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Καηάιεςε Πνιπηερλείνπ
από ΚΑΤΑΛΗΧΗ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟΥ
15/11/2017 7:43 πμ.
Ανακοινώζειρ
Αλληλεγγύη Πολςηεσνείο

Ζ κλήκε θνηηάδεη ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηελ ππνθξηζία ηεο εμνπζίαο κε νξγή. Σα
θόθθαια δελ αληέρνπλ λα ζαθηνύλ θάησ από ηα ινπινύδηα πνπ ζα ζαπίζνπλ ην
ίδην βξάδπ. Πξνζκέλνπλ λα αγθαιηαζηνύλ θαη λα δσληαλέςνπλ από ηηο λέεο ζάξθεο
ηεο εμέγεξζεο.
ήκεξα 15 Ννέκβξε 2017 πξνρσξήζακε ζηελ θαηάιεςε ηνπ Πνιπηερλείνπ γηα λα
θέξνπκε ζην πξνζθήλην ηε δσληαλή εμέγεξζε πνπ πξνζπαζεί λα μαλαζεξηέςεη εδώ θη
εθεί ζε όιν ηνλ πιαλήηε. Οη ιόγνη βξίζθνληαη παληνύ, ζε θάζε ζεκείν ηεο επξπζκίαο
θαη ηεο εηξήλεο πνπ επηβάιεηαη από ην θξάηνο θαη ην θεθάιαην. Δίλαη ε εγθαηάιεςε
ηεο δσήο ζηηο πνιηηηθέο θιίθεο πνπ παξάγνπλ ην ζάλαην. Δίλαη ε θηώρηα πνπ γίλεηαη
θαλόλαο γηα λα επηβηώζεη έλα ζύζηεκα εθκεηάιιεπζεο. Δίλαη ν αζηπλνκηθόο ζηξαηόο
θαηνρήο, ν ρεκηθόο ηνπο πόιεκνο, η’ απηόκαηα όπια ηνπο θαη ηα ζσξαθηζκέλα ηδηπ.
Δίλαη νη απαγσγέο, ε ηξνκνθξαηία θαη νη αλαθξίζεηο πνπ βαθηίδνληαη πξνζαγσγέο.
Δίλαη ηα θνιαζηήξηα ηνπ πνηληθνύ κεραληζκνύ, ε ςεθηαθή θπιαθή – βξαρηνιάθη.
Δίλαη νη θξαγκνί ζηηο δεκόζηεο κεηαθηλήζεηο θαη ν ειεθηξνληθόο έιεγρνο παληνύ.
Δίλαη ε εμνξία ηεο πξνζθπγηάο, ε εμνξία ησλ ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο, ε εμνξία
ηεο απέιαζεο. Δίλαη νη βαζαληζκνί, ηα ζπαζκέλα πόδηα θαη ρέξηα, νη λεθξνί από ην
θξύν θαη ηηο αξξώζηηεο ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα. Οη βαζαληζκνί ζηελ Πέηξνπ Ράιιε
θαη ηε Μόξηα. Δίλαη ην θπλήγη ησλ αηρκάισησλ αγσληζηώλ, νη αληηηξνκνθξαηηθνί
λόκνη, νη δεθαεηείο θαζείξμεηο, ε πνιηηηθή καγεηξηθή ηνπ dna θαη ησλ ςεθηαθώλ
επηθνηλσληώλ.
Ζ κόδα πνπ ππνδεηθλύεη ηελ παξάδνζε ησλ ζσκάησλ ζηα κέηξα ησλ εηαηξηώλ, ε
εμαλαγθαζηηθή πνξλεία, ν θαζεκεξηλόο λνκηκνπνηεκέλνο βηαζκόο θαη θαηαδίθε ησλ
βίαησλ αληηζηάζεσλ απελαληί ηνπ.
Ζ θαηάιεςε απηή, θαη θάζε ζπγθξνπζηαθό γεγνλόο απέλαληη ζην θαζεζηώο θέξλεη
ηνλ πόιεκν ζην θσο. Παζρίδνπλ λα θξύςνπλ κε θάζε κέζν ηελ θνηλσληθή
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πξαγκαηηθόηεηα όζσλ εμνληώλνληαη επεηδή αληηζηέθνληαη, όζσλ εμνληώλνληαη δηόηη
ε ύπαξμε ηνπο ε ίδηα θαζίζηαηαη παξάλνκε.
Γελ απνδερόκαζηε λα δήζνπκε αόξαηνη, δελ απνδερόκαζηε λα παδαξέςνπκε ηελ
ππάξμε καο θαη ηελ επηβίσζε καο. Γελ αλαγλσξίδνπκε ην αζηηθό ζέαηξν κα, κε ηνπο
όξνπο καο, ρσξίο εγεκόλεο, κε άκεζε δξάζε, ζπκκεηέρνπκε ζηνλ πόιεκν πνπ πξώηα
ην θξάηνο θαη νη θαπηηαιηζηέο θήξπμαλ. Έρνπλ θηηάμεη κηα επίγεηα θόιαζε θαη ηώξα
κε θάζε κέζν ζα ηελ θέξνπκε ζηελ επηθάλεηα γηα λα πάξνπλ όινη ζέζε. Σέξκα ζηελ
βνιηθή αλαπνθαζηζηηθόηεηα θαη ζηελ αλαβιεηηθόηεηα. Πόζν ζάλαην θαη εγθιεηζκό
ζέιεη κηα θνηλσλία γηα λα απνδερηεί ηελ παηαγώδε απνηπρία ηεο ζε ζρέζε κε ηελ
ειεπζεξία θαη επηηέινπο λα δώζεη έλα ηέινο ζην ςέκα ηεο;

Ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ζπλεηδεηνπνίεζε είλαη ν ξόινο ηεο αξηζηεξάο ζηνπο αγώλεο.
Ζ πίζηε ηεο ζην θξάηνο σο εξγαιείν αγώλα πάληα έζηελε θαη ζα ζηήλεη γέθπξεο κε
ην ζύζηεκα ζηελ ύζηαηε ζηηγκή ηεο θαηαξξεπζήο ηνπ, ζηελ ζηηγκή ηεο θιηκάθσζεο
ηνπ αγώλα.
Καη αθνύ αλέιζεη, αθνύ θαηαθηήζεη ην θνκκάηη ηεο εμνπζίαο πνπ επηζπκνύζε, θαη
αθνύ ηεο πξνζθεξζεί ε λνκηκνπνίεζε ηεο, γίλεηαη ζάξθα θαη νζηά ηνπ ίδηνπ
θαζεζηώηνο πνπ πνιεκνύζε. Απνθαινύλ ηελ αζηηθή εηξήλε θεθηεκέλν αγώλα. Κακηά
ειπίδα ινηπόλ ζηα αξηζηεξά παξακύζηα.
ην πνιπηερλείν, εηδηθά, πνπ ε αξηζηεξά επάλσ ζηνπο λεθξνύο ηνπ έζηεζε ηα θάζηξα
ηεο, ην ίδην απηό πνιπηερλείν έρνπλ παξαδώζεη ζηηο θαζεζησηηθέο δπλάκεηο πνιιέο
θνξέο θαη νη δπλάκεηο ηεο εμέγεξζεο ην δηεθδίθεζαλ κεηά ηελ απνρώξεζή ηνπο.
ε θάζε ζπγθπξία πνπ ε ζύγθξνπζε κε ηηο κνλάδεο θαηαζηνιήο ήηαλ κνλόδξνκνο γηα
ηελ δηεθδίθεζε ηνπ εδάθνπο, επέιεγαλ ηελ ππνρώξεζε ζην όλνκα ηεο απνύζαο
θνηλσληθήο λνκηκνπνίεζεο.
Πόζν κάιινλ ην ΚΚΔ, πνπ ζε πνιιέο ζπγθπξίεο, ρξεζηκνπνίεζε ηελ πην αθξαία βία
κε ζθνπό ηελ θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο. ιε ε αζηηθή ηάμε θαη εηδηθά ηα αθξνδεμηά
θνκκάηηα ηεο κίιεζαλ κε ζαπκαζκό θαη επραξίζηεζε γηα απηό ηνλ εθιεθηό θύιαθα
ηνπ θαζεζηώηνο.
Σν ΚΚΔ πνπ θαπειεύεηαη ηελ ηζηνξία ηεο εμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ απνπζίαδε
από ην μεζεθσκό ηνπ Ννέκβξε 73, ραξαθηεξίδνληαο σο πξνβνθάηνξεο ηνπο
θαηαιεςίεο ηνπ Πνιπηερλείνπ, αθόκε θαη ηνπο λεθξνύο, ηνλ ζάλαην ησλ νπνίσλ
ρπδαία θεθαιαηνπνηεί έθηνηε. Σηκάκε ηε κλήκε ησλ λεθξώλ καο.
Σν ΚΚΔ πνπ ε πησκαηνθαγία ηνπ δελ αθήλεη ήζπρνπο νύηε ηνπο αληάξηεο πνπ ην
ίδην αθόπιηζε.
Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο απνθαζίζακε λα ζπάζνπκε ηελ θαπειεία ηεο εμέγεξζεο θαη
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λα αθπξώζνπκε ην παλεγύξη ησλ θνκκαηηθώλ νξγαλώζεσλ. Να αθπξώζνπκε ηελ
δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζε ππνπξγνύο, πξσζππνπξγνύο θαη αλζξώπνπο πνπ
πξνζηαηεύνληαη πίζσ από ηνπο πάλνπινπο θαζίζηεο ηεο ΔΛ.Α. λα θαηαζέζνπλ
ζηεθάληα. Άλζξσπνη από κηα θπβέξλεζε πνπ αθνπ αθνκνίσζε θαη αθόπιηζε
ηεξάζηηα θνκκάηηα ησλ θηλεκάησλ, κεζνδηθά πιένλ, πξνζπαζεί κάηαηα λα δηαιύζεη
ηηο θνηλόηεηεο ησλ εμεγεξκέλσλ.
ΣΟ ΑΗΣΖΜΑ ΠΑΡΑΜΔΝΔΗ ΣΟ ΗΓΗΟ
ΔΞΔΓΔΡΖ ΔΓΩ ΚΑΗ ΣΩΡΑ
ΚΑΣΩ Ζ ΔΞΟΤΗΑ
Ζ θαηάιεςε βξίζθεηαη ζε αιιειεγγύε κε ηνπο αγώλεο γηα
ΑΜΔΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖΖ ΣΩΝ ΑΗΣΖΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΑΠΔΡΓΩΝ ΠΔΗΝΑΜΔΛΩΝ
ΣΟΤ ΔΠΑΝΑΣΑΣΗΚΟΤ ΑΓΩΝΑ
ΑΜΔΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΑΗΣΖΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΗΜΔΝΩΝ
ΠΟΤ ΒΡΊΚΟΝΣΑΗ Δ ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ
ΑΜΔΖ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ 35 ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ
ΠΟΤ ΤΝΔΛΖΦΘΖΑΝ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΞΔΓΔΡΖ ΠΟΤ ΔΛΑΒΔ ΜΔΡΟ ΣΟ
ΚΔΝΣΡΟ ΚΡΑΣΖΖ ΣΖ ΜΟΡΗΑ
ΑΜΔΖ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ 8 ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΠΟΤ ΥΣΤΠΖΘΖΚΑΝ
ΒΑΑΝΗΣΖΚΑΝ ΚΑΗ ΤΛΛΖΦΘΖΑΝ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖ
‘’ΣΑΖ’’ ΜΔΑ ΣΟ ΚΟΛΑΣΖΡΗΟ ΣΖ ΠΔΣΡΟΤ ΡΑΛΛΖ
θαηάιεςε πνιπηερλείνπ
Σχετικά άρθρα:
Αθήνα: Κάλεζμα για ζηήπιξη ηων πλημμςποπαθών ηηρ Σεηάπηηρ, 15 Νοέμβπη
Παπέμβαζη αλληλεγγύηρ ζηον αγώνα ηων απεπγών πείναρ Nuriye Gülmen και Semih Özakça, ζηον
παδιοθωνικό ζηαθμό ηηρ ΕΡΣ3.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ από ηον "Άλλο Άνθπωπο" για Μάνδπα Αηηικήρ
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Δδώ (;) Πνιπηερλείν
από Γ.Β.
16/11/2017 1:52 μμ.
Αναλύζειρ
Πολςηεσνείο

Σελ ώξα πνπ γξάθνληαη απηέο νη γξακκέο βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε θαηάιεςε ηνπ
Πνιπηερλείνπ. ην παξόλ θείκελν ζα πάκε έλα βήκα πέξα από ηα άζιηα ξεπνξηάδ θαη
ηηο αλαθνηλώζεηο πνπ κηινύλ γηα παξαθξαηηθνύο. Άιισζηε, ε ζπλνκσζηνινγία είλαη
άκεζε απόξξνηα ηεο άγλνηαο. Κη απηή ε άγλνηα αθνξά ην πώο γίλνληαη νη θαηαιήςεηο
από νκάδεο αηόκσλ, ρσξίο λα πάξνπλ πξώηα εληνιέο από θάπνην πνιηηηθό (ή
θαιύηεξα, θνκκαηηθό) αθεληηθό.
Πξνβνθάξνληαο αλνηρηά, ζα θάλνπκε ηελ εμήο ππόζεζε: Σα άηνκα πνπ θάλνπλ απηή
ηελ ζηηγκή ηελ θαηάιεςε ζην Πνιπηερλείν είλαη παηδάθηα, ρακέλα ζε έλαλ
παξεΐζηηθν καμηκαιηζκό, πνπ πάλε ρσξίο ζνβαξή ζπλελλόεζε κε ηνλ ππόινηπν
αληηεμνπζηαζηηθό ρώξν, λα θάλνπλ θάηη πνιύ κεγαιύηεξν από απηό πνπ ηνπο
αλαινγεί. Άιισζηε, ην θείκελν ηεο αλαθνίλσζήο ηνπο είλαη παηδηθό: "...γηα λα
θέξνπκε ζην πξνζθήλην ηε δσληαλή εμέγεξζε πνπ πξνζπαζεί λα μαλαζεξηέςεη εδώ θη
εθεί ζε όιν ηνλ πιαλήηε".
Αο κηιήζνπκε απιά θαη μεθάζαξα: Απηή ηελ ζηηγκή, ζην ΔΜΠ, αλακεηξάηαη ην
"θάηη" κε ην "ηίπνηα". λησο, θάπνηα παηδηά πνπ δελ αληέρνπλ λα βιέπνπλ ηνλ
Μαδηώηε θαη ηελ Ρνύπα λα θάλνπλ απεξγία πείλαο γηα ηα απηνλόεηα, ηνλ Πεξηθιή
θαη ηελ Ζξηάλλα λα κπαίλνπλ θπιαθή ρσξίο ζηνηρεία, θαη δηεθδηθνύλ ρώξν γηα λα
αθνπζηνύλ ηα αηηήκαηά ηνπο, ζπγθξνηνύλ έλα ειάρηζην πνιηηηθό "θάηη". Δίλαη
αθξηβώο απηή ε ζηνηρεηώδεο θνηλσληθή αλαθνξά θαη πνιηηηθόηεηα πνπ έρεη απνιέζεη
ε θνκκνπληζηηθή αξηζηεξά, εγθισβηδόκελε ζε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη
ζερηαξηζκνύο. κσο, ν ππόινηπνο αληηεμνπζηαζηηθόο ρώξνο, ησλ αθεδεκόλεπησλ
ζσκαηείσλ, θαη ησλ ζπλειεύζεσλ γεηηνληάο, δελ ζπκβηβάδεηαη κε ην "ηίπνηα", θαη
δελ ηνπ αξθεί ην "θάηη".
Με απηήλ ηελ ελέξγεηα, νη θαηαιεςίεο ηνπ Πνιπηερλείνπ παίξλνπλ έλα ξίζθν πνπ
δελ είλαη δηθό ηνπο, ή ηνπιάρηζηνλ (ραξηζηηθά), δελ είλαη κόλν δηθό ηνπο.
πκβαίλνπλ ζπγρξόλσο, δύν αληηθαηηθά κεηαμύ ηνπο πξάγκαηα: Σν Πνιπηερλείν δελ
ην έθαλε κόλν ν αληηεμνπζηαζηηθόο ρώξνο, είηε καο αξέζεη είηε όρη. Γη' απηό, ζηηο 17
Ννέκβξε, ην ΔΜΠ αλήθεη ζε όινπο. Παξάιιεια, ηα "Πνιπηερλεία ηεο γεληάο καο"
δελ κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ θξαηηθά ρξεκαηνδνηνύκελε, ηειενπηηθή
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πνιηηηθή εληππώζεσλ ηεο θνκκνπληζηηθήο αξηζηεξάο. Απηή ε θαηάιεςε είλαη κηα
παηδηθή απόπεηξα ιύζεο, απηήο ηεο ππαξθηήο αληίθαζεο.
Απηή ελέξγεηα ζα ήηαλ αδηαλόεηε αθόκε θαη πξηλ από έλα ή δύν ρξόληα. Ο ιόγνο πνπ
θάπνηνη κπόξεζαλ λα ηελ ζθεθηνύλ θαη λα ηελ πινπνηήζνπλ, ηνπο μεπεξλά θαηά
πνιύ: ν ΤΡΗΕΑ ήηαλ ε ηειεπηαία εθδνρή ηεο λνκηκόηεηαο πνπ πεξηείρε ε
Μεηαπνιίηεπζε σο δπλαηόηεηα· ε ηειεπηαία δπλαηόηεηα, ηεο νπνίαο ην αδηέμνδό
δελ ήηαλ ηζηνξηθά εκπεδσκέλν. Μαδί κε ηνλ ΤΡΗΕΑ, ηειείσζε θαη ε
Μεηαπνιίηεπζε θαη ην Πνιπηερλείν ηεο.
Απηό είλαη θαη ην κεγαιείν ηεο Ηζηνξίαο: νη λέεο επνρέο έξρνληαη, αθόκε θη από
άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηδέα όηη ηηο θέξλνπλ, θη νύηε κπνξνύλ λα ηηο ππνζηεξίμνπλ. ε
θάζε πεξίπησζε, όπσο θη αλ εξκελεύζνπκε ηελ θαηάιεςε, ε Μεηαπνιίηεπζε έρεη
πιένλ ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ: 15/11/2017.
Σχετικά άρθρα:
Η ημέπα όπος η αζηςνομία πήπε πεπό.
Mια οθειλόμενη (και εν βπαζμώ) απάνηηζη ζηο κάλεζμα ηηρ Σαξικήρ Ανηεπίθεζηρ
Νοέμβπιορ 1973. Πεπαζμένα, ξεσαζμένα;

..........................................................................

Πνιύ ζσζηόο ν Γ.Β
από Ταπί & Χύχραιμος 16/11/2017 2:46 μμ.

Αλ θαη θαιό είλαη λα κελ θάλνπκε πξνβνιή ησλ δηθώλ καο επηζπκηώλ πάλσ ζηα
θίλεηξα ηνπ θαζελόο, αθξηβώο όπσο ζέιεη θάζε εμνπζηαζηηθό αθήγεκα, κάιινλ
εκπεξηέρεη κηα πνιύ κεγάιε δόζε αιήζεηαο ην θείκελν ζνπ γηα όπνηνλ γλσξίδεη ηνλ
ηξόπν πνπ ιεηηνπξγνύλ ηα θηλήκαηα θαη νη θνηλσλίεο ελ γέλεη. Με απηή ηνπο ηελ
πξάμε, μεγύκλσζαλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα πίζσ από ηα ππνθξηηηθά πξνζρήκαηα θαη ηα
αξηζηεξά/αλαξρηθά ζπλζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπζθνηίδνπλ αληί λα
δηαθσηίδνπλ, όπσο ζα όθεηιαλ, ηηο θνηλσληθέο κάδεο. Βνεζνύλ ζην λα
δηαζαθεληζηνύλ νη έλλνηεο εμνπζία, θόκκα, άζπιν, ιαόο θαη ηειηθά ηη αλήθεη ζε
πνηόλ, πνηόο είλαη αγσληζηήο θαη πνηόο όρη, πνηά ε ζρέζε ηεο δεκνθξαηίαο κε ηνλ
νινθιεξσηηζκό, ηη ήηαλ ην πνιπηερλείν θ.ν.θ.
Από απηή ηελ άπνςε λνκίδσ όηη ε θαηάιεςε ηνπο είλαη κεξηθώο πεηπρεκέλε θη από
ηελ άπνςε ηεο επηζπκίαο ηνπο λα «ηελ θέξνπκε ζηελ επηθάλεηα (ηελ θόιαζε πνπ
δνύκε) γηα λα πάξνπλ όινη ζέζε". Ήδε άξρηζαλ λα παίξλνπλ ζέζε όινη, εθηόο
(αθόκα;) από ηελ αλνξγάλσηε θνηλσλία πνπ έηζη θη αιιηώο κπνξεί λα εθθξαζηεί
άκεζα θαη κόλν ζην δξόκν. Αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα, ινηπόλ, παξόηη ε εμέγεξζε ηνπ
πνιπηερλείνπ ηνπ 73 δελ ήηαλ αλαξρηθή ζε πεξηερόκελν θαη ζπκκεηείραλ θαη άιινη,
άξα είλαη δείγκα νινθιεξσηηζκνύ ν απνθιεηζκόο ησλ ππνινίπσλ. κσο νη
ηειεπηαίνη πνπ δηθαηνύληαη λα ηνπο θαηεγνξνύλ γη' απηό είλαη απηόο ν
νινθιεξσηηθόο θόζκνο ηεο θαηά ηα άιια θηιειέπζεξεο δπηηθήο αζηηθήο
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δεκνθξαηίαο πνπ απνζπληίζεηαη (Μ.Μ.Δ, θαζεζησηηθά θόκκαηα θαη θηιειεύζεξεο
νξγαλώζεηο, θαζίζηεο) όζν θαη νη ζηαζώηεο ηνπ «ζνζηαιηζηηθνύ» αλαηνιηθνύ
νινθιεξσηηζκνύ θαη ηεο εμνπζίαο ζπλνιηθά (εμσθνηλνβνπιεπηηθά θόκκαηα δεμηά θη
αξηζηεξά, αιιεζσξίδνπζεο «αληηεμνπζηαζηηθέο ζπιινγηθόηεηεο, θαζίζηεο) πνπ είηε
θαηέξξεπζε παηαγσδώο είηε κεηεμειίρζεθε ζε έλα πβξίδην όπσο απηό πνπ βιέπνπκε
ζηελ Κίλα...
Ζ αιήζεηα είλαη πξάμε επαλαζηαηηθή.

..........................................................................
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Ννέκβξηνο 1973. Πεξαζκέλα, μεραζκέλα;
από Ακα
09/11/2016 4:34 πμ.
Αναλύζειρ
https://anarchypress.wordpress.com/2016/11/09/%ce%bd%ce%bf%ce%ad%ce%bc%ce%b2%cf%8
1%ce%b9%ce%bf%cf%82-1973%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%be%ce%b5%cf%87%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1/
Πολςηεσνείο

πλερίδνπκε ηελ αλαδεκνζίεπζε, ελ όςεη ηεο 43εο εηήζηαο εθδήισζεο κλήκεο γηα
ηελ εμέγεξζε ηνπ 1973, θάπνησλ από ηα θείκελα πνπ δεκνζηεύζεθαλ ζηελ
ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ζε ζρέζε κε απηό ην γεγνλόο. Σν θείκελν πνπ
αθνινπζεί δεκνζηεύζεθε ζην θύιιν 110, Ννέκβξηνο 2011.

Έρνπλ γξαθηεί πάξα πνιιά γηα ηελ εμέγεξζε
ηνπ Ννεκβξίνπ 1973 θαη ίζσο έλα αθόκε θείκελν λα πξνθαιεί θάπνηνπ είδνπο
δπζθνξία ηνπ ηύπνπ: «Πάιη ηα ίδηα!».
Θεσξνύκε πσο κηα ηέηνηα ζηάζε είλαη ιαζεκέλε. πσο ήηαλ ιαζεκέλε εληειώο θαη ε
ζηάζε όζσλ απαμίσλαλ ηελ εηήζηα επέηεην. Υξεζηκνπνηνύκε παξειζόληα ρξόλν
επεηδή δηαπηζηώζεθε πσο ηειεπηαία αξθεηνί από ηνπο ππνζηεξηρηέο ηεο απνρήο από
ην ηξηήκεξν έρνπλ ληξνπαιά θαη ζησπειά αλαζεσξήζεη ηε ζηάζε ηνπο
πιαηζηώλνληαο ζσκαηεηαθά κπινθ ή αθνινπζώληαο «ραιαξά» ηηο πνξείεο γηα ηελ
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επέηεην θνληά ζε αξηζηεξά κπινθ. «ηεξλή κνπ γλώζε λα ζ’ είρα πξώηα», «Κάιιην
αξγά παξά πνηέ» ή «Αλάγθα θαη ζενί πείζνληαη»; Γελ έρεη πιένλ ζεκαζία.
Δθείλν πνπ ελδηαθέξεη ζήκεξα είλαη νη ζπλζήθεο πνπ βηώλνπκε. Καη απηέο είλαη πνπ
θέξλνπλ ζηελ επηθαηξόηεηα θάπνηεο ζθέςεηο πνπ κάιινλ έρνπλ «παξακειεζεί»
ππνθύπηνληαο ζηνλ θαηαηγηζκό ησλ ςεύηηθσλ πιεξνθνξηώλ, ηεο δηαζηξέβισζεο ηεο
αιήζεηαο θαη ησλ εμνπζηαζηηθώλ ζθνπηκνηήησλ.
Πνιιά είλαη απηά πνπ έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα κεηά από έλα εμεγεξηηθό γεγνλόο,
γξήγνξα όκσο ζπγθαιύπηνληαη από ηνπο καλδύεο πνπ απιώλνληαη επηηήδεηα.
ε ό,ηη αθνξά ηελ εμέγεξζε ηνπ Ννέκβξε 1973, θαλείο δελ ακθηζβεηεί, πιένλ, πσο
ππήξμε ην απνηέιεζκα κηαο καθξόρξνλεο πξνεηνηκαζίαο πνπ αθνξνύζε ηόζν κηα
ζεηξά από κειεηεκέλεο θηλήζεηο ζηελ πνιηηηθή ζθαθηέξα, όζν θαη κηα ζεηξά από
δηαδηθαζίεο θαη δηεξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ θνηλσληθό αληαγσληζκό.
Ζ αθεηεξία όισλ απηώλ κπνξεί λα αλαδεηεζεί κε ζηγνπξηά ιίγν κεηά ηνλ πξώην
ρξόλν ηεο ζηξαηησηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζεκεηνινγηθά ζρεηίδεηαη κε ηελ θεδεία
ηνπ Γηώξγνπ Παπαλδξένπ (αο θξαηήζνπκε ζηα ππ’ όςηλ όηη έληνλα επεηζόδηα θαη
ζπγθξνύζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά από πέληε ρξόληα ζην κλεκόζπλό ηνπ). Θα
πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο ν πιεζπζκόο ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ δελ εθδήισζε
κέρξη ηόηε θάπνηα άιινπ είδνπο «καδηθή» αληίζεζε ζηε δηθηαηνξία. Θα κπνξνύζε
κάιηζηα λα εηπσζεί πσο θαηά ηα πξώηα ρξόληα ηεο δηθηαηνξίαο ππήξμε θνηλσληθή
αλνρή.
Πσο, ηόηε, θαηαιήμακε ζε κηα θνηλσληθή εμέγεξζε;
Οη δπλάκεηο πνπ αληηηίζνληαλ ζην ηξόπν δηαθπβέξλεζεο από ηνπο ζπληαγκαηάξρεο
δελ ζεκαίλεη πσο ελδηαθέξνληαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανύ,
νύηε όηη έιθνληαλ από θάπνηα αληδηνηειή δηάζεζε.
Σα ζπκθέξνληα πνπ εθαιείην λα ππεξεηήζεη ε θάζε κία από απηέο ήηαλ πνιιέο
θνξέο αληηηηζέκελα κέρξη ην ζεκείν ηνπ αληαγσληζκνύ. ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο
ληθεηήο αλαθεξύζζεηαη εθείλνο ν νπνίνο έρεη πξνεηνηκάζεη θαιύηεξα ηηο ζπκκαρίεο
ηνπ, ηνπο ππνλνκεπηέο ηνπ αληηπάινπ θαη (γηαηί όρη;) ηνπο ιεγόκελνπο πξνδόηεο.
Απιά, ζην ζέκα ηεο πξνδνζίαο, κηαο θαη αλαθεξζήθακε, ππνζηεξίδνπκε πσο άιιν
πξάγκα απηή πνπ παξνπζηάδεηαη κέζα από ηνπο ζνινύο θαη δπζώδεηο δηαδξόκνπο ηεο
πνιηηηθήο θαη ηεο ηερληθήο πνπ απηή εθαξκόδεη θη άιιν πξάγκα είλαη ε πξαγκαηηθή,
ε νπζηαζηηθή ηεο ππόζηαζε.
Δίλαη δεδνκέλν πσο ε δηθηαηνξία είρε απνθαζίζεη από ην 1971 λα κεηαζρεκαηηζζεί,
λα πνιηηηθνπνηεζνύλ νη ζηξαηησηηθνί θαηαζθεπάδνληαο έλα θόκκα θαη λα
πξνρσξήζνπλ ζε εθινγέο κέζα από έλα «πγηέο» θνηλνβνπιεπηηθό ζύζηεκα πνπ ζα
εγθαζίδξπαλ. Απηή ε απόθαζε αλαβιήζεθε γηα δύν νιόθιεξα ρξόληα ιόγσ ησλ
εζσηεξηθώλ αληηζέζεσλ κέζα ζηνπο θόιπνπο ηεο δηθηαηνξίαο. Δίλαη, επίζεο, γεληθά
νκνινγεκέλν θαη παξαδεθηό πσο κηα από ηηο πιεπξέο πνπ αληηηίζνληαλ ζηελ
πνιηηηθνπνίεζε ηεο δηθηαηνξίαο ήηαλ νη λεόηεξνη ζηξαηησηηθνί πνπ ζπζπεηξώλνληαλ
γύξσ από ηνλ Ησαλλίδε.
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Απηό ην ρξνληθό ζεκείν, πνπ είρε νξηζηεί ζαλ αθεηεξία γηα ηελ «κεηαπνιίηεπζε» ηεο
δηθηαηνξίαο, δελ είλαη ηπραίν. πσο δελ είλαη ζπκπησκαηηθό ην μεθίλεκα ησλ
θνηηεηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ ηνλ ακέζσο επόκελν ρξόλν. Απηή ε ρξνληά απνηέιεζε ην
«θιεηδί» γηα ηηο πεξαηηέξσ εμειίμεηο. Σν έλαπζκα γηα ηελ «ηειηθή θάζε» δόζεθε κε
ηηο πξώηεο αληαξηνδηαδειώζεηο νιηγάξηζκσλ θνηηεηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηηο
θηλεηνπνηήζεηο γηα ηελ εθινγή θνηηεηηθώλ ζπιιόγσλ.
Δδώ ρξεηάδεηαη λα εηπσζεί πσο απηέο νη θηλεηνπνηήζεηο θαη όζεο αθνινύζεζαλ δελ
αληηηίζνληαλ ζηνλ θξαηηζκό. Κπξηνιεθηηθά δηεθδηθνύζαλ ηελ εθαξκνγή ηεο
δεκνθξαηίαο, κε έλα ηξόπν δηαθνξεηηθό από απηόλ πνπ επηζπκνύζε έλα ηκήκα ησλ
ζηξαηησηηθώλ πνπ ζπλδεόηαλ άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ Παπαδόπνπιν. Μέζα ζε
ηέηνηεο ζπλζήθεο ηα πξάγκαηα γίλνληαη ηδηαίηεξα πεξίπινθα, από ηε ζηηγκή πνπ
εκπιέθνληαη ηα αληηηηζέκελα ζπκθέξνληα ηνπ ειιαδηθνύ θξάηνπο κε ην ηνπξθηθό,
ηεο Ακεξηθήο κε ηνλ εγεηηθό ππξήλα ηεο Δπξώπεο θαη ε αληίζεζε ελόο ζεκαληηθνύ
ηκήκαηνο ηνπ ειιαδηθνύ πιεζπζκνύ κε ην θαζεζηώο ησλ ζπληαγκαηαξρώλ.
Αθόκε, ππάξρεη ε επίδξαζε δύν ζεκαληηθώλ απνθάζεσλ: α) Ζ άξλεζε ηνπ
ζηξαηησηηθνύ θαζεζηώηνο λα επηηξέςεη ηελ δηέιεπζε ακεξηθαληθώλ αεξνπιάλσλ από
ηνλ ειιαδηθό ελαέξην ρώξν, πνπ ζα κεηέθεξαλ πνιεκηθό πιηθό γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ
Ηζξαήι ην νπνίν δερόηαλ ηελ θαηαηγηζηηθή επίζεζε ησλ αξάβσλ ηνλ Οθηώβξην ηνπ
1973. β) Σν γεγνλόο πσο ην θαζεζηώο ηνπ Παπαδόπνπινπ είρε ζέζεη δήηεκα
απνκάθξπλζεο ή ηνπιάρηζηνλ αλαζεώξεζεο ηεο παξνπζίαο ησλ ακεξηθαληθώλ
βάζεσλ ζέηνληαο σο πξνζεζκία ην ηέινο ηνπ 1973, ζε αληίζεζε κε ην θαζεζηώο
Ησαλλίδε πνπ παξέηεηλε ηελ παξακνλή ηνπο επ’ αόξηζηνλ. Δπί πιένλ, παξέκελε
αλνηθηό ην δήηεκα ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ θαζεζηώηνο θάησ από ην νπνίν ζα
ζπλππήξραλ νη δύν «θνηλόηεηεο» ζηελ Κύπξν.
Σα κεηαπνιηηεπηηθά, ινηπόλ, «αλνίγκαηα» ηεο δηθηαηνξίαο ζθόληαθηαλ ήδε ηόζν ζηηο
πνιηηηθέο όζν θαη ζηηο θνηλσληθέο αληηζέζεηο αιιά θαη ζηα γεσζηξαηεγηθά
ζπκθέξνληα πνπ ζπλαληηόληνπζαλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, ζηα νπνία δελ ήηαλ
αζήκαληνο ν ξόινο ηεο ηόηε νβηεηηθήο Ρσζίαο. ια απηά καδί δεκηνπξγνύζαλ έλα
εθξεθηηθό κίγκα.
Ζ αληίζεζε ηνπ πιεζπζκνύ, πνπ πξναλαθέξακε, δελ πξνέθπςε από ηε κηα κέξα ζηελ
άιιε. Ήηαλ ην πξντόλ κηαο καθξόρξνλεο δηαδηθαζίαο πνπ ζρεηηδόηαλ κε όιεο ηηο
αληηζέζεηο θαη θαηαζηάζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θάζε κία από ηηο νπνίεο είρε θαη
ηελ αλάινγε, ζύκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο, επίδξαζε ζηνλ θόζκν.
Δίλαη αλακελόκελν ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο λα επηρεηξείηαη κηα νκαιή δηεθπεξαίσζε ησλ
ππνζέζεσλ ηεο θπξηαξρίαο. Απηή ε «νκαιόηεηα» είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί αθόκα
θαη κε θηλεηνπνηήζεηο, πνπ όκσο θηλνύληαη κέζα ζε δηαπξαγκαηεπηηθά πιαίζηα, ρσξίο
εμάξζεηο, ρσξίο λα ράλεηαη ν πνιηηηθόο θαη θπξίσο ν νξγαλσηηθόο έιεγρνο.
Απηόο ν νξγαλσηηθόο έιεγρνο ησλ «καδώλ» δελ κπνξνύζε λα έρεη πξαγκαηηθό
αληίθξηζκα ζε ζπλζήθεο δηθηαηνξίαο. Θα έπξεπε λα αλαιάβνπλ απηό ηνλ ηνκέα νη
αξηζηεξέο δπλάκεηο ΚΚΔ εμσηεξηθνύ θαη ΚΚΔ εζσηεξηθνύ. Δίλαη πξνθαλέο πσο
ππήξμε κεγάιε πξνζπκία εθ κέξνπο ηνπο. όπσο επίζεο είλαη πξνθαλέο πσο ηα δύν
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ΚΚΔ έρνληαο ππνηππώδεηο νξγαλσηηθέο δνκέο ζηνλ θνηλσληθό ρώξν ζηξάθεθαλ
ζηνλ θνηηεηηθό ρώξν, ν νπνίνο ήηαλ πξόζθνξνο από πνιιέο απόςεηο ζην λα γίλεη ν
κνριόο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξνκνινγνύκελσλ εμειίμεσλ.
Οη «παιαηνπνιηηηθνί» δελ κπνξνύζαλ λα επηηύρνπλ θάηη ηέηνην θαη απιά
πξνζπαζνύζαλ λα θεξδίζνπλ ηελ ζπκπάζεηα ησλ όπνησλ θνηλσληθώλ αληηδξάζεσλ
απέλαληη ζηε δηθηαηνξία ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππ’ όςηλ ηνπο όηη ζε ζπλζήθεο όπσο
απηέο πνπ πεξηγξάθηεθαλ κηα ηέηνηα ζηάζε, ρσξίο ην απαηηνύκελν νξγαλσηηθό
ππόβαζξν ππξνδνηνύζε εθξήμεηο πέξαλ νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ζηάζε απέρζεηαο ηνπ Καξακαλιή ηνπ πξεζβύηεξνπ πξνο
ηνπο ππόινηπνπο πνιηηηθνύο ηνπο νπνίνπο ραξαθηεξίδεη «παιαηνπνιηηηθνύο» επεηδή
έζπεπζαλ λα θηιήζνπλ ην ρέξη ηεο εμέγεξζεο ηνπ Ννέκβξε 1973, θάλνληαο ηελ
αλάγθε θηιόηηκν, από ηε ζηηγκή πνπ δελ κπνξνύζαλ λα ην δαγθώζνπλ. Βέβαηα ν
ίδηνο έζπεπζε πξηλ θαη κεηά ηε «κεηαπνιίηεπζε» λα ζπλεξγαζηεί ζηελά καδί ηνπο
πξνθεηκέλνπ λα θπβεξλήζεη.
Ζ ίδηα εμνπζηαζηηθή δίςα, πνπ ηνλ δηαθαηείρε, ζπλνδεπκέλε από απεξίγξαπην
θαηξνζθνπηζκό, ηνλ έθαλε λα ζηέιλεη ππνκλήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηελ δηθηαηνξία
εμαηξώληαο ηνλ Παπαδόπνπιν θαη πξόζπκνο λα γνλαηίζεη κπξνζηά ζηνλ Ησαλλίδε.
Απηά ηα ππνκλήκαηα ζηάιζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο θαη κεηά από
απηήλ, όηαλ ν Παπαδόπνπινο είρε αλαηξαπεί. Απηόο ν νπνίνο, θαηά ηα ιεγόκελά ηνπ,
«ζηέγλσζε ηελ δσή ηνπ γηα λα θπβεξλήζεη», γνλάηηδε ζηε δηθηαηνξία,
πξνζπκνπνηόηαλ λα αλαγλσξίζεη ην έξγν ηεο «επαλαζηάζεσο ηεο 21εο Απξηιίνπ»,
αλαιάκβαλε λα ληύζεη κε δεκνθξαηηθά ξνύρα ηελ δηθηαηνξία κε ην αίηεκα λα ηνπ
δνζεί από απηήλ ην ρξίζκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. Σν πήξε, ηειηθά, ιίγα
ρξόληα αξγόηεξα, από ηνπο «παιαηνπνιηηηθνύο».
Απηή ε αλαθνξά πνπ γίλεηαη εδώ δελ είλαη ηπραία. Γίλεηαη επεηδή θαηά θαηξνύο έρεη
δηαηππσζεί πσο «ν πνιηηηθόο θόζκνο» ήηαλ αληίζεηνο ζηελ δηθηαηνξία. Αλ όκσο
αλαηξέμεη θάπνηνο ζηα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ δηάζπαξηα δεκνζηνπνηνύληαη θαη
«δέλνπλ» κεηαμύ ηνπο, ζα δηαπηζηώζεη πσο ππήξρε κηα αλνηρηή γξακκή επηθνηλσλίαο
είηε άκεζα, είηε κε πιάγηεο δηαδξνκέο.
Απηνί νη δίαπινη είλαη πνπ δηεπθόιπλαλ ηηο δηάθνξεο ζπλαιιαγέο, ηα μεπνπιήκαηα,
ηηο πξνδνζίεο, ηηο ζπκθσλίεο θαη ηηο ζπλνκσζίεο πνπ μεδηπιώζεθαλ θαη πνπ νη
ζπλέπεηέο ηνπο θηάλνπλ κέρξη ηηο εκέξεο καο.
Πνηνο άλζξσπνο, όζν θαιόπηζηνο θαη αθειήο θη αλ είλαη ζα κπνξνύζε λα πηζηεύεη
πσο ε λνκηκνπνίεζε ηνπ ΚΚΔ έγηλε ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα πξνεγνύκελε
ζπκθσλία θαη ζπλεξγαζία; Ζ αιήζεηα είλαη πσο όρη κόλν ππήξρε πξνεγνύκελν, αιιά
είρε θαη κεγάιε δηάξθεηα θαη πξντζηνξία. Άιισζηε ηα ΚΚΔ ηεο επνρήο έθαλαλ ηα
πάληα πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ ηελ εμέγεξζε θαη όηαλ απηή μέζπαζε λα ηελ
ππνλνκεύζνπλ θαη κάιηζηα από ηα κέζα, κηα θαη έρεη θαηνρπξσζεί πσο απνηειεί
κέξνο ηνπ ιεγόκελνπ απειεπζεξσηηθνύ θηλήκαηνο ή θάζε παξόκνηνπ
απειεπζεξσηηθνύ θιηζέ. Ζ όιε πνξεία ησλ ηδενινγηθνπνιηηηθώλ παξαθπάδσλ –θαη
κε·– ηνπ Μαξμηζκνύ-Λεληληζκνύ έρεη επηβεβαηώζεη πσο πξόθεηηαη γηα κηα ερζξηθή
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πξνο ηελ απειεπζέξσζε ηάζε ηεο θπξηαξρίαο κε ηελ νπνία νη αλαξρηθέο απόςεηο δελ
έρνπλ νπζηαζηηθά θαλελόο είδνπο ζρέζε. Απηή είλαη κηα πξαγκαηηθόηεηα πνπ όρη
κόλν δελ πξέπεη λα μερληέηαη, αιιά απνηειεί κηα παξαθαηαζήθε γηα ην ζπλνιηθό
ξόιν ηνπ Μαξμηζκνύ-Λεληληζκνύ θαη ησλ ηδενινγηθώλ-πνιηηηθώλ εθθξαζηώλ θαη
παξαθπάδσλ ηνπ. Ζ βαζηά εμνπζηαζηηθή θύζε απηήο ηεο ηδενινγίαο πνπ ληύζεθε ηνλ
απαηειό καλδύα κηαο δήζελ απειεπζέξσζεο εμαπάηεζε θαη εμαθνινπζεί λα εμαπαηά
αλζξώπνπο κε θαιή πξόζεζε. Άιιν όκσο απηό θαη ηειείσο παξάινγν έσο
ςπρνπαζνινγηθό ην ζύκπιεγκα θάπνησλ αλαξρηθώλ λα πηνζεηνύλ ιάζε ηνπ
παξειζόληνο θαη λα ηαθηκηάδνπλ ηδενινγηθά, πνιηηηθά θαη νξγαλσηηθά κε θνξείο
απηήο ηεο παξακέηξνπ ηεο ηδενινγίαο ηεο θπξηαξρίαο.
Δίλαη θαλεξό πσο θαλέλαο δελ ήζειε εμέγεξζε πιελ νξηζκέλσλ αξηζηεξίζηηθσλ
νκάδσλ νη νπνίεο εμώζεζαλ ηα πξάγκαηα κέρξη εθεί, αιιά ζηε ζπλέρεηα δελ
κπόξεζαλ όπσο ήηαλ επόκελν λα ειέγμνπλ ηελ θαηάζηαζε όπσο ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα επηζπκνύζαλ.
Ζ πξαγκαηηθόηεηα είλαη πσο από απηή ηελ εμέγεξζε πνπ είρε νινθιεξσηηθή
αληίζεζε πξνο ηελ δηθηαηνξία επσθειήζεθαλ πάξα πνιινί.
Έλαο απ’ απηνύο (αιιά πξόζθαηξα) είλαη ε νκάδα Ησαλλίδε πνπ αλέηξεςε ηνλ
Παπαδόπνπιν θαη νλεηξεπόηαλ ηελ ελζσκάησζε ηεο Κύπξνπ ρσξίο λα παίξλεη ππ’
όςηλ ηεο όιεο ηηο ζπγθπξίεο θαη ηδηαίηεξα ηηο δηεζλείο, πνπ ίζρπαλ εθείλε ηελ πεξίνδν.
Δίλαη θαλεξό πσο ην πξαμηθόπεκα ζηελ Κύπξν θαη ε έλαξμε ησλ ζηξαηησηηθώλ
επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο εθ’ όζνλ έπαηξλαλ δηαζηάζεηο, ζα άιιαδαλ θαηά πνιύ ηελ
εηθόλα ησλ πνιηηηθνζηξαηησηηθώλ ζπλζεθώλ ζηελ πεξηνρή. Αιιά, νη εμνπζηαζηέο
παηνύλ ζε πνιιά ζθαιηά καδί πξνθεηκέλνπ λα πεηύρνπλ ηνπο ζθνπνύο ηνπο, όπσο
απνδείρηεθε. Ζ λίθε δόζεθε ζηα όπια ηνπ Σνπξθηθνύ θξάηνπο, όρη κεηά από έλα
πόιεκν, αιιά από έλα κε πόιεκν.
Ζ ιύζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ ηνπξθνθππξηαθώλ θνηλνηήησλ πνπ είρε «αλαθύςεη»
αλάκεζα ζε Σνπξθία θαη Κύπξν έγηλε κε έλα βίαην ηξόπν πνπ σθεινύζε ηελ
Σνπξθηθή πιεπξά. Οη επζύλεο ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε θνξηώζεθαλ κνλόπιεπξα ζηε
δηθηαηνξία ζηελ νπνία απνδόζεθε θαη ην ζηίγκα ηεο πξνδνζίαο. Δίλαη ακθίβνιν αλ
ζα αλνίμεη πνηέ «ν θάθεινο ηεο Κύπξνπ». ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ζπκβεί απηό «ζα
έξζεη αλάπνδα ν ληνπληάο» γηα όζνπο αζρνινύληαη κ’ απηήλ ηελ ππόζεζε. ίγνπξα,
όκσο, ηόηε όινη νη πξσηαγσληζηέο δελ ζα δνπλ γηα λα επηβεβαηώζνπλ ή λα
δηαςεύζνπλ ηα όζα ζα δνπλ ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο. Δπεηδή ηα ραιθεία ηεο
θπξηαξρίαο επηζηξαηεύνληαη όηαλ πξόθεηηαη γηα πεξίπινθα ζέκαηα. Αιιά αθόκα θη αλ
δελ ζπκβεί θάπνηνπ είδνπο ράιθεπζε, ζα ππάξρνπλ ηεηειεζκέλα γεγνλόηα.
κσο ε αιήζεηα είλαη πάληα ακείιηθηε θαη πνιύ δηαθνξεηηθή από ηηο εηθόλεο πνπ
θαηαζθεπάδνληαη. Δθείλε ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο
αλαθαηαηάμεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Ωο εθ ηνύηνπ, ε δηαλνκή πεξηιάκβαλε
θαηακεξηζκό πνζνζηώλ. Ο Διιαδηθόο ρώξνο παξαδόζεθε ζην επξσπατθό κπινθ
θπξηαξρίαο, θαηά έλα ζεκαληηθό πνζνζηό (ζύκθσλα πάληα κε ηηο «δηδαρέο» ησλ
ηάιηλ-Σζώξηζηι). Ζ ζπκθσλία επηζθξαγίζηεθε κε ηνλ εξρνκό ηνπ Καξακαλιή θαη
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ησλ «Παιαηνπνιηηηθώλ», ην 33% ηνπ θππξηαθνύ εδάθνπο κε ηνλ αλάινγν θόξν
αίκαηνο «θαηαιήθζεθε» από ην ηνπξθηθό θξάηνο. Μηα πνιύ αθξηβή αληαιιαγή γηα
ηνπο «παιαηνπνιηηηθνύο» (πνπ δελ λνηάζηεθαλ θαη ηδηαίηεξα) θαη ηνλ Καξακαλιή ν
νπνίνο δελ δίζηαζε λα πεη κε σκόηεηα όηη: «ε Κύπξνο είλαη καθξπά». Σν Ηζξαήι
εληζρύζεθε από ηελ ηζρπξή ηνπξθηθή παξνπζία ζηελ πεξηνρή, κε ηηο επινγίεο ησλ
ΖΠΑ. Ζ λίθε ησλ αξάβσλ επί ηνπ Ηζξαήι επηζεκνπνηήζεθε κε ζπκθσλίεο θαη νη
ρνπληηθνί ηηκσξήζεθαλ κε ζαλαηηθή πνηλή πνπ κεηαηξάπεθε ζε ηζόβηα. Σα ζηόκαηα
ζθξαγίζηεθαλ.
ζνη θαξαβαλάδεο ζπκκεηείραλ ζηε ζπλνκσζία (θαηά κία εθδνρή ζηελ πξνδνζία),
όπσο νη Αξαπάθεο, Παπαληθνιάνπ, Μπνλάλνο, Γθηδίθεο θιπ. έηπραλ ηεο πιήξνπο
θάιπςεο από ην θαζεζηώο ησλ «παιαηνπνιηηηθώλ» θαη νη πεξηζζόηεξνη παξέκεηλαλ
ζηε ζέζε ηνπο επηβξαβεπκέλνη.
Α, θαη κηα «κηθξή» ιεπηνκέξεηα πνπ ζα πξέπεη λα κελ παξαιείςνπκε. Σελ πεξίνδν
ησλ ζηξαηησηηθώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξθηθνύ θξάηνπο ν Ρσζηθόο ζηόινο είρε
θαηαπιεύζεη ζηελ Μεζόγεην. Πνιινί αθειείο πίζηεςαλ πσο απηό ζπλδεόηαλ κε
επέκβαζε ηνπ νβηεηηθνύ θξάηνπο ππέξ ηεο Κύπξνπ. Γειάζηεθαλ! Ο ξσζηθόο
ζηόινο έπιεπζε γηα λα επνπηεύζεη ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ ζπκθσλεκέλσλ!!! Καη
κελ ηζρπξηζζεί θαλείο όηη ην ΚΚΔ δελ ήμεξε ηίπνηα από απηά, επεηδή κπνξεί λα
ππάξμνπλ αλζξώπηλεο απώιεηεο από ηα ηξαληαρηά γέιηα.
Πεξαζκέλα μεραζκέλα; ρη βέβαηα, επεηδή βηώλνπκε κηα αλάινγε πεξίνδν
αλαδηαλνκήο ησλ ζθαηξώλ επηξξνήο ζε γεσπνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν. Ζ
εκπεηξία θαη ε γλώζε γύξσ από ηέηνηα ζέκαηα πξέπεη λα κεηαδίδεηαη.
Γηα λα μαλαγπξίζνπκε ζηνπο «αξλεηέο» ησλ επεηεηώλ ηεο εμέγεξζεο, από ην ζεκείν
δειαδή πνπ πεξίπνπ μεθίλεζε απηό θείκελν θαη λα θιείζνπκε απηό ην ζέκα κε ηελ
επηζήκαλζε πσο ε επίγλσζε ελόο γεγνλόηνο δελ επηηξέπεη αθνξηζκνύο. Αληίζεηα ε
άγλνηα, ε εκηκάζεηα θαη ε πνιηηηθή ζθνπηκόηεηα έρεη κηα επρέξεηα ζην αθνξίδεηλ.
Γελ ζα επαλαιάβνπκε ηα όζα έρνπλ εηπσζεί γηα ηε ζεκαζία ηεο εμέγεξζεο ην
Ννέκβξε ηνπ 1973. Σν αδηακθηζβήηεην είλαη όηη ν θόβνο ησλ εμνπζηαζηώλ ζε ζρέζε
κε ηηο εμεγέξζεηο είλαη παληνηηλόο! Αθόκα θη όηαλ απηέο θηλνύληαη κέζα ζηα
ηδενινγηθά πιαίζηα ηεο θπξηαξρίαο. Καη απηό ζπκβαίλεη επεηδή θάζε θνηλσληθή
εμέγεξζε εκπεξηέρεη ζε κεγάιν ή κηθξό βαζκό ηελ έιιεηςε ειέγρνπ.
Σν πλεύκα ηνπ θόζκνπ είρε πξνεηνηκαζηεί κέρξη ην ζεκείν ηεο πηώζεο ηεο
δηθηαηνξίαο. Οη πξάμεηο ησλ εμεγεξκέλσλ μεπέξαζαλ ηα όξηα πνπ ήζειαλ νη
εμνπζηαζηέο έρνληαο ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο αληηθξαηηθά ζηνηρεία. Οη εμεγέξζεηο
είλαη δπλαηόλ λα γίλνπλ βνξά ησλ εμνπζηαζηώλ όηαλ ην πλεύκα ησλ εμεγεξκέλσλ δελ
είλαη θαιά θαη ζσζηά πξνεηνηκαζκέλν από πξηλ γηα ηελ ζπλνιηθή απειεπζέξσζε.
Αιιά, απηό δελ ζεκαίλεη όηη δελ αθήλνπλ ρξήζηκεο εκπεηξίεο.
Ζ εμέγεξζε ηνπ Ννέκβξε έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηνπο αλαξρηθνύο. Τπήξμε, κέζα
ζηελ πνιπζπλζεηόηεηα ηνπ ζπλόινπ, ζπκκεηνρή θαη έθθξαζε ηνπ αληηθξαηηθνύ θαη
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αλαξρηθνύ Λόγνπ. Έλα κηθξό, ηόηε, ξήγκα πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ζπλερίδεη
λα δηεπξύλεηαη…
Νοέμβπιορ 1973 Πολςηεσνείο

Σχετικά άρθρα:
Η ημέπα όπος η αζηςνομία πήπε πεπό.
Εδώ (;) Πολςηεσνείο
Mια οθειλόμενη (και εν βπαζμώ) απάνηηζη ζηο κάλεζμα ηηρ Σαξικήρ Ανηεπίθεζηρ

θάπνηα ιίγα
από @γκ 09/11/2016 10:40 πμ.

Πνιύ θαιό θείκελν πνπ ππελζπκίδεη "μεραζκέλεο ηζηνξίεο" πνπ όκσο ζεκειίσζαλ
ηελ νπζία ηνπ ειιαδηθνύ κεηαπνιηηεπηηθνύ θξάηνπο. "Ηζηνξίεο" πνπ βεβαίσο αλ δελ
επαλαιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ εμειίζζνληαη θαη είλαη επίθαηξεο κέρξη ζήκεξα πνπ
βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζηε δηνξγάλσζε δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ απνδνρή ή
απόξξηςε ελόο λένπ θξαηηθνύ ξαηζηζηηθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ Κύπξν (ΓΓΟ). Αμηόινγεο
παξαηεξήζεηο γηα ην δήηεκα ηεο εμέγεξζεο θαη γηα ηνπο ξόινπο ησλ ΚΚΔ. Κάπνηεο
ππεξβνιέο όκσο όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο αξηζηεξάο κηαο θαη αληηκεησπίδεηαη σο
κέγεζνο, ην νπνίν δελ έρεη. Έκθαζε ζε ιεπηνκέξεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηαθηκηάζκαηα πνπ όκσο είλαη ηόζν κηθξά πνπ αθνξνύλ απιά αλζξώπνπο θαη
ιηγόηεξν ηηο βαξύγδνππεο ππνγξαθέο. Σέινο γηα ην δήηεκα ηεο ελζσκάησζεο:
επξόθεηην ζύκθσλα κε όιεο ηηο καξηπξίεο θαη όια ηα ζηνηρεία -ινγηθά
επεμεξγαζκέλα- γηα ην 80% ηνπ θππξηαθνύ εδάθνπο. Σν γεγνλόο απηό εληζρύεηαη
από ηε ζηγνπξηά κε ηελ νπνία πεξίκελε ε ρνπληά Β' όηη ε Σνπξθία ζα απνδερόηαλ σο
"ηεηειεζκέλν" θαη νη ακεξηθαλνί ζα βνεζνύζαλ ζε απηό. Σν ηη ζπλέβε κεηά ην
αλαθέξεη επζύλνπηα ην θείκελν.
ΤΓ: ηαλ αλνίμεη ν θάθεινο ηεο Κύπξνπ ην πην πηζαλόλ ζα είλαη λα ηελ "έρνπκε
θάλεη". Αο ειπίζνπκε όηη νη επόκελεο γεληέο δελ ζα θπξηαξρεζνύλ από ηελ άγλνηα,
ηελ εκηκάζεηα θαη ηελ πνιηηηθή ζθνπηκόηεηα πνπ έρεη επρέξεηα ζην αθνξίδεηλ.
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Επηζηξνθή ζηε γηνξηή πνπ ζα γηλόηαλ ζην ζρνιείν καο θαη δελ έγηλε
(...ιόγσ ησλ αλακελνκέλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ. Αιιά δελ πεηξάδεη, ζα βξνύκε επθαηξία λα ηα
πνύκε όζαλ δελ είπακε αθνύ δελ ήηαλ π.ρ. ζθεηο θαη ηξαγνύδηα πνπ κόλν ζηηο 17/11 έρνπλ λόεκα)

Τα πνιιά ζρόιηα ζε πνιύ θαιά ή ζε πνιύ θαθά θείκελα είλαη θηώρεηα. Τα θείκελα
απηά ήηαλ πνιύ θαιά θαη ζαλ κεκνλσκέλα θαη ζαλ «δηάινγνο» (π.ρ. νη ζρνιηαζηέο,
αθόκε θη αλ αλαδεκνζίεπαλ παιηέο ηνπο ζθέςεηο, είραλ δηαβάζεη πξνεγνπκέλσο
πξνζεθηηθά απηό πνπ ηώξα ζρνιίαδαλ). Οη δε ζθέςεηο ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ δεύηεξνπ
ιηλθ πνπ ζεώξεζε, γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο πνπ αλέθεξε, παηδηθό ην θείκελν ηεο
αλαθνίλσζεο ηεο θαηάιεςε, νύηε αλαηξνύζαλ νύηε κείσλαλ ηελ ζνβαξόηεηα απηήο.
Η αλαθνίλσζε απηή δελ είρε ζύγθξηζε κε κηα αλαθνίλσζε πνπ είραλ θάλεη
θάπνηα ζηξνπκθάθηα ηα νπνία πξηλ θάκπνζα ρξόληα, Απόθξηεο, έθαςαλ ηνλ
ηειεπηαίν ζπξκό ηνπ ειεθηξηθνύ ζηελ Κεθηζηά θαη έγξαςαλ όηη ην έθαλαλ γηα λα
δνπλ ηη κνύηξα ζα θάλνπλ θαζώο ζα γπξίδνπλ κε ηα πόδηα νη πξνιεηάξηνη πνπ δελ
έρνπλ ιεθηά γηα ηαμί αιιά πήγαλ λα δηαζθεδάζνπλ ελώ δελ είραλ πάεη ην
θαινθαίξη ζηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ αγαλαθηηζκέλσλ.
Με ην δήηεκα ησλ θνπθνπινθόξσλ, πνπ εθηελώο ζίμακε ζην θείκελν γηα ηελ γηνξηή
πνπ δελ έγηλε, έρεη ζρέζε ε ζνβαξή ηνπο απηή αλαθνίλσζε;
Πξνθαλώο δελ ζα απνηεινύζε ζνβαξό ζρόιην εθ κέξνπο καο αλ απιώο ιέγακε
«ζίγνπξα κεηαμύ ησλ θαηαιεςηώλ ππάξρνπλ θαη απηνί πνπ θάλαλε ην κπάραιν
ζην Πάληεην θαη, αθνύ ην έρνπκε θαιύςεη εθείλν ην ζέκα, άξα δελ ρξεηάδεηαη
πεξηζζόηεξε ζπδήηεζε». Ούηε ζα απνηεινύζε εύγισηηε ζησπή ην λα αθήζνπκε
ην ζέκα ζε απιώο αθαδεκατθν-εγθπθινπαηδηθό επίπεδν αξθνύκελνη απιώο ζην
λα δνύκε ηνλ ζεκεξηλό αθηηβηζκό γηα έλα ζέκα ηνπ παξόληνο ζην πιαίζην άιισλ
πξόζθαησλ ηζηνξηθώλ ζηηγκώλ ηνπ Διιεληθνύ αθηηβηζκνύ ηηο νπνίεο είδακε.
Δύγισηηνλ κόλν ην ζαθέο, θαη ζαθέο κόλν ην θπξηνιεθηείλ: ΚΑΘΔ θίλεκα έρεη
κέζα ηνπ θαη ζηξνπκθάθηα, θαη ειίζηνπο, θαη πξνβνθάηνξεο θαη πξάθηνξεο θιπ
θαη δελ είλαη δήηεκα ηύπνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε» ην λα πεη θάπνηνο ζην θίλεκα
«ηνπο καιάθεο αλάκεζά ζαο καδέθηε ηνπο». (Ση δηάιν;! Μόλν απηό από όια ηα
θηλήκαηα δελ δηαζέηεη καιάθεο; Δδώ δελ είλαη κεξηθέο θνξέο δπλαηόλ λα
θαηαιάβεη θάπνηνο ηη από ηα παξαπάλσ «θνζκεηηθά» είλαη άλζξσπνη κε γλσζηό
πξόζσπν, όλνκα θαη αληηθαζηζηηθό παξειζόλ, θαη ζα πξέπεη λα πάξνπκε ζαλ
αμίσκα ην «θαζαξό θνύηειν» θνπθνπινθόξσλ πνπ νύηε ην βιέπνπκε θαη νύηε
θαλ πάλε παθέην κε όινπο ηνπο άιινπο κε ηελ ίδηα εκθάληζε;)
Αθνύ θάζε άιιν παξά αληίξξεζε έρνπκε ζην λα ζπζηήλνληαη άλζξσπνη κε ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη
ηηο πξάμεηο ηνπ θη όρη πάληα κε ηελ θσηνγξαθία ηνπο θαη ην όλνκά ηνπο θαη αθνύ, εκείο νη
εθπαηδεπηηθνί ηνπιάρηζηνλ, πξνηηκάκε θαη ζπληζηνύκε πξνο κίκεζε ην ζηπι αλάιπζεο θαη ιόγνπ
ηνπ ηξίηνπ ιηλθ, αο θάλνπκε θηλάιε δαλεηδόκελνη κηα θξάζε ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ γηα λα
εθθξάζνπκε ηελ γλώκε καο γηα όζεο αλαθνηλώζεηο, αληίζεηα κε ηελ αλαθνίλσζε απηή.δηαζέηνπλ
κόλν ην ειάηησκα ηεο αθνξηζηηθόηεηαο, όπσο έρεη θη απηή, αιιά δελ έρνπλ ηίπνηε από ηα θαιά ηεο

«...Αο μαλαγπξίζνπκε ζηνπο «αξλεηέο» ησλ επεηείσλ ηεο εμέγεξζεο, από ην ζεκείν
δειαδή πνπ πεξίπνπ μεθίλεζε απηό θείκελν γηα λα θιείζνπκε απηό ην ζέκα κε ηελ
επηζήκαλζε πσο ε επίγλσζε ελόο γεγνλόηνο δελ επηηξέπεη αθνξηζκνύο. Αληίζεηα ε
άγλνηα, ε εκηκάζεηα θαη ε πνιηηηθή ζθνπηκόηεηα έρεη κηα επρέξεηα ζην αθνξίδεηλ...»
13

