερσ χαρακτηριστικά
τῆς ιιῦπόθεσης Λαμπράκηυ ἦτσν καὶ τὸ
ποιὸν τῶν ἀνθρώπων ποὺ βρέθηκαν στὸ
σκσμνὶ -εἴτε ἀθωώθηκσν, εἴτε ὄχι.
ΕΝΔ ΕΙΚΤΙΚΑ ὑπενθυμίζουμε :

Ο Ἐμ. Ἐμμσνουηλίὸης; κστσὸίκες γιὰ
βιασμό, κλοπή, παιδεραστίσ κ.ἅ.
Q Σπ. Γ κοτζσμάνης; τραύματα, ἀπειλές,
ἐξύβριση.
Q Ξ. Γιοσμᾶς.· δυὸ κσταὸίκες γιὰ δοσιλογισμὸ (ἡ μιὰ σὲ θάνατοί), ἀποπλάνηση,
μοιχεία, ἐκβίαση, ’ὑπεξαίρεση

O K. Δόλκας.· (Δύο ἐξυβρίσεις ——— ἡ μίσ
κατὰ βουλευτοῦ, δύο ιιᾶδικες μετά βιαιοπρσγιῶν ἐπιθέσεις», μία καταδίκη γιά
((ἀπρομελέτητσ τραύματα» ('Hmv διοικητὴς Ἐθνικῆς Ἀσφσλείας ).

μεῖον τοῦτο νά ὑποβοηθήση εἰς τὴν ἀνεύρεσιν
τοῦ μίτου τῆς ὑποθέσεως».

ΚΑΙ πιὸ κάτω;

«Μετὰ τὴν ἀνσχώρησίν μου ὡς ἐπληροφορήθην μετέβη εἰς τό Ε’ Ἀστυνομικὸν Τμῆμα
ὁ ὑπομοίρσρχος Κστσούλης καὶ ἐζήτησε τὸν
Γ κοτζαμάνη νὰ τὸν δῆ μὲ σκοπὸν rd τὸν ὄρσπετεύση, ἀντιληφθείς δὲ τὰς προθέσεις του ό
μοίρσρχος ᾹΙαργσρίτης Δημήτριος ἔκλεισε τὸν
Γ κοτζσμάνην εἰς τὸ κρστητήριον τοποθετήσας εἷς αὐτὸ δύο σκοπούς. [Πετὰ δὲ τὴν ἀποτυχίαν τοῦ ἐγχειρήματος, ὁ ὑπομοίρσρχος Κατσούλης κστετόπισε τὸν Γ κοτζσμάνην ὡς πρὸς
ἀπολογίαν του καὶ ὂὴ τὴν μέθην, δι’ ὃν λόγον
καὶ ὅταν ἐξητάσθη ὑπὸ τοῦ κ. Εἰσσγγελέως
τὴν 3ηι· πρωῑνὴν ἱσχνρίσθη μέθην. Ὁ ὑποΔμοίραρχος Κατσούλης ἀσφαλῶς ἐπληροφορήθη

Ξῖζέὸ τοῦ Γκοτζσμάνη περὶ τοῦ ἘμμσνουηΤὴν 3.30 μετσμεσονύκτιον ὥραν τῆς
’22-23.5.63 μὲ ἀφύπνισεν ὁ χωροφύλσξ τοῦ
Σταθμοῦ Πυλσίσς Καρρᾶς καὶ μὲ εἰδοποίησε
νὰ κατέβω εἷς τὸ παράρτημά μου καὶ νά ἑπικοινωνήσω μὲ τὴν Διεύθυνσιν Ἀστυνομίσς
πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἔπραξα ἀμέσως. Εἰς τὸ
τηλέφωνον τοῦ ὑπασπιστοῦ τῆς Διευθύνσεως,
Ἀστυνομίας τὸ ὁποῖον ἐκάλεσα ἑνεφσνίσθη
ὁ ὑπομοίρσρχος Κστσούλης, διεξήχθη δὲ ἡ
ἑξῆς μεταξύ μσς στιχομυθίσ. Εἶπον ((ἑόῶ
ιὑπομοίρσρχος Καπελώνης, μὲ ἐζητήσατε».
Ἕλσβον τὴν ἀπάντησιν ((ἕλα ιΜανώλ-η, ὁ Κατσούλης εἷμαι, ἅργησες, σὲ περῖμενσ τόσην
ὥραν». Τοῦ εἷπον «τί συμβαίνειν) Μοῦ ἀπήντησε «ἄκουσε, Διεύθιινσις θέλει τὸ πρωὶ
εἷς τὸ E' τὸν Ἐμμανονηλίδην Μανώλην ἀπὸ
τὴν Τριανδρίσν, πάρε κανένσ χωροφύλακα που
ξέρει τὴν Τριανδρίαν καὶ πήγσινε νά τὸν βρῆς
καὶ φέρτον στὸ 1;" διότι ἐγὼ π’ῆγσ νὰ τὸν
βρῶ γιὰ νά τὸνπάρω καὶ δὲν βρῆκσ τὸ σπίτι
tom). Δὲν μοῦ ἓξήγησε δὲ οὔτε μοῡ εἷπε J'à
τὸν συλλάβω, ἡ ἐντολὴ ἦῖο ἁπλῶς ἡ ἀνεύρεσις καὶ ἡ μεταφορὰ αὐτοῦ εἷς τὸ IL" Ἀστυνομικὸν Τμῆμα.
Πράγμστι κατόπιν τῆς δοθείσης ἐντολῆς
παρέλαβον τὸν χωροφύλσκσ Μάτζον ὅστις
ἐγνώριζε τὴν οἰκίαν τοῦ Ἰἰμμσνονηλίδη διότι
ἡ Τριανδρία ἦτο τομεύς του καὶ ,μετέβημεν
ἐκεῖ ἐγὼ δὲ παρέμεινσ εἵς-τὸν Σταθμὸν Τριαν15

ὁρίας, ὁ χωροφύλαξ ὑὲ εἰιῖοποίησεν αὐτὸν
ὅστις μετ’ ὀλίγον προσῆλθε παραλαβὼν δὲ
τοῦτον τὸν μετέφερον εἰς τὸ 1'." Mann-011131611
Τμῆμα εἰπὼν εἰς τὸν ὑπαξιωματικὸν ὑπηρεσίας ὅτι ὁ κύριος θά παραμείνη ὁιότι τὸν ζητεῖ
ἡ Διεύθυνσις ’.«1στυνομιάς καὶ ἀπῆλθον εἰς τὸ
παράρτημά μου. r12170115111); ό ἱσχυρισμὸς τοῦ
Ἑιιμανουηλίδη ὅτι προσῆλθεν αὐθορμήτως εἷς
τὸ ,Ε’ Ἐιιῆιια εἶναι ἀπολύτως ψευὸής. Ἠ
’Υποὸιεύθυνσις Ἐθνικῆς ἰ-ίσφαλείας θέλουσα
νὰ καλύψη τὸν ιῖπομοίραρχον Κατσούλην μοὶ
ἐπέβαλε κατὰ τὴν κατάθεσίν μοιΙ ὁιά τὴν περιὲττωσιν ταύτην τῆς μεταγωγῆς τοῦ Ἐμμανουηλίὸου x'à καταθέσω ψευδῶς ὅτι τὴν ὄιοταγὴν μοῦ τὴν ἕὸωσεν ὁ (διοικητὴς τῆς Γενικῆς Ἀσφαλείας κ, Σταθουλόπουλος καὶ ὄχι
ὁ Κατσούλης - περὶ τῆς καλύψεως τοῦ
ὁποίου γενικὴ καὶ πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιι·
ἦτο ἡ ἐντολὴ - μὲ ιδιεβεβαίωσε δὲ ὅτι ὁ κ.
Σταθουλόπουλος εἶχεν ἀναλάβει νά καταθέση
ὅτι πράγματι αὐτὸς ἒὸωσε τὴν ἐντολὴν καὶ
δὴ ἐντολὴν συλλήψεως ἐνῶ τοῦτο εἶναι τελείως ἀι·αληθὲ; ὡς ἐπίσης (ὶναληθῆ εἶναι καὶ
τὰ ἐπὶ τοῦ σημείου τούτου κατατιθέμενο ὑπὸ
τοῦ στρατηγοῦ ιιῙήτσοι· ἀι·ει·ρεθέντο; μάρτυρος Ντελοπούλοι· Βασιλειόι·. Ἐπίσης εἰς τὸ
σημεῖον αὐτὸ ἁνακριβῶς καταθέτει καὶ ό κ.
Καμουτσῆςυ.

Ο ΙΔΙΟΣ 6 Κατσοΰὶηης, σὲ δυὸ ἐνόρκους
πολυσέλιδες ἐξετάσεις, ἀναφέρει με λεπτομὲρειες τὰ περιστατικά, ὅπως ἐκεῖνος τὰ ἀντελήφθη, καὶ ἀρνιέται ὅλα ὅσα τοῦ καταμαρτυροῦν.
Ι Δὲν ἄκουσε τὸ σύνθημα (ιλαμπράκη θὰ
πεθάνεις, θὰ πεθάνετε ὅλοι σαςυ, οὔτε εἶδε τὸν
ἀρχικὸ τραυματισμὸ τοῦ Ααμπράκη, οὔτε τὸν
τραυματισμὸ τοῦ Τσαρουχᾶ. Δὲν κάλεσε αὐτὸς
τοὺς έθνικόφρονες πολίτες στὴν ἀντισυγκέντρωση τοῦ ((Πικαντίλλυ», οὔτε τοὺς κάλεσε
(καὶ φυσικὰ οὔτε τοὺς μίλησε) στὸ Ιῧ’ Τμῆμα.
Οὔτε κι ἄκουσε νὰ ἕγινε κατι τέτοιο. Τὸν
Καπελώνη δὲν μποροῦσε νὰ τὸν διατάξει γιατὶ
ἦταν (ὁ Καπελώνης) ἀρχαιότερος στὴν ἱεροερχία. Δὲν εἶναι ἀλήθεια ὅσα γιὰ
τους ὁ Κλωνάρης λέει. Δὲν εἶναι ἀλήθεια ὅτι
ὑποδείκνυε κομμουνιστὲς κατὰ συγ-κέντρωση ἢ καθόριζε ὁμάδες ἐθνικοφρὸνων γιὰ
νὰ δέρνουν κομμουνιστές. Δὲν πῆγε στὸ Τμῆμα
γιὰ νὰ διευκολύνει τὸν Κοτζαμάνη νὰ δραπετεύσει, οὔτε τὸν ἐμπόδισε σ’ αὐτὸ 6 Μαργαρίτης. Δὲν τηλεφωνήθηκε ἐκεῖνο τὸ βραδυ
μὲ τὸν Καπελώνη, δέν, δέν.. . _

ΚΑΙ εἶναι χαρακτηριστικὴ εἰκόνα ποὺ
δίνει γιὰ τὴ συγκέντρωση ;

«Κατόπιν ὃιαταγῆς τῆς Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως Θεσσαλονίκης, ὅπως ἐπιτελέσωμεν τὰ
καθ’ ἡμᾶς, τὸ ἑσπέρας τῆς 22ας Μαΐου 1963
καὶ περὶ ὤραν Την περίπον μετέβην ἐν πολιτικῇ περιβολῇ εἷς τὴν ὸιασταύρωσιν τῶν όὸῶν
Βενιζέλου καὶ Ἑρμοῦ πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς
παρακολουθήσεως καὶ καταγραφῆς τῶν προσερχομένων κομμουνιστῶν καὶ ἄλλων ὑπόπτων
στοιχείων, ἀμφιβόλου ἐθνικοῦ φρονήματος,
τῶν προσερχομένων εἷς τὴν συγκέντρωσιν τῶν
Φίλων τῆς Εἰρήνης. (. . .) Μέχρι τῆς 8ης μ.μ,
ὥρας περίπου οτῖοὲν τὸ (ὶξιοσημείωτον συνέβη.
ιἨετὰ ταῦτα ὅμως ἓγκατεστάθη μεγάφωνον
εἷς τὴν αἴθουσαν ὅπου ὁμιλία τῶν κομμουνιστῶν, καὶ μάλιστα εἰς τὴν μπαλκονόπορτα
αὐτῆς, εἰς τρόπον ὥστε νά ἀκούεται καὶ ἔξω
εἰς τὸν ὁρόμον, καὶ ἤρχισαν μεταοιὸόμενα 6111φορα συνθήματα, ὡς «Εἰρήνη, ὄχι ἄλλο οἶμαι),
«ἔξω οἱ βάσεις τοῦ θανάτου, ἔξω οἱ πολλάριςη. Συνεπεία τῶν συνθημάτων αὐτῶν ἤρν
χισε μεταξὺ τῆς 8ης καὶ δ.3θ’ μ,μ. ὥρας περίπου νά συγκεντρώνεται πλῆθος πολιτῶν, ἐκ
τῶν ὁποίων ἠκούοντο μεμονωμένως καὶ σποραὸικῶς ἀπὸ ἕνα (δύο ἄτομα αἱ φωναὶ ατί παραμύθια μᾶς λένε, ποιὸς θέλει πόλεμον. Τὸ
πλῆθος ἐμεγεθύνθη μεταξὺ τῆς 8.50' καὶ
9ης μ,μ. ὥρας περίπου, ὅτε ἧρχισαν ὁμαὸικῶς
ἐκφερόμενα, γἐιίκευόμειίι ὸὲ σὺν τῷ χρόνῳ
τὰ συνθήματα «If/IA στὴν Ιίουλγαρία, ἔξω
οἱ προοόταιυ, Κατόπιν τῶν τοιούτων (limbo16

ἐξ ἑσφαλμὲνης ἑκτιμήσεως τῆς καταστάσεως, ,
καὶ ἕτσι ἐγένοντο τὰ ὅσα ἔλαβον χώραν».
ΣΤ O τέλος ὁ ἴδιος Ἀντεισαγγελέας Ἐφετῶν
ζητάει τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ Κατσούλη παρ’ ὅλας
τὰς «πυκνὰς ἀτμίδας ὑπονοιῶν» ποὺ «τὸν ἑμβάλλουν εἰς πολλὰς σκέψεις» καὶ χωρὶς νὰ ἀποκλείει ὅτι «ἀργότερον καὶ ἂν μέχρι τῆς παραγραφῆς τῆς πράξεως τῆς ἀνθρωποκτονίας προκύψουν νεώτερα στοιχεῖα θὰ καταστῇ δυνατὴ
ἡ ποινικὴ δίωξις τοῦ Κατσούλη ἄλλων συνενόχωνυ, Λέει :

Κατσούλης καὶ Πίμπας; τὸ «ἀφεντικὸ» καὶ τὸ «τοιgant».

waudvnç · Ἐμμανουηλίδηςῑ δὲν εἶχαν ταπεινὰ
ρια...
κιμασιῶν τοῦ συγκεντρωθέντος πλήθους, αἱ
ὁποῖαι κατὰ τὴν γνώμην μοι· προεκλήθησαν
λόγῳ τῶν ὡς ἅνω συνθημάτων τῶν κομμουνιστῶν, καὶ τὰ ὁποῖα ἦσαν κατὰ τὴν γνώμην
μου ἱκανὰ νὰ ἑξερεθίσουν ἑθνικόφρονας πολίτας, οἱ μετέχοντες τῆς σύγκεντρώσεως Λαμπράκη, ὁμαὸικῶς ἁπήντουν «ἔξω οἷ προδότες,
ὁὲν περνάει ό φασισμός, κάτω οἵ πουλημένου),
ταῦτα δὲ συνετέλεσαν ὥστε νὰ αὐξηθῇ ἡ ἔντασις τῶν ἀποδοκιμασιῶν. Συνθήματα ἀπειλητικὰ ὡς ((Λαμπράκη θά πεθάνῃς, θὰ πεθάνετε ὅλοι σας», ὁὲν ἤκουσα. Λιθοβολισμὸν τῆς
αἰθούσης ἀντελήφθην γενόμενον μετὰ τὴν ἔντασιν τῶν ἁποόοκιμασιῶν, συγκεκριμένως εἶόα
μεμονωμένως πέντε ἕως ὁέκα περίπου πέτρες
νὰ ρίπτωνται πρὸς τὴν αἴθουσαν ἐκ μέρους τοῦ
πλήθους τὸ ὁποῖον ἦτο συγκεντρωμένον εἷς τὸ
πεζο()ρόμιον τῆς όὸοῡ Βενιζέλου ἔναντι τοῦ
μεγάρου ὅπου ὁμιλία. Ἰ;’ἀι’ συνελήφθησαν
οἷ ὁράσται τοῦ τοιούτου λιθοβολισμοῦ ὁὲν
γνωρίζω, πιθανῶς ὅμως rd μὴν ἑνετοπίσθησαν ἢ αἱ παριστάμεναι ἐκεῖ ἀστυνομικαί δυνάμεις νά εὑρέθησαν ὑπὸ συνθήκας αἷ ὁποῖαι
ἠμπόὸιζον τὴν σύλληψιν».

ΜΕΤΑ λέει ὅτι εἶδε τὸν Μήτσου καὶ τὸν
Καμουτσῆ μὲ πολιτικά, ἀλλὰ ((ὃὲν γνωρίζει
ποῖος ἧτο έπικεφαλῆς τῆς ἀσωνομικῆς δυνάμεως» καίῖ
l Ἐπιβεβαιὼνει — πράγμα ποὺ ὃὲν κάνουν. . . πολλοὶ συνάδελφοί του -- ὅτι ἄκουσε
ἀπὸ τὸ μεγάφωνο τὸν Λαμπράκη ((νὰ ἀπευθυνεται πρὸς τὸν ὑπουργὸν Βορείου Ἑλλάδος,
τὸν εἰσαΠελὲα, τὸν στρατηγὸν Μήτσου, τὸν
Ἀστυνομικὸν Διευθυντὴν, τὸν ΔιευΟυντὴν
Ἀσφαλείας καὶ νὰ λέγῃ ὅτι ἀπήχθη ό Ρηγόπουλος (ἐπίσης ὁμιλητὴς ἐκείνης τῆς ἡμέρας) καὶ ὅτι ἀπειλεῖται καὶ ἠ ζωὴ τοῦ Ρηγόπου),ου καὶ ἡ ζωὴ ἡ ἰδική του, οἱφοῦ καὶ κατὰ
τὴν εἴσοδον του εἰς τὸ μέγαρον ἐκακοποιήθη,
καλῶν τὰς ἀνωτέρω Ἀρχὰς νὰ προστατεύσουν τὴν ζωὴν τὴν ἰδικήν του, τοῦ Ιήγόπουλου ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πλέον καὶ τὴν συγκέντρωσιν» ! .'
l ’Υποστηρίζει ὅτι δὲν ἧταν ἀρκετὲς οἱ δυνάμεις ποὺ εἶχαν συγκεντρωθεῖ γιὰ (ινὰ ἀπωΘήσουν ἐγκαίρως καὶ μακρὰν τοὺς συγκεντρωθέντας πολίτας», δεδομένου ὅτι «τὸ συγκεντρωμένον πλῆθος ἀνήρχετο εἰς 500-600 πολίτας, αἱ ἀστυνομικαὶ δὲ δυνάμεις δὲν εἶχον
ἀφιχθῆ εἰς τὸ σύνολόν των ἑγκαίρως, ἴσως

«Σοβαρώτερον ἐξ αὐτῶν (ΣΣΖ τῶν περιστατικῶν ποὺ προαναφὲρονται) τυγχάνει ἡ ἐπαληθευομένη ὡς ᾱνω νυκτερινὴ ἐπίσκεψις τοῦ
Κατσούλη εἰς τὸ E' Ἀστυνομικὸν Τμῆμα.
Παρὰ τήν προφανῆ ἀποφυγήν τοῦ μοιράρχου
Μαργαρίτη ὅπως καταθέση τήν πλήρη ἁλήθειαν ἐπὶ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Κατσοὺλη καὶ
τὴν διατήρησιν ἐσφραγισμένων χειλέων τοῦ
Ἀντισυνταγματάρχου Γεωργακοποὺλου, ὁ
συνδυασμὸς τῶν καταθέσέων τοῦ Μαργαρίτη
κατὰ τὸ σημεῖον τῆς δυσφορίας ἣν ἐπροκάλεσεν εἰς τὸν μάρτυρα ή ἐπίσκεψις τοῦ Κατσούλη εἰς τὸ τμῆμα του (ἢ τῆς ἀνησυχίας
του), ἢν δυσφορίαν (δυσκόλως ἀποκρυπτομένην ἐν τῇ καταθέσει του) έξεδήλωσεν δι’ ἀποπομπῆς τοῦ Κατσούλη ὲκ τοῦ Ἀστυνομικοῦ
Τμήματος, καί τοῦ χωροφύλακος Καραγιαννάκη καθ’ ὂν 6 μοίραρχος Μαργαρίτης ὴτο
ἐκεῖνος ὅστις εὑρών ὅτε προσῆλθεν εἰς τὸ
τμῆμα του τὸν Κοτζαμάνην ἐλευθέρως κυκλοφοροῠντα ἐντός τῆς αἰθούσης ἀναμονῆς
(καί οὐχί ἦδη φρουρουμενον, ὡς θέλει νά ὑποστηρίξη ὁ Μαργαρίτης) διέταξε τὸν ἐγκλεισμὸν του ἐντὸς τοῦ γραφείου τῆς Γραμματείας Kai έτοποθὲτησεν δύο φρουροὺς ῖνα τὸν
φυλάσσουν, καταδεικνύει ὅτι κάποιος πολὺ
σπουδαιότερος λόγος φαίνεται ὃτι συνέτρεξεν διά νά ἐγκλείση τὸν Κοτζαμάνην ὑπὸ
φρούρησιν δύο χωροφυλάκων καὶ διά νά
ἀποπέμψη τὸν Κατσούλην. Τὰ δὺο ταῦτα
περιστατικά συνεχόμενα ἐσωτερικῶς καθιστοῦν σφόδρα πιθανήν τήν ἐκδοχὴν τοῦ Καπελώνη ὅτι ὁ Κατσούλης ἐξεδήλωσε διαθέσεις ἀπελευθερώσεως τοῦ Κοτζαμάνη δι’ ὃ
καί ἀπεπέμφθη ὑπὸ τοῦ Μαργαρίτου».

«Ἀλλά καί ἀπὸ πλευρᾶς Κατσούλη ή νὺξ,
ἐκείνη διά τήν χωροφυλακήν Kai δή μετά
τήν ἁπρόβλεπτον ἀνατροπὴν τοῦ σχεδίου
διὰ τῆς συλλήψεως τοῦ Κοτζαμάνη Kai διὰ
τοὺς μεμυημένους εἰς τὸ ἔγκλημα ἀξιωματικοὺς ἡτο μία φοβερά νὺξ πλήρης φροντίδων
διὰ τοὺς ἀμετόχους εἰς τὸ ἐγκλημα Kai πλήρης ἀγωνίας διά τοὺς μετέχοντας εἰς αὐτὸ.
Καὶ δι’ αὐτὸ τὴν νύκτα ἐκείνην δέν ὑπῆρχεν
περιθὼριον δι’ ἀργοσχὸλους περιπάτους καί
ἐπισκέψεις τοῦ Κατσούλη μετὰ τὸ δεῖπνον
του μέχρι τοῦ E’ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος.
Ὀ Κατσούλης μάλιστα, ἀξιωματικός τῆς
Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν
χρειαζόμενος εἰς τοὺς Προϊσταμένους του
ἀνωτέρους Kai ἀνώτατον, ἅπαντες στρατοπεδευμένους εἰς τήν Διεὺθυνσιν τῆς Ἀστυνομίας, πρέπει νά εὑρίσκετο πλησίον των ἢ εἰς
τὸ γραφεῖον του τῆς ’Υποδιευθύνσεως τῆς
Γενικῆς Ἀσφαλείας, Εἴτε λόγῳ προσκλήσεως εἰς τά καθήκοντά του εἰς τήν ἐπίκαιρον
θέσιν ἐν τῇ ’Υποδιευθύνσει Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας εἶτε λόγῳ πλεονάζοντος ἀντικομμουνιστικοῦ μένους. äv ἁληθεὺη ή πολυσχιδήςΙ
δραστηριότης του ἀπὸ τῆς προτεραίας τῆς ,
22 Μαΐου 1963, κατὰ τὸ ὑπόμνημα Καπελὼνη.
εἶχεν ἀποσπάσει τήν έκτίμησιν Kai τὴν ἐμ· f
πιστοσύνην τῶν προϊσταμένων του. Ὲάν δέν -«
ἐνδείκνυται ἐπαρκῶς Kai ἀποχρώντως ή,·
τοιαύτη δραστηριότης τοῦ Κατσούλη ἐκτὸς .
περαιτέρω ἀνακρίσεως μέχρι τοῦ νά προσλά-ὐ,
βουν αἱ διάφοροι ἐκδηλώσεις του συγκεκρι- ,,
μένην μορφήν ὡρισμένου ἀδικήματος Kai ·’
ἰδία τῆς ἠθικῆς αὐτουργίας ἢ συνεργείας εἰς '
τὴν ἀνθρωποκτονίαν ἢ τήν ἠθικήν αὐτουρ-·”
γίαν εἰς τήν διατάραξιν κοινῆς εἰρήνηςάΙ
δι’ ὃν λόγον καὶ ὀρθῶς 6 παρ’ ἐφέταις Ἀνᾳρ’«·

κριτὴς δέν ἀπήγγειλεν ἐναντίον τοῦ Κατσούλη κατηγορίαν τινὰ (ὁπότε ἤδη ed έπρότεινα
δι’ ἔλλειψιν ἐπαρκῶν ἐνδείξεων ἐνοχῆς Kai
ὲκ τῆς κατηγορίας ἀπαλλαγήν του ὅσον
ἀφορᾱ τήν διατάραξιν τῆς κοινῆς εἰρήνης
καὶ τὸ πολὺ τήν παῡσιν πρὸ καιροῦ τῆς ποινικῆς διώξεως διὰ τὴν συμμετοχήν του εἰς
τὴν ἀνθρωποκτονίαν) ἐν τούτοις ἐκ τοῦ ὅλου
ἁνακριτικοῦ ύλικοῡ ἀποδίδονται πυκναί ἀτμίδες ὑπονοιῶν ὅτι καὶ 6 Κατσούλης αὐτὸς εἰχε παίζει ἐνεργὸν καί σημαντικὸν ρόλον πρὸ
καί κατά τήν διάρκειαν τῶν ἐγκλημάτων τῆς
23 Μαΐου πάντοτε ἐν γνώσει καί τῇ ἐντολῇ
τοῦ Δόλκα καί Μήτσου. Ἐκ τοῦ ὅτι δέ δέν
ἀποδέικνύονται οἱ ἐν τῷ ὑπομνήματι τοῦ Καπελῶνη ίσχυρισμοί. δέν ἓπεται ὅτι καί δέν
ἀληθεύουν ἀντικειμενικῶς».
«Ὀπωσδήποτε τὸ βεβαιούμενον περιστω
τικόν τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Κατσούλη εἰς ’τό
Ε’ Ἀστυνομικὸν Τμῆμα κατα τήν ἀνω ὥραν
καί ὑπὸ τὰς ἂνω συνθήκας καί τῆς έν συνεχείᾳ ἀποπομπῆς ἐκ μέρους τοῦ Μοιραρχου
Μαργαρίτη εἰς πολλὰς σκέψεις ἑμβαλλουν.
Καί, ἂν διὰ τοὺς προεκτεθέντας λόγους δέν
προσδίδη (ἐν τῷ παρόντι τούλάχιστον ~—
οὐδείς γνωρίζει ἀργότερον ἂν μέχρι τῆς παραγραφῆς τῆς πράξεως τῆς ἀνθρωποκτονίας
προκύψουν νεώτερα στοιχεῖα ὁπότε Où καταστῇ δυνατὴ ἡ ποινική δίωξις τοῦ Κατσού-

λη ἢ ἄλλων συνενόχων) δέν προσδίδει λέγω
είς τὸν Κατσούλην τὴν ἰδιότητα τοῦ Κατηγορουμένου, ἐν τούτοις ρίπτει ἀρκετὸν φῶς
εις τὴν ὑπόθεσιν καί ἐνισχύει μάλιστα τὰς
ἐνδείξεις ἑνοχῆς τῶν κατηγορουμένων ἀξιωματικῶν Μήτσου καί, Δόλκα εἰς τήν συνέργειαν εἰς τὴν ἀνθρωποκτονίαν. 'H ἐπίσκεψις
τοῦ Κατσούλη τήν νύκτα εἰς τό E' Ἀστυνομικὸν Τμῆμα δέν ἠτο καθόλου τυχαία οὔτε
συμπτωματική, Ἐξιτπέμφθη οὖτος παρὰ τοῦ
Δόλκα καί Μήτσου, παραλλήλως πρὸς τήν
χορηγηθεῑσαν ἐξαποστολὴν τοῦ Καπελὼνη
εἰς τὸ Ε’ Ἀστυνομικόν Τμῆμα διὰ σοβαρωτέραν ἐντολήν, πιθανότατα τῆς φυγαδεύσεως
τοῦ Κοτζαμάνη, ταύτης ματαιωθείσης διὰ τῶν
μέτρων φυλάξεως ἅτινα ἐλαβεν ὁ Μοίραρχος Μαργαρίτης καί τῆς ἀποπομπῆς τοῦ
Κατσούλη ὅστις ὅμως ἐπρόφθασεν ὡς φαίνεται, μετὰ τὴν ματαίωσιν τῆς φυγαδεύσεως
τοῦ Κοτζαμάνη, νά δώση ὁδηγίας εἰς τὸν τέω
λευταῑον ,τοῦτον περί τοῦ τί νὰ ἰσχυρισθῆ
ὡς δικαιολογίαν του ἔναντι τῆς ἀπαγγελθῆσομένης ἐναντίον του κατηγορίας κατὰ τὴν
ἀπολογίαν του (μέθην καί ἀμέλειαν) ὡς ἐπίσης ἐπρόφθασεν (ὁ Κατσούλης) va ἐπιστατήση είς τήν ἐξαφάνισιν τοῦ κλὸμπ ἢ καί νὰ τὸ
ὲξαφανίση ὁ ἴδιος, αφοῡ 6 χωροφύλαξ Κα-

Καραγιαννάκης ἐφύλαξεν ἐντὸς τοῦ συρταρίου τοῦ γραφείου τοῦ ἀξιωματικοῦ τῆς ὑπηρεσίας τὸ κλόμπ καί πιθανῶς να ἐγένετο ἀντιληπτὸς παρα τινος ἐξ αὐτῶν μεταξύ τῶν
ὁποίων 6 Καραγιαννάκης ἀντελήφθη καί τόν
Κατσούλην. Καίτοι δέ νομίζω ὅτι ἐπερίμεναν οἱ ἐνδιαφερόμένοι διὰ τήν ἐξαφάνισιν
τοῦ κλόμπ Va ίδοῠν τόν Καραγιαννάκη φυλάσσοντα τοῦτο εἰς τό συρτάριον τοῦ Γρα·
φείου, ἀλλὰ μία ἐκ τῶν κυριωτέρων ἐντολῶν
αἵτινες ἀνετέθησαν εἰς τὸν Κατσούλην με·
ταβαίνοντες ἐπί τούτου εἰς τὸ E' Ἀστυνομι·
κόν Τμῆμα παρὰ τῶν προϊσταμένων του ἦτο
Kai ἠ ὁπωσδήποτε ἀπόκρυψις Kai ὲξαφάνισις τοῦ παραδοθέντος κλόμπ. Οὕτω πως τὸ
ὑπόμνημα Καπελὼνη ἂν δὲν κατέστησεν ἀνακριτικῶς ὲφικτὴν τὴν ἀποκάλυψιν νέου τινὸς
κατηγορητηρίου εἰς τὴν ὑπόθεσιν Kai δὴ τοῦ
ὑπομοιράρχου Κατσούλη ἦ τοῦ ένωματάρχου Ζήση Πέλκα κλπ. ἐν τούτοις ἐτόνισε καί
κατέστησε συμπαγεστέρας τὰς προϋφισταμένας ἐνδείξεις ἐνοχῆς τῶν κατηγορουμένων
ἀξιωματικῶν διὰ τὰ ἀδικήματα τῆς συνεργείας εἰς τήν ἀνθρωποκτονίαν Kai τῆς καταχρήσεως ἐξουσίας».

ραγιαννάκης καταθέτει ὅτι παρευρίσκοντο
ἀξιωματικοί τήν ὥραν κατὰ τήν ὁποίαν 6

ἡ παράλληλη δράση, Καὶ ἕνα ντοκουμὲντοῑ
oi. «ἐπεμβάσεις».

ΣΤΟ EPXOMENO: Μιὰ νέα θεωρίας

Τό «κοιτη γορώ»
ἑνός εἰσαγγελέοι
.‘.;.\.\ μνημειῶδες, ,χει κρν,’.τηριντθεῖ ἀπὸ πολλοὺς τὸ κείμενο
(3(ὶο σελίδες) τῆς προτάσωις τοῦ ὰντεισαγγελέα Ἰ-ἶφετῶν Παύλου
Ask-4:697: πρὸς τὸ Συμζιούλιο Ἰῧφετῶν Θεσσαλονίκης (18-5-65)
γιὰ τὴν ἕκδοση τοῦ βουλεύματος στὴν ὑτιζόθεση Ααμττράκη - Τσαρουχᾶ (7—2-66).
AI'IX εἶναι μόνο οἱ θέσεις τοῦ είσαγγελέα που προκαλοῦν ἐντύπωση καὶ ἡ ἑκττληκτικὴ θεμελίωση τῶν κατηγοριῶν του —— ἄσχετα,
βέβαια, μὲ τὸ τελικὰ ἀποτέλεσμα. Εἶναι καί τὸ ἵδιο, γλαφυρότατο
κείμενο, γεμάτο αἰχμὲι ὅπου δὲν μττορεῖ vi pricet ἡ τσιμπίδα τοῦ
νόμου, γεμάτο ἱστορικὰ παραδείγματα καὶ παραστατικότατες
εἰκόνες.

ΛΡΧΙΖΗΙ. ἔτσιῑ
υ.11ντιιξι“” τῆς Ν.311’ καί Ιθ ννκτερινῆς ὥρας τῆς 22 Μαΐου 1963
οἱ έν ἑκάστῃ ἀνθρωπίνῃ σννειὸήσει έγκατεστιμιένοι σεισμογράφοι,
οἷ κιιλοιηιεϊοι ιιπερὶ ὁικαίον αἴσθημαυ, οἱ ὑφιστάμενοι κραόασμούς
ἀναλόγως ἰσχνροίις πρὸς τὸ μέγεθος τοῦ προσβαλλομένοι.» δικαίου
καὶ πρὸς τήν ψυχικήν εὖαισθησιάν καὶ πνευματικὴν καλλιέργειαν
ἑκάστου ἀνθρώπων, έσημείωσαν (τειραν ἰσχυροτάτων καὶ ἀλλεπαλ
λήλων ὁονήσεων, τεκτονικῆς ι)ιά τὸ (δίκαιον μορφῆς καὶ ἐπεξεργασίας, μέ ἑπίκεντρον τὴν Θεσσαλονίκην τῆς Ἕλλάόος εἰς τὸ τμῆμα
τῶν ὁιασται·ριὺσεων τῶν (ἱὸῶν Ἰἰρμοῦ - Ιίενιζέλον - Σπανόωνῆ ’Ἰωνος ,Ιραγοιὶμη καὶ τοὺς πέριξ χώρονς. Ίίὶς ὸονήσεις ταύτας,
λόγῳ τῆς μεγίστης Ῑσχιίος των, φαίνεται ὄτι κατέγραψαν καὶ οἱ
ἐκτὸς τῆς Ἰιλλάὸος σεισμογράφοι τοῦ εἷοονς τούτου, οἱ ἁπανταχοῦ
τοῦ κόσμοι· ειῖρισκόμειυι. Iii; τι) κεντρικώτατον τοῦτο σημεῖον
τῆς Θεσσαλονίκης, έν μέσῳ καὶ κατόπιν προηγηθέντος όμαόικοῦ
ὀργίων ἀκολάστων παρανομιῶν, συνισταμένων εἰς ὸιατάραξιν κοινῆς εἰρήνης ὁιιὶ κακοποιήσεων πολιτῶν, ὕβρεων, λιθοβολισμῶν
αἰθούσης, έν ᾗ εἶχεν σνγκεντρωθῆ ἀριθμὸς ἀνθρώπων καὶ ὸιεξήγοντο ὁμιλίαι κλπ, (δύο "/L'ÂÂm't'; πολῖται, οἱ Γεώργιος Τααρουχάς
καὶ Γρηγόριος Λαμπράκης, οὗὸένα βλάπτοντες καί (διὰ τοῦτο
ἔχοντες ὁικαίωμα καί εὔλογον ἀξίωσιν παρά τοῦ Κράτοιις των
να τοὺς έΞάσᾳαλίζῃ τῆν ζωήν καί τὴν σωματικήν των ἀκεραιότητα
ὀπονὸήποτε καὶ ἂν εὑρίσκοντο, εἴτε εἰς τήν πλατεῖαι· τοῦ Συντάγματος, εἴτε εἰς τήν έριμιικωτέραν κορυφήν ὄρους, ὁιότι αὖτὸ σημαίνει Ῐὸιινικῶς εὐνιηιοιῗμειίη· Κράτωνς, νά παρέχῃ τὴν αὐτὴν
ἀσφάλειαν πανταχοῦ ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς κιιριαρχίας του, ὑφίσταντο σχεοὸν τελε-τονρςακῲ τῷ τρόπῳ, ιὶλλεπαλλήλονς ἐπιθέσεις,
μέ ἀποτέλεσμα :

I Τήν έπικιί·ι)ννον σωματικήν κάκωσιν τοῦ πρώτον,
Ι Τήν θανάτωσιν τοῦ ὸεντέροιυι.

ΣΚΟΡΠΙΛ, ἀπὸ δῶ καί πέρα, δίνουμε μερικᾴ, ἐλάχιστα,
σημεῖα του. ,Χὲειῑ
I Γιὰ τοὺς χωροφύλακες - αὐτόπτες μάρτυρες τῶν τραγικῶν
γεγονότων ; ’
HOME); τῶν παρενρεθέντων πολυαρίθμων ἴῐστννομικῶν μαρτύρων κατὰ τὴν σκηνὴν τῆς θαι-ατώσεως τοῦ ,ίαμπράκη κατέθεσεν
οἱανόήποτε ὸιαφωτιστικὴν λεπτομέρειαν περί τ(ῦι”σι·νθηκῶν τῆς
τελέσεως τῆς πράξεως ταύτης καί τῶν ὸραστῶν της. Χαρακτηριστικῶς ὑποσημειῶ ὄτι χωροφιῖλακες παρενρεθὲντες ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τέλους εἰς τὸν τόπον τῆς ὁιαπράξεως ὅλων τῶν ἐγκλημάτων,
καί ἐκ τοῦ σύνεγγυς αὐτόπται, ἐὸήλοιψ ἐξεταζόμενοι εἰς τὸν Ἀνακριτὴν ἄγνοιαν ἢ ἀμνησίαν περὶ πάντων, πιθανῶς φοβούμενοι
μήπως παγιὸει·ό,ιιει·οι εἰς καμίαν ἐρώτησιν τοῦ ἐπιὸεξίου ’51ιάκριτοῦ καταθέσωσί τι τὸ ὁιαφωτιστικὸν εἰς τὴν ἀνάκρισιν, ἐν τῷ
ἅμα ὁὲ καὶ ἐπιβαροντικὸν (διά τινα τῶι· κατηγορουμένων).

Κι ἀφοῦ ἀναφέρει μερικὰ χαρακτηριστικὰ παραδείγματα . , .
ἀμνησίας (δέν, δέν, δέν. . ,) ὑπογραμμίζειῑ .
ιιΤὸ τιιπικώτερον παράὸειγμα σιγῆς ἀσφαλείας εἶναι κατάθεσις τοῦ χωροφιῖλακος Βασιλείον Χάῐὸον (τόμος 6ος 317) τοῦ
Ι;” ’.-1στ. τμήματος. (ΣΣ, τοῦ τμήματος Καπελώνη). Περιέχει
περὶ τὰς 24 ἀρνήσεις καὶ μίαν κατηγορηματικὴν σαφῆ δήλωσιν
τοῦ μάρτυρος σχετικὴν μέ τὴν ἀντισυγκέντρωσιν τῶν ἀντιφρανούντων, καθ’ ῆν ὁήλωσιν .· ιιΤὸ πλῆθος ὁέν ἔκανε ἀπολύτως τίποτε,
οὔτε ἑφώναζε, οὔτε ἑλιθοβόλει, ἀλλ’ ἁπλῶς παρηκολούθει τὴν
ὁμιλίαν» .’ ,Ι

Ι Ιίὰ τὸν δ’,σίλογο Ξ. Γιοσμᾶ καὶ τὴν ὀργάνοισή του :
«'0 Ιίοσμάς ἀντιληφθείς ἀντικομμοιινιστικὴν ζήτησιν καὶ
ὀσφρανθεὶς πλουσίας χορηγίας ἐπανεμφανίζεται εἰς τὸ προσκήνιον
ὀλίγα ἔτη μετά τήν ἐκ τῶν φυλακῶν ἓξοὸόν τοι· καὶ ἐξέρχεται τῆς
ἀφανείας ἀπὸ τὸ 1960 ὅτε συγκροτεῖ τὸν ιιΣιὶνὸεσμον ἀγωνιστῶν
καὶ θυμάτων έθνικῆς ἀντιστάσεως», τιτλοφορεῖται ιιάρχηγὸς» καὶ
αὖτοχειροτονεῑται ὡς (ιόπλαρχηγὸς ἐθνικῆς ἀντιστάσεως». Αὐτός,
ὁ ὄχι. ἁπλῶς ξένος πρὸς πᾶσαν έθνικὴν ἀντίστασιν ἀλλ’ ό πολεμήσας
λιισσαλέως μετά τῶν Γερμανῶν πᾶσαν ἑθνικὴν ἀντίστασιν, μετουσιοῦται ἀκύπως καὶ ἀνεμποὸίστως εἰς ἀγωνιστὴν ἑθνικῆς ἀντιστάσεως, ό θέτης τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ἐθνικῆς ἀντιστάσεως προσλαμβάνει θέσιν θύματος καὶ εἰς πρὸς ἐπισήμους ἐπιστολὰς γραφομένας
εἰς ὕφος οἰκειότητος ἀπὸ ἰσχυρὸν σύμμαχον ὸιαθέτοντα ὸιῖναμιν

ἰτ

ὅπως διατηρήσῃ τὴν τάξιν καὶ τὸ κράτος τοῦ· νόμου, ὁμιλεῖ κατ’
ἐπανάληψιν περὶ τῶν ((συμπολεμιστῶν του καὶ ἀγωνιστῶν» περὶ
ἀνάγκης ἁυιέργασίας του ((γιὰ τὸ γενικό ἐθνικὸ καλὸ κλπ», προσ‘ φέρων πρὸς τοῦτο τὸν ἀντικομμουνιστικόν του ἐπαγγελματισμόν».

Σ’ ΑΛΛΟ σημεῖο, ἐπισημαίνει τὴ στενὴ σχέση καὶ συνεργασία
ἀστυνομικῶν καὶ παρακρατικῶν καὶ τὴ χρησιμοποίηση τῶν τελευταίων, π.χ. ὑποδοχὴ τοῦ Ντὲ Γκὼλ κλπ.
«Οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἐκλήθησαν δύο ἡμέρας προηγουμένως
καὶ ἐβοήθησαν τοὺς ((Γορίλλας» τῆς προσωπικῆς Ἀσφαλείας τοῦ
Στρατηγοῦ Ντὲ Γκὼλ εἰς τὸ ἔργον των, ἐκαλοῦντο διὰ νὰ παίξουν
τὸ ἑσπέρας τῆς 22ας Μαΐου 1963 ἐκ τοῦ φυσικοῦ τούς «Ρινοκέρους» τοῦΙἸοι·έσκο, τοὺς ὁποίους πράγματι ἔπαιξαν καὶ μὲ μεγάλην
επιτυχιαν. n

KAI τονίζει ὅτι ἀποτελεῖ «δεινὴν ὕβριν καὶ μείωσιν» καὶ τοῦ
Στρατοῦ καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας,
«ἡ καταφυγὴ πρὸς ἐνίσχυσίν των εἰς τὴν ἰδιωτικὴν ὀργάνωσιν
οἷουδήποτε ἀποτελουμέιᾞν ἀπὸ κατάλοιπα ὑποπροΐόντων τοῦ
Χίτλερ, γιγαντοκύτταρα δοσιλογικῆς λευχαιμίας κυκλοφοροῦντα
δυστυχῶς εἰσέτι εἷς τὸ ἑλληνικὸν αἷμα, διαφόρων βαθμῶν καὶ
εἰδῶν κακοποιούς, ῖδεολογικοὺς σκηνίτας, ὥν ἐμνήσθην ἀνωτέρω,
καὶ ἄλλους πτωχούς διαβόλους, οἵτινες ἐκ πάσης περιστάσεως
καὶ εὐκαιρίας κατά τὸν ποιητὴν «ζητοῦν οἱ ταλαίπωροι νὰ μπαλωθοῦν». () Ἀπὸ τοιαῦτα κοινωνικὰ βυθοκορήματα ἀνεμένετο
βοήθεια καὶ εἷς αὐτὰ θά ἀνετίθετο ἐν ὥρᾳ κρίσεως, ἔστω καὶ ἡ
ἐνίσχυσις τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, ἡ μεγάλη καὶ ἁγία ὑπόθεσις
«τῆς ὑπερασπίσεως τῆς Πατρίδος καὶ τοῦ Ἐλληνοχριστιανικοῦ
Πολιτισμοῦ παντοῦ καὶ πάντοτε καὶ δι’ ὅλων τῶν μέσων» κατὰ
τὴν ὄπισθεν τῆς ταύτότητος τοῦ Κοτζαμάνη ἀναγραφὴν τῶν σκοπῶν τῆς ὀργανώσεως Γιοσμᾶ; ’Άλλοτέ ποτε οἱ ἐπὶ ζωοκλοπῇ
καταδικαζόμενοι ἐστεροῦντο τῆς τιμῆς τοῦ ὑπηρετεῖν εἷς τὸ Στράτευμα ἐπὶ τῇ σκέψει ὅτι ὁπεράσπισις τῆς Πατρίδος εἶναι ἔργον
τῶν ἁγνῶν, τῶν τιμίων, τῶν ἀνιδιοτελῶν καὶ όλοκληρωμένης ἀρετῆς, μὲ κορωνίδα τὴν φιλοπατρίαν, ἀνθρώπων. Ἐδῶ ἓν σύμφυρμα
κλεπτῶν, βιαστῶν, ὁοσιλόγων καὶ παντὸς εἴδους κακοποιῶν ἐν
τῇ κοινωνίᾳ ἐνεφανίζετο πρὸς ἐθνοκαπηλίαν καὶ άνομολογήτους
ἰδιοτελεῖς σκοπούς ὡς προστάτης κοινωνικῶν καθεστώτων, φύλαξ
τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων, Κέρβερος τοῦ Νόμου καὶ τῆς τάξεως]
Τί ἄλλο ἔπρεπε νά ἀναμένῃ τις ἐξ αὐτοῦ εἰμὴ ὅτι θὰ ἐξειλίσσετο
εἷς κακοήθη νεοπλασίαν ἓν τῇ κοινωνίᾳ»)

I Γιὰ τὸν τραυματισμὸ τοῦ Τσαρουχᾶῖ
«(. . .) Ἐν τῷ μεταξῦ ἔφθασε καὶ σημαντικὰς ἀριθμὸς τρομοκρατῶν (. . .), οῖτινες ἀφοῦ πλήττοντες τὸ αὐτοκίνητον ἐξ ὅλων
τῶν πλευρῶν, ἔθραυσαν καὶ τὰ κρύσταλλα τῶν πλαγίων παραθύρων, ἔσυραν τὸν Τσαρουχᾶν ἔξωθι τοῦ αὐτοκινήτου, προδήλως
πρὸς εὐκολίαν των, ἵνα εὐχερέστερον κακουργήσωσι κατ’ αὐτοῦ,
διότι εἷς τὸν σχετικῶς στενὸν χῶρον τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ αὐτοκινήτου δὲν θὰ ἦτο δυνατὸν νά δράσωσιν ὡς ἔδρασαν ἅπαντες καὶ
οὕτω θά ἐστεροῦντο τινὲς ἐξ αὐτῶν τῆς ἀπολαύσεως ταύτης. Ἐκεῖ
εἰς τὸ πλησίον τοῦ πεζοδρομίου κράσπεδον τῆς ὁδοῦ Ἴωνος Δραγούμη ἐπ’ ἀρκετὴν ὥραν, ἕως ὅτου ἐβαρύνθησαν ξυλοκοποῠντες,
τύπτοντες, λακτίζοντες ἰδίως καὶ εἰς τὸ πρόσωπον ἀκόμη ἐν καννιβαλικῇ ἐξαγριώσει ἐτραυμάτισαν ἐπικινδύνως τὸν Τσαρουχᾶν
καὶ τοῦ προξένησαν τὰς εἷς τὰς ἰατροδικαστικὰς ἐκθέσεις ἀναφερομένας ἐπικινδύνους σωματικὰς κακώσεις ὑπὸ τὰς ἐπιβαρυντικὰς
περιστάσεις τοῦ NA. 4000/1959.»

l Γ ιὰ τὸν θανάσιμο τραυματισμὸ τοῦ Λαμπράκη, τὶς σαφέστατες
ἐκκλήσεις του καὶ στάση τῶν ἀξιωματικῶν ποὺ παραβρίσκονταν :
(((. . μὲ τοιαύτας ἐκκλήσεις ἤρχισεν τὴν ὁμιλίαν του ὁ Λαμπράκης καὶ μὲ ὁμοίας ἐκκλήσεις τὴν ἐτελείωσε .’ ’Υπάρχει σχέδιον
ἐξοντώσεώς μου] -“Η ζωή μου κινδυνεύει“ ὑπὸ τὴν ἰδιότητά μου
ὡς βουλευτοῦ ζητῶ προστασίαν ἀπὸ τὸν Στρατηγὸν Μήτσου, ἀπὸ
τὸν Διευθυντὴν τῆς Ἀστυνομίας Καμουτσῆν. . . κ.λ.π. - "JÀOL
γύρω τὰς ἐπανειλημμένας καὶ δραματικὰς αὐτὰς ἐκκλήσεις τὰς
ἤκουσαν καὶ καταθέτουν σχετικῶς, μόνον ἐκεῖνοι πρὸς οὓς ἀπηυθύνοντο δὲν ἠθέλησαν νὰ τὰς ἀκούσουν, διότι ἔφθανον εἰς ὦτα
μὴ ἀκουόντων.() Ὁ Στρατηγὸς Μήτσου εἰς τὴν ἀπολογίαν
του ἀναφέρει ὅτι οἱ ἀντισυγκεντρωθέντες ἀπωθοῦντο ((μὲ ἤπια
μέσα», ἀλλ’ οἱ ἀπωθούμενοι ἐπέμενον ἐπανερχόμενοι εἰς τὸν χῶρον
τῆς συγκεντρώσεως -εἰς ἄλλα ἑκάστοτε σημεῖα αὐτῆς. Δηλαδὴ
εἰς τοιαύτας ὥρας ἐπαίζετο τὸ παιγνίδιον τὸ λεγόμενον ((κρυφτὸ»
μεταξύ ἀντισυγκεντρωθέντων καὶ ἀστυνομικῶνΙ»
ΑΚΟΜΑ κάτι ;
«"A; εἶχε κινηθεῖ ἔστω καὶ εἷς ἐκ τῶν περιεστώτων κατὰ τὴν
θανάτωσιν τοῦ Λαμπράκη ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν, ἔστω καὶ
εἷς ἐκ τοῦ συνόλου τῶν 180 ἀπομεινάντων ἐν ἀπολιθώσει (οὐχὶ
ἐκ τῆς καταπλήξεως καὶ τοῦ αἰφνιδίου τοῦ γεγονότος) καὶ τότε
θὰ ἠδυνάμεθα νὰ ἀναχθῶμεν εἰς τὰ σχετικὰ μὲ εὐθύνας ἀστυνο18

μικῶν κατὰ τὰς δολοφονίας ἐκείνας. —— (Σ.Σ ; Κέννεντυ κ.ἅ.).
Αλλως, τοῦ λόγου συμπεσόντος, μία δολοφονία μεγάλου προσώπου
ἔχουσα πολιτικὸν χαρακτῆρα δέν εἶναι τὶ τὸ τόσον ἀσύνηθες καὶ
εἰς ἄλλα κράτη. - Ἐκεῖιό τὸ ὁποῖον εἶναι ἄγνωστον καὶ ’ἀσύλληπτον νά τὸ διανοηθῇ τις εἷς τὰ ξένα συνταγματικῶς κυβερνώμενα
κράτη εἶναι ή τέλεσις τοῦ ἀδικήματος διαταραξεως κοινῆς εἰρήνης
ὑφ’ ἃς συνθήκας διεπράχθη ἐνταῦθα, ἀποκλειστικῶς πρὸς παρεμπόδισιν τῆς ἐκ μέρους ἄλλων πολιτῶν ἀσκήσεως συνταγματικῶς
κατωχυρωμένων δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν των, παρουσιάζουσα
μίαν ἀποκρουστικὴν εἰκόνα ζωῆς ἐν δημοκρατιοφανείᾳ καὶ οὐχὶ
ἐν δημοκρατίᾳ».

ΚΑΙ κάτι χαρακτηριστικό ;
(ι”Αγνωστός τις ἐκ τοῦ πλήθους εἰς τὸ ἐπὶ τοῦ μεγαφώνου σύνθημα α”Οχι ἄλλη Χιροσίμα» ἀνεβόησεν «Ἐμεῖς Θέλουμε πόλεμοι),
Ὁ ἄγνωστος αὐτὸς πολεμοχαρὴς ἢ πρέπει νά εἶναι συνειδητὸς καὶ
ἐκ πεποιθήσεως ὀπαδὸς τῆς δοξασίας ἐκείνης ἑνὸς ἥρωος τοῦ Μίλτωνος (Ἀπολεσθείς Παράδεισος, βιβλ. XI στίχος 783), καθ’ ἢν
καὶ ἡ εἰρήνη δὲν εἶναι ὀλιγώτερον ἐπιβλαβὴς τοῦ πολέμου, διότι
ἂν ὁ πόλεμος έξολοθρεύῃ καὶ ἡ εἰρήνη διαφθείρει καὶ λόγῳ τοῦ
κινδύνου αὐτοῦ τῆς ἐκ ,τῆς εἰρήνης διαφθορᾶς προτιμᾷ τὸν πόλεμον,
ἢ πρέπει νά εἶναι τις τῶν ἐχόντων καταδικασοιῖ καὶ ἐπὶ λιποταξίᾳ
κατηγορουμένων διότι αὐτοὶ συνήθως εἶναι οἷ ἐν εἰρήνη μᾶλλον
φιλοπόλεμοι».

[ΣΣ : Ἀνάλογο περιστατικὸ εἶχε συμβεῖ, ἕνα μήνα πρίν, στὸν
Τύμβο τοῦ Μαραθῶνα, κατὰ τὴν πρώτη (ἀπαγορευμένη) ΙΙορεία
Εἰρήνης, στὶς 8 τὸ πρωΐ, ὅταν ὁ Λαμπράκης ἀνοίγοντας τὸ πανὼ
μὲ τὸ ὁποῖο ὁδοιπὸρησε στὸ ’Ώλντεμαρστον, φώναξε ;

- Ζήτω ή Εἰρήνηί Ζήτω ἡ Δημοκρατίαέ
Τότε, κάποιος χωροφύλακας ἀπάντησε z

— Κάτω ἡ Εἰρήνηὶἱ

Λίγη ὥρα μετὰ ἔγινε ἡ πρώτη ὀργανωμένη ἀπὸ παρακρατικοὺς
(πλαισιωμὲνους ἀπὸ χωροφύλακες) συστηματικὴ ἑπίΟεση ἐναντίον
του (στὴ διασταύρωση τῆς Ραφήνας) καὶ προσπάθεια ΛΙΙΑΓΩΓΗΣ του, στὸ παρακείμενο δάσοςί Ἡ μαχητικὴ παρὲμβαση τῶν
παρευρισκομένων δημοσιογράφων ΟΛΩΝ τῶν ἐφημερίδων, ματαίωσε τὸ σχέδιο τῶν τραμπούκων].

ΤΕΛΟΣ, ὁ κ. είσαγγελέας, ἀντικρούει τοὺς χαρακτηρισμοὺς
τῶν κατηγορουμένων ἀξιωματικῶν, ὅτι δῆθεν ((ταυτίζονται μὲ
τὴν Δημοσίαν Ἀρχήν», λέγοντας;

«Οὐδέποτε τὰ ἄτομα ἐνσαρκώνουν μίαν Λημοσίαν ὑπηρεσίαι·
οὔτε συνταυτίζονται μὲ αὐτήν, ἁπλῶς τὴν ἑκπροσωποῡν νομίμως,
ἐφ’ ὅσον ὑφίσταται ὁ ὑπαλληλικὸς δεσμός των μετά τοῦ Κράτους.
Ἀλλὰ καὶ τὸ Κράτος ὡς Νομικὸν ΙΙρόσωπον .’1ημοσιὀν ,ιἸικαιόυ
καὶ αἱ διάφοροι καθεστηκυῖαι ἀρχαὶ εἰς τὰς ὁποίας, κατὰ την διοικητικὴν διάρθρωσιν, ἔχει κατανεμηθῆ ἀναλόγως τῶν ’Υπονργείων
ἡ ἐκδήλωσις τῶν βουλήσεων τοῦ Νομικοῦ τούτου ΙΙροσώπον καὶ
ἡ ἑκάστοτε ἐνέργεια τῶν δεόντων πρὸς εὐόδωσιν τῶν σκοπῶν τοῦ
Κράτους, ὡς κατασκευάσματα τοῦ Νόμου, ἀνήκοντα εἰς τὸν ἰδεατὸν κόσμον, εἶναι ἠθικά πρόσωπα ἀνίκανα νά ἀδικοπραγήσοιψ καὶ
δὲν ἔχει καμίαν δυσμενῆ ἑπίδρασιν ἐπ’ αὐτῶν οἱονδήποτε παράπτωμα ἑνὸς φυσικοῦ προσώπου τὸ ὁποῖον ἐν δεδομένῃ στιγμῇ τὸ
ἐκπροσωπεῖ καὶ ὑπέπεσεν εἷς ἓν ἀδίκημα».

ΚΑΙ καταλήγει ;
((Ἕὰν ὡς πρὸς τούς ικατηγορουμένοις ἀξιωματικοὺς καὶ ἰδίᾳ
τοὺς ἐπὶ συνεργείᾳ εἰς τὴν ἀνθρωποκτονίαν κατηγοροιιμέιί)νς,
ἐπρότεινα διάφορόν τι τῶν ὅσων κατ’ ἀκολουθίαν τῶν προεκτεθέντων κατωτέρω θέλω προτείνει ’Υμῖν, φοβοῦμαι ὅτι θά ὡμοίαζα
μὲ τοὺς πλοιάρχους ἐκείνους, οἱ όποῖοι ἐν ὥρα ναυαγίου (ὡς διὰ
τελευταίαν φορὰν συνέβη μὲ τὸν (ιΤιτανικὸνν) προτιμοῦν νά διασώσουν τοὺς ἐπισήμους καὶ διακεκριμέιτιυς ἐπιβάτας των τῆς
πρώτης θέσεως (Μήτσου, Δόλκαν, Καμουτσῆν κ.ἅ.),οῐίς ἐπιβιβάζουσι προσεκτικῶς εἰς τὰς σωσιβίους λέμβους, καὶ ἀφήνονσι τοὺς
ἀσήμους ἐπιβάτας τῆς τρίτης θέσεως (Γκοτζαμάνην, Ἰἰμμανουηλίδην, Γιοσμᾶν κᾶ.) νά πνιγοῦν, ὅτι θά ἐκινδύνενα νά θεωρηοῶ
ὡς ἀπόγονος τῶν κατοίκων τῆς βιβλικῆς ἐκείνης χώρας τοῦ Γὼγ
καὶ τοῦ Μαγώγ εἷς τὴν ὁποίαν οἵ ἅνθρωποι εἶχον ὀφθαλμοὺς διὰ
νὰ μὴ βλέπωσι καὶ ὦτα διὰ νὰ μὴ ἀκούωσι, τέλος δέ, ὅτι διὲν τηρῶ
καλῶς τὴν πρὸς τοὺς δικαστὰς παραίνεσιν τοῦ σοφοῦ Σιρχιὶν .Ἒξελοῦ ἀδικούμενον ἐκ χειρὸς ἀδικοῦντος, καὶ μὴ όλιγοψυχήσῃς
ἐν τῷ κρίνειν σε».
ΑΛΛΑ οὔτε τὰ ὅσα πρότεινε ὁ εἰσαγγελὲας, οὔτε τὰ ὅσα δέχτηκε τὸ Συμβούλιο Ἐφετῶν, οὔτε ή τρίμηνη διαδικασία ἔπεισαν
τοὺς δέκα ἐνόρκους τῆς Θεσσαλονίκης, ὅτι ὁ Λαμπράκης ANN
σκοτώθηκε σὲ ἁπλὸ «τροχαῖον, κι ὅτι οἱ ἀστυνομικοί ἔχουν κάττοια,
τέλος πάντων, εὐθύνη - οὔτε ἁπλὴ παράβαση καθήκοντος, γιὰ
τὴν ὁποία τελικὰ παραπέμφθηκαν.

I «Φῶς ὲξηντλημένης ἠλεκτρικῆς στήλης» ἡ ἑτυμηγορία τους
- γιά νὰ δώσουμε, πάλι, τὸ λόγο στὸν κ. Δελαπόρτα. . .

ἱ B. ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣ
«Ἀγωνιστικὸς
ρεαλισμὸς μὲ βάση
το τρίπτυΧο τῆς
ἐθνικῆς σωτηρίας».

1, Πρῶτα, ἡ ἀποκάλυψη τῆς τουρκικῆς ἀδιαλλαξίας καὶ ἐμφανῶς πιά; ο
προτάσεις ποὺ δὲν εἶχαν ἄλλο στόχο
παρὰ τὴ νομιμοποίηση τῶν κατσχικῶν
τετελεσμένων, τὴ δημιουργία ἑνὸς προτεκτοράτου, τὴν προσπάθεια δημογραφικῆς ἀλλαγῆς τοῦ πληθυσμοῦ, καί, σὲ
τελευταία ἀνάλυση, τὴν προώθηση τῶν
τουρκικῶν τελικῶν στόχων ποὺ ἀποβλέπουν οτὴν ὁλικὴ κατάληψη τῆς Κύπρου.
Αὐτὲς οἱ προτάσεις βρίσκονται σὲ πλήρη
ἀντίθεση μὲ τὰ ψηφίσματα τοῦ Ο.Η.Ε.,
ἀρνοῦνται τὴν ἐπάνοὸο τῶν προσφύγων,
ἐμμένουν στὴν κατακράτηση περιουσιῶν
καὶ στὴν παρουσία τοῦ κατοχικοῦ στρατοῦ. Εἶναι φανερὸ ὅτι κάτω ἀπ’ αὐτὲς τὶς
προϋποθέσεις ὁ διάλογος εἶναι ἀνέφικτος. Οἱ συνομιλίες δὲν φαίνεται νά ’χουν
ὁποιοδήποτε μέλλον.
O Τὸ δεύτερο βασικὸ στοιχεῖο εἶναι ἡ
ἑλληνοαμερικάνικη συμφωνία καὶ οἱ συνέπειές τῆς στὴν κυπριακὴ πραγματικότηται Εἶναι γνωστὸ πὼς πη τῆς κακοδαιμονίας στὴν Κύπρο ὃὲν ταν - ὅπως
πολὺ λανθασμένα ἀναφέρθηκε - ἡ ἀδέσμευτη πολιτική της, ἀλλὰ ἡ ἀπόφαση
τῶν πολιτικο-στρατιωτικῶν κύκλων τῶν
Η.Π.Α. νὰ θέσουν κάτω ἀπὸ τὸν στρατηγικό τους ἔλεγχο τὴ νῆσο, χρησιμοποιώντας τὴ χούντα καὶ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση σὰν πληρεξουσίους γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ
σχεδίων ποὺ τελική τους φάση ἦταν τὸ
πραξικόπημα καὶ ἡ εἰσβολή.
O Ἡ Κύπρος διεξήγαγε ἕναν ἀγώνα
γιὰ πολιτικὴ ἀπομόνωση τῆς Τουρκίας
καὶ ἀποκλεισμὸ τῆς βοήθειας πρὸς μιὰ
χώρα ποὺ δίκαια βρισκόταν ὑπὸ κατηγοὲ
ρία γιὰ ἐπιδρομὴ καὶ κατοχὴ σὲ βάρος
μιᾶς ἄλλης. Οἱ προοδευτικὲς δυνάμεις
καὶ τὸ ἑλληνοαμερικανικὸ στοιχεῖο διεξήγαγαν ἀγώνα για νὰ ἀποκλείσουν τὴν
ἀμερικανοτουρκικὴ συμφωνία. Ἡ ἐξαγγελία τῆς ἑλληνοαμερικανικῆς συμφωνίας εὐνουχίζει τὴν ἀντίδραση αὐτὴ καὶ
διευκολύνει τὸν Κίσσινγκερ καὶ τοὺς κύκλους ποὺ πάντα ὑποστήριζαν βοήθεια
πρὸς τὴν Τουρκία. Ταυτόχρονα ἐνοωματώνει τὸν ἑλληνικὸ χῶρο κάτω ἀπὸ μιὰ
μορφὴ ἐξάρτησης ἀπὸ τοὺς κύκλους ποὺ
εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν κυπριακὴ τραγωδία. Δὲν θὰ σχολιάσω τὰ τμήματα
ἐκεῖνα ποὺ ἀφοροῡν τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδος, ὅμως δὲν μπῡρῶ Và
ἀποφύγω τὴ διαπίστωση ὅτι ἐπίθεῦη ἐναντίον τῆς ἀδέσμευτης πολιτικῆς καὶ τῆς
Ἀριστερᾶς σὲ μιὰ ὥρα ποὺ ἡ Ἑλλάδα
ἀντιμετωπίζει ἐθνικὸ θέμα καὶ ἐθνικῡῦς
κινδύνους, δὲν ὑποβοηθεῖ οὔτε ϊὰ Εὐρύτερα συμφέροντα τοῦ ἔθνους, Οὔτε ῑὴν
κυπριακὴ ὑπόθεση.
O Ἡ ἀπομόνωση τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ
τὸν φυσικό της περίγυρο καὶ ἡ ἐξάρῒηση
τῆς ἀσφάλειάς της ἀπὸ έχθρικοὺς πρὸς
τὰ συμφέροντά μας παράγοντες, δημιουργεῖ σοβαροὺς κινδύνους. Οὔῑὲ Εἶναι
δυνατὸν ὁ κυπριακὸς ἑλληνισμὸς Và ὃδχθὲῖ τὴν ἂποψη ὅτι εἶναι νοητὸ ἡ ὁποιαδήποτε ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ προτείνει
σύμφωνο μὴ ἐπίθεσης πρὸς τὴ X0390 ποὺ
κρατάει σὲ κατοχὴ τὸ 40% τσῦ ἐὃόῑφθυς
τῆς Κύπρου καὶ σὲ προσφυγιόι τὸ μῑσὸ
τοῦ ἑλληνοκυπριακοῦ πληθυσμῡῦι ΠΩΟϋ·
πόθεση γιὰ ὁποιοδήποτε σύμφωνο θά
πρεπε νά ’ταν πρῶτα ἡ ἀποχώρηση τῶν
ξένων στρατευμάτων καὶ ἡ διακοπὴ κάθε

Τουρκία θὰ προσέλθει σὲ διαπραγματεύσεις οὐσίας, ὅταν ἀντιληφθεῖ ὅτι ἡ ἄμυνα
τοῦ λαοῦ θὰ ἀποκλείει τὴν ἐκπλήρωση
τῶν τουρκικῶν τελικῶν στόχων - τὴν
ὁλικὴ κατοχὴ.
0 Στὸν τομέα αὐτὸ ὁ συντονισμὸς τῶν
προσπαθειῶν τοῦ ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ
τοῦ κυπριακοῦ ἐλληνισμοῦ εἶναι πρωταρχικῆς σημασίας. Δὲν θὰ διασφαλιστσῦν
τὰ έλληνικὰ συμφέροντα ἀπὸ τὴν τυφλὴ
ἐξάρτηση ἀπ’ τὸ ΝΑΤΟ. Οἱ κίνδυνοι τοῦ
τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ ὑφίστανται ὅχι
μόνο γιὰ τὴν Κύπρο ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ
Αἰγαῖο. Ἔτσι, ἐπιβάλλεται μιὰ συντονισμένη ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος, χωρὶς
αὐταπάτες.
2. Γιὰ τὴ διεξαγωγὴ ἑνὸς ἀντιιμπεριαλιστικοῦ ἀγώνα ἐπιβάλλεται ἠ δημιουρ-

Ὁ πρόεδρος τῆς ΕΔΕΚ Βάσος Λυσσα- ’
ρίδης ἀπαντᾱ (ἀποκλειστικὸ γιὰ τὸ
aîä'f'ln) οτὰ παρακάτω δύο ἐρωτή1. How“: εἶναι τὰ κυριώτερα χαρακτηΞέιῖῗὲιέῦξης σημερινῆς φάσης ,τοῦ κυ- . γία ἑνὸς πλατιοῦ ἐσωτερικοῦ μετώπου
2. Ποιὲς εἶναι οἱ τρέχουσες ἐξελίξεις
ἀπ’ ὅλες τὶς συνεπεῖς ἀντιιμπεριαλιστικὲς
δυνάμεις. Μιὰ στενόκαρδη θεώρηση τοῦ
στό ἑνδοκυπριακὸ ἐπίπεδο;
θέματος θὰ ἀποκλείσει στρώματα καὶ
Ἀκάμα, διαῐυηώνει τὸ ἑξῆς γιὰ τὴ
δυνατότητες ποὺ μποροῦν καὶ πρέπει ν’
συζητηση γιὰ τὴν ἑλληνοαμερικανικὴ
ἀξιοποιηθοῦν στὸν ἀγώνα γιὰ ἐθνικὴ
συμφωνίαι
ἐπιβίωση καὶ σωτηρία.
«Ὁ ἑλληνικὸς λαός, μὲ ἀνακούφιση
O Στόχος τῶν ἰμπεριαλιστικῶν δυνάπαρᾳκολουθησε τίς ἀγορεύσεις καὶ
μεων εἶναι ἡ πολυαποικιοποίηση τῆς Κύδηλώσεις τῶν ἡγετῶν τῆς ἀντιπολιτεύπρου. Σ’ αὐτὴ τὴν ἀπόπειρα ἀντιστέκονσεως μέσα καὶ ἔξω ἀπ’ τὴ Βουλή, πού
ται οἱ συνεπεῖς δη μοκρατικὲς δυνάμεις σωστα καί δίκαια ἐπέκριναν τὴν κυποὺ ὑπῆρξαν γι’ αὐτὸ τὸ λόγο στόχος
βερνητικὴ πολιτικὴ ἀναφορικὰ με τὸ
ἐπίθεσης - καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριαὗέμα. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι αὐτὴ ἡ
κῆς Δημοκρατίας Ἀρχιεπίσκοπος Μακάγραμμὴ ἐγκρίνεται ἀπὸ τὴ μεγάλη
ριος, πού, ἐπειδὴ ἀπέρριψε τὰ ἀνοιχτὰ ἢ
πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ».
συγκεκαλυμμένα νατοϊκὰ σχέδια, ἀποτελεῖ παράγοντα ποὺ κατὰ τοὺς ἡγετικοὺς
ἓνιάμιξης στὶς ἐσωτερικὲς ὑποθέσεις τῆς νατοῖκοὺς κύκλους θὰ πρέπει ἀκόμα καὶ
υπρου.
βίαια νὰ παραμεριστεῖ ἀπὸ τὴν πολιτικὴ
Ο ιατὶ ἕνα ἄλλο στοιχεῖο, εἶναι ἡ
ἐξουσία. Τὸ πατριωτικὸ καθῆκον ἐπιβάλπροσπαθεια ὑπαγωγῆς τῆς περιοχῆς στὸν λει τὴ δημιουργία ἑνὸς μετώπου μὲ συγστρατηγικὸ ἔλεγχο τῶν Η.Π.Α. μὲ τὸ
κεκριμένο πρόγραμμα (στρατηγικὴ καὶ
διαμελισμὸ τῶν κρατῶν, καὶ δημιουργία
τακτική). ”Ομως θὰ πρέπει νὰ ἐδραιωθεῐ ’
μικρων ὑποχειρίων κρατιὸίων. Αὐτὸς
ἀγωνιστικὴ ἡγεσία σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, ἂν
στέκεται ὁ στόχος στὸ Λίβανο, ὅμως οἱ
θέλουμε νὰ ἐφαρμοστεῖ σωστὰ ἡ γραμμή
προοὸευτικὲς δυνάμεις φαίνεται γιὰ τὴν
ποὺ πρέπει νὰ υἰοθετηθεῖ γιὰ τὴν ἐθνικὴ
ὥρα νὰ ἔχουν ματαιώσει τὴν ἰμπεριαλισωτηρία. Ἐπιβάλλεται ἡ ἀναστήλωση
στικὴ ἀπόπειρα,
τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν. eH κάθαρση. ‘H τιμωΟ Μέσα 0‘ αὐτὲς τὶς συνθῆκες θὰ
ρία τῶν ἐνόχων. ‘H πλήρης ἀποκατάσταπρέπει νὰ υἱοθετηθεῖ ἡ νέα στρατηγική
ση τῶν δημοκρατικῶν διαδικασιῶν. Ὁ
καὶ τακτικὴ γιὰ τὸ κυπριακὸ θέμα. Ἐφ’
λαὸς θὰ πρέπει νὰ ἀποβεῖ ô ρυθμιστὴς
ὅσον Ô διάλογος φαίνεται νὰ ναυαγεῖ, τί
τοῦ χειρισμοῦ τοῦ θέματός του. Ἐμεῖς·
πρέπει νὰ κάνουμε; Ἡ ΕΔΕΚ ἀπὸ μαπάντα ὑποστηρίζαμε τὴ λύση τῶν βουκροῦ ἔχει προτείνει τὸ γνωστὸ τρίπτυχο;
λευτικῶν ἀλλὰ καὶ δημοτικῶν —— κοινοτιδιεθνοποίηση ~ ἀξιοποίηση κάθε ἐξωτεκῶν ’ἐκλογῶν. Περαιτέρω ὁ λαὸς θὰ πρέρικῆς ἀρωγῆς ~ ἀγώνας τοῦ λαοῦ. Τώρα
πει καθημερινὰ νὰ βρίσκεται κινητσποιηὃὲν ὑπάρχει ἄλλη ἐκλογὴ καὶ γιὰ κείνους
μένος γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς πορείας τοῦ.
ἐθνικοῦ θέματος. Βασικὸς παράγοντας
ποὺ δὲν εἶχαν ἀπὸ νωρὶς ἀντιληφθεῖ τὴν
ἀνάγκη αὐτῆς τῆς πορείας. Θὰ πρέπει νὰ
εἶναι ἡ πλήρης στράτευση τοῦ λαοῦ. Σὲ
ὧρες κατοχῆς, κάθε πατριώτης ἀποτελεῖ
προσφύγουμε στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείοὐσιαστικὰ στρατιώτῃ στὸν ἀγώνα γιὰ
ας, γιὰ νὰ καταγγείλουμε τὴν τουρκικὴ
ἐθνικὴ σωτηρία. Ἀκόμα, ἐπείγει ἡ στράἄρνηση συμμόρφωσης στὰ ψηφίσματα
τΟῦ Ο-Η-Ε- καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ προ- τευοη τῶν οἰκονομικῶν πόρων, ποὺ πρέκύπτουν γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν περιοχή. Θὰ πει στὸ σύνολό τους ν’ ἀξιοποιηθοῦν
στὸν
ἀγώνα
τοῦ
λαοῦ
μας.
Ν’
ἁλλάξουν
οἱ
πρέπει νὰ ἀναληφθεῑ εὗρεία διεθνὴς διαπαλιὲς
στατικὲς
δομές.
-Ἂν
ὁ
ἁγώνας
γιὰ
φωτιστικὴ ἐκοτροιτεία σ’ ὅλες τὶς κατευἐθνικὴ
ἐπιβίωση
ἐπιβάλλει
στράτευση
θύνσεις. Τὸ κυπριακὸ δὲν εἶναι ἀπομοτοῦ
συνόλου
τοῦ
ἀνθρώπινου
δυναμικοῦ,
νωμὲνο θέμα· Νὰ ἀξιοποιήσουμε τὴ σύμτὸ
ἴδιο
ἐπιβάλλει
στράτευση
τῶν
πόρων.
πτωση ἐθνικῶν συμφερόντων ἐνὸς μεγάΟ Τὸ κυπριακὸ μπαίνει σὲ μιὰ καιgît)ημοιι
ἀριθμοῦ χωρῶν μὲ τὸ, κυπριακὸ πρό- νούργια φάση, Οἱ ποικιλώνυμοι καὶ ποιO Ἡ σύνοδος κορυφῆς τῶν ἁὸεσμεύτ
κιλόμορφοι
πρώην
καὶ
νῦν
«ρεαλιστὲς»
των στὸ Κολόμπο ἀποτελεῖ μιὰ καλὴ
τῆς
ὑποταγῆς,
ἔχουν
δείξει
τὸ
πραγματιεὐκαιρία ἐξασφάλιοης ὀργανωμένης ἀλκό τους προσωπεῖο. Αὐτὸ ποὺ τώρα ἐπιληλεγγύ ς πρὸς ΐήν Κύπρο. “Ὀμως τὸ
βάλλουν
οἱ
συνθῆκες,
εἶναι
ὁ
ἀγωνιστιβασικὸ Ε ναι ὁ ἀγῶνας τοῦ ἐνδιαφερόμε- κὸς ρεαλισμός, μὲ βάση τὸ τρίπτυχο τῆς
νου λαοῦ. Ἐπείγει ἠ ἐνίσχυση τῆς ἀμυντι- ἐθνικῆς σωτηρίας, .
κῆς θωράκισης τοῦ νησιοῦ. Τότε μόνο ἡ
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Δ. Γ ΕΡΜΑΝΙΑ; ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ «ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ» ΤΗΣ ΟΥΛΡΙΚΕ MAÏNXOCD;
ΠΡΙ Ν ἕνα χρόνο περίπου, οἱ κατηγορούμενοι
τῆς «δίκης τῆς Στουτγάρδης» ἦταν πέντε.
Σήμερα δὲν ἔχουν ἀπομείνει παρὰ τρεῖς.
Τὸ δυτικογερμανικὸ κράτος κατάφερε
πρῶτα νὰ ἀπαλλαγεῑ ἀπὸ τὸν Χόλγκερ
Μάϊνς, ποὺ εἶχε παραδώσει οτοὺς
δικηγόρους του ἕναν ἀρκετὰ ὀγκώδη
φάκελο μὲ συντριπτικὰ ἀποδεικτικὰ
στοιχεῖα γιὰ τὴ σειρὰ «κλασικῶν» καὶ
συγχρόνων βασανιστηρίων ποὺ εἶχε

ὑποστεῑ κατὰ τὴ διὰρκεια τῶν

«ἀνακρίσεων». ‘O Χόλγκερ Μάϊνς πέθανε
ὕστερα ἀπὸ ἁπεργία πείνας. Οἱ ἀρχὲς
τῶν φυλακῶν εἶχαν ἁρνηθεῑ συστη ματικὰ
τὴ μεταφορὰ του σὲ νοσοκομεῑο.
ΜΕΤΑ τὸν Μάϊνς ἦρθε ἡ σειρὰ τῆς Οὔλρικε
Μάϊνχοφ· οἱ ἀνακρίσεις ποὺ ἔχουν γίνει
μέχρι τώρα δείχνουν ὅτι, ο-τὴν καλύτερη
περίπτωση, ἡ Οὔλρικε ὑπο χ ρεώ θ η κε
νὰ αὐτοκτονήσει. Κανεὶς δὲν θὰ ἐκπλαγεῑ,
ἂν διαπιστωθεῑ ὅτι τὴ «βοήθησαν» καὶ λίγο.
O *λς προσθέσουμε καὶ τὴν περίπτωση
τῆς Κατερίνας Χάμερσμίτ, ποὺ ἧταν
στέλεχος τοῦ ((Κόκκινου Στρατοῦ» ;
Πέθανε στὸ Βερολίνο, στὸ κελί της,
ἀπὸ καρκίνο τοῦ μαστοῦ. Οἱ ἀρχὲς
εἶχαν συστηματικὰ ἀρνηθεῖ να ἐπιτρέψουν τὴ μεταφορά της σὲ κλινική, ὅπου
μια ἁπλὴ χειρουργικὴ ἐπέμβαση θα
μποροῦσε νὰ τὴ σώσει.
Ο Λεπτομέρειαῑ ἕνας κατάδικος τοῦ
Κοινοῦ Ποινικοῦ Δικαίου, ὁ Γιοῢργκεν
Μπάρτς, πέθανε τὴν ἴδια ἐποχὴ κατὰ
τὴ διάρκεια μιᾶς ἑγχείρησης. ’Έγιναν
ἀνακρίσεις. Καὶ διαπιστώθηκε ὅτι ἡ
«ἐγχείρηση» ἧταν ἀρκετὰ είδική :
ἁπλούστατα, ἑπρόκειτο περὶ ε ὐ ν ο υχ ι σ μ ο Ü! Ἥ δυτικογερμανικὴ σοσιιαλδημοκρατία ἔχει καταργήσει Τὴν ποι.’“νὴ τοῦ Θανάτου, ()ἱ ((καθαρὲς» ἐκτελέσεις εἶναι προτιμότερες,
Q cH Δ. Γερμανία εἶναι ἴσως μόνη
χώρα τοῦ κόσμου ὅπου ἐπιχειρήθηκε
ριζικὴ ἀναθεώρηση τοῦ Ποινικοῧ Κώδικα μόνο καὶ μόνο για ν’ ἀντιμετωπισθεῖ ((είδικὴ κατάστασηη που θα δημιουργοῦσε MIA δίκη : τῆς Στουτγάρδης. Τὸ κλασικὸ νομοθετικὸ ὁπλοστάσιο, πού7 ἃς σημειωθεῖ, ἧταν καὶ πρὶν
τὴν ἀναθεώρηση τοῦ “A βαρυτατο,
δὲν ἀρκοῦσε για τὴν ἀντιμετώπιση τῶν
«ἀριστερῶν ἐγκληματιῶν» (ὅπως βλέπουμε ἡ χιτλερικὴ ἕκφραση ((μαρξιστικὰ κτήνη» τροποποιήθηκε για τὶς περιστάσεις) τοῦ «σκληροῦ πυρήνα» τῆς
ὁμάδας Μπάαντερ-Μάῖνχοφ. Τὸ Κοινοβοΰλιο ἔβαλε μπροστα τὴν ἀναθεώρηση : τὰ γενικὰ δικαιώματα τῆς ὑπε20

ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΜΙΑΣ ι((ΘΩΡΛΛΧΚΙΣ-ΜΕΝΗΣ»
ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ράσπισης ψαλιδίσθηκαν ἄγρια. Τὸ δικαστήριο ἔχει τὸ δικαίωμα να προβαίνει σὲ ἀντικατάσταση τῶν δικηγόρων
τῆς ὑπεράσπισης, να περιορίζει τὸν
ἀριθμό τους κατὰ βούληση, νεὶ ἀπαγορεύει τὴν ὑπεράσπιση πολλῶν κατηγορουμένων ἀπὸ τὸν ἴδιο συνήγορο ἦ,
ἀκὸμα, να προχωρεῖ στὴ διαδικασία ἐν
ἀ π ο υ σ ί α τῶν κατηγορουμένων σὲ
περίπτωση ποὺ ((θεληματικα καὶ συνειδητα» θὰ ἔχουν ἐνεργήσει ὥστε να μὴν
μποροῦν να παρευρεθοῦν στὸ δικαστήριο (ἔτσι, μὲ δυὸ γερὰ ((μπερτάχια)) καὶ
μὲ λίγη ἀπομοκωση βασανιστήρια,
ἐξασφαλίζεται καὶ κατοχυρώνεται νομοθετικα ἀπουσία τοῦ κατηγορούμενου).
Ο Ἐμφορούμενοι ἀπὸ σοσιαλδημοκρατικὸ «πνεῦμα δικαιοσύνης», οἱ ρηξικέλευθοι βουλευτὲς προχώρησαν καὶ σὲ
μερικὲς ἄλλες καινοτομίες που ἀποσκοποῦν στὴν κάπως πιὸ μακροπρόθεσμη
ἀντιμετώπιση τῶν «ἐθνικῶν κινδύνων»,
’Έτσι, πρόσθεσαν στὸν ΗΚ τὴν παράγραφο 88α που τάζει τρία χρόνια φυλάκισης σὲ ὅποιον ((διανείμει, ἐκθέσει δη-

προτείνει σὲ ἄλλους ἁπλῶς κατέχει,
ἕνα ὁποιοδήποτε κείμενο που vù ἐμπε-

ριέχει στοιχεῖα στρεφόμενα κατα τῆς
ἀκεραιότητος τῆς ἀσφαλείας τῆς δυτικογερμανικῆς δημοκρατίας που να
ὑποΟάλπει τὴν ἀνυπακοὴ πρὸς τὶς συνταγματικὲς ἀρχέςυέ Καὶ παρὰ τὸ γε·
γονὸς ὅτι μια ἄλλη παράγραφος υπογραμμίζει ὅτι ὁ παραπανω νόμος δὲν
μττορεῖ να ἐφαρμοσῦεἶ για ἀδικήματα
που σχετίζονται μὲ τὴν Τέχνη. τὴν
Ἰῧπιστήμη, τὴ Λογοτεχνία τὴ Δημοσιογραφία, ἔχουν κατασχεΟεῖ μέχρι
σῄμερα πάρα πολλὰ βιβλία καὶ ἔχουν
καταδικασθεῖ συγγραφεῖς δημοσίογράφοι που τόλμησαί ν’ ἀναφερθοῦν
στὴν πάλη τῶν τάξεων ἦ, ακόμα, σὲ
πολιτικὲς ἀπεργίες, στο δικαίωμα τῆς
ἀτομικῆς ίδιοκτησίας καὶ στὴ συνδικαλιστικὴ δραστηριότητα. Τὸ δικαιολογητικόῑ οἱ κατηγορούμενοι «ἐξωθοῦσαν σὲ ἀνυπακοὴ τοὺς Γερμανοὺς ἑργάτες».
ΟἫ ἴδια καταπιεστικὴ άτμοσῳαιρα
περιβάλλει, σ’ἡμερα, στὴ Δ. Γερμανία,
τὴν ἑπιστημονικὴ ἔρευνα.
τὴν πανετῑιστημιακὴ ἠγεσία καί τοῢί
ἀνώτατους πνευματικῶς χώρους. À‘E"
πάει πολὺς καιρὸς που ἶ) ὑπουργοί
μορφωτικῶν σχέσεων τῆς ΡηνανίαῑΜ
Ιὲεστφαλίας δηλωσε απερίφραστα (τὲ
καθηγητὴ τῆς ΙΙυρηνικῆς Φυσικῆςῑ

(ιἸΙ ἐλευθερία τῆς ἑπιστημονικῆς ἔρευνας πρέπει να ἀποκλείεται απὸ τὴ στιγμὴ που οἱ ἐπιστημονικὲς γνώσεις ἔχουν
ἀντίκτυπο στὴν π ο λ ι τ ι κ π ρ ιχ γμ α τ ι κ ό τ η τ α, μποροῢν να χρησιμοποιηΟοῧν για τὴν ἅσκηση πολιτικῆς
προπαγάνδας να ἐξωθήσουν σὲ πολιτικὴ δραστηριότητα».
ο ”()λο τὸ καταπιεστικο νομοθετικὺ
ὁπλοστάσιο ποὺ βρίσκεται στὴ διάθεση
τῆς σοσιαλδημοκρατίας τοῦ Χέλμουτ
Σμὶτ για τὴν ὑπερασπιση τοῦ «φιλεΞόθερου κρατους)) της, στηρίζεται
οὐσιαστικα στὴν καταπληκτικὴ ἐφεύ93cm τῆς ἕννοιας τοῦ «ἐχθροῦ τοῦ Συντάγματος». (“)εληματικα Οολὴ καὶ ἐξαιρετικα ἑλαστική, ἡ ἔννοια αὐτή. ποὺ
ἅρχισε να ἀναπτύσσεται ἀπὸ τὸ 1972
καὶ ποὺ ἀποτελεῖ τὴ συνηθισμὲνη προπαγανδιστικὴ ((καραμέλα» τῆς δυτικογερμανικῆς κυβέρνησης. ἐπιτρέπει, πζχ.,
στὸ δικαστηρίω τῆς Καλσρούης ὅχι μοναχα να κηρύσσει ἐκτὸς νόμου τα πολιτικα κόμματα που ((στρέφονται ἐναντίον τοῦ Συνταγματος» (χωρὶς ποτὲ
να καΟορίζεται μὲ ποιὸν τρόπο στρέφονται), ἄλλα καὶ να δημιουργεῖ μια
τελείως νέα κατηγορία πολιτικῶν ὄργανώσεων σχηματισμῶν τῶν ὁποίων
«οἱ οὐσιαστικοὶ καὶ πραγζιατικοὶ αντικειμενικοὶ σκοποὶ στρέφονται ἐναντίον
τῶν ἀρχῶν που καθορίζονται απὸ τὸ
Σύνταγμα τῆς χώρας». Ἀπὸ τὴν ἄλλη
μεριά, ὁ ὕπνος τῶν μελῶν τοῦ νόμιμου δυτικογερμανικοῦ Κομμουνιστικοῦ
Κόμματος, τοῦ DKP. ἔχει ἀρχίσει να
ταράζεται απὸ (ιμπουντρουμικους» καὶ
((στρατοπεδικοὺς» ἑφιάλτες, ἐφ’ ὅσον
μετα τὴ θεωρία τῶν «ἐχθρῶν τοῦ Συντάγματος» ἔχει αρχίσει, τώρα τε ,ευταῖα, να αναπτύσσεται καὶ ἐκείνη τῆς
απαραίτητης ἐπιτήρησης τῶν κομμάτων ποὺ δὲν ἔχουν ἀκ ό μ α ἀπαγορευοεῖ». ’Λναφερόμενος στὸ “KP
ὁ νομάρχης τοῦ Ντάρμσταντ δηλωσε
ὅτι πρόκειται για ἕνα κόμμα ποὺ ((δὲν
ἔχει ἀκόμα ἀπαγορευῦεῖ για λόγους
*πολιτικοῦ καιροσκοπισμοῦ». . .
O Αὐτὴ ἡ βαθια ἀντιδημοκρατικὴ νομοθετικὴ πανοπλία ἔχει ακόμα πιὸ ανησυχητικὲς ἐπιπτώσεις πανω στὴν καημερινὴ κοινωνικὴ ζωή, στὶς δομὲς
τοῦ δημοσιοϋπαλληλικοῢ μηχανισμοῦ,
στὶς σχέσεις ανάμεσα στὸν πολίτη καὶ
τὸ κράτος, ὅπως αὐτὸ ἐκφράῖεται ἀκόμα κι ἀπὸ τοὺς πιὸ ασημαντους -Ἁ τουλάχιστο θεωρητικα ψ «τροχοὺς» τῆς
κρατικῆς ἅμαξας. ΙΙάνω ἀπὸ 500 χιλιάδες δυτικογερμανοὶ πολίτες ποὺ
τησαν μέσα στα δύο τελευταῖα χρόνια
να προσληφθοῦν σαν δημόσιοι ὑπάλληλοι ἀπορρίφθηκαν ὕστερα ἀπὸ τὴ με·
ἐτη τοῦ ἀτομικοῢ τους φακέλου. Σὲ
πολλὲς περιπτώσεις, ὅταν συγκεκρι*
μένα οἱ ὑποψήφιοι ἑπιμένουν νά. . . θέλουν να κερδίσουν τὸν ἐπιούσιο, εἶναι
ὑποχρεωμένοι να περάσουν ἀπὸ εἰδικὴ

για ((φανερὴ ἀναβίωση τῶν προναζιστικῶν καὶ ναζιστικῶν ἢ φασιστικῶν
μεθόδων». Ἐξίσου ὅμως ἐπικίνδυνη
εἶναι ἡ παραγνώριση μιᾶς πραγματικα
έντυπωσιακῆς λεκτικῆς καὶ ἐννοιολογικῆς συγγένειας ἀνάμεσα σὲ δύο νομοΟετικα διατάγματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν
πρόσληῲη τῶν δημοσίων ὑπαλλήλονι.
Ο Τὸ πρῶτο ἔχει ἡμερομηνία 7 ’,Λ-πριλίου 1933 ;

«OZ (δημόσιοι ὑποίλληλοι πού ὁὲν πα’ρουσιιλζουν τὴν ἐγγύηση ὅτι σὲ ὁποιαὸήποτε στιγμὴ καὶ (Ξνρπιᾳύλακτα Οὰ
raz/ION στι) πλευρὴ τοῦ ἐθνικοῦ Κρά-τους, μποροῦν νὰ ἀπολύονται».

O Τὸ δεύτερο ἔχει ἡμερομηνία 28 Ἰανουαρίου 1972 ’Ζ

ἀνάκριση —— στὴν κυριολεξία — στα
«οἰκεῖα ἀστυνομικὰ τμήματα», ὅπως
λέμε καὶ μεῖς στὸν ὅλβιο τόπο μας.
((Ἐπιτρέπεται νὰ ὁιορισθεῖ δημόσιος
ὑπάλληλος ὅποιος παρουσιάξει τὴν ἔγΚατα τὴ διάρκεια τῶν ανακρίσεων
γύηση ὅτι σὲ ὁποιαὸήποτε στιγμὴ θά
αὐτῶν πρέπει να ἀποδείξουν τὴν ((έθνιταχθεῖ στό πλευρὸ τῆς δημοκρατικῆς
κοφροσύνη» τους τουλάχιστο για τα
καὶ «[ιλελεύθερης τάξης, ὅπως αὐτὴ
δέκα τελευταῖα χρόνια, να δικαιολοὁρίζεται ἀπὸ τὸ Σύνταγμαυ.
γήσουν ἐνδεχόμενη ἐγγραφή τους σὲ
πολιτικὲς ὀργανώσεις σὲ ἐργατικα
Ο“Αν σὲ ὅλα αὐτα προσθέσουμε καὶ
σωματεῖα καὶ συνδικάτα, τὴ συμμετατὸ γεγονὸς ὅτι ἡ δυτικογερμανικὴ διτους σὲ κάποια διαδηλωση καὶ να
καιοσύνη, που σὲ τελευταία ανάλυση
ἐξηγήσουν τὴν παρουσία τῆς ὑπογραφῆς -ῐιέχει αναλάβει τὸν ρόλο τῆς καθημερινῆς
τους κάτω ἀπὸ κάποιο κείμενο ποὺ θευ ’ἶξέφαρμογῆς τοῦ παραπανω διατάγματος,
(ορεῖται ίδεολογικα ὕποπτοι.περιλαβαίνει ἀκόμα αρκετα ναζιστικα
0 Ιέέβαια εἶναι κάπως παρακινδυνευ- στοιχεῖα7 που πρωτοϋπηρέτησαν μάμένη προσυπογραφὴ τῆς κατηγορίας λιστα τὴν ἑποχὴ τοῦ πασίγνωστου
που ἐπιρρίπτεται ἐναντίον τῆς Μπούν- Φράϊζερ, ἐπὶ Ἀδόλφου. θα καταλάβοι)τεσρεπουμπλὶκ τοῦ Χέλμουτ Σμίτ,
με γιατί σὲ μια πόλη, ὅπως τὸ Ντάρμεἰδικα τώρα τε ευταῖα, καὶ ποὺ μιλάει σταντ, μια ἑταιρία ἀκινήτων ανακοί-νωσε στοὺς ἐνοικιαστὲς τῶν διαμερισμάτων της ὅτι θα προβαίνει στ-ὴν ἔξω·
((Ἐμεῐς οἱ Γερμανοὶ ὁὲν ἀποχτὴση χωρὶς προειδοποίηση καὶ χωρὶς τὴν
σαμε ποτὲ τὸ (δικαίωμα νά μισοῦμε
παραμικρὴ
ἀποζημίωση
ὅλων
ἐκείνων
ὅσους πρέπει νά μισοῦμε. [Πᾶς ὑποπου
((προφορικα.
γραπτα
καὶ
μὲ
χειχρέωσαν νὰ θάψουμε στὸ ὑποσυνείρονομίες
θα
ἔχουν
ἐκφρασΟεῖ
σαν
ἑὁητό μας ὅλα τὰ ἐπιθετικά μας ἔνχθροὶ
τοῦ
Συνταγματοςυέ
στικτα“ μᾶς ὑποχρέωσαν οἱ γονεῖς
O Στὴν κοινωνικὴ καταπίεση καὶ τὸν
μσς, οἷ ἡγέτις μας καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι
αποπνικτικὸ
κρατικὸ
ίδεολογικὸ
ἔλεγχο
ποὺ μᾶς κυβερνοῠν. Μισήσαμε τοὺς
πρέπει
να
προσθέσουμε
τὴν
ἀφόρητη
Ἑβραίους καὶ τοὺς Κομμουνιστέε.
ἀστυνόμευση
τῆς
χώρας,
τόσο
ἀπὸ
τὶς
Τοὺς Ἐβραίους ὁὲν μποροῦμε πιὰ
((κλασικὲς»
δυνάμεις
ἀσφαλείας,
ὅσο
να τοὺς μισοῦμε, οὔτε καὶ τοὺς
καὶ
ἀπὸ
τις
(ιείδικα
ἐκπαιδευμένες»
μοΙιόμμουνιστές, τουλάχιστο ἐπιφανάδες
που
ἔχουν
ἐπιφορτισθεῖ
μὲ
τὴν
νειακά. Τὸ ὁημοκρατικὸ βερνίκι
((αντιτρομοκρατικὴ
προστασία»
τῶν
3U—
τῆς κοινωνίας μας μᾶς ἐμποδίζει
τικογερμανῶν
πολιτῶν.
’Ένας
ἀρκετα
τιὰ μισοῦμε τοὺς σοιτητές. Ιί’ αὐτὸ
πρόσφατος
νόμος
ἐπιτρέπει
στὴν
ἀστυμᾶς προτείνουν νὰ μισήσουμε τοὺς
νομία
να
προβαίνει.
χωρὶς
τὸ
παραμι“ἐγκλη,ιιατιές”. ’Έτσμ οἱ "59/3117—
κρὸ
ἕνταλμα
τὴν
παρουσία
ὁποιασδῆματίες” γίνονται οἷ ἀποδιοπομπαῑποτε
δικαστικῆς
ἀρχῆς,
σὲ
κατ’
οἷκον
οι τράγοι τῆς γερμανικῆς ἱστορίας
ἔρευνα,
τὴ
μέρα
τὴ
νύχτα,
καὶ
σὲ
μια
ἀλλὰ καὶ τοῦ σήμερα. Χάρη σ’ αὐὁλόκληρη
συνοικία,
φτανει
να
ὑπάρχει
τοὺς τοὺς ἀποιῧιοπομπαίο-υς τράἡ
ὑπόνοια
ὅτισὲ
κάποιο
σπίτι
γους μποροῦμε καὶ ὑποᾳέρουμε τὴ
κατακρατεῖταί
κ
ά
π
ο
ι
ο
ς
ὅμηρος.
σημερινὴ ἄνώμαλη πολιτικὴ καeH
ἀστυνομία
μπορεῖ
ἐπίσης,
ἐξίσου
τάσταση».
((μπατεσκυλικαν καὶ ἀνεξέλεγκτα, να
προβαίνει σὲ σωματικὲς ἔρευνες, σὲ
ΓΛπόσῖῐασμα ἀπὸ serf/Inc τῆς Οὔλρικε Μάιινχοφ ποὺ ὸη,ιιοσιι·ιίτηκε τὸ
ἔρευνες αὐτοκινήτων, φτάνει ((νὰ ὑ π o1963 στὸ περιοδικὸ σκύνκρετυ).
ῲιάζεται ὅτι σὲ κάποιο ἀπὸ τα
ἑρευνώμενα αὐτοκίνητα ὑπάρχει κάè1

π ο ι ο ς τοῦ ὁποίου πρέπει νὰ ἑλεγχθεῖ
ἡ ταυτότητα». Περιττὸ νὰ τονίσουμε
ὅτι ἡ ἄσκηση μόνο καὶ μόνο τῶν δύο
παραπάνω ἀστυνομικῶν δικαιωμάτων
(ὑπάρχουν καὶ ἄλλα πολλά), ὁδηγεῖ σὲ V
κάθε εἴδους ἀκρότητες καὶ δημιουργεῖ
ἀτμόσφαιρα τέλειας καὶ ἐκσυγχρονισμένης ὑπεραστυνόμευσης τῆς δημόσιας καὶ ἰδιωτικῆς ζωῆς τῶν δυτικο’“ γερμανῶν.

Q tH πρόσφατη ἕνταση τῆς ὃραστηριότητας τῶν ἀκροαριστερῶν ὁργανώσεων
ἔδωσε στὸν καταπιεστικὸ κρατικὸ μηχανισμὸ καὶ στὶς ’δυνάμεις ἀσφαλείας
τὴν εὐκαιρία νὰ ἑξαπολύσουν νέα ἐκστρατεία ἐναντίον τῶν ((ἐγκληματιῶντρομοκρατῶν». Συστηματικά, ὑπομονετικά, μὲ τὴ συνεργασία τόσο τῶν κρατικῶν ἢ ἡμικρατικῶν μέσων μαζικῆς
ἐνημέρωσης καὶ τὸ καθημερινὸ προπαγανδιστικὸ σφυροκόπημα τοῦ δημοσιογραφικοῧ συγκροτήματος Σπρίγκερ, τὸ
δυτικογερμανικὸ κράτος κατάφερε νὰ
δημιουργὴσει καὶ νὰ προσφέρει στοὺς
πολίτες του ἕνα νέο ((έσωτερικὸ ἐχθρό»,
πολὺ πιὸ πρακτικὸ καὶ βολικὸ ἀπὸ
ὅλους τοὺς προηγουμένους (“Εβραίους,
κομμουνιστὲς καὶ κλασικοὺς ἀναρχικούς), μιὰ καὶ γιὰ τὸ πλατὺ κοινὸ ὁ

(ιἑγκληματίας-τρομοκράτης» εἶναι μιὰ
ἔννοια ποὺ δὲ σηκώνειιπολιτικὲς ἄλλες
παρερμηνεῖες. καὶ δὲ μπορεῖ νὰ «παρεξηγηθεῖ» οὔτε στὸ ἐσωτερικὸ οὔτε στὸ
ἐξωτερικό· ποιὸ «δημοκρατικὸ καὶ εὐνομούμενο κράτος» δὲ φροντίζει γιὰ τὴν
προστασία τῆς ζωῆς, γιὰ τὴν ἀσφάλεια
καὶ γιὰ τὴν τήρηση τῆς τάξης; Ποιὸ
((δημοκρατικὸ κράτος» δὲν προστατεύει
τοὺς πολίτες του ἀπὸ τοὺς ((αἱμοβόρους
ληστὲς» καὶ τοὺς ((ῲυχοπαθεῖς τρομοκράτες)); Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ ἀστυνομία ἔχει νά κάνει μὲ τέτοια ((τερατόμορφα ὄντα» (οἱ ἐκφράσεις αὐτὲς εἶναι
παρμένες ἀπὸ δυτικογερμανικὲς ἐφημερίδες), τὰ πάντα ἐπιτρέπονται. Τὰ
πάντα... Πολλὰ στελέχη ἀκροαριστερῶν ὀργανώσεων, καὶ εἰδικὰ τὰ συλλαμβανόμενα μέλη τοῦ ((Ἐρυθροῢ
Στρατοῦ», ((ἀνακρίνονται» ἐπὶ μέρες
ὸλόκληρες γιὰ νά περάσουν στὴ συνέχεια ἀπὸ πολὺ ((εἰδικὲς» ψυχιατρικὲς
κλινικές, ἀπὸ ὅπου βγαίνουν «θεραπευμένοι» ἀπὸ τὶς ((νευρώσεις» τους. ’Άλλοι πάλι χρησιμεύουν γιὰ πειραματόζωα —— σὲ κάποια κλινικὴ στὴν περιοχὴ
Τῆς Φρανκφούρτης, ((εἰὸικευμένοι» γιατροὶ τῶν ἐγκληματολογικῶν ὑπηρεσιῶν πειραματίζονται πάνω σὲ διάφορα
((κατευναστικά» φάρμακα νέου τύπου.

Γερμανία ’76; ἡ σία καὶ ἔξω ἀπὸ τὴ
φυλακή.

Γ ερμανία '74: ὁ σύντροφος τῆς
Οὔλρικε (ἀριστερὰ) Μάὶνς, νεκρὸς ι
ἔπῖέεορῖήαπὸ ἀπεργία πείνας μέσα στῆ ’

Γιατί νὰ μὴ θυμηθοῢμε τὴν ἱστορία τοῦ
«Κουρὸιστοῦ Πορτοκαλιοῦ»; ’Υπάρχουν ὅμως καὶ περιπτώσεις ὅπου χρησιμοποιοῦνται πολὺ πιὸ ἀποτέλεσματικὰ μέσα ; πέντε στελέχη τοῦ «Ἐρυθροῧ Στρατοῢ» εέκϊελέσθηκαν7 στὴν κυριολεξία, ένῶ ἕβγαιναν ἕνα Σάββατόβραδο ἀπὸ κάποια ταβέρνα τῆς Στουτγάρδης. Οἱ ἀστι)νομικοὶ ποὺ τοὺς «γάζωσαν» μὲ τ’ αὐτόματα, δικαιολογήθηκαν — καὶ ἡ ὑπόθεση, βέβαια, ἔκλεισε - λέγοντας ὅτι εἶχαν πληροφορηθεῖ
ὅτι’ στὴν ταβέρνα αὐτὴ συνεδρίαζε μιὰ
ὁμάδα. , . γκάγκστερς. ’Ἂν προσθέσουμε στὴ δικαιολογία αὐτὴ καὶ τὸ γε·
γονὸς ὅτι οἱ ὃυτικογερμανοὶ ἀστυνομικοῗ. εἶναι ἐλεύθεροι νὰ πυροβολοῦν
π ρ ῶ τ ο ι, φτάνει νὰ ὑπάρχει ὑ π 6ν ο ια ὁπλοφορίας, θὰ καταλάβουμε
μέχρι ποιὲς φρικαλέες ἀκρότητες μπορεῖ νὰ φτάσει ἡ ((τήρηση τῆς τάξης»
στὴ Δ. Γερμανία.

ο ’Έτσιτ μέσα σ’ αὐτὴ τὴ γενικὴ πολιτική, κοινωνικὴ καὶ ψυχολογικὴ ἀτμόσφαιρα, ἡ ((αὐτοκτονία» τῆς Οὔλρικε
Μάινχοφ παίρνει τὴ θέοη ἑνὸς «φυσιολογικοῢ» φαινόμενου. Δὲν εἶναι οὔτε
τὸπρῶτο οὕτε τὸ τελευταῖο βέβαια ποὺ
παρατηρεῖται στὴ γερμανικὴ κοινωνία.
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ΚΑΙ ΕΞ ΟῩΣΙΑ

ΣΤΗ AYTIKH ΕΥΡΩΠΗ
Δημοσιεύουμε σήμερα τὸ δεύτερο καὶ τελευταῖο μέρος
τῆς μελέτης τοῦ Ξ. Γιαταγάνα «Κομμουνιοτές καὶ
ἐξουσία στή Δ. Εὐρώπη». Στὸ πρῶ-το, ἐξετάστηκαν οἱ
προϋποθέσεις τοῦ νέου διεθνισμοῦ καί τὸ πρόβλημα
Δημοκρατία - Δικτατορία - Ἡγεμονία.

3. Τὸ κόμμα καὶ οἱ συμμαχίες του
Η ΚΛΤΑΚΤΗΣΗ τῆς ἡγεμονίας δὲν θά εἶναι βέβαια
, ἡ νομοτελειακὴ κατάληξη τῆς ὅξυνσης τῶν ἀντιφάσεων τοῦ
καπιταλισμοῧ. Οὔτε ἀποτελεῖ μία διαδικασία γραμμική.
Πολὺ περισσότερο, πού ὅλη ἡ παραπάνω πορεία θὰ ἐκτυλίσσεται μέσα σὲ κλίμα ὸξυνόμενου ταξικοῦ ἀνταγωνισμοῢ,
καθὼς οἱ κυρίαρχες τάξεις δὲν θὰ παραδώσουν βέβαια ἀμαχητὶ τὸ μονοπώλιο τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας.
ΧΡΕΙΛΖΕΤΛΙ, ἑπομένως, τὸ ἐργαλεῖο τοῦ ἐπαναστατικοῦ μετασχηματισμοῦ, ποὺ θά κλείσει τὸ δρόμο στά ἀνατρεπτικὰ σχέδια τῆς ἀντίδρασης καὶ θὰ ἐνεργοποιήσει τοὺς
ὅρους τῆς σοσιαλιστικῆς ἀλλαγῆς. (ι’Λποφασιστικὴ προϋπόθεση ἐπιτυχίας — εἶπε ὁ Μαρσαὶ - εἶναι ’ἡ ὕπαρξη καὶ
δράση ἑνὸς τόσο πλατιοῦ λαϊκοῦ κινήματος, ὥστε νὰ περιλαμβάνει τὴ μεγάλη πλειοψηφία τοῦ λαοῦ ἑνωμένη γύρω ἀπὸ
τοὺς στόχους τῆς ἀλλαγῆς» (σ. 92).
OI ΓΛΛΛΟΙ κομμουνιστὲς συλλαμβάνουν τὴ διαδικασία
αὐτ-ὴ σὲ τρία ἐπίπεδαῑ N
A. Πρὶν ἀπ’ ὅλα, ἔρχεται τὸ κ ό μ μα τῆς ἐργατικης
τάξης, συλλογικὸς ὸργανωτὴς καὶ στρατηγὸς της μαχης
γιὰ τὸ σοσιαλιστικὸ μετασχηματισμό. Τὸ κόμμαζδιακλαδέσμένο καὶ ζωντανὸ μέσα σ’ ’ὅλες τὶς πτυχὲς της ἐθνικης
ζωῆς, ἀγρυπνεῖ στὸ συσχετισμὸ τῶν δυνάμεων καὶ παίρνει
τὶς πρωτοβουλίες ἐκεῖνες ποὺ εἶναι κάθε φορά ἱκανὲς νὰ
ἀποτρέψουν τὰ πισωγυρίσματα καὶ νὰ ἀνοίξουν προοπτικὲς
ἀλλαγῆς. Ὀ ρόλος του δὲν εἶναι νά κυριαρχήσει πάνω στὶς
δυνάμεις τῆς ἀλλαγῆς, ἀλλὰ νὰ τὶς βοηθήσει νά μποῦν στὸν
ἅγώνα, νὰ τὶς προσανατολίσει σωστὰ καὶ νά τὶς διευθύνει.
Ὁ διευθυντικὸς ρόλος προϋποθέτει ἀποδοχὴ καὶ, ὅχι καταναγκασμό. Δὲν περιορίζεται στὸν ὀργανωτικο ὲλεγχο ορι;
σμένων δυνάμεων, ’ἀλλὰ μετριέται μὲ τὴν ικανότητα του
κόμματος νὰ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ σύνολο σὰν σοβαρὸς καὶ ἀναγκαῖος παράγοντας τῆς κοινωνικῇς προόδου.
Πρὸκειται γιὰ μία πολιτικὴ καὶ ἠθικὴ ὑπεροχη.
Β. Μὲ δίκαιη ὑπερηφάνεια ἐπισημαίνει τὸ ΓΚΚ ὅτι στη
δική του σύλληψη καὶ ἐπιμονὴ ὀφείλεται ἠ συμφωνία του

Κοινοῢ Προγράμματος (Κ.Π.), ποὺ δημιούργησε νέα κατάσταση στὴν πολιτικὴ σκηνὴ τῆς Γαλλίας. Γύρω ἀπὸ τοὺς ’
στόχους του γεννήθηκε καὶ ἀνδρώθηκε ἡ Ἑνότητα τῆς Ἀριστερᾶς (Ε.Α.), ποὺ ἀποτελεῖ «τὸν ἄξονα τοῦ πλειοψηφικοῢ
συνασπισμοῦ, γιά τὸν ὁποῖο παλεύει τὸ ΓΚΚ» (σ.111). Ἤ
συμφωνία τῶν κομμάτων τῆς ἀριστερᾶς πάνω στοὺς στόχους
τοῦ Κ.Π., ὑλοποιεῖ μιά ἐναλλακτικὴ λύση γιά τὴ γαλλικὴ
κοινωνία, ποὺ τείνει νά συγκεντρώσει τὴν ἀποδοχὴ τῆς
πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ. Αὐτὸ φάνηκε στίς προεδρικὲς ἐκλογὲς
τοῦ ’74 (Μιττεράν : 49,2%) καὶ ἑπιβεβαιώθηκε πανηγυρικὰ
στὶς πρόσφατες δημοτικὲς ἐκλογές, ὅπου ἡ ἀριστερά συγκέντρωσε τὸ 56% τῶν ψήφων καὶ διοικεῖ ἤδη πολλὲς περιφέρειες. Εἶναι βέβαιο πιά, ὅτι ἡ E.A. ἔχει ἀναδειχθεῖ σὲ δύναμη ἐξουσίας. "Oc-o κι ἂν ’ἡ διαπίστωση αὐτὴ εἶναι σωστή,
δὲν ἀποτελεῖ ἀκόμα κεκτημένο γεγονός. Σωστὰ ὁ Μαρσαὶ
τόνισε, ὅτι «ἑνότητα σημαίνει ἀγώνας» (σ. 113) γιὰ τὴ δια· ’
τήρηση καὶ τὴν ἰο-χυροποίησή της. Οἱ γάλλοι κομμουνιστὲς
δὲν ξεχνοῦν τὰ λόγια τοῦ Ζισκάρ : ((’Ένας ἀπὸ τοὺς στόχους
ποὺ θά προωθήσω, ἂν ἐκλεγῶ, ἐἶναι νὰ μειωθεῖ αἰσθητά
τὸ ποσοστὸ τοῦ ΓΚΚ. Τὴ μὲρα ποὺ οἱ κομμουνιστὲς δὲν θὰ
διαθέτουν παρά 15% τοῦ ἐκλογικοῢ σώματος, ἡ πολιτικὴ
κατάσταση στὴ Γαλλία θὰ ἔχει ἀλλάξει ριζικά, γιατὶ κανεὶς
δὲν θὰ πιστεύει πια στὸν ἀναγκαῖο χαρακτήρα τῆς παρουσίας
τους. Θὰ ὑπάρχει τότε ἕνα ἰσχυρὸ .Κ., καὶ θά τεθεῖ τὸ
πρόβλημα μιᾶς σοσιαλιστικῆς συμμετοχῆς στὴν πλειοψηφία.
"E, λοιπὸν πιστεύω, ὅτι ἕνας Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας,
μπορεῖ κάλλιστα νὰ σκεφτεῐ καὶ νά προετοιμάσει τὴ συμμετοχὴ τῶν σοσιαλιστῶν σἰὴν κυβερνητικὴ πλειοψηφία»
(Συνέντευξη στὴν τηλεόραση, 16.5.1974). Εἶναι πιθανὸ ὅτι
στὴν ἠγεσία τοῦ ΓΣΚ, ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ ἐπείγονται νὰ
φθάσουν στὴν ἐξουσία καὶ ν’ άποκτήσουν ὑπουργικοὺς θώκους. Εἶναι γνωστὸ ἐπίσης ὅτι στὸ ΓΣΚ ὑπάρχει παράδοση
ἕντονου ἀντικομμουνισμοῢ καθὼς καὶ μιά προϊστορία πολιτικῆς συνεργασίας τῶν τάξεων. Εἶναι ἀπόλυτα φυσικὸ καὶ
νόμιμο νά ὑποψιάζεται κανείς, ὅτι βρίσκονται ἀνάμεσα στοὺς
γάλλους σοσιαλιστὲς μέλη καὶ στελέχη, πού ((τείνουν εὐήκοον οὖς» στὴν πρόσκληση τοῦ Ζισκάρ. Βλέποντας τὸ ΓΚΚ
καὶ τὴν αὕξηση τοῦ συμμάχου κόμματος, φοβήθηκε γιά μιά
περίοδο ὅτι συγκεντρώνονται οἱ ὅροι τῆς ’προεδρικῆς πρόσκλησης. Παρότι ὁ Μαρσαὶ τὸ ἀρνήθηκε στὸ Συνέδριο, εἶναι
βέβαιο ὅτι σ’ ὅλη τὴ διάρκεια 1'06 1975 ἡ καθοδήγηοη 1'06
ΓΚΚ υἱοθέτησε ἐξαιρετικὰ μαξιμαλιστικὲς καὶ σεχταριστικὲς θέσεις, ποὺ ὅξυναν τὴν κατάσταση μέσα στὴν E.A.
καὶ κινδύνεψαν νὰ τινάξουν στὸν ἀέρα τὸ Κ.Π. “Ὀμως, ἰδιαίτερα ὅταν ἕνας κίνδυνος εἶναι ὑπαρκτός, δὲν γίνεται νὰ τὸν
ἐξορκίζεις μὲ λόγια; ἐπὶ μῆνες προπαγάνδα τοῦ Γ ΚΚ
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ἐξαντλήθηκε στὴ φραστικὴ καταγγελία τῶν κινδύνων ποὺ
ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν αὔξηση τῆς ἐπιρροῆς τῶν σοσιαλιστῶν.
Ἥ τακτικὴ αὐτ-ὴ συνεχίζεται, ὣς ἕνα σημεῖο, μέχρι σήμερα.
’Έτσι, τὸ ΓΚΚ κάνει δύο λάθη μαζεμένα : ἀπὸ τὴ μιὰ μεριά
θεωρεῖ ὅτι ἡ ἡγεμόνευσή του μέσα στὴ συμμαχία ἀποτελεῖ
ὅρο ἀρκετὸ καὶ ἀναγκαῖο γιὰ τὴν ἐπιτυχία της, καὶ ὅχι ἡ
πάλη του γιά τὴν ἐπιτυχία τοῦ Κ.Π., ὅρο γιὰ τὴν κατάκτηση
τοῦ διευθυντικοῦ ρόλου μέσα στὴ συμμαχία-Ἀπὸ τὴν ἄλλη,
δὲν βλέπει ὅτι μὲ τὴν ἑνωτικὴ πολιτική του, ὅχι μόνο διατηρεῖ ἀλλὰ καὶ αὐξάνει τὴν ἐκλογική του δύναμη, ἀπομακρύνοντας συγχρόνος, τὸ ΓΣΚ ἀπὸ τὸν πειρασμὸ τῆς ταξικῆς συνεργασίας, πράγματα ποὺ ἀποδείχτηκαν — καὶ τὰ
δυὸ - στὶς δημοτικὲς ἐκλογές. . . Γενικά, τὸ Γ ΚΚ ἔχει
ἀκόμα πρόβλημα μὲ τὶς συμμαχίες του. Δὲν εἶναι πράγματι
δυνατό, ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ νὰ ἐξαγγέλλεις ὅτι ὁ σοσιαλισμὸς
δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ ἔργο ἑνὸς μόνο κόμματος, καὶ ἀπὸ
τὴν ἄλλη νά δηλώνεις ὅτι εἶναι ἀρνητικὸ νὰ δημιουργοῦνται
σοσιαλιστικοὶ πυρῆνες στὰ ἐργοστάσια. Δύσκολα ἐπίσης συμβιβάζεται ὁ πλουραλιστικὸς σοσιαλισμὸς μὲ τὴν ἀποκλειστικότητα 7:015 ἐξακολουθεῖ νά διεκδικεῐ τὸΓΚΚ, σχετικὰ μὲ
τὴν ἀντιπροσώπευση τῆς ἑργατικῆς τάξης. Οἱ γάλλοι κομμουνιστὲς μένουν ἀκόμα δέσμιοι τῆς παλιᾶς ἀντίληψης γιά
τὶς συμμαχίες, σὰν ἁπλῶν τακτικῶν συμπαρατάξεων, ποὺ
εἶναι χρήσιμες μόνο γιὰ τὴν πρόσβαση ἑνὸς σταδίου στὴν
πορεία πρὸς την κομμουνιστικὴ κοινωνία. Θεωρώντας ὅτι
ἡ πρωτοπορία τοὺς ἀνήκει «ἐξ ὁρισμοῦ», δυσκολεύονται
ἀκόμα νά συλλάβουν τὸν διευθυντικὸ χαρακτῆρα τοῦ ρόλου
τους, σὰν κατάκτηση τῆς ἡγεμονίας, καὶ πολὺ περισσότερο
νὰ τὸν ἀσκήσουν.

I ”Ηδη, ὅμως, ἠ στροφὴ τοῦ 22ου Συνεδρίου δείχνει
ὅτι κάπως ἔχουν ἐπισημανθεῖ οἵ παρακάτω ἀδυναμίες.
Γ. Αὐτὸ κυρίως ἀναδεικνύεται μὲ τὴν ἔννοια τῆς tE ν ό-

τητας τοῦ Λαοῦ τῆς Γαλλίας (ΕΑΓ).

Η ΕΝΝΟΙΑ αὐτὴ πρωτοεμφανίστηκε, σὰν σύνθημα,
κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 20οῦ Συνεδρίου. ‘H συστηματική της
ὅμως ἐπεξεργασία ἔγινε στὸ ἔκτακτο 21ο Συνέδριο, ποὺ
συνῆλθε στὸ Βιτρύ, στὶς 24-27 Ὀκτώβρη 1974. Μιὰ προσεκτικὴ ἀνάγνωση- τῶν ντοκουμέντων τοῦ Συνεδρίου αὐτοῦ
(βλ. τὴν μπροσούρα «Τ ὸ Γ Κ Κ π ρ ο τ ε ίν ε ι», Ed.
Sociales), δείχνει ὅτι ἡ ἔννοια τῆς ΕΛΓ ὑποβιβάζεται ἐκεῖ
στὴν Ε.Α., ἢ τουλάχιστον ἑκλαμβάνεται μόνο σὰν προσπάθεια μετατόπισης ἑνὸς μέρους ψηφοφόρων πρὸς τὸ KIL
τῆς ἀριστερᾶς. Ἥ συρρίκνωση αὕτη ἐξηγεῖται ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι τὸ 21ο Συνέδριο ἀποτέλεσε τὴν ἀπαρχὴ μιᾶς σχετικῆς ((σκλήρυνσης» τοῦ ΓΚΚ, ποὺ ἑκδηλώθηκε ἔντονα
σ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἑπόμενου χρόνου. Πρόκειται ἀκριβῶς
γ ἀ τὴν περίοδο ἄγχους ποὺ καταλαμβάνει τοὺς γάλλους
κομμουνιστὲς ἀπὸ τὴν αὔξηση τῆς ἐπιρροῆς τῶν συμμάχων
τους. tH κατάσταση αὐτὴ μεταφράζεται τότ σὲ σφοδρὲς
ἐπικρίσεις (συχνά ἄστοχες) ἐναντίον τοῦ ΓΣΚ καὶ σὲ περιχαράκωμα μέσα στὶς θέσεις τοῦ Κ.Π., τοῦ ὁποίου οἱ κομμουνιστὲς θεωροῦνται ὅτι ἀποτελοῦν τοὺς μόνους πραγματικοὺς ὑποστηρικτὲς καὶ ἐγγυητές.
ΜΕ ΤΟ 220 Συνέδριο ἡ ἔννοια τῆς ΕΛΓ τείνει νὰ πάρει
πολὺ πιὸ εὐρὺ καὶ οὐσιαστικὸ περιεχόμενο. Σύμφωνα μὲ
τὴν ἔκθεση τῆς K.E. (σ. 101 ἑπ.) ἠ ΕΛΓ, δὲν εἶναι «οὔτε
συμμάζωξη δυσαρεστημένων, οὔτε συνδιαλλαγὴ τῶν ἐκμεταλλευτῶν καὶ τῶν θυμάτων τους». Ἥ ἑνότητα αὐτὴ ἔχει
σημερα ξεκαθαρισμένη βάση, τὸ KIL τῆς ἀριστερᾶς καὶ
στόχος της εἶναι ((νὰ σπάσει τὴν κυριαρχία τῆς μικρῆς κάστας ποὺ δυναστεύει τὴ χώρα, πραγματοποιώντας βαθιὲς
δημοκρατικὲς μεταρρυθμίσεις», Εἶναι ἑνότητα μάχης, γιατὶ
ἔχει μπροστά της σκληροὺς ταξικοὺς ἀγῶνες, καὶ ἀποτελεῖ
((βασικὴ καὶ ιαρκὴ συνισταμένη τῆς
πολιτικῆς στρατηγικῆς τοῦ ΓΚΚ». Εἶναι
τέλος ἑνότητα 7:015 σέβεται τὴν ποικιλομόρφία τῶν ἰδιαίτερων
συμφερόντων καὶ ἰδεολογικῶν προσανατολισμῶν, 7:015 συ9

σπειρώνει ἑλεύθερες θελήσεις πάνω σὲ μεγάλους κοινοὺς
στόχους, 7:015 ἀπευθύνεται ἑπομένως σί-ὶ] συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ γαλλικοῦ λαοῦ. Α

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ἀνθολόγηση ἕνα πράγμα ύπογραμμίζει
μὲ καθαρότηταῑ τὸ ΓΚΚ ἀποκτᾶ συνείδηση, ὅτι τὸ πρ βλημα τῆς ἐξουσίας δὲν λύνεται οὔτε μὲ τὸ 51, οὔτε μὲ τὸ
56%. Χρειάζεται κάτι παραπάνω ἀπὸ τὸν πλειοῲηφινίὸ
συνασπισμὸ ἐξουσίας, 7:015 διαθέτει ἤδη ἡ ἀριστερά.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ, γιὰ τοὺς σοσιαλιστές, 7:015 κρύβουν στὸ
σημεῖο αὐτό, κάτω ἀπὸ ἕναν φραστικὸ ἐξτρεμισμό, μιά λεγκαλιστικὴ οὐσιαστικὰ αὐταπάτη, ἡ Ε ἀποτελεῖ άπλὸ λεκτικὸ πυροτέχνημα. Μάλιστα, τὸ Γ ΣΚ ἐπίσημα ὑποστηρίζει ὅτι πρόκειται γιά μιά λαϊκιστικὴ - ἑθνικιστικὴ παρέκκλιση τοῦ ΓΚΚ, 7:015 ἔχει σὰν στόχο νά παγιδεύσει ὁρισμένους γκωλικούς, πιστοὺς στὴν ἰδεολογία τοῦ ((Μεγαλείου τῆς
Γαλλίας», καὶ νὰ συμπιέσει τοὺς ἴδιους“τούς σοσιαλιστὲς
στὰ δεξιά τους. Τὸ Γ ΣΚ προχώρησε καὶ σὲ κριτικὴ «ἀπὸ
τὰ ἀριστερὰ» ὑποστηρίζοντας, ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτό, οἱ
κομμουνιστὲς ἑγκαταλείπουν τὴν ταξικὴ βάση τῆς συμμαχίας καὶ ὁδηγοῦνται σὲ μιά πλατιὰ καὶ πλαδαρὴ λαϊκὴ συμπαράταξη δίχως ἀρχὲς (βλ. ἕκθεση Ζοσπὲν στην ΚΕ τοῦ
ΣΚΓ, 21.1.76).
I Τί συμβαίνει στὴν πραγματικότητα; Ἀπὸ μιά
ἐθνικὴ ἀφετηρ ία (τὴν ἀνάγκη τῆς ἀλλαγῆς)
καὶ μιὰ τ α ξ ι κ ὴ (τὴν πρωτοβουλία τοῦ ΓΚΚ),γεννήθηκε τὸ Κ.Π. καὶ ἡ Ε.Α. Γιὰ ν’ἀνοίξει ὅμως ὁ δρόμος τῆς
ταξικῆς ἀνατροπῆς, πρέπει ὁ λαϊκὸς αὐτὸς
συνασπισμὸς νὰ μεταβληθεῖ σὲ φ α ι ν ό μ ε ν 0 κ ρ ατ ι κ ὸ κ α ἰ ί δ ε ο λ 0 γ ι κ ό. (Δανείζομαι ἐδῶ τὶς ἕννοιες
7:015 χρησιμοποιεῖ ὁ Γιώργης Κατηφόρης γιά τὸ ΕᾹᾺῙ,
στὸ βιβλίο του «'H νομοθεσία τῶν βαρβάρων», Θεμέλιο,
1975). ΙΙρέπει οἱ στοχοθετήσεις καὶ τὸ σύστημα τῶν
ἀξιῶν 7:015 περιέχονται στὸ Κ.Π. νά γίνουν κτῆμα ὁλόκ
κληρου τοῦ λαοῦ. Τὸ ζήτημα δὲν εἶναι ἡ προσχὼρηση στὴ
συμμαχία τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων τῶν λαϊκῶν μαζῶν
7:015 ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὰ συντηρητικά πολιτικά κόμματα,
ἀλλὰ ἡ ἀποκόλλησή τους ἀπὸ τὸ σύστημα ἰδεῶν πού τσιμεντάρει σήμερα τὸ μπλὸκ ἐξουσίας τῆς ἄρχουσας τάξης.
Στὸ μέτρο ποὺ οἱ ὑποτελεῖς τάξεις θά ἀρχίσουν νὰ συζητοῦν καὶ νά ὑποῴιάζονται τὴ δυνατότητα τῆς ἑναλλακτικῆς λύσης, ἡ κρίση ἡγεμονίας τῶν κυρίαρχων τάξεων Où
τείνει νὰ μετατραπεῖ σὲ ὁ ρ γ α ν ι κ κ ρ ί σ η τοῦ
παλιοῦ συνασπισμοῦ ἐξουσίας, καὶ θά ὁδηγεῖ στὴν ἰσχυροποίηση τοῦ νέου κάτω ἀπ’ τὴν ἡγεμονία μιᾶς ἄλλης
κοινωνικῆς τάξης. Ὁ Λένιν εἶχε ἤδη θέσει τὸ πρόβλημα,
ὅταν μιλοῦσε γιὰ τὴν ἀνάγκη μετατροπῆς τοῦ βιομηχανοἀγροτικοῦ συνασπισμοῦ, σὲ συνασπισμὸ ἐξουσίας ἐργατῶν - χωρἰκῶν. Καὶ ὁ Γκράμσι θεωρητικοποίησε τὴ διαδικασία αὐτή, ὑποτάσσοντάς την στὴν ἔννοια τῆς γέννηο-ης τοῦ νέου ἱστορικοῦ μπλόκ.
ΟΣΟ τὸ Κ.Π. θὰ παύει νά εἶναι μιὰ ἁπλὴ πρόταση τῆς
ἀντιπολίτευσης, ἀλλὰ θά μετατρέπεται σὲ συγκεκριμένη
πράξη (πολιτικὴ τῶν δήμων μὲ ἀριστερὴ διοίκηση) καὶ σὲ
έθνικὴ πεποίθηση γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῶν μεταρρυθμίσεων πού περιέχει, τόσο θὰ μορφοποιεῖται καὶ θά κραταιώνεται ὁ πυρήνας τῆς νέας κρατικῆς δομῆς. Θά ὑπάρχει καὶ ἣ
ὑλικὴ καὶ ἡ μαζική της βάση. Θὰ ὑπάρχει κιόλας ἕνα «κράτος ἐν κράτει», μιὰ διπλὴ ἐξουσία. Ὀ λαϊκὸς συνασπισμὸς
ἐξουσίας, ποὺ πήγασε ἀπὸ μιάν ἑθνικὴ καὶ μιὰ ταξικὴ ἀφετηρία, θά ἔχει ἤδη μετατραπεῖ σὲ φαινόμενο κρατικὸ καὶ
ίδεολογικό. Μόνον ἕνας τέτοιος συσχετισμὸς δυνάμεων ἐπιτρέπει τὴν κατάληψη καὶ τὴν ἀποτελέσματικὴ άσκηση τῆς
πολιτικῆς ἐξουσίας. Τὸ παράδειγμα τῶν Σοβιὲτ εἶναι ἀρκετὰ
διδακτικό. tH σωφροσύνη τῶν ἰταλῶν κομμουνιστῶν ἐπίσης·
’Υποῲιάζομαα ὅτι ἂν ὁ Μιττεράν ἕβγαινε Πρόεδρος τὸ
1974, ἡ θέση τῆς ἀριστερᾶς θὰ ἧταν ἀρκετὰ δύσκολη, ἂν
δὲν κατέληγε σὲ κάποιο τραγικὸ ἀδιέξοδο. Οἱ γάλλοι ἀρι-

στερθὶ καὶ δημοκράτες, πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ τὸ
Ι πρόβλημα αὐτὸ καὶ νὰ γίνουν πιὸ ὑπομονετικοί. Ἥ διαδικασία πού ἀκολουθοῦν ἀποτελεῖ ἕναν“μακρύ καὶ ἐπίπονο
π ό λ ε μ ο θ έ σ ε ω ν. Κάθε βῆμα πρὸς τὰ μηρὸς πρέπει
νὰ εἶναι καλὰ φυλαγμένο. Πρέπει νὰ ἀποτελεῖ ἕνα* σ η μή ε ῖ ο
μ ὴ ἐ π ι σ τ ρ ο φ ἦ ς. Καμιὰ πρωτοβουλίοιΙ δὲν πρέπει νὰ
ἀποκλείεται για τὴν ἐξασφάλιση συνέχειας·στὴν πορεία τοῦ
λαϊκοῦ κινήματος. Περιθώρια ἥττας δὲν ὑπάρχουνμΟἱ ἰταλοὶ
ἕβγαλαν τὰ συμπεράσματά τους ἀπὸ· τὴ Χιλὴ καὶτὰ ὀνόμασαν ((ἱστορικὸ συμβιβασμό». Νομίζω ὅτι καὶ ὀἱ Γάλλοι
Οὰ ἀναγκασθοῦν νά προχωρήσουν σύντομα σὲ ἀνάλογους
συλλογισμούς. "Av δὲν ἔχουν μῆδη ἀρχίσει νὰ τὸ κάνουν.

ιΠροσωρινὰῖ συμπεράσμοιτοιι I.
ΣΤΙΣ σκέψεις πού παρέθεσα, ξεκίνησα ἀπὸ πραγματικὰ
περιστατικά καὶ ἀπὸ τὰ κείμενα τοῦ 22ου Συνεδρίου τοῦ
ΓΚΚ, προσπαθώντας να ἀνιχνεύσω τὴν ἀνάλυσὴ πού βρίσκεται πίσω τους, καὶ τὶς λογικὲς συνέπειες στὶς ὁποῖες καταλήγουν ὁρισμένες ἀπὸ τὶς νέες στρατηγικὲς ἐπιλογὲς τῶν
γάλλων κομμουνιστῶν.
ΑΥΤΟ δὲν σημαίνει, φυσικά, ὅτι τὸ ΓΚΚ θὰ ἑξελιχθεῖ
ὁπωσδήποτε πρὸς τὴν κατεύθυνση ποὺ νομίζω ὅτι διαγράφεται. Στὴν ἡγεσία του, παρὰ τὴν ἰσχυροποίηση τοῦ Μαρσαὶ
(ἄνοδος τοῦ (1)ιτερμάν, ὁ Π ὼλ Λωρὰν ὀργανωτικὸς γραμματέας) συνυπάρχουν ἀκόμα καὶ οἱ δύο τάσεις (διατηρεῖ τὴ
Οέση του ὁ Ρολὰν Λερουά), ἑνῶ στὶ] βάση τὰ πράγματα εἶναι
ἀκόμα πιὸ ρευστά. Ἐπίσης, οἱ ἑπόμενες ἐκλογὲς (1978)
εἶναι τόσο κοντα, ὥστε δύσκολα μπορεῖ νὰ φανταστεῖ κανείς,
’ ὅτι καινούργια λογικὴ θα μπορέσει να κατανοηθεῖ, νὰ
ἀφομοιωθεῖ, νά ἐπικρατήσει καὶ να δώσει καρπούς. Ἐπὶ
πλέον, τὸ ΓΚΚ, ἔχει τὸ πρόσθετο «ἀτύχημα» τοῦ κινδύνου
νὰ βρεΟεῖ στὴν ἐξουσία μέσα σὲ δυὸ χρόνια. Μιὰ ἀποτυχία
τοῦ πειράματος αὑτοῦ (ὅχι ἀπίθανη, ἂν πάρει τὴ μορφὴ «έΟνικοῦ διχασμοῧ») Où ἔχει ὀλέθρια ἀποτελέσματα. Σὲ ἀντίΟεση μὲ τούς σοσιαλιστές, πού βλέπουν τὴν ἐξουσία χειροπιαστή, καὶ μὲ τούς ἀριστεριστές, ποὺ κηρύσσουν ἥδη τὸ
τέλος τοῦ καθεστῶτος Ζισκάρ, τὸ ΓΚΚ φαίνεται πὼς ἀρχίζει νά σκέφτεται μακρύτερα.
ΕΙΝᾹΙ ἀλήθεια ὅτι ἡ νέα προβληματικὴ μόλις ξεκινάει
νὰ μπολιάσει τις ἀναλύσεις του. eII θεωρητικὴ Θεμελίωση
τοῦ 22ου Συνέδρωυ Où ἕρΟει, κατὰ κάποιο τρόπο, a posteriori. 'll ἀπόρριῲη τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου, ἡ _
Ἓνότητα τοῦ Λαοῦ τῆς Γαλλίας,’καὶ λιῪότερο ἴσως τὸ ἀδιαίρετο τοῦ διεθνισμοῦ, εἶναι ἕννοιες πού βρίσκονται άκὸμα
στὸ ἑμπειρικὸ στάδιο. ’Λποτελοῦν περισσότερο φαινόμενα
ἀντίδρασης, ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν πείρα τῆς πολιτικῆς
πρακτικῆς, παρὰ κωδικοποίηση μιᾶς κομματικῆς προβληματικῆς πού ὡρίμασε μέσα στὴν πολιτικὴ πράξη, ’Υποχρεκ
ώνοντας ἡ ἡγεσία τα μέλη νὰ δεχθοῦν πράγματα ποὺ μπορεῖ
μὲν διαισΟητικὰ νὰ θεωροῦσαν σωστά, ποὺ δὲν εἶχαν ὅμως
ἀκόμα ἔλλογα σκεφΟεῖ, Οὰ ἔχει ν’ άντιμετωπίσει προβλήματα. ’Λλλὰ φαίνεται ὅτι ὁ καιρὸς ἕβιαζε περισσότερο ἀπὸ
τὴν τήρηση τῶν τυπικῶν κομματικῶν διαδικασιῶν.
’1“() I‘KK εἶναι τώρα καλύτερα ἐξοπλισμένο γιὰ ν’ ἀντιμετωπίσει καὶ τὴν ἄνοδο τῶν σοσιαλιστῶν, καὶ τὴν ἀναπό(pawn; φθορὰ τῆς ἐξουσίας τοῦ Ζισκάρ. ’Έχει μπεῖ στὸ
δρόμο τῆς μετατροπῆς του ἀπὸ κόμμα ἀντιπολίτευσης σὲ
κόμμα ἐξουσίας. Γυρίζω ἕτσι στὴ μεθοδολογικὴ ἀφετηρια
ἀπὸ τὴν ὁποία ξεκίνησα ; νά ἑντάξω τὴν προβληματικὴ του
22ου Συνεδρίου στὴ στρατηγικὴ κατάληῴης τῆς ἐξουσιας
στὸ δημοκρατικὸ δρόμο γιὰ τὸ σοσιαλισμό.
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πάντας

«‘U μόνος δυνατὸς γιὰ τὴ Δύση» ἔλεγε ὁ Γκράμσι
στα 1930. Ἀπὸ τότε, τὴν ἀλήθεια αὐτὴ ἐπιβεβαίωσε ὅχι
μόνο ἡ Θεωρία, ἀλλὰ καὶ ὴ ἱστορικὴ πείρα.
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O ΝΟΜΟΣ πού- ἀναφέρεται στήν ἑγκύκλιο εἶναι τό νομοθετικό διάταγμα τῆς
6.2.1834, «περί δημοτικῶν σχολείων»,
πού στάθηκε 6αοικά καί ὁ καταστατικός
τους χάρτης ὡς τό 1895. Σὺμφωνα μέ τό
νομοθετικό διάταγμα, κάθε δῆμος ἀναλάμὸανε τήν ὑποχρέωση νά ἱδρύσει ἕνα
δημοτικό σχολεῐο καί νά πληρώνει ὅλα
’ τά έξοδα γιά τή συντήρησή του.

ΣΤΗΝ ἐγκύκλιο πρός τούς νομάρχες
τό Ὑπουργεῖο Παιδείας συνιστοῦσε
ἀκόμη καί τό παρακάτωῑ
«... ἄλλο μέσον εὐκολῦνον τόν πολλαπλασιασμόν τῶν δημοτικῶν σχολείων δύνασθε νά μεταχειρισθῆτε τό
ἑξῆς.’ Ἐπειδή ὅλοι σχεδόν οἱ δῆμοι,
και αὐτοί οἱ της τρίτης τάξεως τώνχωρίων, ἔχουσι χρείαν γραμματέως δημοτικοῦ, ἠδύναντο νά μεταχειρισθῶσι
τόν δημοὸιὸάσκαλον καί ὡς γραμματέα, ὅστις εἰς ρητάς ἡμέρας καί ὥρας
ἤθελε γράφει ἐντός τοῦ δημαρχείου, τό
ὁποῖον ὅέὸαια εἰς τούς δήμους τῶν χωρίων δέν ἔχει ἐργασίας ἀδιακόπως. Μέ
τοῦτο τόν τρόπον οἱ δῆμοι οὗτοι δύ-“
νανται νά θεραπεύσωσι καί τάς δύο
ἀνάγκας μέ ἕν καί τό αὐτό ἔξοδον ἤ μέ
μικράν τινα προσεκχορήγησιν, ἥτις
μπορεῑ νά δίδεται εἰς φάκναν ἀπό τούς
μαθητάς».

MIA πρώτη παρατήρηση πού κάνουμε
έδῶ, εἶναι πώς τό Ὑπουργεῑο Παιδείας
δέν ἔρχεται σ’ ἑπαφή ἀπ’ εὐθείας μέ τοὺς
δήμους, ἀλλά μέσον τοῦ Νομάρχη. Αὐτό
σημαίνει πώς ἔχουν πιὰ έγκατασταθεῐ οἱ
«μεσάζοντες», οἱ «μεσολαὸητές» πρὸς τό
Κράτος. Ἡ νομαρχία δέν εἶναι τοπική
Τοῦ Θ. l'épou
διοίκηση αὐτοτελής καί αὐτάρκης. Εἶναι
ἀντιπρόσωπος τῆς Κυὸέρνησης. Εἶναι ἡ
παρουσία τοῦ Κράτους στήν περιφέρεια.
ΤΩΡΑ πού μπήκαμε στό τελευταῐο τέταρτο τοῦ αἰώνα μας, Τό συγκεντρωτικό σύστημα ἑδραιώθηκε.
διαπιστώνεται ἀπό πολλούς ὅτι τό Ὑπουργεῑο ’Παιδείας ὅρί- ΟΩΣ πρός τήν πρώτη πληροφορία τὴ
σχετική
μέ
τήν
ὑποχρέωση
τῶν
δήμων
νά
σκεται σέ πλήρη ἀδιέξοδο, καί αὐτό γιατί δέ συνέχισε τό 0a): ἱδρύουν καί νά συντηροῡν τά σχολεῐα
στό δρόμο πού χάραξε ἀπό τήν ἀρχή (I834). Τό ξεστρατισμα τοῦ δήμου, τά πράγματα, σήμερα, εἶναι
του αὐτό καί τίς συνέπειές του τίς πληρώνουμε ὅλοι μας. Μια πολύ διαφορετικά. Τά σχολεῐα δέν ἔχουν
σύντομη ἀναδρομή στό παρελθόν ῑσως μᾶς φωτίσει νά ξανα- καμιά ἐξάρτηση ἀπό τό δῆμο, ἐκτός ἀπό
τό ὄνομά τουςιδημοτικά.Μέ τό συγκενὅροῦμε τό σωστό δρόμο, πού εἶναι ἕνας καί μοναδικός· οὐ- τρωτικὸ σύστημα διοίκησης τῶν σχοσιαστική συμμετοχή τοῦ λαοῦ στόν προγραμλείων οἱ δῆμοι δέν έχουν καμιά ἀνάμιξη
στή σύσταση καί στή διοίκηση τῶν σχοματισμό καί στή διοίκηση τῆς ἑκπαίδευσης.
λείων. Ἡ λειτουργία τών σχολείων εἶναι
πανομοιότυπη 0' ὅλη τή χώρα. ΔιδάσκεΤΟ Ὑπουργεῖο Παιδείας μέ τήν ὑπ’ στό σχολεῑο ἔκαναν καί τή δουλειά τοῦ ται παντοῦ τό ἴδιο πρόγραμμα καί χρηἀριθ. 11032/26.3.1837 ἑγκύκλιό του γραμματικοῦ στό δῆμο. _ σιμοποιοῦνται τά ἴδια διδακτικά ὅιὸλία.
ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ
μέροςτήντης ἐγκυκλίπρός
τούς νομάρχες συνιστοῦσε
Ἡ ἐποπτεία τῶν σχολείων γίνεται ἀπό
O'UZ
ἵδρυση δημοτικων σχολείων, χωρίς νά
τά περιφερειακά ὄργανα τοῦ Ὑπουργείτοὺς ἐνισχύει οἰκονομικὰ γιά μιά τέτοια
(...) «Νῦν δέ ὅλέποντες τήν ἀνάγκην
ου. Ἀποτέλεσμα; Τά σχολεῐα ἕχασαν τόν
προσπάθεια. Θά παραθέσουμε μέρος τῆς
τοῦ νά τακτοποιηθῆ καί νά ἑξαπλωθῆ
τοπικό τους χαρακτῆρα. Στοιχεῖα τοῦ
ἐγκυκλίου ἀπό τήν ὁποία παίρνουμε τ’ίς
εἰς ὅσο τό δυνατόν πλειοτέρους δήμους λαϊκοῡ πολιτιομοῦ, ὡς καί ἄλλα γνωπαρακάτω δυό πληροφορίες γιά την
ἡ τακτική ὁημοδιδασκαλία κατά τήν
στικά στοιχεῖα μένουν ἔξω ἀπό τό πρόκατάσταση τῆς ἐκπαίδευσης ἐκείνης τῆς
ἔφεσιν τῆς A.M. ἀναγκαζόμεθα νά
γραμμα. Oi γνώσεις ἀντλοῦνται ἀποεπο :
σᾶς
προσκαλὲσωμεν
νά
ἐνεργήοητε
τά
κλειστικά μέσα ἀπό τά ὃιόλία, κατά τόν
1.xnäi δῆμοι ἣταν ὑπεύθυνοι γιά τήν
ἑξῆς α) εἰς ὅλους τούς συσταθέντας
ίδιο τρόπο σ’ ὅλα τά σχολεῐα, καί ἡ ζωή
ὁργάνωση τῶν σχολείων τῆς περιοχης
δήμους τοῦ Κράτους θέλετε ἔχει ὑπ’
ἔξω
ἀπό
τό
σχολείο
ὅρίσκεται
σέ
πλήρη
του .
ὄψιν, ὅτι ὄαθμηδόν πρέπει νά ὅαλθῆ
ἀντίθεση μέ τή ζωή μέσα στό σχολεῐο.
2.g Οἱ δασκάλοι πληρώνονταν ἀπό τοὺς
εἰς ἐνέργειαν ὁ περί δημοτικῶν σχοΑὐτή εἶναι ἡ πιό συγκεκριμένη ζημιά,
δήμους καί ἐκτός ἀπό τήν ἐργασία τους
λείων νόμος...».
πού οί ἐπιπτώσεις της, ὅσο περνοῡν τά

ΛΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕῩΣΗ
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χρόνια μᾶς ὁδηγοῦν σε ἀδιέξοδοε Ὅσο
τά προόλήματα πολλαπλασιάζανται,
τόσο ὁ κλοιός τῆς ἐπὲμόασης τῆς πολιτείας περισφίγγεται. Δὲν παρατηρεῖται
κανὲνα ἀνοιγμα πρός τή συμμετοχή τοῦ
λαοῦ στή διοίκηση τῶν σχολείων του.
Ἀκόμη καί ὁ ἀναιμικός ρόλος τῶν αἰρετῶν σχολικῶν ἐφορειῶν, ὅπως τόν γνωρίσαμε, πρίν ἀπό τή δικτατορία τῆς 4ης
Αὐγούστου, θεωρήθηκε ὲνοχλητικός
στήν κεντρική διοίκηση καί ἀντικαταστάθηκε ἀπό τίς σχολικες ὲφορεῖες πού
διορίζονται ἀπό τό νομάρχη. Σ’ αὐτό
ὅοήθησαν καί οἱ δασκάλοι πού εἶχαν
ὑποτιμήσει τό ρόλο τῆς λαϊκῆς ἐκπροσώπησης στό ἔργο τους. ”Ο,τι λὲμε γιά τά
Δημοτικά σχολεῖα ἰσχύουν καί γιά τά
Γυμνάσια.
ΟΩΣ πρός τή δεύτερη πληροφορία πού
μᾶς δίνει ἡ ἐγκύκλιος [1032/26. 3. 1837,
τή σχετική με τό ρόλο τοῦ δασκάλου ὡς
γραμματικοῦ τοῦ δήμου κλπ., ἔχουμε νά
παρατηρήσουμε ὅτι ἡ ἴδια νοοτροπία
συνεχίζεται καί σήμερα, ἄν καί δὲν εἶναι
πιά ὁ δάσκαλος ὁ μοναδικός κάτοχος

λαδή τή σχετική με τήν ἀπασχόληση τοῦ
δασκάλου σέ ὲξωσχολικες ἑργασίες ὡς
εντολοδόχος τοῦ Κράτους. Ἴσως τό σχολιάσουμε 0‘ ἄλλο μας σημείωμα. Ἐπιστρεφουμε τώρα στήν πρώτη πληροφορία πού μᾶς δίνει ἡ- ἐγκύκλιος τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας πρός τούς δήμους
τῆς χώρας. Ἡ θεση μας εἶναι ἡ παρακάτω; · Πολλές ἀπό τίς ἀντινομίες πού
ὁέρνουκτό Ὑπουργεῖο Παιὸείας καί
πολλά ἀπό τά προὸλήματα πού ἔχουν
κυριολεκτικά ὄαλτώσει θά ἀποφεύγονταν ἥ θά ἔὸρισκαν σωστή λύση, ἄν
συνέχιζαν οἱ ὁῆμοι νά παίζουν τό
ρόλο πού ὁ νομοθέτης τοῦ 1834 ὁραματιζόταν γι’ αὐτούς.

ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ μερικά ἀπό τά προ6λήματα πού θά ἐὸρισκαν τήν ὁριστική
TOUS λύθη, ἄν ἡ τοπική αὐτοδιοίκηση
μποροῡσε νά διαδραματίσει τό ρόλο πού
τῆς· ἀνῆκε στήν ἑκπαίδευσή μας;
1. Πρῶτά-πρῶτα τό διδακτηριακό. Τό
· γραμματικῶν γνώσεων, ἀκόμη καί στή διδακτηριακό πρόὸλημα εἶναι τόσο ὀξύ,
ἰδιαίτερα
στίς
μεγάλες
πόλεις,
πού
ἀπομικρότερη κοινότητα. Ἴσως νά εἶναι δ
ρεῖ
κανείς
πῶς
μποροῦν
νά
κοιμοῦνται
μόνος δημόσιος ὑπάλληλος, καί αὐτό
ἥσυχοι
οἱ
ἁρμόδιοι
τοῦ
Ὑπουργείου
ἀκριὸῶς τό στοιχεῖο, ὅταν ὑπερτονίζεΠαιδείας.
Τό
διδακτηριακό
πρόὸλημα
δέ
ται, ὅπως στίς περιπτώσεις πού ὁρίζεται
θά
ὑπῆρχε,
γιατί
οἱ
δῆμοι
ea
φρόντιζαν
δ δάσκαλος ὡς ὲκπρόσωπος τῆς πολιτείας
νά ἐξασφαλίσουν τούς κατάλληλους χώσὲ διάφορες ἐπιτροπὲς, φέρνει τό δάρους σέ κάθε συνοικία, γιά τήν ἀνέγερση
σκαλο στίς μικρές κοινότητες, o’ ἀντίθεση
διδακτηρίων.
με τούς γονεῖς τῶν παιδιῶν. Ὁ δάσκαλος
2.
Οἱ
δῆμοι
καί
οἱ
κοινότητες
ἦταν
πατότε, στά μάτια τοῦ λαοῦ, ἐκπροσωπεῐ τό
λαιότερα οἱ θεματοφύλακες τῆς ἐκπαιδευ«κατεστημενο» καί τό διδακτικό του ἕργο
τικῆς παράδοσης τής περιοχῆς τους.
στίς συνειδήσεις τῶν παιδιῶν καί τῶν οἰΣυντηροῦσαν ξακουστά σχολεῖα ἀκόμη
κογενειῶν τους διαποτίζεται ἀπό ἀρνητικαί στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας καί
κὲς ἐπιδράσεις. Δημιουργεῖται τότε ἕνα
στά κέντρα τοῦ ἀλύτρωτσυ Ἑλληνισμοῦ
πλέγμα καχυποψίας ἀνάμεσα στό παιδί
ἀργότερα. Ἡ πολύτιμη αὐτή πείρα θᾶκαί στό δάσκαλο, Τό παιδί μεταφέρει στό πρεπε ν’ἀξιοποιηθεῑ.Μέ τή ὃοήθεια τῆς
σχολεῖο τή δυσπιστία τῆς οἰκογενειάς του τοπικῆς αὐτοδιοίκησης θᾶπρεπε νά διαἀπέναντι στό δάσκαλο. Τό παιδί κλείνεται τηρηθοῡν οἱ ἰστορικες σχολες γιά νά
στόν ἑαυτό του καί ἀρνεῖται νά δεχτεῐ τήν συνεχιστεῖ ἡ ἁκτινοὸολία τους στήν
εὐεργετική ἐπίδραση τοῦ ὥριμου ὲνήλικου περιοχή. Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας με τόν
στά ὃασανιστικά του διλήμματα. Καί πρίν ἀπόλυτο συγκεντραίτισμό του στή διοίσυντελεστεῖ ἡ τόσο εὐεργετική ταύτιση
κηση καί με τίς ἀψυχολόγητες ἓνεργειες
στή διδακτική διαδικασία, ἀνάμεσα στό
κοντόθωρων ὀργάνων στίς ὲπαρχίες συνὃάσκαλο καί στό μαθητή, γεννιέται πρόέὸαλε στό κλείσιμο τῶν ἱστορικῶν σχοωρα ἡ ἀμφισὸήτηση.
λείων καί στό ἀδυνάτισμα μιᾶς ἀξιόλοΔΕ Θ’ὰσχοληθούμε περισσότερο με τή γης πνευματικῆς παράδοσης.

I δεύτερη πληροφορία τῆς ἐγκυκλίου. δη-

3. Ἡ ἵδρυση νέου τύπου σχολείων δέν

μπορεῐ ν’ ἀποφασίζεται «ἐρήμην» τῶν
δήμων καί κοινοτήτων καί ἄλλων τοπικῶν ὁμάδων. Οἱ τοπικες ἀνάγκες καί οἱ
ἀναπτυξιακές προοπτικες μιᾶς ὡρισμένης περιοχῆς πρέπει νά ὃαραίνουν στήν
πλάστιγγα τετοιων ἀποφάσεων.
ΘΑ μποροῦσε κανείς νά προσθέσει καί

ἄλλα προὸλήματα γιά νά δείξει πόσο _
διαφορετικά ea ἠταν τά πράγματαγ ἄν
δὲν γινόταν τό ξεστράτισμα, πού εἶχε
σάν ἀποτέλεσμα νά σαρωθούν ἡ λαϊκή
παράδοοη καί ἡ κοινοτική αὐτονομία
καί νά μείνουν τύπος χωρίς περιεχόμενο.
Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ἐνῶ ξεκίνησε
σωστά τό 1834, στηριζόμενο ἔστω καί
πάνω στά ἐρείπια τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης καί τῆς κοινοτικῆς αὐτονομίας,
δὲν ἄργησε νά ἐγκαταλείψει τό σωστό
του προσανατολισμό καί με τά χρόνια νά
δημιουργήσεῑ ἕνα ’ἀπόλυτα συγκεντρωτικό σύστημα διοίκηοης. ‘H γραφειοκρατική ἰσοπέὃωση ὲπιὸλήθηκε παντοῦ. Γ ι’
αὐτό τό Ὕπουργεῖο Παιδείας 6ρίσκεται
σὲ ἀδιεξοδο. Τά προὸλήματα πού ἀντι· ’
μετωπίζει, ἀπό χρόνο σε χρόνο, πολλαπλασιάζονται. Ὅλοι οἱ προγραμματισμοῖ ,
τοῦ Ὕπουργείου ἀκολουθοῦν λαθεμὲνη
πορεία. Ὅλοι μας πληρώνουμε τό ἀρχικό
ξεστράτισμα. Καί τώρα προοπαθοῦμε νά
ἀντιμετωπίσουμε τήν κατάσταση πού
δημιουργήθηκε μέ περισσότερη συγκεντρωση, ἐνῶ ἡ λύση τοῦ προὸλήματος
φαίνεται νά ὅρίσκεται σε μιά σωστή καί
τολμηρή ἀποκέντρωση.
KAI γιά νά μή δημιουργοῦνται ψευδαισθήσεις, ἡ ἀποκεντρωση δέν πραγματοποιεῑται με τούς περιφερειακούς ἐπόπτες καί ἑπιθεωρητές οχολείων, Ἀντίθετα ἡ παρουσία, τους στήν περιφέρεια
τονίζει καταθλιπτικά τόν ἀπόλυτο συγκεντρωτικό χαρακτῆρα στή διοίκηση τῆς
ἐκπαίδευσης.

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ θά στηριχτεῖ σε
μιά οὐσιαστική συμμετοχή τοῦ λαοῦ στή
διοίκηση καί στόν προγραμματισμό τῆς
ἐκπαίδευσης.Ἀν τολμήσει τό Ὑπουργεῐο νά κάνει τό μεγάλο 6ῆμα πρός τή
οωστή ἀποκέντρωση - ἄλλωστε δέν μᾶς
ἔμεινε ἄλλη λύση- Θά συναντήσει δυνάμεις που δέν τίς ὑποψιάζεται, πρόθυμες
νά τοῦ παρασταθοῦν.
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Κλείνουμε σήμερα τὴ ὃημοσίευση ἀποσπασμάτων ἀπὸ μιὰ ὀξύτατη συζήτηση μεταξὺ
τοῦ Γιάννη Ζεύγου καὶ τοῦ Γιὰννη Κορὸάτου, γιὰ τὸ χαρακτῆρα τῆς ἐπανάστασης
τοῦ 1821 — «γεγονός» ποὺ πάντα στάθηκε στὸ ἐπίκεντρο τῆς προὸληματικῆς τῆς ἑλίληνικῆς μαρξιστικῆς σκὲψης.

‘O I'. Κορδάτος
. σάν ἱστορικός
τῆς ἑπανάστασης τοῦ 1821
Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο
Χάρη στήν ἀντιδραστικότητα τῆς μπουρζουαζίας οἱ πλούσιες θυσίες τῆς ἀγροτιᾱς ματαιώθηκαν καί ἡ γῆ ξαναπέρασε
στά χέρια τῶν κοτσαμπάσηδων. Md γιά τό Γ.Κ. ἡ ὲλληνική
ἀγροτιά χρωστάει εὐγνωμοσύνη· στήν ἑλληνική μπουρζουαζία. «Οἱ ἀγρότες ἕναν εἴχανε ἐχθρό τόν κοτσαμπασιὸισμό
καί στόν ἀγώνα τους ὲνάντιά του εἴχανε Ito/Ammo σύμμαχο
καί προστάτῃ τήν ἀστική τάξη. Αὐτό, καί ἀπό τήν κοινωνικὴ πάλη τήν προεπαναστατική ἀνάμεσα στίς ὃυό τάξεις
(κοτσαμπασιὸισμσῡ καί ἀστισμοῦ) τό εῖχανε καταλάὸει καλά» (στό ἷδιο σελ. 310) μᾶς ὃιηγιὲται 6 ἀνεκδιήγητος «μαρξιστής» Γ. Κορὸάτος.
Τώρα γιατί ἡ «δημοκρατική» μπουρζουαζία,«ὁ πολύτιμος
σύμμαχος καί προστάτης τῆς ἀγροτιᾶς», πού εἶχε μαζί της
«τούς φτωχοχωριάτες», πού «κράτησε τήν ἐξουσία ὡς τήν
ἠμὲρα πού ἦρθε ὁ Καποδίστριας» ποῦταν ἄσπονδος ἐχθρός _
τῶν ἀντιδραστικῶν καί ἀντεπαναστατῶν κοτζαμπάσηδων
δέν μοίραζε τή γῆ στούς άγρότες, ὁπότε θὰ ξοφλοῦσε με τοὺς
ἐχθρούς της τούς κοτσαμπάσηὸες καί θά ξασφάλιζε καί τήν
ὲπανάσταση ἑνθουσιάζσντας τήν ἀγροτιά, Ἐκεῖνος ὁὲν
ἀπάντησε. Οὔτε μπορεῐ νά ἀπαντήσει, Γ ιατί θᾶπρεπε νά ὅγά-

Παραχαράκτες , - ,5 .,
κειμένων καί «
κομπογιαννίτες τοῦ μαρξισμού
Συνέχεια ἀπὸι τὸ προηγούμενο
'O φιλαράκος μας ἁρπάχνει μιά καί μόνη φράση «ἦταν
πολύ πρόωρη μιά τὲτοια, σοσιαλιστική λύση» καί δόστου
ὂρισιες καί δονκιχωτικὲςὲπικρίσεις. Καί ὅμως ὑπάρχει
ἀκὸμα καί μιά ἐπεξηγηματική ὑποσημείωσὴ, πού οὔτε καί
αὐτή τήνε πρόσεξε γιατί φυσικά δέν- τόν εσύμφερνε. Ἡ ὑποσημείωοη“(σελ. 30) λὲει κατά Χέξηῑ ’
«Ὅταν λέμε «σοσιαλιστική λύση» ὂὲὃαια ὃεν παίρνουμε τό
ζὴτη μα ἀπό τή γενικὴ του μορφή. Πώς δηλαδή θά ἠταν δυνατώ

νά λυθεῐ μιά γιά πάντα τό ζήτημα τό ἀγροτικο o.‘ ὅλες του τίς ’
κοινωνικοοικονομικες μορφεςῖ Μιά ’τετοια λὺση τότε ἡταν
ἀδύνατη, γιατί, μέσα 01:6 ἀστικό κοινωνικό πλαίσιο δεν μπο-

ρεῖ νά ὃασιλὲψει ἡ οἰκονομική ἰσότητα, ἀφοῠ ἡ ὅάση τοῦ .
ἀστικοῦ καθεστῶτος εἶναι ἡ ἀτομική ίὸιοχτησία».
Αὐτά γράφει 6 ῦποφαινὸμενος, πού εἶναι καί τά σωστά καί
ἡ σωστή μαρξιστική ἄποψη καί τά ξαναϋπογράφει ἄλλη μιά
φορά. Αὐτά πού λεει 6 ψευδολόγος Ζεῦγος, εἶναι μαρξισμός
τῆς κακῆς ὥρας ὄχι με ὃυό εἰσαγωγικά μά με ἑκατόν ὁυό. Οὔτε
ἡ Ρσὺσικη Ἐπανάσταση ἔχει καμμιά σχέση με τό ὃικό μας
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νει συμπεράσματα ἐνάντια οτή μπουρςουαζία, ένῶ ἡ κοινωνική ἐντολή τῆς μπουρζουαζίας στό «μοιρξιστή»γ ἱστορικό
της ἔγκειται νά τή ὅγάνει πέρα γιά πέρα άσπροπρόσωπη,
ἐπαναστατική, προστάτη τῆς ἀγροτιᾶς κλπ. Κι’ ὁ ἱστορικός
μας ἐκπληρώνει μέ ἀπόλυτη εῦισυνειδεισία τό ταξικό του
καθῆκον.
Θά θίξουμε ἕνα σημεῖο ἀκόμα. Τό ζήτημα τῆς έχτίμησης ἀπ’
τό Γ.Κ. τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς ὲπανόιστασης. ΙὉ Μάρξ,
μιλῶντας στήν περίοδο τοῦ Κριμαϊκοῦ πολέμου γιά τήν πολιτική τῶν δύο ἀντίπαλων δυνάμεων, χαράζει μέ καταπληχτική
σαφήνεια τίς ὃασικές γραμμές, πάνω στίς δποῖες ἀναπτύχθηκε ἡ ἱστορία τῆς Εὐρώπης στήν περίοὸο τῶν μπουρζουαζοδημοκρατικῶν ἐπαναστάσεων - 1789-1871. «Ἀρχίζοντας ὰπαύτή τήν ἐποχή(δηλαδή τό1789),γράφει 6 Μάρξ,στήν
Εὐρωπαϊκή Ἥπειρο ῦπάρχουν μόνο δυό δυνάμεις;“ἡ,Ρωσία
μέ τόν ἀπολυταρχισμό της καίὴ έπανάσταση μέ τή δημοκρατία...» (T. X σελ.· 176) καί ἡ θέση του αὐτή συμπληρώνεται 0’
ἄλλο ἂρθρο, ὅπου μιλάει γιά τή Δυτική Εὐρώπη «ἡ δυτική
«δημοκρατία», πού κλασσικός της ἀντιπρόσωπος εἶναι 1‘] Ἀγγλία μέ τήν παλιά της δημοκρατία, θέλει νά ὲμποδίσει τήν
κάθοδο τῆς Ρωσίας στό Αἰγαῐο, μά σύγχρονα τρέμει τό
ἆπλωμα τῆς ἑπανάστασης καί έτσι καταλήγει στό περίφημο
δόγμα τῆς ἀκεραιότητας τῆς Τουρκίας, πού ἐπιτρέπει στόν
τσαριομό νά ἐφαρμόζει τόσες δεκαετηρίδες τώρα τήν ἐπιθετική καί ἀντιδραστική του πολιτική» (στόέῖδιο σελ. 161).
Ἐφ’ ὅσον ἡ ἐλληνική ἑπανάσταση στήν ἀρχή πήρε μαζικό
χαραχτήρα, ὲνάντιά της δέν τάχθηκε μόνο ἡ Ρωσία μάὴ «Δυτική δημοκρατία» καίὴ «Ἀγγλία» ἀπό φόὸο μή ξαπλωθεῖ ἡ
ὲπανάσταση. Σύμφωνα μέ τό σκοπό τοῦ ἄρθρου μοις δέν
ἁπλωνόμαστε πάνω 0’ αὐτό τό ζήτημα, περιοριζόμαστε νά
ἐξετάσουμε μόνο τήν ἄποψη τοῦ Γ.Κ. Στό Γ.Κ. ὃέὸαια δέν
χρειάστηκε νά διαδάσει τόν Μάρξ καί τοῦτο γιά δυό λόγουςε
Γιατί διάὸασε τίς πηγές, ἀπ’ ὅπου πήρε κι’ δ Μάρξ καί γιατί
ἡ «ταχτική» τοῦ Μάρξ σ’ αὐτή τήν περίοδο, ὅπως φαίνεται,
δέν ἡταγ «σωστή». Ἐνεργῶντας ἐτσιδ γενναῖος μας εἶναι
ἐξασφαλισμένος ἀπό λαθεμένα συμπεράσματα ὅπου θά τόν
παράσερνε ὁ Μάρξ. ·
Σῡμφωνα μ’ ὅσα εἷπαμε ὡς τώρα ἡ ἐλληνική μπουρζουαζια
ἀπόφυγε νά στηριχτεῐ στίς μάζες καί νά διεξαγάγει ἀληθινὰ
έπαναστατικό πόλεμο. Μέ τόν πολιτικό της ὰρχηγό, τόν Φαναριώτη Ἀλ. Μαυροκορδάτο, ἀνάθεσε τήν τύχη τῆς ἐπανάστασης στά χὲρια τῆς συντηρητικής Ἀγγλίας.
Πῶς ἀντιμετωπίζει τό ζήτημα αὐτό δ Γ,Κ.; Ἀκοῦστεῑ Μιλάει γιά τίς ὲνέργειες τοῦ Ἀλ. Μαυροκορδάτου σχετικά μέ
τήν Ἀγγλία. «...Μόλις ἔπεσε τό ὑπουργεῐο τῶν λόρδων στήν
Ἀγγλία ἀγωνίστηκε καί τά κατάφερε νά κάμει τήν Ἀγγλία
νά ἐνὸιαφερθεῖ γιά τόν ἑλληνικό ἀγῶνα» (στό ἴδιο σελ.
333)’ καί κατοπινά έκθειάζει τό διπλωματικό τουδαιμόνιο,
πώς σκέφτηκε καί πώς ἓνέργησε νά πάρει δάνειο (ξεγελῶντας ὅπως φαίνεται τούς έγγλέζους) καί συμπεραίνει πώς οἱ
ἈγγλΟι τοκογλύφοι «συντελέσανε κι’ αὐτοί όχι λίγο γιά νά
ὅγεῐ η’ ἀγγλική κυὸέρνηση ἀπό τήν οὐδετερότητα καί νά
γ ὑποστηρίξει τήν ἑλληνική άνεξαρτησία» (στό ἴδ ιο σελ. 354).
-Ὁ «μαρξιοτής» ἱστορικός τῆς μπουρζουαζίας ὂρίσκει l)
πώς ἡ ῦποστήριξη τῆς έλληνικῆς ἐπανάστασης ἀπ’ τήν Ἀγγλία ὀφείλεται στήν πολιτική γραμμή τοῦ τοτινοῦ ἀρχηγοῦ τῆς
μπουρζουαζίας. ‘O μή «μαρξιστής» ἱστορικός τῆς μπουρζουαζίας K. Παπαρρηγόπουλος τονίζει σ’ ὅλο του τό έργο πώς ἡ
στροφή τῆς ἀγγλικής πολιτικῆς ὀφείλεται ἀποκλειστικά στή
ξωτικότητα τῆς ὲπανάστασης, στούς ἀγῶνες τῶν μαζῶν. 2) Ὁ
Γ.Κ. μέ τίς ἱστορίες του εἶναι άπολογητής τῆς ὑποδουλωτικής
πολιτικῆς τῆς ὲλληνικής μπουρζουαζίας, πού έγκαινιάστηκε
προτοῦ ἀκόμα ἀπελευθερωθεῐ ἀπ’ τούς Τοῦρκους.
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Εἰκοσιένα. Οὔτε ἡ Γ αλλική τοῦ 1789—1793 έχει τίς ἴδιες ἀναλογίες μέ τή δική μας. Στό δικό μας Εἰκοσιένα ἐξόν πού 6
τοὺρκικος φεουδαρχισμός ἧταν πολύ ἐλαφρότερος ἀπ’ τό δυτικό, καί οἱ ἱστορικές συνθῆκες διαφορετικές, πάντα ἐδέσποζε ἡ ἐθνική μορφή τοῦ ἀγώνα, γιατί, ὁ ένάντια στόν τούρκικο ζυγό πόλεμος δέ σταμάτησε έφτά ὁλόκληρα χρόνια. Γιά
ὅλους λοιπόν αὐτούς τούς 6ασικούς λόγους οἱ κοινωνικές
ἐσωτερικές ἀντιθέσεις δέν πήραν τό 6άθος καί τήν ἔχταση τῆς
Γαλλικής Ἐπανάστασης. “Οταν λοιπόν 6 περίφημος έκχυδαϊστής τοῦ μαρξισμοῦ - λενινισμοῦ Ζεῦγος λέει πώς;

«Ἡ ἀγροτιά γύρευε μοίρασμα τῆς γῆς κ’ έκμηὸένιση τῶν
τζακιῶν. Ἒνοπλη ὅπως ἠταν, μποροῦσε νά ἐπιτὺχει καί τό ἕνα
καί τό ἄλλο» (6λ. Κομ. Ἐπιθ. No 21 σελ. 32)... πουλάει στούς
ἀναγνῶστες του πολύ παιδιακίστικο μαρξισμό. Μπορεῖ 6éδαια κανένας ὅταν έχει στή διάθεσή του τσάμπα τό χαρτί καί
τά τυπωτικά νά ὁρίζει καί νά γράφει ἀνοησίες κλπ. μά νά
πλαστογραφήσει τήν ἱστορία αὐτό δέν εἶναι τοῦ χεριοῦ του.

***
Md 6 Z. δέ σταματάει ἴσαμε δῶ. Μᾶς δίνει καί «μαθήματα»
τοῦ ἱστορικοδιαλεχτικοῦ ὑλισμοῦ καί ποζάρει καί γιά «σπουδαῖος» κριτικός καί ἱστορικός τοῦ Εἰκοσιέναέ ! Ἔτσι μιά πού
εἶναι ἀπ’ τό περιόάλλο του άσὺδοτος νά ξεφουρνίζει ἀνοησίες
καί ἀσυναρτησίες μέ τό τσουὸάλι μιλάει γιά «άληθινό ἐπαναστατικό πόλεμο πού δέ θέλησε νά διεξαγάγει ἡ ἓλληνική
μπουρζουαζία>>ἔ Μά δέ τοῦ φτάνουν τά ἴσαμε δῶ τρόπαιά του
καί ξαναόάζει χέρι στόν Παπαρρηγόπουλο. καί Τρικοὺπη
καί τούς παρουσιάζει νά μιλοῦν γιά τούς ἀγῶνες τῶν λαὶκῶν
μαζῶν καί τή ζωτικότητά τους] .’ Πρέπει τά «ἐπιχειρήματα»
του νά πάρουν κῦρος. Μά για νά γίνει αὐτό χρειάζεται καί
λίγος μαϊντανός. Δός του λοιπόν πάλι σέ ,ἐνέργεια ἡ μέθοδος
τῆς παραποιήσης τῶν ξένων γνωμῶν. Μά ἀμαθέστατε Ζεῦγε
· καί δ τελευταῖος νεολαῐος - κι αὐτός 6 ἀνεπίδεχτος μαρξιστικής μόρφωσης Φίτσος - θά ξέρει πώς ὅταν ὁ Παπαρρηγόπουλος, 6 Τρικοὺπη ς, καί κάθε ἄλλος ἀστός ἱστορικός μιλοῦνε γιά
τό Âaô, ὁέ ὀίνουν ταξικό περιεχόμενο στή λέξη (ὅρο) λαός, κι
οὔτε ἀναγνωρίζουν στίς λαϊκέςμάζες δικαιώματα χειραφέτησης καί ταξικῆς ἑπικράτησης. Μήπως ἔχετε ἀντίρρηση;
Καί γιά νά τελειώνουμε μέ τό μέρος αὐτό τῆς «κριτικῆς»
του, θ’ ἀποδείξουμε μέκειᾷιενα μερικούς νέουςπλαστογραφικούς μαργαρίτες τοῦ «έντιμωτάτου καί έμὸριθεστάτου» Ζεύγου.
Ἐννοεῐται πώς κι αὐτή τὴ φορά 6 ἱστορικός Παπαρρηγόπουλος εἶναι 6 εὐνοοῦμενος τοῦ Z. καί γι’ αὐτό ἀπό ἰδιαίτερη
προτίμηοη τήν ἱστορία τοῦ Παπαρρηγόπουλου πλαστογραφεῖ
6 κριτικός μας,
Ἐνῶ λοιπόν μέ πηγές καί ντοκουμέντα, πού τά άραδιάζω σέ
πολλές σελίδες ἐξετάζω τίς τότε διπλωματικές ένέργειες τῶν
ἡγετὼν τῆς Ἐπανάσταοης καί ἰδιαίτερα τοῦ Ἀλ. Μαυροκορδάτου καί έκθέτω πώς σκεφτόντανε αὐτός γιά νά κάνει τήν
Ἀγγλία νά προσέξει τήν έπαναστατημένη Ἑλλάδα, δ Ζ. ταχυὸαχτυλουργικώτατα μεταθέτει τό ζήτημα άλλοῦ; στήν τότε “
στάση τῆς ἀγγλικής πολιτικῆς καί ἐπικαλεῖται m’ ὅλας τή
γνώμη τοῦ Μάρξ. Ἀκολουθώντας τό λοιπόν τή μέθοδο τῶν
ψαλιδισμένων φράσεων ὃγάζει τό συμπέρασμα ὅτι ὑποστηρίζω πώς δ Μαυροκορδάτος... γέλασε τήν Ἀγγλίαῐ !

Γι’ αὐτό καί γράφει εἰρωνικά γιά νά μέ ἀποστομώσειῑ
«Ὁ μή «μαρξιστής» ἱστορικός τῆς μπουρζουαζίας Κ. Παπαρρηγόπουλος τονίζει 0' ὄλο του τό ἔργο (διάὸολε 6 Π.
ἀσχολεῖταιι σέ έξη τόμους μέ ὅλη τήν ἱστορία τοῦ «ἑλληνισμοῦ» ὅπως τη λέει, καί γράφει γιά έποχές πού οὔτε Ἀγγλία
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Σ υ ν ο ψ ί ζ ο υ μ ε ; «Ἡ ἀστική τάξη μέ τά νέα σὺνορα δέν
ρποροῦσε νᾶναι δυσαρεστημένη» γράφει 6 Γ.Κ. (στήν ἴδια
σελ. 414). ‘H ἀστική τὰξη ἔκανε τό καθῆκον της. Κι’ ἀπ’ αὐτή ’
τήν πλευρά εἶναι ὲν τάξει. Ποιά ἡταν τ’ ἀποτελέσματα τῆς
ἐπανάσταοης; Ἡ συντηρητικότητα, ἡ ἀναποφασιστικότητα,
οἱ προδοσῑες σ’ ὁρισμένες στιγμές τῆς ἑλληνικῆς μπουρζουαζίας ματαίωσαν τίς Θυσίες τοῦ ἓλληνικοῦ λαοῦ, μισὸλυσαν
τό ἐθνικό, δέν ἔλυσαν τό ἀγροτικό, τό πολιτειακό, τό γλωσσικό. Ἔὸαλαν τή δάση τῆς ὑποδούλωσης τῆς χώρας στό ξένο
κεφάλαιο. Προκαθὸρισαιι ἓτσι τόν ἀργό, 16 ὃασανιστικὸ ρυθμὸ τῆς ἀνάπτυξης τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων στήν Ἑλλάδα. Καί οἱ μάζες, μόλις τέλειωσε ἡ ὲπανάσταση, ἀναγκάστηκαν ν’ ἀρχίσουν ξανά τήν πάλη γιά τή λύση τῶν ἵδιων προὸλημάτων, γιά τά ὁποῖα θυσιάστηκαν τόσα χρόνια. Καί ἡ πάλη
αὐτή γιά τή λὺση τῶν προὸλημάτων αὐτῶν, στό 6αθμό πού δέν
λύθηκαν ἀκόμα, συνεχίζεται ἀκὸμα ἀπ’ τίς μάζες, στίς καινοὺργιες συνθήκες. M6. σήμερα οἱ μάζες ἔχουν ἀρχηγό. Τό
ἑλληνικό προλεταριάτο, καθοδηγούμενο ἀπό 16 K.K.E.
Κάθε συνειὸητος ἐργάτης, κὰθε διανοούμενος, θά συμφωνήσει ἀπόλυτα πώς 6 I‘.K. ἐξετάζοντας τήν ἑπανάσταση τοῦ
1821, στέκεται σέ ταξική δάση, μά ὅλοι ἐξ ἴσου ἀπόλυτα θά
συμφωνήσουν πώς ἡ ταξική 6άση τοῦ PK. εἶναι μπουρζουαζική, εἶναι ἄποψη τῆς ἀντίδρασης, τῆς ἀντεπανάσταοης.

ὑπῆρχε οὔτε 6 Μαυ ροκορδάτος, οὔτε τό 1821) πώς ἡ στροφὴ
τῆς ἀγγλικῆς πολιτικῆς ὀφείλεται ἀποκλειστικά στή ζωτικώτητα τῆς ἐπανάστασης, στούς ἀγῶνες τῶν μαζῶν» (Κομ.Ἐπιθ.
No 21, 0.- 34).
Μά 6 Παπαρρηγόπουλος πουθενά δέ γράφει τέτοια πράγματα καί ὁ Ζεῦγος, τό ξανατονίζω, τόν πλαστογραφεῐ, γιά νά
καταλήξει στό ποθούμενο συμπέρασμα του πώς 6 Κορδάτος
«εἶναι ἀπολαγητής τῆς ὑποδουλωτικῆς πολιτικῆς τῆς ἑλληνικῆς μπουρζουαζίας».
Περιττο νά προσθέσουμε, πώς ὕστερα ἀπό τίς νέες αὐτές
πλαστογραφίες καί παραχαράξεις τοῦ Ζευγοῦ, δέν χρειάζεται νά ὃιαψεύσω πώς πουθενά ὁέν γράφω ὅτι «ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί οἱ θυσίές της ἀνῆκαν ἀποκλειστικά, καί
εἶναι «ἓργο τῆς ἀστικῆς τάξης». Ἐκεῖνο πού γράφω ἐγώ εἶναι
τοῦτο ὅτιὴ ἑλληνική μπουρζουαζία -ὔχι ὃέὸαια στό σύνολό
της, - ἔπαιξε ρὸλο ὲπαναστατικό καί προοδευτικό στό τέλος
τοῦ 18ου καί στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰῶνα. Τόν προοδευτικό
αὐτόνε ρόλο τῆς μπουρζουαζίας γενικά, τόν καιρό που ἡταν
μιὰ ἑπαναστατική τάξη, πρῶτος ἀπ’ ὅλους τόν τονίζει 6 Μάρξ
καί κάθε μαρξιστής ἄξιος τοῦ ὀνόματός του. Μήπως χρειάζεται νά ἀναφέρω πηγές ἀπό τόν Μάρξ, Ἔνγκελς, τόν Λένιν;
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τΗΣ ιΣτοΡίΑΣ
Σχόλιο στὴ συζήτηση Κορδάτου καὶ Ζεύγου V
τοῦ Φίλιππου Ἠλιοὺ
'H ὁξύτατη Πολεμική πού, μέ αφορμή τό χαρακτήρα τῆς
Ἑλληνικῆς ἘΠανασταοης τοῦ 1821, αντιπαραθεσε, αΠό τό
1933 ὥς τό τέλος, περίπου, τῆς ζωῆς τους, τόν Γιαννη
Ζεῡγο καί τόν Γιαννη Κορδατο θέτει, για μια ακόμα, πολλοστή, φορα τό σύνθετο πρόθλημα τῆς σχέσης τοῦ ἱστορι‘ κοῡ μέ τό αντικείμενο τῆς ἐπιστήμης του, τήν ἱστορία. Καί
τό ἐμφανίζει μέσα από ένα Πρίσμα Πού ἐπιτρέπει να διακριθωθεῑ, μέ αρκετή σαφήνεια, Πῶς ή ἱδεολογική λειτουργία τῆς ἱστορίας, πού συμὸαδὶζει, ακαμα, μέ τήν αντικειμενική γνῶση της, μπορεῖ να διολισθήσει Πρός τήν ἱδεολογική χρήση τῆς ἱστορίας καί πρός μια μυθοποίηση τοῦ παρελθόντος Πού, μέσα από Πολλαπλές διαθλασεις καί παραμορφῶσεις, ἐΠιτρέΠει να φορτιστοῦν σύγχρονα Προὸλήματα μέ τή δυναμική μιᾱς τεχνητῆς ἱστορικῆς μνήμηςῑ
μέσα αΠό σχήματα αὺτοῦ τοῦ ε’ίδους ἐνισχύονται καῖ ζωογονοῦνται, «ἱδεολογικα», σύγχρονοι αγῶνες στούς όποίους Παρέχονται ἠ δικαίωση τῆς συνέχειας καί μια «προγονική κληρονομια» Πού ζητᾱ τήν όλοκλήρωσή της αΠό σύγχρονους φορεῖς Πού δέν θρίσκονται, αναγκαστικα, σέ
σχέση συνέχειας μαζί της.
Μέ τόν τρόπο αὑτό τό Παρόν ἐπιθαλλει στό Παρελθόν τα
Προβλήματα του, Παραμερίζοντας, μέ συγκινητική αδιαφορὶα, τα πραγματικα Περιστατικα καὶ αγνοῶντας τούς μηχανισμούς Πού διέΠουν τή λειτουργία τῶν κοινωνικῶν συνόλων. Ἠ «ἱστορική νομοτέλεια», οἱ «νόμοι» Πού διέπουν
ζ τήν κίνηση τῆς ἱστορίας, μεταθαλλονται, έτσι, από στοιχεῖα
απομυθοποίησης καί Ιαντικειμενικής Προσέγγισης τῶν κοι’ νωνικῶν Πραγματικοτήτων, σέ ἱδεολογικα Προϊόντα Πού
j έΠιτρέπουν στήν ἱδεολογικοποιημένη καί ἱδεολογίζουσα
g 1στοριογραφία να ἐμφανίζεται μέ τήν πανοπλία τῆς αντικειμενικότητας καί τῆς ἐΠιστημοσύνης, Πολλαπλασιαζοντας, έτσι, τήν ἐμθέλεια της. Μέσα αΠό αύτή τή διαδικασία
ἐπιτελεῖται, αδιόρατα Πολλές φορές, ή διολὶσθηση αΠό τό
χῶρο «τῶν νόμων Πού καθορίζουν τήν ἱστορική κίνηση»,
στό χῶρο «τῶν διδαγματων τῆς ἱστορίας»;·ή αντικειμενική
γνώση παραχωρεῖ, έτσι, τή θέση της στήν ήθικολογία καί
, στόν φρονηματισμό.

ας, Πού, φορτὶζοντας τό παρελθόν μέ τήν προθληματική
τοῦ Παρόντος ἡ, ἀντίστροφα, ζητῶντας να ἐπιθαλει στό
παρόν σχήματα καί λειτουργίες παλαιότερων ἐποχῶν, ἐπιδιῶκει, καί Πολύ συχνα πετυχαῐνει, να ἐξασφαλίσει τήν
έσωτερική ἱδεολογική συνοχή κοινωνικῶν ταξεων ἡ κοινωνικῶν ὸμαδων καί να διευκολύνει τή διεκδίκηση από αύτές
ἑνός «ἱστορικα δικαιωμένου» ἡγεμονικοῦ ρόλου στό Πλαίσιο μιᾶς δοσμένης κοινωνίας.
Ὅσο κι αν ἠ διαχωριοτική γραμμή εἶναι μερικές φορές,
δυσδιακριτη, ῶστόσο ή αΠόσταση εἶναι τεραστια αναμεσα
στήν ἐγγενή ἱδεολογική λειτουργία τοῦ ἱστορικοῦ ἔργου
καί στήν ἱδεολογική χρήση τῆς ἱστορίας.
Σέ ὅλη τή -διαρκεια τῆς νεοελληνικῆς ἱστορίας καί ἱδιαὶτερα απὸ τήν ἐποχή τῆς διαμόρφωσης τοῦ ἐλεύθερου ἐλληνικοῡ κρατους ἡ έλληνική ἱστορική ἐπιστήμη Παρουσιαζει μια σταθερή αΠόκλιση Πρός τήν ἐντονη ἱδεολογική
χρήση τῆς ἱστορίας πού παγια καλεῖται να ὑπηρετήσει καΠοιους σκοποὺς ἄλλους αΠό τούς δικούς της; «ὅ,τι ΠρέΠει _
να ἰσχύει, εἶναι τό ὲθνικό κριτήριο. Γιατὶ ὅ,τι ἐθνικό εἶναι κι
αληθινό» ἐγραφε, Πολύ Πρόσφατα, ένας ἱστορικός μσς ξεχνῶντας, μᾶλλον, Πῶς στα τελευταῖα 150 χρόνια αὺτή εἶναι, ακριὸῶς, ή ταση Πού, Παρα καποιες ἐξαιρέσεις, κυριαρχεῑ στήν έλληνική ζωή, Παραποιῶντας για «ἐθνικούς»
σκοπούς τήν ἐθνική ἱστορία.

Τελικα, ὅπως έχει Παρατηρηθεῑ, σέδιαφορες εύκαιρίες,
αΠό Πολλούς ἱστορικούς, αΠό τήν ἐπιστήμη τῆς ἱστορίας
ἐχουν ζητηθεῑ Πολλα ἢ πολύ λίγα; ἡ Πείρα τοῦ Παρελθόντος Πού φωτίζει τήν Πορεία τοῦ μέλλοντος, τα «μαθήματα
τῆς ἱστορίας», οἱ «νόμοι» τούς όποίους, ὅταν γνωρίζει κανείς, Προσανατολίζει σωστα τή δραση του κλΠ., ὅλα αύτα
στηριγμένα στή σύγχιση Πού μπορεῖ να Προκαλέσει · ἡ
μεταφορὰ τῶν ρυθμῶν τῆς μακρᾶς ἱστορικῆς διαρκειας καί
τοῦ μακροῦ ἱστορικοῦ χρόνου οτή μικρή καί μέση διαρκεια
καί ἡ αναδειξη τῶν συμ6αντολογικῶν καί τῶν συγκυριακῶν
φαινομένων σέ ἐκπροσωΠευτικούς δεῖκτες ὑποθετικῶν δομῶν. ‘H ’ίδια «αρκεῖται σέ Πολύ λιγότερα Πού εἶναι ήδη αρκετα»; να μΠορέσει, τελειοποιῶντας τα μέσα της καί τίς
ξ Ξέρουμε, 6έ6αια, πῶς καθε ἱστορικό έργο (καί καθε Ποτεχνικές της, να συλλαθει καί να ἐννοήσει τούς μηχανιλεμὶκή γύρω από τα Προθλήματα τῆς ἱστορίας) αΠοτελεῑ
σμούς Πού διέπουν τή λειτουργία, τήν κίνηση τῶν κοινωνιΠροσέγγιση στή διερεύνηση τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἱστορικῶν σχηματισμῶν. Στό μέτρο πού τό ἐπιτυγχάνει γίνεται
βῆς ἐπιστήμης καί ταυτόχρονα ἐκφραση τῶν 6ε6αιοτήτων
μια ἐΠιστήμη ἐπαναστατική αΠὸ αὺτό καί μόνο τό γεγονός.
ἡτῶν αναζητήσεων τῆς ἐποχῆς πού τό ἐξέθρεψε. Κινεῑται,
Καί ξέρει τότε Πῶς ἡ ἱδεολογική χρήση τῆς ἱστορίας αΠο, ἕτσι, σέ δύο ἐπίπεδα καί ἐπιτελεῖ μια διΠλή λειτουργία
τελεῖ κι αὺτή μια ἱστορική ἐκδήλωση Πού Παρεμθαίνει μέ
(ΚΟΝή. ἄλλωστε, στό σύνολο τῶν λεγομένων κοινωνικῶν
ἐνταση καί μέ αΠοτελεσματικότητα στίς ἱστορικές λειτουρτ’ ὲΠιστημῶν); σαν φορέας γνῶσης ή τεχνικῶν για τή γνῶση γίες ασο κι αν μυθοποιεῖ τήν Πραγματικότητα Πού Θεωρεῖ
Πῶς αΠοδίδει; κι από τήν αΠοψη αύτή μετατρέπεται κι ἡ
TOÜ Παρελθόντος (καί, στίς καλές Περιπτῶσεις, Πού εἶναι,
Ϊδια σὲ ἱστορία καὶ σὲ αντικείμενο τῆς ἱστορικῆς ἐπιστήμης.
τελικά, καί οἱ μόνες ούσιαστικα ἐνδιαφέρουσες; σαν φοPÊGQ μιᾶς γενικῆς μεθόδου Πού ἐπιτρέπει τήν κατανόηση
'O Μαρξ, στόν καιρό του, ἐπισήμανε τήν τιολλαπλή λειWV μηχανισμῶν Πού καθορίζουν τή συνολική λειτουργία
τουργία καί χρήση τῆς ἱστορίας καί μέ ὀλο του τό έργο
δεδῡμέῑνων κοινωνικῶν σχηματισμῶν)· καί Παράλληλα] ταυ- Προσπαθησε καί ἐπέτυχε να αΠομυθοποιήσει τίς κοινωνιΤόΧΡΟνα σαν ἐκφραση ñ σαν φορέας μιᾱς διαρκῶς μετακές λειτουργίες για να ἀναδείξει τούς αντ-ικειμενικούς
ζθαλλόμενης, καθε φορα, συνολικῆς αντίληψης ή ἱδεολογίΠαραγοντες Πού Παρεμθαίνουν στίς ἱοτορικές διαδικασὶες.
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Αῦτό δέν ἐμπόδισε Πολλούς μαρξιστές καί, Παντως, τοὺς
φυσικούς φορεῖς τῆς μαρξιστικῆς θεωρίας, τα κομμουνιστικα κόμματα, να Προσφύγουν στῆν ἱδεολογική χρήση της
ἱστορίας, Σ’ αὺτό συντέλεσε, 6έ6αια, καί ἡ ὀξύτητα τῶν
κοινωνικῶν ἀγώνων πού όδηγοῡσε, αὐτόματα σχεδόν, στο
μηδενισμό τῆς ἱστορικῆς παραδοσης τοῦ ἀντιπαλου. Ἀλλα
τα σχετικα φαινόμενα πολλαπλασιαστηκαν ἀπό τήν ἐποχή,
κυρίως, Πού ἐναλλασσόμενες ἱστορικές έρμηνεῑες ἡρθαν,
στό Πρῶτο σοσιαλιοτικό κρατος τοῦ κόσμου, να ὑπηρετήσουν Βραχυπρόθεσμες πολιτικές σκοπιμότητες.

οελληνική ἱστορία. Ἐκφραζει παράλληλα καί τῆ στρατηγική
σύλληψη τῶν έλλήνων κομμουνιστῶν τῆς ἐποχῆς ’για τό
σοσιαλιοτικό χαρακτῆρα πού θα ἔχει, «νομοτελειακα», ἠ
κοινωνικῆ ἐπανασταση στῆν Ἑλλαδα, τόν εἰκοστό αἰώνα.

Ὅμως παρα τίς σχηματοποιήσεις καί τίς απλουοτεύσεις
που περιέχει (καί ποῦ, μερικές φορές, φτανουν στα ὅρια
τῆς παρανόησης τῶν πηγῶν ἢ, ἀκόμα, καί τοῦ θιασμοῦ τῶν
γεγονότων για ν’ ἀνταποκριθοῡν α’ ένα προκατασκευασμένο σχῆμα)· καί παρα τή συστηματική ἀδιαφορία γιά
μερικοῦς στοιχειώδεις ὅρους τῆς τεχνικῆς τῆς ἱστορικῆς
έρευνας,
τό
ἐργο
τοῦ
Γιαννη
Κορδατου
-καί
ἰδιαίτερα
τό
'H συζήτηση Ζεύγου-Κορδατου για τόν χαρακτῆρα τῆς
ἐργο
τῆς
πρώτης
συγγραφικῆς
του
Περιόδουσημαδεῦει
Ἐπαναστασης τοῦ 1821 εἰκονογραφεῑ καλα αῦτή τήν κατατήν ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς σκέψης, τῆς μαρξιστικῆς καί
στασηῑ.
τῆς
ὑπόλοιπης.
"Av ἀφαιρέσει κανείς τήν ἀξυτητα της (που ἐξηγεῖται καί
Κι
αὑτὸ
ὀφείλεται,
πρώτιστα,
στό
γεγονός
ὅτι
εἰσαγει
mo
ἀπό τούς πολιτικούς λόγους που θα αναφερθοῦν στῆ συνέχεια καί ἀπό τήν έμπλοκή της μέ τίς διεθνιστικές ἐπιλογές χῶρο τῆς νεοελληνικῆς Προθληματικῆς, μέ αποφασιστικότερο
(γιατί
πολὺ
πιό
συγκεκριμένο
καί
πιό
συνολικό)
τρόπο
τοῦ έλληνικοῦ κομμουνιστικοῡ κινήματος; ό Κορδατος θεἀπ’ ὅ,τι Πρίν ἀπ’ ,αὑτόν εἶχε ἐπιχειρήσει ό Γ,Σκληρός καί
ωρήθηκε, έκείνη τήν εποχή, τροτσκιστής)· αν ἀφαιρέσει
καί τό ὑθρεολόγιο (τα κείμενα τοῦ Κορδατου καί τοῦ Ζεύ- ὅσοι ἀποσπασματικα εἶχαν Προσεγγὶσει. ἀπό μαρξιστική
σκοπια,
τῆ
νεοελληνική
ἱστορία,
τίς
Θασικές
μαρξιστικές
γου καθε ἀλλο παρα ἀποτελοῦν έξαὶρεση σέ συγκριση μέ
κατηγορίες Ποῦ ζωογόνησαν καί ἀνανέωσαν τήν ίστορική
τα κείμενα πολεμικῆς τῆς ἐποχῆς, ὅσα προέρχονται ἀπό
σκέψη τοῦ αἰῶνα μας.
τόν έλληνικό καί τό διεθνῆ μαρξιστικό χῶρο)· ἀν τα ἀφαιρέσει κανείς ὅλα αῦτα καί σταθεῖ μόνο στήν ουσία τῆς δια- Ἀπο τήν αποψη αὺτῆ τό έργο τοῦ Κορδατου ανανεώνει,
φωνίας θα διαπιοτώσει Πώς, οὺσιαοτικα, ὁ λόγος δέν εἶναι επαναοτατικα, τήν ἐλληνική ίστοριογραφία, ένῶ, παραλμόνο, καί δέν εἶναιτόσο, για τόν κοινωνικό χαρακτῆρα τῆς ληλα, παρέχει στα έλληνικό ἐργατικό κίνημα μια πρώτη
συνθεση που τοῦ ἐπιτρέπει να διαφοριστεῖ καί να αὺτονοἙλληνικῆς Ἐπαναστασης τοῦ 1821 ἀλλα, κυρίως, (ὅσα κι
αν αὺτό τό θέμα δέν ἐμφανίζεται σέ πρῶτο έπίπεδο) για τό μηθεῑ ἀπό τήν ένοποιητική καί αφομοιωτικῆ ἰδεολογία Ποῦ
ἀπορρέει ἀπό τήν παπαρρηγοπούλεια ίστορικῆ σὺνθεση
χαρακτῆρα τῆς κοινωνικῆς έπαναστασης ποῦ όραματίζοντήν όποία ἀναπαραγουν καί έπιθαλλουν οἱ ίδεολογικοί μηται οἱ ἐλληνες κομμουνιστές στήν τρίτη καί στῆν τέταρτη
χανισμοί τῶν ἐλληνικῶν κυρίαρχων ταξεων.
δεκαετία τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα.
Ἀπό κεῖ καί Πέρα, καί ἀφοῦ εἶχε γίνει ἠ ἀρχή. θα μποροῡσε να περιμένει κανείς ὅτι ἠ δημιουργική ἐφαρμογή
τῆς
μαρξιστικῆς
μεθόδου
στό
χῶρο
τῆς
νεοελληνικῆς
"O Γιαννης Κορδατος μέ τό προδρομικό του έργο «'H
ἱστορίας
θα
προχωροῡσε
πρός
μιά
κατεύθυνση
πού
θα
Κοινωνική Σημασία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστασεως τοῦ
1821 » (πρώτη ἐκδοσηῑ Ἀθήνα 1924) καί μέ τα έργα του πού όδηγοῡσε στῆν ὺπέρθαση τῶν αδυναμιῶν τοῦ έργου τοῦ
Κορδατου.
Μια
νέα
σῦνθεση
ῆταν
ἀναγκαία,
Ποῦ
προϋπόακολουθησαν, μεταφέρει, μέ μηχανικό τρόπο, στῆ νεοελθετε
νέες
ἕρευνες
καί
συγκεκριμένες
ἀναλύσεις
τῆς
νεληνικῆ ἱστορία τούς «κανόνες» τῆς μαρξιστικῆς μεθόδου
οελληνικῆς Πραγματικότητας. Καί Παρότι ό ἴδιος ό Κορδακαί ἐμφανίζει, σχηματοποιημένο στό έπακρο, τό κλασικό
μαρξιστικό σχῆμα τῆς διαδοχῆς τῶν οἰκονομικοκοινωνικῶν τος, ὅπως ἔδειξε καί τό μεταγενέστερο έργο του κι ὅπως
τόν
ἀναγκασαν
οἱ
ὅροι
τῆς
ζωῆς
του,
δέν
ἡταν
ἐκεῖνος
Ποὺ
συστηματωνῑ ῆ ἐλληνική ἀστική ταξη, δημιούργημα τῆς
θα μποροῡσε να τήν ἐπιχειρήσει, ῆταν ώστόσο ό ανθρωπος
αναπτυξης τῶν καπιταλιστικῶν παραγωγικῶν δυναμεων
που στα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας ἐρχονται σέ σύγκρουση που εἶχε ἀνοίξει τό δρόμο για τήν πραγματοποίησή της.
Ὕστερα απὸ μιά Πρώτη περίοδο, στῆ διαρκεια τῆς ὁποίας ἡ
μέ τίς φεουδαρχικές παραγωγικές σχέσεις, πραγματοποιεὶ
όξῦτατη αναγκη τοῦ έλληνικοῡ κομμουνιστικοῡ κινήματος
τήν Ἐπανασταση τοῦ 1821· ἡ έπανασταση ἀποτελεῖ «ἕνα
να αΠοχτήσει τῆ δική του ταυτότητα καί μια ίδεολογική αὺέθνικόν κίνημα τῆς έλληνικῆς ἀστικῆς ταξεως, τῆς ταξεως
θυπαρξία, συνδυασμένη μέ τῆν ἐλλειψη συγκροτημένης
τῶν ἐμπόρων καί έφοπλιστῶν τῆς τότε ἐποχῆς». 'H ἐπανασταση ἔχει ἐθνικό ἀντιφεουδαρχικό χαρακτῆρα καί ἀπό τήν παραδοσης, όδηγοῡσε στό μιμητισμό καί στῆ μηχανική
μεταφορα «μαρξιστικῶν συνταγῶν», θα μποροῡσε να ünoἀποψη αῦτή ή ἀστική ταξη «ὑπῆρξεν (..,) προοδευτική ταθέσει κανείς ὅτι ό δρόμος θα ἀνοιγε Πρός δημιουργικότε·
ξις» γιατί «ἀπήλλαξεν τόν έλληνικόνγλαόν ἀπό τόν τουρκικό ζυγόν, έν μέρει ὅμως μας ἀπήλλαξε καί ἀπα τόν φεου- ρες, πληρέστερες καί, κατα συνέπεια, ἀντικειμενικότερες
μαρξιστικές προσεγγίσεις τῆς νεοελληνικῆς ἱστορίας.
δαρχισμόν». Ἀργότερα «ῆ ἐλληνική ἀστική ταξις (...) ὅταν
Τελικα ὅλα αῦτα δέν έγιναν στόν καιρό τους καί σ’ ἕνα
κατέλαθε τήν πολιτικήν ἐξουσίαν μετεθλήθη καί αὺτή εἱς
μεγαλο ποσοστό έξακολουθοῦν να ἀποτελοῦν τα desideαντιδραστικήν ταξιν ἀπέναντι τοῦ έργαζόμενου λαοῦ τῶν
rata καί τῆς έλληνικῆς μαρξιστικῆς σκέψης καί τῆς ἐλληνιπόλεων καί τῶν χωρίων». ’Ύστερα ἀπό τό 1880 «ή παλαια
κης ἰστοριογραφίας.
ἀστική ταξις μετασχηματίζεται εἰς ταξιν κεφαλαιοκρατικήν
Ἀντίθετα, τό 1933, ἐπισημοποιήθηκε ὅχι ἠ ῦπέρθαση τοῦ
(...) ή αντιδραστικότης τῆς ἐλληνικῆς κεφαλαιοκρατίας αὺέργου τοῦ Κορδατου αλλα ἠ αρνησή του. Κι αῦτό ὅχι γιατί
ξανει καί (...) μετατίθεται ή παλη τῶν ταξεων ἐντελῶς πρός
νέες έρευνες καί νέες ἀναλύσεις έφεραν στό φῶς νέα δετό μέρος τῶν κεφαλαιούχων καί ἐργατῶν, δηλαδή μεταξύ
δομένα ποῦ έπέθαλαν μια καινούργια θέαση τοῦ νεοελληκεφαλαίου καί έργατιας ένῶ κατα τούς χρόνους τῆς Ἐπανικοῦ ίστορικοῦ’χώρου ἀλλα γιατί μια νέα Πολιτική, στό
ναστασεως καί ἐπί μακρόν κατόπιν ή παλη διεξήγετο κυρίως (...) μεταξύ φεουδαρχίας καί αστικῆς ταξεως.,.». Τώρα χῶρο τοῦ KKE, μια νέα έκτίμηση για τό χαρακτῆρα τῆς ἐπικείμενης ἐπαναστασης, αναζητοῦσε καί μια νέα ίστορική
πια προοδευτικῆ εἶναι «μόνον ή όργανωμὲνη έργατικῆ ταθεμελίωση.
ξις» που «δια τῆς Κοινωνικῆς Ἐπαναστασεώς της θα γίνει
ὅχι μόνον ό καταλυτης τῶν οἰκονομικῶν καί πολιτικῶν δεἝτσι ἀντί να ὺπαρξει ὺπέρθαση τοῦ μηχανιστικοῦ τρό-“
σμῶν της ἀλλα καί ό Ἐλευθερωτής ὅλων τῶν καταπιεζομέπου μέ τόν όποῑο ό Κορδατος έφαρμοσε τόν ἱστορικὸ ὑλινων μαζῶν».Ζ
σμὸ στῆ νεοελληνικὴ ἱστορία καί τήν ἐλληνική ἱστορία στόν
Ὅπως θα δοῦμε καί στῆ συνέχεια, τό σχῆμα που προτεί- ἱστορικό υλισμό, Πραγματοποιήθηκε μια μεταθαση πρός
νει ό Κορδατος δέν έκφραζει μόνο μια, σχετικά αδέξια,
μια καθαρα ίδεολογική καί πολιτική χρήση τοῦ νεοελληνιπροσπαθεια έφαρμογῆς τῆς μαρξιστικῆς θεωρίας στή νε- κοῦ ἱστορικοῦ παρελθόντος για να αναδειχτεῖ ἠ ἀξία καί γιά
32

· , νασταση”. Ὅμως αὺτῆ, ἡ ἀοτικοδημοκρατικοῦ χαρακτῆρα
ἐπανασταση, θα γίνει χωρίς τή συμμετοχή κανενός τμήμαμ Αύτῆ ῆ πλευρα ὑπάρχει ἐντονα καί στό ἐργο τοῦ Κορδατος τῆς ἀστικῆς ταξης καί ἐναντίον της γιατί αύτή 6ρίσκετου. Ὅπως σημείωσα καί προηγούμενα, τα Πρῶτοι ἔργα του
ται συνολικα τοποθετημένή στό στρατόπεδο τῆς ἀντίδρα(«“Η κοινωνική σημασία ...», ἠ «Νεοελληνικῆ Πολιτική Ἰστο- σης; ’“κινητῆριες δύναμεις τῆς ἐπανασταοης στῆν Ἑλλαδα
pm» καί ή «Εἰσαγωγῆ στῆν Ἰοτορία τῆς ὲλληνικῆς κεφαλαιεἶναι ή ἐργατική τάξη καί οἱ φτωχομεσαῑες μαζες τῆς ἀγροοκρατίας») στηρίζονται, γενικα, στῆ μαρξιστική Θεωρία
τιας στήν παλη κατα τῆς ἀντεπαναστατικῆς μπουρζουαζίας
ἀλλὰ ἐκφράζουν, είδικότερα, τήν ἀντίληψη πού ἐπικραπού ὑποστηρίζεται ἀπό τούς πλούσιους ἀγρότες“’, συμγοῡσε ἐκείνη τῆν ἐποχῆστούς κόλπους τοῦ όργανωμένου
πληρῶνει ῆθη όλομέλεια τοῦ 1934.
ἑλληνικοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος γιὰ τό χαρακτῆρα τῆς
'O Γιαννης Ζεῦγος θα συμθαλει, ἀποφασιοτικα, στῆν ἐκὲπανάστασης στῆν Ἑλλάδα τῆς δεκαετίας 1920-1930: θελαΐκευση τῆς νέας θεωρίας με τή μελέτη του ΔΤιατί ῆ
ωρεῖται, δηλαδή, πῶς ό ἀστικοδημοκρατικός μετασχηματιἘπανασταση στῆν Ἑλλαδα θα εἶναι αοτικοδημοκρατική”

Α va δικαιωθεῖ μια σύγχρονη πίλιτικῆ γραμμή.

σμός τοῦ τόπου ἕχει, οὺσιαστικά, πραγματοποιηθεῑ ἀπό
τήν ἀστική ταξη στῆ φαση τῆς προοδευτικῆς Περιόδου της·
καί, κατα συνέπεια, γιά τό ἐλληνικὸ ἐργατικό κίνημα τίθεται πια τό πρόὸλημα τῆς «σοσιαλιστικῆς προλεταριακῆς
ἑπανάστασης» καί τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριατου πού
ea ὁδηγήσουν στό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τῆς ελληνῑκῆς κοινωνίας; «τό Κόμμα μας ὀφείλει να ἀποκαλύψη εἰς
τὰς μαζας τόν ἀληθινό χαρακτῆρα τοῡ δημοκρατικοῦ κινήματος καί της μορφῆς τοῦ ἀστικοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, να διαφωτίση αὺτάς ἐπί τῆς στασεως του καί να τας
κατευθύνη πρός τῆν ἀληθινήν δημοκρατίαν τῶν σοθιὲτ τῶν
ἐργατῶν, χωρικῶν καί στρατιωτικῶν ( ..... )· τό Κόμμα μσς θέτει τό σύνθημα τῆς ἐργατοαγροτικῆς κυθερνῆσεως ( ..... )· ή
ὲργατοαγροτικῆ κυΘέρνησις θά εἶναι τό πρῶτον θῆμα πρός
τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ ἐλληνικοῡ προλεταριατου τῶν πόλεων καί τῶν ἀγρῶν ἀπό τό καθεστώς τῆς πλουτοκρατίας
καί ή ἀπαρχῆ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ σοσιαλισμοῡ ἐν Ἑλλαδι»,
διακηρύσσει τό ἐκλογικὸ πρόγραμμα τοῦ ΚΚΕ τό Νοέμὸρη
τοῦ 1923, λίγους μῆνες πρίν ἀπό τήν ἐκδοση τῆς «Κοινωνικῆς Σημασίας» τοῦ Κορδατου. Κι ό Κορδατος, ὅπως εἶναι
γνωστό, 6ρίσκεται ἐκείνη τήν ἐποχή στῆν ἠγεσία τοῦ KKE.
Παρα κάποιες διακυμανσεις πού παρουσιαστηκαν στα
ἑπόμενα χρόνια, ἡ στρατηγική αύτή σύλληψη κυριαρχεῑ
στό ΚΚΕ ὥς τα 1933/1934. Στήν ἀπόφαση για τό χαρακτῆρα
τῆς ἐπικείμενης ἐπαναστασης πού δημοσιεύτηκε τόν
Ἀπρίλη τοῦ 1930, γίνεται ἠ ἐκτίμηση ὅτι «ἡ Ἐπανασταση
οτήν Ἑλλάδα θα εἶναι ἐπανασταση προλεταριακή πού θάχει να ἐκπληρώσει καί καθήκοντα ἀστικοδημοκρατικα μεγάλης εὐρύτητος ( ...... ). Τό ΚΚΕόφείλει, σύμφωνα με τό
στρατηγικό του σκοπό, τῆς ἀνατροπῆς τοῦ καπιταλισμοῡ
με τήν προλεταριακῆ ἐπανασταση, ἀπό τόν όποῖο ἀπορρέει
τό σύνθημαῑ ἐργατοαγροτική κυθέρνηση (δικτατορία τοῦ
προλεταριατου), να ρυθμίσει τήν τακτική γραμμή».
Μέσα σ’ αὑτό τό γενικό πλαίσιο τό ἐργο τοῦ Κορδατου
μπορεῑ να λειτουργῆσει. ἀκόμα, ίδεολογικα στό χῶρο τῶν
ὲλλήνων κομμουνιστῶν, ἐστω κι αν ό ’ίδιος ό Κορδατος ἐχει
ἀπομακρυνθεῑ ἀπό τῆν ῆγεσία καὶ τίς όργανωμένες δυναμεις τοῦ KKE: ῶς τα 1932 καί ἀ ’ίδιος ἐξακολουθεῖ να συνεργαζεται μαζί τους καί τό ΚΚΕ ἐξακολουθοῦσε να συνιοτᾱ
τα 6ι6λία του «γιά τή μορφωτική διαπαιδαγωγηση τῶν μελῶν του».
Ο

Ὅμως όλα αὺτα ἀρχίζουν να ἀλλάζουν ἀπό τό 1931,
χρόνο αποφασιστικῶν μεταθολῶν στῆν ῆγεσία τοῦ ΚΚΕ καί
ἀφετηρία ριζικῶν ἐπανεκτιμῆσεων τῆς στρατηγικῆς του,
πού όλοκληρῶθηκαν, προσωρινα, στῆν 6η Ὁλομέλεια τῆς
Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΚΚΕ τό Γεναρη τοῦ 1934. Δέν
εἶναι ἀναγκαῑο να παρακολουθήσουμε, ἐδῶ, τῆ σημασία
τῆς ἀλλαγῆς αὑτῆς, τούς ὅρους πού τήν προκαλεσαν καί
τίς ἐπιπτώσεις της στῆν ἱστορία τοῦ τόπουᾶ Ἀπὸ τή σκοπια
ποὺ μάς ἐνδιαφέρει θά συγκρατήσουμε, μόνο, τό κεντρικό
σημεῑο τῆς ἀλλαγῆς πού ἐγκειται στή νεα ἐκτίμηση για τό
χαρακτῆρα τῆς «ἐπικείμενης Ἐπαναστασης».

Πραγματικα, καί σε ριζικῆ ἀντίθεση με τίς προηγούμενες
τοποθετήσεις, ή νεα ἠγεσία τοῦ ΚΚΕ ἐκτιμα ότι “’ἠ ἐπικείμενη ἐπανασταση τῶν ἐργατῶν καί τῶν ἀγροτῶν στήν Ἐλλαδα θα ἕχει ἀστικοδημοκρατικὸ χαρακτῆρα με τασεις
γρήγορης μετατροπῆς σέ προλεταριακῆ σοσιαλιστική ἐπα-

'H νέααύτῆ αναλυοη για τήν κατασταση τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας στηρίζεται στῆν ἐκτίμηση ὅτι ή ἐλληνικῆ
ἀστική ταξη σταθηκε ἀνίκανη, για πολλούς λόγους ἀλλα
κυρίως ἐξ αἰτίας τῆς συμμαχίας της μέ τούς φεουδαρχες,
νά πραγματοποιῆσει ἡ ’ίδια τόν ἀστικό μετασχηματισμό τῆς
χώρας. Ἀπό τῆν ’ίδια της τῆ φύση δέ θα μποροῡσε να τόν
πραγματοποιῆσει οὔτε στό μέλλον 2 ό ἱστορικός αὑτός ρόλος ἀνῆκε, πια, στῆν ἐργατική ταξη καί στό κόμμα της.
Ὅμως ἡ ἀντίληψη αύτῆ για τόν Ηἀστοτσιφλικάδικο” συμθιθασμό χρειαζόταν τῆν ἱστορική της θεμελίωση* ἐπιπλὲον
ἐρχόταν σε ἀντίθεση με τῆ θὲση τοῦ Κορδατου για τήν
ἱστορικῆ διαδρομή τῆς ἐλληνικῆς ἀστικῆς ταξης πού κυριαρχοῦσε, ὥς τότε, στῆν ἐλληνική μαρξιστικῆ φιλολογία.

Τό ἱοτορικό ἔργα τοῦ Γιαννη Ζεύγου ἦρθε να καλύψει ’
αύτῆ τῆ διπλῆ ἀναγκη. Τό ἐλληνικό κομμουνιστικό κίνημα
’“όπλιζόταν”, ἐτσι, με μια νέα σύνθεσή πού ἐναρμόνιζε τό
ἰστορικό παρελθόν με τίς σύγχρονες ἀναλύσεις για τό μὲλλον τοῦ τόπου. Καί αν ή αντιπαραθεση με τῆν προγενὲστερη θεωρία τοῦ Γ. Κορδατου εἶχε σαν ἀντικείμενα καί
τήν Ἐπανασταση τοῦ 1821, αύτό ὀφείλεται στό ὅτι τό 1821
θεωρήθηκε καί ἀπό τόν Κορδατο καί ἀπό τόν Ζεῦγο ῶς τό
κατ’ ἐξοχήν πεδίο ἐπαλῆθευσης τοῦ χαρακτῆρα καί τοῦ
ρόλου τῆς ἐλληνικῆς ἀστικῆς ταξης.
Ἔτοι, ἐνῶ στό σχῆμα τοῦ Κορδατου για τήν Τουρκοκρατία καί τό 1821 ἐξαίρεται ό ρόλος τῆς ἀστικῆς ταξης στή
σύγκρουση της με τήν τουρκικῆ καί τήν ἐλληνική φεου·
δαρχία καί ῆ ίστορική πραγματικότητα στριμῶχνεται καί
ζορίζεται για να χωρέσει 0' αύτή τῆ μονοσήμαντη, εύθύγραμμή “ἀνοδική πορεία”, στό σχῆμα τοῦ Γιαννη Ζεύγου
(πού εἶναι ἐπηρεασμὲνο καί ἀπό τίς ἀναλύσεις] θεσεις τῆς
Τρίτης καί τῆς Βαλκανικῆς Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς για τό
συμθιὸασμό τῆς ἀστικῆς ταξης με τή φεουδαρχία, πού
προθαλλεται καί στό παρελθόν) ῆ ελληνικῆ ἀστική ταξη
παρουσιαζεται συμθιθασμένη με τούς φεουδαρχες (καί γι’
αύτόῑ ἱστορικά καταδικασμενη) ἀπό τῆ γενεσή τηςτ κινητήρια δύναμη τῆς ἱστορίας, στό 180 αἰῶνα καί στῆν ἐπαναοταση τοῦ 1821,ἀναδεικνύεται ῆ ἀγροτια καί δευτερευόντως τό “προλεταριατο’“ με τρόπο ὥστε ὂλες οἱ ἐνδοφεουδαρχικες καί ἐνδοαστικες ἀντιθέσεις να ἀναγονται στῆν
αντίθεση ὲργαζόμενες μαζες ἐναντίον Ηφεουδαρχομπουρζουαδικῆς” ἀντίδρασης.
Καί στίς δύο περιπτώσεις ἐλλειψε ῆ συγκεκριμένη μελέτη καί ἀναλυση τῶν πραγματικῶν οἰκονομικῶν μηχανισμῶν, τῶν κοινωνικῶν δομῶν καί τῶν συλλογικῶν νοοτροπιῶν πού θα ἐπέτρεπαν να ἐπισημανθεῖ ό πραγματικός χαρακτῆρας τῶν ἀντιθέσεων, τῶν συγκρούσεων ἀλλα καί τῶν
ίσορροπιῶν πού κυριαρχησαν μέσα στῆ νεοελληνική κοινωνία τῶν χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας καί μεταγενεστερα.
Καί εἶναι χαρακτηριστικό ότι αὺτῆ ἡ όλική ἀνατροπή, ἀπό
τούς ἐλληνες μαρξιστες, τοῦ παραδοσιακοῦ σχήματος για
τῆ νεοελληνικῆ ἱστορία·πού κυριαρχοῦσε ῶς τότε στῆν
ἰστοριογραφία μσς, πραγματοποιήθηκε χωρίς τῆν παραμικρή ἐγνοια γιά τίς προϋποθέσεις (πού δέν εἶναι μόνο τεχνικές) πού ἀπαιτοῦνται για τήν πραγματοποίηση ἑνός
ἱστορικοῦ ἐργου. Για ἀλλη μιά φορά ἡ συνταγῆ ὑποκαθιστοῦσε τήν ίστορική ἀνάλυση. Κυριαρχησε, ἐτσι, ἐνας αὺθαίρετος ἱστορικός λόγος πού όχι μόνο δέ 6ρίσκόταν σέ
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αντιστοιχία μέ τίς ἱστορικές πραγματικότητες ἀλλά οὔτε
κάν έπιζητοῦσε προσδέσεις μαζί τους.
T0 1110 ένδιαφέρον εἶναι, ἴσως, 011 τήν ὥρα, ακριδῶς, πού
ἠ νέα στρατηγική τοῦ ΚΚΕ ἔρχεται να έκφράσει μια πιό ρεαλιστική, ὁπωσδήποτε, ἀντίληψη τῆς σύγχρονης πραγματικότητας, τήν ἴδια στιγμή, ἠ Θεωρία για τό νεοελληνικό
ἱστορικό παρελθόν, ὲτσι όπως διαμορφῶνεται 0110 10 “ίδιο
10 KKE, 1100 θέλει νά θεμελιώσει καί «ἱστορικά» τή νέα
γραμμή, Βρίσκεται σέ μεγαλύτερη διάσταση μέ τήν πραγματικότητα ἀπ’ 0,11 ἡ προγενέστερη σύνθεση τοῦ Κορδάτου.
Φυσικά δέν πρέπει νά ξεχνά κανείς τούς τρομακτικούς
ὅρους μέσα στούς ὁποίους οἱ έλληνες κομμουνιοτές μπόρεσαν νά γράψουν 0010 1100 ἐγραψανῑ φύλακές, εξορίες,
παρανομίες, εξοντωτικοί κατατρεγμοί. “Ὀλα αὑτά δέν συγκροτοῦσαν τίς ἱδανικές συνθῆκες για τή συγγραφή 01110111μονικῶν συγγραμμάτων. Ἀπό τήν άποψη αύτή ἠ ζωή καί ὁ
θάνατος τοῦ Γ. Ζεύγου εἶναι παραδειγματικοί. Ἡ Καίτη
Ζεύγου ἔγραψε κάποτε γιά τό παράπονο πού έπιασε μια
φορά τόν ἀντρα της 010v Θρέθηκε, για παρανομη δουλειά,
μέσα στήν πλούσια 6ι6λιοθήκη τοῦ Ἀλεξάνδρου ΣΘὼλου.4;
0010 εἶναι πολυτέλειες ἀγνωστες 01000 ἓλληνες μαρξιστές
πού ἔγραψαν τα σημαντικότερα ἔργα τους (τά ἔργα πού
Θάρυναν στή διαμόρφωση τῆς έλληνικής μαρξιστικῆς σκέψης), οτή φυλακή καί στήν έξορία, χωρίς v0 έχουν τή δυνατότητα νά προστρέξουν σέ στοιχείῶδη θοηθήματα.

Ἡ ἀποψη τοῦ Γιαννη Ζεύγου εἶναι, τελικά, εκείνη πού
ἀκτινοθόλησε περισσότερο μέσα στό ελληνικό μαρξιστικό
καί εὐρύτερα προοδευτικό κίνημα. Στήν ἀντιπαράθεσή
τους μέ τήν έλληνική ἀστική τάξη τοῦ 20οῡ αἰῶνα οἱ ἑλληνες κομμουνιοτές άμφισδήτησαν ἀπό τόν αντίπαλό τους
κάθε στοιχεῖο ““προοδευτικότητας” σέ ὁποιαδήποτε φαση
τῆς νεοελληνικῆς ἱστορίας. 'H συμπεριφορα τῆς ἀστικῆς
τάξης σέ κρίσιμες στιγμές τῆς πρόσφατης ἱστορίας μας,
ἱδιαίτερα στή διάρκεια τῆς Ἀντίστασης καί τοῦ “Εμφυλίου
Πολέμου καὶ κυρίως ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῑο 6ιῶθηκε καί
ἑξηγήθηκε ἡ συμπεριφορά αύτή ἀπό τό προοδευτικό κίνημα, διευκόλυνε τήν προβολή στό ἱστορικό παρελθόν ἱστορικῶν ὲμπειριῶν τῶν σύγχρονων ἀγώνων.
Μὲσα στή φωτιά τῆς Ἀντίστασης, στα 1943 ὁ Γιαννης
Ζεῡγος θά γράψει;“.... τό 1821 δέν απὲδῶσε καρπούς 100510u0 μέ τίς θυσίες. Ἡ ἀστική ταξη συνασπισμένη μέ τούς
κοτζαμπάτσηδες, μ’ ὁλες τίς διαμάχες τους, πήραν έξ αρχῆς τήν ἡγεμονία τῆς επανάστασης καί έθαναν τά δικα
τους συμφέροντα πάνω ἀπό τά ἑθνικά. Δέν έδωκαν τή γῆ
οτούς ἀγρότες. Διασπάθισαν 1000 έθνικούς πόρους (...)
εὐνούχισαν τόν έπαναστατικό - δημοκρατικό χαρακτήρα
τῆς ὲξέγερσης. "E60v0v 110 600810 τῆς έξάρτησης τῆς χῶρας ἀπό τό ξὲνο κεφάλαιο. Καταργησαν 1000 δημοκρατικούς θεσμούς(....). 'H ἀστική τάξη αποδείχτηκε ἀνίκανη να
ἐκπληρώσει τόν ἱστορικό της προορισμό (...) Κι ὁ ἑλληνικός
λαός μετά τό 1821 ξανάρχισε τόν ἀγῶνα τοῦ Σίσυφου για
νά λύσει τά ἴδια Προβλήματα πού ὅσο κι 0v άλλαξαν μορφή
καί περιεχόμενα, όσο κι 0v περιπλέχτηκαν ξακολουθοῡν

σονται όλα τά στοιχεῖα πού στήν πραγματικότητα ἀνῆκαν ἡ
εκ τῶν ὑστέρων θεωρήθηκε 011 έπρεπε v0 ανήκουν στίς
καταπιεζόμενες τάξεις, ὁπότε, καί γιά τό λόγο αὺτό, άναδεικνύονται σέ παραδειγματικές 05180. μόνες ἱκανές v0
έμπνεύσουν καί v0 γαλουχήσουν τούς σύγχρονους ἀγῶνες
τοῦ προοδευτικοῦ κινήματος. Καί ἀπό τήν ἀντίθετη πλευ00, στήν ἔννοια ἀντιλαϊκός συγκεντρῶνονται, για να παραδοθοῦν 010v περίφημο ““σκουπιδοντενεκέ τῆς 10100100”,
ὁλα 10 0101x810 πού ἀνῆκαν ἤ πού ὲκ τῶν ὑστέρων θεωρήθηκε 011 ἔπρεπε ν’ ανήκουν στίς καταπιέζουσες, έκμεταλλεύτριες, 105810.
Δημιουργήθηκε έτσι μια λαϊκίζουσα παράδοση πού μέ
παραλλαγές καί διακυμανσεις κυριαρχεῖ ῶς τίς μέρες μας
στήν ἱστορική ἤ ίστορικὶζουσα ἀριστερή φιλολογίας στό
πλαίσιό της ἕνας κοινωνικά ἀπροσδιόριστος λαός, ἀναδεικνύεται σέ μοναδικό, αποκλειστικό, φορέα όλων τῶν θετικῶν ἀξιῶν, Σίσυφος καί πρωτομαρτυρας μιάς ένιαίας καί
ἀδιαφοροποίητης νεοελληνικῆς τραγωδίας.
'H λα’ίκίζουσα αύτή παράδοση μπορεῑ νά μήν έχει, πάντα,
μεγάλη σχέση μέ τό μαρξισμό, 1100 προϋποθέτει άλλου 8'10000 ἀναλύσεις καί άλλου εἴδους προδληματική. Ἐξέφρασε όμως, ίδεολογικά, τό έλληνικό μαρξιστικό κίνημα
καί στό έπίπεδο έπὶσημων φορέων του καί στό έπίπεδο έργων ἱστορικῶν ή παραϊστορικῶν πού γαλούχησαν καί γαλουχοῦν τίς κοινωνικές πρωτοπορίες τοῦ τόπου, παρέχον100 1000 μιά «ίδεολογική τροφή» πού ήταν ἐτοιμες νά δεχτοῦν καί πού, ὥς ἕνα μεγάλο 6αθμό, ἀποζητοῦσαν. '0
κατατρεγμένος ἀγωνιστής τοῦ 20οῦ αἰῶνα. έὸρισκε στό
πρόσωπα τοῦ Μακρυγιαννη ἕνα πρόγονο καί μιά παρηγορια· θεωροῦσε πῶς έδρισκε καί μια δικαίωση; στό έπίπεδο
τῶν ψυχολογικῶν μηχανισμῶν τῆς ἀντισταθμιστικής εξισορρόπησης. ἡ ἱστορία ύποκαθιστοῦσε, μέ τόν τρόπο αύτό, τή λα’ίκή μυθολογία.
Ἡ ἱδεολογική χρήση τῆς ἱστορίας 6ρίσκεται έτσι σέ
πλήρη ανάπτυξη οτούς κόλπους, ἀκριβῶς,ένός κινήματος
πού ἀπό τήν “ίδια του τή φύση θα έπρεπε v0 τείνει πρός τήν
ἀπομυθοποίηση τῆς ἱστορίας. “Εκφράζεται έτσι μιά ἀδυναμία νά ύπαρξουν ἀντικειμενικές ἀναλύσεις καί κυρίως μια
δυσφορία νά ύποταχτοῦν σέ έπιστημονικές ἀναλύσεις οἱ
πολιτικές έπιλογές. Καί ὑπάρχει, πάντα ζωντανή, ἡ
α-ιστορική ἀντίληψη 011 ἠ ἱστορία ἀποτελεῖ πηγή φρονηματισμοῦ όχι μέ τήν έννοια 011 συντείνει στήν κατανόηση τῶν
μηχανισμῶν πού διέπουν τίς κοινωνικές λειτουργίες καί
τήν ἱστορική κίνηση ἀλλά με τήν έννοια 011 ““δίνει μαθήματα” καί “’διδάσκει”.
Ὅταν, τό 1945, 0 N1K00 Σὸορῶνος 011008158 010 Νίκο Ζαχαριάδη πῶς ἡ έπίσημη θεωρία τοῦ KKE για τίς σχέσεις τῆς
νέας Ἐλλάδας μέ τό Βυζάντιο δέν άντεχε μπρός στή μαρτυρία τῶν ἱστορικῶν πηγῶν, ὁ Ζαχαριαδης δέχτηκε τήν
(ἰδιωτικὴ) συζήτηση, δέχτηκε, μέ καποιες έπιφυλάξεις, καί
τήν έπιχειρηματολογία τοῦ N. Σθορωνου, ἀλλά ἀπάντησεε
αύτα νά τά ποῦμε (εδημοσιεύσουμε) αργότερα. Αύτή τήν
ὥρα δέν μπορῶ,αύτά δέν 1100 συμφέρουν.

'H ἱδεολογική χρήση τῆς ἱστορίας θρισκόταν στό ἀποκορύφωμά της.
νᾶνε τά ἴδια έθνικοδημοκρατικά προθλήματα καί για τήΓ N0 έλπίσουμε 011 σήμερα έχουν δημιουργηθεῑ καποιες
προϋποθέσεις
για
τήν
ύπέρὸασή
της;
Αύτό
θα
σήμαινε
0x1
λύση τους παλεύει ακόμα ό ἐὲιληνικός λαός....”5 ι
μόνο μιά νέα ποιότητα στό χῶρο τῆς μαρξιστικής ἱστοριογραφίας αλλά καί μιά νέα ῶριμότητα τοῦ έλληνικοῦ ἑπα’A110 κεῖ καί πέρα ὅμως, καί χωρίς 0010 νά εἶναι στήν
ναστατικοῦ κινήματος. ‘
πρόθεση τοῦ Γ. Ζεύγου, ό δρόμος ἄνοιξε, στήν έλληνική
μαρξιστική φιλολογία, πρός 10 ’“λα’ίκισμό”. Οἱ μαρξιστικές
κατηγορίες, οἱ κατηγορίες τοῦ ἱστορικοῦ ύλισμοῡ, χρησιμοποιοῦνται πάντα κι ἀποτελοῦν σταθερά σημεῖα άναφορᾱς. Οἱ παραγωγικές δυνάμεις, οἱ παραγωγικές σχέσεις, ἠ
πάλη τῶν τάξεων, ἠ Θαση καί 10 έποικοδόμημα, οἱ νόμοι
τῆς διαλεχτικῆς καί 10 συνακόλουθα, κυριαρχοῡν στήν
ὁρολογία τῶν έλληνικῶν μαρξιστικῶν ἤ παραμαρξιστικῶν
κειμένων. Στήν πραγματικότητα διαπιστώνουμε μια διολίσθηση πού ὁδηγεῖ στήν ύποκατασταση τῆς έννοιας τῆς
κοινωνικῆς τάξης καί τῆς πάλης τῶν τάξεων άπό τό ἀντιθετικό σχῆμα λαϊκός / àvrzÀaïKôÇ: στήν ἐννοια λαίκός ἐντάσ34

1. T0 κείμενα τοῦ Ζεύγου καί τοῦ Κορδατου πού δημοσιεύτηκαν στό
“ANTI” ἀποτελοῦν μικρό τμῆμα ἀπό τήν πολεμική τῶν δύο μορξιστῶν. Τό
συνολο της πολεμικῆς 60 ὲκὸοθεί, σύντομα ἐλπίζω, σέ τόμο.
2. Τά παραθέματα εἶναι ἀπό τήν πρώτη, γραμμένη σέ καθαρεύουσα, ἐκ·

δοση της “Κοινωνικής Σημασίας τῆς ’Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως
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Ἐλεφάντης, -Ή Ἐπαγγελία τῆς αδύνατης Ἐπαναστασηςῖ ΚΚἘ καίἏῖπρ
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4. Βλ, τό κείμενα της που προτασσεται στήν τρίτη ἔκδοση τῆς Σύντομης
Μελέτης τῆς Νεοελληνικής Ἱστορίας τοῦ Γ. Ζεύγου, Ἀθήνα.
_5. (Γ. ζεύγου), "/7000 τήν όλοκλήρωση τοῦ Είκοσιένα”, Κομμουνιστική
Επιθεωρηση, φ. 12, ἈπρΙλης 1943.

1 Τὰ ὄργανα τοῠ φραξιονισμοῦ
πατρονάρουν τοὺς φραξιονιστές.
1 Διασπαστὲς ποὺ προβάλλουν
γιὰ κομματοσωτῆρες.

1 Ἁντικομματικὴ τριάδα.

1 Μέσα στὸ Κ6μμα δὲν μποροῦν
νὰ συνυπάρξουν δυὸ γραμμές.
1 Καθαρὰ διαμορφωμένη φράξια μὲ ἀνοιχτὰ διασπαστικὴ δρά-

.ση

1 Λεγκαλιστικὲς αὐταπάτες.
1 Τά μέλη καὶ τὰ στελέχη ποὺ
ἔμαθαν νὰ διαφυλάγουν σὰν τὴν
κόρη τῶν ματιῶν τους τὴν καθαρότητα τῆς κομματικῆς γραμμῆς.
1 Ἡ Ὁμάδα ἔκανε τὸ πᾶν γιὰ
νὰ ἕαλκιδεύσει τὶς θέσεις τοῦ
1 Γιὰ μιὰ βαθιὰ ἀντιϊμπεριαλιστικὴ δημοκρατικὴ ἐπανάσταση.
1 Οί «άνανεωτικὲς» μηχανιστικὲς ὁ άδες τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης.
1 Θ λουν (οἱ διασπαστὲς) νὰ μεταμορφώσουν τὸ Κόμμα σὲ πλα-

, δαρὸ σοσιαλδημοκρατικὸ ἄμορφο
συνοθύλευμα, οὐραγὸ τῶν ἀστικῶν κομμάτων.

ΗΟΡΟΑΟΓ1Α
ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

μάδα. - Δεξιὸς όπορτουνισμός.
- Ὁπορτουνιστική, λικβινταριστικὴ γραμμή. -Ἱδεολογικὴ σύγέυςὲὶπείρουν ζιζάνια στὸ διεθνὲς
κομμουνιστικὸ κίνημα.
1 . Στὸ ὄνομα τῆς «μὴ δέσμευσηςδ) πρότειναν ὅρους ὄπως
τὰ «βαλκανιχὰ κόμματα» ἀφήνοντσις ἔξω τουλάχιστο ἕνα, τ
βουλγάρικο.
συνέλθουν
1 'ΏΩσπου νοῺι
ἀπὸ τὴ Οολούρα, τὸ ἰδεολογικό
τους πελάγωμα καὶ τὸν φραξιονισϊικό τους κατήφορο.
1 Ἡ φραξιονιστικὴ ὁμάδα μέσω
τῶν ὸργάνων τῆς ὰστικῆς προπαγάνδας προσπαθεῖ νὰ προωθήσει
τὰ διασπαστικὰ συνθήματα.

·1 Ἡ κοινωνικὴ σύνθεση τῆς ΚΕ

ὰλλοιώθηκε. ,

1 Κινδύνεψε τὸ Κόμμα νοῺι μεταβληθεῖ ἀπὸ πρωτοποριακὸ κόμμα
τῆς ἐργατι-κῆς τάξης σὲ νεροκουβαλητὴ των ἀστικῶν κομμάτων,
σὲ θλιβερό τους κομπάρσο, σὲ
οὐρὰ τῶν γεγονότων.
1 Νὰ βουλιάξει στὸ βοῦρκο τοῦ
ἀστοφιλελευθερισμοῦ - ὁπορτουνισμοῦ - ρεφορμισμοῦ.
1 ΜιοῺι πλαδαρὴ γραμμὴ γεμάτη
λεγκαλιστικὲς αὖταπάτες.

ΚΑΘΕ αἵρεση, ἔχει, τὸ ,λεξιλόγρᾷ της. Κᾳὶ παραμικρζῇμπαρέκκλιῖσηγάπῖ τὴν ὀρθοδοξίὰ, καθιστᾱ' άῦτόχρημα
αῐρετῑκᾷ, ὃιασπιᾳστὴ Δκαὶ ἐχθρὸ τότ) γαπαρεϙὶκλίνοντά».
ξεχνᾷμιξ, ὅτι τὸ ὁμοούσιιον ἢ τὸ τριαὸικὸν θὲότητὸς
χώριῺσε, περισσότερο ἀνάμεσά τους, τοὺς χρισι-'ιατᾶὀῦς,
ἀπ,’ ὅτι χώριζε ὢς τότε τοὺς χριστιᾳνοὺς ἆπὸ τοὺς', μου-σουλμάνους. «
ΑΣ ΔΟΥΜΕ, λοιπόν, μέσα ἆπ' αὐτὸ τὸ πρίσμα τὶς
ὁρολογίες τῶν ὃύο ΚΚΕ ὅπως προέκυψαν ἀπὸ ,τὴ διάσπασή τους. Οἱ φράσεις ἢ θρὰύσματα 'φράσεων εἶναι ὅλα
αὐθεντικά, ἀντ-λημένϙᾳ ἀπ' τὰ πρῶτα ϙιείμενα ποὺ δημοσιεύτηκαν μετὰ τὴ 'διάάπαση (1968-70) στὸἬΝέο Κόσμω)
(ὄργανο τοῦ ΚΚΕ) καὶ ἆντίστοιχα στὴν «Κομμουνιστικὴ
Ἑπιθεώρησηυ (ΚΟΜΕΠ), ὅργανο τόῦ ΚΚΕ ἐσ;

1 Πρωτοφανεῖς στὰ κομματικὰ
χρονικὰ μέθοδες.
1 Ἡ Φιλία πρὸς τὴ Σοβιετικὴ
'ʹΕνωση ἀποτελεῖ τὴ λυδία λίθο
τοῦ προλεταριακοῡ διεθνισμοῦ.
1 Μέσα στὴν οίκογένεια τῶν
ἀδελφῶν κομμάτων οὕτε ἔχουν
οὕτε Θὰ ἔχουν θέση οί φραξιονιστέ
.
1 'ῒΑδίσταχη ἁντικομματικὴ ὁ-

1 Τὰ κομματικὰ στηρίγματα
ἀποτελέσθηκαν βασικὰ ἀπὸ ὄπορτουνιστικὰ στοιχεῖα, μὲ βάση τὸν
παραγοντισμό, τὶς οἰκογενειακότητες καὶ τὶς φιλίες.

τοῠ Βασίλη Βασιλικοῡ
λεγκαλισμός. - Ἡ διασπαστικὴ
δράσητῆς φραξιονιστικῆς ὁμάδας
- Τὸ διασπαστικὸ ψηφοδέλτιο 'ʹΕντονη φραξιονιστικὴ' δραστηριότητα - Οἱ συκοφαντες και
ὑβριστὲς τοῦ Κόμματος, οἱ ἀναθεωρητίες, οἱ καταλυτὲς ὀργανωτικῶν καὶ. ἡθικῶν ἀρχῶν τοῦ
Κόμματος - Τὰ φιλελεύθερα καὶ
ἀναθεωρητικὰ στοιχεῖα.
1 Οἰ 'ἀρχές, λὲγαν, δὲν εἶναι
τα που.
1 ξέΓὸ κόμμα στὴν πάλη του κατὰ
τοι) δοχιιατισμοῦ - σεχταρισμοῦ,
κατω απ την επίδραση του αναθεωρητικοῦ πνεύματος, δὲν διεῖδε
τὴν προώθηση στὰ οἱῺνώτξρα πόρτα καὶ. ίζδιαίτερα (Ξτην Κεντρικη
Ιμπιτροπηι, στελεχρδν μὲ μικροσιᾆτιὶἔὲς και φιλελευθερες αντιληε.,
1 Τὴ στέρη-ση τῆς κομματικῆς
ἰδιότητας, της διαπαιδαγωγησης
καὶ τῆς στρατολογίας τὴν πληρώνει ἀκριβὰ σήμερα τὸ Κόμμα.

1 Κόμμα καὶ. Κίνημα στὴν Ἑλλάδα ἀναπαύονταν στὸ μαλακὸ
στρῶμα τοῦ λεγκαλισμοῦ.
1 Ἑνεργοῠσαν κατὰ τρόπο ἐδαΐτικο.
1 Πρέπει νὰ προσεχτεῖ ίδιαίτερα
ἡ κοινωνικὴ σύνθεση τῆς Κεντρικῆς Ἑπιτροπῆς.

Ὼ εὐθύνης.
' 1 Ἡ ὁμοιόμορφη κάθε βράδυ

1 ΓιοῺι νδίέξυπηρετὴσουν βέβαια
ὄχι κομματικούς, ἀλλὰ ἰδιοτελεῖς
σκοπους.
1 Μὲ τοῺι «λάθη τῆς χρεωκοπημένης ήγεσίας» βρίσκουν 'πρόσφορο ἕδαφος στὴ διαβρωτική,
διασπαστική τους προσπάθεια.
1 Αὐτοὶ ποὺ λιποτάχτησαν καὶ
βγῆκαν στὸ ἐξωτερικὸ γιοῺι νὰ κηρύξουν τὴ χρεωκοπία τῆς ἡγεσίας.
1 Κάνουν ἀπαράδεκτο φραξιονιστικὸ λαθρεμπόριο ποὺ δὲν 'ἔχει
πέραση.

· Συζὴτηση τῆς υραμμῆς ἔξω
ἀπ' τὰ κομματικὰ πλαίσια.

1 Οἱ καριερίστες ἐρωτοτροποῦν
μὲ βλέψεις ἡγεσίας.
1 Στὴν πολιτικὴ τῶν ἐπαναστατικῶν κομμάτων δὲν χωροῦν μικροαστικοὶ αἰσὴματισμοί.
1 Ὑπάρχει εὺθύνη ἐπίσης στὸ
πρόβλημα τῆς προβολῆς 2 ἀνακηρύχθηκε σὲ ἡμίθεο, ἄτομο μὲ ἀδύνοιτους ὥμους καὶ ρηχὸ μυαλό.
1 Ἡ νομιμότητα, τὸ βόλεμα, ὁ

Ι( Ι( Ε ῑέσ.)

ἐκδήλωση στοῺι Ἱουλιανὰ (τοῦ
1965) τελικά δὲν βοηθοῦσε τὸ
στόχο ποὺ εἵχαμε θέσει. Νομίζω
ὄτι αὐτῺη ἡ ἕλλειψη ποικιλίας ἐκδηλώσεων δὲν βοηθοῦσε.
1 Τὰ μέλη τοῦ κόμματος κρατοῦν δυὸ τεφτέρια. Τὸ ἕνα τὸ χρησιμοποιοῦν ὅταν μιλοϋν στὶς ἐπίσημες συγκεντρώσεις, 'ὅπου μετροῦν τοῺι λόγια καὶ στρογγυλεύουν
τὴν κριτική τους, τὸ ἄλλο ὅταν
βρίσκονται σὲ «συντροφιὲς» ὅπου
λείπουμε ἐμεῖς, οἱ καθοδηγητές.
Ἐκεῖ οὔτε. τὰ λόγια τους μετροῦν, οὔτε τὴν κριτικὴ πρὸς τὴν
καθοδήγηση τὴν περιορίζουν.

1 ΜιοῺι τέτοια τοποθὲτηση εἶναι
λαθεμένη γιατὶ ἀντίκειται στὴ λογικὴ καὶ στὴ διαλεκτικὴ τῆς ταξικῆς πάλης.
1 Γι’ αὐτὸ χρειαζόταν ἀποκατάσταση τῶν λενινιστικῶν αρχῶν
ποὺ εἷχαν παραβιαστεῖ (. ; .) Ἁπὸ δυνάμεις ποὺ δὲν βαρύνονται
μὲ τὰ βιώματα τῆς ἥττας.

τελέσθηκε, σὲ συνθῆκες διαμόρφωσης καὶ διαπαιδαγώγησης, γιὰ
μιοῺι ὁλόκληρη εἰκοσαετία, τῆς
ἡγεσίας τοῦ κόμμα-.ος στὸ ἐξωτερικό.
1 Αὐταρχικὸς συγκεντρωτισμός.
1 Πα-.ὠντας γερὰ στὸ ἔδαφος
τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότη-.ας
1 Τὸ ρίζωμα τῶν ὸργανώσεων
στοὺς τόπους δουλειᾶς.

1 Οί διαφωνοῡντες ἀπειλοῦνται
μὲ πολιτικὴ ἑξόντωση.
1 Ὁλὲθριες οί συνέπειες τῆς διάσπασης καὶ ἡ παράταση -ιῆς κρί-

ς.
ῑηἩ 12η καὶ. ἡ 13η παρασυναω
.
ῑέἶῖίιετερίζεται τὸν τίτλο τοῦ
1 Βάζουν (οί δογματικοί) τεχνητὰ χωρίσματα σὲ ὲπαναστάτες
καὶ. ἀντεπαναστάτες, σὲ διεθνιστὲς
καὶ ἀντιδιεθνιστὲς, σὲ φίλους τῆς
ΣΕ καὶ. σὲ Ἁντισοβιετικούς.

1 Αὐτὴ ἡ κατάσταση εἶχε ἀμβλύνει τὸ κομματικὸ α'ίσθημα

ατος.

έ Ἁντικειμενικὸ δεδομὲνοῑ ἡ
πολλαπλότητα τῶν δρόμων πρὸς
τὸ σοσιαλισμό.
1 Ἡ ὁμάδα Κολιγιοὶννη εἶναι
ξεκομμὲνη ᾀπ' τὴν ἑλληνικὴ πραγ-

1 Ἁσουλούπωτο κόμμα.
1 Δογματισμὸς καὶ. σεχταρισμός, ματικότητα Ἁνὲκοψε τὴ
' διαδικασία ἀνανὲωσης.
συντηρητισμὸς καὶ δογματικὴ
1 Ἡ '12 ὁλομέλειαζ πραγμαστειρότητα.
τικὸ πραέικόπημα στὸ κόμμα.
1 Σχηματικὴ πορεία πρὸς τὴν
1 Ὑποσκάπτει, φλυαρεῖ, ἀκρωἙθνικὴ Δημοκρατικὴ 'Λλλαγή.
τηριάζει τὸ Κόμμα.
1 Ἕχουν διαστρεβλωμένη ἀντί1 'Λνεδαφικὴ καὶ μηχανιστικὴ
ληψη γιοῺι τὸν χαρακτήρα τοῦ
Μαρξιστικοῦ - Λενινιστικοῦ (ὁμ- νοοτροπία.

1 Δὲν μετουσιώθηκε σὲ θεσμικὲς
ἀλλαγὲς.
1 Οί εὐθύνες πρέπει νὰ ὲξατομικευτουν.
1 Πρὲπει νὰ ἐξασφαλιστεῖ ὁ συντροφικὸς διάλογος καὶ ὁ ἀντίλογος μέσα στὸ Κόμμα,
1 Ἡ καταπολέμηση τῆς γραφειοκρατικῆς ἀποστέωσης, τοῡ αὐτοσχεδιασμοῦ.
1 Πνεῧμα ὑποκειμενισμοῦ καὶ
αἰσιοδοξίας ποὺ οἰ ἐξελίξεις διέψευσαν τραγικά.
1 Δογματικὴ νοοτροπία ποὺ συν-

1 Τὸ δυνάμωμα τῆς ἐπιρροῆς,
στὴ νεολαία.
1 Νὰ ἐπανασυνδεθεῖ μὲ τὶς μάζες’ ·

1 Νὰ ἀποκτήσει τὸ ΚΚΕ ἡγεσία·
ἀπὸ δυνάμεις ποὺ κύρια καῺι βασικὰ ἀναδείχνονται στὴν πάλη ποὺ
διεξάγεται στὴν πατρίδα.

1 Νὰ ἀποτιναχθοῦν οἱ γραφειοκρατικὲς μέθοδοι, οἱ διαβολὲς σὲ
ἀδελφὰ κόμματα.
1 Οἱ διαφωνίες νὰ ξεπερνιοῦνται
μὲ διαλεχτικὰ μέσα, στὴ ζωὴ, μὲ
συζήτηση καὶ πάλη γνωμῶν.
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cH γένεση τῆς ’ἑλληνικῆς
ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩ-ΣΣΑΣ
Τοῦ Θανάοη Χ. Παπαδόπουλου
Οἱ πρῶτες καταβολὲς τῆς κομματικῆς γλώσσας στὸ
ἑλληνικὸ κομμουνιστικὸ κίνημα βρίσκονται στὴ σοσιαλιστικὴ φιλολογία τοῦ δεύτεροι) μισοῦ τοῦ 19ου αἰώνα.
Ἐκεῖ βρίσκεται ἀκόμα κι ἕνας ὁρισμένος ἕπαρχιωτισμὸς
ποὺ κληροὸότησε ἡ ἀστικὴ κοιλ-[οὐρα στὸ νεότευκτο κομμουνιστικὸ κίνημα. Παράὸειγμα αὐτοῦ τοῦ ἑπαρχιωτισμοῦ
ἀποτελεῖ ἡ χρησιμοποίηση τῆς καθαρεύουσας στὴ σοσιαλιστικὴ ᾳιλολογία. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ συνεχίστηκε μέχρι τὸ
1925, δηλαδὴ κάμποσα χρόνια ὕστερα ἀπὸ τὴν ἵὸρυση τοῦ
πολιτικοῦ ᾳορέα τῶν ἐργαζομένων, μὲ τὴ χρησιμοποίηση
μιᾶς περισσότερο ἢ λιγότερο σκληρῆς καθαρεύουσας. “Ομως
ἕνα τέτοιο γλωσσικὸ ὄργανο ἔκανε ἀπρόσιτα στὴν ἑλληνικὴ
ἐργατικὴ τάξη τὰ ντοκουμὲντα τοῦ κόμματος καὶ τὴ σχετικὴ
φιλολογία, πρὸς τὴν ὁποία ὑποτίθεται ὅτι ἔπρεπε νὰ ἀπευθύνονται αὐτά. Τὴν ἐργατικὴ τάξη, καὶ γενικὰ τὸν ἐργαζόμενο λαό, τὸν ἔὸερνε τότε ὁ ἀναλᾳαβητισμὸς καὶ τὸ χαμηλὸ μορᾳωτικὸ ἐπίπεὸο.
Ἀκόμη, θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε τὴ ρητορικότητα
τῶν κειμένων, τὴν περιττολογία καὶ τὴ μεταφορὰ χωρὶς
καμιά ἕπεξεργασία τῶν θέσεων τοῦ ὁιεθνοῦς κινήματος στὰ
ἑλληνικά ὁεὸομένα. Οἱ ᾳιλοσοᾳικοί, πολιτικοί, οἰκονομικοὶ
καὶ τεχνικο-ὀργανωτικοὶ ὅροι καὶ ἐκφράσεις τῆς μαρξι.στικῆς φιλολογίας ἑξελληνίζονται βάρβαρα κατὰ τὴ μεταᾳορά τους. Ἀντὶ γιὰ μεταφράσεις τῶν κλασικιῦν τοῦ μαρξισμοῦ,
κυκλοφοροῦν ὃιάιγορα ἑγχειρίὸια ἒκλ.αἳκει’τικῆς ὁιὸασκαλιάς,
ποὺ ἂν κᾶνουν ὁυνατὴ τὴ ὁιάὸοσή τῶν ἐπαναστατικῶν ῖὸεῶν
στὴν Ἑλλάδα, ὅμως ὁὲν εἶναι ἱκανὰ νὰ βοηθήσουν σὲ μιὰ
παραπέρα ἐμβάθυνση τῶν μαρξιστικῶν ἐννοιῶν.
Βέβαια λίγο - λίγο συγκροτεῖται ἕνας κάποιος μηχανισμὸς ἔκὸοσης μαρξιστικῶν κειμένων, γίνονται καὶ κάποιες
ὁουλειὲς ἀπὸ μερικοὺς φωτισμένους κομμουνιστές, ἀλλὰ κι
αὐτὰ ἀκόμη ὁὲν εἶναι ὁυνατὸ νὰ πάρουν ἔκταση ἐξαιτίας
τοῦ περιορισμένου χαρακτῆρα τοῦ κινήματος καὶ τῶν πολιτικῶν του περιπετειῶν (διώξεις, παρανομίες, λογοκρισία,
στρατιωτικὰ πραξικοπήματα κ.λπ. Ἐνῶ ταυτόχρονα οἱ
ἅδυναμίες του ἑξαιτίας τῆς ὀργανικῆς τους προέλευσης
συνεχίζουν νὰ ὑπάρχουν κι ὁποιαὸήποτε μεγάλη ἀναστάτωση στὸ ἑσωτερικὸ ἢ στὸ ἐξωτερικό τοῦ κόμματος κινδυνεύει
νὰ ἀνατρέψει αὐτὸ τὸ κλίμα ζύμωσης κι ἀνάπτυξης τῆς
ἷὸεολογίας τοῦ κινήματος, πού εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴ συγκρότηση μιᾶς κομματικῆς γλώσσας ἐπιστημονικῆς, ὁηλαὸὴ περιεκτικῆς καὶ ξεκαθαρισμένης ἀπὸ ἷόεοληπτικὲς προσχώσεις.
Λόγου χάρη, ἕνας ὁρισμένος ἒξτρεμισμός, πού εἶναι
σύμφωνος μὲ τὴν παιὸικὴ ἡλικία τοῦ κινήματος, ὠθεῖ τὴ
γλώσσα - ὕστερα ἀπὸ τὴ στροφὴ πρὸς τὴ δημοτικὴ — πρὸς
τὸ μαλλιαρισμό. Δηλαὸὴ πρὸς μιὰ (δημοτικὴ τεχνητὴ καὶ
κατασκευασμένη, βάρβαρα λαϊκίζουσα καὶ ὄχι λαῖκή. "Av
προσθέσουμε σ’ αὐτὸ καὶ τὶς ἔντονες ὁιενέξεις στὴν κορυφὴ
τοῦ κινήματος, ποὺ συχνὰ ἐπικαλύπτονται μὲ ἷὸεολογικὸ
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μανὸύα, ὁανεισμένο ἀπὸ τὶς ὁιενέξεις στοὺς κόλπους τῆς
Διεθνοῦς ἢ τοῦ ΚΚΣΕ, τότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο
ἦταν νὰ προχωρήσει ὁμαλὰ καὶ γρήγορα ἡ συγκρότηση μιᾶς
κομματικῆς γλώσσας περιεκτικῆς καὶ ξεκαθαρισμένης σὰν
προϊὸν τῆς συγκρότησης μιᾶς συλλογικῆς ἐπιστημονικῆς
ἶὸεολογίας. ’
“Ομως ὅλες αὐτὲς οἱ ἀντιφάσεις, οἱ ὃυσκολίες καὶ τὰ
πισωγυρίσματα ὁὲν ἀντανακλοῦν παρὰ μιὰ ἐποχὴ γέννας
οὐσιαστικά, μιὰ ἐποχὴ ἀναζήτησης μιᾶς ᾳυσιογνωμίας καὶ
μιᾶς γλώσσας γιά τὸ ἐργατικὸ κίνημα στὴν Ἐλλάδα. Ἠ
ὁεκαετία 1920 - 30 ὑπῆρξε στὴν οὐσία της μιὰ γόνιμη ἑποχὴ καὶ ταυτόχρονα μιὰ ὁύσκολη καὶ πρι·ιτ«ἱ;·υι·η (Ῑάση τοῦ
κινήματος. Κι ἀπόδειξη γι’ αὐτό εἶναι οἱ συχνοὶ ἀναπροσανατολισμοὶ τοῦ κινήματος στὴν προσπάθειά τοι) ν’ ἀνοίξει
τὸ ὁρόμο του. Καὶ γι’ αὐτὸ ἠ κομματικὴ γλώσσα τῆς ἕποχῆς εἶναι ἀποσπασματική, χωρὶς λογικὴ ἷεράρχηση καὶ
χωρὶς συνέπεια στὴν ἀνάπτυξή της. Βρίσκεται ἀκόμη στὴ
φάση τῶν ἀναζητήσεων, στὴ ιγάση τοῦ προβληματισμοῦ
καὶ ὄχι τῆς καταξίωσης, ἔστω κι ἂν κάθε καινούργια ἀπόφαση ἐμφανίζεται νὰ εἶναι τὸ τελικὰ συμπέρασμα ὅλης τῆς
μέχρι τότε ἐμπειρίας τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος.

Η ΠΑΡΕΜΒΛΣΗ ΤΗΣ ΛΙΕΘΝΟΥΣ
Ἴ] ἑπόμενη ὁεκαετία ξεκινᾶ μὲ τὴν παρέμβαση τῆς Κομμουνιστικῆς Λιεθνοῦς στὸ ΚΚ “Ελλάὸας καὶ τὸν ὁιορισμὸ
τοῦ Ν. Ζαχαριάὸη στὴ θέση τοῦ Γ. Γραμματέα τοῦ κόμματος. Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι αὐτὴ ἡ παρέμβαση ἔκανε
πιὸ ἀποτελεσματική, ἀλλὰ καὶ πιὸ συγκεντρωτικὴ τὴν ὀργανωτικὴ λειτουργία τοῦκόμματος. “Ομως ταυτόχρονα
ἀνέκοψε τὴν προσπάθεια αὐτοκαθορισμοῦ τοῦ κινήματος,
ἔστω κι ἄν αὐτὸ γινόταν ἀργὰ καὶ βασανιστικά, μέσα ἀπὸ
σπασμοὺς κι ἀπὸ χαοτικοὺς ἀνταγωνισμοὺς τῶν διαφόρων
ἡγετικῶν ὁμάὸων. Ἐπισφράγισε κι ἐπιβεβαίωσε στὴν πράξη τὴν ἀντίληψη ὅτι ὑπάρχει μιὰ αὐθεντικὴ ἡγεσία τοῦ
παγκόσμιου κομμουνιστικοῦ κινήματος στὴ Μόσχα, ποὺ
πρέπει ὅλοι νὰ ὑπακούουν, καὶ μιὰ αὐθεντικὴ ἑρμηνεία τοῦ
μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ ποὺ πρέπει ὅλοι οἱ κομμουνιστὲς
τοῦ κόσμου νὰ ὁέχονται.
Συνέπεια αὐτοῦ τοῦ γεγονότος ἦταν ἡ γραφειοκρατικοποίηση τοῦ κόμματος καὶ ὁ συνεπούμενος αὐταρχισμὸς τῆς
ἠγετικῆς ὁμάόας. Αὐτὴ πραχτικὴ καὶ πολιτικὴ τοῦ κόμματος διαμόρφωσε ἕνα κομματικὸ γλωσσικὸ ὄργανο πού
ἀπὸ τὴ μιὰ ἄγγιζε τὰ ὅρια τῆς συνθηματικῆς γλώσσας μιᾶς
κλειστῆς ὁμάδας κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ἅγγιζε τὰ ὅρια τῆς (ἔργκὸ
μὲ τὸ βάρβαρο λαῖκισμό της. ’Έτσι ἡ ζωντανὴ κομματικὴ
γλώσσα ἀντικατασταίνεται σιγὰ- σιγὰ ἀπὸ μιά γραφικότητα, ἀπὸ ἕνα φολκλὸρ γλώσσας. Ταυτόχρονα τὸ κοσμοπολίτικο πνεῦμα ποὺ ἀναπτύσσεται στὸ κόμμα σὰν ὑποκατάστατο τοῦ ὁιεθνιστικοῦ πνεύματος, εἰσάγει μιὰ σειρὰ

ξενόφερτους ὅρους καὶ ἔννοιες χωρὶς καμιά προσπάθεια
προσαρμογῆς καὶ κυρίως ἐπεξεργασίας τοῦ περιεχομένου
τους. Γιὰ παράδειγμα ἀναφέρουμε τοὺς ὅρους λικβινταρισμός, φραξιονισμός, σταλινισμός, μπολσεβικισμός, νέου τύπου κομμουνιστὴς κ.λπ., κ.λπ.
’Ἐτσι ἡ σημασιοόότηση τῶν ἐννοιῶν γίνεται μὴ ἐπιστημονικά, ἀᾳηρημένα κι ἀνάλογα μὲ τὶς βραχυχρόνιες σκοπιμότητες τῆς καθοδηγητικῆς ὁμάόας. Τὰ κείμενα ποὺ
ἀπευθύνονται στὸ λαὸ εἶναι γεμάτα βίαιες καταγγελίες,
ἡρωολατρία, συναισθηματισμὸ καὶ σιγὰ -σιγά καὶ προσωπολατρία. Μὲ τὴ γλώσσα ὁὲν προσπαθοῦν νά ἀποκαλύψουν τὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ νὰ συνεγείρουν μονάχα τὸ
“ λαὸ σὲ μιά τυφλὴ ὁράση, χωρὶς ταχτικὴ ἐπεξεργασία, ἐπιδιώκοντας κατευθεῖαν τὸ στρατηγικὰ ἀποτέλεσμα.
Ἠ κομματικὴ γλώσσα χάνει τὴν ἐπαφὴ μὲ τὰ πράγματα.
Ἀρχίζει ν’ ἀποπνέει θεολογιά καὶ αὐθεντικὴ ἑρμηνεία. ”Εχει
μιὰ ξεκάθαρη ἔλλειψη κριτικοῦ πνεύματος, πρᾶγμα ποὺ
ὁδηγεῖ στὴν ὑπερβολὴ καὶ στὴ γελοιότητα. Ἀποχτᾶ μιὰ
μεταφυσικὴ ὑφή. ”Ετσι, σιγὰ - σιγὰ στεγνώνει, φτωχαίνει
καὶ στενεύει, γίνεται μιὰ κατασκευὴ χωρὶς περιεχόμενο,
ἀκατανόητη, στριφνὴ καὶ ἐξωτική, μιά γραφικότητα. Γίνεται ἅχρηστη σὰν ὄργανο ἐπικοινωνίας καὶ ὁιαφώτισης,
σὰν ὄργανο ἑπεξεργασιάς τῶν ἐμπειριῶν τῶν ἐργαζομένων
ἀπὸ τὴν ταξικὴ πάλη. Παύει νὰ παίζει τὸ ρόλο τῆς πολιτικῆς γλώσσας τῶν ἐργαζομένων. ”Ετσι περισσότερο μοιάζει
μὲ τὴ ρητορικὴ πολιτικὴ γλώσσα τῶν ἀστῶν τοῦ 19ου
αἰώνα, ποὺ ἀνάγουν ὅλα τὰ πράγματα σὲ κάποιες ἀμετακίνητες ἀλήθειες καὶ μὲ βάση αὐτὲς τὰ κρίνουν.
Φυσικὰ κοντά σ’ αὐτὴ τὴν πλευρὰ ποὺ ἀφορᾶ τὰ μειονεχτήματά της πρέπει νὰ ὁοῦμε καὶ τὶς προσπάθειες μέσα
κι ἔξω ἀπὸ τὸ κόμμα - ἀλλὰ πάντα μέσα στά πλαίσια τοῦ
ἐργατικοῦ κινήματος-γιά ἕνα ἀνέβασμα τοῦ προβληματισμοῦ. Ὁ Κορὸάτος, ὁ Μάξιμος, ὁ Γληνός, ὁ Πουλιόπουλος, ὁ Ζεῦγος κι ἄλλοι πολλοὶ προσπαθοῦν νὰ ξεπεράσουν
αὐτὴ τὴ στασιμότητα μὲ παραπέρα ἔρευνα κι ἑπεξεργασία
τῶν προβλημάτων τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας. “ῼμως ἀκόμη καὶ σ’ αὐτοὺς ὁιαχέεται τὸ σεχταριστικὸ πνεῦμα καὶ ἔτσι
ἡ πάλη γίνεται ὁυσκολώτερη, ἂν καὶ τ’ ἀποτελέσματα ὁὲν
εἶναι ἀσήμαντα. Ἠ δικτατορία τοῦ Μεταξᾶ λύνει τὸ πρόβλημα σὲ βάρος τῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος
καὶ τη5 παραπέρα σὐνειὸητοποίησής του, συρρικνώνοντάς
το μὲ τὴν καταὲίωξη καὶ τὴ βία. Χωρὶς ἀμφιβολία οἱ ἐπιπτώσεις ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονὸς εἶναι ἐξαιρετικὰ σημαντικὲς
γιὰ τὴν περαπέρα ἀνάπτυξη τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος καὶ
τῆς συνειὸητότητας τῶν μαζῶν. Τὸ εἷὸος τῆς πάλης πού
ἀκολουθεῖ τὴν 4η Αὐγούστου, κλείνει τὴν πλάστιγγα μιὰ
καὶ ,καλὴ πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἡρωολατρίας καὶ κατὰ
συνέπεια τῆς προσωπολατρίας, τοῦ καταγγελικοῦ ὕφους
καὶ τῆς φραστικῆς ἀδιαλλαξίας, γιατὶ αὐτὸς ἦταν ὁ μόνος
τρόπος γιὰ νά ἐπιζήσει τὸ κίνημα. “0 μόνος τρόπος γιὰ
νὰ ἀντισταθεῖ, μὲ ἐπιτυχία, στὸ ἐπίπεὸο ποὺ βρισκόταν.

ΜΕΤΑ ΤΟ I)" ΠΛΓΚΟΣΜῙΟ ΠΟΛΕΜΟ
Ἠ κατάσταση ἀρχίζει νά μεταβάλλεται μέσα στὸ ἐργατικὸ κίνημα, καθὼς ἀρχίζει ὁ ἀντιφασιστικὸς ἀγώνας στὴν
Ιὶίιτοχή.”’()σο ἀνεβαιίψι ἡ ἀγοηίστικότητα καὶ ἡ συσπείρωση
τῶν μαζῶν τόσο ἀνεβαίνει καὶ ἡ συνειόητότητά τους. Ἀλλὰ
αὐτὴ τὴ συνείὸησή τὴ ὁιαμορφώνει περισσότερο ἡ άμεση
ἐμπειρία παρὰ ἡ σὲ βάθος ἐπεξεργασία τῶν προβλημάτων.
’Έτσι τὰ κομματικὰ ντοκουμέντα ἀφήνουν τὴ συλλογικὴ

γνώση συνήθως στὸ ἐπίπεὸο τῆς περιγραφῆς καὶ ὁὲν τὴν
προωθοῦν στὸ ἐπίπεδο τῆς ἀνάλυσης καὶ τῆς σύνθεσης. Θεωρητικολογοῦν καὶ περιγράφουν ἀντὶ νά ἀναλύουν καὶ νὰ
ἑξηγοῦν.
'H. κομματικὴ γλώσσα παράλι : αὐτὲς τὶς ἐλλείψεις ξαναγίνεται ζωντανή, καθὼς ἀποχτᾶ ἀντιστοιχία μὲ τὴν ἅμεση
πραγματικότητα. Ἀλλὰ ὡστόσο ὁὲν γίνεται περισσότερο
περιεχτικὴ ἀπὸ πρίν, ὁὲν βαθαίνει στὴν ἐπεξεργασία τῆς
ἀντίλήψης τοῦ κόμματος, κι αὐτὸ ἔχει σοβαρὲς συνέπειες
στὴν ἰὸεολογικὴ κατάρτιση τῶν στελεχῶν καὶ τῶν μελῶν
τοῦ κινήματος. "Av τώρα προσθέσουμε σ’ ὅλα αὐτὰ τὴν ἑπιβίωση τῆς προσωπολατρίας, τῆς θεωρητικολογίας, ἀντὶ τῆς
θεωρητικῆς πραχτικῆς, καὶ τοῦ ὂογματισμοῦ, ἀντὶ τῆς ἀνάλυσης τῆς πραγματικότητας, κατανοοῦμε τότε γιατί τὸ ἔργα·
τικὸ κίνημα στὴν (Ελλάδα ὁὲν μπόρεσε νά κατανοήσει τὸν
πολύπλοκο καὶ περίπλοκο κόσμο ποὺ ὁιαμορφωνότανε μὲ τὸ
τέλος τοῦ ἀντιφασιστικοῦ πολέμου, καὶ μὴ κατανοώντας τον
ὁὸηγήθηκε σὲ μιὰ ἀσταθὴ πολιτικὴ καὶ στὴ σφαγή.
Μὲ τὴ στρατιωτικοπολιτικὴ ἥττα τοῦ κομμουνιστικοῦ
κινήματος στὰ 1946—49, εἴχαμε καὶ μιά ἰὸεολογικὴ ὑποχώρηση, πράγμα ποὺ ἐκφράστηκε καὶ στὴν κομματικὴ γλώσσα,
στὴν πολιτικὴ γλώσσα τῆς ἐργατικῆς τάξης. Τὸ κόμμα ἀντὶ
νὰ ἀναγνωρίσει τὴν ἥττα τοῦ κινήματος καὶ νά ψάξει νὰ βρεῖ
τὶς αἰτίες καὶ τὰ λάθη, ἀντὶ νά χαράξει ἕνα ὁρόμο ποὺ θὰ μᾶς
ἔβγαζε ἀπὸ τὸ τοτινὸ ἀόιέξοὸο, βεβαιώνει τὰ μέλη καὶ τὰ
στελέχη του καὶ ὅλη τὴν ἐργατικὴ τάξη καὶ τὸ λαὸ ὅτι ἡ ἧττα
εἶναι προσωρινή, ὅτι κρίση ἐξουσίας στὴν “Ελλάὸα συνεχιζότανε καὶ ὅτι ἔχουμε τὸ ὅπλο παρὰ πόδας.
Αὐτὴ ὅμως ἡ ἔλλειψη ἀντιστοιχίας ἀνάμεσα στὴν πραγματικὴ κατάσταση καὶ στὴ γραμμὴ τοῦ κόμματος βάραινε
ἀφόρητα στὴν προώθηση τῆς πολιτικῆς καὶ ἷόεολογικῆς
ὂουλειᾶς καὶ τὴν ἔκανε ἀὸύνατη. Στὴν οὐσία ἄρχιζε κρίση
ποὺ θά ξεσποῦσε μερικὰ χρόνια ἀργότερα μὲ τὴ ὁιάσπαση.
Αὐτὸ ὅμως σήμαινε ὅτι ἡ πολιτικὴ γλώσσα τοῦ ἐργατικοῦ
κινήματος ξανάπεφτε σὲ μιὰν καινούργια κρίση ἀπὸ ὅπου
θά ἀργοῦσε κάπως νὰ βγεῖ. ’Όλα τὰ μειονεχτήματα στὴ συγκρότηση τῆς κομματικῆς γλώσσας ποὺ περιγράψαμε γιὰ τὴν
περίοδο 1930—40 θὰ ξαναέρθουν στὴν ἐπιφάνεια τώρα, ‘H
κομματικὴ γλώσσα θὰ προσπαθήσει νὰ ὑποκαταστήσει τὴν v
τραγικὴ πραγματικότητα μὲ μιὰ αἷσιόὸοξη κατασκευή.
Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς σκοπιμότητας κομματικὴ γλώσσα
θά γεμίσει ἀπὸ ἑπαναλήψεις, χοντροκοπιές, καταγγελίες σὲ η
παροξυσμό, ἡρωολατρία καὶ προδοτομανία.
στρατιωτικοπολιτικὴ ἧττα τοῦ λαῖκοῦ κινήματος
μέσα στὰ πλαίσια τῆς σχετικῆς σταθεροποίησης τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ τοῦ ἀντεπαναστατικοῦ κύματος πού κάλυψε
ὅλο τὸν πλανήτη μας μὲ τῂ μορφὴ τοῦ ψυχροῦ πολέμου καὶ
τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ οὔτε κὰν ἐκφραστήκανε στὴν κομματικὴ γλώσσα θετικιὶ, ὁηλαοὴ ,ιιὲ τὴ μορφὴ μιᾶς ἀνάλυσης καὶ
μιᾶς κριτικῆς τῆς ἐποχῆς. Τι) ἀντίθετο μάλιστα. ”Ετσι, γιὰ
νὰ βρεῖς τώρα αὐτ >ι τὰ πιιάγμιιτα πρέπει νά ψάξεις κάτω ἀπὸ
τὶς λέξεις τῶν κομματικιῗιι· ντοκουμέντων, ἐκεῖ ὅπου ἡ ἀντεπαναστατικὴ πραγματικότῇ ra ὸιαψεύὸει καὶ γελοιοποιεῖ τὴν
ἐπαναστατικὴ φρασεολογιά. Φυσικὴ συνέπεια τῆς παραπάνω
κατάστασης ῆταν νὰ μετατραπεῖ ὁ χαρακτήρας τῆς πολιτικῆς γλώσσας τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος ἀπὸ λογικὸς καὶ
ἐπιστημονικὰς σὲ μεταφυσικὸ καὶ φετιχιστικό. Δημιουργ-ήθηκε μιὰ λατρεία τῶν ξένιον καὶ περίεργων ὅρων καὶ ἐννοιῶν,
ποὺ τὸ ((μυθικό» τους περιεχόμενο καταχτιόταν μὲ τὴ συχνὴ
ἐπανάληψη καὶ ὄχι μὲ τὴν ἱστορικὴ ἀνάλυση. “Η σύγχυση
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καὶ τὸ χάος αὐτὸ τῆς πολιτικῆς ὁρολογίας ὁδηγοῦσε ἀναγκαστικὰ στὴν ταυτολογία καὶ στὴν ὑποκατάσταση τῶν διαφορετικῶν ὅρων μεταξύ τους, δηλαδὴ καπιταλισμὸς = ἷμπεριαλισμὸς = φασισμὸς κ.λπ. ρεφορμισμὸς = ρεβιζιονισμὸς =
φραξιονισμὸς = ὀπορτουνισμὸς κ.λπ. κ.λπ. Οὐσιαστικὰ βαδίζαμε ὁλοταχῶς στὴν πλήρη καταστροφὴ τῆς κομματικῆς
γλώσσας, σὲ ἀχρήστευσή της σὰν ὄργανο πολιτικῆς ἐπικοινωνίας τῶν ἐργαζόμενων μαζῶν.
Αὐτὴ ἡ κατηφόρα ἀνακόπηκε μὲ τὴν ἀπὸ τὰ πάνω ἀλλαγὴ τοῦ 1956, ποὺ ἐκτόνωσε τὴ γενικὴ κρίση τοῦ κόμματος.
”Ομως, ὅπως γίνεται σήμερα παραόεχτό, ὁ τρόπος ποὺ ἔγινε
’ἐκείνη ἡ ἀλλαγὴ ὁὲν ἦταν ὁ σωστὸς οὔτε καὶ ἡ ἔκταση καὶ
- τὸ βάθος τῆς ἀλλαγῆς ἦταν αὐτὲς ποὺ ἔπρεπε νὰ εἶναι. ’Έτσι
ἡ κρίση ἐκτονώθηκε γιὰ λίγο ἀλλὰ συνέχισε νὰ ὑποβόσκει
καὶ νὰ ἀναπαράγει τὶς ἴὸιες διαστρεβλώσεις καὶ παραμορφώσεις στὸν κομματικὸ ὀργανισμὸ καὶ στὴν κομματικὴ
γλώσσα, ἔστω κι ἂν ἀπορρίφτηκαν μερικὲς ἀκρότητες.
Σ ’ ἀπίὸραση λοιπὸν σ’ αὐτὴ τὴν ἀναντιστοιχία ἀνάμεσα
στὴν πραγματικότητα καὶ τὴν κομματικὴ γλώσσα, δηλαδὴ
ἀνάμεσα στὴν ταξικὴ πραγματικότητα καὶ τὴν πολιτικὴ
πραχτικὴ τοῦ ΚΚΕ, ἄρχισε νὰ ὃιατυπώνεται τὸ αἴτημα γιὰἐγκατάλειψη τῆς κομματικῆς γλώσσας γιὰ χάρη τῆς ((κοινῆς
πολιτικῆς γλώσσας». Φυσικὰ ἕνα τέτοιο αἴτημα ὁὲν ἔχει νόημα, ἀφοῦ ἡ κομματικὴ γλώσσα εἶναι πολιτικὴ γλώσσα
τῆς ἐργατικῆς τάξης κι ὅλου τοῦ ἔργαζόμενου λαοῦ. Ἀπλούστατα, ἀποκαλύπτει κι ἀντιστοιχεῖ σὲ μιὰ ἐγκατάλειψη τῆς
ταξικῆς ἀφετηρίας στὴν πολιτικὴ ἀνάλυση γιὰ χάρη κάποιας
ἀόριστα λαῖκῆς ἀφετηρίας, ποὺ μέσα στὰ πλαίσια τῆς κυρίαρχης ἷὸεολογίας μπορεῖ εὔκολα νὰ γίνει λαῑκιστική, δηλαδὴ
φολκλοριστική, δηλαδὴ ἀστική σὲ τελευταία ἀνάλυση. Φυσικὰ ἐκεῖνο ποὺ ὁὲν εἶχε κατανοηθεῖ o" αὐτὴ τὴν περίπτωση
ἧταν ὅτι μέσα στὶς συνθῆκες ἥττας καὶ ὑποχώρησης ὁὲν
ῆταν κομματικὴ γλώσσα ποὺ ἔφταιγε ἀλλὰ κομματικὴ
πολιτική, ποὺ προσπαθώντας νὰ κρατήσει τὴν ταξικὴ ἀδιαλλαξία της στὰ λόγια τὴν ἔχανε στὴν πράξη, ἀφοῦ ἀπομονωνότανε ἀπὸ τὶς μάζες ὁλοένα καὶ περισσότερο.
”Ομως τάση γιὰ ἐγκατάλειψη τῆς κομματικῆς γλώσσας
γρήγορα ἔφερε μιὰν ἀντίὸραση. Στὴ ὁεκαετία τοῦ 60-70 ἐμφανίστηκαν οἱ πρῶτες τάσεις γιὰ παραπέρα κατάχρηση τῆς
κομματικῆς γλώσσας, ‘H κατάσταση ἐπιδεινώθηκε ἀκόμη
περισσότερο τὰ χρόνια τῆς δικτατορίας καὶ μετά, Οἱ ἀριστερίστικες ὁμάόες μὲ τὸ μικροαστικό τους χαρακτήρα προσπαθοῦν νὰ λύσουν τὸ πρόβλημα τῆς ἐπανάστασης στὰ λόγια,
μιὰ ποὺ ὁὲν μποροῦν νά τὸ λύσουν στὴν πράξη. Δημιουργήθηκε ἔτσι σιγὰ-σιγὰ ἕνας φαῦλος κύκλος ὅμως, ὅπου ἡ τάση
γιὰ ἐγκατάλειψη τῆς κομματικῆς γλώσσας προκαλοῦσε ἕνα
νευρωτικό παροξυσμὸ ἐπαναστατικοῦ βερμπαλισμοῦ, κι
αὐτὸς μὲ τὴ σειρά του μιὰ παραπέρα ἔνίσχυση —— a’ ἀντίὁραση - τῆς πρώτης τάσης.“Καὶ πάει λέγοντας.
Φυσικά, μιὰ τέτοια κρίση ὁὲν ἔχει λύση στὸ ἐπίπεὸο ὅπου
τώρα διεξάγεται ὁ ἀνταγωνισμὸς καὶ τὸ ζήτημα ὁὲν μπορεῖ
νὰ τεθεῖ ποσοτικὰ ἢ σὰν ὁίλημμα.· Περισσότερη ἢ λιγότερη
κομματικὴ γλώσσα,· Ἠ κρίση θὰ λυθεῖ στὴν κομματικὴ
γλώσσα ὅταν λυθεῖ ἡ κρίση στὸν πολιτικὸ ὀργανισμὸ τῆς
ἐργατικῆς τάξης στὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ συνεπάγεται μιὰ λύση
τοῦ προβλήματος σ’ ἀνώτερο ἐπίπεδο καὶ μιὰ καινούργια,
πιὸ περιεχτικὴ καὶ πιὸ ὥριμη σύνθεση.
ραγματικά, τὸ αἴτημα γιὰ ἀντικατάσταση τῆς κομματικῆς γλώσσας μὲ μιὰ ((κοινὴ γλώσσα» στὴν οὐσία σημαίνει
τὴν ἐγκατάλειψη μιᾶς πολιτικῆς ἀρχῶν γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς
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ἐπικαιρότητας. Δηλαὸὴ σημαίνει τὴν ἐγκατάλειψη τῆς προσπάθειας νὰ συνδέουμε καὶ νὰ συσχετίζουμε κάθε φορὰ τὴν
πολιτικὴ ταχτική μας μ’ ἕνα στρατηγικὰ στόχο : τὴ λαῖκὴ
ἐξουσία ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸ σοσιαλισμό. Ἀντίθετα,
ἡ πραχτικὴ τῆς κατάχρησης τῆς κομματικῆς γλώσσας καὶ
ἡ ἄκριτη ὑποκατάσταση τῶν ὅρων καὶ τῶν ἐννοιῶν ποὺ συνεπάγεται καταστρέφουν ἀνεπανόρθωτα τὴν κομματικὴ γλώσσα,
γιατὶ στὴ θέση της βάζουν μιάν ἀπομίμηση, ὅπως καὶ στὴ
θέση τῆς λαῖκότητας βάζουν σολοικισμοὺς καὶ χοντροκοπιὲς
ποὺ ἐκβαρβαρίζουν τὴ λαῖκὴ συνείδηση.
’Έτσι ἀντὶ γιὰ μιὰ πραγματικὰ ἐπαναστατικὴ πολιτική,
δηλαδὴ ἀντὶ γιὰ μιὰ πολιτικὴ πού βάζει καθήκοντα ποὺ ἀνοίγουν προοπτικὲς καὶ στὶς πιὸ ὁύσκολες συνθῆκες ἀκόμη,
ἔχουμε ἔναν ἐπαναστατικὸ βερμπαλισμὸ χωρὶς ἀρχὴ καὶ τέλος. Σὰν τοὺς πρωτόγονους προσπαθοῦν νὰ ἐξοντώσουν τὸν
ταξικὸ ἀντίπαλο στὰ λόγια, ἐπειδὴ ἀκριβῶς δὲν μποροῦν νά
τὸν ἐξοντώσουν πραγματικά. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀκόμη ἀπόδειξη τῆς μαγικῆς συνείδησης καὶ τοῦ μικροαστικοῦ-ἀναρχικοῦ χαρακτήρα αὐτῶν τῶν ὁμάὸων.
Τελειώνοντας μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι .· Τὸ ξεπέρασμα
τῆς κρίσης τῆς πολιτικῆς γλώσσας τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος
θὰ βαδίσει χέρι-χέρι μὲ τὸ ξεπέρασμα τῆς γενικότερης ἶὸεολογικῆς, πολιτικῆς κι ὁργανωτικῆς κρίσης τοῦ κινήματος.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως, χωρὶς νά ἀναληφθεῖ μιὰ προσπάθεια
γιὰ τὴν κατανόηση καὶ τὸ ξεπέρασμα τῆς κρίσης τῆς κομματικῆς γλώσσας, ὁὲν εἶναι ὁυνατὸ νὰ προωθηθεῖ οὔτε ἡ λύση
τῆς κομματικῆς κρίσης, ἀῳοῦ ή γενικότερη κρίση γιὰ νὰ
λυθεῖ ἀπαιτεῖ τὴν προώθηση ὅλων τῶν εἰὸικότερων κρίσεων
πού πηγάζουν ἀπ’ αὐτήν.
"A; σημειώσουμε μὲ τὴν εὐκαιρία ὅτι σὲ καμιὰ περίπτωση μιά λογικὴ καὶ συνετὴ χρήση τῆς κομματικῆς γλώσσας ὃὲν ἀποτελεῖ λύση στὸ πρόβλημά μας. ’,ᾸΙποτελεῖ ὅμως
προϋπόθεση. Ἠ πραγματικὴ λύση ὁὲν βρίσκεται στὸ μέσοΔ
ὅρο, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ μιὰ προσπάθεια ἀνάλυσης τοῦ κοινωνικοῦ
γίγνεσθαι, ὅπως αὐτὸ ἐκφράζεται στὸ πολιτικὸ πεδίο, τὴν
ἐπεξεργασία ὅρων καὶ ἐννοιῶν ἱκανῶν καὶ κατάλληλων νὰ
ἀποκαλύψουν τὶς ἱστορικὲς τάσεις ἀνάπτυξης ἑνὸς κοινωνικοῦ
σχηματισμοῦ, ἔτσι ὥστε νὰ ὁιαμορφώσουν μιὰ θεωρία ἱκανὴ
νὰ καθοδηγήσει σὲ ἀποτελεσματικὴ ὂράση τῶν ἑργαζόμενων
μαζῶν. (Όσο πιὸ πολύπλοκος γίνεται ὁ κόσμος ποὺ ζοῦμε,
τόσο πιὸ λεπτά, ἀκριβῆ καὶ σύνθετα πρέπει νὰ εἶναι τὰ γνωστικά μας ἐργαλεῖα. Κατὰ συνέπεια χρειάζονται ὄχι μονάχα
ἀκριβεῖς ὁρισμοὶ τῶν ἱστορικῶν φαινομένων καὶ τῶν κοινωνικῶν σχέσεων, ἀλλά καὶ λεπτὸς καὶ σύνθετος συσχετισμὸς
ἀναμεταξύ τους. Ἠ ἐπιστημονικὴ ἀνάλυση πρέπει ν’ ἀντικαταστήσει κάποτε τὸν ἐμπειρισμό, τὸν αὐτοσχεδιασμὸ καὶ
τὴ θεωρητικολογία.
”Ετσι μονάχα ἡ κομματικὴ γλώσσα θὰ μπορέσει νὰ ἐκφράσει σωστὰ καὶ σὲ κάθε στιγμὴ τὴν πραγματικὴ σχέση
ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴν καθημερινὴ πολιτικὴ καὶ ὁράση
τοῦ κινήματος καὶ στὸ στρατηγικά του στόχο καὶ κατά συνέπεια θὰ γίνει ὄργανο ἐπιστημονικῆς κριτικῆς στὰ χέρια τοῦ
κινήματος καὶ τῆς ἐργατικῆς τάξης. ’Έτσι μονάχα ἡ κομματικὴ γλώσσα θὰ τείνει νὰ ἐκπληρώσει τὴν ἷστορική της ἀποστολή, δηλαδὴ νὰ γίνει ἡ πολιτικὴ γλώσσα ὅλων τῶν ἐργαζόμενων τάξεων καὶ κατὰ συνέπεια θὰ συμβάλει ὥστε ἡ πολιτικὴ τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος καὶ τοῦ κόμματος νὰ γίνει
ή πολιτικὴ ὅλης τῆς κοινωνίας.
Τὸ παραπάνω κείμενο εῐγαι παρμὲνο ἀπὸ δοκίμιο τοῦ Θανάση
Χ. Παπαδὸπουλου μὲ τίτλο «Ἡ κομματικὴ γλῶσσα».

Τῆς Ἑλένης Ἰωαννίδου
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γλωσσα Kcu Kalvœvu:

ΟΙΝΩΝΙΑ, κοινωνικὲς δομές, σχηματισμὸς τοῦ κοινωνικοῦ χαρακτήρα, τῆς
κοινωνικῆς δηλαδὴ σ υ μ π ε ρ ιφορᾶς καὶ συνείδησης
τοῦ ἀνθρώπου, θίχτηκαν ἥδη σὲ
προηγούμενα, «εἰσαγωγικά» ἄρθρα, ποὺ ἀναφέρονταν στὴν κοινωνικοποίηση τοῦ παιὸιοῢ. Μὲ
τὴν κριτικὴ παρουσίαση τῆς γλωσ σο - κοινωνιολογικῆς «θεωρίας»
τοῦ Β. Bernstein ἐπιχειρεῖται
τώρα ὁ προβληματισμὸς τῆς σχέσης ἀνάμεσα στὴν π ρ ο φ ο ρ ικὴ γλῶσσα καὶ στὶς κοινωνικὲς
δομές. Οἱ ἐργασίες, ἀπ’ τὶς ὁ·
ποῖες παίρνω τὰ ἀποκόμματα
στά ἄρθρα, ποὺ ἀκολουθοῦν, καλύπτουν μιὰ περίπου δωδεκαετία
-ἀπὸ τὸ 1958 μέχρι τὸ 1970. (Β.
Bernstein: «Soziale Struktur,
Sozialisation und Sprachverhalten» «Lerneu und Soziale
Struktur» Verlag de Munter
Amsterdam N.U. 1970).

POKEITAI γιὰ μιά σειρά ἀπὸ «θέσεις», πού ἀποτέλεσαν ἀφετηρία ἐρευνῶν καὶ ἀντικείμενο πλατιᾶς συζήτησης ἀνάμεσα στούς γλωσσολόγους, κοινωνιολόγους καὶ παιδαγωγούς. Πιστεύω ὅτι ἔχουν
σημασία καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα,
ἰδιαίτερα για τὴ φάση στὴν ὁποία
βρίσκεται αὐτὴ τὴ ,στιγμὴ ὁ προβληματισμὸς σχετικὰ μὲ τὴν παιδεία.

((ῗΈνα ἀπὸ τὰ καυτὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν
οἱ παιᾷαγωγοὶ καὶ ποὺ-,ὅπως φαίνεται τὴ λύση του τὴν ἀπαιτεῖ ἐπιτακτικὰ ἡ σημερὶνὴ ,παγκόσμια κατάσταση, εἶναι καὶ
τὸ ἐρώτημα πῶς εἶναι ὃυνατὸ νὰ χρησιμοποιηθεῖ μὲ τὸν ὠφελιμότερο τρόπο τὸ διανοητικὰ ὃυναμικὸ τοῦ πληθυσμοῦ.
εΗ θέση ιἆτοὺέ θὰ ὑποστηριχτεῖ ἐδῶ εἶναι ἡ παρακάτω .·
Ἠ ἐσωτερικὴ πλοκὴ ὁρισμένων μορφῶν χρησιμοποίησης
τῆς γλώσσας, ὅπως τὴ συναντοῦμε στὰ πλαίσια ἑνὸς φυσιολογικοῦ πληθυσμοῦ, δυσκολεύει ἢ εὖκολύνει τὴ μάθηση καὶ
μάλισταάνεξάρτητα ἀπ’ ὁποιαὸήποτε ἔμφυτη ἱκανότητα τοῦ N
ἀτόμου. “ορισμένες γλωσσικὲς φόρμες προκαλοῦν στὶς ἱκανότητες αὐτοῦ ποὺ μιλάει ἕνα παθητικὰ (τόσο γνωσιολογικὰ
ὅσο καὶ κοινωνικά), ποὺ εἶναι καθοριστικῆς σημασίας γιὰ
μιὰ πετυχημένη ἐκπαίδευση καὶ γιὰ τὴν ἐπαγγελματικὴ ἐπιτυχία. Οἱ μορφὲς αὐτὲς χρησιμοποίησης τῆς γλώσσας εἶναι
πολιτισμικὰ καὶ ὄχι ὑποκειμενικὰ καθορισμένες.
Θὰ ὁείξουμε, πὼς ξεχωριστοὶ τρόποιὸμιλίας συνδέονται

μὲ συγκεκριμένες κοινωνικὲς’,ὁμάδες. Αὐτοὶ οἱ τρόποι ὁμι- .
λίας δημιουργοῦν στὴν ἀρχὴ καὶ ὂυναμώνουν μετὰ συνεχῶς
ὁρισμένα κανάλια, ’μέσα ἀπ’ τὰ ὁποῖα ὃιαμορφώνονται οἱ
σχέσεις ( τοῦ ἀτόμου) μὲ ἀντικείμενα καὶ πρόσωπα. Ἠ γλώσσα, προφορικὴ γλώσσα, θεωρεῖται σὰν ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικότερους ρυθμιστὲς τῆς συμπεριφορᾶς ’καὶ τῆς συνείῑ
δησης». ’
Πρὶν προχωρήσουμε σὲ μιὰ ἀναλυτικότερη ἐξέταση τοῦ
((καυτοῦ αὐτοῦ προβλήματος» εἶναι νομίζω ἀπαραίτητο
ν’ ἀσχοληθοῦμε ξεχωριστὰ μὲ τὰ βασικὰ στοιχεῖα ποὺ συναποτελοῢν τὴν ἀφετηρία τῶν συλλογισμῶν καὶ πού τὰ συναντοῦμε — σὲ’ βαθιὰ ἀλληλεξάρτηση κι ἀλληλεπίδραση —στὴν παραπάνω θέση τοῦ συγγραφέα. Στὰ στοιχεῖα αὐτά
ἀνήκουν κατ’ ἀρχὴν οἱ ἔννοιες ((φυσιολογικὸς πληθυσμὸς»
καὶ ((προφορικὴ γλώσσα» καὶ σὲ συνέχεια ἡ ὃιαδικασίαῑ
«τρόπος χρησιμοποίησης τῆς γλώσσας» σὰν ἀποτέλεσμα τῆς
ἐπίδρασης πάνω στὸ ἄτομο ((ὁρισμένων κοινωνικῶν δομῶν».
‘H ἀποσαφήνιση αὐτῶν τῶν ἐννοιῶν καὶ διαδικασιῶν, στὸ
πνεῦμα καὶ στὰ πλαίσια τῆς θεωρίας τοῦ Β. Μπερνστάιν, θὰ
μᾶς ἐπιτρέψει τελικά να καταλάβουμε τί ἑννοεῖ ὁ συγγραφέας
ὅταν θεωρεῖ τὴ γλώσσα σὰν «ἕνα ἀπὸ τούς βασικότερους
ρυθμιστὲς τῆς συμπεριφορᾶς καὶ τῆς συνείδησης».
Οἱ ὅροι ((φυσιολογικὸς πληθυσμὸς» καὶ ((προφορικὴ
γλώσσα» ἔχουν στὴ θεωρία τοῦ Μπερνστάιν δεσμευτικὸ ἀλλὰ
συνάμα καὶ περιγραφικὸ χαρακτῆρα. Δεσμευτικό, γιατὶ καθορίζουν τὰ κοινωνικο-ανθρωπολογικὰ καὶ γλωσσολογικά
πλαίσια μέσα ἀπ’ τὰ ὁποῖα βγῆκαν τὰ πορίσματα τῶν ἐρευνῶν του καὶ ἡ θεωρία του. Κάθε προσπάθεια ἐπαλήθευσης
ἀμφισβήτησης τῶν πορισμάτων αὐτῶν θά πρέπει νὰ κινεῖται
μέσα στά ἴδια πλαίσια. Θὰ πρέπει δηλαδὴ βασικὰ ν’ ἀποφύγει τὴ μονομερὴ ἐπιλογὴ ἀτόμων καὶ τὸν περιορισμὸ τῆς
ἔρευνας στὴ γραφτὴ γλῶσσα, Μὲ τὴ δέσμευση αὐτὴ φαίνεται ἥδη ὁ περιγραφικὸς χαρακτήρας τῶν παραπάνω ὅρων. ’Ένας ((φυσιολογικὸς» πληθυσμὸς ὃὲν περιορίζεται σὲ μιὰ ὁμάὸα, στρῶμα κοινωνικὴ
τάξη. Εἶναι ὁ πληθυσμός, ὁ λαὸς ὁλόκληρος, μιᾶς χώρας,
π.χ. ὁ ἀγγλικός, ὁ γερμανικὸς κλπ. λαός. Τὸ ἴὸιο ἰσχύει καὶ
γιὰ τὴν ((προφορικῂ γλῶσσα», ,στὸ βαθμὸ ἐννοεῖται ποὺ στὰ
πλαίσια τῆς ἵδιας χώρας (ὅπως π.χ. Βέλγιο, Ἐλβετία) δὲν
μιλιοῦνται περισσότερες τῆς μιᾶς γλῶσσες. Στὴν τελευταία
περίπτωση τὸ βάρος πέφτει καὶ πάλι στὴν κοινωνικὴ στρωμάτωση καὶ στὴν προφορικὴ γλώσσα κι ὅχι στὴν ὑπηκοότητα τὴν ἐθνικὴ συνείδηση ποὺ ἀπορρέει ἴσως ἀπ’ αὐτήν.
’Όχι δηλαδὴ ((βελγικὸς πληθυσμός», ἀλλὰ φλαμανδικὴ
βαλλόνικη γλωσσικὴ κοινότητα. Γιὰ νά ε’ίμαστε μάλιστα πιὸ
ἀκριβεῖς θὰ πρέπει νά σημειώσουμε, πὼς ὁ Μπερνστάιν πα39

ραδέχεται ἕμμεσα σὰν προφορικὲς καὶ τὶς διαλέκτους,
ἐφ’ ὅσον αὐτὲς μιλιοῢνται πλατιὰ ἀπὸ στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ κοινωνικὰ διάφορα.
“Οπωσδήποτε βασικῆς σημασίας γιὰ τὴν κατανόηση τῆς
κοινωνικῆς γλωσσολογικῆς θεωρίας τοῦ Β. Μπερνστάιν εἶναι,
,ὅτι 6 συγγραφέας ἀναφέρεται σ’ ἕνα κοινωνικὰ δια φ ορ ο π ο ιη μ é ν ο πληθυσμὸ καὶ στὴν προφορικὴ γλώσσα,
’ ’μὲ τὴν ὁποία τὰ ἄτομα, οἱ ὁμάδες ’καὶ τάξεις τοῦ πληθυσμοῦ
αὐτοῦ ἑπικοινωνοῧν μεταξύ τους.
Σημειώνω πὼς ἡ «προφορικὴ γλώσσα» παίρνεται ἐδῶ
σὰν ἕνα ἑνιαῖο σύνολο ἐννοιῶν, γραμματικῶν μορφῶν καὶ
συντακτικῶν δομῶνζ Πρόκειται γιὰ μιὰ γενίκευση καὶ ἀφαίρεση ,συγχρόνως, κατὰ μιὰ ἄποψη ἑπιστημονικὰ ἀνεπίτρεπτη.
Θὰ Δδιοιπιστώεῖουμε-παρακάτω πὼς ἡ κριτικὴ ποὺ ἔγινε στὸ
συγγραφέα στὸ σημεῖο αὐτὸ δὲν στέκει. Γνώμη μου εἶναι,
πὼς ἡ ἀφαίρεση αὐτὴ εἶναι ἐντελῶς ἀπαραίτητη, ὅταν ἡ
ἔρευνα κινεῖται στὰ πλαίσια τῶν παραδοσιακῶν ἐθνικῶν ὁμόγλώσσων κοινωνιῶν, ἔχοντας σὰν σκοπὸ τὴ διερευνηση τοῦ
προβλήματοςῖ ποιὲς οἱ ἐπιπτώσεις τῶν κοινωνικῶν δομῶν
πάνω στὸν τρόπο χρησιμοποίησης τῆς γλώσσας ἀπὸ ἄτομα,
ὁμάδες καὶ κοινωνικὲς τάξεις.
”Οσον ἀφορᾶ στὴ διαδικασία χρησιμοποίησης τῆς γλώσσας, 6 Μπερνστάιν διατυπώνει τὴν ἄποψη πὼς σὲ κάθε ζωντανὴ γλώσσα ὑφίσταται μιὰ σειρά δ υ ν α τ o τ ἡ τ ω ν
χρήσης της, ἕνας ἀριθμὸς δηλαδὴ ἀπὸ τρόπους ὁμιλίας, ἀπὸ
σχήματα γλωσσικῆς δομῆς. ’Όμως αὐτοὶ οἱ τρόποι ὁμιλίας,
οἱ γλωσσικὲς αὐτὲς φόρμουλες κώ δικε ς, ὅπως τὶς
ὀνομάζει, δὲν ἀποτελοῦν κάτι τὸ αὐθύπαρκτο, κάτι τὸ ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὴν κοινωνία. Ἀντίθετα, οἱ γλωσσικοὶ κώδικες
δὲν ἀποτελοῦν παρά λ ε ιτ o υ ρ γ ί α τῆς μορφῆς ποὺ
παίρνουν κάθε φορά οἱ κοινωνικὲς σχέσειςῖ
(ιΣύμφωνα μὲτὴν ἅποψη αὐτή, ἡ μορφὴ τῶν κοινωνικῶν
σχέσεων ἤ, γενικότερα, ἡ κοινωνικὴ ὁομὴ παράγει ὁιάιγορες
γλωσσολογικὲς φόρμουλες ἢ κώὸικες καὶ οἱ κώ ὁ ι κ ε ς
αὐτοὶ μεταδίδουν τὸν πολιτισμὸ καὶ καθορίζουν ἔτσι τὴ συμπεριφορά».
Ἀπέναντι σὲ προγενέστερες θεωρίες σχετικὰ μὲ τὸ ρόλο
τῆς γλώσσας σὰν «φορέα τοῦ πολιτισμοῢ» ἡ θέση αὐτὴ μπορεῖ να θεωρηθεῖ ἐπαναστατική. tH ριζοσπαστικότητά της
ἐκφράζεται στὸ γεγονὸς ὅτι σὰν βάση τῶν μεταβολῶν γλώσσας καὶ πολιτισμοῦ παίρνει τὶς μεταβολὲς τῶν κοινωνικῶν
δομῶν, τὶς μεταβολὲς δηλαδὴ τῶν κοινωνικῶν σχέσεων.
Σ’ ἀντίθεση μὲ τὴν ἅποψη z ἡ ἐξέλιξη τῆς γλώσσας ἐπιφέρει· τὴν ἐξέλιξη τοῦ πολιτισ μ ο ὖ, 6 Μπερνστάιν τονίζει τὴν ἐξέλιξη τῆς κοινωνικῆς δομῆς, ἡ ὁποία «ἐξ αἰτίας τῶν ἐπιδράσεων ποὺ ἀσκεῖ πάνω στὶς
συνέπειες τοῦ τρόπου χρήσης τῆς γλώσσας, ἀποτελεῖ τὸν
κεντρικὸ παράγοντα δημιουργίας ἐξέλιξης ἑνὸς δοσμένου
πολιτισμοῢ».

Ὕ’ποθέτω πὼς τὰ πρῶτα ἐρωτήματα ποὺ γεννιοῢνται
στὸ σημεῖο αὐτὸ ,στὸν ἀναγνώστη εἷναιῑ

l Πῶς καθορίζονται ἐδῶ οἱ κοινωνικὲς δομὲς καὶ
σχέσεις, .
I Πῶς ἐπιδροῦν αὐτές, μέσω τῶν κωδίκων ποὺ παράγουν, στὴ μετάδοση τοῦ ποὶιιτισμοῦς
I Τί σχέση ἔχουν τὰ φαινόμενα αὐτὰ μὲ τη μάθηση καὶ
τὴν ἐπαγγελματικὴ ἐπιτυχία;
ιὰ νά βοηθήσω στὴν ἀπάντηση παρόμοιων ἐρωτημάτων,
στὰ περιορισμένα ὅρια τῆς ἀρθρογραφίας αὐτῆς, ὑπενθυμίζω
κατ’ ἀρχὴν πὼς οἰκονομικὰ, κοινωνικὰ καὶ
π 0 λ ι τ ι σ μ ι κ ἀ ἧταν τὰ κριτήρια, μὲ τὰ ὁποῖα καθορίσαμε τὶς βασικὲς κοινωνικὲς δομές, ἀπὸ τὶς ὁποῖες σαν τις
σημαντικότερες γιά τὴν κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο ί η σ η τοῦ
ἀνθρώπου διακρίναμε : τὴν οἰκογένεια, τὴν ὁμάδα τῶν συνομηλίκων, τὸ σχολεῖο καὶ τὸ ἐπάγγελμα.

Καταδείχτηκε ἐκεῖ ὁ ρόλος τῆς λ ε ιτ ο υ ρ γ ί α ς τῶν
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κοινωνικῶν αὐτῶν δομῶν πάνω στίς διαδικασίες κοινωνικῶν
ἑμπειριῶν, μάθησης καὶ κοινωνικῆς συνειδητοποίησης τοῦ
ἀτόμου, στά πλαίσια τοῦ σ υ σ τή μ α τ ο ς παραγωγῆς
καὶ ἐξουσίας στὴν καπιταλιστικὴ κοινωνία. Σὰν ἀποτέλεσμα
τῶν διαδικασιῶν αὐτῶν χαρακτηρίστηκε 6 σχηματισμὸς τοῦ
«κοινωνικοῦ χαρακτῆρα» τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἀρχίζει μὲ τὴ
γέννησή του σὲ μιὰ ταξικὰ-στρωματικὰ καθορισμὲνη οἰκηγένεια καί-κλείνει (ἀντικειμενικὰ) μὲ τὴν εἰσαγωγή του στὸ
ἐπάγγελμα.

Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ «ΘΕΩΡΙΛΣ»
Σύμφωνα μὲ μιά ὁρισμένη κοινωνιολογικὴ θεωρία, ὅλα
τὰ ἐπαγγέλματα εἶναι γιὰ τὸ «κοινωνικὸ σύνολο» ἀπαραίτητα. “Ο χειρώνακτας, 6 χειριστὴς μηχανῶν, 6 τεχνίτης,
6 τεχνικός, 6 σχεδιαστὴς κλπ. εἶναι «κοινωνικὲς θέσεις» ἐξ
ἴσου ἀναγκαῖες ὅπως καὶ 6 ὑπάλληλος, 6 τεχνολόγος, 6 ἑπιστήμονας κάθε κλάδου. “Ο ἀρχιεργάτης, 6 τομεάρχης, 6 διευθυντὴς εἶναι «λειτουργίες» ἐξ ,ἴσου ἀπαραίτητες ὅπως καὶ
6 χωροφύλακας, 6 δάσκαλος, ὁ δικαστὴς κλπ.
“Η κοινωνία — κατὰ τὴν άποψη αὐτὴ —~ ἀποτελεῖ ἕνα
ἁρμονικὸ σύνολο «θέσεων» καὶ «λειτουργιῶν». Ἠ ἴδια φροντίζει να καλύπτει τὶς ἀπαραίτητες για τὴν ὕπαρξη καὶ τὴν
ἐξέλιξή της «θέσεις» καὶ «λειτουργίες», δηλαδὴ τὶς ὑπάρχουσες ἀλλά κι ἐκεῖνες ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ καὶ τεχνολογικὴ ἀνάπτυξη, τὴν ὀργανωτικὴ διαφοροποίηση ποὺ οἱ τελευταῖες ἐπιφέρουν κλπ. χ
Τὸ σχολεῖο θεωρεῖται σάν 6 δημοκρατικὸς κοινωνικὸς
ρυθμιστὴς τῆς διαδικασίας κ ά λ υ ψ η ς τῶν θέσεων καὶ
λειτουργιῶν αὐτῶν, Ἥ νομικὴ κατοχύρωση τοῦ δικαιώματος
βασικῆς ἐκπαίδευσης γιὰ ὅλους ἀποτελεῖ τὴν προϋπόθεση.
‘H ἐπιλογὴ γίνεται or}; βάση «κοινῶν» γιά ὅλους ἀρχῶν καὶ
κανόνων, ἑπομένως ἡ ἑπιτυχία καὶ κοινωνικὴ ἄνοδος τῶν
ἀτόμων ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐ ξ υ π ν ά δ α, τὴν ἐργατικότητα καὶ τὸ ἦθος τοῦ καθενὸς ἀπ’ αὐτά.
Σὰν μιὰ ἀπὸ τὶς ἑπιτυχίες τοῦ Μπερνστάιν θὰ πρέπει νὰ
θεωρηθεῖ καὶ τὸ γεγονός, ὅτι πρῶτος ἀνάμεσα στοὺς ἀστοὺς
παιδαγωγοὺς ἀπόδειξε τὴν ἀντιεπιστημονικότητα καὶ τὸν
καθαρὰ ί δ ε ο λ ο γ ι κ ὸ χαρακτῆρα τῆς «θεωρίας» αὐτῆς.
Μελετώντας τοὺς κώδικες ὁμιλίας, ποὺ παράγονται ἀπὸ
τὴ λειτουργία ὁρισμένων, οἰκονομικὰ καὶ πολιτισμικά καθορισμένων, κοινωνικῶν δομῶν καὶ συγκρίνοντάς τους μ’ ἑκείνους ποὺ προϋποθέτει καὶ ἀναπαράγει τὸ σχολεῖο στ-ὴν
καπιταλιστικὴ κοινωνία, 6 Μπερνστάιν κατάδειξεε
I πὼς τὰ κριτήρια ἐπιλογῆς, «ἐξυπνάδα», «ἐπιμέλεια»,
«ἦθος» κλπ., ποὺ ίσχύουν στὸ ἵδρυμα σχολεῖο εἶναι ἀδύνατο
νά ἐφαρμοστοῦν ἐξ ἴσου γιὰ τοὺς μεσοαστικῆς κ αὶ γιὰ
τοὺς ἐργατικῆς προέλευσης νέους. Καὶ
Ι πὼς τὰ παιδιά ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐργατικὴ
τάξη καὶ τὰ «κατώτερα» οἰκονομικά στρώματα —— καὶ στὴν
καλύτερη καὶ δημοκρατικότερη περίπτωση — δὲν εἶναι σὲ
θέση νὰ «καλύψουν» παρά ὁρισμένες κατηγορίες «μέσων»
καὶ ((ἀνώτερων» ἐπαγγελμάτων καὶ «λειτουργιῶν».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - OMIAIA — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΛ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
"‘Aç ἐξετάσουμε τώρα, πῶ ς οἱ κοινωνικὲς δομὲς καὶ
οἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων μέσα κι ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς ἑπιδροῦν
πάνω στὸν τρόπο ὁμιλίας καὶ μέσω π o ι ῶ ν μ η χ α ν ιο· μ ὦ ν καθορίζουν τὴ συμπεριφορὰ καὶ συνείδηση τῶν
ατομων ;

((Ἠ ἰὸιομορᾳνία μιᾶς κοινωνικῆς σχέσης προκάλεῖ μιάι·
ἐπιλογὴ ὅσον âtpoyâ στὸ τ ί, π ό τ ε καὶ π ὦ ς θὰ λεχθεῑ.
ἸΙ μορφὴ τῆς κοινιυνικῆς σχέσης ρυΟμίζει τὴν ἐκλογὴ ποί·
naive-L ὁ ὁμιλητὴς στὸ ἐπίπεὸο τόσο τῆς σύνταξης ὅσο καὶ
τοῦ λεξικοῦ. Ιίὰ παράδειγμα, ὅταν μιλάει ἕνας μεγάλως
μ’ ἕνα παιὸί, ὁιαλέγει ἕναν τρόπο ὁμιλίας τοῦ ὁποίου τόσο ἡ

σύνταξη ὅσο καὶ τὸ λεξιλόγιο εἷναιλὰπλά. Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ
συνέπειες ποὺ ἐπιφέρει ἡ μορφὴ τῶν κοινωνικῶν σχέσεων,
παρουσιάζονται συχνὰ μέσω μιᾶς ὁρισμένης ἐπιλογῆς στὸ
συντακτικὸ καὶ λεξιλογικὸ ἐπίπεδο. Στὸ βαθμὸ ποὺ μιὰ
κοινωνικὴ ἐπαφὴ προκαλεῖ ἕνα τέτοιο φαινόμενο, εἶναι δυνατὸ νὰ δημιουργήσει σ’ αὐτοὺς ποὺ μιλοῦν ὁρισμένες ἀρχὲς
(γλωσσικῆς) ἐπιλογῆς. Οἱ ἀρχὲς αὐτὲς ἐπιδροῦν ἔτσι ὥστε
νὰ διαλέγονται (αὐθόρμητα) μιὰ ὁρισμένη σύνταξη κι ἕνα
ὁρισμένο λεξιλόγιο περισσότερο ἀπ’ ὁποιαδήποτε ἄλλα.
Οἱ ἶδιαίτερες αὐτὲς ἀρχὲς (γλωσσικῆς) ἐπιλογῆς ἔχουν
τὸ παρακάτω ἀποτέλεσμα : Ἀπὸ τὴ μεριὰ τοῦ ὁμιλητῆ
ὅπως κι ἀπὸ τὴ μεριὰ τοῦ ἀκροατῆ ἐκδηλώνεται μιὰ συμπεριφορὰ προσχεδιάσματος· αὐτὴ κατευθύνει τὸν ὁμιλητὴ στὴν
- πρόληψη (antizipation) τῆς ὁμιλίας του καὶ τὸν ἀκροατὴ στὴ
σύλληψη ὅσων ἀκούει.
Μεταβολὲς στὴ μορφὴ ὁρισμένων κοινωνικῶν σχέσεων
( . . .) ἐπιδροῦν ἐκλεκτικὰ πάνω στὶς ἀρχὲς ποὺ ἐλέγχουν τὴν
ἐπιλογὴ στὸ συντακτικὸ καὶ λεξιλογικὸ ἐπίπεδο. Μεταβολὲς
στὴ μορφὴ τῶν κοινωνικῶν σχέσεων ἐπηρεάζουν τὴ συμπεριφορὰ προσχεδιάσματος, ποὺ ἐκδηλώνεται στὴν προετοιμασία τῆς ἔκφρασης καὶ στὸν προσανατολισμὸ τοῦ ἀκροατῆ.
Ὁ τρόπος ὁμιλίας τῶν μελῶν μιᾶς στρατιωτικῆς μονάδας,
στὴ διάρκεια τῶν ἀσκήσεων, διαφέρει πολὺ ἀπὸ τὸν τρόπο
ὁμιλίας τῶν μελῶν τῆς ἴδιας αὐτῆς στρατιωτικῆς μονάδας
σ’ ἕνα θρησκευτικὸ κύκλα. Διαφορετικὲς μορφὲς κοινωνικῶν
σχέσεων μποροῦν νὰ παράγουν ἐντελῶς διαφορετικὰ συστήματα ὁμιλίας ἢ γλωσσικούς κώδικες, μὲ τὸ νὰ ἑπηρεάζουν
τὴ συμπεριφορὰ προσχεδιάσματος τῶν ἀτόμων. Τὰ διαφορετικὰ αὐτά συστήματα (ἢ κώδικες) ὁμιλίας δημιουργοῦν
στοὺς ὁμιλητὲς διαφορετικὲς τάξεις (συστήματα) ἀναφορᾶς
καὶ σημασίας. Ἡ ἐμπειρία λοιπὸν τῶν ὁμιλητῶν μπορεῖ νὰ
μεταμορφωθεῖ ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα πού συνθηματοποιοῦνται - σὰν σημαντικά ἢ σπουδαῖα — μέσω τῶν διαφορετικῶν συστημάτων ὁμιλίας. Αὐτὴ εἶναι μιὰ κοινωνιολογικὴ
ἐπιχειρηματολογία, γιατὶ τὸ σύστημα ὁμιλίας θεωρεῖται ἐδῶ
σὰν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μορφῆς ποὺ παίρνουν οἱ κοινωνικὲς
σχέσεις ἢ - γιὰ νά ἐκφραστοῦμε πιὸ γενικὰ - σὰν μιά ἰδιότητα τῆς κοινωνικῆς δομῆς».

Ξ(

Τὸ παράδειγμα τῆς στρατιωτικῆς ὁμάδας ἢ ἐκεῖνο τῆς
συζήτησης ἑνὸς ἑνήλικα μ’ ἕνα παιδὶ ἔχουν γενικὴ ἰσχὺ καὶ
εἶναι δυνατὸν νὰ ὁδηγήσουν στὴ σκέψη, πὼς ἐφ’ ὅσον ὅλα
τὰ μέλη τῆς κοινωνίας συνάπτουν ὃιάφορες σχέσεις μεταξύ
τους, διαθέτουν καὶ τὴ δυνατότητα παραγωγῆς διαφόρων
συστημάτων ὁμιλίας. Θεωρητικὰ αὐτὸ εἶναι σωστό. Στὴν
πραγματικότητα ἐντούτοις τῆς ταξικῆς κοινωνίας ἡ ἕκταση
καὶ ποικιλία, οἱ μορφὲς καὶ ἡ ποιότητα τῶν κοινωνικῶν σχέσεων τῶν ἀτόμων ὄχι μόνο περιορίζονται ἀλλὰ καὶ οὐσιαστικὰ
καθορίζονται ἀπὸ τὸ σύστημα παραγωγῆς καὶ ἐξουσίας, τὸ
βαθμὸ καὶ τὴν ποιότητα συμμετοχῆς στὴν ἀπόλαυση τῶν
κοινωνικῶν - πολιτισμικῶν ἀγαθῶν.
Ποιὸς μὲ ποιὸν δουλεύει καὶ συναναστρέφεται, ποιὸς μὲ
ποιοὺς γειτονεύει, ποιὸς παντρεύεται ποιὰν καὶ συγγενεύει
μὲ ποιούς, ποιὸς ἀποφασίζει, σχεδιάζει, διευθύνει, διατάξει
καὶ ποιὸς ἐκτελεῖ, ὑπακούει καὶ ὑποτάσσεται εἶναι φαινόμενα καὶ διαδικασίες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐξαρτῶνται : ἡ ποσότητα καὶ ποιότητα τῶν κοινωνικῶν ἐμπειριῶν, τὰ συστήματα
γλωσσικῆς ἑπιλογῆς μέσα ἀπὸ τὰ ὁποῖα αὐτὲς ἑκφράζονται,
ἑπομένως καὶ τὰ συστήματα ἀναφορᾶς καὶ σημασίας ποὺ
χαρακτηρίζουν τὴ συμπεριφορὰ καὶ τὴ συνείδηση τῶν
ἀτόμων.

«"Av μιὰ κοινωνικὴ ὁμάδα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀνήκει
σ’ ἕνα στρῶμα, δηλαδὴ σὰν ἀποτέλεσμα κοινῆς ἐπαγγελματικῆς κατάστασης καὶ κοινωνικῆς θέσης, ἔχει ἀναπτύξει σταθεροὺς δεσμοὺς κοινῶν ἐπαφῶν· - ἂν ἡ σχέση ἐργασίας,
στὴν ὁποία βρίσκεται ἡ ὁμάδα αὐτή, τῆς περιορίζει τὶς δυνατότητες ἀλλαγῆς ἢ τῆς προσφέρει λίγες εὐκαιρίες νὰ ἑξασκηθεῖ στὴ λήψη ἀποφάσεων· — ἂν κάθε προσπάθειά της νὰ
ἐπιβληθεῖ πρέπει - γιὰ νὰ ἔχει ἐλπίδες ἐπιτυχίας —- νὰ εἶναι
περισσότερο μιὰ ὁμαδικὴ παρὰ μιὰ ὑποκειμενικὴ ἐνέργεια· ἂν τὸ ἐπάγγελμα ἀπαιτεῖ μᾶλλον τὴ φυσικὴ καταπόνηση καὶ
τὸν σωματικὸ ἔλεγχο’ παρὰ τὴν ὀργάνωση συμβόλων καὶ
τὸν πνευματικὰ ἔλεγχο“ —— ἂν περιορισμένη αὐθεντία τοῦ
ἄντρα στὸν τόπο δουλειᾶς παίρνει στὸ σπίτι τὴ μορφὴ αὐταρχικῆς βίας· —— ἂν ὁ χῶρος στὴν κατοικία εἶναι στενὸς καὶ
περιορίζει τὴ δυνατότητα διαμόρφωσης ἑνὸς ἀριθμοῦ διαφο-
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στάιν χαρακτηρίζει καὶ τὴν ἐπαγγελματικὴ θέο-η, τὶς σχέσεις ἐργασίας καὶ τὸ εἶδος τῶν κοινωνικῶν σχέσεων, ὅπως
καὶ τὴ δομὴ τοῦ περιβάλλοντος τῆς ((μεσαίας» τάξης. Ἐδῶ
διαπιστώνει χαρακτηριστικοὺς γλωσσικοὺς κώδικες, ποιότητες συμπεριφορᾶς καὶ συνείδησης, ποὺ διευκολύνουν τὴ
μάθηση, γιατὶ εἶναι παρόμοιες ἢ καὶ συμπίπτουν ἐντελῶς μὲ
τὶς ἀνάλογες τοῦ ἱδρύματος σχολεῖο.
Γίνεται ἤδη φανερό, πὼς ὁ Μπερνστάιν παίρνει σὰν βάση
διάκρισης ἀνάμεσα στὴν «ἐργατικὴ» καὶ στὴ «μεσαία» τάξη
τὴ θέση, τὸ εἶδος καὶ τὶς συνθῆκες ἐργασίας τῶν ἀτόμων ποὺ
Ἐδῶ 6 Μπερνστάιν περιγράφει τὶς βασικὲς ἐκεῖνες οἰκοτὶς ἀποτελοῦν. ’Όχι ὴ σχέση πρὸς τὰ μέσα παραγωγῆς, ἀλλὰ
νομικές, κοινωνικὲς καὶ πολιτισμικὲς σχέσεις, τῶν ὁποίων
ὴ θέση τοῦ ἐπαγγέλματος στὴν ἱεραρχία τοῦ οἰκονομικοῦ
ὴ λειτουργία (παραγωγὴ ἑνὸς ὁρισμένου κώδικα ἐπικοινωσυστήματος, ὄχι ἡ παραγωγικὴ ἢ μὴ ἐργασία ἀλλὰ ἡ ἀξιονίας) συντελεῖ στὴ διαμόρφωση τοῦ κοινωνικοῦ χαρακτήρα ιλόγηση τοῦ ἐπαγγέλματος γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ συστήματος
τῶν παιδιῶν, στὰ πλαίσια τοῦ στρώματος ἐκείνου ποὺ χααὐτοῦ, ὅχι ἡ ἐξαρτημένη, ἐργασία γενικά ἀλλὰ ὁ διαχωριρακτηρίζεται ἀπὸ τὶς σχέσεις αὐτές. Πρόκειται γιὰ τὴ διασμός της σὲ «σωματικὴ» καὶ «πνευματική», εἶναι γι’ αὐτὸν
δικασία κοινωνικοποίησης τῶν παιδιῶν στά προλεταριακὰ
τὰ καθοριστικὰ διακριτικὰ στοιχεῖα.
στρώματα, τὴν «ἐργατικὴ κατώτερη τάξη», ὅπως 6 ἴδιος
Στὴν οὐσία 6 Μπερνστάιν δὲν ἐρευνᾶ δυὸ τάξεις, ἀλλὰ
τὰ ὀνομάζει.
δυὸ στρώματα τοῦ ἐργαζόμενου πληθυσμοῦ, ποὺ τὰ διαχωΣτὸ βαθμὸ που τὰ χαρακτηριστικά αὐτὰ γνωρίσματα
ρίζει σαφῶς ἀπὸ τὴν «ἀνώτερη» τάξη. (Η τελευταία ἐντούσυμπίπτουν σ’ ἕνα κοινωνικὸ χῶρο, πρέπει - σύμφωνα μὲ
τοις δὲν τὸν ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα. Σκοπός του εἶναι ὅπως
τὶς ἕρευνες καὶ τὰ πορίσματά του - νὰ ἀναμένονται γλωσσο- ἀνάφερα ν’ ἀναζητήσει τὰ αἴτια τοῦ «μορφωτικοῦ παθητινοητικὰ φαινόμενα, πού, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ἕμφυτες ἱκακοῦ» τῶν ἐργαζομένων καὶ σὰν παιδαγωγὸς νὰ κρίνει τὴν
νότητες τῶν νέων ἀνθρώπων, δυσκολεύουν τὴ μάθηση καὶ
ὸργάνωση, τὴ λειτουργία καὶ τὶς μέθοδες τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ
τὴν ἐπαγγελματικὴ ἄνοδο. Αὐτὸ γιατὶ δημιουργοῦν στὸ
συστήματος, τὸ ὁποῖο, παραδοσιακά, θεωρεῖται σὰν 6 αἴτιος
\
παιδὶ «ὁρισμένα κανάλια» σχέσεων προς ἀντι- κάθε ἐκπαιδευτικῆς μιζέριας.
κ ε ί μ ε ν α καὶ π ρ ό σ ω π α, γιατὶ τοῦ διαμορφώνουν
Φυσικὰ αὐτὸ δὲν τὸν ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν κριτικὴ ποὺ
συστήματα ἀναφορᾶς καὶ σημασίας, ποιτοῦ
ἕγινε.
Γιατὶ
τουλάχιστον
μέχρι
αὐτὸ
τὸ
σημεῖο
ἐξέότητες συμπεριφορᾶς καὶ συνείδησης διάλιξης
τῶν
ἀπόψεών
του
—
ὄχι
μόνο
δὲν
παίρνει
θέση
ἀπέφορες ἢ καὶ ἐντελῶς ἀντίθετες, ἀπ’ ἐκεῖνες ποὺ προϋποθέτει,
ναντι
στὶς
ποζιτιβιστικὲς
κατηγορίες
κοινωνικῆς
ἀνάλυσης
ἀπαιτεῖ καὶ δυναμώνει ἡ διαδικασία μάθησης στὸ ἵδρυμα
ποὺ χρησιμοποιεῖ, ὥστε νὰ διαθέτει κριτικὰ τὸν άναγνώστη,
σχολεῖο.
ἀλλὰ
καὶ
χαρακτηρίζει
a
priori
σὰν
«π
α
θ
η
τ
ι
κ
ὸ»
τὸ
Περιγράφοντας τὴν «ἐργατικὴ ἢ κατώτερη» 6 Μπερνγλωσσο-νοητικὸ ἀποτέλεσμα τῆς κοινωνικοποιητικῆς λειτουργίας στὴν «ἐργατικὴ ἢ κατώτερη τάξη», ἀναφερόμενος
σ’ ἕνα σύστημα ἀξιῶν καὶ κανόνων (τὸ τοῦ σχολείου), ποὺ
βέβαια εἶναι ἀπόρροια ἀλλὰ καὶ μηχανισμὸς συντήρησης
τοῦ κοινωνικο-οικονομικοῦ συστήματος, ἔξω ἀπ τὸ ὁποῐο
δὲν νοοῦνται οἱ τάξεις, τὰ στρώματα καὶ τὰ φαινόμενα ποὺ
ἐρευνᾶ.
Στὴ συνέχεια τῆς ἀρθρογραφίας αὐτῆς θὰ διαπιστώσουμε, πῶς 6 συγγραφέας ἀναθεωρεῖ κριτικὰ πολλὰ σημεῖα
ἀλλὰ καὶ ποῦ βρίσκονται τὰ μεθοδικὰ ὅρια τῆς σημαντικῆς προοδευτικῆς αὐτῆς θεωρίας.
ρετικῶν καταστάσεων· - ἂν τὰ παιδιὰ κοινωνικοποιοῦνται
ἀναμεταξύ τους, σ’ ἕνα περιβάλλον ποὺ ὁὲν προσφέρει παρά
λίγους διωοητικοὺς ἐρεθισμούς·,-- ἂν λοιπὸν ὅλα αὐτὰ τὰ
χαρακτηριστικά συγκεντρώνονται o" ἒ ν α κοινωνικὸ χῶρο,
τότε ἐπαληθεύεται ἡ ὑπόθεση πὼς μιὰ τέτοια κοινωνικὴ κατάσταση παράγει ἓναν κώὸικα ἒπικοινωνίας, ποὺ μὲ τὴ σειρά
του ὃιαμορφώνει (κατὰ ἕναν ὁρισμένο τρόπο) τὸν διανοητικό,
κοινωνικὰ καὶ συναισθηματικὸ προσανατολισμὸ τῶν παιδιῶν». ·

,

Ε* J

[gm [ὲἙὲ

JOURNAL OF THE HELLENIC DIASPORA
(Critical Thought on Greek and World Issues)
I...

A Multidisciplinary English Quarterly of
progressive analysis and social action in the
Greek diaspora, modem Greece, and the
modern world. Write: The Hellenic American
Society, P. O. Box 22334, Indianapolis,
Indiana 46222.

Subscription Rates (U.S. Currency)
Individual Low Income. . . . . . . . . . . .$5.00
Individual Regular. . . . . . . . . . . . . .$10.00
Institutional . . . . . . . . . . . . . . . . . . $15.00
(Foreign: Add $3.00 for postage)

42

Χρησιμοποιεῑτε τὸν ὅρο «ὁ λαικός μσς πολιτισμός»; "Av ὄχι, γιστί; "Av vaf, ιτοιὸ εἶναι τὸ
Α συγκεκριμένο περιεχόμενο πού τοῦ δίνετε;
Td ANTI, μὲ rd ἐρώτημα αὐτὸ -ηοὺ ëeeoe σὲ we: 081pà ânô eiômoùc— ἐλιήζει ηὼς θὰ προωθήσει
τὸν διάλογο γιά τὸν καθορισμό ἐνὸς ὅρου noù χρησιμοποιεῑται εὐρύτατσ ἀλλὰ Kai μὲ διαφορετικὸ

‘ περιεχόμενα. _
ς Στὰ προηγούμενα τεύχη εἴχσμε δημοσιεύσει τὶς ἀπαντήσεις τῶν K. Μοσκώφ, Σπ. Ἄσδραχᾶ, Ἄλκης Κυριαιόὸου Νέστορος, Χρ. Γιανναρᾶ, F. Ἰωάννου, Ἁλέξη Πολίτη καὶ τὴν κριτική παρεμβολὴ τῶν Ἐριφύλης Σαμουηλίδου Βλάχου, Βέτσς Μπέσιλα - Στάγκου, Θανάση Φωτιάδη, Πσνσγιώτη Κουβελάκη. Σήμερσ ἀπσντᾶ ὁ λογοτέχνης Μῆτσος
Ἃλεξσνδρόπουλος, ποὺ ζεῖ arr) Μόσχσ.

ζ 11. ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ὁ ὅρος δὲν μοῦ ἔχει δημιουργήσει ἱδιαίτερες δυσκολίες.
Ἐκεῖ πού τὸν χρησιμοποιιῖι, ἐννοῶ μιὰ πολιτιστικι) πραγματικόmm ποὺ adv σῶμα ἔχει σχηματιστεί (d βασικός· της κορμὸς) στὸ
παρελθὸν —— Kai adv ίδιοσυγκρσσίσ ἐπίσης. Δέχομαι δηλαδὴ τι)
λσογρσφικι) ἄποψη. “Av ἔχουμε, ἀλήθεια, μισ στρωμένη ἐπιστήμη, μὲ τὴ μεθοδολογία της Kai τι) γλώσσσ της 0d Πρέπει μᾶλλον

’ vd συζητοῦνται ὁζτι διαφορὲς προκύπτουν γύρω ἀπὸ τὴν είδικη
ἔννοια τοῦ «λαικοῦ πολιτισμοῦ» Kai rd διάφορα προβλήματά
ι του. "Eva μέρος ἀπὸ rd ζητήματα ποὺ ἔθεσε τώρα τὸ «Ἀ vri» ἔτσι

περίπου rd βλέπω. Td ἄλλα μοῦ εἶναι πιὸ μπερδεμένσ Kai
Ï βγάζουν ἔξω ἀπὸ rd δεδομένα τῆς λαογρσφίας κι ἀπὸ τὴν
‘ ἀποκλειστικότητσ τῆς δικῆς της πείρας καὶ γλώσσας.
Πρέπει, d‘v κατάλσβα σωστά, ν’ ἀποτιμηθεῑ τὸ πνεῦμα, ὁ

·’ ζωντανὸς ρόλος τῆς λαικῆς πολιτιστικῆς βάσης μσς, οἱ γενετικὲς
π κι ἄλλες δυναμικές σχέσεις τοῦ λαικοῦ μὲ τὸν ἐθνικό πολιτισμό
μσς, δύο πράγματα διαφορετικά, τώρσ τουλάχιστον. ’Όλο αὐτὸ
τὸ ζήτημα εἶναι, νομίζω, πραγματικό, ἐπίκαιρα Kai σπουδσῐο.

- Σὰν τὸν Γ κιούλλιβερ ard Nnai τῶν Μάγων, πρέπει và μπορέσουμε vd δοῦμε τὸν τυφλὸ ’Όμηρο vd κοιτάζει μὲ λαμπερὰ κι
ὁλοζώντσνα μάτια Kai vd rdv ξεχωρίοουμε μέσα στὶς ἑκατοντάδες KI ἑκατοντάδες σχολιαστές του, έκδότες του, μεταφρσστές
του κ.λπ. πού οἱ ἴδιοι τὸν ’Όμηρο ποτέ, ὅπως σαρκάζει d ἅγγλος,
. δέν τὸν εἶδαν κι αὐτοὺς πάλι ὁ ’Όμηρος οὔτε εἶδε, οὔτε ἄκουσε.
Αὐτὸ ὅμως μπορεῐ vd rd πλησιάζει κανεὶς μόνο μέσα ἀπὸ τὴν
προσωπικι) καλλιτεχνικι) βίωση Kai πράξη, ἐφόσον τὸν διακρίνει
δημιουργικη ἔφεση Kai έπίδοση Kai μέσα στὰ δημιουργικὰ
ἐνδισφέροντά του κλείνει κι αὐτὸ τὸν πολυσήμαντο κόσμο. Μὰ
ἄλλο εἶναι τώρα τὸ θέμσ τοῦ «Ἀντί», ἔχει δηλαδὴ τεθεί πολὺ

σωστά, σὲ ἄλλο «στίγμα».

Ὀ πολι τισμὸς πού ζεῖ σήμερα ἕνα σύγχρονο ἔθνος, εὐρωπσὶὶ
Kà ἃς ποῡμε, μὲ δηλωμένη Kai ἀναπτυγμένη λίγα-πολὺ τὴν
ταξική του ἰστορία, εἶναι δημιούργημα λσγίς συνσντήσεων, μέσα
(Πὶς ὁποῑες ἐξέχει ἡ συνάντηση τῆς λσὶκῆς βάσης (ποὺ μένει ἕνας
σταθερότερος παράγοντας μὲς στὴν έθνικὴ ἱστορία) μὲ τὴν
ϊρέχουσσ κάθε φορὰ ἀντίληψη Kai πράξη τοῦ πολιτισμοῦ, ἐκεῖ
,κ’ δηλαδὴ ποὺ σμίγουν οἱ πσλιές, oi πστρογονικές, μπορῶ và πῶ,
καῖῦβολὲς (συμπυκνωμένη ὑπόθεση αἰώνων) μὲ κάποιες, σχετικά
πολὺ μικρές, xpowKéc περιόδους νέσς πολιτιστικῆς δημιουργί.

a

ας, δεκαετίες συνήθως, γιατὶ δὲν διαρκεῖ παραπάνω ἡ ὁρμητικη
προσφορὰ μιᾶς ἀνερχόμενης τάξης, γρήγορα κόβεται ἡ φόρσ Kl
ἔρχεται μιὰ 111d~ σιγανή, ἀργοκίνητη Kai μετριοπαθής, Kai md
μακρόχρονη περίοδος γιὰ vd γίνουν τὰ βρασίματα, οἱ προιηιίξεις
Kai συναφομοιώσεις, ὅλα χρήσιμα κι αὐτὰ κι ἀπαράβστα. ’Έτσι
δημιουργεῖται κάτι κσινούργιο, ἠ σύνθεση, ἀλλὰ μὲ τὸ ἀξιοπσρστήρητο φαινόμενο ὅτι μέσα a’ ὅποια σύνθεση, ὅποιου βάθους κι
έπανσστστικῆς ριζοοπσστικότητσς, ,ὁ λαὶκὸς πολιτισμός, ἀφοῦ
δώσει ἅτι δίνει, δὲ διαλύεται, ἐξακολουθεῖ vd ὑπάρχει Kai σὲ
μιὰ δική του ξεχωριστή ὑπόσταση, adv ἕνας πολὺ δογματικὰς
θεματοφύλακσς, ὅπως Kai πράγματι εἶναι, Kai μὲ τὸ ἕνα χέρι
δί νει, ένῶ μὲ τὸ ἄλλο κρατᾶ Kai δ’λο καὶ κάτι παίρνει κι ἀπὸ τὶς
νέες προσφορὲς γιά λογσριασμὸ τοῦ σκληροῦ του πυρήνα, αὐτὸ
τὸ δυσκολοπλησίαστο πράγμα —— ὅσα μάλιστα περνᾶν καὶ τὰ
χρόνια —— ποι) ἔχει σχέση μὲ κάτι βαθύτατα δικό μσς, προοωπικὸ
Kai ὁμαδικό, Kai δισρκιῦς γυρίζουμε ἄτομα Kai ὁμάδες Kai rd
ψαχουλεύουμε γιὰ vd βροῦμε κάτι ποὺ δὲ βρήκαμε ἢ δὲν rd
μάθαμε Kai δὲν τὸ μεταχειριστήκσμε σωστά ἀκόμα. ῗΈτσι κάπως
ἐξηγεῖται ἠ ἰδιαίτερη θέση ποὺ κρστᾶ an) συνείδησή μσς Kai μές
0rd ἔνστικτά μσς ὁ «λαικός πολιτισμός», oi ἰδιαίτερες εὐαισθησίες ποὺ ἔχουμε γι’ αὐτὸν —— Kai μιὰ δική μσς συντηρητικότητα.
‘H ἱστορία ὣς τώρσ (ἀφήνω τὴν προοπτικι) τῆς σοσιαλιστικῆς
πείρας, ποὺ νομίζω ὅτι εἶναι ἕνα ἄλλο κεφάλαιο) αὐτη τὴνπείρα
μᾶς ἔχει δώσει. Kai σὲ μᾶς ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα. ’Όπου Kai νὰ
δεχτοῦμε στσματημένη την κορυφαία δημιουργικη στιγμή τοῦ
λσικοῦ μσς πολιτισμοῦ - Kai δέχομαι κι ἐγὼ ὅτι αὐτη ἡ χρυοή
έποχη εἶναι κάπου ἐκεῖ πρὶν ἀρχίσουν vd στραβοδουλεὺουν rd
γρανάζια τῆς ἀστικῆς μσς κοινωνίας - ἠ λσὶκή μσς βάοη εἶναι
ψυχολογικὰ πολὺ κοντά μσς Kai σὲ πολλὰ μᾶς καθαρίζει Kai
τώρα, αὑτὸ Kai εὐτυχῶς Kai δυστυχῶς. Ἡ γενετική μσς axée];
ἑπιδρᾶ ἀκόμα πά νω μσς πολὺ περισσότερο ἀπὸτι μπορέσσμε
έμεῐς, ὁ σύγχρονος πολιτισμός, vd ἐιτιδράσουμε πρὸς τὴ μεριὰ
ἐκείνη. Ἡ ἀστική τάξη μσς -“ συμφωνῶ ἐδῶ μὲ δισπιστώσεις
ἄλλων - δὲν τὸ φρόντισε κι αὐτὸ rd θέμσ ὡς ὤφειλε. Στάθηκε
περισσότερο ἕνας καταναλωτὴς τοῦ ποδσριοῦ, οὔτε καὶ καλὸς
μεταπράτης, Kai μᾶς γιόμισε ὑποκστάστατα, Ἐμένα περισσότερο
ἀπὸ τὰ νάυλον Kai rd πλαστικὰ — ποὺ δὲν ἀντιλέγω Kai σ’σύτὲς
τις ἐπικρίσεις —— περισσότερο κι ἀπὸ rd κσκοφτισγμένσ κτίρια
πού κατὰ μάζες ἔφαγον rd χαλίκια Kai τοὺς ἅμμους στ’ἀκρογυάλισ Kai τρῶνε Kai τὶς θάλασσες, md χτυπητὸ παράδειγμα κι ἀπ’
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αὐτὰ εἶναι ἑκεῐνες οἱ φριχτὲς ἐκκλησίες, οἱ νέοι λουστραριομένοι ναοιζ θλιβερά μσνεκέν ποὺ ἀνήγειρε ἡ ἀστική τάξη μὲ πολὺ
δραστηριοποιημένο ταξικὸ ἔνστικτο καὶ καθαρὸ σκοπὸ 0’ ὅλες τὶς
. «κωμοπόλεις καὶ χωρία» - τώρα μεταπολεμικά (γιὰ τις πρόσφατες νίκες, ἀλλά ὅὲν ἔχουν μνημειώσει παρὰ μιὰ ἀπίστευτη
ἀκαλαισθησία καὶ ἐθνική -— ποῦ νά πεῖς mà «λαικὴ» -κι ἀκόμα
θρησκευτική ἀναισθησία)...
Σὰν σίσιοδοξίσ μσς τί μένει; Στήν ἴδια τι) συναίσθηση ὅτι ὁ
λαὶκός μσς πολιτισμός, ὅσο παλιὸς ιθέλει, ἐξακολουθεῖ và
βρίσκεται κοντά μσς —— ὅπως εἶπα ὅτι τὸ πιστεύω αὐτὸ πιὸ πρίν,
καὶ τούτη ἡ ουζήτηση, πολὺ ἀξιέπαινη, εἶναι πάλι μιὰ μαρτυρία
—— ἔχουμε πολλὲς καὶ σοβσρὲς ἐλπίδες. ’Έπει τα γιά μένα, γιά và
περιοριστῶ ἐδῶ στὸ πιὸ σπουδαῐο (ἡ συζήτηση μπορεῐ và ἀποβεῐ
πολὺ χρήσιμη ἂν δηλωθοῦν ἔστω κι ἀπὸ πολὺ μσκριὰ ὁρισμένες
ὀπτικές γωνίες), ἐντελῶς ἰδιαίτερη ἀξία ἔχουν τὰ σημεῖα ὅπου ἠ
λσὶκὴ ἀντίληΨη καὶ τὸ λαικὸ ὑλικὸ συνσντιοῦνται μὲ τὸ ξὺπνιο
καὶ τὸ ἀληθινὰ πρωτοπορισκὸ μὲς στήν κοινωνία μσς, μὲ (in
τείνει, ἑτοιμάζει καὶ δημιουργεῖ κιόλσς μιά ἱστορική ἀλλσγι)
ποὺ θά δώσει καὶ για τὸν πολιτισμὸ μσς ἕνα εὐνοικότερο κλίμα,

Καὶ πιστεύω πιὺς τέτοισ μπορεῑ và εἶναι ἠ σοσιαλιστικι) ἀλλαγὴ
— κάτω, βέβαια, ἀπὸ μιὰ σειρὰ προϋποθέσεις πάλι. Αὐτὸ χωρὶς
καμιὰ μελλοντολογία, ἀρκεῖ γιά τὴν ὥρα ἄτι ἤδη γίνεται,
ἰδιαίτερα οτην προσωπικὴ κσλλιτεχνικι) δημιουργία στοὺς Χώρους ποὺ εἶναι κοντὰ στι) λσὶκὴ αἴσθηση καὶ σὲ μιά we:anme
ἀντίληψη. Σὰν ἕνα παράδειγμα μπορῶ và nâpw τὴν ἔννοια
Ρωμιοσύνη, θεμελιώδη πολιτιστικὴ καὶ ι’στορική μσς κατηγορία,
παρακολουθώντας την στις μακροχρόνιες ἐπεξεργασίες της μέσα
ατήν ὀμαδική συνείδηση, ἀλλὰ καὶ πῶς πέρασε ἀπὸ τὸ έργαστήρι
μερικῶν ἔστω καὶ ἀπὸ τοὺς σπουδαίους δημιουργούς μσς — καὶ
πῶς τελεῖ σήμερσ, ἐκεῖ ὅπου εἴμσστε ἀνοιχτοὶ στὴν ι’δέσ μιᾶς
ἐθνικῆς μσς ἀνσγέννησης σοσισλιστικὰ προσανατολισμένης, σὲ
τί Ψυχικὸ ἐπίπεδα τι) συνσντοῦμε μέσα ἀπὸ τὸ γνωστὸ ποίημα τοῦ
Ρίτσου λ.χ. καὶ στὰ·τραγούδισ τοῦ Θοδωράκη κι ἄλλων δημιουρ·
γῶν αὐτοῦ τοῦ ψυχικοῦ κλίματος, χωρὶς và ὑποτιμιῦ ἔτσι ἅλλες
προοπάθειες, γιατὶ κι ἀπὸ τις δημιουργίες τοῦ Θοδωράκη ἕνα ἀπὸ
τὰ ἀντιπροσωπευτικότερα μὲ ἀναμφισβήτητη λσὶκι) βάση καὶ
σωστη δημιουργικι) ἀξιοποίηση θεωρῶ τὸ «Ἄξιον ἐστὶ» τοῦ
Ελὺτη,

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Ἡ ἓκθεση τοῦ Σπύρου Μελετζή
στό Πνευματικό Κέντρο
Χρειὰστηκε νά περάσουνε πάνω ἀπό
τριὰντα χρόνια γιά νά ὁοῡμε ἐπιτέλους
τήν εἰκόνα τῆς Ἀντίοτασης τοῦ λαοῦ μας.
Φωτογραφία-τὲχνη. Φωτογραφία - wo—
κουμέντο. Αὐτό εἶναι ἡ ἐκθεση τοῦ Σπύρου Μεληζὴ. Κι ἀπ’ τό Θαυμάσιο λεύκωμά του πού κυκλοφόρησε μαζί, ἀντν
γράφουμε τοῦτο τό ἀπόσπασμαῑ
«Μιά μέρσ εΙχα min 0' ἕνα κοντινό ωριό πού
λέγεται Στένωμα. Σ· αὐτό τό χωριό ταν ἐγκαταστημένο τό Πολιτικό Γραφεῖο τοῦ Κ.Κ.Ε. καί
τράόηξα min φωτογραφιές. Ὅταν γύριζα πίσω
an) Βίνιανη νωρίς τό ἀπόγευμσ, ὄρῆκα στό
ὁρόμο μιά ὀμάὸα γυναικῶν πού ξεκουράζονταν
σέ μιά ὂρύση πού ὅρι’σκεται πρίν ἀπό ni Biwανη. Τίς πλησίσσα καί τίς χαιρέτησσ κατά τόν
συνηθισμένο τρόποι -αΓειά σας συναγωνίστριες». -«Γειά σου συναγωνιστή». -στἌπό ποῦ ἔ χεσθε». -αἈπό τή Νεράὶῦα, συναγωνιστή». Ε ·
lave πε πατήσῃ ἔται φορτωμένες πέντε ὧρες.
Πέντε ωρες πορεία καί φορτωμένες Erat. "E,
αὑτό πιά πῶς νά τό χωρέση ὁ νοῦς μου. Ἀνάμεαά τους ξεχώριζε μιά γριά. Αύῐ ’ τράόηξε πιό
πολύ τήν προσοχή μου, οἱ ἄλλες ταν νέες, καί
τήν ρώτησα τότε· «Kaki, ἐσύ συναγωνῐστρια,
ὁέν ἔχεις κανένα ὸικό σου, καμμιά κόρη, κσμμιά
ἀγγόνα, νά ἐρχότσν ἐκείνη «ἀγγαρεία», παρά
φορτώθηκες ἐσύ γριά γυναῖκα αὐτή τήν κασόνα
καί περπάτησες τόσες ὡρες;ι Νά τί μ’ ἀπάντησε
ἡ Εὐρυτάνα γυναῖκα. -«”Εχω συναγωνιστή, καί
κόρες κι’ ἀγγόνες, ἀλλά ἅλες πήγανε σήμερα
αάΥγαΩείσ», Ἁγώνας εἶναι αὑτός συναγωνιστή,
ἀγῶνας. "Alla τόν κερὸίσουμε τά κερὸίζουμε
ὅλα, κι’ ὅταν τόν χάσουμε τά χάνουμε ὅλα».

Ὁ καπετάνιος Μακεδώνας, En? μάχη

Ἡ μουσική τῆς XIII Μεραρχίας.

επισημαινουὲ]
ΑΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑ
'O τραγικὸς θάνατος τοῦ Ἀλέξανδρου Παναγούλη, στάθηκε ἀφορμὴ γιά μιὰ ἕντονη ἐπίθεση κατὰ τοῦ τύπου ἀπὸ
τὸν ἁρμόδιο ὺφυπουργό, KI ἄλλοτε πετυχημένο δημοσιογράφο, Τάκη Λαμπρία. Μὲ παραδείγματα πού... σσμπτωἵῧέΐέηἕῗῑιῧῗαὲἒοῖἶκέ’Ξεΐέ’ὁὲμῖπὲοῖφλῖεῗάῗέἳτὲῗγῖἕῗῶῧξ
Elva: Kai πολιτικὸ) ὁ ὺφυπουργὸς μίλησε (ξανὰ) για «κιτρινισμό», ἀλλὰ δὲν ἔπεισε ὅτι δέν ἔπαιζε μὲ τὰ ρώματα; τὸ
«κίτρινο» δὲν «σαίριαζε» οὔτε μὲ To «γαλάζιο», λλὰ οὕτε καὶ
μὲ τό... «paûpo»!
'H Ἕνωση Συντακτών ΗΕΑ, τούτη τὴ φορὰ δὲ awe/7K5 στό
πλευρό του (ὅπως οτὴν προηγούμενη ρήξη -μὲ τὴ γνωστή
ἀνακοίνωση περὶ κινδονολογίας, πορνογραφίας κ.λπ.) ἀλλὰ
ἴλῗζξὲβὲΐὲἕῗῖἦξῗὲᾗὲλ Îäîîäïä'aîïäîsä’lä'ääïâäâ’ä
2ημοσιογραφίαςἐλλειψη δυνατότητας
và
πιάσει
τὸ
σφυγμὸ
τῆς
μαχόμενης
ὅπως ἔδειξε, ἄλλωστε, καὶ ὴ πρόσφατη

ζὲΐὲὴμῗυέἒτᾚὲἕὲυδένὰᾶῗὲῗὲἱτὲαῗὶᾎῖῗκῖῗῗ ἔῆᾈῗίἒῗξτὲςῗ
ποὺ διαπίστωναν τὶς ἁδυναμίες τοῡ ΔΣ νὰ 6ρεθεῑ «κέΘάλα
στὸν καιρό». Κρίμα - γιὰ τοὺς δημοσιογρᾶφους, φυσικά...
Κλείνουμε τό μικρὸ τοῦτο σημείωμα μὲ μιὰ ἐκφραση ἱκανοποῙησης; γιὰ τὴν ἀθωωτικὴ ἀπόφαση σὲ οχέση μὲ ὅσα oi
ἐφημερίδες ἔγραψαν για τὴν ὺπόθεση r ουὲλτς. Καὶ μὲ μια
ἀπορία μέχρι πότε ὴ ἁπαγόρευση τῆς ἀναγραφῆς μιᾶς εἴδησης θὰ ἐξαρτᾱται ἀπὸ ἕνα πρόοωπο (τὸν εἰσαγγελέα)
ὀριστικὰ καὶ τελεσίδικα;

ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Πάθος καὶ «πάθη», περιγράφουν τίς προσπάθειες τοῦ θεατρικοῡ πενεπιοτημιακοῦ τμήματος. Πέρσι, τό κλιμάκιο τοῦ «Κύκλου μὲ τήν κιμωλία», κατάφερε,
μετὰ ἀπό περιπέτειες (πού ξεπερνοῦσαν κι αὐτές τῆς Γρούσας Βαχνάζε), νά πραγματοποιήσει μιά
ἀξιόλογη ἐμφάνιση. Τό «1821»
τοῦ δεύτερου κλιμακίου δέν χρηματοδοτήθηκε καί ὁὲν παρουσιἁστηκε ποτε, χαρακτηρισμένο
ἀπό τὴ Σύγκλητο ὡς «Em/o ἀγνωσεο»...

Φέτος, καί τά δύο κλιμάκια, τό
ἕνα μέ «Ἀτταλο Γ» τοῦ Κ. Βάρναλη καί τό ἄλλο με «Ἀνάκριοη»

τοῦ Πὲτερ Βάϊς, ἐργάστηκαν πεισματικά ὥς τήν πραγμάτωοη τῶν
παραστάσεων, κάτω ἀπ’ τό ἄγχος
τοῦ οἰκονομικοῦ τους ἀποκλεισμοῦ ἀπό τή Σύγκλητο. Ἀπευθύνθηκαν σε ἰδιῶτες γιά οἰκονομική συμπαρασταση. Ἡ Σύγκλητος, μπρός στήν ἀποφασιστική
τους στάση, ἐνεδωσε τήν τελευταία στιγμή. Οἱ παραστάσεις καί
τῶν δύο κλιμακίων εἶναι γεγονός
«Ἄτταλος Γί) (πρεμιὲρα οτίς
15/5), «Ἀνάκριση» (πρεμιὲρα
στίς 28/5) στήν «Ἴριδα». Ἡ τόσο
«ἓνθερμη καί αὐθόρμητη» συμπαράοταση τῆς Συγκλήτου καί
πάλι ὀὲν μπόρεσε νὰ τούς «κλέψει» τήν παράσταση.

"n
N
τὴν ἔκθεση σχεδίων τοῦ Ἄντώνη Κυριακούλη (Ἀλλοτρίωση Ἁπαλλοτρίωση) ποι) ἅρχισε στὶς 20 τοῦ μηνὸς καὶ θὰ λήξει orig 4
Ἰουνίου, στίς «Nés; Μορφές».

FIA TH FYNAIKA
Τή “γιορτή τῆς Μάνας” γιόρτασε με ἐπιτυχία στίς 16 τρ. ἡ .
“Ἕνωση Προοὸευτικῶν Γυναικῶν Βορείων Προαστίων Ἀττ,ι-’
κης”.
eH Τερψιχόρη Παπαστεφάνου
(πού προεδρεύει τῆς Ἕνωσης) με
τὴ χορωὸία της, καί ἡ Αἰμιλία
Ὑψηλάντη, *Ᾰκράτησαψ τήν ἐκὃήλωση, πού ἦταν, ὅασικά πολιτική - ὄχι, ὅμως, κομματική; μίλησε ἡ Βιργινία Τσουὸεροῦ
(ΕΔΗΚ) καί ὃιαὸάστηκαν μηνύματα τῆς Μίνας Γιάννου (ΚΚΕ)
mg ζῇς Σύλὸας Ἀκρίτα (ΠΑ-

Ἡ Ἕνωση καλεῖ ὅλες τίς γυναῖκες τῶν ὅορείων προαστίων

νά ἐνταχθοῦν στή δύναμή της, γιά
νά λὺσουν μαζί τά προόλήματα
σιοῄ ἀπασχολοῦν σήμερα τή γυναικα.

I'll TIIN ΟΠΟΣΙΙΟΝΔΙᾹ

τΥΠοΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.- Ν. ΑΝΔΡῙΚΟΠΟΥΛΟΣ. ΥΠΕἹΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΕΙΝΑΙ ἕνα μοναδικὸ στὸ εἶδος του ἔντυπα ὁ «ΟΜΟΣΠΟΝΔ ΟΣ
ΊὙἹῚΟΣ». Βγαίνοντας κάθε μήνα - καὶ ἔκτακτα, ἐνδιάμεσα, ἂν
συμβεῐ κάτι ἰδιαίτερο στὸ χῶρο τοῦ τύπου - ἀγωνίζεται πραγματικὰ μὲ ἀφιλοκέρδεια γιὰ τὴν ἐλευθεροτυπία, τὴ σωστή προώθηση τῶν
ὁημοσιογραφικῶν θεμάτων, γιὰ τὴν ὁμοσπονὸία. Στηρίζεται ἀποκλειστικὰ στίς συνδρομὲς («διαφημίσεις ὁὲν δημοσιεύονται», λέει
καθαρὰ ——— καὶ δὲν βλέπει συχνὰ κανένας σὲ ἔνι-υπα κάτι τέτοιο,
βέβαιαί) καί πουλιέται ἀνάλογα μὲ τὶς σελίδες του - 5 δραχμὲς τὸ
4σέλιὸο (μικρὸ σχῆμα).
Σ TON ἀπολογισμὸ πού γίνεται τὸ Μάρῑη, διαβάζουμε; «Οἱ
συνδρομητὲς ποι) κατέβαλαν ὣς σήμερα τὴ συνδρομή τους εἶναι 435
ἀπὸ τούς πάνω - κάτω ἑξακόσιους. Δηλαδὴ κάτι περισσότερο ἀπὸ
δύο στοὺς τρεῖς (...) Γ ενικὰ πρέπει νὰ εἴμαστε εὐχαριστημένοι ἀπὸ
τὰ ’(οἰκονομικὰ (inouï/léonard” τῆς περυσινῆς ἽζρήσηςἿ Ἐμεῖς
ὅμως, θεωροῦμε ἰδανικὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν πεντακοσίων συνδρομητῶν
χωρὶς νὰ λογαριάσουμε τούς - ὅπως ἔχει ἑξακριβωθεῑ - ἀρκετοὺς
λαθραναγνῶστες. Θὰ προχωρήσουμε ἔτσι». ·

ΑΞΙΖΕΙ πραγματικὰ συμπαράσταση ὁ «GMT». Διεύθυνση;
Νώντας Ἄνδρικόπουλος, Αἴγλης 49 (ΊῖΊῖ809), τηλ. 845015.

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Στίς 17/5 στίς ὃμμ, ὁὸθηκε μιά
νεα συναυλία τῆς «Παιδικής
Ὀρχηστρας» (né θεατρο Χατζηχρήστου με τήν εὐκαιρία τῆς
συμπλήρωσης 60 χρόνων δημοσιογραφικής ζωῆς τοῦ Παύλου Παλαιολόγου. Ἀπὸ παιδιά ἡλικίας
6 μὲχριΙΟ ἐτῶν παρουσιάστηκαν
γνωστὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ ἔργα
τῶν Handel. Brahms. Schubert.
Mozart. Verdi. καθώς καί σκοποί
τῆς δημοτικῆς μοις παράδοσης. Ἡ
ἐκτελεση τῶν ἔργων γίνεται σε
πρωτόλειο ὃὲὃαια ἀλλα ἀξιοθαύμαστα ἓντεχνο καί καλοδουλεμενο ὕφος. Ἡ «Παιδική Ὀρχήargot», πού ἀποτελεῖ μιά μοναδική προσπάθεια σωστής μουσικῆς ὃιαπαιδαγώγησης, λειτουργεῖ
ὲδῶ καί τρία χρόνια καί ὀφείλει
τήν ὕπαρξή της στήν Αἰκ. Παρασκευοποὺλου καί τόν Θαν. Ζαχόπουλο.

ΣΧΟΛΙΟ
τοῦ ΛοΓοθέτη

<2?
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Ὁ Γιάννης Μανούσακας πλησιάζει σήμερα τὰ ἑβδομήντα. Γεννήθηκε 016 χωριὸ Ἄγιος Κωνσταντῖνος, ἔξω ἀπὸ τὸ Ρέθυμνο.
Δεύτερο παιδὶ σὲ μιὰ οἰκογένεια
ποὺ ἀπόκτησε ὀκτώ, ἔμαθε τὰ
γράμματα τοῦ δημοτικοῦ, ἴσα-ἴσα
τοῦ ἒφταναν v6 διαβάσει «ληστρικὰ μυθιστορήματα» καὶ τοὺς
Ἀθλιους τοῦ Οὐγκὼ οτήν 11666ρεύουσα. Ὁ πατέρας του ἦταν
«κολλυβοδάσκαλος» κι ἡ γιαγιά
του ἤξερε νὰ διηγεῖται ὡραῖα;
ἔλεγε τὸν Ἐρωτόκριτο πρῶτα πεζὰ ὕστερα ἒπιανε νὰ τὸν ἀπαγγε ι.

Κάποια μέρα, 6 πατέρας του
ἦρῦε 016 σπίτι καὶ δήλωσε πώς,
καθὼς ἔλεγαν οἱ ἐφημερίδες, στὴ
Ρωσία εἶχαν ἁρχίσει νὰ μοιράζουν τὴ γῆ 016v κόσμο καὶ v6 16
βάζουν μὲ τὸ παπαδαριό. «Ἐμένα
δὲν μ’ ἄρεσε ὁ παπὰς τοῦ χωριοῦ
ας, ὄχι γιὰ ἄλλο, δημοκρατικὸς
ξταν, ἀλλὰ ἦταν καὶ πολὺ πλεονέκτης. Ὅταν ἄκουσα τὸν πατέρα
μου v6 λέει ὅτι εἶ αν βάλει χέρι
στοὺς παπὰδες, ε α μέσα μου
· πὼς κάτι καλὸ γινόταν στὴ Ρωσία». Αὔτὲς οἱ σκέψεις, ἔδωσαν
την ἀφορμὴ γιὰ τὴ συμμετοκή του
στὴν α ’», ποὺ φαινόταν ὅτι
ἀπὸ τὸν βορρᾶ σύντομα 66 ἔφτανε σιὴν Ἑλλάδα. Ἡ συμμετοχή
του πῆρε συῬιεκριμένη μορφή,
ὅταν ἔγινε κοινοτάρχης στὸ χωριό
του κι ἐκδηλώθηκε, ἀνάμεσα 016
ἄλλα, μὲ τὴν ἀπόφασή του νὰ
συντάσσονται τὰ ἓγγραφα σιὴ δημοτικὴ κι ὅχι στὴν «ἐπίσημη
γλώσσα τοῦ κράτου ι, σιὴν καθαρεύουσα. Ὅπως ταν φυσικό,
αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἀποκοτιές,
τὸνέἔφεραν ἀντιμέτωπο μὲ τὶς
"0110);, 6 Γιάννης Μανούσακας εχε κιόλας φτιάξειτὸ πιστεύω του; «μικρὸς ἔβοσκα έφτὰ
πρόβατα κι ἦθελα v6 16 κάμω
ἑκατὸ γιὰ μένα, Μετὰ εἶπα νὰ τὰ
κάμω ἑκατὸ γιὰ τὸν κάθε ἂνθρωπο». Στὸ μεταξύ, ἡ 4η Αὐγούστου
ἔχει φτάσει.

,Γιάννη Μανούσακα
«ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ >>
Θρύλος
καὶ Πραγματικότητα
Ὑπάρχουν βιβλία τὰ ὁποῖα, σὲ ὧρες σὰν αὐτὲς ποι) ζοῦμε, εἶναι
ἀπαραίτητο νὰ προσεχτοῦν, ὅχι μάνο γιατί προσθέτουν κάτι, ἀλλὰ
γιατὶ πέρα ἀπὸ τὸ ἀνεπανάληπτο τῶν πληροφοριῶν, εἶναι ἱκανὰ νὰ
βοηθήσυυν on) χάραξη δρόμων καὶ νά δώσουν on) θεωρία τὴν
ἀνθρώπινη διάσταση. Τὸ διάβασμά τους γίνεται, γι’ αὐτοὺς τοὺς
λόγους, ἀναγκαῖα Θὰ μιλήσουμε λοιπὸν γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ Γ ιάννη
Μανούσακα «Ἀκροναυπλῖα» (1996/10; καί πραγματικότητα), ἐκδ.

Καπόπουλος, 1975. ,
,ίΤοῦ Φ. Δ. Δρακονταειδή

κη, 66 νικητής. Γράφοντας νίκησε
τὴ νίκη τὴ μεγάλη; τὴ σύνδεση τοῦ
παρελθόντος μὲ τὸ μέλλον.
Ὁ ἴδιος ὑποστηρίζει πὼς ἔχει
πολλὰ νὰ πεῖ. Ἀρχισε ἀπὸ τὴν
Ἀκροναυπλία, γιατὶ αὐτὴ ἡ περίοδος τῆς ζωῆς του (Φεβρ. 1939Δεκ. 1943) τὸν βάραινε, τὸν ἀγκούσευε. Ἔστησε ἕνα βιβλίο 365
σελίδων. Τὸ ἔγραψε στὴν περίοδο
τῆς 21ης Ἀπριλίου, κρυμμένος.
Τὸ τύπωσε πέρυσι. Ἡ ἐπίσημη
κριτικὴ (οἱ ἐφημερίδες δηλαδή, σὲ
ἐκεῖνο τὸν ἐλάχιπο χῶρο ποὺ
ἀφιερώνουν γιὰ v6 μποῦν δύο
ἀράδες γιὰ κάθε βιβλίο) τὸ ἆφησε
νὰ περάσει ὀπαρατήρητο. Ἕνα
ἓηαμᾶιὲῗῗιᾷᾞέόὲοἶίᾎ ῗὶῗὰ ξιῗῖ
ρίως ἡ ἀναλυτικὴ καὶ βαθυστόχαστη παρουσίαση τοῦ βιβλίου ἀπὸ
τὴ Φραγκίσκη Ἀμπατζοπούλου
016 περιοδικὸ Ἠριδανός, τεῦχος
3 - Δεκ.75 =’16v.76 - 16 ἔσωσαν
ἀπὸ τὴν ἀφάνεια.
Ἡ παρουσίαση τῆς ΦραγκίΓιὰ ν’ ἀποφύγει τὴ σύλληψη
σκης Ἀμπατζοπούλου δείχνει τὴ
μοναδικότητα τοῦ Γ . Μανούσακας
ἀπὸ τὴ δικτατορία, 6 Γ. Μανούσακας φεύγει ἀπὸ τὸ χωριό του κι σκοπός του δὲν εἶναι οἱ μνῆμες, ἡ
ἔρχεται σιὴν Ἀθήνα, ὅπου συνδέ- ἀποτύπωση τῶν προσωπικῶν έντυπώσεων. Ὁ Γ. Μανούσακας
εται μὲ τὸ παράνομο Κομμουνιβλέπει κάτω ἀπὸ τὶς καταστάσεις,
στικὸ κόμμα. Μέσω αὐτοῦ,ὶάνατὶς
διαπερνάει
καὶ
τὸ
μάτι
πηγαίπτύσσει δράση κατὰ τοῦ καθενει πάνω ἀπὸ αὐτές, ἡ λογική του
στῶτος. Ἀρχές τοῦ 1939 συλλαμ- πάει πέρα ἀπὸ αὐτές, Τὰ ὅσα εἶδε
βάνεται, βασανίζεται στὴν Είδικὴ κι ἔπαθε, κάνουν τὴ ζωή του ζυἈσφάλεια, στέλνεται στὴν Ἀκρο- μάρι. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ γραφή του
ναυπλία. Ἐκεῖ 66 περάσει τὰ χρό- γίνεται ψωμί, «Νομίζω ὅτι γιὰ 16v
νια τοῦ πολέμου, τὴν κατοχή,
κοινωνικὸ ἄνθρωπο, ἡ δημοκραπαραδομένος, αὐτὸς κι ἄλλοι 602 τία εἶναι ὅπως καὶ τὸ φῶς του, καὶ
σύντροφοι, ἀπὸ τὴ δικτατορία τοῦ πρέπει νὰ τὴν ὑπερασπίζεται χωρὶς συμβιβασμσύς, δίχως ὑποκωΜεταξᾶ, στοὺς Γερμανούς, ὔχι
ρήσεις
καὶ
δικαιο
ίες,
κι
ἂς
μόνο ἐπειδὴ ἕτσι εἶχε ἀποφασίσει
πέφτει
016
βωμό
της,
ε
ναι
καλό».
ᾗ δικτατορία, ἀλλὰ κυρίως, ἂν καὶ
Ἔτσι,
ὁ
Γ.
Μανούσακας
ἀποἈργότερα, οἱ Γερμανοὶ 66 16v
παραδώσουν, μαζὶ μὲ ἄλλους δια- κτάει μεγαλύτερη σημασία. Γιατὶ
σήμερα μᾶς εἶναι ἀπαραίτητο νὰ
κόσιους, στοὺς Ἰταλοὺς κι ἀπὸ
δοῦμε, νὰ καταλάβουμε τί ἔγινε
στρατόπεδο σὲ στρατόπεδο 66
r βρεῦεῖ 016 τέλη τοῦ 1943 οτὴν «τότε», ὄχι μόννο ἐπειδὴ ἡ παλιὰ
Κέρκυρα. Ἀπὸ ἐκεῖ 66 δραπετεύ- Ὗενιὰ χάνεται, ἐπειδὴ ὃ,τι ὑπάρχει
σει, 66 συναντήσει τοὺς ἀντάρτες εἶναι, κατὰ κανόνα, λειψό, μερικὸ
016 βουνὰ τῆς Ἠπείρου, Τὸ πικαὶ
χαμηλό,
ἀλλὰ
κυρίως
ἐπειδὴ
στεύω του ἔχει τώρα πεῖσμα κι
ἔχουμε ἤδη δημωυᾳγήσει ma μυὁρμήε «Ἀπί ὅσο ἔχω ζήσει στὴ
ζωή, λέω πὼς π ώτη ὑποχρέωση θολογία τοῦ καιροῦ ἐκείνου καὶ
τοῦ ἀνθρώπου ε ναι v6 ἀγωνίζε-’ ἂν εἴμαστε σὲ θέση νὰ προχωρή-
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ται γιὰ τὴ δημ ατία. Παντοῡ.
Ἀκόμα κι ὅταν ε ναι καλογερος
σὲ μοναοτήρι».
Ἔτσι, 6 Γ . Μανούσακας 6‘
ἀκολουθήσει 16v δρόμο τοῦ
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, 66 πάρει μέρος σὲ
ὄλες τὶς σημαντικὲς στιγμὲς τοῦ
ἐμφύλιου πόλεμου. Ὗστερα 66
πιαστεῖ, 66 γνωρίσει ὅλες τὶς φυλακές, ὅλη τὴ φρίκη. Θὰ περάσει
τὴ δικτατορία τῆς 21ης Ἀπριλίου
κρυμμένος, Σήμερα εἶναι κηπουρός.

Αὐτὴ οτάθηκε ἡ ζωή του.
Κομμένη καὶ ραμμένη 016 γνωστὰ
ἀχνάρια; τοῦ ἀγωνιστῇ, Ζωὴ ἀναπόσπασιη ἀπὸ τὸ παρελθὸν τοῦ
τόπου μας, ἀπαραίτητη γιὰ τὸ
μέλλον τοῦ τόπου μας. Δεμένη μὲ
16v λαό, διαρκῶς μέσα 016v λαό,
πάντα γιὰ χάρη τοῦ λαοῦ. Μὲ τὴν
αἰσιοδοξία ποὺ στάθηκε κύριο
στοιχεῖο τῶν ἀπελευθερωτικῶν
θεωριῶν καὶ πραγματοποιήσεων
016v χῶρο τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὸ
1453 μέχρι σήμερα. Αὐτὴ ἡ αἰσιοδοξία κρατήθηκε μακριὰ ὰπὸ
ὑπερβατικὲς ἀναπολήσεις καὶ
ὕπερθεν στηρίγματα. Ὁ Γ. Μανούσακας πέρασε τὴ ζωή του στηριγμένος μὲ τὰ δύο του χέρια σ’
αὐτή, γιατί - ὅπως λέει -— «ὁ
ἄνθρωπος ἔχει συμφέρον νὰ εἶναι
αίσιόδοξος».
Σὲ ἄλλες περιπτώσεις, σὲ
ὅποιο καιρό, 6 Γ. Μανούσακας 66
ἦταν πάλι παρών. Εἶναι ἀναπόσπαστος ἀπὸ κάθε τὶ χρήσιμο γιὰ
16v ἀγῶνα. Γιὰ ὅποιον ἀγώνα καλό. Ὁ ἴδιος ὅμως προτίμησε νὰ
καταπιαστεῖ v6 γράψει. Ἐπειδὴ
ὅλα τὰ ἄλλα τὰ ἔμαθε, 16 μπόρεσε
καὶ τὰ ἔκαμε, τοῦ εἶχε ἀπομείνει
νὰ βρεῖ τὴ θέση του σὲ σχέση μὲ τὴ
μόρφωση, ἀφοῦ εἶχε τακτοποιήσει
μέσα του τὸ θέμα τῆς γλώσσας,
διαλέγοντας τὴ δημοτική. Μορφώθηκε λοιπὸν σιὴν Ἀκροναυπλία, «ἀπὸ τὰ καλλίτερα πανεπισιήμια», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ
Γληνοῦ, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι
κέρδισε τὴ μόρφωση. Κι αὐτὸ
ἀποτελεῖ πρόσθετη ἐπιβεβαίωση
πὼς ὁ Γ, Μανούσακας ἔζησε, ἀκόμα καὶ τοὺς κατατρεγμούς, τὰ βασανιστήρια, τὸν κόπο καὶ τὴ φρί-

σουμε σὲ σωστὲς έκτιμήσεις γιὰ
τὸν προσανατολισμὸ τῆς ἀριστερᾶς, γιὰ τὰ μέσα καὶτοὺς τρόπους
ποὺ ἀπαιτεῖ σήμερα ἡ «ἀλλαγὴ».
Αὐτὴ ἡ μυθολογία, ποὺ τελικὰ
εἶναι ὑπὲρ τοῦ συστήματος, ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ l". Μανούσακα. Ἐδῶ κυριαρχεῖ ἡ ἀντικειμενικότητα, τόσο πολὺ ποὺ ὁ
συγγραφέας μοιάζει σχεδὸν ὁλότελα ἀπών. Γιατὶ «πίστη μου ἔχει
γίνει πὼς ἡ ἀλήθεια σὰν λέγεται
δὲν βλάφτει». Ἡ ἀλήθεια χρειάζεται, ἐπειδὴ «6 σοσιαλισμὸς είναι συνέχεια τῆς δημοκρατίας, πιστευω».
Βαδίζοντας μὲ τέτοιους γνώμονες, 6 Γ. Μανούσακας συναντάει 16v ἄνθρωπο σὲ κάθε βῆμα του,
ἀκόμα καὶ 016 πρόσωπα τῶν βασανιστῶν του. Πονεῖ τοὺς «δηλωσίες» ποὺ ὑπόκυψαν σὲ κάτι που
δὲν ἤθελαν, κρίνει πὼς ἡ κατοπινή τους δράση ἔχει σημασία, θαυμάζει στὸν ἐχθρὸ τὰ ἴχνη τῆς καλοσύνης, τῆς ὀιδελφοσύνης.1 Κι
ὅλα αὐτὰ χαράζονται σὰν ἀποδείξεις τῆς πραγματικότητας, ποὺ
ἐλαύνει. «Ἑκατομμύρια νέοι σύντροφοι, ἀπ’ τὰ κατώτερα στρώματα τῶν ἀνθρώπινων κοινωνιῶν,
πάνω στὸν πλανήτη μας, πέφτουν
άκατάπαυστα σὲ ἀτελείωτα κύμα16, στὴ μάχη ποὺ δίνει ὁ ἄνθρωπος ἐνάντια 016v παραλογισμὸ
τῆς σκλαβιᾶς - κάθε σκλαβιᾱς μὲ
τὰ πάντα της. Ἐνάντια στὶς φριχτότερες πληγὲς τοῦ ἀνθρώπινου
γένους τὸ φασισμό, τὸν [11.115916λισμό, τὸν πόλεμο, τὴν ὲκμετάλ-

- λευση, ποὺ ἡ ἐξέλιξη τὴν ἔκανε

μόννο ἂρνηοη καὶ πηγὴ κάθε κακοῦ. Γιὰ τὴ Δημοκρατία, ποὺ δίχως αὐτὴ γιὰ τὸν ἐξελιγμένο ἄνθρωπο, ὁὲν ἔχει νόημα ἡ ζωή».
Ἴσως ὁ καιρὸς v6 κρίνει ὅτι
τέτοιο γραφτὸ μπορεῖ νὰ μπεῑ μό·
νο κοντὰ 016 ἐπώνυμα καὶ ἀνώνυμα ἕργα τῶν ἀγωνιστῶν κι ὅσων
πάσχισαν γιὰ τὸν τόπο μας. Σὲ
κάποιο σημεῐο μετὰ τὴν «Ἑλληνικὴ Νομαρχία» καὶ τὸν Μακρυγιάννη, ἐπὶ παραδείγματι. Τέτοιοι
ὁρίζοντες ἀνοίγονται γιὰ τὸν Γ.
Μανούσακα στα ἑβδομήντα του;
ἀνταμοιβὴ γιὰ τὴν πίοι-η του, γιὰ
τὴὲ τιμιότητά του, γιὰ τὴν ἀνθρωπι του.

ΦΩῙῦῘΡΑΦΙΚΙ] ΡΗΙΟΡῙΑΖ
SERVICE PHD“)

ΙΩΑΝΝΗΣ [ΚΙΝΗΣ
Φωτορεπὸρτερ, Λὲκκα 17
Ἐμφανίζονται - ἐκτυπὼνονται ἒγχρωμες φωτογραφῐες
μὲ 7 δραχμὲς, ὅλα τὰ μεγὲ911,9x9, 7:<10,9:<12. Φωτογραφήσεις κατ’ οἷκον γάμων, βαπτίσεων κ.λ.π. Ὀλα
τὰ φίλμς, Κὸντακ, Φούτζι,
Νὲγκρα, 3m, Ἱλφορντ, Ἀγκφα κ.λ.π,
Μόνο στὸν ΓΚΙΝΗ Θὰ βρεῖτε τιμὲς ἀποθήκης.
AEKKA 17 - ΙΣΟΓΕΙΟΝ
ΤΗΛ. 32.35.709

4ngΣυμπρωτεύουσα κι ἐπαρχία.
Θεατρικὴ σαιζὸν 1975-76
’Ἀννυ Θ. Κολτσιδοπούλου
Δὲν ξέρω ἂν ἡ μέθοδος τῆς σύγκρισῆς στὸ θέατρο ὠφελεῖ ἢ
ἀναστέλλει, πάντως, στὸ ὂικό μας θέατρο καί an) δική μας πόλη,
ἐπιβάλλεται ως ἀποχρεωττικὸ (κόβει τὸ βήχα). Ἡπασχαλινὴ ἐπίσκεψη

τοῦ ΚΘΒΕ στὴν πρωτεύουσα καθὼς καί τρεῖς παραστάσεις τοῦ

«Θεατρικοῦ Ἐργαστηρισῦ» μέσα στὸ Φλεβάρη, ἔδωσαν μιὰν ἐντ-υπωσιl ακὴ εἰκόνα τῆς θεατρικῆς Θεσσαλονίκης. ,
Ἡ πόλη αὐτὴ, μὲ τὰ δυό της
(2) θέατρα, πρόσφερε στὴν Ἀθήνα ὣς τώρα τὴν «Ἀπεργία» τοῦ Γ.
Σκούρτη σὲ μιὰ παρουσίαση ἄθλο, τὸν «Πουντίλα» τοῦ
Μπρὲχτ (παράοταση κι ἑρμηνεία
θαυμάσια), τοὺς «Ἐχθροὺς» τοῦ
Γκόρκι, τὴ «Δοκιμασία» τοῦ Μίλλερ κι ἕναν Πίντερ συναρπαστικό,
σ’ ἕνα ὑπέροχο θεατρικὸ παιχνίδι
ὑπαρξιακῆς ἀγωνίας, ποίησης,
κωμωδίας, τραγικόιητας καὶ ξαφνιάσματος.
Ἡ Ἀθήνα, μὲ τὰ 48 της θέατρα, πρόσφερε ὣς τώρα στὴ Θεσσαλονίκη δύο παραστάσεις τοῦ
Ἐθνικοῡ (αΓιάννης Γαβριὴλ
Μπόργκμανν» τοῦ Ἴψεν καὶ
«Φωλιὰ τοῦ Κούκου» τοῦ Βάσσερμανν), τὴ «Δεσποινίδα Μαργαρίττα» τοῦ Ἀντάϋντε μὲ τὴ
Λαμπέτη, κι ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα,
αὐτὸ ποὺ ἀπογευματινὴ ἐφημερίδα ἀποκάλεσε στὶς 22/4/76... Θεατρικὴ Ἀνοιξη σ-ιὴ Θεσσαλονίκη,
δηλ. τὸ «Κάθε χρόνο τέτοια μέρα», τὸν «Καπετὰν Κώστα στὸ
πόρτο Λιμπερτά», «τὸν φανταστικὸ κόσμο τοῦ Μακρυπόδη» καὶ
τοὺς «Τσάτσους, Μπίτσιους, Κώ-

_ τσους». Ἐλπίζω, ὁ τίτλος Ἀνοιξη, νὰ ἦταν εὐφημιστικὸς κι ὅχι
διαφημιστικός.
Τὸ καλοκαίρι, θὰ κσυβαλήσει
ὀϊὴ Θεσσαλονίκη (μὲ 2-3 ἐξαιρέσεις) καὶ τὰ ὑπόλοιπα δείγματα
πρωτευουσιάνικου θεατρικοῦ μαρασμοῦ, ὅλη τὴν ἄδουσα καὶ λικνιζόμενη θεατροπαραγωγὴ τῆς
Ἀθήνας. Εἶναι κρίμα, γιὰ ἕνα
κοινὸ ποὺ διαμορφώθηκε μὲ τόσες θυσίες καὶ τόσο σωστὰ τὸ
χειμῶνα, νὰ ταΐζεται με τέτοια
ἄθλια θεατρικὴ τροφὴ τὸ καλοκαίρι...
Ἄλλοι μίλησαν γιὰ μικρὸ κι
ἄλλοι γιὰ μεγάλο θαῦμα ποὺ συντελεῖται στὴ Θεσσαλονίκη κάτω
ἀπ’ τὸ πρόσφατο καλλιτεχνικὸ καὶ
διοικητικὸ σχῆμα. Καὶ δὲν ἔχουν

ἀπὸ κρατικὴ σκηνή. (Ὀφείλουμε
ν’ ἀναφερθοῦμε στίς δίχως συνέχεια προσπάθειες γιὰ ἐναλασσόμενο, τοῦ Σωκράτη Καραντινοῦ,
πρὶν χρόνια, στὸ ἴδιο θέατρο).
Ὁ Μίνως Βολανάκης, ἐκτὸς
ἀπὸ τὰ σημεῖα αὐτά, σκόπευσε
καὶ σ’ ἄλλο ἕνα «νευραλγικὸ» γιὰ
τὸν τόπο μαςῑ Στοὺς καθιερωμένους στάρ. Μελετώντας τὴν ἰδιοσυγκρασία τοῦ μέσου Ἕλληνα θεατῆ, βλέπει κανείς, πὼς ἕνα
«στὰρ-σύοτεμ», τοποθετημένο σὲ
διαφορετικὲς βάσεις «ἀπ’ ὅ,τι συνηθίσαμε, μπορεῖ ὅχι μόνο νὰ ἐξυαετιεξκιιξῗκκιιιεει
γοντας πόρτες ποιοτικῆς ἑρμηνείας ὁ Βολανάκης, ἀποσπᾰ ταλέντα
ἀπ’ τὶς δαγκάνες τῆς ἐπιθεώρησης, τοῦ εὔκολοι] καὶ προσοδοφόρου ἐμπορικοῦ θεάτρου, τοῦ κλισαρισμένου ἑλληνικοῦ στὰρ-φίλμ
καὶ τῆς τηλεόρασης. Ἀκόμα,
προσφέρει δυνατότητες καὶ γιὰ
παλιννοστοῦντες (γιὰ μερικοὺς
τουλάχιστον). Σ’ ἕνα χειμῶνα μέσα, εἴδαμε (καὶ κυ ίως τὸ κοινὸ
τῆς Θεσσαλονίκης ε δε), ἕνα Διαμαντόπουλο ποὺ θύμιζε Διαμαν-

τόπουλο, ἕναν Παπαμιχαὴλ νὰ
σβήνει μὲ μιὰ μονοκοντυλιὰ τὸ
καλλιτεχνικό του ξεστράτισμα

ἐτῶν, δημιουργώντας ἕναν ἔξοχο
Πουντίλα, εἴδαμε μιὰ Διαμαντίδου ποὺ στερηθήκαμε, μιὰ Χρονοπούλου ποὺ δὲν ξὲραμε κι ἓναν
Τσάγκα ποὺ μᾶς ξάφνιασε ὃίνοντας τὸν Μάττη μὲ τόση ἀκρίβεια,
καὶ , μπρεχτικὴ κατανόηση τοῦ
πρωταγωνιστικοῦ του ρόλου.
Ἐλπίζουμε, τὸ καλοκαίρι, νὰ
δοῦμε καὶ τὴ Μελίνα Μερκούρη
στὸν ρόλο τῆς Μήδειας, μετὰ ἀπὸ
ἕνα σωρὸ ἀπόπειρες «σφαγῆς»
ποὺ ἕγιναν σὲ βάρος της ἀπὸ μιὰ
ἄλλη «Μήδεια», ποὺ αἰῶνες τώρα
«πνίγει» τὰ καλύτερα παιδιά της.
Τὴ γνωστή ὡς ρωμέϊκη κακοδαιμονία. (Δηλαδή, κακοὶ δαίμονες,
ἀντὶ γι’ ἁρμόδιοι σὲ καίριες θέσεις ,

τῆς κρατικῆς μηχανῆς).
Θέατρο καὶ σχολεῖο
Μὲ τὴν εὐκαιρία μιᾶς ὁπωσ- ·

δήποτε ἀξιόλογης δουλειᾶς μαθητριῶν τοῦ Κολλεγίου Θηλέων, μὲ
συντονιστὴ - σκηνοθέτη τὸν Τιάννη Χουβαρδά, πλησιάζουμε τὸν
χῶρο αὐτὸ τῆς παιδείας ποὺ βρίσκεται ἀπελπιστικὰ έγκατελειμμένος στὸν τόπο μας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ
δύο - τρία σχολεῑα ποὺ διαθέτουν
τ’ ἀπαραίτητα μέσα, τὴ διάθεοη
καὶ κάποια παράδοση στὸ σχολικὸ θέατρο, τὰ ὑπόλοιπα ἀφήνονται (ἑκούσια - ἀκούσια;) σ’ἕνα
τέλμα, ποὺ βαθαίνει περισσότερο
ἀπ’ τὰ πατριωτικὰ σκὲτς καὶ ποιήματα πού... τραγωδοῦνται στὶς
ἐθνικές μας ἑορτές.
Γιὰ τὶς «Τρωάδες» τοῦ Εὐριπίδη, ποὺ παρουσίασε ἡ μαθητικὴ
ὁμάὸα τοῦ Κολλεγίου μετὰ ἀπὸ
ἑξάμηνη δουλειά, τόσο πάνω στὸ
ἔργο ὅσο καὶ πάνω στὸ θέατρο
γενικότερα, σημειώνει στὸ πρόγραμμαὶ
«Ἡ ὃουλειὰ ποὺ παρουοιάζεται ἐδῶ ὀπόψε, μ’ ὅλες της τὶς
ἀτέλειες καὶ τὰ μισοφτασίματα,
εἶναι τὸ ἀπαύγασμα μηνῶν σκληρῆς δοκιμασίας ἀλλὰ καὶ ἀπόλαυσης πάνυ) 0’ ὅλα σχεδὸν τὰ ζητήματα ποὺ καῖνε τὰ σημερινὰ νιάτα
ποὺ διατρέχουν τὴ θεατρικὴπρά-

«Ἁσὴμαντσς Πόνος». Διαμαντόπσυλος, Διαμαπίὸου.

· ἄδικο. Πράγματα ποὺ γιὰ ὁποιοδήποτε δημοτικὸ ἢ κρατικὸ θέαἔῗδάιῗξξιᾛέἧῖἱοζῗ ËÆËËÔEÊÎÏËI
δεκαετίες ὁλόκληρες μ’ ἐναλλαγὲς

Ἴ καί διευρύνσεις, γιὰ τὸν κατατρεγμένο δικό μοις, ἀποτελοῦν θαύματα. (Ὁπωσδήποτε μπράβο σ’
ἐκείνους ποὺ τὰ ἐπιτελοῦν). Ἡ
ἐφαρμογὴ τοῦ ἐναλασσόμενου ρεπερτορίου, ἡ ποιοτικὴ γραμμὴ καὶ
μιὰ στοιχειώδης θεματικὴ συνοχὴ
ἢ ἐξέλιξη στὸ ρεπερτόριο, ἂς σκεφθεῖ κανεὶς πὼς γιὰ πρώτη φορὰ
καθιερώνεται σὰν πρόγραμμα

ΚΕ κ. Πουντίλα καὶ ὁ ἅνθρωπός του ὁ
πη».

«g; ἐχθροί». Χρσνοπουλου, Ἰωαννι υ.

«Τρωάδες». Ἂπὸ τὸ Θεατρικὸ Ὅμιλο
τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν.

Er], ποὺ μετουσιώνουν τὴ ζωὴ ἀπὸ
βασανιστικὴ ρουτίνα σὲ παλμό,
ἀγωνία, ἀντίφαση, λάμψη. Θέλουμε νὰ πιστεύουμε πὼς ὅσα ζή-

σαμε φέτος δουλεύοντας ὅλοι μα· _
ζὶ γιὰ ἕνα κοινὸ σκοπό, ψὰχνοντας τοὺς ἑαυτούς μας καὶ τοὺς
συνανθρώπους μας καὶ ἀγγίζσντας τὸν παλμὸ τῆς ἐποχῆς μας, θ’
ἀποτελέσουν ἐμπειρίες - θεμέλια
γιὰ μιὰ συνέχεια ὅλων μας μέσα
στὴ ζωὴ πιὸ δημιουργική, πιὸ
συντροφικὴ καὶ πιὸ ἀνθρώπινη...»
Ἡ τραγωδία, παρουσιάοτηκε
σὲ ἐλεύθερη ἀπόὸοοη - διασκευὴ
μὲ παρεμβολὲς δημοτικῶν τραγουδιῶν, μὲ χρησιμοποίηση σαιξπηρικῶν καὶ μπ εχτικῶν μέσων.
"OM ἡ δουλειὰ ταν συλλογική,
κάτω ἀπὸ μιὰ γενικότερη καθοδήγηση τοῦ Γιάννη Χουβαρδᾶ,
Ὁ Θεατρικὸς ’Ὀμιλος τοῦ
Κολλεγίου Θηλέων, μὲ μιὰ ἀνακοίνωσή του, καλοῦσε τοὺς μαθητὲς ἰδιαίτερα τῶν δημόσιων σχολείων νὰ παρακολουθήσουν τὴν
παράσταση, ποὺ «ἔγινε γι’ αὐτοὺς
καὶ μιλάει σὲ μιὰν ἁπλὴ μὰ ζῶντανὴ καὶ μεστὴ γλώσοα γιὰ ὅλα τὰ
προβλήματα ποὺ τοὺς καῖνε; βία,
πόλεμος, σχέσεις τῶν φύλων,
καταπίεση, τί σημαίνει νὰ εἷσαι
ἄνθρωπος...»
Ὁ “Ομιλος καλοῦσε βέβαια, ὁ
Γιάννης Χουβαρδᾶς ὅμως μοῦ θυμίζει τὴν 2107/131/83374/
22.8.75 ἐγκύκλιο τοῦ ὑπουργείΟυ
Παιδείας, ποὺ ἀπαγορεύει ’τὴν
παρακολούθηση θεατρικῶν, κινηματογραφικῶπν κ.λπ. παραστάσεων ἀπὸ μαθητὲς ὁμαδικὰ εἴτε μέσα εἴτε ἔξω ἀπὸ τὸ σχολεῖο... Φαίνεται πὼς ὅλη ἡ πολιτιστικὴ
ἔγνοια τοῦ Ὑπουργείου ξοδεύεται στὸ νὰ πιβάζει ὁμαδικὰ τὰ
σχολεῖα μὲ τοὺς πολεμοθρεμμένους μαθητάκους στὸ Πολεμικὸ
Μουσεῖο, o’ αὐτὸ τὸ ἀρχιτεκτονικὸ νεόπλασμα τῆς ὁδοῦ Βασ.
Σοφίας.
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οκινημστογρέιφῡς·
Σκέψεις καὶ προτάσεις
γιὰ τὸ ξεπὲρασμα τῆς κρίσης
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κινηματογράφου
τοῦ Δημήτρη Σταὺρακα
Σὲ προηγούμενα τεύχη τοῦ «ANTI» (No 39, 41, 42 Φλεβάρης Μάρτης - Ἂπρίλης) ὁιαπιστώσαμε τὴ βαριὰ κρίση πού περνάει ὁ
ἑλληνικὸς κινηματογράφος. Προσπαθήσαμε, ταυτόχρονα, νά βροῦμε τίς συνιστῶσες αὐτῆς τῆς κρίσης σὲ συσχετισμὸ μὲ τὰ ἰὸιαίτερα
χαρακτηριστικὰ πού ὁρίζουν τὸν κινηματογράφο on) χώρα μσς.
Ἀλλὰ οἱ διαπιστώσεις αὐτὲς ὀὲν θὰ εἶχαν κάποια πρακτικὴ ἀποτελεσματικότητα ἐὰν δὲ θὰ χρησίμευαν σὰν ἀφετηρία γιὰ τὴ διατύπωση προτάσεων πού θὰ μπσροῦσαν νὰ ὁὸηγήσουν 016 ξεπέρασμα τῆς
κρίσης γιὰ τὴν ὁποία μιλᾶμε.

Οἱ σκέψεις καὶ οἱ προτάσεις
ποὺ ἀκολουθοῦν, δὲν εἶναι ἀπόλυτα προσωπικὲς ἰδέες τοῦ ὑπογράφοντος αὐτὸ τὸ ἆρθρσ· εἶναι

. 16 προϊὸν μιᾶς συλλογικῆς ἐπε-

ξεργασίας μὲ ἄλλους συναδέλφους τῆς Ἑταιρίας Σκηνοθετῶν
ποὺ διακατέχονται ἀπὸ τὶς ἴδιες
σοβαρὲς ἀνησυχίες - καὶ σὰν
ἐπαγγελματίες καὶ σὰν διανοούμενοι - γι’ αὐτὴ τὴν κρίση, ποὺ
τὴν ἀναλύουν ὄχι μόνο σὰν ἐπιφαινόμενο μιᾶς οἰκονομικῆς συγκυρίας, ἀλλὰ ἐπίσης - καὶ κυρίως - σὰν φαινόμενο ἱστορικό,
δηλ. σὰν φαινόμενο ποὺ ἐνσωματὼνεται 016 πολιτιστικὸ πρόβλημα της χώρας pas.
Ἀλλὰ ἡ διατύπωση ἑνὸς σχεδίου γιὰ νομικὸ πλαίσιο ποὺ θὰ
κατοχυρώνει καὶ θὰ προωθεῖ τὸν
ἑλληνικὸ κινηματογράφο σὰν
ὑπόσταση πολιτιστική, προϋποθέτει μιὰν ἀποσαφήνιση τῆς ἴδιας
τῆς ἓννοιας «ἑλληνικὸς κινήματογράφος»· ὁ λόγος εἶναι ἁπλός;
ἡ ὀρθὴ κατανόηση καὶ τὸ σαφὲς
περιεχόμενο τῆς ἓννοιας ἀποτελοῦν τὸν «ὁδηγὸ» γιὰ τὸ χαρακτήρα καὶ τὸ περιεχόμενο τῶν ἴδιων
των προτάσεων.
εὈταν λὲμε «ἑλληνικὸς κινηματογράφος» ὃὲν ἑννοοῦμε ἀσφαλῶς μιὰ σειρὰ ἀπὸ τυπικὰ προσόντα ποὺ καταξιώνουν ἁπλὰ καὶ
μόνο τὴν ἰθαγὲνεια αὐτοῦ τοῦ
εἴδους· ἀλλὰ τὴ βαθύτερη οὐσία
του, ποὺ εἶναι τὸ σύνολο τῶν
ἰδιομορφιῶν καὶ τῆς ἱστορικῆς
μνήμης τοῦ ὃικοῦ μας λαοῦ, τοῦ
ἑλληνικοῦ. Μιὰ πολιτιστικὴ ἐκδήλωση - καὶ τέτοια εἶναι 6 κινη-

ματογράφος — στὶς τέχνες, στὰ
γράμματα ἢ στὴν ἐπιστήμη, εἶναι
γνήσια 016 βαθμὸ ποὺ ἐνσωματώνετσι 016 σύνολο τῶν κάθε εἴδους
ἐκδηλώσεων (πολιτικῶν, κοινωνικῶν, καλλιτεχνικῶν) χάρη στὶς
ὁποῖες ἕνας λαὸς διαγράφει τὴ
δική του, ἰδιαίτερη, ροὴ τῆς Ἱστορίας. Εἶναι αὐτὴ ἡ ἰδιαίτερη ροή,
αὐτὴ ἡ κοινὴ ἱστορικὴ μνήμη, ποὺ
ἐπιτρέπει 0101‘); πολίτες μιᾶς χώρας νὰ αἰσθάνονται σὰ μέλη ἑνὸς
εὐρύτερου συνόλου καὶ ν’ ἀναγνωρίζονται σ’ αὐτό, Εἶναι ἡ βασικὴ ἀναφορὰ χάρη στὴν ὁποία τὰ
ἄτομα διατηροῦν τὴν προσωπικότητά τους κι ἕνας λαὸς ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει σὰν ἐλεύθερη καὶ
ἰδιαίτερη ὀντότητα.
Δὲν εἶναι λοιπὸν τυχαῖο ὅτι
σήμερα, στὴν ἱστορικὴ φάση τῶν
κάθε εἴδους ἰμπεριαλισμῶν, οἱ μικροὶ λαοὶ ἀγωνίζονται γιὰ νὰ διατηρήσουν τὴν έθνική τους φυσιογνωμία. Καὶ ὀὲν εἶναι ἐπίσης τυχαῖο ὅτι μιὰ ἀπὸ τὶς κυριότερες
μορφὲς τῆς ίμπερισλιστικῆς διείσδυσης στὶς ἐξαρτημένες κῶρες εἴ·
ναι ὁ πολιτιστικὸς ἰμπεριαλισμός,
ποὺ στόχος του εἶναι ἡ ἐγκαθίδρυση ἑνὸς μηχανισμοῦ ἀλλοτρίωσης τῆς ἐθνικότητας ἑνὸς λαοῦ,
ἀπολήγοντας στὴν πλήρη 6.110996φηση καὶ ὑποταγή του σὲ μιὰ
μεγάλη δύναμη.

Εἶναι λοιπὸν φανερὸ ὅτι τὸ
πρόβλημα τοῦ ἑλληνικοῡ κινημα·
τογράφου εἶναι πρὶν ἀπ’ ὅλα τὸ
πρόβλημα τῆς πολιτιστικῆς ἐπιβίωσής του. Πράγμα ποὺ σημαίνει
ὅτι ὁ ἀγῶνας γιὰ τὴ διατήρηση
καὶ ἀνάπτυξη τοῦ ἑλληνικοῦ κινη-

ματογράφου ἐντάσσεται 016 γενικότερο ἀγώνα ποὺ διεξάγει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀπέναντι σὲ κάθε
μορφὴ ὑποτέλειας. Ὁ ἀγώνας ποὺ
δίνουμε αὑτὴ τὴ στιγμή, ἐμεῐ οἱ
ἕλληνες κινήματογραφιστές, ε ναι
ἀγῶνας γιὰ τὴ διατήρηση τῆς
ἐθνικῆς μας φυσιογνωμίας. Ὁ κινηματογράφος μας θὰ εἶναι ἑλληνικὸς 016 βαθμὸ ποὺ θὰ συντηρεῖ,
θὰ συνεχίζει καὶ θὰ προωθεῖ αὐτὸ
τὸ ἰδιαίτερο ρεῦμα, αὐτὲς τὶς ἰδιαίτερες μορφὲς συλλογικῆς καὶ
ἀτομικῆς ζωῆς ποὺ μᾶς συνδέουν
σὰν λαό.
Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι
μιὰ δομὴ μὲ ἀντιφάσεις, ἕνας σχηματισμὸς ποὺ ψάχνει νὰ βρεῖ 16v
ἑαυτό του, ἔχοντας ὑποστεῖ ἀλλεπάλληλους τραυματισμσύς, ἔχοντας δεῖ νὰ καταλύονται κατὰ καιροὺς ἀκόμα καὶ οἱ στοιχειώδεις
προϋποθέσεις γιὰ τὴν ὀρθὴ λειτουργία μιᾶς ὀργανωμένης κοινωνίας. Ὅταν λοιπὸν μιλᾱμε γιὰ
«ἑλληνικότητα», μιλᾱμε ἀκριβῶς
γιὰ τὴν καταγραφὴ καὶ παρουσίαση αὐτῶν τῶν ἀντιφάσεων. Δὲν
εἷμαστε, δὲν μποροῦμε καὶ δὲν
θέλουμε νὰ εἷμαστε μιὰ κοινωνία
«κλειστή», ἕνα εἶδος «ξεχασμένου
πολιτισμοῡ στὰ βάθη κάποιας
ἠπείρου»· δεχόμαστε τοὺς κρα-

διάλογο εἶναι ὴ γενναιοδωρία σιὴ
σκέψη καὶ ἠ δημοκρατικότητα στῆ
συμπεριφορά, ποὺ σημαίνεις δημοκρατικότητα στὴ λήψη τῶν
ἀποφάσεων.
Νὰ ποιὰ εἶναι τὰ θέματα γύρω
ἀπὸ τὰ ὁποῖα πολώνονται τὰ αἰτήματα καὶ οἱ προτάσεις τῆς
Ἑταιρίας Σκηνοθετῶν, καὶ τὰ
ὁποῖα ἐξειδικεύσνται ἐπὶ μέρους
στὶς· θέσεις της γιὰ μιὰ νέα νομοθεὲία γιὰ τὸν ἑλληνικὸ κινήματο-

1. Προστασία μὲ τὴ μορφὴ
ἐπιχορηγήσεων.

Μιὰ πληθώρα νέων σκηνοθετῶν πειραματίζονται πάνω
στὸν κινηματογράφο, σ’ ὅλα τὰ
έπίπεδαε στὸ θεματικὸ πρὶν ἀπ’
ὅλα, ἀλλὰ καὶ 016 μορφικό· ἀκόμα καὶ στὶς οἰκονομικὲς μορφὲς
τῆς παραγωγῆς ταινιῶν. Αὐτὸς ὁ
ῗέὲρῗέοἶτέᾚῗιὶιίῗὲζιῖῖμῖᾞξΐ
φου καὶ ταυτόχρονα ἡ ἀναζήτηση
τῆς ταυτότητας ἑνὸς κινήματογράφου ποὺ θὰ καταξιώνεται σὰν
ἑλληνικὸς καὶ θεματικὰ καὶ μορφικά. Χρειάζονται ἄλλα ἐπιχειρήματα γιὰ νὰ γίνει ἀντιληπτὸ 611
αὐτὸς ὁ κινηματαγράφος χρειάζεται ὲνθάρςυνοη μὲ τὴ μορφὴ τῆς
οἰκονομικης ἐνίσχυσης; Σίγουρα,
δασμοὺς καὶ τὰ μηνύματα ὅλου · ἕνα μέρος ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς πειρατοῦ κόσμου, ὅλων τῶν λαῶν, ὅλων ματισμοὺς θὰ μείνει χωρὶς ἐπαύριο. Ἀλλὰ ἕνα ἄλλο μέρος θ’ ἁποτῶν πολιτισμῶν. Ἀλλὰ τοὺς δεχότελέσει τὸ αὐριανὸ ἐθνικὸ προῖόν,
pacte:
πολύτιμο γιὰ μᾶς τοὺς ἴδιους καὶ
10) σὰν κοινωνία ἐξαρτημέγιὰ τὴν εἰκόνα τῆς χώρας un;
νη· κι αὐτὸ εἶναι μιὰ πρώτη [6101- πρὸς τοὺς ξένους, ἕνας πειστικό129611110,
τατος δείκτης γιὰ τὶς δυνατότητές
μσς καὶ σὲ προϊόντα ἄλλης
20) σὰν λαὸς μὲ τὴ δική του
ὀντότητα καὶτοὺς δικούς του τρό- μορφῆς.
πους ἀφομοίωσης· κι αὐτὸ εἶναι
2. Παραγωγὴ ταινιῶν μὲ κραμιὰ δεύτερη ίδιαιτερόιητα.
mm κρηματοδότηση.
Τὸ μέτωπο τῆς διεξαγωγῆς τοῦ
Τὸ κράτος, σὰν ἐθνικὸς ἑπιἀγώνα γιὰ τὴ δημιουργία καὶ προχειρηματίας, μπορεῖ νὰ στηριχτεῖ
ώθηση τοῦ ἑλληνικοῦ κινήματοστὶς ἤδη καταξιωμένες δυνάμεις
τοῦ κινηματογράφου μσς καὶ νὰ
γράφου εἶναι πλατὺ καὶ περιλαμβάνει ὅλες τὶς δυνάμεις ποὺ ἐμφοχρηματοδστήσει τὴν παραγωγὴ
ροῦνται ἀπὸ ἕναν αὐθεντικὸ παταινιῶν μὲ μοναδικὸ στόχο τὴν
τριωτισμό, ἀπὸ μιὰ πίστη 016 ποποιότητα. Ἐδῶ 16 κράτος θὰ πρέλιτιστικὸ μέλλον τῆς χώρας 110;,
πει νὰ δείξει τόλμη καὶ εὐρύτητα
ἀπὸ μιὰν έμπιστοσύνη στὶς δυνάπνεύματος. Μὲ ὑστεροβουλίες, μὲ
μεις καὶ τὶς δυνατότητες τοῦ ἑλλη- διανοητικὴ δειλία καὶ μὲ κοντόνικοῦ κινηματογράφου. Ἡ Ἑταιφθαλμο «έπιχειρηματικὸ» πνεῦμα
ρία Σκηνοθετῶν εἶναι ἕτοιμη νὰ
εἶναι ἀδύνατη ἡ λειτουργία ένὸς
κάτσει 016 ἴδιο τραπέζι μὲ τοὺς
τέτοιου θεσμοῦ. Ἡ συνεργασία μὲ
κρατικοὺς φορεῖς γιὰ ν’ ἀνταλλάτὴν Ἑταιρία Σκηνοθετῶν καὶ ἄλξει τὶς ἐμπειρίες της, νὰ διατυπώλους φορεῖς τῆς πνευματικῆς ζωῆς
σει τὶς προτάσεις της, ν’ ἀκούσει
τῆς χώρας εἶναι ἀπαραίτητη. Ἡ
1‘1; δικές τους καὶ νὰ βρεῖ μιὰ
ποιότητα τῶν παραγομένων ταινικοινὴ γλώσσα συνεννόησης γιὰ τὸ ῶν ἀπὸ ἕνα Ἐθνικὸ Κέντρο Κινηξεπέρασμα τῆς κρίσης τοῦ κινηματογράφου εἶναι συνάρτηση τῆς
ματογράφου μας, γιὰ τὴν ἑδραίωδημοκρατικότητας στὴ λήψη τῶν
ση καὶ τὴν ἀνάπτυξη ἑνὸς γνήσιου ἀποφάσεων.
3. Ἀνάπτυξη τῆς μικροῦ μή·
ἑλληνικοῦ κινηματογράφου. Οί
κους ταινίας.
προϋποθέσεις γιὰ ἕναν τέτοιο

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας

ἡ εΛεΥΘεΡοτΥι-ιιΑ
ἡ ἀπογευμοιτινή σου ἐφημερίὸοι ν
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Ἡ μικροῦ μήκους ταινία εἶναι
ὁ μηχανισμὸς ἀνανέωσης τῶν
v‘, προσώπων, τῶν θεμάτων καὶ τῆς
μορφῆς, γιὰ τὸν κινηματογράφο
μιᾶς χωρας. "Aç δοῦμε τί ρόλο
ἔχει παίξει πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ἡ μικροῦ μήκους ταινία, σὲ
χῶρες ὅπως ἡ Μεγ. Βρετανία, οἱ
ἔιῗέςῖἒῖ £61??? 615%“??‘3‘9
κόσμου, γιὰ ν’ ἀντῗλῗιφθοῦμερπέῗὲι

> εἶναι ἡ σημασία τους. “Ag μὴν

ξεχνᾶμε ἐπίσης ὅτι τὸ μεγαλύτερο
μέρος τοῦ ἐπιστημωικοῢ κινηματσγράφου ἀποτελεῖται ἀπὸ ταινίες μικροῦ μήκους.
Ἡ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση ἐκ μέρους τῶν κρατικῶν καὶ ήμικρατικῶν φορέων τῆς μικροῦ μήκους
ταινίας εἶναι ἀπαραίτητη, ἂν λάβει κανεὶς ὑπ’ ὄψη του ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα κινηματογραφικὸ
προϊὸν μὴ «ἐμπορεύσιμο».
4. Κινηματογραφικὴ παιδεία,
Ἡ πελέχωση τοῦ κινηματογράφου ἀπὸ ἐπαγγελματίες μὲ
πλήρη κατάρτιση εἶναι ἐπίσης
ἀπὸ τὶς βασικὲς προϋποθέσεις γιὰ
τὴν ἀνάπτυξη τοῦ κινηματογράφου στὴ χώρα μας. Ἀλλὰ κοντὰ
στὴν ἐπαγγελματικὴ κατάρτιση, οἱ
αὐριανοὶ κινηματσγραφιστὲς
ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ μιὰν εὐρύτερη
μόρφωση κι ἀπὸ μιὰν ἐπαφὴ μὲ τὰ
σύγχρονα ρεύματα τῶν ἰδεῶν. Τὸ
πρόβλημα δὲν εἶναι νὰ ἀποκτήσουμε ἀπόφοιτους «τεχνικοὺς»
ἀλλὰ πρόσωπα μὲ ίσόρροπη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας,
προϋπόθεση ἀπαραίτητη γιὰ
ὁποιαδήποτε ἀναζήτηση μέσα
στὸν ῐδιο τὸ χῶρο τῆς τέχνης ἢ
τεχνικῆς τοῦ κινηματογράφου.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι σωστὴ παιδεία
γιὰ τὸν κινηματογράφο καὶ ἰδεολογικὴ χειραγώγηση αὐτῆς τῆς
παιδείας ἀπὸ τὸ κράτος, δὲ συμβαδίζουν.
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5. Ἡ ποιοτικὴ βελτίωση τῶν
τηλεοπτικῶν προγραμμάτων.

Ἡ ποιότητα τῶν προγραμμά323 ξ’ἔξτέηἲέόὲᾅᾝςάῗέῧρἔῖἓᾝ
ἀπίστευτη δύναμη διαμόρφωσης
τῆς αίσθητικῆς τοῦ κοινοῦ ποὺ
ἔχει ἡ τηλεόραση, τότε θ’ ἀντιλη-

φθοῦμε ὅτι εἶναι ἀδύνατο νά ’χοῦμε κακὴ τηλεόραση καὶ καλὸ κινηματογράφο ἢ τὸ ἀντίστροφο, Ἡ
παρουσία, αὐτὴ τὴ στιγμή, ὁρισμένων προσώπων μὲ ἱκανότητες,
ταλέντο καὶ παιδεία στὶς διευθυντικὲς θέσεις τῆς τηλεόραοης, εἶναι
ἀσφαλῶς ἕνα στοιχεῑο ἐνθαρρυντικό, μιὰ συνθήκη ἀπαραίτητη

’ἀλλὰ ὄχι ἀρκετή· αὐτὸ ποὺ ἔχει
μεγαλύτερη σημασία εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τῶν νοοτροπιῶν σὲ ὅλα τὰ
κλιμάκια κι ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς
ἰεραρχίας· ἀλλιώτικα, οἱ εὐγενικὲς προθέσεις παγιδεύονται καὶ
παγιδεύουν τοὺς φορεῖς τους...

Μπονάτσος

Στὴν περίπτωση τοῦ Ρόκκου,
ποὺ στὸ4 Παρίσι δσύλεψε πλάι
6. Κοινωνικὴ πρόνοια γιὰ στὸν Κουλεντιανὸ καὶ τὸν Σεζάρ,
ἡ ἕκθεση μᾶς βοηθάει νὰ διαπιτοὺς σκηνοθὲτες.
Ὁ κινηματσγράφος εἶναι γιὰ ‘ στώσουμε τὴν ἐξέλιξή του ἀπὸ τὴν
πρώτη του δουλειά, ποὺ δείγματά
μᾶς ἐπάγγελμα, ποὺ τὸ ἁσκοῦμε
μὲ συναίσθηση εὐθύνης καὶ ζοῦμε της παρουσιάζονται- κι ἐδῶῑ πρόκειται γιὰ τὰ μπρούτζινα γλυπτὰ
ἀπ’ αὐτό. Τὸ ὅτι ἐκφράζουμε μὲ
τὸν κινηματογράφο τίς ίδεες μας ἢ ,ποὺ εἶχαν ἐκτεθεῖ στὶς Νέες Μορτὶς ἀνησυχίες μας δὲν σημαίνει ὅτι ,φὲς τὸ 1972. Προέκταοη τῆς δουλειᾶς
αὐτῆς
εἶναι
τὰ
γύψινα
ἀνάτὸν θεωροῦμε ἕνα εἶδος «χόμπυ»
' γλυφα ποὺ ὁ καλλιτεχνης πραγμαἀλλὰ ὅτι, ἀντίθετα, μᾶς δημιουρτοποίησε μόλις ἧρθε στὸ Παρίσι.
τὲ «χόμπυ» ἀλλὰ προϊὸν σῖιληρῆς Σ εδὰν μόνιμη κι ἐπαναληπτικὴ
καὶ ὑπεύθυνης δουλειᾶς. Στὸ βαεἶξαι ἐδῶ ἡ παρουσία τῆς πυγμῆς,
τῶν δαχτύλων καὶ τῶν στομίων
θμὸ ποὺ προσφέρουμε μιὰν ὑπηρεσία κοινωνικὴ, διεκδικοῦμε μιὰ ἀπὸ μπουκάλια, ποὺ διαταγμένα
σὲ
διαφορετικούς,
κάθε
φορά,
πρόνοια ἐκ μέρους τῆς πολιτείας,
συνδυασμοὺς περιβάλλονται ἕνα
κυρίως γι’ αὐτοὺς πού, ἀφοῦ
νόημα κοινωνικο-πολιτικό. Πιὸ
κατανάλωσαν τὶς δυνάμεις τους,
ὃιακριτικὸ γίνεται τὸ νόημα αὐτὸ
ἔρχεται ἡ ὥρα ν’ ἀποσυρθοῦν.
στὰ σχέδια καὶ τὰ κεντήματα ποὺ
δούλεψε ἀργότερα ὁ καλλιτεχνης.
7. Διάδοση τῶν ἐπιτευγμάτων
Σ’ αὐτὰ ὃιακρίνουμε ἕνακράμα
τοῦ ἑλληνικοῦ κινηματογράφου.
σουρρεαλισμοῦ καὶ λυρικοῦ πόπ.
Τὸ ἀνήουχο πνεῦμα τοῦ Ρόκκου,
Τὸ Φεοτιβὰλ Θεσσαλονίκης
ποὺ τὸν ἔκανε ν’ ἀσκηθεῖ σὲ λογῆς
πρέπει ἀσφαλῶς νὰ διατηρηθεῖ.
λογῆς ἐφαρμογές, τὸν ὥθησε νὰ
Ἀλλὰ γιὰ ν’ -αὐξηθεῖ ἡ αἴγλη του χρησιμοποιήσει στὴ γλυπτική θὰ πρέπει ἡ ἴδια ἡ ποιότητα τῶν
τὴν κύρια ἁπασχόληοή του - κάἑλληνικῶν ταινιῶν ν’ ἀνέβει. Θὰ
θε εἴδους ὑλικό. Στὶς τελευταῖες
πρέπει ἐπίσης νὰ εἶναι, ἀπὸ οἰκο- του δημιουργίες (ἀπὸ πέτρα, πονομικὴ ἄποψη, προσιτότερο στὸ
λυέστερ, xii.) παρατηροῦμε μιὰ
εὐρὺ κοινό, Θὰ χρειαζόταν ἀκόμα συνεχὴ ἐκ μέρους του προσπάθεια
νὰ ἐπινοήσει νέες, κάθε φορά,
ν’ ἀντιμετωπιοτεῖ τὸ ἐνδεχόμενο
φόρμες καὶ νὰ πετύχει τὴν εὐστοἑνὸς συνδυασμοῦ τοῦ Φεστιβὰλ
στὴ σημερινή του μορφὴ μὲ ἄλλες χώτερρη ἔκφρασή τους σὲ συνδυσυναφεῖς ἐκδηλώσεις, ὅπως ἡ δι- ασμὸ μὲ τὸ ’ὑλικὸ ποὺ τὶς ἀποοργάνωση συνεδρίων, συζητήσε- τελεῖ.
Ἡ ἐπίδραση τῆς ἑλληνικῆς λαων πάνω στὰ σύγχρονα προβλήϊκῆς τέχνης, στὴν ὁποία ὁ Μπονάματα τοῦ κινηματογράφου, γνωτσος ἔχει ἐμβαθύνει, εἶναι ἀναääî‘i’âv ἓὲωᾶἶνωρέῗηκμῗὲογράφο
γνωρίσιμη σιή ζωγραφική του, ἂν
καὶ βέβαια ἐξωραῐσμένη ἀπὸ τὴν
προσωπικότητα τοῦ καλλιτεχνη.
Τὴν ἔννοια τοῦ ἀρχέτυπου περιβάλλεταιὴ ἀποκλειστικὴ στὸ ἔργο
του παρουσία τῆς ἀνθρώπινης
μορφῆς ποὺ εἴτε μόνη εἴτε ζευγαρωμένη προβάλλει ἀλλοῦ πιὸ
ἐλεύθερη κι ἀλλοῦ πιὸ αὐστηρὰ
καθορισμένη. Ἡ ἐξπρεσσιονιστι-

· εικσσῖικόι ·

Τέσσερις νέοι Ἕλληνες καλλιτεχνες
ἐκθέτουν στὸ Παρίσι

κὴ χρήση τοῦ χρώματος καὶ ἡ
προβολὴ ὁρισμένων ἀνατομικῶν
λεπτομερειῶν σὲ βάρος ἄλλων ἐμπλουτίζουν μὲ μιὰ ἰδιὸμορφη ἔκφραση τὶς μορφὲς αὐτὲς πού, ξένες στὸ στυλιζὰρισμα καὶ τὴ διακοσμητικότητα τῶν μορφῶν τοῦ
Φασιανοῦ, παρουσιάζονται ἰδιαίτερα λαϊκὲς καὶ χυμώδεις στὴ λαϊκότητά τους.
Μιὰν ’évrovn προσωπική αἴσθηση τῆς ἔννοιας τοῦ χώρου μᾶς
ἀποκαλύπτει ἡ ζωγραφικὴ τῆς M.
Σκουλούδη. Στοὺς πίνακες μὲ
ἀκρυλικὸ καὶ στὶς λιθογραφίες
της κυριαρχεῖ μία διάταξη τῆς
ἐπιφάνειας σὲ ἐπάλληλα πλάνα
ποὺ ἀλληλοεισχωροῦνται. Οἱ
προβαλλόμενοι πάνω στὰ πλάνα πλαίσια συμβολισμοὶ ζωντανεύ-.
ουν χάρη στὴ διφορούμενη ὑπόσταοή τους τὴ ζωγραφικὴ ἐπιφάνεια ἀπομακρύνοντας ἔτσι τὸν
κίνδυνο μιᾶς στείρας διακοσμητικότητας.

ÎH τεχνικὴ τελειότητα καί ἡ
αἰσθητικὴ ὡριμότητα τῶν ἀσπρόμαυρων ξυλογραφιῶν τῆς Σαρελάκου μᾶς ἐντυπωσιὰζουν ἰδίως
ἂν ἀναλογιστοῦμε ὅτι πρόκειται
γιὰ τὶς πρῶτες της δημιουργίες
μετὰ τὸ τέλος τῶν σπουδῶν της.
‘H καλλιτεχνιδα, ποὺ ἁσκήθηκε
στὴ χαρακτικὴ στὸ ἐργαστήρι τοῦ
Γραμματόπουλου (Α.Σ.Κ.Τ.) καὶ
στὴ λιθογραφία πλάι στὸν Dayez
(Παρίσι), μᾶς πείθει γιὰ τὴν
προσχώρησή της σὲ μιὰν ἔντονη ’
ζωγραφικὴ αἴσθηση. Ἐδῶ ἀκόμα
καὶ τὰ πιὸ γνώριμα ἀντικείμενα
τῆς καθημερινότητας δείχνουν
ἰδιαίτερα ὑποβλητικὰ κάτω ἀπὸ
τὴ γωνία ποὺ προβάλλονται καὶ
τὴν ίδιόμορφη σκίαση. Ἐμπλουτισμένες μ’ Eva καινούργιο νόημα
καὶ συμβολισμό, οἱ ρεαλιστικὲς
ἀναπαραστάσεις τῆς Σαρελάκου
σφραγίζονται μὲ κείνη τῂν αἴσθηση τοῦ μυστηρίου ποὺ εἰναι ἀπαραίτητη γιὰ νὰ κερδίσει Eva ἔργο
τὸ χαρακτηρισμὸ τῆς δημιουργιας.

Τῆς Ντόρας Ἠλιοπούλου - Ρογκάν
Ἀξιόλογη ἐπιτυχία σημείωσε ἡ ὁμαδική ἔκθεση τῶν τεσσάρων νέων
Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν ποι) διοργανώθηκε τελευταῖα στὸ Παρίσι, στίς
αἴθουσες τῆς Πανεπιστημιακῆς Σ τέγης (F.I.A.P. ). Οἱ Σ τ. Μπονάτσος, K.
Ρόκκος, P. Σαρελάκου καί Μ. Σκουλούδη ἀνήκουν στι) γενιὰ 19451950. Ἁπόφοιτοι, ὅλοι τους, τῆς Α,Σ.Κ.’1ῖ ἔχουν λάβει μέρος σὲ ἀρκετὲς
ὁμαὸιβκὲς ἐκθέσεις σι-ὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, Ἕνας, μάλιστα, ἀπ’
αὐτους, ὁ Ρόκκος, ἔχει ἤδη οτό ἐνεργητικό του δύο ἀτομικές ἐκθέσεις Îïé'ïî
στὸν τόπο μας. Ὑπότροφοι τώρα στὸ Παρίσι οἱ νεαροὶ καλλιτέχνες
παρουσιάζουν μέσ’ ἀπὸ τὰ 70 περιπου ἔργα ποι) έκθέτουν τὰ ἀποτελέσματα τῆς δραστηριότητας καί τῶν ἐμπειριῶν τους 0’ ἕνα μεγάλο
καλλιτεχνικὸ κέντρο, Πρόσθετη ἀπόδειξη γιὰ τὸ ἓνδιαφέρον ποι) Χ _ ;προκάλεσε ἠ ἔκθεση εἶναι ὅτι ἔργα τῶν καλλιτεχνῶν συμπεριλήφθηκαν ·’
στις ἐκπολιτιστικὲς καμπάνιες ποι) ὃιοργανώνει τὸ γαλλικὸ κράτος στὰ
διάφορα ἐργοστάσια καί θὰ ἐκτεθοῡν σύντομα στὸ ἐργοστάσιο τῆς Ρενὼ
(rm) Boulogne). Οἱ Ρόκκος καὶ Μπονάτσος θὰ πάρουν μέρος καί οτὸ

προσεχὲς Σαλόνι τῆς Νέας Γλυπτικῆς στὸ Παρίσι,

Σκουλο ιῖὁη
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ομουοική·
ἐκδηλώσεις Ἀπριλίου
ἑ Στὸ μουσικὰ ὑποανάπτυκτο τόπο μας οἱ μουοικὲς ἐκδηλώσεις,
ἱ ἀραιὲς σχετικὰ ὅλη π) χρονιά, πυκνώνωιν τρομαχτικά, ὅου x0110?)‘ γώνουν Χριστούγεννα ἢ Πάσχα. Λίγο πρὶν τὶς 22 Δαεμβριου η τι)
Ι Μεγάλη Τετάρτῃ, συχνὰ συμβαίνει νὰ γίνονται ἀκόμη καί 4 συναυζ λίες τὴν ἡμέρα. Φυσικά, δίχως τὸ χάρισμα τῆς πανταχοῦ παρουσιας εἶναι ἀδύνατο νὰ τίς παρακολουθήσει κανείς ὅλες.

Τοῦ Γιωργου Λεωῐσάκου
a) ΚΡΑΉΚΗ οΡΧΗΣΊΡΑ
ΑΘΙ-ΠΝῙΩΝ
1. Συναυλία 5.4.1976. Ἄρχι-

μουσικόςι Δημήτρης Ἄγραφιώτης. Σολίστ; Ἁλίκη Βατικιώτη,
πιαέδῐοποτονικότατη κι ἐλάττωμα-

τικὴ ὡς πρὸς τὸ σαφὴ χωρισμὸ
τοῦ ἠχητικοῦ ὑλικοῦ σὲ ἐπίπεδα
ἐκφορά, ἀπὸ μαέστρο καὶ ὀρχήστρα, τῆς «Μικρῆς Σσυίτας» τοῦ
Ντεμπυσσὺ καὶ τοῦ Κσντσέρτου
γιά πιάνο τοῦ Μίκη Θεοδωρὼιηι
ρωμαλέας σελίδας ὅπου ὁ συνθέτης ἐπεξεργάζεται ἑλληνικά λαῑκὰ
στοιχεῖα στὸ στὺλ τῶν Μπάρτοκ,
Στραβίνσκυ ἢ Γκέρσουῖν. Ὅπως
καὶ στὶς 5.4.1976, ἡμερομηνία τῆς
(δημόσιας) παγκόσμιας πρώτης
ἐκτέλεσης τσῦ ἔργου, ἡ σολίοτ
Ἀλίκη Βατικιὼτη, ἑρμήνευσε τὸ
μέρος της μ’ ἕνα παίξιμο λαμπερό,
ἀκριβέστατο καὶ γεμάτο σφρίγος.
Δυστυχῶς, ἡ τόσο ἓνθερμη καὶ
πειστική συνηγορία της γιὰ τὸ
ἔργο δὲ βρῆκε, ἀπὸ τσὺς πέριξ, τὴ

ι “ δέουσα ᾱπήχηση
2. Συναυλία 12.4.1976. Ἀρχιμουσικός; Βύρων Κολάσης. Σολίοτ; Μαριάνα Νομίὸου (βιολοντσέλο), Ἑλένη Μουζάλα (πιάνο)
καὶ Δημ, Κάφυρης (τρομπέτα).

Ὑπὸ τὴ διεύθυνση ἑνὸς B1390)να Κολάση ποὺ ὄχι ἁπλῶς τοὺς
πλαισίωσε στοργικὰ ἀλλὰ ταύτισε
ἀπόλυτα τὸ μεράκι του γιὰ τὴ
μουσικὴ μὲ τὸ δικό τους, τρεῖς
νέοι, «τὸ πρῶτον ἐμφανιζόμενοι
μὲ τὴν Κ.Ο.Α.» σολίοτ μας, σημείωσαν καθένας μιὰ ὡραία καὶ ἴσως
ἀποφασιστικὴ γιά τὴν παραπέρα
σταδιοδρομία του ἐπιτυχία. Ἡ
Νομίδου, στὸ Κοντσέρτο σὲ σι ὕφ.
μείζ. τοῦ Μποκκερίνι, ξεπέρασε
τὰ παλιότερα προβλήματα τεχνικῆς της καὶ πρόβα-λε τὴν ὡραία
ποιότητα τοῦ ἤχου της καὶ τὴ
μουσικότητά της. Ἡ Ἑλένη Μουζάλα, σῑὸ 20 Kow0é910 γιὰ πιάνσ
τοῦ Σαὶν-Σὰνς ἀποκάλυψε μιὸ
πηγαία καὶ μὲ δυνατότητες πρωτοτυπίας φύση ἑρμηνεύτριας,
προικισμένη μὲ τεχνικὴ ,ὑψηλοῦ
(μὲ διεθνῆ κριτήριαῐ) ἐπιπέδου.
Περιμὲνομε πολλὰ ἀπ’ αὐτήν. Téλος, ὁ Δ. Κάφυρης, τρομπέτα,
,ἀπέφυγε ὅλους τοὺς σκοπέλους
τῶν τεχνικῶν δυσκολιῶν καὶ ἔδωσε μιὰ κοσμιότατη ἑρμηνεία τσῦ
παλαισρωσικῆς ἐθνικῆς σχολῆς
Κοντσέρτσυ τοῦ Ἀρμένιοι] συνθέτη Ἀλέξανδρσυ Ἀρυσυτουνιάνε
Μὲ ἔμφαση ὅμως περισσότερο
στὶς δεξιοτεχνικὲς παρὰ στὶς
ὅποιες μσυσικὲς ἀξίες τοῦ ἓργσυ.
3. Συναυλία 19.4.1976. Ἀρχιμουσικός; Ἱλαρίων Ἰσνέσκου Γ καλάτι. Σολίστῑ Τάτσης Ἂποστολίδης (βιολί), Ἂντρὰς φὸν Τόσεγκι ,(βιόλα).
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Λόγω ἄλλων ὑποχρεώσεων
(βλ. κατωτέρω) ἀκούσαμε μόνο τὸ
α’ μέρος τῆς συναυλίας. Ἓνας
λαμπρὸς Ρουμάνος μαέστρος, μὲ
(viva κίνηση, βγαλμὲνη, θαρρεῖς,
μέσα ἀπὸ τὶς ἐναλλαγὲς τῆς ρυθμικῆς φυσιογνωμίας καὶ τῶν τονισμῶν τῶν κειμένων, μᾶς ἔδωσε
μιὰ στέρεης σπανδύλωσης ἀλλὰ
καὶ εὐαίσθητης ἠχοπλασίας ἑρμηνεία τοῦ Ντιβερτιμέντου (1956)
γιὰ ἔγχορδα καὶ δυὸ κλαρινέτα
τοῦ συμπατριώτη του Ντουμίτρου
Καποῐάνου (γεν. 1929) — μεταξὺ
ἐμπρεσσιονισμοῦ καὶ μιᾶς μπαρτοκικῆς ἀνάπλασης φολκλορικῶν
στοιχείων. Καὶ πλαισίωσε ἰδανικὰ
τοὺς δυὸ σολὶστ στὴ Συμφωνία
Κοντσερτάνε σὲ μι ὕφ. μείζ. ἔργο
Κ. 364, ἁριστούργημα τοῦ Μότσαρτ ποὺ ἡ K.O.A. παρουσίαζε
πρώτη φορά; μουσικότατη, καίτοι
μὲ τονικὴ ἀστάθεια, ἐκφορά του
ἀπὸ δυὸ σολὶστ μὲ διαφορετικὴ
χροιὰ ἤχου —— «φωτεινὴ» τοῦ βιολιοῦ, «σκούρα» τῆς βιόλας.

β) ΕΘΝῚΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Γ εωργίου Σκλάβου (18881976): «Κασσιανή» (1929-36)
«Πρώτη Συνδρομητῶν»; 21.4

Μὲ τὴν «Κασσιανὴξ τοῦ Γ.
Σκλὰβου, ποὺ ἔφυγε πρόσφατα,
«πλήρης ἡμερῶν», ὴ Ε.Λ.Σ. ἀνέβασε σὲ 7 ὅλες κι ὅλες τὶς παραστάσεις ἑλληνικῶν ἔργων ποὺ
ἔδωσε αὐτὴ τὴ σαιζόν, περίπου
στανικῶς... Ἡ «Κασσιανὴ» ἀνεβάστηκε αὐτὴ τὴ φορὰ σὲ μιὰ
κατασκότεινη ὡς πρὸς τοὺς φωτισμοὺς καὶ διαλειπούσης κινησεολσγικῆς εὐστοχίας σκηνσθεσία
τοῦ Κωστῆ Μιχαηλίδη ἀλλά σὲ
μιὰ συναρπαστικῆς διαύγειας καὶ
ρυθμικῆς πλαστικότητας ἑρμηνεία τῆς παρτιτούρας ἀπὸ τὸ μαέστρο Τσοὺ Χούιτέγχείρημα δυσκολότατο ἂν λάβουμε ὑπ’ ὄψητὴν
πυκνότατη ὀρχηστρικὴ γραφὴ
ποὺ τόσο δυσκολεύει τὶς φωνὲς γραφὴ «χρωματική», μὲ ουκνὲς
ἀναδρομὲς στὸ Βάγκνερ, στὸ
Μσυσσόργκσυ καί, στὴν τελευταία ἀπὸ τὶς 4 πράξεις, σιὴ βυζαντινὴ «τροπικότητα», Τὸ ὅτι ὁ
μαέστρος πρόβαλε καὶ ἀξιοποίησε
ἐκφραστικὰ καὶ τὴν τελευταία νότα τοῦ τόσο προβληματικσῡ αὐτοῦ ἔργου ἦταν ἆθλος. ’Όλοι οἱ
καλλιτέχνες τῆς διανομῆς ἔβαλαν
τὰ δυνατά τους γιὰ νὰ ἀξιοποιήσουν μουσικὰ τὴν «πάρτα» τους,
καὶ τὸ πὲιυχαν, ἀνάλογα μὲ τὶς
δυνάμεις mug. Ἰδιαίτερα ὅμως
ξεχωρίσαμε τσὺς Δ. Καβρᾶκο
(Θεόδωρο), Ἀλέκα Δρακοπσύλσυ (Θεοδώρα), μσυσικότατη καὶ
μὲ θαυμάσιο τίμπρο, Θ. Σερμιὲ
(σκηνικὰ πειστικότατο γελωτοποιὸ Δένδερι) καὶ Τάνια Τσαχου-

ρίδου (”Αννα).
γ) ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΕ

1. Λίζα Ζώη -- Εὐάγγ. Ἄσημακάπουλος (δύο κιθάρες) «Παρνασσὸς» 1.4.1976
Ὑπερβολικὰ μεγάλης ὃιάρκειας πρόγραμμα —— μποροῦσαν νὰ
λείπουν οἱ μεταγραφὲς γιὰ 2 κιθάρες τῶν ἀργῶν μερῶν ἀπὸ τὰ
Κοντσέρτα γιὰ 2 μαντολίνα, σὲ
σολ. μείζ. τοῦ Βιβάλντι καὶ γιὰ
ὄμποε, σὲ ρε ἐλ, τοῦ Μαρτσέλλο.
’Όλο σχεδὸν τὸ α’ μέρος τοῦ προ·
γράμματος (ἔργα Κουπρέν, «Σακὸνν» Χαῑντελ) κύλησε σὲ μιὰ ἐκφραστικὴ ὑπστονία ὀφειλόμενη,
προφανῶς, σὲ παράγοντες στιγμιαίους. Τὸ παίξιμο ὅμως τῶν δυὸ
ἐκλεκτῶν καλλιτεχνῶν ξαναβρῆκε
τὴ συνηθισμένη του θερμοκρασία
σὲ νεότερα ἔργαε Τὴν «Τοναδίλλία» τοῦ Ροδρίγο, τὴν «Τοκκάτα»
τοῦ Πιὲρ Πετὶ καὶ-τὴν κατακυρωμένη πιὰ «Λίζ - Βα» ποὺ ὁ Δ.
Δραγατάκης ἀφιέρωσε στοὺς δυὸ
καλλιτέχνεςῖ
2. Πάουλ Μπαντούρα Σκόπα, πιάνο. «Dc/1691a» 13.4.
Στὴ φετινή του ἐπίσκεψη στὴν
Ἀθήνα ὁ βιεννέζος σολίοτ, βρῆκε
τὸν καλύτερο ἑαυτό του (ἐκεῖνον
ποὺ χαιρόμαστε στοὺς δίσκους
του), στὸ β’ μέρος τοῦ προγράμματός τους ἀφιερωμένο σὲ μικρὲς
φόρμες, ἀπ’ ἐκεῖνες ποὺ ξέρει νὰ
τονίζει τόσο ἔξοχα τὶς συγκινησιακές τους προοπτικές, προβάλλοντας τὴν καθαρότητα τῶν συνήθως ἀπέριττων γραμμῶν τουςῑ
«Σοβαρὲς Παραλλαγὲς» τοῦ Μὲντελσον καί, κυρίως, 4 Αὐτοσχεδιασμοί, ἀρ. καταλ. Ντώυτς 899,
τοῦ Σοῦμπερτ. Στὸ α’ μέρος οημείωσε (ἐπὶ ἀνωτάτου ἐπιπέδου
ὅμωςέ) μιὰ ἀποτυχία, μὲ τὴ γιγαντιαίων διαστάσεων καὶ σπανιώτατα ἀκουόμενη σὲ ζωντανὲς ἐκτελέσεις Σονάτα σὲ σι ῧφ. μείζ. ἔργο
106, γνωστὴ ὡς «Χάμμερκλαβηρ»
(= «πιάνο μὲ σφυριὰ») τοῦ Μπετόβεν. Διαλείψεις ὑποτονίας,
μπόλικο «πεντάλ», σποραδικὲς
σκληρότητες καὶ ἁρκετὰ φάλτσα,
δυσκόλεψαν τὸν ἀκροατή νὰ πλησιάσει τὸ ἑρμηνευτικὸ μεγαλεῖο
μιᾶς ἀπὸ τὶς πιὸ δυσπρόσιτες κορυῬὲς τῆς μπετοβενικῆς μεγαλοφυιας.

3. Πανεπιστημιακὴ Χορωδία
Δωματίου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση; Γ ιάννης Μάντακας.
«Ὀλύμπια» 19,4.1976
Λόγω τῆς συναυλίας τῆς
K.O.A. ἐλάχιστα ἀκούσαμε τὴ
νοικοκυρεμένη, σύμφωνα μὲ ἀρκετὲς ἐνδείξεις, δουλειὰ τῆς χορωδίας, στὸ «προκλασικὸ» α’ μέρος
τοῦ προγράμματος. Τὸ β’ ἦταν
ἀφιερωμένο κυρίως στὴν α’ ἑλληνικὴ ἐκτέλεση (ἁριστοτεχνικὴέ)
τοῦ «Τετέλεσται» (1971) τοῦ Μιχ.
Ἀδάμη (γεν. 1929), γιὰ 3 χορωδίες, ψάλτη (Λυκ. Ἀγγελόπουλος)
καὶ μαγνητοταινία; Συγκερασμοῦ
δυὸ γραφῶν (Βυζαντινὸ μέλος, ·
Δυτικὴ πολυφωνία) ἀνομοιογενοῦς συγκινησιακῆς φόρτισης ποὺ
ἐπιχειροῦσαν νὰ βροῦν μιὰ δραματικὴ ὁλοκλήρωση μέσω μιᾶς
τρίτης —— ἀνάλογης μ’ ἐκείνην τοῦ
Πεντερέτσκι.

4. Λειτουργία σὲ ντο ἐλ. ἔργο
K. 427, τοῦ Μότσαρτ. Ἡ φιλαρμονικὴ Χορωδία «Ἐνέσκου» τοῦ
Βουκουρεστίου, (διδασκαλίας
Βασίλε Πεντέα), ἡ Φιλαρμονικὴ
Ὀρχήοτρα τῆς Τιμισοάρα, ἡ ὑψίφωνος Νελλυ Μιρίτσογιου, ἡ μεσόφωνος Νέλλυ Μπόικοβα, ὁ τενόρος Φλορὶν Ντιακονέσκου καί
ὁ βαρύτονος Ἰβὰν Κονσούλωφ.
Ἂρχιμουσικός; Λούλη Ψυχούλη.

Σημαντικὴ προσφορὰ στὸ κοινό μας, ποὺ ἄκουγε πρώτη φορὰ
σὲ ζωντανὴ ἐκτέλεση τὴν ἑρμηνεία
τοῦ μοτσάρτειου θρησκευτικοῦ
ἀριστουργήματος, Mè κινησεολογία ἀπόλυτα ἐλεγμέᾬη, ρωμαλέα
καὶ δυναμικὴ ὣς τὶς παρυφὲς τῆς
ἐπιθετικότητας κάποτε, ἡ Λούλη
Ψυχούλη ἔστησε τὸ ἔργο στερεότατα. Συ ά, ἡ διαφάνεια τῶν
γραμμῶν ταν ἀνεπίληπτη καὶ ἡ
μουσικὴ φράση ἁπαλὴ, πλαστικὴ.
Σὲ ἀρκετὰ σημεῖα ὅμως ἕνας αὺστηρὸς τετραγωνισμὸς τοῦ ρυθμοῡ, ἐμπόδιζε τὶς φωνὲς ν’ ἀνασάνουν φυσιολογικά. Εὐτυχῶς, δὲ
σημειώθηκαν ἄλλα ἀπευκταῖα, ἂν
ἐξαιρέσουμε κάποιες παροδικὲς
οκληρότητες, ὑπερκαλύψεις τῶν
φωνῶν ἀπὸ τὴν ὀρχήστρα κ.τ.λ.
Σολίστ, χορωδία καὶ ὀρχήστρα,
ᾰριστοι σὲ ποιότητα ἤχου, τεχνικὴ
ἄνεση καὶ ἁνταπόκριση a’ ὅ.τι
ζητοῦσαν τὸ ἔργο καὶ ἡ μαέστρος.
Γενικά, θετικότατες ἐντυπώοεις.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΣΑΡΑΝΤΟΥ Ι. ΚΑΡΓΑΚΟΥ

Τὸ νέο βιβλίο τοῦ Σπ. Λιναρδάτου ποὺ φωτίζει, μιὰ
ἀπὸ τὶς πιὸ σημαντικὲς
ὄψεις τοῦ Μεταξικοῡ καθεστωτος.
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.QLÀLQ;
Ἐπιμέλεια βιβλιοπσρουσίασης;
Ἄντεια Φραντζή

ΠΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
Ἄκροκεραύνια.
Νουβέλες.

Ἐκὸόσειςι Κέδρος, Ἀθήνα 1976
Ἀνοίγεις τὶς σελίδες ἑνὸς βιβλίου καὶ γυρεύεις πάντα μιὰ δικαίωση τοῦ λόγου ὕπαρξής του,
γυρεύεις ἐκείνη τουλάχιστον τὴν
ποιοτικὴ διάκριοη ποὺ Où σὲ κάνει νὰ νιώσεις πὼς τόσος μόχθος γιατὶ ἀναμφισβήτητα κάθε βιβλίο
περικλείει καὶ ἕγνοια καὶ μόχθο
πολὺ - δὲν πάει χαμένος. Λοιπόν,
εἶναι πολὺ μεγάλη ὴ χαρὰ ὅσων
ἀγαποῦν καὶ σχεδὸν ζοῦν μὲ τὰ
βιβλία ν’ ἀνακαλύπτουν κάτι ἀληθινὰ σημαντικό, κάτι ποὺ τοὺς
πλουτίζει τὴ δική τους ζωὴ καὶ
τοὺς φορτίζει μὲ νέους λογισμούς.
Κι ὅταν ξεκινᾱς καλοπροαίρετα
ξεπαρθενεύοντας ἕνα βιβλίο καὶ
σοῦ τύχει ἡ χαρὰ ν’ ἀνακαλύπτεις
ἕνα δημιουργό, τότε μάλιστα νιώθεις νὰ ξεσφραγίζεσαι.
«Τ Ἀκροκεραύνια, τὰ βουνὰ
τῆς Μουζίνας», δὲ θὰ μποροῦσαν
νὰ εἶναι καὶ γι’ αὐτοὺς ποὺ ξέρουν
γεωγραφία μόνο, τίποτα ἄλλο
παρὰ μιὰ βουνοσειρὰ καὶ ξαφνικὰ νιώθεις νὰ γίνονται ἡ τραυματισμένη Ἑλλάδα. Μὲ λόγο καθαρό, δίχως περιττὰ φτιασίδια, μιὰ
Ἑλλάδα ποὺ πάσχει μέσα στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων τοῦ λαοῦ μας
ίδωμένη, Τὰ χρόνια τοῦ ἐμφυλίου,
ὅπου γι’ αὐτὰ ἡ ἱστορία ἀκόμα
διστάζει, γιὰ νὰ μὴν πῶ πὼς τὶς
περισσότερες φορὲς παραποιεῐ, ἡ
λογοτεχνία λειτουργεῐ ἀκριβῶς
μέσα σ’ αὐτὴ τὴν ἀτμόσφαιρα ἐκφράζοντας τελικὰ τὴν ἄποψή της
ἔμμεσα καὶ γι’ αὐτὸ ἰδιαίτερα οὐσιαστικά. Τ Ἀκροκεραύνια λοιπὸν ὄχι μόνο δικαιώνουν τὴν
ὕπαρξή τους ἀλλὰ γοητεύουν μὲ
τὸν τρόπο «γραφῆς» τοῦ συγγραφέα καὶ πραγματώνουν τὸ οὐσιαστικότερο ζητούμενοὲ ἔχουν
ἄποψη.
Στὸ βιβλίο περιέχονται τὰ κείμεναε 1. Ἀκροκεραύνια, 2. Στὴν
ἄκρη στὸ ποτάμι. 3. Ξενοδοχεῖον
«ἩάὩραία Ἑλλάς», καὶ ἡ Ἀποκρι . _

NAZIM )GKME T
Ποιήματα

Ἐκὸόσειςε Σ. Ι. Ζαχαράπουλος,
Ἀθήνα 1976
Μετάφραση, Πρόλογος, Σχόλια;
Ἄρης Δικταῐος
Ὁ πρόλογος τοῦ κ. Δικταίου
μᾶς ἀναγκάζει νὰ σταθοῡμε
περισσότερο σ’ αὐτὸν γιατὶ ἀκριβῶς προβάλλει μιὰν ἄποψη ποὺ
ζητᾶ κατὰ τὴν ἄποψή μας ἀπάντηοη. Παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπαἳὲἳὶᾶγῖἓέρὲὲἰῖἒγὲὴέτῗῖῗῗ ιέἓὲ
ﬁe τόσο κυκλοφορεῐ καὶ μιὰ καινούργια μόδα- ὕστερα περνᾶ κι
ἔρχεται κάποια ἄλλη, Σήμερα εἶναι ἡ μόδα τῆς πολιτικῆς λεγόμε-

νῃς ποίησης’ θὰ περάσει κι αὐτη ..... Ποιήματα, σὰν «Τὸ παραμύῦι τῶν παραμυθιῶν», σὰν «Τὸ
Κονσέρτο σὲ ρὲ ἐλάσσον τοῦ Γ,Σ.
Μπὰχ» , σὰν τὸν «Γιαπωνέζο ψαρά», δείχνουν, πράγματι, ἴσαμε
ποιὸ σημεῖο μποροῦσε νᾶναι ἕνας
γνήσιος καὶ πρωτότυπος ποιητὴς
ὁ Χικμέτ, ἱκανὸς ἀπὸ κεῖ κ’ ὕστερα νὰ θέτει τὸ ταλέντο του στὴν
ὑπηρεσία ὁποιασδήποτε ἰδέας θὰ
τοῦ ἔκανε κέφι... Ὁ ποιητὴς αὐτῶν τῶν δέκα - δεκαπέντε ποιημάτων, μ’ ἔκαμε νὰ μεταφράσω καὶ
τὸν Χικμέτ, τὸν πολιτικὸ ποιητή».
Εἶναι δικαίωμα τοῦ καθενὸς νὰ
ἔχει τὶς ἀπόψεις του, ἀλλὰ καὶ
δικό μας δικαίωμα νὰ ’θεωροῦμε
ἀρκετὰ ξεπερασμένη τὴν ἀντίληψη ποὺ θέλει τὴν ποίηση «πιστὴ
στὴν οὐσία mg: στὴν ἐλευθερία
της» σὰν νὰ εἶναι δυνατὸν νὰ
ὑπάρχει ποιητικὴ ἐλευθερία ὅταν
δὲν ὑπάρχει κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ καὶ ταυτίζει τὴν πολιτικὴ
ποίηση μὲ τὴν «ποίηση - ὑπηρέτρια» σὰν νὰ εἶναι δουλικὴ ἡ
διαδικασία γραφῆς ἑνὸς ποιητῆ
ποὺ ταυτόχρονα λειτουργεῐ καὶ
σὰν ὂν ποὺ ἔχει ἐπιλέξει καὶ μιὰ
ἰδεολογία καὶ ἔχει ἐντάξει τὴ ζωή
του σ’ ἕναν ἀγῶνα πολιτικό.
Ἀκριβῶς ὅμως καὶ ὁ κ. Δικταῐος,
γιὰ τὰ δικά μας μέτρα, τὴ δική του
προβάλλει πολιτική, σὰν διατυπώνει τέτοιες ἀπόψεις, κι ἂς μὴ
μᾶς τρομάζουν οἱ λέξεις· ἡ πραγματικότητά μας εἶναι τέτοια ποὺ
δὲν ἀντέχει σὲ ἄλλες πολυτέλειες.
’Όμως γιὰ τὸ ἂν ουγχωρεῖται ἡ
ὅποια κακὴ ποίηση νὰ θεωρεῖται
καλὴ ἐπειδὴ τυχαίνει νὰ εἶναι πολιτική, ὁπωσδήποτε δὲν ἔχουμε
ἄλλη ἅποψη· καὶ ἡ κακὴ ποίηση
εἶναι κακὴ ποίηση ὅ,τι περιεχόμενο καὶ νὰ ἔχει. Τὸ ἴδιο ἀνοιχτοὶ
εἷμαστε κι ἐμεῖς κι ἂς διαφωνοῦμε
μὲ τὸν κ. Δικταῖο. Οἱ καιροὶ ἔχουν
ἀλλάξει, κι ἂς μὴν ἀδικεῖ τοὺς
ἀριστεροὺς ποιητὲς ποὺ ἔχουν
μεταφράσει Χικμέτ, γιατὶ μερικοὶ
τουλάχιστον, ἔχουν καταδείξει σὲ
τέτοιο βαθμὸ τὴν ποιητική τους
ὑπόσταση, ποὺ ἁταίριαστο εἶναι
νὰ καταδικάζονται μὲ μιὰ λέξη;
«πολιτικάνι-ηδες».
Τὸ βιβλίο περιέχει μιὰ ἐκτεταμένη ἐπιλογὴ ποιημάτων τοῦ Χικμὲτ καὶ τὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ
μπορεῖ νὰ πλουτίσει τὴ γνωριμία
του μὲ τὸν ποιητή.

Σ. AMIN, AA. φᾼιΡ, ΓΚ. ΜΑΣΙΑ, Μ ΧΟΥΣΕΙΝ
Ἡ κρίση τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ.
Ἐκὸόσεις; Θ. Καστανιώτη, Ἀθήνα 1976
Μετ; Νικόλας Βουλέλης
Σειρὰ Μαρξιστικὴ Οἰκονομία - 1.
Στὸ βιβλίο αὐτὸ περιέχονται
τέσσερις μελέτες ποὺ ἀφοροῦν τὴν
κρίση τοῦ σύγχρονΟυ ἰμπεριαλισμοῦ. Ἀναλυτικά; «Μιὰ δομικὴ
κρίση» τοῦ Σαμὶρ Ἀμίν, «Οἱ ἐνδοῖμπεριαλιοτικὲς συγκρούσεις
μέσα στὴν κρίση» τοῦ Ἀλεξάντρ
Φαίρ, «Διεθνὴς καταμερισμὸς τῆς
ἐργασίας καὶ ταξικὲς συμμαχίες»
τοῦ Γ κυοτὰβ Μασσιὰ καὶ «Γιὰ
τὸν ἐνεργητικὸ ρόλο τῆς περιφέρειαςῑ Τὸ Ἀραβικὸ παράδειγμα»
τοῦ Μαχμοὺτ Χουσεΐν.
Ἡ ἰδιοτυπία ἀλλὰ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν τεσσάρων αὐτῶν κει-

μένων βρίσκεται στὸ ὅτι προτείνουν μιὰ συνεκτικὴ θέση’ ὅτι δηλαδὴ ἡ τωρινὴ κρίση τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος δὲν εἶναι μιὰ
συγκυριακὴ ὕφεση ἀλλὰ μιὰ δομιτ
κὴ κρίση τοῦ σύγχρσνου καπιταλισμοῦ καὶ ποὺ ἐκφράζεται στὴν
πράξη σὰν ἀντίθεση πσὺ ἀντιπαρατάσσει τὸ κεφάλαιο τῶν ἀνεπτυγμένων, ἰμπεριαλιστικῶν κέντρων στοὺς ἐκμεταλλευόμενους
τῆς κατεχόμενης περιφέρειας.

ΤΖΟ ΥΛΙΑΝΟ ΠΡΟΚΑ ΊΣΙ
Τὸ Κομμουνιστικό Κόμμα on? Σοβιετικὴ ·Ἕνωση.
191 7 - 1945

Ἐκδόσειςι Ὀδυσσέας Ἀθήνα
Μετ; Μυρσίνη Ζορμπᾶ
Ὁ συγγραφέας ἐρευνᾶ τὸ θέμα του καὶ ὁδηγεῖται οτὴν ἀντίληψη-ὄιξονα αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, ὅτι
ἡ «οἰκοδόμηση τοῦ κόμματος»
ἀποτελεῖ ἕνα μέρος ποὺ ὁλοκληρώνει τὴ γενικότερη διαδικασία
μετασχηματισμοῦ τῆς σοβιετικῆς
κοινωνίας καὶ ὑποστηρίζει ὅτι θὰ
ἧταν λάθος νὰ θεωρήσουμε ὅτι τὸ
πρόβλημα τῆς ὀργάνωσης τῆς
ἐξουσίας (τῶν μορφῶν μιᾶς πολιτικῆς, τῶν μοντέλων καὶ ἐργαλείων) εἶναι σὲ σχέση μὲ τὸ πρόβλημα τῆς «γραμμῆς» θέμα δευτερεῦον. Ἀναλύει ἀκριβῶς τὴν ἅποψη
ὅτι ἀνάμεσα σὲ μορφὴ καὶ περιεχόμενο ὑπάρχει ἕνας ἰδιαίτερα
στενὸς συοχετισμὸς καὶ μιὰ ἀμοιβαία ἐξάρτηση. Μέσα ἀπὸ μιὰ
ἐξονυχιστικὴ ἔρευνα τῶν πρακτικῶν τῶν Συνεδρίων καὶτῶν Ὁλομελειῶν τοῦ σοβιετικοῦ Κόμματος
παρακολουθεῖ τὴ διαδικασία ἐξέλιξής του ἀπὸ τὸ 1917 ὣς τὸ 1945.
Ἀκριβῶς τὰ χρόνια ποὺ μπροστὰ
στὶς ἀντικειμενικὲς δυσκολίες τὸ
κόμμα χάνει τὸν ταξικὸ ἰδεολογικό του χαρακτήρα καὶ ἀποκτᾱ μιὰ
ὅλο καὶ μεγαλύτερη οἰκονομιστικὴ λειτουργία - ὑλικὸ ὑπόβαθρο
γιὰ νὰ ἁναπτυχθεῖ ὁ σταλινισμός.
Ἀναλυτικὰ περιέχειε 1. Τὸ
κόμμα μετὰ τὸν Ὀκτώβρη, 2. Γραφειοκρατικοποίηση καὶ στρατιωτικοποίηση, 3. τὸ Γιακωβίνικο
μοντέλο, 4. Τὸ IX Συνέδριο, 5. Τὸ
Χ Συνέδριο, 6. Ὁ Στάλιν γενικὸς
γραμματέας, 7. Ἡ κρίση τοῦ φθινόπωρου 1923 καὶ ἡ ΧΙΠ Συνδιάσκεψη, 8. Ἀπὸ τὴ «λενινιοτικὴ
κλάση» σιςὴν κολεκτιβοποίηση, 9.
Τὸ σύστημα τῆς προλεταριακῆς
δικτατορίας κατὰ τὴν κολεκτιβοποίηση, 10. Ὁ- Σταλινισμός.
Παράρτημα. Ἀνταῖος, Στάλιν καὶ
Ροῦζβελτ.

ΧΡΙΣΊῚΑΝΟΙ ΚΑΙ KOWOYI’ËÎSËÊÇ Πανόραμα, Ἀθήνα
Μαρξιστικὸ Κέντρο Μελετῶν καὶ
Ἐρευνῶν Γ αλλίας.
Mer: Χρ. Βραχνιάρης.
Ἡ ἔκδοση αὐτὴ περιλαμβάνει
τὶς συζητήσεις ποὺ ἔγιναν- οτὸ
Παρίσι οτὰ πλαίσια τῆς Ἑβδομάδας τῆς Μαρξιστικῆς Σκέψης (Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 1972),
ὅπου πῆραν μέρος χριπιανοὶ καὶ
κομμουνιστὲς καὶ ὀργανώθηκε
ἀπὸ τὸ Μαρξιοτικὸ Κέντρο Μελετῶν καὶ Ἐρευνῶν τῆς Γαλλίας.
Τὰ θέματα τῆς συζήτησηςε 1.

Ὁ ἀθεῖσμὸς σήμερα, 2. «Ὑποανάπτυξη» καὶ πάλη τῶν τάξεων, 3.
Χριστιανικὴ πίστη καὶ πολιτική,
4. Ὁ Σοσιαλισμὸς καὶ οἱ χριστιανοί, θὰ μποροῦσαν νὰ συνενωθοῦν σὲ τρία βασικὰ ζητήματα ἐρωτήματα.
1. Ποιὸ εἶναι τὸ περιεχόμενο
τοῦ σύγαρσνου, τοῦ μαρξυστικοῦ

ἀθεῐσμοῦ, σὲ σύγκριση μὲ τὸν πα- λιότερο, τὸν προμαρξιστικὸ ἀθεἴσμό;
2. Ὀντας δεδομὲνες οἱ φιλοσοφικὲς διαφορὲς μεταξὺ κομμουνιστῶν καὶ χριστιανῶν ὑπάρχει
ἀντικειμενικὰ ἡ δυνατότητα γιὰ
μιᾴ ο-υνεργασία μεταξύ τους στὸν
τομέα τῆς Πολιτικῆς;
καὶ
3. ‘H Χριστιανικὴ πίστη ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ἰδανικὰ τοῦ
σοσιαλισμοῦ, καὶ κατ’ ἐπέκταση,
διατηρώντας ὁ χριστιανὸς τὴ θρησκευτική του πίστη εἶναι δυνατὸν
νὰ πάρει μέρος στὸν ἀγώνα γιὰ
τὴν ἐγκαθίδρυση τοῦ σοσιαλισμου;
Ἡ ἀπάντηση ποὺ δίνεται στὰ
θέματα αὐτὰ ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον θεωρητικὸ καὶ πρακτικὸ
γιατί διευρύνει τὸ φάσμα τῶν κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν δυνάμεων
ποὺ ἀπὸ ἁντικειμενικοὺς λόγους
ἔχουν ἓνδιαφέρον γιὰ τὸ σοσιαλισμό.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποτελεῖ συνολικὴ ἔκδοοη τῆς δουλειᾶς τοῦ
συγγραφέα ἀπὸ τὸ 1960 ὣς τὸ
1972 στὸν τομὲα τοῦ θεατρικοῦ
αὐτοῦ εἴδους. Ἀναλυτικὰ περιέχει; 1. Ὁ ἥρωας τῆς πολυκατοικίας ἢ Τὰ Βιβλία (1960), 2. Ὁ
ἄδειος κύκλος (1961), 3. Οἱ "evoχοι (1962), 4. Τρεῖς παράλληλοι
μονόλογοι (1963), 5 . Οἱ ἀρσενικοί
(1964), 6. Τὰ χειρόγραφα (1965),
7. Τὰ τρυγόνια (1969), 8. Ὁ σκύλος τοῦ ξενιτεμένου (1971), 9. Ὁ
ἀλτρουῖοτὴς (1972), 10. Τὸ ὄνειρο (1972).

ΛΕΥΚῙΟΣ ΖΑΦΕΙΡῙΟΥ
Ποιήματα (1964 - 1974)
’Exôôaezç: Κοῦρος, Ἀθήνα 1975
Διαβάζουμε; «Οἱ λέξεις Ξερίζωσε ἀπὸ μέσα μου ὅλες τὶς λέξεις
/ δῶσε τους μιὰ ὅποια σημασία /
κι ὕστερα προσπάθησε νὰ τὶς βάλεις πάλι / μὲ μιὰ δική σου τάξη

μέσα μου, / Ὡστόσο ἐγὼ θὰ ἐπιμέ- ’
νω νὰ λέω / τὴν ἐλευθερία ἐλευθερία / τὸ φόνο φόνο / τὴν ἑνοχὴ
ἑνοχὴ / μ’ ἕνα πεῖσμα τρελοῦ ποὺ
σκαλίζει / στὸν τοῖχο τ’ ὅνομὰ του
/ μὲ τὰ νύχια». ά
Ὁ Κύπριος αὐτὸς νέος ποιητής, φορέοις μιᾶς μνήμης καυτῆς
ὅπως αὐτὴ τῆς Κύπρου καὶ συγχρόνως κάτοικος πιὰ τῆς Ἀθήνας
ποὺ ἀποξενώνει ἀκόμα καὶ τὸν
ντόπιο, πόοο περιοσότερο ἕναν
Κύπριο, λειτουργεῐ καὶ στὰ δύο
αὐτὰ ἐπίπεδα συνειδητοποιώντας
διαρκῶς τὴ διαρκὴ ἁποξένωση
ἀπὸ τὸν ἔξω ἀλλὰ καὶ τὸν ἔσω
χῶρο. Ἰδιαίτερα πολιτικοποιημένος ἀλλὰ τὴν ῖδια στιγμὴ βαθύτατα ἐνδοσκοπικός, ἀποκαλύπτει
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αὑτὴ τὴ διχασμένη του ὑπόσταση
ποὺ ἀπαιτεῖ νὰ ἑνοποιηθεῖ.

ΕΥΑ ΜΥΛΩΝΑ
Καθαρὸ μέταλλα
Ἀθήνα 1975
Διαβὰζουμε; «Σᾱς ἀγκαλιάζω
γιὰ νὰ σᾶς στραγγαλίσωῑ Καὶ τώρα τί νὰ πῶ / ὡς καὶ τὸ αἷμα σας
πήρανε / καὶ μὲ τὴ σοφὴ διεργασία τους, τὸ κάναν γλυκερὸ ποτὸΙ
καὶ τὸ προσφέρουν στὰ ποτήρια
τὶς γιορτές τους. / / Τώρα τί νὰ
πῶ; / / Μὲ δυσκολία γιατρεμένοι,
ἑτοιμαοτήκαμε γιὰ / τὶς νέες ἀρρώστιες. / Μᾶς διέφθειραν τὰ δῶρα τους. / Μᾶς φέραν ἕνα δίο-κο
μὲ καταλύτες / καὶ μιὰ κλεψύδρα
πσύ ὅλο ὀπισθοχωρεῖ / μᾶς φέρανε γυαλιὰ ποὺ φιλτράρουν τὴ διάλυση. / / Τώρα τί νὰ πῶς] / Μὴ
χάνετε ἀπ’ τὰ μάτια τὰ ἀγκάθια
σαςΙμὲσαᾶἕναλεπτὸΙθὰ
γίνουν πλαστικὰ λσυλούδια»

ΔΩΡΑ ΜΟΑΊΣῸΥ - ΒΑΡΝΑΛΗ
Στερνή ΠαρηγοριάΠοιήματα.

Ἐκδόσειςε Κέδρος Ἀθήνα 1975
Διαβάζσυμεε «Ντροπήέ Πῶς
ντρέπομαι γιὰ κείνη τὴ βραδυάέ /
Μοῦ δῶσαν τῆς ἀντίστασης παιδιὰ / στῆς γειτσνιᾱς τὰ οπίτια νὰ
μοιράσω / δακτυλσγραφημένες
προκηρύξεις. / «Κάτω ἀπ’ τὶς
πόρτες πρέπει νὰ τὶς ρίξεις» / μοῦ
’παν, θὐμᾶμαι, τότες σιγανά. / /
Ξεκίνησα κι ἐγὼ στὰ σκοτεινά. /
Μέσα μου ὁρκίστηκα νὰ μὴν δειλιάσω. / Σὰν ἔφευγα τρεχ νὰ
προφτάσω / εἶδα πὼς μ’ ε χαν
πάρει οτὸ κατόπι / τῆς σπιουνιᾶς
καταραμένοι ἀνθρῶστοι. / / Τὸ
χρέος μου πῶς δείλιασα νὰ κάνωέ
/ Θὰ τὸ θυμᾶμαι ὡς ὅτου νὰ
πεθάνωέ»
Τὸ βιβλίο περιέχει τρεῖς ἑνόἰητες ποιημάτων; Ι. Τῆς κατοχῆς
(ἀπὸ ὅπου καὶ τὸ πιὸ πάνω ποίημα), II. Ἀνθρώπινα, ΠΙ. Καὶ ὀλίγη σάτιρα.
Ἀπ’ τὴν τελευταία ἑνότητα
διαβάζουμεῑ «Κάποτε σ’ ἕνα λεύκωμαῑ Εῧριὸίκη μου, Εὐριδίκη, /
ποὺ εἶσαι ρείκι καὶ φιρίκι, / τόθελε κ’ ἡ Θεία Δίκη / νὰ σοῦ γράφουν γερολύκοι / πσὺ σοῦ κάνσυν
τὸν ἀοίκη; / Γὼ σοῦ κάνω ὃασκαλίκι; / Κρύψ’ τὰ ὅπλα σου, Εὐριὃίκη / μὴν τὰ βγάλεις ἀπ’ τὴ θήκη,
/ Τί θ’ ἀξίζει τέτοια νίκη; / Κρύψε
τα καλά, Εὐριδίκη, / νὰ τὰ δώσεις
γι’ ἀντιπροίκι / o’ ἕνα ἀληθινὸ
ἀρίκη. / / ’Aa’ τοὺς γέρσυς κ’
ειναι... φρίκη».
ΛΠΙΑῘΚΑΒΑΤ I'KIT A

(Τὸ θεῖο τραγούὸι)
Ἐκδόσεις; Δωδώνη, Ἀθήνα
Σειρά; Βιβλιοθήκη ἰνδικῶν κειμένων. 1.
Ἡ ἔκδοση στὰ ἑλληνικὰ τῆς
Μπαγκαβὰτ Γκίτα, ἑνὸς ἱεροῦ βιβλίου τῶν Ἰνδιῶν, εἶναι ὁπωσδήποτε ëva γεγονός. Μᾶς εἰσάγει
cri] θεώαηση μιᾶς ἄλλης ἀντίληψης γιὰ τὸν κόσμο, ἄγνωστης στὸ
πλατὺ ἑλληνικὸ κοινό, ποὺ ἔχοντας μιὰ εὐρωπαῖκὴ κουλτσύρα
ἀγνοεῖ τὴν ἀνατολικὴ φιλοσοφία.
Ἡ ἔκὸοοη αὐτὴ παραθέτει δύο
ἀπὸ τὶς τρεῖς μεταφράσεις ποὺ
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ἒγιναν ὣς σήμερα στὴ Μπαγκαβὰτ
Γ κίτα. Συγκεκριμένα ἔχει τὴν παλιὰ δυσνόητη μεταφραση τοῦ Δημητρίου Γαλανοῦ καὶ τὴν πρόσφατη τοῦ Γεωργίου Ζωγραφάκη.
Ἀκόμη περιέχει ἐκτενὴ εἰσαγωγὴ
ποὺ θὰ βοηθήσει τὸν ἀναγνώστῃ
νὰ γνωρίσει τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς
ἰνδουῑοτικῆς καὶ βουὸδιστικῆς
σκέψης, καθὼς καὶ στοιχεῖα γεωγραφικὰ καὶ ἱστορικά· γλωσσάρι
σανα-κριτικῶν ὅρων καὶ βιβλιογραφία.

ΜΑΧΗ ΜΟΥΖΑΚΗ

Βάρβαρο γέλιο στὶς ὅχθες τοῦ
HUDSON
Ἐκδόσεις; Δωδώνη, Ἀθήνα 1975
Διαβάζουμεε «25 τοῦ Φλεβάρης Ὁ χῶρος δύο ἐπὶ δύο. / Τὸ
σκοτάδι ἀπὸ τὰ μάτια τους ἔρχεται. / Μοῦ καταγράφει τὴν ἀναπνοὴ, / Ἡ σαραντσποδαροῦσα μὲ
λεηλατεῖ... / Δὲ μὲ εἴδατε νὰ πληγώνω τὸ σῶμα / στὸ λεπίδι τοῦ
σκοταδιοῦ. / Τὸ ματωμένο σχῆμα
τους δὲν εῖδατε. / Ἔχω ὑποψία
μάτι / ὑποψία αὐτί. / / T’ ἀηδόνια
μου φτάσανε; / / Ἡ μάνα μοῦ
κάνει σινιὰλο. / Οἱ φλέβες τοῦ
21-1 κιθάρᾟξέὲἓιῗέἒὲεμὲῗῐὲρῗιὲἳ. ί
/ Τ ἀηδόνια, ἔχουν ἀγγίξει τὸν
τύπο τῶν ἥλων. / / Ὁ ἄνθρωπος
γίνεται μονοκύπαρος στὸ σκοτάδι. / Δὲ θὰ ὑπερασπιστεῐτε τὸ
φῶς / Στὶς κλίμακες τῆς äqvnonç
μπράω ἰὴ δύναμή μου. / Πόσα θὰ
οτείλω αὔριο; Ὁ χῶρος μηδὲν ἐπὶ
μηδέν. / Ἔχω ὑποψία φίλους,
ὑποψία ζωή. / Ἡ μάνα μοῦ κάνει
σινιάλοῑ / Τὸ χρέος ἔχει διαφάvelu! »

ΔΗΝΠίἸῬΗ Σ. ΣΟΥἹΖΟΥ

Οἱ φιλέλληνες τῶν Βαλκανίων
στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 21
Πρόλογος Σ. I'I. Ζερβοῦ
Ἀθήνα 1976
«Ἡ ἔνοπλη συμπαράσταση
Νστιοσλάβων, Βσυλγάρων, Ρσυμάνων καὶ Ἀλβανῶν φιλελλήνων
στὸν Ἑλληνικὸ Ἀγώνα τοῦ ’21
ὑπῆρξε πολὺ σημαντικὴ καὶ ’σὲ
ἔᾶἰῗᾞέῗ.”,ῗὲὺσῗιξὲἓέᾛὴὲ”ἷὲ
μένει βαθιὰ χαραγμένο μέσα σιὴν
ἐθνικὴ μνήμη μας- Ὀχι μᾴνο ἀπὸ
ἠθικοὺς λόγους ἐθνικῆς ευγνωμοm’nrnç ἀλλά, πολὺ περισσότερο,
ἀπὸ καθαρὸ ρεαλισμό, ἀπὸ ἐθνικὸ συμφέρον». M" αὐτὰ τὰ λόγια
παρουσιάζει ὁ συγγραφέας τὸ θέμα του, θέμα ἄγνωστο στὸ εὐρύτερο κοινό, ποὺ θεωρεῖ, σύμφωνα μ’
αὐτὰ ποὺ διδάσκεται στὸ σχολεῖο,
ὅτι ὁ φιλελληνισμὸς τοῦ 1821
ἧταν ἕνα κίνημα ποὺ δημιουργήθηκε καὶ ἄνθισε μόννο σιὴ Δυτικὴ
Εὐρώπη.
Τὸ μικρὸ ἀλλὰ περιεκτικὸ βιβλίο τοῦ Δ. Σούτζω παραθὲτει
στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ
φιλελληνικοῦ κινήματος στὶς διάφορες βαλκανικὲς ἐθνότητες καὶ
παρουσιάζει ἐκτενέστερα μερικὲς
ἀτομικὲς περιπτώσεις. ’

ῥᾸῼ-ως,
Δίσκοι μὲ ρεμπέτικα
Τοῦ Μίλτου Καρατζᾶ
ΤΑ ΊῈΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια - καί κύρια στὰ χρόνια τῆς δικτατορίας
—— πραῃιατοποιήθηκε μιὰ στροφὴ πρὸς τὶς πολιτιστικές ρίζες τοῦ τόπου
μας. Αὐτὴ ἠ στροφὴ παρουσιάστηκε κύρια οτὴ μουσική, ὅπου τὸ
τραγικὰ χαμηλὸ ἐπίπεδο που ἐπικρατοῦσε καὶ λόγω τῆς χουντικῆς
λογοκρισίας, δὲν μποροῦσε παρὰ νὰ στρέψει τὸ κοινὸ καὶ κυρίως τὴ
νεολαία πρὸς νέες κατευθύνσεις. Ἐτσι ἡ νεολαία, παράλληλα μὲ τὸ
«κρυφὸ» ἄκουσμα τῶν τραγουδιῶν τοῦ Θεοδωράκη, ἄρχισε νὰ ἀνακαλύπτει καὶ τὸ ρεμπέτικο τραγούδι. Καὶ νὰ ωχνάζει σὲ κέντρα ὅπου
τραγουδοῦσαν οἱ λίγοι γνήσιοι ρεμπέτες —- γνωστοί, πολι) γνωποὶ καὶ
ἄγνωστοι.

Αὐτὸ τὸ κύμα «ἐπιστροφῆς» ε [χε σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ἔκδοση (ἢ

ἐντανέκδοση) δεκάδων ρεμπέτικων δίσκων. Πολλοὶ ἀπ’ τοὺς δίσκους
ποι) κυκλοφόρησαν παρουσιάζουν μεγάλο ἓνδιαφέρον λόγω τῆς αὐθεντικότητάς τους. Ἄλλοι πάλι διακρίνονται γιὰ τὴν προχειρόιητα μὲ τὴν
ὁποία ἔγιναν καὶ γιὰ τὴν κακὴ μίμηση τῶν αὐθεντικῶν έκτελέσεων.
Ἂναμφισβήτητα δμὼς ὑπάρχουν πολλοὶ δίσκοι τοὺς ὁποίους ἀξίζει ν’
ἀκούσει κανείς.
M’ αὐτὸ τὸ κομμάτι δὲν ἐπιχειροῦμε νὰ ἀναλύσουμε τὸ ρε έτικο τραγούδι. Στόχος μας ε ναι νὰ
πληροφορήσουμε τοὺς φίλους τοῦ
ρειυτέτικου γιὰ τούς ρεμπέτικους
δίσκους πού κυκλοφοροῦν σήμερα. Πιὸ κάτω παρουσιάζουμε
ὅσους δίσκους καταφέραμε νά ἐν·
τοπίσουμε σιὴν ἀγορά.
ΣΕ ἑπόμενο τεῦχος θὰ παρουσιάσουμε ἀναλυτικότερα τοὺς δί-

σκους πού, κατά τὴ γνώμη μσς,παρουσιάζουν τὸ μεγαλύτερο ἐν·
διαφέρον.
OI δίσκοι πού ἀκολουθοῦν εἷναι χωρισμένοι στίς ἑξῆς κατηγοριες;
Α) Δίσκοι μὲ αὐθεντικὲς ἠχσγραφήσεις πρὶν τὸ 1950
B) Δίσκοι μὲ αὐθεντικὲς ἠχογραφήσεις στὸ χρονικὸ διάστημα
1950-1965 (περίπου)
Γ) Δίσκοι μὲ ἠχογραφήσεις.ἀπὸ
τὸ 1965 ἕως σήμερα, ἀλλὰ μὲ
πιστές έκτελέσεις ἀπὸ ζωντανοὺς ρεμπέτες
Δ) Δίσκοι μὲ σύῃζρονες ἠχογραφήσεις ρεμπέτικων τραγου·
διῶν ἀπὸ νέους τραγουδιστὲς
ΣῘΜΕΙΩΣΗε Ἠθελημένα δὲν
ἀναφερόμαστε σὲ ρεμπέτες συνθέ-

τες μὲ κανούργια τραγούδια (π.χ,
Σκοπευτήριο, Μικρὰ Ἀσία κ.λπ.),
πιστεύοντας ὅτι τὰ τραγούδια αύτὰ δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὰ
παλιὰ ρεμπέτικα τραγούδια τῶν
ἴδιων συνθετῶν.
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5211x9993
OAOI OI ΡΕΜΠΕΤΕΣ ΤΟΥ

NTOYNIA (Διάφοροι) —- ΛΥΡΑ
ΑΦῙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ MAPKO
(Βαμβακάρη) - MINOS
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΊΣΑΟΥΣΑΚΗΣ
—- ΣΩἹἨΡΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ —
REGAL
ΑΘΑΝΑΤΑ ΡΕΜΠΕΊἸΚΑ (Τοιτοάνης - Νίνου) - ΛΥΡΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΊΣΙἸΣΑΝΗΣ - MAPIKA NINOY — PHILIPS
ΠΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ —
MARGOPHONE
ΡΕΜΠΕΊῚΚΑ ΓΙΑ 6 (Διάφοροι)
—— MARGOPHONE
ΠΑΓΙΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΜΠΑΓΙΑΝΤΕΡΑΣ - ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤ ΟΣ — REGAL
ΤΣΙἹΣΑΝΗΣ —- REGAL
ΧΙΩΊἨΣ - REGAL
ΜΗἸΣΑΚΗΣ - REGAL
MAIPH ΛΙΝΤΑ - ΜΑΝΩΛΗΣ
ΧΙΩΤΗΣ -—— REGAL

30 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΙἩΊὙΧῙΕΣ
(Χιιίηης - Λίντα) - MARGOPHONE
ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ (Χιώτης Λίντα) - MARGOPHONE
T0 TEAEYTAIO ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ (Χιώτης - Λίντα) MARGOPHONE
ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ (Τσιτσάνης) ——
MARGOPHONE
ΜΠΙΘῙΚΩΊΣΗΣ —- REGAL
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ ——
REGAL

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ No 1 ——
REGAL
ΚΑΖΑΝἸΖΙΔΗΣ No 3 ——
REGAL

Emma:
ΣΩΊἩΡΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ
ΛΥΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ
ΛΥΡΑ
ΣΩἹἨΡΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ
ΛΥΡΑ
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΛΥΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ
ΛΥΡΑ
Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ TPA—
ΓΟΥΔΑ ΤΣΙΤΣΑΝΗ — AYPA
Ο ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ
BAMBAKAPH — OLYMPIC
H ATAXTH (Βαμβακάρης) ——
UIÀUJNH

PANVOX

MOY (Μητσάκης) —— MARGO—
ΡHONE

ΕΝΑΣ ΡΕΜΠΕΤΗΣ ΊῬΑΔΟΥΔΑ (Μιχάλης Γεννήτσαρης) - l"IA ΡΕΜΠΕΤΕΣ KAI ΦΙΛΟΥΣ
POLYDOR
(Καλδάρας) - MINOS
ΑΞΕΧΑΣΤΑ PEMHETIKA (Κηρομύτης - Περπινιάδης) MARGOPHONE

ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΛο ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ (Γ ιάννης Κυριαζῆς) ——
ZODIAC
ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΟΥ
ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΗ — ZODIAC
O ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΗΣ EPXEΤΑΙ —— ZODIAC
TA ΑΛΛΙΩΤῙΚΑ (Μουφλουζέλης) - ZODIAC
TA HAAIA ΤΟΥ ΚΑΠΛΑΝΗ ΛΟΥΚΑΣ ΝΤΑΡΑΛΑΣ SONORA
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗΣ MARGOPHONE
EgGEEIlfINI-IMA (Τσιτσάνης) ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
(Τσιτσάνης) —— REGAL
ΤΟ ΜῙΝΟΡΕ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ MARGOPHONE
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΑΟΥΣΑΚΗΣ
- MARGOPHONE
ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟ ΔΕΙΛΙΝΟ
(1'190. ἓσωυσάκης) —— MELO-

ΦΤΩΧΟ ΚΟΜΠΟΛΟΓΑΚΙ

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ No 4 —
REGAL

’ b! ‘b ενκτοᾷᾴω ’πεπαὲὲλκῗέ

ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΤΕΦΊἘΡΙ ΤΟΥ ΜΗ·
ΤΣΑΚΗ - ΛΥΡΑ

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΤΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ COLUMBIA
ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ - MINOS
40 XPONIA PEMI‘IETIKO (r.
Νταλάρας) —— MINOS

AAÏKH ΠΑΡΑΔΟΣΗ (Μοοχολιοῦ - Μητσιᾱς) —— COLUMBIA
12 PEMIIETIKA (Γ. Πσυλόπουλος) —— AYPA
TA MHAE ΠΑΡΑΘΥΡΑ (Διάφοροι) - ZODIAC
ΔΙΠΛΟΠΕΝΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (Διάφοροι) — PHILIPS
TA ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ MOY (A. Παπαῑωάννου) COLUMBIA

Εὐτυχεῑτε Ἀλκης Στέας
Ἡ EPT, πρωτοπόρος καὶ καινοτόμιῗ, στηριγμένη στῆν ἄποψη ὅτι τὸ
ν σημεῖο μηχανῶν καί μουσικῆς ε αι τό... κλειδὶ (τοῦ σὸλ γιὰ τὴ
κοινὸ
μουσικὴ καί τοῦ μπουλονιοῦ γιὰ τὴ μηχανὴ) μᾶς σέρβιρε τὴν πρὸ καὶ
μεταμεσονύκτιο «πρόσκληση στὸ Σούντιο» τοῦ Σαββάτου. "Eva; ἀλλοπρόσαλλος χῶρος μὲ μοντέρνα πλαστικὰ ἔπιπλα καί διακοσμητικά,
διαταγμένα Era; ποι) ό πρῶτος προσκεκλημένος νὰ κάθεται σὲ ἀπόσταση χιλιομέτρου ἀπὸ τὸν τελευταῖο, ὅπου ἀδιάκριτα ἅνθρωποι καὶ ζῶα
τιμοῦν τίς θέσεις αὐτές, κι ἕνας παρουσιαστὴς ποὺ γελᾶ καὶ γελᾶ καὶ
γελᾶ, ἀποτελοῦν τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς ἐκπομπῆς.

χούλη, μιὰ καθηγήτρια μουσικῆς
ἑνὸς Ἰδιωτικοῦ Σχολείῡυ, ἡ τραγουδίστρια Λήδα Most ἡ πολὺ ἀγαιωὲἒοιῗςπῖιῖὲέιιεξὲᾮὲειῑ
κοὺς - παραδοσιακοὺς ρργανοπαῐχτες καὶ παιδιὰ μὲ ταλὲντο
μουσικό, βρέθηκαν, προφανῶς
γιὰ νὰ συζητήσουν τὶς διάφορες

,ᾧ
.
ξε î?“

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔῙ-ΙΣ —
MARGOPHONE

Γελᾶ ὁ μωρὸς κόξγ τι μὲ ὙελΟῖΟν
ἡ σχέση ἡμιαξόνιὲυ καὶ φὰ δίαισης

ι Ἤ ἀρχιμουσικὸς κ. Λούλη Ψι-

”’ ‘ rævtzzl-IŒI
ιι
ῦιΜοκΑνονς, g;
,î “WHNM ..τ’ᾞήθῠὶ ‘

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ N0 5 —
REGAL

[ᾧῷ-ΩΨ·

ΥΠΟΤῙΘΕΤΑΙ. πὼς ἡ
«Πρόσκληση στὸ Σούντιο» εἶναι ἡ
ἐξελιγμένη μορφὴ τῆς «Πρόσκληση σὲ Γεῡμα».
Οὐ μὴν ἀλλὰ οῑ δυστυχεῖς
προσκεκλημένοι, δὲν ἀποζημιώνονται πιά, οὔτε μέ... πινάκιον
φακῆς. Κάθονται ἀμήχανοι τὴ μιὰ
ἀπὸ φόβο μὴν τοὺς φάει τὸ λιοντάρι (τρεῖς ὲκπομπὲς πρίν), τὴν
ἄλλη με ἀπορία γιὰ τὸ τί συμβαίνει στὸν παρουσιαοτὴ καὶ διαρκῶς γελᾶ, τὴν τρίτη μὲ ἀγανάκτηση γιὰ τὴ γκάφα τους νὰ δεχτοῦν
τὴν πρόσκληση.

Οἱ ἢΓΡΥῖΥΝοΙ awene‘leeeg'rm I
“ms. Hermn me“.
Νέαν Ἔαρ-«ην, “MA. .

τάσεις τῆς μουσικῆς on" χώρα
μας, ν’ ἀπαλλάξουν ἀπόψεις γιὰ
τὴ μουσικὴ παιδεία μσς καὶ μὲ τὴ
βοήθεια τοῦ συντονιστῆ τῆς ἐκ·
πομπῆς νὰ δώσουν a’ ἐμᾶς τοὺς
τηλεθεατες τὴν εικόνα τῆς μουσιΨὲοέῗέἕυέςὸξῗρὲἑτὲἓςῆᾢῑμῗ
στόχος τῆς ἐκπομπῆς·
Κι ἐκεῖ ἀρχίζουν τὰ γέλιαῑὶ
Ὁ συντσνιστὴς (σκῆμα λόγου)
γνωστὸς αὐτοκινητολόγος κ, Κώοτας Καββαθᾱς γελᾱ καθὼς παρουσιάζει τὴν ἀρχιμουσικὸ κ. Ψιχούλη, Γελᾶ καθὼς τῆς ἀπευθύνει
ἐρωτήσεις προσβλητικὲς γιὰ τὸ
ὄνομα καὶ τὴν ἀξία της. (“Οταν
ἀποφασίζεις νὰ κουβεντιάσεις μὲ
ἀξίες πρέπει νά ’χεις τουλάχιοτον
μιὰ στοιχειώδη θημέρωοη, Ἀλλιῶς, εἶναι ἀσέβεια καὶ προσβολὴ ὁ
διάλογος ποὺ θ’ ἁποτολμήσεις).
Γελᾶ, ὅταν στὰ καλὰ καθούμενα
διακόπτει τὴν Καραῖνδρου γιὰ νὰ
τῆς πεῖ ὅτι ξέχασε νὰ τὴν παρουσιάσει στοὺς τηλεθεατές. Δηκτικὰ

ΜΕ τόν παραπάνω φάκελο, λάὸαμε ἕνα φυλλάὸιο ὁισέλιὸο, τυπωμένο σέ χαρτί πολυτελές, ἀφιερωμένο (μέ τήν εὐκαιρία τῆς “μαύρης
ἐπετείου”) “εὐλαὸικά” (l), “πρός ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΟΛΟΥΣ οἷ ὁποῖοι
τήν νύχτα τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967 προέταξαν τά στήθη τους γιά
νά θέσουν φραγμό στόν φρενήρη ὁρόμο τῶν φαυλοκρατῶν”. “
ΔΕΝ ὁημοσιεύουμε τόν φάκελο μόνο γιά τό ὀπτικό ἓνδιαφέρον
του. Οἱ “”Αγρυπνοι Ἀπελευθερωτές” ὁέν εἶναι ἁπλῶς ἀγράμματοι. ·
Εἶναι καί θρασύδειλοι· ἀπό τή μακρινή "/æyâlr] πατρίὸα” τους
(καί “γενέτειρα” τῆς δικτατορίας, ἄλλωστε) προτρέπουν τόν ἑλληνικό “Âaâ νά πάρη στά χέρια του τήν ἐξουσία”, νά “ἐξαφανίση
τούς ψευτοαρχηγι’σκους” καί (ἐὸῶ προσὲξτε) νά ’Ὄπάση τά σίὸερα
τῶν φυλακῶν γιά νά ἐλευθερώσῃ τούς ἐνδόξους καί τιμίους ὑπερασπιστάς τοῦ πατρίου ἐὸάφους”]

ΘΑ πεῖτε;Δέν εἶναι μόνο ἀγράμματοι καί θρασύὸειλοι. Εἶναι καί
ἀφελεῖς. Εἶναι,-

καὶ μὲ ἀξιοπρέπεια τοῦ δηλώνει ἡ πάρει μιὰ σκούπα καὶ νὰ σαρώσει. Ἀκόμα, ἀκόμα πιὸ εὔκολη
Καραΐνδρου ὅτι ἐκεῖνο πού ’χει
εἶναι ἡ παραίτηση.
οημασία εἶναι νὰ δικαιωθεῖὴ παἘμεῖς νιὼσαμε ντροπή. Ντραρουσία της σ’ αὐτὸ τὸ παζάρι (οἱ
πήκαμε γιὰ τὴν κ. Ψιχούλη, ντραλέξεις εἶναι δικές μας) μὲ τὸ νὰ
πήκαμε καὶ γιὰ τὴ συγκρατημένη
τὴν ἀφήσει νὰ παρουσιάσει τοὺς
λαϊκοὺς ὀργανοπαῐχτες, κι ὁ κ.
ὀργὴ τῆς φίλης Καραΐνδρου,
Καββαθᾱς συνεχίζει νὰ γελᾶ. Γ ε- ντραπήκαμε γιὰ τὴν ἀσέβεια στὴ ·
λᾶ ὅταν... «μπουρδολογεῐ» μὲ τὴ
μουσικὴ παράδοσή μας (μέσα 0’
Λήδα, ποὺ χαμογελᾱ ἀπὸ ἀμηχα- ὅλα ,καὶ λίγο κουλὲρ λοκὰλ δὲν
νία (ποῦ ἔπεσα, σκέφτεται), καὶ
βλάφτει, θὰ σκέφτηκαν οἱ παράσυνεχίζει νὰ γελᾶ ὅταν τὰ δεκάγοντες τῆς ἐκπομπῆς), ντρωΐήκαχρονα παιδιὰ - μουσικὰ ταλέντα
με τὰ παιδιὰ ποὺ μέσα σ’ ἕνα
τόν.,. σνομπάρουν ἐπιδεικτικοτέτοιο κλίμα κακογουοτιᾶς καὶ
τατα,
προχειρότητας πεμπουτάρισαν
πὸ χῶρο τῆς τέχνης, ντραπήκαμε
Ἡ στήλη δὲν ἔχει προσωπικὰ
καὶ τὸν κακόμοιρο τὸν μπούμαν
μὲ τὸν κ. Καββαθᾶ. Στὸ κάτω
κάτω τὸ γέλιο του δείχνει,.. καλὸ ποὺ γυρόφερνε τὸ τεράστιο μακρινάρι μὲ τὸ μικρόφωνο ἀπὸ γωκ’ ἀγαθὸ ἄνθρωπο. ’Όμως κι ἡ
γιαγιά μου Αἰκατερίνη εἶναι ἀνυ- νιὰ σὲ γωνιὰ τοῦ στούντιο ΑΤΑ.
Ὁ κ. Καββαθᾶς, ἐνδεχομένως
πέρβλητης καλοσύνης καὶ μάλιστα κατάγεται κι ἀπὸ τήν... Τσα- _ νὰ μᾶς ὃιαβάζει καὶ νά... γελᾶ.
ρικὴ Ρωσία. Αὐτὰ, φυσικά, ποτε
δὲν θεωρήθηκαν προσόντα γιὰ
τηλεοπτικὴ καριέρα κι ἔτσι ἡ για'Exôboclç
γιά μου ἁπλὰ καὶ μόνο παρακο«Πολιτιστική Ὲηανάσταση»
λουθεῖ, ὅπως ὅλοι μας, ὅ,τι εὐδοΔερθενίων 39,τηλ. 602.644
κήσει ἡ ΕΡΤ νά σερβίρει.
Δὲν ξέρουμε ποιὲς σκέψεις
ὁδήγησαν τὴν ἀλλαγὴ τῆς δομῆς
καὶ τοῦ ὀνόματος τῆς «πρόσκληση
σὲ γεῦμα» ἢ ἀλλιῶς «Τὸ δεῖπνο
τῆς Τρίτης». Θυμόμαοτε πὼς ἐκεῖ·
να τὰ προγράμματα, τουλάχιστον
ιιιιιιιιιιιιιιι
τ’ ἀντέχαμε. Κι ἔπειτα, εἶναι πιὸ
εὐχάριστο, ἀντὶ τοῦ κ. Καββαθᾶ,
νά ’χεις τὸ γέλιο τῆς Βίρνας Νιαβῆ
ἢ τῆς Εὔης Σπυρίδη. Ἀκόμα καὶ
τοῦ Ἀγγελου Ἀντωνόπουλου.

Ἡ Γαλλικὴ Τηλεόραση ἔχει
μιὰ παρεμφερῆ ἐκπομπή. Ὁ κ.
Μανθούλης τῆς ΕΡΤ, σίγουρα
γνωρίζει τήν «Bienvenu Chez
Guy Beard».

ﬁg?
Y

‘H σύγκριση ὁδηγεῖ στήν
αὐτοκτονία.

Καὶ βέβαια, εἶναι ἀστεῖο ν’
αὐτοκτονήσει κανεὶς γιὰ τὸ ἑλληνικὸ τηλεοπτικὸ χάλι, Ἀπ’ αὐτοῦ
ὅμως μπορεῐ νὰ ὑψώσει τὴ φωνή,
νὰ λύσει τὸ Γόρδιο μὲ μαχαίρι, νὰ

κυκλοφορεῑ
53

·εΠιοτολές·
Ὁ θάνατος τοῦ Τάσου Τούση
Μιά αὐθεντική μαρτυρία γιά τό θάνατο τοῦ ἀγωνιστῇ Τάσου Τούὲ
οη, στίς 9 τοῦ Μάη 1936 στῆ Θεσσαλονίκη, μᾶς ὁίνει ἀναγνώστης
μας, μέ τό παρακάτω γράμμα τους
« Ἔτσι οκοτώθηκε 6 Τ. Τούοης.

Τόν ἡρωισμό δέν τόν ἀσπάζο-

μαι, Θαυμάζω ὅμως τούς ἥρωες,
Ἴσως, ἤμουν ἀπό τούς λίγους
γιατί χάσανε, ἀπό τόσα χρόνια
αὐτότί-τες, ὃπως κι 6 πατέρας μου, 16190 — κατά καιρούς - αὐτό που
πού χρόνια τώρα ἔχει πεθάνει.
ἒχουμε έμεῐς για νά τούς θαυμάΤά πάντα εἶναι κλειστά, παν- ζουμεῑ τή Ζωή.... ’
τοῦ. Ρολά μαγαζιῶν. πόρτεςλῑα- ’ Ἡ ζωή του πού χὰθηκε καί σητί λίγο πιό πρίν, χωρίς αἰτία,
μαδεύτηκε μέ τό αἷμα του, πάνω
σκόπιμα καί ὕπουλα, εἶχε χτυπη016. τετραγωνόοιια τοῦ πλακόθεῖ ἡ λαῐκή συγκέντρωση στή
στρωτου πεζοδρομίου, σημάδεψε
διασταὺρωση Ἐγνατίας καί Βεκαί τήν ἐφηόυιή μου, τότε,ψυχή.
νιζέλου, πιθανῶς μέ 110106610,
Ὀ Ρίτσος πρῶτα κι ὁ Θεοδωρά61116 τμήματα ἐπιμελῶς κρυμμένα κης,πολύ ἀργότερα, ri] σημὰδεστό κτίριο τοῦ Καραὸἀν - Σαρὰϊ.
ψαν στήν Τέχνη.
Ἤτανε τότε γιαπί οταματημένο.
’Ὀσο για κὰποια ἀνθρώπινα
Εἶχε γίνει μόνο τό μπετόν.
μυαλά, πού ὅρίσκονταν ἀκόμα
Στό καφεουζοπωλεῖο “M11196καί τήν ἄλλη μέρα 0161 90161 τοῦ
πολις” - γωνιά Συγγροῦ καί Πτο- περίπτερον που ὅλέπανε στούς
λεμαίων - ἀπό τό κυνηγητὸ τῆς
δρόμους πού ἦταν στή 60981060χωροφυλακής, μετά τό χτύπημα,
τική γωνία τῆς διασταύρωσης
έτρεξε - ὅπως ni ἀλλοῡ - v61
Ἐγνατίας καί Βενιζέλου, αὐτά
κρυφτεῖ 6 κόσμος. Ἀρκετά μαδείχνουν πώς οἱ σφαῖρες ἦρθαν
κριά ἀπό τό σημεῖο που πρωτοἀπ’ τήν κατεύθυνση τοῦ K090661v
χτυπήθηκε ἡ συγκέντρωση. Κι εἴ- — Σαράῖ, πού μπροστά του, πρός
χανε καί ἐκεῖ κατεόἀσει, τελείως, τό vomi, ἦταν ἕνα παρκάκι καγτά ρολά. Στούς δρόμους δέν
κελόφραχτο, δίπλα ἀπ’ τόν κινηὑπῆρχε, πιά, ψυχή.
ματογράφο, τότε, “Ἀλκαζάρ”.
Ἐκείνη λοιπόν τήν ὥρα, ξα- Γ ι’ αὐτά, ἀπ’ 6,11 ξέρω, ὥς τώρα,
φνικά, ἀπό τό στενό ρολό τοῦ “ δέν ἔγραψε κανείς, ἐκτός ἀπό ἕνα
ὃιόλίο, (“Στόν ἴσκιο τῆς ἱστορίκαφενείου “Μητρόπολις”, που
8618118 στήν ὀδό Συγγροῦ, πήγαν (ι;““ - ἀπ’ τὴ ζωή ἑνός περαστικού.
νά ὅγοῦν τέσσερις - πέντε ἄντοῦ Β.Καμτῐέρογλου, έκδοση
“ΚΕΔΡΟΣ’”, 1961 (081. 115 —
θρωποι, πού μόλις εἶδαν, οτή σύ119) ὃιόλίο πρῶ-ιο).
στοιχη γωνία ΣυγγρΟῦ καί Ἐγνατίας, πέντε - ἓξι ἓνοπλους χωροἘξ ἄλλου ὃλοι σχεδόν οἱ σκοφὺλακες, ξαναμπήκανε μέσα. Ὀ
τωμένοι ἠταν πρός τό κομμάτι
Τοὺσης δέν ῳοόήθηκε. Πίσω τοι·
αὐτό τῆς Ἐγνατίας (διαγώνια
τό ρολό εἶχε κλείσει πάλι. Περ· πρός τό Καραὸἀν - Σαρὰῑ).στή
πὰτησε ἴσια κάτω πρός τα ”” 69μέση τοῦ δρόμου, πάνω οτίς
γανα τῆς ταξεως”, πέρασε τό
γραμμές τοῦ τράμ,
δρόμωτήν ὁδό Πτολεμαίων, που
'H Θεσσαλονίκη, ἀμέσως, 61vτήν τέμνει ἡ Συγγροῦ, ἀνέόηκε
1869008 σὺσσωμη, ἀκριόῶς ἀπ’
στό πεζοδρόμιο καί στό τρίτο
αὐτό τό ὕπουλο χτύπημα.
6ῆμα ἔπεσε, χτυπημένος ἀπό
Αὑτά ὅλα, γιά νά θυμηθοῦμε μπροστά, ἀκαριαῐαῐ .....
ὅπως θυμόμαστε πάντα - καί να
Ὁ Χρ. Χριστοδοὺλου λέει στό
τιμήσουμε τήν ἀλήθεια.»
“ANTI” (τεῦχος 44 ) πώς ἡ
σφαίρα πιθανότατα ἧταν ριγμένη
ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ;
ἀπ’ τήν ταράτσα τοῦ ξενοδοχείου
Τὴν ἵδρυση νέου νομοῦ μὲ
“Μητρόπολις” σάν “ἀδέσποτη”.
ἕδρα
τὸ
Ἀγρίνιο
ζητᾶνε
6
δήμαρἘδῶ, κι ἄλλοι κάνουν λαθος.
χος τῆς πόλης, οἱ πρόεδροι κοινοΓ Lu νά χτυπηθεῖ ἀπό κεῖ 6 T011- τήτων τῶν ἐπαρχιῶν Βάλτου, Τρι011; έπρεπε νά χτυπηθεῐ ἀπό πίχωνίδας, Ξηρομέρσυ καὶ περιοχῆς
σω, ένῶ ἐκεῖνος χτυπήθηκε ἀπό
Μακρυνείας, ἐκπρὸσωποι τοπικῶν συλλόγων κ.ἄ,, μὲ 1.1118796μπροστά, ἀπό χωροφύλακα μέ
φημά της στὴν κυβέρνηση, τὴ
ὅραχύκαννο ὅπλο - σημὰδι ὅτι
Βουλῆ, 10139 ἀρχηγοὺς τῶν κομμάἀνῆκε 016 ἔφιππο τμῆμα τῆς χωτων και 10v 111110.
ροφυλακῆς.
Καὶ
καλοῦν
τὸ
λαὸ
τῆς
περιοΓ ι’ αὐτό έχει ἀξία ἡ θυσία τοῦ
χῆς σὲ συγκέντρωση στὶς 6 τοῦ
T. Τοὺση, Γ ιατί έῧλεπε τό θάνατο Ἰούνη (πλατεία Δημοκρατίας) γιὰ
- ἀφοῦ ὁ ἄλλος εἶχε σηκώσει τό
νὰ διαδηλώσει εἰρηνικὰ τὴ θέληὃπλο καί τόν σημὰδευε - καί 61’1- σή του γιὰ τὴν ἵδρυση τοῦ νέου
διζε, ἁπλά, συνειδητά “πρός 01’1νομου.
16v".
Τί θὰ καταφέρσυν;
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EOK KAI NATO
«’Ayunntô “ANTI”
Στό τεῦχος 43 δημοσιεύεις μιά
ἐπιστολή τοῦ n. NLn. Δημητρίου,
ὅσον ἀφορᾱ τή στάση τῆς ΕΣΣΔ
016 K011910116. Πάνω 0' αὑτό θά
ἤθελα νά κάνω καί γώ ὁρισμὲνες
παρατηρήσεις σάν Κύπριος πού
εἶμαι, γιά τίς ἀπορίες πού ἐκφράζει ὁ ἐπιστολογράφος σας.
Κατ’ ἀρχή δέν ξὲρω ἀπό -ποιά
θέση κρίνει 6 ἑπιστολογράφος
63511113110212? ῗαί ὀόιὶκὶρεὲ
ξιά καί διακατέχεται καί αὐτός
ἀπό ἀντικομμουνισμό, θά κατά1068 ὁπωσδήποτε ποιά στάση
κράτησαν μέχρι σήμερα οἱ δυτικές χῶρες καί 16 NATO 016 K011910116, καί πάνω 0' αὐτό ἐλπίζω
νά μήν ἔχει ἀπορίες.

T6190, 111161v10; γιά τό τί πράξαμε ἑμεῖς μέχρι σήμερα ἀπό τόν
καιρό πού τό κυπριακό πρό6111110 ἄρχισε νά παίρνει μο φή
ἑλληνοτουρκικῆς διένεξης, εναι
εῦκολο νά τό ὅρεῖ 6 811101010γρὰφος σας. ψάχνοντας τίς ἐφημερίδες τής ἑκάστοτε ἐποχῆς. Καί
ἐξηγοῦμαιῑ
Ἡ κυπριακή κυὸέρνηση οτήν
ἐξωτερική της πολιτική ἀλλά
ἀκόμα nui στήν ἐσωτερική της,
ἐξαρτιόταν σχεδόν πάντοτε ἀπό
τήν ἑκάστοτε ἑλληνική κυὸέρνηση. Ἀκόμα καί ἐπί ἐποχῆς χούντας. “Av 68 θυμᾶται ὁ κ.Ν.Δ.
μπορῶ v61 τοῦ ὑπενθυμίσω τό
παράδειγμα τῶν 10811001066110κων ὅπλων, τόν ἐρχομό τοῦ Γρίὸα
στήν Κύπρο κλπ. ’Ὁμως ξέρουμε
πολύ καλά ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει
016 NATO (nui ἡ Τουρκία) καί
έτσι οἱ διαφορές Κύπρου - Τουρκίας, εἶναι κατ’ έπέκταση διαφορές Ἑλλάδας — Τουρκίας καί νομοτελειακά λὺνονται μεταξὺ τῆς
οἰκογενείας τοῦ NATO (ἀφοῡ
ἀνήκουν καί οἱ δύο). Καί αὺτό τό
πράγμα συνεχίζεται ἀπό τό 1963
μέχρι τώρα (τελευταία συνάντηση
Μπίτσιου - Τσαγλαγιανγκίλ).
Βασισμένοι λοιπόν 0' αὐτά τά
δεδομένα ἐρχόμαστε στίς διακηρὺξεις καί “εὐχολόγια” τῆς 2061ετικῆς Κυὸέρνησης.

στράφηκε ἐνάντια 016 106 τῆς
Κύπρου l!
Ὄλα αὺτά πιστεύω ὅτι εἶναι
σημαντικοί παράγοντες γιά νά
μπορεῖ νά γίνει ἔστω καί μιά σὺν·
τομη ἀνάλυση, γιά νά λυθοῠν καί
σί ὰπορίες πού ὲκφράζει ὁ κ.
“ Τώρα ἂς 89600118 στήν κοιτάσταοη μετά τόν,πόλεμο Ἰουλίου Αὐγούστου.
Ἀπό τήν πρώτη έκτακτη σύγ·
κληση τοῦ Συμόουλίου Ἀσφαλείας ἡ Σοὸιετική ’Ἐνωση διακήρυξε σαφέστατα τίς Θέσεις της
στήν ἀπόφαση 353 καί έκανε καί
τήν πρόταοη γιά σύνταξη ἐπιτροπῆς στά πλαίσια τοῦ ΟΗΕ καί
τήν ἐπί τόπου ὲξέταση τοῦ προδλήματος. Ἀπεδέχθη τήν πρό·
ταση καί ἡ Κύπρος nui ἡ Ἑλλάδα. Τήν ἀπέρριψαν ὅμως σί “miλοι”μας οἰ Ἀμερικάνοι. Τώρα τό
ζήτημα εἶναι τί πράξαμε ὲμεῖς,
γιά νά πραγματοποιηθεῖ αὐτή ἡ
πρόταση; Οὺσιασῑικά πιστεύω
τίποτα. Ἴσως νά προσκρούουμε
στήν ἀντίθεση τοῦ Κίσσινγκερ
καί αὐτό νά μᾶς κάνει νά avaδάλλουμε συνεχῶς τήν προώθηση
αὐτῆς τῆς πρότασηςέ Φωνάζουμε
γιά διεθνοποίηοη (nui 0‘ αὐτό θά
έχουμε ὁπωσδήποτε τή συμπαράοταση τῆς ΣΕ) ἀλλά ἀπό τήν
ἄλλη στέλνουμε τούς ἀντιπροσώπους μας στή Βιέννη, Βρυξέλλες
καί 08 κάθε σύνοδο τοῦ NATO
γιά νά ὅροῡμε μιά λύση μέσα στά
πλαίσια αὐτάέῑ Καί οἱ λόγοι εἶναι
ἀπλοί, γιά νά μήν ὑπάρξει nui
έδῶ καμιά ἀπορία στόν n. Ν,Δ.
Ἡ γραμμὴ Ἀθηνῶν - Λευκωσίας
εἶναι κοινή, καθώς ἐπίσης, στήν
οὐσία, καί ἡ γραμμή Ἀθηνῶν ·
NATO. 'A1161 ἑξαρτημένη ἀπό
τήν Ἀθήνα εἶναι ἡ Λευκωσία,
ὅπως καί ἠ Ἀθήνα ἀπό τό NA-

1‘1’ αὑτό καλά θά κάνει νά
ὑψώσει καί 6 n. Ν.Δ. τή φωνή
του, γιά νά πάψει ἡ Ἑλλάδα νά
ἔχει πάτρωνές της τό NATO καί
τότε θά λυθοῠν καί oi ἀπορίες
του.
Μετά τιμῆς
Γ.Κ.

Στή διάρκεια τοῦ Κυπριακοῦ

προόλήματος πρίν τό 1974,.
ὑπῆρξαν πολλές περιπτώσεις πού
ἡ ἓνταση κορυφώθηκε καί φθά1:01:1101132121(£59112
μοῦ ἐπιτρέψει 6 κ. Ν,Δ. νά ἐκφρὰσω τήν ἀντίθεσή μου. Καί ἄν
έχει ἀπορίες, έχουμε παραδείγματα (τελεσίγραφο Χρουτσιώφ,
διάθεση ὁπλισμοῦ στήν κυπριακή
κυὸέρνηση). Βεὸαίως οἱ συνθῆκες
ίσχύουν ὅπως τίς περιγράψαμε
πιό πὰνωῑ
Βεὸαίως ἡ κυπριακή 1111689νηση προσπάθησε νά ἐφαρμόσει
μιά οὐδέτερη ἐξωτερική πολιτική,
ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη να ἔχει καί
καλές (στενές) σχέσεις 118 11'1v
ἑκάστοτε ἑλληνικ’ κυῧέρνηση.
Ἀλλὰ δυστυχῶς εναι αὐτές οἱ
στενές σχέσεις πού τελικά μᾶς
έκαψαν, γιατί ἡ Ἐθνική Φρουρά,
ἀντί νά ἀνήκει στήν κυπριακή
κυὸέρνηση, ἐκτελοῦσε διαταγές
τῆς χούντας, Καί τελικά ὁ ὁπλισμός πού ἐδόθη ἀπό τήν ΕΣΣΔ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΙΊΛΝΝΙΙΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝῪΙΙΣ

γιὰ ooôapèc ènevôùaelc

Τ ἰς καταθέσεις σας
’ στὴν A.T.E.
Θὰ πιάσουν τόπο....
...μτόπο γιὰ σένα
(ἡ Α.Τ.Ε. ὃίνει τὸ μεγαλύτερο ἐπιτόκιο
ἀπ’ ὅλες τὶς ἅλλες Τράπεζες στὶς καταθέσεις Ταμιευτηρίου).
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....τόπο γιὰ τὸν âygôtn
(Θὰ χρηματοδοτηθῆ πληρέστερα ἡ
παραγωγική του προσπάθεια).

...,τόπο γιὰ τὴ Χώρα
(Θὰ ἀναπτυχθῆ ἀκόμα περισσότερο ἡ
Ἑθνική μοις Οἰκονομία).

Q ΦΟΙΤΗΊΊΚΕΣ mum:
Ο ΦΟΗῊΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Ο ﬁel-[NA ΕΣΣΙΤΗΡΙΑ at
ἀεροηλάνα
πλοῖα
τραῐνα
Q EXPRESS HOYMAN m ΛΟΝΔΙΝΟ
Ο ΦΟΙΤΗΊΊΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤῙΚΟ ΟΒΗΓΟ
δωρεάν ἀπό τὰ γραφεῖα μσς
Ο Ὲκδίδουμε τήν
ΔΙΕΘΝΗ ΦΟῙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΊῊΤΑ

GAST HELLAS
Ο III ΠΟΚΡΑΊῸΥΣ 2 KAI ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ I‘DNIA 6' ὄροφος. Τηλ. 600.233 - 604.777
ο ΣοΛΩΝοΣ 68, AIIENANTI A110 TEN N0-

ΑΓΡΟῘΙΚΗ ῘΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΙΞΛΛΑΔΟΣ
Στήν πρωτοπορία τῆς προσπάθειας γιὰ τήν προκοπή τοῦ τόπου

‘ L.— MIKE ΤΗΛ. 613.087 - 629.095.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Πανεπιστημίου 44 — Τηλ. 615783.

Κάτι véo ἀπὸ τὸν ΚΕΔΡΟ
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Βιβλία γραμμῶά ἀπὸ ’Έλληνες συγγραφεῖς,
Εἰκονογραφημένα ἀπὸ ’Έλληνες καλλιτέχνες,
Μὲ μουσικὴ Ἑλλήνων συνθετῶν.
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322-5266-322-1680

Ἐκδόσεις ποιοτικὰ ῖσάξιες τῶν καλὺτερων ξένων.

Κὰτι ποὺ ἔλειπε ὣς τώρα ἀπὸ τὴ χώρα μας.

